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           วันท่ี 9 กันยายน 2557 

 

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2557 

เรียน ทานผูถือหุนของบริษัทฯ 

สิ่งท่ีสงมาดวย 1.          สําเนารายงานการประชุมสามัญประจําปผูถือหุน ครั้งท่ี 21 (ภายหลังการแปรสภาพบริษัท 

จํากัดเปนบริษัทมหาชน จํากัด) เม่ือวันท่ี 23 เมษายน 2557 จํานวน 1 ฉบับ 

   2. สารสนเทศเรื่องรายการท่ีเก่ียวโยงกัน 

 3. รายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและ

รายการท่ีเก่ียวโยงกัน 

 4. ขอบังคับบริษัทฯ เก่ียวกับการประชุมผูถือหุนและการออกเสียงลงคะแนน 

  5. เอกสารและหลักฐานท่ีตองนํามาแสดงในวันประชุม 

 6. ขอมูลของกรรมการอิสระท่ีเสนอใหผูถือหุนมอบฉันทะ 

  7. หนังสือมอบฉันทะ จํานวน 3 ฉบับ 

 8. แผนท่ีแสดงสถานท่ีประชุม 

   

 ดวยคณะกรรมการของบริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) ไดมีมติใหจัดประชุมวิสามัญผูถือหุนของ

บริษัทฯ ครั้งท่ี 1/2557 ในวันท่ี 26 กันยายน 2557 เวลา 15.00 นาฬิกา ณ หองวาสนา ชั้น 3 โรงแรมโกลเดน ทิวลิป 

ซอฟเฟอรีน กรุงเทพ เลขที่ 92 ซอยแสงแจม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 

ประเทศไทย เพื่อพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปน้ี 

 

(1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจําปผูถือหุน ครั้งที่ 21 (ภายหลังการแปรสภาพบริษัท จํากัด 

เปนบริษัทมหาชน จํากัด) เม่ือวันที่ 23 เมษายน 2557  
 

วัตถุประสงคและเหตุผล  

เพื่อใหท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญประจําปผูถือหุน ครั้งท่ี 21 (ภายหลังการแปรสภาพบริษัท 

จํากัด เปนบริษัทมหาชน จํากัด) ซึ่งบริษัทฯ ไดจัดขึ้นเม่ือวันท่ี 23 เมษายน 2557 และไดเผยแพรทางเว็บไซต

ของบริษัทฯ แลว (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาดวย 1)  
 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการมีความเห็นวา เพื่อความเหมาะสมจึงควรใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณารับรองรายงานการ

ประชุมสามัญประจําปผูถือหุน ครั้งท่ี 21 (ภายหลังการแปรสภาพบริษัท จํากัด เปนบริษัทมหาชน จํากัด) 

เม่ือวันท่ี 23 เมษายน 2557  
 
 

หนา 1 ของจํานวน 4 หนา 
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(2) พิจารณาอนุมัติการลงทุนในสินทรัพยเพื่อจัดต้ังสํานักงานใหญแหงใหม และการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน 
 

วัตถุประสงคและเหตุผล  

เน่ืองดวยปจจุบันบริษัทฯ ประสบปญหาในเรื่องการจัดหาสถานท่ีทํางานท่ีเหมาะสมใหกับพนักงานสํานักงาน

ใหญ ซึ่ง ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2557 บริษัทฯ มีพนักงานประจําจํานวนประมาณ 541 คน นอกจากน้ันยังมี

พนักงานชั่วคราวและ Outsource จํานวนประมาณ 80 คน รวมท้ังสิ้น 621 คน โดยปจจุบันบริษัทฯไดมี

สถานท่ีทํางานสําหรับพนักงานสํานักงานใหญรวมกันท้ังหมด 3 แหง ซึ่งอยูแยกจากกันดังน้ี 

  สถานท่ีทํางานแหงท่ี 1 ต้ังอยูดานหนาของแม็คโคร สาขาลาดพราว โดยอยูบนอาคาร

พาณิชยใหเชาชั้นท่ี 2 และ 3 เปนท่ีทํางานของประธานเจาหนาท่ีบริหาร ฝายตรวจสอบภายใน สายงาน

ธุรกิจตางประเทศ และสายงานบริหารทรัพยากรบุคคล และพัฒนาธุรกิจ 

  สถานท่ีทํางานแหงท่ี 2 ต้ังอยูบนชั้นลอยของแม็คโคร สาขาลาดพราว เปนท่ีทํางานของ

ฝายปฏิบัติการ ฝายโลจิสติค ฝายพัฒนาลูกคา และสายงานสารสนเทศทางธุรกิจ 

  สถานท่ีทํางานแหงท่ี 3 ต้ังอยูท่ีอาคารจิตตอุทัย บนถนนรามคําแหง เปนท่ีทํางานของฝาย

บริหารสินคาธุรกิจคาปลีก  ฝายบริหารสินคาธุรกิจประกอบการอาหาร ฝายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ

ประกอบอาหาร ฝายพัฒนานวัตกรรม และสายงานบริหารการเงินและหนวยงานสนับสนุน  

 

ท้ังน้ี สถานท่ีทํางานของพนักงานสํานักงานใหญ ท่ีแยกกันอยูน้ันทําใหการบริหารจัดการคอนขางลําบาก 

และขาดประสิทธิภาพ  ทําใหเกิดคาใชจายในการเดินทางของพนักงานในการเขาประชุมงานตางๆ สลับไป

มาระหวาง 3 อาคารดังกลาว  ประกอบกับอาคารท้ังสามไมมีหองประชุมเพียงพอท่ีจะใชเปนหองเจรจา

ตอรองระหวางคูคา ไมมีสิ่งอํานวยความสะดวกขั้นพื้นฐานท่ีพอเพียง ไมมีหองอาหารและท่ีจอดรถเพียงพอ

สําหรับพนักงานท่ีมีรถยนต  เปนผลใหบ่ันทอนความสุขและกําลังใจในการทํางาน ในบางชวงเวลาบริษัทฯ 

ตองใชตูคอนเทนเนอรมาทําเปนสถานท่ีทํางานใหแกพนักงาน   อีกท้ังในการประชุมหรือการฝกอบรม

พนักงาน บริษัทฯจําเปนตองเชาสถานท่ีภายนอกเพื่อการประชุมใหญ การฝกอบรมพนักงาน ซึ่งกอใหเกิด

คาใชจายท่ีจําเปนเพิ่มมากขึ้น และขาดประสิทธิภาพ  

 

นอกจากน้ี ปจจุบันบริษัทฯ มีแผนงานท่ีจะขยายสาขาอยางรวดเร็วท้ังในประเทศและมีการศึกษาการลงทุน

ธุรกิจในตางประเทศ รวมท้ังมีการคิดคนการคาในรูปแบบใหมๆ ซึ่งจําเปนตองรับพนักงานใหมเพิ่มเติม 

ปจจัยเหลาน้ีทําใหบริษัทฯ เผชิญปญหาเรื่อง การจัดหาสถานท่ีทํางานท่ีเหมาะสมใหกับพนักงานสํานักงานใหญ

และการรักษาพนักงานใหทํางานกับบริษัทฯ ในระยะยาวตอไป   

 

ดังน้ัน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน และเปนการประหยัดคาใชจายในการเดินทางของพนักงาน 

รวมท้ังมีหองประชุมเพื่อใชในการเจรจาตอรองทางการคา  มีศูนยคอมพิวเตอร  ศูนยฝกอบรม และสถานท่ี

ประชุมขนาดใหญรองรับการจัดงานสัมมนาประจําปของบริษัทฯ  พรอมท้ังสรางความสุขใหแกพนักงาน

ในเรื่องของส่ิงอํานวยความสะดวกขั้นพื้นฐานเชน หองอาหาร ท่ีจอดรถท่ีพอเพียง  บริษัทฯ จึงจําเปนท่ี

จะตองมีสํานักงานใหญท่ีเหมาะสมแหงใหม 

หนา 2 ของจํานวน 4 หนา 
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บริษัทฯ จึงมีความประสงคจะซื้อท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสราง ของ บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) ท่ีถนน

พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ในราคา 470.0 ลานบาท (สี่รอยเจ็ดสิบลาน

บาท) สําหรับใชจัดต้ังสํานักงานใหญแหงใหม โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 

โฉนดท่ีดินเลขท่ี 38439-38463, 74346, 85240, 155179 และ 210414 เน้ือท่ีดินรวม 9 ไร - งาน 47 ตารางวา 

พรอมอาคารสูง 5 ชั้น (รวมชั้นดาดฟา 1 ชั้น และชั้นใตดิน 1 ชั้น) พื้นที่ประมาณ 27,459 ตารางเมตร 

สิ่งปลูกสราง และอุปกรณสวนควบ (“สิ่งปลูกสราง”) ตั้งอยูบนถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขต

พระโขนง กรุงเทพมหานคร 

 

ท้ังน้ีเน่ืองจาก บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) เปนผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ และมีกรรมการรวมกัน

กับบริษัทฯ  ดังน้ันการเขาซื้อท่ีดินและสิ่งปลูกสรางจาก บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) ในราคา 470.0 

ลานบาท (ส่ีรอยเจ็ดสิบลานบาท) จึงเขาขายเปนรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับ

ตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ี

เก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 และท่ีแกไขเพิ่มเติม โดยมีขนาดรายการรอยละ 4.25 ของมูลคาสินทรัพยท่ีมีตัวตน

สุทธิ (Net Tangible Asset) จากงบการเงินรวมระหวางกาลท่ีไดผานการสอบทานจากผูสอบบัญชีของ

บริษัทฯ สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2557 (11,058.5 ลานบาท) ดังน้ัน การเขาทํารายการ

ดังกลาวตองขออนุมัติการเขาทํารายการจากท่ีประชุมผูถือหุน โดยตองไดรับคะแนนเสียงอนุมัติไมตํ่ากวา 3 

ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู ถ ือหุ น หรือผู ร ับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน โดยไมนับสวนของผูถือหุนท่ีมีสวนไดเสีย  รวมท้ังบริษัทฯ ตองจัดใหมีท่ีปรึกษาทางการเงิน

อิสระเพื่อใหความเห็นเก่ียวกับความสมเหตุสมผลของรายการ และความเปนธรรมของราคาและเง่ือนไข

ของรายการตอผูถือหุนของบริษัทฯ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติการทํารายการดวย 

   

ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ (โดยไมรวมกรรมการท่ีมีสวนไดเสีย) พิจารณาแลวมีความเห็นวา ราคาซื้อท่ีดินและ

สิ่งปลูกสรางมีความสมเหตุสมผล โดยอางอิงจากราคาประเมินท่ีดินและสิ่งปลูกสราง โดยผูประเมินราคา

อิสระ 2 รายท่ีไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.  และการซื้อท่ีดินและสิ่งปลูกสรางในครั้งน้ีสงผลดี

ตอบริษัทฯ และผูถือหุน รวมถึงเปนรายการท่ีมีราคาและเง่ือนไขท่ีเปนธรรม ตลอดจนไมกอใหเกิดการ

ถายเทผลประโยชน  กลาวคือราคาซื้อขายอยูในชวงใกลเคียงกับราคาประเมินของผูประเมินอิสระ 2 ราย 

คือ บริษัท แปลน แอพไพรซัล จํากัด และบริษัท ยู เค แวลูเอชั่น แอนด เอเจนซี่ จํากัด ท่ีประเมินเม่ือวันท่ี 

10 กรกฎาคม 2557 ในราคา 476.15 ลานบาท และวันท่ี 17 กรกฎาคม 2557 ในราคา 480 ลานบาท 

ตามลําดับ โดยผูประเมินราคาอิสระท้ัง 2 ราย ใชวิธีการประเมินโดยการเปรียบเทียบราคาตลาดในการ

ประเมินมูลคาท่ีดิน และวิธีตนทุนทดแทนสุทธิสําหรับการประเมินมูลคาสิ่งปลูกสราง 

 

หนา 3 ของจํานวน 4 หนา 
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คณะกรรมการจึงมีความเห็นวา ท่ีประชุมผูถือหุนควรพิจารณาอนุมัติการลงทุนในสินทรัพยเพื่อจัดต้ัง

สํานักงานใหญแหงใหม และการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน ตามรายละเอียดดังกลาวขางตน 

 

(3) พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี) 

 

 ความเห็นของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการมีความเห็นวา สมควรบรรจุวาระน้ีเพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอเรื่องอ่ืนๆ ท่ีประสงคจะใหมี

การพิจารณาในท่ีประชุมผูถือหุน นอกเหนือจากท่ีคณะกรรมการเสนอขางตน 

 

 จึงเรียนเชิญทานผูถือหุนโปรดเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกลาวโดยพรอมเพรียงกัน ผูถือหุน

ทานใดประสงคท่ีจะแตงต้ังบุคคลอ่ืนมารวมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งน้ี โปรดกรอกขอความ

และลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาน้ี (สิ่งท่ีสงมาดวย 7) 

อน่ึง หากทานผูถือหุนประสงคจะมอบฉันทะใหกับกรรมการอิสระ บริษัทฯ ขอเรียนวา ทานผูถือหุนสามารถ

มอบฉันทะใหกรรมการอิสระทานใดทานหน่ึงของบริษัทฯ ดังน้ี 

(1) นายอรรถพร ขายมาน  กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

(2) นายชวลิต อัตถศาสตร  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

(3) นายธีระ วิภูชนิน  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

(4) ดร. ชัยวัฒน วิบูลยสวัสดิ์  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

(5) นายโชติ โภควนิช  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 

        

 

หนา 4 ของจํานวน 4 หนา 
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       9 ������� 2557 

���� �������������� 

 ����� ������� !  "#���$ (���&�) 
 

�	�������������	�	����������������������� �	�������� � 	��
 (�"	#�) 
 

   (����)��)*+&�� ,+����-�.����� ������� !  "#���$ (���&�) (%������&')  �/.��) 3/2557 ���)�2����) 5 
��.�� � 2557 3$����(������(�4��5.���6�/������7�8�5+����&��4����-���#�������)���)�2!�.��� +�2��.�����9 ��� 
����� 6�7� ��558 "#���$ (���&�) (%(�)���**+') 6:).�*;�����������4�<�-�.�����9 �5+�������2������������9 4���
�-��6�/���)$��!=�$�5-��) 38439-38463, 74346, 85240, 155179 �5+ 210414  ���/���)$��2� 9 3� D .�� 47 (��.2� 7���
�� ���. 5 &�/� (7���&�/�$�$EF� 1 &�/� �5+&�/�4(�$�� 1 &�/�) ��).*5�����. �5+��*�,8��2� 2�  (%����,*-����	�') (�/.������
���7�G���� �-2.�2��52. �-(7+!-�. ��.��7����  4�� � 470.0 5������ �5+�����(�4�������9 5.���
������.�7�)��(���7�)�*��*�.�5+(��(�.�� � 2��:.(�$(�/.+��.��(��.I ����)$���5+��).*5�����.��)�����9 "+�-��
5.��� �7�)�4&��*;��#����.��4�<����.4���-�.�����9 !$�����5 ���.��5.���*+��, 791.8 5������  �$�*;���5 ���.��5.���
2���/.! .��"#��2� 1,261.8 5������ ��/�  

��/.��/���)�."��6�7���558�*;�������������4�<�-�.�����9 �5+�������2������������9 $�.��/� ���-��6�/�
��)$���5+��).*5�����."��6�7���5584�� � 470.0 5������ ":.�-��-����*;�������)���)�2!�.���(��*+��J ,+����
�#����(5�$�����) �". 21/2551 ��)�.�5����,K84����#�������)���)�2!�.��� �5+*+��J ,+����(5�$�5����7�8
���.*+��J3�� ��)�. ���*L$���-����5�5+��*M���(���-�.�����"$�+�����4�������)���)�2!�.��� 7.J. 2546 �5+��)
���3-�7�)��(�� !$���-��$�������5+ 4.25 -�.��5 �������7�8��)��(�2(����N� (Net Tangible Asset) "��.����.��2�
+�2��.��5��)3$�������������"����������<&�-�.�����9 �#����.2$���$�����/���$2����) 30 �������� 2557 (11,058.5 
5������)  $�.��/����-���#�����$�.�5��2(��.-������(����-���#�����"����)*+&������������ !$�(��.3$��� +�������.
�����(�3��()#��2�� 3 4� 4 -�."#��2�����.�� /.��$-�.�� ������ �� ����� ������=���+�� )��*+&���5+�����N��������.
5. +��� !$�3�������2�-�.������������)����2�3$����� 2���/.�����9 (��."�$4������)*:�����.���.�����+�7�)�4�� 2������
���)�2��� 2������(����5-�.���� �5+ 2���*;�N�-�.� ��5+�.�)��3--�.����(������������-�.�����9 �7�)�
*+�����7�"�,������(����#�����$�2� !$���5+����$���)�2���������)���)�2!�.���$�.�5��2��*��+�#� �<3$�$�.��/ 
 

1. ����
���,0������	�1�*����	� 	�	�	�                 

 �����9 "+$#�������!�������N�[��)$���5+��).*5�����. 2��:.&#�+� ����6�7���558\���5�."����)*+&��
2�����<����������  �/.��) 1/2557 6:)."+"�$-:/�4�2����) 26 ������� 2557 �����(����-���#�����$�.�5��2  
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2. �-���22	������������  

�	�	�(�3����
���*4����,*-����	� 

5-�(�3� : ����� ������� !  "#���$ (���&�)  
5-��	 : ����� 6�7� ��558 "#���$ (���&�) 6:).�*;�����������4�<�-�.�����9 �5+�������2����

��������9 
 

3. �	#����*4��
�����	�8��"9�����5-�8��"9���	:"2� 10 �	��� < ������ 21 ���"	�� 2557 ��
����3 
 

* 	
�� �	#��� � 	���"9�� 
��
�����	�8��"9��1��

"9����3�"�
 
(���*4) 

1. ����� ������� !  !]5$�/. (*+��J3��) "#���$ 2,640,302,800 55.01 
2. ����� 6�7� ��558 "#���$ (���&�) 2,057,846,700 42.87 
3. AIA Company Limited- APEX 14,882,000 0.31 
4. ���*�<<� �N��2 13,000,000 0.27 
5. AIA Company Limited - TIGER 11,418,000 0.24 
6. �����&�� ��,�*+��*�(�8 5,600,000 0.12 
7. AIA Company Limited D AIA D-Plus 4,000,000 0.08 
8. ����� 3������2�$���8 "#���$ 2,993,360 0.06 
9. Mr. Alfred Russell Jentes  2,500,000 0.05 
10. ��.����*L$ N�&�( Low Beta 2,238,400 0.05 
11. ������������������)� 45,218,740 0.94 
 ��� 4,800,000,000 100.00 

��������:    	
��� ����������
 ������� (�
�������) � �!� ��"#	
���$#��
%&'&�	
��� ()*) &&��+ � �!� (���,#) (-.�/%&��0#$#	
���1 
2�!# 


0&��� 97.88 '&���0#������'&�	
���1 

4. �	#����<4�����	�������& �*45-����"	� 

�<4�����	�������& 

, 2����) 21 ��.�� � 2557  ,+���������9 *+���$�2�������/.��$"#��2� 18  � $�.��/ 

1.   ������� �����   �������+ �5+*+N������ 
2.   �����7 -�������  �������+ �5+*+N�� ,+����(2"��� 
3.    ���&25�( ��(�J��(8  �������+ �5+����(2"��� 
4.    ���N�+ 2�\�&���   �������+ �5+����(2"��� 
5.    $. &��2�G�8 2���5�8�2��$�[  �������+ �5+����(2"��� 
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6.    ���!&(� !\ 2��&   �������+ �5+����(2"��� 
7.    ������J��$�[ 3&��J��J��$�[  �.*+N��������) 1 �5+ �������� (�5��� 1) 

8.   ��.��&�$� ���N�"����5  �.*+N��������) 2  �5+�������� (�5��� 2) 
9.   $. *+���s "��7��&  �������� (�5��� 1) 
10. ���7���� �"��2���s��5  �������� (�5��� 2) 
11. ���*L�+2�G�8 s�(+���N�2��5 �������� (�5��� 2) 
12. �����\��( �"��2���8  ���� 
13. ���,. 8 �"��2���8  �������� (�5��� 1) 
14. ���J�\&�� �"��2���8  ���� 
15. ����$��� J�*+����8  ���� 
16. ����#��. �7���N�[2.J8  �������� (�5��� 1) 
17. ��.���25���,8 ��s�7��N8  �������� (�5��� 2) 
18. ���EL55�* 2�5�5���  t��68  ���� 
��/.��/����5#�$�� 7 �5+ 10-16 �*;�����(�2���"��6�7���558  

����������#���"5.5�����&�)����7�������9 (�����.������.�����9 �*;�$�.��/ 

�������� (�5��� 1) 3$���� ������J��$�[ 3&��J��J��$�[ ��� ����#��. �7���N�[2.J8 ��� ���,. 8 �"��2���8 
��� ���*+���s "��7��&  �4$ ���:).5.5�����&�)��2����  �4$ ���:).-�.�������� (�5��� 2) 3$���� 
��.��&�$� ���N�"����5 ��� ��.���25���,8 ��s�7��N8 ��� ���7���� �"��2���s��5 ��� ���*L�+2�G�8 
s�(+���N�2��5 2��*;���. � �5+*+���(��#� �<-�.�����9 
 
5-����"	� 
, 2����) 21 ��.�� � 2557 �����9 ��������� "#��2� 6  � *+���$�2� 
1.  ��.��&�$� ���N�"����5  *+N���"��������)���� 
2.  ���&� �5�. 5��   �.*+N���"��������)���� ���.��N���"4�*+��J3�� 
3.  ���!���� �5�5�) �]����8  �.*+N���"��������)���� ���.��N���"(��.*+��J 
4.  ��.���25���,8 ��s�7��N8  �.*+N���"��������)���� ���.���������.���5+���2�.���������� 
5.  ���7�5 �(��Eu� ]�2�2�  �.*+N���"��������)���� ���.��������J��.N���" 
6.  ���v�. ���&5 �$� 3����  �"��������)���� wu��7�G���2�(�� 

 "�	�"19 :    

�������(�������-��.(����/.��$�*;��������(���������)�#���$!$�*+��J ,+�����#����(5�$���
\��4(�7�.�5����7�8�5+(5�$�5����7�8  
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5. �	*4���
����9��*�������������  

6�7���558 �*;���  5��)���)�2!�. (�������-�.��  5��)���)�2!�.��� (��*+��J ,+����(5�$��� ��) �". 
21/2551 ��)�. �5����,K84����#�������)���)�2!�.��� �5+*+��J ,+����(5�$�5����7�8���.
*+��J3�� ��)�. ���*L$���-����5�5+��*M���(���-�.�����"$�+�����4�������)���)�2!�.��� 7.J. 
2546 �5+��)���3-�7�)��(�� ���)�."��6�7���558 �5+��  5��)���)�2-��. �*;�����������4�<�-�.�����9  �������
2�������5+ 97.88  ���"����/�����9 �5+6�7���558 �������2���� 3$���� ������J��$�[ 3&��J��J��$�[ 
�����\��( �"��2���8  ����$��� J�*+����8  ����#��. �7���N�[2.J8  ���,. 8 �"��2���8              
���*+���s "��7��&  ���7���� �"��2���s��5 �5+���*L�+2�G�8 s�(+���N�2��5 

 

#����9��*������������� 
������& (�)���**+ 

�����	� 8��"9��(1) �����	� 8��"9��(2) 

1.   �5��������4�� ��6�7���558 
        1.1  ����� ������� ! !]5$�/. (*+��J3��) "#���$ 
      1.2  ����� 6�7� ��558 "#���$ (���&�) 

 
X 
X 

97.88% 
55.01% 
42.87% 

 
X 
X 

 
X 
X 

2.   ��  5��)���)�2-��. 
      2.1  ���N����8 �"��2���8 (��$�-�.����  �� 
���,. 8 �"��2���8 �����\��( �"��2���8 �5+ ���
J�\&�� �"��2���8) 

 
X 
 

 

 
200 ���� 

 
� 

 
0.01705% 

      2.2  ������J��$�[ 3&��J��J��$�[   � X � 0.09384% 
      2.3  �����\��( �"��2���8   � X � 0.00248% 
      2.4  ����$��� J�*+����8 � X � X 
      2.5  ����#��. �7���N�[2.J8 � X � X 
      2.6  ���,. 8 �"��2���8 � X � 0.00339% 
      2.7  ���*+���s "��7��& � 200 ���� � X 
      2.8  ���7���� �"��2���s��5 � X � 0.01820% 
      2.9  ���*L�+2�G�8 s�(+���N�2��5 � X � 0.00092% 
      2.10 ���J�\&�� �"��2���8 � X X X 

                       "�	�"19    (1) ����-*5-�8��"9��*�	�9
 < ������ 21 ���"	�� 2557 �*4 

                    (2) ����-*5-�8��"9��*�	�9
 < ������ 27 B���	�� 2556 
 

6. �9��*���������D
�������������& ��3��	�1���*4�	��������D�������B��������*��4���:��	���9��1��	�
���	� 	�	�	��������������:��	�,�4#9����	��25-�8��"9�� ���3���� 1/2557  



  �����������	
�� 2 

5 

��&�)�����������-�.�����9 ��)3�������N��������.5. +���4��������(����-���#�������/ (��-����5�+�����
���� , 2����) 21 ��.�� � 2557 3$���� 

 

�	#���5-�8��"9�� � 	���"9�� 

% ���

� 	���"9��

��3�"�
 

*���<4��	����)��B+�*4����D
���� 

1.  ����� ������� ! !]5$�/. 
(*+��J3��) "#���$ 
       

2,640,302,800 
 

55.01 ������� 6�7� ��558 "#���$ (���&�) �*;� 
������������4�<�  �5+�������2�������
�����9 5 ����  ��  
1.������J��$�[ 3&��J��J��$�[  
2. ���7���� �"��2���s��5  
3. ���*L�+2�G�8 s�(+���N�2��5  
4. ����#��. �7���N�[2.J8  
5. ���,. 8 �"��2���8 

2.  ����� 6�7� ��558 "#���$ (���&�) 2,057,846,700 42.87 �*;�������������4�<�-�.�����9 �5+��
�����2������������9 8 ����  �� 
1. ������J��$�[ 3&��J��J��$�[  
2. ���*+���s "��7��& 
3. ���7���� �"��2���s��5  
4. ���*L�+2�G�8 s�(+���N�2��5  
5. �����\��( �"��2���8 
6. ���,. 8 �"��2���8 
7. ����$��� J�*+����8 
8. ����#��. �7���N�[2.J8    

3.  $. *+���s "��7��& 200 0.00 �*;���������-�.�����9 �5+�*;�
����-�.����������4�<�-�.�����9 

4.  ���N����8 �"��2���8  200 
 

0.00 
 

�*;���$�-�. ���,. 8 �"��2���8 �����\��( 
�"��2���8 �5+ ���J�\&�� �"��2���8 6:).�*;�
����-�.�����9 �5+�*;�*+N��
����-�.����������4�<�-�.�����9 
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7. �-*��	�������	�	� 

�����9 (�5.&#�+ �������7�8��)6�/�-��4����� 6�7���558 �*;��.��"#��2���/.��/� 470.0 5������ !$����.�)��3-
4���6�/�-��$�.��/ 

7.1  ��N��������!�������N�[ �����9 �5+6�7���558 ��� ��4&�"���wu��5+ :). 
7.2 6�7���558 ����$&�� ��\����.��3$���� , ��)"���  �������(�*y��� ��\���N���"�=7�+4���"$�+�����!��

�����N�[�(��7��.����$��2 
7.3 6�7���558 ����$&�� ��\���!.�����5+��)$��  ��\����#��.���.��) 2���/. ����� �5+ ��4&�"�����)�4$

�#������7�8�����)"+6�/�-��"��:.2��"$�+�����!�������N�[ �����9����$&�� ��\����5+ ��4&�"���
$�.�5��2����(�2����$"��2��"$�+�����!�������N�[ 
 

8. �"*�������9����:#� 

�.�������)�����9 4&��#������5.���4�! .����/.��$4� �/.��/ "+*+���3*$�2� 2 ��2�  �� "��
�+���.���$��-�.�����9 �5+��������+�+��/�"�����������.��!$�3�����5��*+���4$I 
  

9. ,�4�H�����	�	�  

9.1 �	�	�������������� 

������/�-��-����*;�������)���)�2!�.��� 6:).���)� #��2,-��$�����5�2 ����5 �� �$�*;����5+ 4.25 
-�.��5 �������7�8��)��(�2(����N� (NTA) "��.����.��2�+�2��.��5��)3$�������������"����������<&�
-�.�����9 �#����.2$���$�����/���$2����) 30 �������� 2557 (NTA = 11,058.5  5������)  6:).-��$����
$�.�5��2����5 ����.�2�����5+ 3 -�. NTA 6:).(��.-������(�"����)*+&������������-�.�����9 $�2� +���
����.3��()#��2�� 3 4� 4 -�."#��2�����.��/.��$-�.���������� �����������=���+��)��*+&�� �5+�����N�
�������.5. +��� !$�3�������2�-�.������������)����2�3$����� (��*+��J ,+�����#����(5�$���
��)  �".  21/2551 �� )�.�5����,K84����#�������) ��� )�2!�.��� �5+*+��J ,+����
(5�$�5����7�8���.*+��J3�� ��)�.���*L$���-����5�5+��*M���(���-�.�����"$�+�����4�
������)���)�2!�.��� 7.J. 2546 �5+��)���3-�7�)��(�� 
 

���"����/ ��)*+&�� ,+���������9  �/.��) 3/2557 ���)�2����) 5 ��.�� � 2557 3$����(������(��(�.(�/. 
����� �"$� 7�8����8 "#���$ �*;���)*:�����.���.�����+�7�)�"�$�#���.�� 2���������)�2��� 2��
����(����5-�.���� �5+ 2���*;�N�-�.� ��5+�.�)��3--�.����(������������-�.�����9 
�7�)�*+�����7�"�,������(����-���#�����$�2� (��5+����$*��M(����).��)��.��$�2� 3 6:).3$�
"�$��.4���������������7������.����&�<*+&��4� �/.��/) 
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9.2 �	�	�D
��	(I�����)+��� 

������/ ��.����*;�����3$���6:).�����7�8 !$����.��."����5 ����5.���2���/.! .��"#��2� 
1,261.8 5������ "+��-��$������.��$����������5+ 3.56 -�.��5 �������7�82� (����,K8��5 ��2�
-�.��).(�����  #��2,"��.����.��2�+�2��.��5��)3$�������������"����������<&�-�.�����9 
�#����.2$���$�����/���$2����) 30 �������� 2557 (35,400.7 5������) ��/.��/���)����2�����3$���6:).
�����7�8��)���) ,+���������9 3$������(�7������4���*+&�� ,+���������9  �/.��) 
3/2557 $�.�5��2���"#��2� 1,092.7 5������ 6:).��-��$������.��$(����,K8��5 ��2�-�.��).(�����
����������5+ 3.09 �5+����3$���6:).�����7�8��)�-�.�����9 ��)���$-:/�4�&�2. 6 �$�����)������"#��2�
��/.��/� 4,967.5 5������ 6:).��-��$������.��$(����,K8��5 ��2�-�.��).(����� ����������5+ 
14.03  "+��-��$����2���/.��/�����������5+ 20.68 -�.��5 �������7�82�  "��-��$-�.����
$�.�5��2 �����9 ":.(��."�$�#���.�� �5+�*L$�������(��(5�$�5����7�8 7���"�$��.���.���4��������
����\��4� 21 2�� ����(�2����)�*L$�������(��(5�$�5����7�8 (��*+��J ,+�����#����(5�$
�����) �". 20/2551 ��)�.�5����,K84����#�������)������#� �<��)�-��-�����3$����5+��"#������3*6:).
�����7�8 �5+*+��J ,+����(5�$�5����7�8���.*+��J3�� ��)�. ���*L$���-����5 �5+��
*M���(���-�.�����"$�+�����4���3$��� �5+��"#������3*6:).�����7�8 7.J.2547 6:).�����9 3$�
"�$�#���.���5+�*L$�������$�.�5��2(��(5�$�5����7�89 �5�2 ���)�2����) 6 ��.�� � 2557 2���/.3$�
"�$��.���.����2���=���5.2����) 14 ��.�� � 2557 4�������������5�2 \��4��#���$ 21 2������(�2����)3$�
�*L$�������$�.�5��2(��(5�$�5����7�8 
 

10. �"195*�*4��	�� 	�,J����������&  

���)�.$�2�*{""���������9 *+��*{<��4���)�.��"�$��������)�#�.����)����+��4�����7���.���#����.��
4�<� 6:). , 2����) 31 ��|� � 2557 �����9 ��7���.��*+"#�"#��2�*+��, 541  � ���"����/���.��
7���.��&�)2 �2�5+ Outsource "#��2�*+��, 80  � 2���/.��/� 621  � !$�*{""���������93$���������)
�#�.���#����7���.���#����.��4�<�2������/.��$ 3 ���. 6:).�������"�����$�.��/ 
 

������)�#�.�����.��)  1  (�/.����$�������-�.��� !  ��-�5�$7��2 !$��������� �7�,�&�84���&��
&�/���) 2 �5+ 3 �*;���)�#�.��-�.*+N���"��������)���� wu��(2"���\��4� ���.��N���"(��.*+��J 
�5+���.��������7�����  5 �5+7�G��N���" 
 

������)�#�.�����.��) 2  (�/.������&�/�5��-�.��� !  ��-�5�$7��2 �*;���)�#�.��-�.wu��*M���(��� 
wu��!5"��(�  wu��7�G��5�� �� �5+���.��������J��.N���" 
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������)�#�.�����.��) 3  (�/.������)�� �"�((8����� ������� #���. �*;���)�#�.��-�.wu������
��� ��N���" ��*5��  wu��������� ��N���"*+��������� wu����(5�$�5+7�G��N���"*+���
����wu��7�G���2�(�� �5+���.���������.���5+���2�.����������  
 

��/.��/ ������)�#�.��-�.7���.���#����.��4�<���)������������/� �#�4��������"�$�� ���-��.5#���� �5+
-�$*+���N�\�7  �#�4�����$ ��4&�"���4����$����.-�.7���.��4����-��*+&��.��(��.I �5��3*��
+�2��. 3 �� �$�.�5��2  *+�������� ���/.���3�������.*+&���7��.7���)"+4&��*;����.�""�(���.
+�2��. �� �� 3������).�#��2� 2���+$2�-�/�7�/�s����)7��7��. 3�������.�����5+��)"�$��7��.7��#����
7���.����)�����(8 �*;��54����)���� 2����-�5+�#�5�.4"4����#�.�� 4���.&�2.�25������9 (��.4&�      
(�� ��������8���#��*;�������)�#�.��4�����7���.�� �����/.4���*+&�������w�����7���.�� �����9
"#��*;�(��.�&��������)\������7�)���*+&��4�<� ��w�����7���.�� 6:).���4�����$ ��4&�"�����)"#��*;��7�)�
���-:/� �5+-�$*+���N�\�7  
 

���"����/�����9 ��.�����.����)"+-�����-�����.2$��2��/.4�*+��J �5+����J:�����5.���N���"4�
(��.*+��J 2���/.���� �$ ���� ��4��*���4���I 6:)."#��*;�(��.��7���.��4����7�)��(�� *{""����5����/
�#�4�������9 ��&�<*{<����)�. ��"�$��������)�#�.����)����+��4�����7���.���#����.��4�<��5+��
����7���.��4���#�.����������9 4�+�+��2(��3*   
 

$�.��/� �7�)�4�����$*+���N�\�74����#�.�� �5+�*;���*+���$ ��4&�"���4����$����.-�.7���.�� 
2���/.�����.*+&���7�)�4&�4����""�(���.��.�� ��  ��J���8 ��7�2�(�8  J���8w����� �5+������)
*+&��-��$4�<��.����"�$.��������*+"#�*�-�.�����9  7�����/.���. 2����-4�����7���.��4�
��)�.-�.��).�#��2� 2���+$2�-�/�7�/�s���&�� ���.���� ��)"�$���)7��7��.  �����9 ":."#��*;���)"+(��.��
�#����.��4�<���)����+�����.4��� 
 

11. �	�,�4#9��<4�����	�������& �)���:"���	��"��#��:��	�1�*����	� 	�	�	�������������� 

4���*+&�� ,+���������9  �/.��) 3/2557 ���)�2����) 5 ��.�� � 2557 ������)����2�3$����� ���
������)�*;���  5��)���)�2!�.���3��3$��-���2�*+&���5+�������.4�2�+$�.�5��2 3$����  

                            #���                1 	�"��� 
1.    ������J��$�[ 3&��J��J��$�[  �.*+N��������) 1 �5+ �������� (�5��� 1) 

2.   ���7���� �"��2���s��5   �������� (�5��� 2) 
3.   ���*L�+2�G�8 s�(+���N�2��5  �������� (�5��� 2) 
4.   �����\��( �"��2���8   ���� 
5.   ���,. 8 �"��2���8   �������� (�5��� 1) 
6.   ���J�\&�� �"��2���8   ���� 
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7.   ����$��� J�*+����8   ���� 
8.   ����#��. �7���N�[2.J8  �������� (�5��� 1) 

 

12. ��	��"������<4�����	�������& 

 ,+���������9 (!$�3��2�������)����2�3$�����) �� 2������2�� � �6�/���)$���5+��).*5�����.��
 2������(����5 !$����.��."��� �*+������)$���5+��).*5�����. !$����*+����� ����+ 2 ����)3$���
 2������&��"���#����.�� �.5.(.  �5+��6�/���)$���5+��).*5�����.4� �/.��/��.�5$�(�������9 �5+����������
(����)3$��5��2�:.4���� 10. 2��:.�*;�������)��� ��5+�.�)��3-��)�*;�N� (5�$"�3�����4�����$��
�������5*+!�&�8  �5��2 ��� �6�/�-������4�&�2.4�5�� ��.���� �*+����-�.���*+�������+��/. 2 �� 
 �� ����� �*5� ��7376�5 "#���$ �5+����� �� �  �25���&�)� ���$8 ���"�6�) "#���$ ��)*+�������)�2����) 10 
��|� � 2557 4�� � 476.15 5������ �5+2����) 17 ��|� � 2557 4�� � 480 5������ (��5#�$�� !$�
���*+����� ����+��/. 2 �� 4&�2�N���*+����!$����*��������� �(5�$4���*+������5 ����)$�� �5+
2�N�(������$������N��#������*+������5 ����).*5�����. 

 

13. ��	��"������<4�����	�1������ �*4/"��� �����	����������& ����1�1�	��	���	��"��

����<4�����	�������& 

-3����- 
 

14. �9<����1�������,�I��	�	��	���������4 �*45-�,�4�����	�	���)+�������4���:"���	��"�����������	�

� 	�	�	� 
1.  �9<����1�������,�I��	�	��	���������4 

���,�I��	�	���������4 

�	�8��"9���*4��	����)��B+���

���,�I��	�	��	���������4���

������& 

��	�����������,�I��	

�	��	���������4:"��5�)��

��	��"�� 

������:"���	��"�� 

����� �"$� 7�8����8 "#���$ -3����- ������ 25 ��.�� � 2557 
 

2. �9<����1����5-�,�4�����	�	���)+�������4 

5-�,�4�����	�	���)+�������4 

�	�8��"9���*4��	����)��B+���

5-�,�4�����	�	���)+�������4

���������& 

��	��������5-�,�4����

�	�	���)+�������4:"�

�5�)����	��"�� 

������,�4���� 

����� �*5� ��7376�5"#���$ -3����- ������ 10 ��|� � 2557 
����� �� �  �25���&�)� ���$8  
���"�6�) "#���$ 

-3����- ������ 17��|� � 2557 
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15. �	�,�4�����	�	������)+�
5- �,�4�����	�	� ���4 :���<��,J��	�D
��	(I ��������)+�� ���

��	�� 	��2��3�)�3�K	�:��-,����-*��	���1��������)+ �#�� ����"	������)+ 
��5+����$��*+����� ������7�8 6:)."�$�#�!$����*+����� ����+*��M4���.�� 2������
-�.��)*:�����.���.�����+��)�����7������.����&�<*+&������������  (��).��)��.��$�2� 3) 
 

16. ��	��"��������,�I��	�	��	���������4 

��.�� 2������-�.��)*:�����.���.�����+����5+����$(���������)�����7������.����&�<
*+&������������ (��).��)��.��$�2� 3) 
 

17. ����-*��������	���5*��4��1���	�1�
���:����5-�8��"9����	������ 	��2 

-3����- 
 

18. ����-*�*4�	�
 	����B9�������������&  

1. ,�4��1��
�����������& 

N���"�5��-�.�����9  �� ��$#�����N���"J���8"#��������� ��+�����&�����&#�+�.���$�5+
����(���.\��4(�&�)� ���� ! � 6:).����-�������)2*+��J3�� �����9 "$�+��������(�/.4��$���
7��\� � 2531 �5+�-��"$�+�����4�(5�$�5����7�8���.*+��J3��4��$�����.�� � 2537 !$�������
����<"$�+�����2���/.��/� 4,800 5������� ��5 ����)(�32�����5+ 0.50 ��� !$��#����"#�������5+����
&#�+ �������(��"#��2��5�2 

, 2����) 30 �������� 2557 �����9 ��"#��2���-���� ! ��)2*+��J2���/.��/� 68 ��-� 6:).�(�5+��-�
��-��$7�/���)-���5+�*�����)�(�(��.���3*(���#��5��)(�/. *+���$�2� ��-�4��-(��.��7���� 
�5+*��,K52� 11 ��-� �5+��-�4�(��."�.�2�$2� 57 ��-� ���"����/ �����9 ��.���������!E�6��
2� 5 ��-� 6:).(�/.����4�7�/���)(��."�.�2�$��/.��$ ��� ! �����-�(�/.����4��#��5��)����+���5+�+$2�
(�����$����. !$��(�5+��-�"+�#�������� ����)�� 2���5���5�� �5+����"�$���.��� ����)��
5���,+�=7�+(.��� 2��(��.��-�.�5���5�� ���5��4��(�5+�#��5��)(�/. 

$�2�s��5�� �����&��"#��2������)2*+��J �����9 *+�� 2���#���"����.(�����)�.4����#�����
��� ���5+������)(.��� 2��(��.��-�.5�� �����*+�����N���"4���(�����(��.I 6:).��2�4�<�
�*;����*+�����N���"-��$�5�.�:.-��$�5�� 3$���� �5������ ��*5�������� �5������*+�����N���"
!.�� ������� �5+"�$�5�/�. (!]����) �5+�5������*+�����N���"���� 
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�����9 ���������/.��$ 4���������� 2 ���. 3$���� ����� ����E�$ �6�82�� "#���$ (%�	�L-
 �(��+���') 
�5+ ����� 2������� E�F$ "#���$ (%���	�	� L-M
') 
1.   ����E�$ �6�82�� �*;������&�/��#�4�N���"4������"�$���5�(\�,K8������)�� �,\�7��. 7���

����"�$�����5+"�$��.�5�(\�,K8����������*+���N���"��)���)�2���������������.���)�2�5+
����$���������)2*+��J ����E�$ �6�82�� �� 2���&�)�2&�<4���"�$���5�(\�,K8�����&��-�.
�5+�&�������)�� �,\�7��. ���� ���/���(28 �����+�5 ���w�). �5�(\�,K8�� �5+�5�(\�,K8*�.�(�.
���� �*;�(�� *{""���� ����E�$ �6�82�� �*L$$#����������� 4 ��-� 4���5�.���.���)�2�#� �<-�.
*+��J3$���� ��.��7����  7���� ���+���� �5+\����( 

2.  2������� E�F$ (�/.������)����.!]"�����8 *+��J�2��$��� *+���N���"��.�� ���5+"�$"#������
���� 2���/.N���"�#��-���5+��.���������)�� �,\�7��. $����5�(\�,K8���/���(28 �����+�5 ���w�). 
�5�(\�,K8�� �5+�5�(\�,K8*�.�(�.���� �*;�(�� 

2. ��	��,J��	�*4)�N�	�	����� 	��2���������& 

2531 : "$�+��������(�/.�����9 $�2����"$�+����� 750 5������ 
2532 : �*L$��� !  ��-�����) ��-�5�$7��2 
2533 : �*L$��� !  ��-��"�.2�G�+ J�� ���8 �5+��.��� 

: "$�+�����"�$(�/.���������\��4(�&�)� ����� ��� !  7��7�7�8(�/ "#���$ 
2536 : �*L$��� !  ��-�&5��� �5+�&��.4��� 
2537 : �����9 �7�)����"$�+������*;� 2,400 5������ 

: �*L$��� !  ��-�� �&���� �.��( �5+��$4�<� 
: �-���*;������"$�+�����4�(5�$�5����7�8���.*+��J3�� 

2538 : �*L$��� !  ��-���$N��� 
2539 : �*L$��� !  ��-�7��,�!5� -������ ����|8N��� �5+���5�&N��� 
2540 : �*L$��� !  ��-�+��. 
2541 : �*L$��� !  ��-�� �2 8 
2542 : �*L$��� !  ��-�"�<����2.J8 
2543 : �*L$��� !  ��-���� �5+� *s� 
2544 : �*L$��� !  ��-������8 
2545 : �*L$��� !  ��-������� 
2546 : �*L$��� !  ��-�� J�N��& �5+�&��.�� 

: *���*5�)���*�����-� 3 ��-� (��-�5�$7��2 �"�.2�G�+ �5+J�� ���8) 4���*;��*���4��� 
  (���!������)���.������$#�����N���" ����.���&#�+�.���$�5+����(���. 2���/.�*;���5�. 
  2���� ���5+����$���������� �2." 
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2547 : �*L$��� !  ��-���5�  ��7,��� "������ \����( ������$ �5+(�. 
: *���*5�)���*�����-� 7 ��-� (��-���.��� &5��� �&��.4��� ��$4�<� � �2 8 ��� �5+ 
  ������) 4���*;��*���4���(���!����-�.�����9 

2548 : �-��5.������5+ 99.9 4������ ����E�$ �6�82�� "#���$ 
: *���*5�)���*�����-� 9 ��-� (��-�"�<����2.J8 ����|8N��� � *s� 7��,�!5� ��$N���  
  �.��( � �&���� -������ �5++��.) 4���*;��*���4���(���!����-�.�����9 

2549 : *���*5�)���*�����-� 2 ��-� (��-����5�&N��� �5+�����8) 4���*;��*���4���(���!���� 
  -�.�����9 

2550 : �*L$��� !  12 ��-� 3$���� ��-��+���2 ���+���� ������8 J��+��� 5#�7�� �+��) �7&���  
  &��\���  �+��� *�,��� =+�&�.��� �5+�&��.4��� 2 
: *���*5�)���*���������� ����*!\  3 ��-� (��-���� �"�.2�G�+ �5+��.���) $�2��� 
  *���*5�)��&��$��� �� �5+��"�$2�.��� ��4��� (���5���N8��)���.������$#�����N���" ����.��� 
  &#�+�.���$�5+����(���. 
: (�$(�/.+���#� 2�������7�)��7�)� 2��7:.7�4"�5+��4������5�� ����)$�-:/�  2���/.3$����� 
  *���*5�)��&��$��� �� �5+��"�$2�.��� ��4���-�-��$�5�� 3 ��-� (��-���5�  ��7,���  
  �5+������$) 
: $#�����! .�� ���� ! ��(���!&��2�� �7�)�7�G��$���5�� �����&������.(�����)�. 4���� 
   2�������4����-�.-����.N���"���-:/� 

2551 : *���*5�)���*���������� ����*!\  4 ��-� (��-�&5��� �&��.4��� �.��( �5+"�<����2.J8)  
  $�2���*���*5�)��&��$��� �� �5+��"�$2�.��� ��4��� (���5���N8��)���.������$#�����N���" ����. 
  ���&#�+�.���$�5+����(���. 
: (�$(�/.+���#� 2�������7�)��7�)� 2��7:.7�4"�5+��4������5�� ����)$�-:/�  2���/.3$����� 
  *���*5�)��&��$��� �� �5+��"�$2�.��� ��4���-�-��$�5�� 4 ��-� (��-�� J�N��&  
  �&��.�� "������ �5+(�.) 
: $#�������"��\��4(�! .�� ���� ! ��(���!&��2�� ����.(�����)�. $�2����*L$ �J���8��� !  
  ��(���!&��2�� ��)��� !  ��-�5�$7��2 �5+"�$.��(5�$��$!&��2� (5�$"���"�$����5+ 
  ������ �7�)��7�)�J���\�7-�.���*+��������!&��2� ��� ��*5���������5+����� 4���� 
   2�������4����-�.-����.N���"���-:/� 

2552 : �*L$��� !  3 ��-� 3$���� ��-�������� &��7 �5+7���� 
: (�$(�/.+���#� 2�������7�)��7�)� 2��7:.7�4"�5+��4������5�� ����)$�-:/�  2���/.3$�����*���*5�)�� 
  &��$��� �� �5+��"�$2�.��� ��4���-�-��$�5�� 1 ��-� (��-�\����() 
: $#�������"��\��4(�! .�� ���� ! ��(���!&��2�� ����.(�����)�. �5+�2����7��N��(��. 
  N���" 12 ����� �5+���2����5��&�/��#� 32 ���. �7�)��2����&�2���5���5+����������� ��*5�� 
  ���.��)�4���-���-�. 
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: !����"��-�.����� ��� !  7��7�7�8(�/ "#���$ 4���������� ������� !  "#���$ (���&�) 
2553 : �*L$��� !  4 ��-� 3$���� ��-��#��7.�7& ��<"���� 57��� �5+���. ��  

: �*L$���"#�����������&��-�.��-��#���. \��4(�&�)� �����!E�6��� ��)"�.�2�$�&��.4��� 
: *���*5�)���*�����-���.$. (��-��&��.4��� 2)  4���*;��*���4���(���!����-�.�����9   

2554 : �*L$��� !  4 ��-� 3$���� ��-��&��� ����� ("�.�2�$�&��.4���) ���N�� �5+5#�*�. �5+3$��*L$ 
  ���"#�����������&��-�. �����!E�6��� ���.��)��. ��)"�.�2�$��$N��� ���"����/ ��.3$����� 
  *���*5�)���*�����-� 2 ��-� (��-�5�$7��2 �5+&5���) 4���*;��*���4���(���!����-�.
�����9 �5+*��*�.��-����+���� �7�)�4����*+���N�\�7�7�)�-:/�4���(�����. 2��(��.�� 
  -�.5�� ���5����*F����� 
: 3$���)�$#����������.��-��#���.-�.��� !  E�$�6�82�� 6:).�*;��*�����-�4��� �7�)� 
   (�����. 2��(��.��-�.�5���5�� �����*+�����N���"!.�� ������� �5+"�$�5�/�. 
   (!]����) !$�3$��*L$4���������)�2����) 11 ��� � 2555 

2555 : �-��5.���4�*+��J�2��$���!$�"�$(�/.�����-:/�4�����)*+��J�2��$��� �5+4&�&�)������4��� 
  $�.�5��22�� ������ 2������� E�F$ "#���$� !$�����������5+ 100 
: �*L$��-��#���.-�.��� !  E�$�6�82�� ��)��2��� 6:).�*;��*�����-�4��� �7�)��*;���5�.2� 
  ��� ��*+�\�������� �2." (�����.�5���5�� �����*+�����N���"!.�� 
  ������� �5+"�$�5�/�. (!]����) 
: �*L$��� !  4 ��-� 3$���� ��-� 5�.�52. (*���N���) �5� �7&��,8 �5+��.75� �5+3$� 
  �*L$���"#�����������&��-�. �����!E�6��� ��� 3 ���. ��)"�.�2�$� J�N��& � �&����  
  �5+&5���  
: *���*5�)���*���������� ����*!\  3 ��-� (��-���<"���� 57��� �5+���. ��) $�2��� 
  *���*5�)��&��$��� �� �5+��"�$2�.��� ��4��� (���5���N8��)���.������$#�����N���" ����.��� 
  &#�+�.���$�5+����(���. ���"����/ ��.3$�����*��*�.�5+-���7�/���)-��-�.��-�\����(  
  �7�)��.�����(��!(4���� ( �5+4����*+���N�\�7�7�)�-:/�4���(�����. 2��(��.��-�. 
  5�� ���5����*F����� 

2556 : �*5�)���*5.������������4�<� "������� �����&2� ���N�8�5�$8 ��.2�. �*;� ����� 6�7� ��558 "#���$ 
  (���&�) !$���6�/�����-�.�����9 4�2����) 26 �������� 2556 �5+���#� #�����6�/��5����7�8 
  (������������-�.�����9 (�/.�(�2����) 28 �������� 2556 �:.2����) 5 ��.�� � 2556 
: "$�+������*5�)���*5.��5 ����)(�32�-�.���������9 "���$����5 ������5+ 10.00 ��� "#��2� 
  240,000,000 ���� �*;���5 ������5+ 0.50 ��� "#��2� 4,800,000,000 ���� 
: �*L$��� !  5 ��-� 3$���� ��-����$��� �(�5 (�$ &���7 ("�.�2�$-������) �5+� 7��  
: �*L$��� !  E�$�6�82�� -��$�5�� 2 ��-� ��)*u�(�. �5+�32�8 (\����()  6:).�*;��*�����-�4��� 
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2557 < ������ 30 ��89�	� 2557 

: �*L$��� !  2 ��-� 3$���� �:.��� �5+������ ("�.�2�$�&��.��) 
: �*L$��� !  E�$�6�82�� -��$�5�� 2 ��-� ��)���+7+.�� (����|8N���) �5+7��������� (&5���) 

 

3. �	*4���
�������� < ������ 30 ��89�	� 2557 
   (1) ����� ����E�$ �6�82�� "#���$ 

     �+�����������5-��)   : 0105527032739 (�$���5-��) 3276/2527) 
     2����)"$�+�����    : 7 ������� 2527 

��)(�/.�#����.��4�<� : 2439 �������.�3E�������*���/#� �-2. 
7+!-�. �-( 5�.�(� ��.��79 10110 

        !�J�7�8 0-2620-6000    
          !��� 0-2620-6001 
        �2��36(8 www.siamfoodservices.com 

*+�\�N���" : ����&�)�2&�<��.$������#��-���5+"�$"#���������� 
 "��(��.*+��J�5+4�*+��J$�2�������)�� �,\�7

$����)�� $����5�(\�,K8���/���(28 �����+�5 ���w�). 
�5�(\�,K8�� �5+�5�(\�,K8*�.�(�.���� !$���)
�5�(\�,K8(��.I "+����"�$�����5+"�$��.3*��.���
"�.�2�$-�.*+��J3������.��*+���N�\�7\��4(�
�� 2� ����,�\���4��3$���(s��(����)�#���$ 

"#��2��5+&��$-�.����  : ��������<"$�+����� "#��2� 450,000 ����  
���"$�+�����   : 45,000,000 ��� "#��2� 450,000 ����  

��5 ����)(�32� ����5+ 100 ���  
�����)����5+����&#�+�5�2 : 45,000,000 ��� "#��2� 450,000 ����  

��5 ����)(�32�����5+ 100 ���  
 

    (2) ����� 2������� E�F$ "#���$ 
     �+�����������5-��)   : 411043002045 
     2����)"$�+�����    : 15 (�5� � 2555 

��)(�/.�#����.��4�<�  : 56 ���E{��.������� 2�8$ 6 $����� 3 !]"�����86�(�/ 
  *+��J�2��$��� 

        !�J�7�8 (848) 7309-1188    
          !��� (848) 3820-1886 
        �2��36(8 www.vinasiamfood.com.vn 
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 *+�\�N���"   : *+���N���"��.�� ���5+"�$"#���������� 
  2���/.N���"�#��-���5+��.���������)�� �,\�7��. 

$����5�(\�,K8��� /���(2 8 �����+�5 ���w�). 
�5�(\�,K8�� �5+�5�(\�,K8*�.�(�.���� �*;�(��  

���"$�+�����   : 1,500,000 ����<���s  
�����)����&#�+�5�2   :  1,500,000 ����<���s 

4. *���<4�	�,�4���B9���� 
! .���.��3$�-�.�5�������� (��3$��5�.*��*�.����+�2��.���-�.�5��������) 

B9����/5*�1H�<O+/����	� 
 	�����	� %�	�8��"9�� �.�. P ��.. 2557 2556 2555 2554 

 �
  ��������� *�	��	� % *�	��	� % *�	��	� % *�	��	� % 

�-�+� 	"��	�����	������� 

��3$�"����-����� �� 
��*!\ ��!\  �5+��3$���)� 

�����9 
 
- 69,509 98.9 

 
128,295 

 
98.9 

 
113,746 

 
98.9 

 
98,592 

 
98.9 

� 	���	�*4� 	"��	�����	 

�#������*4�#���� 

��3$�"����-����� �� 
�5+���� �5+��3$���)� 

 
 
����� ����E�$ 
�6�82�� "#���$ 

 
 

99.99 
 

733 
 

1.0 

 
 

1,422  

 
 

1.1  

 
 

1,206  

 
 

1.1  

 
 

1,078  

 
 

1.1  

� 	���	 ������ �*4� 	"��	 

�����	�#������*4�#���� 

��3$�"����-����� ���5+
���� �5+��3$���)� 

 
 
����� 2������� 
E�F$  "#���$ 

 
 

100 
 

67 
 

0.1 

 
 

64  

 
 

0.0  

 
 
4  

 
 

0.0  

 
 
-  

 
 
-  

�����3�"�
   70,309 100.0 129,781  100 114,956  100 99,670  100 
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19. �	�	��4"��	����:�,0���5�	��	 

4�.2$��:).*���/���$ , 2����) 31 N��2� � 2556 �5+.2$���$�����/���$ , 2����) 30 �������� 2557 ��)������ �����9 �5+��������������-���#�����+�2��.��������  5
��)��"�� 2��-�$���. !$���* ��$�.��/  

�9��*����	�����	���
��� �*4*���<4

��	����)��B+ 
*���<4�	�	� 

�-*��	�	�	� (*�	��	�) 

��	�� 	�,J��*4��	����"19��5*����	�	�  ��
 1 ,0 ��3��9
 

31 B���	��  

2556 

��
 6 �
��� 

��3��9
 30 

��89�	� 2557 

������ ���+��� ���#� ���
�	�+� ���� � 	��
 (%���+��� 

���#� ���
�	�+� �����) 
 
5���,+ 2�����7��N8 
• , *{""���� ���+��� ���#� ���
�	�+� ����3��������+

�*;���  5��)��"�� 2��-�$���.-�.�����9 
• ���+��� ���#� ���
�	�+� �����*;������4�� ��

�����&2� 6:).�*;�����������4�<�-�.�����9 "��+��). 
, 2����) 26 �������� 2556 �����&2�3$�!��������/.��$
��)�������4�������� !  !]5$�/. (*+��J3��) 4�����
6�7� ��558 �5+�����4�� �������&2�3$�!��������)���
����4������9 4�����6�7� ��558 ��.�54���5��������
� �������&2�3���*;�����������4�<�-�.�����9 ���
(��3* 
 

1. ��	�	�:#�����	�(�L1+���+ 
�����9 �5+���������"��� ��4&�����6�E(8�28 �5+
�������#��.����6�E(8�28+������"�$��
-����5�7�)�4&�4���.N���"4��������+��� ���#� ���

�	�+� ����  
 
 

2.9 - ��4&�����$�.�5��2�*;����� 2��&�2���5��
��.$����� �� "�������4�� ��4�(��.*+��J�7�)�
$#�����N���"�5��-�.�����9 6:).2��:.������:�
����-����� ��  ������:�������� � �  ��
� 5�)��3�2-�.��� ���5++��-����55�� ��-�.��-�
-�.�����9 !$������4&�6�E(8�28$�.�5��2�#�-����5
-�.��-�4����5+-����52�-�.�����-�3$� !$�(�����
��4&�6�E(8�28()#��2����7�G��6�E(8�284�*+��J��. 

2. ��	�	�:#����B�:��������"�	�	���	 �������"�	

����	� 

�� ���9  �5+�� ��� �� � �"� � � � �� �4&��� �N� 4�
� �)�.������ �� � �)�.�������� 4�������8 �� 
���&�� ��$��8  ��"� 

80.2 - �����9 3$������<�("�� ��8 �� ���&�� ��$��8  ��"� 
4��4&�� �)�.������ �� � �)�.�������� 6:). �� 5��
�:.��4&�� �)�.������ �� �Makro� �ARO� �*;�(�� 4�
��$#�����N���" !$�4&��*������ �� ��"�$���.��� �� 
2���/.������N���" �5+���)�����7�G���*���
��� ��4���-�. �Makro� 4�*+��J(��.I �����9 "+
3$��� 2�����5+�� �� 4���$#�����N���"��)��.�5�:.
*+���N�\�74���$#�����N���" 
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�9��*����	�����	���
��� �*4*���<4

��	����)��B+ 
*���<4�	�	� 

�-*��	�	�	� (*�	��	�) 

��	�� 	�,J��*4��	����"19��5*����	�	�  ��
 1 ,0 ��3��9
 

31 B���	��  

2556 

��
 6 �
��� 

��3��9
 30 

��89�	� 2557 

������ (�)� ��**+ � 	��
 (�"	#�) (%(�)� ��**+') 

 

*���<4��	����)��B+ 
6�7� ��558�*;�����������4�<�-�.�����9 !$��������4�
�����9 ��.(.�5+��.����4���$��2����5+ 97.9 -�.
������/.��$ 

1. ��	�	�:#�����	�(�L1+���+�*4���B�:��������"�	

�	���	 �������"�	����	� 
�����93$�&#�+ ����4&�����6�E(8�28 �5+���N�
4�� �)�.������ �� � �)�.�������� 4����� 6�7� 
��558 "#��2� 91.0 5������4�+�2��.*� 2557 

 

91.0 87.8 ��4&�����6�E(8�28$�.�5��2�*;����� 2��
&�2���5����.$����� �� "�� 6�7� ��558 �7�)�$#�����
N���"�5��-�.�����9 6:).2��:.������:�����-��
��� �� ������:�������� �� ��� 5�)��3�2-�.
��� ���5++��-����55�� ��-�.��-�-�.����� !$�
�����9 �����4&�6�E(8�28$�.�5��2�#�-����5-�.
��-�4����5+-����52�-�.�����-�3$� !$�(�������
4&�6�E(8�28()#��2����7�G��6�E(8�28��. 
 

���"����/ �����9 �����<�("�� 6�7� ��558 4��4&�
� �)�.������ �� � �)�.�������� 6:). �� 5���:.
��4&�� �)�.������ �� �Makro� �ARO� �*;�(�� 4�
��$#�����N���" !$�4&��*������ �� ��"�$���.
��� �� 2���/.������N���" �5+���)�����7�G��
�*������ ��4���-�. �Makro� 4�*+��J(��.I 
�����9"+3$��� 2�����5+�� �� 4���$#�����N���"��)
��.�5�:.*+���N�\�74���$#�����N���" 

2. ���	"��3���� - ��	�	�:#�����	�[(�L1+���+�*4���B�:�

�������"�	�	���	 �������"�	����	�] 

91.0 87.2 

������ (�.)�. L-M
��1�+ � 	��
 (%(�.)�. L-M
��1�+') 

 

 

1. �	D
��	��	��	�����	�*4����	� 10.3 8.8 � �-����� ���5+�����*;�3*(���.�)��3-N���"*�(�
�&���$��2�������-����� ���5+���������"����)3��
���)�2-��.����5+�*;�3*(��� �(5�$����*;�3*(��
�.�)��3-��)(�5.�2���� 
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�.�)��3-��)(�5.�2���� 
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3. ���	"��3�	���	 36.7 39.7 

������ (�)���� � 	��
 (#����
�� %������ (�.)�. ��	,*���*4
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 � 	��
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����6�/���� �������"����)3�����)�2-��.����5+�*;�3*

(��� �(5�$����*;�3*(���.�)��3-��)(�5.�2���� 
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(��� �(5�$����*;�3*(���.�)��3-��)(�5.�2���� 
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������ (�.)�. ���(-����+�)�
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 (%(�.)�. ���(-����+
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�&���$��2�������-����� ���5+���������"����)3��

���)�2-��.����5+�*;�3*(��� �(5�$����*;�3*(��

�.�)��3-��)(�5.�2���� 

2. ��	:#���	(�3������	 64.9 54.6 � �6�/���� ���*;�3*(���.�)��3-N���"*�(��&���$��2���

����6�/���� �������"����)3�����)�2-��.����5+�*;�3*

(��� �(5�$����*;�3*(���.�)��3-��)(�5.�2���� 
3. ���	"��3�	���	 29.4 27.9 
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1��1�] 

�����9 �5+���������3$�6�/����������7�8��2

� 5 +�� ��� 7 �8 3 �� �� (� 2 (�  [6:) . 3 $� � ��  �� * � ,8

 ��7�2�(�8�5+!*��� ��7�2�(�8] "��!�6�E�8 
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����6�/���� �������"����)3�����)�2-��.����5+�*;�3*

(��� �(5�$����*;�3*(���.�)��3-��)(�5.�2���� 

 

 

2. ���	"��3���� P �	�(�3�[������)+8	���*4������)+D��

��1��1�] 

45.0 59.3 

������ (�)���L (,�4���D�) � 	��
 �"	#� (%(�)���L') 
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����������4�<�-�.�����9 

• 6�7���E����� ���"�<!\ \�,K8�*;�����������4�<� ��/.��/ 

� ���"�<!\ \�,K8�*;�����������4�<�-�.6�7� ��558 

1. �	D
��	��	��	�����	�*4����	� 3.3 3.7 � �-����� ���5+�����*;�3*(���.�)��3-N���"*�(�

�&���$��2�������-����� ���5+���������"����)3��

���)�2-��.����5+�*;�3*(��� �(5�$����*;�3*(��
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รายงlสสสิ่
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รายงานความเห็นของทปีรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับ 

รายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทเีกียวโยงกัน 

กรณีการซือทดีินและสิงปลูกสร้างจากบริษัท ซีพี ออลล์ จาํกัด (มหาชน) 

ของ 

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 

เสนอตอ่ 

ผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามแม็คโคร จาํกัด (มหาชน) 

จดัทําโดย 

บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จํากัด 

 25 สิงหาคม 2557 

สิ่งที่สงมาดวย 3
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บทสรุปผู้บริหาร 6 

  

ส่วนที 1 ข้อมลูทัวไปบริษัท สยามแม็คโคร จํากดั (มหาชน) 11 

   

ส่วนที 2 การขออนมุัติการซอืทดีินและสิงปลูกสร้างจากบริษัท ซีพี ออลล์ จํากดั (มหาชน)  

 2.1     ลกัษณะและรายละเอียดของรายการ 24 

 2.2     ความสมเหตสุมผลของรายการ 39 

 2.3     ความเป็นธรรมของราคาและเงือนไขของรายการ 50 

   

ส่วนที 3 สรุปความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระ 60 

   

เอกสารแนบ สรุปรายงานประเมินมลูค่าทีดินและสิงปลกูสร้างจัดทําโดยผู้ประเมินราคาอิสระ 64 
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คําย่อ ชือเต็ม 

 

บริษัทฯ หรือ MAKRO  บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 

กลุ่มบริษัทฯ  บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท สยามฟูด เซอร์วิส 

จํากดั และบริษัท วนีาสยาม ฟู้ ด จํากดั 

CPALL หรือ ผู้ขาย บริษัท ซีพี ออลล์ จํากดั (มหาชน) 

สยามแม็คโคร โฮลดิง บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิง (ประเทศไทย) จํากดั 

โอเอชที บริษัท โอเอชที จํากดั 

ทีดิน ทีดินโฉนดเลขที 38439 – 38463, 74346, 85240, 155179 และ 210414 จํานวนรวม 29 

โฉนด เนือทีดินรวม 9-0-47 ไร่ ตงัอยู่เลขที 1466 1468 1470 1472 และ 1474 ถนน

พฒันาการ แขวงสวนหลวง เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 

สิงปลูกสร้าง อาคารสูง 5 ชัน (พร้อมชันดาดฟ้า 1 ชัน และชันใต้ดิน 1 ชัน) สิงปลูกสร้าง และอุปกรณ์

ส่วนควบ บนทีดินโฉนดเลขที 38439-38463, 74346, 85240, 155179 และ 210414  

เนือทีดนิรวม 9-0-47 ไร่ ตงัอยู่เลขที 1466 1468 1470 1472 และ 1474 ถนนพัฒนาการ 

แขวงสวนหลวง เขตพระโขนง กรุงเทพฯ  

PLAN บริษัท แปลน แอพไพรซลั จํากัด 

UK บริษัท ยูเค แวลูเอชนั แอนด์ เอเจนซ ีจํากดั 

ทีปรึกษาทางการเงินอิสระ หรือ IFA  บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จํากดั  

ตลาดหลกัทรัพย์ฯ  ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

สํานกังาน ก.ล.ต. สํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ประกาศได้มาและจําหน่ายไป ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที ทจ. 20/2551 เรือง หลักเกณฑ์ในการทํารายการทีมี

นัยสําคัญทีเข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ ลงวนัที 31 สิงหาคม 

2551 และทีแก้ไขเพิมเติม และประกาศของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย เรือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือ

จําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวนัที 29 ตลุาคม 2547 และทีแก้ไขเพิมเติม  

ประกาศเกียวโยง รายการเกียวโยงตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ. 21/2551 เรือง

หลักเกณฑ์ในการทํารายการทีเกียวโยงกัน ลงวันที 31 สิงหาคม 2551 และทีแก้ไข

เพิมเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือง การ

เปิดเผยข้อมลูและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการทีเกียวโยงกัน พ.ศ. 

2546 ลงวนัที 19 พฤศจิกายน  2546 และทีแก้ไขเพิมเติม 
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 25  สิงหาคม 2557 

 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

บริษัท สยามแม็คโคร จํากดั (มหาชน) 

 

เรือง ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกบัรายการได้มาซงึสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกนั 

 

ด้วยทีประชุมคณะกรรมการของบริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “MAKRO”) ครังที 3/2557 เมือ

วนัที 5 สิงหาคม 2557 ได้มีมติอนมุัตใิห้บริษัทฯ ลงทนุซือสินทรัพย์และเห็นชอบในการเข้าทํารายการทีเกียวโยงกัน ระหว่าง บริษัทฯ 

กบับริษัท ซพีี ออลล์ จํากัด (มหาชน) (“CPALL” หรือ “ผู้ ขาย”) ซึงเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และมีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ 

ในการเข้าซือทีดินโฉนดเลขที 38439-38463, 74346, 85240, 155179 และ 210414  เนือทีดินรวม 9-0-47 ไร่ (“ทีดิน”) พร้อม

อาคารสูง 5 ชัน (พร้อมชันดาดฟ้า 1 ชัน และชันใต้ดิน 1 ชัน) สิงปลูกสร้าง และอุปกรณ์ส่วนควบ (“สิงปลูกสร้าง”) ตงัอยู่บนถนน

พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตพระโขนง กรุงเทพฯ ในราคา 470.00 ล้านบาท และอนุมัติให้บริษัทฯ ลงทุนก่อสร้างเพิมเติมเพือ

ปรับปรุงและตกแตง่อาคาร รวมถึงตดิตงัระบบงานตา่งๆ บนทีดนิและสิงปลกูสร้างทีบริษัทฯ จะเข้าลงทุน เพือใช้เป็นสํานักงานใหญ่

แห่งใหม่ของบริษัทฯ โดยมีมลูค่าเงินลงทุนประมาณ 791.80 ล้านบาท คิดเป็นมลูค่าเงินลงทุนรวมทังโครงการจํานวน 1,261.80 

ล้านบาท 

 

การซือทีดนิและสิงปลูกสร้างจากผู้ขาย และการลงทุนก่อสร้างเพิมเติมเพือปรับปรุงและตกแต่ง รวมถึงติดตงัระบบงาน

ตา่งๆ บนทีดินและสิงปลูกสร้างดังกล่าวข้างต้น ซึงมีมลูค่าการลงทุนรวมทังโครงการจํานวน 1,261.80 ล้านบาท ถือเป็นรายการ

ได้มาซึงสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที ทจ. 20/2551 เรือง หลักเกณฑ์ในการทํารายการทีมีนัยสําคญัทีเข้าข่าย

เป็นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ ลงวนัที 31 สิงหาคม 2551 และทีแก้ไขเพิมเติม และประกาศของคณะกรรมการตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึง

สินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวนัที 29 ตลุาคม 2547 และทีแก้ไขเพิมเติม (“ประกาศได้มาและจําหน่ายไป”) ซึงคิดเป็นขนาดรายการ

สูงสุดเมือคํานวณรายการตามเกณฑ์มลูค่ารวมของสิงตอบแทน โดยคํานวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สินสุด ณ วันที 30 

มิถุนายน 2557 เท่ากับร้อยละ 3.56 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ (35,400.72 ล้านบาท) ทังนี เมือนับรวมรายการได้มาซึง

สินทรัพย์อืนทีคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมตัพิร้อมกนัในการประชุมครังนีอีกจํานวน 1,092.70 ล้านบาท ซึงมีขนาดรายการสูงสุด

ตามเกณฑ์มลูค่ารวมของสิงตอบแทนเท่ากับร้อยละ 3.09 และรายการได้มาซึงสินทรัพย์อืนของบริษัทฯ ทีเกิดขึนในช่วง 6 เดือนที

ผ่านมา จํานวนทงัสิน 4,967.50 ล้านบาท ซงึมีขนาดรายการสงูสดุตามเกณฑ์มลูค่ารวมของสิงตอบแทน เท่ากับร้อยละ 14.03 จะมี

ขนาดรายการรวมทงัสินเท่ากบัร้อยละ 20.68 ของมูลค่าสินทรัพย์รวม ซึงมีขนาดรายการสูงกว่าร้อยละ 15.00 แต่น้อยกว่าร้อยละ 

50.00 บริษัทฯ จึงต้องรายงานต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ”) และส่งหนังสือสารสนเทศเวียนให้กับผู้ ถือ

หุ้นของบริษัทฯ ภายใน 21 วนั นบัแตว่นัทีเปิดเผยรายการตอ่ตลาดหลักทรัพย์ฯ 
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อย่างไรก็ดี ด้วยเหตทีุผู้ ขายเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ (ณ วนัที 21 สิงหาคม 2557 CPALL ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม

ในบริษัทฯ รวมจํานวน 4,698,149,500 หุ้น หรือคดิเป็นร้อยละ 97.88 ของจํานวนหุ้นทีออกและจําหน่ายได้แล้วทังหมดของบริษัทฯ1) 

และทังสองบริษัทมีกรรมการร่วมกัน2  ด้วยเหตุนี การซือทีดินและสิงปลูกสร้างจากผู้ ขาย ในมูลค่า 470.00 ล้านบาท จึงถือเป็น

รายการทีเกียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ. 21/2551 เรืองหลักเกณฑ์ในการทํารายการทีเกียวโยงกัน 

ลงวนัที 31 สิงหาคม 2551 และทีแก้ไขเพิมเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือง การเปิดเผย

ข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการทีเกียวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวนัที 19 พฤศจิกายน 2546 และทีแก้ไข

เพิมเติม (“ประกาศเกียวโยง”) โดยมีขนาดรายการร้อยละ 4.25 ของมูลค่าสินทรัพย์ทีมีตวัตนสุทธิ ณ วันที 30 มิถุนายน 2557 

(11,058.52 ล้านบาท) ซงึมากกวา่ร้อยละ 3.00 ของมลูค่าสินทรัพย์ทีมีตัวตนสุทธิ ดงันัน บริษัทฯ ต้องขออนุมัติการเข้าทํารายการ

จากทีประชมุผู้ ถือหุ้น โดยต้องได้รับคะแนนเสียงอนมัุตไิม่ตาํกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ ถือหุ้ นทีมีส่วนได้เสีย รวมทังบริษัทฯ ต้องจัดให้มีทีปรึกษาทางการเงินอิสระเพือให้

ความเห็นเกียวกบัความสมเหตสุมผลของรายการ และความเป็นธรรมของราคาและเงือนไขของรายการต่อผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เพือ

ประกอบการพิจารณาอนุมตักิารทํารายการ   

 

               ทีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครังที 3/2557 เมือวันที 5 สิงหาคม 2557 ได้มีมติอนุมัติแต่งตงัให้บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ 

จํากดั (“ทีปรึกษาทางการเงินอิสระ” หรือ “IFA”) ในฐานะทีปรึกษาทางการเงินทีได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) และเป็นอิสระจากบริษัทฯ เป็นทีปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้

ความเห็นเกียวกบัความสมเหตสุมผลของราคาและเงือนไขการเข้าทํารายการต่อผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ประกอบการพิจารณาอนุมัติ

การทํารายการทีเกียวโยงกนัของบริษัทฯ ในครังนี    

 

รายงานของทีปรึกษาทางการเงินอิสระฉบบันี จดัทําขึนจากข้อมูลทีได้จากการสัมภาษณ์ และเอกสารทีได้รับจากบริษัทฯ 

และข้อมลูทีเผยแพร่ตอ่สาธารณชนทวัไป นอกจากนี ทีปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาถึงสภาวะเศรษฐกิจ ณ ปัจจุบัน ในการ

พิจารณาเพือให้ความเห็นในการเข้าทํารายการในครังนี ดงันัน หากข้อมลูทีใช้ในการศึกษานีมีการเปลียนแปลงไปอย่างมีนัยสําคญั

ในอนาคต อาจส่งผลให้ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเปลียนแปลงตามไปด้วย ซึงข้อมูลทีใช้ในการจัดทํารายงานฉบับนี 

เช่น 

 มติคณะกรรมการบริษัทฯ ทีเกียวข้องกบัการเข้าทํารายการ  

 สารสนเทศการเข้าทํารายการทีเกียวโยงกันและรายการได้มาซึงสินทรัพย์ของบริษัทฯ  

                                                             
1  CPALL ถือหุ้นทางตรงในบริษัทฯ จํานวน 2,057,846,700 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 42.87 ของจํานวนหุ้นทีออกและจําหน่ายได้แล้วทังหมด

ของบริษัทฯ และถือหุ้ นทางอ้อมในบริษัทฯ ผ่านบริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิง (ประเทศไทย) จํากัด (“สยามแม็คโคร โฮลดิง”) จํานวน 

2,640,320,800 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 55.01 ของจํานวนหุ้นทีออกและจําหน่ายได้แล้วทังหมดของบริษัทฯ (ณ วนัที 4 กรกฎาคม 2556 

CPALL ถือหุ้นทางตรงในสยามแม็คโคร โฮลดิง ร้อยละ 49.00 และถือหุ้นทางอ้อมในสยามแม็คโคร โฮลดิง ผา่นบริษัท โอเอชที จํากัด (“โอเอชท”ี) 

ร้อยละ 51.00 โดย ณ วนัที 4 กรกฎาคม 2556 CPALL ถือหุ้นในโอเอชที ร้อยละ 100.00)  
2  กรรมการร่วมกันระหวา่งบริษัทฯ กับ CPALL (จํานวน 8 ท่าน จากทังหมด 18 ท่าน) ได้แก่ นายก่อศกัดิ ไชยรัศมีศักดิ  นายประเสริฐ จารุพนิช 

นายพิทยา เจียรวสิิฐกุล นายปิยะวฒัน์ ฐิตะสทัธาวรกลุ นายสภุกิต เจียรวนนท์ นายณรงค์ เจียรวนนท์ นายอดิเรก ศรีประทักษ์ และนาย

อํารุง สรรพสทิธิวงศ์  



รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงนิอสิระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกนั 
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 แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2556 (แบบ 56-1) ของบริษัทฯ  

 งบการเงินของบริษัทฯ ทีผ่านการตรวจสอบและสอบทานจากผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาตของบริษัทฯ สําหรับปีสินสุด

วนัท ี31 ธันวาคม 2554 – 2556 และงวด 6 เดอืน สินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2557 

 ร่างสญัญาและ/หรือสัญญาทีเกียวข้องกบัการทํารายการ เช่น หนงัสือเสนอขายทีดินและสิงปลูกสร้างของ CPALL ลง

วนัท ี8 กรกฎาคม 2557  

 ข้อมลูจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าทีของบริษัทฯ และการ Site Visit ทีดินและสิงปลูกสร้างทีจะทํารายการ 

 รายงานประเมินมลูคา่สินทรัพย์ทีเกียวข้องกบัการทํารายการ ซึงจัดทําโดยบริษัทผู้ประเมินราคาอิสระ 2 ราย ซึงได้รับ

ความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ลงวนัที 16 กรกฎาคม 2557 และวนัที 22 กรกฎาคม 2557 

 ข้อมลูการประเมินมลูค่างบลงทนุค่าก่อสร้างเพิมเติมของบริษัทฯ ซึงจัดทําโดยบริษัททีปรึกษาด้านวิศวกรรม ลงวนัที 

15 สิงหาคม 2557   

 ข้อมลูการสํารวจทีดินและสิงปลกูสร้างอืนในบริเวณใกล้เคยีงกับสินทรัพย์ทีจะทํารายการจากการสอบถามข้อมลูจาก

บริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์โดยทีปรึกษาทางการเงินอิสระ 

 ข้อมลูและเอกสารอืนๆ ทีได้รับจากบริษัทฯ 

 

นอกจากนี การจดัทําความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระตงัอยู่ภายใต้สมมตฐิาน ดงันี 

 ข้อมลูและเอกสารทงัหมด ซึงทีปรึกษาทางการเงินอิสระได้รับจากบริษัทฯ รวมถึงข้อมลูทีได้จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ของบริษัทฯ มีความครบถ้วน ถกูต้อง เป็นจริง และความเห็นทีแสดงไว้สามารถเชือถือได้และใกล้เคียงกับสภาพความ

จริง ณ ปัจจบุนั 

 ไม่มีเหตกุารณ์ใดทีได้เกิดขึน หรือกําลังจะเกิด หรือมีความเป็นไปได้ว่าจะเกิด ทีอาจจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ

ตอ่ผลประกอบการและสถานะทางการเงินของบริษัทฯ  

 สญัญาทางธุรกิจตา่งๆ เกียวกับการดาํเนินงานของบริษัทฯ ทีทํากับคู่สัญญายังคงถูกต้องตามกฎหมาย มีผลบังคับใช้

และผลผกูพนัตามสัญญา และไม่มีการเปลียนแปลงเงือนไข เพิกถอน หรือยกเลิก 

 

  ทงันี ทีปรึกษาทางการเงินอิสระได้จัดทํารายงานความเห็นเกียวกับการเข้าทํารายการทีเกียวโยงกันของบริษัทฯ ณ วันที 

25 สิงหาคม 2557 และขอรับรองว่าได้ทําหน้าทีศึกษาและวิเคราะห์ข้อมลูตา่งๆ ดังทีได้กล่าวมาข้างต้น ตามมาตรฐานวิชาชีพ และ

ได้ให้เหตผุลบนพืนฐานของข้อมลูและการวิเคราะห์อย่างเทียงธรรม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทฯ เป็น

สําคญั อย่างไรก็ดี ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระตงัอยู่บนสมมติฐานวา่ข้อมลูและเอกสารทีได้รับจากบริษัทฯ รวมถึงจาก

การสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทฯ ตลอดจนข้อมลูทีเปิดเผยตอ่สาธารณชน และข้อมลูอืนๆ ทีเกียวข้องเป็นข้อมูลทีถูกต้องและเป็น

ความจริงในขณะทีทีปรึกษาทางการเงินอิสระจดัทํารายงานความเห็นนี ดงันนั หากข้อมลูดงักล่าวข้างต้นไม่ถูกต้อง และ/หรือไม่เป็น

จริง และ/หรือไม่ครบถ้วน และ/หรือมีการเปลียนแปลงอย่างมีนัยสําคัญในอนาคต อาจส่งผลกระทบต่อความเห็นของทีปรึกษา

ทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นในครังนี ด้วยเหตนีุ ทีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่อาจยืนยันถึงผลกระทบทีอาจเกิดขึนต่อ

บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นในอนาคตจากปัจจัยดงักล่าวได้ อีกทัง ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระในครังนี มีวัตถุประสงค์เพือให้

ความเห็นแก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ตอ่การเข้าทํารายการดงัรายละเอียดข้างต้นเท่านัน โดยการตดัสินใจลงคะแนนเสียงอนุมัติสําหรับ

การเข้าทํารายการในครังนี อยู่ในดลุพินิจของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นสําคญั ซึงผู้ ถือหุ้นควรจะศึกษาข้อมลูและพิจารณาเหตุผล 
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ข้อด ีข้อด้อย ปัจจัยความเสียง ข้อจํากัด และความเห็นในประเด็นพิจารณาต่างๆ ทีเกียวข้องกับการเข้าทํารายการดงักล่าวทีแนบ

มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นในครังนีด้วยความรอบคอบระมัดระวังก่อนลงมติ เพือพิจารณาอนุมัติการเข้าทํารายการ

ดงักล่าวได้อย่างเหมาะสม ทงันี การให้ความเห็นนีมไิด้เป็นการรับรองผลสําเร็จของการเข้าทํารายการต่างๆ รวมถึงผลกระทบทีอาจ

เกิดขึน และทีปรึกษาทางการเงินอิสระไม่ต้องรับผิดชอบต่อผลกระทบใดๆ ทีอาจเกิดขึนจากการเข้าทํารายการดงักล่าว ไม่ว่าโดย

ทางตรงหรือทางอ้อม 

 

  ทีปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาถึงความสมเหตสุมผลของรายการทีเกียวโยงกันของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดงันี 

 

บทสรุปผู้บริหาร 

 

เมือวันที 5 สิงหาคม 2557 ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทครังที 3/2557 ได้อนุมัติให้บริษัทฯ ลงทุนซือทีดินโฉนดเลขที 

38439-38463, 74346, 85240, 155179 และ 210414 เนือทีดนิรวม 9-0-47 ไร่ พร้อมอาคารสูง 5 ชัน (พร้อมชันดาดฟ้า 1 ชัน และ

ชนัใต้ดนิ 1 ชนั) สิงปลูกสร้าง และอปุกรณ์ส่วนควบ ตงัอยู่บนถนนพฒันาการ แขวงสวนหลวง เขตพระโขนง กรุงเทพฯ จาก CPALL

ซึงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และมีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ในราคา 470.00 ล้านบาท รวมทัง อนุมัติให้บริษัทฯ ลงทุน

ก่อสร้างเพิมเตมิเพือปรับปรุงและตกแตง่อาคาร รวมถึงตดิตงัระบบงานต่างๆ บนทีดนิและสิงปลกูสร้างทีบริษัทฯ จะเข้าลงทุน โดยมี

มลูคา่เงินลงทนุประมาณ 791.80 ล้านบาท คดิเป็นมลูคา่เงินลงทนุรวมทงัโครงการจํานวน 1,261.80 ล้านบาท   

 

การซือทีดนิและสิงปลกูสร้าง พร้อมการลงทนุเพือก่อสร้าง ปรับปรุงและตกแต่งสิงปลูกสร้างดงักล่าวเพิมเติมของบริษัทฯ 

ในครังนี  มีวตัถุประสงค์เพือใช้ทีดนิและสิงปลกูสร้างดงักล่าวเป็นอาคารสํานักงานใหญ่แห่งใหม่ของบริษัทฯ แทนอาคารสํานักงาน

เดิม 3 แห่งในปัจจุบันทีตังอยู่บริเวณแม็คโคร สาขาลาดพร้าว ถนนลาดพร้าว และพืนทีเช่าของอาคารจิตต์อุทัย ถนนรามคําแหง 

เพือเป็นการแก้ปัญหาความไม่เพียงพอของพืนทีในการทํางานต่อจํานวนพนักงานในปัจจุบันและรองรับการเพิมขึนของจํานวน

บคุลากรของบริษัทฯ ในอนาคตตามแผนการขยายธุรกิจในหลายด้าน เช่น การเปิดแม็คโครสาขาใหม่ การขยายงานด้านธุรกิจฟูด

เซอร์วิส การขยายช่องทางการจําหน่ายสินค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) เป็นต้น รวมทัง เป็นการเพิมประสิทธิภาพ

การทํางาน และลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ของบริษัทฯ ในระยะยาวทีเกิดจากการจัดหาพืนทีทํางาน ห้องประชุม ห้องอบรมสัมมนา เพือ

รองรับการปฏิบัตงิานของพนกังานและการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกิดขึนอันเนืองมาจากการมี

สํานกังานแยกอยู่คนละพืนที เช่น ค่าเดนิทาง ค่าขนส่ง  

 

ทังนี ด้วยเหตุทีสิงปลูกสร้างดงักล่าวไม่ได้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ทันที เนืองจากสิงปลูกสร้างทีบริษัทฯ จะเข้าทํา

รายการในครังนี  (เดมิเป็นอาคารสํานกังานใหญ่ของบริษัท ลิเบอร์ตปีระกันภัย จํากัด) ได้ยุติการใช้ประโยชน์มาตงัแต่เมือประมาณ

ปี 2553 ก่อนที CPALL จะเข้าลงทุนในสินทรัพย์ดงักล่าวเมือปี 2556 และปัจจุบันสินทรัพย์ดังกล่าวอยู่ระหว่างการรือถอนสิง

ตกแต่งทังหมดภายในอาคารและบางส่วนของภายนอกอาคารทีชํารุดทรุดโทรม ตามแผนงานปรับปรุงตกแต่งสิงปลูกสร้างของ 

CPALL ก่อนทีจะมีการเจรจาซือขายสินทรัพย์ดงักล่าวกับบริษัทฯ ดงันัน บริษัทฯ จึงจําเป็นต้องมีการลงทุนเพือก่อสร้าง ปรับปรุง

และตกแต่งสิงปลูกสร้างดงักล่าวเพิมเติม เพือให้สิงปลูกสร้างมีความพร้อมต่อการใช้งานเป็นสํานักงานใหญ่แห่งใหม่ของบริษัทฯ 

และสอดคล้องกบัแผนการใช้พืนทีเพือรองรับการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบนัและแผนการขยายธุรกิจด้านอืนๆ ในอนาคต 
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การซือทีดนิและสิงปลกูสร้าง พร้อมการลงทนุเพือก่อสร้าง ปรับปรุง และตกแต่งสิงปลูกสร้างดงักล่าวเพิมเติมของบริษัทฯ 

ดงักล่าวถือเป็นรายการได้มาซึงสินทรัพย์ตามประกาศได้มาและจําหน่ายไปตามประกาศได้มาและจําหน่ายไป ซึงคิดเป็นขนาด

รายการสงูสดุเมือคํานวณรายการตามเกณฑ์มลูค่ารวมของสิงตอบแทน เท่ากับร้อยละ 3.56 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ 

และเมือนับรวมรายการได้มาซึงสินทรัพย์อืนทีคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติพร้อมกันในการประชุมครังนีอีกจํานวน 1,092.70 

ล้านบาท ซงึมีขนาดรายการสงูสดุตามเกณฑ์มลูค่ารวมของสิงตอบแทนเท่ากับร้อยละ 3.09 และรายการได้มาซึงสินทรัพย์อืนของ

บริษัทฯ ทีเกิดขึนในช่วง 6 เดือนทีผ่านมา จํานวนทังสิน 4,967.50 ล้านบาท ซึงมีขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มลูค่ารวมของสิง

ตอบแทน เท่ากับร้อยละ 14.03 จะมีขนาดรายการรวมทงัสินเท่ากบัร้อยละ 20.68 ของมลูคา่สินทรัพย์รวม  

 

นอกจากนี เนืองจากผู้ขายเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และทงัสองบริษัทมีกรรมการร่วมกัน  ด้วยเหตุนี การซือทีดินและ

สิงปลูกสร้างจากผู้ขาย ในมูลค่า 470.00 ล้านบาท จึงถือเป็นรายการทีเกียวโยงกันตามประกาศเกียวโยง โดยมีขนาดรายการร้อยละ 

4.25 ของมลูคา่สินทรัพย์ทีมีตวัตนสุทธิ ซึงมากกวา่ร้อยละ 3.00 ของมลูคา่สินทรัพย์ทีมีตวัตนสุทธิ ดงันัน บริษัทฯ ต้องขออนุมัติการ

เข้าทํารายการจากทีประชุมผู้ ถือหุ้น โดยต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมัติไม่ตํากว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นทีมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ ถือหุ้นทีมีส่วนได้เสีย รวมทังบริษัทฯ ต้องจัดให้มีทีปรึกษาทางการเงิน

อิสระเพือให้ความเห็นเกียวกบัความสมเหตสุมผลของรายการ และความเป็นธรรมของราคาและเงือนไขของรายการต่อผู้ ถือหุ้นของ

บริษัทฯ เพือประกอบการพิจารณาอนมุติัการทํารายการ   

 

จากการวเิคราะห์ของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับความสมเหตสุมผลของรายการ รวมถึงความเป็นธรรมของราคา

และเงือนไขของการซอืทีดนิและสิงปลกูสร้างของ CPALL ทีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวา่ การซือทีดนิและสิงปลูกสร้าง พร้อมการ

ลงทนุเพือก่อสร้าง ปรับปรุง และตกแต่งสิงปลูกสร้างดงักล่าวเพิมเตมิของบริษัทฯ มคีวามเหมาะสม เนืองจาก 

1. ทําให้บริษัทฯ ได้มาซงึทีดินและอาคารสํานักงานทีมีศกัยภาพเป็นไปตามคณุสมบัติทีบริษัทฯ กําหนด ทังในด้านพืนที

ใช้สอย ทําเลทีตงั และลกัษณะของสินทรัพย์ (รายละเอียดแสดงไว้ในส่วนที 2 ข้อ 2.1 ของรายงานฉบับนี) เพือรองรับ

การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ  

 ปัจจบุันอาคารสํานกังานใหญ่ของบริษัทฯ ทงัหมด 3 แห่ง (ตงัอยู่บนถนนลาดพร้าว และถนนรามคําแหง) มีเนือที

รวมประมาณ 8,300 ตารางเมตร ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานของพนักงานทีมีจํานวนเพิมขึนอย่างรวดเร็ว 

โดยเฉพาะอย่างยิงในช่วง 2 – 3 ปีทีผ่านมา โดยสิงปลูกสร้างทีบริษัทฯ จะเข้าลงทุนครังนี จะช่วยให้บริษัทฯ มี

พืนทีเพียงพอสําหรับการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถจัดสรรพืนทีส่วนกลางเพือใช้ในการ

ดําเนินธุรกิจและเป็นสิงอํานวยความสะดวกขันพืนฐาน เช่น ห้องประชุม ห้องอบรมสัมมนาขนาดใหญ่ ศนูย์

คอมพิวเตอร์ (Server Room) ซึงปัจจุบันบริษัทฯ มีข้อจํากัดด้านขนาดของพืนทีในการดําเนินการดังกล่าว 

นอกจากนัน สินทรัพย์ยังตังอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันกับอาคารสํานักงานใหญ่ ณ ปัจจุบันของบริษัทฯ และ  

แม็คโคร สาขาลาดพร้าว ซงึเป็นศนูย์กลางในการดําเนินงาน จะช่วยคงไว้ซึงประสิทธิภาพและความต่อเนืองของ

การดําเนินงาน และเพือเป็นประโยชน์ตอ่พนกังานของบริษัทฯ ทีส่วนใหญ่มีบ้านพกัอาศยัในพืนทีดงักล่าว 

 สํานกังานใหญ่แห่งใหม่ของบริษัทฯ จะช่วยรองรับโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ ในช่วง 10 – 20 ปี

ข้างหน้า จากนโยบายและแผนการลงทุนอย่างต่อเนือง เช่น การเปิดแม็คโครสาขาใหม่ๆ การลงทุนใน

ตา่งประเทศ การขยายงานด้านธุรกิจฟดูเซอร์วสิ เป็นต้น  



รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงนิอสิระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกนั 
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2. ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในระยะยาวของบริษัทฯ ดงันี 

 คา่เช่าพืนทีอาคารสํานักงาน โดยปัจจุบนับริษัทฯ มีการเช่าอาคารสํานักงาน 1 แห่ง ทีอาคารจิตต์อุทัย ตงัอยู่บน

ถนนรามคําแหง พืนทีเช่าประมาณ 4,007 ตารางเมตร ประมาณ 1.18 ล้านบาทต่อเดือน รวมทัง มีค่าเช่าทีจอด

รถเพิมเตมิ 

 ค่าใช้จ่ายในการจัดหาพืนทีทํางานชัวคราวในรูปแบบตู้คอนเทนเนอร์ให้แก่พนักงาน เนืองจากการขาดแคลน

พืนทีทํางานโดยเฉพาะในช่วงทีมีการขยายสาขาแม็คโครใหม่ โดยในปี 2556 และงวด 6 เดือนของปี 2557 

บริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายดงักล่าวประมาณ 1.12 ล้านบาท และ 0.05 ล้านบาท ตามลําดบั 

 คา่เช่าสถานทีเพือใช้ในการจดัประชมุหรือการฝึกอบรมและการจัดสัมมนาต่างๆ ซึงมีการดําเนินการเป็นประจํา

ตอ่เนือง เนืองจากอาคารสํานักงานของบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน มีจํานวนและขนาดของห้องประชุมค่อนข้างจํากัด 

โดยในปี 2556 และงวด 6 เดือนของปี 2557 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายดงักล่าวประมาณ 4.33 ล้านบาท และ 2.96 

ล้านบาท ตามลําดบั 

 คา่เดนิทาง ค่าขนส่ง และคา่ใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอืนๆ ทีไม่จําเป็น อันเกิดขึนเนืองจากการมีสํานักงานแยกอยู่หลาย

พืนที 

3. เพิมประสิทธิภาพการทํางานของผู้บริหารและพนักงานจากการมีสํานักงานใหญ่ในพืนทีแห่งเดียว รวมทัง ช่วยเพิม

ความคล่องตวัและความรวดเร็วในการประสานงานระหว่างฝ่ายงาน อีกทัง ยังทําให้บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการ

ทรัพยากรทีมีอยู่เพือมาใช้ประโยชน์ร่วมกนัได้อย่างสูงสุด เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการสือสาร อุปกรณ์

เครืองใช้สํานักงาน เป็นต้น  

4. ลดความเสียงทีอาจเกิดขึนจากการเช่าอาคารสํานักงานอืนเพือใช้เป็นอาคารสํานักงานใหญ่ของบริษัทฯ เช่น ความ

เสียงจากการเปลียนแปลงราคาค่าเช่าและค่าบริการ ระยะเวลาให้เช่า รวมทังเงือนไขต่างๆ ซึงอาจทําให้สิทธิของ

บริษัทฯ ในฐานะผู้ เช่าด้อยลง ซงึอาจส่งผลกระทบตอ่การดาํเนินงานของบริษัทฯ ได้ 

5. มลูค่าเงินลงทนุทีบริษัทฯ ต้องชําระในการได้มาซงึทีดนิและสิงปลกูสร้าง จํานวน 470.00 ล้านบาท และใช้สําหรับการ

ปรับปรุงตกแตง่สิงปลูกสร้างเพิมเติม จํานวน 791.80 ล้านบาท มีความเหมาะสม เนืองจาก 

 ราคาในการได้มาซึงทีดินและสิงปลูกสร้าง ที 470.00 ล้านบาท เป็นราคาทีตํากว่าช่วงราคายุติธรรมทีประเมิน

โดยผู้ประเมินราคาสินทรัพย์อิสระ 2 ราย ซึงมีมลูคา่เท่ากับ 476.15 ล้านบาท และ 480.00 ล้านบาท 

 การปรับปรุงตกแตง่สิงปลูกสร้างเพิมเตมิ ซึงมีงบลงทุนรวมจํานวน 791.80 ล้านบาท เพือให้สิงปลูกสร้างทีบริษัทฯ 

จะเข้าลงทนุในครังนีมีสภาพพร้อมต่อการใช้งานเป็นสํานกังานใหญ่แห่งใหม่ของบริษัทฯ เมือหักค่าเบ็ดเตล็ดและ

สํารองอืนๆ (Contingency Cost) ทีบริษัทฯ ตังไว้จํานวน 60.00 ล้านบาท ค่าจดทะเบียนการโอนกรรมสิทธิ

จํานวน 4.70 ล้านบาท และค่าเฟอร์นิเจอร์ส่วนกลางจํานวน 4.00 ล้านบาท จะมีจํานวนเท่ากับ 723.10 ล้าน

บาท ซงึมีมลูคา่ใกล้เคยีงกบัการประมาณราคาคา่ก่อสร้างของบริษัททีปรึกษาด้านวิศวกรรม ที 743.62 ล้านบาท 

(ประมาณการเฉพาะคา่ก่อสร้างและค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับงานก่อสร้าง โดยไม่รวมค่าเบ็ดเตล็ดและสํารองอืนๆ 

(Contingency Cost) ค่าจดทะเบียนการโอนกรรมสิทธิ และค่าเฟอร์นิเจอร์) 

 การลงทุนในโครงการอาคารสํานักงานแห่งใหม่ของบริษัทฯ ทีมีมลูค่าเงินลงทุนรวม 1,261.80 ล้านบาท มีความ

คุ้มคา่ในการลงทนุเมือเปรียบเทียบกับการเช่าสิงปลูกสร้างดังกล่าวจาก CPALL ซึงมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิเท่ากับ 

1,300.23 ล้านบาท ขณะทีการเช่าอาคารสํานกังานอืนในบริเวณใกล้เคียงกับอาคารสํานักงานใหญ่ของบริษัทฯ 
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ในปัจจบุนัเพิมเตมิ แม้จะมีมลูคา่ปัจจุบนัสุทธิตํากวา่การลงทนุในครังนี แต่มีข้อจํากัดและข้อควรพิจารณาหลาย

ประการ เช่น ขนาดของพืนทีเช่าทีไม่เพียงพอ และสภาพอาคารทีเก่ากวา่ เป็นต้น 

ทงันี รายละเอียดการประเมินความเหมาะสมของราคาในการเข้าทํารายการดังกล่าว ปรากฎในส่วนที 2 ข้อ 2.3 ของ

รายงานฉบบันี 

6. เงือนไขในการซือขายสินทรัพย์ในครังนี เป็นเงือนไขปกติของการซือขายทีดินและสิงปลูกสร้างโดยทัวไป ซึงไม่ทําให้

บริษัทฯ เป็นฝ่ายเสียประโยชน์แตอ่ย่างใด 

 

ดงันนั ผู้ถือหุ้นควรอนุมตัิการเข้าทํารายการดงักล่าว อย่างไรก็ตาม การเข้าทํารายการดงักล่าวมีข้อด้อยและความเสียงที

ผู้ ถือหุ้นควรพิจารณาเพิมเติมเพือประกอบการลงมติอนุมตักิารเข้าทํารายการ กล่าวคือ 

1. การเข้าทํารายการในครังนี จะทําให้บริษัทฯ มีภาระในการชําระค่าทีดินและสิงปลูกสร้าง รวมถึงการลงทุนเพือ

ปรับปรุงตกแตง่และตดิตงังานระบบเพิมเติมเพือให้สิงปลูกสร้างมีสภาพพร้อมใช้งาน เป็นจํานวนรวมทังสิน 1,261.80 

ล้านบาท โดยคาดวา่จะทยอยจ่ายชําระภายในปี 2558 ซึงจะส่งผลให้กระแสเงินสดและสภาพคล่องของกลุ่มบริษัทฯ 

ลดลง รวมถึงอาจทําให้กลุ่มบริษัทฯ สูญเสียโอกาสในการนําเงินไปใช้ในการลงทุนด้านอืนทีก่อให้เกิดรายได้ เช่น การ

ขยายสาขาแม็คโคร หรือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ  

2. ผลกระทบทีอาจเกิดขึนจากการเข้าทํารายการต่อฐานะทางการเงินของบริษัทฯ 

 กรณีทีบริษัทฯ มีการเบิกใช้เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงิน เพือเป็นส่วนหนึงของแหล่งเงินทุนในการซือ

สินทรัพย์ในครังนี จะทําให้บริษัทฯ มีภาระหนีสินและค่าใช้จ่ายดอกเบียเพิมขึนตามการเบิกใช้เงินกู้ เพือชําระค่า

ทีดินและค่าก่อสร้างในช่วงสินปี 2557 จนถึงไตรมาสที 3 ปี 2558 อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีนโยบายทีจะคงไว้ซึง

อตัราส่วนหนีสินทีมีภาระดอกเบียต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นทีไม่เกิน 1.00 เท่า (ณ วนัที 30 มิถุนายน 2557 อัตราส่วน

ดงักล่าว เท่ากบั 0.38 เท่า) 

 ภายหลังจากสินทรัพย์ทีบริษัทฯ เข้าลงทุนมีสภาพพร้อมใช้งาน ซึงจากการคาดการณ์ของบริษัทฯ คาดว่าจะเป็น

ภายในช่วงไตรมาสที 3 ของปี 2558 บริษัทฯ จะต้องเริมตดัคา่เสือมราคาของสินทรัพย์และรับรู้ค่าใช้จ่ายดงักล่าว

ในงบกําไรขาดทนุของบริษัทฯ โดยสินทรัพย์ส่วนใหญ่ทีบริษัทฯ เข้าลงทุนในครังนี (ไม่รวมทีดินซึงไม่มีการตดัค่า

เสือมราคา) ประกอบด้วย อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร ซึงผู้บริหารของบริษัทฯ คาดว่าจะมีการทยอยตดัค่า

เสือมราคาประมาณ 6 – 30 ปี ตามอายุการใช้ประโยชน์ทีวิศวกรผู้ เชียวชาญจะประเมิน หรือคิดเป็นประมาณ 

60 – 70 ล้านบาทต่อปี 

ทงันี  บริษัทฯ คาดวา่จะสามารถดําเนินธุรกิจและมีผลการดาํเนินงานเตบิโตต่อไปในอนาคต โดยบริษัทฯ จะใช้กระแส

เงินสดรับจากการดาํเนินงานและ/หรือใช้เงินกู้ระยะ 3 – 5 ปี จากสถาบันการเงินเพิมเติม สําหรับแผนการลงทุนขยาย

กิจการในช่วง 2 – 3 ปีข้างหน้า โดยทีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าแม้การเข้าทํารายการอาจทําให้กระแสเงินสดที

บริษัทฯ จะนํามาใช้ในการจ่ายเงินปันผลอาจลดลง อย่างไรก็ดี คาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานและฐานะ

ทางการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยสําคญัแตอ่ย่างใด อีกทัง ณ ปัจจุบนั บริษัทฯ ยังไม่มีแผนทีจะเปลียนแปลงนโยบายการ

จ่ายเงินปันผล (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิทีหกัภาษีเงินได้ในแต่ละปี)  

3. บริษัทฯ อาจมีความเสียงจากกรณีทีการดําเนินการปรับปรุง ตกแต่ง และติดตงังานระบบสิงปลูกสร้างไม่เป็นไปตาม

กําหนดเวลาทีวางไว้ เช่น ความล่าช้าในการทํางานของผู้ รับเหมาก่อสร้างหรือผู้ให้บริการติดตงังานระบบประกอบ
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อาคาร ความล่าช้าของการส่งมอบเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์เครืองใช้สํานักงานตา่งๆ เป็นต้น จนเป็นสาเหตใุห้บริษัทฯ ไม่

สามารถเข้าใช้ประโยชน์จากอาคารได้ตามแผนงานทีกําหนด และมีภาระต้นทุนและคา่ใช้จ่ายตา่งๆ เพิมขึน อย่างไรก็ด ี

บริษัทฯ ได้กําหนดแนวทางตา่งๆ เพือควบคมุดแูลให้การดาํเนินการของผู้ รับจ้างเป็นไปตามแผนงานของบริษัทฯ ทังใน

ด้านระยะเวลาดาํเนินการและคณุภาพงาน เช่น การกําหนดให้ผู้ รับจ้างต้องมอบหนังสือคําประกันการปฏิบัติงานตาม

สัญญา (Performance Bond) จากสถาบันการเงิน ในอัตราส่วนของมลูค่างานตามทีบริษัทฯ  กําหนดให้แก่บริษัทฯ 

ก่อนเริมต้นงาน  การกําหนดให้ผู้ รับจ้างต้องมอบหนังสือคําประกัน (Bank Guarantee) จากสถาบันการเงิน เพือ

รับประกันผลงานเป็นระยะเวลา 1 ปี นบัจากวนัส่งมอบงาน  การกําหนดบทปรับจากงานล่าช้าในอัตราส่วนของมลูค่า

งานตามทีบริษัทฯ กําหนด เป็นต้น 
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ส่วนท ี1 ข้อมลูบริษัท สยามแมค็โคร จํากัด (มหาชน) 

 

1.1 ประวัติและความเป็นมาของบริษัท 

 

บริษัท สยามแม็คโคร จํากดั (มหาชน) จดทะเบียนก่อตงับริษัทฯ เมือเดอืนพฤษภาคม 2531 ด้วยทุนจดทะเบียนเริมต้น 750.00 ล้าน

บาท เพือประกอบธุรกิจศนูย์จําหน่ายสินค้าแบบชําระเงินสดและบริการตนเอง จําหน่ายสินค้าอปุโภคบริโภคให้แก่ลกูค้าทีเป็นสมาชิก

บตัรของแม็คโคร ภายใต้ชือ “แม็คโคร” ในปี 2532 บริษัทฯ ได้เปิดแม็คโครสาขาแรกทีสาขาลาดพร้าว ต่อมาในปี 2537 บริษัทฯ เพิม

ทนุจดทะเบียนเป็น 2,400 ล้านบาท และเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ จากนันในปี 2548 บริษัทฯ เข้าลงทนุ  ร้อยละ 

99.99 ในบริษัท สยามฟูด เซอร์วสิ จํากัด และในปี 2553 บริษัทฯ ได้เปิดร้านจําหน่ายอาหารแช่แข็งสาขานําร่อง ภายใต้ชือ “สยาม

โฟรเซ่น” ทีจังหวดัเชียงใหม่ เมือปี 2555 บริษัทฯ เข้าลงทนุในประเทศเวียดนาม โดยจัดตงับริษัท วีนาสยาม ฟู้ ด จํากัด ซงึบริษัทฯ เข้า

ถือหุ้นในบริษัทดงักล่าวร้อยละ 100.00  และในปีเดียวกันบริษัทฯ ได้เปิดสาขานําร่องของแม็คโคร ฟดูเซอร์วิส ทีหัวหิน ซึงเป็นรูปแบบ

สาขาใหม่ เพือเป็นแหล่งรวมสินค้าประเภทอาหารแบบครบวงจรสําหรับกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม ร้านอาหารและจัด

เลียง (โฮเรก้า) เมือปี 2556 บริษัทฯ มีการเปลียนแปลงผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่จากบริษัท เอสเอชวี เนเธอร์แลนด์ บี.วี. เป็น CPALL 

นอกจากนี บริษัทฯ ได้เปลียนแปลงมลูค่าหุ้นทีตราไว้ จากเดิม 10.00 บาทตอ่หุ้น เป็น 0.50 บาทตอ่หุ้น เมือวนัที 4 ตลุาคม 2556 

 

ณ วนัที 1 สิงหาคม 2557 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้วจํานวน 2,400.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจํานวน 

4,800.00 ล้านหุ้น มลูค่าทีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และมีบริษัทย่อย 2 แห่ง ดงันี 

 

ตารางท ี1 ข้อมลูบริษัทย่อยของบริษัทฯ ณ วันที 1 สิงหาคม 2557 

ชือบริษัท 
สัดส่วนการถือ
หุ้นของบริษัทฯ 

ประเภทธุรกิจ 

บริษัท สยามฟดู เซอร์วิส จํากัด 

ทนุชําระแล้ว 45.00 ล้านบาท 

ร้อยละ 99.99 นําเข้าและจัดจําหน่ายอาหารจากต่างประเทศและในประเทศ ได้แก่

ผลิตภัณฑ์เนือสัตว์ อาหารทะเล มันฝรัง ผลิตภัณฑ์นม และผลิตภัณฑ์  

ปรุงแตง่อาหาร โดยผลิตภัณฑ์ตา่งๆ จะมีการจัดเก็บและขนส่งภายใต้การ

ควบคมุอุณหภูมิตามมาตรฐานทีกําหนดไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  

ทัวประเทศไทย เช่น โรงแรม ภัตตาคาร ผู้ ให้บริการอาหารจานด่วน 

บริษัท วนีาสยาม ฟู้ ด จํากัด 

เป็นบริษัทจัดตงัขึนทีประเทศ

เวยีดนาม ทนุชําระแล้ว 1.50 

ล้านเหรียญสหรัฐ 

ร้อยละ 100.00 ประกอบธุรกิจทางการค้าและจัดจําหน่ายอาหาร รวมทังธุรกิจนําเข้า

และส่งออกอาหาร เช่น ผลิตภัณฑ์เนือสัตว์ อาหารทะเล มันฝรัง 

ผลิตภัณฑ์นม ผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหาร เป็นต้น ให้แก่ผู้ ประกอบ

ธุรกิจให้บริการอาหารจานด่วน ร้านอาหารต่างๆ และธุรกิจโรงแรม

ทวัไปในประเทศเวยีดนาม 
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1.2   ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

 

 ลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายละเอียดดงัน ี

ก) ธุรกิจศนูย์จําหน่ายสินค้าแม็คโคร (Makro Cash and Carry)  

ธุรกิจหลกัของบริษัทฯ คอืการดาํเนินธุรกิจศนูย์จําหน่ายสินค้าระบบสมาชิกแบบชําระเงินสดและบริการตนเองภายใต้

ชือ “แม็คโคร” ซึงมีสาขากระจายอยู่ทัวประเทศ โดย ณ วนัที 1 สิงหาคม 2557 บริษัทฯ มีสาขาแม็คโคร จํานวน 61 

สาขา ร้านจําหน่ายอาหารแช่แข็งขนาดเล็ก “สยามโฟรเซ่น” จํานวน 5 สาขา และแม็คโคร ฟูดเซอร์วิส ซึงเป็นร้าน

จําหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารแบบครบวงจรสําหรับกลุ่มลูกค้าผู้ ประกอบการธุรกิจโรงแรม ร้านอาหารและจัดเลียง 

(โฮเรก้า) จํานวน 7 สาขา ทังนี สินค้าอุปโภคบริโภคและบริการของแม็คโคร สามารถจําแนกเป็นกลุ่มต่างๆ ได้

ดงัตอ่ไปน ี

 เครืองใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ซอ่มบํารุง  เครืองเขียน เครืองใช้ในสํานักงาน  

 ผกั ผลไม้สด เนือสัตว์ อาหารทะเล นม  ผลิตภณัฑ์ทําความสะอาด ชําระล้าง และเครืองสําอาง 

 ผลิตภณัฑ์อาหารแช่แข็งและแช่เย็น  เครืองดมื ขนมขบเคียว 

 สิงทอและเครืองแตง่กาย  สินค้าของชําทวัไป 

 เครืองกีฬา เฟอร์นิเจอร์ เครืองใช้ในบ้าน  ยา และอาหารเสริม 

 เบเกอรี  ภตัตาคาร 

 อปุกรณ์เครืองครัว อุปกรณ์ทีใช้ในธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และธุรกิจให้บริการด้านอาหาร 

 

นอกจากสินค้าประเภทอุปโภคบริโภคโดยทัวไป บริษัทฯ มีการจําหน่ายสินค้าภายใต้เครืองหมายการค้าของตนเอง 

(D.O.B : Distributor Own Brand) ทังสินค้าประเภทอุปโภคบริโภค โดยแบ่งประเภทและชนิดของสินค้าตาม

เครืองหมายการค้าต่างๆ โดยมตีวัอย่างดงัน ี
 

 

 

 

เครืองหมายการค้า ประเภทของสินค้า 

aro สินค้าอุปโภคและสินค้าบริโภค เช่น แก้วนํา ถุงพลาสติก ภาชนะพลาสติก เครืองครัวสแตนเลส 

ข้าวสาร นํามนัพืช นําปลา ผลไม้กระป๋อง นําผลไม้บรรจขุวด ผลิตภณัฑ์อาหารแช่แข็ง เป็นต้น 

Savepak สินค้าอปุโภคและสินค้าบริโภค เช่น กระดาษชําระ นํายาล้างจาน วุ้นเส้น และไส้กรอก เป็นต้น 

Q-BIZ อปุกรณ์เครืองใช้ในสํานกังาน เช่น กระดาษถ่ายเอกสาร สมุด ปากกา แฟ้มเอกสาร โต๊ะคอมพิวเตอร์ 

ตู้ เก็บเอกสาร โต๊ะเก้าอสีํานกังาน เป็นต้น 

M & K ขนมขบเคียว คุ้กกี และนําผลไม้  

Protech เครืองใช้ไฟฟ้า 

PETZFRIEND อาหารสุนขั อาหารแมว และอาหารปลา  

Starline ผลิตภณัฑ์เครืองใช้ส่วนบุคคล 

ไทยรวงขวญั ข้าวสาร 
 



รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงนิอสิระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกนั 

 

 13 

                                                  

ข) ธุรกิจนําเข้าและจําหน่ายสินค้าแช่แข็งและแช่เย็น พร้อมบริการด้านจดัเก็บและจัดส่ง 

ธุรกิจดงักล่าวดําเนินการโดยบริษัท สยามฟูด เซอร์วิส จํากัด และบริษัท วีนาสยาม ฟู้ ด จํากัด ซึงเป็นบริษัทย่อยที

บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 และร้อยละ 100.00 ตามลําดบั โดยรายละเอียดลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อย

ทงัสองแห่งปรากฏในส่วนที 1 ข้อ 1.1 ของรายงานฉบับนี  
 

โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัทฯ ระหวา่งปี 2554 – 2556 และงวด 6 เดอืน ปี 2557 เป็นดงันี 
 

ตารางท ี2 โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัทฯ ระหว่างปี 2554 – 2556 และงวด 6 เดือน ปี 2557 
ธุรกจิ/ผลิตภณัฑ์/บริการ 

(หน่วย : ล้านบาท) 
ดาํเนินการโดย 

2554 2555 2556 ม.ค. – มิ.ย. 2557 
จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % 

ศนูย์จาํหน่ายสินค้าแมค็โคร 
รายได้จากการขายสินค้า
อปุโภคบริโภค และรายได้อืน 

บริษทัฯ 98,592 98.9 113,746 98.9 128,295 98.9 69,509 98.9 

นําเข้าและจาํหน่ายสินค้า
แช่แข็งและแช่เย็น 
รายได้จากการขายสินค้าและ

บริการ และรายได้อนื 

บริษทั สยามฟูด 

เซอร์วสิ จํากดั 

1,078 1.1 1,206 1.1 1,422 1.1 733 1.0 

นําเข้า ส่งออก และจาํหน่าย 
สนิค้าแช่แข็งและแช่เยน็ 
รายได้จากการขายสินค้าและ

บริการ และรายได้อนื 

บริษทั วนีาสยาม 

ฟู้ ด จํากดั 

- - 4 - 64 - 67 0.1 

รวม 99,670 100.0 114,956 100.0 129,781 100.0 70,309 100.0 

ทีมา : บริษัทฯ 
 

1.3 รายชือผู้ถือหุ้น 
 

ณ วนัที 21 สิงหาคม 2557 ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ มีรายชือดงันี 

 

ตารางท ี3 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ณ วันท ี21 สิงหาคม 2557 

รายชือผู้ถือหุ้น 
สัดส่วนการถอืหุ้น 

จาํนวน (หุ้น) ร้อยละ 

1. บริษทั สยามแม็คโคร โฮลดิง (ประเทศไทย) จํากดั* 2,640,302,800 55.01 

2. บริษทั ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) 2,057,846,700 42.87 

3. ผ ู้ถือหุ้นรายย่อย 101,850,500 2.12** 

 รวม 4,800,000,000 100.00 

หมายเหต ุ*  สยามแม็คโคร โฮลดิง เป็นบริษัทในเครือ CPALL โดย CPALL ถือหุ้นทางตรงในสยามแม็คโคร โฮลดิง ร้อยละ 49.00 และถือหุ้ นทางอ้อม
ผ่านโอเอชที ร้อยละ 51.00 (อนึง CPALL ถือหุ้นในโอเอชที ร้อยละ 100.00) 

              **  ปัจจุบัน สัดส่วนการกระจายการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้ นรายย่อยของบริษัทฯ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของตามประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรพัย์แห่งประเทศไทย เรือง การดํารงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2554 ซึงกําหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้อง
ดํารงคุณสมบตัเิรืองการกระจายการถือหุ้น โดยต้องมีจํานวนผู้ถือหุ้นสามญัรายย่อยไมน้่อยกวา่ 150 ราย และผู้ ถือหุ้นดงักล่าวต้องถือหุ้น
รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 15.00 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน ซึงบริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ทราบเพือพิจารณา
ดําเนินการต่อไปแล้ว 

ทีมา : บริษัทฯ 
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แผนภาพท ี1 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ  *   สยามแม็คโคร โฮลดิง CPALL และโอเอชที มีกรรมการร่วมกัน 5 ท่าน ได้แก่ นายก่อศกัดิ  ไชยรัศมีศักดิ  นายพิทยา 
เจียรวสิฐิกลุ นายปิยะวฒัน์ ฐิตะสทัธาวรกุล นายณรงค์ เจียรวนนท์ และนายอํารุง สรรพสิทธิวงศ์ (ซึงทัง 5 ท่าน 
เป็นกรรมการของบริษัทฯ)  

 

1.4 คณะกรรมการบริษัท 
 

ณ วนัที 21 สิงหาคม  2557 คณะกรรมการบริษัทฯ มีรายชือดงัต่อไปนี 
 

ตารางท ี4 คณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันท ี21 สิงหาคม 2557  

 รายชือ ตาํแหน่ง 

1 นายอาสา สารสิน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ 

2 นายอรรถพร ข่ายม่าน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

3 นายชวลิต อตัถศาสตร์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

4 นายธีระ วภิชูนิน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

5 นายชัยวฒัน์ วบิูลย์สวสัดิ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

6 นายโชติ โภควนิช กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

7 นายก่อศักดิ  ไชยรศัมีศกัด*ิ รองประธานกรรมการที 1 และกรรมการบริหาร (กลุ่ม1) 

8 นางสชุาดา อิทธิจารุกุล รองประธานกรรมการที 2  และกรรมการบริหาร (กลุ่ม2)  

9 นายประเสริฐ จารุพนิช* กรรมการบริหาร (กลุ่ม1) 

10 นายพิทยา เจียรวสิิฐกุล* กรรมการบริหาร (กลุ่ม2) 

11 นายปิยะวฒัน์ ฐิตะสทัธาวรกุล* กรรมการบริหาร (กลุ่ม2) 

12 นายสภุกิต เจียรวนนท์* กรรมการ 

13 นายณรงค์ เจียรวนนท์* กรรมการบริหาร (กลุ่ม1) 

14 นายศุภชยั เจียรวนนท์ กรรมการ 

15 นายอดิเรก ศรปีระทกัษ์* กรรมการ 

16 นายอํารุง สรรพสทิธิวงศ์ กรรมการบริหาร (กลุ่ม1) 

17 นางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ์ กรรมการบริหาร (กลุ่ม2) 

18 นายฟิลลปิ วลิเลียม ค๊อกซ์ กรรมการ 
หมายเหต ุ กรรมการบริหาร หมายถึง กรรมการทีมีอํานาจลงนามผกูพันบริษัทฯ ได้แก่ กรรมการบริหารคนใดคนหนึง จาก (กลุ่ม1) ลงนาม  

ร่วมกับกรรมการบริหารคนใดคนหนึง จาก (กลุ่ม 2) รวมเป็นสองคนลงลายมือชือร่วมกันและประทบัตราสาํคญัของบริษัทฯ 
 *  ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของ CPALL 

บริษัท ซพี ีออลล์ จาํกัด (มหาชน) (ผู้ขาย) 

บริษัท สยามแม็คโคร จาํกัด (มหาชน) (ผู้ ซือ) 

บริษัท สยามแม็คโคร 
โฮลดิง (ประเทศไทย) จาํกัด 

บริษัท โอเอชท ีจาํกัด 
ถือหุ้น 42.87% 
มีกรรมการร่วมกัน 8 ท่าน
จากทังหมด 18 ท่าน 
 

ถือหุ้น 55.01% 
มีกรรมการร่วมกัน 5 ท่านจากทงัหมด 6 ท่าน* 

 

ถือหุ้น 49.00% 
มีกรรมการร่วมกัน 5 ท่านจากทงัหมด 6 ท่าน* 

ถือหุ้น 100.00% 
มีกรรมการร่วมกัน 5 ท่าน 

จากทังหมด 6 ท่าน* 

ถือหุ้น 51.00% 
มีกรรมการชดุเดียวกนั 
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ณ วนัที 21 สิงหาคม  2557 คณะผู้บริหารของบริษัทฯ มีรายชือดงัตอ่ไปนี 

 

ตารางท ี5 คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันท ี21 สิงหาคม 2557 

 รายชือ ตําแหน่ง 

1 นางสุชาดา อิทธิจารุกลุ ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 

2 นายชิ หลงุ ลิน รองประธานเจ้าหน้าทีบริหาร สายงานธุรกิจในประเทศไทย 

3 นายโทมสั เลสลี แฮมเมอร์ รองประธานเจ้าหน้าทีบริหาร สายงานธุรกิจต่างประเทศ 

4 นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์ รองประธานเจ้าหน้าทีบริหาร  สายงานบริหารการเงินและหน่วยงานสนบัสนนุ 

5 นายพอล สตีเฟ่น ฮาวเว ่ รองประธานเจ้าหน้าทีบริหาร สายงานพัฒนาระบบข้อมลู 

6 นายฌอง มิเชล เดอ ไกเยอ เจ้าหน้าทีบริหาร ฝ่ายพัฒนานวตักรรม 

       ทีมา : บริษทัฯ 

 

1.5  สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

 

ข้อมลูทางการเงินตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ทีผ่านการตรวจสอบจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั สําหรับ

ปีสินสดุวนัที 31 ธันวาคม 2554 – 2556 และงบการเงินงวด 6 เดือน สินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2557 ทีผ่านการสอบทานจากบริษัท   

เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากัด มีดงันี 

 

ตารางท ี6 สรุปฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานสําหรับปี 2554 - 2556  

และงวด 6 เดือน สินสุด ณ 30 มถุินายน 2557 

บริษัท สยามแม็คโคร จาํกัด (มหาชน) งบการเงินรวม 
งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย : ล้านบาท) 2554 2555 2556 ม.ค.–ม.ิย. 57 
สินทรัพย์หมุนเวียน     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด     6,288.33      6,055.83      5,010.82      2,282.00  

ลกูหนีการค้า  174.92  234.94  278.30  211.26  

สินค้าคงเหลือ      7,212.13      7,275.51      9,791.95      9,520.62  

ส่วนลดรับค้างรับ  544.55  652.56  835.30  533.36  

สินทรัพย์หมนุเวยีนอืน          365.54          468.70          519.39          634.09  

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  14,585.47   14,687.54   16,435.76   13,181.33  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สทุธิ   14,824.00    16,499.15    18,097.74    20,081.66  

อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทนุ - สทุธิ 119.20  112.87  112.87  112.87  

สิทธิการเช่า – สทุธิ 555.40  529.43  728.79      1,163.38  

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอืน         463.61          461.58          729.18          861.48  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  15,962.21   17,603.03   19,668.58   22,219.39  
รวมสินทรัพย์  30,547.68   32,290.57   36,104.34   35,400.72  
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บริษัท สยามแม็คโคร จาํกัด (มหาชน) งบการเงินรวม 

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย : ล้านบาท) 2554 2555 2556 ม.ค.–ม.ิย. 57 

หนีสินหมุนเวียน     

เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบนัการเงิน     2,052.04      2,099.79      3,166.65      4,183.33  

เจ้าหนีการค้า   15,595.91    15,728.46    18,176.92    15,399.22  

หนีสินหมนุเวียนอืน     2,600.63      3,172.99      3,196.41      3,234.26  

รวมหนีสินหมุนเวียน  20,248.58   21,001.24   24,539.98   22,816.81  

หนีสินไม่หมุนเวียน     

หนีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สทุธิ 127.15  103.91  165.51  314.29  

สํารองผลประโยชน์ของพนักงาน 226.99  288.61  344.31  330.37  

หนีสินไม่หมนุเวยีนอืน 36.20  34.22  33.14  34.86  

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน      390.34       426.74       542.96       679.52  
รวมหนีสิน  20,638.92   21,427.98   25,082.94   23,496.33  

ส่วนของผู้ ถือหุ้น     

ทนุทีออกและชําระแล้ว     2,400.00      2,400.00      2,400.00      2,400.00  

ส่วนเกินมลูค่าหุ้น     3,290.15      3,290.15      3,290.15      3,290.15  

กําไรสะสม     4,218.61      5,172.30      5,330.88      6,213.20  

องค์ประกอบอืนของส่วนของผู้ ถือหุ้น        -     0.14    0.37    1.04  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น   9,908.76   10,862.59   11,021.40   11,904.39  
รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น  30,547.68   32,290.57   36,104.34   35,400.72  

 

บริษัท สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน) งบการเงินรวม 

งบแสดงผลการดําเนินงาน (หน่วย : ล้านบาท) 2554* 2555 2556 ม.ค.–ม.ิย. 57 

รายได้จากการขายและค่าบริการ      99,101.55    114,332.76    129,086.63    69,966.82  

รายได้อืน 568.46  623.09  694.09  342.26  

รวมรายได้    99,670.01   114,955.85   129,780.72   70,309.08  

ต้นทนุขาย      89,402.41    102,760.45    115,673.26    62,784.83  

คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร        6,314.30         7,418.67         8,597.80      4,504.92  

รวมค่าใช้จ่าย    95,716.71   110,179.12   124,271.06   67,289.75  
กําไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้     3,953.30      4,776.73      5,509.66    3,019.33  

ต้นทนุทางการเงิน    63.25    85.21    83.93  66.09  

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้     3,890.05      4,691.52      5,425.73    2,953.24  

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้         1,236.32         1,157.83         1,127.15  630.92  

กําไรสุทธิสําหรับปี      2,653.73      3,533.69      4,298.58    2,322.32  

หมายเหต ุ*มีการปรับปรุงงบการเงนิย้อนหลงั เนืองจากการบงัคบัใช้ของมาตรฐานการบัญชีฉบบัที 12 เรืองภาษีเงินได้ในปี 2556 
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บริษัท สยามแม็คโคร จาํกัด (มหาชน) งบการเงินรวม 

งบกระแสเงินสด (หน่วย : ล้านบาท) 2554 2555 2556 ม.ค.–ม.ิย. 57 

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) กิจกรรมดาํเนินงาน    5,596.56       5,166.30     5,306.25         820.25  

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) กิจกรรมลงทุน   (3,319.40)    (2,831.39)   (3,239.18)   (3,093.91) 

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) กิจกรรมจดัหาเงิน   (1,282.42)    (2,567.41)   (3,112.08)      (455.16) 

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพมิขึน
(ลดลง) สุทธิ 

       994.74         (232.50)   (1,045.01)   (2,728.82) 

 
บริษัท สยามแม็คโคร จาํกัด (มหาชน) งบการเงินรวม 
อัตราส่วนทางการเงิน 2554* 2555 2556 ม.ค.–ม.ิย. 57 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.72  0.70  0.67  0.58  

อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว (เท่า) 0.32  0.30  0.22  0.11  

อตัราส่วนหมนุเวียนลกูหนีการค้า (เท่า) 608.35       547.22  493.48 561.23 

ระยะเวลาเก็บหนีเฉลีย (วนั) 0.59 0.66 0.73 0.64 

อตัราส่วนหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 13.71 14.28 13.73 13.13 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย (วนั) 26.25 25.20 26.22 27.42 

อตัราส่วนหมนุเวียนเจ้าหนี (เท่า) 6.29  6.56  6.82  7.48  

ระยะเวลาการชําระหนีโดยเฉลีย (วนั) 57.20  54.87  52.76  48.13  

Cash Cycle (วนั) (30.36) (29.01) (25.81) (20.07) 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร (Profitability Ratio) 

อตัรากําไรขันต้น (%) 7.98% 8.36% 8.66% 8.60% 

อตัรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 4.25% 4.18% 4.28% 4.30% 

อตัรากําไรสทุธิ (%) 2.66% 3.07% 3.31% 3.30% 

อตัราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 27.55% 34.02% 39.29% 40.52% 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio) 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 9.44% 11.25% 12.57% 12.99% 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 26.53% 29.80% 32.13% 30.89% 

อตัราการหมนุของสินทรัพย์ (เท่า) 3.55 3.66  3.80  3.93  

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio) 

อตัราส่วนหนีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.08  1.97  2.28  1.97  

อตัราส่วนความสามารถชําระดอกเบีย (เท่า) 253.13 91.95 84.43  44.90 

อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) 94.96% 84.90% 89.33% 72.34% 

หมายเหต ุ*มีการปรับปรุงงบการเงนิย้อนหลงั เนืองจากการบงัคบัใช้ของมาตรฐานการบัญชีฉบบัที 12 เรืองภาษีเงินได้ในปี 2556 
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คําอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานรวมของบริษัทฯ 

ผลการดาํเนินงาน 

รายได้ 

ปี 2554 – 2556 บริษัทฯ มีรายได้รวมทังสิน 99,670.01 ล้านบาท 114,955.85 ล้านบาท และ 129,780.72 ล้านบาท ตามลําดบั 

โดยเป็นรายได้จากการขายและค่าบริการจํานวน 99,101.55 ล้านบาท 114,332.76 ล้านบาท และ 129,086.63 ล้านบาท 

ตามลําดบั ซึงรายได้หลกัของบริษัทฯ มาจากธุรกิจค้าส่งแบบชําระเงินสดและบริการตนเอง ทังนี สาเหตทุีรายได้จากการขายและ

คา่บริการในปี 2555 – 2556 มีแนวโน้มเพิมขึน เนืองจากบริษัทฯ มีการพฒันาการดาํเนินงานในหลายๆ ด้านอย่างต่อเนือง เช่น การ

พฒันาลูกค้า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายตรงต่อความต้องการของลูกค้า เป็นต้น รวมไปถึงการเปิดสาขาใหม่ใน

ระหว่างปี การพัฒนารูปแบบของสาขาใหม่ๆ และการมีสินค้าพร้อมให้บริการแก่ลกูค้า โดย ณ สินปี 2554 – 2556 บริษัทฯ มีจํานวน

สาขาแม็คโครทีเปิดให้บริการจํานวน 52 สาขา 57 สาขา และ 64 สาขา ตามลําดับ และบริษัทฯ มีร้านจําหน่ายอาหารแช่แข็ง 

(สยามโฟรเซน่) ในปี 2554 จํานวน 2 สาขา และเพิมเป็น 5 สาขา ในปี 2555 – 2556 

 

สําหรับงวด 6 เดอืนแรกของปี 2557 บริษัทฯ มีรายได้รวมทังสิน 70,309.08 ล้านบาท เป็นรายได้จากการขายและค่าบริการจํานวน 

69,966.82 ล้านบาท เพิมขึน 7,223.17 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตเพิมขึนร้อยละ 11.51 เมือเทียบกับงวดเดียวกันของปี

ก่อน ซงึเป็นผลมาจากการเติบโตของทังยอดขายแม็คโครสาขาเดิมและยอดขายจาก 7 สาขาใหม่ โดยยอดขายทีเพิมขึนดงักล่าว

ส่วนใหญ่มาจากกลุ่มสินค้าประเภทอาหาร ทังนี ณ สินไตรมาสที 2 ปี 2557 บริษัทฯ มีจํานวนสาขาแม็คโคร 68 สาขา เพิมขึนจาก 

61 สาขา ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า 

 

ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย 

ปี 2554 – 2556 บริษัทฯ มีต้นทุนขายจํานวน 89,402.41 ล้านบาท 102,760.45 ล้านบาท และ 115,673.26 ล้านบาท ตามลําดบั 

หรือคิดเป็นร้อยละ 90.21 ร้อยละ 89.88 และร้อยละ 89.61 ของรายได้จากการขายและค่าบริการในแต่ละปี สาเหตุทีอัตราส่วน

ต้นทนุขายตอ่รายได้จากการขายและคา่บริการมีแนวโน้มลดลงเป็นผลจากการพฒันาฐานลูกค้าอย่างต่อเนือง ซึงบริษัทฯ ได้มุ่งเน้น

กลุ่มลกูค้าผู้ประกอบธุรกิจบริการด้านอาหารเป็นหลัก  

 

คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารสําหรับปี 2554 – 2556 มีจํานวน 6,314.30 ล้านบาท 7,418.67 ล้านบาท และ 8,597.80 ล้านบาท 

ตามลําดบั โดยในปี 2555 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิมขึนจากปี 2554 จํานวน 1,104.37 ล้านบาท หรือเพิมขึนร้อยละ 

17.49 ส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารปี 2556 เพิมขึนจากปี 2555 จํานวน 1,179.13 ล้านบาท หรือเพิมขึนร้อยละ 15.89 เป็น

ผลจากการเพิมขึนของคา่ใช้จ่ายเพือรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ การเพิมขึนของค่าแรงขันตํา ค่าไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายในการ

เตรียมบุคลากรสําหรับสาขาใหม่  

 

สําหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2557 บริษัทฯ มีต้นทุนขายจํานวน 62,784.83 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 89.74 ของรายได้จาก

การขายและคา่บริการ ซงึใกล้เคยีงกับงวดเดยีวกันของปีก่อน ส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารสําหรับงวด 6 เดือนของปี 2557 

มีจํานวน 4,504.92 ล้านบาท เพิมขึนจํานวน 329.73 ล้านบาท หรือเพิมขึนร้อยละ 7.90 เมือเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า 

ซงึเป็นการเพิมขึนจากการขยายสาขาตามทีกล่าวไว้ในข้างต้น 
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กําไร 

สําหรับผลประกอบการในปี 2554 – 2556 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิจํานวน 2,653.73 ล้านบาท 3,533.69 ล้านบาท และ 4,298.58 ล้าน

บาท ตามลําดบั ซึงเพิมขึน 879.96 ล้านบาท และ 764.89 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิมขึนร้อยละ 33.16และร้อยละ 21.65 

ในปี 2555 – 2556 ตามลําดบั โดยบริษัทฯ มีอัตรากําไรสุทธิร้อยละ 2.66 ร้อยละ 3.07 และร้อยละ 3.31 ของรายได้รวมในแต่ละปี 

สาเหตทีุอตัรากําไรสุทธิของบริษัทฯ มีแนวโน้มเพิมขึนเกิดจากการเพิมขึนของรายได้และการบริหารค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ 

รวมไปถึงการปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิตบิุคคลจากอตัราร้อยละ 23 เป็นร้อยละ 20 ในปี 2556  

 

สําหรับงวด 6 เดอืนแรกของปี 2557 บริษัทฯ มีกําไรสทุธิจํานวน 2,322.32 ล้านบาท เพิมขึน 353.32 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการ

เพิมขึนร้อยละ 17.94 เมือเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2556 โดยบริษัทฯ มีอัตรากําไรสุทธิร้อยละ 3.30 เพิมขึนจากร้อยละ 3.12 

สําหรับงวดเดยีวกันของปีก่อนหน้า 

 

ฐานะทางการเงิน 

สินทรัพย์ 

สินทรัพย์รวม ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 – 2556 มีจํานวน 30,547.68 ล้านบาท 32,290.57 ล้านบาท และ 36,104.34 ล้านบาท 

ตามลําดบั ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนจํานวน 14,585.47 ล้านบาท 14,687.54 ล้านบาท และ 16,435.76 ล้านบาท โดย

สินทรัพย์หมนุเวียนหลัก ได้แก่ สินค้าคงเหลือ ซึงคิดเป็นร้อยละ 49.45 ร้อยละ 49.54 และร้อยละ 59.58 ของสินทรัพย์หมนุเวียน

รวมในปี 2554 – 2556 ตามลําดบั ในขณะทีสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนในปี 2554 – 2556 มีจํานวน 15,962.21 ล้านบาท 17,603.03 

ล้านบาท และ 19,668.58 ล้านบาท โดยสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนหลกั ได้แก่ ทีดนิ อาคารและอปุกรณ์ ซึงคิดเป็นร้อยละ 92.87 ร้อยละ 

93.73 ร้อยละ 92.01 ของสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนรวมในแต่ละปี ทังนี สินทรัพย์รวมทีเพิมขึนในปี 2555 ร้อยละ 5.71 หรือ 1,742.89 

ล้านบาท มีสาเหตหุลกัมาจากการเพิมขึนในทีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิจํานวน 1,675.15 ล้านบาท เพือขยายสาขาใหม่ 5 สาขา 

โดยบริษัทฯ ซอืทีดนิเพิม 3 แปลงเพือก่อสร้างอาคารใหม่ และมีการปรับเปลียนรูปแบบสาขาเดิม รวมถึงซือเครืองจักรและอุปกรณ์

เพือทดแทนของเดิม ขณะทีสินทรัพย์รวมในปี 2556 เพิมขึนร้อยละ 11.81 หรือ 3,813.77 ล้านบาท เนืองจากการเพิมขึนของสินค้า

คงเหลือและการลงทุนในทีดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยบริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือเพิมขึน 2,516.44 ล้านบาท จากปี 2555 ซึง

สอดคล้องกบัปริมาณสินค้าสําหรับจํานวนสาขาใหม่ อีกทังบริษัทฯ ได้มีการเพิมระดบัจํานวนสินค้าคงคลังเพือป้องกันเหตุการณ์

ต่างๆ ทีอาจเกิดขึนจากปัญหาทางการเมืองทีเริมมีมาตังแต่ปลายปี 2556 ต่อเนืองถึงต้นปี 2557 และมีทีดิน อาคารและอุปกรณ์

สทุธิเพิมขึนจํานวน 1,598.59 ล้านบาท ซงึเป็นการลงทุนขยายสาขาใหม่จํานวน 7 สาขา โดยซือทีดินและเช่าทีดินระยะยาวจํานวน 

4 แปลงเพือก่อสร้างสาขาใหม่ในปี 2557  

 

ณ วันที 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจํานวน 35,400.72 ล้านบาท ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนจํานวน 

13,181.33 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37.23 ของสินทรัพย์รวม ในขณะทีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมีจํานวน 22,219.39 ล้านบาท หรือ

คดิเป็นร้อยละ 62.77 ของสินทรัพย์รวม ทงันี สาเหตทีุมลูคา่ของสินทรัพย์รวม ณ สินไตรมาสที 2 ปี 2557 ลดลงจาก ณ สินปี 2556 

จํานวน 703.62 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1.95 ส่วนใหญ่เป็นผลจากการลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจํานวน 

2,728.82 ล้านบาท  
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หนีสิน 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2554 – 2556 บริษัทฯ มีหนีสินรวมจํานวน 20,638.92 ล้านบาท 21,427.98 ล้านบาท และ 25,082.94 ล้าน

บาท ตามลําดบั เมือพิจารณาโครงสร้างหนีสินรวมในปี 2554 – 2556 พบว่า ประกอบด้วยหนีสินหมนุเวียนคิดเป็นร้อยละ 98.11 

ร้อยละ 98.01 และร้อยละ 97.84 ของหนีสินรวมในแต่ละปี ทังนี หนีสินรวมเพิมขึนระหว่างปี 2555 ร้อยละ 3.82 หรือ 789.06 ล้าน

บาท ส่วนใหญ่มีสาเหตุจากการเพิมขึนของค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและเจ้าหนีอืนจํานวน 346.21 ล้านบาท และ 208.59 ล้านบาท 

ตามลําดบั ในขณะทีหนีสินรวมในปี 2556 เพิมขึนจากปี 2555 ร้อยละ 17.06 หรือ 3,654.96 ล้านบาท เป็นผลจากการเพิมขึนของ

เจ้าหนีการค้าและเงินกู้ ยืมระยะสันจากสถาบันการเงินจํานวน 2,448.46 ล้านบาท และ 1,066.86 ล้านบาท ตามลําดบั 

 

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ มีหนีสินรวมทังสิน 23,496.33 ล้านบาท ประกอบด้วยหนีสินหมุนเวียนจํานวน 22,816.81  

ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 97.11 ของหนีสินรวม จะเห็นได้ว่าหนีสินรวม ณ สินไตรมาสที 2 ปี 2557 ลดลงจาก ณ สินปี 2556 

ร้อยละ 6.33 หรือ 1,586.62 ล้านบาท เป็นผลมาจากการลดลงของเจ้าหนีการค้าจํานวน 2,777.70 ล้านบาท 

 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 – 2556 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ ถือหุ้นรวมจํานวน 9,908.76 ล้านบาท 10,862.59 ล้านบาท และ 

11,021.40 ล้านบาท ตามลําดบั โดยในปี 2555 – 2556 ส่วนของผู้ ถือหุ้นรวมเพิมขึนเมือเทียบกับปีก่อนหน้าร้อยละ 9.63 และร้อย

ละ 1.46 หรือ 953.83 ล้านบาท และ 158.81 ล้านบาท เนืองจากผลประกอบการทีมีกําไรสุทธิของบริษัทฯ  

 

ณ วนัที 30 มิถนุายน 2557 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจํานวน 11,904.39 ล้านบาท เพิมขึน 882.99 ล้านบาท เมือเทียบกับส่วน

ของผู้ ถือหุ้น ณ สินปี 2556 สาเหตหุลกัเกิดจากการเพิมขึนของกําไรสะสม เนืองจากบริษัทฯ มีผลประกอบการในงวด 6 เดือนแรก

ของปี 2557 เป็นผลกําไรสทุธิจํานวน 2,322.32 ล้านบาท และมีการจ่ายเงินปันผลสําหรับปี 2556 จํานวน 1,440.00  ล้านบาท 

 

สภาพคล่อง 

สําหรับปี 2554 – 2556 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดําเนินงานจํานวน 5,596.56 ล้านบาท 5,166.30 ล้านบาท และ 

5,306.25 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่มาจากกําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จํานวน 3,890.05 ล้านบาท 4,691.52 ล้านบาท และ 

5,425.73 ล้านบาท และการเพิมขึนของเจ้าหนีการค้ากิจการอืนจํานวน 2,783.84 ล้านบาท 132.54 ล้านบาท และ 2,157.44 ล้าน

บาท ในปี 2554 – 2556 ตามลําดบั สําหรับกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุนในปี 2554 – 2556 มีจํานวน 3,319.40 

ล้านบาท 2,831.39 ล้านบาท และ 3,239.18 ล้านบาท ตามลําดบั โดยส่วนใหญ่ใช้ไปในการซือทีดิน อาคาร และอุปกรณ์จํานวน 

3,218.02 ล้านบาท 2,794.23 ล้านบาท และ 2,725.64 ล้านบาท ในแต่ละปี ส่วนกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการจัดหาเงิน

ในปี 2554 – 2556 มีจํานวน 1,282.42 ล้านบาท 2,567.41 ล้านบาท และ 3,112.08 ล้านบาท ตามลําดบั ส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก

การจ่ายเงินปันผลจํานวน 2,100.00 ล้านบาท 2,580.00 ล้านบาท และ 4,140.00 ล้านบาท ในปี 2554 – 2556 ตามลําดบั 

 

สําหรับไตรมาสที 2 ปี 2557 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดําเนินงาน 820.25 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากกําไร

สําหรับงวดจํานวน 2,322.32 ล้านบาท และการจ่ายชําระเจ้าหนีการค้าจํานวน 2,795.61 ล้านบาท และมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปใน

กิจกรรมการลงทนุจํานวน 3,093.91 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการลงทุนในทีดิน อาคาร และอุปกรณ์จํานวน 2,523.44 ล้านบาท 
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และบริษัทฯ มีกระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมการจดัหาเงินจํานวน 455.16 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการจ่ายเงินปันผลของรอบ

ผลประกอบการปี 2556 จํานวน 1,440.00 ล้านบาท และเงินกู้ ยืมระยะสนัจากสถาบนัการเงินทีเพิมขึน 1,016.69 ล้านบาท 

 

1.6  สภาวะอุตสาหกรรม 

เนืองจากธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ ศูนย์จําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ด้านอาหาร ประกอบกับกลุ่มลูกค้า

บางส่วนของบริษัทฯ (ประมาณร้อยละ 22.3 ของรายได้ทงัหมดของบริษัทฯ) เป็นกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร

และจัดเลียง (โฮเรก้า) เป็นเหตุให้การขยายตวัของภาวะเศรษฐกิจ การเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเทียว ธุรกิจโรงแรมและ

ร้านอาหารภายในประเทศ เป็นปัจจยัหนึงทีมีผลต่อการเติบโตของบริษัทฯ ซงึมีรายละเอียดดงันี  

 

ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม 

ข้อมลูจากธนาคารแห่งประเทศไทย ระบุว่า ภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศในไตรมาส 2 ปี 2557 มีแนวโน้มปรับดีขึนจากไตรมาส

ก่อนหน้า เนืองจากสถานการณ์การเมืองและนโยบายภาครัฐทีมีความชัดเจนมากขึนได้ช่วยสร้างความเชือมันของครัวเรือนและ

ธุรกิจ ส่งผลให้การใช้จ่ายในประเทศเริมฟืนตวั โดยพบวา่ในไตรมาส 2 ปี 2557 การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนปรับตวัดีขึนเมือเทียบ

กับไตรมาสก่อนหน้า เนืองจากผู้ บริโภคเริมคลายความกังวลต่อสถานการณ์การเมือง ส่งผลให้มีการจับจ่ายใช้สอยมากขึน 

โดยเฉพาะในสินค้าไม่คงทน (เช่น อาหารและเครืองดืม กลุ่มเวชภัณฑ์ยา) ทีปรับดีขึนเป็นลําดบั ขณะทีการใช้จ่ายในสินค้าคงทน 

(เช่น รถยนต์ เครืองใช้ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์) เริมทรงตวัในระยะตอ่ไป  

 

  

 2556 
2556 2557 

ครึง 
ปีแรก 

ครึง 
ปีหลัง 

ครึงปี
แรกP 

ไตร
มาส1 

ไตร
มาส2p 

ดชันี 147.4 148.0 149.1 146.3 146.2 146.3 

%YoY 0.3 2.2 0.0 -1.2 -1.7 -0.7 

%QoQ - - - - -0.4 0.1 

หมายเหต ุP = ข้อมลูเบืองต้น 
ทีมา : ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 

สําหรับภาวะการค้า พบว่าในเดอืนเมษายนและพฤษภาคม 2557 แม้ภาวะการค้าโดยรวมยังคงหดตวั แต่ปรับตัวดีขึนจากไตรมาส

ก่อนหน้า โดยการค้าส่งในเดือนเมษายนและพฤษภาคม 2557 หดตวัร้อยละ 11.7 และร้อยละ 2.5 ตามลําดบั ปรับตวัดีขึนจาก   

ตดิลบร้อยละ 15.2 ในไตรมาสก่อนหน้า เช่นเดยีวกบัการค้าปลีก ซึงในเดือนเมษายนและพฤษภาคม 2557 หดตวัร้อยละ 7.2 และ

ร้อยละ 8.4 ตามลําดบั ปรับตวัดีขึนจากติดลบร้อยละ 9.1 ในไตรมาสก่อนหน้า ซึงเป็นผลจากการทียอดขายสินค้าชันกลางและ

สินค้าไม่คงทนในกลุ่มสินค้าจําเป็น เช่น อาหารและเครืองดมื กลุ่มเวชภณัฑ์ยา เครืองสําอาง และยอดขายห้างสรรพสินค้าขยายตวัด ี 

 

 

 

ตารางท ี7 ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนปี 2556 – ไตรมาส 2 ปี 2557 
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ตารางท ี8 ดัชนีการค้าปี 2556 – เดือนพฤษภาคม 2557 
 

 2556 Δ% 
2557  

ไตรมาส 1 Δ% เมษายน Δ% พฤษภาคมE Δ% 
1. ดชันกีารค้าสง่ (2545 = 100) 216.2 -2.2 198.2 -15.2 181.5 -11.7 202.6 -2.5 
 ยอดขายสนิค้าไม่คงทน 197.0 9.8 198.4 2.2 204.3 5.1 204.8 8.3 
 ยอดขายสนิค้าคงทน 137.9 1.0 135.0 -1.1 125.9 -2.3 136.5 -1.0 
 ยอดขายสนิค้าชันกลาง 161.6 2.2 160.3 -6.4 145.1 0.8 163.8 2.2 
 การขายสง่อืนๆ  338.6 -9.3 278.3 -29.0 238.6 -27.6 283.9 -10.5 
2. ดชันกีารค้าปลกี (2545 = 100) 219.9 -0.5 210.2 -9.1 195.4 -7.2 210.1 -8.4 
 ยอดขายสนิค้าไม่คงทน 196.6 4.6 203.9 3.6 202.6 6.9 208.5 4.5 
 ยอดขายสนิค้าคงทน 176.7 -0.8 173.6 -3.2 156.7 -3.4 180.4 -1.1 
 ยอดขายห้างสรรพสนิค้า 222.4 2.2 219.1 -1.3 226.1 1.0 224.4 1.7 
 ยอดขายรถยนต์ ซ่อมแซม

รถยนต์ และนํามนัเชือเพลิง
รถยนต ์

248.2 -2.9 229.5 -15.7 208.1 -11.9 223.4 -15.7 

 การขายปลีกอนืๆ  205.9 3.2 199.6 -3.7 186.1 -7.9 202.2 -4.1 
หมายเหต ุΔ% = อตัราการเปลียนแปลงจากระยะเดียวกนัของปีก่อนหน้า E = ประมาณการ 
ทีมา : ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 

สําหรับการส่งออกสินค้าในไตรมาส 2 ปี 2557 พบวา่ ปรับตวัดีขึนเล็กน้อยตามอปุสงค์ของประเทศอุตสาหกรรมหลัก สอดคล้องกับ

การขยายตวัของการผลิตภาคอตุสาหกรรมเพือส่งออก อย่างไรก็ด ีการส่งออกในภาพรวมยังฟืนตัวได้ค่อนข้างช้า เนืองจากอุปสงค์

ของภูมิภาคเอเชียทียงัอ่อนแอ สําหรับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ พบว่า การว่างงานอยู่ในระดบัตําทีร้อยละ 1.0 อัตราเงินเฟ้อปรับ

สูงขึนตามราคาอาหารสําเร็จรูปและราคาพลังงาน ดลุบัญชีเดินสะพัดเกินดุลตามการนําเข้าสินค้าทีหดตวัเป็นสําคญั ขณะที       

ดลุเงินทุนเคลือนย้ายขาดดลุตามการออกไปลงทนุในหลกัทรัพย์ตา่งประเทศและการลงทนุโดยตรงของนักลงทนุไทย  

 

ภาคการท่องเทียว ธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร 

ภาคการท่องเทียว ธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร ในไตรมาส 2 ปี 2557 พบว่า ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การเมือง โดยมี

จํานวนนักท่องเทียวต่างประเทศ 5.3 ล้านคน ลดลงร้อยละ 12.3 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ตามการลดลงของนักท่องเทียว

ตา่งชาติโดยเฉพาะเอเชีย ได้แก่ จีน มาเลเซีย ญีปุ่ น และอินเดีย ซึงเป็นตลาดหลัก เนืองจากได้รับผลกระทบจากการเปลียนแปลง

ทางการเมืองในวนัที 22 พฤษภาคม 2557 และการประกาศเคอร์ฟิวจนถึงวนัที 12 มิถุนายน 2557 ส่งผลให้มีจํานวนประเทศที

ประกาศเตือนนักท่องเทียวเพิมขึนจาก 62 ประเทศ ในเดือนพฤษภาคม 2557 มาเป็น 65 ประเทศ ในเดือนมิถุนายน 2557 รวมทัง

เพิมระดบัความรุนแรงในการประกาศเตือนขึนด้วย และด้วยสาเหตุสถานการณ์การเมืองดงักล่าวทําให้อัตราการเข้าพักโรงแรมใน

ไตรมาส 2 ปี 2557 ลดลงมาอยู่ทีร้อยละ 47.5 เมือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึงอยู่ทีร้อยละ 60.3 โดยเป็นการลดลงในทุก

ภมิูภาค อย่างไรก็ดี ภายหลังการยกเลิกเคอร์ฟิวทงัประเทศ พบวา่จํานวนนกัท่องเทียวต่างชาติและอัตราการจองโรงแรมล่วงหน้า 3 

เดอืนเริมปรับดขึีน โดยจํานวนนักท่องเทียวต่างชาติในช่วงปลายเดือนมิถนุายน 2557 ปรับตัวลดลงในอัตราทีชะลอลงอย่างชดัเจน  
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ตารางท ี9 เครืองชีภาคการท่องเทียว ปี 2556 – ไตรมาส 2 ปี 2557 
 2556 2557 

ครึงปีแรก ครึงปีหลัง ทังปี ไตรมาส1 ไตรมาส2 พฤษภาคม มิถุนายน 
1.จํานวนนกัท่องเทียวต่างประเทศ (พนัคน) 13,072 13,475 26,547 6,458 5,319 1,737 1,559 

อตัราการเปลียนแปลงจากระยะเดียวกนั

ของปีก่อน (ร้อยละ) 

23.1 14.8 18.8 -7.8 -12.3 -10.7 -24.4 

2. อตัราการเข้าพกัโรงแรม (ร้อยละ) 66.3 63.6 64.9 60.3 47.5 46.4 40.8 

ทีมา : ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 

แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจโดยรวมและภาคการท่องเทียวในอนาคต 

สํานกังานเศรษฐกิจการคลงัได้ประมาณการอัตราขยายตวัของเศรษฐกิจไทยปี 2557 ณ เดือนกรกฎาคม 2557 วา่ จะขยายตวัร้อยละ 

2.0 (โดยมีช่วงคาดการณ์ทีร้อยละ 1.5 ถึง 2.5) ปรับลดลงจากการคาดการณ์เมือเดือนมีนาคม 2557 ทีร้อยละ 2.6 เนืองจาก

สถานการณ์การเมืองทําให้อัตราการเติบโตในไตรมาสแรกของปี 2557 ชะลอตัวมากกว่าทีประมาณการไว้ อีกทังสถานการณ์

การเมืองทียืดเยือได้ส่งผลกระทบต่อระดบัความเชือมนัของผู้บริโภคและภาคธุรกิจในช่วงครึงปีแรก อย่างไรก็ดีในช่วงครึงปีหลังของ

ปี 2557 คาดว่าความชัดเจนของสถานการณ์ทางการเมือง การดําเนินมาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของ

ประชาชน นโยบายส่งเสริมการลงทุนของภาครัฐ รวมทังการเร่งรัดการใช้จ่ายภายใต้แผนการลงทุนภาครัฐ และการเร่งกระบวนการ

จดัทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี 2558 จะเป็นปัจจยัสําคญัทีจะเป็นแรงขบัเคลือนให้อปุสงค์ภายในประเทศขยายตวัได้ตอ่เนือง 
 

สําหรับมลูคา่การส่งออกสินค้าทังปี 2557 คาดว่าจะขยายตวัทีร้อยละ 1.5 (โดยมีช่วงคาดการณ์ทีร้อยละ 0.5 ถึง 2.5) แม้ว่ามลูค่า

การส่งออกสินค้าในครึงปีแรกจะลดลงตํากว่าทีคาดการณ์ แต่ในครึงปีหลัง คาดว่าจะขยายตวัในทิศทางทีดีขึนตามการฟืนตวัของ

เศรษฐกิจโลก สําหรับการนําเข้าในปี 2557 คาดว่าจะหดตวัทีร้อยละ 5.2 (โดยมีช่วงคาดการณ์ทีติดลบร้อยละ 6.2 ถึงติดลบร้อยละ 

4.2) แม้จะมีการเร่งตวัสงูขึนในช่วงครึงปีหลงัตามการเพิมขึนของอปุสงค์ภายในประเทศทีเกียวเนืองกบัการใช้จ่ายภาครัฐ 
 

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจภายในประเทศ  คาดว่า อตัราเงินเฟ้อทวัไปในปี 2557 จะปรับสงูขึนจากปีก่อนหน้าเล็กน้อย มาอยู่ทีร้อยละ 

2.4 (โดยมีช่วงคาดการณ์ทีร้อยละ 1.9 ถึง 2.9) ตามแนวโน้มการทยอยปรับเพิมขึนของราคาต้นทุนวัตถุดิบทีประสบปัญหาภัยแล้ง

และสินค้าทีขาดแคลนวตัถดุบิ โดยเฉพาะราคาอาหารสําเร็จรูปและบริการต่างๆ ได้เริมทยอยปรับขึนราคา เช่น ค่าโดยสารรถไฟฟ้า

ใต้ดิน อย่างไรก็ดีนโยบายการตรึงราคาก๊าซ LPG และนํามันดีเซล ตลอดจนมาตรการตรึงราคาสินค้าจะช่วยชะลออัตราเร่งของ   

เงินเฟ้อ ขณะทีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายนอกประเทศนัน คาดว่าดลุการค้าจะเกินดลุเพิมขึนจากปีก่อน เนืองจากมูลค่าการ

ส่งออกสินค้าทีขยายตวัในอัตราเร่งกว่าการนําเข้าสินค้า ส่งผลให้ดลุบัญชีเดินสะพัดเกินดุลประมาณ 13.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ 

หรือคิดเป็นร้อยละ 3.3 ของ GDP (โดยมีช่วงคาดการณ์ทีร้อยละ 3.1 ถึง 3.5 ของ GDP) 
 

ในครึงปีหลังของปี 2557 ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการณ์ว่า จํานวนนักท่องเทียวต่างชาติจะมีแนวโน้มปรับดีขึนจากความ

เชือมนัต่อสถานการณ์การเมืองภายในประเทศไทยทีเพิมขึน สะท้อนจากการลดลงของจํานวนประเทศทีประกาศเตือนนักท่องเทียว 

อีกทงั ทางการมีมาตรการกระตุ้นการท่องเทียว อาทิ การยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าเป็นเวลา 3 เดือน (เดือนสิงหาคม – เดือนตลุาคม 

2557) สําหรับนักท่องเทียวจีนและไต้หวัน ซึงเป็นนักท่องเทียวกลุ่มหลัก รวมทังการนําเสนอกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทไทย

ให้กับนักท่องเทียวต่างชาติ เพือช่วยบรรเทาผลกระทบจากปัญหาความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยบางแห่งของบริษัท

ตา่งประเทศ เช่น สหรัฐฯ และฮ่องกง ทีไม่ครอบคลุมการท่องเทียวในประเทศทีมีการประกาศใช้กฎอัยการศึก 
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ส่วนท ี2 การขออนุมัติการซอืทดีินและสิงปลูกสร้างจากบริษัท ซพี ีออลล์ จาํกัด (มหาชน) 

 

2.1 ลักษณะและรายละเอียดของรายการ 
 

บริษัทฯ มีความประสงค์จะซือทีดิน เนือทีรวม 9-0-47 ไร่ และสิงปลูกสร้าง ซึงเป็นอาคารสูง 5 ชัน (พร้อมชันดาดฟ้า 1 ชัน และ

ชันใต้ดิน 1 ชัน) ตงัอยู่บนถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตพระโขนง กรุงเทพฯ จาก CPALL ซึงเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ใน

ราคา 470.00 ล้านบาท เพือใช้เป็นอาคารสํานักงานใหญ่แห่งใหม่ของบริษัทฯ แทนอาคารสํานักงานเดิมในปัจจุบัน ทีบริษัทฯ ได้ใช้

พืนทีบางส่วนของแม็คโคร สาขาลาดพร้าว ถนนลาดพร้าว และพืนทีเช่าในอาคารจิตต์อุทยั ถนนรามคําแหง เป็นสํานักงานใหญ่ของ

บริษัทฯ ซงึอาคารสํานกังานในปัจจุบนัของบริษัทฯ มีรายละเอียดดงันี 

 

รายละเอียดของอาคารสํานักงานของบริษัทฯ ณ ปัจจบัุน 

1.  อาคารสํานกังานใหญ่แห่งที 1 และ 2 ซึงเป็นพืนทีบางส่วนของพืนทีแม็คโคร สาขาลาดพร้าว (ตังอยู่ระหว่างซอยลาดพร้าว 

142 – 144) ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจัน เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ) : อาคารสํานกังานใหญ่สองแห่งนี เป็นอาคารสํานักงานใหญ่

แห่งแรกของบริษัทฯ โดยมีการใช้งานมาตงัแต่เปิดดําเนินการแม็คโครสาขาแรกทีถนนลาดพร้าว เมือปี 2532 และได้มีการ

ปรับปรุงอาคารสํานักงานดังกล่าวหลายครัง โดยมีการปรับปรุงครังใหญ่เมือปี 2552 และ ปี 2556 เนืองจากพืนทีมีความ      

ทรุดโทรมและเพือรองรับการเพิมขึนของพนกังานในฝ่ายงานตา่งๆ รายละเอียดเกียวกบัอาคารทงัสองแห่ง มีดงันี 

 อาคารสํานกังานใหญ่แห่งที 1 : ตงัอยู่ด้านหน้าของแม็คโคร สาขาลาดพร้าว โดยอยู่บนอาคารพาณิชย์ให้เช่าชันที 2 และ

ชันที 3 มีพืนทีใช้สอยภายในประมาณ 1,750 ตารางเมตร ทังนี บริษัทฯ ใช้อาคารดงักล่าวเป็นทีทํางานของประธาน

เจ้าหน้าทีบริหาร ฝ่ายตรวจสอบภายใน สายงานธุรกิจต่างประเทศ สายงานบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาธุรกิจ โดย

ปัจจบุนัมีพนักงานประจําสํานักงานใหญ่แห่งนีประมาณ 65 คน 

 อาคารสํานักงานใหญ่แห่งที 2 : ตงัอยู่บนชันลอยของอาคารแม็คโคร สาขาลาดพร้าว มีพืนทีใช้สอยภายในประมาณ 

2,543 ตารางเมตร ทงันี บริษัทฯ ใช้อาคารดงักล่าวเป็นทีทํางานของฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายโลจิสติค ฝ่ายพัฒนาลูกค้า และ

สายงานสารสนเทศทางธุรกิจ โดยปัจจุบนัมีพนกังานประจําสํานกังานใหญ่แห่งนีประมาณ 90 คน 

 

รูปภาพที 1 อาคารสํานักงานใหญ่ของบริษัทฯ ในปัจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
อาคารสาํนักงานใหญ่แห่งท ี1 

ด้านหน้าของแมค็โคร สาขาลาดพร้าว 
 

อาคารสาํนักงานใหญ่แห่งท ี2 
ชันลอยของอาคารแม็คโคร สาขาลาดพร้าว 

 



รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงนิอสิระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกนั 

 

 25 

                                                  

2.  พืนทีเช่าในอาคารจิตต์อุทัย (ตงัอยู่ระหว่างซอยรามคําแหง 73 – 75 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ) : 

เนืองจากการขยายตัวทางธุรกิจประกอบกับจํานวนพนักงานทีเพิมขึนอย่างรวดเร็วในช่วงปี 2552 – 2553 บริษัทฯ จึงมีความ

จําเป็นต้องทยอยจดัหาพืนทีสํานักงานแห่งใหม่เพิมเติมจากพืนทีอาคารสํานักงานใหญ่สาขาลาดพร้าว ทังนี เพือเป็นการรักษา

ประสิทธิภาพและความคล่องตวัในการดําเนินงาน บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นจัดหาพืนทีในบริเวณใกล้เคียงกับอาคารสํานักงานใหญ่

แห่งเดิมและแม็คโคร สาขาลาดพร้าว ซึงเป็น Pilot Store ของบริษัทฯ ในการดําเนินงานต่างๆ โดยในปี 2554 บริษัทฯ เริม

ดาํเนินการเช่าพืนทีภายในอาคารจิตต์อุทัย (ซึงมีระยะทางห่างจากสํานักงานสาขาลาดพร้าวประมาณ 2 กิโลเมตร) จํานวน 3 

ชนั เพือเป็นสํานกังานใหญ่แห่งที 3 ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดงันี  

 อาคารสํานกังานใหญ่แห่งที 3 : ตงัอยู่ทีอาคารจิตต์อุทัย ถนนรามคําแหง ปัจจุบัน มีพืนทีใช้สอยภายในประมาณ 4,007 

ตารางเมตร ทังนี บริษัทฯ ใช้อาคารดังกล่าวเป็นทีทํางานของฝ่ายบริหารสินค้าธุรกิจค้าปลีก ฝ่ายบริหารสินค้าธุรกิจ

ประกอบการอาหาร ฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจประกอบอาหาร สายงานบริหารการเงินและสายงานสนับสนุน และ

ฝ่ายพฒันานวตักรรม โดยปัจจุบนัมีพนกังานประจําสํานกังานใหญ่แห่งนีประมาณ 386 คน 

 ปัจจุบัน บริษัทฯ ดําเนินการทําสัญญาเช่าและสัญญาบริการกับบุคคลภายนอกเพือเช่าพืนทีภายในอาคารจิตต์อุทัย

จํานวน 5 ชนั (จากทังหมด 15 ชนั) โดยสัญญาเช่าและสัญญาบริการฉบับปัจจุบันมีอายุ 1 ปี สินสุดวันที 31 พฤษภาคม 

2558  

 

รูปภาพที 2 อาคารสํานักงานใหญ่ของบริษัทฯ ในปัจจุบัน (ต่อ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เหตผุลและความจําเป็นของบริษัทฯ ในการเข้าทํารายการ 

สาเหตทีุบริษัทฯ จําเป็นต้องจัดหาอาคารสํานักงานใหญ่แห่งใหม่นัน เนืองจากพืนทีสํานักงานใหญ่ของบริษัทฯ ในปัจจุบัน ทัง 3 

แห่ง ซงึมีพืนทีใช้สอยรวมกนัประมาณ 8,300 ตารางเมตร (รองรับพนักงานบริษัทฯ จํานวน 621 คน แบ่งเป็นพนักงานประจํา 541 

คน และพนกังานชวัคราวกับพนักงาน Outsource จํานวน 80 คน) มีพืนทีในการทํางานไม่เพียงพอต่อจํานวนพนักงานในปัจจุบัน 

โดยเฉพาะอย่างยิงในช่วงเวลาทีมีการเปิดสาขาแม็คโครแห่งใหม่ ซึงบริษัทฯ มีความจําเป็นต้องใช้พืนทีสํานักงานชัวคราวในการ

ดาํเนินการต่างๆ อาทิเช่น  การประชุมวางแผนงานก่อสร้าง การติดต่อสังซือสินค้า อุปกรณ์ และเครืองใช้สํานักงาน เป็นต้น โดย

ปัจจบุนั บริษัทฯ ต้องดําเนินการจดัหาตู้คอนเทนเนอร์มาทําเป็นสถานทีทํางานชัวคราวให้แก่พนักงานในบางช่วงเวลา โดยตงัอยู่ใน

บริเวณลานจอดรถของแม็คโคร สาขาลาดพร้าว  

 

อาคารสาํนักงานใหญ่แห่งที 3 อาคารจติต์อุทัย ถนนรามคาํแหง 
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รูปภาพที 3 สถานทีทาํงานชัวคราว (ตู้คอนเทนเนอร์) ของบริษัทฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นอกจากนี เนืองจากอาคารสํานกังานใหญ่ทงัสามแห่งไม่มีจํานวนห้องประชมุทีพอเพียงเพือรองรับการประชุมเจรจาการค้ากับคู่ค้า

ทางธุรกิจ การประชุมหรือการอบรมสัมมนาภายในของบริษัทฯ ซึงมีการดําเนินการเป็นประจําอย่างต่อเนือง ประกอบกับอาคาร

สํานักงานดงักล่าวมีทีตงัอยู่แยกจากกัน ทําให้การบริหารจัดการต่างๆ ไม่สามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด

คา่ใช้จ่ายเพิมขึนจากการจดัหาสถานทีประชมุหรือสถานทีอบรมสัมมนาภายนอก ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของพนักงานในการเข้า

ประชุมและติดตอ่งานระหว่างอาคารสํานกังานทงัสามแห่ง อีกทงั ด้วยเหตทีุบริษัทฯ มีแผนงานขยายธุรกิจในหลายด้าน อาทิ 

 การเปิดแม็คโครสาขาใหม่ๆ ในทุกภมิูภาคทวัประเทศ เพือให้บริษัทฯ สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้มากขึน โดยใน

ปี 2557 – 2558 บริษัทฯ มีแผนงานในการเปิดแม็คโครสาขาใหม่ ประมาณ 7 – 11 สาขาต่อปี ซึงเพิมขึนเมือเทียบกับ

จํานวนสาขาของแม็คโครทีเปิดใหม่ในช่วงปี 2554 – 2556 ทีผ่านมา ซงึมีจํานวนเฉลียประมาณ 4 – 6 สาขาต่อปี  

 การขยายงานด้านธุรกิจฟูดเซอร์วิส (Food Service) ซึงเป็นธุรกิจทีจะสร้างรายได้และอัตรากําไรแก่บริษัทฯ เพิมเติมจาก

ธุรกิจจําหน่ายสินค้าแบบค้าปลีก โดยบริษัทฯ มีการเพิมบุคลากรธุรกิจฟูดเซอร์วิส เช่น ผู้ เชียวชาญด้านการปรุงอาหาร 

(Chef) ผู้ เชียวชาญสุขอนามัยและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหาร (Food Safety) เพือร่วมกนัจัดหาสินค้าและพัฒนา

งานบริการด้านอาหารอย่างครบวงจร  ให้สามารถรองรับต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้าทีเป็นผู้ ประกอบการมืออาชีพ

ทางด้านอาหาร ผู้ ประกอบธุรกิจด้านโรงแรม  ร้านอาหาร และจัดเลียง ร่วมกับมีแผนงานทีจะเปิดแม็คโคร ฟูดเซอร์วิส 

เพิมเตมิในอนาคต จากปัจจุบนัทีมีจํานวน 7 สาขา 

 การมองหาโอกาสทางธุรกิจด้านการจําหน่ายสินค้าและบริการเกียวกับธุรกิจอาหารในประเทศเพือนบ้านในภูมิภาค

อาเซยีน เพือรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีนในปี 2558  

 การขยายช่องทางการจําหน่ายสินค้าหรือรูปแบบการค้าใหม่ๆ เช่น การขายสินค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-

Commerce)  

ดงันัน เพือรองรับการเพิมขึนของจํานวนบุคลากรของบริษัทฯ ในอนาคตตามแผนการขยายธุรกิจข้างต้น และเพือแก้ปัญหาให้

พนักงานของบริษัทฯ ในปัจจุบันมีสถานทีทํางานทีเหมาะสม ซึงเป็นแนวทางหนึงทีจะช่วยเพิมประสิทธิภาพการทํางาน ช่วย

ประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆ ของบริษัทฯ รวมถึงช่วยรักษาพนักงานให้ทํางานกับบริษัทฯ ต่อไปในระยะยาว บริษัทฯ จึงมีความ

จําเป็นต้องจัดหาอาคารสํานักงานใหญ่แห่งใหม่ทีมีความเหมาะสมสําหรับการดําเนินธุรกิจในปัจจุบันและสามารถรองรับต่อ

อาคารสาํนักงานชัวคราว (ตู้คอนเทนเนอร์) 
บริเวณทจีอดรถของแม็คโคร สาขาลาดพร้าว 
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แผนงานในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ทีจะเกิดขึนในอนาคต โดยหลกัเกณฑ์สําคญัทีบริษัทฯ ใช้ในการจัดหาอาคารสํานักงานใหญ่

แห่งใหม่ มีดงันี 

 

หลักเกณฑ์สําคญัทีบริษัทฯ ใช้ในการจดัหาอาคารสํานกังานใหญ่แห่งใหม่ 

1. มีทีตงัอยู่ภายในรัศมีประมาณ 10 กิโลเมตรจากแม็คโคร สาขาลาดพร้าว ซึงเป็นศูนย์กลางการดําเนินงานและเป็น Pilot 

Store ของบริษัทฯ เพือเป็นการคงไว้ซงึประสิทธิภาพและความคล่องตวั รวมถึงความต่อเนืองของการดําเนินงานไว้ให้มาก

ทีสุด อีกทัง เพือเป็นประโยชน์ต่อพนักงานของบริษัทฯ ทีส่วนใหญ่มีบ้านพักอาศัยในพืนทีดงักล่าว เนืองจากบริษัทฯ 

ประสงค์ทีจะรักษาบุคลากรทีมีประสบการณ์ทํางานให้อยู่ทํางานกบับริษัทฯ ตอ่ไปในระยะยาว 

2. มีพืนทีใช้สอยเพียงพอสําหรับรองรับจํานวนพนกังานทงัหมดในปัจจุบนัและจํานวนพนักงานทีจะเพิมขึนภายใต้แผนขยาย

ธุรกิจของบริษัทฯ ในช่วง 10 – 20 ปีข้างหน้า โดยผู้บริหารของบริษัทฯ คาดวา่จะต้องมีพืนทีสํานักงานไว้รองรับไม่น้อยกว่า 

10,000 – 14,000 ตารางเมตร รวมทัง มีพืนทีเพียงพอสําหรับเป็นพืนทีส่วนกลางเพือใช้ในการดําเนินธุรกิจและเป็นสิง

อํานวยความสะดวกขนัพืนฐานสําหรับพนกังาน เช่น ห้องประชมุ ห้องอบรมสัมมนาขนาดใหญ่ ศูนย์คอมพิวเตอร์ (Server 

Room) ห้องอาหาร ห้องพยาบาล ทีจอดรถ เป็นต้น  

3. สามารถเข้าใช้ประโยชน์จากพืนทีได้ภายในระยะเวลาทีรวดเร็ว ทันตอ่แผนงานขยายธุรกิจของบริษัทฯ ดงัทีกล่าวไว้ข้างต้น 

 

จากหลกัเกณฑ์ทีบริษัทฯ ใช้ในการพิจารณาจัดหาอาคารสํานกังานใหญ่แห่งใหม่ข้างต้น บริษัทฯ เล็งเห็นว่า ทีดินเนือทีรวม 9-0-47 

ไร่ พร้อมสิงปลกูสร้าง ซงึเป็นอาคารสูง 5 ชนั (พร้อมชนัดาดฟ้า 1 ชนั และชันใต้ดิน 1 ชัน) ทีมีพืนทีอาคารรวมประมาณ 27,459 ตาราง

เมตร ตงัอยู่บนถนนพัฒนาการ และมีระยะทางห่างจากแม็คโคร สาขาลาดพร้าว ประมาณ 10  กิโลเมตร ซึงเป็นกรรมสิทธิ ของ 

CPALL มีคุณสมบัติเหมาะสมเมือเปรียบเทียบกับการจัดหาพืนทีสํานักงานเพิมเติมของบริษัทฯ ในรูปแบบอืน เช่น การเช่าพืนที

อาคารสํานักงานเพิมเติม เป็นต้น ด้วยเหตุนี บริษัทฯ จึงดําเนินการขอเสนอซือสินทรัพย์ดังกล่าวจากผู้ ขาย และเมือวันที 8 

กรกฎาคม 2557 ผู้ขายส่งหนงัสือเสนอขายสินทรัพย์ดงักล่าวแก่บริษัทฯ ในราคา 470.00 ล้านบาท  

 

อย่างไรก็ดี เนืองจากสิงปลูกสร้างดังกล่าวในปัจจุบันไม่ได้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ทันที โดยอาคารสํานักงานแห่งนี (เดิมเป็น

อาคารสํานกังานใหญ่ของบริษัท ลิเบอร์ตปีระกนัภยั จํากดั) ได้ยติุการใช้ประโยชน์มาตงัแต่เมือประมาณปี 2553 ก่อนทีผู้ ขายจะเข้า

ซือสินทรัพย์ดงักล่าวเมือปี 2556 และปัจจุบันสินทรัพย์อยู่ระหว่างการรือถอนสิงตกแต่งทังหมดภายในอาคารและบางส่วนของ

ภายนอกอาคารทีชํารุดทรุดโทรม ตามแผนงานปรับปรุงตกแต่งอาคารของผู้ขายก่อนทีจะมีการเจรจาซือขายสินทรัพย์ดังกล่าวกับ

บริษัทฯ ดงันนั กรณีทีทีประชุมวสิามัญผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ครังที 1/2557 อนุมัติการซือทีดินและสิงปลูกสร้างดงักล่าว บริษัทฯ จึง

จําเป็นต้องมีการลงทนุเพือก่อสร้าง ปรับปรุง และตกแต่งสิงปลูกสร้างดงักล่าวเพิมเติม เพือให้สิงปลูกสร้างมีความพร้อมต่อการใช้

งานเป็นสํานักงานใหญ่แห่งใหม่ของบริษัทฯ และสอดคล้องกับแผนการใช้พืนทีเพือรองรับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบัน

และแผนการขยายธุรกิจด้านอืนๆ ในอนาคต โดยบริษัทฯ จะใช้เงินลงทุนเพือปรับปรุงและตกแต่งสิงปลูกสร้างรวมทังสินประมาณ 

791.80 ล้านบาท ซงึผู้บริหารของบริษัทฯ คาดวา่จะใช้ระยะเวลาในการดําเนินการก่อสร้างและปรับปรุงตกแตง่แล้วเสร็จประมาณ 1 ปี 

โดยคาดวา่บริษัทฯ จะสามารถเข้าใช้ทีดินและสิงปลูกสร้างดังกล่าวเพือเป็นสํานักงานใหญ่แห่งใหม่ของบริษัทฯ ได้ภายในไตรมาส 3    

ปี 2558  
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2.1.1 ประเภทและขนาดของรายการ 

 

การซือทีดนิและสิงปลกูสร้างจากผู้ขาย และการลงทุนเพือปรับปรุงและตกแต่งสิงปลูกสร้างดงักล่าวข้างต้น ซึงมีมลูค่าการลงทุน

รวมทังโครงการจํานวน 1,261.80 ล้านบาท ถือเป็นรายการได้มาซึงสินทรัพย์ตามประกาศได้มาและจําหน่ายไป ซึงคิดเป็นขนาด

รายการสงูสดุเมือคาํนวณรายการตามเกณฑ์มลูคา่รวมของสิงตอบแทน โดยคํานวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สินสุด ณ วันที 

30 มิถุนายน 2557 เท่ากับร้อยละ 3.56 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ทังนี เมือนับรวมรายการได้มาซึงสินทรัพย์อืนที

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติพร้อมกันในการประชุมครังนีอีกจํานวน 1,092.70 ล้านบาท ซึงมีขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์

มลูค่ารวมของสิงตอบแทนเท่ากับร้อยละ 3.09 และรายการได้มาซึงสินทรัพย์อืนของบริษัทฯ ทีเกิดขึนในช่วง 6 เดือนทีผ่านมา 

จํานวนทงัสิน 4,967.50 ล้านบาท ซึงมีขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มลูค่ารวมของสิงตอบแทน เท่ากับร้อยละ 14.03 จะมีขนาด

รายการรวมทงัสนิเท่ากับร้อยละ 20.68 ของมลูคา่สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ซึงขนาดรายการดังกล่าวสูงกว่าร้อยละ 15.00 แต่น้อย

กว่าร้อยละ 50.00 บริษัทฯ จึงต้องรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และส่งหนังสือสารสนเทศเวียนให้กับผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใน 

21 วนั นบัแต่วนัทีเปิดเผยรายการตอ่ตลาดหลักทรัพย์ฯ 

 

อย่างไรก็ดี ด้วยเหตทีุผู้ ขายเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ (ณ วนัที 21 สิงหาคม 2557 CPALL ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมในบริษัทฯ 

รวมจํานวน 4,698,149,500 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 97.88 ของจํานวนหุ้นทีออกและจําหน่ายได้แล้วทังหมดของบริษัทฯ3) และทัง

สองบริษัทมีกรรมการร่วมกัน4  ด้วยเหตุนี การซือทีดินและสิงปลูกสร้างจากผู้ ขาย ในมูลค่า 470.00 ล้านบาท จึงถือเป็นรายการที

เกียวโยงกันตามประกาศเกียวโยง โดยมีขนาดรายการร้อยละ 4.25 ของมูลค่าสินทรัพย์ทีมีตวัตนสุทธิ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2557 

ซงึมากกวา่ร้อยละ 3.00 ของมลูคา่สินทรัพย์ทีมีตวัตนสทุธิ ดงันนั บริษัทฯ ต้องขออนุมตักิารเข้าทํารายการจากทีประชุมผู้ถือหุ้น โดย

ต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมตัไิม่ตํากว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดย

ไม่นบัส่วนของผู้ ถือหุ้นทีมีส่วนได้เสีย ซงึมีรายชือดงันี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3  CPALL ถือหุ้นทางตรงในบริษัทฯ จํานวน 2,057,846,700 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 42.87 ของจํานวนหุ้นทีออกและจําหน่ายได้แล้วทังหมด

ของบริษัทฯ และถือหุ้นทางอ้อมในบริษัทฯ ผ่าน สยามแม็คโคร โฮลดิง จํานวน 2,640,320,800 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 55.01 ของจํานวน

หุ้นทีออกและจําหน่ายได้แล้วทงัหมดของบริษัทฯ (ณ วนัที 4 กรกฎาคม 2556 CPALL ถือหุ้นทางตรงในสยามแม็คโคร โฮลดิง ร้อยละ 
49.00 และถือหุ้นทางอ้อมในสยามแม็คโคร โฮลดิง ผา่นโอเอชที ร้อยละ 51.00 โดย ณ วนัที 4 กรกฎาคม 2556 CPALL ถือหุ้นในโอเอชที 
ร้อยละ 100.00) 

4  กรรมการร่วมกันระหวา่งบริษัทฯ กับ CPALL (จํานวน 8 ท่าน จากทังหมด 18 ท่าน) ได้แก่ นายก่อศกัดิ  ไชยรัศมีศักดิ  นายประเสริฐ จารุพนิช 
นายพิทยา เจียรวสิิฐกุล นายปิยะวฒัน์ ฐิตะสทัธาวรกลุ นายสภุกิต เจียรวนนท์ นายณรงค์ เจียรวนนท์ นายอดิเรก ศรีประทักษ์ และนาย
อํารุง สรรพสทิธิวงศ์ 
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ตารางท ี10 รายชือผู้ถือหุ้นฯ ทีไม่มีสิทธิลงคะแนนในการอนุมัติรายการ  

รายชือ 
จาํนวนหุ้นทถืีอใน MAKRO* ความสัมพนัธ์กับคู่สัญญา 

ในการเข้าทํารายการ จาํนวนหุ้น % 

1. บริษัท สยามแม็คโคร  

โฮลดิง (ประเทศไทย) 

จํากดั 

2,640,302,800 55.01  เป็นบริษัทย่อยของ CPALL ซึงเป็นคู่ส ัญญาในการเข้าทํา

รายการซอืทีดนิและสิงปลกูสร้างของบริษัทฯ ในครังนี (ณ วนัที 

4 กรกฎาคม 2556 CPALL ถือหุ้ นทางตรงและทางอ้อมใน

สยามแม็คโคร โฮลดิง รวมร้อยละ 100.00) 

 มีกรรมการร่วมกันกับ CPALL และบริษัทฯ จํานวน 5 ท่าน 

ได้แก่ นายก่อศกัดิ  ไชยรัศมีศกัด ิ นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล นาย 

ปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล นายณรงค์ เจียรวนนท์ และนาย

อํารุง สรรพสิทธิวงศ์ 

2. บริษัท ซีพี ออลล์ จํากดั 

(มหาชน) 

2,057,846,700 42.87  เป็นคู่ส ัญญาในการเข้าทํารายการซือทีดินและสิงปลูกสร้าง

ของบริษัทฯ ในครังนี 

3. นายธนินท์ เจียรวนนท์  200 0.00  ดาํรงตาํแหน่งเป็นประธานกรรมการของ CPALL 

 เป็นบิดาของนายณรงค์ เจียรวนนท์ นายสุภกิต เจียรวนนท์ 

และนายศภุชยั เจียรวนนท์ ซงึดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของ

บริษัทฯ 

4. นายประเสริฐ  จารุพนิช 200 0.00 ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการของ CPALL 

หมายเหต ุ*ข้อมลู ณ วนัที 21 สงิหาคม 2557  
 

2.1.2 คู่สัญญา เงือนไขสําคัญของสัญญา และข้อมลูสินทรัพย์ในการเข้าทํารายการ 
 

 ก)   การซือทดีินและสิงปลูกสร้างของ CPALL 

 คูส่ัญญา 

ผู้จะซือ : บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 

ผู้จะขาย : บริษัท ซีพี ออลล์ จํากดั (มหาชน) 

ลกัษณะ

ความสมัพันธ์ 

ระหว่างกัน         

:  บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดย ณ วนัที 21 สิงหาคม 

2557  CPALL ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมในบริษัทฯ รวมจํานวน 4,698,149,500 หุ้น หรือ

คดิเป็นร้อยละ 97.88 ของจํานวนหุ้นทีออกและจําหน่ายได้แล้วทงัหมดของบริษัทฯ 

 มีกรรมการร่วมกนั 8 ท่าน ได้แก่ นายก่อศกัด ิไชยรัศมีศกัด ินายประเสริฐ จารุพนิช นายพิทยา 

เจียรวิสิฐกุล นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล นายสุภกิต เจียรวนนท์ นายณรงค์ เจียรวนนท์ 

นายอดเิรก ศรีประทักษ์ และนายอํารุง สรรพสิทธิวงศ์ 
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ข้อมลูบริษัท ซพีี ออลล์ จํากัด (มหาชน)  

ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจหลกั คอื ธุรกิจค้าปลีกประเภทร้านค้าสะดวกซือภายใต้เครืองหมายการค้า “7-Eleven” ใน

ประเทศไทย และประกอบธุรกิจต่างๆ ทีเป็นการสนับสนุนธุรกิจหลัก เช่น ธุรกิจเป็นตวัแทนรับ

ชําระค่าสินค้าและบริการ (บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จํากัด) ธุรกิจผลิตและจําหน่ายอาหาร

สําเร็จรูปและเบเกอรี (บริษัท ซีพีแรม จํากดั) ธุรกิจจําหน่ายและซ่อมแซมอุปกรณ์ค้าปลีก (บริษัท 

ซพีี รีเทลลิงค์ จํากัด) ธุรกิจให้บริการชําระคา่สินค้าและบริการผ่านบัตรสมาร์ทการ์ด (บริษัท ไทย

สมาร์ทคาร์ด จํากัด) ธุรกิจให้บริการด้านระบบสารสนเทศ (บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จํากัด) 

ธุรกิจบริการขนส่งและกระจายสินค้า (บริษัท ไดนามิค แมนเนจเม้นท์ จํากัด) ธุรกิจให้บริการด้าน

การตลาด (บริษัท เอ็ม เอ เอ็ม ฮาร์ท จํากัด) ธุรกิจวิทยาลัยอาชีวศึกษาด้านค้าปลีก และ

สถาบันการศึกษาด้านการจัดการ (บริษัท ศึกษาภิวฒัน์ จํากัด) และธุรกิจการจัดฝึกอบรม การ

จดัการสัมมนาทางวิชาการทางธุรกิจ (บริษัท ปัญญธารา จํากัด และบริษัท ออลล์ เทรนนิง จํากัด) 

ธุรกิจศนูย์จําหน่ายสินค้าแบบชําระเงินสดและบริการตนเองภายใต้ชือ “แม็คโคร” เป็นต้น  
ทนุจดทะเบียน : ทุนจดทะเบียน 8,986,296,048.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้ นสามัญจํานวน 8,986,296,048 หุ้ น    

มลูค่าทีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และทุนจดทะเบียนชําระแล้ว 8,983,101,348.00 บาท แบ่ง

ออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 8,983,101,348 หุ้น มลูคา่ทีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (ข้อมลู ณ วนัที 1 

สิงหาคม 2557) 

กรรมการบริษัท  ณ วนัที 1 สิงหาคม 2557 กรรมการของ CPALL มีรายชือดงันี 

 รายชือ ตาํแหน่ง 

1. นายธนินท์ เจียรวนนท ์ ประธานกรรมการ 

2. นายก่อศักด ิไชยรัศมีศกัดิ* ประธานกรรมการบริหาร / รองประธานกรรมการ 

3. นายธานินทร์ บรูณมานติ ประธานเจ้าหน้าทบีริหาร / กรรมการผู้จัดการ 

4. นายปิยะวฒัน์ ฐิตะสทัธาวรกุล* กรรมการผู้จดัการ 

5. นายอดิเรก ศรปีระทกัษ์* กรรมการ 

6. นายอํารุง สรรพสทิธิวงศ์* กรรมการ 

7. นายสภุกิต เจียรวนนท์* กรรมการ 

8. นายณรงค์ เจียรวนนท์* กรรมการ 

9. นายประเสริฐ จารุพนิช* กรรมการ 

10. นายพิทยา เจียรวสิิฐกุล* กรรมการ 

11. นายโกเมน ภทัรภิรมย์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

12. นายปรีดี บุญยงั กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

13. นายผดุง เตชะศรินทร์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

14. นายศุภชยั พิศิษฐวานิช กรรมการอิสระ 

15. พล.ต.อ.พชัรวาท วงษ์สวุรรณ กรรมการอิสระ 

หมายเหต ุ*   ดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทฯ 
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม ได้แก่ นายก่อศักดิ  ไชยรัศมีศักดิ  หรือนายพิทยา เจียรวสิิฐกุล 
หรือนายปิยะวฒัน์ ฐิตะสทัธาวรกุล หรือนายธานินทร์ บูรณมานิต คนใดคนหนึงลงนาม
ร่วมกับนายสุภกิต เจียรวนนท์ หรือนายอํารุง สรรพสิทธิวงศ์ หรือนายณรงค์ เจียรวนนท์ 

หรือ นายประเสริฐ จารุพนิช หรือนายอดิเรก ศรีประทักษ์ รวมเป็นสองคนและประทับตรา
สาํคญัของบริษัท 
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  โครงสร้างผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อนัดบัแรกของ CPALL ณ วนัที 7 พฤษภาคม 2557 

 

ตารางท ี11 ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกของ CPALL ณ วันที 7 พฤษภาคม 2557 

รายชือผู้ถือหุ้น 
สัดส่วนการถือหุ้น 

จาํนวน (หุ้น) ร้อยละ 

1. บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิง จํากดั 2,717,822,300 30.25 

2. บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จํากัด 1,014,577,400 11.29 

3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด 394,412,547 4.39 

4. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 275,528,076 3.07 

5. J.P. MORGAN IRELAND (NOMINEES) LIMITED 655 271,112,300 3.02 

6. AIA Company Limited-DI-LIFE 239,900,000 2.67 

7. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 200,740,386 2.23 

8. บริษัท ยู เอ็น เอส อโกรเคมีคลั จํากัด 180,000,000 2.00 

9. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 151,130,717 1.68 

10. J.P.MORGAN IRELAND (NOMINEES) LIMITED 578 148,313,900 1.65 

    ทีมา : www.set.or.th 

 

 บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิง จํากดั มีรายชือกรรมการและผู้ ถือหุ้นดงัน ี

รายชือ ตําแหน่ง 

นาย อดิเรก ศรีประทักษ์ กรรมการ 

นาง อรุณี วชัรานานันท์ กรรมการ 

นาย ไพศาล จิระกิจเจริญ กรรมการ 

น.ส. พชัรา ชาติบัญชาชัย กรรมการ 

นาย พิสิฐ โอมพรนวุัฒน์ กรรมการ 

 

 
รายชือผู้ถือหุ้น ณ 31 มนีาคม 2557 

สัดส่วนการถือหุ้น 
จาํนวน (หุ้น) ร้อยละ 

1. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) 899,999,993 100.00 

2. ผู้ ถือหุ้นอืน 7 ราย 7 0.00 
 รวม 900,000,000 100.00 

   ทีมา : www.bol.co.th  
 
 บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จํากัด มีรายชือกรรมการและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อนัดบัแรก ดงันี 

รายชือ ตําแหน่ง 

นาย จรัญ เจียรวนนท์ กรรมการ 

นาย สุเมธ เจียรวนนท์ กรรมการ 

นาย มนตรี เจียรวนนท์ กรรมการ 
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รายชือ ตําแหน่ง 

นาย ธนินท์ เจียรวนนท์ กรรมการ 

นาย วลัลภ เจียรวนนท์ กรรมการ 

นาย ประเสริฐ พุ่งกุมาร กรรมการ 

นาย มิน เธียรวร กรรมการ 

นาย ธีรยทุธ พิทยาอิสรกลุ กรรมการ 

นาย พงษ์เทพ เจียรวนนท์ กรรมการ 

นาย ชิงชยั โลหะวัฒนะกุล กรรมการ 

นาย เอียม งามดํารงค์ กรรมการ 

 

 
รายชือผู้ถือหุ้น ณ 31 มนีาคม 2557 

สัดส่วนการถือหุ้น 
จาํนวน (หุ้น) ร้อยละ 

1. นาย ธนินท์ เจียรวนนท์ 228,277,810 12.96 

2. นาย สุเมธ เจียรวนนท์ 228,277,810 12.96 

3. นาย จรัญ เจียรวนนท์ 224,706,465 12.76 

4. นาย มนตรี เจียรวนนท์ 222,480,380 12.63 

5. นาย เกียรต ิเจียรวนนท์ 101,439,010 5.76 

6. นาย พงษ์เทพ เจียรวนนท์ 64,348,270 3.65 

7. นาง ยพุา เจียรวนนท์ 63,739,700 3.62 

8. นาย ประทีป เจียรวนนท์ 63,707,670 3.62 

9. นาง ภทันีย์ เล็กศรีสมพงษ์ 63,707,670 3.62 

10. นาย มนัส เจียรวนนท์ 63,707,670 3.62 

11. ผู้ ถือหุ้นอืนๆ  437,257,545 24.80 

 รวม 1,761,650,000 100.00 

      ทีมา : www.bol.co.th  
 
  สรุปเงือนไขสําคญัของการซือขายทีดินและสิงปลกูสร้างของบริษัทฯ จาก CPALL  

 อ้างอิงข้อมลูจากจดหมายของผู้ขายส่งถึงบริษัทฯ เรืองการขายทีดินพร้อมอาคาร สิงปลูกสร้าง และอุปกรณ์ส่วนควบอาคาร 

ฉบับลงวนัที 8 กรกฎาคม 2557 และข้อมลูจากสารสนเทศรายการทีเกียวโยงกันและรายการได้มาซึงสินทรัพย์ของบริษัทฯ 

พบวา่ การซอืขายทีดนิและสิงปลูกสร้างของบริษัทฯ จากผู้ขาย มีเงือนไขทีสําคญัดงันี 

คูส่ัญญา : 1. บริษัท สยามแม็คโคร จํากดั (มหาชน) ในฐานะ “ผู้ซือ”  

2. บริษัท ซีพี ออลล์ จํากดั (มหาชน) ในฐานะ “ผู้ขาย” 

สินทรัพย์ทีจะซือจะขาย  : ทีดินโฉนดเลขที 38439-38463, 74346, 85240, 155179 และ 210414 รวม 29 ฉบับ    

เนือทีดนิรวม 9-0-47 ไร่ พร้อมอาคารสูง 5 ชัน (พร้อมชันดาดฟ้า 1 ชัน และชันใต้ดิน 1 ชัน) 

สิงปลูกสร้าง และอุปกรณ์ส่วนควบ ตงัอยู่เลขที 1466 1468 1470 1472 และ 1474 ถนน

พฒันาการ แขวงสวนหลวง เขตพระโขนง กรุงเทพฯ  
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ราคาซอืขาย : 470.00 ล้านบาท  

เงือนไขและข้อกําหนดทสีําคัญ 

การชําระราคาซือขาย

และการจดทะเบียนโอน

กรรมสิทธิ 

:  ผู้ซือจะรับโอนกรรมสิทธิ ทีดินและสิงปลกูสร้าง รวมถึงชําระราคาสินทรัพย์ให้แก่ผู้ขาย

ภายหลังจากทีประชุมวสิามัญผู้ ถือหุ้นครังที 1/2557 ของผู้ ซือ ซึงจะจัดขึนในวันที 26 

กนัยายน 2557 มีมตอินุมตัเิข้าทํารายการดงักล่าว โดยทีประชุมผู้ ถือหุ้นของผู้ ซือต้อง

อนุมัติการซือสินทรัพย์จากผู้ ขาย ด้วยคะแนนเสียงอนุมัติไม่ตํากว่า 3 ใน 4 ของ

จํานวนเสียงทงัหมดของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับ

ส่วนของผู้ ถือหุ้นทีมีส่วนได้เสีย 

การชําระค่าใช้จ่ายต่างๆ

ทีเกียวข้องกบัการซือขาย 

สินทรัพย์ 

:  ผู้ซือและผู้ขายแบ่งชําระคา่ธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิฝ่ายละครึง 

 ผู้ขายรับผิดชอบค่าภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่าย ค่าอากรแสตมป์หรือค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ

ในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ แต่เพียงผู้ เดยีว 

 ผู้ขายรับผิดชอบค่าภาษีโรงเรือนและทีดิน ค่าภาษีบํารุงท้องที รวมทังค่าภาษีอากร 

และค่าใช้จ่ายอืนใดสําหรับสินทรัพย์ทีจะซือขาย จนถึงวนัจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ  

และผู้ซอืรับผิดชอบคา่ภาษีและคา่ใช้จ่ายดงักล่าวตงัแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนโอน

กรรมสิทธิ เป็นต้นไป 

   

 ข้อมลูทีดนิและสิงปลกูสร้างทีบริษัทฯ จะเข้าทํารายการ 

 รายละเอียดทีดินและสิงปลูกสร้างของ CPALL ซงึบริษัทฯ จะเข้าทํารายการ มีดงันี 

ประเภทสินทรัพย์ : ทีดิน จํานวน 29 แปลง เนือทีรวม 9-0-47 ไร่ และอาคารสูง 5 ชัน (อาคารลิเบอร์ตีประกันภัย

เดมิ) พร้อมชันดาดฟ้า 1 ชนั และชนัใต้ดิน 1 ชนั สิงปลกูสร้าง และอุปกรณ์ส่วนควบ  

ทีตงั : เลขที 1466 1468 1470 1472 และ 1474  ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตพระโขนง 

กรุงเทพฯ 

ลกัษณะสินทรัพย์ :  ทีดินถมแล้ว ความสูงเสมอถนนด้านหน้าสินทรัพย์ (ถนนพัฒนาการ) มีเนือทีดิน รวม  

9-0-47 ไร่ (3,647.00 ตารางวา) โดยเนือทีดินบางส่วนเป็นทีตงัเสาไฟฟ้าแรงสูงขนาด 

230 กิโลโวลต์ มีฐานเสากว้างประมาณ 10 เมตร ยาวประมาณ 12 เมตร คิดเป็นเนือที

ประมาณ 30 ตารางวา  

 อาคารสํานักงาน อายุอาคาร 16 ปี ปัจจุบัน อาคารไม่มีการใช้ประโยชน์ และอยู่

ระหว่างการรือถอนสิงตกแต่งภายในอาคารและบางส่วนภายนอกอาคาร โดยอาคาร

ดงักล่าวมีพืนทีอาคารรวม 27,459 ตารางเมตร ดงันี  

1) พืนทีใช้สอยภายในอาคาร ชัน 1 –  ชนั 5 รวม 10,599 ตารางเมตร  

2) พืนทชีนัใต้ดนิ 5,268 ตารางเมตร 

3) พืนทีชนัดาดฟ้า 1,632 ตารางเมตร 

4) พืนทีอืนๆ ภายในอาคาร 9,960 ตารางเมตร 

นอกจากนี ยังมีพืนทีจอดรถ 749 ตารางเมตร ถนนและลานคอนกรีต 2,475 ตารางเมตร 
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ทางเข้า-ออก : ด้านหน้าสินทรัพย์ตงัอยู่ติดถนนพฒันาการ ผิวจราจรกว้าง 21 เมตร ลักษณะผิวจราจรเป็น

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สามารถเข้าถึงทีดินได้โดยรถยนต ์

สภาพแวดล้อมทวัไป : พืนทีใกล้เคยีงเป็นย่านทีอยู่อาศยัและพาณิชยกรรม 

ผู้ ถือกรรมสิทธิ : บริษัท ซีพี ออลล์ จํากดั (มหาชน) 

ภาระผกูพัน : ทีดินและอาคารสิงปลกูสร้างปลอดการจํานองและภาระผูกพนัอืนๆ  

การใช้ประโยชน์ใน

ปัจจบุนั 

:  ปัจจบุนัสินทรัพย์อยู่ระหว่างการรือถอนสิงตกแต่งทังหมดภายในอาคาร และบางส่วน

ของภายนอกอาคารทีชํารุดทรุดโทรม ตามแผนงานปรับปรุงตกแตง่อาคารของ CPALL 

 เดิมทีดินและสิงปลูกสร้างดังกล่าวเป็นสํานักงานใหญ่ของบริษัท ลิเบอร์ตปีระกันภัย 

จํากัด และได้ยุติการใช้ประโยชน์มาตังแต่ประมาณปี 2553 ก่อนที CPALL จะเข้า

ลงทนุในสินทรัพย์ดงักล่าวเมือปี 2556  
   

 

รูปภาพที 4 ทตีังและสภาพอาคารลิเบอร์ตีประกันภัย ณ ปัจจุบนั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีมา : รายงานประเมนิมลูค่าสินทรพัย์ของบริษัท ยเูค แวลเูอชัน แอนด์ เอเจนซ ีจํากดั ฉบบัลงวนัที 22 กรกฎาคม 2557 
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1 

2 

หมายเหต ุภาพที 1 ด้านหน้าอาคารลเิบอร์ตีประกนัภยัและถนนพฒันาการ  ภาพที 2 บริเวณทางเข้าอาคารลิเบอร์ตีประกนัภัยและสภาพ

อาคารในปัจจุบนัซึงอยู่ระหวา่งรือถอนสิงตกแต่งภายในทงัหมดและบางส่วนของภายนอกอาคาร ภาพที 3  ภายในอาคารชนั 1 
ภาพที 4 ภายในอาคารชัน 3  

ทีมา : รายงานประเมินมลูค่าสินทรพัย์ของบริษัท ยเูค แวลเูอชัน แอนด์ เอเจนซ ีจํากดั ฉบบัลงวนัที 22 กรกฎาคม 2557 (ภาพที 1) และ
ภาพถ่ายโดย IFA (ภาพที 2 – 4 ) 

 

3 

4 4 
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7 8 

9 10 

หมายเหต ุภาพที 5  ภายในอาคารชัน 1 – 5  ภาพที 6 พืนทีห้องโถงขนาดใหญ่สําหรบัเป็นห้องจัดประชมุและสมัมนา ภาพที 7  ระบบปรบั
อากาศภายในอาคาร  ภาพที 8 ตู้ควบคุมกระแสไฟฟ้าภายในอาคาร  ภาพที 9  บางสว่นของอาคารชนัที 5 ภาพที 10  บางส่วน
ของชันดาดฟ้า 

ทีมา : ภาพถ่ายโดย IFA  

65 
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ข) การก่อสร้าง ปรับปรุง และตกแต่งสงิปลูกสร้างทบีริษัทฯ จะเข้าลงทุน  

กรณีทีทีประชมุวสิามญัผู้ถือหุ้นครังที 1/2557 ของบริษัทฯ อนุมตักิารซอืทีดนิและสิงปลกูสร้างจากผู้ขาย ดังกล่าว เพือ

ใช้เป็นอาคารสํานักงานใหญ่แห่งใหม่ของบริษัทฯ บริษัทฯ จะดําเนินการลงทุนก่อสร้างเพิมเติมเพือปรับปรุงและ

ตกแต่งอาคาร รวมถึงติดตังระบบงานต่างๆ บนทีดินและสิงปลูกสร้างทีบริษัทฯ จะเข้าลงทุน เพือให้สิงปลูกสร้าง

ดงักล่าวอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตามแผนงานของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดเกียวกบัโครงการลงทนุดงันี 

 

คูส่ัญญาและเงือนไขสําคญัของสญัญา  

คูส่ัญญา :  บริษัท สยามแม็คโคร จํากดั (มหาชน) ในฐานะ “ผู้ว่าจ้าง” หรือ “ผู้ ซือ”  

 บริษัทรับเหมาก่อสร้าง/ บริษัทตกแต่งภายใน/ บริษัทผู้ ให้บริการงานวิศวกรรม

ประกอบอาคาร/ บริษัทจําหน่ายเฟอร์นิเจอร์/ บริษัทผู้ จําหน่ายอุปกรณ์เครืองใช้

สํานกังาน/ อืนๆ ในฐานะ “ผู้ รับจ้าง” หรือ “ผู้ จําหน่าย” ซงึบริษัทฯ จะดําเนินการสรรหา

และคดัเลือกบริษัทรายทีเหมาะสมตอ่ไป 

จํานวนเงินลงทุน : มลูค่าเงินลงทุนรวมประมาณ 791.80 ล้านบาท อ้างอิงจากประมาณการงบลงทุนของ

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ 

ระยะเวลาดาํเนินการ

โดยประมาณ 

:  ในกรณีทีประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ นครังที 1/2557 ซึงจะจัดขึนในวันที 26 กันยายน 

2557 อนุมัติการซือทีดินและสิงปลูกสร้างจากผู้ ขาย บริษัทฯ จะเริมการจัดจ้าง

ผู้ รับเหมาและการจดัซือทีเกียวข้องกบัการก่อสร้าง ปรับปรุง และตกแต่งสิงปลูกสร้าง 

โดยในส่วนงานก่อสร้าง บริษัทฯ คดัเลือกผู้ รับเหมาโครงการด้วยวิธีการเปิดประมูล

ทางอิเล็กทรอนิกส์ (E – Auction) ซึงบริษัทฯ คาดว่าการปรับปรุงตกแต่งอาคาร และ

การติดตงัระบบงานตา่งๆ จะแล้วเสร็จ เพือใช้เป็นอาคารสํานักงานใหญ่แห่งใหม่ของ

บริษัทฯ ประมาณไตรมาส 3 ปี 2558  

 บริษัทฯ คาดวา่จะชําระค่าทีดินและสิงปลูกสร้างและรับโอนกรรมสิทธิ สินทรัพย์จาก

ผู้ขาย ภายในปี 2557  

 

 รายละเอียดงานก่อสร้าง ปรับปรุง และตกแต่งสิงปลูกสร้าง  

 

ตารางท ี12 รายละเอียดงานก่อสร้าง ปรับปรุง และตกแต่งสงิปลูกสร้าง 

 รายการ 
จาํนวนเงินลงทุน

โดยประมาณ (ล้านบาท) 

1. คา่ปรับปรุงโครงสร้างและอาคาร 493.0  

 - งานระบบประกอบอาคาร (Mechanical and Electrical System) 190.0  

 - โครงสร้างงานด้านสถาปัตยกรรม (เช่น พืน ผนงั กันห้อง ห้องนํา) 161.0  

 - Curtain Wall / Façade 80.0  

 - งานภูมิทศัน์ภายนอกอาคาร 30.0  

 - คา่บริหารจดัการ การออกแบบ การควบคมุงาน และการสํารวจโครงสร้าง 18.0  



รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงนิอสิระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกนั 
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 รายการ 
จาํนวนเงินลงทุน

โดยประมาณ (ล้านบาท) 

 - ระบบลิฟท์โดยสาร 10.0  

 - คา่เฟอร์นิเจอร์ส่วนกลาง 4.0  

2. คา่ปรับปรุงพืนทีภายในอาคาร 150.0  

3. คา่ศนูย์คอมพิวเตอร์ (Server Room) ระบบเครือข่าย และการสือสาร  65.0  

4. คา่งานระบบภายในอาคาร 17.0  

5. คา่จดทะเบียนการโอนกรรมสิทธิ 4.7  

6. คา่รือถอนและทดสอบอาคาร  2.1  

 รวม 731.8  

 คา่เบ็ดเตล็ดและสํารองอืนๆ (Contingency Cost) 60.0  

 รวมทงัหมด 791.8  

ทีมา : บริษัทฯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที 5 แบบจําลองอาคารสํานักงานใหญ่แห่งใหม่ของบริษัทฯ ภายหลังการปรับปรุง 



รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงนิอสิระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกนั 
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มลูค่าสินทรัพย์ทีจะลงทุนและแหล่งเงินทุนในการเข้าทาํรายการ  

การซือทีดนิและสิงปลกูสร้างของบริษัทฯ จาก CPALL มลูคา่ 470.00 ล้านบาท ซึงเป็นราคาเสนอขายจาก CPALL นัน บริษัทฯ จะ

ชําระคา่สินทรัพย์แก่ผู้ขายทังจํานวนในวนัทีผู้ขายจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ สินทรัพย์ให้แก่บริษัทฯ ซึงคาดว่าจะเกิดขึนภายในสินปี 

2557 โดยบริษัทฯ และ CPALL จะแบ่งชําระค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ ฝ่ายละครึง ขณะท ีCPALL เป็นผู้ รับผิดชอบค่าภาษี

เงินได้หกั ณ ทีจ่าย คา่อากรแสตมป์หรือคา่ภาษีธุรกิจเฉพาะในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ   

 

สําหรับการลงทุนก่อสร้างเพิมเตมิเพือปรับปรุงและตกแต่งอาคาร รวมถึงติดตังระบบงานต่างๆ บนทีดินและสิงปลูกสร้างทีบริษัทฯ 

จะเข้าลงทุนทีมีมลูค่าเงินลงทนุรวมประมาณ 791.80 ล้านบาท บริษัทฯ จะชําระเงินค่าจ้างงานก่อสร้าง งานระบบประกอบอาคาร 

งานตกแต่งภายใน ตามงวดงานทีแล้วเสร็จซึงคู่สัญญาตกลงไว้ร่วมกัน ขณะทีการชําระเงินค่าเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์เครืองใช้

สํานกังาน และสิงของอืนๆ ทีเกียวข้องกับการปรับปรุงและตกแต่งอาคารดงักล่าว บริษัทฯ จะชําระในครังเดียวหรือทยอยแบ่งจ่าย

เป็นงวด ขึนอยู่กบัการเจรจาตกลงกันระหว่างบริษัทฯ กับผู้ รับจ้าง และ/หรือผู้ จําหน่าย โดยเกณฑ์ในการกําหนดมลูค่ารวมของสิง

ตอบแทนของการปรับปรุงและตกแตง่สิงปลกูสร้างดงักล่าว เป็นราคาวา่จ้างและ/หรือราคาจัดซอืทีเทียบเคียงได้กบัราคาตลาด 

 

ทงันี แหล่งเงินทนุทีบริษัทฯ ใช้ในการซอืทีดินและสิงปลูกสร้างจากผู้ขาย และดาํเนินการปรับปรุงตกแตง่สิงปลกูสร้างเพิมเตมิ จะ 

จะมาจากกระแสเงินสดรับจากการดาํเนินงานของบริษัทฯ และการกู้ ยืมระยะสนัจากสถาบนัการเงินโดยไม่มีหลักประกนั  

 

2.2 ความสมเหตุสมผลของรายการ 

 

2.2.1 วัตถุประสงค์และประโยชน์ของรายการ 

 

การเข้าทํารายการซือทีดินและสิงปลูกสร้างของบริษัทฯ จากผู้ขายในครังนี จะทําให้บริษัทฯ ได้มาซึงสินทรัพย์ทีมีศักยภาพทังใน

ด้านพืนทีใช้สอยและทําเลทีตงั เพือใช้เป็นอาคารสํานกังานใหญ่แห่งใหม่ของบริษัทฯ แทนอาคารสํานักงานใหญ่เดิมทีมีพืนทีใช้สอย

จํากดั ไม่เพียงพอทีจะรองรับการเพิมขึนของจํานวนบคุลากรและการขยายงานในด้านต่างๆ ทังทีดําเนินการอยู่ในปัจจุบันและตาม

แผนงานทีคาดวา่จะเกิดขึนในอนาคต เช่น การเปิดแม็คโครสาขาใหม่ๆ  การขยายงานของธุรกิจฟูดเซอร์วิส การขยายช่องทางการ

จําหน่ายสินค้าหรือรูปแบบการค้าใหม่ๆ  การจดัฝึกอบรมภายในให้แก่พนักงานและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การขยายการลงทุนไปยัง

ประเทศเพือนบ้านในภูมิภาคอาเซียนภายหลังการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 เป็นต้น (รายละเอียดเกียวกับ

นโยบายและแผนงานของบริษัทฯ ในอนาคต แสดงไว้ในหัวข้อ 2.1 ลกัษณะและรายละเอียดของรายการ) 

 

นอกจากนี การได้มาซึงสินทรัพย์ดงักล่าวจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถลดค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับการจัดหาสถานทีเพือรองรับการ

ปฏิบตังิานของพนักงานและการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ในระยะยาว เช่น ค่าเช่าพืนทีสํานักงาน (อาคารจิตต์อุทัย) ค่า

จดัหาพืนทีทํางานชวัคราว (ตู้คอนเทนเนอร์ซงึตงัอยู่บริเวณลานจอดรถของแม็คโคร สาขาลาดพร้าว) ค่าเช่าสถานทีเพือจัดประชุม

หรือจัดการฝึกอบรมพนกังาน  รวมถึงคา่ใช้จ่ายอืนๆ ทีเกิดขึนอันเนืองมาจากการมีสํานกังานแยกอยู่คนละพืนที เช่น ค่าเดินทาง ค่า

ขนส่ง เป็นต้น นอกจากนี การมีสํานกังานใหญ่ตงัอยู่ในพืนทีเดียวกันจะช่วยเพิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของผู้ บริหารให้

สามารถดแูลการปฏิบตังิานของพนักงานได้อย่างทัวถึง เพิมความคล่องตวัในการประสานงานระหว่างฝ่ายงานต่างๆ ของบริษัทฯ 



รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงนิอสิระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกนั 
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และเอือให้เกิดการใช้ทรัพยากรทีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทังช่วยอํานวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าและผู้ มาติดต่องานกับ

บริษัทฯ อีกทัง เนืองจากสินทรัพย์ดังกล่าวมีทําเลทีตงัไม่ไกลจากอาคารสํานักงานใหญ่เดิมทังสองแห่งของบริษัทฯ และมีการ

คมนาคมเข้าออกได้โดยสะดวก (ตงัอยู่ติดถนนพัฒนาการ) จึงอาจเป็นแนวทางหนึงทีจะช่วยลดความเสียงจากการลาออกของ

พนักงานทีมีประสบการณ์อันมีสาเหตจุากการย้ายทีตงัสํานกังานใหญ่ของบริษัทฯ ขณะเดียวกันอาจช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ทีดีแก่

บริษัทฯ และดงึดดูให้มีผู้สนใจเข้าร่วมเป็นพนักงานของบริษัทฯ เพิมมากขึน 

 

ทังนี เนืองจากผู้ ขายประสงค์จะจําหน่ายทีดินและสิงปลูกสร้างดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ตามสภาพทีเป็นอยู่  ซึงปัจจุบันอาคาร

ดงักล่าวอยู่ในสภาพทีไม่สามารถเข้าใช้งานได้ทันที โดยอยู่ระหว่างการรือถอนสิงตกแต่งภายในอาคารทังหมดและบางส่วนของ

ภายนอกอาคารทีมีสภาพทรุดโทรม ตามแผนงานปรับปรุงตกแต่งอาคารของผู้ขาย ก่อนทีจะมีการเจรจาซือขายสินทรัพย์ดงักล่าว

กับบริษัทฯ ดังนัน บริษัทฯ จึงมีความจําเป็นจะต้องดําเนินการปรับปรุงตกแต่งอาคารดงักล่าวให้มีสภาพพร้อมใช้งาน รวมทังมี

รูปแบบพืนทีใช้สอยในส่วนตา่งๆ สอดคล้องกับแผนงานของบริษัทฯ เช่น พืนทีสําหรับฝ่ายงานตา่งๆ  ห้องประชมุ  ห้องอบรมสัมมนา  

ศนูย์คอมพิวเตอร์ (Server Room) เป็นต้น เพือให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์จากการเข้าทํารายการในครังนีตามเป้าหมายทีได้วางไว้ 

 

2.2.2   เปรียบเทยีบข้อดีและข้อด้อยของการทาํรายการกับการไม่ทาํรายการ 

 

 ข้อดีและข้อด้อยของการทาํรายการ 

 

ข้อดีของการทาํรายการ 

1) เป็นการได้มาซงึสินทรัพย์ทีมีศกัยภาพเพือรองรับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะยาว 

การเข้าทํารายการซอืทีดินและสิงปลูกสร้างจากผู้ขาย ดงักล่าว จะทําให้บริษัทฯ ได้มาซึงอาคารสํานักงานทีมีพืนทีอาคาร

รวม 27,459 ตารางเมตร และคาดว่าจะมีพืนทีทํางาน (Working Space) ประมาณ 14,500 ตารางเมตร ซึงมากกว่าพืนที

ของอาคารสํานักงานทัง 3 แห่งของบริษัทฯ ในปัจจุบัน ทีมีพืนทีรวมทังสินประมาณ 8,300 ตารางเมตร ส่งผลให้บริษัทฯ มี

พืนทีในการทํางานเพียงพอเพือรองรับทังจํานวนพนักงานในปัจจุบันทีมีจํานวน 621 คน และการเพิมขึนของจํานวน

พนักงานในอนาคตจากการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ตามแผนงานต่างๆ ทีวางไว้ในช่วง 10 – 20 ปีข้างหน้า เช่น การเปิด  

แม็คโครสาขาใหม่ๆ  การขยายงานด้านธุรกิจฟดูเซอร์วิส การขยายช่องทางการจําหน่ายสินค้าหรือรูปแบบการค้าใหม่ๆ เช่น 

การขายสินค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) เป็นต้น รวมทังมีพืนทีเพียงพอสําหรับจัดสรรเป็นพืนทีส่วนกลาง

เพือใช้ในการดาํเนินธุรกิจและเป็นสิงอํานวยความสะดวกขันพืนฐานสําหรับพนักงาน เช่น ห้องประชุม ห้องอบรมสัมมนา

ขนาดใหญ่ ศนูย์คอมพิวเตอร์ (Server Room) ห้องอาหาร ห้องพยาบาล ทีจอดรถ เป็นต้น  

 

2) ลดคา่ใช้จ่ายของบริษัทฯ ในระยะยาว  

การได้มาซึงทีดินและสิงปลกูสร้างของบริษัทฯ จาก CPALL เพือเป็นอาคารสํานักงานใหญ่แห่งใหม่ของบริษัทฯ ในครังนี จะ

ช่วยลดคา่ใช้จ่ายในระยะยาวของบริษัทฯ ดงันี 
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 ค่าเช่าพืนทีอาคารจิตต์อุทัย ซึงปัจจุบันมีค่าเช่าและค่าบริการรวมประมาณ 1.18 ล้านบาทต่อเดือน (สําหรับพืนทีเช่า 

4,007 ตารางเมตร) รวมทัง มีค่าเช่าทีจอดรถเพิมเติม (ทีดินเปล่าฝังตรงกันข้ามกับอาคารจิตต์อุทัย) จํานวน 81,675 

บาทตอ่เดอืน 

 คา่ใช้จ่ายในการจัดหาพืนทีทํางานชัวคราวในรูปแบบตู้คอนเทนเนอร์ให้แก่พนักงานในช่วงทีมีการขยายสาขาใหม่ ซึง

ต้องมาเริมปฏิบัตงิานทีอาคารสํานักงาน ณ แม็คโคร สาขาลาดพร้าว ในช่วงระหว่างรอการก่อสร้างแม็คโครสาขาใหม่

นนัให้แล้วเสร็จ ซึงจากข้อมลูทีได้รับจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทฯ พบว่าค่าใช้จ่ายในการจัดหาพืนทีทํางาน

ชัวคราวในรูปแบบตู้คอนเทนเนอร์ดังกล่าวมีอัตราสูงกว่าพืนทีอาคารปกติประมาณ 3 เท่า เนืองจากต้องมีการติดตัง

ระบบและจดัหาบริการตา่งๆ เพิมขึนจากอาคารสํานกังานเดิม เช่น การวางระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ เทคโนโลยี

การสือสาร  (โทรศพัท์ โทรสาร และอินเตอร์เน็ต) ระบบรักษาความปลอดภัย เป็นต้น โดยในปี 2556 และงวด 6 เดือน

ของปี 2557 บริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายดงักล่าวประมาณ 1.12 ล้านบาท และ 0.05 ล้านบาท ตามลําดบั  

 ค่าเช่าสถานทีเพือใช้ในการจัดประชุมหรือการฝึกอบรมต่างๆ ของบริษัทฯ เนืองจากอาคารสํานักงานทัง 3 แห่งของ

บริษัทฯ มีจํานวนห้องประชุมจํากัด อีกทังห้องประชมุทีมีอยู่ในปัจจบุนั สามารถรองรับผู้ เข้าประชุมหรืออบรมสัมมนาได้

ประมาณ 15 - 20 คน ขณะทีบริษัทฯ มีความจําเป็นต้องจัดการฝึกอบรมพนักงานแม็คโครสาขาต่างๆ ทัวประเทศอย่าง

สมําเสมอตลอดทังปี ซึงการฝึกอบรมแต่ละครังนัน จะมีพนักงานแม็คโครสาขาต่างๆ ทัวประเทศสับเปลียนเข้าร่วม

กิจกรรมประมาณ 60 – 70 คน (และคาดว่าจะมีจํานวนพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมแต่ละครังเพิมขึนอีกในอนาคตตาม

จํานวนสาขาแม็คโครทีเปิดใหม่) ส่งผลให้บริษัทฯ ต้องจัดหาห้องสัมมนาของโรงแรมในพืนทีใกล้เคียงกับอาคาร

สํานักงานเพือใช้เป็นสถานทีในการจัดกิจกรรม โดยในปี 2556 และงวด 6 เดือนของปี 2557 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่าย

ดงักล่าวประมาณ 4.33 ล้านบาท และ 2.96 ล้านบาท ตามลําดบั 

 คา่เดนิทาง ค่าขนส่ง และคา่ใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอืนๆ ทีเกิดขึนอันเนืองมาจากการมีสํานกังานใหญ่แยกอยู่คนละพืนที 

 

3) เพิมประสิทธิภาพการทํางานจากการมีสํานกังานใหญ่ในพืนทีแห่งเดยีว 

 การทีบริษัทฯ มีอาคารสํานกังานใหญ่ตงัอยู่ในพืนทีเดียวกัน จะช่วยเพิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโดยรวมของ

บริษัทฯ  ทําให้ผู้บริหารของบริษัทฯ สามารถดแูลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกฝ่ายงานได้ใกล้ชิดมากขึน รวมทัง ช่วย

เพิมความคล่องตัวและความรวดเร็วในการประสานงานระหว่างฝ่ายงาน นอกจากนี ด้วยพืนทีใช้สอยของอาคาร

ดงักล่าวทีมีมากกวา่อาคารสํานกังานเดมิทัง 3 แห่งรวมกัน ซึงนอกจากจะทําให้มีพืนทีเพียงพอสําหรับจํานวนบุคลากร

แต่ละฝ่ายงานทงัในปัจจบุนัและทีอาจจะเพิมขึนในอนาคตแล้ว ยังมีพืนทีเพียงพอสําหรับเป็นพืนทีส่วนกลางเพือให้ทุก

ฝ่ายงานได้ใช้ในการปฏิบัตงิานและเป็นสิงอํานวยความสะดวกขันพืนฐานสําหรับพนักงาน เช่น ห้องประชุม ห้องอบรม

สัมมนาขนาดใหญ่  ห้องอาหาร ห้องพยาบาล และทีจอดรถ เป็นต้น ด้วยสภาพแวดล้อมของสถานทีทํางานทีดีขึน

ดงักล่าว ย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพและเพิมความสุขและกําลังใจในการทํางานของพนักงานของบริษัทฯ ในทิศทาง

เดยีวกนั 

 การมีอาคารสํานักงานใหญ่ตังอยู่ในพืนทีเดียวกัน  ทําให้บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการทรัพยากรทีมีอยู่เพือมาใช้

ประโยชน์ร่วมกันได้ เช่น อุปกรณ์เครืองใช้สํานักงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการสือสาร พนักงานรับส่ง

เอกสาร เป็นต้น  
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4) ลดความเสียงต่างๆ จากการเช่าอาคารเพือใช้เป็นอาคารสํานกังานใหญ่ของบริษัทฯ 

การได้มาซึงสินทรัพย์ดังกล่าว จะช่วยให้บริษัทฯ ไม่มีความเสียงทีอาจเกิดขึนจากการเช่าอาคารสํานักงานอืนเพือใช้เป็น

อาคารสํานกังานใหญ่ของบริษัทฯ เช่น ความเสียงจากการเปลียนแปลงราคาค่าเช่าและค่าบริการ รวมทังเงือนไขต่างๆ ซึง

อาจทําให้สิทธิของบริษัทฯ ในฐานะผู้ เช่าด้อยลง ความเสียงจากการยกเลิกสัญญาเช่าก่อนกําหนด ซึงอาจส่งผลกระทบต่อ

การดําเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนยัสําคญั เป็นต้น 

 

5) เป็นแนวทางหนึงในการรักษาบคุลากรของบริษัทฯ 

ด้วยทําเลทีตังของทีดินและสิงปลูกสร้างทีบริษัทฯ ประสงค์จะซือจากผู้ขาย เพือเป็นอาคารสํานักงานใหญ่แห่งใหม่ของ

บริษัทฯ ตงัอยู่ทีถนนพัฒนาการนัน มีระยะทางไม่ไกลจากอาคารสํานักงานใหญ่ในปัจจุบัน (โดยอยู่ในระยะประมาณ 10 

กิโลเมตรจากแม็คโคร สาขาลาดพร้าว) ดงันัน การทีบริษัทฯ เลือกย้ายทีตงัอาคารสํานักงานใหญ่มายังสถานทีดงักล่าว จึง

เป็นการคํานึงถึงผลประโยชน์ของพนักงานและเป็นแนวทางหนึงทีจะช่วยลดผลกระทบทีอาจเกิดขึนต่อบริษัทฯ จากการ

ลาออกของพนกังานอนัเกิดจากการเปลียนแปลงทีตงัสํานักงานใหญ่ โดยข้อมลูจากการสัมภาษณ์ผู้ บริหารของบริษัทฯ ระบุ

วา่ พนกังานบริษัทฯ ในปัจจุบนั โดยเฉพาะพนกังานทีมีประสบการณ์ทํางานกับบริษัทฯ เป็นระยะเวลานาน ส่วนใหญ่มีทีพัก

อาศยัอยู่ในบริเวณพืนทีเขตลาดพร้าวและเขตรามคาํแหง ซงึอยู่ในบริเวณเดยีวกับสินทรัพย์ทีบริษัทฯ จะเข้าลงทุน 

 

6) ส่งเสริมภาพลกัษณ์ทีดีของบริษัทฯ ตอ่ผู้มีส่วนได้เสียทกุฝ่าย 

ด้วยทําเลทีตงัของทีดนิและสิงปลกูสร้างทีบริษัทฯ ประสงค์จะลงทนุตงัอยู่ติดกบัถนนพฒันาการ ซงึถนนดงักล่าวเชือมต่อกับ

ถนนสายหลกัอืนๆ อีกหลายเส้นทาง เช่น ถนนศรีนครินทร์ ถนนพระราม 9 ถนนเพชรบุรี ประกอบกับบริษัทฯ มีแผนงานทีจะ

ปรับปรุงตกแตง่สิงปลกูสร้างดังกลา่วให้มีความโดดเด่น สวยงาม ทันสมัย ภายใต้แนวคิดอาคารประหยัดพลังงาน (Green 

Concept) การได้มาซึงสินทรัพย์ดงักล่าวเพือเป็นอาคารสํานักงานใหญ่แห่งใหม่ของบริษัทฯ น่าจะสามารถช่วยส่งเสริม

ภาพลกัษณ์ทีดีของบริษัทฯ ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เช่น ลูกค้า คู่ค้าทางธุรกิจ นักลงทุน พนักงาน เป็นต้น อีกทัง จะช่วย

เพิมความสะดวกแก่ลกูค้าและผู้มาตดิต่อกับบริษัทฯ  

 

7) ช่วยให้สามารถใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ได้ตามเป้าหมาย 

การลงทุนก่อสร้าง ปรับปรุงและตกแต่งสิงปลูกสร้างทีบริษัทฯ มีความประสงค์ให้เป็นอาคารสํานักงานใหญ่แห่งใหม่ของ

บริษัทฯ เพิมเติมในครังนี จะทําให้บริษัทฯ สามารถใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ดังกล่าวได้ตามเป้าหมายทีวางไว้ เนืองจาก

ปัจจบุนั   สิงปลูกสร้างดงักล่าวอยู่ในสภาพทีไม่สามารถเข้าใช้งานได้ทันที (อาคารสํานักงานแห่งนีเดิมเป็นอาคารสํานักงาน

ใหญ่ของบริษัท ลิเบอร์ตปีระกันภยั จํากัด โดยได้ยุตกิารใช้ประโยชน์มาตงัแตเ่มือประมาณปี 2553 ก่อนทีผู้ ขายจะเข้าลงทุน

ในสินทรัพย์ดงักล่าวเมือปี 2556) โดยอยู่ระหว่างรือถอนสิงตกแตง่ภายในอาคารทังหมดและบางส่วนของภายนอกอาคารที

ชํารุดทรุดโทรม นอกจากนี การทีบริษัทฯ เป็นผู้ดาํเนินการปรับปรุงและตกแต่งอาคารดงักล่าวเองทังหมดตงัแต่ขันตอนการ

ออกแบบ จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถกําหนดการใช้ประโยชน์จากพืนทีในแต่ละชันให้มีความสอดคล้องกับจํานวนพนักงาน

ของแตล่ะฝ่ายงานหรือแผนงานอืนๆ ของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทฯ สามารถกําหนดแนวทางการตกแต่งอาคารทังภายในและ

ภายนอกให้สะท้อนถึงเอกลักษณ์  หรือคณุคา่  หรือค่านิยมขององค์กรได้  
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ข้อด้อยในการเข้าทาํรายการ  

1) ต้องจ่ายชําระเงินสดจํานวนมากภายในระยะเวลาสนั และอาจสูญเสียโอกาสในการลงทนุด้านอืน 

 การซือทีดินและสิงปลูกสร้าง มลูค่า 470.00 ล้านบาท และการลงทุนเพิมเติมอีกจํานวน 791.80 ล้านบาท รวมทังสิน 

1,261.80 ล้านบาท จะทําให้บริษัทฯ ต้องทยอยจ่ายชําระเงินสดจํานวนมากภายในปี 2558 ซงึอาจทําให้บริษัทฯ เสียโอกาสใน

การนําเงินทีจะใช้ในการลงทนุในสินทรัพย์ดงักล่าวไปลงทุนในด้านอืนๆ ทีก่อให้เกิดรายได้กับบริษัทฯ เมือเปรียบเทียบกับการ

ลงทนุในอาคารสํานักงาน เช่น การเปิดแม็คโครสาขาใหม่ หรือใช้เป็นเงินทุนหมนุเวียนในการดําเนินธุรกิจ เป็นต้น โดยข้อมูล

จากผู้บริหารบริษัทฯ ระบุว่าการลงทุนเปิดแม็คโคร 1 สาขา พืนทีขายประมาณ 7,000 ตารางเมตร จะใช้เงินลงทุนประมาณ 

500 – 700 ล้านบาท  

 

2) ผลกระทบทีอาจเกิดขึนจากการเข้าทํารายการต่อฐานะทางการเงินของบริษัทฯ 

 กรณีทีบริษัทฯ มีการเบิกใช้เงินกู้ยืมระยะสนัจากสถาบนัการเงิน เพือเป็นส่วนหนึงของแหล่งเงินทุนในการซือสินทรัพย์

ในครังนี จะทําให้บริษัทฯ มีภาระหนีสินและค่าใช้จ่ายดอกเบียเพิมขึนตามการเบิกใช้เงินกู้เพือชําระค่าทีดินและค่า

ก่อสร้างในช่วงสินปี 2557 จนถึงไตรมาสที 3 ปี 2558 อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีนโยบายทีจะคงไว้ซึงอัตราส่วนหนีสินทีมี

ภาระดอกเบียต่อส่วนของผู้ถือหุ้นทีไม่เกิน 1.00 เท่า (ณ วนัที 30 มิถุนายน 2557 อตัราส่วนดงักล่าว เท่ากบั 0.38 เท่า) 

 ภายหลังจากสินทรัพย์ทีบริษัทฯ เข้าลงทุนมีสภาพพร้อมใช้งาน ซึงจากการคาดการณ์ของบริษัทฯ คาดว่าจะเป็น

ภายในช่วงไตรมาสที 3 ของปี 2558 บริษัทฯ จะต้องเริมตดัคา่เสือมราคาของสินทรัพย์และรับรู้ค่าใช้จ่ายดงักล่าวในงบ

กําไรขาดทุนของบริษัทฯ โดยสินทรัพย์ส่วนใหญ่ทีบริษัทฯ เข้าลงทนุในครังนี (ไม่รวมทีดินซึงไม่มีการตดัค่าเสือมราคา) 

ประกอบด้วย อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร ซึงผู้บริหารของบริษัทฯ คาดวา่จะมีการทยอยตดัค่าเสือมราคาประมาณ 

6 – 30 ปี ตามอายกุารใช้ประโยชน์ทีวิศวกรผู้ เชียวชาญจะประเมิน หรือคิดเป็นประมาณ 60 - 70  ล้านบาทต่อปี 

ทงันี  บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถดาํเนินธุรกิจและมีผลการดําเนินงานเติบโตต่อไปในอนาคต โดยบริษัทฯ จะใช้กระแสเงินสด

รับจากการดาํเนินงานและ/หรือใช้เงินกู้ระยะ 3 – 5 ปี จากสถาบนัการเงินเพิมเติม สําหรับแผนการลงทุนขยายกิจการในช่วง 2 

– 3 ปีข้างหน้าโดยจากการวิเคราะห์กระแสเงินสดของบริษัทฯ สําหรับงวดปี 2555 – 2556 และงวด 6 เดือน ปี 2557 พบว่า

บริษัทฯ มีกระแสเงินสดรับจากการดําเนินงานจํานวน 5,166.30 ล้านบาท 5,306.25 ล้านบาท และ 820.25 ล้านบาท 

ตามลําดบั และมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจํานวน 2,831.39 ล้านบาท 3,239.18 ล้านบาท และ 3,093.91 ล้านบาท 

ตามลําดบั คงเหลือเป็นกระแสเงินสดก่อนกิจกรรมการจัดหาเงินจํานวน 2,334.91 ล้านบาท 2,067.07 ล้านบาท ในปี 2555 – 

2556 และกระแสเงินสดติดลบ 2,273.66 ล้านบาท ในงวด 6 เดือนแรก ปี 2557 ทังนี เมือพิจารณาเฉพาะกระแสเงินสด

คงเหลือสําหรับผลการดําเนินงานเต็มปี เพือให้สอดคล้องกับระยะเวลาทีบริษัทฯ คาดว่าจะจ่ายชําระค่าทีดินประมาณช่วง

ปลาย ปี 2557 พบวา่ บริษัทฯ น่าจะมีกระแสเงินสดเพียงพอสําหรับการลงทุนครังนี อย่างไรก็ดี แม้การเข้าทํารายการอาจทํา

ให้กระแสเงินสดทีบริษัทฯ จะนํามาใช้ในการจ่ายเงินปันผลอาจลดลง  ทีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อ

ผลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนยัสําคัญแต่อย่างใด อีกทัง ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังไม่มีแผนทีจะ

เปลียนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิทีหกัภาษีเงินได้ในแต่ละปี) แต่อย่างใด 
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3) ความเสียงกรณีการลงทนุเพิมเตมิเพือปรับปรุงตกแต่งอาคารไม่เป็นไปตามแผนงานทีวางไว้  

การดําเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง และตกแต่งสิงปลูกสร้างให้มีสภาพพร้อมใช้งานตามแผนงานของบริษัทฯ นัน อาจเกิด

เหตกุารณ์ต่างๆ ซึงทําให้การดําเนินการไม่เป็นไปตามกําหนดเวลาทีวางไว้ เช่น ความล่าช้าในการทํางานของผู้ รับเหมา 

ก่อสร้างหรือผู้ให้บริการติดตงังานวิศวกรรมระบบ ความล่าช้าของการส่งมอบเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์เครืองใช้สํานักงานต่างๆ 

เป็นต้น จนเป็นสาเหตใุห้บริษัทฯ ไม่สามารถเข้าใช้ประโยชน์จากอาคารได้ตามแผนงานทีกําหนด ทังนี หากเกิดกรณีดังกล่าว 

บริษัทฯ มีความเสียงทีจะมีภาระค่าใช้จ่ายอืนๆ เพิมขึน เช่น ค่าก่อสร้าง ค่าจัดหาพืนทีทํางานชัวคราวแก่พนักงาน เป็นต้น 

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้กําหนดแนวทางต่างๆ เพือควบคุมดแูลให้การดําเนินการของผู้ รับจ้างเป็นไปตามแผนงานของบริษัทฯ 

ทงัในด้านระยะเวลาดาํเนินการและคณุภาพงาน เช่น การกําหนดให้ผู้ รับจ้างต้องมอบหนังสือคําประกันการปฏิบัติงานตาม

สัญญา (Performance Bond) จากสถาบันการเงิน ในอัตราส่วนของมลูค่างานตามทีบริษัทฯ กําหนดให้แก่บริษัทฯ ก่อน

เริมต้นงาน  การกําหนดให้ผู้ รับจ้างต้องมอบหนังสือคาํประกัน (Bank Guarantee) จากสถาบันการเงิน เพือรับประกันผลงาน

เป็นระยะเวลา 1 ปี นบัจากวนัส่งมอบงาน การกําหนดบทปรับจากงานล่าช้าในอตัราส่วนของมลูค่างานตามทีบริษัทฯ กําหนด 

เป็นต้น 

 

ข้อดีและข้อด้อยของการไม่ทาํรายการ 

 

ข้อดีของการไม่ทาํรายการ 

1) บริษัทฯ ไม่ต้องชําระคา่ทีดนิและสงิปลกูสร้าง จํานวน 470.00 ล้านบาท และไม่มีค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงตกแต่งสิงปลูกสร้าง

จํานวน 791.80 ล้านบาท ซงึบริษัทฯ อาจนําเงินจํานวน 1,261.80 ล้านบาท เพือใช้เป็นเงินทุนหมนุเวียนในการประกอบธุรกิจ

ในปัจจบุนั รวมถึงใช้เป็นเงินทนุสําหรับแผนการขยายธุรกิจในด้านต่างๆ ซึงก่อให้เกิดรายได้ เช่น การขยายสาขาแม็คโคร ใน

อนาคต เป็นต้น 

 

2) กรณีทีบริษัทฯ ดําเนินการเช่าพืนทีสํานักงานต่อไปแทนการลงทุนครังนี จะทําให้บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในรูปของค่าเช่าพืนที

อาคาร ซงึบริษัทฯ จะสามารถทยอยจ่ายชําระค่าเช่าตลอดอายุการใช้งานพืนทีดังกล่าว แทนการจ่ายชําระเงินลงทุนจํานวน 

1,261.80 ล้านบาท ทงัจํานวนภายในปี 2558 ตามแผนการลงทนุของบริษัทฯ ครังน ีซึงจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถรักษาระดบั

สภาพคล่องและการบริหารจดัการเงินทนุหมนุเวยีนของบริษัทฯ ในระดบัทีสงูกว่าได้ 

 

3) กรณีทีบริษัทฯ ไม่ซอืทีดนิและสิงปลกูสร้างดงักล่าว บริษัทฯ จะไม่มีภาระหนีสินและค่าใช้จ่ายดอกเบียส่วนเพิมจากเงินกู้ ยืม

เพือมาซือสินทรัพย์ และเพือใช้ในการปรับปรุงตกแตง่อาคารเพิมเตมิ 

 

ข้อด้อยของการไม่ทาํรายการ 

1) บริษัทฯ สญูเสียโอกาสในการได้มาซงึสินทรัพย์ทมีีศกัยภาพและมีคุณลักษณะตามทีบริษัทฯ ต้องการ อันได้แก่ ทําเลทีตังอยู่

ในระยะ10 กิโลเมตรจากอาคารสํานกังานใหญ่ในปัจจุบนั พืนทีใช้สอยภายในอาคารไม่น้อยกวา่ 10,000 – 14,000 ตารางเมตร 

ซงึข้อจํากดัจากความไม่เพียงพอของพืนทีทํางานเพือรองรับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบัน รวมถึงความล่าช้าใน
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การจัดหาพืนททีํางานเพิมเตมิเพือรองรับต่อแผนการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพใน

การทํางานของพนกังานและก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิมเตมิแก่บริษัทฯ ตามทไีด้กล่าวไว้แล้วข้างต้น 

 

2) บริษัทฯ จะมีคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ทีไม่จําเป็น ซึงเกิดขึนจากการมีสํานักงานใหญ่แยกอยู่คนละพืนที เช่น ค่าเดินทางและค่าขนส่ง 

ตอ่เนืองไปในอนาคต โดยคาดวา่ค่าใช้จ่ายดงักล่าวมีแนวโน้มเพิมขึนตามจํานวนบุคลากรของบริษัทฯ ทีเพิมขึนในอนาคต 

 

3) บริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบจากกรณีทีผู้ ให้เช่าอาคารจิตต์อุทัยมีการเปลียนแปลงเงือนไขต่างๆ ในสัญญาเช่าหรือสัญญา

บริการทีทําให้สิทธิของบริษัทฯ ในฐานะผู้ เช่าด้อยลงได้ หรือการยกเลิกสัญญาก่อนกําหนด ซึงจะส่งผลกระทบต่อการดําเนิน

ธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนยัสําคญั เนืองจากพืนทีดงักล่าวคดิเป็นประมาณร้อยละ 50 ของพืนทีสํานักงานทังหมดของบริษัทฯ 

ณ ปัจจบุนั 

 

2.2.3   เปรียบเทยีบข้อดีและข้อเสียระหว่างการทาํรายการกับบุคคลเกียวโยงกันและบุคคลภายนอก 

 

ก่อนทีคณะกรรมการของบริษัทฯ จะพิจารณาเสนอให้ทีประชมุวสิามญัผู้ถือหุ้นครังที 1/2557 พิจารณาการซือทีดินและสิงปลูกสร้าง

จากผู้ขาย ซงึเป็นบุคคลทีมีความเกียวโยงกับบริษัทฯ นัน ในช่วงทีผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการศึกษาทางเลือกในการจัดหาพืนทีการ

ทํางานให้เพียงพอตอ่จํานวนบุคลากรของบริษัทฯ ทีมีอยู่ในปัจจบัุน รวมถึงทีจะเพิมขึนในอนาคตตามแผนการขยายธุรกิจของบริษัทฯ 

จากบุคคลภายนอกในรูปแบบตา่งๆ เช่น การเช่าพืนทีอาคารสํานักงานจิตต์อทุยัและอาคารสํานกังานให้เช่าอืนๆ เพิมเติม การลงทุน

ในอาคารสํานักงานทีก่อสร้างแล้วเสร็จแห่งอืนจากบุคคลภายนอก เป็นต้น โดยพิจารณาร่วมกับหลักเกณฑ์ในการจัดหาอาคาร

สํานกังานใหญ่แห่งใหม่ของบริษัทฯ ได้แก่ 1) มีทีตงัอยู่ภายในรัศมี 10 กิโลเมตรจากอาคารสํานักงานของบริษัทฯ ในปัจจุบัน 2) มี

พืนทีใช้สอยภายในอาคารประมาณ 10,000 – 14,000 ตารางเมตร และ 3) สามารถเข้าใช้ประโยชน์จากพืนทีได้ภายในระยะเวลาที

รวดเร็ว (รายละเอียดแสดงไว้ในส่วนที 2 ข้อ 2.1 ลกัษณะและรายละเอียดของรายการ) นอกจากนี จากการศึกษาข้อมูลเพิมเติมโดย

ทีปรึกษาทางการเงินอิสระจากแหล่งข้อมลูตา่งๆ พบว่า การจัดหาพืนทีการทํางานจากบุคคลภายนอกแต่ละรูปแบบมีรายละเอียด 

รวมถึงข้อดแีละข้อด้อย สรุปได้ดงัน ี

 

แนวทางที 1: การเช่าพืนทีอาคารจิตต์อุทยัหรืออาคารสํานกังานอืนเพิมเติม 

จากข้อมลูการสํารวจอาคารสํานักงานให้เช่าในบริเวณใกล้เคยีงกับอาคารสํานกังานใหญ่ของบริษัทฯ  และการสอบทานข้อมลูของที

ปรึกษาทางการเงินอิสระโดยการสอบถามกบับริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์จํานวน 4 ราย ในช่วงระหว่างวันที 13 – 15 สิงหาคม 

2557 พบว่า แม้วา่จะมีอาคารสํานักงานซึงมีพืนทีว่างให้เช่าในบริเวณใกล้เคียงกับอาคารสํานักงานในปัจจุบันของบริษัทฯ หลาย

แห่ง เช่น อาคารโมเดร์ินฟอร์ม  ถนนศรีนครินทร์ อาคารทเวนตวีนั ทาวเวอร์  ถนนศรีนครินทร์ อาคาร ดร.เกฮาร์ด ลิงค์  ถนนกรุงเทพ

กรีฑา  อาคารยูเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนรามคําแหง เป็นต้น แต่อาคารสํานักงานให้เช่าดังกล่าวส่วนใหญ่มีพืนทีว่างให้เช่าน้อยกว่า 500 

ตารางเมตร หรือเป็นอาคารสํานกังานขนาดเล็ก พืนทีเช่าประมาณไม่เกิน 2,000 ตารางเมตร ซึงคิดค่าเช่าแบบเหมารวม และมีเพียง 

1 แห่ง (อาคารเดอะพลาซ่า ถนนรามคําแหง) ทีมีพืนทีว่างให้เช่าแบบเต็มทังชัน (ประมาณ 4,000 ตารางเมตร) ซึงอาคารสํานักงาน

ให้เช่าดงักล่าวมีอัตราค่าเช่าประมาณ 350 – 480 บาทต่อตารางเมตร (ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายและค่าบริการอืนๆ เช่น ค่าไฟฟ้า ค่านํา 

ค่าทีจอดรถ เป็นต้น) สูงกว่าอัตราค่าเช่าอาคารจิตต์อุทัยซึงเป็นหนึงในอาคารสํานักงานใหญ่ของบริษัทฯ ในปัจจุบัน นอกจากนี 
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อาคารสํานักงานให้เช่าดังกล่าวส่วนใหญ่มีพืนทีจอดรถค่อนข้างจํากัด โดยผู้ เช่าจะได้รับพืนทีจอดรถตามจํานวนพืนทีเช่าอาคาร

สํานักงานและมีค่าจอดรถเพิมเติม (600 – 1,500 บาท/ คนั/ เดือน) ซึงไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งานของบริษัทฯ ส่งผลให้

บริษัทฯ อาจต้องมีภาระค่าใช้จ่ายในการจัดหาทีจอดรถเพิมเติม ขณะทีการเพิมพืนทีเช่าภายในอาคารจิตต์อุทัย ซึงเป็นหนึงใน

อาคารสํานกังานใหญ่ของบริษัทฯ ในปัจจบุนันนั ข้อมลูจากการสอบถามบริษัทนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์และบริษัทฯ พบว่า ปัจจุบัน 

อาคารจิตต์อุทยัมีพืนทีวา่งให้เช่าเหลือในส่วนชนัดาดฟ้า ประมาณ 255 ตารางเมตร และชันล่างประมาณ 143 ตารางเมตร ซึงพืนที

วา่งให้เช่าดงักล่าวไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกบัเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ ตามทีได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น 

 

แผนภาพท ี2 ทตัีงอาคารสํานักงานทีมพีนืทีว่างให้เช่าในบริเวณใกล้เคียงกับอาคารสํานักงานของบริษัทฯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางที 2: การลงทุนในทีดินและอาคารสํานกังานทีก่อสร้างแล้วเสร็จแห่งอืนของบคุคลภายนอก 

จากการสอบถามข้อมลูจากบริษัทนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์จํานวน 4 ราย ช่วงระหว่างวันที 13 – 15 สิงหาคม 2557 และการค้นหา

ข้อมลูสินทรัพย์รอขายของธนาคารต่างๆ โดยทีปรึกษาทางการเงินอิสระ พบว่า ในบริเวณ 10 กิโลเมตรจากอาคารสํานักงานใหญ่

ของบริษัทฯ ในปัจจุบัน (แม็คโคร สาขาลาดพร้าว) ไม่พบทีดินและอาคารสํานักงานทีก่อสร้างแล้วเสร็จและมีการประกาศขาย

สาธารณะ  อย่างไรก็ดี ข้อมูลจากบริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์รายหนึง พบว่า มีการประกาศขายทีดินและอาคารสํานักงานที

ก่อสร้างแล้วเสร็จ ซงึมีขนาดพืนทีใช้สอยมากกว่า 10,000 ตารางเมตรขึนไป จํานวน 2 แห่ง ดงันี 
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 อาคารสํานกังาน 10 ชนั ในเมืองทองธานี ถนนแจ้งวฒันะ ตงัอยู่บนทีดนิเนือที 7 – 0 – 20.2 ไร่ ซึงตงัอยู่ห่างจากแม็คโคร 

สาขาลาดพร้าว ประมาณ 25.5 กิโลเมตร พืนทีใช้สอยในอาคารประมาณ 27,000 ตารางเมตร ราคาเสนอขาย 615 ล้าน

บาท 

 อาคาร MEC TOWER ถนนบางนา – ตราด ก.ม. 2 จํานวน 22 ชัน ซึงตังอยู่ห่างจากแม็คโคร สาขาลาดพร้าว ประมาณ 

16.5 กิโลเมตร ราคาเสนอขายชนัละ 50 ล้านบาท (พืนทีใช้สอยชนัละ 750 ตารางเมตร) 

ทงันี ในกรณีทีบริษัทฯ ดาํเนินการตามแนวทางที 2 นนั บริษัทฯ คาดวา่บริษัทฯ จะยังคงต้องมีเงินลงทุนเพิมเติมเพือปรับปรุงตกแต่ง

ภายในอาคาร และติดตงัระบบงานต่างๆ ตามแผนการลงทุนครังนี เช่น ค่าศนูย์คอมพิวเตอร์ (Server Room) และระบบเครือข่าย

และการสือสาร เพือให้อาคารสํานักงานทีบริษัทฯ จะเข้าลงทุนมีรูปแบบพืนทีใช้สอยภายในอาคารสอดคล้องกับแผนการใช้

ประโยชน์พืนทีของบริษัทฯ เช่น ห้องประชมุ ห้องอบรมสมัมนาขนาดใหญ่ ห้องอาหารของพนกังาน เป็นต้น 

 

แผนภาพท ี3 ทตัีงอาคารสาํนักงานทีก่อสร้างแล้วเสร็จและมกีารประกาศขายในปัจจุบนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางที 3: การจัดหาทีดินเปล่าและดาํเนินการก่อสร้างอาคารเอง 

จากการสอบถามข้อมลูจากบริษัทนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์จํานวน 4 ราย ช่วงระหว่างวันที 13 – 15 สิงหาคม 2557 โดยทีปรึกษา

ทางการเงินอิสระ และข้อมลูทีปรากฎในรายงานการประเมินสินทรัพย์ของผู้ประเมินราคาอิสระ 2 ราย ซึงได้รับการว่าจ้างจากบริษัทฯ 

เพือให้ทําหน้าทีประเมินมูลค่าทีดินและสิงปลูกสร้างทีบริษัทฯ ประสงค์จะซือในครังนี พบว่า มีการประกาศขายทีดินว่างเปล่า

บริเวณถนนรามคําแหง ถนนลาดพร้าว และถนนพัฒนาการใกล้กับทีดินและสิงปลูกสร้างทีจะเข้าทํารายการหลายแปลง โดยมีขนาด

เนือทีตงัแต ่1 งาน – 13 ไร่ และมรีาคาเสนอขายตงัแต ่70,000 – 170,000 บาทตอ่ตารางวา ขึนอยู่กับทําเลทีตงั ดงันี  
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ตารางท ี13 ราคาเสนอขายทดิีนว่างเปล่าบริเวณถนนรามคําแหง ถนนลาดพร้าว และถนนพฒันาการ 

ทดิีนเสนอขาย เนือท ี(ไร่) 
ราคาเสนอขาย 

(บาท / ตารางวา) 
ราคาเสนอขาย 

(ล้านบาท) 

ทีดินทีจะเข้าทํารายการ  

(อ้างอิงราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ 2 ราย) 

9 0 47 96,000 – 100,000 286.07 – 319.09 

ทีดินเปล่า ถนนพฒันาการ 13 0 97 130,000 688.61 

ทีดินเปล่า ถนนพฒันาการ  8 0 0 100,000 320.00 

ทีดินเปล่า ถนนพฒันาการ ตดิถนนสายหลัก  5 3 23 200,000 464.60 

ทีดินเปล่า ถนนพฒันาการ ตดิอาคารลิเบอร์ตีประกนัภยั  5 0 4 170,000 340.68 

ทีดินเปล่า ถนนพฒันาการ ตดิถนนสายหลัก 4 2 78 120,000 225.35 

ทีดินเปล่า ถนนพฒันาการ ตดิถนนสายหลัก  4 2 70 100,000 187.00 

ทีดินเปล่า ซอยลาดพร้าว 69  3 1 87 150,000 208.05 

ทีดินเปล่า ซอยลาดพร้าว 62 (เข้าซอย 600 เมตร)  3 1 41 85,000 113.99 

ทีดินเปล่า ถนนพฒันาการ ตดิถนนสายหลัก  1 2 0 140,000 84.00 

ทีดินเปล่า ตดิถนนลาดพร้าว ระหว่างซอย 46 – 48  1 1 89 212,224 125.00 

ทีดินเปล่า ถนนรามคําแหง ซอย 39 ใกล้ The Mall 

รามคําแหง  
1 1 70 85,000 48.45 

ทีดินเปล่า ซอยพัฒนาการ 44  1 1 10 70,000 35.70 

ทีดินเปล่า ซอยพัฒนาการ 40  0 3 92 89,286 35.00 

ทีดินเปล่า ถนนพัฒนาการ  0 3 20 140,000 44.80 

ทีดินเปล่า ถนนพัฒนาการ เยืองอาคารทาราวดีคอมเพล็กซ์  0 3 4 150,000 45.60 

ทีดินเปล่า ถนนพัฒนาการ ซอย10/1 (เข้าซอย 150 เมตร)  0 1 0 220,000 22.00 

ทีมา : ข้อมลูจากบริษัทนายหน้าอสงัหาริมทรพัย์จํานวน จํานวน 4 ราย ช่วงระหวา่งวนัที 13 – 15 สิงหาคม 2557 โดยทีปรึกษาทางการเงิน
อิสระ และรายงานประเมินมลูค่าสินทรัพย์ของบริษัท ยูเค แวลเูอชัน แอนด์ เอเจนซี จํากัด ลงวนัที 22 กรกฎาคม 2557และบริษัท 
แปลน แอพไพรซลั จํากัด ลงวนัที 16 กรกฎาคม 2557 

 

ทงันี ข้อมลูจากผู้บริหารบริษัทฯ ระบุว่า ในกรณีทีบริษัทฯ จะซือทีดินและก่อสร้างอาคารเอง บริษัทฯ จะพิจารณาขนาดของทีดิน     

ทีต้องใช้จากพืนทีใช้สอยของอาคารซึงสามารถก่อสร้างได้ และปัจจัยอืนๆ ซึงรวมถึงข้อกําหนดการใช้ทีดินของแต่ละเขตพืนทีใน

กรุงเทพฯ ทีมีความแตกต่างกนั เช่น ระยะระหวา่งอาคารกับเขตแปลงทีดิน (Set Back Area) พืนทีจอดรถ เป็นต้น โดยค่าก่อสร้างที

บริษัทฯ ต้องลงทนุจะขึนอยู่กบัแบบแปลนของอาคารซึงอาจแตกตา่งกันไปในแต่ละพืนที และในกรณีนี บริษัทฯ คาดว่าจะยังคงต้อง

มีเงินลงทนุเพิมเติมเพือติดตังระบบงานต่างๆ ภายในอาคาร รวมถึงค่าศนูย์คอมพิวเตอร์ (Server Room) และระบบเครือข่ายและ

การสือสาร ตามแผนการลงทนุของบริษัทฯ ครังนีอีกด้วย 

 

สรุปความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินตอ่การทํารายการกบับคุคลเกียวโยงกันและบุคคลภายนอก 

จากข้อมลูทางเลือกในการจัดหาพืนทีทํางานจากบุคคลภายนอกในรูปแบบต่างๆ ข้างต้น เมือเปรียบเทียบกับการซือทีดินและ       

สิงปลูกสร้างจาก CPALL พบวา่ แต่ละทางเลือกมีข้อด ีข้อด้อยและข้อจํากดั ดงันี 
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ตารางท ี14 การวิเคราะห์ข้อดแีละข้อด้อยของการจดัหาพนืททีํางานของบริษัทฯ  

จากบุคคลภายนอกในรูปแบบต่างๆ เปรียบเทียบกับการซอืทดีินและสิงปลูกสร้างจาก CPALL 

รูปแบบการจดัหา ข้อด ี ข้อด้อย/ ข้อจาํกัด 

การเข้าทาํรายการ

ซอืทดีินและ 

สิงปลูกสร้าง 

จาก CPALL 

 

 ทีดินและสิงปลูกสร้างมีทําเลทีตงัและ

พืนทีใช้สอยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที

บริษัทฯ ต้องการ  

 ได้อาคารทีมีแบบแปลน และการ

ตกแต่งตามความต้องการของบริษัทฯ 

เนืองจากบริษัทฯ เป็นผู้ ดําเนินการ

ปรับปรุงตกแตง่ภายในอาคารเอง 

 บริษัทฯ ได้กรรมสิทธิ ในสินทรัพย์ 

 ไม่มีค่านายหน้าในการจัดหาทีดิน

และสิงปลูกสร้าง 

 สภาพสิงปลูกสร้างในปัจจุบันไม่สามารถเข้าใช้ประโยชน์

ได้ทันที ต้องดําเนินการปรับปรุงตกแต่งให้มีสภาพพร้อม

ใช้งาน ซึงมีค่าปรับปรุงตกแต่งอาคารเพิมเติมและใช้

ระยะเวลาดาํเนินการประมาณ 1 ปี 

 

 

แนวทางที 1: การเช่า

พืนทีอาคารจิตต์อุทัย

หรืออาคารสํานักงาน

แห่งอืนเพิมเติม 

 ไม่ต้องเสียเงินลงทุนจํานวนมากใน

ระยะเวลาสนั  

 มีอาคารหลายแห่งในทําเลทีสอด 

คล้องกบัความประสงค์ของบริษัทฯ 

 สามารถเข้าใช้ประโยชน์ได้ทนัที 

 มีบริการและสิงอํานวยความสะดวก

ตา่งๆ โดยบริษัทฯ ไม่ต้องดําเนินการ

จัดหาเอง  เ ช่น  ระบบรักษาความ

ปลอดภัย ระบบรักษาความสะอาด 

เป็นต้น  

 ไม่มีอาคารที มีจํานวนพืนทีใ ช้สอยและทีจอดรถที

เพียงพอในพืนทีแห่งเดียว 

 แบบแปลนอาคารอาจไม่สอดคล้องกับแผนการใช้

ประโยชน์พืนทีของบริษัทฯ  

 มีความเสียงจากการเช่า เช่น อายุของสัญญาเช่า การ

เพิมขึนของค่าเช่าและค่าบริการ เงือนไขในการต่ออายุ

สญัญา เป็นต้น 

 บริษัทฯ มีภาระคา่เช่าต่อเนืองในระยะยาว โดยไม่ได้มา

ซงึกรรมสิทธิ ในสินทรัพย์ดงักล่าว 
 บริษัทฯ ยังคงมีค่าใช้จ่ายทีไม่จําเป็นจากการมีสํานัก-

งานตงัอยู่ในหลายพืนทีต่อไป 

แนวทางที 2: การ

ลงทนุในทีดนิและ

อาคารสํานักงานที

ก่อสร้างแล้วเสร็จแห่ง

อืนของบคุคลภายนอก 

 สามารถเข้าใช้ประโยชน์ได้รวดเร็ว 

(กรณีเป็นอาคารที ได้รับการดูแล

รักษาอย่างต่อเนือง) 

 บริษัทฯ ได้กรรมสิทธิ ในสินทรัพย์ 

 อาคารทีมีคณุสมบัติตามหลักเกณฑ์ทีบริษัทฯ ต้องการ 

(ทําเลทีตัง/ พืนทีใช้สอย/ พืนทีจอดรถ/ สภาพอาคาร

พร้อมใช้งาน) มีจํากัด 

 แบบแปลนอาคารอาจไม่สอดคล้องกับแผนการใช้

ประโยชน์พืนทีของบริษัทฯ  

 อาจมีคา่ใช้จ่ายในการทํารายการ เช่น คา่นายหน้า 

แนวทางที 3: การ

จดัหาทีดนิเปล่าและ

ดาํเนินการก่อสร้าง

อาคารเอง 

 มีทีดินหลายแห่งในทําเลทีสอดคล้อง

กบัความประสงค์ของบริษัทฯ 

 ได้อาคารใหม่ทีมีจํานวนพืนทีใช้สอย 

แบบแปลน และการตกแต่งตามความ

 ต้องใช้ระยะเวลาดําเนินการค่อนข้างมาก (มีระยะเวลา

ในการเจรจาตอ่รองซอืขายทีดินและการก่อสร้างรวมไม่

น้อยกว่า 2 ปี ตามการคาดการณ์ของผู้บริหารของบริษัทฯ) 

 ทีดินมีราคาค่อนข้างสูง เมือรวมกับค่าก่อสร้างและ
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รูปแบบการจดัหา ข้อด ี ข้อด้อย/ ข้อจาํกัด 

ต้องการของบริษัทฯ 

 บริษัทฯ ได้กรรมสิทธิ ในสินทรัพย์  

ตกแต่งอาคาร รวมทังค่าติดตังงานระบบต่างๆ เพือให้

อาคารมีพืนทีใช้สอยและรูปแบบตามทีบริษัทฯ ต้องการ 

อาจมีต้นทุนสูงกว่าเมือเปรียบเทียบกับการซืออาคาร

สํานกังานทีก่อสร้างแล้วเสร็จ  

 มีความเสียงในการลงทนุเพิมขึนเนืองจากต้องเริมลงทุน

ใหม่ทังหมด เช่น ความล่าช้าในการก่อสร้างและการ

ดาํเนินการอืนๆ ซึงอาจส่งผลให้ต้นทนุเพิมขึน 

 อาจมีคา่ใช้จ่ายในการทํารายการ เช่น คา่นายหน้า 

 

จากการเปรียบเทียบข้อดีข้อด้อยระหว่างการจดัหาพืนทีทํางานจากบคุคลภายนอกในรูปแบบต่างๆ  กบัการซอืทีดนิและสิงปลูกสร้าง

จากผู้ขาย ข้างต้น พบว่า ทีดินและสิงปลกูสร้างทีบริษัทฯ จะเข้าทํารายการครังนีมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ใน

เรืองทําเลทีตังและพืนทีใช้สอยภายในอาคาร แต่บริษัทฯ ต้องดําเนินการปรับปรุงตกแต่งอาคารเพิมเติม ซึงมีค่าใช้จ่ายและใช้

ระยะเวลาดําเนินการประมาณ 1 ปี ขณะทีไม่พบข้อมลูอาคารสํานักงานทีก่อสร้างแล้วเสร็จของบุคคลภายนอกอืนทีมีทําเลทีตัง

ตามทีบริษัทฯ ต้องการ สําหรับการเช่าพืนทีเพิมเติมในอาคารจิตต์อุทัยหรืออาคารสํานักงานอืนในทําเลทีตงัทีกําหนด แม้จะอาคาร

สํานกังานให้เช่าดงักล่าวจะมีสภาพพร้อมใช้งานได้ทันทีและอยู่ในทําเลทีบริษัทฯ ประสงค์ แตมี่ข้อจํากัดเรืองจํานวนพืนทีว่างให้เช่า

และพืนทีจอดรถไม่เพียงพอต่อความต้องการของบริษัทฯ  ด้านการซือทีดินของบุคคลภายนอกเพือมาดําเนินการก่อสร้างอาคาร

สํานักงานด้วยตนเอง พบว่า  ค่าทีดินและค่าก่อสร้างอาคารอาจทําให้การได้มาซึงอาคารสํานักงานใหญ่แห่งใหม่ในแนวทาง

ดงักล่าวมีต้นทนุสูงกวา่และต้องใช้ระยะเวลาดาํเนินการนานกวา่เมือเปรียบเทียบกับแนวทางอืน ดงันนั ทีปรึกษาทางการเงินอิสระ

เห็นว่า การซือทีดินและสิงปลูกสร้างจากบุคคลทีเกียวโยงกับบริษัทฯ ในครังนี จึงเป็นทางเลือกทีมีความเหมาะสมกว่าใน

สถานการณ์ปัจจบุนั 

 

2.3 ความเป็นธรรมของราคาและเงือนไขของรายการ 

 

2.3.1    ความเป็นธรรมของราคาในการเข้าทาํรายการ 

 

I. การลงทุนในทีดินและสิงปลูกสร้างจากบุคคลทเีกียวโยงกัน 

ในการประเมินมลูคา่ยุตธิรรมของราคาในการเข้าทํารายการซอืทีดนิและสิงปลกูสร้างของบริษัทฯ จาก CPALL ทีปรึกษาทางการเงิน

อิสระพิจารณาราคาทีเหมาะสมโดยอ้างอิงจากราคาตลาดของสินทรัพย์ทีได้จากการประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระจํานวน 2 ราย 

ซงึได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. สมาคมนกัประเมินราคาอิสระไทย และสมาคมผู้ประเมินค่าสินทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ได้แก่  

1) บริษัท ยูเค แวลูเอชนั แอนด์ เอเจนซ ีจํากดั (“UK”) ซงึได้จดัทํารายงานประเมินมลูค่าทีดินและสิงปลูกสร้างทีบริษัทฯ ประสงค์

จะซอื ลงวนัที 22 กรกฎาคม 2557 โดยมีวตัถุประสงค์เพือสาธารณะ ทงันี รายงานดงักล่าวเป็นการประเมินมูลค่า ณ วันที 17 

กรกฎาคม 2557 
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2) บริษัท แปลน แอพไพรซลั จํากัด (“PLAN”) ซึงได้จัดทํารายงานประเมินมลูค่าทีดินและสิงปลูกสร้างทีบริษัทฯ ประสงค์จะซือ 

ลงวนัที 16 กรกฎาคม 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพือสาธารณะ ทังนี รายงานดงักล่าวเป็นการประเมินมลูค่า ณ วันที 10 

กรกฎาคม 2557  

 

ผลการประเมินราคาสินทรัพย์ของผู้ประเมินราคาอิสระทงั 2 ราย มีรายละเอียดดงันี 

 

ตารางท ี15 สรุปผลการประเมนิมลูค่าสินทรัพย์จัดทาํโดย UK และ PLAN 
รายการ ผลการประเมนิโดย UK ผลการประเมนิโดย PLAN 

วนัทปีระเมิน 17 กรกฎาคม 2557 10 กรกฎาคม 2557 

สนิทรัพย์ทีประเมนิราคา ทีดินจํานวน 29 แปลง เนือทีรวม 9-0-47 ไร่  

(เนอืทีประเมนิ 7-1-79.875 ไร่) 

และอาคารสาํนักงาน 5 ชนั 

(พร้อมชนัใต้ดินและชันดาดฟ้า) 

ทีดินจํานวน 29 แปลง เนือทีรวม 9-0-47 ไร่ 

 (เนอืทีประเมนิ 9-0-17 ไร่) 

และอาคารสาํนกังาน 5 ชนั 

(พร้อมชนัใต้ดินและชันดาดฟ้า) 

วิธีประเมนิ  วิธีเปรียบเทียบกับข้อมลูตลาด (Market Comparison Approach) สาํหรับการประเมินราคาทีดิน 

 วิธีต้นทนุทดแทนใหม่หักด้วยค่าเสือมราคาสะสม (Depreciated Replacement Cost Approach) 

สาํหรับการประเมินราคาสิงปลกูสร้าง 

ราคาประเมินราชการทีดิน 163,497,000 บาท 

ราคาประเมินทีดิน 96,000 บาท/ตารางวา 

คิดเป็นมูลค่ารวมทังสิน 286,068,480 บาท 

100,000 บาท/ตารางวา 

คิดเป็นมูลค่ารวมทังสนิ 319,087,500 บาท 

ราคาประเมินสงิปลกูสร้าง 193,991,200 บาท 157,057,600 บาท 
ราคาประเมนิรวมทีดนิและสิง
ปลูกสร้าง (ยอดสุทธ)ิ 

480,000,000 บาท 476,150,000 บาท 

เปรียบเทยีบราคาเข้าทาํ
รายการกบัราคาประเมนิโดย
ผู้ประเมินราคาอสิระ 

ราคาประเมนิสูงกว่า 
จาํนวน 10,000,000 บาท 

คิดเป็นสูงกว่าร้อยละ 2.13 

ราคาประเมนิสงูกว่า 
จาํนวน 6,150,000 บาท 

คิดเป็นสูงกว่าร้อยละ 1.31 

หมายเหต ุรายละเอียดการประเมินมลูค่าทีดินและสงิปลกูสร้างโดยผู้ประเมินราคาอิสระทัง 2 ราย แสดงไว้ในเอกสารแนบของรายงานฉบบันี 

 

จากผลการประเมินข้างต้น พบว่ามลูค่ายุติธรรมของทีดินและสิงปลูกสร้าง ซึงผู้ประเมินราคาสินทรัพย์ทัง 2 ราย ได้ใช้วิธีในการ

ประเมินมูล ค่าสินทรัพ ย์แต่ล ะรายการเหมือนกัน คือ ประเมินรา คาทีดินด้วยวิธี เปรียบเทียบกับข้อมูลตลาด (Market 

Comparison Approach) และประเมินราคาสิงปลูกสร้างบนทีดิน ซึงประกอบด้วยอาคารสํานักงาน 5 ชัน (พร้อมชันใต้ดินและ

ชันดาดฟ้า) ด้วยวิธีต้นทุนทดแทนใหม่หักด้วยค่าเสือมราคาสะสม (Depreciated Replacement Cost Approach) มีมูลค่า

ประเมินระหว่าง  476.15 – 480.00 ล้านบาท ซึงสูงกว่าราคาซือทีดินและสิงปลูกสร้างของบริษัทฯ ในครังนีที 470.00 

ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.31 – 2.13 ดังนัน ทีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเห็นว่าราคาในการเข้าทํารายการครังนีที 

470.00 ล้านบาท เป็นราคาทีเหมาะสม  

 

II. การลงทุนก่อสร้างเพิมเติม เพอืปรับปรุงและตกแต่งอาคาร รวมถึงติดตังระบบงานต่างๆ  

ในการประเมินความเหมาะสมของมลูค่าการลงทุนก่อสร้างเพิมเติมเพือปรับปรุงและตกแต่งอาคาร รวมถึงติดตงัระบบงานต่างๆ 

จํานวน 791.80 ล้านบาท ซงึบริษัทฯ จะใช้ลงทุนเพือให้สินทรัพย์ทีจะเข้าลงทุนมีความพร้อมสําหรับการใช้ประโยชน์เป็นสํานักงาน
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ใหญ่แห่งใหม่ของบริษัทฯ ทีปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาราคาทีเหมาะสมของการลงทุนก่อสร้างเพิมเติมดงักล่าว โดยอ้างอิง

จากข้อมลูการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุง ตกแต่ง และติดตังระบบต่างๆ ซึงจัดทําโดยบริษัท ไอ อีซีเอ็ม จํากัด5 (“IECM”) 

เมือวนัที 15 สิงหาคม 2557 จากแบบแปลนงานก่อสร้างของบริษัทฯ ในเบืองต้น โดยมีรายละเอียดดงันี 

 

ตารางท ี16 ประมาณการราคาปรับปรุงตกแต่งสิงปลูกสร้างทบีริษัทฯ จะเข้าลงทุน จัดทาํโดย IECM 
 

รายละเอยีดงาน 
พนืท ี

(ตาราง
เมตร) 

ต้นทุนต่อหน่วย 
(บาท) 

มูลค่ารวม 
(บาท) 

1 งานรือถอน  1,300 3,500 4,550,000 

2 งานปรบัปรุงโครงสร้างอาคาร ประกอบด้วย งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม 
งานระบบประกอบอาคาร 

27,000 13,000 351,000,000 

3 งานปรบัปรุงกําแพงบริเวณด้านหน้าอาคาร (Curtain Wall / Façade) 9,900 8,700 86,130,000 

4 งานระบบลิฟท์โดยสาร 4 ชดุ 2,500,000 10,000,000 

5 งานภูมิทัศน์ภายนอกอาคาร 10,000 3,200 32,000,000 

6 งานตกแต่งภายในอาคาร 22,900 6,575 150,567,500 

7 ค่าศนูย์คอมพิวเตอร์ (Server Room) ระบบเครือข่าย และการสอืสาร 500 155,000 77,500,000 

8 งานระบบและตกแต่งอืนๆ เช่น งานออกแบบแสงสว่าง (Lighting Design) 

งานจัดทําผนงักันห้องจดัแสดงสินค้าและ/หรือห้องประชมุสมัมนาขนาดใหญ่ 

งานจัดทําป้ายและจอภาพ (Signage)  

- - 31,867,200 

รวม  743,614,700 
รวม (ยอดสุทธ)ิ 743,620,000 

หมายเหต ุราคาดงักล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม ค่าเฟอร์นิเจอร์ และค่าเบ็ดเตลด็และสาํรองอนืๆ (Contingency Cost) 

 

เมือเปรียบเทียบประมาณการราคาปรับปรุงตกแตง่สิงปลกูสร้างทีจดัทําโดย IECM ข้างต้น กับงบลงทุนของบริษัทฯ จํานวน 791.80 

ล้านบาท (รายละเอียดตามทีปรากฏในส่วนที 2 ข้อ 2.1.2 (ข) ของรายงานฉบับนี) พบว่า เมือหักค่าเบ็ดเตล็ดและสํารองอืนๆ 

(Contingency Cost) ทีบริษัทฯ ตังไว้จํานวน 60.00 ล้านบาท ค่าจดทะเบียนการโอนกรรมสิทธิ จํานวน 4.70 ล้านบาท และค่า

เฟอร์นิเจอร์ส่วนกลางจํานวน 4.00 ล้านบาท ซึงไม่ได้มีการคํานวณรวมอยู่ในประมาณการของ IECM และเพือให้สามารถ

เทียบเคียงกันได้กับงบลงทุนของบริษัทฯ นัน พบว่า งบลงทุนของบริษัทฯ จะมีจํานวนเท่ากับ 723.10 ล้านบาท ซึงใกล้เคียงกับ

ประมาณการราคาปรับปรุงตกแต่งสิงปลูกสร้างของ IECM ทีประมาณ 743.62 ล้านบาท โดยประมาณการราคาปรับปรุงตกแต่ง  

สิงปลูกสร้างทีจัดทําโดย IECM สูงกว่างบลงทุนของบริษัทฯ ประมาณร้อยละ 2.84 ดังนัน ทีปรึกษาทางการเงินอิสระมี

ความเหน็ว่า มลูค่าการลงทุนก่อสร้างเพมิเติมเพอืปรับปรุงและตกแต่งสิงปลูกสร้างในครังนีมคีวามเหมาะสม  

 

                                                             
5 IECM เป็นบริษัททีปรึกษาด้านวิศวกรรม เป็นสมาชิกของสมาคมวศิวกรทีปรึกษาแห่งประเทศไทยและมีรายชือในศูนย์ข้อมูลทีปรึกษาไทย 

กระทรวงพาณิชย์ โดย IECM ก่อตงัขึนเมือปี 2535 ปัจจบุัน IECM ให้บริการทีปรึกษาด้านวศิวกรรมใน 3 ด้าน คือ 1) บริหารโครงการ บริหารงาน
ก่อสร้าง และควบคมุงานก่อสร้าง 2) บริหารการใช้พลงังานและการอนรุักษ์พลงังาน และ 3) ออกแบบและก่อสร้าง ซึงทีผ่านมาIECM มีผลงาน
ในการให้บริการทีปรึกษาด้านวศิวกรรมในงานโครงการขนาดใหญ่ทงัภาครัฐและภาคเอกชน เช่น อาคารเมืองไทยภทัรคอมเพล็กซ์ อาคารชินวตัร  
ศนูย์การค้าสยามพารากอน  ศนูย์การค้าฟิวเจอร์ พาร์ค รงัสติ  อาคารกรมสรรพากร  โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช เป็นต้น 
ทงันี สามารถดขู้อมลูเพิมเติมของ IECM ได้ที www.iecm.co.th 
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III     การลงทุนในโครงการอาคารสํานักงานใหญ่แห่งใหม่ของบริษัทฯ 

ทีปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาความเหมาะสมและความคุ้มค่าของการลงทุนในโครงการอาคารสํานักงานใหญ่แห่งใหม่ของ

บริษัทฯ ทีมีมลูคา่เงินลงทุนรวม 1,261.80 ล้านบาท โดยเปรียบเทียบกับประมาณการกระแสเงินสดจ่ายทีคาดว่าบริษัทฯ จะต้อง

จ่ายชําระกรณีทีบริษัทฯ เช่าอาคารสํานักงานเพือใช้เป็นสํานักงานใหญ่ของบริษัทฯ แทนการเข้าทํารายการครังนี โดยแบ่งเป็น 2 

กรณี คอื 

 กรณีที 1    การเช่าอาคารสํานักงานอืนในบริเวณใกล้เคียงกับอาคารสํานักงานใหญ่ของบริษัทฯ ทีแม็คโคร สาขาลาดพร้าว 

และอาคารจิตต์อทุยั 

 กรณีที 2    การเช่าอาคารสํานักงานของผู้ ขายทีบริษัทฯ จะเข้าลงทุนในครังนี (ภายหลังผู้ ขายได้ดําเนินการปรับปรุงอาคาร

ดงักล่าวแล้วเสร็จตามแผนงานเดมิของตน และปล่อยพืนทีให้เช่าแก่บริษัทฯ ตามทีบริษัทฯ เคยได้รับการเสนอจาก 

ผู้ขาย) 

 

การจัดทําประมาณการตงัอยู่ภายใต้สถานการณ์ในปัจจุบันและสมมติฐานทีกําหนดขึน ทังนี หากมีการเปลียนแปลงในภาวะ

เศรษฐกิจหรือปัจจยัใดๆ อนัอาจมีผลกระทบต่อสมมติฐานดังกล่าว ประมาณการกระแสเงินสดและมลูค่าปัจจุบันสุทธิของกระแส

เงินสดอาจมีการเปลียนแปลงได้ โดยสมมติฐานสําคญัในการจดัทําประมาณการทางการเงินทงั 2 กรณีข้างต้น เป็นดงันี 

ก) พืนทีเช่า จํานวน 14,500 ตารางเมตร อ้างอิงพืนทีทํางาน (Working Space) ของสิงปลูกสร้างทีบริษัทฯ จะซือจาก 

CPALL ภายหลังทีบริษัทฯ ได้ดําเนินการปรับปรุงตกแตง่แล้วเสร็จจากประมาณการของผู้บริหาร  

ข) อตัราการปรับเพิมคา่เช่า ร้อยละ 5.00 ทกุๆ 2 ปี โดยอ้างอิงจากประมาณการของทีปรึกษาทางการเงินอิสระ 

ค) ระยะเวลาเช่า จํานวน 25 ปี และคํานวณมลูค่าสุดท้าย (Terminal Value) สําหรับกระแสเงินสดจ่าย ณ สินปีที 25 ที 

ร้อยละ 2.00 อ้างอิงจากอตัราการเติบโตเฉลียต่อปี (CAGR) ของค่าเช่า โดยอยู่ภายใต้สมมติฐานว่าบริษัทฯ จะดําเนิน

ธุรกิจไปอย่างต่อเนืองในอนาคต 

ง) อตัราคา่เช่า กรณีที 1) อ้างอิงจากอัตราค่าเช่าตลาดของอาคารสํานักงานในบริเวณใกล้เคียงกับอาคารสํานักงานใหญ่

ของบริษัทฯ ทีแม็คโคร สาขาลาดพร้าว และอาคารจิตต์อุทัย ตามหลักเกณฑ์สําคัญทีบริษัทฯ ใช้ในการจัดหาอาคาร

สํานกังานใหญ่ (รายละเอียดตามทีปรากฏในส่วนที 2 ข้อ 2.1 ของรายงานฉบับนี) และกรณีที 2) อ้างอิงจากอัตราค่าเช่า

ทีบริษัทฯ เคยได้รับการเสนอจากผู้ขาย สําหรับการเช่าสิงปลูกสร้างทีบริษัทฯ จะเข้าทํารายการในครังนี (ภายหลังผู้ ขาย

ได้ดาํเนินการปรับปรุงอาคารดงักล่าวแล้วเสร็จตามแผนงานเดิมของตน) 

จ) อตัราคดิลด (Discount Rate) ร้อยละ 9.14 โดยมีรายละเอียดการคํานวณ ดงันี 

ทีปรึกษาทางการเงินอิสระใช้ต้นทุนทางการเงินเฉลียถ่วงนําหนัก (Weighted Average Cost of Capital: WACC) เป็น

อตัราคดิลดในการคํานวณมลูคา่ปัจจุบนัของกระแสเงินสดจากการจ่ายชําระค่าเช่าและค่าใช้จ่ายทีเกียวข้อง ซึงต้นทุน

ทางการเงินถัวเฉลียถ่วงนําหนักสามารถคาํนวณได้ตามสมการดงันี 

 

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

 

อย่างไรก็ตาม ในการคํานวณหาต้นทุนทางการเงินเฉลียถ่วงนําหนักจําเป็นต้องคํานวณหาค่า Ke ซึงคํานวณได้จาก

สมการ Capital Asset Pricing Model (CAPM) โดยมีรายละเอียดตามสมการ ดงันี 
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Ke  = Rf +       (Rm – Rf) 

 

โดยที 

Rf  = อัตราดอกเบียปราศจากความเสียง ซึงทีปรึกษาทางการเงินอิสระอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนของ

พนัธบตัรรัฐบาลอายุ 30 ปี ณ วนัที 5 สิงหาคม 2557 ซึงเป็นวันก่อนทีคณะกรรมการบริษัทจะอนุมัติ

การเข้าทํารายการ เท่ากับร้อยละ 4.15 ตอ่ปี (ทีมา:  www.thaibma.or.th) 

  = ค่าสัมประสิทธิ ความแปรปรวนของหุ้นสามัญของ MAKRO ย้อนหลัง 3 ปี ถึงวนัที 5 สิงหาคม 2557  

(ทีมา: Bloomberg) ซงึเท่ากับ 0.925 

Rm = อตัราผลตอบแทนตลาด ซงึทีปรึกษาทางการเงินอิสระอ้างอิงจากการเปลียนแปลงโดยเฉลียของดัชนี

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 35 ปี ตังแต่ปี  2522 – 2556 ซึงเท่ากับร้อยละ 12.11 (ทีมา: 

www.set.or.th และการคํานวณของทีปรึกษาทางการเงินอิสระ) 

 

โดยรายละเอียดการคาํนวณหา Ke ได้แสดงในตารางด้านล่างดงันี 

 

ตารางท ี17 การคํานวณอัตราผลตอบแทนต่อผู้ ถือหุ้นของ MAKRO 

ปัจจยัทีใช้ในการคํานวณ สมมติฐานทใีช้ 

Risk-free Rate (1) 4.15% 

Risk Premium (Rm – Rf) (2) 7.96% 

 (3) 0.925 
Cost of Equity หรือ Ke (4) = (1) + [(3) x (2)] 11.51% 

 

ทงันี อตัราผลตอบแทนตอ่ผู้ ถือหุ้น (Ke) ทีคํานวณได้ดงัทีแสดงไว้ในตารางข้างต้นเท่ากับร้อยละ 11.51 และเมือนําค่า Ke 

ไปคาํนวณหา WACC จะได้คา่อตัราส่วนลดเท่ากบัร้อยละ 9.14 โดยมีรายละเอียดการคํานวณ ดงัแสดงในตารางด้านล่าง 

Ke  =  อตัราตอบผลแทนต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น คํานวณจากการใช้ทฤษฎี Capital Asset Pricing Model (CAPM) 

ดงัแสดงตามสมการข้างต้นเท่ากับร้อยละ 11.51 

Kd  =  ต้นทนุทางการเงินของหนีสินทีมีภาระดอกเบีย ซงึทีปรึกษาทางการเงินอิสระอ้างอิงจากอัตราดอกเบียเงิน

กู้ ยืมเฉลียของ MAKRO ซงึมีค่าเท่ากบัร้อยละ 3.63 

t  =  อตัราภาษีเงินได้นิตบิคุคลของ MAKRO สําหรับปี 2557 ซงึเท่ากับร้อยละ 20.00 

D  =  ส่วนของหนีสินทีมีภาระดอกเบีย ณ 30 มิถุนายน 2557 ของ MAKRO เท่ากบั 4,533.57 ล้านบาท 

E  =      ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ 30 มิถุนายน 2557 ของ MAKRO เท่ากบั 11,904.39 ล้านบาท 
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ตารางท ี18 การคํานวณต้นทุนถัวเฉลียถ่วงนําหนัก (WACC) ของ MAKRO 

ปัจจยัทีใช้ในการคํานวณ สมมติฐานทใีช้ 

Cost of Equity หรือ Ke (1) 11.51% 

Cost of Debt หรือ Kd (2) 3.63% 

D/(D+E) (3) 27.58% 

อตัราภาษีเงินได้นิตบิคุคล หรือ t (4) 20.00% 
WACC หรือ Discount Rate (5) = {(1) x [1-(3)]} + {(2) x [1-(4)] x (3)} 9.14% 

 

กรณีท ี1    การเช่าอาคารสํานักงานในบริเวณใกล้เคียงกับอาคารสํานักงานใหญ่ของบริษัทฯ ทแีมค็โคร สาขาลาดพร้าว 

และอาคารจติต์อุทยั 

ทีปรึกษาทางการเงินอิสระอ้างอิงอตัราค่าเช่าพืนทีและทีจอดรถของอาคารสํานักงานในบริเวณใกล้เคียงกับอาคารสํานักงานใหญ่

ของบริษัทฯ ทีแม็คโคร สาขาลาดพร้าวและอาคารจิตต์อุทัยในปัจจุบัน เพือประมาณการค่าเช่าสําหรับพืนทีเช่าจํานวน 14,500 

ตารางเมตร  และค่าทีจอดรถจํานวนประมาณ 130 คนั (อ้างอิงจากประมาณการจํานวนทีจอดรถของสิงปลูกสร้างทีบริษัทฯ จะเข้า

ลงทุนภายหลังการปรับปรุงแล้วเสร็จประมาณ 312 คนั โดยคาดว่า หากมีการเช่าอาคารสํานักงาน บริษัทฯ จะได้รับทีจอดรถ

บางส่วนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิมเติม) ดงันี 

 

ตารางท ี19 อัตราค่าเช่าตลาดของอาคารสํานักงานในบริเวณอาคารสํานักงานใหญ่ของบริษัทฯ ในปัจจุบัน 

ชืออาคาร พนืทีว่างให้เช่า  
อัตราค่าเช่า 

 (บาท/ ตารางเมตร/ 
เดือน) 

อัตราค่าเช่าทจีอดรถ 
(บาท/ คัน/ เดือน) 

อาคารจิตต์อุทัย ถนนรามคาํแหง < 500 ตารางเมตร 300.00 600.00 

อาคารทเวนตวีนั ทาวเวอร์ ถนนศรีนครินทร์ < 500 ตารางเมตร 350.00 1,000.00 

อาคารเดอะพลาซ่า ถนนรามคําแหง 4,000 ตารางเมตร 370.00 1,200.00 

อาคาร ดร.เกฮาร์ด ถนนกรุงเทพกรีฑา < 500 ตารางเมตร 380.00 1,200.00 

อาคารโมเดร์ินฟอร์ม ถนนศรีนครินทร์ < 500 ตารางเมตร 390.00 1,400.00 

อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ ถนนรามคาํแหง < 500 ตารางเมตร 480.00 1,500.00 

อัตราค่าเช่า/ ค่าทจีอดรถเฉลีย 378.33 1,150.00 

ทีมา : ข้อมลูจากบริษัทนายหน้าอสงัหาริมทรพัย์จํานวน จํานวน 4 ราย ช่วงระหวา่งวนัที 13 – 15 สงิหาคม 2557 โดย IFA 

 

จากตารางข้างต้น ทีปรึกษาทางการเงินอิสระพบว่าไม่มีอาคารแห่งใดทีมีพืนทีว่างให้เช่าเกินกว่า 14,500 ตารางเมตร ในอาคารแห่ง

เดยีว ซงึเป็นขนาดพืนทีทีบริษัทฯ ประสงค ์อย่างไรก็ดี ทีปรึกษาทางการเงินอิสระกําหนดสมมติฐานว่าบริษัทฯ จะสามารถเช่าพืนที

ขนาด 14,500 ตารางเมตร ได้ เพือจัดทําการประเมินภายใต้กรณีที 1 นี 

 

ทงันี มลูคา่ปัจจุบนัของคา่เช่ารวมถึงค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องในกรณีดงักล่าว เป็นดงันี  
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ตารางท ี20 ประมาณการกระแสเงินสดกรณีเช่าอาคารสํานักงาน 

ในบริเวณอาคารสํานักงานใหญ่ของบริษัทฯ ในปัจจุบัน 

(หน่วย : ล้านบาท)  
ประมาณการกระแสเงนิสดจ่าย  

ปีที 1  ปีที 2  ปีที 3  ปีที 4  ปีที 5  ปีที 6  ปีที 7  ปีที 8  ปีที 9  ปีที10  ปีที11  ปีที12  ปีที13  

คา่เช่าตอ่ปี  65.83 65.83 69.12 69.12 72.58 72.58 76.21 76.21 80.02 80.02 84.02 84.02 88.22 

อตัราการเติบโต  0% 0% 5% 0% 5% 0% 5% 0% 5% 0% 5% 0% 5% 

คา่เช่าทีจอดรถตอ่ปี  1.79 1.79 1.88 1.88 1.98 1.98 2.08 2.08 2.18 2.18 2.29 2.29 2.40 

อตัราการเติบโต  0% 0% 5% 0% 5% 0% 5% 0% 5% 0% 5% 0% 5% 

ประมาณการ
กระแสเงนิสดจ่าย  

67.62 67.62 71.01 71.01 74.56 74.56 78.28 78.28 82.20 82.20 86.31 86.31 90.62 

 

(หน่วย : ล้านบาท) 
ประมาณการกระแสเงนิสดจ่าย 

ปีที14  ปีที15  ปีที16  ปีที17  ปีที18  ปีที19 ปีที20  ปีที21  ปีที22 ปีที23  ปีที24  ปีที25  

คา่เช่าตอ่ปี 88.22 92.63 92.63 97.26 97.26 102.12 102.12 107.23 107.23 112.59 112.59 118.22 

อตัราการเติบโต  0% 5% 0% 5% 0% 5% 0% 5% 0% 5% 0% 5% 

คา่เช่าทีจอดรถตอ่ปี  2.40 2.52 2.52 2.65 2.65 2.78 2.78 2.92 2.92 3.07 3.07 3.22 

อตัราการเติบโต  0% 5% 0% 5% 0% 5% 0% 5% 0% 5% 0% 5% 

ประมาณการ
กระแสเงนิสดจ่าย  

90.62 95.15 95.15 99.91 99.91 104.91 104.91 110.15 110.15 115.66 115.66 121.44 

Terminal Value                        1,735.50 

มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ
ของค่าเช่าและ
ค่าใช้จ่าย (NPV)  

990.23            

 

จากการคํานวณในตารางข้างต้น พบว่า มูลค่าปัจจุบันสุทธิของค่าเช่ารวมถึงค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกรณีเช่าอาคารสํานักงานใน

บริเวณเดยีวกบัสํานกังานใหญ่ของบริษัทฯ ในปัจจุบนั ในกรณีทีอัตราคา่เช่าปรับขึนร้อยละ 5 ทุกๆ 2 ปี จะได้มลูค่าปัจจุบันสุทธิของ

คา่เช่ารวมถึงคา่ใช้จ่ายทีเกียวข้องจํานวนเท่ากับ 990.23 ล้านบาท ซึงตํากว่ามลูค่าเงินลงทุนรวมทังโครงการของบริษัทฯ ครังนี ที

จํานวน 1,261.80 ล้านบาท ร้อยละ 21.52 อย่างไรก็ดี ทีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า การพิจารณาทางเลือกการเช่าอาคาร

สํานักงานในกรณีนีมีข้อจํากัดซึงอาจทําให้ไม่สามารถดําเนินการได้จริง (ด้วยข้อจํากัดด้านขนาดพืนทีเช่าของแต่ละอาคาร) 

ประกอบกับยงัมีข้อควรพิจารณาหลายประการ ได้แก่ 

 ขนาดของพืนทีเช่า : เนืองจากอาคารสํานักงานในบริเวณใกล้เคียงกับอาคารสํานักงานใหญ่ของบริษัทฯ ในปัจจุบัน ซึง

นํามาใช้ในการเปรียบเทียบนนั มีจํานวนพืนทีว่างให้เช่าไม่เพียงพอตามขนาดพืนทีทีบริษัทฯ ประสงค์จะใช้งาน โดยมีพืนที

ว่างให้เช่าประมาณ 500 – 4,000 ตารางเมตร ต่ออาคาร ดงันัน กรณีทีบริษัทฯ จะดําเนินการเช่าพืนทีอาคารสํานักงาน

เพิมเตมิ อาจต้องดาํเนินการเช่าสํานกังานหลายแห่งทีมีทีตงัแยกออกจากกัน ซงึข้อจํากัดดงักล่าวอาจส่งผลกระทบตอ่ 

o ประสิทธิภาพการดาํเนินงาน และการใช้ทรัพยากรร่วมกนัของบริษัทฯ 

o คา่ใช้จ่ายทีเพิมสงูขึนจากการประสานงานระหว่างหน่วยงานทีตงัตา่งสถานที 

 สภาพอาคารทีให้เช่า : เนืองจากสภาพอาคารในบริเวณดังกล่าว เป็นอาคารทีมีการใช้งานมาเป็นเวลานาน จึงมีสภาพ

อาคารทีเก่ากว่าเมือเปรียบเทียบกับการลงทุนโครงการอาคารสํานักงานใหญ่แห่งใหม่ของบริษัทฯ ในครังนี  นอกจากนี    
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ทีปรึกษาทางการเงินอิสระยังไม่ได้รวมค่าใช้จ่ายอนัเกิดจากการตกแตง่ภายในของพืนทีให้เช่า เพือให้มีสภาพพร้อมกับการ

ทํางานของพนกังาน เนืองจากไม่สามารถประมาณการได้ 

 กรรมสิทธิทีดินและสิงปลูกสร้าง : เนืองจากบริษัทฯ ไม่ได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิในสินทรัพย์ทีเช่า การกําหนดสมมติฐาน

การเช่าอย่างไม่มีทีสินสดุจึงมีความไม่แน่นอนสูง เนืองจากผู้ ให้เช่าอาจมีการเปลียนแปลงเงือนไขของการเช่าได้ในอนาคต 

ในขณะทีการลงทุนโครงการอาคารสํานักงานใหญ่แห่งใหม่ของบริษัทฯ ในครังนี จะทําให้บริษัทฯ ได้มาซึงกรรมสิทธิ ใน

ทีดินและสิงปลูกสร้าง เพือลดความเสียงจากการเช่าในระยะยาว  

ดงันัน จากข้อจํากัดหรือข้อควรพิจารณาทีกล่าวมาข้างต้น ทีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การพิจารณาข้างต้นอาจไม่

สามารถนํามาเปรียบเทียบโดยตรงกับกรณีทีบริษัทฯ เข้าลงทุนในโครงการอาคารสํานักงานใหญ่แห่งใหม่ครังนี  ด้วยเหตุทีขนาด

ของพืนทีเช่าทีมีอยู่จริงในอาคารแต่ละแห่ง ณ ปัจจบุันตาํกว่า 14,500 ตารางเมตร ประกอบกับสภาพอาคารทีคอ่นข้างเก่ากว่า 

 

กรณีท ี2    การเช่าอาคารสํานักงานของ CPALL ทบีริษัทฯ จะเข้าลงทุนในครังนี  

เมือวนัที 19 พฤษภาคม 2557 ผู้ขายได้เคยนําส่งข้อเสนอให้บริษัทฯ เช่าอาคารลิเบอร์ตีประกนัภยัแห่งนี เพือเป็นอาคารสํานกังานใหญ่

แห่งใหมข่องบริษัทฯ ภายหลังจากทีผู้ขายจะได้ดําเนินการปรับปรุงอาคารตามแผนงานเดมิของตนแล้วเสร็จ โดยเสนอค่าเช่าทีอัตรา 

500.00 บาทตอ่ตารางเมตร โดยจากการสอบถามผู้บริหารของบริษัทฯ พบว่าอัตราดงักล่าวเป็นอัตราทีผู้ ขายอ้างอิงจากอัตราตลาด

ของค่าเช่าในช่วงเวลาดงักล่าว ประกอบกบัสถานะของอาคารสํานักงานทีจะให้บริษัทฯ เช่านัน เป็นอาคารทีจะมีการปรับปรุงใหม่

ทงัหมด และมีการกําหนดการปรับขึนอตัราคา่เช่าทีร้อยละ 10 ทกุๆ 3 ปี ซงึเป็นข้อเสนอทีบริษัทฯ ได้รับมาก่อนทีคณะกรรมการของ

บริษัทฯ จะมีมติอนมัุตกิารเข้าลงทนุในสินทรัพย์ครังนี ดงันนั ทีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงใช้ข้อเสนอดงักล่าวเป็นสมมติฐานในการ

ประเมินคา่เช่าในกรณีที 2 เนืองจากเห็นวา่เป็นอตัราทีบริษัทฯ อาจต้องมีการจ่ายชําระจริง กรณีทีบริษัทฯ ดําเนินการเช่าอาคารทีมี

คณุสมบตัิตามเกณฑ์เพือใช้เป็นอาคารสํานกังานใหญ่แห่งใหม่ของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี  ทีปรึกษาทางการเงินอิสระได้ปรับปรุงค่าเช่า

ดงักล่าวเพิมเตมิ โดยปรับลดการปรับขึนอตัราค่าเช่าจากร้อยละ 10 ทกุๆ 3 ปี เป็นร้อยละ 5.00 ทุกๆ 2 ปี ตามหลักความระมัดระวงั 

(Conservative Basis) โดยมลูคา่ปัจจุบนัของคา่เช่ารวมถึงค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องในกรณีดงักล่าว เป็นดงันี 

 

ตารางท ี21 ประมาณการกระแสเงินสดกรณีเช่าอาคารสํานักงานของ CPALL ทบีริษัทฯ จะเข้าลงทุนในครังนี 
(หน่วย :  

ล้านบาท)  
ประมาณการกระแสเงนิสดจ่าย  

ปีที 1  ปีที 2  ปีที 3  ปีที 4  ปีที 5  ปีที 6  ปีที 7  ปีที 8  ปีที 9  ปีที 10  ปีที 11  ปีที 12  ปีที 13  

คา่เช่าตอ่ปี  87.00 87.00 91.35 91.35 95.92 95.92 100.71 100.71 105.75 105.75 111.04 111.04 116.59 

อตัราการเติบโต  0% 0% 5% 0% 5% 0% 5% 0% 5% 0% 5% 0% 5% 

คา่เช่าทีจอดรถตอ่ปี  1.79 1.79 1.88 1.88 1.98 1.98 2.08 2.08 2.18 2.18 2.29 2.29 2.40 

อตัราการเติบโต  0% 0% 5% 0% 5% 0% 5% 0% 5% 0% 5% 0% 5% 

ประมาณการ
กระแสเงนิสดจ่าย  

88.79 88.79 93.23 93.23 97.90 97.90 102.79 102.79 107.93 107.93 113.33 113.33 118.99 

 
(หน่วย : 

ล้านบาท) 
ประมาณการกระแสเงนิสดจ่าย 

ปีที14  ปีที15  ปีที16  ปีที17  ปีที18  ปีที19 ปีที20  ปีที21  ปีที22 ปีที23  ปีที24  ปีที25  

คา่เช่าตอ่ปี 116.59 122.42 122.42 128.54 128.54 134.97 134.97 141.71 141.71 148.80 148.80 156.24 

อตัราการเติบโต  0% 5% 0% 5% 0% 5% 0% 5% 0% 5% 0% 5% 

คา่เช่าทีจอดรถตอ่ปี  2.40 2.52 2.52 2.65 2.65 2.78 2.78 2.92 2.92 3.07 3.07 3.22 
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(หน่วย : 
ล้านบาท) 

ประมาณการกระแสเงนิสดจ่าย 
ปีที14  ปีที15  ปีที16  ปีที17  ปีที18  ปีที19 ปีที20  ปีที21  ปีที22 ปีที23  ปีที24  ปีที25  

อตัราการเติบโต  0% 5% 0% 5% 0% 5% 0% 5% 0% 5% 0% 5% 

ประมาณการ
กระแสเงนิสดจ่าย  

118.99 124.94 124.94 131.19 131.19 137.75 137.75 144.64 144.64 151.87 151.87 159.46 

Terminal Value                        2,278.80 

มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ
ของค่าเช่าและ
ค่าใช้จ่าย (NPV)  

1,300.23            

 

จากการคาํนวณในตารางข้างต้น มลูค่าปัจจุบันสุทธิของค่าเช่ารวมถึงค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกรณีเช่าอาคารสํานักงานจาก CPALL 

ในกรณีทีอัตราค่าเช่าปรับขึนร้อยละ 5 ทุกๆ 2 ปี จะได้มลูค่าปัจจุบันสุทธิของค่าเช่ารวมถึงค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องเท่ากับ 1,300.23 

ล้านบาท ซงึสงูกว่ามลูคา่เงินลงทนุรวมทงัโครงการของบริษัทฯ ครังนี ทีจํานวน 1,261.80 ล้านบาท ร้อยละ 3.05 โดยกรณีนี ขนาด

ของพืนทีเช่าทีได้รับการเสนอจาก CPALL มีความเพียงพอ ประกอบกับเป็นอาคารทีจะมีการปรับปรุงใหม่ทังหมด สอดคล้องกับ

กรณีทีบริษัทฯ ลงทนุเอง  

 

ตารางท ี22 สรุปผลการประเมนิความคุ้มค่าของการลงทุนครังนีเมอืเปรียบเทยีบกับกรณีเช่า 

กรณี รายการ 
มลูค่า 

(ล้านบาท) 

กรณีที 1 บริษัทฯ เช่าอาคารสํานักงานอืนในบริเวณใกล้เคยีงกับแม็คโคร สาขาลาดพร้าว 990.23* 

การเข้าทํารายการ บริษัทฯ ซอืทีดนิและสิงปลกูสร้างจากผู้ขาย และลงทุนก่อสร้างปรับปรุงสิงปลูกสร้างทีได้มา

เพิมเตมิ 

1,261.80 

กรณีที 2 บริษัทฯ เช่าอาคารลิเบอร์ตีประกันภัยแห่งนี เพือเป็นอาคารสํานักงานใหญ่แห่งใหม่ของ

บริษัทฯ ตามข้อเสนอทีเคยได้รับจาก CPALL  

1,300.23 

หมายเหต ุ* มีข้อจํากัดในการพิจารณาเนืองจากไม่พบอาคารสํานักงานทีมีพืนทีวา่งให้เช่าเพียงพอ 

 

จากตารางข้างต้น เมือพิจารณามลูคา่ปัจจุบนัสุทธิของคา่เช่ารวมถึงคา่ใช้จ่ายทีเกียวข้องภายใต้สมมติฐานทัง 2 กรณี การลงทุนใน

โครงการอาคารสํานักงานใหญ่แห่งใหม่ของบริษัทฯ ทีมีมูลค่าเงินลงทุนรวม 1,261.80 ล้านบาท มีความคุ้มค่าในการลงทุนเมือ

เปรียบเทียบกบัการเช่าสิงปลกูสร้างดงักล่าวจาก CPALL ซึงมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิเท่ากับ 1,300.23 ล้านบาท ขณะทีการเช่าอาคาร

สํานักงานอืนในบริเวณใกล้เคียงกับอาคารสํานักงานใหญ่ของบริษัทฯ ในปัจจุบันเพิมเติม แม้จะมีมลูค่าปัจจุบันสุทธิตํากว่าการ

ลงทนุในครังนี แต่มีข้อจํากัดและข้อควรพิจารณาหลายประการ เช่น ขนาดของพืนทีเช่าทีไม่เพียงพอ และสภาพอาคารทีเก่ากว่า 

ดงันนั ทีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวา่โครงการลงทุนมคีวามเหมาะสมและคุ้มค่ากว่าการเช่าอาคารสํานกังาน  

 

2.3.2 ความเป็นธรรมของเงือนไขในการเข้าทาํรายการ 

ทีปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาความเหมาะสมของเงือนไขในการเข้าทํารายการในครังนี ซึงมีรายละเอียดตามทีปรากฎใน

ส่วนที 2 ข้อ 2.1.2 ของรายงานฉบบันี  และเห็นวา่เงือนไขของการซือทีดินและสิงปลูกสร้างดงักล่าว เป็นเงือนไขปกติของการซือขาย
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อสังหาริมทรัพย์โดยทัวไป ซึงผู้ ซือและผู้ขายสามารถทําข้อตกลงในเรืองดงักล่าวได้ในหลายแนวทางตามความสมัครใจของทัง

สองฝ่าย และเงือนไขดงักล่าวมิได้ทําให้บริษัทฯ เป็นฝ่ายเสียประโยชน์แต่อย่างใด เช่น การทีคู่สัญญาทังสองตกลงทีจะรับผิดชอบ

คา่ธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ ฝ่ายละครึง การทีผู้ขายรับผิดชอบค่าภาษีเงินได้หัก ณ ทีจ่าย ค่าอากรแสตมป์ หรือค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ

ในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ  เป็นต้น  ดงันนั ทปีรึกษาทางการเงินอิสระมคีวามเห็นว่าเงือนไขการเข้าทาํรายการในครังนีมี

ความเหมาะสม  
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ส่วนท ี3   สรุปความเหน็ของทปีรึกษาทางการเงินอิสระ 

 

จากการวิเคราะห์ของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับความสมเหตุสมผลของรายการ รวมถึงความเป็นธรรมของราคาและ

เงือนไขของการซือทีดินและสิงปลูกสร้างของ CPALL ทีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า การซือทีดินและสิงปลูกสร้าง  พร้อมการ

ลงทนุเพือก่อสร้าง ปรับปรุง และตกแต่งสิงปลูกสร้างดงักล่าวเพิมเตมิของบริษัทฯ มคีวามเหมาะสม เนืองจาก 

1. ทําให้บริษัทฯ ได้มาซงึทีดินและอาคารสํานักงานทีมีศกัยภาพเป็นไปตามคณุสมบัติทีบริษัทฯ กําหนด ทังในด้านพืนที

ใช้สอย ทําเลทีตงั และลกัษณะของสินทรัพย์ (รายละเอียดแสดงไว้ในส่วนที 2 ข้อ 2.1 ของรายงานฉบับนี) เพือรองรับ

การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ  

 ปัจจบุันอาคารสํานกังานใหญ่ของบริษัทฯ ทงัหมด 3 แห่ง (ตงัอยู่บนถนนลาดพร้าว และถนนรามคําแหง) มีเนือที

รวมประมาณ 8,300 ตารางเมตร ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานของพนักงานทีมีจํานวนเพิมขึนอย่างรวดเร็ว 

โดยเฉพาะอย่างยิงในช่วง 2 – 3 ปีทีผ่านมา โดยสิงปลูกสร้างทีบริษัทฯ จะเข้าลงทุนครังนี จะช่วยให้บริษัทฯ มี

พืนทีเพียงพอสําหรับการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถจัดสรรพืนทีส่วนกลางเพือใช้ในการ

ดําเนินธุรกิจและเป็นสิงอํานวยความสะดวกขันพืนฐาน เช่น ห้องประชุม ห้องอบรมสัมมนาขนาดใหญ่ ศนูย์

คอมพิวเตอร์ (Server Room) ซึงปัจจุบันบริษัทฯ มีข้อจํากัดด้านขนาดของพืนทีในการดําเนินการดังกล่าว 

นอกจากนัน สินทรัพย์ยงัตงัอยู่ในบริเวณใกล้เคยีงกนักบัอาคารสํานักงานใหญ่ ณ ปัจจุบันของบริษัทฯ และแม็ค

โคร สาขาลาดพร้าว ซงึเป็นศนูย์กลางในการดาํเนินงาน จะช่วยคงไว้ซึงประสิทธิภาพและความต่อเนืองของการ

ดาํเนินงาน และเพือเป็นประโยชน์ต่อพนักงานของบริษัทฯ ทีส่วนใหญ่มีบ้านพกัอาศยัในพืนทีดงักล่าว 

 สํานกังานใหญ่แห่งใหม่ของบริษัทฯ จะช่วยรองรับโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ ในช่วง 10 – 20 ปี

ข้างหน้า จากนโยบายและแผนการลงทุนอย่างต่อเนือง เช่น การเปิดแม็คโครสาขาใหม่ๆ การลงทุนใน

ตา่งประเทศ การขยายงานด้านธุรกิจฟดูเซอร์วสิ เป็นต้น  

2. ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในระยะยาวของบริษัทฯ ดงันี 

 คา่เช่าพืนทีอาคารสํานักงาน โดยปัจจุบนับริษัทฯ มีการเช่าอาคารสํานักงาน 1 แห่ง ทีอาคารจิตต์อุทัย ตงัอยู่บน

ถนนรามคําแหง พืนทีเช่าประมาณ 4,007 ตารางเมตร  

 ค่าใช้จ่ายในการจัดหาพืนทีทํางานชัวคราวในรูปแบบตู้คอนเทนเนอร์ให้แก่พนักงาน เนืองจากการขาดแคลน

พืนทีทํางานโดยเฉพาะในช่วงทีมีการขยายสาขาแม็คโครใหม่  

 คา่เช่าสถานทีเพือใช้ในการจดัประชมุหรือการฝึกอบรมและการจัดสัมมนาต่างๆ ซึงมีการดําเนินการเป็นประจํา

ตอ่เนือง เนืองจากอาคารสํานักงานของบริษัทฯ ณ ปัจจบุนั มีจํานวนและขนาดของห้องประชมุค่อนข้างจํากดั  

 คา่เดนิทาง คา่ขนส่ง และคา่ใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอืนๆ ทีไม่จําเป็น อันเกิดขึนเนืองจากการมีสํานักงานแยกอยู่หลาย

พืนที 

3. เพิมประสิทธิภาพการทํางานของผู้บริหารและพนักงานจากการมีสํานักงานใหญ่ในพืนทีแห่งเดียว รวมทัง ช่วยเพิม

ความคล่องตวัและความรวดเร็วในการประสานงานระหว่างฝ่ายงาน อีกทัง ยังทําให้บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการ

ทรัพยากรทีมีอยู่เพือมาใช้ประโยชน์ร่วมกนัได้อย่างสูงสุด เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการสือสาร อุปกรณ์

เครืองใช้สํานักงาน เป็นต้น  
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4. ลดความเสียงทีอาจเกิดขึนจากการเช่าอาคารสํานักงานอืนเพือใช้เป็นอาคารสํานักงานใหญ่ของบริษัทฯ เช่น ความ

เสียงจากการเปลียนแปลงราคาค่าเช่าและค่าบริการ ระยะเวลาให้เช่า รวมทังเงือนไขต่างๆ ซึงอาจทําให้สิทธิของ

บริษัทฯ ในฐานะผู้ เช่าด้อยลง ซงึอาจส่งผลกระทบตอ่การดาํเนินงานของบริษัทฯ ได้ 

5. มลูค่าเงินลงทนุทีบริษัทฯ ต้องชําระในการได้มาซงึทีดนิและสิงปลกูสร้าง จํานวน 470.00 ล้านบาท และใช้สําหรับการ

ปรับปรุงตกแตง่สิงปลูกสร้างเพิมเติม จํานวน 791.80 ล้านบาท มีความเหมาะสม เนืองจาก 

 ราคาในการได้มาซึงทีดินและสิงปลูกสร้าง ที 470.00 ล้านบาท เป็นราคาทีตํากว่าช่วงราคายุติธรรมทีประเมิน

โดยผู้ประเมินราคาสินทรัพย์อิสระ 2 ราย ซึงมีมลูคา่เท่ากับ 476.15 ล้านบาท และ 480.00 ล้านบาท 

 การปรับปรุงตกแตง่สิงปลูกสร้างเพิมเตมิ ซึงมีงบลงทุนรวมจํานวน 791.80 ล้านบาท เพือให้สิงปลูกสร้างทีบริษัทฯ 

จะเข้าลงทุนในครังนีมีสภาพพร้อมตอ่การใช้งานเป็นสํานกังานใหญ่แห่งใหม่ของบริษัทฯ เมือหักค่าเบ็ดเตล็ดและ

สํารองอืนๆ (Contingency Cost) ทีบริษัทฯ ตังไว้จํานวน 60.00 ล้านบาท ค่าจดทะเบียนการโอนกรรมสิทธิ 

จํานวน 4.70 ล้านบาท และค่าเฟอร์นิเจอร์ส่วนกลาง จํานวน 4.00 ล้านบาท จะมีจํานวนเท่ากบั 723.10 ล้านบาท 

ซึงมีมูลค่าใกล้เคียงกับการประมาณราคาค่าก่อสร้างของบริษัททีปรึกษาด้านวิศวกรรม ที 743.62 ล้านบาท 

(ประมาณการเฉพาะคา่ก่อสร้างและค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับงานก่อสร้าง โดยไม่รวมค่าเบ็ดเตล็ดและสํารองอืนๆ 

(Contingency Cost) ค่าจดทะเบียนการโอนกรรมสิทธิ  และคา่เฟอร์นิเจอร์ 

 การลงทุนในโครงการอาคารสํานักงานใหญ่แห่งใหม่ของบริษัทฯ ทีมีมูลค่าเงินลงทุนรวม 1,261.80 ล้านบาท มี

ความคุ้มค่าในการลงทุนเมือเปรียบเทียบกับการเช่าสิงปลูกสร้างดงักล่าวจาก CPALL ซึงมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ

เท่ากับ 1,300.23 ล้านบาท ขณะทีการเช่าอาคารสํานักงานอืนในบริเวณใกล้เคียงกับอาคารสํานักงานใหญ่ของ

บริษัทฯ ในปัจจุบันเพิมเติม แม้จะมีมลูค่าปัจจุบันสุทธิตํากว่าการลงทุนในครังนี แต่มีข้อจํากัดและข้อควร

พิจารณาหลายประการ เช่น ขนาดของพืนทีเช่าทีไม่เพียงพอ และสภาพอาคารทีเก่ากวา่ เป็นต้น 

ทงันี รายละเอียดการประเมินความเหมาะสมของราคาในการเข้าทํารายการดังกล่าว ปรากฎในส่วนที 2 ข้อ 2.3 ของ

รายงานฉบบันี 

6. เงือนไขในการซือขายสินทรัพย์ในครังนี เป็นเงือนไขปกติของการซือขายทีดินและสิงปลูกสร้างโดยทัวไป ซึงไม่ทําให้

บริษัทฯ เป็นฝ่ายเสียประโยชน์แตอ่ย่างใด 

 

ดงันนั ผู้ถือหุ้นควรอนุมตัิการเข้าทํารายการดงักล่าว อย่างไรก็ตาม การเข้าทํารายการดงักล่าวมีข้อด้อยและความเสียงที

ผู้ ถือหุ้นควรพิจารณาเพิมเติมเพือประกอบการลงมติอนุมตักิารเข้าทํารายการ กล่าวคือ 

1. การเข้าทํารายการในครังนี จะทําให้บริษัทฯ มีภาระในการชําระค่าทีดินและสิงปลูกสร้าง รวมถึงการลงทุนเพือ

ปรับปรุงตกแตง่และตดิตงังานระบบเพิมเติมเพือให้สิงปลูกสร้างมีสภาพพร้อมใช้งาน เป็นจํานวนรวมทังสิน 1,261.80 

ล้านบาท โดยคาดวา่จะทยอยจ่ายชําระภายในปี 2558 ซึงจะส่งผลให้กระแสเงินสดและสภาพคล่องของกลุ่มบริษัทฯ 

ลดลง รวมถึงอาจทําให้กลุ่มบริษัทฯ สูญเสียโอกาสในการนําเงินไปใช้ในการลงทุนด้านอืนทีก่อให้เกิดรายได้ เช่น การ

ขยายสาขาแม็คโคร หรือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ  

2. ผลกระทบทีอาจเกิดขึนจากการเข้าทํารายการต่อฐานะทางการเงินของบริษัทฯ 

 กรณีทีบริษัทฯ มีการเบิกใช้เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงิน เพือเป็นส่วนหนึงของแหล่งเงินทุนในการซือ

สินทรัพย์ในครังนี จะทําให้บริษัทฯ มีภาระหนีสินและค่าใช้จ่ายดอกเบียเพิมขึนตามการเบิกใช้เงินกู้ เพือชําระค่า
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ทีดินและค่าก่อสร้างในช่วงสินปี 2557 จนถึงไตรมาสที 3 ปี 2558 อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีนโยบายทีจะคงไว้ซึง

อตัราส่วนหนีสินทีมีภาระดอกเบียต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นทีไม่เกิน 1.00 เท่า (ณ วนัที 30 มิถุนายน 2557 อัตราส่วน

ดงักล่าว เท่ากบั 0.38 เท่า) 

 ภายหลังจากสินทรัพย์ทีบริษัทฯ เข้าลงทุนมีสภาพพร้อมใช้งาน ซึงจากการคาดการณ์ของบริษัทฯ คาดว่าจะเป็น

ภายในช่วงไตรมาสที 3 ของปี 2558 บริษัทฯ จะต้องเริมตดัคา่เสือมราคาของสินทรัพย์และรับรู้ค่าใช้จ่ายดงักล่าว

ในงบกําไรขาดทนุของบริษัทฯ โดยสินทรัพย์ส่วนใหญ่ทีบริษัทฯ เข้าลงทุนในครังนี (ไม่รวมทีดินซึงไม่มีการตดัค่า

เสือมราคา) ประกอบด้วย อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร ซึงผู้บริหารของบริษัทฯ คาดว่าจะมีการทยอยตดัค่า

เสือมราคาประมาณ 6 – 30 ปี ตามอายุการใช้ประโยชน์ทีวิศวกรผู้ เชียวชาญจะประเมิน หรือคิดเป็นประมาณ 

60 – 70 ล้านบาทต่อปี 

ทงันี  บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถดาํเนินธุรกิจและมีผลการดําเนินงานเตบิโตต่อไปในอนาคต โดยบริษัทฯ จะใช้กระแส

เงินสดรับจากการดาํเนินงานและ/หรือใช้เงินกู้ระยะ 3 – 5 ปี จากสถาบันการเงินเพิมเติม สําหรับแผนการลงทุนขยาย

กิจการในช่วง 2 – 3 ปีข้างหน้า โดยทีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าแม้การเข้าทํารายการอาจทําให้กระแสเงินสดที

บริษัทฯ จะนํามาใช้ในการจ่ายเงินปันผลอาจลดลง อย่างไรก็ดี คาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานและฐานะ

ทางการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยสําคญัแตอ่ย่างใด อีกทัง ณ ปัจจุบนั บริษัทฯ ยังไม่มีแผนทีจะเปลียนแปลงนโยบายการ

จ่ายเงินปันผล (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิทีหกัภาษีเงินได้ในแต่ละปี)  

3. บริษัทฯ อาจมีความเสยีงจากกรณีทีการดําเนินการปรับปรุง ตกแต่ง และติดตังงานระบบสิงปลูกสร้างไม่เป็นไปตาม

กําหนดเวลาทีวางไว้ เช่น ความล่าช้าในการทํางานของผู้ รับเหมาก่อสร้างหรือผู้ให้บริการติดตงังานระบบประกอบ

อาคาร ความล่าช้าของการส่งมอบเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์เครืองใช้สํานักงานตา่งๆ เป็นต้น จนเป็นสาเหตใุห้บริษัทฯ ไม่

สามารถเข้าใช้ประโยชน์จากอาคารได้ตามแผนงานทีกําหนด และมีภาระต้นทุนและคา่ใช้จ่ายตา่งๆ  เพิมขึน อย่างไรก็ดี 

บริษัทฯ ได้กําหนดแนวทางต่างๆ เพือควบคมุดูแลให้การดําเนินการของผู้ รับจ้างเป็นไปตามแผนงานของบริษัทฯ      

ทงัในด้านระยะเวลาดาํเนินการและคณุภาพงาน เช่น การกําหนดให้ผู้ รับจ้างต้องมอบหนงัสือคําประกันการปฏิบัติงาน

ตามสัญญา (Performance Bond) จากสถาบันการเงิน ในอัตราส่วนของมลูค่างานตามทีบริษัทฯ กําหนดให้แก่บริษัทฯ 

ก่อนเริมต้นงาน  การกําหนดให้ผู้ รับจ้างต้องมอบหนังสือคําประกัน (Bank Guarantee) จากสถาบันการเงิน เพือ

รับประกันผลงานเป็นระยะเวลา 1 ปี นบัจากวนัส่งมอบงาน การกําหนดบทปรับจากงานล่าช้าในอัตราส่วนของมูลค่า

งานตามทีบริษัทฯ กําหนด เป็นต้น 

 

การตดัสินใจลงคะแนนเสียงอนมัุตสิําหรับการทํารายการในครังนี อยู่ในดลุพินิจของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นสําคญั ซึงผู้ ถือหุ้นควร

จะศกึษาข้อมลูและพิจารณาเหตผุล ข้อด ีข้อด้อย ปัจจยัความเสียง ข้อจํากดั และความเห็นในประเด็นพิจารณาต่างๆทีเกียวข้องกับ

การเข้าทํารายการดงักล่าวทีแนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในครังนีด้วยความรอบคอบระมัดระวงัก่อนลงมติ เพือ

พิจารณาอนมุตัิการเข้าทํารายการดงักล่าวได้อย่างเหมาะสม 

 

บริษัท เจด ีพาร์ทเนอร์ จํากัด ในฐานะทีปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัทฯ ขอรับรองว่าได้ทําหน้าที ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูล

ตา่งๆ ดงัทีได้กล่าวมาข้างต้นตามมาตรฐานวิชาชีพ และได้ให้เหตุผลบนพืนฐานของข้อมลูและการวิเคราะห์อย่างเทียงธรรม โดย

คาํนึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทฯ เป็นสําคญั 
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ทังนี การให้ความเห็นในการเข้าทํารายการดงักล่าวข้างต้น อ้างอิงจากข้อมูลทีได้รับจากเอกสาร และ/หรือจากการสัมภาษณ์

ผู้บริหารของบริษัทฯ ตลอดจน ข้อมลูทีเปิดเผยต่อสาธารณชน และข้อมลูอืนๆ ทีเกียวข้อง โดยทีปรึกษาทางการเงินอิสระตงัข้อ

สมมติฐานว่าข้อมูลดงักล่าวข้างต้นมีความถูกต้องและเป็นจริง ดงันัน หากข้อมลูดงักล่าวข้างต้นไม่ถูกต้อง และ/หรือไม่เป็นจริง 

และ/หรือมีการเปลียนแปลงอย่างมีนัยสําคัญในอนาคต อาจส่งผลกระทบต่อความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้

ความเห็นในครังนี ด้วยเหตุนีทีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่อาจยืนยันถึงผลกระทบจากปัจจัยดังกล่าวทีอาจเกิดขึนต่อบริษัทฯ 

และผู้ ถือหุ้นในอนาคตได้ อีกทัง ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระในครังนี มีวัตถุประสงค์เพือให้ความเห็นต่อผู้ ถือหุ้นของ

บริษัทฯ ต่อการเข้าทํารายการดังรายละเอียดข้างต้นเท่านัน และการให้ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระนี มิได้เป็นการ

รับรองผลสําเร็จของการเข้าทํารายการต่างๆ รวมถึงผลกระทบทีอาจเกิดขึนกบับริษัทฯ  

   

 

 ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 

     

                                                                     (นางดวงใจ  หล่อเลิศวทิย์)             (น.ส.จิรยง  อนุมานราชธน) 

                                                                              หุ้นส่วนบริหาร                           หุ้นส่วนผู้ จัดการ และ 

                        ผู้ควบคมุการปฏิบัติงาน 

              บริษัท เจด ีพาร์ทเนอร์ จํากัด ในฐานะทีปรึกษาทางการเงินอิสระ 

 

 



รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงนิอสิระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกนั 

 

 64 

                                                  

เอกสารแนบ  สรุปรายงานประเมนิมลูค่าทดีินและสิงปลูกสร้างจดัทําโดยผู้ประเมินราคาอิสระ 

 

บริษัทฯ ได้วา่จ้างผู้ประเมินราคาอิสระจํานวน 2 ราย ซึงได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. สมาคมนักประเมินราคาอิสระ

ไทย และสมาคมผู้ประเมินค่าสินทรัพย์แห่งประเทศไทย เพือประเมินมูลค่าทีดินและสิงปลูกสร้างทีบริษัทฯ ประสงค์จะเข้าทํา

รายการ ดงันี 

1) บริษัท ยูเค แวลูเอชนั แอนด์ เอเจนซ ีจํากดั (“UK”) ซงึได้จดัทํารายงานประเมินมลูค่าทีดินและสิงปลูกสร้างทีบริษัทฯ ประสงค์

จะซอื ลงวนัที 22 กรกฎาคม 2557 โดยมีวตัถุประสงค์เพือสาธารณะ ทงันี รายงานดงักล่าวเป็นการประเมินมูลค่า ณ วันที 17 

กรกฎาคม 2557 

2) บริษัท แปลน แอพไพรซลั จํากัด (“PLAN”) ซึงได้จัดทํารายงานประเมินมลูค่าทีดินและสิงปลูกสร้างทีบริษัทฯ ประสงค์จะซือ 

ลงวนัที 16 กรกฎาคม 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพือสาธารณะ ทังนี รายงานดงักล่าวเป็นการประเมินมลูค่า ณ วันที 10 

กรกฎาคม 2557  

 

การประเมินราคาสินทรัพย์ของผู้ประเมินราคาอิสระทงั 2 ราย มีรายละเอียดดงันี 

 

1) การประเมนิราคาสินทรัพย์โดย UK 

1.1)   การประเมินมลูค่าทีดนิโดย UK 

UK ประเมินมลูค่าทีดนิทีบริษัทฯ จะเข้าทํารายการด้วยวิธีเปรียบเทียบกับข้อมลูตลาด (Market Comparison Approach) โดยการ

คดัเลือกข้อมลูตลาดจํานวน 7 รายการ ทีมีศกัยภาพใกล้เคียงกันกับสินทรพัย์มาเป็นข้อมลูทีใช้สําหรับวิเคราะห์เปรียบเทียบ จากนัน 

คดัเลือกข้อมลูจํานวน 3 รายการ เพือนํามาวิเคราะห์มลูค่าสินทรัพย์โดยพิจารณาจากปัจจัยทีมีผลกระทบต่อมลูค่า อาทิเช่น ทําเล

ทีตงั ขนาดและรูปร่างของทีดิน สภาพแวดล้อม สาธารณูปโภค เป็นต้น จากนันจึงให้คะแนนโดยวิธีถ่วงนําหนัก (Weight Quality 

Score) เป็นตวัปรับราคาในการเปรียบเทียบกับสินทรัพย์ทีประเมิน โดยข้อมลูตลาดทีนํามาเปรียบเทียบ มีรายละเอียดดงันี 

 

ตารางท ี23 การประเมนิมูลค่าทดีินโดยการเปรียบเทียบกับข้อมลูตลาด จดัทําโดย UK  
รายละเอยีด สนิทรัพย์ทปีระเมนิ ข้อมลูที 1 ข้อมลูที 2 ข้อมลูที 3 

ประเภทการใช้

ประโยชน์ 

ทีดินพร้อมสงิปลกูสร้าง ทีดินว่างเปลา่  

(ประเภทพาณิชยกรรม 

และทีพกัอาศัย) 

ทีดินวา่งเปลา่  

(ประเภทพาณิชยกรรม 

และทีพกัอาศัย) 

ทีดิน  

(ประเภทพาณิชยกรรม 

และทีพกัอาศัย) 

เนือทีดิน 9 ไร่ 47 ตารางวา 3 งาน 4 ตารางวา 5 ไร่ 4 ตารางวา 1 งาน 

ทีตังสนิทรัพย์ ติดถนนพฒันาการ เยืองอาคารทาราวดี 

คอมเพล็กซ์ ถนนพฒันาการ 

ติดกบัอาคารลเิบอร์ตี

ประกนัภัย ถนนพฒันาการ 

ซอยพฒันาการ 10/1  

ถนนพฒันาการ  

เข้าซอยประมาณ 150 เมตร 

ลกัษณะทดีิน  รูปหลายเหลยีม รูปหลายเหลยีม รูปหลายเหลยีม รูปสเีหลียมผนืผ้า  

หน้ากว้างติดถนน 77 เมตร ประมาณ 20 เมตร 150 เมตร ประมาณ 20 เมตร 

ระดบัทดีิน ถมแล้ว อยู่เสมอกบัระดบัของถนนหน้าทีดิน 

ความกว้างของ

ถนน 

พนืผวิจราจร  

กว้างประมาณ 21 เมตร 

พนืผวิจราจร  

กว้างประมาณ 21 เมตร 

พนืผวิจราจร  

กว้างประมาณ 21 เมตร 

พนืผวิจราจร  

กว้างประมาณ 6 เมตร 
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รายละเอยีด สนิทรัพย์ทปีระเมนิ ข้อมลูที 1 ข้อมลูที 2 ข้อมลูที 3 

สาธารณูปโภค นําประปา ไฟฟ้า ท่อระบายนํา ระบบโทรศพัท์ 

ลกัษณะถนนหน้า

สนิทรัพย์ 
คอนกรีต 

ผงัเมือง พนืทสีส้ีม (ทดีินประเภททอียูอ่าศยัหนาแนน่ปานกลาง) 

ข้อด ี ติดถนนสายหลกั ติดถนนสายหลกั ติดถนนสายหลกั - 

ข้อด้อย - - - ติดถนนซอย 

ราคาประกาศขาย - 45,600,000 บาท  

(ประมาณ 150,000 บาท/

ตารางวา) 

340,680,000 บาท  

(ประมาณ 170,000 บาท/

ตารางวา) 

22,000,000 บาท  

(ประมาณ 220,000 บาท/

ตารางวา) 

วนัทปีระกาศขาย - กรกฎาคม 2557 กรกฎาคม 2557 กรกฎาคม 2557 

 

ตารางท ี24 การประเมนิมูลค่าทดีินโดยการเปรียบเทยีบกับข้อมลูตลาด จดัทาํโดย UK (ต่อ) 
รายละเอยีด ข้อมลูที 4 ข้อมลูที 5 ข้อมลูที 6 ข้อมลูที 7 

ประเภทการใช้

ประโยชน์ 

ทีดินว่างเปลา่  

(ประเภทพาณิชยกรรม 

และทีพกัอาศัย) 

ทีดินว่างเปลา่  

(ประเภทพาณิชยกรรม 

และทีพกัอาศัย) 

ทีดินวา่งเปลา่  

(ประเภทพาณิชยกรรม 

และทีพกัอาศัย) 

ทีดินวา่งเปลา่  

(ประเภทพาณิชยกรรม 

และทีพกัอาศัย) 

เนือทีดิน 4 ไร่ 2 งาน 77.9 ตารางวา 4 ไร่ 2 งาน 70 ตารางวา 5 ไร่ 3 งาน 23 ตารางวา 1 ไร่ 2 งาน 

ทีตังสนิทรัพย์ ถนนพฒันาการ ถนนพฒันาการ ถนนพฒันาการ ถนนพฒันาการ 

ลกัษณะทดีิน  รูปหลายเหลยีม รูปตวัแอล รูปหลายเหลยีม รูปหลายเหลยีม 

หน้ากว้างติดถนน 60 เมตร 50 เมตร ประมาณ 100 เมตร ประมาณ 30 เมตร 

ระดบัทดีิน ถมแล้ว อยู่เสมอกบัระดบัของถนนหน้าทีดิน 

ความกว้างของ

ถนน 
พนืผวิจราจร กว้างประมาณ 21 เมตร 

สาธารณูปโภค นําประปา ไฟฟ้า ท่อระบายนํา ระบบโทรศพัท์ 

ลกัษณะถนนหน้า

สนิทรัพย์ 
คอนกรีต 

ผงัเมือง พนืทสีส้ีม (ทดิีนประเภท 

ทีอยู่อาศัยหนาแน่น 

ปานกลาง) 

พนืทสีส้ีม (ทดีินประเภท 

ทีอยู่อาศัยหนาแน่น 

ปานกลาง) 

พนืทสีแีดง  

(ทีดินประเภทพาณิชยกรรม) 

พนืทสีส้ีม (ทดิีนประเภท 

ทีอยู่อาศัยหนาแน่น 

ปานกลาง) 

ข้อด ี ติดถนนสายหลกั ติดถนนสายหลกั ติดถนนสายหลกั ติดถนนสายหลกั 

ข้อด้อย - - - - 

ราคาประกาศขาย 225,348,000 บาท  

(ประมาณ 120,000 บาท/

ตารางวา) 

187,000,000 บาท  

(ประมาณ 100,000 บาท/

ตารางวา) 

464,600,000 บาท  

(ประมาณ 200,000 บาท/

ตารางวา) 

84,000,000 บาท  

(ประมาณ 140,000 บาท/

ตารางวา) 

วนัทปีระกาศขาย กรกฎาคม 2557 กรกฎาคม 2557 กรกฎาคม 2557 กรกฎาคม 2557 
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ตารางท ี25 การถ่วงนําหนักสินทรัพย์เพือประเมนิมลูค่าทีดิน จดัทาํโดย UK 

ปัจจยัพิจารณา 
นําหนัก  
(ร้อยละ) 

สินทรัพย์ที
ประเมนิ 

ข้อมลูทีใช้เปรียบเทยีบ 

ข้อมลูท ี1 ข้อมลูท ี2 ข้อมลูท ี4 

ทําเลทีตงั 20 8 9 8 7 

ขนาดและรูปร่างของทีดนิ 20 5 9 7 8 

สภาพของทีดนิ 5 8 8 8 8 

การคมนาคมและการเข้าถึง 5 9 9 9 9 

ศกัยภาพในการพัฒนาของทีดิน 20 8 7 10 9 

สภาพแวดล้อม 10 9 9 9 7 

สาธารณปูโภค 5 8 8 8 8 

สภาพคล่อง 15 5 9 8 7 

ระดับคะแนนถ่วงนําหนัก 100 710 850 835 780 

หมายเหต ุคะแนน 0 – 2 หมายถึง ระดับตํา คะแนน 3 – 4 หมายถึง ระดับพอใช้ คะแนน 5 – 6 หมายถึง ระดับปานกลาง คะแนน 7 – 8 
หมายถึง ระดับดี คะแนน  9 – 10 หมายถึง ระดับดีมาก 

 

ตารางท ี26 การเปรียบเทยีบราคาทดิีนเพอืประเมนิมูลค่า จัดทาํโดย UK 

รายละเอียด 
สินทรัพย์ที
ประเมนิ 

ข้อมลูทีใช้เปรียบเทยีบ 
ข้อมลูท ี1 ข้อมลูท ี2* ข้อมลูท ี4 

ราคาเสนอขาย (บาท/ตารางวา) - 150,000 170,000 120,000 

ราคาทีเหมาะสม (บาท/ตารางวา) - 130,000 110,000 100,000 

% ปรับจากราคาเสนอขาย  13% 35% 17% 

ระดบัคะแนนถ่วงนําหนกั 710 850 835 780 

อตัราส่วนในการปรับแก้ 1.00000 0.83529 0.85030 0.91026 

ราคาทีปรับแก้แล้ว - 108,588 93,533 91,026 

นําหนกัเปรียบเทียบ 1.00 0.20 0.40 0.40 

มลูคา่ตามการเปรียบเทียบปรับแก้  

(บาท/ตารางวา) 

95,541 21,718 37,413 36,410 

 ยอดสุทธิ 96,000 บาท/ตารางวา 

หมายเหต ุ* ข้อมลูทีใช้เปรียบเทียบข้อมลูที 2 มีราคาเสนอขาย (บาท/ตารางวา) ค่อนข้างสงู และมีปัจจัยเรืองสายไฟฟ้าพาดผ่าน
หน้าทีดินเหมือนกบัสินทรัพย์ 

 

จากรายงานการประเมินมลูคา่สินทรัพย์ของ UK ระบวุ่า เนืองจากทีดนิทีทําการประเมินซึงมีเนือทีรวม 9 ไร่ 47 ตารางวา มีแนวสาย

ไฟฟ้าแรงสงูพาดผ่านตอนกลางของสินทรัพย์ ซึงตามสําเนาแบบแปลนอาคารลิเบอร์ตปีระกันภัยนัน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตได้ระบุแนว

กนัเขตที 24 เมตร คิดเป็นเนือทีประมาณ 1 ไร่ 2 งาน 67.125 ตารางวา (667.125 ตารางวา) ดงันัน UK จึงไม่ได้พิจารณาเนือทีดิน

ซงึอยู่ในแนวเขตสายสายไฟฟ้าแรงสงูในการประเมินมลูค่า โดยมีรายละเอียดดงัน ี
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ตารางท ี27 สรุปการประเมนิราคาทดิีน จดัทาํโดย UK 

รายละเอียด 
เนือทรีวม เนือทรีวม  

(ตารางวา) ไร่ งาน ตารางวา 

เนือทีตามเอกสารสิทธิ 9 0 47.000 3,647.000 

หกั ทีดนิทีอยู่ในแนวเขตสายไฟฟ้าแรงสงู  1 2 67.125 667.125 

คงเหลือเนือทีส่วนทีประเมินมลูค่า 7 1 79.875 2,979.875 

ราคาประเมินทดีิน  96,000 บาท/ตารางวา 
รวมราคาประเมินทดิีน  286,068,480 บาท 

 

1.2)   การประเมินมลูค่าสิงปลูกสร้างโดย UK 

UK ประเมินมลูค่าสิงปลูกสร้างบริษัทฯ จะเข้าทํารายการด้วยวิธีมลูค่าทดแทนคงเหลือสุทธิ (Depreciated Replacement Cost 

Approach) ซงึพิจารณาถึงมลูค่าตลาด ณ ปัจจุบันของค่าวสัดุในการก่อสร้าง โดยอ้างอิงจากฐานข้อมูลราคาค่าก่อสร้างของ UK 

และราคาประเมินคา่ก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2556 ซงึกําหนดโดยสมาคมผู้ประเมินคา่สินทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นเกณฑ์อ้างอิง แล้ว

หกัออกด้วยคา่เสือมราคาอันเนืองมาจากอายุ สภาพการใช้งาน และความล้าสมัยจากลักษณะการใช้ประโยชน์ของสิงปลูกสร้าง 

โดย UK กําหนดให้คา่เสือมราคาของอาคารเท่ากับร้อยละ 3.00 ต่อปี (อายุอาคาร 16 ปี) เนืองจากอาคารดังกล่าวหยุดการใช้งาน

มาตงัแตป่ระมาณปี 2553 และขาดการบํารุงรักษาโดยทวัไป จึงทําให้สภาพอาคารทรุดโทรม  

 

ตารางท ี28 สรุปการประเมนิราคาสิงปลูกสร้าง จัดทาํโดย UK 

รายละเอียด 
พนืที 

(ตาราง
เมตร) 

ค่าก่อสร้าง
ใหม่ (บาท/
ตารางเมตร) 

มลูค่า
ทดแทน 
(บาท) 

ค่าเสือม
ราคาตาม
สภาพ (%) 

ค่าเสือม
ราคาตาม

สภาพ 
(บาท) 

มลูค่า
ทดแทน

คงเหลือสุทธิ 
(บาท) 

อาคารสํานักงาน 5 ชัน (พร้อมชันใต้ดินและชันดาดฟ้า) 

1. พืนทีสํานกังาน 10,599 16,000 169,584,000 48 81,400,320 88,183,680 

2. พืนทีชนัใต้ดนิ 5,268 12,000 63,216,000 48 30,343,680 32,872,320 

3. พืนทีชนัดาดฟ้า  

(ห้องเครือง) 

1,632 10,000 16,320,000 48 7,833,600 8,486,400 

4. พืนทีอืนๆ 9,960 12,000 119,520,000 48 57,369,600 62,150,400 

มลูค่าทดแทนคงเหลือสุทธิของอาคารสํานักงาน 5 ชัน (พร้อมชันใต้ดินและชันดาดฟ้า) 191,692,800 
สิงปลูกสร้างอืนๆ 

1. พืนทีจอดรถผู้บริหาร 749 2,000 1,498,000 48 719,040 778,960 

2. ถนนและลานคอนกรีต 2,475 800 1,980,000 48 950,400 1,029,600 

3. รัว 628 เมตร 

(ความยาว) 

1,500 942,000 48 452,160 489,840 

มลูค่าทดแทนคงเหลือสุทธิของสิงปลูกสร้างอืนๆ 2,298,400 

รวมมลูค่าทดแทนคงเหลือสุทธิ 193,991,200 
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สรุปผลการประเมินมลูคา่สินทรัพย์จดัทําโดย UK  

 

ตารางท ี29 สรุปผลการประเมนิมลูค่าสินทรัพย์จัดทาํโดย UK 

ลําดับ รายการ ราคาประเมิน (บาท) 

1. ทีดินจํานวน 29 แปลง เนือทีรวม 9-0-47 ไร่ (ประเมินเพียงเนือที 7-1-79.875 ไร่) 286,068,480 

2. อาคารสํานกังาน 5 ชนั (พร้อมชนัใต้ดินและชันดาดฟ้า) 193,991,200 

รวมราคาประเมินสินทรัพย์  480,059,680 

รวมราคาประเมินสินทรัพย์ (ยอดสุทธิ) 480,000,000 

 

จากตารางข้างต้น UK เห็นว่ามูลค่าของสินทรัพย์ทีประเมินมีมลูค่ารวมเท่ากับ 480,000,000 บาท นอกจากนี UK ยังให้ความเห็น

เพิมเตมิวา่เนืองจากอาคารลิเบอร์ตีประกนัภัยได้ยุติการใช้ประโยชน์เป็นสํานักงานมาตงัแต่เมือประมาณปี 2553 (หรือประมาณ 4 

ปีทีผ่านมา) ทําให้สภาพอาคารเริมจะทรุดโทรมเนืองจากขาดการบํารุงรักษาตามปกติทัวไป ซึงหากมีการกลับเข้ามาใช้ประโยชน์ใน

สินทรัพย์ในอนาคต อาจจําเป็นต้องมีการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร และมีค่าใช้จ่ายด้านทุน (Capital Expenditure) ในการบูรณะ

ซอ่มแซมอาคารให้อยู่ในสภาพทีสามารถใช้เป็นสํานกังานตอ่ไปได้ 

 

2) การประเมนิราคาสินทรัพย์โดย PLAN 

2.1)  การประเมินมลูคา่ทีดนิโดย PLAN 

PLAN ประเมินมลูค่าทีดินทีบริษัทฯ จะเข้าทํารายการด้วยวิธีเปรียบเทียบกับข้อมลูตลาด (Market Comparison Approach) ซึง 

PLAN ได้คดัเลือกข้อมูลตลาดจํานวน 7 รายการ มาเป็นข้อมูลทีใช้สําหรับวิเคราะห์เปรียบเทียบกับสินทรัพย์ โดยพิจารณาจาก

ปัจจยัทีมีผลกระทบตอ่มลูค่า อาทิเช่น ทําเลทีตัง ขนาดและรูปแปลงทีดิน การคมนาคม สาธารณูปโภค การใช้ประโยชน์ ลักษณะ

ทางกายภาพ และข้อจํากัดทางกฎหมาย จากนันจึงให้คะแนนโดยวิธีถ่วงนําหนัก (Weight Quality Score) เป็นตัวปรับราคาในการ

เปรียบเทียบกบัสินทรัพย์ทีประเมิน โดยข้อมลูตลาดทีนํามาเปรียบเทียบมีรายละเอียดดงันี 

 

ตารางท ี30 การประเมนิมูลค่าทดีินโดยการเปรียบเทียบกับข้อมลูตลาด จดัทาํโดย PLAN 
รายละเอยีด สินทรัพย์ทปีระเมนิ ข้อมลูที 1 ข้อมลูที 2 ข้อมลูที 3 

ประเภทสนิทรัพย์ ทีดินพร้อมสงิปลกูสร้าง ทีดินเปล่า ทีดินเปล่า ทีดินเปล่า 

เนือทีดิน 9-0-47 ไร่ 

(ประเมนิเพียง 9-0-17 ไร่) 

0-3-20 ไร่ 13-0-97 ไร่ 0-3-04 ไร่ 

ทีตังสนิทรัพย์ ถนนพฒันาการ ถนนพฒันาการ ถนนพฒันาการ ซอยพฒันาการ 25 

ชนิดผิวจราจร คอนกรีตเสรมิเหลก็ คอนกรีตเสรมิเหลก็ คอนกรีตเสริมเหลก็ คอนกรีตเสริมเหลก็ 

ความกว้างจราจร 21 เมตร 18 เมตร 18 เมตร 18 เมตร 

ทําเล / 

สภาพแวดล้อม 

ทีอยู่อาศัยและพาณิชยกรรม ทีอยู่อาศัยและพาณิชยกรรม ทีอยู่อาศัยและพาณิชยกรรม ทีอยู่อาศัยและพาณิชยกรรม 

สาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา โทรศพัท์ ไฟทาง ท่อระบายนํา และถนน 

รูปทดีิน หลายเหลยีม สเีหลียมคางหม ู สเีหลียมผนืผ้า สเีหลียมผนืผ้า 

ระดบัของทีดนิ เสมอถนน เสมอถนน เสมอถนน เสมอถนน 
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รายละเอยีด สินทรัพย์ทปีระเมนิ ข้อมลูที 1 ข้อมลูที 2 ข้อมลูที 3 

หน้ากว้างทีดิน 291 เมตร 10 เมตร (หน้าแคบ) 50 เมตร 50 เมตร 

ข้อจํากดั / ผงัเมือง สส้ีม ย.5-20  

FAR 1:4 OSR 7.5 

สแีดง พ.3-23  

FAR 1:7 OSR 4.5 

สส้ีม ย.5-20  

FAR 1:4 OSR 7.5 

สส้ีม ย.5-20  

FAR 1:4 OSR 7.5 

ลกัษณะการใช้

ประโยชน์ปัจจบุัน 

อาคารสํานักงาน  

(อยู่ระหว่างการปรบัปรุง) 

ไม่มีการใช้ประโยชน ์ ไม่มีการใช้ประโยชน์ ร้านอาหาร 

วนั / เดอืน / ปี 10 กรกฎาคม 2557 10 กรกฎาคม 2557 10 กรกฎาคม 2557 10 กรกฎาคม 2557 

ราคาเสนอขาย / 

ซอื-ขาย 

- 140,000 บาท/ตารางวา 130,000 บาท/ตารางวา 150,000 บาท/ตารางวา 

 

ตารางท ี31 การประเมนิมูลค่าทดีินโดยการเปรียบเทียบกับข้อมลูตลาด จดัทาํโดย PLAN (ต่อ) 
รายละเอยีด ข้อมลูที 4 ข้อมลูที 5 ข้อมลูที 6 ข้อมลูที 7 

ประเภทสนิทรัพย์ ทีดินเปล่า ทีดินเปล่า ทีดินเปล่า ทีดินเปล่า 

เนือทีดิน 5-0-04 ไร่ 8-0-0 ไร่ 

(ทีดินอยู่ใต้แนวสายไฟฟ้า 

แรงสงูประมาณ 2 ไร)่ 

1-1-10 ไร่ 0-3-92 ไร่ 

ทีตังสนิทรัพย์ ถนนพฒันาการ ถนนพฒันาการ ซอยพฒันาการ 44 ซอยพฒันาการ 40 

ชนิดผิวจราจร คอนกรีตเสรมิเหลก็ คอนกรีตเสรมิเหลก็ คอนกรีตเสริมเหลก็ ลาดยางแอสฟัลท ์

ความกว้างจราจร 18 เมตร 18 เมตร 6 เมตร 6 เมตร 

ทําเล / 

สภาพแวดล้อม 

ทีอยู่อาศัยและพาณิชยกรรม ทีอยู่อาศัยและพาณิชยกรรม ทีอยู่อาศัย ทีอยู่อาศัย 

สาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา โทรศพัท์ ไฟทาง ท่อระบายนํา และถนน 

รูปทดีิน สเีหลียมคางหม ู สเีหลียมผนืผ้า สเีหลียมผนืผ้า สเีหลียมผนืผ้า 

ระดบัของทีดนิ เสมอถนน เสมอถนน เสมอถนน เสมอถนน 

หน้ากว้างทีดิน 130 เมตร 55 เมตร 40 เมตร 130 เมตร 

ข้อจํากดั / ผงัเมือง สส้ีม ย.5-20 FAR 1:4  

OSR 7.5 

สส้ีม ย.5-20 FAR 1:4  

OSR 7.5 

สส้ีม ย.5-20 FAR 1:4  

OSR 7.5 

สส้ีม ย.5-20 FAR 1:4  

OSR 7.5 

ลกัษณะการใช้

ประโยชน์ปัจจบุัน 

ไม่มีการใช้ประโยชน์ ไม่มีการใช้ประโยชน ์ ไม่มีการใช้ประโยชน์ ไม่มีการใช้ประโยชน์ 

วนั / เดอืน / ปี 10 กรกฎาคม 2557 10 กรกฎาคม 2557 10 กรกฎาคม 2557 10 กรกฎาคม 2557 

ราคาเสนอขาย / 

ซอื-ขาย 

160,000 บาท/ตารางวา 100,000 บาท/ตารางวา 70,000 บาท/ตารางวา เสนอขายรวม 35,000,000 

บาท (เฉลีย 89,286 บาท/

ตารางวา) 

 

ตารางท ี32 การถ่วงนําหนักสินทรัพย์เพือประเมนิมลูค่าทีดิน จดัทาํโดย PLAN 

ปัจจยัพิจารณา 
ระดับ

คะแนน 
การคํานวณ 

สินทรัพย์ 
ข้อมลูทีใช้เปรียบเทียบ 

คะแนน รวม 1 2 3 4 5 6 7 

ทําเลทีตงั (พาณิชยกรรม / 

ทีอยู่อาศยั)  

2 5 10 4 4 4 4 4 4 3 3 



รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงนิอสิระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกนั 

 

 70 

                                                  

ปัจจยัพิจารณา 
ระดับ

คะแนน 
การคํานวณ 

สินทรัพย์ 
ข้อมลูทีใช้เปรียบเทียบ 

คะแนน รวม 1 2 3 4 5 6 7 

ทีตงั (แปลงมมุ / แปลง

ธรรมดา / ตาบอด) 

2 5 10 4 5 3 3 3 3 3 3 

ชนิดผิวจราจร / ความกว้าง  2 5 10 5 5 5 5 5 5 3 3 

เนือทีดนิ  2 5 10 3 5 1 5 3 3 5 5 

ระยะห่างถนนสายหลกั  2 5 10 5 5 5 5 5 5 1 1 

รูปร่างทีดนิ 2 5 10 3 2 5 5 4 5 5 5 

สภาพแวดล้อมข้างเคียง

ตดิกนั 

2 5 10 5 5 5 5 5 5 3 2 

สาธารณปูโภค (ประปา 

ไฟฟ้า โทรศพัท์ ไฟทาง) 

2 5 10 5 5 5 5 5 5 5 5 

รวม 16 80 68 72 66 74 68 70 56 54 

หมายเหต ุ   คะแนน 1 หมายถึง ระดับตํามาก คะแนน 2 หมายถึง ระดับตํา คะแนน 3 หมายถึง ระดับปานกลาง คะแนน 4 หมายถึง ระดบัดี 
คะแนน 5 หมายถึง ระดับดีมาก 

 

ตารางท ี33 การเปรียบเทยีบราคาทดิีนเพอืประเมนิมูลค่า จัดทาํโดย PLAN 

ปัจจยัพิจารณา สินทรัพย์ 
ข้อมลูทีใช้เปรียบเทยีบ 

1 2 3 4 5 6 7 

ราคาเสนอขาย / ซอืขาย (บาท/ตารางวา)  140,000 130,000 150,000 160,000 100,000 70,000 89,286 

Adjusted Value Ratio (%)   90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 

Adjusted Value (บาท/ตารางวา)  126,000 117,000 135,000 144,000 90,000 63,000 80,357 

Weighted Quality Score (WQS) 68 72 66 74 68 70 56 54 

Adjusted Ratio 1.00 0.94 1.03 0.92 1.00 0.97 1.21 1.26 

Variance 0.00 0.06 0.03 0.08 0.00 0.03 0.21 0.26 

Indicated Value (บาท/ตารางวา)  119,000 120,545 124,054 144,000 87,429 76,500 101,191 

Comparability (Rank) 21 4 5 3 0 6 2 1 

Comparability (Weighted) 100.00% 19.05% 23.81% 14.29% 0.00% 28.57% 9.52% 4.76% 

Comparable Value (บาท/ตารางวา) 106,174 22,667 28,701 17,722 - 24,980 7,286 4,819 

Market Value (ปัดเศษ) 100,000 บาท/ตารางวา 

 

จากรายงานการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ของ PLAN ระบุว่า เนืองจากทีดินทีทําการประเมินครังนี บางส่วนเป็นทีตังของ

เสาไฟฟ้าแรงสูงขนาด 230 กิโลโวลต์ คิดเป็นเนือทีประมาณ 0-0-30 ไร่ (30 ตารางวา) ทําให้พืนทีส่วนดงักล่าวไม่สามารถใช้

ประโยชน์ได้ ดงันนั PLAN จึงไม่ได้พิจารณามลูคา่ของทีดินในบริเวณนี นอกจากนี เนืองจากทีดนิบางส่วนเนือทีประมาณ 1-2-8.75 ไร่ 

(608.75 ตารางวา) อยู่ภายใต้แนวสายไฟฟ้าแรงสูง ทําให้ไม่สามารถดําเนินการก่อสร้างสิงปลูกสร้างใดๆ ในบริเวณนีได้ และพืนที

บริเวณนีสามารถใช้ประโยชน์สูงสุดคือเป็นทีจอดรถ โดย PLAN พิจารณามูลค่าทีดินบริเวณนีทีร้อยละ 30.00 ของมูลค่าตลาด 

ตามทีมีการจ่ายค่าชดเชยของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดงันี 
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ตารางท ี34 สรุปการประเมนิราคาทดีิน จดัทาํโดย PLAN 

รายการสินทรัพย์ 
เนือทรีวม  

(ตารางวา) 

ราคาประเมิน  

(บาท/ตารางวา) 

ราคาประเมิน  

(บาท) 

1. ทีดินนอกเขตสายไฟฟ้าแรงสงู 3,008.25 100,000 300,825,000 

2. ทีดินในเขตสายไฟฟ้าแรงสงู 608.75 30,000 18,262,500 

3. ทีดินส่วนทีตงัเสาไฟฟ้าแรงสงู 30.00 ไม่พิจารณามลูคา่ 

รวมราคาประเมินทดิีน 319,087,500 

 

2.2) การประเมินมลูคา่สิงปลกูสร้างโดย PLAN 

PLAN ได้ทําการประเมินมลูค่าสิงปลูกสร้างซึงเป็นอาคารสํานักงาน 5 ชัน (พร้อมชันใต้ดินและชันดาดฟ้า) โดยใช้หลักเกณฑ์การ

ประเมินตามวิธีคิดจากต้นทุนทดแทนสุทธิ (Depreciated Replacement Cost Approach) ซึงพิจารณาถึงมลูค่าตลาด ณ ปัจจุบัน

ของต้นทุนในการก่อสร้างอาคารทดแทนใหม่ โดยอ้างอิงจากราคาประเมินค่าก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2556  ซึงกําหนดโดยสมาคม 

ผู้ประเมินคา่สินทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นเกณฑ์อ้างอิง แล้วหักออกด้วยค่าเสือมราคาอันเนืองมาจากอายุ สภาพการใช้งาน และ

ความล้าสมัยจากลักษณะการใช้ประโยชน์ของสิงปลูกสร้าง โดยทัวไป PLAN กําหนดค่าเสือมราคาทางกายภาพสําหรับอาคาร

สํานักงานเท่ากับร้อยละ 2.00 ต่อปี หรือคิดเป็นค่าเสือมราคารวมทังสินร้อยละ 32 สําหรับอาคารทีมีอายุ 16 ปี อย่างไรก็ดี 

เนืองจากปัจจบุันพืนทีภายในอาคารอยู่ระหว่างการปรับปรุงใหม่ และมีการรือถอนปรับเปลียนวสัดงุานสถาปัตยกรรมและงานระบบ

ทงัหมด ดงันัน PLAN จึงหักค่าเสือมราคาของสินทรัพย์ โดยคงไว้เฉพาะมลูค่าของโครงสร้างอาคาร งานสถาปัตยกรรม และงาน

ระบบบางส่วน คดิเป็นคา่เสือมราคารวมทงัสิน ณ ปัจจุบนั เท่ากบัร้อยละ 60.00  

 

ตารางท ี35 สรุปการประเมนิราคาสิงปลูกสร้าง จดัทาํโดย PLAN 

รายละเอียด 

พนืที 

(ตาราง

เมตร) 

ค่าก่อสร้าง

ใหม่ (บาท/

ตารางเมตร) 

มลูค่า

ทดแทน 

(บาท) 

ค่าเสือม

ราคาตาม

สภาพ (%) 

ค่าเสือม

ราคาตาม

สภาพ 

(บาท) 

มลูค่า

ทดแทน

คงเหลือสุทธิ 

(บาท) 

อาคารสํานักงาน 5 ชัน (พร้อมชันใต้ดินและชันดาดฟ้า) 

1. พืนทีใช้สอยภายในอาคาร 20,774 15,000 311,610,000 60 186,966,000 124,644,000 

2. พืนทีจอดรถชนัใต้ดนิ 5,340 15,000 80,100,000 60 48,060,000 32,040,000 

3. พืนทีส่วนโล่งหลงัคาคลมุ 467 2,000 934,000 60 560,400 373,600 

รวมมลูค่าทดแทนคงเหลือสุทธิ 157,057,600 

 

 

 

 

 



รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงนิอสิระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกนั 
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สรุปผลการประเมินมลูคา่สินทรัพย์จดัทําโดย PLAN 

 

ตารางท ี36 สรุปผลการประเมนิมลูค่าสินทรัพย์จัดทาํโดย PLAN 

ลําดับ รายการ ราคาประเมิน (บาท) 

1. ทีดินจํานวน 29 แปลง เนือทีรวม 9-0-47 ไร่ (ประเมินเพียงเนือที 9-0-17 ไร่) 319,087,500 

2. อาคารสํานกังาน 5 ชนั (พร้อมชนัใต้ดินและชันดาดฟ้า) 157,057,600 

รวมราคาประเมินสินทรัพย์  476,145,100 

รวมราคาประเมินสินทรัพย์ (ยอดสุทธิ) 476,150,000 

 

จากตารางข้างต้น PLAN เห็นว่ามลูคา่ของสินทรัพย์ทีประเมินมีมลูค่ารวมเท่ากบั 476,150,000 บาท 

 

ความเหน็ของทปีรึกษาทางการเงินอิสระต่อการประเมินราคาของผู้ประเมนิราคาอิสระ 2 ราย 

ทีปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณารายงานการประเมินมลูคา่สินทรัพย์ของผู้ประเมินราคาอิสระทงั 2 ราย พบว่า UK และ PLAN 

ใช้วิธีในการประเมินมลูค่าสินทรัพย์แต่ละรายการเหมือนกัน คือ ประเมินราคาทีดินด้วยวิธีเปรียบเทียบกับข้อมลูตลาด (Market 

Comparison Approach) และประเมินราคาสิงปลูกสร้างบนทีดิน ซึงประกอบด้วยอาคารสํานักงาน 5 ชัน (พร้อมชันใต้ดินและ      

ชันดาดฟ้า) ด้วยวิธีต้นทุนทดแทนใหม่หักด้วยค่าเสือมราคาสะสม (Depreciated Replacement Cost Approach) ซึงทีปรึกษา

ทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าวิธีการประเมินข้างต้นมีความเหมาะสม เนืองจากวิธีเปรียบเทียบข้อมลูตลาด เป็นวิธีทีเหมาะสม

สําหรับการประเมินราคาสินทรัพย์ทีมีราคาซือขายหรือราคาเสนอซือขายทีเปรียบเทียบกันได้ในช่วงเวลาทีใกล้เคียงกัน เช่น ทีดิน 

ซึงจะทําให้ทราบถึงราคาทีเป็นปัจจุบันของสินทรัพย์ทีทําการประเมินได้มากทีสุด ในขณะทีการประเมินราคาสิงปลูกสร้างด้วย     

วธีิต้นทนุทดแทนนนั สามารถบ่งชีถึงมลูคา่ของอาคารสํานักงานทีมีลักษณะเฉพาะตวัและมีการใช้ประโยชน์มาอย่างต่อเนืองเป็น

ระยะเวลานาน ซงึสอดคล้องกับสภาพของอาคารทีทําการประเมินครังนี นอกจากนี ผู้ประเมินราคาอิสระทัง 2 รายได้พิจารณาถึง

ข้อจํากดัของทีดนิในเรืองทีตงัของเสาไฟฟ้าแรงสงูแล้ว  
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