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วันที่ 9 กันยายน 2557
เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2557
เรียน ทานผูถือหุนของบริษัทฯ
สิ่งที่สงมาดวย 1.
สําเนารายงานการประชุมสามัญประจําปผูถือหุน ครั้งที่ 21 (ภายหลังการแปรสภาพบริษัท
จํากัดเปนบริษัทมหาชน จํากัด) เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 จํานวน 1 ฉบับ
2.
สารสนเทศเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน
3.
รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน
4.
ขอบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผูถือหุนและการออกเสียงลงคะแนน
5.
เอกสารและหลักฐานที่ตองนํามาแสดงในวันประชุม
6.
ขอมูลของกรรมการอิสระที่เสนอใหผูถือหุนมอบฉันทะ
7.
หนังสือมอบฉันทะ จํานวน 3 ฉบับ
8.
แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
ดวยคณะกรรมการของบริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) ไดมีมติใหจัดประชุมวิสามัญผูถือหุนของ
บริษัทฯ ครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 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 ตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้
(1)

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจําปผูถือหุน ครั้งที่ 21 (ภายหลังการแปรสภาพบริษัท จํากัด
เปนบริษัทมหาชน จํากัด) เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557
วัตถุประสงคและเหตุผล
เพื่อใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญประจําปผูถือหุน ครั้งที่ 21 (ภายหลังการแปรสภาพบริษัท
จํากัด เปนบริษัทมหาชน จํากัด) ซึ่งบริษัทฯ ไดจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 และไดเผยแพรทางเว็บไซต
ของบริษัทฯ แลว (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 1)
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีความเห็นวา เพื่อความเหมาะสมจึงควรใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมสามัญประจําปผูถือหุน ครั้งที่ 21 (ภายหลังการแปรสภาพบริษัท จํากัด เปนบริษัทมหาชน จํากัด)
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557

หนา 1 ของจํานวน 4 หนา
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(2)

พิจารณาอนุมัติการลงทุนในสินทรัพยเพื่อจัดตั้งสํานักงานใหญแหงใหม และการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน
วัตถุประสงคและเหตุผล
เนื่องดวยปจจุบันบริษัทฯ ประสบปญหาในเรื่องการจัดหาสถานที่ทํางานที่เหมาะสมใหกับพนักงานสํานักงาน
ใหญ ซึ่ง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 บริษัทฯ มีพนักงานประจําจํานวนประมาณ 541 คน นอกจากนั้นยังมี
พนักงานชั่วคราวและ Outsource จํานวนประมาณ 80 คน รวมทั้งสิ้น 621 คน โดยปจจุบันบริษัทฯไดมี
สถานที่ทํางานสําหรับพนักงานสํานักงานใหญรวมกันทั้งหมด 3 แหง ซึ่งอยูแยกจากกันดังนี้
สถานที่ทํางานแหงที่ 1 ตั้งอยูดานหนาของแม็คโคร สาขาลาดพราว โดยอยูบนอาคาร
พาณิชยใหเชาชั้นที่ 2 และ 3 เปนที่ทํางานของประธานเจาหนาที่บริหาร ฝายตรวจสอบภายใน สายงาน
ธุรกิจตางประเทศ และสายงานบริหารทรัพยากรบุคคล และพัฒนาธุรกิจ
สถานที่ทํางานแหงที่ 2 ตั้งอยูบนชั้นลอยของแม็คโคร สาขาลาดพราว เปนที่ทํางานของ
ฝายปฏิบัติการ ฝายโลจิสติค ฝายพัฒนาลูกคา และสายงานสารสนเทศทางธุรกิจ
สถานที่ทํางานแหงที่ 3 ตั้งอยูที่อาคารจิตตอุทัย บนถนนรามคําแหง เปนที่ทํางานของฝาย
บริหารสินคาธุรกิจคาปลีก ฝายบริหารสินคาธุรกิจประกอบการอาหาร ฝายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ
ประกอบอาหาร ฝายพัฒนานวัตกรรม และสายงานบริหารการเงินและหนวยงานสนับสนุน
ทั้งนี้ สถานที่ทํางานของพนักงานสํานักงานใหญ ที่แยกกันอยูนั้นทําใหการบริหารจัดการคอนขางลําบาก
และขาดประสิทธิภาพ ทําใหเกิดคาใชจายในการเดินทางของพนักงานในการเขาประชุมงานตางๆ สลับไป
มาระหวาง 3 อาคารดังกลาว ประกอบกับอาคารทั้งสามไมมีหองประชุมเพียงพอที่จะใชเปนหองเจรจา
ตอรองระหวางคูคา ไมมีสิ่งอํานวยความสะดวกขั้นพื้นฐานที่พอเพียง ไมมีหองอาหารและที่จอดรถเพียงพอ
สําหรับพนักงานที่มีรถยนต เปนผลใหบั่นทอนความสุขและกําลังใจในการทํางาน ในบางชวงเวลาบริษัทฯ
ตองใชตูคอนเทนเนอรมาทําเปนสถานที่ทํางานใหแกพนักงาน อีกทั้งในการประชุมหรือการฝกอบรม
พนักงาน บริษัทฯจําเปนตองเชาสถานที่ภายนอกเพื่อการประชุมใหญ การฝกอบรมพนักงาน ซึ่งกอใหเกิด
คาใชจายที่จําเปนเพิ่มมากขึ้น และขาดประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ ปจจุบันบริษัทฯ มีแผนงานที่จะขยายสาขาอยางรวดเร็วทั้งในประเทศและมีการศึกษาการลงทุน
ธุรกิจในตางประเทศ รวมทั้งมีการคิดคนการคาในรูปแบบใหมๆ ซึ่งจําเปนตองรับพนักงานใหมเพิ่มเติม
ปจจัยเหลานี้ทําใหบริษัทฯ เผชิญปญหาเรื่อง การจัดหาสถานที่ทํางานที่เหมาะสมใหกับพนักงานสํานักงานใหญ
และการรักษาพนักงานใหทํางานกับบริษัทฯ ในระยะยาวตอไป
ดังนั้น เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน และเปนการประหยัดคาใชจายในการเดินทางของพนักงาน
รวมทั้งมีหองประชุมเพื่อใชในการเจรจาตอรองทางการคา มีศูนยคอมพิวเตอร ศูนยฝกอบรม และสถานที่
ประชุมขนาดใหญรองรับการจัดงานสัมมนาประจําปของบริษัทฯ พรอมทั้งสรางความสุขใหแกพนักงาน
ในเรื่องของสิ่งอํานวยความสะดวกขั้นพื้นฐานเชน หองอาหาร ที่จอดรถที่พอเพียง บริษัทฯ จึงจําเปนที่
จะตองมีสํานักงานใหญที่เหมาะสมแหงใหม
หนา 2 ของจํานวน 4 หนา
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บริษัทฯ จึงมีความประสงคจะซื้อที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง ของ บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) ที่ถนน
พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ในราคา 470.0 ลานบาท (สี่รอยเจ็ดสิบลาน
บาท) สําหรับใชจัดตั้งสํานักงานใหญแหงใหม โดยมีรายละเอียดดังนี้
โฉนดที่ดินเลขที่ 38439-38463, 74346, 85240, 155179 และ 210414 เนื้อที่ดินรวม 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
ทั้งนี้เนื่องจาก บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) เปนผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ และมีกรรมการรวมกัน
กับบริษัทฯ ดังนั้นการเขาซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสรางจาก บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) ในราคา 470.0
ลานบาท (สี่รอยเจ็ดสิบลานบาท) จึงเขาขายเปนรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่
เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 และที่แกไขเพิ่มเติม โดยมีขนาดรายการรอยละ 4.25 ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตน
สุทธิ (Net Tangible Asset) จากงบการเงินรวมระหวางกาลที่ไดผานการสอบทานจากผูสอบบัญชีของ
บริษัทฯ สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 (11,058.5 ลานบาท) ดังนั้น การเขาทํารายการ
ดังกลาวตองขออนุมัติการเขาทํารายการจากที่ประชุมผูถือหุน โดยตองไดรับคะแนนเสียงอนุมัติไมต่ํากวา 3
ใน 4 ของจํ า นวนเสี ย งทั ้ง หมดของผู ถ ือ หุ น หรือ ผู ร ับ มอบฉัน ทะที ่ม าประชุม และมีส ิท ธิอ อกเสีย ง
ลงคะแนน โดยไมนับสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย รวมทั้งบริษัทฯ ตองจัดใหมีที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระเพื่อใหความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของรายการ และความเปนธรรมของราคาและเงื่อนไข
ของรายการตอผูถือหุนของบริษัทฯ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติการทํารายการดวย
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ (โดยไมรวมกรรมการที่มีสวนไดเสีย) พิจารณาแลวมีความเห็นวา ราคาซื้อที่ดินและ
สิ่งปลูกสรางมีความสมเหตุสมผล โดยอางอิงจากราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสราง โดยผูประเมินราคา
อิสระ 2 รายที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. และการซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสรางในครั้งนี้สงผลดี
ตอบริษัทฯ และผูถือหุน รวมถึงเปนรายการที่มีราคาและเงื่อนไขที่เปนธรรม ตลอดจนไมกอใหเกิดการ
ถายเทผลประโยชน กลาวคือราคาซื้อขายอยูในชวงใกลเคียงกับราคาประเมินของผูประเมินอิสระ 2 ราย
คือ บริษัท แปลน แอพไพรซัล จํากัด และบริษัท ยู เค แวลูเอชั่น แอนด เอเจนซี่ จํากัด ที่ประเมินเมื่อวันที่
10 กรกฎาคม 2557 ในราคา 476.15 ล า นบาท และวั นที่ 17 กรกฎาคม 2557 ในราคา 480 ล า นบาท
ตามลําดับ โดยผูประเมินราคาอิสระทั้ง 2 ราย ใชวิธีการประเมินโดยการเปรียบเทียบราคาตลาดในการ
ประเมินมูลคาที่ดิน และวิธีตนทุนทดแทนสุทธิสําหรับการประเมินมูลคาสิ่งปลูกสราง
หนา 3 ของจํานวน 4 หนา
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คณะกรรมการจึ งมี ความเห็ นว า ที่ ประชุ มผู ถือหุ นควรพิ จารณาอนุ มัติ การลงทุ นในสิ นทรั พย เพื่ อจั ดตั้ ง
สํานักงานใหญแหงใหม และการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามรายละเอียดดังกลาวขางตน
(3)

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีความเห็นวา สมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอเรื่องอื่นๆ ที่ประสงคจะใหมี
การพิจารณาในที่ประชุมผูถือหุน นอกเหนือจากที่คณะกรรมการเสนอขางตน

จึงเรียนเชิญทานผูถือหุนโปรดเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวโดยพรอมเพรียงกัน ผูถือหุน
ทานใดประสงคที่จะแตงตั้งบุคคลอื่นมารวมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกขอความ
และลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามแบบทีแ่ นบมานี้ (สิ่งที่สงมาดวย 7)
อนึ่ง หากทานผูถือหุนประสงคจะมอบฉันทะใหกับกรรมการอิสระ บริษัทฯ ขอเรียนวา ทานผูถือหุนสามารถ
มอบฉันทะใหกรรมการอิสระทานใดทานหนึ่งของบริษัทฯ ดังนี้
(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



 1    11 

1



 2    11 

1



 3    11 

1



 4    11 

1



 5    11 

1



 6    11 

1



 7    11 

1



 8    11 

1



 9    11 

1



 10    11 

1



 11    11 

1
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สิ่งที่สงมาดวย 3
รายงlสสสิ่

รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกี ยวกับ
รายการได้ มาซึงสินทรั พย์ และรายการทีเกียวโยงกัน
กรณีการซือทีดินและสิงปลูกสร้ างจากบริ ษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)

ของ

บริ ษัท สยามแม็ คโคร จํากัด (มหาชน)

เสนอต่อ

ผู้ถือหุ้นของบริ ษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

จัดทําโดย

บริ ษัท เจดี พาร์ ทเนอร์ จํากัด

25 สิงหาคม 2557
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รายงานความเห็นของที ปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้ มาซึงสินทรัพย์ และรายการทีเกียวโยงกัน

สารบัญ
หน้ า
บทสรุปผู้บริหาร

6

ส่วนที 1

ข้ อมูลทัวไปบริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

11

ส่วนที 2

การขออนุมัติการซือทีดินและสิงปลูกสร้ างจากบริ ษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
2.1 ลักษณะและรายละเอียดของรายการ
2.2 ความสมเหตุสมผลของรายการ
2.3 ความเป็ นธรรมของราคาและเงือนไขของรายการ

24
39
50

ส่วนที 3

สรุปความเห็นของทีปรึ กษาทางการเงินอิสระ

60

เอกสารแนบ

สรุปรายงานประเมินมูลค่าทีดินและสิงปลูกสร้ างจัดทําโดยผู้ประเมินราคาอิสระ
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1

รายงานความเห็นของที ปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้ มาซึงสินทรัพย์ และรายการทีเกียวโยงกัน

คําย่ อ

ชือเต็ม

บริ ษัทฯ หรือ MAKRO
กลุ่มบริ ษัทฯ

บริ ษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท สยามแม็คโคร จํ ากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อ ย ได้ แก่ บริ ษัท สยามฟูด เซอร์ วิส
จํากัด และบริษัท วีนาสยาม ฟู้ด จํากัด
บริ ษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท สยามแม็คโคร โฮลดิง (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษัท โอเอชที จํากัด
ทีดินโฉนดเลขที 38439 – 38463, 74346, 85240, 155179 และ 210414 จํานวนรวม 29
โฉนด เนือที ดินรวม 9-0-47 ไร่ ตังอยู่ เลขที 1466 1468 1470 1472 และ 1474 ถนน
พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตพระโขนง กรุงเทพฯ
อาคารสูง 5 ชัน (พร้ อมชันดาดฟ้ า 1 ชัน และชันใต้ ดิน 1 ชัน) สิ งปลูกสร้ าง และอุปกรณ์
ส่วนควบ บนทีดินโฉนดเลขที 38439-38463, 74346, 85240, 155179 และ 210414
เนือทีดินรวม 9-0-47 ไร่ ตังอยู่เลขที 1466 1468 1470 1472 และ 1474 ถนนพัฒนาการ
แขวงสวนหลวง เขตพระโขนง กรุงเทพฯ
บริ ษัท แปลน แอพไพรซัล จํากัด
บริ ษัท ยูเค แวลูเอชัน แอนด์ เอเจนซี จํ ากัด
บริ ษัท เจดี พาร์ ท เนอร์ จํากัด

CPALL หรื อ ผู้ขาย
สยามแม็คโคร โฮลดิง
โอเอชที
ทีดิน

สิงปลูกสร้ าง

PLAN
UK
ทีปรึกษาทางการเงินอิสระ หรื อ IFA
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
สํานักงาน ก.ล.ต.
ประกาศได้มาและจําหน่ายไป

ประกาศเกียวโยง

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที ทจ. 20/2551 เรื อง หลักเกณฑ์ ในการทํารายการที มี
นัย สํ าคัญที เข้ าข่ ายเป็ นการได้ มาหรื อ จํ าหน่ ายไปซึงสิ น ทรัพ ย์ ลงวัน ที 31 สิ งหาคม
2551 และทีแก้ ไขเพิมเติม และประกาศของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพ ย์ แห่งประเทศ
ไทย เรือง การเปิ ดเผยข้ อ มูลและการปฏิบ ัติการของบริ ษัท จดทะเบียนในการได้ มาหรื อ
จําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที 29 ตุลาคม 2547 และทีแก้ ไขเพิมเติม
รายการเกียวโยงตามประกาศคณะกรรมการกํา กับ ตลาดทุน ที ทจ. 21/2551 เรื อง
หลั กเกณฑ์ ใ นการทํ า รายการที เกี ยวโยงกั น ลงวัน ที 31 สิ งหาคม 2551 และที แก้ ไข
เพิ มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย เรื อง การ
เปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิ บัติการของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการที เกี ยวโยงกัน พ.ศ.
2546 ลงวันที 19 พฤศจิกายน 2546 และทีแก้ ไขเพิมเติม
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25 สิงหาคม 2557
เรียน

ท่านผู้ถือหุ้น
บริ ษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

เรือง

ความเห็นของทีปรึ กษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้ มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน

ด้ วยที ประชุมคณะกรรมการของบริ ษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ” หรื อ “MAKRO”) ครั งที 3/2557 เมือ
วันที 5 สิงหาคม 2557 ได้ มีมติอนุมัตใิ ห้ บริ ษัทฯ ลงทุนซือสินทรัพย์และเห็นชอบในการเข้ าทํารายการทีเกี ยวโยงกัน ระหว่าง บริ ษัทฯ
กับบริ ษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) (“CPALL” หรื อ “ผู้ขาย”) ซึงเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ ข องบริ ษั ทฯ และมี กรรมการร่ วมกันกับ บริ ษัทฯ
ในการเข้ าซือที ดินโฉนดเลขที 38439-38463, 74346, 85240, 155179 และ 210414 เนือที ดินรวม 9-0-47 ไร่ (“ทีดิน”) พร้ อม
อาคารสูง 5 ชัน (พร้ อมชันดาดฟ้า 1 ชัน และชันใต้ ดิน 1 ชัน) สิงปลูกสร้ าง และอุปกรณ์ ส่วนควบ (“สิงปลูกสร้ าง”) ตังอยู่บนถนน
พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตพระโขนง กรุ งเทพฯ ในราคา 470.00 ล้ านบาท และอนุมัติให้ บริ ษั ทฯ ลงทุนก่อสร้ างเพิมเติมเพือ
ปรับปรุงและตกแต่งอาคาร รวมถึงติดตังระบบงานต่างๆ บนทีดินและสิงปลูกสร้ างทีบริ ษัทฯ จะเข้ าลงทุน เพือใช้ เป็ นสํานักงานใหญ่
แห่ งใหม่ ของบริ ษั ทฯ โดยมีมลู ค่าเงิ นลงทุนประมาณ 791.80 ล้ านบาท คิดเป็ นมูลค่าเงิ น ลงทุนรวมทังโครงการจํ านวน 1,261.80
ล้ านบาท
การซือทีดินและสิ งปลูกสร้ างจากผู้ข าย และการลงทุนก่อ สร้ างเพิมเติมเพือปรั บปรุ งและตกแต่ง รวมถึ งติดตังระบบงาน
ต่างๆ บนทีดินและสิงปลูกสร้ างดังกล่ าวข้ างต้ น ซึงมีมลู ค่าการลงทุนรวมทังโครงการจํานวน 1,261.80 ล้ านบาท ถือ เป็ นรายการ
ได้ มาซึงสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที ทจ. 20/2551 เรื อง หลักเกณฑ์ ในการทํารายการที มีนัยสําคัญทีเข้ าข่าย
เป็ นการได้ มาหรื อ จําหน่ายไปซึงสินทรั พย์ ลงวัน ที 31 สิงหาคม 2551 และที แก้ ไขเพิมเติม และประกาศของคณะกรรมการตลาด
หลั กทรั พ ย์ แ ห่งประเทศไทย เรื อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิ บัติ การของบริ ษั ทจดทะเบียนในการได้ มาหรื อ จํ า หน่ ายไปซึง
สิน ทรัพ ย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที 29 ตุล าคม 2547 และที แก้ ไขเพิมเติม (“ประกาศได้ มาและจํ าหน่ายไป”) ซึงคิดเป็ นขนาดรายการ
สูงสุดเมือคํานวณรายการตามเกณฑ์ มลู ค่ารวมของสิ งตอบแทน โดยคํานวณจากงบการเงิ น รวมของบริ ษั ทฯ สิ นสุด ณ วันที 30
มิถุนายน 2557 เท่ากับร้ อยละ 3.56 ของมูล ค่าสินทรัพย์ รวมของบริ ษัทฯ (35,400.72 ล้ านบาท) ทังนี เมือนับรวมรายการได้ มาซึง
สินทรัพย์อืนทีคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ อนุมตั พิ ร้ อมกันในการประชุมครั งนี อีกจํานวน 1,092.70 ล้ านบาท ซึงมีข นาดรายการสูงสุด
ตามเกณฑ์ มลู ค่ารวมของสิงตอบแทนเท่ ากับร้ อ ยละ 3.09 และรายการได้ มาซึงสิน ทรัพย์ อืนของบริ ษัทฯ ทีเกิดขึ นในช่วง 6 เดือนที
ผ่านมา จํานวนทังสิน 4,967.50 ล้ านบาท ซึงมีขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิงตอบแทน เท่ ากับ ร้ อ ยละ 14.03 จะมี
ขนาดรายการรวมทังสินเท่ากับร้ อยละ 20.68 ของมูลค่าสินทรัพ ย์ รวม ซึงมีขนาดรายการสูงกว่าร้ อยละ 15.00 แต่น้อยกว่าร้ อ ยละ
50.00 บริ ษัทฯ จึงต้ องรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และส่งหนังสื อสารสนเทศเวียนให้ กับ ผู้ถือ
หุ้นของบริ ษัทฯ ภายใน 21 วัน นับแต่วนั ทีเปิ ดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ ฯ
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อย่างไรก็ดี ด้ วยเหตุทีผู้ขายเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ (ณ วันที 21 สิงหาคม 2557 CPALL ถือ หุ้น ทางตรงและทางอ้ อม
ในบริ ษัทฯ รวมจํานวน 4,698,149,500 หุ้น หรือคิดเป็ นร้ อยละ 97.88 ของจํานวนหุ้นทีออกและจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ ษั ทฯ1)
และทังสองบริ ษัทมีกรรมการร่ วมกัน 2 ด้ วยเหตุนี การซือทีดิน และสิงปลูกสร้ างจากผู้ข าย ในมูลค่า 470.00 ล้ านบาท จึงถือเป็ น
รายการทีเกียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ. 21/2551 เรื องหลักเกณฑ์ ในการทํารายการที เกี ยวโยงกัน
ลงวัน ที 31 สิงหาคม 2551 และที แก้ ไขเพิมเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย เรื อง การเปิ ดเผย
ข้ อ มูลและการปฏิ บ ัติการของบริ ษัท จดทะเบียนในรายการที เกียวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวัน ที 19 พฤศจิกายน 2546 และทีแก้ ไข
เพิมเติม (“ประกาศเกี ยวโยง”) โดยมี ข นาดรายการร้ อยละ 4.25 ของมูลค่า สินทรั พย์ ทีมี ต วั ตนสุทธิ ณ วันที 30 มิถุนายน 2557
(11,058.52 ล้ านบาท) ซึงมากกว่าร้ อยละ 3.00 ของมูลค่าสิน ทรัพ ย์ ทีมีตัวตนสุท ธิ ดังนัน บริ ษัทฯ ต้ องขออนุมัติการเข้ าทํ ารายการ
จากทีประชุมผู้ถือหุ้น โดยต้ องได้ รับคะแนนเสียงอนุมัตไิ ม่ตากว่
ํ า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือ หุ้นที มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน โดยไม่ นับ ส่ วนของผู้ถือ หุ้น ที มี ส่ วนได้ เสี ย รวมทั งบริ ษั ท ฯ ต้ อ งจัดให้ มีที ปรึ กษาทางการเงิ นอิ ส ระเพื อให้
ความเห็นเกียวกับความสมเหตุสมผลของรายการ และความเป็ นธรรมของราคาและเงือนไขของรายการต่อ ผู้ถือหุ้น ของบริ ษัทฯ เพือ
ประกอบการพิจารณาอนุมตั กิ ารทํารายการ
ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั งที 3/2557 เมือวันที 5 สิงหาคม 2557 ได้ มีมติอนุมัติแ ต่งตังให้ บ ริ ษัท เจดี พาร์ ทเนอร์
จํากัด (“ทีปรึกษาทางการเงินอิส ระ” หรื อ “IFA”) ในฐานะทีปรึ กษาทางการเงิ นทีได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) และเป็ นอิสระจากบริ ษัท ฯ เป็ นที ปรึ กษาทางการเงิ นอิส ระในการให้
ความเห็นเกียวกับความสมเหตุสมผลของราคาและเงือนไขการเข้ าทํารายการต่อ ผู้ถือ หุ้นของบริ ษัท ฯ ประกอบการพิจารณาอนุมัติ
การทํารายการทีเกียวโยงกันของบริ ษัทฯ ในครังนี
รายงานของทีปรึกษาทางการเงินอิสระฉบับนี จัดทําขึนจากข้ อมูลทีได้ จากการสัมภาษณ์ และเอกสารทีได้ รับ จากบริ ษัทฯ
และข้ อมูลทีเผยแพร่ ตอ่ สาธารณชนทัวไป นอกจากนี ทีปรึ กษาทางการเงิ น อิสระได้ พิจารณาถึงสภาวะเศรษฐกิ จ ณ ปั จจุบ ัน ในการ
พิจารณาเพือให้ ความเห็นในการเข้ าทํารายการในครังนี ดังนัน หากข้ อมูลทีใช้ ในการศึกษานี มีการเปลียนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญ
ในอนาคต อาจส่งผลให้ ความเห็นของทีปรึ กษาทางการเงินอิสระเปลียนแปลงตามไปด้ วย ซึงข้ อ มูลทีใช้ ในการจัดทํ ารายงานฉบับนี
เช่น
 มติคณะกรรมการบริ ษัทฯ ทีเกียวข้ องกับการเข้ าทํารายการ
 สารสนเทศการเข้ าทํารายการทีเกียวโยงกันและรายการได้ มาซึงสินทรัพย์ ของบริ ษัทฯ
1

CPALL ถือหุ้นทางตรงในบริษัทฯ จํานวน 2,057,846,700 หุ้น หรือคิดเป็ นร้ อยละ 42.87 ของจํานวนหุ้นทีออกและจําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
ของบริษั ทฯ และถื อหุ้นทางอ้ อมในบริ ษัท ฯ ผ่านบริ ษัท สยามแม็ค โคร โฮลดิง (ประเทศไทย) จํากัด (“สยามแม็ คโคร โฮลดิง”) จํานวน
2,640,320,800 หุ้น หรือคิดเป็ นร้ อยละ 55.01 ของจํานวนหุ้นทีออกและจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ ษัทฯ (ณ วันที 4 กรกฎาคม 2556
CPALL ถือหุ้นทางตรงในสยามแม็คโคร โฮลดิง ร้ อยละ 49.00 และถือหุ้นทางอ้ อมในสยามแม็คโคร โฮลดิง ผ่านบริษัท โอเอชที จํากัด (“โอเอชที”)
ร้ อยละ 51.00 โดย ณ วันที 4 กรกฎาคม 2556 CPALL ถือหุ้นในโอเอชที ร้ อยละ 100.00)
2
กรรมการร่วมกันระหว่างบริษัทฯ กับ CPALL (จํานวน 8 ท่าน จากทังหมด 18 ท่าน) ได้ แก่ นายก่อศักดิ ไชยรัศมีศักดิ นายประเสริฐ จารุพนิช
นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล นายปิ ยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล นายสุภกิต เจียรวนนท์ นายณรงค์ เจียรวนนท์ นายอดิเรก ศรีป ระทักษ์ และนาย
อํารุง สรรพสิทธิวงศ์
4

รายงานความเห็นของที ปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้ มาซึงสินทรัพย์ และรายการทีเกียวโยงกัน

 แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2556 (แบบ 56-1) ของบริษัทฯ
 งบการเงินของบริ ษัทฯ ทีผ่านการตรวจสอบและสอบทานจากผู้สอบบัญชีได้ รับอนุญาตของบริ ษัท ฯ สําหรับปี สินสุด
วันที 31 ธันวาคม 2554 – 2556 และงวด 6 เดือน สินสุดวันที 30 มิถุนายน 2557
 ร่ างสัญญาและ/หรื อสัญญาทีเกียวข้ องกับการทํารายการ เช่น หนังสือเสนอขายที ดิน และสิ งปลูกสร้ างของ CPALL ลง
วันที 8 กรกฎาคม 2557
 ข้ อมูลจากการสัมภาษณ์ผ้ บู ริหารและเจ้ าหน้ าทีของบริ ษัทฯ และการ Site Visit ทีดินและสิงปลูกสร้ างทีจะทํารายการ
 รายงานประเมินมูลค่าสินทรัพย์ทีเกียวข้ องกับการทํารายการ ซึงจัดทําโดยบริ ษัทผู้ป ระเมินราคาอิ สระ 2 ราย ซึงได้ รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ลงวันที 16 กรกฎาคม 2557 และวันที 22 กรกฎาคม 2557
 ข้ อมูลการประเมินมูลค่างบลงทุนค่าก่อสร้ างเพิมเติมของบริ ษัทฯ ซึงจัดทํ าโดยบริ ษัททีปรึ กษาด้ านวิศวกรรม ลงวันที
15 สิงหาคม 2557
 ข้ อมูลการสํารวจทีดินและสิงปลูกสร้ างอืนในบริ เวณใกล้ เคียงกับสินทรัพ ย์ ทีจะทํ ารายการจากการสอบถามข้ อมูล จาก
บริ ษัทนายหน้ าอสังหาริมทรัพย์โดยทีปรึ กษาทางการเงินอิสระ
 ข้ อมูลและเอกสารอืนๆ ทีได้ รับจากบริ ษัทฯ
นอกจากนี การจัดทําความเห็นของทีปรึ กษาทางการเงินอิสระตังอยู่ภายใต้ สมมติฐาน ดังนี
 ข้ อมูลและเอกสารทังหมด ซึงทีปรึกษาทางการเงินอิสระได้ รับจากบริษัทฯ รวมถึงข้ อมูลทีได้ จากการสัมภาษณ์ ผ้ บู ริ ห าร
ของบริษัทฯ มีความครบถ้ วน ถูกต้อง เป็ นจริง และความเห็นทีแสดงไว้ สามารถเชือถือได้ และใกล้ เคียงกับสภาพความ
จริ ง ณ ปั จจุบนั
 ไม่มีเหตุการณ์ใดทีได้ เกิดขึน หรือกําลังจะเกิด หรือมีความเป็ นไปได้ ว่าจะเกิ ด ทีอาจจะส่ งผลกระทบอย่ างมีนัยสําคัญ
ต่อผลประกอบการและสถานะทางการเงินของบริ ษัทฯ
 สัญญาทางธุรกิจต่างๆ เกียวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ ทีทํากับคู่สัญญายังคงถูกต้ อ งตามกฎหมาย มีผลบังคับใช้
และผลผูกพันตามสัญญา และไม่มีการเปลียนแปลงเงือนไข เพิกถอน หรื อยกเลิก
ทังนี ทีปรึกษาทางการเงินอิสระได้ จัดทํารายงานความเห็น เกี ยวกับการเข้ าทํ ารายการทีเกียวโยงกันของบริ ษั ทฯ ณ วันที
25 สิงหาคม 2557 และขอรับรองว่าได้ ทําหน้ าทีศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ดังที ได้ กล่าวมาข้ างต้ น ตามมาตรฐานวิช าชี พ และ
ได้ ให้ เหตุผ ลบนพืนฐานของข้ อมูล และการวิเคราะห์ อ ย่างเทียงธรรม โดยคํานึง ถึงประโยชน์ ของผู้ถือ หุ้นรายย่อยของบริ ษัทฯ เป็ น
สําคัญ อย่างไรก็ดี ความเห็นของทีปรึ กษาทางการเงินอิสระตังอยู่บนสมมติฐานว่าข้ อมูลและเอกสารที ได้ รับจากบริ ษัทฯ รวมถึงจาก
การสัมภาษณ์ผ้ บู ริหารของบริ ษัทฯ ตลอดจนข้ อมูลทีเปิ ดเผยต่อสาธารณชน และข้ อมูลอืนๆ ทีเกียวข้ องเป็ นข้ อ มูลทีถูกต้ อ งและเป็ น
ความจริ งในขณะทีทีปรึกษาทางการเงินอิสระจัดทํารายงานความเห็นนี ดังนัน หากข้ อมูลดังกล่าวข้ างต้ นไม่ ถูกต้ อง และ/หรื อ ไม่เป็ น
จริ ง และ/หรื อไม่ครบถ้ วน และ/หรื อ มี การเปลียนแปลงอย่างมี นัยสําคัญในอนาคต อาจส่งผลกระทบต่อ ความเห็ นของที ปรึ กษา
ทางการเงินอิสระในการให้ ความเห็น ในครั งนี ด้ วยเหตุนี ทีปรึ กษาทางการเงินอิสระจึ งไม่อาจยื นยันถึงผลกระทบทีอาจเกิดขึนต่อ
บริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้นในอนาคตจากปั จจัยดังกล่าวได้ อีกทัง ความเห็นของทีปรึ กษาทางการเงิ นอิส ระในครังนี มีวัตถุป ระสงค์เพือให้
ความเห็นแก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทฯ ต่อการเข้ าทํารายการดังรายละเอียดข้ างต้ นเท่านัน โดยการตัดสิ นใจลงคะแนนเสียงอนุมัติสําหรั บ
การเข้ าทํารายการในครังนี อยู่ในดุล พิ นิจของผู้ถือหุ้น ของบริ ษัทฯ เป็ นสําคัญ ซึงผู้ถือหุ้นควรจะศึก ษาข้ อมูล และพิจารณาเหตุผล
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ข้ อดี ข้ อด้ อย ปั จจัยความเสียง ข้ อจํากัด และความเห็นในประเด็น พิ จารณาต่างๆ ทีเกี ยวข้ อ งกับการเข้ าทํ ารายการดังกล่ าวทีแนบ
มาพร้ อมกับหนังสื อ เชิญประชุมผู้ถือ หุ้นในครั งนี ด้ วยความรอบคอบระมัดระวังก่ อ นลงมติ เพือพิจารณาอนุมัติการเข้ าทํารายการ
ดังกล่าวได้ อย่างเหมาะสม ทังนี การให้ ความเห็นนีมิได้ เป็ นการรับรองผลสําเร็ จของการเข้ าทํ ารายการต่างๆ รวมถึงผลกระทบทีอาจ
เกิดขึน และทีปรึกษาทางการเงิน อิสระไม่ต้อ งรับ ผิดชอบต่อผลกระทบใดๆ ทีอาจเกิ ดขึนจากการเข้ าทํารายการดังกล่าว ไม่ว่าโดย
ทางตรงหรื อทางอ้ อม
ทีปรึกษาทางการเงินอิสระได้ พิจารณาถึงความสมเหตุสมผลของรายการทีเกียวโยงกันของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี
บทสรุ ปผู้บริ หาร
เมือวันที 5 สิงหาคม 2557 ทีประชุ มคณะกรรมการบริ ษัทครั งที 3/2557 ได้ อนุมัติให้ บริ ษัท ฯ ลงทุน ซือที ดินโฉนดเลขที
38439-38463, 74346, 85240, 155179 และ 210414 เนือทีดินรวม 9-0-47 ไร่ พร้ อมอาคารสูง 5 ชัน (พร้ อมชันดาดฟ้า 1 ชัน และ
ชันใต้ ดนิ 1 ชัน) สิงปลูกสร้ าง และอุปกรณ์ส่วนควบ ตังอยู่บนถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตพระโขนง กรุ งเทพฯ จาก CPALL
ซึงเป็ นผู้ถือ หุ้น ใหญ่ ของบริษั ทฯ และมี กรรมการร่ วมกัน กับ บริ ษั ทฯ ในราคา 470.00 ล้ านบาท รวมทัง อนุมัติให้ บริ ษัทฯ ลงทุน
ก่อสร้ างเพิมเติมเพือปรับปรุงและตกแต่งอาคาร รวมถึงติดตังระบบงานต่างๆ บนทีดินและสิงปลูกสร้ า งที บริ ษัท ฯ จะเข้ าลงทุน โดยมี
มูลค่าเงินลงทุนประมาณ 791.80 ล้ านบาท คิดเป็ นมูลค่าเงินลงทุนรวมทังโครงการจํานวน 1,261.80 ล้ านบาท
การซือทีดินและสิงปลูกสร้ าง พร้ อมการลงทุนเพือก่อสร้ าง ปรับปรุงและตกแต่งสิงปลูกสร้ างดังกล่ าวเพิมเติมของบริ ษัทฯ
ในครังนี มีวตั ถุประสงค์เพือใช้ ทีดินและสิงปลูกสร้ างดังกล่าวเป็ นอาคารสํานักงานใหญ่ แห่งใหม่ข องบริ ษั ทฯ แทนอาคารสํ านักงาน
เดิม 3 แห่ งในปั จจุบัน ทีตังอยู่บริ เวณแม็ คโคร สาขาลาดพร้ าว ถนนลาดพร้ าว และพืนที เช่ าของอาคารจิตต์อุทัย ถนนรามคําแหง
เพือเป็ นการแก้ ปัญหาความไม่ เพี ยงพอของพืนทีในการทํางานต่อจํ านวนพนักงานในปั จจุบัน และรองรั บการเพิ มขึนของจํานวน
บุคลากรของบริ ษัทฯ ในอนาคตตามแผนการขยายธุ รกิ จในหลายด้ าน เช่ น การเปิ ดแม็คโครสาขาใหม่ การขยายงานด้ านธุ รกิ จฟูด
เซอร์ วิส การขยายช่องทางการจํ าหน่ ายสิ นค้ าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) เป็ นต้ น รวมทัง เป็ นการเพิมประสิทธิ ภ าพ
การทํางาน และลดค่าใช้ จ่ายต่างๆ ของบริ ษั ทฯ ในระยะยาวทีเกิดจากการจัดหาพืนที ทํา งาน ห้ องประชุม ห้ องอบรมสัมมนา เพือ
รองรับการปฏิบัตงิ านของพนักงานและการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ของบริ ษัท ฯ รวมถึ งค่าใช้ จ่ายอื นๆ ทีเกิดขึนอันเนืองมาจากการมี
สํานักงานแยกอยู่คนละพืนที เช่น ค่าเดินทาง ค่าขนส่ง
ทังนี ด้ วยเหตุทีสิงปลูกสร้ างดังกล่าวไม่ไ ด้ อยู่ในสภาพพร้ อ มใช้ งานได้ ทัน ที เนื องจากสิงปลู กสร้ างที บริ ษั ท ฯ จะเข้ าทํ า
รายการในครังนี (เดิมเป็ นอาคารสํานักงานใหญ่ของบริ ษัท ลิเบอร์ ตประกั
ี
นภัย จํ ากัด) ได้ ยุติการใช้ ป ระโยชน์ มาตังแต่เมื อประมาณ
ปี 2553 ก่อ นที CPALL จะเข้ าลงทุนในสินทรั พย์ ดงั กล่ าวเมื อปี 2556 และปั จจุบั นสินทรั พย์ ดังกล่ าวอยู่ ระหว่างการรื อถอนสิ ง
ตกแต่งทังหมดภายในอาคารและบางส่ว นของภายนอกอาคารที ชํารุดทรุ ดโทรม ตามแผนงานปรับปรุงตกแต่งสิ งปลูกสร้ างของ
CPALL ก่อนทีจะมีการเจรจาซือขายสินทรัพย์ ดงั กล่ าวกับบริ ษัทฯ ดังนัน บริ ษัท ฯ จึงจําเป็ นต้ องมีการลงทุนเพือก่อสร้ าง ปรั บปรุง
และตกแต่งสิงปลูกสร้ างดังกล่ าวเพิ มเติม เพือให้ สิงปลูกสร้ างมี ความพร้ อมต่อการใช้ งานเป็ นสํานักงานใหญ่ แ ห่งใหม่ของบริ ษัทฯ
และสอดคล้ องกับแผนการใช้ พืนทีเพือรองรับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปั จจุบนั และแผนการขยายธุรกิจด้ านอืนๆ ในอนาคต
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การซือทีดินและสิงปลูกสร้ าง พร้ อมการลงทุนเพือก่อสร้ าง ปรับปรุง และตกแต่งสิ งปลูกสร้ างดังกล่ าวเพิ มเติมของบริ ษัทฯ
ดังกล่ าวถือเป็ นรายการได้ มาซึงสิ นทรั พย์ ตามประกาศได้ มาและจําหน่ ายไปตามประกาศได้ มาและจําหน่ ายไป ซึงคิดเป็ นขนาด
รายการสูงสุดเมือคํานวณรายการตามเกณฑ์ มลู ค่ารวมของสิงตอบแทน เท่ากับ ร้ อยละ 3.56 ของมูล ค่าสินทรัพย์รวมของบริ ษัทฯ
และเมือนับรวมรายการได้ มาซึงสินทรั พย์ อื นทีคณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ อ นุมัติพร้ อ มกัน ในการประชุมครั งนีอีกจํา นวน 1,092.70
ล้ านบาท ซึงมีขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิงตอบแทนเท่ากับร้ อยละ 3.09 และรายการได้ มาซึงสินทรัพย์ อืนของ
บริ ษัทฯ ทีเกิดขึ นในช่วง 6 เดือนทีผ่านมา จํานวนทังสิน 4,967.50 ล้ านบาท ซึงมีข นาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์ มลู ค่ารวมของสิง
ตอบแทน เท่ากับร้ อยละ 14.03 จะมีขนาดรายการรวมทังสินเท่ากับร้ อยละ 20.68 ของมูลค่าสินทรัพย์รวม
นอกจากนี เนืองจากผู้ขายเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัทฯ และทังสองบริ ษัท มีกรรมการร่ วมกัน ด้ วยเหตุนี การซือทีดิน และ
สิงปลูกสร้ างจากผู้ขาย ในมูลค่า 470.00 ล้ านบาท จึงถือเป็ นรายการทีเกียวโยงกันตามประกาศเกียวโยง โดยมี ขนาดรายการร้ อยละ
4.25 ของมูลค่าสินทรัพย์ทีมีตวั ตนสุทธิ ซึงมากกว่าร้ อยละ 3.00 ของมูลค่าสินทรัพย์ ทีมีตวั ตนสุท ธิ ดังนัน บริ ษัทฯ ต้ องขออนุมัติการ
เข้ าทํารายการจากที ประชุม ผู้ถือ หุ้น โดยต้ อ งได้ รั บคะแนนเสี ยงอนุมัติไม่ตํากว่า 3 ใน 4 ของจํ านวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้น ที มา
ประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่ นับ ส่ วนของผู้ถือหุ้น ทีมีส่วนได้ เสีย รวมทังบริ ษัทฯ ต้ องจัดให้ มีทีปรึ กษาทางการเงิ น
อิสระเพือให้ ความเห็นเกียวกับความสมเหตุสมผลของรายการ และความเป็ นธรรมของราคาและเงือนไขของรายการต่อผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัทฯ เพือประกอบการพิจารณาอนุมตั ิการทํารายการ
จากการวิเคราะห์ของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับความสมเหตุส มผลของรายการ รวมถึงความเป็ นธรรมของราคา
และเงือนไขของการซือทีดินและสิงปลูกสร้ างของ CPALL ทีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า การซือทีดินและสิ งปลูกสร้ าง พร้ อมการ
ลงทุนเพือก่อสร้ าง ปรับปรุง และตกแต่งสิงปลูกสร้ างดังกล่าวเพิมเติมของบริ ษัทฯ มีความเหมาะสม เนืองจาก
1. ทําให้ บริ ษัทฯ ได้ มาซึงทีดินและอาคารสํานักงานทีมีศกั ยภาพเป็ นไปตามคุณสมบัติทีบริ ษัท ฯ กํ าหนด ทังในด้ านพืนที
ใช้ สอย ทําเลทีตัง และลักษณะของสินทรัพย์ (รายละเอียดแสดงไว้ ในส่วนที 2 ข้ อ 2.1 ของรายงานฉบับ นี) เพือรองรับ
การประกอบธุรกิจของบริ ษัทฯ
 ปั จจุบันอาคารสํานักงานใหญ่ของบริ ษัทฯ ทังหมด 3 แห่ง (ตังอยู่บนถนนลาดพร้ าว และถนนรามคําแหง) มีเนือที
รวมประมาณ 8,300 ตารางเมตร ไม่ เพียงพอต่อ การปฏิบั ติงานของพนัก งานทีมี จํานวนเพิ มขึ นอย่างรวดเร็ ว
โดยเฉพาะอย่างยิ งในช่ วง 2 – 3 ปี ที ผ่านมา โดยสิงปลูกสร้ างทีบริ ษั ทฯ จะเข้ าลงทุนครังนี จะช่วยให้ บริ ษัทฯ มี
พืนทีเพียงพอสําหรับการดําเนิ นงานอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ รวมถึงสามารถจัดสรรพื นที ส่วนกลางเพื อใช้ ในการ
ดําเนิ นธุ รกิ จและเป็ นสิงอํ านวยความสะดวกขันพื นฐาน เช่ น ห้ อ งประชุม ห้ อ งอบรมสัม มนาขนาดใหญ่ ศูน ย์
คอมพิว เตอร์ (Server Room) ซึงปั จจุบัน บริ ษั ท ฯ มี ข้ อจํ ากัดด้ า นขนาดของพื นที ในการดําเนิ น การดังกล่ าว
นอกจากนัน สิ นทรั พย์ ยังตังอยู่ในบริ เวณใกล้ เคียงกัน กับ อาคารสํานั กงานใหญ่ ณ ปั จจุบ ันของบริ ษัท ฯ และ
แม็คโคร สาขาลาดพร้ าว ซึงเป็ นศูนย์กลางในการดําเนินงาน จะช่วยคงไว้ ซึงประสิทธิ ภ าพและความต่อ เนื องของ
การดําเนินงาน และเพือเป็ นประโยชน์ ตอ่ พนักงานของบริ ษัทฯ ทีส่วนใหญ่มีบ้านพักอาศัยในพืนทีดังกล่าว
 สํานักงานใหญ่แห่งใหม่ของบริ ษั ทฯ จะช่ วยรองรับโอกาสในการเติบ โตทางธุรกิจของบริ ษั ทฯ ในช่วง 10 – 20 ปี
ข้ า งหน้ า จากนโยบายและแผนการลงทุน อย่ างต่ อ เนื อง เช่ น การเปิ ดแม็ ค โครสาขาใหม่ ๆ การลงทุน ใน
ต่างประเทศ การขยายงานด้ านธุรกิจฟูดเซอร์ วสิ เป็ นต้ น
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2. ช่วยลดภาระค่าใช้ จ่ายในระยะยาวของบริ ษัทฯ ดังนี
 ค่าเช่าพืนทีอาคารสํานักงาน โดยปั จจุบนั บริษัทฯ มีการเช่ าอาคารสํ านักงาน 1 แห่ ง ทีอาคารจิตต์ อุท ัย ตังอยู่บน
ถนนรามคําแหง พืนทีเช่าประมาณ 4,007 ตารางเมตร ประมาณ 1.18 ล้ านบาทต่อ เดือน รวมทัง มี ค่าเช่ าที จอด
รถเพิมเติม
 ค่าใช้ จ่า ยในการจัดหาพืนทีทํางานชัวคราวในรูป แบบตู้คอนเทนเนอร์ ให้ แ ก่ พนักงาน เนืองจากการขาดแคลน
พืนทีทํ างานโดยเฉพาะในช่ว งที มี การขยายสาขาแม็ คโครใหม่ โดยในปี 2556 และงวด 6 เดือ นของปี 2557
บริ ษัทฯ มีคา่ ใช้ จ่ายดังกล่าวประมาณ 1.12 ล้ านบาท และ 0.05 ล้ านบาท ตามลําดับ
 ค่าเช่าสถานทีเพือใช้ ในการจัดประชุมหรื อการฝึ กอบรมและการจัดสัมมนาต่างๆ ซึงมี การดํา เนินการเป็ นประจํ า
ต่อเนือง เนืองจากอาคารสํ านักงานของบริ ษัท ฯ ณ ปั จจุบัน มีจํานวนและขนาดของห้ อ งประชุมค่อ นข้ างจํากัด
โดยในปี 2556 และงวด 6 เดือนของปี 2557 บริ ษัทฯ มีค่าใช้ จ่ายดังกล่ าวประมาณ 4.33 ล้ านบาท และ 2.96
ล้ านบาท ตามลําดับ
 ค่าเดินทาง ค่าขนส่ง และค่าใช้ จ่ายเบ็ดเตล็ดอืนๆ ทีไม่จําเป็ น อันเกิ ดขึ นเนืองจากการมีสํานักงานแยกอยู่ห ลาย
พืนที
3. เพิมประสิท ธิ ภาพการทํางานของผู้บริ ห ารและพนักงานจากการมี สํานักงานใหญ่ ในพื นทีแห่งเดียว รวมทัง ช่ วยเพิ ม
ความคล่องตัวและความรวดเร็ วในการประสานงานระหว่างฝ่ ายงาน อี กทัง ยังทํ าให้ บริ ษัทฯ สามารถบริ ห ารจัดการ
ทรัพยากรทีมีอยู่เพือมาใช้ ประโยชน์ ร่วมกันได้ อย่างสูงสุด เช่ น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการสื อสาร อุปกรณ์
เครื องใช้ สํานักงาน เป็ นต้ น
4. ลดความเสียงที อาจเกิดขึ นจากการเช่ าอาคารสํานักงานอื นเพือใช้ เป็ นอาคารสํานักงานใหญ่ข องบริษั ทฯ เช่น ความ
เสียงจากการเปลียนแปลงราคาค่ าเช่าและค่า บริ การ ระยะเวลาให้ เช่ า รวมทังเงื อนไขต่างๆ ซึงอาจทํ าให้ สิ ทธิ ข อง
บริ ษัทฯ ในฐานะผู้เช่าด้ อยลง ซึงอาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ได้
5. มูลค่าเงินลงทุนทีบริ ษัทฯ ต้ องชําระในการได้ มาซึงทีดินและสิงปลูกสร้ าง จํานวน 470.00 ล้ านบาท และใช้ สําหรั บการ
ปรับปรุงตกแต่งสิงปลูกสร้ างเพิมเติม จํานวน 791.80 ล้ านบาท มีความเหมาะสม เนืองจาก
 ราคาในการได้ มาซึงทีดิน และสิงปลูกสร้ าง ที 470.00 ล้ านบาท เป็ นราคาทีตํากว่าช่ วงราคายุติธรรมที ประเมิน
โดยผู้ประเมินราคาสินทรัพย์อิสระ 2 ราย ซึงมีมลู ค่าเท่ากับ 476.15 ล้ านบาท และ 480.00 ล้ านบาท
 การปรับปรุงตกแต่งสิงปลูกสร้ างเพิมเติม ซึงมีงบลงทุนรวมจํานวน 791.80 ล้ านบาท เพือให้ สิงปลูกสร้ างทีบริ ษัทฯ
จะเข้ าลงทุนในครังนีมีสภาพพร้ อมต่อการใช้ งานเป็ นสํานักงานใหญ่แห่งใหม่ของบริ ษัท ฯ เมื อหักค่าเบ็ ดเตล็ดและ
สํารองอื นๆ (Contingency Cost) ทีบริ ษั ท ฯ ตังไว้ จํานวน 60.00 ล้ านบาท ค่าจดทะเบี ยนการโอนกรรมสิท ธิ
จํานวน 4.70 ล้ านบาท และค่าเฟอร์ นิเจอร์ ส่วนกลางจํ านวน 4.00 ล้ านบาท จะมีจํานวนเท่ากับ 723.10 ล้ าน
บาท ซึงมีมลู ค่าใกล้ เคียงกับการประมาณราคาค่าก่อสร้ างของบริ ษัททีปรึกษาด้ านวิศวกรรม ที 743.62 ล้ านบาท
(ประมาณการเฉพาะค่าก่อสร้ างและค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ องกับงานก่อสร้ าง โดยไม่รวมค่าเบ็ดเตล็ดและสํ ารองอืนๆ
(Contingency Cost) ค่าจดทะเบียนการโอนกรรมสิทธิ และค่าเฟอร์ นิเจอร์ )
 การลงทุนในโครงการอาคารสํานักงานแห่งใหม่ของบริษัทฯ ทีมีมลู ค่าเงินลงทุน รวม 1,261.80 ล้ านบาท มีความ
คุ้มค่าในการลงทุนเมือเปรียบเทียบกับการเช่าสิงปลูกสร้ างดังกล่าวจาก CPALL ซึงมีมูลค่าปั จ จุบัน สุทธิ เท่ ากับ
1,300.23 ล้ านบาท ขณะทีการเช่าอาคารสํานักงานอืนในบริ เวณใกล้ เคียงกับอาคารสํานักงานใหญ่ ของบริ ษัทฯ
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ในปั จจุบนั เพิมเติม แม้ จะมีมลู ค่าปั จจุบนั สุทธิตํากว่าการลงทุนในครังนี แต่มีข้ อจํากัดและข้ อควรพิจารณาหลาย
ประการ เช่น ขนาดของพืนทีเช่าทีไม่เพียงพอ และสภาพอาคารทีเก่ากว่า เป็ นต้ น
ทังนี รายละเอียดการประเมินความเหมาะสมของราคาในการเข้ าทํารายการดังกล่าว ปรากฎในส่ วนที 2 ข้ อ 2.3 ของ
รายงานฉบับนี
6. เงือนไขในการซือขายสิ นทรั พย์ ในครังนี เป็ นเงื อนไขปกติของการซือขายทีดินและสิ งปลูกสร้ างโดยทัวไป ซึงไม่ทําให้
บริ ษัทฯ เป็ นฝ่ ายเสียประโยชน์ แต่อย่างใด
ดังนัน ผู้ถือหุ้นควรอนุ มตั ิการเข้ าทํารายการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การเข้ าทํารายการดังกล่าวมี ข้อด้ อยและความเสียงที
ผู้ถือหุ้นควรพิจารณาเพิมเติมเพือประกอบการลงมติอนุมตั กิ ารเข้ าทํารายการ กล่าวคือ
1. การเข้ าทํ ารายการในครั งนี จะทํ า ให้ บริ ษั ท ฯ มี ภ าระในการชําระค่ าที ดิน และสิ งปลูก สร้ าง รวมถึ ง การลงทุน เพื อ
ปรับปรุงตกแต่งและติดตังงานระบบเพิมเติมเพือให้ สิงปลูกสร้ างมีสภาพพร้ อมใช้ งาน เป็ นจํานวนรวมทังสิน 1,261.80
ล้ านบาท โดยคาดว่าจะทยอยจ่ายชําระภายในปี 2558 ซึงจะส่งผลให้ กระแสเงินสดและสภาพคล่ องของกลุ่มบริ ษัทฯ
ลดลง รวมถึงอาจทําให้ กลุ่มบริษัทฯ สูญเสียโอกาสในการนําเงิ นไปใช้ ในการลงทุน ด้ านอืนทีก่อให้ เกิ ดรายได้ เช่น การ
ขยายสาขาแม็คโคร หรื อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
2. ผลกระทบทีอาจเกิดขึนจากการเข้ าทํารายการต่อฐานะทางการเงินของบริษัทฯ
 กรณีทีบริ ษั ท ฯ มีการเบิ กใช้ เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงิน เพือเป็ นส่วนหนึ งของแหล่ งเงินทุน ในการซือ
สินทรัพย์ในครังนี จะทําให้ บริษัทฯ มีภาระหนีสินและค่าใช้ จ่ายดอกเบี ยเพิมขึ นตามการเบิ กใช้ เงิน กู้เพือชํ าระค่า
ทีดินและค่าก่อ สร้ างในช่วงสินปี 2557 จนถึงไตรมาสที 3 ปี 2558 อย่างไรก็ดี บริ ษัทฯ มีนโยบายทีจะคงไว้ ซึง
อัตราส่วนหนีสินทีมีภาระดอกเบียต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที ไม่ เกิ น 1.00 เท่า (ณ วันที 30 มิถุน ายน 2557 อัตราส่วน
ดังกล่าว เท่ากับ 0.38 เท่า)
 ภายหลังจากสินทรัพย์ ทีบริษัทฯ เข้ าลงทุนมีสภาพพร้ อมใช้ งาน ซึงจากการคาดการณ์ ของบริ ษัท ฯ คาดว่าจะเป็ น
ภายในช่วงไตรมาสที 3 ของปี 2558 บริ ษัทฯ จะต้ องเริ มตัดค่าเสือมราคาของสินทรัพย์และรั บรู้ ค่าใช้ จ่ายดังกล่าว
ในงบกําไรขาดทุนของบริ ษัทฯ โดยสินทรัพย์ส่วนใหญ่ทีบริ ษัทฯ เข้ าลงทุนในครังนี (ไม่รวมที ดินซึงไม่มีการตัดค่า
เสือมราคา) ประกอบด้ วย อาคารและส่ วนปรั บปรุงอาคาร ซึงผู้บริ หารของบริ ษัทฯ คาดว่าจะมีการทยอยตัดค่า
เสือมราคาประมาณ 6 – 30 ปี ตามอายุการใช้ ป ระโยชน์ ทีวิศวกรผู้เชียวชาญจะประเมิน หรื อ คิดเป็ นประมาณ
60 – 70 ล้ านบาทต่อปี
ทังนี บริ ษัทฯ คาดว่าจะสามารถดําเนินธุรกิจและมีผลการดําเนินงานเติบโตต่อไปในอนาคต โดยบริ ษั ทฯ จะใช้ กระแส
เงินสดรับจากการดําเนินงานและ/หรือใช้ เงินกู้ระยะ 3 – 5 ปี จากสถาบัน การเงิ นเพิมเติม สําหรั บแผนการลงทุนขยาย
กิจการในช่ วง 2 – 3 ปี ข้ างหน้ า โดยที ปรึ กษาทางการเงิ นอิสระเห็ นว่าแม้ การเข้ าทํารายการอาจทําให้ กระแสเงิ นสดที
บริ ษัทฯ จะนํามาใช้ ในการจ่ายเงินปั นผลอาจลดลง อย่างไรก็ดี คาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อผลการดําเนิ นงานและฐานะ
ทางการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยสําคัญแต่อย่างใด อีกทัง ณ ปั จจุบนั บริ ษัทฯ ยังไม่ มีแผนทีจะเปลี ยนแปลงนโยบายการ
จ่ายเงินปั นผล (ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกําไรสุทธิทีหักภาษี เงินได้ ในแต่ละปี )
3. บริ ษัทฯ อาจมีความเสียงจากกรณีทีการดําเนิ นการปรับปรุง ตกแต่ง และติดตังงานระบบสิงปลูกสร้ างไม่เป็ นไปตาม
กําหนดเวลาทีวางไว้ เช่ น ความล่ าช้ าในการทํ างานของผู้รับเหมาก่ อสร้ างหรื อ ผู้ให้ บ ริ การติดตังงานระบบประกอบ
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อาคาร ความล่าช้ าของการส่งมอบเฟอร์ นิเจอร์ และอุปกรณ์เครื องใช้ สํานักงานต่างๆ เป็ นต้ น จนเป็ นสาเหตุให้ บริ ษัทฯ ไม่
สามารถเข้ าใช้ ประโยชน์จากอาคารได้ ตามแผนงานทีกําหนด และมีภาระต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายต่างๆ เพิ มขึน อย่างไรก็ ดี
บริ ษัทฯ ได้ กําหนดแนวทางต่างๆ เพือควบคุมดูแลให้ การดําเนินการของผู้รับจ้ างเป็ นไปตามแผนงานของบริ ษั ทฯ ทังใน
ด้ านระยะเวลาดําเนินการและคุณภาพงาน เช่น การกําหนดให้ ผ้ รู ับจ้ างต้ องมอบหนังสือคําประกันการปฏิบัติงานตาม
สัญญา (Performance Bond) จากสถาบันการเงิน ในอัตราส่ วนของมูลค่างานตามทีบริ ษั ทฯ กําหนดให้ แ ก่ บริ ษัทฯ
ก่อนเริ มต้ น งาน การกําหนดให้ ผ้ ูรับ จ้ างต้ อ งมอบหนังสื อคําประกั น (Bank Guarantee) จากสถาบั นการเงิ น เพื อ
รับประกันผลงานเป็ นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันส่งมอบงาน การกําหนดบทปรั บ จากงานล่าช้ าในอัตราส่วนของมูลค่า
งานตามทีบริ ษัทฯ กําหนด เป็ นต้ น
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ส่ วนที 1 ข้ อมูลบริ ษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
1.1

ประวัติและความเป็ นมาของบริ ษัท

บริ ษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) จดทะเบียนก่อตังบริ ษัทฯ เมือเดือนพฤษภาคม 2531 ด้ วยทุนจดทะเบียนเริ มต้ น 750.00 ล้ าน
บาท เพือประกอบธุรกิจศูนย์จําหน่ายสินค้ าแบบชําระเงิน สดและบริ การตนเอง จําหน่ายสินค้ าอุปโภคบริ โภคให้ แก่ลกู ค้ าทีเป็ นสมาชิก
บัตรของแม็คโคร ภายใต้ ชือ “แม็คโคร” ในปี 2532 บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดแม็คโครสาขาแรกทีสาขาลาดพร้ าว ต่อมาในปี 2537 บริ ษัทฯ เพิ ม
ทุนจดทะเบียนเป็ น 2,400 ล้ านบาท และเข้ าเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จากนันในปี 2548 บริ ษัทฯ เข้ าลงทุน ร้ อยละ
99.99 ในบริษัท สยามฟูด เซอร์ วสิ จํากัด และในปี 2553 บริษัทฯ ได้ เปิ ดร้ านจํ าหน่ายอาหารแช่ แข็ งสาขานําร่ อ ง ภายใต้ ชือ “สยาม
โฟรเซ่น” ทีจังหวัดเชียงใหม่ เมือปี 2555 บริ ษัทฯ เข้ าลงทุนในประเทศเวียดนาม โดยจัดตังบริ ษัท วีนาสยาม ฟู้ด จํากัด ซึงบริ ษัทฯ เข้ า
ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวร้ อยละ 100.00 และในปี เดียวกันบริ ษัทฯ ได้ เปิ ดสาขานําร่องของแม็คโคร ฟูดเซอร์ วิส ทีหัวหิน ซึงเป็ นรูปแบบ
สาขาใหม่ เพือเป็ นแหล่งรวมสินค้ าประเภทอาหารแบบครบวงจรสําหรั บกลุ่มลูกค้ าผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม ร้ านอาหารและจัด
เลี ยง (โฮเรก้ า) เมื อปี 2556 บริ ษัท ฯ มีการเปลี ยนแปลงผู้ถื อ หุ้น รายใหญ่ จากบริษั ท เอสเอชวี เนเธอร์ แ ลนด์ บี .วี. เป็ น CPALL
นอกจากนี บริษัทฯ ได้ เปลียนแปลงมูลค่าหุ้นทีตราไว้ จากเดิม 10.00 บาทต่อหุ้น เป็ น 0.50 บาทต่อหุ้น เมือวันที 4 ตุลาคม 2556
ณ วัน ที 1 สิงหาคม 2557 บริ ษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ วจํานวน 2,400.00 ล้ านบาท แบ่ งออกเป็ นหุ้น สามัญจํานวน
4,800.00 ล้ านหุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท และมีบริษัทย่อย 2 แห่ง ดังนี
ตารางที 1 ข้ อมูลบริ ษัทย่ อยของบริษัทฯ ณ วันที 1 สิงหาคม 2557
สัดส่ วนการถือ
ชือบริษัท
ประเภทธุ รกิจ
หุ้นของบริษัทฯ
บริ ษัท สยามฟูด เซอร์ วิส จํากัด
ร้ อยละ 99.99 นําเข้ าและจัดจํ าหน่ ายอาหารจากต่างประเทศและในประเทศ ได้ แ ก่
ทุนชําระแล้ ว 45.00 ล้ านบาท
ผลิ ตภัณฑ์ เนื อสัตว์ อาหารทะเล มันฝรั ง ผลิ ตภัณฑ์ นม และผลิตภัณฑ์
ปรุงแต่งอาหาร โดยผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ จะมีการจัดเก็บ และขนส่งภายใต้ การ
ควบคุม อุณหภูมิต ามมาตรฐานที กํา หนดไปยัง กลุ่ม ลูกค้ าเป้ าหมาย
ทัวประเทศไทย เช่ น โรงแรม ภัตตาคาร ผู้ให้ บริ การอาหารจานด่วน
บริ ษัท วีนาสยาม ฟู้ด จํากัด
ร้ อยละ 100.00 ประกอบธุ ร กิ จทางการค้ าและจัดจําหน่ายอาหาร รวมทังธุ รกิ จนํ าเข้ า
เป็ นบริษัทจัดตังขึนทีประเทศ
และส่ ง ออกอาหาร เช่ น ผลิ ต ภั ณฑ์ เนื อสั ต ว์ อาหารทะเล มัน ฝรั ง
เวียดนาม ทุนชําระแล้ ว 1.50
ผลิ ตภัณฑ์ น ม ผลิ ตภัณฑ์ ป รุ ง แต่ ง อาหาร เป็ นต้ น ให้ แก่ ผ้ ูป ระกอบ
ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
ธุรกิ จให้ บริ การอาหารจานด่ วน ร้ านอาหารต่างๆ และธุ รกิ จโรงแรม
ทัวไปในประเทศเวียดนาม
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1.2

ภาพรวมการประกอบธุ รกิจ
ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท ฯ และบริษัทย่อย มีรายละเอียดดังนี
ก) ธุรกิจศูนย์ จําหน่ายสินค้ าแม็คโคร (Makro Cash and Carry)
ธุรกิจหลักของบริ ษัทฯ คือการดําเนินธุรกิจศูนย์จําหน่ายสิ น ค้ าระบบสมาชิกแบบชําระเงิ น สดและบริ การตนเองภายใต้
ชือ “แม็ คโคร” ซึงมีสาขากระจายอยู่ทัวประเทศ โดย ณ วัน ที 1 สิงหาคม 2557 บริ ษัทฯ มีสาขาแม็คโคร จํานวน 61
สาขา ร้ านจํ าหน่ ายอาหารแช่ แข็ งขนาดเล็ ก “สยามโฟรเซ่น” จํ านวน 5 สาขา และแม็คโคร ฟูดเซอร์ วิส ซึงเป็ นร้ าน
จํา หน่ า ยผลิต ภั ณฑ์ อ าหารแบบครบวงจรสํ าหรับ กลุ่มลูกค้ า ผู้ป ระกอบการธุ รกิ จ โรงแรม ร้ านอาหารและจัดเลี ยง
(โฮเรก้ า) จํ านวน 7 สาขา ทังนี สิ น ค้ าอุ ป โภคบริ โภคและบริ การของแม็ คโคร สามารถจํ า แนกเป็ นกลุ่ มต่างๆ ได้
ดังต่อไปนี
 เครื องใช้ ไฟฟ้าและอุปกรณ์ซอ่ มบํารุง
 เครื องเขียน เครื องใช้ ในสํานักงาน
 ผัก ผลไม้ สด เนือสัตว์ อาหารทะเล นม
 ผลิตภัณฑ์ ทําความสะอาด ชําระล้ าง และเครื องสําอาง
 ผลิตภัณฑ์ อาหารแช่แข็งและแช่เย็น
 เครื องดืม ขนมขบเคียว
 สิงทอและเครืองแต่งกาย
 สินค้ าของชําทัวไป
 เครื องกีฬา เฟอร์นิเจอร์ เครื องใช้ ในบ้ าน
 ยา และอาหารเสริม
 เบเกอรี
 ภัตตาคาร
 อุปกรณ์เครืองครัว อุปกรณ์ทีใช้ ในธุรกิจโรงแรม ร้ านอาหาร และธุรกิจให้ บริ การด้ านอาหาร
นอกจากสินค้ าประเภทอุป โภคบริโภคโดยทัวไป บริ ษัท ฯ มีการจําหน่ายสิ นค้ าภายใต้ เครื องหมายการค้ าของตนเอง
(D.O.B : Distributor Own Brand) ทังสิ นค้ าประเภทอุป โภคบริ โภค โดยแบ่ งประเภทและชนิ ดของสิ นค้ าตาม
เครื องหมายการค้ าต่างๆ โดยมีตวั อย่างดังนี

เครืองหมายการค้ า
aro
Savepak
Q-BIZ
M&K
Protech
PETZFRIEND
Starline
ไทยรวงขวัญ

ประเภทของสินค้ า
สินค้ า อุปโภคและสินค้ าบริ โภค เช่น แก้ วนํ า ถุงพลาสติก ภาชนะพลาสติ ก เครื องครั วสแตนเลส
ข้ าวสาร นํามันพืช นําปลา ผลไม้ กระป๋ อง นําผลไม้ บรรจุขวด ผลิตภัณฑ์ อาหารแช่แข็ง เป็ นต้ น
สินค้ าอุปโภคและสินค้ าบริโภค เช่น กระดาษชําระ นํายาล้ างจาน วุ้นเส้ น และไส้ กรอก เป็ นต้ น
อุปกรณ์เครืองใช้ ในสํานักงาน เช่น กระดาษถ่ายเอกสาร สมุด ปากกา แฟ้ มเอกสาร โต๊ ะ คอมพิวเตอร์
ตู้เก็บเอกสาร โต๊ ะ เก้ าอีสํานักงาน เป็ นต้ น
ขนมขบเคียว คุ้กกี และนําผลไม้
เครื องใช้ ไฟฟ้า
อาหารสุนขั อาหารแมว และอาหารปลา
ผลิตภัณฑ์ เครืองใช้ ส่วนบุคคล
ข้ าวสาร
12

รายงานความเห็นของที ปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้ มาซึงสินทรัพย์ และรายการทีเกียวโยงกัน

ข) ธุรกิจนําเข้ าและจําหน่ายสินค้ าแช่แข็งและแช่เย็น พร้ อมบริการด้ านจัดเก็บและจัดส่ง
ธุรกิจดังกล่าวดําเนิน การโดยบริ ษัท สยามฟูด เซอร์ วิส จํากัด และบริ ษัท วีนาสยาม ฟู้ด จํากัด ซึงเป็ นบริ ษัท ย่อยที
บริ ษัทฯ ถือหุ้นร้ อยละ 99.99 และร้ อยละ 100.00 ตามลําดับ โดยรายละเอียดลักษณะการประกอบธุรกิจของบริ ษัทย่อย
ทังสองแห่งปรากฏในส่วนที 1 ข้ อ 1.1 ของรายงานฉบับนี
โครงสร้ างรายได้ ของกลุ่มบริ ษัทฯ ระหว่างปี 2554 – 2556 และงวด 6 เดือน ปี 2557 เป็ นดังนี
ตารางที 2 โครงสร้ างรายได้ ของกลุ่มบริษัทฯ ระหว่ างปี 2554 – 2556 และงวด 6 เดือน ปี 2557
ธุรกิจ/ผลิตภัณฑ์ /บริ การ
(หน่ วย : ล้ านบาท)
ศูนย์ จาํ หน่ ายสินค้ าแม็คโคร
รายได้ จากการขายสินค้ า
อุปโภคบริโภค และรายได้ อืน
นําเข้ าและจําหน่ ายสินค้ า
แช่ แข็งและแช่ เย็น
รายได้ จากการขายสินค้ าและ
บริการ และรายได้ อนื
นําเข้ า ส่ งออก และจําหน่ าย
สินค้ าแช่ แข็งและแช่ เย็น
รายได้ จากการขายสินค้ าและ
บริการ และรายได้ อนื
รวม
ทีมา : บริษัทฯ

1.3

ดําเนิ นการโดย
บริษทั ฯ

2554
2555
2556
ม.ค. – มิ.ย. 2557
จํานวน
%
จํานวน
%
จํานวน
%
จํานวน
%
98,592
98.9 113,746
98.9 128,295
98.9 69,509
98.9

บริษทั สยามฟูด
เซอร์วสิ จํากัด

1,078

1.1

1,206

1.1

1,422

1.1

733

1.0

บริษทั วีนาสยาม
ฟู้ด จํากัด

-

-

4

-

64

-

67

0.1

100.0 129,781

100.0

70,309

100.0

99,670

100.0 114,956

รายชือผู้ถือหุ้น

ณ วันที 21 สิงหาคม 2557 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ มีรายชือดังนี
ตารางที 3 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทฯ ณ วันที 21 สิงหาคม 2557
รายชือผู้ถือหุ้น
1.
2.
3.

บริษทั สยามแม็คโคร โฮลดิง (ประเทศไทย) จํากัด*
บริษทั ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
รวม

สัดส่ วนการถือหุ้น
จํานวน (หุ้น)
ร้ อยละ
2,640,302,800
55.01
2,057,846,700
42.87
101,850,500
2.12**
4,800,000,000
100.00

หมายเหตุ * สยามแม็คโคร โฮลดิง เป็ นบริษัทในเครือ CPALL โดย CPALL ถือหุ้นทางตรงในสยามแม็คโคร โฮลดิง ร้ อ ยละ 49.00 และถื อหุ้ นทางอ้ อม
ผ่านโอเอชที ร้ อยละ 51.00 (อนึง CPALL ถือหุ้นในโอเอชที ร้ อยละ 100.00)
** ปั จจุบัน สัด ส่วนการกระจายการถื อ หุ้ นของผู้ ถื อหุ้นรายย่ อยของบริษัท ฯ ไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ ข องตามประกาศคณะกรรมการตลาด
หลัก ทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือง การดํารงสถานะเป็ นบริษัทจดทะเบี ยนในตลาดหลัก ทรัพย์ พ.ศ.2554 ซึงกํ าหนดให้ บริษัทจดทะเบีย นต้ อง
ดํารงคุณสมบัตเิ รื องการกระจายการถื อหุ้น โดยต้ องมีจํ านวนผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 150 ราย และผู้ถื อหุ้ น ดังกล่ าวต้ องถื อ หุ้ น
รวมกัน ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 15.00 ของทุน ชํ าระแล้ วของบริ ษั ทจดทะเบี ย น ซึงบริ ษัท ฯ ได้ แจ้ งให้ ผ้ ูถื อ หุ้ นรายใหญ่ ทราบเพื อพิ จารณา
ดําเนินการต่อไปแล้ ว
ทีมา : บริษทั ฯ
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แผนภาพที 1 โครงสร้ างการถือหุ้นของบริ ษัทฯ
บริ ษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) (ผู้ขาย)
ถือหุ้น 100.00%
มีกรรมการร่วมกัน 5 ท่าน
จากทังหมด 6 ท่าน*

ถือหุ้น 51.00%
มีกรรมการชุดเดียวกัน

บริ ษัท โอเอชที จํากัด

ถือหุ้น 49.00%
มีกรรมการร่วมกัน 5 ท่านจากทังหมด 6 ท่าน*

บริ ษัท สยามแม็คโคร
โฮลดิง (ประเทศไทย) จํากัด

ถือหุ้น 55.01%
มีกรรมการร่วมกัน 5 ท่านจากทังหมด 6 ท่าน*

ถือหุ้น 42.87%
มีกรรมการร่วมกัน 8 ท่าน
จากทังหมด 18 ท่าน

บริ ษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) (ผู้ซือ)
หมายเหตุ * สยามแม็คโคร โฮลดิง CPALL และโอเอชที มีกรรมการร่วมกัน 5 ท่าน ได้ แก่ นายก่อศักดิ ไชยรัศมีศักดิ นายพิทยา
เจียรวิสฐิ กุล นายปิ ยะวัฒน์ ฐิ ตะสัทธาวรกุล นายณรงค์ เจียรวนนท์ และนายอํารุง สรรพสิท ธิ วงศ์ (ซึงทัง 5 ท่าน
เป็ นกรรมการของบริษัทฯ)

1.4

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที 21 สิงหาคม 2557 คณะกรรมการบริ ษัทฯ มีรายชือดังต่อไปนี
ตารางที 4 คณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที 21 สิงหาคม 2557
รายชือ

ตําแหน่ ง
1 นายอาสา สารสิน
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
2 นายอรรถพร ข่ายม่าน
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3 นายชวลิต อัตถศาสตร์
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4 นายธีระ วิภชู นิน
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5 นายชัยวัฒน์ วิบูลย์ สวัสดิ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
6 นายโชติ โภควนิช
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
7 นายก่อศักดิ ไชยรัศมีศกั ดิ*
รองประธานกรรมการที 1 และกรรมการบริหาร (กลุ่ม1)
8 นางสุชาดา อิทธิจารุกุล
รองประธานกรรมการที 2 และกรรมการบริหาร (กลุ่ม2)
9 นายประเสริฐ จารุพนิช*
กรรมการบริหาร (กลุ่ม1)
10 นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล*
กรรมการบริหาร (กลุ่ม2)
11 นายปิ ยะวัฒ น์ ฐิตะสัทธาวรกุล*
กรรมการบริหาร (กลุ่ม2)
12 นายสุภกิต เจียรวนนท์*
กรรมการ
13 นายณรงค์ เจียรวนนท์*
กรรมการบริหาร (กลุ่ม1)
14 นายศุภชัย เจียรวนนท์
กรรมการ
15 นายอดิเรก ศรีประทักษ์ *
กรรมการ
16 นายอํารุง สรรพสิทธิวงศ์
กรรมการบริหาร (กลุ่ม1)
17 นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์
กรรมการบริหาร (กลุ่ม2)
18 นายฟิ ลลิป วิลเลียม ค๊ อกซ์
กรรมการ
หมายเหตุ กรรมการบริหาร หมายถึง กรรมการทีมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ได้ แก่ กรรมการบริหารคนใดคนหนึง จาก (กลุ่ม1) ลงนาม
ร่วมกับกรรมการบริหารคนใดคนหนึง จาก (กลุ่ม 2) รวมเป็ นสองคนลงลายมือชือร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริษัทฯ
* ดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการของ CPALL
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ณ วันที 21 สิงหาคม 2557 คณะผู้บริหารของบริ ษัทฯ มีรายชือดังต่อไปนี

1
2
3
4
5
6

ตารางที 5 คณะผู้บริ หารของบริ ษัทฯ ณ วันที 21 สิงหาคม 2557
รายชือ
ตําแหน่ ง
นางสุชาดา อิทธิจารุกลุ
ประธานเจ้ าหน้ าทีบริหาร
นายชิ หลุง ลิน
รองประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร สายงานธุรกิจในประเทศไทย
นายโทมัส เลสลี แฮมเมอร์
รองประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร สายงานธุรกิจต่างประเทศ
นางเสาวลักษณ์ ถิ ฐาพันธ์
รองประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร สายงานบริหารการเงินและหน่วยงานสนับสนุน
นายพอล สตีเฟ่ น ฮาวเว่
รองประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร สายงานพัฒนาระบบข้ อมูล
นายฌอง มิเชล เดอ ไกเยอ
เจ้ าหน้ าทีบริ หาร ฝ่ ายพัฒนานวัต กรรม

ทีมา : บริษทั ฯ

1.5

สรุ ปฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

ข้ อมูลทางการเงินตามงบการเงินรวมของบริษัท ฯ ทีผ่านการตรวจสอบจากบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด สําหรั บ
ปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2554 – 2556 และงบการเงินงวด 6 เดือน สินสุดวันที 30 มิถุนายน 2557 ทีผ่ านการสอบทานจากบริ ษัท
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด มีดงั นี
ตารางที 6 สรุ ปฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานสําหรับปี 2554 - 2556
และงวด 6 เดือน สินสุ ด ณ 30 มิถุนายน 2557
บริ ษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
งบการเงินรวม
งบแสดงฐานะการเงิน (หน่ วย : ล้ านบาท)
2554
2555
2556
ม.ค.–มิ.ย. 57
สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
6,288.33
6,055.83
5,010.82
2,282.00
ลูกหนีการค้ า
174.92
234.94
278.30
211.26
สินค้ าคงเหลือ
7,212.13
7,275.51
9,791.95
9,520.62
ส่วนลดรับค้างรับ
544.55
652.56
835.30
533.36
สินทรัพย์หมุน เวียนอืน
365.54
468.70
519.39
634.09
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
14,585.47
14,687.54
16,435.76
13,181.33
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
14,824.00
16,499.15
18,097.74
20,081.66
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน - สุทธิ
119.20
112.87
112.87
112.87
สิทธิการเช่า – สุทธิ
555.40
529.43
728.79
1,163.38
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
463.61
461.58
729.18
861.48
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
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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บริ ษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (หน่ วย : ล้ านบาท)
หนีสินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบัน การเงิน
เจ้ าหนีการค้ า
หนีสินหมุนเวียนอืน
รวมหนีสินหมุนเวียน
หนีสินไม่ หมุนเวียน
หนีสินตามสัญญาเช่ าการเงิน - สุทธิ
สํารองผลประโยชน์ของพนักงาน
หนีสินไม่หมุนเวียนอืน
รวมหนีสินไม่ ห มุนเวียน
รวมหนีสิน
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนทีออกและชําระแล้ ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
กําไรสะสม
องค์ประกอบอืนของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีสินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
บริ ษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
งบแสดงผลการดําเนินงาน (หน่ วย : ล้ านบาท)
รายได้ จากการขายและค่าบริการ
รายได้ อืน
รวมรายได้
ต้ นทุนขาย
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร
รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไรก่ อนต้ นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้ นทุนทางการเงิน
กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้
กําไรสุทธิสําหรับปี

2554

งบการเงินรวม
2555
2556

2,052.04
15,595.91
2,600.63
20,248.58

2,099.79
15,728.46
3,172.99
21,001.24

3,166.65
18,176.92
3,196.41
24,539.98

4,183.33
15,399.22
3,234.26
22,816.81

127.15
226.99
36.20
390.34
20,638.92

103.91
288.61
34.22
426.74
21,427.98

165.51
344.31
33.14
542.96
25,082.94

314.29
330.37
34.86
679.52
23,496.33

2,400.00
3,290.15
4,218.61
9,908.76
30,547.68

2,400.00
3,290.15
5,172.30
0.14
10,862.59
32,290.57

2,400.00
3,290.15
5,330.88
0.37
11,021.40
36,104.34

2,400.00
3,290.15
6,213.20
1.04
11,904.39
35,400.72

2554*
99,101.55
568.46
99,670.01
89,402.41
6,314.30
95,716.71
3,953.30
63.25
3,890.05
1,236.32
2,653.73

ม.ค.–มิ.ย. 57

งบการเงินรวม
2555
2556
ม.ค.–มิ.ย. 57
114,332.76
129,086.63
69,966.82
623.09
694.09
342.26
114,955.85
129,780.72
70,309.08
102,760.45
115,673.26
62,784.83
7,418.67
8,597.80
4,504.92
110,179.12
124,271.06
67,289.75
4,776.73
5,509.66
3,019.33
85.21
83.93
66.09
4,691.52
5,425.73
2,953.24
1,157.83
1,127.15
630.92
3,533.69
4,298.58
2,322.32

หมายเหตุ *มีการปรับปรุงงบการเงินย้อนหลัง เนืองจากการบังคับใช้ ของมาตรฐานการบัญชีฉบับที 12 เรืองภาษีเงินได้ ในปี 2556
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บริ ษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (หน่ วย : ล้ านบาท)
เงินสดสุทธิได้ มา (ใช้ ไป) กิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดสุทธิได้ มา (ใช้ ไป) กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้ มา (ใช้ ไป) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิมขึน
(ลดลง) สุทธิ

2554
5,596.56
(3,319.40)
(1,282.42)
994.74

บริ ษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
อัตราส่ วนทางการเงิน
2554*
อัตราส่ วนสภาพคล่ อง (Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
0.72
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)
0.32
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนีการค้ า (เท่า)
608.35
ระยะเวลาเก็บหนีเฉลีย (วัน)
0.59
อัตราส่วนหมุนเวียนสิน ค้ าคงเหลือ (เท่า)
13.71
ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลีย (วัน )
26.25
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี (เท่า)
6.29
ระยะเวลาการชําระหนีโดยเฉลีย (วัน)
57.20
Cash Cycle (วัน)
(30.36)
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio)
อัตรากําไรขันต้ น (%)
7.98%
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%)
4.25%
อัตรากําไรสุทธิ (%)
2.66%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)
27.55%
อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
9.44%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถ าวร (%)
26.53%
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)
3.55
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
อัตราส่วนหนีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
2.08
อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบีย (เท่า)
253.13
อัตราการจ่ ายเงินปั นผล (%)
94.96%

งบการเงินรวม
2555
2556
ม.ค.–มิ.ย. 57
5,166.30
5,306.25
820.25
(2,831.39)
(3,239.18)
(3,093.91)
(2,567.41)
(3,112.08)
(455.16)
(232.50)
(1,045.01)
(2,728.82)

งบการเงินรวม
2555
2556

ม.ค.–มิ.ย. 57

0.70
0.30
547.22
0.66
14.28
25.20
6.56
54.87
(29.01)

0.67
0.22
493.48
0.73
13.73
26.22
6.82
52.76
(25.81)

0.58
0.11
561.23
0.64
13.13
27.42
7.48
48.13
(20.07)

8.36%
4.18%
3.07%
34.02%

8.66%
4.28%
3.31%
39.29%

8.60%
4.30%
3.30%
40.52%

11.25%
29.80%
3.66

12.57%
32.13%
3.80

12.99%
30.89%
3.93

1.97
91.95
84.90%

2.28
84.43
89.33%

1.97
44.90
72.34%

หมายเหตุ *มีการปรับปรุงงบการเงินย้อนหลัง เนืองจากการบังคับใช้ ของมาตรฐานการบัญชีฉบับที 12 เรืองภาษีเงินได้ ในปี 2556
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คําอธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานรวมของบริษัทฯ
ผลการดําเนินงาน
รายได้
ปี 2554 – 2556 บริ ษัทฯ มีรายได้ รวมทังสิน 99,670.01 ล้ านบาท 114,955.85 ล้ านบาท และ 129,780.72 ล้ านบาท ตามลํ าดับ
โดยเป็ นรายได้ จากการขายและค่ า บริ ก ารจํ านวน 99,101.55 ล้ านบาท 114,332.76 ล้ านบาท และ 129,086.63 ล้ านบาท
ตามลําดับ ซึงรายได้ หลักของบริ ษัทฯ มาจากธุรกิจค้ าส่ งแบบชํ าระเงินสดและบริ ก ารตนเอง ทังนี สาเหตุทีรายได้ จากการขายและ
ค่าบริ การในปี 2555 – 2556 มีแนวโน้ มเพิมขึน เนืองจากบริ ษัทฯ มีการพัฒนาการดําเนินงานในหลายๆ ด้ านอย่ างต่อ เนื อง เช่น การ
พัฒนาลูกค้ า การพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ ให้ มีความหลากหลายตรงต่อ ความต้ องการของลูกค้ า เป็ นต้ น รวมไปถึงการเปิ ดสาขาใหม่ใน
ระหว่างปี การพัฒนารูปแบบของสาขาใหม่ๆ และการมีสินค้ าพร้ อมให้ บริการแก่ลกู ค้ า โดย ณ สินปี 2554 – 2556 บริ ษัทฯ มีจํานวน
สาขาแม็ คโครที เปิ ดให้ บ ริ การจํ านวน 52 สาขา 57 สาขา และ 64 สาขา ตามลํ าดับ และบริ ษั ท ฯ มีร้านจํ าหน่ายอาหารแช่ แ ข็ ง
(สยามโฟรเซ่น) ในปี 2554 จํานวน 2 สาขา และเพิมเป็ น 5 สาขา ในปี 2555 – 2556
สําหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2557 บริ ษัทฯ มีรายได้ รวมทังสิน 70,309.08 ล้ านบาท เป็ นรายได้ จากการขายและค่าบริ การจํานวน
69,966.82 ล้ านบาท เพิมขึน 7,223.17 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราการเติบโตเพิมขึ นร้ อยละ 11.51 เมือเทียบกับงวดเดียวกันของปี
ก่อน ซึงเป็ นผลมาจากการเติบโตของทังยอดขายแม็ค โครสาขาเดิมและยอดขายจาก 7 สาขาใหม่ โดยยอดขายที เพิ มขึ นดังกล่าว
ส่วนใหญ่มาจากกลุ่มสินค้ าประเภทอาหาร ทังนี ณ สินไตรมาสที 2 ปี 2557 บริ ษัท ฯ มีจํานวนสาขาแม็คโคร 68 สาขา เพิมขึนจาก
61 สาขา ในไตรมาสเดียวกันของปี ก่อนหน้ า
ต้ นทุนขายและค่ าใช้ จ่าย
ปี 2554 – 2556 บริ ษัทฯ มีต้นทุนขายจํานวน 89,402.41 ล้ านบาท 102,760.45 ล้ านบาท และ 115,673.26 ล้ านบาท ตามลํ าดับ
หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 90.21 ร้ อ ยละ 89.88 และร้ อยละ 89.61 ของรายได้ จากการขายและค่าบริ การในแต่ละปี สาเหตุทีอัตราส่วน
ต้ นทุนขายต่อรายได้ จากการขายและค่าบริ การมีแนวโน้ มลดลงเป็ นผลจากการพัฒนาฐานลูกค้ าอย่ างต่อเนื อง ซึงบริ ษัท ฯ ได้ ม่งุ เน้ น
กลุ่มลูกค้ าผู้ประกอบธุรกิจบริ การด้ านอาหารเป็ นหลัก
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารสําหรับปี 2554 – 2556 มีจํานวน 6,314.30 ล้ านบาท 7,418.67 ล้ านบาท และ 8,597.80 ล้ านบาท
ตามลํ าดับ โดยในปี 2555 ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ ห ารเพิมขึ นจากปี 2554 จํ านวน 1,104.37 ล้ านบาท หรื อ เพิมขึนร้ อยละ
17.49 ส่วนค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารปี 2556 เพิมขึ นจากปี 2555 จํานวน 1,179.13 ล้ านบาท หรื อ เพิมขึนร้ อยละ 15.89 เป็ น
ผลจากการเพิมขึนของค่าใช้ จ่ายเพือรองรับการขยายธุรกิจของบริ ษัท ฯ การเพิ มขึนของค่าแรงขันตํา ค่าไฟฟ้า และค่าใช้ จ่ายในการ
เตรี ยมบุคลากรสําหรับสาขาใหม่
สําหรั บงวด 6 เดือนแรกของปี 2557 บริ ษั ทฯ มีต้นทุนขายจํานวน 62,784.83 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 89.74 ของรายได้ จาก
การขายและค่าบริการ ซึงใกล้ เคียงกับงวดเดียวกันของปี ก่อ น ส่ วนค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารสําหรับงวด 6 เดือนของปี 2557
มีจํานวน 4,504.92 ล้ านบาท เพิมขึนจํานวน 329.73 ล้ านบาท หรื อ เพิมขึนร้ อยละ 7.90 เมือเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่ อนหน้ า
ซึงเป็ นการเพิมขึนจากการขยายสาขาตามทีกล่าวไว้ ในข้ างต้ น
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กําไร
สําหรับผลประกอบการในปี 2554 – 2556 บริ ษัทฯ มีกําไรสุทธิ จํานวน 2,653.73 ล้ านบาท 3,533.69 ล้ านบาท และ 4,298.58 ล้ าน
บาท ตามลําดับ ซึงเพิมขึน 879.96 ล้ านบาท และ 764.89 ล้ านบาท หรื อ คิดเป็ นอัตราการเพิมขึนร้ อยละ 33.16และร้ อยละ 21.65
ในปี 2555 – 2556 ตามลําดับ โดยบริ ษัทฯ มี อัตรากํ าไรสุท ธิ ร้อยละ 2.66 ร้ อยละ 3.07 และร้ อ ยละ 3.31 ของรายได้ รวมในแต่ละปี
สาเหตุทีอัตรากําไรสุทธิของบริ ษัทฯ มีแนวโน้ มเพิมขึนเกิดจากการเพิมขึนของรายได้ แ ละการบริ ห ารค่าใช้ จ่ายอย่ างมีประสิ ทธิ ภาพ
รวมไปถึงการปรับลดอัตราภาษี เงินได้ นิตบิ ุคคลจากอัตราร้ อยละ 23 เป็ นร้ อยละ 20 ในปี 2556
สําหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2557 บริ ษัทฯ มีกําไรสุทธิ จํานวน 2,322.32 ล้ านบาท เพิมขึน 353.32 ล้ านบาท หรื อ คิดเป็ นอัตราการ
เพิมขึ นร้ อ ยละ 17.94 เมือเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2556 โดยบริ ษั ทฯ มีอัตรากําไรสุทธิ ร้อยละ 3.30 เพิมขึ นจากร้ อ ยละ 3.12
สําหรับงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้ า
ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์
สิน ทรัพ ย์ รวม ณ วัน ที 31 ธัน วาคม 2554 – 2556 มีจํานวน 30,547.68 ล้ านบาท 32,290.57 ล้ านบาท และ 36,104.34 ล้ านบาท
ตามลํ า ดับ ประกอบด้ วยสินทรั พ ย์ ห มุนเวียนจํ า นวน 14,585.47 ล้ านบาท 14,687.54 ล้ า นบาท และ 16,435.76 ล้ านบาท โดย
สิน ทรัพ ย์ หมุนเวียนหลัก ได้ แ ก่ สิ นค้ าคงเหลือ ซึงคิดเป็ นร้ อยละ 49.45 ร้ อ ยละ 49.54 และร้ อ ยละ 59.58 ของสิ น ทรั พ ย์ หมุนเวียน
รวมในปี 2554 – 2556 ตามลํ าดับ ในขณะทีสิ น ทรั พย์ ไม่หมุนเวียนในปี 2554 – 2556 มีจํานวน 15,962.21 ล้ านบาท 17,603.03
ล้ านบาท และ 19,668.58 ล้ านบาท โดยสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนหลัก ได้ แก่ ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ ซึงคิดเป็ นร้ อ ยละ 92.87 ร้ อ ยละ
93.73 ร้ อยละ 92.01 ของสินทรัพย์ไม่หมุน เวียนรวมในแต่ล ะปี ทังนี สินทรัพย์ รวมที เพิมขึ นในปี 2555 ร้ อยละ 5.71 หรื อ 1,742.89
ล้ านบาท มีสาเหตุหลักมาจากการเพิมขึนในทีดิน อาคารและอุป กรณ์ สุทธิ จํานวน 1,675.15 ล้ านบาท เพือขยายสาขาใหม่ 5 สาขา
โดยบริษัทฯ ซือทีดินเพิม 3 แปลงเพือก่อสร้ างอาคารใหม่ และมีการปรั บเปลียนรู ปแบบสาขาเดิม รวมถึง ซือเครื องจักรและอุป กรณ์
เพือทดแทนของเดิม ขณะทีสินทรัพย์รวมในปี 2556 เพิ มขึนร้ อ ยละ 11.81 หรื อ 3,813.77 ล้ านบาท เนื องจากการเพิมขึนของสินค้ า
คงเหลื อและการลงทุน ในที ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยบริ ษั ทฯ มี สิ นค้ าคงเหลือ เพิ มขึ น 2,516.44 ล้ านบาท จากปี 2555 ซึง
สอดคล้ องกับปริมาณสินค้ าสําหรับจํานวนสาขาใหม่ อี กทังบริ ษัทฯ ได้ มีการเพิมระดับจํ านวนสิ นค้ าคงคลังเพือป้ องกันเหตุการณ์
ต่างๆ ที อาจเกิดขึนจากปั ญหาทางการเมือ งที เริ มมีมาตังแต่ปลายปี 2556 ต่อเนื องถึงต้ นปี 2557 และมี ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
สุทธิเพิมขึนจํานวน 1,598.59 ล้ านบาท ซึงเป็ นการลงทุนขยายสาขาใหม่จํานวน 7 สาขา โดยซือทีดินและเช่าที ดินระยะยาวจํานวน
4 แปลงเพือก่อสร้ างสาขาใหม่ในปี 2557
ณ วัน ที 30 มิ ถุน ายน 2557 บริ ษั ท ฯ มี สิ น ทรั พ ย์ ร วมจํ านวน 35,400.72 ล้ า นบาท ประกอบด้ วยสิ น ทรั พ ย์ ห มุน เวีย นจํ า นวน
13,181.33 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 37.23 ของสิน ทรั พย์ รวม ในขณะที สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนมีจํานวน 22,219.39 ล้ านบาท หรื อ
คิดเป็ นร้ อยละ 62.77 ของสินทรัพย์ รวม ทังนี สาเหตุทีมูลค่าของสิน ทรั พ ย์ รวม ณ สินไตรมาสที 2 ปี 2557 ลดลงจาก ณ สินปี 2556
จํานวน 703.62 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 1.95 ส่วนใหญ่ เป็ นผลจากการลดลงของเงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสดจํานวน
2,728.82 ล้ านบาท
19

รายงานความเห็นของที ปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้ มาซึงสินทรัพย์ และรายการทีเกียวโยงกัน

หนีสิน
ณ วัน ที 31 ธัน วาคม 2554 – 2556 บริ ษัทฯ มี หนีสิ นรวมจํ านวน 20,638.92 ล้ านบาท 21,427.98 ล้ านบาท และ 25,082.94 ล้ าน
บาท ตามลําดับ เมือพิจารณาโครงสร้ างหนี สินรวมในปี 2554 – 2556 พบว่า ประกอบด้ วยหนี สินหมุนเวียนคิดเป็ นร้ อยละ 98.11
ร้ อยละ 98.01 และร้ อยละ 97.84 ของหนีสินรวมในแต่ละปี ทังนี หนีสิน รวมเพิมขึ นระหว่างปี 2555 ร้ อยละ 3.82 หรื อ 789.06 ล้ าน
บาท ส่ วนใหญ่ มีสาเหตุจากการเพิมขึนของค่าใช้ จ่ายค้ างจ่ายและเจ้ าหนี อื นจํ านวน 346.21 ล้ า นบาท และ 208.59 ล้ านบาท
ตามลําดับ ในขณะทีหนีสินรวมในปี 2556 เพิมขึ นจากปี 2555 ร้ อ ยละ 17.06 หรื อ 3,654.96 ล้ านบาท เป็ นผลจากการเพิมขึนของ
เจ้ าหนีการค้ าและเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงินจํานวน 2,448.46 ล้ านบาท และ 1,066.86 ล้ านบาท ตามลําดับ
ณ วัน ที 30 มิถุน ายน 2557 บริ ษัทฯ มี หนีสิน รวมทังสิ น 23,496.33 ล้ านบาท ประกอบด้ วยหนีสิ นหมุนเวีย นจํานวน 22,816.81
ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อ ยละ 97.11 ของหนีสินรวม จะเห็ นได้ ว่าหนี สินรวม ณ สินไตรมาสที 2 ปี 2557 ลดลงจาก ณ สิ นปี 2556
ร้ อยละ 6.33 หรือ 1,586.62 ล้ านบาท เป็ นผลมาจากการลดลงของเจ้ าหนีการค้ าจํานวน 2,777.70 ล้ านบาท
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ณ วัน ที 31 ธั น วาคม 2554 – 2556 บริ ษั ท ฯ มี ส่ ว นของผู้ ถือ หุ้ น รวมจํ า นวน 9,908.76 ล้ านบาท 10,862.59 ล้ า นบาท และ
11,021.40 ล้ านบาท ตามลําดับ โดยในปี 2555 – 2556 ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเพิ มขึนเมื อเทียบกับ ปี ก่อ นหน้ าร้ อ ยละ 9.63 และร้ อย
ละ 1.46 หรื อ 953.83 ล้ านบาท และ 158.81 ล้ านบาท เนืองจากผลประกอบการทีมีกําไรสุทธิ ของบริ ษัทฯ
ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2557 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจํานวน 11,904.39 ล้ านบาท เพิมขึ น 882.99 ล้ านบาท เมื อเทียบกับ ส่วน
ของผู้ถือหุ้น ณ สินปี 2556 สาเหตุหลักเกิดจากการเพิมขึนของกําไรสะสม เนืองจากบริ ษัทฯ มีผลประกอบการในงวด 6 เดือนแรก
ของปี 2557 เป็ นผลกําไรสุทธิจํานวน 2,322.32 ล้ านบาท และมีการจ่ายเงินปั นผลสําหรับปี 2556 จํานวน 1,440.00 ล้ านบาท
สภาพคล่ อง
สําหรับปี 2554 – 2556 บริ ษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิ ได้ มาจากการดําเนิ น งานจํ านวน 5,596.56 ล้ านบาท 5,166.30 ล้ านบาท และ
5,306.25 ล้ านบาท โดยส่ วนใหญ่ ม าจากกํ า ไรก่ อ นค่ าใช้ จ่ ายภาษี เงิ น ได้ จํานวน 3,890.05 ล้ านบาท 4,691.52 ล้ า นบาท และ
5,425.73 ล้ านบาท และการเพิมขึนของเจ้ าหนีการค้ ากิ จการอื นจํ านวน 2,783.84 ล้ านบาท 132.54 ล้ านบาท และ 2,157.44 ล้ าน
บาท ในปี 2554 – 2556 ตามลําดับ สําหรั บกระแสเงินสดสุทธิ ใช้ ไปในกิจกรรมการลงทุนในปี 2554 – 2556 มีจํานวน 3,319.40
ล้ านบาท 2,831.39 ล้ านบาท และ 3,239.18 ล้ านบาท ตามลําดับ โดยส่ วนใหญ่ ใช้ ไปในการซือทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ จํานวน
3,218.02 ล้ านบาท 2,794.23 ล้ านบาท และ 2,725.64 ล้ านบาท ในแต่ละปี ส่ วนกระแสเงิ น สดสุทธิ ใช้ ไปในกิจกรรมการจัดหาเงิ น
ในปี 2554 – 2556 มีจํานวน 1,282.42 ล้ านบาท 2,567.41 ล้ านบาท และ 3,112.08 ล้ านบาท ตามลําดับ ส่วนใหญ่ เป็ นผลมาจาก
การจ่ายเงินปั นผลจํานวน 2,100.00 ล้ านบาท 2,580.00 ล้ านบาท และ 4,140.00 ล้ านบาท ในปี 2554 – 2556 ตามลําดับ
สําหรับไตรมาสที 2 ปี 2557 บริ ษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิ ได้ มาจากการดําเนิ น งาน 820.25 ล้ านบาท ส่วนใหญ่ เป็ นผลมาจากกํ าไร
สําหรับงวดจํานวน 2,322.32 ล้ านบาท และการจ่ายชําระเจ้ าหนีการค้ าจํานวน 2,795.61 ล้ านบาท และมีกระแสเงิ นสดสุท ธิ ใช้ ไปใน
กิจกรรมการลงทุนจํานวน 3,093.91 ล้ านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการลงทุนในทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ จํานวน 2,523.44 ล้ านบาท
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และบริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิ ใช้ ไปในกิจกรรมการจัดหาเงินจํานวน 455.16 ล้ านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการจ่ายเงินปั นผลของรอบ
ผลประกอบการปี 2556 จํานวน 1,440.00 ล้ านบาท และเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบัน การเงินทีเพิมขึน 1,016.69 ล้ านบาท
1.6

สภาวะอุตสาหกรรม

เนืองจากธุ รกิ จหลักของบริ ษั ทฯ คือ ศูนย์ จําหน่ายสิน ค้ าอุปโภคบริ โภค โดยเฉพาะผลิ ตภัณฑ์ ด้านอาหาร ประกอบกับกลุ่มลูกค้ า
บางส่วนของบริ ษัทฯ (ประมาณร้ อยละ 22.3 ของรายได้ ทงหมดของบริ
ั
ษัทฯ) เป็ นกลุ่มลูกค้ าผู้ประกอบการธุ รกิจโรงแรม ร้ านอาหาร
และจั ดเลียง (โฮเรก้ า) เป็ นเหตุให้ การขยายตัวของภาวะเศรษฐกิจ การเติบโตของอุ ตสาหกรรมการท่ องเที ยว ธุ รกิจโรงแรมและ
ร้ านอาหารภายในประเทศ เป็ นปั จจัยหนึงทีมีผลต่อการเติบโตของบริษัทฯ ซึงมีรายละเอียดดังนี
ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม
ข้ อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย ระบุว่า ภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศในไตรมาส 2 ปี 2557 มีแนวโน้ มปรั บดีขึ นจากไตรมาส
ก่อ นหน้ า เนืองจากสถานการณ์ การเมื องและนโยบายภาครั ฐที มี ความชัดเจนมากขึนได้ ช่วยสร้ างความเชื อมันของครั วเรื อนและ
ธุรกิจ ส่งผลให้ การใช้ จ่ายในประเทศเริ มฟื นตัว โดยพบว่าในไตรมาส 2 ปี 2557 การอุป โภคบริ โภคภาคเอกชนปรั บตัวดีขึนเมือเทียบ
กับ ไตรมาสก่ อ นหน้ า เนื องจากผู้ บริโ ภคเริ มคลายความกัง วลต่ อสถานการณ์ การเมื อ ง ส่ งผลให้ มี การจั บ จ่ า ยใช้ ส อยมากขึ น
โดยเฉพาะในสินค้ าไม่คงทน (เช่น อาหารและเครื องดืม กลุ่มเวชภัณฑ์ ยา) ทีปรับดีขึนเป็ นลําดับ ขณะทีการใช้ จ่ายในสิน ค้ าคงทน
(เช่น รถยนต์ เครื องใช้ ไฟฟ้า เฟอร์ นิเจอร์) เริมทรงตัวในระยะต่อไป
ตารางที 7 ดัชนีการอุปโภคบริ โภคภาคเอกชนปี 2556 – ไตรมาส 2 ปี 2557
2556
2557
ครึ ง
ครึ ง ครึ งปี ไตร
ไตร
P
ปี แรก ปี หลัง แรก มาส1 มาส2p
ดัชนี
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
หมายเหตุ P = ข้ อมูลเบืองต้ น
ทีมา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
2556

สําหรับภาวะการค้ า พบว่าในเดือนเมษายนและพฤษภาคม 2557 แม้ ภาวะการค้ าโดยรวมยังคงหดตัว แต่ปรั บตัวดีขึนจากไตรมาส
ก่อ นหน้ า โดยการค้ าส่งในเดือนเมษายนและพฤษภาคม 2557 หดตัวร้ อยละ 11.7 และร้ อยละ 2.5 ตามลํ าดับ ปรับ ตัวดีขึนจาก
ติดลบร้ อยละ 15.2 ในไตรมาสก่อนหน้ า เช่นเดียวกับการค้ าปลี ก ซึงในเดือนเมษายนและพฤษภาคม 2557 หดตัวร้ อ ยละ 7.2 และ
ร้ อยละ 8.4 ตามลํ าดับ ปรับตัว ดีขึนจากติดลบร้ อยละ 9.1 ในไตรมาสก่อนหน้ า ซึงเป็ นผลจากการที ยอดขายสิน ค้ าชันกลางและ
สินค้ าไม่คงทนในกลุ่มสินค้ าจําเป็ น เช่น อาหารและเครืองดืม กลุ่มเวชภัณฑ์ยา เครื องสําอาง และยอดขายห้ างสรรพสินค้ าขยายตัวดี
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ตารางที 8 ดัชนีการค้ าปี 2556 – เดือนพฤษภาคม 2557
2556

Δ%

ไตรมาส 1
198.2
198.4
135.0
160.3
278.3
210.2
203.9
173.6
219.1
229.5

Δ%

2557
เมษายน
181.5
204.3
125.9
145.1
238.6
195.4
202.6
156.7
226.1
208.1

1. ดัชนีการค้ าส่ง (2545 = 100)
216.2 -2.2
-15.2
ยอดขายสินค้ าไม่คงทน
197.0 9.8
2.2
ยอดขายสินค้ าคงทน
137.9 1.0
-1.1
ยอดขายสินค้ าชันกลาง
161.6 2.2
-6.4
การขายส่งอืนๆ
338.6 -9.3
-29.0
2. ดัชนีการค้ าปลีก (2545 = 100) 219.9 -0.5
-9.1
ยอดขายสินค้ าไม่คงทน
196.6 4.6
3.6
ยอดขายสินค้ าคงทน
176.7 -0.8
-3.2
ยอดขายห้ างสรรพสินค้ า
222.4 2.2
-1.3
ยอดขายรถยนต์ ซ่อมแซม
248.2 -2.9
-15.7
รถยนต์ และนํามันเชือเพลิง
รถยนต์
การขายปลีกอืนๆ
205.9 3.2
199.6
-3.7
186.1
หมายเหตุ Δ% = อัตราการเปลียนแปลงจากระยะเดียวกันของปี ก่อนหน้ า E = ประมาณการ
ทีมา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

-11.7
5.1
-2.3
0.8
-27.6
-7.2
6.9
-3.4
1.0
-11.9

พฤษภาคมE
202.6
204.8
136.5
163.8
283.9
210.1
208.5
180.4
224.4
223.4

-2.5
8.3
-1.0
2.2
-10.5
-8.4
4.5
-1.1
1.7
-15.7

-7.9

202.2

-4.1

Δ%

Δ%

สําหรับการส่งออกสินค้ าในไตรมาส 2 ปี 2557 พบว่า ปรับตัวดีขึนเล็กน้ อยตามอุปสงค์ของประเทศอุตสาหกรรมหลัก สอดคล้ อ งกับ
การขยายตัวของการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพือส่งออก อย่างไรก็ดี การส่ งออกในภาพรวมยังฟื นตัวได้ ค่อ นข้ างช้ า เนืองจากอุป สงค์
ของภูมิภาคเอเชียทียังอ่อนแอ สําหรั บเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ พบว่า การว่างงานอยู่ในระดับตําที ร้ อยละ 1.0 อัตราเงิ นเฟ้ อปรั บ
สูงขึ นตามราคาอาหารสํา เร็ จรู ปและราคาพลัง งาน ดุลบัญชี เดิ นสะพัดเกิ น ดุลตามการนํ าเข้ าสิ นค้ าที หดตัวเป็ นสํ า คัญ ขณะที
ดุลเงินทุนเคลือนย้ ายขาดดุลตามการออกไปลงทุนในหลักทรัพย์ตา่ งประเทศและการลงทุนโดยตรงของนักลงทุนไทย
ภาคการท่องเทียว ธุรกิจโรงแรมและร้ านอาหาร
ภาคการท่อ งเที ยว ธุ รกิจโรงแรมและร้ านอาหาร ในไตรมาส 2 ปี 2557 พบว่า ได้ รับผลกระทบจากสถานการณ์ การเมื อง โดยมี
จํานวนนักท่องเทียวต่างประเทศ 5.3 ล้ านคน ลดลงร้ อ ยละ 12.3 จากช่ วงเดี ยวกันของปี ก่อ น ตามการลดลงของนักท่ องเทียว
ต่างชาติโดยเฉพาะเอเชีย ได้ แก่ จีน มาเลเซีย ญี ปุ่ น และอิ นเดีย ซึงเป็ นตลาดหลัก เนืองจากได้ รับผลกระทบจากการเปลี ยนแปลง
ทางการเมื องในวันที 22 พฤษภาคม 2557 และการประกาศเคอร์ ฟิวจนถึงวันที 12 มิถุนายน 2557 ส่งผลให้ มีจํานวนประเทศที
ประกาศเตือนนักท่องเทียวเพิมขึนจาก 62 ประเทศ ในเดือนพฤษภาคม 2557 มาเป็ น 65 ประเทศ ในเดือนมิถุนายน 2557 รวมทัง
เพิมระดับความรุนแรงในการประกาศเตือนขึนด้ วย และด้ วยสาเหตุส ถานการณ์ การเมืองดังกล่ าวทําให้ อัตราการเข้ าพักโรงแรมใน
ไตรมาส 2 ปี 2557 ลดลงมาอยู่ที ร้ อ ยละ 47.5 เมือเทียบกับ ช่วงเดียวกันของปี ก่อ น ซึงอยู่ทีร้ อยละ 60.3 โดยเป็ นการลดลงในทุก
ภูมิภาค อย่างไรก็ดี ภายหลังการยกเลิกเคอร์ ฟิวทังประเทศ พบว่าจํานวนนักท่ อ งเที ยวต่างชาติแ ละอัตราการจองโรงแรมล่วงหน้ า 3
เดือนเริ มปรับดีขึน โดยจํานวนนักท่องเทียวต่างชาติในช่วงปลายเดือนมิถนุ ายน 2557 ปรับตัวลดลงในอัตราทีชะลอลงอย่างชัดเจน
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ตารางที 9 เครืองชีภาคการท่ องเทียว ปี 2556 – ไตรมาส 2 ปี 2557
1.จํานวนนักท่องเทียวต่างประเทศ (พันคน)
อัตราการเปลียนแปลงจากระยะเดียวกัน
ของปี ก่อน (ร้ อยละ)
2. อัตราการเข้ าพักโรงแรม (ร้ อยละ)
ทีมา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

2556
ครึ งปี แรก ครึ งปี หลัง
13,072
13,475
23.1
14.8
66.3

63.6

2557
ทังปี
ไตรมาส1 ไตรมาส2 พฤษภาคม มิถุนายน
26,547
6,458
5,319
1,737
1,559
18.8
-7.8
-12.3
-10.7
-24.4
64.9

60.3

47.5

46.4

40.8

แนวโน้ มภาวะเศรษฐกิจโดยรวมและภาคการท่องเทียวในอนาคต
สํานักงานเศรษฐกิจการคลังได้ ประมาณการอัตราขยายตัวของเศรษฐกิจไทยปี 2557 ณ เดือนกรกฎาคม 2557 ว่า จะขยายตัวร้ อยละ
2.0 (โดยมี ช่วงคาดการณ์ ทีร้ อยละ 1.5 ถึง 2.5) ปรั บลดลงจากการคาดการณ์ เมือเดือนมี นาคม 2557 ทีร้ อยละ 2.6 เนืองจาก
สถานการณ์ การเมื องทํ าให้ อ ัตราการเติบโตในไตรมาสแรกของปี 2557 ชะลอตัวมากกว่าที ประมาณการไว้ อี กทังสถานการณ์
การเมืองทียืดเยือได้ ส่งผลกระทบต่อระดับความเชือมันของผู้บริโภคและภาคธุรกิจในช่วงครึ งปี แรก อย่ างไรก็ดีในช่วงครึ งปี หลังของ
ปี 2557 คาดว่ าความชัดเจนของสถานการณ์ ท างการเมือ ง การดําเนิ น มาตรการให้ ความช่ว ยเหลื อ บรรเทาความเดือดร้ อนของ
ประชาชน นโยบายส่งเสริ มการลงทุนของภาครัฐ รวมทังการเร่ งรัดการใช้ จ่ายภายใต้ แผนการลงทุนภาครั ฐ และการเร่ งกระบวนการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี 2558 จะเป็ นปั จจัยสําคัญทีจะเป็ นแรงขับเคลือนให้ อปุ สงค์ภายในประเทศขยายตัวได้ ตอ่ เนือง
สําหรับมูลค่าการส่งออกสินค้ าทังปี 2557 คาดว่าจะขยายตัวที ร้ อ ยละ 1.5 (โดยมี ช่วงคาดการณ์ ทีร้ อยละ 0.5 ถึง 2.5) แม้ ว่ามูลค่า
การส่งออกสินค้าในครึ งปี แรกจะลดลงตํากว่าทีคาดการณ์ แต่ในครึ งปี หลัง คาดว่าจะขยายตัวในทิ ศทางที ดีขึนตามการฟื นตัวของ
เศรษฐกิจโลก สําหรับการนําเข้ าในปี 2557 คาดว่าจะหดตัวทีร้ อยละ 5.2 (โดยมี ช่วงคาดการณ์ ทีติดลบร้ อยละ 6.2 ถึงติดลบร้ อยละ
4.2) แม้ จะมีการเร่ งตัวสูงขึนในช่วงครึ งปี หลังตามการเพิมขึนของอุปสงค์ภายในประเทศทีเกียวเนืองกับการใช้ จ่ายภาครัฐ
ด้ านเสถียรภาพเศรษฐกิจภายในประเทศ คาดว่า อัตราเงินเฟ้อทัวไปในปี 2557 จะปรับสูงขึนจากปี ก่อนหน้ าเล็กน้ อย มาอยู่ทีร้ อ ยละ
2.4 (โดยมีช่วงคาดการณ์ทีร้ อยละ 1.9 ถึง 2.9) ตามแนวโน้ มการทยอยปรับเพิ มขึนของราคาต้ นทุนวัตถุดิบ ที ประสบปั ญหาภัยแล้ ง
และสินค้ าทีขาดแคลนวัตถุดบิ โดยเฉพาะราคาอาหารสําเร็ จรูปและบริการต่างๆ ได้ เริ มทยอยปรั บขึ นราคา เช่ น ค่าโดยสารรถไฟฟ้า
ใต้ ดิน อย่างไรก็ ดีนโยบายการตรึ ง ราคาก๊ าซ LPG และนํ ามันดีเซล ตลอดจนมาตรการตรึ งราคาสินค้ าจะช่วยชะลออัตราเร่ งของ
เงินเฟ้อ ขณะทีเสถี ยรภาพทางเศรษฐกิ จภายนอกประเทศนัน คาดว่าดุลการค้ าจะเกินดุลเพิ มขึนจากปี ก่ อน เนืองจากมูล ค่าการ
ส่งออกสิน ค้ าทีขยายตัวในอัตราเร่ งกว่าการนําเข้ าสิน ค้ า ส่งผลให้ ดลุ บัญชีเดินสะพัดเกิน ดุลประมาณ 13.4 พันล้ านเหรี ยญสหรัฐ
หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 3.3 ของ GDP (โดยมีช่วงคาดการณ์ทีร้ อยละ 3.1 ถึง 3.5 ของ GDP)
ในครึ งปี หลังของปี 2557 ธนาคารแห่ งประเทศไทยคาดการณ์ ว่า จํา นวนนั กท่อ งเที ยวต่างชาติจะมีแนวโน้ มปรับ ดีขึนจากความ
เชือมันต่อสถานการณ์การเมืองภายในประเทศไทยทีเพิมขึน สะท้ อนจากการลดลงของจํ านวนประเทศทีประกาศเตือ นนักท่ องเที ยว
อีกทัง ทางการมีมาตรการกระตุ้นการท่องเทียว อาทิ การยกเว้ นค่า ธรรมเนียมวีซ่าเป็ นเวลา 3 เดือ น (เดือนสิงหาคม – เดือ นตุล าคม
2557) สําหรับ นักท่องเทียวจีนและไต้ หวัน ซึงเป็ นนักท่องเทียวกลุ่มหลัก รวมทังการนําเสนอกรมธรรม์ป ระกันภัยของบริ ษัทไทย
ให้ กับ นักท่ อ งเที ยวต่า งชาติ เพื อช่ วยบรรเทาผลกระทบจากปั ญหาความคุ้มครองของกรมธรรม์ ประกัน ภัยบางแห่ งของบริ ษั ท
ต่างประเทศ เช่น สหรัฐฯ และฮ่องกง ทีไม่ครอบคลุมการท่องเทียวในประเทศทีมีการประกาศใช้ กฎอัยการศึก
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ส่ วนที 2 การขออนุมัติการซือทีดินและสิงปลูกสร้ างจากบริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
2.1 ลักษณะและรายละเอียดของรายการ
บริ ษัทฯ มีความประสงค์จะซือทีดิน เนือที รวม 9-0-47 ไร่ และสิงปลูกสร้ าง ซึงเป็ นอาคารสูง 5 ชัน (พร้ อมชันดาดฟ้ า 1 ชัน และ
ชันใต้ ดิน 1 ชัน) ตังอยู่บนถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตพระโขนง กรุงเทพฯ จาก CPALL ซึงเป็ นผู้ถือ หุ้นใหญ่ ข องบริ ษัท ฯ ใน
ราคา 470.00 ล้ านบาท เพือใช้ เป็ นอาคารสํานักงานใหญ่ แห่งใหม่ของบริ ษั ทฯ แทนอาคารสํ านักงานเดิมในปั จจุบัน ทีบริ ษัท ฯ ได้ ใช้
พืนทีบางส่วนของแม็คโคร สาขาลาดพร้ าว ถนนลาดพร้ าว และพืนทีเช่าในอาคารจิตต์อุทยั ถนนรามคําแหง เป็ นสํานักงานใหญ่ข อง
บริ ษัทฯ ซึงอาคารสํานักงานในปั จจุบนั ของบริษั ทฯ มีรายละเอียดดังนี
รายละเอียดของอาคารสํานักงานของบริษัทฯ ณ ปั จจุบัน
1. อาคารสํานักงานใหญ่แห่งที 1 และ 2 ซึงเป็ นพื นที บางส่ ว นของพื นทีแม็คโคร สาขาลาดพร้ าว (ตังอยู่ ระหว่างซอยลาดพร้ าว
142 – 144) ถนนลาดพร้ าว แขวงคลองจัน เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ) : อาคารสํานักงานใหญ่ส องแห่งนี เป็ นอาคารสํานักงานใหญ่
แห่ ง แรกของบริ ษัท ฯ โดยมีการใช้ งานมาตังแต่เปิ ดดําเนิ น การแม็ คโครสาขาแรกที ถนนลาดพร้ าว เมื อปี 2532 และได้ มี การ
ปรั บปรุ งอาคารสํานักงานดัง กล่ าวหลายครั ง โดยมี ก ารปรั บ ปรุ ง ครั งใหญ่ เมื อปี 2552 และ ปี 2556 เนื องจากพื นที มี ค วาม
ทรุดโทรมและเพือรองรับการเพิมขึนของพนักงานในฝ่ ายงานต่างๆ รายละเอียดเกียวกับอาคารทังสองแห่ง มีดงั นี
 อาคารสํานักงานใหญ่แห่งที 1 : ตังอยู่ด้านหน้ าของแม็คโคร สาขาลาดพร้ าว โดยอยู่บ นอาคารพาณิชย์ ให้ เช่ าชันที 2 และ
ชันที 3 มีพื นที ใช้ ส อยภายในประมาณ 1,750 ตารางเมตร ทังนี บริ ษัท ฯ ใช้ อาคารดังกล่ าวเป็ นทีทํ างานของประธาน
เจ้ าหน้ าทีบริ หาร ฝ่ ายตรวจสอบภายใน สายงานธุรกิจต่างประเทศ สายงานบริ หารทรั พยากรบุคคลและพัฒนาธุ รกิ จ โดย
ปั จจุบนั มีพนักงานประจําสํานักงานใหญ่แห่งนีประมาณ 65 คน
 อาคารสํ านักงานใหญ่ แ ห่ งที 2 : ตังอยู่บ นชันลอยของอาคารแม็คโคร สาขาลาดพร้ าว มี พืนที ใช้ สอยภายในประมาณ
2,543 ตารางเมตร ทังนี บริ ษัทฯ ใช้ อาคารดังกล่าวเป็ นทีทํางานของฝ่ ายปฏิบัติการ ฝ่ ายโลจิ สติค ฝ่ ายพัฒนาลูกค้ า และ
สายงานสารสนเทศทางธุรกิจ โดยปั จจุบนั มีพนักงานประจําสํานักงานใหญ่แห่งนีประมาณ 90 คน
รูปภาพที 1 อาคารสํานักงานใหญ่ ของบริษัทฯ ในปั จจุบัน

อาคารสํานัก งานใหญ่ แห่ งที 1
ด้ านหน้ าของแม็คโคร สาขาลาดพร้ าว

อาคารสํานัก งานใหญ่ แห่ งที 2
ชันลอยของอาคารแม็คโคร สาขาลาดพร้ าว
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2. พืนทีเช่าในอาคารจิตต์ อุทัย (ตังอยู่ระหว่างซอยรามคําแหง 73 – 75 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ) :
เนืองจากการขยายตัวทางธุ รกิ จประกอบกับจํ านวนพนักงานทีเพิมขึ นอย่ างรวดเร็ วในช่วงปี 2552 – 2553 บริ ษั ทฯ จึงมีความ
จําเป็ นต้ องทยอยจัดหาพืนทีสํานักงานแห่งใหม่เพิมเติมจากพืนที อาคารสํานักงานใหญ่ สาขาลาดพร้ าว ทังนี เพือเป็ นการรั กษา
ประสิทธิภาพและความคล่อ งตัวในการดําเนินงาน บริ ษัทฯ จึงมุ่งเน้ นจัดหาพืนที ในบริ เวณใกล้ เคียงกับอาคารสํานักงานใหญ่
แห่ ง เดิมและแม็ คโคร สาขาลาดพร้ าว ซึงเป็ น Pilot Store ของบริ ษั ทฯ ในการดําเนิ นงานต่ างๆ โดยในปี 2554 บริ ษัท ฯ เริ ม
ดําเนินการเช่าพืนทีภายในอาคารจิ ตต์ อุทัย (ซึงมีระยะทางห่ างจากสํานักงานสาขาลาดพร้ าวประมาณ 2 กิโลเมตร) จํานวน 3
ชัน เพือเป็ นสํานักงานใหญ่ แห่งที 3 ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี
 อาคารสํานักงานใหญ่แห่งที 3 : ตังอยู่ทีอาคารจิ ตต์อุทัย ถนนรามคําแหง ปั จจุบ ัน มีพืนทีใช้ สอยภายในประมาณ 4,007
ตารางเมตร ทังนี บริ ษั ท ฯ ใช้ อาคารดังกล่ าวเป็ นที ทํางานของฝ่ ายบริ ห ารสิน ค้ า ธุ ร กิ จค้ าปลี ก ฝ่ ายบริ ห ารสิ น ค้ าธุร กิ จ
ประกอบการอาหาร ฝ่ ายการตลาดและพัฒนาธุร กิจประกอบอาหาร สายงานบริ หารการเงิ น และสายงานสนับสนุน และ
ฝ่ ายพัฒนานวัตกรรม โดยปั จจุบนั มีพนักงานประจําสํานักงานใหญ่แห่งนีประมาณ 386 คน
 ปั จ จุบัน บริ ษัท ฯ ดําเนิ น การทํ าสัญญาเช่า และสัญญาบริ การกับบุคคลภายนอกเพื อเช่ าพื นที ภายในอาคารจิตต์ อุทัย
จํานวน 5 ชัน (จากทังหมด 15 ชัน) โดยสัญญาเช่าและสัญญาบริ การฉบับปั จจุบัน มีอายุ 1 ปี สินสุดวันที 31 พฤษภาคม
2558
รูปภาพที 2 อาคารสํานักงานใหญ่ ของบริษัทฯ ในปั จจุบัน (ต่ อ)

อาคารสํานักงานใหญ่ แห่ งที 3 อาคารจิตต์อุทัย ถนนรามคําแหง

เหตุผลและความจําเป็ นของบริษัทฯ ในการเข้ าทํารายการ
สาเหตุทีบริ ษัท ฯ จํ าเป็ นต้ อ งจัดหาอาคารสํ านักงานใหญ่ แห่งใหม่ น ัน เนืองจากพื นทีสํ านักงานใหญ่ ของบริ ษัทฯ ในปั จจุบัน ทัง 3
แห่ง ซึงมีพืนทีใช้ สอยรวมกันประมาณ 8,300 ตารางเมตร (รองรั บพนักงานบริ ษัทฯ จํ านวน 621 คน แบ่งเป็ นพนักงานประจํา 541
คน และพนักงานชัวคราวกับพนักงาน Outsource จํานวน 80 คน) มีพื นทีในการทํางานไม่ เพี ยงพอต่อจํานวนพนักงานในปั จ จุบัน
โดยเฉพาะอย่างยิ งในช่ วงเวลาทีมีการเปิ ดสาขาแม็คโครแห่งใหม่ ซึงบริ ษัทฯ มี ความจํ าเป็ นต้ องใช้ พืนที สํานักงานชัวคราวในการ
ดําเนินการต่างๆ อาทิเช่น การประชุมวางแผนงานก่อสร้ าง การติดต่อสังซือสิ นค้ า อุปกรณ์ และเครื องใช้ สํานักงาน เป็ นต้ น โดย
ปั จจุบนั บริษัทฯ ต้ องดําเนินการจัดหาตู้คอนเทนเนอร์ มาทําเป็ นสถานทีทํางานชัวคราวให้ แ ก่ พนักงานในบางช่ วงเวลา โดยตังอยู่ใน
บริ เวณลานจอดรถของแม็คโคร สาขาลาดพร้ าว
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รูปภาพที 3 สถานทีทํางานชัวคราว (ตู้คอนเทนเนอร์ ) ของบริ ษัทฯ

อาคารสํานัก งานชัวคราว (ตู้คอนเทนเนอร์ )
บริ เวณทีจอดรถของแม็คโคร สาขาลาดพร้ าว

นอกจากนี เนืองจากอาคารสํานักงานใหญ่ทงสามแห่
ั
งไม่มีจํานวนห้ องประชุมทีพอเพี ยงเพือรองรั บการประชุมเจรจาการค้ ากับ คู่ค้า
ทางธุ รกิ จ การประชุมหรื อการอบรมสัมมนาภายในของบริ ษั ทฯ ซึงมี การดําเนินการเป็ นประจํ าอย่างต่อเนื อง ประกอบกับ อาคาร
สํานักงานดังกล่ าวมี ที ตังอยู่ แยกจากกั น ทําให้ การบริ ห ารจัดการต่า งๆ ไม่ ส ามารถดําเนิน การได้ อย่ างมี ป ระสิท ธิ ภ าพ และเกิ ด
ค่าใช้ จ่ายเพิมขึนจากการจัดหาสถานทีประชุมหรือสถานทีอบรมสัมมนาภายนอก ค่าใช้ จ่ายในการเดินทางของพนักงานในการเข้ า
ประชุมและติดต่องานระหว่างอาคารสํานักงานทังสามแห่ง อีกทัง ด้ วยเหตุทีบริษัทฯ มีแผนงานขยายธุรกิจในหลายด้ าน อาทิ
 การเปิ ดแม็คโครสาขาใหม่ๆ ในทุกภูมิภาคทัวประเทศ เพือให้ บริษัทฯ สามารถเข้ าถึงกลุ่มลูกค้ าเป้าหมายได้ มากขึน โดยใน
ปี 2557 – 2558 บริ ษัทฯ มีแ ผนงานในการเปิ ดแม็ คโครสาขาใหม่ ประมาณ 7 – 11 สาขาต่อ ปี ซึงเพิมขึ นเมื อเที ยบกั บ
จํานวนสาขาของแม็คโครทีเปิ ดใหม่ในช่วงปี 2554 – 2556 ทีผ่านมา ซึงมีจํานวนเฉลียประมาณ 4 – 6 สาขาต่อปี
 การขยายงานด้ านธุรกิจฟูดเซอร์ วิส (Food Service) ซึงเป็ นธุ รกิ จทีจะสร้ างรายได้ และอัตรากํ าไรแก่บริ ษั ทฯ เพิมเติมจาก
ธุรกิจจําหน่ายสิ น ค้ าแบบค้ าปลี ก โดยบริ ษัทฯ มี การเพิมบุคลากรธุรกิจฟูดเซอร์ วิส เช่น ผู้เชี ยวชาญด้ านการปรุ งอาหาร
(Chef) ผู้เชียวชาญสุขอนามัยและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหาร (Food Safety) เพือร่ วมกันจัดหาสิน ค้ าและพัฒนา
งานบริการด้ านอาหารอย่ างครบวงจร ให้ ส ามารถรองรับต่อ ความต้ องการของกลุ่มลูกค้ าทีเป็ นผู้ประกอบการมืออาชี พ
ทางด้ านอาหาร ผู้ ประกอบธุ รกิ จด้ า นโรงแรม ร้ านอาหาร และจัดเลียง ร่ ว มกับมีแผนงานที จะเปิ ดแม็ คโคร ฟู ดเซอร์ วิส
เพิมเติมในอนาคต จากปั จจุบนั ทีมีจํานวน 7 สาขา
 การมองหาโอกาสทางธุ รกิ จด้ า นการจํ าหน่ ายสิ นค้ าและบริ ก ารเกี ยวกับ ธุ รกิ จอาหารในประเทศเพือนบ้ านในภูมิภ าค
อาเซียน เพือรองรับการเปิ ดเสรีป ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558
 การขยายช่ อ งทางการจํ าหน่ า ยสิ น ค้ าหรื อ รู ป แบบการค้ า ใหม่ ๆ เช่ น การขายสิ น ค้ าผ่ านระบบอิ เ ล็ กทรอนิ ก ส์ (ECommerce)
ดังนัน เพือรองรั บการเพิมขึ นของจํา นวนบุคลากรของบริ ษัทฯ ในอนาคตตามแผนการขยายธุ รกิ จข้ างต้ น และเพื อแก้ ปัญหาให้
พนั กงานของบริ ษั ท ฯ ในปั จจุบั นมี ส ถานที ทํางานที เหมาะสม ซึงเป็ นแนวทางหนึ งที จะช่ วยเพิมประสิ ท ธิ ภาพการทํา งาน ช่ วย
ประหยัดค่ า ใช้ จ่ายต่ างๆ ของบริ ษั ท ฯ รวมถึ งช่ วยรั กษาพนั ก งานให้ ทํ างานกั บ บริ ษั ท ฯ ต่อ ไปในระยะยาว บริ ษั ท ฯ จึ งมี ค วาม
จํา เป็ นต้ อ งจั ดหาอาคารสํ านักงานใหญ่ แห่ งใหม่ ที มี ความเหมาะสมสํ าหรั บการดํ าเนิน ธุ ร กิ จในปั จ จุบั น และสามารถรองรั บ ต่อ
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แผนงานในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ทีจะเกิดขึนในอนาคต โดยหลักเกณฑ์สําคัญทีบริ ษัทฯ ใช้ ในการจัดหาอาคารสํานักงานใหญ่
แห่งใหม่ มีดงั นี
หลักเกณฑ์สําคัญทีบริ ษัทฯ ใช้ ในการจัดหาอาคารสํานักงานใหญ่แห่งใหม่
1. มีทีตังอยู่ภายในรัศมีประมาณ 10 กิโลเมตรจากแม็คโคร สาขาลาดพร้ าว ซึงเป็ นศูนย์ กลางการดําเนินงานและเป็ น Pilot
Store ของบริษัทฯ เพือเป็ นการคงไว้ ซงประสิ
ึ
ทธิภาพและความคล่องตัว รวมถึงความต่อเนืองของการดําเนิ น งานไว้ ให้ มาก
ทีสุด อีกทัง เพือเป็ นประโยชน์ ต่อ พนักงานของบริ ษัท ฯ ที ส่ วนใหญ่ มีบ้านพักอาศัยในพืนทีดังกล่ าว เนืองจากบริ ษัท ฯ
ประสงค์ทีจะรักษาบุคลากรทีมีประสบการณ์ทํางานให้ อยู่ทํางานกับบริษัทฯ ต่อไปในระยะยาว
2. มีพืนทีใช้ สอยเพียงพอสําหรับรองรับจํานวนพนักงานทังหมดในปั จจุบนั และจํานวนพนักงานทีจะเพิมขึ นภายใต้ แ ผนขยาย
ธุรกิจของบริ ษัทฯ ในช่วง 10 – 20 ปี ข้างหน้ า โดยผู้บริหารของบริ ษัทฯ คาดว่าจะต้ องมีพืนทีสํานักงานไว้ รองรั บ ไม่น้ อยกว่า
10,000 – 14,000 ตารางเมตร รวมทั ง มีพืนทีเพียงพอสํา หรั บเป็ นพื นทีส่วนกลางเพือใช้ ในการดํา เนิ นธุรกิจ และเป็ นสิ ง
อํานวยความสะดวกขันพืนฐานสําหรับพนักงาน เช่น ห้ องประชุม ห้ องอบรมสัมมนาขนาดใหญ่ ศูนย์ คอมพิวเตอร์ (Server
Room) ห้ องอาหาร ห้ องพยาบาล ทีจอดรถ เป็ นต้ น
3. สามารถเข้ าใช้ ประโยชน์จากพืนทีได้ ภายในระยะเวลาทีรวดเร็ว ทันต่อแผนงานขยายธุรกิจของบริ ษัทฯ ดังทีกล่าวไว้ ข้างต้ น
จากหลักเกณฑ์ทีบริ ษัทฯ ใช้ ในการพิจารณาจัดหาอาคารสํานักงานใหญ่แ ห่ งใหม่ข้างต้ น บริ ษัท ฯ เล็งเห็ น ว่า ทีดินเนือที รวม 9-0-47
ไร่ พร้ อมสิงปลูกสร้ าง ซึงเป็ นอาคารสูง 5 ชัน (พร้ อมชันดาดฟ้า 1 ชัน และชันใต้ ดิน 1 ชัน) ทีมี พืนทีอาคารรวมประมาณ 27,459 ตาราง
เมตร ตังอยู่บนถนนพัฒนาการ และมี ระยะทางห่างจากแม็คโคร สาขาลาดพร้ าว ประมาณ 10 กิโลเมตร ซึงเป็ นกรรมสิทธิ ของ
CPALL มีคุณสมบัติเหมาะสมเมือเปรี ยบเที ยบกับ การจัดหาพืนทีสํานักงานเพิมเติมของบริ ษั ทฯ ในรูป แบบอื น เช่น การเช่ าพืนที
อาคารสํ า นักงานเพิ มเติม เป็ นต้ น ด้ ว ยเหตุนี บริ ษั ท ฯ จึ งดํา เนิ น การขอเสนอซื อสิ น ทรั พ ย์ ดัง กล่ า วจากผู้ข าย และเมื อวัน ที 8
กรกฎาคม 2557 ผู้ขายส่งหนังสือเสนอขายสินทรัพย์ ดงั กล่าวแก่บริ ษัทฯ ในราคา 470.00 ล้ านบาท
อย่างไรก็ดี เนืองจากสิงปลูกสร้ างดังกล่าวในปั จจุบัน ไม่ ได้ อ ยู่ในสภาพพร้ อมใช้ งานได้ ทันที โดยอาคารสํานักงานแห่งนี (เดิมเป็ น
อาคารสํานักงานใหญ่ของบริษัท ลิเบอร์ ตประกั
ี นภัย จํากัด) ได้ ยตุ ิการใช้ ประโยชน์มาตังแต่เมื อประมาณปี 2553 ก่อนทีผู้ข ายจะเข้ า
ซือสินทรัพย์ ดงั กล่ าวเมื อปี 2556 และปั จจุบันสินทรั พย์ อ ยู่ร ะหว่างการรื อถอนสิ งตกแต่งทังหมดภายในอาคารและบางส่วนของ
ภายนอกอาคารทีชํารุดทรุดโทรม ตามแผนงานปรับ ปรุ งตกแต่งอาคารของผู้ข ายก่ อนที จะมีการเจรจาซือขายสินทรั พย์ ดังกล่ าวกับ
บริ ษัทฯ ดังนัน กรณีทีทีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ฯ ครังที 1/2557 อนุมัติการซือทีดิน และสิงปลูกสร้ างดังกล่าว บริ ษัท ฯ จึง
จําเป็ นต้ องมีการลงทุนเพือก่อสร้ าง ปรับปรุง และตกแต่งสิ งปลูกสร้ างดังกล่ าวเพิ มเติม เพือให้ สิงปลูกสร้ างมี ความพร้ อมต่อการใช้
งานเป็ นสํานักงานใหญ่ แห่งใหม่ของบริษัทฯ และสอดคล้ องกับแผนการใช้ พืนทีเพือรองรับ การดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษัทฯ ในปั จจุบัน
และแผนการขยายธุรกิจด้ านอืนๆ ในอนาคต โดยบริ ษัทฯ จะใช้ เงิ น ลงทุนเพื อปรั บปรุงและตกแต่ง สิงปลูกสร้ างรวมทังสินประมาณ
791.80 ล้ านบาท ซึงผู้บริหารของบริ ษัทฯ คาดว่าจะใช้ ระยะเวลาในการดําเนินการก่อสร้ างและปรับปรุงตกแต่งแล้ วเสร็จประมาณ 1 ปี
โดยคาดว่าบริ ษั ทฯ จะสามารถเข้ าใช้ ทีดินและสิ งปลูกสร้ างดังกล่ าวเพื อเป็ นสํ านักงานใหญ่ แห่งใหม่ ของบริ ษัทฯ ได้ ภายในไตรมาส 3
ปี 2558
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2.1.1 ประเภทและขนาดของรายการ
การซือทีดินและสิงปลูกสร้ างจากผู้ขาย และการลงทุนเพือปรับ ปรุงและตกแต่งสิ งปลูกสร้ างดังกล่ าวข้ างต้ น ซึงมี มลู ค่าการลงทุน
รวมทังโครงการจํานวน 1,261.80 ล้ านบาท ถือ เป็ นรายการได้ มาซึงสิ นทรั พย์ ตามประกาศได้ มาและจํ าหน่ ายไป ซึงคิดเป็ นขนาด
รายการสูงสุดเมือคํานวณรายการตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิงตอบแทน โดยคํานวณจากงบการเงิ นรวมของบริ ษั ทฯ สิ นสุด ณ วันที
30 มิ ถุน ายน 2557 เท่า กับร้ อยละ 3.56 ของมูล ค่าสิ น ทรั พ ย์ รวมของบริ ษัท ฯ ทังนี เมือนับ รวมรายการได้ มาซึ งสิ น ทรั พ ย์ อื นที
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ อนุมัติพ ร้ อมกันในการประชุมครั งนีอีกจํ านวน 1,092.70 ล้ านบาท ซึงมีขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์
มูล ค่ารวมของสิ งตอบแทนเท่ ากับ ร้ อยละ 3.09 และรายการได้ มาซึงสินทรัพ ย์ อืนของบริ ษั ทฯ ทีเกิดขึ นในช่วง 6 เดือนที ผ่านมา
จํานวนทังสิน 4,967.50 ล้ านบาท ซึงมีขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์ มลู ค่ารวมของสิงตอบแทน เท่ ากับร้ อยละ 14.03 จะมีข นาด
รายการรวมทังสินเท่ากับร้ อยละ 20.68 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริ ษั ทฯ ซึงขนาดรายการดังกล่าวสูงกว่าร้ อยละ 15.00 แต่น้อย
กว่าร้ อยละ 50.00 บริ ษัทฯ จึงต้ องรายงานต่อตลาดหลักทรั พย์ ฯ และส่งหนังสือสารสนเทศเวียนให้ กับผู้ถือ หุ้นของบริ ษัท ฯ ภายใน
21 วัน นับแต่วนั ทีเปิ ดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ ฯ
อย่างไรก็ดี ด้ วยเหตุทีผู้ขายเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ (ณ วันที 21 สิงหาคม 2557 CPALL ถือ หุ้นทางตรงและทางอ้ อ มในบริ ษัทฯ
รวมจํานวน 4,698,149,500 หุ้น หรือคิดเป็ นร้ อ ยละ 97.88 ของจํ านวนหุ้นทีออกและจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ ษัทฯ 3) และทัง
สองบริษัทมีกรรมการร่ วมกัน4 ด้ วยเหตุนี การซือทีดิน และสิงปลูกสร้ างจากผู้ขาย ในมูลค่า 470.00 ล้ านบาท จึงถือเป็ นรายการที
เกียวโยงกันตามประกาศเกียวโยง โดยมี ขนาดรายการร้ อยละ 4.25 ของมูล ค่าสินทรัพย์ทีมี ตวั ตนสุทธิ ณ วัน ที 30 มิถุนายน 2557
ซึงมากกว่าร้ อยละ 3.00 ของมูลค่าสินทรัพย์ ทีมีตวั ตนสุทธิ ดังนัน บริษัทฯ ต้ องขออนุมตั กิ ารเข้ าทํารายการจากที ประชุมผู้ถือหุ้น โดย
ต้ องได้ รับคะแนนเสียงอนุมตั ไิ ม่ตํากว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นที มาประชุมและมีสิทธิ อ อกเสียงลงคะแนน โดย
ไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นทีมีส่วนได้ เสีย ซึงมีรายชือดังนี

3

CPALL ถือหุ้นทางตรงในบริษัทฯ จํานวน 2,057,846,700 หุ้น หรือคิดเป็ นร้ อยละ 42.87 ของจํานวนหุ้นทีออกและจําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
ของบริษัทฯ และถือหุ้นทางอ้ อมในบริษัทฯ ผ่าน สยามแม็คโคร โฮลดิง จํานวน 2,640,320,800 หุ้น หรือคิดเป็ นร้ อยละ 55.01 ของจํ านวน
หุ้นทีออกและจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ ษัทฯ (ณ วัน ที 4 กรกฎาคม 2556 CPALL ถือหุ้นทางตรงในสยามแม็ คโคร โฮลดิง ร้ อยละ
49.00 และถือหุ้นทางอ้ อมในสยามแม็คโคร โฮลดิง ผ่านโอเอชที ร้ อยละ 51.00 โดย ณ วันที 4 กรกฎาคม 2556 CPALL ถือหุ้นในโอเอชที
ร้ อยละ 100.00)
4
กรรมการร่วมกันระหว่างบริษัทฯ กับ CPALL (จํานวน 8 ท่าน จากทังหมด 18 ท่าน) ได้ แก่ นายก่อศักดิ ไชยรัศมีศักดิ นายประเสริฐ จารุพนิช
นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล นายปิ ยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล นายสุภกิต เจียรวนนท์ นายณรงค์ เจียรวนนท์ นายอดิเรก ศรีป ระทักษ์ และนาย
อํารุง สรรพสิทธิวงศ์
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1.

2.
3.

4.

ตารางที 10 รายชือผู้ถือหุ้นฯ ทีไม่ มีสิทธิลงคะแนนในการอนุมัติรายการ
จํานวนหุ้นทีถือใน MAKRO*
ความสัมพันธ์ กับคู่สัญญา
รายชือ
ในการเข้ าทํารายการ
จํานวนหุ้น
%
บริ ษัท สยามแม็คโคร
2,640,302,800
55.01  เป็ นบริ ษั ท ย่ อ ยของ CPALL ซึงเป็ นคู่ ส ัญ ญาในการเข้ าทํ า
โฮลดิง (ประเทศไทย)
รายการซือทีดินและสิงปลูกสร้ างของบริ ษัทฯ ในครังนี (ณ วัน ที
จํากัด
4 กรกฎาคม 2556 CPALL ถื อ หุ้น ทางตรงและทางอ้ อมใน
สยามแม็คโคร โฮลดิง รวมร้ อยละ 100.00)
 มีก รรมการร่ วมกัน กับ CPALL และบริ ษั ท ฯ จํานวน 5 ท่ า น
ได้ แก่ นายก่อศักดิ ไชยรัศมีศกั ดิ นายพิทยา เจี ยรวิสิฐกุล นาย
ปิ ยะวัฒน์ ฐิ ต ะสัท ธาวรกุล นายณรงค์ เจี ยรวนนท์ และนาย
อํารุง สรรพสิทธิ วงศ์
บริ ษัท ซีพี ออลล์ จํากัด
2,057,846,700
42.87  เป็ นคู่ส ัญญาในการเข้ า ทํา รายการซื อที ดิ น และสิ งปลูกสร้ าง
(มหาชน)
ของบริษัทฯ ในครังนี
นายธนินท์ เจียรวนนท์
200
0.00  ดํารงตําแหน่งเป็ นประธานกรรมการของ CPALL
 เป็ นบิ ด าของนายณรงค์ เจี ย รวนนท์ นายสุภ กิ ต เจียรวนนท์
และนายศุภชัย เจียรวนนท์ ซึงดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการของ
บริ ษัทฯ
นายประเสริฐ จารุพนิช
200
0.00 ดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการของ CPALL

หมายเหตุ *ข้ อมูล ณ วันที 21 สิงหาคม 2557

2.1.2 คู่สัญญา เงือนไขสําคัญของสัญญา และข้ อมูลสินทรั พย์ ในการเข้ าทํารายการ
ก) การซือทีดินและสิงปลูกสร้ างของ CPALL
คูส่ ัญญา
ผู้จะซือ
: บริ ษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ผู้จะขาย
: บริ ษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
ลักษณะ
:  บริ ษัท ซีพี ออลล์ จํ ากัด (มหาชน) เป็ นผู้ถือ หุ้นใหญ่ ของบริ ษัทฯ โดย ณ วัน ที 21 สิ งหาคม
ความสัมพันธ์
2557 CPALL ถือ หุ้นทางตรงและทางอ้ อ มในบริษั ทฯ รวมจํ านวน 4,698,149,500 หุ้น หรื อ
ระหว่างกัน
คิดเป็ นร้ อยละ 97.88 ของจํานวนหุ้นทีออกและจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริษัทฯ
 มีกรรมการร่วมกัน 8 ท่าน ได้ แก่ นายก่อศักดิ ไชยรัศมีศกั ดิ นายประเสริฐ จารุ พนิช นายพิทยา
เจียรวิสิฐกุล นายปิ ยะวัฒน์ ฐิ ตะสัทธาวรกุล นายสุภกิต เจียรวนนท์ นายณรงค์ เจีย รวนนท์
นายอดิเรก ศรีประทักษ์ และนายอํารุง สรรพสิทธิวงศ์
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ข้ อมูลบริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน

กรรมการบริษัท

: ธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจค้ าปลีกประเภทร้ านค้ าสะดวกซือภายใต้ เครื องหมายการค้ า “7-Eleven” ใน
ประเทศไทย และประกอบธุ รกิ จต่างๆ ทีเป็ นการสนับสนุน ธุรกิ จ หลัก เช่น ธุรกิ จเป็ นตัวแทนรั บ
ชํา ระค่าสิน ค้ าและบริ การ (บริ ษั ท เคาน์ เตอร์ เซอร์ วิส จํากัด) ธุ รกิ จ ผลิ ตและจํา หน่ ายอาหาร
สําเร็จรูปและเบเกอรี (บริ ษัท ซีพีแรม จํากัด) ธุรกิจจําหน่ายและซ่อมแซมอุปกรณ์ ค้าปลีก (บริ ษัท
ซีพี รี เทลลิงค์ จํากัด) ธุรกิจให้ บริ การชําระค่าสินค้ าและบริ การผ่านบัตรสมาร์ ทการ์ ด (บริ ษัท ไทย
สมาร์ ทคาร์ ด จํากัด) ธุรกิจให้ บริ การด้ านระบบสารสนเทศ (บริ ษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จํากัด)
ธุรกิจบริ การขนส่งและกระจายสินค้ า (บริ ษัท ไดนามิค แมนเนจเม้ นท์ จํ ากัด) ธุรกิจให้ บริ การด้ าน
การตลาด (บริ ษั ท เอ็ม เอ เอ็ ม ฮาร์ ท จํ ากั ด) ธุ รกิ จ วิ ท ยาลั ย อาชี วศึก ษาด้ านค้ าปลี ก และ
สถาบัน การศึกษาด้ านการจัดการ (บริ ษัท ศึกษาภิวฒ
ั น์ จํากัด) และธุ รกิ จการจัดฝึ กอบรม การ
จัดการสัมมนาทางวิชาการทางธุรกิจ (บริ ษัท ปั ญญธารา จํากัด และบริษัท ออลล์ เทรนนิง จํ ากัด)
ธุรกิจศูนย์ จําหน่ายสินค้ าแบบชําระเงินสดและบริ การตนเองภายใต้ ชือ “แม็คโคร” เป็ นต้ น
: ทุน จดทะเบี ยน 8,986,296,048.00 บาท แบ่ งออกเป็ นหุ้ น สามั ญจํ านวน 8,986,296,048 หุ้ น
มูล ค่าทีตราไว้ ห้ ุ นละ 1.00 บาท และทุนจดทะเบี ยนชํ าระแล้ ว 8,983,101,348.00 บาท แบ่ ง
ออกเป็ นหุ้นสามัญจํานวน 8,983,101,348 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท (ข้ อ มูล ณ วัน ที 1
สิงหาคม 2557)
ณ วันที 1 สิงหาคม 2557 กรรมการของ CPALL มีรายชือดังนี
รายชือ
ตําแหน่ ง
1. นายธนินท์ เจียรวนนท์
ประธานกรรมการ
2. นายก่อศักดิ ไชยรัศมีศกั ดิ*
ประธานกรรมการบริหาร / รองประธานกรรมการ
3. นายธานินทร์ บูรณมานิต
ประธานเจ้ าหน้ าทีบริหาร / กรรมการผู้จัดการ
4. นายปิ ยะวัฒ น์ ฐิตะสัทธาวรกุล*
กรรมการผู้จดั การ
5. นายอดิเรก ศรีประทักษ์ *
กรรมการ
6. นายอํารุง สรรพสิทธิวงศ์ *
กรรมการ
7. นายสุภกิต เจียรวนนท์*
กรรมการ
8. นายณรงค์ เจียรวนนท์*
กรรมการ
9. นายประเสริฐ จารุพนิช*
กรรมการ
10. นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล*
กรรมการ
11. นายโกเมน ภัทรภิรมย์
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
12. นายปรีดี บุญยัง
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
13. นายผดุง เตชะศรินทร์
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
14. นายศุภชัย พิศิษฐวานิช
กรรมการอิสระ
15. พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์ สวุ รรณ
กรรมการอิสระ
หมายเหตุ * ดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทฯ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม ได้ แก่ นายก่อศัก ดิ ไชยรัศมี ศ ักดิ หรื อนายพิ ทยา เจี ยรวิสิฐกุล
หรือนายปิ ยะวัฒ น์ ฐิ ตะสัทธาวรกุล หรือ นายธานิน ทร์ บูรณมานิ ต คนใดคนหนึงลงนาม
ร่วมกับนายสุภกิ ต เจีย รวนนท์ หรือ นายอํารุง สรรพสิทธิ วงศ์ หรือ นายณรงค์ เจีย รวนนท์
หรือ นายประเสริฐ จารุพนิช หรือนายอดิเรก ศรีประทัก ษ์ รวมเป็ นสองคนและประทับตรา
สําคัญของบริษัท
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โครงสร้ างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกของ CPALL ณ วันที 7 พฤษภาคม 2557

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ตารางที 11 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกของ CPALL ณ วันที 7 พฤษภาคม 2557
สัดส่ วนการถือหุ้น
รายชือผู้ถือหุ้น
จํานวน (หุ้น)
ร้ อยละ
บริ ษัท ซี.พี.เมอร์ แชนไดซิง จํากัด
2,717,822,300
30.25
บริ ษัท เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จํากัด
1,014,577,400
11.29
บริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด
394,412,547
4.39
STATE STREET BANK EUROPE LIMITED
275,528,076
3.07
J.P. MORGAN IRELAND (NOMINEES) LIMITED 655
271,112,300
3.02
AIA Company Limited-DI-LIFE
239,900,000
2.67
HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
200,740,386
2.23
บริ ษัท ยู เอ็น เอส อโกรเคมีคลั จํากัด
180,000,000
2.00
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
151,130,717
1.68
J.P.MORGAN IRELAND (NOMINEES) LIMITED 578
148,313,900
1.65

ทีมา : www.set.or.th

บริ ษัท ซี.พี.เมอร์ แชนไดซิง จํากัด มีรายชือกรรมการและผู้ถือหุ้นดังนี
รายชือ
นาย อดิเรก ศรี ประทักษ์
นาง อรุณี วัชรานานันท์
นาย ไพศาล จิระกิ จเจริ ญ
น.ส. พัชรา ชาติบัญชาชัย
นาย พิสิฐ โอมพรนุวัฒน์
รายชือผู้ถือหุ้น ณ 31 มีนาคม 2557
1. บริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)
2. ผู้ถือหุ้นอืน 7 ราย
รวม

ตําแหน่ ง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
สัดส่ วนการถือหุ้น
จํานวน (หุ้น)
ร้ อยละ
899,999,993
100.00
7
0.00
900,000,000
100.00

ทีมา : www.bol.co.th

บริ ษัท เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จํากัด มีรายชือกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ดังนี
รายชือ
ตําแหน่ ง
นาย จรัญ เจี ยรวนนท์
กรรมการ
นาย สุเมธ เจียรวนนท์
กรรมการ
นาย มนตรี เจียรวนนท์
กรรมการ
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รายชือ

ตําแหน่ ง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

นาย ธนินท์ เจียรวนนท์
นาย วัลลภ เจียรวนนท์
นาย ประเสริ ฐ พุ่งกุมาร
นาย มิน เธียรวร
นาย ธี รยุทธ พิทยาอิสรกุล
นาย พงษ์ เทพ เจียรวนนท์
นาย ชิงชัย โลหะวัฒนะกุล
นาย เอียม งามดํารงค์
รายชือผู้ถือหุ้น ณ 31 มีนาคม 2557
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

นาย ธนินท์ เจียรวนนท์
นาย สุเมธ เจียรวนนท์
นาย จรัญ เจี ยรวนนท์
นาย มนตรี เจียรวนนท์
นาย เกียรติ เจียรวนนท์
นาย พงษ์ เทพ เจียรวนนท์
นาง ยุพ า เจียรวนนท์
นาย ประทีป เจี ยรวนนท์
นาง ภัทนีย์ เล็กศรี สมพงษ์
นาย มนัส เจียรวนนท์
ผู้ถือหุ้นอืนๆ
รวม

สัดส่ วนการถือหุ้น
จํานวน (หุ้น)
ร้ อยละ
228,277,810
12.96
228,277,810
12.96
224,706,465
12.76
222,480,380
12.63
101,439,010
5.76
64,348,270
3.65
63,739,700
3.62
63,707,670
3.62
63,707,670
3.62
63,707,670
3.62
437,257,545
24.80
1,761,650,000
100.00

ทีมา : www.bol.co.th

สรุปเงือนไขสําคัญของการซือขายทีดินและสิงปลูกสร้ างของบริษัทฯ จาก CPALL
อ้ างอิงข้ อมูลจากจดหมายของผู้ขายส่งถึงบริ ษัทฯ เรืองการขายทีดินพร้ อมอาคาร สิงปลูกสร้ าง และอุป กรณ์ส่วนควบอาคาร
ฉบับลงวันที 8 กรกฎาคม 2557 และข้ อมูลจากสารสนเทศรายการทีเกียวโยงกัน และรายการได้ มาซึงสิ นทรั พย์ ของบริ ษัทฯ
พบว่า การซือขายทีดินและสิงปลูกสร้ างของบริ ษัทฯ จากผู้ขาย มีเงือนไขทีสําคัญดังนี
คูส่ ัญญา
: 1. บริ ษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) ในฐานะ “ผู้ซือ”
2. บริ ษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) ในฐานะ “ผู้ขาย”
สินทรัพย์ทีจะซือจะขาย : ทีดิน โฉนดเลขที 38439-38463, 74346, 85240, 155179 และ 210414 รวม 29 ฉบั บ
เนือทีดินรวม 9-0-47 ไร่ พร้ อมอาคารสูง 5 ชัน (พร้ อมชันดาดฟ้า 1 ชัน และชันใต้ ดิน 1 ชัน)
สิงปลูกสร้ าง และอุปกรณ์ ส่ วนควบ ตังอยู่เลขที 1466 1468 1470 1472 และ 1474 ถนน
พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตพระโขนง กรุงเทพฯ
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ราคาซือขาย
: 470.00 ล้ านบาท
เงือนไขและข้ อกําหนดทีสําคัญ
การชํ าระราคาซือขาย
:  ผู้ซือจะรับโอนกรรมสิทธิ ทีดินและสิงปลูกสร้ าง รวมถึงชําระราคาสินทรัพ ย์ให้ แ ก่ ผ้ ขู าย
และการจดทะเบียนโอน
ภายหลังจากทีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครังที 1/2557 ของผู้ซือ ซึงจะจัดขึนในวันที 26
กรรมสิท ธิ
กันยายน 2557 มีมติอนุมตั เิ ข้ าทํารายการดังกล่าว โดยที ประชุมผู้ถือ หุ้นของผู้ซือต้ อง
อนุ มัติการซือสิ น ทรั พ ย์ จากผู้ข าย ด้ ว ยคะแนนเสี ยงอนุมัติไม่ ตํากว่ า 3 ใน 4 ของ
จํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสทิ ธิ ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่ นับ
ส่วนของผู้ถือหุ้นทีมีส่วนได้ เสีย
การชํ าระค่าใช้ จ่ายต่างๆ :  ผู้ซือและผู้ขายแบ่งชําระค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิฝ่ ายละครึง
ทีเกียวข้ องกับการซือขาย
 ผู้ขายรับผิดชอบค่าภาษี เงินได้ หกั ณ ทีจ่าย ค่าอากรแสตมป์หรื อค่าภาษี ธุรกิจเฉพาะ
สินทรัพย์
ในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ แต่เพียงผู้เดียว
 ผู้ข ายรับผิ ดชอบค่าภาษี โรงเรื อนและทีดิน ค่าภาษี บํารุ งท้ อ งที รวมทังค่าภาษี อากร
และค่าใช้ จ่ายอืนใดสําหรั บสินทรั พย์ ทีจะซือขาย จนถึงวัน จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ
และผู้ซอรั
ื บผิดชอบค่าภาษี และค่าใช้ จ่ายดังกล่าวตังแต่วันถัดจากวันจดทะเบี ยนโอน
กรรมสิทธิ เป็ นต้ นไป
ข้ อมูลทีดินและสิงปลูกสร้ างทีบริ ษัทฯ จะเข้ าทํารายการ
รายละเอียดทีดินและสิงปลูกสร้ างของ CPALL ซึงบริ ษัทฯ จะเข้ าทํารายการ มีดงั นี
ประเภทสินทรัพย์
: ทีดิน จํานวน 29 แปลง เนือทีรวม 9-0-47 ไร่ และอาคารสูง 5 ชัน (อาคารลิ เบอร์ ตีประกันภัย
เดิม) พร้ อมชันดาดฟ้า 1 ชัน และชันใต้ ดิน 1 ชัน สิงปลูกสร้ าง และอุปกรณ์ส่วนควบ
ทีตัง
: เลขที 1466 1468 1470 1472 และ 1474 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตพระโขนง
กรุงเทพฯ
ลักษณะสินทรัพย์
:  ทีดิน ถมแล้ ว ความสูงเสมอถนนด้ านหน้ าสิ น ทรั พย์ (ถนนพัฒนาการ) มีเนือทีดิน รวม
9-0-47 ไร่ (3,647.00 ตารางวา) โดยเนือทีดิน บางส่วนเป็ นทีตังเสาไฟฟ้ าแรงสูงขนาด
230 กิโลโวลต์ มีฐานเสากว้ างประมาณ 10 เมตร ยาวประมาณ 12 เมตร คิดเป็ นเนื อที
ประมาณ 30 ตารางวา
 อาคารสํ า นักงาน อายุอ าคาร 16 ปี ปั จจุบั น อาคารไม่ มี การใช้ ป ระโยชน์ และอยู่
ระหว่างการรื อถอนสิ งตกแต่งภายในอาคารและบางส่วนภายนอกอาคาร โดยอาคาร
ดังกล่าวมีพืนทีอาคารรวม 27,459 ตารางเมตร ดังนี
1) พืนทีใช้ สอยภายในอาคาร ชัน 1 – ชัน 5 รวม 10,599 ตารางเมตร
2) พืนทีชันใต้ ดนิ 5,268 ตารางเมตร
3) พืนทีชันดาดฟ้า 1,632 ตารางเมตร
4) พืนทีอืนๆ ภายในอาคาร 9,960 ตารางเมตร
นอกจากนี ยังมีพืนทีจอดรถ 749 ตารางเมตร ถนนและลานคอนกรีต 2,475 ตารางเมตร
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ทางเข้ า-ออก
สภาพแวดล้ อมทัวไป
ผู้ถือกรรมสิทธิ
ภาระผูกพัน
การใช้ ประโยชน์ใน
ปั จจุบนั

: ด้ านหน้ าสินทรัพย์ ตงอยู
ั ่ติดถนนพัฒนาการ ผิวจราจรกว้ าง 21 เมตร ลักษณะผิวจราจรเป็ น
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สามารถเข้ าถึงทีดินได้ โดยรถยนต์
: พืนทีใกล้ เคียงเป็ นย่านทีอยู่อาศัยและพาณิชยกรรม
: บริ ษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
: ทีดินและอาคารสิงปลูกสร้ างปลอดการจํานองและภาระผูกพันอืนๆ
:  ปั จจุบนั สินทรัพย์อยู่ระหว่างการรื อถอนสิงตกแต่งทังหมดภายในอาคาร และบางส่ วน
ของภายนอกอาคารทีชํารุดทรุดโทรม ตามแผนงานปรับปรุงตกแต่งอาคารของ CPALL
 เดิมที ดิน และสิงปลูกสร้ างดังกล่าวเป็ นสํ า นักงานใหญ่ ของบริ ษัท ลิ เบอร์ ตประกั
ี
นภั ย
จํากัด และได้ ยุติการใช้ ป ระโยชน์ มาตังแต่ป ระมาณปี 2553 ก่ อนที CPALL จะเข้ า
ลงทุนในสินทรัพย์ ดงั กล่าวเมือปี 2556
รูปภาพที 4 ทีตังและสภาพอาคารลิเบอร์ ตีประกันภัย ณ ปั จจุบนั

ทีมา : รายงานประเมินมูลค่าสินทรัพย์ของบริษัท ยูเค แวลูเอชัน แอนด์ เอเจนซี จํากัด ฉบับลงวันที 22 กรกฎาคม 2557
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1

2

3

4

หมายเหตุ ภาพที 1 ด้ านหน้ าอาคารลิเบอร์ตีประกันภัยและถนนพัฒนาการ ภาพที 2 บริเวณทางเข้ าอาคารลิเบอร์ ตีประกันภัยและสภาพ
อาคารในปั จจุบนั ซึงอยู่ระหว่างรือถอนสิงตกแต่งภายในทังหมดและบางส่วนของภายนอกอาคาร ภาพที 3 ภายในอาคารชัน 1
ภาพที 4 ภายในอาคารชัน 3
ทีมา : รายงานประเมินมูล ค่าสินทรัพ ย์ ของบริษัท ยูเค แวลูเอชัน แอนด์ เอเจนซี จํากัด ฉบับลงวันที 22 กรกฎาคม 2557 (ภาพที 1) และ
ภาพถ่ายโดย IFA (ภาพที 2 – 4 )
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6

5

7

9

8

10

หมายเหตุ ภาพที 5 ภายในอาคารชัน 1 – 5 ภาพที 6 พืนทีห้ องโถงขนาดใหญ่สําหรับเป็ นห้ องจัดประชุมและสัมมนา ภาพที 7 ระบบปรับ
อากาศภายในอาคาร ภาพที 8 ตู้ควบคุมกระแสไฟฟ้ าภายในอาคาร ภาพที 9 บางส่วนของอาคารชันที 5 ภาพที 10 บางส่วน
ของชันดาดฟ้ า
ทีมา : ภาพถ่ายโดย IFA
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ข) การก่ อสร้ าง ปรั บปรุ ง และตกแต่ งสิงปลูกสร้ างทีบริษัทฯ จะเข้ าลงทุน
กรณีทีทีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครังที 1/2557 ของบริษัทฯ อนุมตั กิ ารซือทีดินและสิงปลูกสร้ างจากผู้ข าย ดังกล่าว เพือ
ใช้ เป็ นอาคารสํ านั กงานใหญ่ แห่ งใหม่ข องบริ ษั ท ฯ บริ ษั ท ฯ จะดําเนิ น การลงทุน ก่ อ สร้ างเพิ มเติ มเพือปรับ ปรุ งและ
ตกแต่งอาคาร รวมถึ งติดตังระบบงานต่างๆ บนทีดิน และสิ งปลูกสร้ า งที บริ ษัท ฯ จะเข้ าลงทุ น เพื อให้ สิงปลูกสร้ าง
ดังกล่าวอยู่ในสภาพพร้ อมใช้ งานตามแผนงานของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดเกียวกับโครงการลงทุนดังนี
คูส่ ัญญาและเงือนไขสําคัญของสัญญา
คูส่ ัญญา
:  บริ ษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) ในฐานะ “ผู้ว่าจ้ าง” หรื อ “ผู้ซือ”
 บริ ษั ท รั บ เหมาก่ อ สร้ าง/ บริ ษั ท ตกแต่ง ภายใน/ บริ ษั ท ผู้ ให้ บริ ก ารงานวิ ศ วกรรม
ประกอบอาคาร/ บริ ษั ท จํ าหน่ ายเฟอร์ นิ เจอร์ / บริ ษั ท ผู้ จํา หน่ า ยอุป กรณ์ เครื องใช้
สํานักงาน/ อืนๆ ในฐานะ “ผู้รับจ้ าง” หรื อ “ผู้จําหน่าย” ซึงบริ ษัทฯ จะดําเนินการสรรหา
และคัดเลือกบริษัทรายทีเหมาะสมต่อไป
จํานวนเงินลงทุน
: มูลค่าเงิ น ลงทุนรวมประมาณ 791.80 ล้ า นบาท อ้ างอิง จากประมาณการงบลงทุนของ
ฝ่ ายบริหารของบริ ษัทฯ
ระยะเวลาดําเนินการ
:  ในกรณี ที ประชุม วิ ส ามัญผู้ถื อ หุ้น ครั งที 1/2557 ซึงจะจัดขึ นในวัน ที 26 กัน ยายน
โดยประมาณ
2557 อนุ มัติก ารซื อที ดิน และสิ งปลูก สร้ างจากผู้ ขาย บริ ษั ท ฯ จะเริ มการจั ดจ้ า ง
ผู้รับเหมาและการจัดซือทีเกียวข้ องกับการก่อสร้ าง ปรับปรุง และตกแต่งสิ งปลูกสร้ าง
โดยในส่ วนงานก่อสร้ าง บริ ษั ทฯ คัดเลื อกผู้รับเหมาโครงการด้ วยวิธีการเปิ ดประมูล
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (E – Auction) ซึงบริ ษัทฯ คาดว่าการปรั บ ปรุงตกแต่งอาคาร และ
การติดตังระบบงานต่างๆ จะแล้ วเสร็จ เพือใช้ เป็ นอาคารสํ านักงานใหญ่ แห่ งใหม่ ข อง
บริ ษัทฯ ประมาณไตรมาส 3 ปี 2558
 บริ ษัทฯ คาดว่าจะชําระค่าที ดินและสิงปลูกสร้ างและรับ โอนกรรมสิทธิ สินทรัพย์ จาก
ผู้ขาย ภายในปี 2557
รายละเอียดงานก่อ สร้ าง ปรับปรุ ง และตกแต่งสิงปลูกสร้ าง
ตารางที 12 รายละเอียดงานก่ อสร้ าง ปรับปรุ ง และตกแต่ งสิงปลูกสร้ าง
จํานวนเงินลงทุน
รายการ
โดยประมาณ (ล้ านบาท)
1. ค่าปรับปรุงโครงสร้ างและอาคาร
493.0
- งานระบบประกอบอาคาร (Mechanical and Electrical System)
190.0
- โครงสร้ างงานด้ านสถาปั ตยกรรม (เช่น พืน ผนัง กันห้ อง ห้ องนํา)
161.0
- Curtain Wall / Façade
80.0
- งานภูมิทศั น์ภายนอกอาคาร
30.0
- ค่าบริหารจัดการ การออกแบบ การควบคุมงาน และการสํารวจโครงสร้ าง
18.0
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รายการ

2.
3.
4.
5.
6.

- ระบบลิฟท์ โดยสาร
- ค่าเฟอร์ นิเจอร์ ส่วนกลาง
ค่าปรับปรุงพืนทีภายในอาคาร
ค่าศูนย์ คอมพิวเตอร์ (Server Room) ระบบเครือข่าย และการสือสาร
ค่างานระบบภายในอาคาร
ค่าจดทะเบียนการโอนกรรมสิทธิ
ค่ารือถอนและทดสอบอาคาร
รวม
ค่าเบ็ดเตล็ดและสํารองอืนๆ (Contingency Cost)
รวมทังหมด

จํานวนเงินลงทุน
โดยประมาณ (ล้ านบาท)
10.0
4.0
150.0
65.0
17.0
4.7
2.1
731.8
60.0
791.8

ทีมา : บริษัทฯ

รูปภาพที 5 แบบจําลองอาคารสํานักงานใหญ่ แห่ งใหม่ ของบริษัทฯ ภายหลังการปรับปรุ ง
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มูลค่ าสินทรั พย์ ทีจะลงทุนและแหล่ งเงินทุนในการเข้ าทํารายการ
การซือทีดินและสิงปลูกสร้ างของบริษัทฯ จาก CPALL มูลค่า 470.00 ล้ านบาท ซึงเป็ นราคาเสนอขายจาก CPALL นัน บริ ษั ทฯ จะ
ชําระค่าสินทรัพย์แก่ผ้ ขู ายทังจํานวนในวันทีผู้ขายจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ สิน ทรั พย์ ให้ แก่บริ ษัทฯ ซึงคาดว่าจะเกิดขึ นภายในสิ นปี
2557 โดยบริ ษัทฯ และ CPALL จะแบ่งชําระค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ ฝ่ ายละครึ ง ขณะที CPALL เป็ นผู้รับผิ ดชอบค่าภาษี
เงินได้ หกั ณ ทีจ่าย ค่าอากรแสตมป์หรือค่าภาษี ธุรกิจเฉพาะในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ
สําหรับการลงทุนก่อสร้ างเพิมเติมเพือปรับปรุงและตกแต่งอาคาร รวมถึงติดตังระบบงานต่างๆ บนที ดินและสิงปลูกสร้ างที บริ ษัทฯ
จะเข้ าลงทุนทีมีมลู ค่าเงินลงทุนรวมประมาณ 791.80 ล้ านบาท บริ ษัทฯ จะชําระเงิ นค่าจ้ างงานก่ อสร้ าง งานระบบประกอบอาคาร
งานตกแต่งภายใน ตามงวดงานที แล้ วเสร็ จซึ งคู่สัญญาตกลงไว้ ร่ วมกัน ขณะทีการชํ า ระเงิ น ค่า เฟอร์ นิ เจอร์ อุป กรณ์ เครื องใช้
สํานักงาน และสิงของอืนๆ ทีเกียวข้ องกับการปรับ ปรุ งและตกแต่งอาคารดังกล่าว บริ ษัทฯ จะชําระในครังเดียวหรื อทยอยแบ่งจ่าย
เป็ นงวด ขึนอยู่กบั การเจรจาตกลงกัน ระหว่างบริ ษัท ฯ กับผู้รับจ้ าง และ/หรื อผู้จํา หน่าย โดยเกณฑ์ ในการกําหนดมูล ค่ารวมของสิง
ตอบแทนของการปรับปรุงและตกแต่งสิงปลูกสร้ างดังกล่าว เป็ นราคาว่าจ้ างและ/หรื อราคาจัดซือทีเทียบเคียงได้ กบั ราคาตลาด
ทังนี แหล่งเงินทุนทีบริ ษัทฯ ใช้ ในการซือทีดินและสิงปลูกสร้ างจากผู้ขาย และดําเนินการปรับปรุงตกแต่งสิงปลูกสร้ างเพิมเติม จะ
จะมาจากกระแสเงินสดรับจากการดําเนินงานของบริ ษัทฯ และการกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงินโดยไม่มีหลักประกัน
2.2

ความสมเหตุ สมผลของรายการ

2.2.1 วัตถุประสงค์ และประโยชน์ ของรายการ
การเข้ าทํารายการซือที ดินและสิงปลูกสร้ างของบริ ษัทฯ จากผู้ขายในครังนี จะทําให้ บริ ษั ทฯ ได้ มาซึงสินทรัพย์ ทีมีศักยภาพทังใน
ด้ านพืนทีใช้ สอยและทําเลทีตัง เพือใช้ เป็ นอาคารสํานักงานใหญ่แห่งใหม่ของบริ ษัทฯ แทนอาคารสํานักงานใหญ่ เดิมทีมี พืนที ใช้ สอย
จํากัด ไม่เพียงพอทีจะรองรับการเพิมขึนของจํานวนบุคลากรและการขยายงานในด้ านต่างๆ ทังที ดําเนินการอยู่ในปั จจุบันและตาม
แผนงานทีคาดว่าจะเกิดขึนในอนาคต เช่น การเปิ ดแม็คโครสาขาใหม่ๆ การขยายงานของธุรกิจฟูดเซอร์ วิส การขยายช่องทางการ
จําหน่ายสินค้ าหรื อรูปแบบการค้ าใหม่ๆ การจัดฝึ กอบรมภายในให้ แก่ พ นักงานและกลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย การขยายการลงทุนไปยัง
ประเทศเพือนบ้ านในภูมิภาคอาเซียนภายหลังการเปิ ดเสรี ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 เป็ นต้ น (รายละเอียดเกียวกับ
นโยบายและแผนงานของบริษัทฯ ในอนาคต แสดงไว้ ในหัวข้ อ 2.1 ลักษณะและรายละเอียดของรายการ)
นอกจากนี การได้ มาซึงสิน ทรัพ ย์ ดงั กล่าวจะช่ วยให้ บริ ษัท ฯ สามารถลดค่าใช้ จ่ายที เกี ยวข้ องกับการจัดหาสถานทีเพือรองรั บการ
ปฏิบตั งิ านของพนักงานและการดําเนิ นกิจกรรมต่างๆ ของบริ ษัท ฯ ในระยะยาว เช่น ค่าเช่าพื นทีสํ านักงาน (อาคารจิ ตต์อุทัย) ค่า
จัดหาพืนทีทํางานชัวคราว (ตู้คอนเทนเนอร์ ซงตั
ึ งอยู่บริ เวณลานจอดรถของแม็ คโคร สาขาลาดพร้ าว) ค่าเช่าสถานทีเพือจัดประชุม
หรื อจัดการฝึ กอบรมพนักงาน รวมถึงค่าใช้ จ่ายอืนๆ ทีเกิดขึนอันเนืองมาจากการมีสํานักงานแยกอยู่คนละพื นที เช่น ค่าเดินทาง ค่า
ขนส่ง เป็ นต้ น นอกจากนี การมีสํานักงานใหญ่ตงอยู
ั ่ ในพืนที เดียวกัน จะช่ วยเพิมประสิท ธิ ภาพในการบริ หารจัดการของผู้บริ หารให้
สามารถดูแลการปฏิบตั งิ านของพนักงานได้ อย่างทัวถึง เพิมความคล่อ งตัวในการประสานงานระหว่างฝ่ ายงานต่างๆ ของบริ ษัทฯ
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และเอือให้ เกิ ดการใช้ ทรัพยากรที มีอ ยู่ให้ เกิ ดประโยชน์ สูงสุด รวมทังช่วยอํานวยความสะดวกให้ แ ก่ลูกค้ าและผู้มาติ ดต่อ งานกั บ
บริ ษัท ฯ อีกทัง เนืองจากสิ น ทรั พย์ ดังกล่ าวมีทํ าเลที ตังไม่ ไกลจากอาคารสํ านักงานใหญ่ เดิมทังสองแห่งของบริ ษั ทฯ และมีก าร
คมนาคมเข้ าออกได้ โดยสะดวก (ตังอยู่ติดถนนพั ฒนาการ) จึงอาจเป็ นแนวทางหนึ งที จะช่ วยลดความเสียงจากการลาออกของ
พนักงานทีมีประสบการณ์อันมีสาเหตุจากการย้ ายทีตังสํานักงานใหญ่ของบริ ษัทฯ ขณะเดียวกันอาจช่ วยส่งเสริ มภาพลักษณ์ ทีดีแก่
บริ ษัทฯ และดึงดูดให้ มีผ้ สู นใจเข้ าร่ วมเป็ นพนักงานของบริษัทฯ เพิมมากขึน
ทังนี เนืองจากผู้ข ายประสงค์ จะจํ าหน่ า ยทีดิน และสิ งปลูก สร้ างดังกล่ าวให้ แก่ บ ริ ษัท ฯ ตามสภาพทีเป็ นอยู่ ซึงปั จ จุบัน อาคาร
ดังกล่ าวอยู่ในสภาพทีไม่ส ามารถเข้ าใช้ งานได้ ทันที โดยอยู่ระหว่างการรื อถอนสิ งตกแต่งภายในอาคารทังหมดและบางส่วนของ
ภายนอกอาคารทีมีสภาพทรุดโทรม ตามแผนงานปรับ ปรุงตกแต่งอาคารของผู้ข าย ก่อนที จะมี การเจรจาซือขายสินทรัพย์ ดงั กล่ าว
กับ บริ ษั ทฯ ดังนั น บริ ษัทฯ จึ งมี ความจํ าเป็ นจะต้ อ งดํ าเนิน การปรั บปรุงตกแต่งอาคารดังกล่าวให้ มีส ภาพพร้ อมใช้ งาน รวมทังมี
รูปแบบพืนทีใช้ สอยในส่วนต่างๆ สอดคล้ องกับแผนงานของบริ ษัทฯ เช่น พืนทีสําหรับฝ่ ายงานต่างๆ ห้ องประชุม ห้ องอบรมสัม มนา
ศูนย์คอมพิวเตอร์ (Server Room) เป็ นต้ น เพือให้ บริ ษัทฯ ได้ รับประโยชน์ จากการเข้ าทํารายการในครังนีตามเป้ าหมายทีได้ วางไว้
2.2.2 เปรียบเทียบข้ อดีและข้ อด้ อยของการทํารายการกับการไม่ ทาํ รายการ
 ข้ อดีและข้ อด้ อยของการทํารายการ
ข้ อดีของการทํารายการ
1) เป็ นการได้ มาซึงสินทรัพย์ทีมีศกั ยภาพเพือรองรับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะยาว
การเข้ าทํารายการซือทีดินและสิงปลูกสร้ างจากผู้ขาย ดังกล่ าว จะทํ าให้ บริ ษั ทฯ ได้ มาซึงอาคารสํ านักงานทีมีพืนทีอาคาร
รวม 27,459 ตารางเมตร และคาดว่าจะมี พืนที ทํางาน (Working Space) ประมาณ 14,500 ตารางเมตร ซึงมากกว่าพื นที
ของอาคารสํานักงานทัง 3 แห่งของบริษั ทฯ ในปั จจุบัน ทีมีพืนทีรวมทังสิ นประมาณ 8,300 ตารางเมตร ส่งผลให้ บริ ษัทฯ มี
พืนที ในการทํ างานเพี ย งพอเพือรองรั บ ทังจํ านวนพนักงานในปั จ จุ บัน ที มี จํ านวน 621 คน และการเพิ มขึ นของจํ า นวน
พนักงานในอนาคตจากการขยายธุ รกิ จของบริ ษัท ฯ ตามแผนงานต่างๆ ที วางไว้ ในช่วง 10 – 20 ปี ข้ างหน้ า เช่น การเปิ ด
แม็คโครสาขาใหม่ๆ การขยายงานด้ านธุรกิจฟูดเซอร์ วิส การขยายช่องทางการจํ าหน่ ายสินค้ าหรื อรู ปแบบการค้ าใหม่ ๆ เช่น
การขายสินค้ าผ่ านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) เป็ นต้ น รวมทังมีพืนทีเพียงพอสําหรั บจัดสรรเป็ นพื นทีส่ วนกลาง
เพือใช้ ในการดําเนิ น ธุรกิจและเป็ นสิ งอํานวยความสะดวกขันพืนฐานสํ าหรับพนักงาน เช่ น ห้ องประชุม ห้ องอบรมสัมมนา
ขนาดใหญ่ ศูนย์คอมพิวเตอร์ (Server Room) ห้ องอาหาร ห้ องพยาบาล ทีจอดรถ เป็ นต้ น
2)

ลดค่าใช้ จ่ายของบริ ษัทฯ ในระยะยาว
การได้ มาซึงทีดินและสิงปลูกสร้ างของบริษัทฯ จาก CPALL เพือเป็ นอาคารสํานักงานใหญ่ แห่ งใหม่ของบริ ษัท ฯ ในครั งนี จะ
ช่วยลดค่าใช้ จ่ายในระยะยาวของบริษัทฯ ดังนี
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 ค่าเช่าพื นทีอาคารจิตต์อ ุทัย ซึงปั จจุบัน มี ค่าเช่ าและค่าบริ การรวมประมาณ 1.18 ล้ านบาทต่อเดือ น (สําหรั บพืนทีเช่า
4,007 ตารางเมตร) รวมทัง มีค่าเช่าทีจอดรถเพิมเติม (ทีดินเปล่าฝั งตรงกันข้ ามกับ อาคารจิตต์อุท ัย ) จํานวน 81,675
บาทต่อเดือน
 ค่าใช้ จ่ายในการจัดหาพืนทีทํางานชัวคราวในรูป แบบตู้คอนเทนเนอร์ ให้ แก่พนักงานในช่ วงทีมีการขยายสาขาใหม่ ซึง
ต้ องมาเริมปฏิบัตงิ านทีอาคารสํานักงาน ณ แม็คโคร สาขาลาดพร้ าว ในช่ วงระหว่างรอการก่อ สร้ างแม็คโครสาขาใหม่
นันให้ แล้ วเสร็ จ ซึงจากข้ อมูลที ได้ รับจากการสัมภาษณ์ ผ้ บู ริ หารของบริ ษั ทฯ พบว่าค่าใช้ จ่ายในการจัดหาพืนที ทํางาน
ชัวคราวในรูปแบบตู้คอนเทนเนอร์ ดังกล่าวมี อัตราสูงกว่าพื นทีอาคารปกติ ประมาณ 3 เท่า เนืองจากต้ องมีการติดตัง
ระบบและจัดหาบริการต่างๆ เพิมขึนจากอาคารสํานักงานเดิม เช่น การวางระบบไฟฟ้าและระบบปรั บ อากาศ เทคโนโลยี
การสือสาร (โทรศัพท์ โทรสาร และอินเตอร์ เน็ ต) ระบบรักษาความปลอดภัย เป็ นต้ น โดยในปี 2556 และงวด 6 เดือน
ของปี 2557 บริ ษัทฯ มีคา่ ใช้ จ่ายดังกล่าวประมาณ 1.12 ล้ านบาท และ 0.05 ล้ านบาท ตามลําดับ
 ค่าเช่าสถานทีเพื อใช้ ในการจัดประชุมหรื อ การฝึ กอบรมต่างๆ ของบริ ษั ทฯ เนืองจากอาคารสํานั กงานทัง 3 แห่งของ
บริ ษัทฯ มีจํานวนห้ องประชุมจํากัด อีกทังห้ องประชุมทีมีอยู่ในปั จจุบนั สามารถรองรั บผู้เข้ าประชุมหรื อ อบรมสัมมนาได้
ประมาณ 15 - 20 คน ขณะทีบริษัทฯ มีความจําเป็ นต้ อ งจัดการฝึ กอบรมพนักงานแม็คโครสาขาต่างๆ ทัวประเทศอย่าง
สมํ าเสมอตลอดทังปี ซึงการฝึ กอบรมแต่ ละครังนัน จะมี พ นักงานแม็ คโครสาขาต่างๆ ทัวประเทศสับ เปลี ยนเข้ าร่ วม
กิจกรรมประมาณ 60 – 70 คน (และคาดว่าจะมี จํานวนพนักงานเข้ าร่ วมกิจกรรมแต่ล ะครั งเพิมขึนอี กในอนาคตตาม
จํ านวนสาขาแม็ คโครที เปิ ดใหม่ ) ส่ งผลให้ บริ ษั ท ฯ ต้ อ งจั ด หาห้ อ งสั มมนาของโรงแรมในพื นที ใกล้ เคี ย งกับ อาคาร
สํานัก งานเพื อใช้ เป็ นสถานที ในการจัดกิจกรรม โดยในปี 2556 และงวด 6 เดือ นของปี 2557 บริ ษัท ฯ มี ค่า ใช้ จ่ าย
ดังกล่าวประมาณ 4.33 ล้ านบาท และ 2.96 ล้ านบาท ตามลําดับ
 ค่าเดินทาง ค่าขนส่ง และค่าใช้ จ่ายเบ็ดเตล็ดอืนๆ ทีเกิดขึนอันเนืองมาจากการมีสํานักงานใหญ่แยกอยู่คนละพืนที
3)

เพิมประสิทธิ ภาพการทํางานจากการมีสํานักงานใหญ่ในพืนทีแห่งเดียว
 การทีบริ ษัทฯ มีอาคารสํานักงานใหญ่ตงอยู
ั ่ในพื นทีเดียวกัน จะช่ วยเพิ มประสิ ทธิ ภ าพในการบริ หารจัดการโดยรวมของ
บริ ษัทฯ ทําให้ ผ้ บู ริหารของบริ ษัทฯ สามารถดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกฝ่ ายงานได้ ใกล้ ชิดมากขึ น รวมทัง ช่วย
เพิ มความคล่ อ งตัวและความรวดเร็ วในการประสานงานระหว่างฝ่ ายงาน นอกจากนี ด้ ว ยพื นที ใช้ ส อยของอาคาร
ดังกล่าวทีมีมากกว่าอาคารสํานักงานเดิมทัง 3 แห่ งรวมกัน ซึงนอกจากจะทํ าให้ มีพืนทีเพียงพอสําหรับ จํานวนบุคลากร
แต่ละฝ่ ายงานทังในปั จจุบนั และทีอาจจะเพิมขึนในอนาคตแล้ ว ยังมีพืนทีเพียงพอสําหรั บเป็ นพื นทีส่ วนกลางเพือให้ ทุก
ฝ่ ายงานได้ ใช้ ในการปฏิบัตงิ านและเป็ นสิงอํานวยความสะดวกขันพื นฐานสําหรั บพนักงาน เช่น ห้ องประชุม ห้ อ งอบรม
สัมมนาขนาดใหญ่ ห้ องอาหาร ห้ อ งพยาบาล และที จอดรถ เป็ นต้ น ด้ วยสภาพแวดล้ อมของสถานทีทํ างานทีดี ขึ น
ดังกล่ าว ย่ อมส่ งผลต่อ ประสิทธิ ภาพและเพิมความสุขและกํ าลังใจในการทํ างานของพนักงานของบริ ษั ทฯ ในทิศทาง
เดียวกัน
 การมี อาคารสํา นัก งานใหญ่ ตังอยู่ในพื นทีเดียวกัน ทํ าให้ บ ริ ษั ท ฯ สามารถบริ ห ารจั ดการทรั พ ยากรทีมี อ ยู่เพือมาใช้
ประโยชน์ ร่ วมกัน ได้ เช่น อุป กรณ์ เครื องใช้ สํา นักงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการสื อสาร พนั กงานรับ ส่ ง
เอกสาร เป็ นต้น
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4)

ลดความเสียงต่างๆ จากการเช่าอาคารเพือใช้ เป็ นอาคารสํานักงานใหญ่ของบริษัทฯ
การได้ มาซึงสินทรั พย์ ดังกล่าว จะช่ วยให้ บริ ษัทฯ ไม่มีความเสียงทีอาจเกิ ดขึ นจากการเช่า อาคารสํ านักงานอื นเพือใช้ เป็ น
อาคารสํานักงานใหญ่ของบริษัท ฯ เช่น ความเสียงจากการเปลี ยนแปลงราคาค่าเช่าและค่าบริ การ รวมทังเงื อนไขต่างๆ ซึง
อาจทําให้ สิทธิของบริษัทฯ ในฐานะผู้เช่าด้ อยลง ความเสียงจากการยกเลิกสัญญาเช่ าก่ อนกํ าหนด ซึงอาจส่ งผลกระทบต่อ
การดําเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนยั สําคัญ เป็ นต้ น

5)

เป็ นแนวทางหนึงในการรักษาบุคลากรของบริ ษัทฯ
ด้ วยทํ า เลทีตังของทีดินและสิงปลูกสร้ างที บริ ษัท ฯ ประสงค์ จะซือจากผู้ข าย เพือเป็ นอาคารสํ านักงานใหญ่ แ ห่งใหม่ ข อง
บริ ษัทฯ ตังอยู่ทีถนนพัฒนาการนัน มีระยะทางไม่ไกลจากอาคารสํานักงานใหญ่ ในปั จจุบัน (โดยอยู่ในระยะประมาณ 10
กิโลเมตรจากแม็คโคร สาขาลาดพร้ าว) ดังนัน การทีบริ ษั ทฯ เลื อกย้ ายทีตังอาคารสํ านักงานใหญ่มายังสถานที ดังกล่าว จึง
เป็ นการคํานึง ถึ งผลประโยชน์ ข องพนักงานและเป็ นแนวทางหนึ งที จะช่ วยลดผลกระทบทีอาจเกิ ดขึนต่อ บริ ษัทฯ จากการ
ลาออกของพนักงานอันเกิดจากการเปลียนแปลงทีตังสํานักงานใหญ่ โดยข้ อมูลจากการสัมภาษณ์ผ้ ูบริ หารของบริ ษัทฯ ระบุ
ว่า พนักงานบริ ษัทฯ ในปั จจุบนั โดยเฉพาะพนักงานทีมีประสบการณ์ทํางานกับบริ ษัทฯ เป็ นระยะเวลานาน ส่วนใหญ่มีทีพัก
อาศัยอยู่ในบริเวณพืนทีเขตลาดพร้ าวและเขตรามคําแหง ซึงอยู่ในบริเวณเดียวกับสินทรัพย์ทีบริษัทฯ จะเข้ าลงทุน

6)

ส่งเสริมภาพลักษณ์ทีดีของบริ ษัทฯ ต่อผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ าย
ด้ วยทําเลทีตังของทีดินและสิงปลูกสร้ างทีบริ ษัทฯ ประสงค์จะลงทุนตังอยู่ติดกับถนนพัฒนาการ ซึงถนนดังกล่ าวเชื อมต่อกับ
ถนนสายหลักอืนๆ อีกหลายเส้ นทาง เช่น ถนนศรีนครินทร์ ถนนพระราม 9 ถนนเพชรบุรี ประกอบกับ บริ ษัทฯ มี แ ผนงานทีจะ
ปรับปรุงตกแต่งสิงปลูกสร้ างดังกล่าวให้ มีความโดดเด่น สวยงาม ทันสมัย ภายใต้ แนวคิดอาคารประหยัดพลังงาน (Green
Concept) การได้ มาซึงสิน ทรัพ ย์ ดงั กล่ าวเพื อเป็ นอาคารสํา นักงานใหญ่ แ ห่ งใหม่ของบริ ษัทฯ น่าจะสามารถช่ว ยส่ ง เสริ ม
ภาพลักษณ์ทีดีของบริ ษัทฯ ต่อผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ าย เช่ น ลูกค้ า คู่ค้าทางธุ รกิ จ นักลงทุน พนักงาน เป็ นต้ น อีกทัง จะช่วย
เพิมความสะดวกแก่ลกู ค้ าและผู้มาติดต่อกับบริ ษัทฯ

7)

ช่วยให้ สามารถใช้ ประโยชน์ จากสินทรัพย์ได้ ตามเป้าหมาย
การลงทุน ก่อสร้ าง ปรับ ปรุงและตกแต่งสิงปลูกสร้ างทีบริ ษัทฯ มีความประสงค์ให้ เป็ นอาคารสํานักงานใหญ่ แห่งใหม่ข อง
บริ ษัทฯ เพิมเติมในครั งนี จะทําให้ บ ริ ษั ทฯ สามารถใช้ ประโยชน์ จากสิ นทรั พย์ ดังกล่าวได้ ตามเป้ าหมายทีวางไว้ เนื องจาก
ปั จจุบนั สิงปลูกสร้ างดังกล่าวอยู่ในสภาพทีไม่สามารถเข้ าใช้ งานได้ ทนั ที (อาคารสํานักงานแห่งนี เดิมเป็ นอาคารสํานักงาน
ใหญ่ของบริษัท ลิเบอร์ ตประกั
ี นภัย จํากัด โดยได้ ยุตกิ ารใช้ ประโยชน์มาตังแต่เมือประมาณปี 2553 ก่อนทีผู้ขายจะเข้ าลงทุน
ในสินทรัพย์ดงั กล่าวเมือปี 2556) โดยอยู่ระหว่างรือถอนสิงตกแต่งภายในอาคารทังหมดและบางส่วนของภายนอกอาคารที
ชํารุดทรุดโทรม นอกจากนี การทีบริ ษัทฯ เป็ นผู้ดาํ เนินการปรั บปรุ งและตกแต่งอาคารดังกล่าวเองทังหมดตังแต่ขันตอนการ
ออกแบบ จะช่วยให้ บริ ษัทฯ สามารถกําหนดการใช้ ประโยชน์ จากพืนที ในแต่ละชันให้ มีความสอดคล้ อ งกับ จํ านวนพนักงาน
ของแต่ละฝ่ ายงานหรือแผนงานอืนๆ ของบริษัทฯ รวมถึงบริ ษัทฯ สามารถกํ าหนดแนวทางการตกแต่งอาคารทังภายในและ
ภายนอกให้ สะท้ อนถึงเอกลักษณ์ หรื อคุณค่า หรือค่านิยมขององค์กรได้
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ข้ อด้ อยในการเข้ าทํารายการ
1) ต้ องจ่ายชําระเงินสดจํานวนมากภายในระยะเวลาสัน และอาจสูญเสียโอกาสในการลงทุนด้ านอืน
การซื อที ดินและสิ งปลูกสร้ าง มูล ค่า 470.00 ล้ านบาท และการลงทุ น เพิ มเติ มอี กจํา นวน 791.80 ล้ านบาท รวมทั งสิ น
1,261.80 ล้ านบาท จะทําให้ บริษัทฯ ต้ องทยอยจ่ายชําระเงินสดจํานวนมากภายในปี 2558 ซึงอาจทํ าให้ บริ ษัทฯ เสี ยโอกาสใน
การนําเงินทีจะใช้ ในการลงทุนในสินทรัพย์ดงั กล่าวไปลงทุนในด้ านอืนๆ ทีก่อให้ เกิดรายได้ กับบริ ษั ทฯ เมือเปรี ยบเที ยบกับการ
ลงทุนในอาคารสํานักงาน เช่น การเปิ ดแม็คโครสาขาใหม่ หรื อใช้ เป็ นเงิน ทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ เป็ นต้ น โดยข้ อมูล
จากผู้บริหารบริ ษัทฯ ระบุว่าการลงทุนเปิ ดแม็ คโคร 1 สาขา พื นทีขายประมาณ 7,000 ตารางเมตร จะใช้ เงินลงทุน ประมาณ
500 – 700 ล้ านบาท
2) ผลกระทบทีอาจเกิดขึนจากการเข้ าทํารายการต่อฐานะทางการเงินของบริษัทฯ

กรณีทีบริษัทฯ มีการเบิกใช้ เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงิน เพือเป็ นส่วนหนึ งของแหล่ งเงินทุน ในการซือสิ นทรั พย์
ในครั งนี จะทํ าให้ บริ ษัทฯ มี ภาระหนีสิ น และค่าใช้ จ่ายดอกเบียเพิมขึ นตามการเบิกใช้ เงิน กู้เพือชํ าระค่าทีดิน และค่า
ก่อสร้ างในช่วงสินปี 2557 จนถึงไตรมาสที 3 ปี 2558 อย่ างไรก็ดี บริ ษัท ฯ มีนโยบายทีจะคงไว้ ซึงอัตราส่ วนหนีสิ นทีมี
ภาระดอกเบียต่อส่วนของผู้ถือหุ้นทีไม่เกิน 1.00 เท่า (ณ วันที 30 มิถุนายน 2557 อัตราส่วนดังกล่าว เท่ากับ 0.38 เท่า)

ภายหลัง จากสิ นทรัพย์ ที บริ ษัท ฯ เข้ าลงทุ นมี ส ภาพพร้ อมใช้ งาน ซึงจากการคาดการณ์ ข องบริ ษัท ฯ คาดว่าจะเป็ น
ภายในช่วงไตรมาสที 3 ของปี 2558 บริ ษัทฯ จะต้ องเริมตัดค่าเสือมราคาของสินทรัพย์และรั บรู้ ค่าใช้ จ่ายดังกล่าวในงบ
กําไรขาดทุนของบริษัทฯ โดยสินทรัพย์ส่วนใหญ่ทีบริ ษัทฯ เข้ าลงทุนในครังนี (ไม่รวมที ดินซึงไม่มีการตัดค่าเสื อมราคา)
ประกอบด้ วย อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร ซึงผู้บริ หารของบริษัทฯ คาดว่าจะมีการทยอยตัดค่าเสื อมราคาประมาณ
6 – 30 ปี ตามอายุการใช้ ประโยชน์ทีวิศวกรผู้เชียวชาญจะประเมิน หรื อคิดเป็ นประมาณ 60 - 70 ล้ านบาทต่อปี
ทังนี บริ ษัทฯ คาดว่าจะสามารถดําเนินธุรกิจและมีผลการดําเนินงานเติบโตต่อไปในอนาคต โดยบริ ษัท ฯ จะใช้ กระแสเงิ นสด
รับจากการดําเนินงานและ/หรื อใช้ เงินกู้ระยะ 3 – 5 ปี จากสถาบันการเงินเพิมเติม สําหรั บแผนการลงทุนขยายกิจการในช่วง 2
– 3 ปี ข้ างหน้ าโดยจากการวิเคราะห์ กระแสเงิ นสดของบริ ษัทฯ สําหรั บ งวดปี 2555 – 2556 และงวด 6 เดือน ปี 2557 พบว่า
บริ ษั ท ฯ มีก ระแสเงิ น สดรั บ จากการดําเนิ นงานจํ านวน 5,166.30 ล้ านบาท 5,306.25 ล้ านบาท และ 820.25 ล้ านบาท
ตามลําดับ และมีกระแสเงินสดใช้ ไปในกิจกรรมลงทุนจํานวน 2,831.39 ล้ านบาท 3,239.18 ล้ านบาท และ 3,093.91 ล้ านบาท
ตามลําดับ คงเหลือเป็ นกระแสเงินสดก่อนกิจกรรมการจัดหาเงิ นจํานวน 2,334.91 ล้ านบาท 2,067.07 ล้ านบาท ในปี 2555 –
2556 และกระแสเงิ น สดติ ดลบ 2,273.66 ล้ านบาท ในงวด 6 เดือนแรก ปี 2557 ทังนี เมื อพิ จารณาเฉพาะกระแสเงินสด
คงเหลือสําหรับผลการดําเนิ นงานเต็มปี เพือให้ สอดคล้ อ งกับระยะเวลาที บริ ษั ทฯ คาดว่าจะจ่ ายชํ าระค่าทีดินประมาณช่ วง
ปลาย ปี 2557 พบว่า บริษัทฯ น่าจะมีกระแสเงินสดเพียงพอสําหรั บการลงทุน ครั งนี อย่างไรก็ ดี แม้ การเข้ าทํ ารายการอาจทํ า
ให้ กระแสเงินสดทีบริ ษัทฯ จะนํามาใช้ ในการจ่ายเงินปั นผลอาจลดลง ทีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อ
ผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบริ ษัทฯ อย่างมีนยั สําคัญแต่อย่างใด อีกทัง ณ ปั จจุบัน บริ ษัทฯ ยังไม่มีแผนทีจะ
เปลียนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปั นผล (ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกําไรสุทธิทีหักภาษี เงินได้ ในแต่ละปี ) แต่อย่างใด
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3) ความเสียงกรณีการลงทุนเพิมเติมเพือปรับปรุงตกแต่งอาคารไม่เป็ นไปตามแผนงานทีวางไว้
การดํา เนิ นการก่อ สร้ าง ปรับ ปรุ ง และตกแต่งสิ งปลู กสร้ างให้ มีส ภาพพร้ อมใช้ ง านตามแผนงานของบริ ษั ท ฯ นัน อาจเกิ ด
เหตุการณ์ ต่างๆ ซึ งทํ าให้ การดํ าเนิน การไม่ เป็ นไปตามกํ าหนดเวลาที วางไว้ เช่น ความล่าช้ า ในการทํา งานของผู้รับ เหมา
ก่อสร้ างหรื อผู้ให้ บริการติดตังงานวิศวกรรมระบบ ความล่าช้ าของการส่งมอบเฟอร์ นิเจอร์ และอุปกรณ์ เครื องใช้ สํ านักงานต่างๆ
เป็ นต้ น จนเป็ นสาเหตุให้ บริ ษัทฯ ไม่สามารถเข้ าใช้ ประโยชน์ จากอาคารได้ ตามแผนงานทีกํา หนด ทังนี หากเกิดกรณีดังกล่าว
บริ ษั ทฯ มีความเสี ยงทีจะมีภาระค่าใช้ จ่ายอืนๆ เพิ มขึ น เช่ น ค่าก่อสร้ าง ค่าจัดหาพื นทีทํ างานชัวคราวแก่พ นักงาน เป็ นต้ น
อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้ กําหนดแนวทางต่างๆ เพือควบคุมดูแลให้ การดําเนินการของผู้รับจ้ างเป็ นไปตามแผนงานของบริ ษัทฯ
ทังในด้ านระยะเวลาดําเนินการและคุณภาพงาน เช่น การกําหนดให้ ผ้ ูรับจ้ างต้ องมอบหนังสือคําประกันการปฏิบัติงานตาม
สัญญา (Performance Bond) จากสถาบั นการเงิน ในอั ตราส่ วนของมูล ค่างานตามที บริ ษัท ฯ กําหนดให้ แก่ บ ริ ษัท ฯ ก่อ น
เริมต้ นงาน การกําหนดให้ ผ้ รู ับจ้ างต้ องมอบหนังสือคําประกัน (Bank Guarantee) จากสถาบันการเงิ น เพือรั บประกัน ผลงาน
เป็ นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันส่งมอบงาน การกําหนดบทปรับจากงานล่าช้ าในอัตราส่วนของมูลค่างานตามที บริ ษั ทฯ กํ าหนด
เป็ นต้ น
ข้ อดีและข้ อด้ อยของการไม่ ทาํ รายการ
ข้ อดีของการไม่ ทาํ รายการ
1) บริษัทฯ ไม่ต้องชําระค่าทีดินและสิงปลูกสร้ าง จํานวน 470.00 ล้ านบาท และไม่มีค่าใช้ จ่ายในการปรับปรุ งตกแต่งสิงปลูกสร้ าง
จํานวน 791.80 ล้ านบาท ซึงบริ ษัทฯ อาจนําเงินจํานวน 1,261.80 ล้ านบาท เพื อใช้ เป็ นเงิ นทุนหมุนเวียนในการประกอบธุ รกิ จ
ในปั จจุบนั รวมถึงใช้ เป็ นเงินทุนสําหรับแผนการขยายธุ รกิ จในด้ านต่างๆ ซึงก่อให้ เกิดรายได้ เช่น การขยายสาขาแม็ คโคร ใน
อนาคต เป็ นต้ น
2) กรณีทีบริ ษั ทฯ ดําเนิ นการเช่ าพืนทีสํา นักงานต่อ ไปแทนการลงทุน ครังนี จะทําให้ บ ริ ษั ท ฯ มี ค่า ใช้ จ่ายในรู ปของค่าเช่ าพืนที
อาคาร ซึงบริ ษัทฯ จะสามารถทยอยจ่ ายชําระค่าเช่าตลอดอายุการใช้ งานพื นทีดังกล่าว แทนการจ่ ายชํ าระเงินลงทุนจํ านวน
1,261.80 ล้ านบาท ทังจํานวนภายในปี 2558 ตามแผนการลงทุนของบริษัทฯ ครังนี ซึงจะช่วยให้ บริ ษัทฯ สามารถรั กษาระดับ
สภาพคล่องและการบริ หารจัดการเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ในระดับทีสูงกว่าได้
3) กรณีทบริ
ี ษัทฯ ไม่ซอที
ื ดินและสิงปลูกสร้ างดังกล่าว บริ ษัท ฯ จะไม่มีภาระหนีสิ นและค่าใช้ จ่ายดอกเบียส่วนเพิมจากเงิ น กู้ยืม
เพือมาซือสินทรัพย์ และเพือใช้ ในการปรับปรุงตกแต่งอาคารเพิมเติม
ข้ อด้ อยของการไม่ ทาํ รายการ
1) บริษัทฯ สูญเสียโอกาสในการได้มาซึงสินทรัพย์ทมีี ศกั ยภาพและมีคุณลักษณะตามที บริ ษั ทฯ ต้ อ งการ อันได้ แก่ ทําเลทีตังอยู่
ในระยะ10 กิโลเมตรจากอาคารสํานักงานใหญ่ในปั จจุบนั พืนทีใช้ สอยภายในอาคารไม่น้อยกว่า 10,000 – 14,000 ตารางเมตร
ซึงข้ อจํากัดจากความไม่เพียงพอของพืนทีทํางานเพือรองรับการประกอบธุรกิจของบริ ษัทฯ ในปั จจุบัน รวมถึงความล่าช้ าใน
44

รายงานความเห็นของที ปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้ มาซึงสินทรัพย์ และรายการทีเกียวโยงกัน

การจัดหาพืนทีทํางานเพิมเติมเพือรองรับต่อแผนการขยายธุรกิจของบริ ษัทฯ ในอนาคต อาจส่ งผลกระทบต่อ ประสิทธิ ภาพใน
การทํางานของพนักงานและก่อให้ เกิดค่าใช้ จ่ายเพิมเติมแก่บริ ษัทฯ ตามทีได้ กล่าวไว้ แล้ วข้ างต้ น
2) บริษัทฯ จะมีคา่ ใช้ จ่ายต่างๆ ทีไม่จําเป็ น ซึงเกิดขึ นจากการมีสํา นักงานใหญ่ แ ยกอยู่คนละพื นที เช่น ค่าเดินทางและค่าขนส่ง
ต่อเนืองไปในอนาคต โดยคาดว่าค่าใช้ จ่ายดังกล่าวมีแนวโน้ มเพิมขึนตามจํานวนบุคลากรของบริ ษัทฯ ทีเพิมขึนในอนาคต
3) บริ ษั ทฯ อาจได้ รับผลกระทบจากกรณีทีผู้ให้ เช่าอาคารจิ ตต์อุทัยมี การเปลียนแปลงเงื อนไขต่างๆ ในสัญญาเช่าหรื อ สัญญา
บริการทีทําให้ สิทธิของบริ ษัทฯ ในฐานะผู้เช่าด้ อยลงได้ หรื อการยกเลิ กสัญญาก่อนกํ าหนด ซึงจะส่งผลกระทบต่อการดําเนิน
ธุรกิจของบริ ษัทฯ อย่างมีนยั สําคัญ เนืองจากพืนทีดังกล่าวคิดเป็ นประมาณร้ อยละ 50 ของพืนทีสํ านักงานทังหมดของบริ ษัทฯ
ณ ปั จจุบนั
2.2.3 เปรียบเทียบข้ อดีและข้ อเสียระหว่ างการทํารายการกับบุคคลเกียวโยงกันและบุคคลภายนอก
ก่อนทีคณะกรรมการของบริ ษัทฯ จะพิจารณาเสนอให้ ทีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครังที 1/2557 พิจารณาการซือทีดินและสิงปลูกสร้ าง
จากผู้ขาย ซึงเป็ นบุคคลทีมีความเกียวโยงกับบริ ษัทฯ นัน ในช่วงที ผ่านมา บริ ษัทฯ ได้ มีการศึกษาทางเลื อ กในการจัดหาพื นทีการ
ทํางานให้ เพียงพอต่อจํานวนบุคลากรของบริ ษัทฯ ทีมีอยู่ในปั จจุบนั รวมถึงทีจะเพิมขึนในอนาคตตามแผนการขยายธุรกิจของบริษัทฯ
จากบุคคลภายนอกในรูปแบบต่างๆ เช่น การเช่าพืนทีอาคารสํานักงานจิตต์อทุ ยั และอาคารสํานักงานให้ เช่าอื นๆ เพิมเติม การลงทุน
ในอาคารสํา นักงานทีก่ อสร้ างแล้ วเสร็ จแห่งอืนจากบุคคลภายนอก เป็ นต้ น โดยพิจ ารณาร่ วมกับหลักเกณฑ์ ในการจัดหาอาคาร
สํานักงานใหญ่แห่งใหม่ของบริ ษัทฯ ได้ แก่ 1) มีทีตังอยู่ภายในรั ศมี 10 กิโลเมตรจากอาคารสํานักงานของบริ ษัทฯ ในปั จจุบ ัน 2) มี
พืนทีใช้ สอยภายในอาคารประมาณ 10,000 – 14,000 ตารางเมตร และ 3) สามารถเข้ าใช้ ประโยชน์ จากพื นทีได้ ภายในระยะเวลาที
รวดเร็ ว (รายละเอียดแสดงไว้ ในส่วนที 2 ข้ อ 2.1 ลักษณะและรายละเอียดของรายการ) นอกจากนี จากการศึกษาข้ อมูลเพิมเติมโดย
ทีปรึกษาทางการเงินอิสระจากแหล่งข้ อมูลต่างๆ พบว่า การจัดหาพืนทีการทํ างานจากบุคคลภายนอกแต่ละรูป แบบมีรายละเอียด
รวมถึงข้ อดีและข้ อด้ อย สรุปได้ ดงั นี
แนวทางที 1: การเช่าพืนทีอาคารจิตต์อุทยั หรืออาคารสํานักงานอืนเพิมเติม
จากข้ อมูลการสํารวจอาคารสํานักงานให้ เช่าในบริ เวณใกล้ เคียงกับอาคารสํานักงานใหญ่ของบริษัทฯ และการสอบทานข้ อ มูลของที
ปรึ กษาทางการเงินอิสระโดยการสอบถามกับบริ ษั ทนายหน้ าอสังหาริ มทรัพ ย์ จํานวน 4 ราย ในช่วงระหว่างวันที 13 – 15 สิงหาคม
2557 พบว่า แม้ วา่ จะมีอาคารสํานักงานซึงมีพืนทีว่างให้ เช่ าในบริ เวณใกล้ เคียงกับอาคารสํ านักงานในปั จจุบัน ของบริ ษัทฯ หลาย
แห่ง เช่น อาคารโมเดิร์นฟอร์ ม ถนนศรีนคริ นทร์ อาคารทเวนตีวัน ทาวเวอร์ ถนนศรี นคริ นทร์ อาคาร ดร.เกฮาร์ ด ลิงค์ ถนนกรุ งเทพ
กรี ฑา อาคารยูเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนรามคําแหง เป็ นต้ น แต่อ าคารสํานักงานให้ เช่ าดังกล่าวส่วนใหญ่ มีพืนทีว่างให้ เช่ าน้ อยกว่า 500
ตารางเมตร หรื อเป็ นอาคารสํานักงานขนาดเล็ก พืนทีเช่าประมาณไม่เกิน 2,000 ตารางเมตร ซึงคิดค่าเช่ าแบบเหมารวม และมี เพี ยง
1 แห่ง (อาคารเดอะพลาซ่า ถนนรามคําแหง) ทีมีพืนทีว่างให้ เช่าแบบเต็มทังชัน (ประมาณ 4,000 ตารางเมตร) ซึงอาคารสํานักงาน
ให้ เช่าดังกล่าวมีอัตราค่าเช่าประมาณ 350 – 480 บาทต่อตารางเมตร (ยังไม่รวมค่าใช้ จ่ายและค่าบริ การอืนๆ เช่ น ค่าไฟฟ้า ค่านํา
ค่าทีจอดรถ เป็ นต้ น ) สูงกว่าอัต ราค่าเช่ าอาคารจิ ตต์อุท ัยซึงเป็ นหนึ งในอาคารสํ านักงานใหญ่ข องบริษั ทฯ ในปั จจุบัน นอกจากนี
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อาคารสํ านักงานให้ เช่าดังกล่าวส่ วนใหญ่มีพืนที จอดรถค่อนข้ างจํ ากัด โดยผู้เช่ าจะได้ รับ พืนที จอดรถตามจํานวนพืนทีเช่าอาคาร
สํานักงานและมี ค่าจอดรถเพิมเติม (600 – 1,500 บาท/ คัน / เดือน) ซึงไม่ เพี ยงพอต่อ ความต้ องการใช้ งานของบริ ษัทฯ ส่ งผลให้
บริ ษัท ฯ อาจต้ อ งมีภ าระค่าใช้ จ่ายในการจัดหาที จอดรถเพิ มเติม ขณะทีการเพิ มพืนทีเช่ าภายในอาคารจิตต์ อุทัย ซึงเป็ นหนึ งใน
อาคารสํานักงานใหญ่ของบริษัท ฯ ในปั จจุบนั นัน ข้ อมูลจากการสอบถามบริษัทนายหน้ าอสังหาริมทรัพย์และบริ ษั ทฯ พบว่า ปั จจุบัน
อาคารจิตต์อุทยั มีพืนทีว่างให้ เช่าเหลือในส่วนชันดาดฟ้า ประมาณ 255 ตารางเมตร และชันล่างประมาณ 143 ตารางเมตร ซึงพืนที
ว่างให้ เช่าดังกล่าวไม่เพียงพอและไม่สอดคล้ องกับเป้าหมายระยะยาวของบริ ษัทฯ ตามทีได้ กล่าวไว้ แล้ วข้ างต้ น
แผนภาพที 2 ทีตังอาคารสํานักงานทีมีพนที
ื ว่ างให้ เช่ าในบริ เวณใกล้ เคียงกับอาคารสํานักงานของบริษัทฯ

แนวทางที 2: การลงทุนในทีดินและอาคารสํานักงานทีก่อสร้ างแล้ วเสร็ จแห่งอืนของบุคคลภายนอก
จากการสอบถามข้ อมูลจากบริ ษัทนายหน้ าอสังหาริ มทรัพย์จํานวน 4 ราย ช่วงระหว่างวันที 13 – 15 สิงหาคม 2557 และการค้ นหา
ข้ อมูลสินทรัพย์ รอขายของธนาคารต่างๆ โดยทีปรึ กษาทางการเงิ นอิ สระ พบว่า ในบริ เวณ 10 กิโลเมตรจากอาคารสํานักงานใหญ่
ของบริ ษัท ฯ ในปั จจุบ ัน (แม็ คโคร สาขาลาดพร้ าว) ไม่พบทีดิน และอาคารสํานักงานที ก่ อสร้ างแล้ ว เสร็ จ และมี การประกาศขาย
สาธารณะ อย่ างไรก็ดี ข้ อมูล จากบริ ษัทนายหน้ าอสังหาริ มทรั พย์ รายหนึง พบว่า มีการประกาศขายที ดิน และอาคารสํานักงานที
ก่อสร้ างแล้ วเสร็จ ซึงมีขนาดพืนทีใช้ สอยมากกว่า 10,000 ตารางเมตรขึนไป จํานวน 2 แห่ง ดังนี
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อาคารสํานักงาน 10 ชัน ในเมืองทองธานี ถนนแจ้ งวัฒนะ ตังอยู่บนทีดินเนือที 7 – 0 – 20.2 ไร่ ซึงตังอยู่ห่างจากแม็ คโคร
สาขาลาดพร้ าว ประมาณ 25.5 กิโลเมตร พืนทีใช้ สอยในอาคารประมาณ 27,000 ตารางเมตร ราคาเสนอขาย 615 ล้ าน
บาท
 อาคาร MEC TOWER ถนนบางนา – ตราด ก.ม. 2 จํานวน 22 ชัน ซึงตังอยู่ห่างจากแม็คโคร สาขาลาดพร้ าว ประมาณ
16.5 กิโลเมตร ราคาเสนอขายชันละ 50 ล้ านบาท (พืนทีใช้ สอยชันละ 750 ตารางเมตร)
ทังนี ในกรณีทีบริษัทฯ ดําเนินการตามแนวทางที 2 นัน บริ ษัทฯ คาดว่าบริ ษัทฯ จะยังคงต้ องมี เงิ นลงทุน เพิ มเติมเพือปรั บ ปรุ งตกแต่ง
ภายในอาคาร และติดตังระบบงานต่างๆ ตามแผนการลงทุนครังนี เช่ น ค่าศูนย์ คอมพิวเตอร์ (Server Room) และระบบเครื อข่าย
และการสื อสาร เพื อให้ อาคารสํ า นักงานที บริ ษั ท ฯ จะเข้ าลงทุน มีรูป แบบพืนที ใช้ ส อยภายในอาคารสอดคล้ อ งกับ แผนการใช้
ประโยชน์พืนทีของบริษัทฯ เช่น ห้ องประชุม ห้ องอบรมสัมมนาขนาดใหญ่ ห้ องอาหารของพนักงาน เป็ นต้ น


แผนภาพที 3 ทีตังอาคารสํานักงานทีก่ อสร้ างแล้ วเสร็จและมีการประกาศขายในปั จจุบนั

แนวทางที 3: การจัดหาทีดินเปล่าและดําเนินการก่อสร้ างอาคารเอง
จากการสอบถามข้ อมูลจากบริ ษัทนายหน้ าอสังหาริ มทรัพย์จํานวน 4 ราย ช่ วงระหว่างวัน ที 13 – 15 สิงหาคม 2557 โดยที ปรึ กษา
ทางการเงินอิสระ และข้ อมูลทีปรากฎในรายงานการประเมินสิ น ทรัพ ย์ ของผู้ประเมิ นราคาอิสระ 2 ราย ซึงได้ รับการว่าจ้ างจากบริ ษัทฯ
เพือให้ ทํ าหน้ าที ประเมิ น มูลค่า ทีดิน และสิงปลู กสร้ างทีบริ ษั ท ฯ ประสงค์ จะซื อในครั งนี พบว่า มีการประกาศขายทีดิ น ว่ างเปล่ า
บริ เวณถนนรามคําแหง ถนนลาดพร้ าว และถนนพัฒนาการใกล้ กับทีดินและสิงปลูกสร้ างทีจะเข้ าทํารายการหลายแปลง โดยมี ข นาด
เนือทีตังแต่ 1 งาน – 13 ไร่ และมีราคาเสนอขายตังแต่ 70,000 – 170,000 บาทต่อตารางวา ขึนอยู่กับทําเลทีตัง ดังนี
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ตารางที 13 ราคาเสนอขายทีดินว่ างเปล่ าบริ เวณถนนรามคําแหง ถนนลาดพร้ าว และถนนพัฒนาการ
ราคาเสนอขาย
ราคาเสนอขาย
ทีดินเสนอขาย
เนือที (ไร่ )
(บาท / ตารางวา)
(ล้ านบาท)
ทีดินทีจะเข้ าทํารายการ
9 0 47
96,000 – 100,000
286.07 – 319.09
(อ้ างอิงราคาประเมินโดยผู้ประเมิน ราคาอิสระ 2 ราย)
ทีดินเปล่า ถนนพัฒนาการ
13 0 97
130,000
688.61
ทีดินเปล่า ถนนพัฒนาการ
8 0 0
100,000
320.00
ทีดินเปล่า ถนนพัฒนาการ ติดถนนสายหลัก
5 3 23
200,000
464.60
ทีดินเปล่า ถนนพัฒนาการ ติดอาคารลิเบอร์ ตีประกันภัย
5 0 4
170,000
340.68
ทีดินเปล่า ถนนพัฒนาการ ติดถนนสายหลัก
4 2 78
120,000
225.35
ทีดินเปล่า ถนนพัฒนาการ ติดถนนสายหลัก
4 2 70
100,000
187.00
ทีดินเปล่า ซอยลาดพร้ าว 69
3 1 87
150,000
208.05
ทีดินเปล่า ซอยลาดพร้ าว 62 (เข้ าซอย 600 เมตร)
3 1 41
85,000
113.99
ทีดินเปล่า ถนนพัฒนาการ ติดถนนสายหลัก
1 2 0
140,000
84.00
ทีดินเปล่า ติดถนนลาดพร้ าว ระหว่างซอย 46 – 48
1 1 89
212,224
125.00
ทีดินเปล่า ถนนรามคําแหง ซอย 39 ใกล้ The Mall
1 1 70
85,000
48.45
รามคําแหง
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 (เข้ าซอย 150 เมตร)
0 1 0
220,000
22.00
ทีมา : ข้ อมูลจากบริษัทนายหน้ าอสังหาริมทรัพย์จํานวน จํานวน 4 ราย ช่วงระหว่างวันที 13 – 15 สิงหาคม 2557 โดยทีปรึ ก ษาทางการเงิน
อิสระ และรายงานประเมินมูลค่าสิน ทรัพ ย์ ของบริษัท ยูเค แวลูเอชัน แอนด์ เอเจนซี จํ ากัด ลงวันที 22 กรกฎาคม 2557และบริษัท
แปลน แอพไพรซัล จํากัด ลงวันที 16 กรกฎาคม 2557

ทังนี ข้ อมูลจากผู้บริ หารบริ ษัทฯ ระบุว่า ในกรณีทีบริ ษัทฯ จะซือที ดินและก่อ สร้ างอาคารเอง บริ ษัทฯ จะพิ จารณาขนาดของที ดิน
ทีต้ องใช้ จากพืนที ใช้ ส อยของอาคารซึงสามารถก่อ สร้ างได้ และปั จจัยอืนๆ ซึงรวมถึ งข้ อกําหนดการใช้ ที ดินของแต่ละเขตพืนที ใน
กรุงเทพฯ ทีมีความแตกต่างกัน เช่น ระยะระหว่างอาคารกับเขตแปลงทีดิน (Set Back Area) พืนทีจอดรถ เป็ นต้ น โดยค่าก่ อ สร้ างที
บริ ษัทฯ ต้ องลงทุนจะขึนอยู่กบั แบบแปลนของอาคารซึงอาจแตกต่างกันไปในแต่ล ะพืนที และในกรณีนี บริ ษัทฯ คาดว่าจะยังคงต้ อง
มีเงินลงทุนเพิมเติมเพือติดตังระบบงานต่างๆ ภายในอาคาร รวมถึงค่าศูนย์ คอมพิวเตอร์ (Server Room) และระบบเครื อข่ายและ
การสือสาร ตามแผนการลงทุนของบริษัทฯ ครังนีอีกด้ วย
สรุปความเห็นของทีปรึ กษาทางการเงินต่อการทํารายการกับบุคคลเกียวโยงกันและบุคคลภายนอก
จากข้ อ มูล ทางเลื อกในการจั ดหาพื นทีทํ างานจากบุคคลภายนอกในรูป แบบต่างๆ ข้ างต้ น เมือเปรี ยบเที ยบกั บ การซือที ดิน และ
สิงปลูกสร้ างจาก CPALL พบว่า แต่ละทางเลือกมีข้อดี ข้ อด้ อยและข้ อจํากัด ดังนี
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ตารางที 14 การวิเคราะห์ ข้อดีและข้ อด้ อยของการจัดหาพืนทีทํางานของบริ ษัทฯ
จากบุคคลภายนอกในรู ปแบบต่ างๆ เปรียบเทียบกับการซือทีดินและสิงปลูกสร้ างจาก CPALL
รูปแบบการจัดหา
ข้ อดี
ข้ อด้ อย/ ข้ อจํากัด
การเข้ าทํารายการ
 ทีดินและสิงปลูกสร้ างมีทําเลที ตังและ  สภาพสิงปลูกสร้ างในปั จจุบันไม่สามารถเข้ าใช้ ประโยชน์
ซือทีดินและ
พืนที ใช้ สอยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ที
ได้ ทันที ต้ องดําเนิ นการปรับปรุ งตกแต่งให้ มีสภาพพร้ อม
สิงปลูกสร้ าง
บริ ษัทฯ ต้ องการ
ใช้ งาน ซึงมี ค่าปรั บ ปรุ ง ตกแต่ งอาคารเพิ มเติม และใช้
จาก CPALL
 ได้ อาคารที มี แ บบแปลน และการ
ระยะเวลาดําเนินการประมาณ 1 ปี
ตกแต่งตามความต้ องการของบริ ษัทฯ
เนื องจากบริ ษั ท ฯ เป็ นผู้ ดํ าเนิ น การ
ปรับปรุงตกแต่งภายในอาคารเอง
 บริ ษัทฯ ได้ กรรมสิทธิ ในสินทรัพย์
 ไม่ มี ค่ า นายหน้ า ในการจั ดหาที ดิ น
และสิงปลูกสร้ าง
แนวทางที 1: การเช่า  ไม่ ต้อ งเสี ยเงิ น ลงทุนจํ านวนมากใน  ไม่ มี อ าคารที มี จํ า นวนพื นที ใช้ สอยและที จอดรถที
พืนทีอาคารจิตต์อุทัย
ระยะเวลาสัน
เพียงพอในพืนทีแห่งเดียว
หรื ออาคารสํานักงาน
 มี อ าคารหลายแห่ ง ในทํ า เลที สอด  แบบแปลนอาคารอาจไม่ ส อดคล้ องกั บ แผนการใช้
แห่งอืนเพิมเติม
คล้ องกับความประสงค์ของบริ ษัทฯ
ประโยชน์พืนทีของบริษัทฯ
 สามารถเข้ าใช้ ประโยชน์ได้ ทนั ที
 มีความเสียงจากการเช่ า เช่ น อายุข องสัญญาเช่ า การ
 มีบริการและสิงอํานวยความสะดวก
เพิมขึ นของค่าเช่าและค่าบริ การ เงื อนไขในการต่อ อายุ
ต่างๆ โดยบริ ษัทฯ ไม่ต้องดําเนิ น การ
สัญญา เป็ นต้ น
จั ด หาเอง เช่ น ระบบรั ก ษาความ  บริ ษัทฯ มีภาระค่าเช่าต่อ เนืองในระยะยาว โดยไม่ได้ มา
ปลอดภั ย ระบบรั กษาความสะอาด
ซึงกรรมสิทธิ ในสินทรัพย์ดงั กล่าว
เป็ นต้ น
 บริ ษัท ฯ ยังคงมี ค่าใช้ จ่า ยที ไม่ จํา เป็ นจากการมีสํ านักงานตังอยู่ในหลายพืนทีต่อไป
แนวทางที 2: การ
 สามารถเข้ า ใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ ร วดเร็ ว  อาคารที มีคณ
ุ สมบัติตามหลักเกณฑ์ ทีบริ ษั ทฯ ต้ องการ
ลงทุนในทีดินและ
(กรณี เป็ นอาคารที ได้ รั บ การดู แ ล
(ทํ าเลที ตัง/ พื นทีใช้ ส อย/ พื นที จอดรถ/ สภาพอาคาร
อาคารสํานักงานที
รักษาอย่างต่อเนือง)
พร้ อมใช้ งาน) มีจํากัด
ก่อสร้ างแล้ วเสร็จแห่ง  บริ ษัทฯ ได้ กรรมสิทธิ ในสินทรัพย์
 แบบแปลนอาคารอาจไม่ ส อดคล้ องกั บ แผนการใช้
อืนของบุคคลภายนอก
ประโยชน์พืนทีของบริษัทฯ
 อาจมีคา่ ใช้ จ่ายในการทํารายการ เช่น ค่านายหน้ า
แนวทางที 3: การ
 มีทีดินหลายแห่ งในทําเลทีสอดคล้ อง  ต้ องใช้ ระยะเวลาดําเนินการค่อนข้ างมาก (มีระยะเวลา
จัดหาทีดิน เปล่าและ
กับความประสงค์ของบริ ษัทฯ
ในการเจรจาต่อรองซือขายทีดิน และการก่อ สร้ างรวมไม่
ดําเนินการก่อสร้ าง
 ได้ อาคารใหม่ ทีมีจํานวนพืนที ใช้ สอย
น้ อยกว่า 2 ปี ตามการคาดการณ์ของผู้บริหารของบริษัทฯ)
อาคารเอง
แบบแปลน และการตกแต่งตามความ  ที ดิ น มี ร าคาค่ อ นข้ างสู ง เมื อรวมกั บ ค่ า ก่ อ สร้ างและ
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รูปแบบการจัดหา

ข้ อดี
ต้ องการของบริ ษัทฯ
 บริ ษัทฯ ได้ กรรมสิทธิ ในสินทรัพย์

ข้ อด้ อย/ ข้ อจํากัด
ตกแต่งอาคาร รวมทั งค่าติดตังงานระบบต่างๆ เพื อให้
อาคารมีพืนทีใช้ ส อยและรูป แบบตามทีบริ ษัทฯ ต้ องการ
อาจมี ต้ นทุ น สูงกว่ าเมื อเปรี ยบเที ยบกับ การซืออาคาร
สํานักงานทีก่อสร้ างแล้ วเสร็ จ
 มีความเสียงในการลงทุนเพิมขึ นเนืองจากต้ องเริ มลงทุน
ใหม่ ทั งหมด เช่ น ความล่ าช้ าในการก่อ สร้ างและการ
ดําเนินการอืนๆ ซึงอาจส่งผลให้ ต้นทุนเพิมขึน
 อาจมีคา่ ใช้ จ่ายในการทํารายการ เช่น ค่านายหน้ า

จากการเปรียบเทียบข้ อดีข้อด้ อยระหว่างการจัดหาพืนทีทํางานจากบุคคลภายนอกในรูปแบบต่างๆ กับการซือทีดินและสิงปลูกสร้ าง
จากผู้ขาย ข้ างต้ น พบว่า ทีดินและสิงปลูกสร้ างทีบริษัทฯ จะเข้ าทํารายการครั งนีมีคุณสมบัติเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ข องบริ ษัทฯ ใน
เรื องทํ า เลทีตังและพื นทีใช้ สอยภายในอาคาร แต่ บริ ษัท ฯ ต้ อ งดําเนิ นการปรั บ ปรุ ง ตกแต่งอาคารเพิ มเติม ซึ งมี ค่า ใช้ จ่ายและใช้
ระยะเวลาดําเนิ น การประมาณ 1 ปี ขณะทีไม่พ บข้ อมูล อาคารสํานักงานที ก่อ สร้ างแล้ วเสร็ จของบุคคลภายนอกอืนที มีทําเลทีตัง
ตามทีบริษัทฯ ต้ องการ สําหรับการเช่าพืนทีเพิมเติมในอาคารจิตต์อุทัยหรื ออาคารสํานักงานอืนในทําเลที ตังทีกําหนด แม้ จะอาคาร
สํานักงานให้ เช่าดังกล่าวจะมีสภาพพร้ อมใช้ งานได้ ทันทีและอยู่ในทําเลทีบริษัทฯ ประสงค์ แต่มีข้อ จํ ากัดเรืองจํานวนพืนทีว่างให้ เช่า
และพืนทีจอดรถไม่เพียงพอต่อความต้ องการของบริ ษัทฯ ด้ านการซือที ดินของบุคคลภายนอกเพือมาดําเนินการก่อ สร้ างอาคาร
สํา นักงานด้ วยตนเอง พบว่า ค่า ทีดิ น และค่ าก่อ สร้ างอาคารอาจทํา ให้ ก ารได้ มาซึงอาคารสํ านักงานใหญ่ แ ห่ งใหม่ ในแนวทาง
ดังกล่าวมีต้นทุนสูงกว่าและต้ องใช้ ระยะเวลาดําเนินการนานกว่าเมื อเปรี ยบเที ยบกับแนวทางอื น ดังนัน ทีปรึ กษาทางการเงินอิส ระ
เห็ น ว่ า การซื อที ดิน และสิ งปลูกสร้ างจากบุ คคลที เกี ยวโยงกับ บริ ษั ท ฯ ในครั งนี จึ ง เป็ นทางเลื อ กที มี ค วามเหมาะสมกว่า ใน
สถานการณ์ปัจจุบนั
2.3

ความเป็ นธรรมของราคาและเงือนไขของรายการ

2.3.1 ความเป็ นธรรมของราคาในการเข้ าทํารายการ
I. การลงทุนในทีดินและสิงปลูกสร้ างจากบุคคลทีเกียวโยงกัน
ในการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของราคาในการเข้ าทํารายการซือทีดินและสิงปลูกสร้ างของบริษัทฯ จาก CPALL ทีปรึ กษาทางการเงิน
อิสระพิจารณาราคาทีเหมาะสมโดยอ้ างอิงจากราคาตลาดของสินทรัพย์ทีได้ จากการประเมินโดยผู้ประเมิ นราคาอิส ระจํานวน 2 ราย
ซึงได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย และสมาคมผู้ประเมินค่าสินทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
ได้ แก่
1) บริษัท ยูเค แวลูเอชัน แอนด์ เอเจนซี จํากัด (“UK”) ซึงได้ จดั ทํารายงานประเมินมูลค่าทีดินและสิ งปลูกสร้ างที บริ ษัทฯ ประสงค์
จะซือ ลงวันที 22 กรกฎาคม 2557 โดยมีวตั ถุประสงค์เพือสาธารณะ ทังนี รายงานดังกล่าวเป็ นการประเมินมูลค่า ณ วันที 17
กรกฎาคม 2557
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2) บริษัท แปลน แอพไพรซัล จํากัด (“PLAN”) ซึงได้ จัดทํ ารายงานประเมินมูล ค่าทีดินและสิ งปลูกสร้ างที บริ ษัท ฯ ประสงค์ จะซือ
ลงวันที 16 กรกฎาคม 2557 โดยมี วัตถุป ระสงค์เพือสาธารณะ ทังนี รายงานดังกล่าวเป็ นการประเมิน มูลค่า ณ วันที 10
กรกฎาคม 2557
ผลการประเมินราคาสินทรัพย์ ของผู้ประเมินราคาอิสระทัง 2 ราย มีรายละเอียดดังนี
ตารางที 15 สรุ ปผลการประเมินมูล ค่ าสินทรั พย์ จัดทําโดย UK และ PLAN
รายการ
วันทีประเมิน
สินทรัพย์ทีประเมินราคา

วิธีประเมิน
ราคาประเมินราชการทีดิน
ราคาประเมินทีดิน

ผลการประเมิน โดย UK
ผลการประเมิน โดย PLAN
17 กรกฎาคม 2557
10 กรกฎาคม 2557
ทีดินจํานวน 29 แปลง เนือทีรวม 9-0-47 ไร่
ทีดินจํานวน 29 แปลง เนือทีรวม 9-0-47 ไร่
(เนือทีประเมิน 7-1-79.875 ไร่)
(เนือทีประเมิน 9-0-17 ไร่)
และอาคารสํานักงาน 5 ชัน
และอาคารสํานักงาน 5 ชัน
(พร้ อมชันใต้ ดินและชันดาดฟ้า)
(พร้ อมชันใต้ ดินและชันดาดฟ้ า)
 วิธีเปรียบเทียบกับข้ อมูลตลาด (Market Comparison Approach) สําหรับการประเมินราคาทีดิน
 วิธีต้นทุนทดแทนใหม่ ห ักด้ วยค่าเสือมราคาสะสม (Depreciated Replacement Cost Approach)
สําหรับการประเมินราคาสิงปลูกสร้ าง
163,497,000 บาท
96,000 บาท/ตารางวา
100,000 บาท/ตารางวา
คิดเป็ นมูลค่ารวมทังสิน 286,068,480 บาท
คิดเป็ นมูลค่ารวมทังสิน 319,087,500 บาท
193,991,200 บาท
157,057,600 บาท

ราคาประเมินสิงปลูกสร้ าง
ราคาประเมินรวมทีดินและสิง
480,000,000 บาท
476,150,000 บาท
ปลูกสร้ าง (ยอดสุทธิ)
เปรียบเทียบราคาเข้ าทํา
ราคาประเมินสูงกว่ า
ราคาประเมินสูงกว่ า
รายการกับราคาประเมินโดย
จํานวน 10,000,000 บาท
จํานวน 6,150,000 บาท
ผู้ประเมินราคาอิสระ
คิดเป็ นสูงกว่ าร้ อยละ 2.13
คิดเป็ นสูงกว่ าร้ อยละ 1.31
หมายเหตุ รายละเอียดการประเมินมูลค่าทีดินและสิงปลูกสร้ างโดยผู้ประเมินราคาอิสระทัง 2 ราย แสดงไว้ในเอกสารแนบของรายงานฉบับนี

จากผลการประเมิ น ข้ างต้ น พบว่ามูลค่ายุติธรรมของทีดิน และสิ งปลูกสร้ าง ซึงผู้ประเมิ น ราคาสินทรัพย์ ท ัง 2 ราย ได้ ใช้ วิธี ในการ
ประเมิ น มูล ค่ า สิ น ทรั พ ย์ แ ต่ ล ะรายการเหมื อ นกั น คื อ ประเมิ น ราคาที ดิ น ด้ วยวิ ธี เปรี ยบเที ย บกั บ ข้ อมูล ตลาด (Market
Comparison Approach) และประเมิ นราคาสิงปลูกสร้ างบนที ดิน ซึงประกอบด้ วยอาคารสํ านักงาน 5 ชัน (พร้ อมชันใต้ ดิน และ
ชันดาดฟ้ า) ด้ วยวิธี ต้น ทุนทดแทนใหม่หั กด้ วยค่า เสือมราคาสะสม (Depreciated Replacement Cost Approach) มี มูล ค่ า
ประเมินระหว่ า ง 476.15 – 480.00 ล้ านบาท ซึงสู งกว่ าราคาซือทีดินและสิ งปลู กสร้ างของบริ ษัทฯ ในครั งนีที 470.00
ล้ า นบาท คิดเป็ นร้ อยละ 1.31 – 2.13 ดัง นัน ทีปรึ ก ษาทางการเงินอิสระจึง เห็นว่ า ราคาในการเข้ าทํา รายการครั งนี ที
470.00 ล้ านบาท เป็ นราคาทีเหมาะสม
II. การลงทุนก่ อสร้ างเพิมเติม เพือปรั บปรุ งและตกแต่ งอาคาร รวมถึงติดตังระบบงานต่ างๆ
ในการประเมิ นความเหมาะสมของมูลค่าการลงทุนก่ อสร้ างเพิมเติมเพื อปรับ ปรุงและตกแต่งอาคาร รวมถึ งติดตังระบบงานต่างๆ
จํานวน 791.80 ล้ านบาท ซึงบริ ษัทฯ จะใช้ ลงทุนเพือให้ สินทรัพย์ทีจะเข้ าลงทุน มีความพร้ อมสํ าหรับ การใช้ ประโยชน์ เป็ นสํานักงาน
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ใหญ่แห่งใหม่ของบริ ษัทฯ ทีปรึ กษาทางการเงินอิสระพิจารณาราคาทีเหมาะสมของการลงทุนก่ อสร้ างเพิมเติมดังกล่าว โดยอ้ างอิง
จากข้ อมูลการประมาณราคาค่าก่อสร้ าง ปรับปรุง ตกแต่ง และติดตังระบบต่างๆ ซึงจัดทําโดยบริ ษัท ไอ อีซีเอ็ม จํากัด5 (“IECM”)
เมือวันที 15 สิงหาคม 2557 จากแบบแปลนงานก่อสร้ างของบริ ษัทฯ ในเบืองต้ น โดยมีรายละเอียดดังนี
ตารางที 16 ประมาณการราคาปรับปรุ งตกแต่ งสิงปลูกสร้ างทีบริ ษัทฯ จะเข้ าลงทุน จัดทําโดย IECM
รายละเอียดงาน
1
2

พืนที
(ตาราง
เมตร)
1,300
27,000

ต้ นทุนต่ อหน่ วย
(บาท)

งานรือถอน
3,500
งานปรับปรุงโครงสร้ างอาคาร ประกอบด้ วย งานโครงสร้ าง งานสถาปั ตยกรรม
13,000
งานระบบประกอบอาคาร
3 งานปรับปรุงกําแพงบริเวณด้ านหน้ าอาคาร (Curtain Wall / Façade)
9,900
8,700
4 งานระบบลิฟท์โดยสาร
4 ชุด
2,500,000
5 งานภูมิทัศน์ภายนอกอาคาร
10,000
3,200
6 งานตกแต่งภายในอาคาร
22,900
6,575
7 ค่าศูนย์คอมพิวเตอร์ (Server Room) ระบบเครือข่าย และการสือสาร
500
155,000
8 งานระบบและตกแต่งอืนๆ เช่ น งานออกแบบแสงสว่าง (Lighting Design)
งานจัดทําผนังกันห้ องจัดแสดงสินค้ าและ/หรือห้ องประชุมสัมมนาขนาดใหญ่
งานจัดทําป้ ายและจอภาพ (Signage)
รวม
รวม (ยอดสุท ธิ)
หมายเหตุ ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม ค่าเฟอร์ นิเจอร์ และค่าเบ็ดเตล็ดและสํารองอืนๆ (Contingency Cost)

มูลค่ ารวม
(บาท)
4,550,000
351,000,000
86,130,000
10,000,000
32,000,000
150,567,500
77,500,000
31,867,200
743,614,700
743,620,000

เมือเปรี ยบเทียบประมาณการราคาปรับปรุงตกแต่งสิงปลูกสร้ างทีจัดทําโดย IECM ข้ างต้ น กับ งบลงทุน ของบริ ษัทฯ จํานวน 791.80
ล้ า นบาท (รายละเอีย ดตามที ปรากฏในส่ ว นที 2 ข้ อ 2.1.2 (ข) ของรายงานฉบับ นี) พบว่า เมื อหักค่ าเบ็ดเตล็ด และสํ ารองอืนๆ
(Contingency Cost) ทีบริ ษัท ฯ ตังไว้ จํานวน 60.00 ล้ านบาท ค่าจดทะเบียนการโอนกรรมสิท ธิ จํานวน 4.70 ล้ า นบาท และค่ า
เฟอร์ นิ เจอร์ ส่ ว นกลางจํ านวน 4.00 ล้ า นบาท ซึงไม่ ไ ด้ มีก ารคํานวณรวมอยู่ ในประมาณการของ IECM และเพื อให้ ส ามารถ
เทียบเคียงกันได้ กับ งบลงทุน ของบริ ษั ทฯ นั น พบว่า งบลงทุน ของบริ ษั ทฯ จะมี จํานวนเท่ า กับ 723.10 ล้ านบาท ซึงใกล้ เคีย งกับ
ประมาณการราคาปรับปรุงตกแต่งสิงปลูกสร้ างของ IECM ทีประมาณ 743.62 ล้ านบาท โดยประมาณการราคาปรับปรุ งตกแต่ง
สิ งปลู ก สร้ างที จั ดทํา โดย IECM สูง กว่ า งบลงทุน ของบริ ษั ท ฯ ประมาณร้ อยละ 2.84 ดั ง นั น ทีปรึ ก ษาทางการเงิ น อิส ระมี
ความเห็นว่ า มูลค่ าการลงทุนก่ อสร้ างเพิมเติมเพือปรับปรุ งและตกแต่ งสิงปลูกสร้ างในครังนีมีความเหมาะสม

5

IECM เป็ นบริ ษัททีปรึ กษาด้ านวิศวกรรม เป็ นสมาชิ กของสมาคมวิศวกรทีปรึกษาแห่งประเทศไทยและมี รายชื อในศูนย์ ข้ อมูลทีปรึกษาไทย
กระทรวงพาณิชย์ โดย IECM ก่อตังขึนเมือปี 2535 ปั จจุบัน IECM ให้ บริการทีปรึกษาด้ านวิศวกรรมใน 3 ด้ าน คือ 1) บริหารโครงการ บริหารงาน
ก่อสร้ าง และควบคุมงานก่อสร้ าง 2) บริหารการใช้ พลังงานและการอนุรักษ์พ ลังงาน และ 3) ออกแบบและก่อสร้ าง ซึงทีผ่านมาIECM มีผลงาน
ในการให้ บริการทีปรึกษาด้ านวิศวกรรมในงานโครงการขนาดใหญ่ทงภาครั
ั
ฐและภาคเอกชน เช่น อาคารเมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ์ อาคารชินวัตร
ศูนย์การค้ าสยามพารากอน ศูนย์การค้ าฟิ วเจอร์ พาร์ ค รังสิต อาคารกรมสรรพากร โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลศิ ริราช เป็ นต้ น
ทังนี สามารถดูข้อมูลเพิมเติมของ IECM ได้ ที www.iecm.co.th
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III การลงทุนในโครงการอาคารสํานักงานใหญ่ แห่ งใหม่ ของบริษัทฯ
ทีปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาความเหมาะสมและความคุ้มค่า ของการลงทุน ในโครงการอาคารสํ านักงานใหญ่ แ ห่งใหม่ข อง
บริ ษัทฯ ทีมีมลู ค่าเงินลงทุน รวม 1,261.80 ล้ านบาท โดยเปรี ยบเทียบกับ ประมาณการกระแสเงิ นสดจ่ายทีคาดว่าบริ ษัท ฯ จะต้ อง
จ่ายชําระกรณีทีบริ ษัท ฯ เช่าอาคารสํานักงานเพื อใช้ เป็ นสํ านักงานใหญ่ ของบริ ษัทฯ แทนการเข้ าทํ ารายการครั งนี โดยแบ่งเป็ น 2
กรณี คือ
กรณีที 1 การเช่าอาคารสํ านักงานอืนในบริ เวณใกล้ เคีย งกับ อาคารสํานักงานใหญ่ ข องบริ ษั ทฯ ทีแม็ คโคร สาขาลาดพร้ าว
และอาคารจิตต์อทุ ยั
กรณีที 2 การเช่าอาคารสํ านักงานของผู้ขายทีบริ ษัท ฯ จะเข้ าลงทุน ในครั งนี (ภายหลังผู้ขายได้ ดําเนิ นการปรับปรุ งอาคาร
ดังกล่าวแล้ วเสร็จตามแผนงานเดิมของตน และปล่อยพืนทีให้ เช่าแก่บริษัทฯ ตามทีบริ ษัทฯ เคยได้ รับ การเสนอจาก
ผู้ขาย)
การจั ดทํ าประมาณการตังอยู่ภ ายใต้ สถานการณ์ ในปั จจุบั นและสมมติฐ านทีกํ าหนดขึน ทั งนี หากมี การเปลี ยนแปลงในภาวะ
เศรษฐกิจหรื อปั จจัยใดๆ อันอาจมีผลกระทบต่อ สมมติฐานดังกล่าว ประมาณการกระแสเงิ น สดและมูลค่าปั จจุบันสุท ธิข องกระแส
เงินสดอาจมีการเปลียนแปลงได้ โดยสมมติฐานสําคัญในการจัดทําประมาณการทางการเงินทัง 2 กรณีข้างต้ น เป็ นดังนี
ก) พืนที เช่า จํ านวน 14,500 ตารางเมตร อ้ างอิ งพื นทีทํ างาน (Working Space) ของสิ งปลูกสร้ างทีบริ ษั ท ฯ จะซือจาก
CPALL ภายหลังทีบริ ษัทฯ ได้ ดําเนินการปรับปรุงตกแต่งแล้ วเสร็จจากประมาณการของผู้บริหาร
ข) อัตราการปรับเพิมค่าเช่า ร้ อยละ 5.00 ทุกๆ 2 ปี โดยอ้ างอิงจากประมาณการของทีปรึ กษาทางการเงินอิสระ
ค) ระยะเวลาเช่า จํ านวน 25 ปี และคํานวณมูลค่าสุดท้ าย (Terminal Value) สําหรั บกระแสเงิน สดจ่ าย ณ สิ นปี ที 25 ที
ร้ อยละ 2.00 อ้ างอิงจากอัตราการเติบ โตเฉลียต่อปี (CAGR) ของค่าเช่า โดยอยู่ภ ายใต้ ส มมติฐานว่าบริ ษัท ฯ จะดําเนิน
ธุรกิจไปอย่างต่อเนืองในอนาคต
ง) อัตราค่าเช่า กรณีที 1) อ้ างอิงจากอัตราค่าเช่าตลาดของอาคารสํานักงานในบริ เวณใกล้ เคียงกับอาคารสํานักงานใหญ่
ของบริ ษั ท ฯ ทีแม็คโคร สาขาลาดพร้ าว และอาคารจิ ตต์ อ ุทัย ตามหลักเกณฑ์ สําคัญทีบริ ษัทฯ ใช้ ในการจัดหาอาคาร
สํานักงานใหญ่ (รายละเอียดตามทีปรากฏในส่วนที 2 ข้ อ 2.1 ของรายงานฉบับนี) และกรณีที 2) อ้ างอิ งจากอัตราค่าเช่า
ทีบริษัทฯ เคยได้ รับการเสนอจากผู้ขาย สําหรับการเช่าสิงปลูกสร้ างทีบริ ษัทฯ จะเข้ าทํ ารายการในครั งนี (ภายหลังผู้ขาย
ได้ ดาํ เนินการปรับปรุงอาคารดังกล่าวแล้ วเสร็ จตามแผนงานเดิมของตน)
จ) อัตราคิดลด (Discount Rate) ร้ อยละ 9.14 โดยมีรายละเอียดการคํานวณ ดังนี
ทีปรึ กษาทางการเงินอิสระใช้ ต้น ทุนทางการเงิ นเฉลียถ่วงนําหนัก (Weighted Average Cost of Capital: WACC) เป็ น
อัตราคิดลดในการคํานวณมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดจากการจ่ายชํ าระค่าเช่าและค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ อง ซึงต้ นทุน
ทางการเงินถัวเฉลียถ่วงนําหนักสามารถคํานวณได้ตามสมการดังนี
WACC = Ke x [E/(D+E)] + Kd x (1 - t) x [D/(D+E)]
อย่ างไรก็ ตาม ในการคํานวณหาต้ นทุน ทางการเงิน เฉลียถ่ วงนําหนักจํ าเป็ นต้ องคํานวณหาค่า Ke ซึงคํานวณได้ จาก
สมการ Capital Asset Pricing Model (CAPM) โดยมีรายละเอียดตามสมการ ดังนี
53

รายงานความเห็นของที ปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้ มาซึงสินทรัพย์ และรายการทีเกียวโยงกัน

Ke
โดยที
Rf =



=

Rm =

= Rf +  (Rm – Rf)

อัตราดอกเบียปราศจากความเสียง ซึงทีปรึ กษาทางการเงิ นอิสระอ้ า งอิ งจากอั ตราผลตอบแทนของ
พันธบัตรรั ฐบาลอายุ 30 ปี ณ วันที 5 สิงหาคม 2557 ซึงเป็ นวันก่อนที คณะกรรมการบริ ษัท จะอนุมัติ
การเข้ าทํารายการ เท่ากับร้ อยละ 4.15 ต่อปี (ทีมา: www.thaibma.or.th)
ค่าสัมประสิท ธิ ความแปรปรวนของหุ้น สามัญของ MAKRO ย้ อนหลัง 3 ปี ถึงวันที 5 สิงหาคม 2557
(ทีมา: Bloomberg) ซึงเท่ากับ 0.925
อัตราผลตอบแทนตลาด ซึงทีปรึ กษาทางการเงินอิ ส ระอ้ างอิงจากการเปลียนแปลงโดยเฉลี ยของดัชนี
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ ย้ อนหลั ง 35 ปี ตังแต่ ปี 2522 – 2556 ซึงเท่ า กับ ร้ อยละ 12.11 (ที มา:
www.set.or.th และการคํานวณของทีปรึ กษาทางการเงินอิสระ)

โดยรายละเอียดการคํานวณหา Ke ได้ แสดงในตารางด้ านล่างดังนี
ตารางที 17 การคํานวณอัตราผลตอบแทนต่ อผู้ถือหุ้นของ MAKRO
ปั จจัย ทีใช้ ในการคํานวณ
สมมติฐานทีใช้
Risk-free Rate (1)
4.15%
Risk Premium (Rm – Rf) (2)
7.96%
 (3)
0.925
Cost of Equity หรื อ Ke (4) = (1) + [(3) x (2)]
11.51%
ทังนี อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (Ke) ทีคํานวณได้ดงั ทีแสดงไว้ ในตารางข้ างต้ นเท่ากับร้ อยละ 11.51 และเมือนําค่า Ke
ไปคํานวณหา WACC จะได้ คา่ อัตราส่วนลดเท่ากับร้ อยละ 9.14 โดยมีรายละเอียดการคํานวณ ดังแสดงในตารางด้ านล่าง
Ke = อัตราตอบผลแทนต่อ ส่ วนของผู้ถือ หุ้น คํานวณจากการใช้ ทฤษฎี Capital Asset Pricing Model (CAPM)
ดังแสดงตามสมการข้ างต้ นเท่ากับร้ อยละ 11.51
Kd = ต้ นทุนทางการเงินของหนีสินทีมีภาระดอกเบีย ซึงทีปรึกษาทางการเงิน อิสระอ้ างอิงจากอัตราดอกเบี ยเงิน
กู้ยืมเฉลียของ MAKRO ซึงมีค่าเท่ากับร้ อยละ 3.63
t
= อัตราภาษี เงินได้ นิตบิ คุ คลของ MAKRO สําหรับปี 2557 ซึงเท่ากับร้ อยละ 20.00
D = ส่วนของหนีสินทีมีภาระดอกเบีย ณ 30 มิถุนายน 2557 ของ MAKRO เท่ากับ 4,533.57 ล้ านบาท
E
= ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ณ 30 มิถุนายน 2557 ของ MAKRO เท่ากับ 11,904.39 ล้ านบาท
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ตารางที 18 การคํานวณต้ นทุนถัวเฉลียถ่ วงนําหนัก (WACC) ของ MAKRO
ปั จจัย ทีใช้ ในการคํานวณ
สมมติฐานทีใช้
Cost of Equity หรื อ Ke (1)
11.51%
Cost of Debt หรื อ Kd (2)
3.63%
D/(D+E) (3)
27.58%
อัตราภาษี เงินได้ นิตบิ คุ คล หรื อ t (4)
20.00%
WACC หรื อ Discount Rate (5) = {(1) x [1-(3)]} + {(2) x [1-(4)] x (3)}
9.14%
กรณีที 1 การเช่ าอาคารสํานักงานในบริเวณใกล้ เคียงกับอาคารสํานักงานใหญ่ ของบริ ษัทฯ ทีแม็คโคร สาขาลาดพร้ าว
และอาคารจิตต์ อุทยั
ทีปรึกษาทางการเงินอิสระอ้ างอิงอัตราค่าเช่าพืนที และทีจอดรถของอาคารสํานักงานในบริ เวณใกล้ เคียงกับอาคารสํานักงานใหญ่
ของบริ ษั ท ฯ ทีแม็คโคร สาขาลาดพร้ าวและอาคารจิตต์อ ุทั ยในปั จจุบ ัน เพื อประมาณการค่าเช่าสําหรับ พืนที เช่ าจํ านวน 14,500
ตารางเมตร และค่าทีจอดรถจํานวนประมาณ 130 คัน (อ้ างอิงจากประมาณการจํ านวนทีจอดรถของสิงปลูกสร้ างทีบริ ษัทฯ จะเข้ า
ลงทุน ภายหลังการปรับปรุ งแล้ วเสร็ จประมาณ 312 คัน โดยคาดว่า หากมี การเช่ าอาคารสํ านักงาน บริ ษั ท ฯ จะได้ รับทีจอดรถ
บางส่วนโดยไม่เสียค่าใช้ จ่ายเพิมเติม) ดังนี
ตารางที 19 อัตราค่ าเช่ าตลาดของอาคารสํานักงานในบริ เวณอาคารสํานักงานใหญ่ ของบริษัทฯ ในปั จจุบัน
อัตราค่ าเช่ า
อัตราค่ าเช่ าทีจอดรถ
ชืออาคาร
พืนทีว่ างให้ เช่ า
(บาท/ ตารางเมตร/
(บาท/ คัน/ เดือน)
เดือน)
อาคารจิตต์อุทัย ถนนรามคําแหง
< 500 ตารางเมตร
300.00
600.00
อาคารทเวนตีวัน ทาวเวอร์ ถนนศรี นครินทร์ < 500 ตารางเมตร
350.00
1,000.00
อาคารเดอะพลาซ่า ถนนรามคําแหง
4,000 ตารางเมตร
370.00
1,200.00
อาคาร ดร.เกฮาร์ ด ถนนกรุงเทพกรีฑา
< 500 ตารางเมตร
380.00
1,200.00
อาคารโมเดิร์นฟอร์ ม ถนนศรีนคริ นทร์
< 500 ตารางเมตร
390.00
1,400.00
อาคารยูเอ็ มทาวเวอร์ ถนนรามคําแหง
< 500 ตารางเมตร
480.00
1,500.00
อัตราค่ าเช่ า/ ค่ าทีจอดรถเฉลีย
378.33
1,150.00
ทีมา : ข้ อมูลจากบริษัทนายหน้ าอสังหาริมทรัพย์จํานวน จํานวน 4 ราย ช่วงระหว่างวันที 13 – 15 สิงหาคม 2557 โดย IFA

จากตารางข้ างต้ น ทีปรึ กษาทางการเงินอิสระพบว่าไม่มีอาคารแห่งใดทีมีพืนทีว่างให้ เช่าเกิ นกว่า 14,500 ตารางเมตร ในอาคารแห่ง
เดียว ซึงเป็ นขนาดพืนทีทีบริ ษัทฯ ประสงค์ อย่างไรก็ดี ทีปรึ กษาทางการเงิ นอิสระกําหนดสมมติฐานว่าบริ ษัทฯ จะสามารถเช่าพืนที
ขนาด 14,500 ตารางเมตร ได้ เพือจัดทําการประเมินภายใต้ กรณีที 1 นี
ทังนี มูลค่าปั จจุบนั ของค่าเช่ารวมถึงค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ องในกรณีดงั กล่าว เป็ นดังนี
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ตารางที 20 ประมาณการกระแสเงินสดกรณีเช่ าอาคารสํานักงาน
ในบริ เวณอาคารสํานักงานใหญ่ ของบริ ษัทฯ ในปั จจุบัน
(หน่ วย : ล้ านบาท)
ค่าเช่าต่อปี
อัตราการเติ บโต
ค่าเช่าทีจอดรถต่อปี
อัตราการเติ บโต
ประมาณการ
กระแสเงินสดจ่ าย
(หน่ วย : ล้ านบาท)
ค่าเช่าต่อปี
อัตราการเติ บโต
ค่าเช่าทีจอดรถต่อปี
อัตราการเติ บโต
ประมาณการ
กระแสเงินสดจ่ าย
Terminal Value
มูลค่ าปั จจุบนั สุทธิ
ของค่ าเช่ าและ
ค่ าใช้ จ่าย (NPV)

ปี ที 1
65.83
0%
1.79
0%
67.62

ปี ที14
88.22
0%
2.40
0%
90.62

ปี ที 2
65.83
0%
1.79
0%
67.62

ปี ที15
92.63
5%
2.52
5%
95.15

ปี ที 3
69.12
5%
1.88
5%
71.01

ปี ที16
92.63
0%
2.52
0%
95.15

ปี ที 4
69.12
0%
1.88
0%
71.01

ปี ที17
97.26
5%
2.65
5%
99.91

ปี ที 5
72.58
5%
1.98
5%
74.56

ประมาณการกระแสเงินสดจ่ าย
ปี ที 6 ปี ที 7 ปี ที 8 ปี ที 9
72.58 76.21 76.21 80.02
0%
5%
0%
5%
1.98 2.08 2.08
2.18
0%
5%
0%
5%
74.56 78.28 78.28 82.20

ปี ที10
80.02
0%
2.18
0%
82.20

ปี ที11
84.02
5%
2.29
5%
86.31

ปี ที12
84.02
0%
2.29
0%
86.31

ประมาณการกระแสเงินสดจ่ าย
ปี ที18 ปี ที19 ปี ที20 ปี ที21 ปี ที22 ปี ที23 ปี ที24
97.26 102.12 102.12 107.23 107.23 112.59 112.59
0%
5%
0%
5%
0%
5%
0%
2.65
2.78
2.78
2.92
2.92
3.07
3.07
0%
5%
0%
5%
0%
5%
0%
99.91 104.91 104.91 110.15 110.15 115.66 115.66

ปี ที13
88.22
5%
2.40
5%
90.62

ปี ที25
118.22
5%
3.22
5%
121.44
1,735.50

990.23

จากการคํานวณในตารางข้ า งต้ น พบว่า มูลค่าปั จจุบัน สุทธิ ข องค่าเช่ารวมถึงค่าใช้ จ่ ายทีเกียวข้ องกรณี เช่าอาคารสํ านัก งานใน
บริ เวณเดียวกับสํานักงานใหญ่ ของบริ ษัทฯ ในปั จจุบนั ในกรณีทีอัตราค่าเช่าปรับขึนร้ อยละ 5 ทุกๆ 2 ปี จะได้ มลู ค่าปั จจุบันสุทธิ ข อง
ค่าเช่ารวมถึงค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ อ งจํ านวนเท่ากับ 990.23 ล้ านบาท ซึงตํากว่ามูลค่าเงิ น ลงทุนรวมทังโครงการของบริ ษั ทฯ ครังนี ที
จํานวน 1,261.80 ล้ านบาท ร้ อยละ 21.52 อย่ างไรก็ดี ที ปรึ กษาทางการเงิ นอิส ระเห็ น ว่า การพิจ ารณาทางเลื อ กการเช่า อาคาร
สํา นักงานในกรณี นี มี ข้ อจํ ากัดซึงอาจทํ าให้ ไม่ ส ามารถดํ าเนิ น การได้ จ ริ ง (ด้ ว ยข้ อ จํ ากัดด้ านขนาดพื นทีเช่ า ของแต่ล ะอาคาร)
ประกอบกับยังมีข้อควรพิจารณาหลายประการ ได้ แก่
 ขนาดของพืนทีเช่า : เนืองจากอาคารสํ านักงานในบริ เวณใกล้ เคียงกับอาคารสํานักงานใหญ่ ของบริ ษัทฯ ในปั จจุบัน ซึง
นํามาใช้ ในการเปรียบเทียบนัน มีจํานวนพืนทีว่างให้ เช่าไม่เพียงพอตามขนาดพืนทีทีบริ ษัทฯ ประสงค์จะใช้ งาน โดยมี พืนที
ว่างให้ เช่าประมาณ 500 – 4,000 ตารางเมตร ต่ออาคาร ดังนัน กรณีทีบริ ษัทฯ จะดําเนิ นการเช่ าพืนทีอาคารสํ านักงาน
เพิมเติม อาจต้ องดําเนินการเช่าสํานักงานหลายแห่งทีมีทีตังแยกออกจากกัน ซึงข้ อจํากัดดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อ
o ประสิทธิภาพการดําเนินงาน และการใช้ ทรัพยากรร่วมกันของบริ ษัทฯ
o ค่าใช้ จ่ายทีเพิมสูงขึนจากการประสานงานระหว่างหน่วยงานทีตังต่างสถานที
 สภาพอาคารทีให้ เช่า : เนืองจากสภาพอาคารในบริ เวณดังกล่าว เป็ นอาคารทีมีการใช้ งานมาเป็ นเวลานาน จึ งมีส ภาพ
อาคารที เก่ ากว่าเมือเปรี ยบเทียบกับการลงทุนโครงการอาคารสํ านักงานใหญ่ แ ห่ งใหม่ ของบริ ษัทฯ ในครังนี นอกจากนี
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ทีปรึกษาทางการเงินอิสระยังไม่ได้ รวมค่าใช้ จ่ายอันเกิดจากการตกแต่งภายในของพืนทีให้ เช่า เพือให้ มีสภาพพร้ อมกับการ
ทํางานของพนักงาน เนืองจากไม่สามารถประมาณการได้
 กรรมสิทธิทีดินและสิงปลูกสร้ าง : เนืองจากบริ ษัทฯ ไม่ ได้ เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ ในสินทรัพย์ ทีเช่ า การกํ าหนดสมมติฐาน
การเช่าอย่างไม่มีทีสินสุดจึงมีความไม่แน่นอนสูง เนืองจากผู้ให้ เช่าอาจมีการเปลียนแปลงเงื อนไขของการเช่ าได้ ในอนาคต
ในขณะทีการลงทุนโครงการอาคารสํานักงานใหญ่ แห่งใหม่ของบริ ษัท ฯ ในครั งนี จะทํ าให้ บริ ษัท ฯ ได้ มาซึงกรรมสิ ทธิ ใน
ทีดินและสิงปลูกสร้ าง เพือลดความเสียงจากการเช่าในระยะยาว
ดังนัน จากข้ อจํากัดหรื อ ข้ อ ควรพิ จารณาทีกล่ าวมาข้ างต้ น ที ปรึ กษาทางการเงิ นอิส ระมีความเห็ นว่า การพิ จารณาข้ างต้ น อาจไม่
สามารถนํามาเปรี ยบเทียบโดยตรงกับกรณีทีบริ ษัท ฯ เข้ าลงทุน ในโครงการอาคารสํ านักงานใหญ่ แ ห่งใหม่ครั งนี ด้ วยเหตุทีขนาด
ของพืนทีเช่าทีมีอยู่จริงในอาคารแต่ละแห่ง ณ ปั จจุบันตํากว่า 14,500 ตารางเมตร ประกอบกับสภาพอาคารทีค่อนข้ างเก่ากว่า
กรณีที 2 การเช่ าอาคารสํานักงานของ CPALL ทีบริษัทฯ จะเข้ าลงทุนในครังนี
เมือวันที 19 พฤษภาคม 2557 ผู้ขายได้ เคยนําส่งข้ อเสนอให้ บริษัทฯ เช่าอาคารลิเบอร์ ตีประกันภัยแห่งนี เพือเป็ นอาคารสํานักงานใหญ่
แห่งใหม่ของบริษัทฯ ภายหลังจากทีผู้ขายจะได้ ดําเนินการปรับปรุงอาคารตามแผนงานเดิมของตนแล้ วเสร็จ โดยเสนอค่าเช่ าทีอัตรา
500.00 บาทต่อตารางเมตร โดยจากการสอบถามผู้บริหารของบริ ษัทฯ พบว่าอัตราดังกล่ าวเป็ นอัตราทีผู้ข ายอ้ างอิงจากอัตราตลาด
ของค่าเช่าในช่วงเวลาดังกล่าว ประกอบกับสถานะของอาคารสํานักงานทีจะให้ บริ ษัทฯ เช่านัน เป็ นอาคารทีจะมี การปรั บปรุ งใหม่
ทังหมด และมีการกําหนดการปรับขึนอัตราค่าเช่าทีร้ อยละ 10 ทุกๆ 3 ปี ซึงเป็ นข้ อเสนอทีบริ ษั ทฯ ได้ รับ มาก่ อนทีคณะกรรมการของ
บริ ษัทฯ จะมีมติอ นุมัตกิ ารเข้ าลงทุนในสินทรัพย์ ครังนี ดังนัน ทีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงใช้ ข้ อเสนอดังกล่าวเป็ นสมมติฐานในการ
ประเมินค่าเช่าในกรณีที 2 เนืองจากเห็นว่าเป็ นอัตราทีบริ ษัทฯ อาจต้ องมีการจ่ายชํ าระจริ ง กรณีที บริ ษัทฯ ดํา เนินการเช่ าอาคารทีมี
คุณสมบัติตามเกณฑ์เพือใช้ เป็ นอาคารสํานักงานใหญ่แห่งใหม่ของบริ ษัทฯ อย่างไรก็ดี ทีปรึกษาทางการเงิน อิสระได้ ปรับปรุงค่าเช่ า
ดังกล่าวเพิมเติม โดยปรับลดการปรับขึนอัตราค่าเช่าจากร้ อยละ 10 ทุกๆ 3 ปี เป็ นร้ อยละ 5.00 ทุกๆ 2 ปี ตามหลักความระมัดระวัง
(Conservative Basis) โดยมูลค่าปั จจุบนั ของค่าเช่ารวมถึงค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ องในกรณีดงั กล่าว เป็ นดังนี
ตารางที 21 ประมาณการกระแสเงินสดกรณีเช่ าอาคารสํานักงานของ CPALL ทีบริษัทฯ จะเข้ าลงทุนในครังนี
(หน่ วย :
ล้ านบาท)
ค่าเช่าต่อปี
อัตราการเติ บโต
ค่าเช่าทีจอดรถต่อปี
อัตราการเติ บโต
ประมาณการ
กระแสเงินสดจ่ าย
(หน่ วย :
ล้ านบาท)
ค่าเช่าต่อปี
อัตราการเติ บโต
ค่าเช่าทีจอดรถต่อปี

ปี ที 1
87.00
0%
1.79
0%
88.79

ปี ที14
116.59
0%
2.40

ปี ที 2
87.00
0%
1.79
0%
88.79

ปี ที 3
91.35
5%
1.88
5%
93.23

ปี ที 4
91.35
0%
1.88
0%
93.23

ปี ที 5
95.92
5%
1.98
5%
97.90

ประมาณการกระแสเงินสดจ่ าย
ปี ที 6 ปี ที 7 ปี ที 8 ปี ที 9 ปี ที 10 ปี ที 11 ปี ที 12
95.92 100.71 100.71 105.75 105.75 111.04 111.04
0%
5%
0%
5%
0%
5%
0%
1.98
2.08
2.08
2.18
2.18
2.29
2.29
0%
5%
0%
5%
0%
5%
0%
97.90 102.79 102.79 107.93 107.93 113.33 113.33

ประมาณการกระแสเงินสดจ่ าย
ปี ที15 ปี ที16 ปี ที17 ปี ที18 ปี ที19 ปี ที20 ปี ที21
122.42 122.42 128.54 128.54 134.97 134.97 141.71
5%
0%
5%
0%
5%
0%
5%
2.52
2.52
2.65
2.65
2.78
2.78
2.92

ปี ที22
141.71
0%
2.92

ปี ที23
148.80
5%
3.07

ปี ที24
148.80
0%
3.07

ปี ที 13
116.59
5%
2.40
5%
118.99

ปี ที25
156.24
5%
3.22
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ประมาณการกระแสเงินสดจ่ าย
(หน่ วย :
ล้ านบาท)
ปี ที14 ปี ที15 ปี ที16 ปี ที17 ปี ที18 ปี ที19 ปี ที20 ปี ที21
อัตราการเติ บโต
0%
5%
0%
5%
0%
5%
0%
5%
ประมาณการ
118.99 124.94 124.94 131.19 131.19 137.75 137.75 144.64
กระแสเงินสดจ่ าย
Terminal Value
มูลค่ าปั จจุบนั สุทธิ 1,300.23
ของค่ าเช่ าและ
ค่ าใช้ จ่าย (NPV)

ปี ที22
0%
144.64

ปี ที23
5%
151.87

ปี ที24
0%
151.87

ปี ที25
5%
159.46
2,278.80

จากการคํานวณในตารางข้ างต้ น มูล ค่าปั จจุบันสุท ธิ ของค่าเช่ ารวมถึงค่าใช้ จ่ายที เกียวข้ องกรณีเช่าอาคารสํานักงานจาก CPALL
ในกรณีทีอัตราค่าเช่าปรับขึนร้ อยละ 5 ทุกๆ 2 ปี จะได้ มลู ค่าปั จจุบันสุทธิ ข องค่าเช่ ารวมถึ งค่าใช้ จ่ายที เกี ยวข้ องเท่ากับ 1,300.23
ล้ านบาท ซึงสูงกว่ามูลค่าเงินลงทุนรวมทังโครงการของบริ ษัทฯ ครังนี ทีจํ านวน 1,261.80 ล้ านบาท ร้ อยละ 3.05 โดยกรณีนี ขนาด
ของพืนทีเช่าทีได้ รับ การเสนอจาก CPALL มีความเพียงพอ ประกอบกับ เป็ นอาคารทีจะมีการปรับ ปรุ งใหม่ทังหมด สอดคล้ อ งกับ
กรณีทีบริษัทฯ ลงทุนเอง
ตารางที 22 สรุ ปผลการประเมินความคุ้ มค่ าของการลงทุนครังนีเมือเปรียบเทียบกับกรณีเช่ า
กรณี

รายการ

กรณีที 1
บริษัทฯ เช่าอาคารสํานักงานอืนในบริ เวณใกล้ เคียงกับแม็คโคร สาขาลาดพร้ าว
การเข้ าทํารายการ บริ ษัทฯ ซือทีดินและสิงปลูกสร้ างจากผู้ขาย และลงทุนก่อสร้ างปรับปรุ งสิงปลูกสร้ างทีได้ มา
เพิมเติม
กรณีที 2
บริ ษั ทฯ เช่ าอาคารลิ เบอร์ ตีประกัน ภัยแห่ งนี เพื อเป็ นอาคารสํา นักงานใหญ่ แ ห่ งใหม่ ของ
บริษัทฯ ตามข้ อเสนอทีเคยได้ รับจาก CPALL

มูลค่ า
(ล้ านบาท)
990.23*
1,261.80
1,300.23

หมายเหตุ * มีข้อจํากัดในการพิจารณาเนืองจากไม่พ บอาคารสํานักงานทีมีพืนทีว่างให้ เช่าเพียงพอ

จากตารางข้ างต้ น เมือพิจารณามูลค่าปั จจุบนั สุทธิ ของค่าเช่ารวมถึงค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ องภายใต้ ส มมติฐานทัง 2 กรณี การลงทุนใน
โครงการอาคารสํา นักงานใหญ่ แห่งใหม่ ของบริ ษัท ฯ ทีมี มูลค่ าเงินลงทุนรวม 1,261.80 ล้ านบาท มีความคุ้มค่าในการลงทุนเมื อ
เปรี ยบเทียบกับการเช่าสิงปลูกสร้ างดังกล่าวจาก CPALL ซึงมีมูลค่าปั จจุบันสุทธิ เท่ ากับ 1,300.23 ล้ านบาท ขณะทีการเช่ าอาคาร
สํานักงานอืนในบริ เวณใกล้ เคีย งกับ อาคารสํานักงานใหญ่ ข องบริ ษั ทฯ ในปั จจุบันเพิมเติม แม้ จ ะมี มลู ค่าปั จจุบันสุทธิ ตํากว่าการ
ลงทุนในครังนี แต่มีข้อ จํากัดและข้ อควรพิจารณาหลายประการ เช่น ขนาดของพืนทีเช่าทีไม่เพียงพอ และสภาพอาคารทีเก่ ากว่า
ดังนัน ทีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าโครงการลงทุนมีความเหมาะสมและคุ้ มค่ ากว่ าการเช่าอาคารสํานักงาน
2.3.2

ความเป็ นธรรมของเงือนไขในการเข้ าทํารายการ

ทีปรึกษาทางการเงินอิสระได้ พิจารณาความเหมาะสมของเงื อนไขในการเข้ าทํ ารายการในครั งนี ซึงมี รายละเอี ยดตามทีปรากฎใน
ส่วนที 2 ข้ อ 2.1.2 ของรายงานฉบับนี และเห็นว่าเงือนไขของการซือทีดินและสิงปลูกสร้ างดังกล่าว เป็ นเงื อนไขปกติข องการซือขาย
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อสังหาริ มทรั พย์ โ ดยทัวไป ซึ งผู้ซือและผู้ขายสามารถทําข้ อ ตกลงในเรื องดังกล่ าวได้ ในหลายแนวทางตามความสมัครใจของทั ง
สองฝ่ าย และเงือนไขดังกล่าวมิได้ ทําให้ บริ ษัทฯ เป็ นฝ่ ายเสียประโยชน์ แต่อย่างใด เช่น การที คู่สัญญาทังสองตกลงทีจะรั บผิดชอบ
ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ ฝ่ ายละครึง การทีผู้ขายรับผิดชอบค่าภาษี เงินได้ ห ัก ณ ทีจ่ าย ค่าอากรแสตมป์หรื อค่าภาษี ธุรกิจเฉพาะ
ในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ เป็ นต้ น ดังนัน ทีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่ าเงือนไขการเข้ าทํารายการในครั งนีมี
ความเหมาะสม
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ส่ วนที 3 สรุ ปความเห็นของทีปรึ กษาทางการเงินอิสระ
จากการวิเคราะห์ ข องที ปรึ กษาทางการเงิ น อิ สระเกี ยวกับความสมเหตุสมผลของรายการ รวมถึงความเป็ นธรรมของราคาและ
เงือนไขของการซือที ดิน และสิงปลูกสร้ างของ CPALL ทีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า การซือที ดินและสิ งปลูกสร้ าง พร้ อมการ
ลงทุนเพือก่อสร้ าง ปรับปรุง และตกแต่งสิงปลูกสร้ างดังกล่าวเพิมเติมของบริ ษัทฯ มีความเหมาะสม เนืองจาก
1. ทําให้ บริ ษัทฯ ได้ มาซึงทีดินและอาคารสํานักงานทีมีศกั ยภาพเป็ นไปตามคุณสมบัติทีบริ ษัท ฯ กํ าหนด ทังในด้ านพืนที
ใช้ สอย ทําเลทีตัง และลักษณะของสินทรัพย์ (รายละเอียดแสดงไว้ ในส่วนที 2 ข้ อ 2.1 ของรายงานฉบับ นี) เพือรองรับ
การประกอบธุรกิจของบริ ษัทฯ
 ปั จจุบันอาคารสํานักงานใหญ่ของบริ ษัทฯ ทังหมด 3 แห่ง (ตังอยู่บนถนนลาดพร้ าว และถนนรามคําแหง) มีเนือที
รวมประมาณ 8,300 ตารางเมตร ไม่ เพียงพอต่อ การปฏิบั ติงานของพนัก งานทีมี จํานวนเพิ มขึ นอย่างรวดเร็ ว
โดยเฉพาะอย่างยิ งในช่ วง 2 – 3 ปี ที ผ่านมา โดยสิงปลูกสร้ างทีบริ ษั ทฯ จะเข้ าลงทุนครังนี จะช่วยให้ บริ ษัทฯ มี
พืนทีเพียงพอสําหรับการดําเนิ นงานอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ รวมถึงสามารถจัดสรรพื นที ส่วนกลางเพื อใช้ ในการ
ดําเนิ นธุ รกิ จและเป็ นสิงอํ านวยความสะดวกขันพื นฐาน เช่ น ห้ อ งประชุม ห้ อ งอบรมสัม มนาขนาดใหญ่ ศูน ย์
คอมพิว เตอร์ (Server Room) ซึงปั จจุบัน บริ ษั ท ฯ มี ข้ อจํ ากัดด้ า นขนาดของพื นที ในการดําเนิ น การดังกล่ าว
นอกจากนัน สินทรัพย์ยงั ตังอยู่ในบริเวณใกล้ เคียงกันกับอาคารสํานักงานใหญ่ ณ ปั จจุบ ันของบริ ษัทฯ และแม็ ค
โคร สาขาลาดพร้ าว ซึงเป็ นศูนย์กลางในการดําเนินงาน จะช่ วยคงไว้ ซึงประสิท ธิ ภาพและความต่อเนืองของการ
ดําเนินงาน และเพือเป็ นประโยชน์ต่อพนักงานของบริษัทฯ ทีส่วนใหญ่มีบ้านพักอาศัยในพืนทีดังกล่าว
 สํานักงานใหญ่แห่งใหม่ของบริ ษั ทฯ จะช่ วยรองรับโอกาสในการเติบ โตทางธุรกิจของบริ ษั ทฯ ในช่วง 10 – 20 ปี
ข้ า งหน้ า จากนโยบายและแผนการลงทุน อย่ างต่ อ เนื อง เช่ น การเปิ ดแม็ ค โครสาขาใหม่ ๆ การลงทุน ใน
ต่างประเทศ การขยายงานด้ านธุรกิจฟูดเซอร์ วสิ เป็ นต้ น
2. ช่วยลดภาระค่าใช้ จ่ายในระยะยาวของบริ ษัทฯ ดังนี
 ค่าเช่าพืนทีอาคารสํานักงาน โดยปั จจุบนั บริษัทฯ มีการเช่ าอาคารสํ านักงาน 1 แห่ ง ทีอาคารจิตต์ อุท ัย ตังอยู่บน
ถนนรามคําแหง พืนทีเช่าประมาณ 4,007 ตารางเมตร
 ค่าใช้ จ่า ยในการจัดหาพืนทีทํางานชัวคราวในรูป แบบตู้คอนเทนเนอร์ ให้ แ ก่ พนักงาน เนืองจากการขาดแคลน
พืนทีทํางานโดยเฉพาะในช่วงทีมีการขยายสาขาแม็คโครใหม่
 ค่าเช่าสถานทีเพือใช้ ในการจัดประชุมหรื อการฝึ กอบรมและการจัดสัมมนาต่างๆ ซึงมี การดํา เนินการเป็ นประจํ า
ต่อเนือง เนืองจากอาคารสํานักงานของบริษัทฯ ณ ปั จจุบนั มีจํานวนและขนาดของห้ องประชุมค่อนข้ างจํากัด
 ค่าเดินทาง ค่าขนส่ง และค่าใช้ จ่ายเบ็ดเตล็ดอืนๆ ทีไม่จําเป็ น อันเกิ ดขึ นเนืองจากการมีสํานักงานแยกอยู่ห ลาย
พืนที
3. เพิมประสิท ธิ ภาพการทํางานของผู้บริ ห ารและพนักงานจากการมี สํานักงานใหญ่ ในพื นทีแห่งเดียว รวมทัง ช่ วยเพิ ม
ความคล่องตัวและความรวดเร็ วในการประสานงานระหว่างฝ่ ายงาน อี กทัง ยังทํ าให้ บริ ษัทฯ สามารถบริ ห ารจัดการ
ทรัพยากรทีมีอยู่เพือมาใช้ ประโยชน์ ร่วมกันได้ อย่างสูงสุด เช่ น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการสื อสาร อุปกรณ์
เครื องใช้ สํานักงาน เป็ นต้ น
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4. ลดความเสียงที อาจเกิดขึ นจากการเช่ าอาคารสํานักงานอื นเพือใช้ เป็ นอาคารสํานักงานใหญ่ข องบริษั ทฯ เช่น ความ
เสียงจากการเปลียนแปลงราคาค่ าเช่าและค่า บริ การ ระยะเวลาให้ เช่ า รวมทังเงื อนไขต่างๆ ซึงอาจทํ าให้ สิ ท ธิ ข อง
บริ ษัทฯ ในฐานะผู้เช่าด้ อยลง ซึงอาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ได้
5. มูลค่าเงินลงทุนทีบริ ษัทฯ ต้ องชําระในการได้ มาซึงทีดินและสิงปลูกสร้ าง จํานวน 470.00 ล้ านบาท และใช้ สําหรั บการ
ปรับปรุงตกแต่งสิงปลูกสร้ างเพิมเติม จํานวน 791.80 ล้ านบาท มีความเหมาะสม เนืองจาก
 ราคาในการได้ มาซึงทีดิน และสิงปลูกสร้ าง ที 470.00 ล้ านบาท เป็ นราคาทีตํากว่าช่ วงราคายุติธรรมที ประเมิน
โดยผู้ประเมินราคาสินทรัพย์อิสระ 2 ราย ซึงมีมลู ค่าเท่ากับ 476.15 ล้ านบาท และ 480.00 ล้ านบาท
 การปรับปรุงตกแต่งสิงปลูกสร้ างเพิมเติม ซึงมีงบลงทุนรวมจํานวน 791.80 ล้ านบาท เพือให้ สิงปลูกสร้ างทีบริษัทฯ
จะเข้ าลงทุนในครังนีมีสภาพพร้ อมต่อการใช้ งานเป็ นสํานักงานใหญ่แห่งใหม่ของบริษัทฯ เมือหักค่าเบ็ดเตล็ ดและ
สํารองอื นๆ (Contingency Cost) ทีบริ ษั ท ฯ ตังไว้ จํานวน 60.00 ล้ านบาท ค่าจดทะเบี ยนการโอนกรรมสิท ธิ
จํานวน 4.70 ล้ านบาท และค่าเฟอร์ นิเจอร์ ส่วนกลาง จํานวน 4.00 ล้ านบาท จะมีจํานวนเท่ากับ 723.10 ล้ านบาท
ซึงมี มูล ค่า ใกล้ เคียงกับ การประมาณราคาค่าก่ อสร้ างของบริ ษั ท ที ปรึ กษาด้ านวิศวกรรม ที 743.62 ล้ านบาท
(ประมาณการเฉพาะค่าก่อสร้ างและค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ องกับงานก่อสร้ าง โดยไม่รวมค่าเบ็ดเตล็ดและสํ ารองอืนๆ
(Contingency Cost) ค่าจดทะเบียนการโอนกรรมสิทธิ และค่าเฟอร์นิเจอร์
 การลงทุนในโครงการอาคารสํานักงานใหญ่แ ห่งใหม่ของบริ ษัทฯ ทีมีมูลค่าเงิน ลงทุนรวม 1,261.80 ล้ านบาท มี
ความคุ้มค่าในการลงทุน เมือเปรี ยบเที ยบกับการเช่ าสิงปลูกสร้ างดังกล่ าวจาก CPALL ซึงมีมูลค่าปั จ จุบัน สุทธิ
เท่ากับ 1,300.23 ล้ านบาท ขณะทีการเช่าอาคารสํ านักงานอืนในบริ เวณใกล้ เคียงกับอาคารสํานักงานใหญ่ข อง
บริ ษั ท ฯ ในปั จ จุบัน เพิ มเติ ม แม้ จ ะมี มลู ค่ า ปั จจุบั น สุท ธิ ตํากว่ าการลงทุน ในครั งนี แต่มี ข้ อ จํากั ด และข้ อควร
พิจารณาหลายประการ เช่น ขนาดของพืนทีเช่าทีไม่เพียงพอ และสภาพอาคารทีเก่ากว่า เป็ นต้ น
ทังนี รายละเอียดการประเมินความเหมาะสมของราคาในการเข้ าทํารายการดังกล่าว ปรากฎในส่ วนที 2 ข้ อ 2.3 ของ
รายงานฉบับนี
6. เงือนไขในการซือขายสิ นทรั พย์ ในครังนี เป็ นเงื อนไขปกติของการซือขายทีดินและสิ งปลูกสร้ างโดยทัวไป ซึงไม่ทําให้
บริ ษัทฯ เป็ นฝ่ ายเสียประโยชน์ แต่อย่างใด
ดังนัน ผู้ถือหุ้นควรอนุ มตั ิการเข้ าทํารายการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การเข้ าทํารายการดังกล่าวมี ข้อด้ อยและความเสียงที
ผู้ถือหุ้นควรพิจารณาเพิมเติมเพือประกอบการลงมติอนุมตั กิ ารเข้ าทํารายการ กล่าวคือ
1. การเข้ าทํ ารายการในครั งนี จะทํ า ให้ บริ ษั ท ฯ มี ภ าระในการชําระค่ าที ดิน และสิ งปลูก สร้ าง รวมถึ ง การลงทุน เพื อ
ปรับปรุงตกแต่งและติดตังงานระบบเพิมเติมเพือให้ สิงปลูกสร้ างมีสภาพพร้ อมใช้ งาน เป็ นจํานวนรวมทังสิน 1,261.80
ล้ านบาท โดยคาดว่าจะทยอยจ่ายชําระภายในปี 2558 ซึงจะส่งผลให้ กระแสเงินสดและสภาพคล่ องของกลุ่มบริ ษัทฯ
ลดลง รวมถึงอาจทําให้ กลุ่มบริษัทฯ สูญเสียโอกาสในการนําเงิ นไปใช้ ในการลงทุน ด้ านอืนทีก่อให้ เกิ ดรายได้ เช่น การ
ขยายสาขาแม็คโคร หรื อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
2. ผลกระทบทีอาจเกิดขึนจากการเข้ าทํารายการต่อฐานะทางการเงินของบริษัทฯ
 กรณีทีบริ ษั ท ฯ มีการเบิ กใช้ เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงิน เพือเป็ นส่วนหนึ งของแหล่ งเงินทุน ในการซือ
สินทรัพย์ในครังนี จะทําให้ บริษัทฯ มีภาระหนีสินและค่าใช้ จ่ายดอกเบี ยเพิมขึ นตามการเบิ กใช้ เงิน กู้เพือชํ าระค่า
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ทีดินและค่าก่อ สร้ างในช่วงสินปี 2557 จนถึงไตรมาสที 3 ปี 2558 อย่างไรก็ดี บริ ษัทฯ มีนโยบายทีจะคงไว้ ซึง
อัตราส่วนหนีสินทีมีภาระดอกเบียต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที ไม่ เกิ น 1.00 เท่า (ณ วันที 30 มิถุน ายน 2557 อัตราส่วน
ดังกล่าว เท่ากับ 0.38 เท่า)
 ภายหลังจากสินทรัพย์ ทีบริษัทฯ เข้ าลงทุนมีสภาพพร้ อมใช้ งาน ซึงจากการคาดการณ์ ของบริ ษัท ฯ คาดว่าจะเป็ น
ภายในช่วงไตรมาสที 3 ของปี 2558 บริ ษัทฯ จะต้ องเริ มตัดค่าเสือมราคาของสินทรัพย์และรั บรู้ค่าใช้ จ่ายดังกล่าว
ในงบกําไรขาดทุนของบริ ษัทฯ โดยสินทรัพย์ส่วนใหญ่ทีบริ ษัทฯ เข้ าลงทุนในครังนี (ไม่รวมที ดินซึงไม่มีการตัดค่า
เสือมราคา) ประกอบด้ วย อาคารและส่ วนปรั บปรุงอาคาร ซึงผู้บริ หารของบริ ษัทฯ คาดว่าจะมีการทยอยตัดค่า
เสือมราคาประมาณ 6 – 30 ปี ตามอายุการใช้ ป ระโยชน์ ทีวิศวกรผู้เชียวชาญจะประเมิน หรื อ คิดเป็ นประมาณ
60 – 70 ล้ านบาทต่อปี
ทังนี บริ ษัทฯ คาดว่าจะสามารถดําเนินธุรกิจและมีผลการดําเนินงานเติบโตต่อไปในอนาคต โดยบริ ษั ทฯ จะใช้ กระแส
เงินสดรับจากการดําเนินงานและ/หรือใช้ เงินกู้ระยะ 3 – 5 ปี จากสถาบัน การเงิ นเพิมเติม สําหรั บแผนการลงทุนขยาย
กิจการในช่ วง 2 – 3 ปี ข้ างหน้ า โดยที ปรึ กษาทางการเงิ นอิสระเห็ นว่าแม้ การเข้ าทํารายการอาจทําให้ กระแสเงิ นสดที
บริ ษัทฯ จะนํามาใช้ ในการจ่ายเงินปั นผลอาจลดลง อย่างไรก็ดี คาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อผลการดําเนิ นงานและฐานะ
ทางการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยสําคัญแต่อย่างใด อีกทัง ณ ปั จจุบนั บริ ษัทฯ ยังไม่ มีแผนทีจะเปลี ยนแปลงนโยบายการ
จ่ายเงินปั นผล (ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกําไรสุทธิทีหักภาษี เงินได้ ในแต่ละปี )
3. บริ ษัทฯ อาจมีความเสียงจากกรณีทีการดําเนิ นการปรับปรุง ตกแต่ง และติดตังงานระบบสิงปลูกสร้ างไม่เป็ นไปตาม
กําหนดเวลาทีวางไว้ เช่ น ความล่ าช้ าในการทํ างานของผู้รับเหมาก่ อสร้ างหรื อ ผู้ให้ บ ริ การติดตังงานระบบประกอบ
อาคาร ความล่าช้ าของการส่งมอบเฟอร์ นิเจอร์ และอุปกรณ์เครื องใช้ สํานักงานต่างๆ เป็ นต้ น จนเป็ นสาเหตุให้ บริ ษัทฯ ไม่
สามารถเข้ าใช้ ประโยชน์จากอาคารได้ ตามแผนงานทีกําหนด และมีภาระต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายต่างๆ เพิมขึน อย่างไรก็ดี
บริ ษั ท ฯ ได้ กําหนดแนวทางต่างๆ เพื อควบคุมดูแลให้ การดํา เนิ นการของผู้รับจ้ างเป็ นไปตามแผนงานของบริ ษัท ฯ
ทังในด้ านระยะเวลาดําเนินการและคุณภาพงาน เช่น การกําหนดให้ ผ้ รู ับจ้ างต้ องมอบหนังสือคําประกันการปฏิบัติงาน
ตามสัญญา (Performance Bond) จากสถาบันการเงิน ในอัตราส่วนของมูลค่างานตามทีบริ ษัทฯ กําหนดให้ แ ก่บริ ษัทฯ
ก่อนเริ มต้ น งาน การกําหนดให้ ผ้ ูรับ จ้ างต้ อ งมอบหนังสื อคําประกั น (Bank Guarantee) จากสถาบั นการเงิ น เพื อ
รับประกันผลงานเป็ นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันส่งมอบงาน การกําหนดบทปรับ จากงานล่ าช้ าในอัตราส่วนของมูลค่า
งานตามทีบริ ษัทฯ กําหนด เป็ นต้ น
การตัดสินใจลงคะแนนเสียงอนุมัตสิ ําหรับการทํารายการในครังนี อยู่ในดุลพิ นิจของผู้ถือ หุ้นของบริ ษัท ฯ เป็ นสําคัญ ซึงผู้ถือ หุ้นควร
จะศึกษาข้ อมูลและพิจารณาเหตุผล ข้ อดี ข้ อด้ อย ปั จจัยความเสียง ข้ อจํากัด และความเห็นในประเด็นพิจารณาต่างๆทีเกียวข้ อ งกับ
การเข้ าทํารายการดังกล่ าวทีแนบมาพร้ อ มกับหนัง สือ เชิ ญประชุมผู้ถือหุ้น ในครังนีด้ วยความรอบคอบระมัดระวังก่อ นลงมติ เพื อ
พิจารณาอนุมตั ิการเข้ าทํารายการดังกล่าวได้ อย่างเหมาะสม
บริ ษัท เจดี พาร์ ทเนอร์ จํากัด ในฐานะทีปรึ กษาทางการเงิ นอิ สระของบริ ษัทฯ ขอรับรองว่าได้ ทําหน้ าที ศึกษา และวิเคราะห์ ข้ อมูล
ต่างๆ ดังทีได้ กล่าวมาข้ างต้ นตามมาตรฐานวิชาชี พ และได้ ให้ เหตุผลบนพืนฐานของข้ อมูลและการวิเคราะห์ อย่างเทียงธรรม โดย
คํานึงถึงประโยชน์ ของผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษั ทฯ เป็ นสําคัญ
62

รายงานความเห็นของที ปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้ มาซึงสินทรัพย์ และรายการทีเกียวโยงกัน

ทังนี การให้ ความเห็นในการเข้ าทํ ารายการดังกล่าวข้ างต้ น อ้ างอิ งจากข้ อ มูล ทีได้ รับจากเอกสาร และ/หรื อ จากการสัมภาษณ์
ผู้บ ริ หารของบริ ษั ทฯ ตลอดจน ข้ อมูลที เปิ ดเผยต่อ สาธารณชน และข้ อมูล อืนๆ ทีเกียวข้ อง โดยที ปรึ กษาทางการเงิ น อิสระตังข้ อ
สมมติฐานว่าข้ อมูล ดังกล่ าวข้ างต้ นมีความถูกต้ องและเป็ นจริ ง ดังนัน หากข้ อ มูลดังกล่าวข้ างต้ น ไม่ถูกต้ อง และ/หรื อไม่เป็ นจริ ง
และ/หรื อมี การเปลียนแปลงอย่างมี นัย สําคัญในอนาคต อาจส่ งผลกระทบต่อความเห็น ของทีปรึ กษาทางการเงินอิส ระในการให้
ความเห็ นในครังนี ด้ วยเหตุนีทีปรึ กษาทางการเงิน อิสระจึ งไม่อ าจยื นยัน ถึงผลกระทบจากปั จจัยดังกล่าวทีอาจเกิ ดขึนต่อบริ ษัท ฯ
และผู้ถือหุ้นในอนาคตได้ อีกทัง ความเห็ นของที ปรึ กษาทางการเงิ น อิสระในครังนี มีวัตถุประสงค์เพือให้ ความเห็นต่อ ผู้ถือ หุ้นของ
บริ ษัทฯ ต่อ การเข้ า ทํารายการดังรายละเอี ยดข้ างต้ นเท่านัน และการให้ ความเห็ นของทีปรึ กษาทางการเงินอิสระนี มิ ได้ เป็ นการ
รับรองผลสําเร็จของการเข้ าทํารายการต่างๆ รวมถึงผลกระทบทีอาจเกิดขึนกับบริษัทฯ

ขอแสดงความนับถือ

(นางดวงใจ หล่อเลิศวิทย์ )
หุ้นส่วนบริ หาร

(น.ส.จิรยง อนุมานราชธน)
หุ้นส่วนผู้จัดการ และ
ผู้ควบคุมการปฏิบ ัติงาน
บริ ษัท เจดี พาร์ ทเนอร์ จํากัด ในฐานะทีปรึ กษาทางการเงินอิสระ

63

รายงานความเห็นของที ปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้ มาซึงสินทรัพย์ และรายการทีเกียวโยงกัน

เอกสารแนบ สรุ ปรายงานประเมินมูล ค่ าทีดินและสิงปลูกสร้ างจัดทําโดยผู้ประเมินราคาอิสระ
บริ ษัทฯ ได้ วา่ จ้ างผู้ประเมินราคาอิสระจํานวน 2 ราย ซึงได้ รับความเห็ นชอบจากสํ านักงาน ก.ล.ต. สมาคมนักประเมิ นราคาอิส ระ
ไทย และสมาคมผู้ป ระเมิ นค่ าสิ น ทรัพ ย์ แห่ งประเทศไทย เพื อประเมิ นมูล ค่าทีดินและสิงปลูก สร้ างทีบริ ษั ทฯ ประสงค์ จะเข้ าทํ า
รายการ ดังนี
1) บริษัท ยูเค แวลูเอชัน แอนด์ เอเจนซี จํากัด (“UK”) ซึงได้ จดั ทํารายงานประเมินมูลค่าทีดินและสิ งปลูกสร้ างที บริ ษัทฯ ประสงค์
จะซือ ลงวันที 22 กรกฎาคม 2557 โดยมีวตั ถุประสงค์เพือสาธารณะ ทังนี รายงานดังกล่าวเป็ นการประเมินมูลค่า ณ วันที 17
กรกฎาคม 2557
2) บริษัท แปลน แอพไพรซัล จํากัด (“PLAN”) ซึงได้ จัดทํ ารายงานประเมินมูล ค่าทีดินและสิ งปลูกสร้ างที บริ ษัท ฯ ประสงค์ จะซือ
ลงวันที 16 กรกฎาคม 2557 โดยมี วัตถุป ระสงค์เพือสาธารณะ ทังนี รายงานดังกล่าวเป็ นการประเมิน มูลค่า ณ วันที 10
กรกฎาคม 2557
การประเมินราคาสินทรัพย์ของผู้ประเมินราคาอิสระทัง 2 ราย มีรายละเอียดดังนี
1) การประเมินราคาสินทรัพย์ โดย UK
1.1) การประเมินมูลค่าทีดินโดย UK
UK ประเมินมูลค่าทีดินทีบริ ษัทฯ จะเข้ าทํารายการด้ วยวิธี เปรี ยบเที ยบกับข้ อมูลตลาด (Market Comparison Approach) โดยการ
คัดเลือกข้ อมูลตลาดจํานวน 7 รายการ ทีมีศกั ยภาพใกล้ เคียงกันกับสินทรัพย์มาเป็ นข้ อมูลทีใช้ สําหรับวิเคราะห์ เปรี ยบเที ยบ จากนัน
คัดเลือกข้ อมูลจํานวน 3 รายการ เพือนํามาวิเคราะห์ มลู ค่าสิน ทรัพ ย์ โดยพิจารณาจากปั จจัยทีมีผลกระทบต่อ มูลค่า อาทิเช่น ทํ าเล
ทีตัง ขนาดและรูปร่ างของที ดิน สภาพแวดล้ อ ม สาธารณูปโภค เป็ นต้ น จากนันจึงให้ คะแนนโดยวิธีถ่วงนํ าหนัก (Weight Quality
Score) เป็ นตัวปรับราคาในการเปรี ยบเทียบกับสินทรัพย์ทีประเมิน โดยข้ อมูลตลาดทีนํามาเปรี ยบเทียบ มีรายละเอียดดังนี
ตารางที 23 การประเมินมูลค่ าทีดินโดยการเปรียบเทียบกับข้ อมูลตลาด จัดทําโดย UK
รายละเอียด
ประเภทการใช้
ประโยชน์
เนือทีดิน
ทีตังสินทรัพย์

ลักษณะทีดิน
หน้ ากว้างติดถนน
ระดับทีดิน
ความกว้ างของ
ถนน

สินทรัพย์ ทประเมิ
ี
น
ทีดินพร้ อมสิงปลูกสร้ าง

9 ไร่ 47 ตารางวา
ติดถนนพัฒนาการ

รูปหลายเหลียม
77 เมตร
พืนผิวจราจร
กว้ างประมาณ 21 เมตร

ข้ อมูลที 1
ทีดินว่างเปล่า
(ประเภทพาณิชยกรรม
และทีพักอาศัย)
3 งาน 4 ตารางวา
เยืองอาคารทาราวดี
คอมเพล็กซ์ ถนนพัฒนาการ

ข้ อมูลที 2
ทีดินว่างเปล่า
(ประเภทพาณิชยกรรม
และทีพักอาศัย)
5 ไร่ 4 ตารางวา
ติดกับอาคารลิเบอร์ตี
ประกันภัย ถนนพัฒนาการ

รูปหลายเหลียม
รูปหลายเหลียม
ประมาณ 20 เมตร
150 เมตร
ถมแล้ ว อยู่เสมอกับระดับของถนนหน้ าทีดิน
พืนผิวจราจร
พืนผิวจราจร
กว้ างประมาณ 21 เมตร
กว้ างประมาณ 21 เมตร

ข้ อมูล ที 3
ทีดิน
(ประเภทพาณิชยกรรม
และทีพักอาศัย)
1 งาน
ซอยพัฒนาการ 10/1
ถนนพัฒนาการ
เข้ าซอยประมาณ 150 เมตร
รูปสีเหลียมผืนผ้ า
ประมาณ 20 เมตร
พืนผิวจราจร
กว้ างประมาณ 6 เมตร
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รายละเอียด
สาธารณูปโภค
ลักษณะถนนหน้ า
สินทรัพย์
ผังเมือง
ข้ อดี
ข้ อด้ อย
ราคาประกาศขาย

สินทรัพย์ ทประเมิ
ี
น

วันทีประกาศขาย

-

ข้ อมูลที 1
ข้ อมูลที 2
นําประปา ไฟฟ้ า ท่อระบายนํา ระบบโทรศัพท์

ข้ อมูล ที 3

คอนกรีต
ติดถนนสายหลัก
-

พืนทีสีส้ม (ทีดินประเภททีอยูอ่ าศัยหนาแน่นปานกลาง)
ติดถนนสายหลัก
ติดถนนสายหลัก
45,600,000 บาท
340,680,000 บาท
(ประมาณ 150,000 บาท/
(ประมาณ 170,000 บาท/
ตารางวา)
ตารางวา)
กรกฎาคม 2557
กรกฎาคม 2557

ติดถนนซอย
22,000,000 บาท
(ประมาณ 220,000 บาท/
ตารางวา)
กรกฎาคม 2557

ตารางที 24 การประเมินมูลค่ าทีดินโดยการเปรีย บเทียบกับข้ อมูลตลาด จัดทําโดย UK (ต่ อ)
รายละเอียด
ประเภทการใช้
ประโยชน์
เนือทีดิน
ทีตังสินทรัพย์
ลักษณะทีดิน
หน้ ากว้างติดถนน
ระดับทีดิน
ความกว้ างของ
ถนน
สาธารณูปโภค
ลักษณะถนนหน้ า
สินทรัพย์
ผังเมือง

ข้ อดี
ข้ อด้ อย
ราคาประกาศขาย

วันทีประกาศขาย

ข้ อมูลที 4
ทีดินว่างเปล่า
(ประเภทพาณิชยกรรม
และทีพักอาศัย)
4 ไร่ 2 งาน 77.9 ตารางวา
ถนนพัฒนาการ
รูปหลายเหลียม
60 เมตร

ข้ อมูลที 5
ข้ อมูลที 6
ทีดินว่างเปล่า
ทีดินว่างเปล่า
(ประเภทพาณิชยกรรม
(ประเภทพาณิชยกรรม
และทีพักอาศัย)
และทีพักอาศัย)
4 ไร่ 2 งาน 70 ตารางวา
5 ไร่ 3 งาน 23 ตารางวา
ถนนพัฒนาการ
ถนนพัฒนาการ
รูปตัวแอล
รูปหลายเหลียม
50 เมตร
ประมาณ 100 เมตร
ถมแล้ ว อยู่เสมอกับระดับของถนนหน้ าทีดิน

ข้ อมูล ที 7
ทีดินว่างเปล่า
(ประเภทพาณิชยกรรม
และทีพักอาศัย)
1 ไร่ 2 งาน
ถนนพัฒนาการ
รูปหลายเหลียม
ประมาณ 30 เมตร

พืนผิวจราจร กว้ างประมาณ 21 เมตร
นําประปา ไฟฟ้ า ท่อระบายนํา ระบบโทรศัพท์
คอนกรีต
พืนทีสีส้ม (ทีดินประเภท
ทีอยู่อาศัยหนาแน่น
ปานกลาง)
ติดถนนสายหลัก
225,348,000 บาท
(ประมาณ 120,000 บาท/
ตารางวา)
กรกฎาคม 2557

พืนทีสีส้ม (ทีดินประเภท
ทีอยู่อาศัยหนาแน่น
ปานกลาง)
ติดถนนสายหลัก
187,000,000 บาท
(ประมาณ 100,000 บาท/
ตารางวา)
กรกฎาคม 2557

พืนทีสีแดง
(ทีดินประเภทพาณิชยกรรม)
ติดถนนสายหลัก
464,600,000 บาท
(ประมาณ 200,000 บาท/
ตารางวา)
กรกฎาคม 2557

พืนทีสีส้ม (ทีดินประเภท
ทีอยู่อาศัยหนาแน่น
ปานกลาง)
ติดถนนสายหลัก
84,000,000 บาท
(ประมาณ 140,000 บาท/
ตารางวา)
กรกฎาคม 2557
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ตารางที 25 การถ่ วงนําหนักสินทรัพย์ เพือประเมินมูลค่ าทีดิน จัดทําโดย UK
ข้ อมูลทีใช้ เปรี ยบเทีย บ
นําหนัก
สินทรัพย์ ที
ปั จจัยพิจารณา
(ร้ อยละ)
ประเมิน
ข้ อมูลที 1
ข้ อมูลที 2
ข้ อมูลที 4
ทําเลทีตัง
20
8
9
8
7
ขนาดและรูปร่างของทีดิน
20
5
9
7
8
สภาพของทีดิน
5
8
8
8
8
การคมนาคมและการเข้ าถึง
5
9
9
9
9
ศักยภาพในการพัฒนาของทีดิน
20
8
7
10
9
สภาพแวดล้ อม
10
9
9
9
7
สาธารณูปโภค
5
8
8
8
8
สภาพคล่อง
15
5
9
8
7
ระดับคะแนนถ่ วงนําหนัก
100
710
850
835
780
หมายเหตุ 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

ตารางที 26 การเปรี ยบเทียบราคาทีดินเพือประเมินมูลค่ า จัดทําโดย UK
ข้ อมูลทีใช้ เปรี ยบเทีย บ
สินทรัพย์ ที
รายละเอียด
ประเมิน
ข้ อมูลที 1
ข้ อมูลที 2*
ข้ อมูลที 4
ราคาเสนอขาย (บาท/ตารางวา)
150,000
170,000
120,000
ราคาทีเหมาะสม (บาท/ตารางวา)
130,000
110,000
100,000
% ปรับจากราคาเสนอขาย
13%
35%
17%
ระดับคะแนนถ่วงนําหนัก
710
850
835
780
อัตราส่วนในการปรับแก้
1.00000
0.83529
0.85030
0.91026
ราคาทีปรับแก้ แล้ ว
108,588
93,533
91,026
นําหนักเปรียบเทียบ
1.00
0.20
0.40
0.40
มูลค่าตามการเปรี ยบเทียบปรับแก้
95,541
21,718
37,413
36,410
(บาท/ตารางวา)
ยอดสุทธิ
96,000
บาท/ตารางวา
หมายเหตุ * ข้ อมูลทีใช้ เปรียบเทียบข้ อมูลที 2 มีราคาเสนอขาย (บาท/ตารางวา) ค่อ นข้ างสูง และมีปัจจัยเรื องสายไฟฟ้ าพาดผ่าน
หน้ าทีดินเหมือนกับสินทรัพย์

จากรายงานการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ ของ UK ระบุว่า เนืองจากทีดินทีทําการประเมินซึงมี เนื อทีรวม 9 ไร่ 47 ตารางวา มีแ นวสาย
ไฟฟ้าแรงสูงพาดผ่านตอนกลางของสินทรัพย์ ซึงตามสําเนาแบบแปลนอาคารลิเบอร์ ตประกั
ี
น ภัยนัน การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตได้ ระบุแนว
กันเขตที 24 เมตร คิดเป็ นเนื อที ประมาณ 1 ไร่ 2 งาน 67.125 ตารางวา (667.125 ตารางวา) ดังนัน UK จึงไม่ได้ พิจารณาเนือที ดิน
ซึงอยู่ในแนวเขตสายสายไฟฟ้าแรงสูงในการประเมินมูลค่า โดยมีรายละเอียดดังนี
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ตารางที 27 สรุ ปการประเมินราคาทีดิน จัดทําโดย UK
เนือทีรวม
รายละเอียด
ไร่
งาน
ตารางวา
เนือทีตามเอกสารสิทธิ
9
0
47.000
หัก ทีดินทีอยู่ในแนวเขตสายไฟฟ้าแรงสูง
1
2
67.125
คงเหลือ เนือทีส่วนทีประเมินมูลค่า
7
1
79.875
ราคาประเมินทีดิน
96,000 บาท/ตารางวา
รวมราคาประเมินทีดิน
286,068,480 บาท

เนือทีรวม
(ตารางวา)
3,647.000
667.125
2,979.875

1.2) การประเมินมูลค่าสิงปลูกสร้ างโดย UK
UK ประเมิน มูลค่าสิ งปลูกสร้ างบริ ษัท ฯ จะเข้ าทํารายการด้ วยวิธีมลู ค่าทดแทนคงเหลือสุท ธิ (Depreciated Replacement Cost
Approach) ซึงพิจารณาถึงมูล ค่าตลาด ณ ปั จจุบ ันของค่าวัส ดุในการก่อ สร้ าง โดยอ้ างอิ งจากฐานข้ อ มูลราคาค่าก่อสร้ างของ UK
และราคาประเมินค่าก่อสร้ างอาคาร พ.ศ. 2556 ซึงกําหนดโดยสมาคมผู้ประเมินค่าสินทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็ นเกณฑ์ อ้างอิง แล้ ว
หักออกด้ วยค่าเสือมราคาอันเนืองมาจากอายุ สภาพการใช้ งาน และความล้ าสมัยจากลักษณะการใช้ ประโยชน์ ของสิงปลูกสร้ าง
โดย UK กําหนดให้ คา่ เสือมราคาของอาคารเท่ ากับร้ อ ยละ 3.00 ต่อปี (อายุอาคาร 16 ปี ) เนื องจากอาคารดังกล่ าวหยุดการใช้ งาน
มาตังแต่ประมาณปี 2553 และขาดการบํารุงรักษาโดยทัวไป จึงทําให้ สภาพอาคารทรุดโทรม
ตารางที 28 สรุ ปการประเมินราคาสิงปลูกสร้ าง จัดทําโดย UK
รายละเอียด

พืนที
(ตาราง
เมตร)

ค่ าก่ อสร้ าง
ใหม่ (บาท/
ตารางเมตร)

มูลค่ า
ทดแทน
(บาท)

ค่ าเสือม
ราคาตาม
สภาพ (%)

ค่ าเสือม
ราคาตาม
สภาพ
(บาท)

มูลค่ า
ทดแทน
คงเหลือสุ ทธิ
(บาท)

อาคารสํานักงาน 5 ชัน (พร้ อมชั นใต้ ดินและชันดาดฟ้า)
1. พืนทีสํานักงาน
10,599
16,000 169,584,000
48
81,400,320 88,183,680
2. พืนทีชันใต้ ดนิ
5,268
12,000 63,216,000
48
30,343,680 32,872,320
3. พืนทีชันดาดฟ้ า
1,632
10,000 16,320,000
48
7,833,600
8,486,400
(ห้ องเครื อง)
4. พืนทีอืนๆ
9,960
12,000 119,520,000
48
57,369,600 62,150,400
มูลค่ าทดแทนคงเหลือสุทธิของอาคารสํานักงาน 5 ชัน (พร้ อมชันใต้ ดินและชันดาดฟ้า) 191,692,800
สิงปลูกสร้ างอืนๆ
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
1,500
942,000
48
452,160
489,840
(ความยาว)
มูลค่ าทดแทนคงเหลือสุทธิของสิงปลูกสร้ างอืนๆ
2,298,400
รวมมูลค่ าทดแทนคงเหลือสุทธิ 193,991,200
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สรุปผลการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ จดั ทําโดย UK
ตารางที 29 สรุ ปผลการประเมินมูลค่ าสินทรั พย์ จัดทํา โดย UK
ลําดับ
รายการ
1. ทีดินจํานวน 29 แปลง เนือทีรวม 9-0-47 ไร่ (ประเมินเพี ยงเนือที 7-1-79.875 ไร่)
2. อาคารสํานักงาน 5 ชัน (พร้ อมชันใต้ ดินและชันดาดฟ้ า)
รวมราคาประเมินสินทรัพย์
รวมราคาประเมินสินทรัพย์ (ยอดสุทธิ)

ราคาประเมิน (บาท)
286,068,480
193,991,200
480,059,680
480,000,000

จากตารางข้ างต้ น UK เห็นว่ามูลค่าของสิ นทรั พย์ที ประเมินมี มลู ค่ารวมเท่ ากับ 480,000,000 บาท นอกจากนี UK ยังให้ ความเห็น
เพิมเติมว่าเนืองจากอาคารลิเบอร์ ตีประกันภัยได้ ยุติการใช้ ประโยชน์ เป็ นสํานัก งานมาตังแต่เมือประมาณปี 2553 (หรื อ ประมาณ 4
ปี ทีผ่านมา) ทําให้ สภาพอาคารเริมจะทรุดโทรมเนืองจากขาดการบํารุงรักษาตามปกติทัวไป ซึงหากมีการกลับเข้ ามาใช้ ประโยชน์ ใน
สิน ทรัพ ย์ ในอนาคต อาจจําเป็ นต้ องมีการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร และมี ค่าใช้ จ่ายด้ านทุน (Capital Expenditure) ในการบูรณะ
ซ่อมแซมอาคารให้ อยู่ในสภาพทีสามารถใช้ เป็ นสํานักงานต่อไปได้
2) การประเมินราคาสินทรัพย์ โดย PLAN
2.1) การประเมินมูลค่าทีดินโดย PLAN
PLAN ประเมินมูลค่าที ดิน ที บริ ษัทฯ จะเข้ าทํารายการด้ วยวิธีเปรี ยบเที ยบกับข้ อมูลตลาด (Market Comparison Approach) ซึง
PLAN ได้ คดั เลือ กข้ อมูล ตลาดจํานวน 7 รายการ มาเป็ นข้ อ มูลทีใช้ สํ าหรั บวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบกับ สิ น ทรั พย์ โดยพิ จารณาจาก
ปั จจัยทีมีผลกระทบต่อมูลค่า อาทิเช่น ทําเลทีตัง ขนาดและรูปแปลงที ดิน การคมนาคม สาธารณูป โภค การใช้ ป ระโยชน์ ลักษณะ
ทางกายภาพ และข้ อจํากัดทางกฎหมาย จากนันจึ งให้ คะแนนโดยวิธีถ่วงนําหนัก (Weight Quality Score) เป็ นตัวปรั บราคาในการ
เปรี ยบเทียบกับสินทรัพย์ทประเมิ
ี
น โดยข้ อมูลตลาดทีนํามาเปรี ยบเทียบมีรายละเอียดดังนี
ตารางที 30 การประเมินมูลค่ าทีดินโดยการเปรียบเทียบกับข้ อมูลตลาด จัดทําโดย PLAN
รายละเอียด
ประเภทสินทรัพย์
เนือทีดิน
ทีตังสินทรัพย์
ชนิดผิวจราจร
ความกว้ างจราจร
ทําเล /
สภาพแวดล้ อม
สาธารณูปโภค
รูปทีดิน
ระดับของทีดิน

สินทรัพย์ ทประเมิ
ี
น
ข้ อมูลที 1
ข้ อมูลที 2
ข้ อมูล ที 3
ทีดินพร้ อมสิงปลูกสร้ าง
ทีดินเปล่า
ทีดินเปล่า
ทีดินเปล่า
9-0-47 ไร่
0-3-20 ไร่
13-0-97 ไร่
0-3-04 ไร่
(ประเมินเพียง 9-0-17 ไร่)
ถนนพัฒนาการ
ถนนพัฒนาการ
ถนนพัฒนาการ
ซอยพัฒนาการ 25
คอนกรีตเสริมเหล็ก
คอนกรีตเสริมเหล็ก
คอนกรีตเสริมเหล็ก
คอนกรีตเสริมเหล็ก
21 เมตร
18 เมตร
18 เมตร
18 เมตร
ทีอยู่อาศัยและพาณิชยกรรม ทีอยู่อาศัยและพาณิชยกรรม ทีอยู่อาศัยและพาณิชยกรรม ทีอยู่อาศัยและพาณิชยกรรม

หลายเหลียม
เสมอถนน

ไฟฟ้ า ประปา โทรศัพท์ ไฟทาง ท่อระบายนํา และถนน
สีเหลียมคางหมู
สีเหลียมผืนผ้ า
เสมอถนน
เสมอถนน

สีเหลียมผืนผ้ า
เสมอถนน
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รายละเอียด
หน้ ากว้างทีดิน
ข้ อจํากัด / ผังเมือง
ลักษณะการใช้
ประโยชน์ปัจจุบัน
วัน / เดือ น / ปี
ราคาเสนอขาย /
ซือ-ขาย

สินทรัพย์ ทประเมิ
ี
น
291 เมตร
สีส้ม ย.5-20
FAR 1:4 OSR 7.5
อาคารสํานักงาน
(อยู่ระหว่างการปรับปรุง)
10 กรกฎาคม 2557
-

ข้ อมูลที 1
10 เมตร (หน้ าแคบ)
สีแดง พ.3-23
FAR 1:7 OSR 4.5
ไม่มีการใช้ ประโยชน์

ข้ อมูลที 2
50 เมตร
สีส้ม ย.5-20
FAR 1:4 OSR 7.5
ไม่มีการใช้ ประโยชน์

ข้ อมูล ที 3
50 เมตร
สีส้ม ย.5-20
FAR 1:4 OSR 7.5
ร้ านอาหาร

10 กรกฎาคม 2557
140,000 บาท/ตารางวา

10 กรกฎาคม 2557
130,000 บาท/ตารางวา

10 กรกฎาคม 2557
150,000 บาท/ตารางวา

ตารางที 31 การประเมินมูล ค่ าทีดินโดยการเปรียบเทีย บกับข้ อมูลตลาด จัดทําโดย PLAN (ต่ อ)
รายละเอียด
ประเภทสินทรัพย์
เนือทีดิน

ทีตังสินทรัพย์
ชนิดผิวจราจร
ความกว้ างจราจร
ทําเล /
สภาพแวดล้ อม
สาธารณูปโภค
รูปทีดิน
ระดับของทีดิน
หน้ ากว้างทีดิน
ข้ อจํากัด / ผังเมือง
ลักษณะการใช้
ประโยชน์ปัจจุบัน
วัน / เดือ น / ปี
ราคาเสนอขาย /
ซือ-ขาย

ข้ อมูลที 4
ทีดินเปล่า
5-0-04 ไร่

ข้ อมูลที 5
ทีดินเปล่า
8-0-0 ไร่
(ทีดินอยู่ใต้ แนวสายไฟฟ้ า
แรงสูงประมาณ 2 ไร่)
ถนนพัฒนาการ
ถนนพัฒนาการ
คอนกรีตเสริมเหล็ก
คอนกรีตเสริมเหล็ก
18 เมตร
18 เมตร
ทีอยู่อาศัยและพาณิชยกรรม ทีอยู่อาศัยและพาณิชยกรรม

ข้ อมูลที 6
ทีดินเปล่า
1-1-10 ไร่

ข้ อมูล ที 7
ทีดินเปล่า
0-3-92 ไร่

ซอยพัฒนาการ 44
คอนกรีตเสริมเหล็ก
6 เมตร
ทีอยู่อาศัย

ซอยพัฒนาการ 40
ลาดยางแอสฟั ลท์
6 เมตร
ทีอยู่อาศัย

สีเหลียมคางหมู
เสมอถนน
130 เมตร
สีส้ม ย.5-20 FAR 1:4
OSR 7.5
ไม่มีการใช้ ประโยชน์

ไฟฟ้ า ประปา โทรศัพท์ ไฟทาง ท่อระบายนํา และถนน
สีเหลียมผืนผ้ า
สีเหลียมผืนผ้ า
เสมอถนน
เสมอถนน
55 เมตร
40 เมตร
สีส้ม ย.5-20 FAR 1:4
สีส้ม ย.5-20 FAR 1:4
OSR 7.5
OSR 7.5
ไม่มีการใช้ ประโยชน์
ไม่มีการใช้ ประโยชน์

10 กรกฎาคม 2557
160,000 บาท/ตารางวา

10 กรกฎาคม 2557
100,000 บาท/ตารางวา

10 กรกฎาคม 2557
70,000 บาท/ตารางวา

สีเหลียมผืนผ้ า
เสมอถนน
130 เมตร
สีส้ม ย.5-20 FAR 1:4
OSR 7.5
ไม่มีการใช้ ประโยชน์
10 กรกฎาคม 2557
เสนอขายรวม 35,000,000
บาท (เฉลีย 89,286 บาท/
ตารางวา)

ตารางที 32 การถ่ วงนําหนักสินทรัพย์ เพือประเมินมูลค่ าทีดิน จัดทําโดย PLAN
การคํานวณ
ข้ อมูลทีใช้ เปรี ยบเทียบ
ระดับ
ปั จจัยพิจารณา
สินทรัพย์
คะแนน คะแนน รวม
1
2
3
4
5
ทําเลทีตัง (พาณิชยกรรม /
2
5
10
4
4
4
4
4
4
ทีอยู่อาศัย)

6
3

7
3
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ปั จจัยพิจารณา
ทีตัง (แปลงมุม / แปลง
ธรรมดา / ตาบอด)
ชนิดผิวจราจร / ความกว้ าง
เนือทีดิน
ระยะห่างถนนสายหลัก
รูปร่างทีดิน
สภาพแวดล้ อมข้ างเคียง
ติดกัน
สาธารณูปโภค (ประปา
ไฟฟ้ า โทรศัพท์ ไฟทาง)
รวม

การคํานวณ
ระดับ
คะแนน คะแนน รวม
2
5
10

4

1
5

ข้ อมูลทีใช้ เปรี ยบเทียบ
2
3
4
5
3
3
3
3

6
3

7
3

สินทรัพย์

2
2
2
2
2

5
5
5
5
5

10
10
10
10
10

5
3
5
3
5

5
5
5
2
5

5
1
5
5
5

5
5
5
5
5

5
3
5
4
5

5
3
5
5
5

3
5
1
5
3

3
5
1
5
2

2

5

10

5

5

5

5

5

5

5

5

68

72

66

74

68

70

56

54

16

80

หมายเหตุ คะแนน 1 หมายถึง ระดับตํามาก คะแนน 2 หมายถึง ระดับตํา คะแนน 3 หมายถึง ระดับปานกลาง คะแนน 4 หมายถึง ระดับดี
คะแนน 5 หมายถึง ระดับดีมาก

ตารางที 33 การเปรี ยบเทียบราคาทีดินเพือประเมินมูลค่ า จัดทําโดย PLAN
ข้ อมูลทีใช้ เปรี ยบเทียบ
ปั จจัยพิจารณา
สินทรัพย์
1
2
3
4
5
ราคาเสนอขาย / ซือขาย (บาท/ตารางวา)
140,000 130,000 150,000 160,000 100,000
Adjusted Value Ratio (%)
90%
90%
90%
90%
90%
Adjusted Value (บาท/ตารางวา)
126,000 117,000 135,000 144,000 90,000
Weighted Quality Score (WQS)
68
72
66
74
68
70
Adjusted Ratio
1.00
0.94
1.03
0.92
1.00
0.97
Variance
0.00
0.06
0.03
0.08
0.00
0.03
Indicated Value (บาท/ตารางวา)
119,000 120,545 124,054 144,000 87,429
Comparability (Rank)
21
4
5
3
0
6
Comparability (Weighted)
100.00% 19.05% 23.81% 14.29% 0.00% 28.57%
Comparable Value (บาท/ตารางวา)
106,174 22,667 28,701 17,722
24,980
Market Value (ปั ดเศษ)
100,000 บาท/ตารางวา

6
7
70,000 89,286
90%
90%
63,000 80,357
56
54
1.21
1.26
0.21
0.26
76,500 101,191
2
1
9.52% 4.76%
7,286 4,819

จากรายงานการประเมิ น มูล ค่า สิ น ทรั พ ย์ ข อง PLAN ระบุ ว่า เนื องจากที ดิ น ที ทํา การประเมิ น ครั งนี บางส่ วนเป็ นที ตังของ
เสาไฟฟ้ าแรงสูงขนาด 230 กิโลโวลต์ คิดเป็ นเนือที ประมาณ 0-0-30 ไร่ (30 ตารางวา) ทํ าให้ พื นที ส่ วนดังกล่าวไม่ส ามารถใช้
ประโยชน์ได้ ดังนัน PLAN จึงไม่ได้ พิจารณามูลค่าของทีดินในบริ เวณนี นอกจากนี เนืองจากทีดินบางส่วนเนือทีประมาณ 1-2-8.75 ไร่
(608.75 ตารางวา) อยู่ภายใต้ แนวสายไฟฟ้ าแรงสูง ทําให้ ไม่ ส ามารถดําเนิน การก่อ สร้ างสิ งปลูกสร้ างใดๆ ในบริ เวณนี ได้ และพืนที
บริ เวณนีสามารถใช้ ประโยชน์ ส ูงสุดคือเป็ นทีจอดรถ โดย PLAN พิ จารณามูล ค่าทีดิน บริ เวณนีที ร้ อยละ 30.00 ของมูลค่าตลาด
ตามทีมีการจ่ายค่าชดเชยของการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังนี
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ตารางที 34 สรุ ปการประเมินราคาทีดิน จัดทํา โดย PLAN
เนือทีรวม
ราคาประเมิน
ราคาประเมิน
รายการสินทรั พย์
(ตารางวา)
(บาท/ตารางวา)
(บาท)
1. ทีดินนอกเขตสายไฟฟ้ าแรงสูง
3,008.25
100,000
300,825,000
2. ทีดินในเขตสายไฟฟ้าแรงสูง
608.75
30,000
18,262,500
3. ทีดินส่วนทีตังเสาไฟฟ้าแรงสูง
30.00
ไม่พิจารณามูลค่า
รวมราคาประเมินทีดิน
319,087,500
2.2) การประเมินมูลค่าสิงปลูกสร้ างโดย PLAN
PLAN ได้ ทําการประเมิน มูลค่าสิ งปลูกสร้ างซึงเป็ นอาคารสํา นักงาน 5 ชัน (พร้ อมชันใต้ ดินและชันดาดฟ้า) โดยใช้ หลักเกณฑ์ การ
ประเมินตามวิธี คิดจากต้ นทุน ทดแทนสุทธิ (Depreciated Replacement Cost Approach) ซึงพิจารณาถึงมูล ค่าตลาด ณ ปั จจุบัน
ของต้ นทุนในการก่อสร้ างอาคารทดแทนใหม่ โดยอ้ างอิ งจากราคาประเมิ นค่าก่อ สร้ างอาคาร พ.ศ. 2556 ซึงกําหนดโดยสมาคม
ผู้ประเมินค่าสินทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็ นเกณฑ์อ้างอิ ง แล้ วหักออกด้ วยค่าเสือมราคาอัน เนื องมาจากอายุ สภาพการใช้ งาน และ
ความล้ าสมัยจากลักษณะการใช้ ประโยชน์ ของสิงปลูกสร้ าง โดยทัวไป PLAN กําหนดค่าเสื อมราคาทางกายภาพสําหรั บ อาคาร
สํานักงานเท่ ากั บ ร้ อยละ 2.00 ต่อปี หรื อ คิดเป็ นค่า เสื อมราคารวมทังสิ นร้ อยละ 32 สํ าหรั บ อาคารทีมี อายุ 16 ปี อย่ างไรก็ ดี
เนืองจากปั จจุบันพืนทีภายในอาคารอยู่ระหว่างการปรับปรุงใหม่ และมีการรือถอนปรับเปลียนวัสดุงานสถาปั ตยกรรมและงานระบบ
ทังหมด ดังนัน PLAN จึงหักค่าเสื อมราคาของสิ นทรั พย์ โดยคงไว้ เฉพาะมูลค่าของโครงสร้ างอาคาร งานสถาปั ตยกรรม และงาน
ระบบบางส่วน คิดเป็ นค่าเสือมราคารวมทังสิน ณ ปั จจุบนั เท่ากับร้ อยละ 60.00
ตารางที 35 สรุ ปการประเมินราคาสิงปลูกสร้ าง จัดทําโดย PLAN
ค่ าเสือม
มูลค่ า
พืนที
ค่ าก่ อสร้ าง
มูลค่ า
ค่ าเสือม
ราคาตาม
ทดแทน
รายละเอียด
(ตาราง ใหม่ (บาท/
ทดแทน
ราคาตาม
สภาพ
คงเหลือสุ ทธิ
เมตร) ตารางเมตร)
(บาท)
สภาพ (%)
(บาท)
(บาท)
อาคารสํานักงาน 5 ชัน (พร้ อมชั นใต้ ดินและชันดาดฟ้า)
1. พืนทีใช้ สอยภายในอาคาร
20,774
15,000 311,610,000
60
186,966,000 124,644,000
2. พืนทีจอดรถชันใต้ ดนิ
5,340
15,000 80,100,000
60
48,060,000 32,040,000
3. พืนทีส่วนโล่งหลังคาคลุม
467
2,000
934,000
60
560,400
373,600
รวมมูลค่ าทดแทนคงเหลือสุทธิ
157,057,600
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สรุปผลการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ จดั ทําโดย PLAN
ตารางที 36 สรุ ปผลการประเมินมูลค่ าสินทรั พย์ จัดทําโดย PLAN
ลําดับ
รายการ
1. ทีดินจํานวน 29 แปลง เนือทีรวม 9-0-47 ไร่ (ประเมินเพี ยงเนือที 9-0-17 ไร่ )
2. อาคารสํานักงาน 5 ชัน (พร้ อมชันใต้ ดินและชันดาดฟ้ า)
รวมราคาประเมินสินทรัพย์
รวมราคาประเมินสินทรัพย์ (ยอดสุทธิ)

ราคาประเมิน (บาท)
319,087,500
157,057,600
476,145,100
476,150,000

จากตารางข้ างต้ น PLAN เห็นว่ามูลค่าของสินทรัพย์ทีประเมินมีมลู ค่ารวมเท่ากับ 476,150,000 บาท
ความเห็นของทีปรึ กษาทางการเงินอิสระต่ อการประเมินราคาของผู้ประเมินราคาอิสระ 2 ราย
ทีปรึกษาทางการเงินอิสระได้ พิจารณารายงานการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ของผู้ประเมินราคาอิสระทัง 2 ราย พบว่า UK และ PLAN
ใช้ วิธี ในการประเมิ นมูลค่าสิ นทรั พย์ แต่ล ะรายการเหมือนกัน คือ ประเมินราคาทีดิน ด้ วยวิธี เปรี ยบเทียบกับข้ อมูล ตลาด (Market
Comparison Approach) และประเมิ นราคาสิงปลูกสร้ างบนที ดิน ซึงประกอบด้ วยอาคารสํานักงาน 5 ชัน (พร้ อมชันใต้ ดิน และ
ชันดาดฟ้า) ด้ วยวิธี ต้นทุนทดแทนใหม่หักด้ วยค่าเสือมราคาสะสม (Depreciated Replacement Cost Approach) ซึงทีปรึ กษา
ทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าวิธี การประเมิน ข้ างต้ น มี ความเหมาะสม เนืองจากวิธี เปรี ยบเทียบข้ อมูล ตลาด เป็ นวิธีทีเหมาะสม
สําหรับการประเมินราคาสินทรัพ ย์ ทีมี ราคาซือขายหรื อราคาเสนอซือขายทีเปรี ยบเทียบกันได้ ในช่วงเวลาทีใกล้ เคียงกัน เช่น ที ดิน
ซึงจะทําให้ ท ราบถึ งราคาที เป็ นปั จจุ บันของสิน ทรัพย์ ทีทํ าการประเมิ นได้ มากที สุด ในขณะที การประเมิน ราคาสิงปลูกสร้ างด้ ว ย
วิธีต้นทุนทดแทนนัน สามารถบ่งชีถึงมูลค่าของอาคารสํ านักงานทีมี ล ักษณะเฉพาะตัวและมีการใช้ ประโยชน์ มาอย่างต่อเนื องเป็ น
ระยะเวลานาน ซึงสอดคล้ องกับสภาพของอาคารทีทํ าการประเมิน ครังนี นอกจากนี ผู้ป ระเมิ นราคาอิสระทัง 2 รายได้ พิจารณาถึง
ข้ อจํากัดของทีดินในเรื องทีตังของเสาไฟฟ้าแรงสูงแล้ ว
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