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คํายอ 
 

บริษัท หรือ BJC  บริษัท เบอรล่ี ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) 

ทีซีซี โฮลด้ิง หรือ TCCH บริษัท ทีซีซี โฮลด้ิง จํากัด 

เมโทร เวียดนาม เมโทร แคช แอนด แครี่ เวียดนาม ลิมิเต็ด (METRO Cash & Carry Vietnam Limited) 

เมโทร  เอจี เมโทร เอจี (METRO AG) 

เมโทร  อินเตอรเนช่ันแนล โฮลด้ิง  

หรือ ผูขาย 

เมโทร แคช แอนด แครี่ อินเตอรเนช่ันแนล โฮลด้ิง บี.วี. (METRO Cash & Carry 
International Holding B.V.) 

หาง METRO เวียดนาม ผูใหบริการศูนยจําหนายสินคาอุปโภคและบริโภคแบบคาสง แบบชําระเงินสดและ
บริการตนเอง (Cash & Carry) ภายใตช่ือ “METRO” ในประเทศเวียดนาม ซึ่งดําเนิน
ธุรกิจโดย เมโทร แคช แอนด แครี่ เวียดนาม ลิมิเต็ด 

รายการเขาซื้อเงินลงทุน การเขาทํารายการซื้อเงินลงทุนจํานวนรอยละ 100.00 ในเมโทร แคช แอนด แครี่ 
เวียดนาม ลิมิเต็ด จากเมโทร แคช แอนด แครี่  อินเตอรเนช่ันแนล โฮลด้ิง บี.วี. โดยมี
มูลคากิจการ 655.00 ลานยูโร คํานวณจากกรณีที่กิจการไมมีหน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ย
และไมมีเงินสด 

สัญญาซื้อขายเงินลงทุน สัญญาซื้อขายที่เก่ียวของกับการเขาทํารายการซื้อเงินลงทุนจํานวนรอยละ 100.00 ใน
เมโทร แคช แอนด แครี่ เวียดนาม ลิมิเต็ด จากเมโทร แคช แอนด แครี่  อินเตอรเนช่ัน
แนล โฮลด้ิง บี.วี. โดยมีมูลคากิจการ 655.00 ลานยูโร คํานวณจากกรณีที่กิจการไมมี
หน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ยและไมมีเงินสด 

สัญญาซื้อขายเงินลงทุนฉบับเดิม สัญญาซื้อขายเงินลงทุนในเมโทร แคช แอนด แครี่ เวียดนาม ลิมิเต็ดฉบับเดิม ซึ่งทําขึ้น
ระหวางบรษิัท กับผูขาย ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2557 

สัญญาซื้อขายเงินลงทุนฉบับใหม สัญญาซื้อขายเงินลงทุนในเมโทร แคช แอนด แครี่ เวียดนาม ลิมิเต็ดฉบับใหม และ
สัญญาอื่นๆที่เก่ียวของซึ่งทําขึ้นระหวาง TCCH กับผูขาย ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2558 

สัญญาเปล่ียนตัวคูสัญญา (Novation 
Agreement) 

สัญญาที่บริษัททาํกับ TCCH และ เมโทร  อินเตอรเนช่ันแนล โฮลด้ิง เพ่ือเขาเปนผูซื้อ
เงินลงทุนแทน TCCH  

ใบอนุญาตลงทุน ใบอนุญาตลงทุน เลขท่ี 411043000980 ออกเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 (ฉบับแกไข
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 6) โดย Ho Chi Minh City People’s Committee 

ใบอนุญาตลงทุนฉบับแกไข ใบอนุญาตลงทุนฉบับใหม  ซึ่งจะมีการแกไขเพ่ิมเติมใบอนุญาตลงทุน  เลขที่ 
411043000980 ออกเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 (ฉบับแกไขเพ่ิมเติมครั้งที่ 6) โดย 
Ho Chi Minh City People’s Committee ซึ่งจะเปนการแกไขใหสอดคลองกับการโอน
สิทธิประโยชนของเมโทร แคช แอนด แครี่  อินเตอรเนช่ันแนล โฮลด้ิง บี.วี. ที่มีอยูใน
เมโทร แคช แอนด แครี่ เวียดนาม ลิมิเต็ดใหแกผูซื้อเงินลงทุน  

รายการรับโอนสิทธ ิ การเขาทําสัญญาเปล่ียนตัวคูสัญญากับ TCCH และผูขาย เพ่ือรับโอนสิทธิตามสัญญา
ซื้อขายเงินลงทุนฉบับใหมจาก TCCH 



 

  

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ หรือ IFA  บริษัท เจดี พารทเนอร จํากัด และบริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จํากัด  

ตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

สํานักงาน ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

ประกาศไดมาและจําหนายไป ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑในการทํารายการที่มี
นัยสําคัญที่ เขาขายเปนการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย และประกาศของ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการ
ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ. 2547 
ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 และที่แกไขเพ่ิมเติม  

ประกาศรายการที่เก่ียวโยงกัน ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑในการทํา
รายการที่เก่ียวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย เรื่อง การเปดเผย
ขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 
และที่ไดแกไขเพ่ิมเติม 



 

 
อพ. 010/2558      

วันที่ 24 มีนาคม 2558 
 

เรื่อง ความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตอรายการท่ีเก่ียวโยงกันและการไดมาซึ่งสินทรัพยจากการเขาทํารายการรับ
โอนสิทธิและการเขาซื้อเงินลงทุนทั้งหมดใน เมโทร แคช แอนด แครี่ เวียดนาม ลิมิเต็ด  

เรียน ทานผูถือหุน 
 บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) 

สืบเน่ืองจากที่ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) (“BJC” หรือ “บริษัท”) ครั้งที่ 
1/2558 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 ไดมีมติไมอนุมัติใหบริษัทและ/หรือบริษัทยอยเขาทํารายการซื้อเงินลงทุนใน เมโทร แคช 
แอนด แครี่ เวียดนาม ลิมิเต็ด (METRO Cash & Carry Vietnam Limited) (“เมโทร เวียดนาม”) จากเมโทร แคช แอนด แครี่  
อินเตอรเนช่ันแนล โฮลด้ิง บี.วี. (METRO Cash & Carry International Holding B.V.) (“เมโทร อินเตอรเนช่ันแนล โฮลด้ิง” 
หรือ “ผูขาย”) ภายใตเง่ือนไขใหม โดยบริษัท ทีซีซี โฮลด้ิง จํากัด (“TCCH”) ไดแจงแกบริษัทวา แมที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท
จะมีมติไมเห็นดวยกับการเขาทํารายการน้ีแลว TCCH ก็จะดําเนินการเจรจาการเขาทํารายการซื้อเงินลงทุนใน เมโทร เวียดนามกับ 
ผูขายตอไปในนามของตนเอง โดยมีเง่ือนไขกับผูขายวาหาก TCCH สามารถบรรลุขอตกลงรวมกันกับผูขายได TCCH จะนํา
เง่ือนไขที่ตกลงกันไดมาเสนอใหคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอีกครั้งวาจะอนุมัติใหบริษัทเขาทํารายการ
ซื้อเงินลงทุนใน เมโทร เวียดนามภายใตเง่ือนไขดังกลาวหรือไม   

ในเวลาตอมา เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2558 TCCH ไดมีหนังสือแจงมายังบริษัทวา TCCH สามารถตกลงเง่ือนไขทั้งหมด
เก่ียวกับการเขาซื้อเงินลงทุน และเขาทําสัญญาซื้อขายเงินลงทุนในเมโทร เวียดนาม และสัญญาอื่นๆ ที่เก่ียวของกับผูขายเปนที่
เรียบรอยแลว จึงไดแจงเง่ือนไขการเขาซื้อเงินลงทุนในเมโทร เวียดนาม ตามสัญญาที่ TCCH ไดเขาทํากับผูขายเพ่ือใหบริษัทได
นําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาวาจะอนุมัติใหบริษัทและ/หรือบริษัทยอยเขาทํารายการซื้อเงิน
ลงทุนในเมโทร เวียดนาม ภายใตเง่ือนไขดังกลาวหรือไมตอไป 

คณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 ไดพิจารณาเง่ือนไขทั้งหมดเก่ียวกับการเขา
ซื้อเงินลงทุนในเมโทร เวียดนาม ตามท่ี TCCH แจงใหทราบแลว จึงมีมติเปนเอกฉันทเห็นชอบใหนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน
ของบริษัท เพ่ือพิจารณาอนุมัติใหบริษัทและ/หรือบริษัทยอยเขาซื้อเงินลงทุนในเมโทร เวียดนาม ในสัดสวนรอยละ 100 ตาม
เง่ือนไขของสัญญาซื้อขายเงินลงทุนฉบับใหม และสัญญาอื่นๆ ที่เก่ียวของ ซึ่งทําขึ้นระหวาง TCCH (ในฐานะผูซื้อ) กับ เมโทร 
อินเตอรเนช่ันแนล โฮลด้ิง (ในฐานะผูขาย) ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2558 (“สัญญาซื้อขายเงินลงทุนฉบับใหม”) ซึ่งหากที่ประชุม
ผูถือหุนอนุมัติใหเขาซื้อเงินลงทุนในเมโทร เวียดนาม บริษัทและ/หรือบริษัทยอยจะเขาทํารายการรับโอนสิทธิของ TCCH ตาม 
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สัญญาซื้อขายเงินลงทุนฉบับใหม โดยบริษัทและ/หรือบริษัทยอยจะเขาทําสัญญาเปล่ียนตัวคูสัญญากับ TCCH และผูขาย 
(“รายการรับโอนสิทธิ”) และเขาทํารายการซื้อเงินลงทุนในสัดสวนรอยละ 100 ในเมโทร เวียดนามจากผูขาย ในมูลคากิจการ 
(Enterprise Value) 655 ลานยูโร หรือเทียบเทา 23,600 ลานบาท1 ซึ่งรวมถึงสิทธิการเชาจํานวนประมาณ 1,296,008 ลานเวียดนาม
ดอง หรือเทียบเทา 54 ลานยูโร2 (หรือเทียบเทา 1,944 ลานบาท3) ที่ไดชําระไปแลวสําหรับระยะเวลาเชาคงเหลือ 6-36 ป และ
คํานวณจากกรณีที่เมโทร เวียดนามไมมีหน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ยและไมมีเงินสด (“รายการซื้อเงินลงทุน”)   

รายการรับโอนสิทธิ เขาขายเปนการเขาทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ 
ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาด
หลักทรัพย”) เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 (“ประกาศ
รายการที่เก่ียวโยงกัน”) รายการเขาซื้อเงินลงทุน เปนการเขาซื้อหรือการไดมาซึ่งกิจการของบริษัทอื่น ตามมาตรา 107 แหง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม)  รวมถึงเขาขายเปนรายการไดมาซึ่งสินทรัพย ตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑในการทํารายการที่มีนัยสําคัญที่เขาขายเปนการไดมาหรือ
จําหนายไปซึ่งทรัพยสิน และประกาศตลาดหลักทรัพยเรื่องการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการ
ไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ. 2547 (“ประกาศไดมาและจําหนายไป”) โดยมีขนาดรายการสูงสุดเทากับรอยละ 52.24 
ของมูลคาสินทรัพยรวมของบริษัท (45,179.38 ลานบาท) ซึ่งเปนขนาดรายการท่ีมีมูลคาสูงสุดเมื่อคํานวณรายการตามเกณฑมูลคา
รวมของสิ่งตอบแทน โดยคํานวณจากงบการเงินรวมของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และเม่ือรวมขนาดรายการ
ดังกลาวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยอื่นของบริษัท ที่เกิดขึ้นในชวง 6 เดือนที่ผานมา ซึ่งมีขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑมูลคา
รวมของสิ่งตอบแทน เทากับรอยละ 0.0014  จะมีขนาดรายการรวมท้ังสิ้นเทากับรอยละ 52.241 ของมูลคาสินทรัพยรวม ซึ่งมีขนาด
รายการมากกวารอยละ 50.00 แตนอยกวารอยละ 100.00 เขาขายเปนรายการไดมาซึ่งสินทรัพยประเภทที่ 1 ภายใตประกาศไดมา
และจําหนายไป  

ดังน้ัน บริษัทมีหนาที่ตองเปดเผยสารสนเทศการทํารายการของบริษัทตอตลาดหลักทรัพย และตองขออนุมัติการเขาทํา
รายการจากที่ประชุมผูถือหุน โดยตองไดรับคะแนนเสียงอนุมัติไมตํ่ากวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย รวมทั้งบริษัทตองจัดใหมีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เพ่ือใหความเห็นเก่ียวกับความสมเหตุสมผลของรายการ และความเปนธรรมของราคาและเง่ือนไขของรายการตอผูถือหุนของ
บริษัทเพ่ือประกอบการพิจารณาอนุมัติการทํารายการ ทั้งน้ี ในหนังสือนัดประชุมที่สงใหแกผูถือหุนกําหนดใหบริษัทตอง
นําสงความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับเรื่องดังตอไปน้ี (1) ความสมเหตุสมผลและประโยชนของรายการตอ
บริษัทจดทะเบียน (2) ความเปนธรรมของราคา และเง่ือนไขของรายการ (3)  ผูถือหุนควรลงมติเห็นดวยหรือไมกับรายการ 
พรอมเหตุผลประกอบ  

ทั้งน้ี ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 ไดมีมติอนุมัติแตงต้ังบริษัท   เจดี 
พารทเนอร จํากัด และ บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จํากัด (“ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ”) ในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงินที่ไดรับ
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) และเปนอิสระจาก

                                                           
1 คํานวณโดยใชอตัราแลกเปลี่ยนทีก่ําหนดโดยธนาคารแหงประเทศไทย ณ วนัที่ 6 มีนาคม 2558 เทากบั 36.03 บาท ตอ 1 ยูโร 
2  ใชอัตราแลกเปลี่ยนที่กําหนดโดยธนาคารแหงประเทศไทย ณ วนัที่ 6 มีนาคม 2558 เทากับ 24,019.67 เวียดนามดอง ตอ 1 ยูโร 
3  ใชอัตราแลกเปลี่ยนที่กําหนดโดยธนาคารแหงประเทศไทย ณ วนัที่ 6 มีนาคม 2558 เทากับ 666.67 เวียดนามดอง ตอ 1 บาท 
4  รายการไดมาซ่ึงสินทรัพยอื่นของบริษัทที่เกิดข้ึนในชวง 6 เดือนที่ผานมา ไดแก (1) รายการจัดต้ังบริษัทยอยแหงใหม ไดแก บริษัท 
บีเจซี อินเตอรเนชั่นแนล โฮลดิ้ง พีทีอี แอลทีดี มูลคา 0.41 ลานบาท ขนาดรายการรอยละ 0.001 
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บริษัท ในการทําหนาที่รวมกันเพ่ือใหความเห็นแกผูถือหุนของบริษัทตอการเขาทํารายการดังกลาวเพื่อประกอบการ
พิจารณาอนุมัติการเขาทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันและรายการไดมาซึ่งสินทรัพยของบริษัทในครั้งน้ี   

รายงานของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระฉบับน้ี จัดทําขึ้นจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ และเอกสารที่ไดรับจาก
บริษัทและขอมูลที่เผยแพรตอสาธารณชนทั่วไป นอกจากน้ี ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดพิจารณาถึงสภาวะเศรษฐกิจ ณ 
ปจจุบัน ในการพิจารณาเพ่ือใหความเห็นในการเขาทํารายการในครั้งน้ี ดังน้ัน หากขอมูลที่ใชในการศึกษานี้มีการ
เปล่ียนแปลงไปอยางมีนัยสําคัญในอนาคต อาจสงผลใหความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเปล่ียนแปลงตามไปดวย 
ซึ่งขอมูลที่ใชในการจัดทํารายงานฉบับน้ี เชน 

 มติคณะกรรมการบริษัทที่เก่ียวของกับการเขาทํารายการ  
 สารสนเทศการเขาทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันและรายการไดมาซึ่งสินทรัพยของบริษัท 
 แบบแสดงรายการขอมูล (แบบ 56-1) และรายงานประจําป 2556 ของบริษัท  
 งบการเงินของบริษัทที่ผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีไดรับอนุญาตของบริษัท สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 

ธันวาคม 2555 - 2557  
 งบการเงินของเมโทร เวียดนามท่ีผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีไดรับอนุญาตของบริษัท สําหรับป สิ้นสุด

วันที่ 31 ธันวาคม 2554 - 2555 งบการเงินสําหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 และงบการเงิน
สําหรับป 2557 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 

 สัญญาที่เก่ียวของกับการทํารายการ 
 ขอมูลจากการสัมภาษณผูบริหารและเจาหนาที่ของบริษัท 
 ขอมูลและเอกสารที่ไดรับจากบริษัท 

นอกจากน้ีการจัดทําความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต้ังอยูภายใตสมมติฐาน ดังน้ี 

 ขอมูลและเอกสารท้ังหมด ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดรับจากบริษัท รวมท้ังขอมูลที่ไดรับจากการสัมภาษณ
ผูบริหารของบริษัท มีความถูกตอง เปนจริง และความเห็นที่ไดแสดงไวสามารถเช่ือถือไดและใกลเคียงกับสภาพ
ความเปนจริง ณ ปจจุบนั 

 ไมมีเหตุการณที่ไดเกิดขึ้น หรือกําลังจะเกิดขึ้น หรือมีความเปนไปไดวาจะเกิด ที่อาจสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญ
ตอผลประกอบการและสถานะทางการเงินของบริษัท และเมโทร เวียดนาม 

สัญญาทางธุรกิจตางๆ เก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัท และเมโทรเวียดนามที่ทํากับคูสัญญายังคงถูกตองตาม
กฎหมาย มีผลบังคับใชอยู และมีผลผูกพันตามสัญญา และไมมีการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไข เพิกถอน หรือยกเลิกที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระไดจัดทํารายงานความเห็นเก่ียวกับการเขาทํารายการที่เก่ียวโยงกันและรายการไดมาซึ่งสินทรัพยของ
บริษัท ณ วันที่ 16 มีนาคม 2558 และขอรับรองวาไดทําหนาที่ศึกษาและวิเคราะหขอมูลตางๆ ดังที่ไดกลาวมาขางตน ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ และไดใหเหตุผลบนพ้ืนฐานของขอมูลและการวิเคราะหอยางเที่ยงธรรม โดยคํานึงถึงประโยชนของผูถือ
หุนรายยอยของบริษัทเปนสําคัญ  อยางไรก็ดี ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต้ังอยูบนสมมติฐานวาขอมูลและ
เอกสารที่ไดรับจากบริษัท รวมถึงจากการสัมภาษณผูบริหารของบริษัท ตลอดจนขอมูลที่เปดเผยตอสาธารณชน และขอมูล
อื่นๆ ที่เก่ียวของเปนขอมูลที่ถูกตองและเปนความจริงในขณะที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจัดทํารายงานความเห็นน้ี ดังน้ัน 
หากขอมูลดังกลาวขางตนไมถูกตอง และ/หรือไมเปนจริง และ/หรือไมครบถวน และ/หรือมีการเปล่ียนแปลงอยางมี
นัยสําคัญในอนาคต อาจสงผลกระทบตอความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการใหความเห็นในครั้งน้ี ดวยเหตุน้ีที่
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ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไมอาจยืนยันถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นตอบริษัทและผูถือหุนในอนาคตจากปจจัยดังกลาวได อีก
ทั้งความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือใหความเห็นแกผูถือหุนของบริษัท ตอการเขาทํา
รายการดังรายละเอียดขางตนเทาน้ัน โดยการตัดสินใจลงคะแนนเสียงอนุมัติสําหรับการเขาทํารายการในครั้งน้ี อยูใน     
ดุลยพินิจของผูถือหุนของบริษัทเปนสําคัญ ซึ่งผูถือหุนควรจะศึกษาขอมูลและพิจารณาเหตุผล ขอดี ขอดอย ปจจัยความเสี่ยง 
และความเห็นในประเด็นพิจารณาตางๆ ที่เก่ียวของกับการเขาทํารายการดังกลาวที่แนบมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมผูถือ
หุนในครั้งน้ี ดวยความรอบคอบระมัดระวังกอนลงมติ เพ่ือพิจารณาอนุมัติการเขาทํารายการดังกลาวไดอยางเหมาะสม ทั้งน้ี 
การใหความเห็นน้ีมิไดเปนการรับรองผลสําเร็จของการเขาทํารายการตางๆ รวมถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น และที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระไมตองรับผิดชอบตอผลกระทบใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการเขาทํารายการดังกลาว ไมวาโดยทางตรงหรือ
ทางออม 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลของรายการท่ีเก่ียวโยงกันและรายการไดมาซึ่ง
สินทรัพยของบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
 

บทสรุปผูบริหาร (Executive Summary) 

สืบเน่ืองจากท่ีที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 ไดมีมติไมอนุมัติให
บริษัทและ/หรือบริษัทยอยเขาทํารายการซื้อเงินลงทุนในเมโทร เวียดนาม จากเมโทร อินเตอรเนช่ันแนล โฮลด้ิง หรือผูขาย 
ภายใตเง่ือนไขใหม โดย TCCH ไดแจงแกบริษัทวา แมที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทจะมีมติไมเห็นดวยกับการเขาทํารายการ
น้ีแลว TCCH ก็จะดําเนินการเจรจาการเขาทํารายการซื้อเงินลงทุนใน เมโทรเวียดนามกับผูขายตอไปในนามของตนเอง โดย
มีเง่ือนไขกับผูขายวาหาก TCCH สามารถบรรลุขอตกลงรวมกันกับผูขายได TCCH จะนําเง่ือนไขที่ตกลงกันไดมาเสนอให
คณะกรรมการบริษัทและท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอีกครั้งวาจะอนุมัติใหบริษัทและ/หรือบริษัทยอยเขาทํารายการซื้อเงิน
ลงทุนในเมโทร เวียดนามภายใตเง่ือนไขดังกลาวหรือไม   

ในเวลาตอมา เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2558 TCCH ไดมีหนังสือแจงมายังบริษัทวา TCCH สามารถตกลงเง่ือนไข
ทั้งหมดเก่ียวกับการเขาซื้อเงินลงทุน และเขาทําสัญญาซื้อขายเงินลงทุนในเมโทร เวียดนาม และสัญญาอื่นๆ ที่เก่ียวของกับ
ผูขายเปนที่เรียบรอยแลว จึงไดแจงเง่ือนไขการเขาซื้อเงินลงทุนในเมโทร เวียดนามตามสัญญาที่ TCCH ไดเขาทํากับผูขาย
เพ่ือใหบริษัทไดนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาวาจะอนุมัติใหบริษัทและ/หรือบริษัทยอยเขา
ทํารายการซื้อเงินลงทุนในเมโทรเวียดนามภายใตเง่ือนไขดังกลาวหรือไมตอไป 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 ไดพิจารณาเง่ือนไขทั้งหมดเก่ียวกับการเขา
ซื้อเงินลงทุนในเมโทร เวียดนามตามที่ TCCH แจงใหทราบแลว จึงมีมติเปนเอกฉันทเห็นชอบใหนําเสนอตอที่ประชุมผูถือ
หุนของบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติใหบริษัทและ/หรือบริษัทยอยเขาซื้อเงินลงทุนในเมโทร เวียดนาม ในสัดสวนรอยละ 100 
ตามเง่ือนไขของสัญญาซื้อขายเงินลงทุนฉบับใหม และสัญญาอื่นๆ ที่เก่ียวของ ซึ่งทําขึ้นระหวาง TCCH กับ ผูขาย ลงวันที่ 
18 กุมภาพันธ 2558 ซึ่งหากที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติใหเขาซื้อเงินลงทุนในเมโทร เวียดนาม บริษัทและ/หรือบริษัทยอยจะเขา
ทํารายการรับโอนสิทธิตามสัญญาซื้อขายเงินลงทุนฉบับใหมจาก TCCH โดยบริษัทและ/หรือบริษัทยอยจะเขาทําสัญญา
เปล่ียนตัวคูสัญญากับ TCCH และผูขาย และเขาทํารายการซื้อเงินลงทุนในสัดสวนรอยละ 100 ในเมโทร เวียดนาม จากผูขาย ใน
มูลคากิจการ (Enterprise Value) 655 ลานยูโร หรือเทียบเทา 23,600 ลานบาท ซึ่งรวมถึงสิทธิการเชาจํานวนประมาณ 1,296,008 
ลานเวียดนามดอง หรือเทียบเทา 54 ลานยูโร (หรือเทียบเทา 1,944 ลานบาท) ที่ไดชําระไปแลวสําหรับระยะเวลาเชาคงเหลือ 6-36 
ป และคํานวณจากกรณีที่เมโทร เวียดนามไมมีหน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ยและไมมีเงินสด   
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การรับโอนสิทธิตามสัญญาซื้อขายเงินลงทุนฉบับใหมจาก TCCH ดังกลาวเขาขายเปนการเขาทํารายการท่ีเก่ียวโยง
กัน ตามประกาศรายการที่เก่ียวโยงกัน และการซื้อเงินลงทุนในสัดสวนรอยละ 100 ในเมโทร เวียดนาม เปนการเขาซื้อ หรือ
การไดมาซึ่งกิจการของบริษัทอื่น ตามมาตรา 107 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมท้ังที่มีการแกไข
เพ่ิมเติม) รวมถึงเขาขายเปนรายการไดมาซึ่งสินทรัพย ตามประกาศไดมาและจําหนายไป โดยมีขนาดรายการสูงสุดเทากับ
รอยละ 52.24 ของมูลคาสินทรัพยรวมของบริษัท (45,179.38 ลานบาท) ซึ่งเปนขนาดรายการท่ีมีมูลคาสูงสุดเมื่อคํานวณ
รายการตามเกณฑมูลคารวมของสิ่งตอบแทน โดยคํานวณจากงบการเงินรวมของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 
และเมื่อรวมขนาดรายการดังกลาวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยอื่นของบริษัท ที่เกิดขึ้นในชวง 6 เดือนที่ผานมา ซึ่งมีขนาด
รายการสูงสุดตามเกณฑมูลคารวมของสิ่งตอบแทน เทากับรอยละ 0.001 จะมีขนาดรายการรวมท้ังสิ้นเทากับรอยละ 52.241 
ของมูลคาสินทรัพยรวม ซึ่งมีขนาดรายการมากกวารอยละ 50.00 แตนอยกวารอยละ 100.00 เขาขายเปนรายการไดมาซึ่ง
สินทรัพยประเภทที่ 1 ภายใตประกาศไดมาและจําหนายไป ดังน้ัน บริษัทมีหนาที่ตองเปดเผยสารสนเทศการทํารายการของ
บริษัทตอตลาดหลักทรัพย และตองขออนุมัติการเขาทํารายการจากที่ประชุมผูถือหุน โดยตองไดรับคะแนนเสียงอนุมัติไมตํ่า
กวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับสวนของผูถือหุนที่มี
สวนไดเสีย ไดแก TCCH ที่ปจจุบันถือหุนอยูในบริษัทรอยละ 73.69 ของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท ซึ่งจะไมมี
สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติการเขาทํารายการในครั้งน้ี 

จากการวิเคราะหของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับความสมเหตุสมผลของรายการ รวมถึงความเปนธรรม
ของราคาและเง่ือนไขของการเขาซื้อเงินลงทุนทั้งหมดในเมโทร เวียดนาม ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวา การเขาทํา
รายการซื้อเงินลงทุนจํานวนรอยละ 100.00 ในเมโทร เวียดนาม ซึ่งประกอบธุรกิจเปนผูใหบริการศูนยจําหนายสินคาอุปโภค
และบริโภคแบบคาสง แบบชําระเงินสดและบริการตนเอง (Cash & Carry) ภายใตช่ือ “METRO” ในประเทศเวียดนาม จาก 
เมโทร  อินเตอรเนช่ันแนล โฮลด้ิงหรือผูขาย โดยมีมูลคาการเขาทํารายการจํานวน 655.00  ลานยูโร (ประมาณ 23,600 ลาน
บาท) ซึ่งรวมถึงสิทธิการเชาจํานวนประมาณ 1,296,008 ลานเวียดนามดอง หรือเทียบเทา 54 ลานยูโร (หรือเทียบเทา 1,944 
ลานบาท) ที่ไดชําระไปแลวสําหรับระยะเวลาเชาคงเหลือ 6-36 ป และคํานวณจากกรณีที่เมโทร เวียดนามไมมีหน้ีสินที่มี
ภาระดอกเบี้ยและไมมีเงินสด  แมวาจะกอใหเกิดประโยชนตอบริษัทในหลายๆดาน อาทิ ทําใหบริษัทกาวสูการเปน
ผูประกอบการรานคาหรือศูนยจําหนายสินคาอุปโภคบริโภคสมัยใหม (Modern Grocery Market) รายใหญในของประเทศ
เวียดนามท่ีมีสวนแบงตลาดเปนอันดับ 2 ของประเทศเวียดนาม ซึ่งชวยใหกลุมบริษัทจะมีชองทางการจัดจําหนายสินคา
อุปโภคบริโภคของตนเองในเวียดนามเพ่ิมขึ้นครอบคลุมทั้งในรูปแบบคาปลีกและคาสง  ทําใหบริษัทมีโครงสรางพ้ืนฐาน
ในการผลิตและกระจายสินคา (Supply Chain Infrastructure) อยางครบวงจรในเวียดนาม ซึ่งจะกอใหเกิดการประสาน
ประโยชนทางธุรกิจภายในกลุมบริษัท โดยจะชวยขยายฐานลูกคาใหมเพ่ือตอยอดการขายสินคา และเพ่ิมชองทางการจัด
จําหนายสินคาและบริการของกลุมบริษัท รวมถึงชวยลดตนทุนโดยรวมและเพิ่มโอกาสการทํากําไรในอนาคตของกลุม
บริษัท เพ่ือใหกลุมบริษัทมีขีดความสามารถในการแขงขันเพ่ิมขึ้นและมีจุดยืนที่ดีเตรียมรับการเปดเสรีประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economic Community หรือ “AEC”) ในสิ้นป 2558 ประกอบกับมูลคาการเขาลงทุนในเมโทร เวียดนาม 
จํานวน 655.00 ลานยูโร (ประมาณ 23,600 ลานบาท) มีความเหมาะสม เน่ืองจากอยูระหวางชวงราคาที่เหมาะสมซึ่งประเมิน
โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระดวยวิธีมูลคาปจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด ซึ่งเทากับ 21,227 - 24,499 ลานบาท  

นอกจากน้ี การเขาทํารายการในครั้งน้ีมีผลกระทบและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท ไดแก ผลดําเนินงานของ
กลุมบริษัทอาจดอยลงจากการรับรูผลขาดทุนของเมโทร เวียดนามในปจจุบัน และผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต กรณี
บริษัทไมสามารถปรับปรุงผลดําเนินงานของเมโทร เวียดนามใหดีขึ้นตามแผนที่วางไว ซึ่งอาจกระทบตอความสามารถใน
การจายเงินปนผลของบริษัทได บริษัทอาจมีภาระเงินกูยืมและคาใชจายดอกเบี้ยจากสถาบันการเงินเพ่ือเปนแหลงเงินทุน
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สําหรับการเขาทํารายการ และในกรณีที่ใชแหลงเงินจากการเพ่ิมทุน ในการเขาทํารายการจะมีผลกระทบ (Dilution Effect) 
ตอผูถือหุน เชน ตอการลดลงของอํานาจควบคุม และการลดลงของกําไรสุทธิตอหุน เปนตน รวมทั้งการลงทุนในเมโทร 
เวียดนาม เปนการลงทุนในธุรกิจใหม ซึ่งบริษัทมิไดมีประสบการณโดยตรง อาจทําใหบริษัทตองใชระยะเวลาในการศึกษา
ธุรกิจ นอกจากน้ี บริษัทจะมีผลกระทบจากการบันทึกคาความนิยมของเมโทร เวียดนามในงบการเงินของบริษัท อน่ึง มูลคา
ของสินทรัพยของเมโทร เวียดนาม ตามงบการเงินฉบับตรวจสอบลาสุด ณ 30 กันยายน 2557 เทากับ 5,813,214.49 ลาน
เวียดนามดอง (8,719.82 ลานบาท) ขณะที่มูลคาในการเขาทํารายการครั้งน้ีเทากับ 655.00 ลานยูโร (23,600 ลานบาท) รวมถึง
มีความเส่ียงที่จะไมไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนในเมโทร เวียดนามตามท่ีคาดการณไว หรือการดอยคาเงินลงทุนใน
กรณีที่ผลการดําเนินงานของเมโทร เวียดนามไมเปนไปตามแผนงานหรือเปาหมายท่ีวางไว และในกรณีที่ตองมีการ 
ดอยคาเงินลงทุนดังกลาว ซึ่งจะถูกบันทึกเปนคาใชจาย จะสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานของบริษัทในอนาคต 

อยางไรก็ตาม เง่ือนไขการเขาทํารายการตามสัญญาซื้อขายเงินลงทุนฉบับใหม อาจกอใหเกิดความเสี่ยงและ
ผลกระทบเชิงลบตอฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และสภาพคลองในการประกอบธุรกิจของบริษัทในภาพรวมอยางมี
นัยสําคัญ อันเปนผลเน่ืองมาจากเง่ือนไขของสัญญาเก่ียวกับวิธีการชําระราคาซื้อขายเงินลงทุน ท่ีอาจตองชําระเงินเขาบัญชี
เงินทุน (Capital Account) ของเมโทร เวียดนาม กอนท่ีทางการเวียดนามจะมีการออกใบอนุญาตลงทุนฉบับแกไข โดยท่ี
กรรมสิทธ์ิของเมโทร เวียดนามก็ยังไมไดเปนของบริษัท และ/หรือบริษัทยอย และในกรณีท่ีมีการยกเลิกสัญญาจะไม
สามารถไดรับเงินคืนไดทันทีซึ่งอาจตองใชระยะเวลานานที่จะไดรับเงินดังกลาวคืน นอกจากน้ี หากบริษัทไมรับขอเสนอ
การรับโอนสิทธิและไมไดเขาซื้อเงินลงทุนในเมโทร เวียดนาม แต TCCH ซึ่งเปนบริษัทแมของบริษัทเปนผูซื้อเงินลงทุนใน
เมโทร เวียดนามจากผูขายโดยตรง ตามที่ TCCH ไดทําสัญญาซื้อขายเงินลงทุนกับผูขายไปแลวน้ัน นาจะเปนประโยชนแก
บริษัทและ/หรือบริษัทยอยที่จะสามารถรักษาชองทางการจัดจําหนายสินคาของบริษัทผานผูคาปลีกรายใหญ คือ เมโทร 
เวียดนาม ภายหลังที่ TCCH ไดเขาซื้อกิจการของเมโทร เวียดนามแลว โดยที่บริษัทและ/หรือบริษัทยอยไมตองรับความเสี่ยง
จากการเขาลงทุนเอง รวมทั้งหากการดําเนินการตามเง่ือนไขของสัญญาระหวาง TCCH กับผูขายเก่ียวกับสกุลเงินเสร็จ
สมบูรณ จะทําใหขอพิพาทใดๆ ระหวางผูขายกับ บริษัท และ TCCH จากสัญญาซื้อขายเงินลงทุนฉบับเดิม เปนอันยุติไป
ทั้งสิ้น ในทางกลับกัน หากการดําเนินการตามเง่ือนไขเก่ียวกับสกุลเงินดังกลาวไมสามารถเสร็จสิ้นลงได บริษัท และ TCCH 
ก็อาจจะยังคงมีขอพิพาทกับผูขายภายใตสัญญาซื้อขายเงินลงทุนฉบับเดิมได 

นอกจากน้ี หากผูถือหุนของบริษัทไมอนุมัติใหบริษัทเขาทํารายการในครั้งน้ี และ TCCH ไดเขาซื้อกิจการของ     
เมโทร เวียดนามแลว หากในอนาคตบริษัทมีการทํารายการระหวางกันกับเมโทร เวียดนาม เชน รายการซื้อขายสินคา  การ
ใชชองทางการจัดจําหนายสินคาของบริษัทผานเมโทร เวียดนาม เปนตน บริษัทจะปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย รวมท้ังเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี
เรื่องการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับบุคคล หรือกิจการที่เก่ียวของกัน ซึ่งกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีแหงประเทศไทย โดยใน
กรณีที่เปนรายการท่ีเกิดขึ้นปกติและเปนรายการท่ีอาจเกิดขึ้นตอเน่ืองในอนาคต บริษัทจะไดกําหนดหลักเกณฑและแนวทาง
ปฏิบัติใหเปนไปตามลักษณะการคาโดยทั่วไป โดยอางอิงกับราคาและเง่ือนไขท่ีเหมาะสมและยุติธรรม สมเหตุสมผล
สามารถตรวจสอบได และจะนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาอนุมัติในหลักเกณฑตอไป นอกจากน้ี หาก
พิจารณาธุรกิจคาปลีกของบริษัทผานการดําเนินงานของบริษัทยอยมีอยูในประเทศเวียดนามท่ีดําเนินธุรกิจรานคาสะดวกซื้อ
ภายใตเครื่องหมายการคา “B’s mart” จะไมเปนการประกอบธุรกิจที่อาจเปนการแขงขันกันกับธุรกิจในอนาคตของ TCCH 
ที่จะเปนเจาของเมโทร เวียดนาม เน่ืองจากมีลูกคากลุมเปาหมายท่ีแตกตางกัน โดยเมโทร เวียดนามมีกลุมลูกคาเปาหมายเปน
ผูประกอบธุรกิจโรงแรม รานอาหาร และจัดเล้ียง สําหรับ B’s mart จะเนนกลุมลูกคารายยอยทั่วไป  
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ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา แมวาการเขาทํารายการจะเปนประโยชนตอบริษัท และมูลคาการเขาทํา
รายการมีความเหมาะสม แตเน่ืองจากเง่ือนไขการเขาทํารายการตามสัญญาซื้อขายเงินลงทุนฉบับใหม อาจกอใหเกิดความ
เสี่ยงและผลกระทบเชิงลบตอฐานะการเงิน การดําเนินงาน และสภาพคลองในการประกอบธุรกิจของบริษัทในภาพรวม
อยางมีนัยสําคัญ บริษัทและ/หรือบริษัทยอยจึงไมควรเขาทํารายการดังกลาว แตทั้งน้ี หาก TCCH ยังคงดําเนินการตอไปตาม
สัญญาที่ TCCH ไดทํากับผูขายในการซื้อเงินลงทุนในเมโทร เวียดนาม เอง  บริษัทและ/หรือบริษัทยอยก็นาที่จะไดรับ
ประโยชนผานการลงทุนของ TCCH และยังเปนการลดความเสี่ยงจากกรณีพิพาทใดๆ เก่ียวกับสัญญาซื้อขายเงินลงทุนฉบับ
เดิม ดังน้ัน ผูถือหุนจึงควรไมอนุมัติการเขาทํารายการรับโอนสิทธิและการเขาซื้อเงินลงทุนในเมโทร เวียดนาม ในคร้ังน้ี 

การพิจารณาอนุมัติหรือไมอนุมัติการเขาทํารายการในครั้งน้ี ผูถือหุนของบริษัทสามารถพิจารณาไดจากเหตุผล
และความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระดังกลาวขางตน ทั้งน้ี การตัดสินใจสุดทายขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูถือหุนเปน
สาํคัญ 
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1. ลักษณะและรายละเอียดของรายการ 

บริษัทมีความประสงคที่จะนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติใหบริษัทและ/หรือบริษัท
ยอยเขาซื้อเงินลงทุนในเมโทร เวียดนาม ในสัดสวนรอยละ 100 ตามเง่ือนไขของสัญญาซื้อขายเงินลงทุนฉบับใหม และ
สัญญาอื่นๆ ที่เก่ียวของ ซึ่งทําขึ้นระหวาง TCCH กับ เมโทร อินเตอรเนช่ันแนล โฮลด้ิง หรือผูขาย ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 
2558 โดยบริษัทและ/หรือบริษัทยอยจะรับโอนสิทธิสัญญาซื้อขายเงินลงทุนฉบับใหมจาก TCCH และจะเขาทําสัญญา
เปล่ียนตัวคูสัญญากับ TCCH และผูขาย เพ่ือเขาซื้อเงินลงทุนทั้งหมดของเมโทร เวียดนาม ซึ่งประกอบธุรกิจศูนยจําหนาย
สินคาอุปโภคบริโภคแบบชําระเงินสดและบริการตนเอง ภายใตช่ือ “METRO” ในประเทศเวียดนาม จากเมโทร อินเตอร
เนช่ันแนล โฮลด้ิง โดยมีมูลคาการเขาทํารายการเทากับ 655.00 ลานยูโร (หรือเทียบเทา 23,600 ลานบาท ซึ่งรวมถึงสิทธิการ
เชาจํานวนประมาณ 1,296,008 ลานเวียดนามดอง หรือเทียบเทา 54 ลานยูโร (หรือเทียบเทา 1,944 ลานบาท) ซึ่งไดชําระไป
แลวสําหรับระยะเวลาเชาคงเหลือ 6-36 ป และคํานวณจากกรณีที่เมโทร เวียดนามไมมีหน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ยและไมมีเงิน
สด)  

1.1 ประเภทและขนาดของรายการ 

(1)  รายการรับโอนสิทธ ิ

การรับโอนสิทธิของ TCCH ตามสัญญาซื้อขายเงินลงทุนฉบับใหม เขาขายเปนการเขาทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน ตาม
ประกาศรายการที่เก่ียวโยงกัน ซึ่งการรับโอนสิทธิดังกลาวบริษัทและ/หรือบริษัทยอยจะเขาทําสัญญาเปล่ียนตัวคูสัญญาระหวาง
บริษัท TCCH และเมโทร อินเตอรเนช่ันแนล โฮลด้ิง หรือผูขาย โดยไมตองชําระคาตอบแทนใดๆใหแก TCCH หรือผูโอนสิทธิ 
แตอยางใด ดังน้ันจึงไมมีขนาดของรายการ  

(2)   รายการซื้อเงินลงทุน 

การเขาซื้อเงินลงทุนทั้งหมดในเมโทร เวียดนาม เปนการเขาซื้อหรือการไดมาซึ่งกิจการของบริษัทอื่น ตามมาตรา 
107 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพ่ิมเติม) รวมถึงเขาขายเปนรายการไดมาซึ่ง
สินทรัพยตามประกาศการไดมาและจําหนายไป  โดยมขีนาดรายการสูงสุดเทากับรอยละ 52.24 ของมูลคาสินทรัพยรวมของ
บริษัท (45,179.38 ลานบาท) ซึ่งเปนขนาดรายการท่ีมีมูลคาสูงสุดเมื่อคํานวณรายการตามเกณฑมูลคารวมของสิ่งตอบแทน 
โดยคํานวณจากงบการเงินรวมของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และเมื่อรวมขนาดรายการดังกลาวกับรายการ
ไดมาซึ่งสินทรัพยอื่นของบริษัทที่เกิดขึ้นในชวง 6 เดือนที่ผานมา ซึ่งมีขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑมูลคารวมของสิ่งตอบ

แทน เทากับรอยละ 0.0015 จะมีขนาดรายการรวมท้ังสิ้นเทากับรอยละ 52.241 ของมูลคาสินทรัพยรวม  

รายละเอียดการคํานวณขนาดรายการไดมาซึ่งสินทรัพย เปนดังน้ี 

เกณฑการคํานวณ สูตร ขนาดรายการ  
1. เกณฑสินทรัพยที่มีตัวตน มูลคาสินทรัพยทีมี่ตัวตนสุทธิของเมโทร เวียดนาม x 100% 

มูลคาสินทรัพยทีมี่ตัวตนสุทธิของบริษัท 
(1,508.131) x 100% 

10,129.602 
(14.89%) 

2. เกณฑกําไรสุทธิ ขาดทุนสุทธิจากการดําเนินงานหลังภาษีของเมโทร เวียดนาม x 100% 
กําไรสุทธิจากการดําเนินงานหลังภาษีของบริษัท 

(441.253) x 100% 
1,679.504 

(26.27%) 

                                                           
5  รายการไดมาซ่ึงสินทรัพยอื่นของบริษัทที่เกิดข้ึนในชวง 6 เดือนที่ผานมา ไดแก (1) รายการจัดต้ังบริษัทยอยแหงใหม ไดแก บริษัท 
บีเจซี อินเตอรเนชั่นแนล โฮลดิ้ง พีทีอี แอลทีดี มูลคา 0.41 ลานบาท ขนาดรายการรอยละ 0.001  
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เกณฑการคํานวณ สูตร ขนาดรายการ  
3. เกณฑมูลคารวมของส่ิงตอบแทน มูลคากิจการของเมโทร เวียดนาม x 100% 

สินทรัพยรวมของบริษัท 
23,600 x 100% 

45,1795 
52.24% 

หมายเหตุ: 1 มูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของเมโทร เวียดนาม ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 มีมูลคาเทากับ (1,005.42) พันลานเวียดนาม
ดอง หรือเทียบเทา (1,508.13) ลานบาท คํานวณโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนที่กําหนดโดยธนาคารแหงประเทศไทย ณ วันที่ 6 
มีนาคม 2558 ซ่ึงเทากับ 666.667 เวียดนามดอง ตอ 1 บาท 

2  มูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามงบการเงินรวมของบริษัทสําหรับ
ป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557  

3 ขาดทุนสุทธิจากการดําเนินงานหลังภาษีของเมโทร เวียดนาม สําหรับรอบระยะเวลา 12 เดือน ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 
2557 เทากับ 294.17 พันลานเวียดนามดอง หรือเทียบเทา 441.25 ลานบาท คํานวณโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนที่กําหนดโดย
ธนาคารแหงประเทศไทย ณ วันที่ 6 มีนาคม 2558 ซ่ึงเทากับ 666.667 เวียดนามดอง ตอ 1 บาท 

4  กําไรสุทธิจากการดําเนินงานหลังภาษีของบริษัทและบริษัทยอย สําหรับรอบระยะเวลา 12 เดือน ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2557  

5 สินทรัพยรวมของบริษัทและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557  

การเขาทํารายการดังกลาวขางตน มีขนาดรายการมากกวารอยละ 50.00 แตนอยกวารอยละ 100.00 เขาขายเปน
รายการไดมาซึ่งสินทรัพยประเภทที่ 1 ตามประกาศไดมาและจําหนายไป ดังน้ัน บริษัทมีหนาที่ตองเปดเผยสารสนเทศการ
ทํารายการของบริษัทตอตลาดหลักทรัพย และตองขออนุมัติการเขาทํารายการจากที่ประชุมผูถือหุน โดยตองไดรับคะแนน
เสียงอนุมัติไมตํ่ากวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับ
สวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย ไดแก TCCH ที่ปจจุบันถือหุนอยูในบริษัทรอยละ 73.69 ของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
ของบริษัท ซึ่งจะไมมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติการเขาทํารายการในครั้งน้ี 

1.2 คูสัญญา และเง่ือนไขสําคัญของสัญญา 

1.2.1 คูสัญญา 

(1) รายการโอนสิทธิ 
ผูโอนสิทธิ : บริษัท ทีซีซี โฮลด้ิง จํากัด หรือ TCCH 

ผูรับโอนสิทธ ิ : บริษัท เบอรล่ี ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) และ/หรือบริษัทยอย 
ลักษณะความสัมพันธ
ระหวางกัน         

: TCCH ในฐานะผูโอนสิทธิตามสัญญา เปนผูถือหุนรายใหญของบริษัท ซึ่งปจจุบันถือหุนอยูใน
บริษัทเปนจํานวนทั้งสิ้นรอยละ 73.69 ของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท 

(2) รายการซื้อเงินลงทุน 

ผูซื้อ : บริษัท เบอรล่ี ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) และ/หรือบริษัทยอย 6 

ผูขาย : เมโทร แคช แอนด แครี่  อินเตอรเนช่ันแนล โฮลด้ิง บี.วี. ซึ่งเปนบริษัทที่จัดต้ังตามกฎหมาย
เนเธอรแลนด 

                                                           
6  กรณีที่บริษัทและ/หรือบริษทัยอยใชสิทธิเขาเปนผูซ้ือเงินลงทุนทั้งหมดในเมโทร เวียดนาม 
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ลักษณะความสัมพันธ
ระหวางกัน         

: บริษัทและ/หรือบริษัทยอยไมมีความเก่ียวของกับเมโทร แคช แอนด แครี่  อินเตอรเนช่ันแนล 
โฮลดิ้ง และเมโทร เวียดนาม   

1.2.2 เง่ือนไขสําคัญของสัญญา 

สรุปเง่ือนไขสําคัญของสัญญาซื้อขายหุนฉบับใหม  

คูสัญญา : 1. บริษัท ทีซีซี โฮลด้ิง จํากัด ในฐานะผูซื้อ 7 

2. เมโทร แคช แอนด แครี่  อินเตอรเนช่ันแนล โฮลด้ิง บี.วี. ในฐานะผูขาย  

วันที่ลงนามในสัญญา : วันที่ 18 กุมภาพันธ 2558 

ทรัพยสินที่ซื้อขาย  : เงินลงทุนรอยละ 100.00 ในเมโทร เวียดนาม (ตามท่ีระบุในสัญญาซื้อขายหุน เมโทร เวียดนาม 
มีเงินลงทุนจํานวน 1,911,749 ลานเวียดนามดอง หรือคิดเปนประมาณ 2,868 ลานบาท8) รวมถึง
สิทธิประโยชนซึ่งเมโทร อินเตอรเนช่ันแนล โฮลด้ิงมีอยูในเมโทร เวียดนาม เชน การไดรับ
อนุญาตใหประกอบธุรกิจหางคาสง (Wholesale) การใชประโยชนในสิทธิการเชาจายลวงหนา
สําหรับที่ดินอันเปนที่ต้ังของราน METRO จํานวน 1,296,008 ลานเวียดนามดอง หรือเทียบเทา 
54 ลานยูโร (หรือเทียบเทา 1,944 ลานบาท) อายุคงเหลืออีกประมาณ 6 - 36 ป และสิทธิในการ
ไดรับจัดสรรเงินปนผล ซึ่งเมโทร เวียดนามประกาศจายใหแกผูขายตามสิทธิที่ผูขายพึงจะไดรับ 
ภายหลังการเขาทํารายการซื้อเงินลงทุนเสร็จสิ้น 

มูลคาที่ซื้อขาย 

 

: มูลคากิจการ (Enterprise Value) จํานวน 655.00 ลานยูโร (23,600 ลานบาท) คํานวณจากกรณีที่
เมโทร เวียดนามไมมีหน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ยและไมมีเงินสด ทั้งน้ี มูลคาสุดทายที่ผูซื้อจะตอง
จายชําระใหกับผูขายจะมีการปรับปรุงตามมูลคาหน้ีสินสุทธิ (Net Debts) ซึ่งรวมถึงหน้ีสินที่มี
ภาระดอกเบี้ย ทั้งที่เปนเงินกูยืมระยะสั้นและระยะยาวของเมโทร เวียดนาม และการปรับปรุง
ดวยเงินทุนหมุนเวียน (Net Working Capital) ที่ใชในการดําเนินธุรกิจของกิจการ อาทิเชน มูลคา
ของสินคาคงเหลือ ลูกหน้ีการคาและเจาหน้ีการคา เปนตน 

เง่ือนไขและขอกําหนดท่ีสําคัญ 

เง่ือนไขบังคับกอน : 1. (ก)  ผูขายไดรับหนังสือยืนยันจากธนาคารกลางของประเทศเวียดนามเปนที่พอใจแกผูขาย
วาการชําระราคาซื้อขายเปนเงินสกุลยูโรน้ันสามารถทําได หรือ 

(ข)  ในกรณีที่ผูขายไมไดรับหนังสือยืนยันดังกลาวเปนที่พอใจแกผูขาย ผูขายและผูซื้อได
แกไขสัญญาซื้อขายเพ่ือใหการชําระราคาซื้อขายสอดคลองกับกฎหมายและกฎระเบียบของ
ธนาคารกลางของประเทศเวียดนาม (ซึ่งอาจรวมถึงการชําระราคาซื้อขายเปนเงินสกุล
เวียดนามดอง) โดยไมทําใหผลประโยชนทางเศรษฐกิจของผูขายตามสัญญาซื้อขาย

                                                           
7  บริษัทและ/หรือบริษัทยอยจะเขาเปนผูซ้ือแทนบริษัท ทีซีซีโฮลดิ้ง จํากัด โดยการลงนามในสัญญาเปลี่ยนตัวคูสัญญา (Novation 

Agreement) กับบริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จํากัด และ เมโทร อินเตอรเนชั่นแนล โฮลดิ้ง 
8  ใชอัตราแลกเปลี่ยนที่กําหนดโดยธนาคารแหงประเทศไทย ณ วนัที่ 6 มีนาคม 2558 เทากับ 666.67 เวียดนามดอง ตอ 1 บาท 
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เปล่ียนแปลงไป 

2. ผูซื้อไดรับหลักฐานที่แสดงใหเห็นวา การทํารายการเขาซื้อเงินลงทุนดังกลาว ปลอดจากการ
ถูกควบคุมในเรื่องการควบรวมกิจการดานการแขงขันทางการคาจากหนวยงานที่เก่ียวของ
ของประเทศเวียดนาม ซึ่งพิจารณาจากสวนแบงทางการตลาดของคูสัญญารวมกันภายหลัง
การเขาทํารายการ 

3. มีการแกไขใบอนุญาตลงทุนของกิจการที่ผูซื้อจะเขาซื้อ เพ่ือใหสอดคลองกับการโอนสิทธิ
ประโยชนของผูขายจากผูขายใหแกผูซื้อ (กลาวคือ เมโทร เวียดนามตองไดรับใบอนุญาต
ลงทุนฉบับใหม ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมใบอนุญาตลงทุน เลขท่ี 411043000980 ออกเมื่อวันที่ 20 
พฤษภาคม 2556 (ฉบับแกไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 6) โดย Ho Chi Minh City People’s Committee 
(“ใบอนุญาตลงทุน”) ซึ่งเปนการแกไขใหสอดคลองกับการโอนสิทธิประโยชนของเมโทร 
อินเตอรเนช่ันแนล โฮลด้ิงที่มีอยูในเมโทร เวียดนามใหแกผูซื้อ (“ใบอนุญาตลงทุนฉบับ
แกไข”) ทั้งน้ี การเปล่ียนแปลงผูลงทุนจะไมกระทบตอสิทธิการเชาที่มีอยูในปจจุบันภายใต
เมโทร เวียดนาม และเน่ืองจากใบอนุญาตลงทุนของเมโทร เวียดนาม เปนใบอนุญาตสําหรับ
การประกอบธุรกิจของนักลงทุนชาวตางชาติอยูแลว ดังน้ัน การขอแกไขใบอนุญาตลงทุนจึง
เปนการดําเนินการเพ่ือเปล่ียนผูถือเงินลงทุน โดยไมไดมีขอจํากัดในดานการถือหุนของ
ชาวตางชาติ 

4. ไมมีการเปล่ียนแปลงในสาระสําคัญใดๆ เกิดขึ้นระหวางวันที่มีการลงนามสัญญาซื้อขาย 
และวันกอนวันที่มีการออกใบอนุญาตลงทุนฉบับแกไข 

5. คณะกรรมการกํากับดูแลของเมโทร เอจี ไดอนุมัติใหผูขายเขาทํารายการในครั้งน้ี 

สิทธิในการบอกเลิก
สัญญา 

:  ในกรณีที่เง่ือนไขบังคับกอนตามขอ 1(ก) ไมเกิดขึ้นภายใน 30 วันนับจากวันที่ทําสัญญา   
ผูซื้อมีสิทธิเสนอใหแกไขสัญญาตามที่ระบุไวเปนเง่ือนไขบังคับกอนตามขอ 1(ข) (ซึ่งใน
กรณีดังกลาว ผูขายมีหนาที่ตองมาเจรจาแกสัญญากับผูซื้อ) ในกรณีที่เง่ือนไขบังคับกอนขอ 
1 ไมเกิดขึ้นภายใน 90 วันหลังจากวันที่ทําสัญญา ถือวาสัญญาเปนอันเลิกกันโดยอัตโนมัติ 

 ในกรณีที่เง่ือนไขบังคับกอนขอ 5 ไมเกิดขึ้นภายในหน่ึงสัปดาหนับจากวันที่เง่ือนไขบังคับ
กอนขอ 1 เกิดขึ้น ถือวาสัญญาเปนอันเลิกกันโดยอัตโนมัติ 

 กรณีที่เง่ือนไขบังคับกอนขออื่นๆไมสามารถบรรลุผลสําเร็จไดภายในระยะเวลาหน่ึงปนับ
จากวันที่เง่ือนไขบังคับกอนขอ 1 เกิดขึ้น หรือภายในระยะเวลาที่อาจมีการตกลงรวมกันใน
ภายหลัง ในกรณีดังกลาว คูสัญญาแตละฝายมีสิทธิบอกเลิกสัญญาโดยการแจงเปนลาย
ลักษณอักษรกับคูสัญญาอีกฝายหน่ึงได  

 ในกรณีที่มีเหตุการณรายแรงที่อาจสงผลกระทบตอการดําเนินงานของเมโทร เวียดนาม 
อยางมีนัยสําคัญตามที่ระบุไวในสัญญา โดยเหตุการณดังกลาวไดเกิดขึ้นกอนที่จะมีการออก
ใบอนุญาตลงทุนฉบับแกไข ในกรณีดังกลาว ผูซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาโดยการแจงเปน
ลายลักษณอักษรกับผูขาย  

 ผูซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาในกรณีที่ผูขายกระทําการใดๆ ซึ่งเขาขายเปนการทุจริตซึ่ง
กอใหเกิดความเสียหายตอผูซื้อ และการจายชําระคาเสียหายโดยผูขายไมสามารถชดใชหรือ
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ชดใชไมเพียงพอตอความเสียหายที่เกิดขึ้นได 

คํารับรองของผูขาย 
(Seller Warranties) 

: ในกรณีที่ผูขายมีการผิดคํารับรองใดๆ ที่ไดใหไวตอผูซื้อ ภายหลังจากวันที่มีการลงนามใน
สัญญาซื้อขาย และผูซื้อไดดําเนินการแจงตอผูขายเปนลายลักษณอักษรเก่ียวกับเหตุการณ
ดังกลาวแลว โดยผูขายไมสามารถดําเนินการแกไขภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากที่ไดรับแจง 
หรือกอนวันที่มีการออกใบอนุญาตลงทุนฉบับแกไข ในกรณีดังกลาว มูลคาสุดทายที่ผูซื้อ
จะตองจายชําระใหกับผูขายจะมีการปรับปรุง เพ่ือใหผูซื้อไมไดรับผลกระทบเสมือนวา
เหตุการณดังกลาวไมไดเกิดขึ้น  

เง่ือนไขภายหลังการ
ทํารายการ  

 

: ผูขายหรือบริษัทในกลุมของผูขายจะตองไมดําเนินธุรกิจรานคาประเภท Wholesale และ Cash & 
Carry หรือธุรกิจรานคาปลีกสินคาประเภทอาหาร อันจะเปนการแขงขันกันกับการประกอบ
ธุรกิจของเมโทร เวียดนาม ในชวงระยะเวลา 30 เดือน ภายหลังจากการเขาทํารายการเสร็จสิ้น 

การจายชําระและ
หลักประกันการจาย
ชําระ 

:  เพ่ือเปนหลักประกันในการจายชําระราคาของผูซื้อ ผูซื้อจะตองดําเนินการจัดหาหนังสือค้ํา
ประกัน (Bank Guarantee) จากธนาคารระดับสากลที่มีคุณสมบัติตามที่ระบุในสัญญา เปน
จํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 655.00 ลานยูโร โดยผูซื้อจะตองสงมอบหนังสือค้ําประกัน ภายใน 2 
วันทําการกอนวันยื่นเอกสารขอแกไขใบอนุญาตลงทุนตอหนวยงานที่เก่ียวของ และจะตอง
เปนผูรับผิดชอบภาระคาใชจายทั้งหมดที่เก่ียวของกับการจัดหาหนังสือค้ําประกัน ทั้งน้ี 
ผูขายจะมีสิทธิเรียกรองตามหนังสือค้ําประกันตอเมื่อมีการแกไขใบอนุญาตลงทุนเรียบรอย
แลว 

 ภายหลังจากที่ผูซื้อไดรับใบอนุญาตลงทุนฉบับแกไข ผูซื้อจะตองโอนเงินจากบัญชีเงินทุน
ของเมโทร เวียดนาม ใหผูขายนอกประเทศเวียดนามในวันที่การซื้อขายเสร็จสมบูรณ (วันที่
การซื้อขายเสร็จสมบูรณ หมายถึง วันทําการที่ 5 ภายหลังจากที่ผูซื้อไดรับใบอนุญาตลงทุน
ฉบับแกไข)  

เง่ือนไขอื่น : ผูซื้อสามารถเลือกรับความสนับสนุนการดําเนินธุรกิจในดานตางๆ ในเมโทร เวียดนาม จาก 
 เมโทร เอจี ตอไปเปนระยะเวลาไมเกิน 36 เดือน (ยกเวน การใชช่ือการคา METRO ที่มี
ระยะเวลาไมเกินกวา 18 เดือน และบริการดานระบบสารสนเทศซึ่งมีระยะเวลาเกินกวา 36 
เดือน) นับจากวันเขาทํารายการ ภายใตเง่ือนไขท่ีระบุไวในสัญญา Transitional Services 
Agreement เชน การใชช่ือการคา METRO การวาจางผูบริหารจาก เมโทร เอจี (Expat Staff) 
บริการดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บริการดานการฝกอบรมพนักงาน บริการงานสวนกลาง 
เปนตน โดยในแตละบริการจะมีการเรียกเก็บคาใชจายเปนมูลคาเงินที่กําหนดไวแนนอนตาม
สัญญา จาก เมโทร เอจี ที่แตกตางกันไป 

ก า ร ยุ ติ ข อ พิ พ า ท
เก่ียวกับสัญญาซื้อขาย
เงินลงทุนฉบับเดิม  

: เมื่อเง่ือนไขบังคับกอนตามขอ 1(ก) หรือ ขอ 1(ข) เกิดขึ้นแลว ใหถือวาขอพิพาทใดๆ ระหวาง
ผูขายกับบริษัทและ/หรือ TCCH เก่ียวกับสัญญาซื้อขายเงินลงทุนฉบับเดิม และสัญญาอื่นๆ ที่
เก่ียวของเปนอันยุติไปทั้งสิ้น 
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สรุปเง่ือนไขสําคัญของสัญญาเพ่ิมเติม (Supplemental Deed) 

คูสัญญา : 1. บริษัท ทีซีซี โฮลด้ิง จํากัด ในฐานะผูซื้อ 9 
2. เมโทร แคช แอนด แครี่  อินเตอรเนช่ันแนล โฮลด้ิง บี.วี. ในฐานะผูขาย  

วันลงนามในสัญญา : วันที่ 18 กุมภาพันธ 2558 
วัตถุประสงค : คูสัญญาทั้งสองฝายมีความประสงคเขาทําสัญญาเพ่ิมเติมฉบับน้ี เพ่ือเพ่ิมเติมสัญญาซื้อขายเงิน

ลงทุนสําหรับการดําเนินการในกรณีที่มีความจําเปนที่จะตองจายราคาซื้อขายหุนเบื้องตนกอน
วันที่มีการออกใบอนุญาตลงทุนฉบับแกไขหรือจายเงินดังกลาวเขาบัญชีในประเทศเวียดนาม 

เง่ือนไขเพ่ิมเติม : 1. เน่ืองจากมีความเปนไปไดที่กรมวางแผนและการลงทุนประจํานครโฮจิมินห  หรือ
คณะกรรมการประชาชนประจํานครโฮจิมินห หรือหนวยงานอื่นๆ ที่เก่ียวของของประเทศ
เวียดนาม (“หนวยงาน”) อาจรองขอใหสงมอบเอกสาร (เชน หลักฐานการชําระเงิน) เพ่ือ
เปนหลักฐานวาผูขายไดรับชําระราคาซื้อขายหุนเบื้องตนกอนการออกใบอนุญาตลงทุน
ฉบับแกไข ในกรณีเชนน้ัน ใหคูสัญญาทั้งสองฝายตกลงและรวมมือกันโดยสุจริต เพ่ือให
หนวยงานไมดําเนินการ (หรือละเวนการดําเนินการ) ใหขอเรียกรองดังกลาวเปนเง่ือนไขใน
การออกใบอนุญาตลงทุนฉบับแกไข 

2. คูสัญญาทั้งสองฝายตกลงและรวมมือกันโดยสุจริต เพ่ือใหหนวยงานน้ันไมดําเนินการ (หรือ
ละเวนการดําเนินการ) เรียกรองใหมีการชําระเงินของราคาซื้อขายหุนเบื้องตนกอนการออก
ใบอนุญาตลงทุนฉบับแกไข และคูสัญญาทั้งสองฝายตกลงรวมกันวาจะรองขอและรวมมือ
ดวยความพยายามอยางที่สุด (ถาจําเปน) ใหหนวยงานพิจารณาวาหนังสือค้ําประกันของ
ธนาคารน้ันเพียงพอที่จะเปนหลักฐานการชําระเงินน้ันๆ  

3. ในกรณีที่หนวยงานรองขอใหสงมอบหลักฐานการชําระเงินของราคาซื้อขายหุนเบื้องตนใน
ประเทศเวียดนามกอนการออกใบอนุญาตลงทุนฉบับแกไข หรือในกรณีที่คูสัญญาฝายใด
ฝายหน่ึงมีความเห็นวาการชําระเงินของราคาซื้อขายหุนเบื้องตนจะตองทําในประเทศ
เวียดนาม คูสัญญาทั้งสองฝายตกลงวา: 
(ก) ผูขายจะคํานวณราคาซื้อขายหุนเบื้องตนโดยสุจริตโดยอางอิงจากตัวอยางการคํานวณที่

ใชขอมูลทางการเงินลาสุดที่มีอยูในขณะน้ัน ทั้งน้ี ผูขายจะตองสงมอบวิธีคํานวณราคา
ซื้อขายหุนเบื้องตน และเอกสารงบดุลไตรมาสลาสุด ซึ่งเมโทร เวียดนามไดเปนผู
จัดเตรียมในชวงเวลาที่เก่ียวของ พรอมทั้งคําอธิบายโดยสรุปถึงวิธีการคํานวณราคาซื้อ
ขายหุนเบื้องตนจากเอกสารงบดุลไตรมาสลาสุดใหกับผูซื้อ 

(ข) ผูซื้อจะชําระราคาซื้อขายหุนเบื้องตนในสกุลเงินยูโร โดยชําระเขาบัญชีเงินทุน 
(Capital Account) ของเมโทร เวียดนาม ภายใน 8 วันทําการ หลังจากผูซื้อไดรับวิธีการ
คํานวณราคาจากผูขาย (ในกรณีที่หนวยงานรองขอใหสงมอบหลักฐานการชําระเงิน
ของราคาซื้อขายหุนเบื้องตนในประเทศเวียดนามกอนการออกใบอนุญาตลงทุนฉบับ
แกไข) หรือภายใน 5 วันทําการ หลังจากมีการออกใบอนุญาตลงทุนฉบับแกไข และผู

                                                           
9  บริษัทและ/หรือบริษัทยอยจะเขาเปนผูซ้ือแทนบริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จํากัด โดยการลงนามในสัญญาเปลี่ยนตัวคูสัญญา (Novation 

Agreement) กับบริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จํากัด และ เมโทร อินเตอรเนชั่นแนล โฮลดิ้ง 
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ซื้อไดรับวิธีการคํานวณราคาจากผูขายแลว (ในกรณีที่หนวยงานไมไดรองขอ แต
คูสัญญาฝายใดฝายหน่ึงมีความเห็นวาการชําระเงินของราคาซื้อขายหุนเบื้องตนจะตอง
ทําในประเทศเวียดนาม) โดยมีเง่ือนไขดังน้ี 
(1) จํานวนเงินตามหนังสือค้ําประกัน (Bank Guarantee) 655 ลานยูโรจะลดลงเปน

จํานวนเทากับจํานวนเงินที่ผูซื้อชําระเขาบัญชีเงินทุน (Capital Account) ของ   
เมโทร เวียดนาม 

(2) ผูซื้อตองสงมอบหนังสือค้ําประกัน (Bank Guarantee) ฉบับที่สองจํานวน 50 
ลานยูโรใหแกผูขายเพ่ือเปนประกันการโอนเงินออกนอกประเทศเวียดนาม ทั้งน้ี 
ผูขายจะสามารถเรียกใหธนาคารชําระเงินตามหนังสือค้ําประกันฉบับที่สองนี้ได
หากมีใบอนุญาตลงทุนฉบับแกไขแลว แตเมโทร เวียดนามไมสามารถโอนเงิน
คาซื้อขายเงินลงทุนจากบัญชีเงินทุน (Capital Account) ใหแกผูขายนอกประเทศ
เวียดนามไดภายใน 5 วันทําการหลังจากวันครบกําหนดโอนเงินดังกลาว 

(3) ในกรณีที่มีใบอนุญาตลงทุนฉบับแกไขแลว แตไมสามารถโอนราคาซื้อขายออก
จากประเทศเวียดนามใหแกผูขายไดภายในระยะเวลาหน่ึงปนับจากวันที่เง่ือนไข
บังคับกอนขอ 1 เกิดขึ้น ผูขายมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได ในกรณีดังกลาว คูสัญญา
จะดําเนินการดังตอไปน้ี 
(ก) ผูขายจะตองสงมอบหนังสือค้ําประกัน (Bank Guarantee) จํานวน 655 ลาน 

ยูโรใหแกผูซื้อเพ่ือเปนประกันการชําระคืนราคาซื้อขายหุนและเงินจํานวน
อื่นๆ ที่ผูขายตองชําระคืนแกผูซื้อ  

(ข) คูสัญญาจะยื่นคําขอแกไขใบอนุญาตลงทุนกลับเปนช่ือของผูขาย 
(ค) ภายใน 2 วันทําการนับจากมีการแกไขใบอนุญาตลงทุนกลับเปนช่ือของ

ผูขาย หรือเมื่อครบหน่ึงปนับจากวันที่มีการย่ืนคําขอแกไขใบอนุญาตลงทุน
กลับเปนช่ือของผูขาย (แลวแตวาวันใดจะเกิดขึ้นกอน) ผูขายจะตองชําระคืน 
(และ/หรือ ดําเนินการใหเมโทร เวียดนามชําระคืน) ราคาซื้อขายหุนและเงิน
จํานวนอื่นๆ ที่ผูขายตองชําระคืนแกผูซื้อ หากผูขายและเมโทร เวียดนามไม
ชําระคืน ผูซื้อสามารถเรียกใหธนาคารชําระเงินตามหนังสือค้ําประกัน 
(Bank Guarantee) จํานวน 655 ลานยูโรไดทันที  

4. ขอพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นหรือเก่ียวของกับสัญญาฉบับน้ีจะถูกระงับภายใตขอบังคับวาดวยการ
อนุญาโต ตุลาการของหอการค านานาชา ติ  ( “ไอซีซี”) ( “ขอบั งคับ”) โดยคณะ
อนุญาโตตุลาการ 3 ราย จะถูกแตงต้ังตามขอบังคับและมีอํานาจช้ีขาดขอพิพาทท้ังหมด และ
การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการภายใตสัญญาฉบับน้ีตองดําเนินการที่กรุงลอนดอน
และใชภาษาอังกฤษ ทั้งน้ี คูสัญญาแตละฝายตกลงสงขอพิพาทใหองคคณะของไอซีซีที่มีเขต
อํานาจ และคูสัญญาแตละฝายตกลงวาคําช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการท่ีเก่ียวของกับสัญญา
ฉบับน้ีเปนที่สิ้นสุด ผูกพัน และมีสภาพบังคับตอคูสัญญาอีกฝายในทุกเขตอํานาจศาล 
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สรุปเง่ือนไขสําคัญของสัญญาเปล่ียนตัวคูสัญญา (Novation Agreement) 

คูสัญญา : 1. เมโทร แคช แอนด แครี่  อินเตอรเนช่ันแนล โฮลด้ิง บี.วี. ในฐานะผูขาย 
2. บริษัท ทีซีซีโฮลด้ิง จํากัด ในฐานะผูซื้อ 
3. บริษัทและ/หรือบริษัทยอย ในฐานะผูซื้อแทน 

วันลงนามในสัญญา : วันที่ 20 เมษายน 2558 

เง่ือนไขที่สําคัญ : 1. บริษัทและ/หรือบริษัทยอยจะเขาเปนผูซื้อเงินลงทุนในเมโทร เวียดนามจากเมโทร อินเตอร
เนช่ันแนล โฮลด้ิง ภายใตเง่ือนไขและขอกําหนดของสัญญาซื้อขายหุนและสัญญาเพ่ิมเติม 
(Supplemental Deed) แทนที่บริษัท ทีซีซี โฮลด้ิง จํากัด 

2. ในกรณีที่บริษัท ทีซีซี โฮลด้ิง จํากัด ไดปฏิบัติผิดเง่ือนไขและขอกําหนดใดๆ ของสัญญาซื้อ
ขายหุนและสัญญาเพ่ิมเติม (Supplemental Deed) กอนวันที่ทําสัญญาฉบับน้ี  บริษัทและ/
หรือบริษัทยอยไมตองรับผิดสําหรับการปฏิบัติผิดเง่ือนไขและขอกําหนดดังกลาว 

 

1.3 มูลคาสิ่งตอบแทน เกณฑท่ีใชในการกําหนดมูลคาสิ่งตอบแทน และแหลงท่ีมาของเงินทุนในการเขาทํารายการ 

การเขาทํารายการซ้ือเงินลงทุนในครั้งน้ี บริษัทและ/หรือบริษัทยอยจะชําระเงินสําหรับมูลคากิจการของเมโทร 
เวียดนาม ใหแกผูขาย เปนจํานวน 655.00 ลานยูโร (หรือคิดเปน 23,600 ลานบาท ซึ่งรวมถึงสิทธิการเชาจายลวงหนา จํานวน
ประมาณ 1,296,008 ลานเวียดนามดอง หรือเทียบเทา 54 ลานยูโร (หรือเทียบเทา 1,944 ลานบาท) ในกรณีที่เมโทร เวียดนาม
ไมมีหน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ยและไมมีเงินสด อยางไรก็ดี อาจมีการปรับราคาซื้อขาย ณ วันเสร็จสิ้นการซื้อขาย) โดยบริษัท
และ/หรือบริษัทยอยจะชําระเงินใหแกผูขายทั้งจํานวน ณ วันที่ผูขายโอนกรรมสิทธิ์เงินลงทุนรอยละ 100.00 ในเมโทร 
เวียดนามใหแกบริษัทและ/หรือบริษัทยอย (เพ่ือเปนหลักประกันในการจายชําระเงินจะตองมอบหนังสือค้ําประกัน (Bank 
Guarantee : SBLC)  ใหแกผูขาย เปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 655.00 ลานยูโร) หรือผูซื้ออาจจะตองชําระเงินดังกลาวเขาบัญชี
เงินทุน (Capital Account) ของเมโทร เวียดนาม กอนวันที่ผูขายโอนกรรมสิทธิ์เงินลงทุนรอยละ 100.00 ในเมโทร เวียดนาม
ใหแกบริษัทและ/หรือบริษัทยอย (หากหนวยงานรองขอใหสงมอบหลักฐานการชําระเงินของราคาซื้อขายหุนเบื้องตนใน
ประเทศเวียดนามกอนการออกใบอนุญาตลงทุนฉบับแกไข หรือในกรณีที่คูสัญญาฝายใดฝายหน่ึงมีความเห็นวาการชําระ
เงินของราคาซื้อขายหุนเบื้องตนจะตองทําในประเทศเวียดนาม)  

นอกจากน้ี ในกรณีที่บริษัทและ/หรือบริษัทยอยตองชําระราคาซื้อขายเขาบัญชีเงินทุน (Capital Account) ของ     
เมโทร เวียดนาม บริษัทและ/หรือบริษัทยอยจะตองสงมอบหนังสือค้ําประกัน (Bank Guarantee) ฉบับที่สองจํานวน 50 ลาน
ยูโรใหแกผูขายเพ่ิมเติมอีกหน่ึงฉบับ ซึ่งบริษัทคาดวาจะดําเนินการรับโอนกรรมสิทธิ์เงินลงทุนไดแลวเสร็จประมาณ       
ไตรมาส 2 ของป 2559 อยางไรก็ดี ระยะเวลาดังกลาวจะขึ้นอยูกับระยะเวลาที่เง่ือนไขบังคับกอนเปนผลสําเร็จ เชน 
ระยะเวลาในการดําเนินการของของรัฐบาลเวียดนามในการอนุมัติใหแกไขเปล่ียนใบอนุญาตการลงทุน เปนตน 
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ตารางเวลาการเขาทํารายการโดยประมาณ 

 
สรุปโครงสรางในการจายชําระเงินในการเขาซื้อเงินลงทุน 

 
หมายเหตุ :  วันที่การซ้ือขายเสร็จสมบูรณ หมายถึง วันทําการที่ 5 ภายหลังจากที่ผูซ้ือไดรับใบอนุญาตลงทุนในเมโทร 

 เวียดนาม ฉบับแกไข  

(รายละเอียดวิธีการจายชําระเงินและหลักประกันจายชําระ จะเปนไปตามเง่ือนไขที่ปรากฏในตารางขางตน) 

ทั้งน้ี เกณฑที่ใชในการกําหนดมูลคาสิ่งตอบแทนในการเขาทํารายการดังกลาวเปนไปตามที่ผูขายและ TCCH ได
ตกลงกัน โดยในกรณีที่ที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติใหบริษัทและ/หรือบริษัทยอยเขาซื้อเงินลงทุนในเมโทร เวียดนาม บริษัท
และ/หรือบริษัทยอย จะตองจัดหาแหลงเงินทุนสําหรับการเขาซื้อเงินลงทุนในเมโทร เวียดนาม ซึ่งจะมาจากการกูยืมเงิน
ระยะสั้น และ/หรือการกูยืมเงินระยะยาว รวมท้ังคณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาใหมีการเพ่ิมทุนของบริษัท โดยจัดสรร
หุนสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือเสนอขายใหแกผูถือหุนตามสัดสวนจํานวนหุนที่ผูถือหุนแตละรายถืออยู (Right Offering) และ/หรือ
จัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือเสนอขายใหกับบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ในจํานวนและสัดสวนที่มีความ
เหมาะสมและเพียงพอตอการใชเปนแหลงเงินทุนเพ่ือชําระคืนหน้ีกูยืมขางตน ซึ่งจะตองมีการนําเสนอเพ่ือขออนุมัติตอที่
ประชุมผูถือหุนของบริษัทอีกครั้ง 

13 ต.ค. 2557 8 ม.ค. 2558 18 ก.พ. 2558 12 มี.ค. 2558 17 เม.ย. 2558

EGM อนุมัติรายการ
ซื้อ METRO Vietnam

EGM ยกเลิก
รายการ

TCCH ลงนามใน SPA 
กับ METRO

BJC’s BOD 
พิจารณา
รายการ

BJC’s AGM 
พิจารณา
รายการ

ลงนามใน Novation Agreement / 
ดําเนินการตามขั้นตอน / 

ขออนุมัติแกไข IC

ไมเกิน 
19 พ.ค. 2559

ทราบผลการ
อนุมัติ IC

เมโทร อินเตอรเนชั่นแนล โฮลดิ้ง  
(ผูขาย)

เมโทร แคช แอนด แคร่ี 
เวียดนาม ลิมิเต็ด

หาง METRO เวียดนาม

100%- ชําระเงินเทากับมูลคากิจการ 
ซ่ึงคํานวณจากกรณีท่ีเมโทร 
เวียดนาม ไมมีหนี้สินท่ีมี
ภาระดอกเบ้ียเขาบัญชี
เงินทุนของ เมโทร เวียดนาม

- ลดวงเงิน SBLC เปนจํานวน
เทากับราคาซ้ือหักเงินท่ีผูซ้ือ
ตองโอนเขาบัญชีเงินทุนของ
เมโทร เวียดนาม

- วาง SBLC เพิ่มเปนประกัน
การจายชําระเงิน 50 ลานยูโร 

3

สงมอบหนังสือค้ําประกัน
จํานวน 655 ลานยูโร ใหกับผูขาย
(ประมาณ 23,600 ลานบาท)

1
2 ย่ืนเอกสารขอแกไข

ใบอนุญาตลงทุน

4

อนุมัติแกไข
ใบอนุญาตลงทุน

5 ใบอนุญาตลงทุนฉบับแกไข

6 โอนเงินจากบัญชีของเมโทร เวียดนาม 
ให ผู ข า ยน อกป ระ เท ศ เ วี ยด นา ม 
ในวันท่ีการซ้ือขายเสร็จสมบูรณ

BJC และ/หรือบริษัทยอย
(ผูซ้ือ)

เมโทร แคช แอนด แครี่
อินเตอรเนช่ันแนล โฮลดิ้ง บี.วี.

(ผูขาย)

เมโทร แคช แอนด แครี่
 เวียดนาม ลิมิเต็ด
(เมโทร เวียดนาม)

หนวยงานที่ เก่ียวของในการแกไข
ใบอนุญาตลงทุน (ประเทศเวียดนาม)

บัญชีเงินทุนของเมโทร เวียดนาม
 (Capital Account) 
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นอกจากน้ี บริษัทยังสามารถเลือกรับความสนับสนุนการดําเนินธุรกิจในดานตางๆ ในเมโทร เวียดนาม จากเมโทร 
เอจี เชน การใชช่ือการคา METRO การวาจางผูบริหารจากเมโทร เอจี (Expat Staff) บริการดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
บริการดานการฝกอบรมพนักงาน บริการงานสวนกลาง เปนตน โดยการจายชําระคาตอบแทนใหกับเมโทร เอจี สําหรับการ
รับความสนับสนุนดังกลาวเปนคาธรรมเนียมตามมูลคาที่กําหนดไวแนนอนตามสัญญา ซึ่งบริษัทไดมีการเจรจาตกลงให
เหมาะสมกับรูปแบบการดําเนินธุรกิจของบริษัท ตอไป และสอดคลองกับวิธีการและโครงสรางคาธรรมเนียมที่เมโทร 
เวียดนามมีการจายชําระในอดีต 

1.4 รายละเอียดสินทรัพยท่ีไดมา 

บริษัทและ/หรือบริษัทยอยจะไดมาซึ่งเงินลงทุนทั้งหมดในเมโทร เวียดนาม ซึ่งประกอบธุรกิจเปนผูใหบริการศูนย
จําหนายสินคาอุปโภคและบริโภคแบบคาสง แบบชําระเงินสด และบริการตนเอง (Cash & Carry) ภายใตช่ือ “METRO” ใน
ประเทศเวียดนาม รายละเอียดเพ่ิมเติมของเมโทร เวียดนาม สามารถพิจารณาไดในเอกสารแนบ 3 

2. ความสมเหตุสมผลของรายการ  

2.1  วัตถปุระสงคและประโยชนของรายการ 

การเขาซื้อเงินลงทุนในเมโทร เวียดนามครั้งน้ี เปนนโยบายการดําเนินงานของผูบริหารที่จะชวยใหกลุมบริษัท
บรรลุเปาหมายในการเปนผูนําในการผลิตและจัดจําหนายสินคาอุปโภคบริโภคท่ีใชในชีวิตประจําวันใหแกลูกคาในภูมิภาค
อาเซียนตามวิสัยทัศนที่วางไว โดยภายหลังการเขาทํารายการ บริษัทจะกาวเขาสูการเปนผูประกอบการธุรกิจรานคาหรือศูนย
จําหนายสินคาอุปโภคบริโภคสมัยใหม (Modern Trade) รายใหญ ซึ่งมีสวนแบงการตลาดเปนอันดับสองในประเทศ
เวียดนาม ซึ่งเปนธุรกิจและประเทศท่ีมีแนวโนมการขยายตัวของตลาดรานจําหนายสินคาอุปโภคบริโภคสมัยใหมในอัตราที่
สูงกวาคาเฉล่ียของประเทศหลักในภูมิภาคอาเซียน อีกทั้ง กลุมบริษัทจะมีชองทางการจัดจําหนายสินคาอุปโภคบริโภคของ
ตนเองในเวียดนามเพ่ิมขึ้นครอบคลุมทั้งในรูปแบบคาปลีกและคาสง  ทําใหบริษัทมีโครงสรางพ้ืนฐานในการผลิตและ
กระจายสินคา (Supply Chain Infrastructure) อยางครบวงจรในเวียดนาม นอกจากน้ี การประสานประโยชนทางธุรกิจ
ระหวางธุรกิจเดิมในปจจุบันของกลุมบริษัทและธุรกิจศูนยจัดจําหนายสินคาอุปโภคบริโภคแบบคาสงขนาดใหญของเมโทร 
เวียดนามท่ีบริษัทคาดวาจะเกิดขึ้นจากการเขาทํารายการในครั้งน้ี จะชวยใหกลุมบริษัทมีชองทางการจัดจําหนายสินคาขนาด
ใหญเปนของตนเอง เพ่ือตอยอดการขายสินคาและบริการของกลุมบริษัทใหกับฐานลูกคาใหม รวมถึงชวยลดตนทุนโดยรวม
จากการบริหารการจัดซื้อและการขนสงรวมกับธุรกิจเดิมของกลุมบริษัทในเวียดนาม และเพ่ิมโอกาสการทํากําไรในอนาคต
ของกลุมบริษัท เพ่ือใหกลุมบริษัทมีขีดความสามารถในการแขงขันเพ่ิมขึ้นและมีจุดยืนที่ดีเตรียมรับการเปดเสรีประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนในสิ้นป 2558 

นอกจากน้ี เน่ืองจากปจจุบันเมโทร เวียดนามมีศักยภาพและความพรอมในการดําเนินธุรกิจทั้งดานสินทรัพย 
(จํานวนและที่ต้ังสาขาของรานคา) บุคลากร ระบบงานและเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการขอมูลฐานลูกคาและ
ระบบโลจิสติกส ประกอบกับบริษัทมีแผนงานที่จะเพ่ิมประสิทธิภาพและขีดความสามารถการแขงขันทางธุรกิจของเมโทร 
เวียดนามในหลายดาน เพ่ือผลักดันผลการดําเนินงานใหมีทิศทางดีขึ้นในอนาคต การเขาทํารายการในครั้งน้ี จึงเปนการเพิ่ม
โอกาสใหบริษัทมีแหลงรายไดจากธุรกิจใหมที่มีศักยภาพในการสรางผลตอบแทนจากการลงทุนแกบริษัทในอนาคต 
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2.2 ปรียบเทียบขอดีและขอดอยของการเขาทํารายการ  

 ขอดีและขอดอยของการทํารายการ 

ขอดีของการทํารายการ 

1) เปนการลงทุนในกิจการที่มีสินทรัพยซึ่งมีศักยภาพในการประกอบธุรกิจ 

การเขาทํารายการดังกลาว ทําใหบริษัทไดมาซึ่งกิจการที่มีสินทรัพยซึ่งมีศักยภาพในการประกอบธุรกิจรานคาปลีก
สมัยใหม (Modern Trade) ในเวียดนาม โดยปจจุบันเมโทร เวียดนาม เปนผูประกอบการธุรกิจรานคาหรือศูนยจําหนาย
สนิคาอุปโภคบริโภคสมัยใหมที่มีสวนแบงตลาดเปนอันดับ 2 ของมูลคาตลาดรานคาหรือศูนยจําหนายสินคาอุปโภคบริโภค
สมัยใหมทั้งหมดของเวียดนาม และมีช่ือเสียงเปนที่รูจักจากผูบริโภคโดยทั่วไป นับแตเปดหาง METRO สาขาแรกใน
เวียดนามเมื่อป 2545 โดยปจจุบัน เมโทร เวียดนามมีสินทรัพยและองคประกอบในการดําเนินธุรกิจสําคัญที่เอื้อตอ
ความสําเร็จในการประกอบธุรกิจรานจําหนายสินคาอุปโภคบริโภคสมัยใหม ดังน้ี 

 สาขาที่ต้ังอยูในเมืองที่เปนศูนยกลางเศรษฐกิจและชุนชนเมืองขนาดใหญ 19 แหงทั่วประเทศเวียดนาม อาทิ
เชน หาง METRO สาขา An Phu10 และสาขา Binh Phu11 ซึ่งเปนสาขาที่เปดดําเนินการในชวงแรก โดย
ปจจุบันสาขาดังกลาวยังคงมีศักยภาพในการสรางรายไดและการทํากําไรใหกับเมโทร เวียดนามอยางตอเน่ือง 

 ระบบงานและเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการขอมูลฐานลูกคา รวมถึงฐานลูกคาสมาชิกมากกวา 
911,000 ราย ซึ่งประกอบดวย กลุมลูกคาผูประกอบการธุรกิจโรงแรม รานอาหารและจัดเล้ียง (HoReCa) กลุม
ลูกคารานคา (Trader) และกลุมลูกคาบริษัทสํานักงาน (Services and Companies & Offices) ที่มีกําลังซื้อสูง
และมุงเนนเรื่องคุณภาพของสินคาและบริการมากกวาการแขงขันดานราคา  

 โครงสรางพ้ืนฐานในการผลิตและกระจายสินคา (Supply Chain Infrastructure) อยางครบวงจร ประกอบดวย 
คลังสินคาและศูนยกระจายสินคาแบบ Cross Docking 

ดังน้ัน ดวยศักยภาพและความพรอมของเมโทร เวียดนามในการประกอบธุรกิจดังกลาวที่มีอยูในปจจุบันดังที่กลาว
มาขางตน  ภายใตแผนงานและการบริหารจัดการของบริษัทในดานตางๆ เพ่ือปรับปรุงผลการดําเนินงานของเมโทร 
เวียดนามใหมีทิศทางที่ดีขึ้น เชน การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการพ้ืนที่ขายสินคา การเจรจาตอรองเง่ือนไข
การคากับคูคา การบริหารจัดการดานบุคลากร การลดตนทุนและควบคุมคาใชจายในดานตางๆ และการเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียน เปนตน จะทําใหบริษัทมีโอกาสไดรับประโยชนและผลตอบแทนจากการลงทุนในธุรกิจ
รานคาปลีกสมัยใหมในเวียดนามตามเปาหมายที่วางไว นอกจากน้ี การมีขอตกลงเรื่องผูขายหรือบริษัทในกลุมของผูขาย
จะตองไมดําเนินธุรกิจรานคาประเภท Wholesale และ Cash & Carry หรือธุรกิจรานคาปลีกสินคาประเภทอาหาร อันจะเปน
การแขงขันกันกับการประกอบธุรกิจของเมโทร เวียดนาม ในชวงระยะเวลา 30 เดือน ภายหลังจากการเขาทํารายการเสร็จสิ้น 
ยังเปนจํากัดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจที่อาจแขงขันทางตรงระหวางกลุมผูขายกับกลุมบริษัทในอนาคตดวย อยางไรก็

                                                           
10 An Phú เปนตําบลหนึ่งในจังหวัด An Giang ซ่ึงถือเปนประตูทางการคาบริเวณสามเหลี่ยมปากแมน้ําโขงที่เชื่อมโยงสองจังหวัด
เศรษฐกิจสําคัญของเวียดนาม (Ho Chi Minh City และ Can Tho) กับเมืองพนมเปญ ประเทศกัมพูชา  

11 Binh Phu เปนตําบลหน่ึงในจังหวัด Thái Nguyên ซ่ึงเปนจังหวัดใหญอันดับเกาของเวียดนามที่เปนแหลงปลูกและผลิตใบชาที่
สําคัญ รวมทั้งเปนศูนยกลางของสถาบันการศึกษาตางๆ ของเวียดนาม  
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ดี หากกลุมผูขายประสงคจะเขาดําเนินธุรกิจขางตนในเวียดนามอีกครั้ง กลุมผูขายจะตองดําเนินการตามขั้นตอนในการขอ
ใบอนุญาตตอหนวยงานที่เก่ียวของ ซึ่งอาจมีความเปนไปไดคอนขางนอย 

2) สรางธุรกิจใหมเพ่ือเพ่ิมแหลงรายไดของกลุมบริษัทในอนาคต 

การเขาลงทุนในเมโทร เวียดนาม เปนการขยายการลงทุนของกลุมบริษัทในธุรกิจรานคาปลีกสมัยใหม (Modern 
Trade) ซึ่งบริษัทเพ่ิงเริ่มดําเนินธุรกิจดังกลาวเม่ือป 2556 ที่ผานมา (บริษัทลงทุนใน Thai An Vietnam Trading Company 
Limited เพ่ือใหบริการดานเทคโนโลยีในการบริหารรานคาสะดวกซื้อภายใตเครื่องหมายการคา “B’s mart” ในเวียดนาม) 
ทั้งน้ี จากแนวโนมการขยายตัวอยางตอเน่ืองของภาวะเศรษฐกิจ การคาการลงทุน และการบริโภคภายในประเทศของ
เวียดนามในชวงที่ผานมา ซึ่งมีอัตราการเติบโตสูงกวาคาเฉล่ียของภูมิภาคอาเซียน อีกทั้งธนาคารโลกคาดการณวา เศรษฐกิจ
เวียดนามจะมีการขยายตัวอยางตอเน่ืองในป 2557 - 2559 ในอัตรารอยละ 5.4 รอยละ 5.5 และรอยละ 5.8 สูงกวาคาเฉล่ียของ
ภูมิภาคอาเซียน ซึ่งอยูท่ีรอยละ 4.5 รอยละ 5.0 และรอยละ 5.1 ในป 2557 - 2559 ตามลําดับ  ประกอบกับทิศทางการเติบโต
อยางกาวกระโดดของธุรกิจรานคาปลีกสมัยใหมของเวียดนามตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
ผูบริโภค ซึ่ง Planet Retail คาดการณวาในชวงป 2556 - 2561 ธุรกิจดังกลาวในเวียดนามจะมีการขยายตัวในอัตราการเติบโต
เฉล่ียสะสม (CAGR) รอยละ 16.9 เน่ืองจากปจจุบันอัตราการเพ่ิมขึ้นของธุรกิจตลาดรานคาหรือศูนยจําหนายสินคาอุปโภค
บริโภคสมัยใหม (Penetration Rate) ของเวียดนามยังมีอัตราตํ่ากวาคาเฉล่ียของภูมิภาคอาเซียน โดยในป 2556 เทากับรอยละ 
4.00 เมื่อเทียบกับคาเฉล่ียของภูมิภาคอาเซียนที่รอยละ 39.6 ดังน้ัน การเขาทํารายการดังกลาว จะชวยใหกลุมบริษัทมีแหลง
รายไดจากธุรกิจใหมที่มีโอกาสสรางผลตอบแทนจากการลงทุนแกบริษัทในอนาคต ในกรณีที่เศรษฐกิจเวียดนามมีการ
ขยายตัวตามคาดการณและผลประกอบการในอนาคตของเมโทร เวียดนามเปนไปตามแผนงานท่ีบริษัทไดวางไว 

3) สนับสนุนใหบริษัทสามารถเริ่มธุรกิจใหมไดอยางรวดเร็ว  

การขยายการลงทุนของกลุมบริษัทเขาสูธุรกิจรานคาปลีกสมัยใหมในเวียดนาม ในรูปแบบศูนยจําหนายสินคา
อุปโภคและบริโภคแบบคาสงแบบชําระเงินสดและบริการตนเอง (Cash & Carry) ดวยการเขาซื้อเงินลงทุนในเมโทร 
เวียดนามในครั้งน้ี จะทําใหบริษัทสามารถเริ่มตนธุรกิจดังกลาวและเพ่ิมโอกาสในการไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนได
รวดเร็วขึ้นเมื่อเทียบกับการที่บริษัทเริ่มธุรกิจดวยตนเอง ซึ่งคาดวาจะตองใชระยะเวลาในการดําเนินการคอนขางมากเพ่ือให
มีเครือขายสาขาครอบคลุมเทากับหาง METRO ในปจจุบันจํานวน 19 สาขา ในทําเลที่ต้ังที่มีศักยภาพ ซึ่งสามารถสราง
รายไดใหกับกลุมบริษัทไดทันที และจะชวยใหกลุมบริษัทสามารถเติบโตไปพรอมกับแนวโนมการขยายตัวของตลาด
จําหนายสินคาอุปโภคบริโภคสมัยใหมของเวียดนามต้ังแตป 2558 เน่ืองจากปจจุบันเมโทร เวียดนามมีความพรอมในการ
ดําเนินธุรกิจในหลายดาน ตามท่ีไดกลาวไวในขอ 1) ซึ่งเปนปจจัยสําคัญหน่ึงของความสําเร็จสําหรับธุรกิจรานคาปลีก
สมัยใหม   

4) เกิดการประสานประโยชนกับธุรกิจปจจุบันของกลุมบริษัท 

การลงทุนในเมโทร เวียดนาม จะชวยกอใหเกิดการประสานประโยชนตอการดําเนินธุรกิจปจจุบันของกลุมบริษัท
หลายประการ เชน 

 เพ่ิมชองทางการจัดจําหนายแบบรานคาสง : เน่ืองดวยหาง METRO เวียดนาม มีสาขาต้ังกระจายในเมือง
สําคัญทั่วทุกภาคของประเทศเวียดนาม ดังน้ัน ภายหลังการเขาทํารายการ จะทําใหบริษัทมีชองทางการจัด
จําหนายสินคาอุปโภคบริโภคของกลุมบริษัทใหเขาถึงผูบริโภคในตลาดเวียดนามไดกวางขวางเพิ่มขึ้นกวา
ปจจุบัน ผานชองทางการจัดจําหนายแบบรานคาสงขนาดใหญ ซึ่งกลุมบริษัทยังไมมีชองทางการจัดจําหนาย
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ดังกลาว โดยปจจุบัน กลุมบริษัทจัดจําหนายสินคาของตนในเวียดนามผานรานคาปลีกสมัยใหมของ
ผูประกอบการรายอื่น และผานราน B’s Mart ซึ่งเปนบริษัทที่บริษัทในเครือใหคําปรึกษาและบริการทางดาน
เทคนิคการดําเนินธุรกิจคาปลีก  

 ขยายฐานลูกคาและรายไดจากขายสินคาและบริการของกลุมบริษัท : ดวยเหตุที่กลุมลูกคาเปาหมายหลักของ
หาง METRO เวียดนาม คือ กลุมลูกคาผูประกอบการธุรกิจโรงแรม รานอาหารและจัดเล้ียง (HoReCa) กลุม
ลูกคารานคา (Trader) และกลุมลูกคาบริษัทสํานักงาน (Services and Companies & Offices) ดังน้ัน การเขาทํา
รายการดังกลาว นอกจากจะเปนการเพ่ิมฐานลูกคาใหมๆ ของกลุมบริษัทในตลาดเวียดนาม ยังชวยใหบริษัทมี
ชองทางการจัดจําหนายและโอกาสเพิ่มรายไดจากการขายสินคาและบริการของกลุมบริษัทที่มีอยูในปจจุบัน 
อาทิเชน ผลิตภัณฑกระดาษชําระตรา Cellox ซึ่งกลุมบริษัทไดเปดโรงงานผลิตกระดาษทิชชู (Converting 
Plant) ที่จังหวัด Binh Duong ในเวียดนาม ซึ่งโรงงานดังกลาวไดเริ่มดําเนินการผลิตต้ังแตเดือนกันยายนป 
2554 เปนตนมา 

 พัฒนาประสิทธิภาพงานบริการดานโลจิสติกสในเวียดนาม : การที่เมโทร เวียดนาม มีคลังสินคาและศูนย
กระจายสินคาแบบ Cross Docking ต้ังอยูที่เมือง Hanoi ทางภาคเหนือ และเมือง Binh Duong ทางภาคใตของ
เวียดนาม ซึ่งชวยใหกลุมบริษัทมีจํานวนพ้ืนที่และที่ต้ังของคลังสินคาเพ่ิมมากข้ึน (ปจจุบัน บริษัทมีคลังสินคา
ที่ Ho Chi Minh  Danang Hanoi และ Can Tho ซึ่งเปนเมืองหลักของสาขาหาง METRO) จะชวยเพ่ิมศักยภาพ
ในการดําเนินธุรกิจใหบริการนําเขา สงออก และจัดจําหนายสินคาในเวียดนามของกลุมบริษัท ผานการใช
โครงสรางพ้ืนฐานดังกลาวรวมกัน เชน การใชระบบกระจายสินคาและขนสงสินคารวมกัน ซึ่งปจจุบัน
ดําเนินการโดย Thai Corp International (Vietnam) Company Limited และ Phu Thai Group Joint Stock 
Company ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งในดานความรวดเร็วและพื้นที่ใหบริการ (ปจจุบัน Phu Thai Group 
Joint Stock Company เปนผูใหบริการกระจายสินคาแกรานคาสง รานคาปลีก และรานสะดวกซ้ือ ที่มีขนาด
ใหญที่สุดในเขตภาคเหนือของเวียดนาม) รวมถึงบริษัทจะมีการศึกษาเพ่ิมเติมในการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารคลังสินคาและกระจายสินคารวมกันตอไป ซึ่งการเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินการดังกลาว คาดวา
จะชวยประหยัดตนทุนดานโลจิสติกสของกลุมบริษัทไดในอนาคต 

 เพ่ิมประสิทธิภาพและอํานาจตอรองในการจัดซื้อสินคา :  แมวาหาง METRO เวียดนาม จะมีลักษณะการ
ดําเนินธุรกิจและกลุมลูกคาเปาหมายท่ีแตกตางกับรานคาสะดวกซื้อ B’s Mart ซึ่งเปนบริษัทที่บริษัทในเครือ
ใหคําปรึกษาและบริการทางดานเทคนิคการดําเนินธุรกิจคาปลีก อยางไรก็ดี กลุมบริษัทคาดวาจะสามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดซื้อสินคาบางประเภทรวมกัน หรือการเจรจาตอรองเงื่อนไขทางการคากับคูคาที่ดีขึ้น 
ซึ่งจะชวยลดตนทุนของกลุมบริษัท เน่ืองจากปจจุบัน เมโทร เวียดนาม มียอดขายสินคาจํานวนมาก โดยคิด
เปนสวนแบงการตลาดอันดับที่ 2 ในขณะที่ ณ สิ้นป 2557 รานคา B’s Mart มีจํานวน 94 สาขา โดยภายหลัง
การทํารายการ กลุมบริษัทคาดวาจะมีการขยายสาขาของทั้งหาง METRO และรานสะดวกซื้อ B’s Mart ซึ่ง
เปนบริษัทที่บริษัทในเครือใหคําปรึกษาและบริการทางดานเทคนิคการดําเนินธุรกิจคาปลีกเพ่ิมเติมในทั่วทุก
ภูมิภาคของเวียดนาม  

5) เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันและจุดยืนที่ดีของกลุมบริษัทเตรียมรับการเปดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

การเขาลงทุนในเมโทร เวียดนามดังกลาว ทําใหกลุมบริษัทมีโครงสรางพ้ืนฐานในการผลิตและกระจายสินคา 
(Supply Chain Infrastructure) ในเวียดนามอยางครบวงจร ครอบคลุมต้ังแตตนนํ้าในฐานะผูผลิตสินคา กลางนํ้าในฐานะผู
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กระจายสินคา และปลายนํ้าในฐานะรานจําหนายสินคาแกผูบริโภค (ทั้งประเภทคาปลีกและคาสง) ซึ่งการดําเนินธุรกิจอยาง
ครบวงจรดังกลาว ประกอบกับแผนงานของบริษัทที่มุงเนนการประสานความรวมมือทางธุรกิจระหวางกิจการตางๆ ภายใน
กลุมบริษัท เพ่ือใหเกิดการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพเกิดความคุมคาและประโยชนสูงสุดดังที่กลาวมาขางตนน้ัน 
นับเปนกลยุทธหน่ึงที่จะชวยลดตนทุนในการประกอบธุรกิจและเพิ่มโอกาสในการสรางผลกําไรโดยรวมของกลุมบริษัท 
สงผลใหกลุมบริษัทมีศักยภาพในการดําเนินธุรกิจและขีดความสามารถในการแขงขันเพ่ิมขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะเมื่อเปด
เสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป 2558  นอกจากน้ี การเขาลงทุนในเมโทร เวียดนาม ซึ่งเปนหน่ึงในผูนําของธุรกิจรานคา
ปลีกสมัยใหมในเวียดนาม ยังทําใหกลุมบริษัทมีขนาดทางธุรกิจใหญขึ้น รวมถึงเปนการเพิ่มบทบาทและช่ือเสียงของกลุม
บริษัทในฐานะนักลงทุนรายใหญในเวียดนามและภูมิภาคอาเซยีน   

6) เพ่ิมความหลากหลายในการประกอบธุรกิจของกลุมบริษัท 

การขยายการลงทุนในธุรกิจรานคาปลีกสมัยใหมในเวียดนามครั้งน้ี  เปนการเพ่ิมความหลากหลายในการประกอบ
ธุรกิจของกลุมบริษัท ทั้งประเภทธุรกิจและที่ต้ังของธุรกิจ ซึ่งเปนแนวทางหน่ึงที่จะชวยลดความเสี่ยงหรือผลกระทบที่
อาจจะเกิดขึ้นตอกลุมบริษัทกรณีธุรกิจหลักอยางใดอยางหน่ึงของกลุมบริษัทในปจจุบันมีผลการดําเนินงานไมเปนไปตาม
แผนงานหรือเปาหมายที่วางไว ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม อน่ึง ในป 2557 กลุมบริษัทมีรายไดจากกลุมสินคาและบริการทาง
บรรจุภัณฑ รอยละ 41.62 กลุมสินคาและบริการทางอุปโภคบริโภค รอยละ 37.50 กลุมสินคาและบริการทางเวชภัณฑและ
ทางเทคนิค รอยละ 17.85 และกลุมธุรกิจอื่นๆ รอยละ 4.60 โดยแบงเปนรายไดจากการขายสินคาและใหบริการ
ภายในประเทศ รอยละ 76.4 และรายไดจากการคาตางประเทศ รอยละ 23.6 ซึ่งโดยสวนใหญประมาณรอยละ 68 มาจาก
ธุรกิจในเวียดนาม  

7) สนับสนุนเปาหมายการดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัท 

ดวยหน่ึงในเปาหมายการดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัท คือ การเปนผูนําในการผลิตและจัดจําหนายสินคาอุปโภค
บริโภคท่ีใชในชีวิตประจําวันใหแกลูกคาในภูมิภาคอาเซียน ดังน้ัน การเขาทํารายการในครั้งน้ีที่ทําใหกลุมบริษัทมีชองทาง
การจัดจําหนายสินคาอุปโภคบริโภคของตนเองในเวียดนามเพ่ิมขึ้นครอบคลุมทั้งในรูปแบบคาปลีกและคาสง และสงผลให
บริษัทมีโครงสรางพ้ืนฐานในการผลิตและกระจายสินคา (Supply Chain Infrastructure) อยางครบวงจรในเวียดนาม เพ่ือให
เปนฐานในการเช่ือมโยงการคาสูตลาดอื่นในประเทศขางเคียงน้ัน จึงเปนการลงทุนที่จะชวยสนับสนุนใหเปาหมายดังกลาว
ของกลุมบริษัทบรรลุผลสําเร็จไดในอนาคต 

ขอดอยของการทํารายการ 

1) ผลการดําเนินงานของกลุมบริษัทอาจดอยลง 

ภายหลังการเขาทํารายการ เมโทร เวียดนามจะมีสถานะเปนบริษัทยอยของบริษัท ทําใหบริษัทอาจตองรับรูผล
ขาดทุนจากการดําเนินงานของเมโทร เวียดนาม เขามาในงบการเงินรวมของบริษัทในชวงเริ่มตน ในกรณีที่ผูบริหารของ
บริษัทไมสามารถปรับปรุงผลการดําเนินงานของเมโทร เวียดนาม ใหมีทิศทางที่ดีขึ้นในอนาคตตามประมาณการ ซึ่งอาจทํา
ใหผลการดําเนินงานของบริษัทดอยลงจากการจัดทํางบการเงินรวมดังกลาว โดยสําหรับป 2557 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 
เมโทร เวียดนามมีผลขาดทุนจํานวน 294.17 พันลานเวียดนามดอง (441.26 ลานบาท) อยางไรก็ดี ขอมูลจากการสัมภาษณ
ผูบริหารของบริษัทระบุวา ภายหลังการเขาทํารายการ บริษัทมีแผนงานหลายดานเพ่ือปรับปรุงผลการดําเนินงานของเมโทร 
เวียดนาม เชน กลยุทธทางการตลาดเพ่ือเพ่ิมยอดขาย การปรับสัดสวนสินคา รวมถึงการลดตนทุนและควบคุมคาใชจายในดาน
ตางๆ เปนตน เพ่ือใหเมโทร เวียดนาม สามารถกลับมามีผลการดําเนินงานที่มีกําไร 
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2) เพ่ิมภาระเงินกูยืมและคาใชจายดอกเบี้ยจากสถาบันการเงินเพ่ือเปนแหลงเงินทุนสําหรับการเขาทํารายการ 

  ในกรณีที่ที่ประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2558 อนุมัติใหบริษัทและ/หรือบริษัทยอยของบริษัท เขาซื้อเงินลงทุน 
ในเมโทร เวียดนาม บริษัทและ/หรือบริษัทยอย จะตองจัดหาแหลงเงินทุนสําหรับการเขาซื้อเงินลงทุนในเมโทร เวียดนาม 
ซึ่งจะมาจากการกูยืมเงินระยะสั้น และ/หรือการกูยืมเงินระยะยาว รวมท้ังคณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาใหมีการเพ่ิมทุน

ของบริษัทอีกครั้งหน่ึง12 โดยจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือเสนอขายใหแกผูถือหุนตามสัดสวนจํานวนหุนที่ผูถือหุนแตละ
รายถืออยู (Right Offering) และ/หรือจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือเสนอขายใหกับบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ใน
จํานวนและสัดสวนที่มีความเหมาะสมและเพียงพอตอการใชเปนแหลงเงินทุนเพ่ือชําระคืนหน้ีกูยืมขางตน ซึ่งจะตองมีการ
นําเสนอเพ่ือขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทอีกครั้ง โดยแหลงเงินทุนจากการกูยืม บริษัทยังอยูระหวางการพิจารณา
ขอเสนอ และเง่ือนไขการกูยืมจากสถาบันการเงินตางๆ รวมถึงสกุลเงินกูที่เหมาะสมท้ังในสวนของสกุลยูโร และ/หรือสกุล
บาท และหากบริษัทและ/หรือบริษัทยอยจะมีการกูยืมในสกุลยูโร บริษัทมีแผนงานในการทําสัญญาปองกันความเสี่ยงของ
คาเงิน (hedging) ในสวนน้ีดวย โดยบริษัทคาดวาจะเปนเงินกูยืมระยะเวลาไมตํ่ากวา 5 ป และมีอัตราดอกเบ้ียเปนไปตาม
อัตราดอกเบี้ยตลาด 

  ทั้งน้ี การเขาทํารายการดังกลาว จะทําใหบริษัทและ/หรือบริษัทยอยมีภาระดอกเบี้ยเพ่ิมขึ้นจากเงินกูยืม (ตาม
แผนงาน นอกเหนือจากเงินกูยืมดังกลาว บริษัทและ/หรือบริษัทยอยจะกูเงินจากวงเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 
(Bridging Loan) บางสวนเพ่ือใชเปนแหลงเงินทุนในการเขาทํารายการ กอนที่บริษัทจะไดรับเงินสดจากการเพ่ิมทุน ซึ่งตอง
ใชระยะเวลาในการดําเนินการ) โดย ณ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีหน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ยจํานวน 16,928.98 ลานบาท และ
มีอัตราสวนหน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ยตอทุน 0.93 เทา ภายหลังจากการเขาทํารายการ โดยในกรณีที่บริษัทเพ่ิมทุนไดทั้ง
จํานวน คาดวาบริษัทจะตองใชเงินกูยืมในการเขาทํารายการประมาณ 7,380.45 ลานบาท รวมเปนหน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ย
ภายหลังการทํารายการประมาณ 24,309.43 ลานบาท และมีอัตราสวนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบี้ยตอทุนประมาณ 0.70 เทา 
(พิจารณาจากงบการเงินรวม ณ 31 ธันวาคม 2557 โดยไมรวมผลการดําเนินงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต)  อยางไรก็ดี กรณี
บริษัทไมสามารถเพ่ิมทุนไดตามแผนงาน จะสงผลใหบริษัทอาจมีภาระหน้ีสินและภาระดอกเบี้ยจากเงินกูยืมเพ่ิมสูงขึ้น อน่ึง 
TCCH ไดแสดงความจํานงที่จะจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนเกินสัดสวนตามสัดสวนการถือหุนจนกวาจะหมดหรือจนกวาจะไม
มีผูถือหุนรายใดประสงคที่จะจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาวอีกตอไป โดยอยูภายใตเง่ือนไขวา การจองซื้อหุนดังกลาวจะ
ไมทําให TCCH มีหนาที่ในการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของกิจการ 

3) ผลกระทบตอผูถือหุนหากบริษัทตองเพ่ิมทุนเพ่ือใชเปนแหลงเงินทุนในการเขาทํารายการ 

ในกรณีที่บริษัทตองเพ่ิมทุน โดยจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือเสนอขายใหแกผูถือหุนตามสัดสวนจํานวนหุนที่ผู
ถือหุนแตละรายถืออยู (Right Offering) และ/หรือจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือเสนอขายใหกับบุคคลในวงจํากัด (Private 
Placement) ในจํานวนและสัดสวนที่มีความเหมาะสมและเพียงพอตอการใชเปนแหลงเงินทุนเพ่ือชําระคืนหน้ีกูยืมขางตน 
จะมีผลกระทบตอผูถือหุนในดานสัดสวนการถือหุน (Control Dilution) และกําไรสุทธิตอหุน (Earning Dilution) และใน
กรณีที่การเพ่ิมทุนดังกลาวมีการเสนอขายหุนเพ่ิมทุนในราคาตํ่ากวาราคาตลาด ก็จะมีผลกระทบตอราคาตลาดของหุนของ
บริษัท (Price Dilution) ดวย ซึ่งผลกระทบดังกลาวจะมากหรือนอยขึ้นกับรายละเอียดการออกและเสนอขายหุนเพ่ิมทุน เชน 

                                                           
12 การเพิ่มทุนของบริษัทตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวันที่ 13 ตุลาคม 2557 ไดถูกยกเลิกไป เนื่องจากมติใหเพิ่มทุนดังกลาว
มีวัตถุประสงคเพื่อการเขาซ้ือเงินลงทุนตามสัญญาซ้ือขายเงินลงทุนฉบับเดิม (ฉบับลงวันที่ 7 สิงหาคม 2557) ดังน้ัน เมื่อผูถือหุนมีมติไมอนุมัติ
การเขาทํารายการซื้อขายเงินลงทุนตามสัญญาซ้ือขายเงินลงทุนฉบับเดิม จึงถือวามติใหเพิ่มทุนดังกลาวไดถูกยกเลิกไป 
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จํานวนหุนที่ออก การจัดสรรหุน และราคาเสนอขายหุน เปนตน ซึ่งการเพ่ิมทุนดังกลาว คณะกรรมการบริษัทจะตองมีการ
นําเสนอเพ่ือขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทอีกครั้ง  

อยางไรก็ตาม หากอางอิงตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2557 ในการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท 
จํานวนไมเกิน 360,434,444 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท รวมจํานวน 360,434,444 ลานบาท และการจัดสรรหุน
สามัญเพ่ิมทุนของบริษัท ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน ในอัตราจัดสรร 9 หุนเดิมตอ 2 หุนใหม และ/
หรือบุคคลในวงจํากัด ในราคาเสนอขาย 45 บาทตอหุน เพ่ือใชเปนแหลงเงินทุนในการเขาทํารายการ ทั้งน้ี ในกรณีที่ผูถือหุน
เดิมทุกรายใชสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนทั้งหมด จะไมกอใหเกิดผลกระทบตอผูถือหุนในดานสัดสวนการถือหุน 
(Control Dilution) เน่ืองจากเปนการจัดสรรตามสัดสวนการถือหุนเดิม อยางไรก็ดี ในกรณีที่ผูถือหุนเดิมไมใชสิทธิในการ
จองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนจะกอใหเกิดผลกระทบตอผูถือหุน ดังน้ี 

ผลกระทบตอผูถือหุนจากการเพ่ิมทุนของบริษัท* 

ผลกระทบตอผูถือหุน 
ดานสัดสวนการถือหุน 

Control Dilution  
(รอยละ) 

ดานกําไรสุทธิตอหุน** 
Earning Dilution 

(รอยละ) 

ดานราคาตลาด 
ของหุนสามัญ***  

Price Dilution  (รอยละ) 
กรณีที่ 1  ผูถือหุนเดิมใชสิทธิในการจองซ้ือหุน

สามัญเพิ่มทุนทั้งหมด 
- 18.18 - 

กรณีที่ 2  ผูถือหุนเดิมไมใชสิทธิในการจองซ้ือ
หุนสามัญเพิ่มทุนทั้งหมด 

18.18 18.18 - 

รายละเอียดการคํานวณผลกระทบตอผูถือหุน (Dilution Effect)* 
หนวย: จํานวนหุนหนวยเปนลานหุน และจํานวนเงินหนวยเปนลานบาท 

1. Control Dilution = จํานวนหุนเพิ่มทนุ / (จํานวนหุนกอนเสนอขายหุนเพิ่มทุน** + จํานวนหุนเพิ่มทุน) 

 = 360.43 / (1,621.96+360.43) 

 = รอยละ 18.18 

2. Earning Dilution*** = (EPS กอนเสนอขายหุนเพิ่มทุน – EPS หลังเสนอขายหุนเพิ่มทุน) / EPS กอนเสนอขายหุนเพิ่มทุน 

 = (1.04 - 0.85) / 1.04 

 = รอยละ 18.18 

โดยที่:   

EPS กอนเสนอขาย = กําไรสุทธิของบริษัท สําหรับ 4 ไตรมาสยอนหลังส้ินสุด 31 ธันวาคม 2557 / จํานวนหุนกอนเสนอขาย 

 = 1,679.50 / 1,621.96 

 = 1.04 บาทตอหุน 

EPS หลังเสนอขาย = กําไรสุทธิของบริษัท สําหรับ 4 ไตรมาสยอนหลังส้ินสุด 31 ธันวาคม 2557/ (จํานวนหุนกอนเสนอขาย + 
จํานวนหุนเพิ่มทนุ) 

 = 1,679.50 / (1,621.96+360.43) 

 = 0.85 บาทตอหุน 

3. Price Dilution = (ราคาตลาดกอนเสนอขายหุนเพิ่มทุน - ราคาหลังเสนอขายหุนเพิ่มทนุ) / ราคาตลาดกอนการเสนอขายหุน
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เพิ่มทุน 

 = (38.43 - 39.62) / 38.43 

 = รอยละ (3.01) ราคาหลังเสนอขายหุนเพิ่มทุนสูงกวาราคาตลาดกอนเสนอขายหุนเพิ่มทนุ จึงไมเกิด Price 
Dilution 

โดยที่:   

ราคาตลาดหลังการเสนอ
ขาย 

= [(ราคาตลาดกอนเสนอขาย**** x จํานวนหุนกอนเสนอขาย) + (ราคาใชสิทธิซ้ือหุนเพิ่มทุน x จํานวนหุน
เพิ่มทุน)] / (จํานวนหุนกอนเสนอขาย + จํานวนหุนเพิ่มทุน)] 

 = [(38.43  x 1,621.96 ลานหุน) + (45.00 x 360.43 ลานหุน)] / (1,621.96 + 360.43 ลานหุน)] 

 = 39.62 บาทตอหุน 
 

หมายเหตุ  *     ผลกระทบตอผูถือหุนคํานวณโดยกําหนดใหจํานวนหุนสามัญเพิ่มทุนเทากับ 360.43 ลานหุน ที่ราคาเสนอขายเทากับ 45.00 
บาทตอหุน ตามมติคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 8/2557 ทั้งนี้ ผลกระทบตอผูถือหุนอาจเปลี่ยนแปลงไปจากตารางขางตน ใน
กรณีที่จํานวนหุนสามัญที่เสนอขายและราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาวเปลี่ยนแปลงไป  

 **   รวมประมาณการจํานวนหุนรองรับตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ESOP ของบริษัทที่สามารถใชสิทธิไดกอนการเสนอขายหุน
เพิ่มทุน โดย ณ วันที่ 11 มีนาคม 2558 บริษัทมีหุนชําระแลว 1,592.22 ลานหุน อยางไรก็ดี หากคํานวณจากจํานวนหุนชําระ
แลวในปจจุบัน (กรณีไมมีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ESOP ใชสิทธิในการแปลงสภาพกอนวันเสนอขายหุนเพิ่มทุน) จํานวน
หุนเพิ่มทุนจะเปลี่ยนแปลงเปน 353.83 ลานหุน อยางไรก็ดี Control Dilution, Earning Dilution และ Price Dilution ไม
แตกตางกัน  

 ***  ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระคํานวณ Earning Dilution โดยอางอิงจากผลกําไรสุทธิของบริษัท สําหรับ 4 ไตรมาสยอนหลัง 
ส้ินสุด 31 ธันวาคม 2557 เทากับ 1,679.50 ลานบาท อยางไรก็ดี ผลการดําเนินงานของบริษัท อาจเปลี่ยนแปลงไปภายหลัง
การเขาซ้ือเงินลงทุนในเมโทร เวียดนาม ทั้งนี้ หากพิจารณาวาบริษัทจะมีการเพิ่มทุนในชวงคร่ึงปหลังของป 2558 จํานวน
หุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักจะมีจํานวน 1,802.17 ลานหุน คํานวณมาจากจํานวนหุนในคร่ึงปแรกเทากับ 1,621.96 ลานหุน และ
หุนคร่ึงปหลังเทากับ 1,982.39 ลานหุน ในกรณีนี้จะมี Earning Dilution ประมาณรอยละ 10.00  

 **** ราคาตลาดอางอิงสําหรับคํานวณผลกระทบดานราคา กําหนดโดยใชราคาตลาดถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 15 วันทําการ ถึงวันที่ 11 
มีนาคม 2558 ซ่ึงเปนวันที่คณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 4/2558 มีมติใหนําเสนอท่ีประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาขอเสนอในการ
รับโอนสิทธิการเขาซ้ือเงินลงทุนทั้งหมดของเมโทร เวียดนามจาก TCCH 

4) ผลกระทบตอความสามารถในการจายเงินปนผลของบริษัท  

เน่ืองจากแหลงเงินทุนบางสวนที่บริษัทและ/หรือบริษัทยอยใชในการเขาซื้อเงินทุนในเมโทร เวียดนาม มาจากเงิน
กูยืม ซึ่งทําใหบริษัทจะมีภาระหน้ีสินและคาใชจายดอกเบี้ยเพ่ิมขึ้นภายหลังการเขาทํารายการ ประกอบกับปจจุบัน เมโทร 
เวียดนามมีผลการดําเนินงานขาดทุน ดังน้ัน หากบริษัทไมสามารถปรับปรุงผลการดําเนินงานในอนาคตของเมโทร 
เวียดนามใหมีทิศทางที่ดีขึ้นตามแผนงานที่วางไว อาจสงผลตอกระแสเงินสดจากการดําเนินงานบริษัทเพ่ือใชในการชําระ
คืนเงินกูและความสามารถในการจายเงินปนผลของบริษัทในอนาคต อน่ึง อัตราการจายเงินปนผลของบริษัท ในป 2555 - 
2557 คิดเปนรอยละ 55.24 รอยละ 55.07 และรอยละ 56.88 ตามลําดับ ในขณะที่บริษัทกําหนดนโยบายการจายเงินปนผลไว
ไมตํ่ากวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีและสํารองตามกฎหมาย (ถามี) โดยบริษัทจะพิจารณาจากกระแสเงินสด 
และ/หรือ โครงการการลงทุน หรือการขยายการลงทุนตางๆ จากธุรกิจที่ดําเนินอยูในปจจุบันหรือธุรกิจใหมๆ ในอนาคต 

5) เปนการลงทุนในธุรกิจใหมที่กลุมบริษัทมีประสบการณในการดําเนินธุรกิจที่จํากัด 

ดวยเหตุที่กลุมบริษัทยังไมเคยมีการลงทุนในธุรกิจศูนยจําหนายสินคาอุปโภคและบริโภคแบบคาสง แบบชําระเงินสด
และบริการตนเอง (Cash & Carry) เชน หาง METRO มากอน ซึ่งดวยขอจํากัดดังกลาว อาจทําใหบริษัทตองใชระยะเวลาใน
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การศึกษาธุรกิจและพ่ึงพิงความรูและประสบการณของบุคลากรเดิมของเมโทร เวียดนามในชวงแรกของการเขาบริหารจัดการ 
อยางไรก็ดี ดวยในปจจุบัน กลุมบริษัทเปนหน่ึงในผูนําในธุรกิจสินคาและบริการทางอุปโภคบริโภคอยางครบวงจรของไทย ซึ่ง
รวมถึงธุรกิจรานคาปลีกประเภทอื่น อีกทั้งมีการดําเนินธุรกิจเก่ียวกับสินคาอุปโภคบริโภคในเวียดนามหลายดาน ทั้งในฐานะ
ผูผลิต ผูใหบริการนําเขาสงออกและกระจายสินคา รวมถึงธุรกิจรานสะดวกซื้อ ดังน้ัน กลุมบริษัทอาจนําความรู ความเช่ียวชาญ 
และประสบการณในการดําเนินธุรกิจดังกลาวขางตนมาปรับใชในการบริหารจัดการธุรกิจรานคาสงขนาดใหญของเมโทร 
เวียดนามได 

6) ผลกระทบจากการบันทึกคาความนิยมของเมโทร เวียดนามในงบการเงินของบริษัท 

ภายหลังการเขาทํารายการในครั้งน้ี บริษัทอาจไดรับผลกระทบจากการบันทึกคาความนิยม (Goodwill) ในกรณีที่
ราคาเขาซื้อเงินลงทุนในเมโทร เวียดนาม มีมูลคาสูงกวามูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหน้ีสินของเมโทร เวียดนาม ณ วัน
ทําการซื้อขาย (คาความนิยม เทากับสวนตางของมูลคายุติธรรมของสินทรัพย ซึ่งรวมถึงสินทรัพยที่มีตัวตนและไมมีตัวตน 
และหน้ีสินของกิจการเปาหมายกับมูลคาซื้อขายจริงในบัญชี) โดยมูลคาในการเขาทํารายการครั้งน้ีเทากับ 655.00 ลานยูโร 
หรือคิดเปน 23,600 ลานบาท (อัตราแลกเปล่ียนที่กําหนดโดยธนาคารแหงประเทศไทย ณ วันที่ 6 มีนาคม 2558 เทากับ 
36.03 บาทตอ 1 ยูโร) โดยคํานวณจากกรณีที่กิจการไมมีหน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ยและไมมีเงินสดในขณะที่ มูลคาของ
สินทรัพยตามงบการเงินฉบับตรวจสอบลาสุดของเมโทร เวียดนาม ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 เทากับ 5,813,214.49 ลาน
เวียดนามดอง หรือคิดเปน 8,720 ลานบาท (อัตราแลกเปล่ียน ณ วันที่ 6 มีนาคม 2558  ที่ 666.67 เวียดนามดอง ตอ 1 บาท 
(ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย)) โดยในกรณีที่ภายหลังการเขาทํารายการ กลุมบริษัทไมสามารถปรับปรุงผลการ
ดําเนินงานของเมโทร เวียดนามตามที่คาดการณไว อาจสงผลใหบริษัทตองทําการประเมินการดอยคาของสินทรัพยคาความ
นิยมดังกลาวในภายหลัง ซึ่งจะมีผลกระทบตองบการเงินของบริษัทในอนาคต 

ทั้งน้ี บริษัทจะจัดใหมีการประเมินมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหน้ีสินของเมโทร เวียดนาม ณ วันทําการซื้อ
ขาย ภายหลังจากการเขาซื้อเงินลงทุนในครั้งน้ีเสร็จสมบูรณ ซึ่งหากภายหลังจากการประเมินมูลคายุติธรรม และบริษัทตอง
บันทึกคาความนิยมในจํานวนที่สูง อาจสงผลกระทบตอการคํานวณขนาดรายการไดมาจําหนายไป และ/หรือ รายการท่ีเก่ียว
โยงกันในอนาคต (ถามี) ของบริษัท อยางไรก็ดี เน่ืองจากบริษัทมีแผนท่ีจะออกหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกผูถือหุนเดิมตาม
สัดสวนการถือหุน (Right Offerings) เพ่ือเปนแหลงเงินทุนบางสวนในการเขาทํารายการครั้งน้ี การเพ่ิมทุนดังกลาวจะสงผล
ให NTA ของบริษัทเพ่ิมขึ้น และในกรณีที่กลุมบริษัทมีการเขาทํารายการไดมาจําหนายไป และ/หรือ รายการที่เก่ียวโยงกัน
ในอนาคต บริษัทจะปฏิบัติตามกฎเกณฑที่เก่ียวของกับการเขาทํารายการดังกลาว 

2.3 ผลกระทบและความเส่ียงจากการเขาทํารายการ  

1) ความเสี่ยงที่เก่ียวของกับการเขาทํารายการ 

 ความเสี่ยงกรณีเง่ือนไขบังคับกอนการทํารายการไมเปนผลสําเร็จ : ตามขอกําหนดในสัญญาซื้อขาย ไดกําหนด
เง่ือนไขบังคับกอนที่คูสัญญาทั้งสองฝายตองดําเนินการใหบรรลุผลสําเร็จกอนเขาทํารายการหลายประการ ไดแก 
การเขาซื้อเงินลงทุนในเมโทร เวียดนามตองไดรับอนุมัติจากผูถือหุนของบริษัท และปลอดจากการถูกควบคุมใน
เรื่องการควบรวมกิจการ ดานการแขงขันทางการคาจากหนวยงานที่เก่ียวของของเวียดนาม  บริษัทตองไดรับ
ใบอนุญาตลงทุนฉบับแกไข ซึ่งตองใชระยะเวลาดําเนินการของรัฐบาลเวียดนาม รวมท้ัง ตองไมมีการเปล่ียนแปลง
ในสาระสําคัญใดๆ เกิดขึ้น ระหวางวันที่มีการลงนามสัญญาซื้อขายและวันกอนวันที่มีการออกใบอนุญาตลงทุน
ฉบับแกไข ผูขายตองไดรับอนุมัติการขายเงินลงทุนในเมโทร เวียดนามจากคณะกรรมการกํากับดูแล (Supervisory 
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Board) ของเมโทร เอจี และ เง่ือนไขเก่ียวกับสกุลเงินที่จะใชชําระราคาซื้อขายเงินลงทุนไดดําเนินการเปน
ผลสําเร็จ ดังน้ัน กรณีเง่ือนไขบังคับกอนขอหน่ึงขอใดไมบรรลุผลสําเร็จ  ซึ่งเปนเหตุใหบริษัทไมสามารถเขาทํา
รายการไดน้ัน บริษัทตองจายชําระคาใชจายที่เก่ียวของกับการเขาทํารายการโดยสูญเปลา เชน คาตรวจสอบสถานะ
กิจการ (Due Diligence) ของเมโทร เวียดนาม คาที่ปรึกษากฎหมาย คาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการเขาทํา
รายการ คาธรรมเนียมในการจัดหาหนังสือค้ําประกันในการชําระราคา และคาใชจายในการจัดหาเงินทุนจํานวน
มากในกรณีที่ตองมีการโอนเงินคาซื้อกิจการเขาบัญชีเงินทุน (Capital Account) ของเมโทร เวียดนาม รวมท้ังสง
มอบหนังสือค้ําประกันเพ่ิมเติม กอนวันที่ผูขายโอนกรรมสิทธิ์เงินลงทุน  เปนตน 

 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน: เน่ืองจากบริษัทและ/หรือบริษัทยอย จะชําระคาเงินลงทุนในเมโทร เวียดนาม 
จํานวน 655 ลานยูโร ใหแกผูขายในงวดเดียวกัน แตยังมีความไมแนนอนวาจะตองชําระเปนเงินสกุลเวียดนามดอง 
หรือ ยูโร ขึ้นกับเง่ือนไขการไดรับหนังสือยืนยันจากธนาคารกลางของประเทศเวียดนาม ทั้งน้ี ในชวง 1 ปที่ผานมา 
(7 มีนาคม 2557 - 6 มีนาคม 2558) อัตราแลกเปล่ียนยูโรตอบาทอยูในชวง 36.03 - 42.11 บาทตอยูโร คาเงินยูโร
ออนคาลงมากเมื่อเทียบกับเงินบาทโดยมีอัตราการเปล่ียนแปลงถึงรอยละ (14.44) ดังน้ัน บริษัทจึงมีความเสี่ยงจาก
ความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนในการเขาทํารายการคร้ังน้ี อยางไรก็ดี ผูบริหารของบริษัทแจงวาบริษัทมี
แผนงานในการทําสัญญาปองกันความเสี่ยงของคาเงิน (hedging) ในสัดสวนใหญตอสัดสวนเงินลงทุน เพ่ือเปน
การลดความเส่ียงจากการผันผวนของคาเงิน ซึ่งอยูระหวางการพิจารณาวงเงินและเง่ือนไขตางๆ ที่ไดรับจาก
สถาบันการเงิน  

2) ความเสี่ยงกรณีที่ผลการดําเนินงานของเมโทร เวียดนามไมเปนไปตามท่ีคาดการณไว 

กรณีที่ผลการดําเนินงานของเมโทร เวียดนามไมเปนไปตามท่ีคาดการณไว ซึ่งอาจเกิดขึ้นไดจากหลายสาเหตุ เชน 
การชะลอตัวของเศรษฐกิจเวียดนาม การดําเนินการปรับปรุงผลการดําเนินงานของเมโทร เวียดนาม มีความลาชา และ/หรือ
การประสานประโยชนทางธุรกิจระหวางธุรกิจเดิมของกลุมบริษัทกับเมโทร เวียดนามไมเปนไปตามที่คาดการณไว รวมถึง
ภาวะการแขงขันในธุรกิจรานคาปลีกสมัยใหมของเวียดนามที่อาจเพ่ิมขึ้นจากการมีผูประกอบการเพ่ิมขึ้น และ/หรือ 
แผนการขยายธุรกิจของผูประกอบการเดิม เชน กรณีที่ Saigon Co-op ซึ่งเปนผูประกอบการรายใหญในธุรกิจดังกลาวได
ขยายธุรกิจสูการใหบริการศูนยคาสงสินคาอุปโภคและบริโภคขนาดใหญภายใตช่ือ “Co - op Xtra Plus” เมื่อป 2556 และมี
แผนงานจะเปดสาขาเพ่ิมขึ้น 1 - 2 แหงตอป ซึ่งถือเปนคูแขงทางตรงกับหาง METRO เวียดนาม เปนตน กรณีดังกลาวอาจ
สงผลใหผลตอบแทนที่บริษัทคาดวาจะไดรับจากการลงทุนในเมโทร เวียดนามไมเปนไปตามที่คาดการณไว สงผลใหบริษัท
อาจตองมีการดอยคาเงินลงทุนดังกลาว อน่ึง ตามเง่ือนไขภายหลังการเขาทํารายการ ผูขายหรือบริษัทในกลุมผูขายจะไม
ดําเนินธุรกิจรานคา ประเภท Wholesale และ Cash & Carry หรือธุรกิจรานคาปลีกสินคาประเภทอาหาร อันจะเปนการ
แขงขันกันกับการประกอบธุรกิจของเมโทร เวียดนาม ในชวงระยะเวลา 30 เดือน ภายหลังจากการเขาทํารายการเสร็จสิ้น  
อีกทั้ง ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวาหากกลุมผูขายประสงคจะเขาดําเนินธุรกิจขางตนในเวียดนามอีกคร้ัง กลุมผูขาย
จะตองดําเนินการตามข้ันตอนในการขอใบอนุญาตตอหนวยงานที่เก่ียวของ ซึ่งอาจมีความเปนไปไดคอนขางนอย 

3) ความเสี่ยงจากผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการดําเนินธุรกิจหาง METRO เวียดนามดวยช่ือการคาอื่น 

อางอิงขอมูลจากการสัมภาษณผูบริหารของบริษัทที่ระบุวา บริษัทมีแผนที่จะดําเนินธุรกิจหาง METRO เวียดนาม
ดวยช่ือการคาอื่น ภายหลังจากการเขาทํารายการประมาณ 12-18 เดือน เพ่ือใหบริษัทมีระยะเวลาในการศึกษาตลาดและ
เตรียมตัวกอนการเปล่ียนแปลงช่ือการคาเพ่ือสรางชองทางการจัดทําหนายในรูปแบบศูนยจําหนายสินคาอุปโภคและบริโภค
แบบคาสงดวยช่ือการคาของบริษัท ซึ่งการเปล่ียนแปลงช่ือการคาของหาง METRO เวียดนามท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตน้ี อาจ
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สงผลกระทบตอผูบริโภค (Market Sentiment) โดยเฉพาะกลุมลูกคาที่มีความภักดี (Brand Loyalty) กับช่ือการคา “METRO” 
ซึ่งอาจมีผลกระทบตอยอดขายในอนาคตของหาง METRO เวียดนามในชวงที่เกิดการเปลี่ยนแปลงดังกลาว หรือในกรณีที่
คาใชจายและเงินลงทุนที่กลุมบริษัทคาดวาจะตองใชในการดําเนินการดังกลาวไมเปนไปตามแผนงานท่ีวางไว อยางไรก็ดี 
บริษัทมีแผนการดําเนินงานเพ่ือสนับสนุนการเปล่ียนช่ือการคาดังกลาว เชน การจัดกิจกรรมทางการตลาด เปนตน 

4) ความเสี่ยงจากขอกําหนดในการประกอบธุรกิจรานคาปลีกสมัยใหมในประเทศเวียดนาม 

  ดวยปจจุบัน การดําเนินธุรกิจรานคาปลีกสมัยใหมในเวียดนามยังมีขอจํากัดและ/หรืออุปสรรคในการดําเนินธุรกิจ
ของชาวตางชาติบางประการ เชน ขอกําหนดใหผูประกอบการชาวตางชาติตองมีการยื่นขอใบอนุญาตเมื่อตองการเปดสาขา
ใหมจากหนวยงานภาครัฐระดับประเทศและระดับทองถ่ิน ซึ่งการอนุญาตข้ึนอยูกับผลการทดสอบความจําเปนทางเศรษฐกิจ 
(economic needs test) เปนสําคัญ เชน การพิจารณาจากความหนาแนนของประชากรในพื้นที่น้ันๆ รวมกับจํานวนรานหรือ
ศูนยคาปลีกสมัยใหมที่มีอยูเดิมในพ้ืนที่ดังกลาว และเสถียรภาพของตลาด (Market Stability) เปนสําคัญ น้ัน เปนความเสี่ยง
ใหอาจไมสามารถขยายสาขาใหมไดตามแผนงานที่วางไว และ/หรือทําใหการขยายสาขาใหมของหาง METRO เวียดนามมี
ความลาชา ซึ่งจะสงผลตอขีดความสามารถในการแขงขันและผลดําเนินการในอนาคตของเมโทร เวียดนาม เปนผลตอเน่ือง
ใหบริษัทไมไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนในเมโทร เวียดนามตามเปาหมายท่ีวางไว 

5) ความเสี่ยงจากการลงทุนในประเทศเวียดนาม 

แมปจจุบันรัฐบาลเวียดนามมีนโยบายสงเสริมการลงทุนในประเทศ โดยไดมีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและ
ปรับปรุงแกไขระเบียบตางๆ เพ่ือใหเอื้อตอการลงทุนมากขึ้น เชน รัฐบาลยืนยันจะไมยึดกิจการเปนของรัฐ การอนุญาตให
ชาวตางชาติสามารถเปนเจาของกิจการไดรอยละ 100  การอนุญาตใหนักลงทุนตางชาติสามารถนําสิทธิการใชที่ดินมาเปน
หลักประกันการกูเงินได การปรับลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลเพิ่มเติมจากรอยละ 22 เปนรอยละ 20 ในป 2559 เปนตน 
อยางไรก็ดี การลงทุนในเวียดนามยังมีความเสี่ยงจากหลายปจจัย เชน ขอจํากัดดานสาธารณูปโภคและระบบคมนาคมขนสง 
มีการเปล่ียนแปลงกฎหมายและกฎระเบียบดานการคาและการลงทุนอยูเสมอ การปรับตัวเพ่ิมขึ้นของคาแรงในประเทศ ซึ่ง
ดวยความเสี่ยงดังกลาว อาจทําใหกลุมบริษัทมีความเสี่ยงในการลงทุน และ/หรือประกอบธุรกิจในเวียดนามมากขึ้นจากการ
เพ่ิมสัดสวนการลงทุนในเวียดนามภายหลังบริษัทและ/หรือบริษัทยอยของบริษัทเขาลงทุนในเมโทร เวียดนามครั้งน้ี 

2.4 ความเพียงพอของแหลงเงินทุนท่ีใชในการไดมาซึ่งสินทรัพย  

แหลงเงินทุนของบริษัทที่จะใชสําหรับการเขาซื้อเงินลงทุนในเมโทร เวียดนาม จะมาจากการกูยืมเงินระยะสั้น 
และ/หรือการกูยืมเงินระยะยาว และ/หรือบริษัทอาจพิจารณาใหมีการเพ่ิมทุน โดยจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือเสนอขาย
ใหแกผูถือหุนตามสัดสวนจํานวนหุนที่ผูถือหุนแตละรายถืออยู (Right Offering) และ/หรือจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือ
เสนอขายใหกับบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ในจํานวนและสัดสวนที่มีความเหมาะสมและเพียงพอตอการใชเปน
แหลงเงินทุนเพ่ือชําระคืนหน้ีกูยืมขางตน ซึ่งจะตองมีการนําเสนอเพ่ือขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทอีกครั้ง 
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3. ความเปนธรรมของราคาและเง่ือนไขของรายการ 

3.1 ความเปนธรรมของราคา  

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดประเมินมูลคายุติธรรมของเมโทร เวียดนามดวยวิธีทางการเงินตางๆ เพ่ือใชในการ
พิจารณาใหความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของราคาเขาทํารายการ โดยมีรายละเอียดของการประเมินมูลคาดวยวิธีทาง
การเงิน 3 วิธี ดังน้ี 

1) วิธีมูลคาปจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) 

2) วิธีเปรียบเทียบกับอัตราสวนในตลาด (Market Comparable Approach) 

 วิธีอัตราสวนมูลคาของกิจการตอรายได (Enterprise Value to Sales) 

 วิธีอัตราสวนมูลคาของกิจการตอกําไรกอนหักดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินได คาเสื่อมราคา และคาใชจายตัด
จําหนาย (Enterprise Value to Earnings before Interest, Tax, Depreciation and Amortization Ratio 
Approach) 

 วิธีอัตราสวนราคาตอกําไรตอหุน (Price to Earnings Ratio Approach) 

 วิธีอัตราสวนราคาตอมูลคาตามบัญชี (Price to Book Value Approach) 

3) วิธีเทียบเคียงกับการซื้อขายอื่น (Precedent Transaction Approach) 

 วิธีเทียบเคียงอัตราสวนมูลคาของกิจการตอรายได (Implied Enterprise Value to Sales) 

 วิธีเทียบเคียงอัตราสวนมูลคาของกิจการตอกําไรกอนหักดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินได คาเสื่อมราคา และคาใชจาย
ตัดจําหนาย (Implied Enterprise Value to Earnings before Interest, Tax, Depreciation and Amortization 
Ratio Approach) 

ทั้งน้ี ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไมไดประเมินมูลคายุติธรรมของเมโทร เวียดนามดวยวิธีมูลคาตามบัญชี (Book 
Value Approach) และวิธีปรับปรุงมูลคาตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach)  เน่ืองจากการเขาซื้อกิจการของเมโทร 
เวียดนามในครั้งน้ี กําหนดราคาโดยอางอิงจากมูลคากิจการ (Enterprise Value)  ดังน้ันการประเมินมูลคาทั้งสองวิธีดังกลาว 
ซึ่งมีการคํานวณโดยอางอิงมูลคาตามบัญชี จึงไมสามารถสะทอนมูลคาทั้งหมดของกิจการได ประกอบกับเมโทร เวียดนาม 
ไมไดจัดใหมีการประเมินราคาสินทรัพยถาวรใหมดวย 

รายละเอียดในการประเมินมูลคายุติธรรมของเมโทร เวียดนาม ในแตละวิธีเปนดังน้ี 

1) วิธีมูลคาปจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) 

การประเมินมูลคายุติธรรมดวยวิธีน้ี เปนวิธีการประเมินมูลคาโดยคํานึงถึงความสามารถในการสรางกระแสเงินสด
ในอนาคตของเมโทร เวียดนาม โดยการคิดลดกระแสเงินสดอิสระ (Free Cash Flow to Firm) ที่คาดวาจะไดรับจากการ
จัดทําประมาณการทางการเงิน ดวยตนทุนทางการเงินถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก (Weighted Average Cost of Capital: WACC) 
เพ่ือหามูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิของเมโทร เวียดนาม ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดจัดทําประมาณการทาง
การเงิน โดยอางอิงจากประมาณการที่ไดรับจากบริษัท ซึ่งบริษัทไดมีการปรับปรุงขอมูลทางการเงินจากมาตรฐานการบัญชี
เวียดนามเปนมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ ที่สอดคลองกับการบันทึกบัญชีของบริษัท โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ไดทําการปรบัปรุงสมมติฐานบางรายการใหสะทอนถึงสภาวะตลาดและการแขงขันในอุตสาหกรรม รวมถึงสภาพเศรษฐกิจ
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โดยรวม และใหเปนไปตามหลักความระมัดระวัง (Conservative Basis) ทั้งน้ี ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดจัดทําประมาณ
การทางการเงินต้ังแตป 2558 - 2594 ตามระยะเวลาใบอนุญาตของเมโทร เวียดนามท่ีมีอยูในปจจุบัน โดยประมาณการทาง
การเงินดังกลาว จัดทําขึ้นภายใตสมมติฐานวาจะไมมีการเปล่ียนแปลงใดๆ ที่มีนัยสําคัญตอการดําเนินธุรกิจของเมโทร 
เวียดนาม และในกรณีที่มีเหตุการณใดๆ ที่อาจสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอการดําเนินธุรกิจของเมโทร เวียดนาม อาจ
สงผลใหการประเมินมูลคาเปล่ียนแปลงไปดวยเชนกัน  

สมมติฐานสําคัญที่ใชในการจัดทําประมาณการทางการเงินมีดังน้ี 

1) รายไดจากการขาย 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการรายไดจากการขาย โดยอางอิงจากรายไดจากการขายสินคาเฉล่ียตอตาราง
เมตรของพื้นที่ขายของรานคาที่มีในปจจุบันจํานวน 19 สาขา รวมถึงแผนการเปดสาขาใหมจํานวน 9 สาขาในป 2560 - 2564 
ซึ่งเปนสาขาที่มีการศึกษาเรื่องทําเลที่ต้ังที่คอนขางชัดเจนในปจจุบัน จากน้ันประมาณการอัตราการเติบโตของรายไดสําหรับ
แตละสาขาซึ่งมีการเปดรานในชวงระยะเวลาที่ตางกัน โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการรายไดโดยพิจารณาจาก
ขอมูลในป 2554 - 2557 ประกอบกับประมาณการจากผูบริหารของบริษัท โดยมีอัตราการเติบโตเฉล่ียในแตละปดังน้ี 

อัตราการเติบโตของรายไดจากการขาย 

 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565-2594 
อัตราการเติบโตของ
รายไดจากการขาย 

4.7% 11.1% 12.6% 14.1% 14.5% 14.8% 12.2% 9.5 - 5.5% 

จํานวนสาขา 19 19 21 23 25 27 28 28 

ในป 2558 (สิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2558) ซึ่งเปนระยะเวลากอนที่บริษัท จะเขาทํารายการ ที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระประมาณการรายไดใกลเคียงรายไดในป 2557 ซึ่งสอดคลองกับผลประกอบการของเมโทร เวียดนาม และประมาณการ
อัตราการเติบโตในป 2559 ซึ่งเปนปที่บริษัทเริ่มดําเนินธุรกิจใน เมโทร เวียดนามเปนปแรกเทากับรอยละ 11.1 (ประมาณ
การอัตราเงินเฟอของประเทศเวียดนามในป 2557 - 2558 จากรายงาน Economic Outlook ฉบับเดือนตุลาคมของ IMF ที่รอย
ละ 5.2 ทั้งสองป) และประมาณการเติบโตเพ่ิมขึ้นเปนรอยละ 12.6 ในป 2560 จากแผนการดําเนินการของฝายบริหารของ
บริษัทที่จะปรับกลุมลูกคาเปาหมาย โดยมุงเนนจําหนายสินคาและใหบริการแกลูกคาในกลุมเปาหมายหลัก (Core Target 
Groups Strategy) ตามผลการศึกษาการตลาด (Segmenting - Targeting - Positioning Analysis: STP) ของบริษัท รวมถึงการ
ปรับสัดสวนการขายสินคาแตละประเภทใหตรงกับความตองการของผูบริโภคในเวียดนามมากขึ้น อาทิเชน การเพ่ิมความ
หลากหลายของสินคาบางประเภท การปรับปรุงการจัดวางสินคา เปนตน ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวาแผนงาน
ดังกลาวนาจะมีสวนชวยผลักดันใหยอดขายของบริษัท เติบโตไดตามเปาหมาย อยางไรก็ดี เน่ืองจากบริษัทคาดวาจะมีการ
ปรับเปล่ียนแบรนดของ METRO มาเปนแบรนดของบริษัท ดังน้ัน ผูบริหารของบริษัทจึงประมาณการรายไดจากการขายตอ
พ้ืนที่ขายเติบโตในอัตราที่ชะลอลงเปนรอยละ 7.0 ในป 2560 จากน้ันปรับตัวสูงขึ้นเปนรอยละ 8.0 ในป 2561 - 2565 และ
เติบโตรอยละ 7.0 ในป 2566 - 2570 โดยจะมีอัตราการเติบโตที่ชะลอลงเปนรอยละ 5.5 - 6.5 ในป 2571 เปนตนไป 
โดยประมาณการอัตราเติบโตของรายไดในป 2560 - 2565 เปนผลจากการเติบโตของรายไดจากการเปดสาขาใหมเพ่ิมเติม
ดวย  
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2) ตนทุนขาย 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการตนทุนสินคาแตละประเภท โดยอางอิงจากตนทุนสินคาของเมโทร 
เวียดนาม ในป 2556 - 2557 ซึ่งมีคาเฉล่ียโดยรวมเทากับรอยละ 88.2 ประกอบกับประมาณการของฝายบริหารของบริษัท ใน
การลดสัดสวนตนทุน โดยการปรับสัดสวนการขายสินคาไปยังสวนของสินคาที่ไมใชอาหาร ซึ่งจะมีอัตรากําไรข้ันตนที่สูง
กวา การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินคา รวมถึงการเจรจาตอรองเง่ือนไขการคาตางๆ จากการมีอํานาจ
ตอรองที่สูงขึ้นในการจัดซื้อสินคาบางประเภทรวมกันกับรานสะดวกซ้ือ (B’s mart) ซึ่งเปนบริษัทที่บริษัทในเครือให
คําปรึกษาและบริการทางดานเทคนิคการดําเนินธุรกิจคาปลีก ซึ่งจะสงผลใหบริษัทมีอัตรากําไรข้ันตนที่สูงขึ้น โดยประมาณ
การอัตราสวนตนทุนขายในป 2558 เปนตนไป ในอัตรารอยละ 86.3 

3) คาใชจายในการขายและบริหาร 

คาใชจายในการขายและบริหารหลัก ประกอบดวย เงินเดือนและสวัสดิการพนักงาน คาโฆษณาประชาสัมพันธ 
คาบริการของเมโทร เอจี คาไฟ คาซอมบํารุง และคาเชาที่ดิน โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการคาใชจายตางๆ 
โดยอางอิงจากขอมูลในป 2554 - 2557 ประกอบกับประมาณการจากฝายบริหารของบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

 เงินเดือนและสวัสดิการพนักงาน ประมาณการจากอัตราเงินเดือนตอคน และจํานวนพนักงานตอสาขา รวมถึง
พนักงานสวนออฟฟศในอดีต ประกอบกับแผนการบริหารจัดการบุคลากรของบริษัท ในป 2559 ที่จะมีการ
ปรับเปล่ียนบุคลากรบางสวน รวมถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพของพนักงาน โดยประมาณการอัตราการเติบโตของ
เงินเดือนและสวัสดิการประมาณรอยละ 9.5 - 13.5 ในป 2560 - 2564 ซึ่งเปนผลมาจากการเพิ่มจํานวนของ
พนักงานตามจํานวนสาขาที่เพ่ิมขึ้น และในป 2565 เปนตนไป ประมาณอัตราการเติบโตรอยละ 6.6 และทยอย
ลดลงเปนรอยละ 4.2 ในป 2594 ซึ่งสอดคลองกับประมาณการอัตราการเติบโตของรายไดของเมโทร เวียดนาม 

 คาโฆษณาประชาสัมพันธ เน่ืองจากบริษัทมีแผนจะปรับเปล่ียนแบรนดของ METRO ในอนาคต ที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระจึงประมาณการคาโฆษณาประชาสัมพันธในป 2559 - 2560 ในอัตรารอยละ 1.20 และ 1.85 ของรายได
ในแตละป จากน้ันในป 2561 - 2564 ประมาณการในอัตรารอยละ 1.1 ของรายไดในแตละป จากการเปดสาขา
เพ่ิมเติม และภายหลังจากป 2565 เปนตนไปประมาณการท่ีอัตรารอยละ 1.0 ของรายไดในแตละป ซึ่งสอดคลอง
กับคาเฉล่ียในอดีตที่ผานมา 

 คาบริการของเมโทร เอจี ประกอบดวย คาแฟรนไชส เงินเดือนผูบริหาร คาบริการดานไอที ซึ่งที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระประมาณการโดยอางอิงจากสัญญา (Transitional Service Agreement) ตามที่บริษัทคาดวาจะมีการใช
บริการจริง 

 คาไฟฟา ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการคาไฟโดยอางอิงจากคาไฟฟาตอพ้ืนที่ในอดีต และประมาณการ
อัตราการเติบโตรอยละ 4.5 - 7.0  

 คาซอมบํารุง ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการคาซอมบํารุงตอตารางเมตรโดยอางอิงจากขอมูลในป 2554 - 
2557 และจากประมาณการของผูบริหารของบริษัทโดยประมาณการอัตราการเติบโตรอยละ 7.0 - 8.0  

 คาเชาที่ดิน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการคาเชาที่ดินโดยอางอิงจากขอมูลการเชาในปจจุบัน ประกอบ
กับประมาณการจากผูบริหารของบริษัท 
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4) เงินลงทุนในสินทรัพย (CAPEX) 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการเงินลงทุนในสินทรัพยของเมโทร เวียดนาม ตามประมาณการของฝาย
บริหารของบริษัท ประกอบกับการปรับปรุงบางสวนตามความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ โดยเงินลงทุนดังกลาว จะมา
จากกระแสเงินสดจากการดําเนินธุรกิจของเมโทร เวียดนาม โดยจะแบงเปน 3 สวนดังน้ี 

 การปรับปรุงซอมแซมสาขา นอกเหนือจากการซอมบํารุงซึ่งอยูในคาใชจายในการขายและบริหาร ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระ ประมาณการจํานวน 80,000 ลานเวียดนามดองตอป ในป 2559 จากน้ันประมาณการอัตราการ
เติบโตรอยละ 5.0 ต้ังแตป 2560 เปนตนไป 

 การลงทุนเพ่ิมเติมในระบบไอที ระบบการบริหารจัดการขอมูลฐานลูกคา และอุปกรณที่เก่ียวของเพ่ิมเติม ซึ่ง
ผูบริหารของบริษัทคาดวาจะมีการลงทุนในป 2561 - 2563 จํานวนรวม 985,611 ลานเวียดนามดอง 

 การลงทุนในสาขาใหม ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการเงินลงทุนตอพ้ืนที่โดยอางอิงจากขอมูลในอดีต
ของการลงทุนของเมโทร เวียดนาม และมีอัตราการเติบโตรอยละ 5.0 

ประมาณการเงินลงทุนในสินทรัพย 

(ลานเวียดนามดอง) 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
การปรับปรุงซอมแซมสาขา 80,000 84,000 88,200 92,610 97,241 102,103 107,208 
ระบบไอที ระบบการบริหาร
จัดการขอมูลฐานลูกคา 

- - 533,333 266,667 200,000 - - 

การลงทุนในสาขาใหม - 723,793  759,983  797,982  837,881  439,887  - 
รวมเงินลงทุน 80,000 807,793  1,381,516 1,157,258 1,135,121 541,990  107,208  

5) เงินทุนหมุนเวียน 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย ระยะเวลาสินคาคงเหลือเฉล่ีย และระยะเวลาชําระ
หน้ีเฉล่ียโดยอางอิงจากขอมูลในป 2557 และประมาณการจากฝายบริหารของบริษัท ดังน้ี 

ประมาณการเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท 
 2558 2559 2560 2561 2562 2563 เปนตนไป 
ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย (วัน)  2.5  2.5  2.5  2.5  2.5  2.5  
ระยะเวลาสินคาคงเหลือเฉล่ีย (วัน)       

- ประเภทอาหาร (วัน) 22 20 20 20 20 20 
- อื่นๆ (วัน) 75 72 72 72 72 72 

ระยะเวลาชําระหนี้เฉล่ีย (วัน)  38 40  42 45 47 49  

6) อัตราคิดลดกระแสเงินสด (Discount Rate) 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใชตนทุนทางการเงินเฉล่ียถวงนํ้าหนัก (Weighted Average Cost of Capital: WACC) 
เปนอัตราคิดลดในการคํานวณมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดจากการดําเนินงานของกิจการ ซึ่งตนทุนทางการเงินถัวเฉล่ีย
ถวงนํ้าหนักสามารถคํานวณไดตามสมการดังน้ี 

 WACC = Ke*[E/(D+E)] + Kd*(1 - t)*[D/(D+E)] 
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อยางไรก็ตามในการคํานวณหาตนทุนทางการเงินเฉล่ียถวงนํ้าหนักจําเปนตองคํานวณหาคา Ke ซึ่งคํานวณไดจาก
สมการ Capital Asset Pricing Model (CAPM) โดยมีรายละเอียดตามสมการ ดังน้ี 

 

โดยที่ 

Rf   = อัตราดอกเบี้ยปราศจากความเสี่ยง ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอางอิงจากอัตราผลตอบแทนของ
พันธบัตรรัฐบาลอายุ 30 ป ณ วันที่ 9 มีนาคม 2558 ซึ่งเปนวันที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจัดทํารายงาน
ฉบับน้ี เทากับรอยละ 3.73 ตอป (ที่มา:  www.thaibma.or.th) 

 = คาสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนของบริษัทเทียบเคียงไดแก MAKRO BIGC PGOLD และ 
DAIRYFARM ซึ่งเปนบริษัทที่ประกอบธุรกิจเปนผูใหบริการศูนยจําหนายสินคาอุปโภคและบริโภค 
แบบชําระเงินสดและบริการตนเอง (“Cash & Carry”) และรานคาปลีกขนาดใหญ (“Hypermarket”) ใน
กลุมประเทศอาเซียน ยอนหลัง 3 ป จากวันที่ 10 มีนาคม 2558 ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดทําการ
ปรับผลกระทบจากการกอหน้ี โดยการนําโครงสรางเงินทุนของบริษัทเทียบเคียงออกตามสมการ 
Unlevered Beta = Levered Beta / [(1+Tax)*(D/E)บริษัทเทียบเคียง ] จะไดคา Unlevered Beta และนํา
โครงสรางเงินทุนเปาหมายของเมโทร เวียดนามเขาไปแทนในสมการ Levered Beta = Unlevered 
Beta*[(1+Tax)*(D/E)เมโทร เวียดนาม ] ซึ่งจะไดคา Beta เทากับ 1.147 

Rm = อัตราผลตอบแทนตลาด ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอางอิงจากการเปล่ียนแปลงโดยเฉล่ียของดัชนี
ตลาดหลักทรัพยยอนหลัง 35 ป ต้ังแตป 2523 - 2557 ซึ่งเทากับรอยละ 13.75 (ที่มา: www.set.or.th และ
การคํานวณของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ) 

โดยรายละเอียดการคํานวณหา Ke ไดแสดงในตารางดานลางดังน้ี 

การคํานวณอัตราผลตอบแทนตอผูถือหุน 
ปจจัยท่ีใชในการคํานวณ สมมติฐานท่ีใช 

Risk-free Rate (1) 3.73%  
Risk Premium (Rm – Rf) (2) 10.02%  
 (3) 1.147  
Cost of Equity หรือ Ke (4) = (1) + [(3)*(2)] 15.22%  

ทั้งน้ี อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (Ke) ที่คํานวณไดดังแสดงในตารางขางตนเทากับรอยละ 15.22 อยางไรก็ดี 
เน่ืองจากการลงทุนของบริษัทในครั้งน้ีเปนการลงทุนในบริษัทที่ดําเนินธุรกิจในประเทศเวียดนาม ดังน้ัน ที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระจึงบวกสวนชดเชยความเสี่ยงจากการลงทุนในตางประเทศ (Country Risk Premium) โดยอางอิงจากการศึกษาของ 
Damodaran ในป 2558 (Aswath Damodaran. (มกราคม 2558), Country Default Spreads and Risk Premiums (ที่มา: 
www.stern.nyu.edu)) ซึ่งในกรณีการลงทุนในประเทศเวียดนามจะมีอัตรารอยละ 2.84 จะไดอัตราผลตอบแทนผูถือหุน
เทากับรอยละ 18.06 และเมื่อนําคา Ke ไปคํานวณหา WACC จะไดคาอัตราสวนลดเทากับรอยละ 12.14 โดยมีรายละเอียด
การคํานวณดังแสดงในตารางดานลาง 

Ke  =  อัตราตอบผลแทนตอสวนของผูถือหุนคํานวณจากการใชทฤษฎี Capital Asset Pricing Model (CAPM) 
ดังแสดงตามสมการขางตนเทากับรอยละ 18.06 

Ke = Rf +  (Rm – Rf) 
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Kd  =  ตนทุนทางการเงินของหน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ย ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอางอิงจากอัตราดอกเบี้ย
ของหุนกูของบริษัทที่มีการเสนอขายในเวียดนามเฉล่ีย ซึ่งเทากับรอยละ 9.50 (ที่มา: Bloomberg) 

t  =  อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลของ เมโทร ซึ่งเทากับรอยละ 22.00  
D/(D+E) =  อัตราสวนหน้ีสินเปาหมายของเมโทร เวียดนาม 

การคํานวณตนทุนถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก (WACC)  

ปจจัยท่ีใชในการคํานวณ สมมติฐานท่ีใช 
Cost of Equity หรือ Ke (1) 18.06%  
Cost of Debt หรอื Kd (2) 9.50%  
D/(D+E) (3) 55.56%  
อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล หรือ t (4) 22.00%  
WACC หรือ Discount Rate (5) = {(1)*[1-(3)]} + {(2)*[1-(4)]*(3)} 12.14%  

7) มูลคาสุดทาย (Terminal Value) 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต้ังสมมติฐานในการคํานวณหา Terminal Value ของกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน
ภายหลังจากระยะเวลาประมาณการวา กิจการจะดําเนินธุรกิจไปอยางตอเน่ือง โดยมีอัตราการเติบโตระยะยาวของกระแสเงิน
สดจากการดําเนินงาน (Perpetual Growth Rate) เทากับรอยละศูนย ซึ่งเปนการประมาณการตามหลักความระมัดระวัง 
(Conservative Basis) 
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สรุปประมาณการกระแสเงินสดดังแสดงไวในตารางดานลาง 
(ลานเวียดนามดอง) 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2594 

กําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได  383,098 280,526 411,232 616,383 705,060 869,132 1,121,005    181,234,535  
หัก ภาษีเงินได  (28,418) (56,105) (82,246) (123,277) (141,012) (173,826) (224,201)     (36,246,907) 
บวก คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย          299,990           462,580            597,137            728,528  785,783  789,084           299,990         9,002,701  
บวก คาเชาจายลวงหนา  37,802   37,802   37,802   37,802   37,802   37,802   37,802  979,889 
หัก เงินลงทุน         (807,793)     (1,381,516)      (1,157,258)      (1,135,121)  (541,990)  (107,208)        (807,793)       (7,015,545) 
บวก เงินทุนหมุนเวียน           133,794           221,925            211,369            254,280  105,564  78,190           133,794         5,278,363  
บวก มูลคาสุดทาย - - - - - - - 89,842,189 
กระแสเงินสดอิสระ            748,384          (111,786)        (330,223)           182,156            449,536  1,082,464  1,694,673     153,233,036  
มูลคาปจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดอิสระ 15,242,012        

จากการคํานวณขางตน มูลคากิจการกรณีที่กิจการไมมีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยและไมมีเงินสดของเมโทร เวียดนาม เทากับ 15,242,012 ลานเวียดนามดอง นอกจากนี้ ที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระทําการวิเคราะหคาความไว (Sensitivity Analysis) สําหรับการประเมินมูลคากิจการ เพื่อสะทอนถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของปจจัยตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นกรณีที่แผนงานของ
บรษิัทไดรับผลกระทบทั้งดานบวก และลบผานสองปจจัยหลักที่สงผลกระทบตอมูลคาของกิจการ ดังนี้ 

การวิเคราะหคาความไว (Sensitivity Analysis) 

กรณี 
มูลคากิจการ 

(ลานเวียดนามดอง) (ลานบาท) 
กรณีฐาน 15,242,012 22,863 
กรณีที่ 1 ปรับอัตราการเติบโตของรายไดเพิ่มขึ้น และลดลงรอยละ 20.0 จากกรณีฐาน 14,903,200 - 15,580,823 22,355 - 23,371 

กรณีที่ 2 ปรับอัตรากําไรขั้นตน เพิ่มขึ้นและลดลงรอยละ 5.0 จากกรณีฐาน 14,151,138 - 16,332,887 21,227 - 24,499 

  หมายเหต ุใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 6 มีนาคม 2558 ที่ 666.67 เวียดนามดอง ตอ 1 บาท (ที่มา :ธนาคารแหงประเทศไทย) 
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จากการวิเคราะหความไว (Sensitivity Analysis) ดังกลาวขางตน มูลคากิจการของ เมโทร เวียดนาม ตามวิธีมูลคา
ปจจุบันของกระแสเงินสดเทากับ 21,227 - 24,499 ลานบาท ซึ่ง(ตํ่ากวา) / สูงกวาราคาในการเขาทํารายการท่ี 23,600 ลาน
บาท เทากับรอยละ (10.06) - 3.81 

2) วิธีเปรียบเทียบกับอัตราสวนในตลาด (Market Comparable Approach) 

การประเมินโดยวิธีเปรียบเทียบกับอัตราสวนในตลาด เปนการประเมินโดยพิจารณาอัตราสวนตางๆ ของบริษัทจด
ทะเบียนที่มีลักษณะการประกอบธุรกิจคลายคลึงกันกับการประกอบธุรกิจของเมโทร เวียดนาม โดยมีสมมติฐานหลักวา
บริษัทที่มีลักษณะการดําเนินงานคลายคลึงกัน ควรจะมีอัตราสวนทางการเงินบางประการ อาทิเชน วิธีอัตราสวนมูลคาของ
กิจการตอรายได (Enterprise Value to Sales) อัตราสวนมูลคาของกิจการตอกําไรกอนหักดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินได คาเสื่อม
ราคา และคาใชจายตัดจําหนาย (Enterprise Value to Earnings before Interest, Tax, Depreciation and Amortization Ratio 
Approach) อัตราสวนราคาตลาดตอกําไรสุทธิ (Price to Earnings Ratio) และอัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาตามบัญชี (Price 
to Book Value Ratio) ที่ใกลเคียงกัน ทั้งน้ี ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอางอิงบริษัทจดทะเบียนที่มีการประกอบธุรกิจเปนผู
ใหบริการศูนยจําหนายสินคาอุปโภคและบริโภค แบบชําระเงินสดและบริการตนเอง (“Cash & Carry”) และรานคาปลีก
ขนาดใหญ (“Hypermarket”) ในกลุมประเทศอาเซียน ซึ่งอยูในสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ และการแขงขันในธุรกิจน้ี
ใกลเคียงกัน เพ่ือสะทอนถึงลักษณะการประกอบธุรกิจที่คลายคลึงกันกับเมโทร เวียดนาม โดยมีรายช่ือบริษัทจดทะเบียน 
ดังน้ี 

บริษัทจดทะเบียนท่ีมีการประกอบธุรกิจคลายคลึงกับเมโทร เวียดนาม สําหรับการเปรียบเทียบ 

รายชื่อบริษัท ประเทศ ประเภทธุรกิจ ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
1. บมจ. สยามแม็คโคร ไทย Cash & Carry ศูนยจําหนายสินคาอุปโภคบริโภค แบบชําระเงินสดและบริการ

ตนเอง ภายใต ช่ือ  “แม็คโคร” โดยมีกลุมลูกคาเปาหมายเปนผู
ประกอบธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ณ สิ้นป 2557 MAKRO มี
ศูนยจําหนายสินคาทั้งสิ้น 77 สาขา ทั้งในกรุงเทพฯและตางจังหวัด 
และมีรานสยามโฟรเซน 5 สาขา 

2. บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร
เซ็นเตอร 

ไทย 

Hypermarket 

ประกอบธุรกิจหลัก 2 ธุรกิจ ไดแก ธุรกิจคาปลีกและธุรกิจการใหเชา
และบริการพ้ืนที่ BIGC โดยมีรูปแบบการเปดสาขาที่หลากหลาย 
โดย ณ สิ้นป 2557 BIGC มีสาขา 636 สาขาทั่วประเทศ ประกอบดวย 
ไฮเปอรมารเก็ต 123 สาขา (บิ๊กซี ซูปเปอรเซ็นเตอร บิ๊กซี เอ็กซตรา 
และบิ๊กซี จัมโบ) บิ๊กซีมารเก็ต 37 สาขา มินิบิ๊กซี 324 สาขา และราน
ขายยาเพรียว 152 สาขา 

3. Puregold Price 
Club Inc 

ฟลิปปนส ประกอบธุรกิจคาปลีกในประเทศฟลิปปนส โดยมีรูปแบบรานคาที่
หลากหลาย ไดแก ไฮเปอรมารเก็ต ซุปเปอรมารเก็ตแบบครบวงจร 
รานคาปลีกขนาดใหญ และรานคาปลีกสําหรับสมาชิก ณ สิ้นเดือน
กันยายน 2557 PGOLD มีสาขา ทั้งหมด 233 สาขา ประกอบดวย 
ไฮเปอรมารเก็ต 120 สาขา ซุปเปอรมารเก็ต 76 สาขา รานคาปลีก
ขนาดใหญ 29 สาขา รานคาปลีก และ ซุปเปอรมารเก็ต 8 สาขา 

4. Dairy Farm  สิงคโปร ประกอบธุรกิจคาปลีกในเอเชีย โดยมีธุรกิจหลัก 4 ธุรกิจ ไดแก ธุรกิจ
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รายชื่อบริษัท ประเทศ ประเภทธุรกิจ ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
International Holdings 
Ltd 

ดานการคาปลีก (ประกอบดวย ซุปเปอรมารเก็ต ไฮเปอรมารเก็ต 
และรานสะดวกซื้อ) ธุรกิจดานสุขภาพและความงาม ธุรกิจอุปกรณ
ตกแตงบาน และธุรกิจรานอาหาร ภายใตช่ือ Giant, IKEA, 7-Eleven, 
Cold Storage, Hero, Mannings, Maxim’s และ Wellcome โดย ณ 
สิ้นเดือนมิถุนายน 2557 มีสาขาทั้งหมด 5,891 สาขา  

ที่มา : ขอมูลจากบริษัท 

ในการประเมินมูลคายุติธรรมโดยวิธีเปรียบเทียบกับอัตราสวนในตลาด ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใช 1) วิธี
อัตราสวนมูลคาของกิจการตอรายได (Enterprise Value to Sales)  2) วิธีอัตราสวนมูลคาของกิจการตอกําไรกอนหักดอกเบี้ย
จาย ภาษีเงินได คาเสื่อมราคา และคาใชจายตัดจําหนาย (Enterprise Value to Earnings Before Interest, Tax, Depreciation 
and Amortization Ratio Approach)  3) วิธีอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิตอหุน (Price to Earnings Ratio Approach) และ 4) 
วิธีอัตราสวนราคาตอมูลคาตามบัญชี (Price to Book Ratio Approach) เปนวิธีในการคํานวณ โดยมีรายละเอียดการประเมิน
มูลคายุติธรรมของเมโทร เวียดนาม ดังน้ี 

ก) วิธีอัตราสวนมูลคาของกิจการตอรายได (Enterprise Value to Sales Approach) 

 สําหรับการประเมินมูลคายุติธรรมของเมโทร เวียดนาม โดยใชวิธีอัตราสวนมูลคาของกิจการตอรายได ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระอางอิงประมาณการ EV/Sales เฉล่ียสําหรับป 2558 - 2560 ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี  

Forwarded EV/Sales เฉล่ียของกลุมบริษัทจดทะเบียนท่ีนํามาเปรียบเทียบ  

บริษัทท่ีนํามาเปรียบเทียบ 2558 2559 2560 
MAKRO 1.1 0.9 0.8 

BIGC 1.5 1.3 1.2 
PGOLD 1.1 1.1 0.9 
DAIRY 1.0 1.1 0.9 

คาเฉลี่ย Forwarded EV/Sales 1.2 1.1 1.0 

ที่มา : ขอมูล ณ วนัที ่11 มีนาคม 2558 จาก FactSet 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระนําคาเฉล่ีย Forwarded EV/Sales ของบริษัทเทียบเคียงที่คํานวณไดไปคูณกับประมาณ

การรายไดของเมโทร เวียดนาม ในป 2558 - 2560 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

การประเมินมูลคายุติธรรมของเมโทร เวียดนาม โดยการเทียบเคียงกับ Forwarded EV/Sales เฉล่ีย 
ปประมาณการ 

(ลานเวียดนามดอง) 
คาเฉลี่ย Forwarded 
EV/Sales (เทา) (1) 

ประมาณการรายได (2) 
มูลคากิจการ 

 (3) = (1) x (2) 
2558 1.2 14,595,748 17,238,206 
2559 1.1 16,208,707 17,171,979 
2560 1.0 18,245,632 17,454,739 

มูลคายุติธรรมของเมโทร เวียดนาม (ลานเวียดนามดอง) 17,171,979 - 17,454,739 
มูลคายุติธรรมของเมโทร เวียดนาม (ลานบาท) 25,758 - 26,182 

หมายเหต ุใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วนัที่ 6 มีนาคม 2558 ที่ 666.67 เวียดนามดอง ตอ 1 บาท (ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย) 
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จากการคํานวณขางตน มูลคากิจการของเมโทร เวียดนาม คํานวณจากกรณีท่ีกิจการไมมีหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบี้ย
และไมมีเงินสด ตามวิธีอัตราสวนมูลคาของกิจการตอรายได เทากับ 25,758 - 26,182 ลานบาท ซึ่งสูงกวาราคาเขาทํารายการ
ที่ 23,600 ลานบาท รอยละ 9.14 - 10.94 

ข) วิธีอัตราสวนมูลคาของกิจการตอกําไรกอนหักดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินได คาเสื่อมราคา และคาใชจายตัดจําหนาย 
(Enterprise Value to Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization Ratio Approach) 

 สําหรับการประเมินมูลคายุติธรรมของเมโทร เวียดนาม โดยใชวิธีอัตราสวนมูลคาของกิจการตอกําไรกอนหัก
ดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินได คาเสื่อมราคา และคาใชจายตัดจําหนาย ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอางอิงประมาณการ EV/EBITDA 
เฉล่ียสําหรับป 2558 - 2560 ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

Forwarded EV/EBITDA เฉล่ียของกลุมบริษัทจดทะเบียนท่ีนํามาเปรียบเทียบ  

บริษัทท่ีนํามาเปรียบเทียบ 2558 2559 2560 
MAKRO 18.9 15.7 13.1 

BIGC 12.5 11.1 10.2 
PGOLD 13.1 11.3 9.4 
DAIRY 15.3 14.1 12.7 

คาเฉลี่ย Forwarded EV/EBITDA 14.9 13.0 11.4 

ที่มา : ขอมูล ณ วนัที ่11 มีนาคม 2558 จาก FactSet 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระนําคาเฉล่ีย Forwarded EV/EBITDA ของบริษัทเทียบเคียงที่คํานวณไดไปคูณกับ
ประมาณการกําไรกอนหักดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินได คาเสื่อมราคา และคาใชจายตัดจําหนายของเมโทร เวียดนาม ในป 2558 - 
2560 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

การประเมินมูลคายุติธรรมของเมโทร เวียดนาม โดยการเทียบเคียงกับ Forwarded EV/EBITDA เฉล่ีย 

ปประมาณการ 
(ลานเวียดนามดอง) 

คาเฉลี่ย Forwarded 
EV/EBITDA (เทา) (1) 

ประมาณการ EBITDA (2) 
มูลคากิจการ 

 (3) = (1) x (2) 
2558 14.9 459,839 6,872,443 
2559 13.0 592,214 7,727,030 
2560 11.4 580,516 6,590,018 

มูลคายุติธรรมของเมโทร เวียดนาม (ลานเวียดนามดอง) 6,590,018 - 7,727,030 

มูลคายุติธรรมของเมโทร เวียดนาม (ลานบาท) 9,885 - 11,591 

หมายเหต ุใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วนัที่ 6 มีนาคม 2558 ที่ 666.67 เวียดนามดอง ตอ 1 บาท (ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย) 

จากการคํานวณขางตน มูลคากิจการของเมโทร เวียดนาม คํานวณจากกรณีท่ีกิจการไมมีหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบี้ย
และไมมีเงินสด ตามวิธีอัตราสวนมูลคาของกิจการตอกําไรกอนหักดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินได คาเสื่อมราคา และคาใชจายตัด
จําหนาย เทากับ 9,885 - 11,591 ลานบาท ซึ่งตํ่ากวาราคาเขาทํารายการท่ี 23,600 ลานบาท รอยละ 50.89 - 58.11 
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ค) วิธีอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิตอหุน (Price to Earnings Ratio Approach) 

สําหรับการประเมินมูลคายุติธรรมของเมโทร เวียดนาม โดยใชวิธีอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิตอหุน ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระอางอิงประมาณการ PER เฉล่ียสําหรับป 2558 - 2560 ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

Forwarded PER เฉล่ียของกลุมบริษัทจดทะเบียนท่ีนํามาเปรียบเทียบ  

บริษัทท่ีนํามาเปรียบเทียบ 2558 2559 2560 
MAKRO 28.6 24.0 20.1 

BIGC 22.3 19.9 17.6 
PGOLD 22.9 19.7 18.4 
DAIRY 23.8 21.6 19.6 

คาเฉลี่ย Forwarded PER 24.4 21.3 18.9 
ที่มา : ขอมูล ณ วนัที ่11 มีนาคม 2558 จาก FactSet 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระนําคาเฉล่ีย Forwarded PER ของบริษัทเทียบเคียงที่คํานวณไดไปคูณกับประมาณการ
กําไรสุทธิของเมโทร เวียดนาม ในป 2558 - 2560 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

การประเมินมูลคายุติธรรมของเมโทร เวียดนาม โดยการเทียบเคียงกับ Forwarded PER เฉล่ีย 

ปประมาณการ 
(ลานเวียดนามดอง) 

คาเฉลี่ย 
Forwarded 

PER (เทา) (1) 

ประมาณการ
กําไรสุทธิ (2) 

มูลคาสวนของ 
ผูถือหุน 

(3) = (1) x (2) 

หน้ีสินท่ีมีภาระ
ดอกเบี้ยสุทธิ (4) 

มูลคากิจการ 
(5) = (3) + (4) 

2558 24.4 103,803  2,531,068 4,439,300 6,970,368 
2559 21.3 320,821 6,832,665 4,439,300  11,271,965 
2560 18.9 267,528 5,064,940 4,439,300  9,504,240 

มูลคายุติธรรมของเมโทร เวียดนาม (ลานเวียดนามดอง) 6,970,368 - 11,271,965 

มูลคายุติธรรมของเมโทร เวียดนาม (ลานบาท) 10,456 - 16,908 

หมายเหต ุใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 6 มีนาคม 2558 ที่ 666.67 เวียดนามดอง ตอ 1 บาท (ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย) 
 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิ หมายถึง หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย – เงินสด ของเมโทร เวียดนาม ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 

จากการคํานวณขางตน มูลคากิจการของเมโทร เวียดนาม คํานวณจากกรณีท่ีกิจการไมมีหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบี้ย
และไมมีเงินสด ตามวิธีอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิ เทากับ 10,456 - 16,908 ลานบาท ซึ่งตํ่ากวาราคาเขาทํารายการท่ี 23,600 
ลานบาท รอยละ 28.36 - 55.69 

ง) วิธีอัตราสวนราคาตอมูลคาตามบัญชี (Price to Book Ratio Approach) 

สําหรับการประเมินมูลคายุติธรรมของเมโทร เวียดนามโดยใชวิธีอัตราสวนราคาตอมูลคาตามบัญชี ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระอางอิงประมาณการ P/BV เฉล่ียสําหรับป 2558 ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
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Forwarded P/BV เฉล่ียของกลุมบริษัทจดทะเบียนท่ีนํามาเปรียบเทียบ 

บริษัทท่ีนํามาเปรียบเทียบ 2558 
MAKRO 12.0 

BIGC 3.8  
PGOLD 3.1 
DAIRY 7.8 

คาเฉลี่ย Forwarded P/BV 6.7 
ที่มา : ขอมูล ณ วนัที ่11 มีนาคม 2558 จาก FactSet 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระนําคาเฉล่ีย Forwarded P/BV ดังแสดงไวในตารางขางตน ไปคูณกับมูลคาตามบัญชีของ
เมโทร เวียดนาม โดยอางอิงจากประมาณการมูลคาตามบัญชีของสวนของผูถือหุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ซึ่งมีมูลคา
เทากับ (57,496) ลานเวียดนามดอง ทั้งน้ี มีรายละเอียดการประเมินมูลคายุติธรรมของเมโทร เวียดนาม โดยวิธีอัตราสวน
ราคาตอมูลคาตามบัญชีดังน้ี 

การประเมินมูลคายุติธรรมของเมโทร เวียดนาม โดยการเทียบเคียงกับ Forwarded P/BV เฉล่ีย  
หนวย : ลานเวียดนามดอง 

คาเฉลี่ย Forwarded 
P/BV (เทา) (1) 

ประมาณการมูลคา
ตามบัญชี (2) 

มูลคาสวนของผูถือหุน 
(3) = (1) x (2) 

หน้ีสินท่ีมีภาระ
ดอกเบี้ยสุทธิ (4) 

มูลคากิจการ 
(5) = (3) + (4) 

6.7 (57,496) (382,774) 4,439,300 4,056,526 
มูลคายุติธรรมของเมโทร เวียดนาม (ลานเวียดนามดอง) 4,056,526 

มูลคายุติธรรมของเมโทร เวียดนาม (ลานบาท) 6,085 

หมายเหต ุใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วนัที่ 6 มีนาคม 2558 ที่ 667.67 เวียดนามดอง ตอ 1 บาท (ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย) 
 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิ หมายถึง หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย – เงินสด ของเมโทร เวียดนาม ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 

จากการคํานวณขางตน มูลคากิจการของเมโทร เวียดนาม คํานวณจากกรณีท่ีกิจการไมมีหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบี้ย
และไมมีเงินสด ตามวิธีอัตราสวนราคาตอมูลคาตามบัญชีเทากับ 6,085 ลานบาท ซึ่งตํ่ากวาราคาเขาทํารายการท่ี 23,600 ลาน
บาท รอยละ 74.22  

อน่ึง มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยของเมโทร เวียดนามน้ัน เปนมูลคาตามวิธีทุนเดิมซึ่งเปนการทยอยลงทุนต้ังแต
ป 2545 เปนตนมา ซึ่งเมโทร เวียดนามไมมีการประเมินมูลคาสินทรัพยใหสะทอนมูลคาตลาดในปจจุบัน  

3) วิธีเทียบเคียงกับรายการซื้อขายอ่ืน (Precedent Transaction Comparable Approach) 

การประเมินมูลคาโดยวิธีเทียบเคียงกับรายการซื้อขายอื่นเปนการประเมินมูลคายุติธรรมของเมโทร เวียดนาม โดย
อางอิงจากรายการซื้อขายหุนสามัญหรือสินทรัพยทั้งหมดของบริษัทในธุรกิจศูนยจําหนายสินคาอุปโภคบริโภคแบบชําระ
เงินสดและบริการตนเอง และตลาดรานคาปลีกขนาดใหญ (Hypermarket) ซึ่งมีลักษณะการประกอบธุรกิจใกลเคียงกับเม
โทร เวียดนาม และเกิดขึ้นในชวง 3 ปที่ผานมา ที่เปนการซื้อขายกิจการทั้งหมด และมีขอมูลที่เปดเผยตอสาธารณะที่เพียงพอ
ในการพิจารณา ทั้งน้ี การประเมินมูลคาดวยวิธีเทียบเคียงกับรายการซื้อขายอื่น อยูภายใตสมมติฐานหลักที่วาราคาในการเขา
ทํารายการซึ่งเกิดขึ้นกอนหนาสามารถสะทอนใหเห็นถึงมูลคาสวนเพิ่ม (Premium) หรือสวนลด (Discount) โดยประมาณ
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การที่เหมาะสม จากสัดสวนการเขาถือครองหุนสามัญหรือสินทรัพยทั้งหมด เพ่ือพิจารณาราคาที่เหมาะสมสําหรับมูลคา
ยุติธรรมของเมโทร เวียดนาม โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

รายการซื้อขายบริษัทในธุรกิจศูนยจําหนายสินคาอุปโภคบริโภคแบบชําระเงินสดและบริการตนเอง  

เดือนท่ีทํา
รายการ 

ผูซื้อ บริษัทเปาหมาย 
สัดสวนท่ี
เขาซื้อ 

มูลคากิจการ 
ท่ีเขาซื้อท้ังหมด 

(ลานเหรียญสหรัฐ) 

Implied 
EV/EBITDA 

(เทา) 

Implied 
EV/Sales 

(เทา) 
เมษายน 2556  ซีพี ออลล  สยามแม็คโคร 100% 6,462 30.9 1.6 
มีนาคม 2555  Puregold Price 

Club Inc  
Kareila Management 
Corporation* 

100% 393 16.1 2.5 

ที่มา : ประชาสัมพันธที่เผยแพรผานทางส่ือตางๆ ขาว รายงานทีป่รึกษาทางการเงินอิสระ 

หมายเหตุ : * Kareila Management Corporation เปนผูดําเนินธุรกิจรูปแบบศูนยจําหนายสินคาอุปโภคและบริโภคแบบคาสง แบบ
 ชําระเงินสดและบริการตนเอง (Cash & Carry) ภายใตชื่อ S&R Membership Shopping ในประเทศฟลิปปนส 

ในการประเมินมูลคายุติธรรมโดยวิธีเทียบเคียงกับรายการซ้ือขายอื่น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใชวิธีเทียบเคียง
อัตราสวนมูลคาของกิจการตอรายได (Implied Enterprise Value to Sales Approach) และวิธีเทียบเคียงอัตราสวนมูลคาของ
กิจการตอกําไรกอนหักดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินได คาเสื่อมราคา และคาใชจายตัดจําหนาย (Impiled Enterprise Value to 
Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization Ratio Approach) เปนวิธีในการคํานวณ โดยมีรายละเอียด
การประเมินมูลคายุติธรรมของเมโทร เวียดนาม ดังน้ี 

ก)  วิธีเทียบเคียงอัตราสวนมูลคาของกิจการตอรายได (Enterprise Value to Sales Approach) 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระนําชวงคา Implied EV/Sales ของรายการซื้อขายอื่นที่สามารถเทียบเคียงกันไดไปคูณกับ
ประมาณการรายไดของเมโทร เวียดนาม ในป 2558 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

การประเมินมูลคายุติธรรมของเมโทร เวียดนาม โดยการเทียบเคียงกับ Implied EV/Sales 
 Implied EV/Sales 
ชวงของ Implied EV/Sales 1.6 - 2.5 
ประมาณการรายไดป 2558 (ลานเวียดนามดอง) 14,595,748  
ชวงของมูลคากิจการ (ลานเวียดนามดอง) 23,607,716 - 36,984,402  

ชวงของมูลคากิจการ (ลานบาท) 35,411 - 55,476 

หมายเหต ุใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 6 มีนาคม 2558 ที่ 666.67 เวียดนามดอง ตอ 1 บาท (ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย) 

จากการคํานวณขางตน มูลคากิจการของเมโทร เวียดนาม คํานวณจากกรณีท่ีกิจการไมมีหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบี้ย
และไมมีเงินสด ตามวิธีเทียบเคียงอัตราสวนมูลคาของกิจการตอรายไดเทากับ 35,411 - 55,476 ลานบาท ซึ่งสูงกวาราคาเขา
ทํารายการท่ี 23,600 ลานบาท รอยละ 50.05 - 135.07 
  



รายงานความเห็นทีป่รึกษาทางการเงินอิสระตอรายการที่เก่ียวโยงกันและการไดมาซ่ึงสินทรัพย 

 

- 41 - 

ข)  วิธีเทียบเคียงอัตราสวนมูลคาของกิจการตอกําไรกอนหักดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินได คาเสื่อมราคา และคาใชจายตัดจําหนาย 
(Implied Enterprise Value to Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization Ratio Approach)  

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระนําชวงคา Implied EV/EBITDA ของรายการซื้อขายอื่นที่สามารถเทียบเคียงกันไดไป
คูณกับประมาณการกําไรกอนหักดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินได คาเสื่อมราคา และคาใชจายตัดจําหนายของเมโทร เวียดนาม ในป 
2558 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

การประเมินมูลคายุติธรรมของเมโทร เวียดนาม โดยการเทียบเคียงกับ Implied EV/EBITDA 
 Implied EV/EBITDA 
ชวงของ Implied EV/EBITDA 16.1 - 30.9 
ประมาณการ EBITDA ป 2558 (ลานเวียดนามดอง) 459,839  
ชวงของมูลคากิจการ (ลานเวียดนามดอง) 7,389,618 - 14,188,386 

ชวงของมูลคากิจการ (ลานบาท) 11,084 - 21,282 

หมายเหตุ ใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วนัที่ 6 มีนาคม 2558 ที่ 666.67 เวียดนามดอง ตอ 1 บาท (ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย) 

จากการคํานวณขางตน มูลคากิจการของเมโทร เวียดนาม คํานวณจากกรณีท่ีกิจการไมมีหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบี้ย
และไมมีเงินสด ตามวิธีเทียบเคียงอัตราสวนมูลคาของกิจการตอกําไรกอนหักดอกเบ้ียจาย ภาษีเงินได คาเสื่อมราคา และ
คาใชจายตัดจําหนายเทากับ 11,084 - 21,282 ลานบาท ซึ่งตํ่ากวาราคาเขาทํารายการท่ี 23,600 ลานบาท รอยละ 9.82 - 53.03 

สรุปผลการประเมินมูลคา โดยท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 

การประเมินมูลคาโดยวิธีตางๆ น้ัน จะมีขอดี และขอดอยที่แตกตางกัน โดยการประเมินมูลคาหุนโดยวิธี
เปรียบเทียบอัตราสวนมูลคาตลาด ทั้งวิธีอัตราสวน EV/Sales วิธีอัตราสวน EV/EBITDA วิธีอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิตอ
หุน และวิธีอัตราสวนราคาตอมูลคาตามบัญชี มีขอจํากัดบางประการ เชน ความแตกตางระหวางบริษัทจดทะเบียนที่นํามา
เปรียบเทียบ ทั้งในดานประเภทของสินคา กลุมลูกคาเปาหมาย ขนาดของธุรกิจ สภาพแวดลอมของแตละประเทศ และ 
สภาพคลองของหุนสามัญที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย ดังน้ัน อัตราสวนของบริษัทเทียบเคียงจึงอาจไมสามารถสะทอน
ถึงคาเฉล่ียของธุรกิจที่เหมาะสมได ดังน้ัน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวาวิธีประเมินมูลคาขางตนเปนวิธีที่ไมเหมาะสม
ในการประเมินมูลคากิจการ  

สําหรับการประเมินมูลคาโดยวิธีเทียบเคียงกับรายการซื้อขายอื่นมีขอจํากัดบางประการท่ีอาจสงผลกระทบตอ
ราคาในการเขาทํารายการ เชน ขนาดและคุณภาพของสินทรัพยที่เฉพาะเจาะจงของแตละบริษัท ลักษณะกลุมลูกคาเปาหมาย 
แนวโนมการเติบโตในอนาคต ชวงระยะเวลาในการเขาทํารายการ สภาพแวดลอมของการแขงขันในธุรกิจสําหรับแตละ
ประเทศ ความจําเปนและความประสงคในการเขาทํารายการของผูซื้อ และโอกาสในการประสานประโยชนทางธุรกิจ 
(Synergy) กับผูซื้อแตละราย เปนตน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเห็นวาวิธีเทียบเคียงกับรายการซื้อขายอื่นเปนวิธีที่ไม
เหมาะสมในการประเมินมูลคากิจการ 

สําหรับวิธีมูลคาปจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด แมวาจะเปนวิธีที่ตองอาศัยสมมติฐานในการประมาณการหลาย
ประการ อยางไรก็ดี วิธีน้ีเปนการประเมินมูลคาที่พิจารณาถึงความสามารถในการสรางกระแสเงินสดในอนาคตของกิจการ 
ที่สะทอนถึงแผนการในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงานดานตางๆ ของเมโทร เวียดนาม ดังน้ัน ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระมีความเห็นวา มูลคากิจการของเมโทร เวียดนาม คํานวณจากกรณีท่ีกิจการไมมีหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบี้ย
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และไมมีเงินสด จากการประเมินโดยใชวิธีมูลคาปจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดเปนวิธีท่ีเหมาะสม โดยมีชวงมูลคากิจการ 
เทากับ 21,227 - 24,499 ลานบาท ซึ่ง(ตํ่ากวา)/สูงกวาราคาเขาทํารายการที่ 23,600 ลานบาท รอยละ (10.06) - 3.81 

ชวงราคาประเมินโดยท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 

 

3.2 ความเหมาะสมของเง่ือนไขในการทํารายการ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดพิจารณาเง่ือนไขการเขาทํารายการจากสัญญาซื้อขายเงินลงทุนฉบับแกไข ซึ่งมี
รายละเอียดตามท่ีปรากฏในขอ 1.2.2 ของรายงานฉบับน้ี  ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวา เง่ือนไขและ/หรือขอกําหนด
หลายประการของสัญญาฉบับดังกลาวเปนเง่ือนไขและ/หรือขอกําหนดที่ชวยรักษาผลประโยชนของบริษัท ใหไดมาซึ่ง
สินทรัพยซึ่งมีสภาพเปนไปตามท่ีทั้งสองฝายตกลงกันกอนการเขาทํารายการ  รวมท้ัง เปนเง่ือนไขและ/หรือขอกําหนดที่จะ
ชวยใหบริษัทสามารถเขาบริหารกิจการของเมโทร เวียดนามตอไปไดอยางราบรื่นทันทีภายหลังการเขาทํารายการ ซึ่งจะชวย
ใหบริษัทไดรับประโยชนจากการเขาทํารายการครั้งน้ีไดตามวัตถุประสงคที่วางไว เชน 

 ขอกําหนดใหผูซื้อสามารถเลือกรับความสนับสนุนการดําเนินธุรกิจในดานตางๆ ในเมโทร เวียดนาม จากเมโทร 
เอจี ตอไปเปนระยะเวลา 36 เดือน นับจากวันเขาทํารายการ ภายใตเง่ือนไขที่ระบุไวในสัญญา Transitional 
Services Agreement เพ่ือใหบริษัทสามารถดําเนินธุรกิจตอเน่ืองไปไดทันที 

 ขอกําหนดเรื่องการแกไขใบอนุญาตลงทุนใหแกผูซื้อ และหลักฐานที่แสดงไดวารายการเขาซื้อเงินลงทุนดังกลาว 
ปลอดจากการถูกควบคุมในเรื่องการควบรวมกิจการ ดานการแขงขันทางการคาจากหนวยงานที่เก่ียวของของ
ประเทศเวียดนาม  

 ขอกําหนดเก่ียวกับการประกันความรับผิดตามสัญญา ที่กําหนดใหสามารถปรับลดราคาการเขาทํารายการ ในกรณี
ที่ผูซื้อไดรับความเสียหายที่เกิดจากการผิดคํารับรอง  

 ขอกําหนดใหสามารถยกเลิกการเขาทํารายการได ในกรณีที่ผูขายกระทําความเสียหายจากการทุจริต และการ
กระทําดังกลาวไมสามารถชดเชยใหกับผูซื้อไดในจํานวนที่เพียงพอ 

 ขอกําหนดวาผูขายจะไมดําเนินธุรกิจที่เปนการแขงขัน เปนระยะเวลา 30 เดือนนับแตวันเขาทํารายการ 

ลานบาท

วิธีการประเมินมูลคากิจการ

ราคาในการเขาทํารายการ 
23,600 ลานบาท
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ทั้งน้ี ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา เง่ือนไขและ/หรือขอกําหนดดังกลาวขางตน จะชวยลดความเสี่ยง
ตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นแกบริษัทจากการเขาทํารายการได เชน ความเสี่ยงที่สภาพกิจการที่แทจริงของเมโทร เวียดนาม จะไม
เปนไปตามที่บริษัทไดรับทราบกอนการเขาทํารายการ ความเสี่ยงที่ผลการดําเนินงานของเมโทร เวียดนาม จะดอยลง
ภายหลังการเขาทํารายการ อันมีสาเหตุจากการเปล่ียนแปลงผูบริหาร และการเปล่ียนช่ือรานคาทันที  

อยางไรก็ตาม สัญญาเพ่ิมเติม (Supplemental Deed) ไดระบุเง่ือนไขในกรณีที่หนวยงานราชการของเวียดนาม
ขอใหสงมอบหลักฐานแสดงการจายชําระเงินคาซื้อขายเงินลงทุนเบื้องตนในประเทศเวียดนามกอนการออกใบอนุญาต
ลงทุนฉบับแกไข ซึ่งผูซื้อจะตองชําระราคาซื้อขายดังกลาวเขาบัญชีเงินทุน (Capital Account) ของเมโทร เวียดนาม โดย
จํานวนเงินตามหนังสือค้ําประกัน(Bank Guarantee) 655 ลานยูโร (หนังสือค้ําประกันฉบับแรกที่ผูซื้อจะตองสงมอบใหแก
ผูขายเพ่ือเปนหลักประกันในการจายชําระราคาคาซื้อเงินลงทุน ภายใน 2 วันทําการกอนวันยื่นเอกสารขอแกไขใบอนุญาต
ลงทุนตอหนวยงานท่ีเก่ียวของ) จะลดลงเปนจํานวนเทากับจํานวนเงินที่ผูซื้อชําระเขาบัญชีเงินทุนของเมโทร เวียดนาม 
นอกจากน้ี ผูซื้อจะตองสงมอบหนังสือคํ้าประกัน ฉบับที่สองจํานวน 50 ลานยูโรใหแกผูขายเพ่ือเปนประกันการโอนเงิน
ออกนอกประเทศเวียดนาม  

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา บริษัทจะมีความเสี่ยงจากการจัดหาแหลงเงินกูและนําเงินไวในบัญชีของ  
เมโทร เวียดนาม (Capital Account) ลวงหนา ในจํานวนเทากับราคาซื้อขายเบื้องตนที่คํานวณโดยผูขาย ในขณะที่มีความไม
แนนอนในการรับโอนกรรมสิทธิเงินลงทุนในเมโทร เวียดนาม และ/หรือ มีความไมแนนอนในระยะเวลาท่ีจะไดรับเงิน
ดังกลาวคืนหากมีการยกเลิกสัญญา  

ทั้งน้ี ในกรณีที่หนวยงานราชการของเวียดนามกําหนดใหมีการสงมอบหลักฐานแสดงการจายชําระเงิน กอนที่จะมี
การออกใบอนุญาตลงทุนฉบับแกไข ซึ่งทําใหผูซื้อจะตองโอนเงินเขาบัญชีเงินทุน (Capital Account) ของเมโทร เวียดนาม 
ในจํานวนเทากับราคาซื้อขายเงินลงทุนเบื้องตนที่จะคํานวณโดยผูขาย (ในมูลคาเทากับราคาซื้อขายหักดวยประมาณการ
หน้ีสินสุทธิ (Net Debts) ของเมโทร เวียดนาม) รวมท้ังจะตองสงมอบหนังสือค้ําประกันฉบับที่สองอีกจํานวน 50 ลานยูโร 
เพ่ือเปนหลักประกันในการโอนเงินจากบัญชีเงินทุนดังกลาวออกจากประเทศเวียดนาม ดวยเหตุน้ีบริษัทจึงมีความเสี่ยงใน
กรณีที่หนวยงานราชการของเวียดนามไมอนุมัติการแกไขใบอนุญาตลงทุน หรือในกรณีที่การแกไขใบอนุญาตลงทุนให
สอดคลองกับการโอนสิทธิประโยชนของผูขายใหแกผูซื้อแลว แตเมโทร เวียดนาม ไมสามารถโอนเงินคาซื้อขายเงินลงทุน
ออกจากประเทศเวียดนามใหแกผูขายไดภายใน 5 วันทําการหลังจากวันครบกําหนดโอนเงิน ซึ่งทําใหผูขายสามารถเรียกรอง
ใหธนาคารชําระเงินตามหนังสือค้ําประกันจํานวน 50 ลานยูโรได หรือกรณีที่ผูขายไมไดรับเงินจนถึงวันที่กําหนดในสัญญา 
ซึ่งขึ้นกับเง่ือนไขบางประการแตไมเกินวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ผูขายมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได ในกรณีดังกลาว บริษัทจะมี
ความเสี่ยงจากการจัดหาเงินกูและนําเงินไวในบัญชีเงินทุนของเมโทร เวียดนาม ในประเทศเวียดนาม ซึ่งรวมถึงคาใชจาย
ตางๆ ที่เก่ียวของกับการดําเนินการดังกลาว ไดแก ดอกเบี้ย และคาธรรมเนียมธนาคาร โดยที่ยังมีความไมแนนอนในการ
ไดรับโอนกรรมสิทธิ์เงินลงทุนในเมโทร เวียดนาม และในกรณีที่มีการยกเลิกสัญญา ก็อาจมีระยะเวลานานท่ีบริษัทจะไดรับ
เงินคืนจากผูขาย  

ดวยความเสี่ยงและผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นตอฐานะการเงินและความคลองตัวของการประกอบธุรกิจโดยภาพรวม
ของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ อันเปนผลจากเง่ือนไขของสัญญาเพ่ิมเติม (Supplemental Deed) ดังกลาวขางตน (กรณีที่
หนวยงานราชการของเวียดนามขอใหสงมอบหลักฐานแสดงการจายชําระเงินคาซื้อขายเงินลงทุนเบื้องตนในประเทศ
เวียดนามกอนการออกใบอนุญาตลงทุนฉบับแกไข) ดังน้ัน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวา เง่ือนไขการเขาลงทุนในเมโทร 
เวียดนาม ภายใตสัญญาเพ่ิมเติม เปนเง่ือนไขที่ไมเหมาะสม 
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ความเส่ียงจากขอพิพาทเก่ียวกับสัญญาซื้อขายเงินลงทุน 

อางอิงจากรายงานความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ไดแก บริษัท วีระวงค, ชินวัฒน และเพียงพนอ 
จํากัด (“ที่ปรึกษากฎหมาย”) ฉบับลงวันที่ 2 ธันวาคม 2557 ไดระบุความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายตอการเขาลงทุนใน      
เมโทร เวียดนามภายใตเง่ือนไขใหม (เปนเง่ือนใหมที่ไดนําเสนอตอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 8 
มกราคม 2558 เพ่ิมเติมจากเง่ือนไขเดิมซึ่งไดรับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2557)   
ซึ่งไดรับจากการหารือประเด็นคําถามเก่ียวกับกฎหมายเวียดนามและกฎหมายอังกฤษที่เก่ียวของกับการเขาลงทุนในเมโทร 
เวียดนาม ภายใตเง่ือนไขใหม กับ สํานักงานกฎหมาย Russin & Vecchi International Legal Counselors (“Russin & 
Vecchi”)13 และสํานักงานกฎหมาย Slaughter and May (“Slaughter & May”)14 ไดใหความเห็นเก่ียวกับผลทางกฎหมายที่
อาจเกิดขึ้นสืบเน่ืองจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2558 ของบริษัท ที่ไดจัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 ไมอนุมัติ
การเขาทํารายการซื้อเงินลงทุนในเมโทร เวียดนาม ภายใตเง่ือนไขใหม สรุปไดดังน้ี  

(1) หากที่ประชุมผูถือหุนไมอนุมติัการเขาทํารายการซื้อเงินลงทุนในเมโทร เวียดนาม ภายใตเง่ือนไขใหม จะถือ
วาเง่ือนไขบังคับกอนของสัญญาซื้อขายเงินลงทุนดังกลาวไมเกิดขึ้น ดังน้ัน บริษัทจึงไมมีความผูกพันที่
จะตองซื้อเงินลงทุนในเมโทร เวียดนามจากผูขายตามสัญญาซื้อขายเงินลงทุน 

(2) อยางไรก็ตาม Slaughter & May ไดใหวาในกรณีดังกลาว มีความเปนไปไดที่ผูขายจะกลาวอางวา 

(ก) บริษัทปฏิบัติผิดสัญญาซื้อขายเงินลงทุน (ซึ่งกําหนดใหบริษัทมีหนาที่ตองใชความพยายามอยางดี
ที่สุดที่สมเหตุผล (reasonable best efforts) เพ่ือใหผูถือหุนของบริษัทมีมติอนุมัติใหบริษัทเขาทํา
รายการซื้อเงินลงทุนในเมโทรเวียดนามจากผูขายโดยเร็วที่สุด) และ/หรือ 

(ข) บริษัทผิดคํารับรองที่ใหไวในสัญญาซื้อขายเงินลงทุน (ซึ่งเปนคํารับรองเก่ียวกับอํานาจและการไดรับ
อนุญาตที่จําเปนในการเขาทําสัญญาซื้อขายเงินลงทุนและการปฏิบัติหนาที่ตามสัญญาซื้อขายเงิน
ลงทุน)   

และเรียกรองใหบริษัทชดใชคาเสียหายที่เกิดจากการปฏิบัติผิดสัญญาหรือการผิดคํารับรองดังกลาว (เชน
คาใชจายที่เกิดขึ้นจริงและคาเสียโอกาสของผูขาย) แตผูขายไมนาจะมีสิทธิภายใตกฎหมายอังกฤษที่จะ
เรียกรองใหบริษัทตองซื้อเงินลงทุนในเมโทร เวียดนามตามสัญญาซื้อขายเงินลงทุน (Specific Performance) 
ได 

                                                           
13 Russin & Vecchi เปนบริษัทที่ปรึกษากฎหมายระดับสากล จัดต้ังข้ึนเม่ือป 2512 ในกรุงเทพฯ, โฮจิมินหซิต้ี เวียดนาม, ซานโตโดมิง
โก สเปน และวอชิงตัน ดี ซี สหรัฐอเมริกา โดยมีวัตถุประสงคมุงสรางแนวทางปฏิบัติระดับสากลสําหรับภาคธุรกิจการคาใน
ภูมิภาคเอเชียและละตินอเมริกา ปจจุบัน มีสํานักงาน 11 แหงทั่วโลก และใหบริการที่ปรึกษากฎหมายธุรกิจการคา ทั้งกฎหมาย
ภายในของแตละประเทศและกฎหมายระดับสากล ทั้งนี้ สามารถพิจารณาขอมูลเพิ่มเติมของ Russin & Vecchi ไดที่ 
www.russinvecchi.com 

14 Slaughter & May เปนหนึ่งในบริษัทที่ปรึกษากฎหมายที่มีชื่อเสียง เปนที่ยอมรับระดับสากล จัดต้ังข้ึนเม่ือป 2432 ในชวงที่ผานมา 
Slaughter & May เปนที่ปรึกษากฎหมายในการทํารายการระหวางประเทศของกลุมลูกคาบริษัทภาคเอกชน สถาบันการเงิน และ
หนวยงานภาครัฐ ปจจุบัน มีสํานักงานตั้งอยูในเมืองศูนยกลางเศรษฐกิจทั่วโลก เชน ฮองกง, ลอนดอน อังกฤษ, บรัสเซล เบลเย่ียม, 
ปกกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เปนตน โดยงานบริการหลัก ไดแก ที่ปรึกษากฎหมายในการควบรวมกิจการ กฎหมายบริษัทและ
พาณิชย กฎหมายดานการเงิน ทั้งนี้ สามารถพิจารณาขอมูลเพิ่มเติมของ Slaughter & May ไดที่ www.slaughterandmay.com 
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ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา ตามเง่ือนไขของสัญญาซื้อขายเงินลงทุนฉบับใหม เมื่อไดมีการ
ดําเนินการตามเง่ือนไขของสัญญาเก่ียวกับสกุลเงินที่จะใชชําระราคาซื้อขายเงินลงทุนเสร็จสมบูรณ ขอพิพาทใดๆ ระหวาง
ผูขาย กับ บริษัทและ/หรือ TCCH เก่ียวกับสัญญาซื้อขายเงินลงทุนฉบับเดิม และสัญญาอื่นๆ ที่เก่ียวของเปนอันยุติไปทั้งสิ้น 
โดยเง่ือนไขดังกลาวจะเสร็จสมบูรณเมื่อผูขายไดรับหนังสือยืนยันจากธนาคารกลางของประเทศเวียดนามวาสามารถชําระ
ราคาซื้อขายเปนเงินสกุลยูโรได หรือเมื่อมีการแกไขสัญญาโดยชําระเปนเงินสกุลเวียดนามดอง (แลวแตกรณี) (รายละเอียด
ตามท่ีปรากฏในขอ 1.2.2 เง่ือนไขบังคับกอนขอ (1) (ก) หรือ (ข))  

อยางไรก็ตาม ในกรณีที่ที่ประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2558 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 17 เมษายน 2558  มีมติไมอนุมัติ
การเขาซื้อเงินลงทุนในเมโทร เวียดนาม TCCH จะยังคงเปนคูสัญญาในการเขาซื้อเงินลงทุนในเมโทร เวียดนาม ตามสัญญา
ซื้อขายเงินลงทุนฉบับใหมตอไป และเมื่อไดมีการดําเนินการตามเง่ือนไขของสัญญาเก่ียวกับสกุลเงินที่จะใชชําระราคาซื้อ
ขายเงินลงทุนเสร็จสมบูรณ ก็ถือวาขอพิพาทใดๆ ระหวางผูขาย กับ บริษัทและ/หรือ TCCH เก่ียวกับสัญญาซื้อขายเงินลงทุน
ฉบับเดิม และสัญญาอื่นๆ ที่เก่ียวของเปนอันยุติไปทั้งสิ้น  

จากที่กลาวมาขางตน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาเง่ือนไขการเขาทํารายการตามสัญญาซื้อขายเงิน
ลงทุนฉบับใหมยังมีความเสี่ยงและผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นตอฐานะการเงินและความคลองตัวของการประกอบธุรกิจโดย
ภาพรวมของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งหากบริษัทไมรับขอเสนอการรับโอนสิทธิ และ TCCH ซึ่งเปนบริษัทแมของบริษัท
เปนผูซื้อเงินลงทุนในเมโทร เวียดนามจากผูขายโดยตรง นาจะเปนประโยชนแกบริษัท ที่จะสามารถรักษาชองทางการจัด
จําหนายสินคาของบริษัทผานผูคาปลีกรายใหญ คือ เมโทร เวียดนาม ภายหลังที่ TCCH ไดเขาซื้อกิจการของเมโทร 
เวียดนามแลว โดยที่บริษัทไมตองรับความเสี่ยงจากการเขาลงทุนเอง รวมท้ังการดําเนินการตามเง่ือนไขของสัญญาระหวาง 
TCCH กับผูขายเก่ียวกับสกุลเงินเสร็จสมบูรณ ก็จะทําใหขอพิพาทใดๆ ระหวางผูขายกับ บริษัท และ TCCH เปนอันยุติไป
ทั้งสิ้น ในทางกลับกัน หากการดําเนินการตามเง่ือนไขเก่ียวกับสกุลเงินดังกลาวไมสามารถเสร็จสิ้นลงได บริษัท และ TCCH 
ก็อาจจะยังคงมีขอพิพาทกับผูขายภายใตสัญญาซื้อขายเงินลงทุนฉบับเดิมได 
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4. สรุปความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงิน  

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวา การเขาทํารายการซื้อเงินลงทุนจํานวนรอยละ 100.00 ในเมโทร เวียดนาม มูลคา
รวม 655.00  ลานยูโร หรือเทียบเทา 23,600 ลานบาท ซึ่งรวมถึงสิทธิการเชาจํานวนประมาณ 1,296,008 ลานเวียดนามดอง หรือ
เทียบเทา 54 ลานยูโร (หรือเทียบเทา 1,944 ลานบาท) ที่ไดชําระไปแลวสําหรับระยะเวลาเชาคงเหลือ 6-36 ป และคํานวณจากกรณี
ที่เมโทร เวียดนามไมมีหน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ยและไมมีเงินสด  แมวาจะกอใหเกิดประโยชนตอบริษัทในหลายๆดาน อาทิ ทํา
ใหบริษัทกาวสูการเปนผูประกอบการรานคาหรือศูนยจําหนายสินคาอุปโภคบริโภคสมัยใหม (Modern Grocery Market) 
รายใหญในประเทศเวียดนาม ที่มีสวนแบงตลาดเปนอันดับ 2 ของประเทศเวียดนาม ซึ่งชวยใหกลุมบริษัทมีชองทางการจัด
จําหนายสินคาอุปโภคบริโภคของตนเองในเวียดนามเพ่ิมขึ้นครอบคลุมทั้งในรูปแบบคาปลีกและคาสง ทําใหบริษัทมี
โครงสรางพ้ืนฐานในการผลิตและกระจายสินคา (Supply Chain Infrastructure) อยางครบวงจรในเวียดนาม ซึ่งจะกอใหเกิด
การประสานประโยชนทางธุรกิจภายในกลุมบริษัท โดยจะชวยขยายฐานลูกคาใหมเพ่ือตอยอดการขายสินคา และเพ่ิมชอง
ทางการจัดจําหนายสินคาและบริการของกลุมบริษัท รวมถึงชวยลดตนทุนโดยรวมและเพ่ิมโอกาสการทํากําไรในอนาคต
ของกลุมบริษัท เพ่ือใหกลุมบริษัทมีขีดความสามารถในการแขงขันเพ่ิมขึ้นและมีจุดยืนที่ดีเตรียมรับการเปดเสรีประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community หรือ “AEC”) ในสิ้นป 2558 ประกอบกับมูลคาการเขาลงทุนในเมโทร 
เวียดนาม จํานวน 655.00 ลานยูโร (ประมาณ 23,600 ลานบาท) มีความเหมาะสม เน่ืองจากอยูระหวางชวงราคาที่เหมาะสม
ซึ่งประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระดวยวิธีมูลคาปจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด ซึ่งเทากับ 21,227 - 24,499 ลานบาท  

นอกจากน้ี การเขาทํารายการในครั้งน้ีมีผลกระทบและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท ไดแก ผลดําเนินงานของ
กลุมบริษัทอาจดอยลงจากการรับรูผลขาดทุนของเมโทร เวียดนามในปจจุบัน และผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต หาก
บริษัทไมสามารถปรับปรุงผลดําเนินงานของเมโทร เวียดนามใหดีขึ้นตามแผนท่ีวางไว ซึ่งอาจกระทบตอความสามารถใน
การจายเงินปนผลของบริษัทได บริษัทและ/บริษัทยอยอาจมีภาระเงินกูยืมและคาใชจายดอกเบี้ยจากสถาบันการเงินเพ่ือเปน
แหลงเงินทุนสําหรับการเขาทํารายการ และในกรณีที่ใชแหลงเงินจากการเพ่ิมทุนจะมีผลกระทบ (Dilution Effect) ตอผูถือ
หุน เชน การลดลงของอํานาจควบคุม และการลดลงของกําไรสุทธิตอหุน เปนตน รวมท้ังการลงทุนในเมโทร เวียดนาม เปน
การลงทุนในธุรกิจใหม ซึ่งบริษัทมิไดมีประสบการณโดยตรง อาจทําใหบริษัทตองใชระยะเวลาในการศึกษาธุรกิจ 
นอกจากนี้ บริษัทจะมีผลกระทบจากการบันทึกคาความนิยมของเมโทร เวียดนามในงบการเงินรวมของบริษัท เน่ืองจาก
มูลคาของสินทรัพยของเมโทร เวียดนาม ตามงบการเงินฉบับตรวจสอบลาสุด ณ 30 กันยายน 2557 เทากับ 5,813,214.49 
ลานเวียดนามดอง (8,719.82 ลานบาท) ขณะที่มูลคาในการเขาทํารายการครั้งน้ีเทากับ 655.00 ลานยูโร (23,600 ลานบาท) 
รวมถึงมีความเสี่ยงที่จะไมไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนในเมโทร เวียดนามตามท่ีคาดการณไว หรือการดอยคาเงินลงทุน
ในกรณีที่ผลการดําเนินงานของเมโทร เวียดนามไมเปนไปตามแผนงานหรือเปาหมายที่วางไว และในกรณีที่ตองมีการดอย
คาเงินลงทุนดังกลาวซึ่งจะถูกบันทึกเปนคาใชจาย จะสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานของบริษัทในอนาคต  

อยางไรก็ตาม เง่ือนไขการเขาทํารายการตามสัญญาซื้อขายเงินลงทุนฉบับใหม อาจกอใหเกิดความเสี่ยงและ
ผลกระทบเชิงลบตอฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และสภาพคลองในการประกอบธุรกิจของบริษัทในภาพรวมอยางมี
นัยสําคัญ อันเปนผลเน่ืองมาจากเง่ือนไขของสัญญาเก่ียวกับวิธีการชําระราคาซื้อขายเงินลงทุน ท่ีอาจตองชําระเงินเขาบัญชี
เงินทุน (Capital Account) ของเมโทร เวียดนาม กอนท่ีทางการเวียดนามจะมีการออกใบอนุญาตลงทุนฉบับแกไข โดยท่ี
กรรมสิทธ์ิของเมโทร เวียดนามก็ยังไมไดเปนของบริษัท และในกรณีท่ีมีการยกเลิกสัญญาจะไมสามารถไดรับเงินคืนไดทันที
ซึ่งอาจตองใชระยะเวลานานที่จะไดรับเงินดังกลาวคืน นอกจากน้ี หากบริษัทไมรับขอเสนอการรับโอนสิทธิและไมไดเขา
ซื้อเงินลงทุนในเมโทร เวียดนาม แต TCCH ซึ่งเปนบริษัทแมของบริษัทเปนผูซื้อเงินลงทุนในเมโทร เวียดนามจากผูขาย
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โดยตรง ตามท่ี TCCH ไดทําสัญญาซื้อขายเงินลงทุนกับผูขายไปแลวน้ัน นาจะเปนประโยชนแกบริษัท ที่จะสามารถรักษา
ชองทางการจัดจําหนายสินคาของบริษัทผานผูคาปลีกรายใหญ คือ เมโทร เวียดนาม ภายหลังที่ TCCH ไดเขาซื้อกิจการของ
เมโทร เวียดนามแลว โดยที่บริษัทไมตองรับความเสี่ยงจากการเขาลงทุนเอง รวมทั้งหากการดําเนินการตามเง่ือนไขของ
สัญญาระหวาง TCCH กับผูขายเก่ียวกับสกุลเงินเสร็จสมบูรณ จะทําใหขอพิพาทใดๆ ระหวางผูขายกับ บริษัท และ TCCH 
จากสัญญาซื้อขายเงินลงทุนฉบับเดิม เปนอันยุติไปทั้งสิ้น ในทางกลับกัน หากการดําเนินการตามเง่ือนไขเก่ียวกับสกุลเงิน
ดังกลาวไมสามารถเสร็จสิ้นลงได บริษัท และ TCCH ก็อาจจะยังคงมีขอพิพาทกับผูขายภายใตสัญญาซื้อขายเงินลงทุนฉบับ
เดิมได 

จากที่กลาวมาขางตน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา แมวาการเขาทํารายการจะเปนประโยชนตอบริษัท 
และมูลคาการเขาทํารายการมีความเหมาะสม แตเน่ืองจากเง่ือนไขการเขาทํารายการตามสัญญาซื้อขายเงินลงทุนฉบับใหม 
อาจกอใหเกิดความเสี่ยงและผลกระทบเชิงลบตอฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และสภาพคลองในการประกอบธุรกิจของ
บริษัทในภาพรวมอยางมีนัยสําคัญ บริษัทจึงไมควรเขาทํารายการดังกลาว แตทั้งน้ี หาก TCCH ยังคงดําเนินการตอไปตาม
สัญญาที่ TCCH ไดทํากับผูขายในการซื้อเงินลงทุนในเมโทร เวียดนาม เอง  บริษัทก็นาที่จะไดรับประโยชนผานการลงทุน
ของ TCCH และยังเปนการลดความเสี่ยงจากกรณีพิพาทใดๆ เก่ียวกับสัญญาซื้อขายเงินลงทุนฉบับเดิม ดังน้ัน ผูถือหุนจึง
ควรไมอนุมัติการเขาทํารายการรับโอนสิทธิและการเขาซื้อเงินลงทุนในเมโทร เวียดนาม ในคร้ังน้ี 

ทั้งน้ี การตัดสินใจลงคะแนนเสียงอนุมัติสําหรับการทํารายการในครั้งน้ี อยูในดุลยพินิจของผูถือหุนของบริษัทเปน
สําคัญ ซึ่งผูถือหุนควรจะศึกษาขอมูล และพิจารณาเหตุผล ขอดี ขอดอย ปจจัยความเสี่ยง และความเห็นในประเด็นพิจารณา
ตางๆ ที่เก่ียวของกับการเขาทํารายการดังกลาวที่แนบมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนของบริษัทในคร้ังน้ีดวยความ
ระมัดระวังกอนลงคะแนนเสียง เพ่ือพิจารณาอนุมัติการเขาทํารายการดังกลาวไดอยางเหมาะสม 

บริษัท เจดี พารทเนอร จํากัด และ บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จํากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัท 
ขอรับรองวาไดทําหนาที่ ศึกษา และวิเคราะหขอมูลตางๆ ดังที่ไดกลาวมาขางตน ตามมาตรฐานวิชาชีพ และไดใหเหตุผล 
บนพ้ืนฐานของขอมูลและการวิเคราะหอยางเที่ยงธรรม โดยคํานึงถึงประโยชนของผูถือหุนรายยอยของบริษัทเปนสําคัญ 

ทั้งน้ี การใหความเห็นในการเขาทํารายการดังกลาวขางตน อางอิงจากขอมูลที่ไดรับจากเอกสาร และ/หรือจากการ
สัมภาษณผูบริหารของบริษัท ตลอดจนขอมูลที่เปดเผยตอสาธารณชน และขอมูลอื่นๆ ที่เก่ียวของ โดยปรึกษาทางการเงิน
อิสระต้ังขอสมมติฐานวาขอมูลดังกลาวขางตนมีความถูกตองและเปนจริง ดังน้ันหากขอมูลดังกลาวขางตนไมถูกตอง และ/
หรือไมเปนจริง และ/หรือมีการเปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญในอนาคต อาจสงผลกระทบตอความเห็นของที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระในการใหความเห็นในครั้งน้ี ดวยเหตุน้ีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไมอาจยืนยันถึงผลกระทบจากปจจัยดังกลาวที่
อาจเกิดขึ้นตอบริษัทและผูถือหุนในอนาคตได อีกทั้ง ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในครั้งน้ี มีวัตถุประสงค
เพ่ือใหความเห็นตอผูถือหุนของบริษัท ตอการเขาทํารายการดังรายละเอียดขางตนเทาน้ัน และการใหความเห็นของที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระนี้ มิไดเปนการรับรองผลสําเร็จของการเขาทํารายการตางๆ รวมถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นกับบริษัท 
  





รายงานความเห็นทีป่รึกษาทางการเงินอิสระตอรายการที่เก่ียวโยงกันและการไดมาซ่ึงสินทรัพย 
 

- เอกสารแนบ 1 หนา 1 - 

เอกสารแนบ 1 

เปรียบเทียบขอกําหนดและเง่ือนไขการทํารายการตามสัญญาซื้อขายเงินลงทุนฉบับใหมกับฉบับเดิม 

 สัญญาซื้อขายเงินลงทุนฉบับเดิม  
ตามท่ีเสนอตอท่ีประชุมวิสามัญผูถือ

หุนคร้ังท่ี 1/2558 

สัญญาซื้อขายเงินลงทุนฉบับใหม  
ท่ีจะเสนอตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนในคร้ังน้ี 

1. เง่ือนไขเก่ียวกับสกุล
เงินที่จะใชชําระราคา
ซื้อขายเงินลงทุน 

ชําระราคาซื้อขายเปนเงินสกุลยูโร สัญญากําหนดใหชําระราคาซื้อขายเปนเงินสกุลยูโร แตมีเง่ือนไข
เพ่ิมเติมดังน้ี 
(ก) หากผูขายไดรับหนังสือยืนยันจากธนาคารกลางของประเทศ

เวียดนามวาคูสัญญาสามารถชําระราคาซื้อขายเปนเงินสกุลยูโรได 
ใหชําระราคาซื้อขายเปนเงินสกุลยูโรตามที่ตกลงในสัญญา 

(ข) หากผูขายไมไดรับหนังสือยืนยันดังกลาวตามขอ (ก) ผูซื้อมีสิทธิ
เรียกใหแกไขสัญญาเพ่ือชําระราคาซื้อขายเปนเงินสกุลเวียดนาม
ดอง 

(ค) หากผูขายไมไดรับหนังสือยืนยันดังกลาวตามขอ (ก) และผูซื้อไม
เรียกใหแกไขสัญญาเพ่ือชําระราคาซื้อขายเปนเงินสกุลดอง
เวียดนามดองตามขอ (ข) ใหถือวาสัญญาเปนอันเลิกกัน 

2. ก า ร ยุ ติ ข อ พิ พ า ท
เก่ียวกับสัญญาซื้อขาย
เงินลงทุนฉบับเดิม 

ไมมี เมื่อผูขายไดรับหนังสือยืนยันจากธนาคารกลางของประเทศเวียดนาม
ตามขอ 1(ก) หรือเมื่อมีการแกสัญญาตามขอ 1(ข) (แลวแตกรณี) 
(“วันท่ีเง่ือนไขเก่ียวกับสกุลเงินเสร็จสมบูรณ”) ใหถือวาขอพิพาทใดๆ 
ระหวางผูขายกับบริษัท และ/หรือ TCCH เก่ียวกับสัญญาซื้อขายเงิน
ลงทุนฉบับเดิมและสัญญาอื่นๆ ที่เก่ียวของเปนอันยุติไปทั้งสิ้น 

3. การอนุมัติของเมโทร 
เอจี 

ไมมี ผูขายจะตองดําเนินการขออนุมัติการขายเงินลงทุนในครั้งน้ีจาก
คณะกรรมการกํากับดูแล (Supervisory Board) ของเมโทร เอจี และ
ตองไดรับการอนุมัติดังกลาวภายในหน่ึงสัปดาหหลังจากวันที่เง่ือนไข
เก่ียวกับสกุลเงินเสร็จสมบูรณ มิเชนน้ันใหถือวาสัญญาเปนอันเลิกกัน 

4. การชําระราคาซื้อขาย
เงินลงทุนในประเทศ
เวียดนาม 

ไมมีการกําหนดใหลดจํานวนเงิน
ตามหนังสือค้ําประกันจํานวน 655 
ลานยูโรลงเมื่อผูซื้อตองชําระราคา
ซื้อขายเงินลงทุนเขาบัญชีทุน 
(Capital Account) ของเมโทร 
เวียดนาม หากมีการแกไข
ใบอนุญาตลงทุนใหสอดคลองกับ
การโอนสิทธิประโยชนของผูขาย
ใหแกบริษัทแลว แตเมโทรเวียดนาม
ไมสามารถโอนเงินคาซื้อขายเงิน

ในกรณีที่ผูซื้อตองชําระราคาซื้อขายเงินลงทุนเขาบัญชีทุน (Capital 
Account) ของเมโทร เวียดนาม  
(ก) จํานวนเงินตามหนังสือค้ําประกันจํานวน 655 ลานยูโรจะลดลง

เปนจํานวนเทากับราคาซื้อขายเงินลงทุนที่ผูซื้อตองโอนเขาบัญชี
ทุนของเมโทร เวียดนาม  

(ข) ผูซื้อตองสงมอบหนังสือค้ําประกันฉบับที่สองจํานวน 50 ลานยูโร
ใหแกผูขายเพ่ือเปนประกันการโอนเงินออกนอกประเทศเวียดนาม  

หากมีการแกไขใบอนุญาตลงทุนใหสอดคลองกับการโอนสิทธิ
ประโยชนของผูขายใหแกบริษัทแลวแตเมโทร เวียดนามไมสามารถ
โอนเงินคาซื้อขายเงินลงทุนจากบัญชีทุนไปใหแกผูขายนอกประเทศ



รายงานความเห็นทีป่รึกษาทางการเงินอิสระตอรายการที่เก่ียวโยงกันและการไดมาซ่ึงสินทรัพย 
 

- เอกสารแนบ 1 หนา 2 - 

 สัญญาซื้อขายเงินลงทุนฉบับเดิม  
ตามท่ีเสนอตอท่ีประชุมวิสามัญผูถือ

หุนคร้ังท่ี 1/2558 

สัญญาซื้อขายเงินลงทุนฉบับใหม  
ท่ีจะเสนอตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนในคร้ังน้ี 

ลงทุนจากบัญชีทุนไปใหแกผูขาย
นอกประเทศเวียดนามไดภายใน 5 
วันทําการ ผูขายสามารถเรียกให
ธนาคารชําระเงินตามหนังสือค้ํา
ประกันฉบับดังกลาวไดทันที 
  

เวียดนามได 
(1) ผูขายสามารถเรียกใหธนาคารชําระเงินตามหนังสือค้ําประกัน

จํานวน 50 ลานยูโรได 
(2) ถาผูขายไมไดรับเงินจนถึงวันที่กําหนดไวในสัญญา (ซึ่งขึ้นอยูกับ

เง่ือนไขบางประการแตไมเกินวันที่ 19 พ.ค. 2559) ผูขายมีสิทธิ
บอกเลิกสัญญาได ในกรณีดังกลาว 
(ก) ผูขายจะตองสงมอบหนังสือค้ําประกันจํานวน 655 ลานยูโร

ใหแกผูซื้อ 
(ข) คูสัญญาจะยื่นคําขอแกไขใบอนุญาตลงทุนกลับเปนช่ือของ

ผูขาย 
(ค) ผูขายจะตองชําระเงินคืน (และ/หรือใหเมโทร เวียดนามชําระ

เงินคืน) เมื่อมีการแกไขใบอนุญาตลงทุนกลับเปนช่ือของ
ผูขาย หรือเมื่อครบ 1 ปนับจากวันยื่นคําขอแกไขใบอนุญาต
ลงทุนกลับเปนช่ือของผูขาย มิเชนน้ัน ผูซื้อสามารถเรียกให
ธนาคารชําระเงินตามหนังสือค้ําประกันจํานวน 655 ลานยูโร
ตามขอ (ก) ได 

 



รายงานความเห็นทีป่รึกษาทางการเงินอิสระตอรายการที่เก่ียวโยงกันและการไดมาซ่ึงสินทรัพย 
 

- เอกสารแนบ 2 หนา 1 - 

เอกสารแนบ 2 

ขอมูลโดยสรุปของบริษัท 

บริษัท เบอรล่ี ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) กอต้ังขึ้นในประเทศไทยเมื่อป 2425 โดยนายอัลเบิรต ยุคเกอร 
และนายเฮนรี่ ซิกก โดยใชช่ือวา “หางยุคเกอร แอนด ซิกก แอนด โก” ประกอบกิจการคาในดานเปนตัวแทนบริษัทเรือ
ฝรั่งเศส อังกฤษ และอิตาลี พรอมกับเปนตัวแทนบริษัทประกันภัยของตางประเทศ และยังเปนตัวแทนธนาคารตางๆ 
นอกจากนั้นยังทําการคาโรงสีขาวและเปนตัวแทนจําหนายสินคานําเขาและสงออก โดยมีการเปล่ียนแปลงการดําเนินงาน
แบบหุนสวนภายในครอบครัวเปนรูปบริษัท ภายใตช่ือ “บริษัท เบอรล่ี ยุคเกอร จํากัด” ในป 2508 ซึ่งพัฒนาการที่สําคัญดาน
ตางๆ ของบริษัท และที่เก่ียวของกับการลงทุนในประเทศเวียดนาม ในชวงที่ผานมา มีดังน้ี 

ป 2544 : เปล่ียนแปลงโครงสรางการถือหุนของบริษัท ซึ่งภายหลังการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยเสร็จสิ้นลง บริษัท นคร
ช่ืน จํากัด ซึ่งเปนบริษัทในเครือบริษัทไทยเจริญคอรปอเรช่ัน หรือ ทีซีซี กรุป ถือหุนบริษัท ทั้งสิ้นรอยละ 
83.50 ของหุนที่ออกและจําหนายแลวทั้งหมดของบริษัท 

ป 2551 :  ซื้อกิจการของบริษัท เจซี ฟูดส เอสดีเอน บีเอชดี ซึ่งเปนผูผลิตมันฝรั่งทอดกรอบและขนมขึ้นรูปใน
ประเทศมาเลเซีย ซึ่งผลิตสินคาจาํหนายทั้งในประเทศมาเลเซีย และสงออกไปยังประเทศในภูมิภาคเอเชีย
หลายประเทศ เชน สิงคโปร ฮองกง ฟลิปปนส บรูไน 

ป 2553 :  รวมทุนกับโอเวน อิลลินนอยส ผูผลิตแกวรายใหญของโลก สงใหบริษัท อุตสาหกรรมทําเคร่ืองแกวไทย 
จํากัด (มหาชน) เปนผูผลิตบรรจุภัณฑแกวรายใหญที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยมีกําลังการผลิต
รวม 3,300 ตันตอวัน 

 บริษัท ไทยคอรป อินเตอรเนช่ันแนล (เวียดนาม) ลิมิเต็ด (บริษัทยอยที่บริษัทถือหุนทางออม) ไดรับ
ใบอนุญาตการลงทุนจากรัฐบาลเวียดนามเพ่ือประกอบธุรกิจเปนผูนําเขาและสงออก การจัดจําหนายและ
กระจายสินคาอุปโภคและบริโภค และสินคาอื่นๆ ทั่วทั้งประเทศเวียดนาม 

ป 2555 :  โรงงานผลิตบรรจุภัณฑกระปอง ทีบีซี-บอล เบเวอรเรจแคน เวียดนาม ลิมิเต็ด ในประเทศเวียดนาม ซึ่ง
เปนบริษัทรวมทุนระหวางบริษัท ไทยเบเวอรเรจแคน จํากัด (บริษัทยอยที่บริษัทถือหุนรอยละ 50.00) และ
บริษัท บอลล คอรเปอเรช่ัน จํากัด ซึ่งเปนผูผลิตบรรจุภัณฑกระปองอลูมิเนียมรายใหญของโลก เริ่ม
ดําเนินการผลิตเปนครั้งแรก 

 เปดตัวผลิตภัณฑบํารุงผิวเขาสูตลาด ภายใตตราสินคา “Premedica” ซึ่งเปนตราสินคาของบริษัท และมี
การวาจางโรงงานผลิตในประเทศเกาหลี 

ป 2556 :  ซื้อเงินลงทุนในสัดสวนรอยละ 75.00 ของอิจิบัง คัมปะนีลิมิเต็ด ประเทศเวียดนาม ซึ่งเปนผูผลิตและจัด
จําหนายเตาหูและผลิตภัณฑที่ทําจากเตาหูและถั่วเหลือง 

 ซื้อหุนรอยละ 65.00 ของไทอัน  เวียดนาม จอยส สต็อก คัมปะนี ซึ่งดําเนินธุรกิจจัดจําหนาย นําเขา สงออก 
คาปลีกคาสงสินคาอุปโภคบริโภคในประเทศเวียดนาม โดยมีจุดศูนยกลางอยูบริเวณเวียดนามตอนเหนือ 

 ใหความชวยเหลือทางการเงินแกภูไท กรุป จอยส สต็อก คัมปะนี ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท เพ่ือเขาซื้อ
เงินลงทุนจากผูถือหุนเดิมในกิจการรานสะดวกซื้อในประเทศเวียดนามและเพ่ือใชเปนเงินทุนหมุนเวียน
เบื้องตนในการขยายกิจการ โดย ณ สิ้นป 2556 ภูไท กรุป จอยส สต็อก คัมปะนี มีรานคาสะดวกซื้อภายใต
เครื่องหมายการคา “B’s mart” รวมจํานวนกวา 60 สาขา 

 เริ่มดําเนินธุรกิจรานคาปลีกเพ่ือสุขภาพและความงาม เชน วิตามิน อาหารเสริมและผลิตภัณฑที่เก่ียวกับ
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ความงาม ภายใตแบรนด “Ogenki” โดย ณ สิ้นป 2556 มีจํานวน 8 สาขา 
 ทําสัญญารวมทุนกับพันธมิตรธุรกิจเพ่ือลงทุนในบริษัท บีเจซี – เอ็มพ็อยท อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด เพ่ือ

ดําเนินธุรกิจการใหคําปรึกษาในการดําเนินธุรกิจคาสงและคาปลีกสินคาทั่วไป เพ่ือขยายชองทางการ
ดําเนินธุรกิจการคาและชองทางจัดจําหนายสินคาอุปโภคบริโภคของกลุมบริษัทในประเทศไทย ลาว และ
ประเทศอ่ืนๆ ในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดย ณ สิ้นป 2556 มีรานคาสะดวกซื้อภายใต
เครื่องหมายการคา “MPoint” จํานวน 17 สาขา 

ป 2557    บริษัทไดทําการปดโรงงานราษฎรบูรณะในวันที่ 8 กันยายน 2557 และไดจัดพิธีอุนเตาหลอมแกวโรงผลิต
ที่ 3 (TM3) ณ บริษัท ไทย มาลายา กลาส จํากัด ในวันที่ 11 กันยายน 2557  การเปดเตาหลอมแกวโรงผลิต
ขึ้นมาใหมน้ีมีจุดประสงคเพ่ือแสดงถึงความพรอมและความสําเร็จของโครงการขยายกําลังการผลิตเพ่ือ
ตอบสนองความตองการของลูกคาที่มีมากยิ่งขึ้น รวมถึงแสดงถึงความมุงมั่นในการขยายกิจการของ
บริษัทที่ กําลังเจริญเติบโตอยางมั่นคงและยั่งยืน  นอกจากน้ี  บริษัทยังไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติ
ระดับประเทศ เปนปที่ 7 ติดตอกัน ในดานสถานประกอบการดีเดนดานแรงงานสัมพันธและสวัสดิการ
แรงงานประจําป 2557 

 บริษัทไดรับรางวัล บริษัทจดทะเบียนดานนักลงทุนสัมพันธดีเดน (Outstanding Investor Relations 
Awards) งานSET Awards 2014 สําหรับบริษัทที่มีมูลคาหลักทรัพย 20,000 - 50,000 ลานบาท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 2,014,389,444 บาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 2,014,389,444 หุน 
มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท และมีทุนจ ดทะเบียนชําระแลว 1,592,221,000 บาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน
1,592,221,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท นอกจากน้ี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีหุนกู โดยมีรายละเอียด
ดังน้ี 

1.)   หุนกูของบริษัท เบอรล่ี ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2553 ครบกําหนดไถถอนป 2558 
ประเภทหุนกู : หุนกูชนิดระบุช่ือผูถือ ประเภทไมดอยสิทธิ ไมมีประกัน และไมมีผูแทนผูถือหุนกู  
ลักษณะการเสนอขาย : ในวงจํากัดใหแกผูลงทุนไมเกิน 10 ราย ในรอบระยะเวลาไมเกิน 4 เดือนใด ๆ 
อายุของหุนกู : 5 ป นับจากวันที่ออกหุนกู 
มูลคารวมของหุนกูที่เสนอขาย : 1,900,000,000 บาท  
จํานวนหุนกูที่เสนอขาย : 1,900,000 หนวย  
มูลคาที่ตราไวตอหนวย : 1,000 บาท  
ราคาที่เสนอขายตอหนวย : 1,000 บาท  
วันที่ออกหุนกู : วันที่ 14 กรกฎาคม 2553 
วันครบกําหนดไถถอน : วันที่ 9 กรกฎาคม 2558 
อัตราดอกเบี้ย  : อัตราดอกเบี้ยคงท่ีรอยละ 3.45 ตอป ตลอดอายุหุนกู 
การชําระดอกเบี้ย : ชําระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุนกู  
มูลคาคงเหลือ                             :   1,900,000,000 บาท   
   
2.)  หุนกูของบริษัท เบอรล่ี ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 2 ครบกําหนดไถถอนป 2559 
ประเภทหุนกู   : หุนกูชนิดระบุช่ือผูถือ ไมดอยสิทธิ ไมมีประกัน และมีผูแทนผูถือหุนกู 
ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายใหแกผูลงทุนสถาบัน ผูลงทุนรายใหญ และ/หรือผูลงทุนทั่วไป 
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จํานวนและมูลคาของหุนกู 
ที่เสนอขาย 

: จํานวนไมเกิน 1, 000,000 หนวย คิดเปนมูลคาไมเกิน 1,000,000,000 บาท  

มูลคาที่ตราไวตอหนวย : 1,000 บาท 
ราคาที่เสนอขายตอหนวย : 1,000 บาท 
อายุของหุนกู : 5 ป นับจากวันที่ออกหุนกู 
วันที่ออกหุนกู  : วันที่ 31 พฤษภาคม 2554 
วันครบกําหนดไถถอน : วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 
อัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยคงท่ีรอยละ 3.98 ตอป ตลอดอายุหุนกู 
การชําระคืนเงินตน : ชําระคืนเงินตนทั้งจํานวนในวันครบกําหนดไถถอน 
การชําระดอกเบี้ย : ชําระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ในวันที่ 31 พฤษภาคม และวันที่ 30 พฤศจิกายนของทุก

ป โดยเริ่มชําระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 
มูลคาคงเหลือ                             :   1,000,000,000 บาท   
การไถถอนหุนกู : การไถถอนหุนกูจะกระทําในวันครบกําหนดไถถอนหุนกู โดยชําระเงินตนตาม

มูลคาหุนกูเพียงครั้งเดียว พรอมทั้งดอกเบี้ยหุนกูงวดสุดทายที่จะตองชําระใน
ขณะน้ันทั้งหมดใหแกผูถือหุนกู 

การซื้อคืนหุนกู : ผูออกหุนกูมีสิทธิซื้อคืนหุนกูจากตลาดรองหรือแหลงอื่นๆ ไดไมวาในเวลาใดๆ เมื่อ
ผูออกหุนกูทําการซื้อคืนหุนกูแลวจะมีผลทําใหหน้ีตามหุนกูดังกลาวระงับลง ทั้งน้ี ผู
ออกหุนกูจะแจงใหนายทะเบียนหุนกูทราบเพ่ือยกเลิกหุนกูที่ซื้อมาดังกลาวโดยไม
ชักชา 

การจัดอันดับความนาเช่ือถือ : “A+” โดยบริษัท ทริส เรทต้ิง จํากัด (เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557) 
   
3)  หุนกูของบริษัทยอย  
มูลคารวมของหุนกู : 91,500,000 บาท  
อายุของหุนกู : 3 ป นับจากวันที่ออกหุนกู 
วันที่ออกหุนกู  พฤศจิกายน 2554 
วันครบกําหนดไถถอน  พฤศจิกายน 2557 
อัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยรอยละ 11.4625 ตอป 
การชําระดอกเบี้ย : ชําระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 นิติบุคคลที่บริษัทถือหุนต้ังแตรอยละ 10.00 ขึ้นไป มีดังน้ี 

ช่ือบริษัท 
สัดสวนการถือหุน
ของบริษัท (%) 

ทุนจดทะเบียน ทุนชําระแลว ประเภทธุรกิจ 

บริษัทยอยทางตรง 
บริษัท มัณฑนา จํากัด 100.00 0.50 ลานบาท 0.50 ลานบาท จําหนายเวชภัณฑ เคร่ืองมือและ

อุปกรณทางการแพทย 
บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร ฟูดส จํากดั 100.00 320.00 ลานบาท 320.00 ลานบาท ผลิตอาหารวาง 
Rubia Investments Limited 
จัดต้ังที่หมูเกาะบริติช เวอรจ้ิน 

100.00 30.00 ลานบาท 30.00 ลานบาท บริษัทลงทุน 
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ช่ือบริษัท 
สัดสวนการถือหุน
ของบริษัท (%) 

ทุนจดทะเบียน ทุนชําระแลว ประเภทธุรกิจ 

บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร โลจิสติกส 
จํากัด 

100.00 50.00 ลานบาท 50.00 ลานบาท บริการดานพิธีการออกสินคา 
คลังสินคา ขนสงและจัดสงสินคา 

บริษัท ไทยกลาสเทคโนโลยี จํากดั 100.00 100.00 ลานบาท 100.00 ลานบาท บริการจัดอบรมสัมมนา 
บริษัท บีเจซี เฮลทแคร จํากดั 100.00 200.00 ลานบาท 200.00 ลานบาท จําหนายเวชภัณฑ เคร่ืองมือและ

อุปกรณทางการแพทย 
บริษัท บีเจซี อนิดสัเตรียล แอนด 
เทรดดิ้ง จํากดั 

100.00 250.00 ลานบาท 250.00 ลานบาท จําหนายผลิตภัณฑเทคโนโลยีทาง
ภาพ   เคร่ืองเขียน และวัสดุกอสราง   

บริษัท ไทยฟลัวสปารแอนด 
มิเนอรัลส จํากดั 

100.00 2.00 ลานบาท 2.00 ลานบาท หยุดดําเนินการ 

บริษัท บีเจซี โลจิสติกส แอนด  
แวรเฮาส จํากดั 

100.00 1,611.00  
ลานบาท 

1,611.00 
ลานบาท 

บริษัทลงทุน 

Berli Jucker (Myanmar) Limited  
จัดต้ังที่พมา 

100.00 1.00 ลานจัต 0.62 ลานจัต หยุดดําเนินการ 

BJC International Company 
Limited จัดต้ังทีฮ่องกง 

100.00 650.00 ลาน
เหรียญฮองกง 

1.12 ลาน 
เหรียญฮองกง 

ตัวแทนจําหนาย 

บริษัท รูเบียอุตสาหกรรม จํากัด 99.85 70.00 ลานบาท 70.00 ลานบาท ผลิตสบู เคร่ืองสําอางและลูกอม 
บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร สเปเชียลตี้ส 
จํากัด 

99.15 63.79 ลานบาท 63.79 ลานบาท จําหนายเคมีภัณฑ 

บริษัท อุตสาหกรรมทําเคร่ืองแกว
ไทย จํากดั (มหาชน) 

98.59 1,170.00 
ลานบาท 

1,170.00 
ลานบาท 

ผลิตภาชนะแกว 

บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร เซลล็อกซ 
จํากัด 

94.84 900.00 ลานบาท 900.00 ลานบาท ผลิตกระดาษ 

บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จํากัด 51.00 180.00 ลานบาท 180.00 ลานบาท ใหบริการระบบขอมูลสารสนเทศ 
บริษัท ไทยเบเวอรเรจแคน จํากัด 50.00* 1,500.00  

ลานบาท 
1,500.00  
ลานบาท 

ผลิตกระปองอลูมิเนียม 

บริษัท บีเจซี แพคเกจจ้ิง จํากัด 100.00 2,055.00 
ลานบาท 

2,055.00 
ลานบาท 

บริษัทลงทุน 

บริษัท บีเจซี คอมเมิรซ จํากัด 
(เดิมชื่อบริษทั บีเจซี รีเทล จํากดั) 

100.00 1.00 ลานบาท 0.25 ลานบาท คาปลีก 

บริษัท บีเจเอช อนิเวสเมนท จํากดั 100.00 200.00 ลานบาท 50.00 ลานบาท บริษัทลงทุน 
BJC International Holding 
Pte.Ltd. จัดต้ังที่สิงคโปร 

100.00 9,999.00 ยูโร 9,999.00 ยูโร บริษัทลงทุน 

บริษัทยอยทางออม 
BJC Foods (Malaysia) Sdn Bhd
จัดต้ังที่มาเลเซีย 

100.00 12.00 ลานริงกิต 12.00 ลานริงกิต ผลิตอาหารวาง 

บริษัท คอสมา เมดิคอล จํากัด 100.00 5.00 ลานบาท 1.33 ลานบาท จําหนายเวชภัณฑ เคร่ืองมือและ
อุปกรณทางการแพทย 

BJC International (Vietnam) 
Limited จัดต้ังที่เวยีดนาม 

100.00 14.00 ลาน 
เหรียญสหรัฐ 

14.00 ลาน 
เหรียญสหรัฐ 

ตัวแทนจําหนาย 

BJC Glass Company Limited 
จัดต้ังที่ฮองกง 

100.00 10.00 ลาน 
เหรียญฮองกง 

8.31 ลาน 
เหรียญฮองกง 

ลงทุน คาขาย นําเขา และสงออก 

บริษัท ไทย-สแกนดิค สตีล จํากัด 100.00 586.00 ลานบาท 586.00 ลานบาท ผลิตโครงสรางเหล็กชุบสังกะสี 
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บริษัท หินออนและศลิา จํากัด 100.00 99.80 ลานบาท 99.80 ลานบาท หยุดดําเนินการ 
Thai Corp International Company 
Limited จัดต้ังทีฮ่องกง 

75.00 50.00 ลาน 
เหรียญฮองกง 

41.00 ลาน 
เหรียญฮองกง 

บริษัทลงทุน 

TBC-Ball Beverage Can Holding 
Limited จัดต้ังทีฮ่องกง 

26.79* 60.00 ลาน 
เหรียญสหรัฐ 

60.00 ลาน 
เหรียญสหรัฐ 

บริษัทลงทุน 

บริษัท ไทย มาลายา กลาส จํากัด 100.00 2,270.00  
ลานบาท 

2,270.00 
ลานบาท 

ผลิตภาชนะแกว 

บริษัท เอเซียบุคส จํากัด 100.00 301.72 ลานบาท 301.72 ลานบาท ผูคาและจําหนายหนังสือและ
นิตยสาร 

บริษัท บีเจซี โอเกนกิ จํากัด  
(เดิมชื่อบริษทั เจอรเนิล โฮลดิ้ง 
จํากัด) 

100.00 142.10 ลานบาท 142.10 ลานบาท คาปลีก 

BJIMK Company Limited  
จัดต้ังที่ฮองกง 

75.00 10.00 ลาน 
เหรียญฮองกง 

10.00 ลาน 
เหรียญฮองกง 

ตัวแทนจําหนาย 

บริษัท บีเจซี ดานอน แดร่ี จํากัด 51.00 735.20  
ลานบาท 

735.20  
ลานบาท 

ผลิตและจัดจําหนายโยเกิรตสด และ
ผลิตภัณฑซ่ึงทําจากนม 

Ichiban Company Limited 
จัดต้ังที่เวียดนาม 

75.00 30,000.00 ลาน
เวียดนามดอง 

30,000.00 ลาน
เวียดนามดอง 

ผลิตผลิตภัณฑซ่ึงทําจากถั่วเหลอืง 

Thai An Vietnam Joint Stock 
Company จัดต้ังทีเ่วียดนาม 

65.00 600,000.00 ลาน
เวียดนามดอง 

600,000.00 ลาน
เวียดนามดอง 

บริษัทลงทุน 

บริษัท บีเจซี-เอ็มพ็อยท อินเตอร
เนชั่นแนล จํากดั 

51.00 260.00 
ลานบาท 

260.00 
ลานบาท 

คาสง และคาปลีก 

บริษัท บีเจซี มาเฮ เมดิคอล จํากัด 100.00 20.00 ลานบาท 15.00 ลานบาท จําหนายเวชภัณฑและวัสดุการแพทย 
BJC International (Myanmar) 
Company Limited  จัดต้ังที่พมา 

100.00 50,000.00 
เหรียญสหรัฐ 

50,000.00 
เหรียญสหรัฐ 

บริการใหคําปรึกษาดานการ
วิเคราะหและการรวบรวมขอมูล 

บริษัท บีเจซี แอนด ซีเอฟ  
(ประเทศไทย) จํากัด 

51.00 30.00 ลานบาท 15.00 ลานบาท ผลิตและจําหนายเวชภัณฑ 

บริษัทยอยของบรษิัทยอยทางออม 
BJC Glass Vietnam Limited  
จัดต้ังที่เวียดนาม 

100.00 15.82 
เหรียญสหรัฐ 

15.82 
เหรียญสหรัฐ 

ผลิตภาชนะแกว 

Thai Corp International (Vietnam) 
Company Limited จัดต้ังที่
เวียดนาม 

75.00 5,400.00 ลาน 
เวียดนามดอง 

5,400.00 ลาน
เวียดนามดอง 

ตัวแทนจําหนาย 

TBC-Ball Beverage Can Vietnam 
Limited จัดต้ังที่เวยีดนาม 

26.79* 390,000.00 ลาน
เวียดนามดอง 

390,000.00 ลาน
เวียดนามดอง 

ผลิตกระปองอลูมิเนียม  

บริษัท โกลด เมดอลเลี่ยน จํากัด 100.00 1.00 ลานบาท 1.00 ลานบาท หยุดดําเนินการ 
บริษัท ดิสทร่ี - ไทย จํากัด 100.00 11.00 ลานบาท 11.00 ลานบาท ผูคาและจําหนายหนังสือและ

นิตยสาร 
Phu Thai Group Joint Stock 
Company จัดต้ังทีเ่วียดนาม 

64.55 366,265.34 ลาน
เวียดนามดอง 

366,265.34 ลาน
เวียดนามดอง 

จําหนายสินคาอปุโภคและบริโภค 

Phu Thai Telecommunication 
Joint Stock Company จัดต้ังที่

64.49 50,000.00 ลาน
เวียดนามดอง 

50,000.00 ลาน
เวียดนามดอง 

จําหนายสินคาอปุโภคและบริโภค 
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เวียดนาม 
Phu Thai Construction and 
Investment Joint Stock Company
จัดต้ังที่เวียดนาม 

64.49 10,000.00 ลาน
เวียดนามดอง 

10,000.00 ลาน
เวียดนามดอง 

จําหนายวัสดุกอสราง 

Phu Thai Hanoi Trading Joint 
Stock Company จัดต้ังที่เวียดนาม 

64.49 19,000.00 ลาน
เวียดนามดอง 

19,000.00 ลาน
เวียดนามดอง 

จําหนายสินคาอปุโภคและบริโภค 

Phu Thai Can Tho Distribution 
Joint Stock Company จัดต้ังที่
เวียดนาม 

64.49 15,000.00 ลาน
เวียดนามดอง 

15,000.00 ลาน
เวียดนามดอง 

จําหนายสินคาอปุโภคและบริโภค 

Phu Thai Food Vietnam Company 
Limited จัดต้ังที่เวยีดนาม 

64.55 87,300.00 ลาน
เวียดนามดอง 

87,300.00 ลาน
เวียดนามดอง 

จําหนายสินคาอปุโภคและบริโภค 

Phu Thai Food Central Vietnam 
One Member Company Limited 
จัดต้ังที่เวียดนาม 

64.55 5,000.00 ลาน 
เวียดนามดอง 

5,000.00 ลาน
เวียดนามดอง 

จําหนายสินคาอปุโภคและบริโภค 

Phu Thai Food North Company 
Limited จัดต้ังที่เวยีดนาม 

64.55 60,000.00 ลาน
เวียดนามดอง 

60,000.00 ลาน
เวียดนามดอง 

จําหนายสินคาอปุโภคและบริโภค 

PT Food Distribution Joint Stock 
Company จัดต้ังทีเ่วียดนาม 

51.61 10,000.00  
ลานเวียดนามดอง 

10,000.00  
ลานเวียดนามดอง 

จําหนายสินคาอปุโภคและบริโภค 

Van Phu Export Import Trading 
Manufacturing Company Limited 
จัดต้ังที่เวียดนาม 

64.55 1,900.00 ลาน 
เวียดนามดอง 

1,900.00 ลาน
เวียดนามดอง 

บริการดานคลังสินคา 

Thai An Vietnam Trading 
Company Limited จัดต้ังที่
เวียดนาม 

64.55 123,240.00 ลาน
เวียดนามดอง 

123,240.00 ลาน
เวียดนามดอง 

คาปลีก 

Phu Thai Food Distribution Joint 
Stock Company จัดต้ังที่เวียดนาม 

64.55 9,000.00 ลาน 
เวียดนามดอง 

9,000.00  
ลานเวียดนามดอง 

จําหนายสินคาอปุโภคและบริโภค 

BJC-Mpoint (Hong Kong) 
Company Limited จัดต้ังที่ฮองกง 

51.00 4.30 ลาน 
เหรียญสหรัฐ 

4.30 ลาน 
เหรียญสหรัฐ 

บริการใหคําปรึกษาดานการบริหาร   
จัดการแฟรนไชส และคาขาย 

BJC-MPM (Lao) Sole Company 
Limited จัดต้ังทีล่าว 

51.00 25,506.00 
ลานกบี 

25,506.00 
ลานกบี 

บริการใหคําปรึกษาทางดานการคา 
และการลงทนุ 

กิจการท่ีควบคุมรวมกันของบริษัทยอย 
BJC O-I Glass Pte. Ltd.  
จัดต้ังที่สิงคโปร 

50.00** 245.83 ลาน
เหรียญสหรัฐ 

245.83 ลาน
เหรียญสหรัฐ 

บริษัทลงทุน 

บริษัทยอยทางตรงของกิจการท่ีควบคุมรวมกันของบริษัทยอย 
Malaya Glass Products Sdn Bhd
จัดต้ังที่มาเลเซีย 

50.00** 100.00 ลานริงกิต 55.17 ลานริงกิต ผลิตภาชนะแกว 

บริษัทยอยทางออมของกิจการท่ีควบคุมรวมกันของบริษัทยอย 
Malaya-Vietnam Glass Limited 
จัดต้ังที่เวียดนาม 

35.00** 322,209.16 ลาน
เวียดนามดอง 

322,209.16 ลาน
เวียดนามดอง 

ผลิตภาชนะแกว 

บริษัทรวม 
บริษัท บี เจ ซี มารีน รีซอสเซส 50.00 100.00 ลานบาท 94.40 ลานบาท หยุดดําเนินการ 
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ดิเวลลอปเมนท จํากัด 
บริษัท เบอรลี่ เอเชียติ๊ก โซดา 
จํากัด 

50.00 40.00 ลานบาท 40.00 ลานบาท จําหนายโซดาแอช 

บริษัท เบอรลี่ ไดนาพลาส จํากดั 49.00 303.93 ลานบาท 303.93 ลานบาท ผลิตบรรจภุัณฑพลาสติก 
บริษัท แกวกรุงไทย จํากัด 24.65 320.00 ลานบาท 320.00 ลานบาท จําหนายเศษแกว พลาสติกและวัสดุ

ที่ใชแลว 
หมายเหตุ *   บริษัทมีอํานาจในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของบริษัทยอย 

** งบการเงินรวมของกลุมบริษัทไดรวมสินทรัพย หนี้สิน รายได และคาใชจาย ของกิจการที่ควบคุมรวมกันโดยใชวิธีรวมตามสัดสวน 
ที่มา : บริษัท 

2.1 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

ปจจุบันบริษัทและบริษัทยอย (“กลุมบริษัท”) ประกอบธุรกิจทั้งการผลิต การตลาด การจัดจําหนาย และการ
ใหบริการ โดยแบงธุรกิจหลัก เปน 4 กลุมธุรกิจ ดังน้ี 

1) กลุมสินคาและบริการทางบรรจุภัณฑ 

  ธุรกิจสินคาและบริการทางบรรจุภัณฑ แบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก  

1.1) ธุรกิจบรรจุภัณฑแกว ดําเนินธุรกิจโดยบริษัทและบริษัทยอยของบริษัท ดังน้ี 

 ฝายบรรจุภัณฑของบริษัท เปนผูทําการตลาดและจัดจําหนายบรรจุภัณฑแกวที่ผลิตจากบริษัท 
อุตสาหกรรมทําเครื่องแกวไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัท ไทย 
มาลายา กลาส จํากัด 

 บริษัท อุตสาหกรรมทําเครื่องแกว
ไทย จํากัด (มหาชน) 

เปนผูผลิตบรรจุภัณฑแกว และจําหนายใหกับฝายบรรจุภัณฑของ
บริษัท ซึ่งเปนผูทําการตลาดและจัดจําหนายบรรจุภัณฑแกวใหกับ
กลุมอุตสาหกรรมขนาดใหญทั้งภายในประเทศและตางประเทศ 

 บริษัท ไทย มาลายา กลาส จํากัด   เปนผูผลิตบรรจุภัณฑแกว และจัดจําหนายบรรจุภัณฑแกวใหแก
กลุมอุตสาหกรรมขนาดใหญทั้งภายในประเทศและตางประเทศ 

 BJC Glass Company Limited จัดต้ังเพ่ือลงทุนในหุนของนิติบุคคลอื่นในตางประเทศ  การ
ประกอบพาณิชยกรรม การนําเขาและสงออก ผลิตและกระจาย
สินคา 

 BJC O-I Glass Pte. Ltd.  จัดต้ังเพ่ือลงทุนในหุนของนิติบุคคลอื่นในตางประเทศ  การ
ประกอบพาณิชยกรรม การผลิต การตลาดและจําหนายบรรจุภัณฑ
แกว และผลิตภัณฑที่เก่ียวกับแกว 

 Malaya Glass Products Sdn Bhd ผลิตบรรจุภัณฑแกว และจัดจําหนายบรรจุภัณฑแกวใหแกกลุม
อุตสาหกรรมขนาดใหญทั้งภายในประเทศและตางประเทศ 

 Malaya-Vietnam Glass Limited ผลิตบรรจุภัณฑแกว และจัดจําหนายบรรจุภัณฑแกวใหแกกลุม
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อุตสาหกรรมขนาดใหญทั้งภายในประเทศและตางประเทศ 

 บริษัท ไทยกลาส เทคโนโลยี จํากัด เปนสถาบันฝกอบรม พัฒนา และเตรียมบุคลากรดานธุรกิจการผลิต
บรรจุภัณฑแกวในประเทศไทย ทําการรวบรวมและพัฒนาความรู
ดานการผลิตและเทคโนโลยีการผลิต จัดอบรมสัมมนา ถายทอด
และฝกฝน เพ่ือเสริมสรางบุคลากรใหมีความรูความสามารถท้ังดาน
เทคนิคการผลิตบรรจุภัณฑแกวและการบริหารจัดการทั่วไป 

ทั้งน้ี บรรจุภัณฑแกวทั้งหมดที่ผลิตโดยบริษัทยอยของบริษัท เชน ขวดเบียร ขวดสุรา ขวดไวน ขวดนํ้าอัดลม 
ขวดเครื่องด่ืมบํารุงกําลัง ขวดยาและขวดอาหาร ซึ่งมีลูกคารายใหญเปนกลุมอุตสาหกรรมขนาดใหญทั้ง
ภายในประเทศและตางประเทศ อาทิ  พมา ลาว ฟลิปปนส มาเลเซีย เวียดนาม กัมพูชา อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย 
อินเดีย จีน เปนตน 

1.2) ธุรกิจบรรจุภัณฑกระปองอะลูมิเนียม ดําเนินธุรกิจโดยบริษัทยอยของบริษัท ดังน้ี 

 บริษัท ไทย เบเวอรเรจ แคน จํากัด เปนผูผลิตและจัดจําหนายบรรจุภัณฑที่ทําจากอะลูมิเนียมสําหรับ
บรรจุเครื่องด่ืม ประกอบดวยกระปองและฝา โดยมีการพิมพตาม
คําสั่งของลูกคา 

 TBC-Ball Beverage Can Holding 
Limited 

จัดต้ังเพ่ือลงทุนในหุนของนิติบุคคลอื่นในตางประเทศ  การ
ประกอบพาณิชยกรรม การผลิต การตลาดและจําหนายบรรจุภัณฑ
ประเภทกระปองอลูมิเนียม 

 TBC-Ball Beverage Can Vietnam 
Limited 

เปนผูผลิตและจําหนายบรรจุภัณฑประเภทกระปองอะลูมิเนียม
สําหรับบรรจุเครื่องด่ืม 

1.3) ธุรกิจบรรจุภัณฑพลาสติก ดําเนินการโดยบริษัท เบอรล่ี ไดนาพลาส จํากัด  ซึ่งเปนผูผลิต จําหนายและพัฒนา
พลาสติกขึ้นรูปและบรรจุภัณทพลาสติกในรูปแบบขวด กลองและฝา พรอมทั้งพิมพ หรือติดสต๊ิกเกอร หรือ
หุมฉลากพลาสติก สําหรับสินคาทุกประเภทการใชงาน เชน กลุมเครื่องสําอาง กลุมอาหารและนม กลุม
นํ้ามันหลอล่ืน เปนตน 

2)  กลุมสินคาและบริการทางอุปโภคบริโภค 

 กลุมบริษัทดําเนินธุรกิจสินคาและบริการทางอุปโภคบริโภคอยางครบวงจร ต้ังแตการผลิตสินคา การทําการตลาด 
และการจัดจําหนายสินคาของกลุมบริษัทเอง รวมถึงการรับจางผลิตสินคา การทําการตลาด และการจัดจําหนาย
สินคาใหกับคูคาภายใตเครื่องหมายการคาของคูคา โดยครอบคลุมทั้งตลาดในประเทศและตลาดตางประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ทั้งน้ี สินคาและบริการทางอุปโภคบริโภคของกลุมบริษัท ประกอบดวย 

 2.1) กลุมธุรกิจอาหาร (Food Group) ดําเนินธุรกิจโดยฝายผลิตภัณฑอาหารของบริษัท โดยดําเนินธุรกิจดาน
การตลาดและการจัดจําหนายสินคาใหกับกลุมธุรกิจอาหารท้ังในประเทศและตางประเทศ รวมถึงวางแผน
การตลาดและโฆษณาอยางครบวงจร นอกจากน้ียังดําเนินการจัดจําหนายสินคาใหกับผูผลิตรายอื่นๆ ดวย   

2.2) กลุมธุรกิจสินคาอุปโภค (Non-Food Group)  ดําเนินธุรกิจโดยบริษัท ดังน้ี 

 ฝายผลิตภัณฑเครื่องใชสวนตัว ดําเนินธุรกิจดานการตลาดและการจัดจําหนายสินคาใหกับกลุมธุรกิจ
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และเครื่องใชในครัวเรือนของ
บริษัท 

เครื่องใชสวนตัวและเครื่องใชในครัวเรือนทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ รวมถึงวางแผนการตลาดและโฆษณาอยางครบวงจร 
นอกจากน้ียังดําเนินการจัดจําหนายสินคาใหกับผูผลิตรายอื่นๆ ดวย   

 ฝายเครื่องเขียนและเครื่องใช
สํานักงานของบริษัท 

ดําเนินงานดานการตลาดและจัดจําหนายสินคาเครื่องเขียนตางๆ ซึ่ง
นําเขาจากตางประเทศและผลิตภายในประเทศ ภายใตเครื่องหมาย
การคาของผูอื่น เชน 3M  Scotch 

 ฝายผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสของ
บริษัท 

เปนตัวแทนจําหนายและทําการตลาดสินคาอิเล็กทรอนิกส อันไดแก 
โทรศัพทมือถือ แท็บเล็ต คอมพิวเตอรโนตบุค เครื่องใชไฟฟาภายใน
บานและสํานักงาน ภายใตเครื่องหมายการคาของผูอื่น เชน Samsung  
Apple  Electroluxe LG  Sony  Dell  Toshiba  Panasonic 

2.3) สวนการผลิต (Manufacturing) ดําเนินธุรกิจโดยบริษัทยอยของบริษัท ดังน้ี 

 บริษัท เบอรล่ี ยุคเกอร ฟูดส 
จํากัด   

เปนผูผลิต จัดหาและจําหนายขนมขบเคี้ยวทอดกรอบ ขนมอบกรอบ 
และเครื่องด่ืมช็อคโกแลต ที่เปนเครื่องหมายการคาของบริษัท เชน 
เทสโต ปารต้ี แคมปส ไบต้ี โดโซะ เปนตน 

 BJC Foods (Malaysia) Sdn Bhd เปนผูผลิตและจําหนายขนมขบเคี้ยว ไดแก มันฝรั่งทอดกรอบ และ
สาหรายทอดกรอบ ที่เปนเครื่องหมายการคาของบริษัท เชน ไวส 
เทสโต และโดโซะ รวมท้ังรับจางผลิตภายใตเครื่องหมายการคา คาลบี้ 
และเทสโต 

 บริษัท เบอรล่ี ยุคเกอร เซลล็อกซ 
จํากัด   

เปนผูผลิตกระดาษอนามัยที่เปนเครื่องหมายการคาของตนเอง เชน 
เซลล็อกซ ซิลค เบลล แม็กซโม และบีเจซี ไฮจินิสท และรับจางผลิต
สินคาใหกับกลุมรานคาปลีกสมัยใหม ทั้งในประเทศและตางประเทศ 

 บริษัท รูเบียอุตสาหกรรม จํากัด    ผลิตสินคาที่เปนเครื่องหมายการคาของบริษัท เชน สบู “นกแกว” 
เครื่องสําอาง“Berli Pops” เปนตน และเปนผูดําเนินธุรกิจรับจางผลิต
สินคาประเภทเคร่ืองใชสวนตัว สบู ลูกอม ช็อคโกแลต เครื่องสําอาง 
ภายใตเครื่อง หมายการคาอื่น  

2.4) ธุรกิจบริการดานการจัดเก็บและจัดสงสินคา (Logistics) ดําเนินการโดยบริษัท เบอรล่ี ยุคเกอร โลจิสติกส 
จํากัด ซึ่งเปนผูใหบริการดานซัพพลายเชนและโลจิสติกส เพ่ือใหบริการแกธุรกิจบริษัทและลูกคาภายนอก 
โดยธุรกิจแบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก 
 ฝายคลังสินคา : ใหบริการตรวจรับสินคาเขา จัดเก็บสินคาตามกลุม ชนิด วันหมดอายุ การเบิกจายสินคา 

การบรรจุหีบหอ การจัดหมูสินคา ตลอดจนเตรียมใบสั่งสินคาและเก็บเงินขณะสงมอบสินคา โดยบริการ
ขางตนเปนไปตามเกณฑหรือเง่ือนไขความตองการของลูกคา 

 การขนสง : ดําเนินการจัดเตรียมสินคาเพ่ือกระจายสงใหกับลูกคา รวมถึงจัดการสายขนสงดวยรถของ
บริษัทเอง รถเชา ตลอดจนประสานงานกับผูรับเหมารถขนสงแตละสาย 

 ตัวแทนพิธีการศุลกากร : เปนตัวแทนที่ไดรับใบอนุญาตเลขที่ 208 โดยมีขอบเขตการใหบริการเปนแบบ
ครบวงจร ทั้งนําเขา สงออก ทางเรือ เครื่องบิน ทางบก และครอบคลุมถึงการบริหารคาระวางสินคา การ
แกปญหาการจัดการดานซัพพลายเชน รวมท้ังบริการอื่น ๆ ที่เก่ียวของ เชน การขอการคืนคาภาระภาษี
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อากร สําหรับวัตถุดิบที่นําเขาตามมาตรา 19 ทวิ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร เปนตน 

2.5) Thai Corp International Group 

 Thai Corp International 
Company Limited 

 Thai Corp International 
(Vietnam) Company Limited 

เปนผูนําเขาและสงออก รวมท้ังเปนผูจัดจําหนายและกระจายสินคา
ประเภทอุปโภคบริโภค และสินคาอื่นๆ ทั่วทั้งประเทศเวียดนาม โดยมี
เครือขายในการขายและตัวแทนจัดจําหนายสินคาประมาณ 1,000 ราย 
และมีรานคาขายปลีกที่เปนลูกคาประมาณ 50,000 รานคา ครอบคลุม
ทั้ง 64 จังหวัดของเวียดนาม  

 Ichiban Company Limited เปนผูผลิตและจัดจําหนายผลิตภัณฑเตาหู ภายใตสินคาตราสินคา 
Ichiban  

2.6) Thai An Group  
Thai An Group เปนหน่ึงในผูนํากลุมบริษัทกระจายสินคาอุปโภคบริโภค สินคาประเภทคงทนถาวร วัสดุ
กอสราง ในประเทศเวียดนาม ครอบคลุมมากกวา 20 จังหวัด รวมทั้ง มีการลงทุนในธุรกิจใหบริการดาน
เทคโนโลยีในการบริหารจัดการรานสะดวกซื้อภายใตเครื่องหมายการคา B’s Mart ซึ่งเปนรานสะดวกซื้อราย
ใหญในเมืองโฮจิ มินตซิต้ี 

2.7) บริษัท บีเจซี ดานอน แดรี่ จํากัด เปนผูผลิต และจําหนายผลิตภัณทนมเปรี้ยวและโยเกิรตที่เปนเครื่องหมาย
การคา แอคทีเวีย 

3) กลุมสินคาและบริการทางเวชภัณฑและทางเทคนิค 

 3.1)  สินคาและบริการทางเวชภัณฑ  ดําเนินธุรกิจโดยบริษัทและบริษัทยอยของบริษัท ดังน้ี 

 ฝายเวชภัณฑของบริษัท และ
บริษัท คอสมา เมดิคอล จํากัด 

ดําเนินธุรกิจดานเวชภัณฑยา โดยเปนผูทําการตลาดและจัดจําหนาย
ผลิตภัณฑทางการแพทย จากหลากหลายผูผลิตที่มีช่ือเสียงทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ เชน ยา ผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพ ถุงยางอนามัย 
เปนตน  

 ฝายการแพทยของบริษัท เปนตัวแทนจําหนายกลุมผลิตภัณฑเครื่องมือและอุปกรณทางการ
แพทยที่มีช่ือเสียงและเทคโนโลยีเปนที่ยอมรับทั่วโลก โดยนําเขา
ผลิตภัณฑจากตางประเทศ เชน อเมริกา ยุโรป และเอเชีย ซึ่งประกอบ
ไปดวย 4 สายธุรกิจหลัก ไดแก (1) สินคาดานวินิจฉัยทางการแพทย 
(2) สินคาดานการผาตัด (3) สินคาดานนวัตกรรมทางการแพทยและ
เวชสารสนเทศ และ (4) สินคาดานฟนฟูสุขภาพและชวยชีวิตครบ
วงจร  

 ฝายพัฒนาธุรกิจของบริษัท บริษัทมองหาโอกาสการรวมทุน และ/หรือลงทุนในอุตสาหกรรมตน
นํ้าและปลายนํ้าในกลุมสินคาดานสุขภาพ ในรูปแบบการรวมมือกับ
พันธมิตรทางธุรกิจทั้งการนําเสนอผลิตภัณฑหรือบริการจากฝาย
เวชภัณฑและฝายการแพทยของบริษัทใหลูกคาภายนอกในลักษณะ
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เปนโครงการจัดซื้อ เชา หรือเชาซื้ออุปกรณและเวชภัณฑสําหรับ
โรงพยาบาล รวมทั้งใหคําปรึกษาการลงทุนในเครื่องมือแพทยและ
ระบบงานทางการแพทย นอกจากนี้ ยังมองหาความรวมมือในการ
ประกอบธุรกิจ สัมปทานหรือการสงเสริมการลงทุนในประเทศเพ่ือน
บาน 

 3.2) สินคาและบริการทางเทคนิค ดําเนินธุรกิจโดยบริษัทและบริษัทยอยของบริษัท ดังน้ี 

 ฝายเคมีภัณฑอุตสาหกรรมของ
บริษัท 

เปนผูนําเขาวัตถุดิบและสารปรุงแตงในอาหาร เครื่องด่ืมและ
เครื่องสําอาง รวมถึงเคมีภัณฑในอุตสาหกรรมจากผูผลิตช้ันนําทั่วโลก  

 ฝายผลิตภัณฑเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมของบริษัท 

(1) แผนกวิศวกรรม : ใหบริการออกแบบ ติดต้ัง ใหคําปรึกษาและ
บริการหลังการขายสําหรับผลิตภัณฑ  อุปกรณ  และระบบ
วิศวกรรมประเภทตางๆ โดยนําเขาสินคาจากตางประเทศ เชน 
ระบบขนถายและลําเลียงสินคา ระบบและอุปกรณจัดเก็บสินคา  
อุปกรณเครื่องจักรอุตสาหกรรม 

(2) แผนกอุตสาหกรรมการผลิต : ทําการตลาดและจัดจําหนาย
ผลิตภัณฑที่ใชเทคโนโลยีการพิมพ เชน เครื่องพิมพระบบดิจิตอล  
โปรแกรมซอฟแวรจัดการการพิมพ กระดาษพิมพ ผาหมึก โดย
นําเขาสินคาจากผูผลิตช้ันนําตางประเทศ 

 บริษัท ไทย - สแกนดิค จํากัด ประกอบธุรกิจออกแบบ ผลิต และชุบสังกะสี โครงสรางเหล็กเพ่ือใช
กับเสาสายสงไฟฟาแรงสูง เสาสื่อสารโทรคมนาคม และอุตสาหกรรม
ทั่วไปท้ังในประเทศและตางประเทศ 

 บริษัท เบอรล่ี เอเชียต๊ิก โซดา 
จํากัด 

เปนตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑเคมีอุตสาหกรรม สินคาหลัก คือ 
โซเดียมคารบอเนต (โซดาแอช) โดยนําเขาสินคาจากผูผลิตใน
ตางประเทศเพ่ือจําหนายและ/หรือใหบริการนําเขา จัดเก็บ และ
กระจายสินคา ใหแกลูกคาในประเทศไทย 

4) กลุมธุรกิจอ่ืนๆ 

4.1 ธุรกิจตางประเทศ ดําเนินธุรกิจโดยบริษัทยอยของบริษัท ดังน้ี 

 BJC International Company 
Limited 

จัดต้ังเพ่ือลงทุนในหุนของนิติบุคคลอื่นในตางประเทศ การประกอบ
พาณิชยกรรม การนําเขาและสงออก ผลิตและกระจายสินคา 

 BJC International (Vietnam) 
Limited 

ดําเนินกระบวนการแปรรูปกระดาษทิชชูในประเทศเวียดนาม เพ่ือผลิต
และจัดจําหนายทั้งในเวียดนามและตางประเทศ   

 BJC International (Myanmar) 
Company Limited   

จัดต้ังเพ่ือเปนฐานใหการสนับสนุนการดําเนินธุรกิจแกกลุมบรษิัทใน
ประเทศพมาในดานใหคําปรึกษาการดําเนินธุรกิจ 

4.2 ธุรกิจคาปลีก ดําเนินธุรกิจโดยบริษัทและบริษัทยอยของบริษัท ดังน้ี 

 บริษัท เอเซียบุคส จํากัด เปนผูนําเขาและจําหนายหนังสือภาษาอังกฤษ หนังสือภาษาอื่นๆ และ
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สินคาที่เก่ียวของกับการอาน การเขียน และผลิตภัณฑที่เสริมสราง
จินตนาการ รวมทั้ง เปนผูรวมพิมพและรับจัดจําหนายหนังสือกับ
สํานักพิมพตางๆ ทั้งในและตางประเทศ นอกจากน้ี ยังเปนผูนําเขาและ
จัดจําหนายนิตยสารตางประเทศแตเพียงผูเดียวในประเทศ 

 บริษัท บีเจซี โอเกนกิ จํากัด ประกอบธุรกิจรานคาปลีกเพ่ือสุขภาพและความงามสไตลญี่ปุน 
ภายใตช่ือ “โอเกนกิ” เชน วิตามิน อาหารเสริม ผลิตภัณฑบํารุงผิว 
เครื่องสําอาง 

4.3 ธุรกิจอื่นๆ ดําเนินธุรกิจโดยบริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จํากัด ซึ่งเปนผูใหบริการธุรกิจศูนยขอมูลคอมพิวเตอร
เชิงพาณิชย (Commercial Data Center) โดยใหบริการเปนศูนยขอมูลหลัก และศูนยสํารองใหหนวยงานธุรกิจ
ตางๆ นอกจากน้ี ยังรวมมือกับบริษัทผูใหบริการศูนยขอมูลตางประเทศช้ันนําในภูมิภาคเอเชีย ไดแก CMC 
Telecom (เวียดนาม) The AIMS Asia Group (มาเลเซีย) 1 – Net Singapore (สิงคโปร) และ HK Colo (ฮองกง) 
ในการใหบริการ Data Center ในภูมิภาคอาเซียน  

 โครงสรางรายได ของบริษัทและบริษัทยอยสําหรับป 2555 - 2557 เปนดังน้ี 

รายได % ถือหุน
ของบริษัท  

ป 2555 ป 2556 ป 2557 
ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 

กลุมสินคาและบริการทางบรรจุภัณฑ 
บมจ. เบอรล่ี ยุคเกอร บริษัทแม        6,228  16.64 6,019 14.24 4,744 10.93 
บมจ. อุตสาหกรรมทําเคร่ืองแกวไทย 98.59%        7,516  20.08 7,060 16.72 6,358 14.64 
บจ. ไทย มาลายา กลาส 100.00%        3,611  9.65 3,987 9.44 5,123 11.80 
บจ. ไทยเบเวอรเรจแคน 50.00%        5,182  13.84 5,167 12.24 5,552 12.79 
TBC-Ball Beverage Can Holding Limited 26.79% 639  1.71 738 1.75 873 2.01 
TBC-Ball Beverage Can Vietnam Limited 26.79%           729  1.95 1,654 3.92 1,914 4.41 
Malaya-Vietnam Glass Limited 35.00%           389  1.04 569 1.35 537 1.24 
Malaya Glass Products Sdn Bhd 50.00%        1,062  2.84 1,014 2.40 1,110 2.55 
BJC International (Vietnam) Limited 100.00%           352  0.94 28 0.07 54 0.12 
BJC International Company Limited 100.00%               8  0.02   9 0.02 28 0.06 
บจ. ไทยกลาสเทคโนโลยี 100.00% - - - - 19 0.04 
      25,716  68.71 26,245 62.15 26,312 60.59 
หัก รายการขายระหวางกัน  (8,851) (23.65) (8,497) (20.12) (8,238) (18.97) 
      16,865  45.06 17,748 42.03 18,074 41.62 
กลุมสินคาและบริการทางอุปโภคบริโภค 
บมจ. เบอรล่ี ยุคเกอร บริษัทแม 9,408 25.13 10,075 23.86 9,777 22.52 
บจ. เบอรล่ี ยุคเกอร ฟูดส 100.00%        2,501  6.68 2,620 6.20 2,365 5.44 
BJC Foods (Malaysia) Sdn Bhd 100.00%           345  0.92 384 0.91 344 0.79 
บจ. เบอรล่ี ยุคเกอร เซลล็อกซ 94.84%        2,375  6.35 2,591 6.13 2,506 5.77 
บจ. รูเบียอุตสาหกรรม 99.85%        1,899  5.08 1,841 4.36 1,999 4.60 
บจ. เบอรล่ี ยุคเกอร โลจิสติกส 100.00%           641  1.71 708 1.68 750 1.73 
Thai Corp International (Vietnam) Company Limited 75.00%           822  2.20 1,114 2.64 1,264 2.91 
บจ. บีเจซี ดานอน แดร่ี 51.00%           273  0.73 651 1.54 508 1.17 
BJC International (Vietnam) Limited 100.00%             39  0.10 32 0.08 29 0.07 
Ichiban Company Limited 75.00% - - 80 0.19 92 0.21 
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รายได % ถือหุน
ของบริษัท  

ป 2555 ป 2556 ป 2557 
ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 

Thai An Group 65.00% - - 2,609 6.18 3,313 7.63 
  18,303 48.90 22,705 53.77 22,947 52.84 
หัก รายการขายระหวางกัน  (6,369) (17.02) (7,130) (16.89) (6,662) (15.34) 
      11,934 31.88 15,575 36.88 16,285 37.50 
กลุมสินคาและบริการทางเวชภัณฑและทางเทคนิค 
บมจ. เบอรล่ี ยุคเกอร บริษัทแม        5,842  15.61 5,857 13.87 4,744 10.93 
บจ. บีเจซี เฮลทแคร 100.00%             25  0.07 677 1.60 1,572 3.62 
บจ. มัณฑนา 100.00%             20  0.05 48 0.11 61 0.14 
บจ. คอสมา เมดิคอล 100.00%           668  1.78 646 1.53 1,044 2.41 
บจ. ไทย-สแกนดิค สตีล 100.00%          515  1.38 509 1.21 1,456 3.35 
บจ. บีเจซี อินดัสเตรียล แอนดเทรดด้ิง 100.00%               4  0.01 10 0.02 1  - 
บจ. เบอรล่ี ยุคเกอร สเปเชียลต้ีส 99.15%          229  0.61 135 0.32 176 0.41 
BJC International Company Limited 100.00%          102  0.27 80 0.19 88 0.20 
BJC International (Vietnam) Limited 100.00%             40  0.11 41 0.10 48 0.11 
       7,445  19.89 8,003 18.95 9,190 21.17 
หัก รายการขายระหวางกัน  (292) (0.78) (688) (1.63) (1,440) (3.32) 
       7,153  19.11 7,315 17.32 7,750 17.85 
กลุมธุรกิจอื่นๆ 
บมจ. เบอรล่ี ยุคเกอร บริษัทแม 83 0.23 51 0.12 71 0.17 
BJC International (Vietnam) Limited 100.00% - - - - -   -   
บจ. เอเซียบุคส 100.00% 1,041 2.78 994 2.35 914 2.11 
บจ. ดิสทร่ี-ไทย 100.00% 4 0.01 7 0.02 1 - 
บจ.บีเจซี โอเกนกิ  100.00% - - 8 0.02 55 0.13 
บจ. ที.ซ.ีซ.ีเทคโนโลยี 51.00% 633 1.69 667 1.58 579 1.33 
บจ. บีเจซี-เอ็มพ็อยท อินเตอรเนช่ันแนล 51.00% - - 28 0.07 -   -   
BJC-MPM (Lao) Sole Company Limited 51.00% - - 13 0.03 60 0.14 
Thai An Vietnam Trading Company Limited 64.55% - - 34 0.08 358 0.82 
  1,761 4.71 1,802 4.27 2,038 4.70 
หัก รายการขายระหวางกัน  (124) (0.33) (77) (0.18) (42) (0.10) 
  1,637 4.38 1,725 4.09 1,996 4.60 
        

รวม  37,589 100.43 42,363 100.32 44,105 101.57 
หัก รายการขายระหวางกัน  (160) (0.43) (137) (0.32) (682) (1.57) 
รวมกลุมธุรกิจ  37,429 100.00 42,226 100.00 43,423 100.00 

ที่มา : บริษัท 

 คณะกรรมการและผูถือหุน 
 คณะกรรมการบริษัท ตามหนังสือรับรอง  ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2557 มีจํานวน 15 ทาน ดังน้ี 

รายชื่อ ตําแหนง 
1. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร 
2. คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ 
3. นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล กรรมการและกรรมการผูจัดการใหญ 
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รายชื่อ ตําแหนง 
4. นายธีรศักด์ิ นาทีกาญจนลาภ กรรมการ 
5. นายชัยยุทธ ปลันธนโอวาท กรรมการ 
6. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการ 
7. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการ 
8. นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล กรรมการ 
9. นายปณต สิริวัฒนภักดี กรรมการ 
10. นายประเสริฐ เมฆวัฒนา กรรมการ 
11. นางสาวพจนีย ธนวรานิช กรรมการอิสระ 
12. นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
13. นายวีระวงค จิตตมิตรภาพ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
14. นายสุวิทย เมษินทรีย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
15. พล.ต.อ.กฤษณะ ผลอนันต กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

ที่มา : บริษัท 

ทั้งน้ี กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท คือ กรรมการสองคนลงลายมือรวมกัน และประทับตราสําคัญของ
บริษัท ยกเวน นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล นายวีระวงค จิตตมิตรภาพ นายสุวิทย เมษินทรีย นางสาวพจนีย ธนวรานิช และ
พล.ต.อ.กฤษณะ ผลอนันต 

 ผูถือหุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 (วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนลาสุด เพ่ือรวบรวมรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิในการเขารวม
ประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 8 มกราคม 2558) บริษัทมีทุนจดทะเบียนจํานวน 2,014,389,444 บาท ทุนที่ออกและ
ชําระแลวจํานวน 1,592,221,000 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 1,592,221,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ1.00 บาท โดยมี
รายละเอียดผูถือหุน ดังน้ี 

 รายชื่อผูถือหุน จํานวนหุน (หุน) 
สัดสวนการถือหุนตอ
จํานวนหุนท้ังหมด 

(รอยละ) 
1. บริษัท ทีซีซี โฮลด้ิง จํากัด 1/ 1,173,284,220 73.69 
2. DBS BANK A/C DBS NOMINEES-PB Clients 81,979,400 5.15 
3. กองทุนเปด บัวหลวงหุนระยะยาว  40,196,300 2.52 
4. กองทุนเปด บัวหลวงหุนระยะยาว 75/25 33,272,600 2.09 
5. กองทุนเปด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพ่ือการเล้ียงชีพ 16,277,800 1.02 
6. สํานักงานประกันสังคม (2 กรณี) 14,385,900 0.90 
7. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

ซึ่งจดทะเบียนแลว โดย บลจ. บัวหลวง จํากัด 
10,488,600 0.66 

8. กองทุนเปด บัวหลวงทศพล 9,302,600 0.58 
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 รายชื่อผูถือหุน จํานวนหุน (หุน) 
สัดสวนการถือหุนตอ
จํานวนหุนท้ังหมด 

(รอยละ) 
9. กองทุนเปด บัวหลวงตราสารทุนเพ่ือการเลี้ยงชีพ 8,314,300 0.52 

10. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด  7,846,087 0.49  
 รวมผูถือหุน 10 รายแรก 1,395,347,807  87.64 

11. ผูถือหุนอื่น 196,873,193 12.36 
 รวม 1,592,221,000 100.00 

หมายเหตุ :    1/ เปนกลุมผูถือหุนรายใหญที่มีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายการจัดการหรือการดําเนินงานของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ 
โดยบริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จํากัด ประกอบธุรกิจดานการลงทุน และมีผูถือหุน ประกอบดวย 1) ทีซีซี กรุป อินเตอรเนชั่น
แนล ลิมิเต็ด ถือหุนจํานวน 489,906,880 หุน คิดเปนรอยละ 48.99  2) นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ถือหุนจํานวน 254,951,450 
หุน คิดเปนรอยละ 25.50 และ 3) คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ถือหุนจํานวน 254,574,750 หุน คิดเปนรอยละ 25.46 

ที่มา : บริษัท และ www.set.or.th 

 สรุปผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน 

ตารางสรุปผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทยอยสําหรับป 2555 - 2557   

งบแสดงฐานะการเงินรวม 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

ป 2555 ป 2556 ป 2557 
ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 

สินทรัพย   
สินทรัพยหมุนเวียน   
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 2,015.45 5.27 1,779.97 4.00  1,488.07  3.29 
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อืน่ 7,997.71 20.90 8,999.87 20.22  9,606.11  21.26 
สินคาคงเหลือ 6,863.84 17.94 8,443.29 18.97  7,856.15  17.39 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 94.84 0.25 91.76 0.21  51.32  0.11 
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 16,971.84 44.36 19,314.89 43.40 19,001.64  42.06 
สินทรัพยไมหมุนเวียน 

  
  

เงินลงทุนในบริษทัรวม 432.38 1.13 467.21 1.05 480.34 1.06 
สิทธิการเชา 597.39 1.56 545.50 1.23 521.38 1.15 
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 100.27 0.26 106.56 0.24 122.43 0.27 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ 16,583.07 43.34 18,606.79 41.81 19,736.16 43.68 
คาความนิยม 1,744.68 4.56 3,270.82 7.35 3,270.82 7.24 
สินทรัพยไมมีตัวตนอื่น 1,186.90 3.10 1,398.86 3.14 1,279.02 2.83 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี 494.92 1.29 579.05 1.30 528.75 1.17 
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 148.69 0.39 212.98 0.48 238.86 0.53 
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 21,288.30 55.64 25,187.77 56.60 26,177.74 57.94 
รวมสินทรัพย 38,260.14 100.00 44,502.66 100.00 45,179.38 100.00 
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งบแสดงฐานะการเงินรวม 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

ป 2555 ป 2556 ป 2557 
ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 

หนี้สินและสวนของผูถือหุน   
หนี้สินหมุนเวียน   
เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 4,065.34 10.63 3,861.46 8.68  5,946.19  13.16 
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 7,052.14 18.43 8,406.35 18.89  8,025.38  17.76 
เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 762.17 1.99 696.38 1.56  2,308.54  5.11 
หุนกูที่ถึงกาํหนดชําระภายในหนึ่งป - - 1,597.21 3.59  1,899.59  4.20 
ภาษีเงินไดคางจาย 291.53 0.76 229.80 0.52  217.55  0.48 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 55.47 0.14 43.79 0.10  345.03  0.76 
รวมหนี้สินหมุนเวียน 12,226.65 31.96 14,834.99 33.34 18,742.29  41.48 
หนี้สินไมหมุนเวียน 

  
  

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 3,947.57 10.32 7,622.46 17.13 5,775.12 12.78 
หุนกู 4,396.26 11.49 2,898.11 6.51 999.54 2.21 
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี 647.49 1.69 675.83 1.52 666.72 1.48 
ภาระผูกพันผลประโยชนพนกังาน 636.24 1.66 640.80 1.44 598.12 1.32 
หนี้สินไมหมุนเวยีนอื่น 122.11 0.32 131.55 0.30 121.88 0.27 
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 9,749.67 25.48 11,968.75 26.89 8,161.37 18.06 
รวมหนี้สิน 21,976.32 57.44 26,803.74 60.23 26,903.66 59.55 
สวนของผูถือหุน   
ทุนทีอ่อกและชาํระแลว 1,588.13 4.15 1,590.44 3.57 1,592.22 3.52 
เงินรับลวงหนาคาหุน - - - - - - 
สวนเกินทุน 3,275.66 8.56 3,216.56 7.23 3,952.39 8.75 
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุน 54.12 0.14 115.44 0.26 177.71 0.39 
กําไรสะสม 8,864.80 23.17 9,765.19 21.94 10,229.15 22.64 
องคประกอบอื่นของสวนของผูถอืหุน (54.78) (0.14) 72.23 0.16 (93.64) (0.21) 
รวมสวนของบรษิัทใหญ 13,727.93 35.88 14,759.86 33.17 15,208.19 33.66 
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 2,555.89 6.68 2,939.06 6.60 3,067.54 6.79 
รวมสวนของผูถือหุน 16,283.82 42.56 17,698.92 39.77 18,275.73 40.45 
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 38,260.14 100.00 44,502.66 100.00 45,179.38 100.00 

 

งบกําไรขาดทุนรวม 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

ป 2555 ป 2556 ป 2557 
ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 

รายไดจากการขายและใหบริการ 37,429.06 98.36 42,226.37 98.57 43,422.52 98.36 
รายไดอืน่ 625.44 1.64 613.05 1.43 723.31 1.64 
รวมรายได 38,054.50 100.00 42,839.42 100.00 44,145.83 100.00 
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งบกําไรขาดทุนรวม 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

ป 2555 ป 2556 ป 2557 
ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 

ตนทุนขายและตนทุนการใหบริการ 28,401.96 74.63 32,131.33 75.00 33,642.74 76.21 
คาใชจายในการขายและบริหาร 6,115.74 16.07 7,016.59 16.38 7,625.95 17.27 
ตนทุนทางการเงนิ 502.88 1.32 575.18 1.34 612.23 1.39 
รวมคาใชจาย 35,020.58 92.03 39,723.10 92.73 41,880.93 94.87 
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 65.98 0.17 64.93 0.15 71.64 0.16 
กําไรกอนภาษีเงินได 3,099.90 8.15 3,181.25 7.43 2,336.54 5.29 
คาใชจายภาษีเงินได 604.62 1.59 566.58 1.32 480.52 (1.09) 
กําไรสําหรับป 2,495.28 6.56 2,614.67 6.10 1,856.02 4.20 

งบกระแสเงินสดรวม 

หนวย : ลานบาท ป 2555 ป 2556 ป 2557 
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 3,658.90 4,088.06 4,483.36 

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (3,891.93) (5,046.89) (3,271.91) 

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน 505.38 651.37 (1,443.54) 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดสุทธิเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 272.35 (307.46) (232.09) 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนงวด 1,827.87 2,015.45 1,779.97 

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลี่ยนของเงินตราตางประเทศคงเหลือส้ินป (84.77) 71.98 (59.81) 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวด 2,015.45 1,779.97 1,488.07 

หมายเหต ุ:  งบการเงินสําหรับป 2555 - 2557 ผานการตรวจสอบโดยนายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 4301 บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด ซ่ึงเปนผูสอบบัญชีที่ไดรับความ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ 
 ป 2555 ป 2556 ป 2557  

อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio)     
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 1.39 1.30 1.01 
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) 0.83 0.73 0.59 
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา (เทา) 5.67 5.79 5.43 
ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย (วัน) 63.45 62.20 66.35 
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา) 4.74 4.20 4.13 
ระยะเวลาขายสินคาเฉล่ีย (วัน) 75.98 85.75 87.21 
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหน้ี (เทา) 7.15 6.73 6.79 
ระยะเวลาชําระหนี้ (วัน) 50.38 53.52 53.01 
วงจรเงินสด (วัน) 89.05 94.43 100.55 
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 ป 2555 ป 2556 ป 2557  

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio)     
อัตรากําไรข้ันตน (%) 24.12 23.91 22.52 
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 7.78 7.29 4.96 
อัตรากําไรสุทธิ (%) 6.45 5.75 3.87 
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) 18.38 17.03 11.21 
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio)     
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) 6.31 5.45 3.72 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (%) 25.47 23.85 19.42 
อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย (เทา) 1.07 1.04 0.98 
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)     
อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 1.35 1.51 1.47 
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เทา) 5.80 5.22 3.74 
อัตราการจายเงินปนผล (%) 55.24 55.07 56.88 
ขอมูลตามงบการเงินตอหุน     
กําไรสุทธิตอหุนขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 1.52 1.53 1.06 
มูลคาหุนตามบัญชีตอหุน (บาท) 8.64 9.28 9.55 

 การวิเคราะหผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน 

ผลการดําเนินงานป 2555 - 2557 

รายได 

ป 2555 - 2557 บริษัทมีรายไดรวมทั้งสิ้น 38,054.50 ลานบาท 42,839.42 ลานบาท และ 44,145.83 ลานบาท 
ตามลําดับ โดยเปนรายไดจากการขายและใหบริการจํานวน 37,429.06 ลานบาท 42,226.37 ลานบาท และ 43,422.52 ลาน
บาท ตามลําดับ หรือคิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ รอยละ 12.82 และรอยละ 2.83 ในป 2556 - 2557 ตามลําดับ ซึ่งรายได
ของบริษัทมาจากการดําเนินธุรกิจหลักเก่ียวกับการผลิต การจัดจําหนาย และการใหบริการดานตางๆ ใน 3 กลุมธุรกิจ ไดแก 
กลุมสินคาและบริการทางบรรจุภัณฑ กลุมสินคาและบริการทางอุปโภคบริโภค และกลุมสินคาและบริการทางเวชภัณฑ
และเทคนิค ทั้งน้ี สาเหตุที่รายไดจากการขายและใหบริการในป 2556 - 2557 มีแนวโนมเพ่ิมขึ้น เน่ืองจากการขยายตัวของ
ทุกกลุมสินคาและบริการ โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมสินคาและบริการทางอุปโภคบริโภคซึ่งมีอัตราการเติบโตรอยละ 30.51 
และรอยละ 4.56 ในป 2556 - 2557 ตามลําดับ  

ตนทุนขายและคาใชจาย 

ป 2555 - 2557 บริษัทมีตนทุนขายและใหบริการจํานวน 28,401.96 ลานบาท 32,131.33 ลานบาท และ 33,642.74 
ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปนรอยละ 75.88 รอยละ 76.09 และรอยละ 77.48 ของรายไดจากการขายและใหบริการในแต
ละป สาเหตุที่อัตราสวนตนทุนขายและใหบริการตอรายไดจากการขายและใหบริการคอนขางใกลเคียงกันในแตละป เปน
ผลมาจากการควบคุมตนทุนที่มีประสิทธิภาพ 
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คาใชจายในการขายและบริหารสําหรับป 2555 - 2557 มีจํานวน 6,115.74 ลานบาท 7,016.59 ลานบาท และ 
7,625.95 ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปนรอยละ 16.07  รอยละ 16.38 และรอยละ 17.27 ของรายไดรวมในแตละป โดยในป 
2556 - 2557 บริษัทมีคาใชจายในการขายและบริหารเพ่ิมขึ้นจากปกอนหนาจํานวน 900.85 ลานบาท และ 609.36 ลานบาท 
หรอืเพ่ิมขึ้นรอยละ 14.73 และรอยละ 8.68 ซึ่งสาเหตุสวนใหญที่ทําใหคาใชจายในการขายและบริหารเพ่ิมขึ้นระหวางป เปน
ผลจากคาใชจายในการโฆษณาและสงเสริมการขายเพ่ือกระตุนยอดขายท่ีเพ่ิมขึ้นของทุกกลุมสินคาและบริการ ซึ่งสวนใหญ
เกิดจากกลุมสินคาและบริการทางอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะผลิตภัณฑของบริษัท บีเจซี ดานอน แดรี่ จํากัด และผลิตภัณฑ
เครื่องสําอางค โดยในป 2557 มีคาใชจายจากการปดโรงงานบรรจุภัณฑแกวที่ราษฎรบูรณะเพ่ิมขึ้นดวย 

กําไรสุทธิ 

สําหรับผลประกอบการในป 2555 - 2557 บริษัทมีกําไรสุทธิจํานวน 2,495.28 ลานบาท 2,614.67 ลานบาท และ 
1,856.02 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งเพ่ิมขึ้น 119.38 ลานบาท และลดลง 758.65 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 
4.78 และลดลงรอยละ 29.02 ในป 2556 - 2557 ตามลําดับ โดยบริษัทมีอัตรากําไรสุทธิรอยละ 6.56 รอยละ 6.10 และรอยละ 
4.20 ของรายไดรวมในแตละป  

ฐานะการเงิน ณ สิ้นป 2555 - 2557 

สินทรัพย 

สินทรัพยรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - 2557 มีจํานวน 38,260.14 ลานบาท 44,502.66 ลานบาท และ 45,179.38 
ลานบาท ตามลําดับ ประกอบดวยสินทรัพยหมุนเวียนจํานวน 16,971.84 ลานบาท 19,314.89 ลานบาท และ 19,001.64 ลาน
บาท หรือคิดเปนรอยละ 44.36 รอยละ 43.40 และรอยละ 42.06 ของสินทรัพยรวมในแตละป ตามลําดับ โดยสินทรัพย
หมุนเวียนหลักในป 2555 - 2557 ไดแก ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น ซึ่งคิดเปนรอยละ 47.12 รอยละ 46.60 และรอยละ 50.55 
ของสินทรัพยหมุนเวียนรวมในแตละป และสินคาคงเหลือ ซึ่งคิดเปนรอยละ 40.44 รอยละ 43.71 และรอยละ 41.34 ของ
สินทรัพยหมุนเวียนรวมในแตละป ในขณะที่สินทรัพยไมหมุนเวียนในป 2555 - 2557 มีจํานวน 21,288.30 ลานบาท 
25,187.77 ลานบาท และ  26,177.74 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 55.64 รอยละ 56.60 และรอยละ 57.94 ของสินทรัพยรวม
ตามลําดับ โดยสินทรัพยไมหมุนเวียนหลัก ไดแกที่ดิน อาคารและอุปกรณ โดยในป 2555 - 2557 มีจํานวน 16,583.07 ลาน
บาท 18,606.79 ลานบาท และ 19,736.16 ลานบาท คิดเปนรอยละ 77.90 รอยละ 73.87 และรอยละ 75.39 ของสินทรัพยไม
หมุนเวียนรวมในแตละป ทั้งน้ี สินทรัพยรวมในป 2556 เพ่ิมขึ้นรอยละ 16.32 หรือ 6,242.52  ลานบาทจากสิ้นปกอน 
เน่ืองจากการลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณและการเพ่ิมขึ้นของสินคาคงเหลือ โดยบริษัทมีที่ดิน อาคารและอุปกรณสุทธิ
เพ่ิมขึ้นจํานวน 2,023.71 ลานบาท ซึ่งเกิดจากการซื้อธุรกิจ 216 ลานบาท อีกทั้ง บริษัทมีการลงทุนเพ่ิมขึ้น 3,601 ลานบาท 
โดยมาจากกลุมธุรกิจหลัก คือ กลุมสินคาและบริการทางบรรจุภัณฑ 2,665 ลานบาท และกลุมสินคาและบริการทางอุปโภค
บริโภค 466 ลานบาท และมีสินคาคงเหลือเพ่ิมขึ้น 1,579.45 ลานบาท จากป 2555 โดยสวนใหญสินคาคงเหลือที่เพ่ิมขึ้นมา
จากกลุมสินคาและบริการทางบรรจุภัณฑ สําหรับป 2557 บริษัทมีสินทรัพยรวมจํานวน 45,179.38 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจาก ณ 
สิ้นป 2556 จํานวน 676.72 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 1.52 สวนใหญเปนผลจากการเพ่ิมขึ้นของที่ดิน อาคารและอุปกรณ 

หน้ีสิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - 2557 บริษัทมีหน้ีสินรวมจํานวน 21,976.32 ลานบาท 26,803.74 ลานบาท และ 
26,903.66 ลานบาท ตามลําดับ เมื่อพิจารณาโครงสรางหน้ีสินรวมในป 2555 - 2557 พบวา ประกอบดวยหน้ีสินหมุนเวียน
จํานวน 12,226.65 ลานบาท 14,834.99 ลานบาท และ 18,742.29  ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 55.64 รอยละ 55.35 และรอย
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ละ 69.66 ของหน้ีสินรวมในแตละป ในขณะท่ีหน้ีสินไมหมุนเวียนมีจํานวน 9,749.67 ลานบาท 11,968.75 ลานบาท และ 
8,161.37 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 44.36 รอยละ 44.65 และรอยละ 30.34 ของหน้ีสินรวมในแตละป ทั้งน้ี หน้ีสินรวมใน
ป 2556 เพ่ิมขึ้นจากป 2555 รอยละ 21.97 หรือ 4,827.42 ลานบาท เปนผลจากการเพ่ิมขึ้นของเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงินและเจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่นจํานวน 3,674.90 ลานบาท และ 1,354.22 ลานบาท ตามลําดับ สวน ณ สิ้นป 2557 
บริษัทมีหน้ีสินรวมทั้งสิ้น 26,903.66 ลานบาท เพ่ิมขึ้นเล็กนอยจาก ณ สิ้นป 2556 สาเหตุหลักเกิดจากเงินกูยืมระยะสั้นจาก
สถาบันการเงิน  

สวนของผูถือหุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - 2557 บริษัทมีสวนของผูถือหุนรวมจํานวน 16,283.82 ลานบาท 17,698.92 ลานบาท 
และ 18,275.73  ลานบาท ตามลําดับ โดยสวนของผูถือหุนรวมเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับปกอนหนารอยละ 8.69 และรอยละ 3.26 
หรือ 1,415.10 ลานบาท และ 576.80 ลานบาท ตามลําดับ สวนของผูถือหุนรวมเพ่ิมขึ้นจากกําไรสุทธิในแตละป 

สภาพคลอง 

สําหรับป 2555 - 2557 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิไดมาจากการดําเนินงานจํานวน 3,658.90 ลานบาท 3,908.30 
ลานบาท และ 4,483.36 ลานบาท โดยสวนใหญมาจากกําไรกอนภาษีเงินไดจํานวน 3,099.90 ลานบาท 3,181.25 ลานบาท 
และ 2,336.54 ลานบาท ในป 2555 - 2557 ตามลําดับ สําหรับกระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมการลงทุนในป 2555 - 
2557 มีจํานวน 3,891.93 ลานบาท 4,867.13 ลานบาท และ 3,271.91 ลานบาท ตามลําดับ โดยสวนใหญใชไปในการซื้อที่ดิน 
อาคาร และอุปกรณจํานวน 3,661.43 ลานบาท 3,656.04 ลานบาท และ 3,407.91 ลานบาท ในแตละป ตามลําดับ สวน
กระแสเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมการจัดหาเงินในป 2555 - 2556 มีจํานวน 505.38 ลานบาท 651.37 ลานบาท ตามลําดับ 
และกระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน ในป 2557 มีจํานวน 1,443.54 ลานบาท  โดยสวนใหญเปนเงินสดรับจาก
เงินกูยืมระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบันการเงิน  

2.2 ภาวะอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

 เน่ืองจากธุรกิจของกลุมบริษัทในปจจุบัน ประกอบดวย กลุมสินคาและบริการทางบรรจุภัณฑ กลุมสินคาและ
บริการทางอุปโภคบริโภค กลุมสินคาและบริการทางทางเวชภัณฑและทางเทคนิค และกลุมธุรกิจอื่นๆ (ธุรกิจตางประเทศ 
ธุรกิจคาปลีก ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ) ดังน้ัน การขยายตัวของภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศและภูมิภาคอาเซียน ซึ่ง
เปนกลุมลูกคาสําคัญของกลุมบริษัทในปจจุบัน จึงเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเติบโตของธุรกิจของกลุมบริษัท ซึ่งเปน
ผูผลิตสินคาและบริการต้ังแตตนนํ้าถึงปลายนํ้า รวมท้ังเปนผูจัดจําหนายสินคาอุปโภคบริโภคที่ใชในชีวิตประจําวัน 

ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของไทยป 2557 

 ขอมูลจากธนาคารแหงประเทศไทย ระบุวา ภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศในป 2557 มีแนวโนมปรับดีขึ้นจากป
กอนหนา เน่ืองจากสถานการณการเมืองและนโยบายภาครัฐที่มีความชัดเจนมากข้ึนไดชวยสรางความเช่ือมั่นของครัวเรือน
และธุรกิจ สงผลใหการใชจายในประเทศเริ่มฟนตัว โดยพบวาในป 2557 การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้นเมื่อ
เทียบกับปกอนหนา เน่ืองจากผูบริโภคเร่ิมคลายความกังวลตอสถานการณการเมือง สงผลใหมีการจับจายใชสอยมากขึ้น 
โดยเฉพาะในสินคาไมคงทน (เชน อาหารและเครื่องด่ืม กลุมเวชภัณฑยา) ที่ปรับดีขึ้นเปนลําดับ ขณะที่การใชจายในสินคา
คงทน (เชน รถยนต เครื่องใชไฟฟา เฟอรนิเจอร) เริ่มทรงตัวในระยะตอไป 
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2555 2556 2557 

ครึ่ง 
ปแรก 

ครึ่ง 
ปหลัง 

ครึ่ง 
ปแรก 

ครึ่ง 
ปหลัง 

ครึ่ง 
ปแรก 

ครึ่ง 
ปหลัง 

ดัชนี 144.7 149.0 148.0 146.6 146.2 146.7 
%เปล่ียนแปลง 4.1 2.9 -0.6 -0.9 -0.3 0.4 
ที่มา ธนาคารแหงประเทศไทย 
 

สําหรับภาวะการคา พบวาดัชนีการคาสงเฉล่ียในเดือนกรกฎาคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2557 ปรับตัวดีขึ้นจากครึ่งป
กอนหนา โดยดัชนีการคาสงเฉลี่ยเดือนกรกฎาคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2557 ขยายตัวรอยละ 5.8 จากติดลบรอยละ 7.7 ใน
ครึ่งปแรกของป 2557 เชนเดียวกับดัชนีการคาปลีกเฉล่ียในเดือนกรกฎาคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2557 ปรับตัวดีขึ้นจากครึ่งป
กอนหนา โดยดัชนีการคาปลีกเฉลี่ยเดือนกรกฎาคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2557 ติดลบรอยละ 1.9 จากติดลบรอยละ 3.4 ใน
ครึ่งปแรกของป 2557 ซึ่งเปนผลจากการท่ียอดขายสินคาคงทนและสินคากลุมอื่นๆ เชน สินคาใหมในรานเฉพาะ สินคามือ
สองในรานเฉพาะอยาง การสั่งซื้อทางทางไปรษณียหรือทางอินเตอรเน็ตที่ขยายตัวดี  

ดัชนีการคาเดือนกรกฎาคม 2555 - เดือนพฤศจิกายน 2557 
 

 
2555 2556 2557 

ครึ่งปหลัง 
%

เปลี่ยนแปลง ครึ่งปแรก 
%

เปลี่ยนแปลง ครึ่งปหลัง 
%

เปลี่ยนแปลง ครึ่งปแรก 
%

เปลี่ยนแปลง ก.ค. - พ.ย. 
%

เปลี่ยนแปลง
1. ดัชนีการคาสง (2545 = 100) 229.82 8.9 220.77 -3.9 211.38 -4.2 195.17 -7.7 206.40 5.8 
 ยอดขายสินคาไมคงทน 185.48 7.6 191.65 3.3 202.10 5.5 199.85 -1.1 200.74 0.4 
 ยอดขายสินคาคงทน 139.77 5.1 135.82 -2.8 139.86 3.0 133.89 -4.3 142.02 6.1 
 ยอดขายสินคาช้ันกลาง 162.77 6.1 163.23 0.3 159.93 -2.0 158.90 -0.6 161.30 1.5 
 การขายสงอื่นๆ  392.09 11.6 357.79 -8.7 318.98 -10.8 268.95 -15.7 299.84 11.5 
2. ดัชนีการคาปลีก (2545 = 100) 229.50 8.2 225.58 -1.7 214.08 -5.1 206.81 -3.4 202.82 -1.9 
 ยอดขายสินคาไมคงทน 193.64 6.3 196.83 1.6 196.33 -0.3 203.12 3.5 206.67 1.7 
 ยอดขายสินคาคงทน 179.53 1.8 176.85 -1.5 176.54 -0.2 171.46 -2.9 174.38 1.7 
 ยอดขายหางสรรพสินคา 223.52 5.7 220.17 -1.5 224.52 2.0 221.07 -1.5 225.07 1.8 
 ยอดขายรถยนต ซอมแซมรถยนต 

และนํ้ามันเชื้อเพลิงรถยนต 
267.92 10.1 260.72 -2.7 235.66 -9.6 222.85 -5.4 208.11 -6.6 

 การขายปลีกอื่นๆ  208.86 9.9 207.24 -0.8 204.42 -1.4 198.94 -2.7 205.73 3.4 

หมายเหตุ : % เปลี่ยนแปลง = อัตราการเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันของปกอนหนา  
ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย 

การผลิตภาคอุตสาหกรรมในป 2557 พบวา หดตัวรอยละ 4.6 จากปกอน เน่ืองจากอุปสงคจากตางประเทศลดลงตาม
การภาวะถดถอยของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะกับประเทศคูคาที่สําคัญ เชน สหรัฐอเมริกาและจีน ในขณะท่ีเศรษฐกิจของ
ญี่ปุนและกลุมประเทศยูโรโซนยังอยูในภาวะออนแอ สงผลใหการสงออกผลิตภัณฑตางๆขยายตัวในอัตราท่ีลดลงเมื่อเทียบ
กับปกอนหนา 

ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนป 2555 - 2557 
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 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมป 2553  - 2557 

อุตสาหกรรม 
ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 

ดัชนี 
%

เปลี่ยนแปลง ดัชนี 
%

เปลี่ยนแปลง ดัชนี 
%

เปลี่ยนแปลง ดัชนี 
%

เปลี่ยนแปลง ดัชนี 
%

เปลี่ยนแปลง 
อาหารและเคร่ืองด่ืม 145.41 4.3 151.02 3.9 161.24 6.8 150.49 -6.7 146.38 -2.7 
ยาสูบ 100.83 11.2 105.39 4.5 104.08 -1.2 105.20 1.1 101.84 -3.2 
สิ่งทอ 73.63 6.5 60.64 -17.6 52.41 -13.6 54.14 3.3 53.37 -1.4 
เคร่ืองแตงกาย 143.55 3.8 118.04 -17.8 105.37 -10.7 100.73 -4.4 103.97 3.2 
การฟอกและตกแตงหนังฟอก 32.62 11.7 31.97 -2.0 26.08 -18.4 25.54 -2.1 25.19 -1.4 
การผลิตไมและผลิตภัณฑจากไม 46.71 5.3 42.60 -8.8 41.49 -2.6 43.64 5.2 48.79 11.8 
กระดาษ 122.31 4.1 117.73 -3.7 118.16 0.4 117.12 -0.9 122.93 5.0 
เคมี 166.71 9.2 173.09 3.8 184.73 6.7 183.02 -0.9 187.91 2.7 
ยางและพลาสติก 128.42 9.7 129.76 1.0 133.07 2.6 136.29 2.4 139.67 2.5 
โลหะ 133.82 16.6 124.90 -6.7 126.25 1.1 130.27 3.2 131.07 0.6 
เคร่ืองจักรและอุปกรณไฟฟา 118.16 11.0 124.10 5.0 146.87 18.3 157.74 7.4 155.10 -1.7 

รวม 194.17 14.2 177.65 -8.5 181.64 2.2 175.74 -3.2 167.67 -4.6 

ที่มา ธนาคารแหงประเทศไทย 

ในป 2557 การลงทุนภาคเอกชนหดตัวจากชวงเดียวกันปกอนตามการลงทุนในหมวดเคร่ืองจักรและอุปกรณเพ่ือใช
ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส เครื่องใชไฟฟาและยานยนต ขณะที่การลงทุนในหมวดกอสรางหดตัวตามอุปสงคที่ชะลอลง 
อยางไรก็ดี การลงทุนคอนขางทรงตัวหากเทียบกับไตรมาสกอนหนา สําหรับเสถียรภาพเศรษฐกิจ พบวา การวางงานอยูใน
ระดับตํ่าอยูที่รอยละ 0.84 อัตราเงินเฟอปรับสูงขึ้นตามราคาอาหารสําเร็จรูปและราคาพลังงาน ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลตาม
การนําเขาสินคาที่หดตัวเปนสําคัญ  ขณะที่ดุลเงินทุนเคล่ือนยายขาดดุลตามการออกไปลงทุนใหลักทรัพยตางประเทศและการ
ลงทุนโดยตรงของนักลงทุนไทย  

ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนป 2555 - 2557 
 
 

 
2555 2556 2557 

ครึ่ง 
ปแรก 

ครึ่ง 
ปหลัง 

ครึ่ง 
ปแรก 

ครึ่ง 
ปหลัง 

ครึ่ง 
ปแรก 

ครึ่ง 
ปหลัง 

ดัชนี 231.52 249.57 243.13 236.1 230.23 230.63 
%เปล่ียนแปลง 11.8 7.8 -2.6 -2.9 -2.5 0.2 
ที่มา ธนาคารแหงประเทศไทย 
 

ภาคการทองเที่ยว ธุรกิจโรงแรมและรานอาหาร ในป 2557 พบวา ไดรับผลกระทบจากสถานการณการเมือง โดยมี
จํานวนนักทองเที่ยวตางประเทศ 24.78 ลานคน ลดลงรอยละ 6.7 จากชวงเดียวกันของปกอน ตามการลดลงของนักทองเที่ยว
ตางชาติโดยเฉพาะเอเชีย ไดแก จีน มาเลเซีย ญี่ปุน และอินเดีย ซึ่งเปนตลาดหลัก เน่ืองจากไดรับผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงทางการเมืองและการประกาศเคอรฟว สงผลใหมีจํานวนประเทศที่ประกาศเตือนนักทองเที่ยวเพ่ิมขึ้น รวมทั้ง
เพ่ิมระดับความรุนแรงในประกาศเตือนขึ้นดวย และดวยสาเหตุสถานการณการเมืองดังกลาวทําใหอัตราการเขาพักโรงแรม
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ในป 2557 ลดลงมาอยูที่รอยละ 55.57 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ซึ่งอยูที่รอยละ 64.86โดยเปนการลดลงในทุก
ภูมิภาคของประเทศ 

เคร่ืองชี้ภาคการทองเท่ียว ป 2553 - 2557 
 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 

1.จํานวนนกัทองเที่ยวตางประเทศ (พันคน) 15,936.40 19,230.48 22,353.91 26,546.72 24,779.77 
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันของปกอน (รอยละ) 12.6 20.7 16.2 18.8 -6.7 

2. อัตราการเขาพกัโรงแรม (รอยละ) 50.18 57.73 60.81 64.86 55.57 
ที่มา ธนาคารแหงประเทศไทย 

สํานักงานเศรษฐกิจการคลังไดประมาณการอัตราขยายตัวของเศรษฐกิจไทยป 2557 ณ เดือนพฤศจิกายน 2557 วา 
จะขยายตัวรอยละ 1.0 และคาดการณวาในป 2558 แนวโนมเศรษฐกิจของไทยจะขยายตัวรอยละ 3.5 - 4.5 โดยมีปจจัย
สนับสนุนจากการสงออกที่คาดวาจะปรับตัวดีขึ้นตามการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก การปรับตัวดีขึ้นของการทองเที่ยวตาม
นโยบายของรัฐบาล การลงทุนของภาคเอกชนโดยเฉพาะโครงการที่ไดรับอนุมัติสงเสริมไปแลวในป 2557 การเรงการใช
จายและดําเนินโครงการลงทุนที่สําคัญของภาครัฐ การเริ่มกลับมาขยายตัวของการผลิตและจําหนายรถยนตในประเทศ 
รวมท้ังการลดลงของราคาน้ํามันในตลาดโลก ซึ่งเปนการลดแรงกดดันดานราคาและเพ่ิมอํานาจซื้อ โดยคาดวามูลคาการ
สงออกจะขยายตัวรอยละ 4.0 การบริโภคของครัวเรือนและการลงทุนรวมขยายตัวรอยละ 2.6 และรอยละ 5.8 ตามลําดับ  

ภาวะเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียน 

ขอมูลจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (“สศช.”) ณ เดือนพฤศจิกายน 2557 
ระบุวา เศรษฐกิจภูมิภาคอาเซียนในไตรมาสที่ 3 ของป 2557 โดยภาพรวมยังขยายตัวอยางตอเน่ือง โดยเศรษฐกิจเวียดนาม
ขยายตัวรอยละ 6.2 เพ่ิมขึ้นจากรอยละ 5.4 ในไตรมาสกอนหนา โดยมีแรงสนับสนุนจากการขยายตัวของภาคบริการ 
ภาคอุตสาหกรรม และการกอสราง เศรษฐกิจอินโดนีเซียขยายตัวรอยละ 5.0 ใกลเคียงกับการขยายตัวในไตรมาสท่ี 2 ที่รอย
ละ 5.1 และเปนอัตราการขยายตัวที่ตํ่าที่สุดในรอบ 5 ป โดยมีสาเหตุจากการชะลอตัวของการบริโภคภาคเอกชนและการ
ลงทุนรวม ขณะที่การใชจายของภาครัฐบาลและการสงออกปรับตัวดีขึ้น สวนเศรษฐกิจฟลิปปนสมีแนวโนมการขยายตัว
อยางตอเน่ือง โดยเฉพาะการบริโภคภาคครัวเรือนที่ยังขยายตัวดีจากแรงสนับสนุนของเงินสงกลับของแรงงานที่ทํางานอยู
ในตางประเทศ และการสงออกที่ขยายตัวดีขึ้น แตเศรษฐกิจมาเลเซียชะลอลงจากการขยายตัวรอยละ 6.5 ในไตรมาสที่ 2 
เปนรอยละ 5.6 ตามการชะลอตัวของการลงทุนและการสงออก สําหรับอัตราเงินเฟอเกือบทุกประเทศปรับลดลง รวมสาม
ไตรมาสแรกของป 2557 เศรษฐกิจเวียดนาม อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ขยายตัวรอยละ 5.6, 5.1 และ 6.1 ตามลําดับ 

อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการสงออกของประเทศในกลุมประเทศอาเซียน 

 
อัตราขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) อัตราขยายตัวของการสงออก ป 2557 

ป 2556 
ไตรมาส 1 
ป 2557 

ไตรมาส 2 
ป 2557 

ไตรมาส 3 
ป 2557 

ป 2557F ป 2558F ป 2559F 
ไตรมาส 1 
ป 2557 

ไตรมาส 2 
ป 2557 

ไตรมาส 3 
ป 2557 

ส.ค. ก.ย. ต.ค. 

อินโดนีเซีย  5.8 5.2 5.1 5.0 5.1 5.5 5.6 -2.5 -2.5 2.3 10.7 3.9 n.a. 
มาเลเซีย  4.7 6.2 6.5 5.6 5.0 5.0 5.0 3.5 8.5 2.9 4.8 3.0 n.a. 
ฟลิปปนส  7.2 5.6 6.4 n.a. 6.0 6.4 6.5 6.9 9.7 12.9 10.5 15.7 n.a. 
เวียดนาม  5.4 5.1 5.4 6.2 6.0 5.6 5.8 12.2 15.7 11.9 11.3 13.0 4.7 

หมายเหตุ ป 2557F และ ป 2558F คาดการณโดยสศช. ป 2559F คาดการณโดยธนาคารโลก  
ที่มา : สศช. และธนาคารโลก 
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แนวโนมเศรษฐกิจไทยและภูมิภาคอาเซียนในอนาคต 

ธนาคารโลกคาดการณวาเศรษฐกิจไทยในป 2558 - 2559 จะขยายตัวอยูที่รอยละ 4.5 จากการฟนตัวของเศรษฐกิจ
โลกและการใชจายในประเทศ  โดย สศช.คาดการณเศรษฐกิจป 2558 ของภูมิภาคอาเซียนวามีแนวโนมขยายตัวไดดีขึ้น โดย
จะขยายตัวดีขึ้นจากป 2557 ตามแนวโนมของการฟนตัวของการสงออก และการขยายตัวในเกณฑดีตอเน่ืองของอุปสงคใน
ประเทศ โดยคาดการณวาเศรษฐกิจอินโดนีเซียจะขยายตัวรอยละ 5.5 เทียบกับรอยละ 5.1 ในป 2557 โดยมีแรงสนับสนุน
จากการลงทุนภาคเอกชนที่เริ่มปรับตัวดีขึ้นตามความเช่ือมั่นภายหลังจากมีการจัดต้ังรัฐบาลใหม และการใชจายภาครัฐ สวน
เศรษฐกิจฟลิปปนสคาดวาจะขยายตัวรอยละ 6.4 ตามการฟนตัวของเศรษฐกิจโลกซึ่งจะชวยสนับสนุนการบริโภคภาค
ครัวเรือนตามเงินสงกลับของแรงงานที่ทํางานอยูในตางประเทศ และการใชจายเพื่อการกอสรางที่ขยายตัวเรงขึ้น และ
เศรษฐกิจของเวียดนามคาดวาจะขยายตัวรอยละ 5.8 เพ่ิมขึ้นจากรอยละ 5.5 ในป 2557 โดยมีแรงขับเคล่ือนสําคัญจากการ
ขยายตัวของการสองออก ประกอบกับผลของมาตรการแกไขปญหาสินเช่ือที่ไมกอใหเกิดรายได (NPLs) ในภาคธนาคารที่
ปรับตัวดีขึ้น ในขณะที่เศรษฐกิจของมาเลเซียคาดวาจะขยายตัวรอยละ 5.6 ชะลอตัวจากรอยละ 6.0 ในป 2557 เน่ืองจากผล
ของการดําเนินนโยบายการเงินที่ตึงตัวมากขึ้นในชวงกอนหนา เพ่ือลดแรงกดดันเงินเฟอ ซึ่งจะกระทบตอการบริโภคและ
การลงทุนภาคเอกชน แตคาดวาการสงออกจะยังคงขยายตัวไดดี อยางไรก็ดี การขยายตัวของภาวะเศรษฐกิจในภูมิภาค
ดังกลาวยังมีความเสี่ยงจากหลายปจจัย เชน การฟนตัวของเศรษฐกิจประเทศหลักของโลกที่อาจเปนไปนอยกวาที่คาดการณ  
การเพ่ิมอัตราดอกเบี้ยในตลาดโลกและความผันผวนของราคาสินคาเน่ืองจากสถานการณการเมืองในยุโรปตะวันออก     
เปนตน 
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เอกสารแนบ 3 

ขอมูลสรุปของเมโทร เวียดนาม 

ขอมูลทั่วไปของเมโทร เวียดนาม ซึ่งเปนสินทรัพยที่บริษัทจะเขาทํารายการในครั้งน้ี มีรายละเอียดดังน้ี 

ก) ขอมูลท่ัวไป 

  เมโทร เวียดนาม เปนบริษัทที่จัดต้ังขึ้นที่ประเทศเวียดนาม เมื่อป 2545  ซึ่งในปจจุบันเมโทร เวียดนาม มีเงินลงทุน

จํานวน 1,911,749 ลานเวียดนามดอง1 หรือคิดเปน 2,868 ลานบาท2) โดยมีเมโทร อินเตอรเนช่ันแนล โฮลด้ิง3 เปนเจาของเงิน
ลงทุนรอยละ 100.00  

ข) ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 เมโทร เวียดนามประกอบธุรกิจเปนผูใหบริการศูนยจําหนายสินคาอุปโภคและบริโภคแบบคาสง แบบชําระเงินสด
และบริการตนเอง (Cash & Carry) ภายใตช่ือ “METRO” ในประเทศเวียดนาม (“หาง METRO เวียดนาม”) โดยปจจุบัน มี
จํานวน 19 สาขา พ้ืนที่ขายสุทธิรวมประมาณ 110,000 ตารางเมตร ต้ังอยูใน 14 เมือง แบงเปน ภาคเหนือ 6 สาขา ภาคกลาง 7 
สาขา และภาคใต 6 สาขา ซึ่งที่ดินอันเปนที่ต้ังของทั้ง 19 สาขามีสัญญาเชาจนถึงป 2594 โดยมีการจายชําระเงินลวงหนา
สําหรับสิทธิการเชาบางสาขาระยะเวลาคงเหลือ 6-36 ป นอกจากนี้ เมโทร เวียดนาม มีคลังสินคา 2 แหงและศูนยกระจาย

สินคาแบบ Cross Docking4 2 แหง ซึ่งต้ังอยูที่เมือง Hanoi ทางภาคเหนือ และเมือง Binh Duong ทางภาคใตของเวียดนาม โดย
คลังสินคาและศูนยกระจายสินคามีการบริหารโดยการจัดจางบุคคลภายนอก 

 

 

 
 

                                                           
1  จํานวนทุนชําระแลวที่ระบุไวในใบอนุญาตลงทุนของเมโทร เวียดนามแตกตางจากที่ปรากฏในงบการเงินเนื่องจากขอมูลในงบ
การเงินอางอิงอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่มีการจัดทํางบการเงิน 

2  ใชอัตราแลกเปลี่ยนที่กําหนดโดยธนาคารแหงประเทศไทย ณ วันที่ 6 มีนาคม 2558 เทากับ 666.7 เวียดนามดอง ตอ 1 บาท 
3  เมโทร อินเตอรเนชั่นแนล โฮลดิ้ง เปนบริษัทยอยของ Metro AG ประเทศเยอรมนี (METRO GROUP) ซ่ึงเมโทร อินเตอรเนชั่น
แนล โฮลดิ้ง กอต้ังข้ึนเม่ือป 2507 เพื่อประกอบธุรกิจเปนผูใหบริการศูนยจําหนายสินคาแบบคาสง แบบชําระเงินสดและบริการ
ตนเองภายใตชื่อ “METRO” ในประเทศเยอรมนี โดยปจจุบัน มีราน METRO เปดใหบริการ จํานวน 750 สาขาใน 26 ประเทศ ทั่ว
ทวีปยุโรป เอเชีย และแอฟริกาเหนือ อนึ่ง METRO GROUP เปนกลุมบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักเปนผูใหบริการศูนยจําหนาย
สินคาแบบคาสง รานขายผลิตภัณฑอาหารแบบคาปลีก รานขายสินคาอุปโภค และหางสรรพสินคา ภายใตชื่อตางๆ เชน METRO 
Cash & Carry (ศูนยจําหนายสินคาแบบคาสง) Media Markt (รานขายเคร่ืองใชไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอร กลอง
ถายรูป) Saturn (รานขายเคร่ืองใชไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอร กลองถายรูป) Real (รานขายสินคาอุปโภคบริโภค) 
รวมถึงประกอบธุรกิจอื่นๆ เพื่อสนับสนุนธุรกิจหลักของกิจการ เชน ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ธุรกิจขนสงและโลจิสติก ธุรกิจ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และธุรกิจส่ือ โดยปจจุบัน METRO GROUP มีรานคา 2,200 แหง ใน 30 ประเทศ (ดูขอมูลเพิ่มเติมของ เม
โทร อินเตอรเนชั่นแนล โฮลดิ้ง และ METRO GROUP ไดจาก www.metrogroup.de) 

4  Cross Docking คือศูนยกระจายสินคาซ่ึงทั้งรับสินคาและสงสินคาในเวลาเดียวกัน หรือเปนคลังสินคาซ่ึงมีการออกแบบเปนพิเศษ 
เพื่อใชในการขนถายสินคาจากพาหนะหนึ่งไปสูอีกพาหนะหนึ่ง ซ่ึงจะชวยลดตนทุนและเพิ่มความรวดเร็วในการจัดสงสินคา 
เนื่องจากลดสินคาคงคลัง ลดคาใชจายในการเก็บรักษาสินคาและยกขนสินคา 
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- เอกสารแนบ 3 หนา 2 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ปจจุบันหาง  METRO เวียดนาม มีสวนแบงการตลาดประมาณรอยละ 22.2 ของตลาดรานจําหนายสินคาอุปโภค
บริโภคสมัยใหมในเวียดนาม ถือเปนอันดับ 2 รองจาก Saigon Union of Trading Cooperatives ซึ่งเปนกิจการของรัฐบาล

สาขา ปที่เปด 
เนื้อที่รวม  

(ตารางเมตร) 
ภาคเหนือ   
Thang Long  เดือนกรกฎาคม 2546 40,377 
Hoang Mai  เดือนกันยายน 2550 29,843 
Hai Phong  เดือนตุลาคม 2548 29,498 
Vinh  เดือนกันยายน 2554 21,306 
Ha Long  เดือนกันยายน 2554 22,830 
Ha Dong  เดือนตุลาคม 2555 14,445 
ภาคกลาง   
An Phu เดือนธันวาคม 2545 36,265 
Binh Duong เดือนพฤศจิกายน 2553 25,416 
Da Nang  เดือนธันวาคม 2548 30,004 
Quy Nhon  เดือนตุลาคม 2553 30,000 
Vung Tau  เดือนธันวาคม 2553 23,768 
Nha Trang  เดือนธันวาคม 2554 21,000 
Buon Me Thuot  เดือนมกราคม 2555 19,000 
ภาคใต   
Binh Phu เดือนมีนาคม 2545 28,908 
Hiep Phu  เดือนตุลาคม 2548 37,075 
Can Tho  เดือนธันวาคม 2547 33,554 
Bien Hoa  เดือนกรกฎาคม 2552 33,228 
Long Xuyen  เดือนกันยายน 2553 34,021 
Rach Gia  เดือนตุลาคม 2555 20,000 

สาขา METROเวียดนาม 
ศูนยกระจายสินคา 

ขอมูลสาขาของหาง METRO เวียดนาม 
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- เอกสารแนบ 3 หนา 3 - 

เวียดนามท่ีมีสวนแบงการตลาดสูงสุดรอยละ 34.3 ของตลาดรานจําหนายสินคาอุปโภคบริโภคสมัยใหมในเวียดนาม (ขอมูล
ภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจตลาดรานคาหรือศูนยจําหนายสินคาอุปโภคบริโภคสมัยใหมในเวียดนาม ปรากฏในเอกสาร
แนบ 2 ขอมูลสรุปของเมโทร เวียดนาม (จ) สภาวะอุตสาหกรรม ของรายงานฉบับน้ี) 

กลุมลูกคาหลักของหาง METRO เวียดนาม ไดแก กลุมลูกคาผูประกอบการธุรกิจโรงแรม รานอาหารและจัดเล้ียง 
(HoReCa) กลุมลูกคารานคา (Trader) และกลุมลูกคาบริษัทสํานักงาน (Services and Companies & Offices) โดยปจจุบัน 
หาง METRO เวียดนามมีจํานวนลูกคาสมาชิกมากกวา 911,000 ราย ซึ่งสินคาอุปโภคบริโภคท่ีหาง METRO เวียดนาม
จําหนายใหแกลูกคา สามารถจําแนกเปนกลุมตางๆ ไดดังตอไปน้ี 

1) ผลิตภัณฑอาหารสด เชน เบเกอรี่ เน้ือสัตว อาหารแชแข็ง  ผลิตภัณฑนม ผักผลไม อาหารทะเล 

2) ผลิตภัณฑอาหารแหง เชน เครื่องด่ืมแอลกอฮอลล อาหารกระปอง เครื่องด่ืม ขนมขบเค้ียว ผลิตภัณฑทําความ
สะอาด ชําระลาง 

3) ผลิตภัณฑที่ไมใชอาหารสดและสินคาอุปโภคทั่วไป เชน สิ่งทอและเครื่องแตงกาย เครื่องใชในบาน เครื่อง
เขียน เครื่องใชในสํานักงาน เครื่องนุงหม และสินคาของชําทั่วไป 

สินคาอุปโภคบริโภคภายใตเครื่องหมายการคาของหาง METRO เวียดนาม โดยมีตัวอยางดังน้ี 

ค) คณะกรรมการและผูบริหาร 

ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2557 กรรมการและผูบริหารของเมโทร เวียดนาม มีดังน้ี 

รายชื่อ ตําแหนง 
1. Mr. Philippe Bacac  ประธานกรรมการ และผูอํานวยการใหญ 
2. Mr. Dang Yen Phi  กรรมการ 
3. Mr. Eric Heens กรรมการ 
4. Mr. Antonio De Sousa กรรมการ และผูอํานวยการฝายการเงิน 

         ที่มา : METRO เวียดนาม 

ทั้งน้ี ภายหลังการเขาทํารายการ บริษัทจะสงกรรมการและผูบริหารของบริษัทเขาเปนคณะกรรมการและผูบริหาร
ของเมโทร เวียดนาม  

อยางไรก็ดี ภายใตเง่ือนไขที่ระบุไวในสัญญา Transitional Services Agreement บริษัทสามารถเลือกรับความ
สนับสนุนการดําเนินธุรกิจในดานตางๆ ในเมโทร เวียดนาม จาก Metro AG ตอไปเปนระยะเวลาไมเกิน 36 เดือน (ยกเวน 
การใชช่ือการคา METRO ที่มีระยะเวลาไมเกินกวา 18 เดือน และบริการดานระบบสารสนเทศซึ่งมีระยะเวลาเกินกวา 36 
เดือน) นับจากวันเขาทํารายการ โดยในเบื้องตนบริษัทมีแผนที่จะเปล่ียนช่ือการคาภายหลังจากการเขาทํารายการประมาณ 
12-18 เดือน เพ่ือใหบริษัทมีระยะเวลาในการศึกษาตลาดและเตรียมตัวกอนการเปล่ียนแปลงช่ือการคา ในขณะที่จะตอสัญญา

สินคาท่ัวไปสําหรับ 
ลูกคา HoReCa 

สินคาสําหรับ 
บารและคาเฟ 

สินคาอุปโภค
บริโภคคุณภาพดี 

สินคาอุปโภคบริโภค
คุณภาพมาตรฐาน 

อุปกรณเคร่ืองใช
สํานักงาน 
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- เอกสารแนบ 3 หนา 4 - 

ใหบริการดานระบบสารสนเทศไปเปนระยะเวลาประมาณ 3-4 ป โดยในแตละบริการจะมีการเรียกเก็บคาใชจายเปนมูลคา
เงินที่กําหนดไวแนนอนที่แตกตางกันไปตามสัญญา  
 

ง) สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอางอิงขอมูลทางการเงินตามงบการเงินของเมโทร เวียดนามที่ผานการตรวจสอบจาก 
KPMG Limited Vietnam สําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 งบการเงินสําหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 
กันยายน 2556 (ในป 2556 เมโทร เวียดนาม มีการเปล่ียนแปลงรอบปบัญชีจากวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม เปนวันที่ 1 
ตุลาคม - 30 กันยายน ดังน้ัน งบการเงินของเมโทร เวียดนามที่ผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีจึงเปนงบการเงินสําหรับ
งวด 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2556)  และงบการเงินสําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 โดยงบการเงิน
ของเมโทร เวียดนาม จัดทําขึ้นภายใตมาตรฐานการบัญชีเวียดนาม (Vietnamese Accounting Standards: “VAS”) ตาม
หลักเกณฑที่กําหนด  

สมมติฐานในการจัดทํางบการเงินของผูสอบบัญชีสําหรับป 2555 สําหรับงวด 9 เดือน ป 2556 และสําหรับป 2557 

ผูสอบบัญชีไดกําหนดสมมติฐานเพ่ิมเติมในการจัดทํางบการเงินวาเมโทร เวียดนามจะยังคงสามารถดําเนินงานไป
อยางตอเน่ือง (Going Concern Basis) ในอนาคต แมวาที่ผานมา เมโทร เวียดนาม จะมีผลการดําเนินงานขาดทุนอยาง
ตอเน่ือง อีกทั้งจากงบแสดงฐานะทางการเงินของเมโทร เวียดนาม แสดงใหเห็นวาเมโทร เวียดนามมีหน้ีสินหมุนเวียนใน
จํานวนที่สูงกวาสินทรัพยหมุนเวียน และมีหน้ีสินรวมในจํานวนที่สูงกวาสินทรัพยรวม นอกจากน้ี ยังมีเงินกูยืมที่จะครบ
กําหนดชําระภายในชวง 12 เดือนขางหนา เปนจํานวนที่มีนัยสําคัญ ทั้งน้ี สมมติฐานดังกลาวต้ังอยูบนหลักการวาผูถือหุน
ของเมโทร เวียดนาม จะยังคงใหการสนับสนุนทางการเงินที่จําเปนตอเมโทร เวียดนาม เพ่ือใหเมโทร เวียดนามสามารถจาย
ชําระหน้ีสินที่จะครบกําหนดชําระและสามารถประกอบธุรกิจไปอยางตอเน่ืองในอนาคตได  

รายละเอียดของงบการเงินโดยสรุปดังน้ี 

ตารางสรุปผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของเมโทร แคช แอนด แครี่ เวียดนาม ลิมิเต็ด 

งบแสดงฐานะการเงิน 
31 ธ.ค. 2555 30 ก.ย. 2556 30 ก.ย. 2557 

พันลาน
เวียดนามดอง รอยละ 

พันลาน
เวียดนามดอง รอยละ 

พันลาน
เวียดนามดอง รอยละ 

สินทรัพยหมุนเวียน       
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด       125.00   1.84          84.13   1.30  70.55 1.21 
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อืน่1       689.36   10.16        502.05   7.75  584.07 10.05 
สินคาคงเหลือ    1,124.62   16.58     1,183.53   18.28  871.13 14.99 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น2         87.60   1.29        213.30   3.29  75.34 1.30 
รวมสินทรัพยหมุนเวียน    2,026.57   29.88     1,983.01   30.62  1,601.09 27.54 

สินทรัพยไมหมุนเวียน       
สินทรัพยถาวร3    3,940.41   58.09     3,713.82   57.35  3,479.86 59.86 
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น4       816.41   12.04        779.34   12.03  732.26 12.60 
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน    4,756.82   70.12     4,493.16   69.38  4,212.13 72.46 
รวมสินทรัพย    6,783.39  100.00     6,476.17   100.00  5,813.21 100.00 
หนี้สินหมุนเวียน       



รายงานความเห็นทีป่รึกษาทางการเงินอิสระตอรายการที่เก่ียวโยงกันและการไดมาซ่ึงสินทรัพย 
 

- เอกสารแนบ 3 หนา 5 - 

งบแสดงฐานะการเงิน 
31 ธ.ค. 2555 30 ก.ย. 2556 30 ก.ย. 2557 

พันลาน
เวียดนามดอง รอยละ 

พันลาน
เวียดนามดอง รอยละ 

พันลาน
เวียดนามดอง รอยละ 

เงินกูยืมระยะส้ัน    2,052.28   30.25     1,664.68   25.70  1,835.32 31.57 
- จากบุคคลที่เกี่ยวของกัน   1,254.23   18.49  1,265.04   19.53  1,247.12 21.45 
- จากสถาบนัการเงิน        483.50   7.13               -  - - - 
-  เงินกูยืมระยะยาวสวนทีถ่ึงกําหนดชําระภายใน 1 ป 314.55   4.64  399.64   6.17  588.20 10.12 

เจาหนี้การคา    1,272.67   18.76     1,233.21   19.04  1,238.46 21.30 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น5       530.20   7.82        478.56   7.39  420.78 7.24 
รวมหนี้สินหมุนเวียน    3,855.15   56.83     3,376.45   52.14  3,494.56 60.11 
หนี้สินไมหมุนเวียน       
เงินกูยืมระยะยาว    2,794.96   41.20     3,137.45   48.45  2,650.11 45.59 
ประมาณการหน้ีสินระยะยาว         16.26   0.24          16.10   0.25  16.55 0.28 
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน    2,811.22   41.44     3,153.55   48.69  2,666.65 45.87 
รวมหนี้สิน    6,666.37   98.27     6,530.00   100.83  6,161.22 105.99 

สวนของผูถือหุน       
ทุนชําระแลว6    1,902.68   28.05     1,902.68   29.38  1,902.68 32.73 
ขาดทุนสะสม  (1,785.66) (26.32)  (1,956.52)  (30.21) (2,250.69) (38.72) 
รวมสวนของผูถือหุน       117.03   1.73         (53.83)  (0.83) (348.00) (5.99) 
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน    6,783.39  100.00     6,476.17   100.00  5,813.21 100.00 

หมายเหต ุ  1)   ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น ประกอบดวย ลูกหนี้การคาจากการขายสินคา สวนลดจากการซ้ือสินคาคางรับ 
(Later income receivables) คาเผื่อลูกหนี้สงสัยจะสูญ และรายการคางรับอื่นๆ 

 2)   สินทรัพยหมุนเวียนอื่น ประกอบดวย สินทรัพยภาษีมูลคาเพิ่ม (Deductible value added tax) เปนหลัก 
 3)  สินทรัพยถาวร ประกอบดวย อาคารและส่ิงปลูกสราง สิทธิการเชาที่ดิน และงานระหวางกอสราง ซ่ึงเปนสาขา

ของหางเมโทร เวียดนาม เคร่ืองมือเคร่ืองใชและอุปกรณ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 4)   สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น ประกอบดวย คาใชจายลวงหนาเกี่ยวกับสิทธิการเชาที่ดิน และเครื่องมือเคร่ืองใชและ

อุปกรณ 
 5)   หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบดวย คาใชจายคางจายที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของเมโทร เวียดนามเปนหลัก 

เชน คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน คาสาธารณูปโภค เปนตน และคาใชจายคางจายอื่นๆ เชน คาใชจายเกี่ยวกับงาน
กอสรางใหกับผูรับเหมา ดอกเบี้ยคางจาย เปนตน 

 6)  จํานวนทุนชําระแลวอางอิงจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่มีการจัดทํางบการเงินจึงทําใหแตกตางจากที่ระบุไวใน
ใบอนุญาตลงทุนของเมโทร เวียดนาม 

  



รายงานความเห็นทีป่รึกษาทางการเงินอิสระตอรายการที่เก่ียวโยงกันและการไดมาซ่ึงสินทรัพย 
 

- เอกสารแนบ 3 หนา 6 - 

งบแสดงผลการดําเนินงาน  

ม.ค.-ธ.ค.2555  
(12 เดือน) 

ม.ค.- ก.ย.2556  
(9 เดือน) 

ต.ค. 56  - ก.ย. 57 
(12 เดือน) 

พันลาน
เวียดนามดอง รอยละ 

พันลาน
เวียดนามดอง รอยละ 

พันลาน
เวียดนามดอง รอยละ 

รายไดจากการขาย 13,934.55  100.00  10,443.36  100.00  13,976.63  100.00 
ตนทุนขาย 13,197.03  94.71  9,894.31  94.74  13,358.72  95.58 
กําไรข้ันตนจากการขาย 737.52  5.29  549.05  5.26  617.91  4.42 
รายไดสวนลดรับ 753.26  5.41  543.86  5.21  998.99 7.15 
กําไรข้ันตนหลังรายไดสวนลดรับ 1,490.79  10.70  1,092.92  10.47  1,616.90 11.57 
รายไดอืน่ 29.13  0.21  12.90  0.12  29.91 0.21 
คาใชจายในการขายและบริหาร* 1,704.52  12.23  1,098.83  10.52  1,603.00 11.47 
คาใชจายอื่น 15.50  0.11  -  - 10.85 0.08 
กําไรจากการดําเนนิงานกอนดอกเบีย้ ภาษีเงินได คา
เส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 88.54 0.64  239.26 2.29  347.22 2.48 
กําไรจากการดําเนนิงานกอนดอกเบีย้และภาษีเงินได (200.11) (1.44) 6.98 0.07  32.96 0.24 
รายไดทางการเงิน 1.54  0.01  2.32  0.02  0.12  0.00 
คาใชจายทางการเงิน 240.73  1.73  169.16  1.62  297.69  2.13 

- ดอกเบี้ยจาย 212.07  1.52  112.96  1.08  154.46  1.11 
- ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกดิข้ึนจริง
และยังไมเกิดข้ึนจริง และคาใชจายทางการเงิน
อื่นๆ 28.66  0.21  56.19  0.54  143.23  1.02 

ขาดทุนกอนภาษเีงินได (439.30) (3.15) (159.85) (1.53) (264.60) (1.89) 
คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินได (35.72) (0.26) 11.00  0.11  29.57  0.21 
ขาดทุนสุทธิ (403.58) (2.90) (170.86) (1.64) (294.17) (2.10) 
หมายเหตุ *  คาใชจายในการขายและบริหาร ประกอบดวย คาใชจายที่เกี่ยวของกับพนักงาน คาโฆษณาและประชาสัมพันธ คา 

สาธารณูปโภค คาซอมบํารุง คาเชา คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย เปนหลัก 

งบกระแสเงินสดรวม 
หนวย : พันลานเวียดนามดอง 

ม.ค.-ธ.ค.2555 
(12 เดือน) 

ม.ค.- ก.ย. 2556 
(12 เดือน) 

ต.ค. 56 - ก.ย. 57 
(12 เดือน) 

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน  (310.23) 252.60  498.46 
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน  (549.99)  (229.42) (94.53) 
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 854.90   (64.05) (417.56) 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สุทธ ิ (5.32) (40.87) (13.63) 

 
  



รายงานความเห็นทีป่รึกษาทางการเงินอิสระตอรายการที่เก่ียวโยงกันและการไดมาซ่ึงสินทรัพย 
 

- เอกสารแนบ 3 หนา 7 - 

อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ 
 ม.ค.- ธ.ค.2555 ม.ค.- ก.ย.2556 ต.ค. 56 - ก.ย. 57 

อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio)    
อัตราสวนสภาพคลอง  (เทา) 0.53  0.59  0.46 
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว  (เทา) 0.21  0.17  0.19 
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา  (เทา) 148.83  107.65  144.77 
ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย  (วัน) 2.42  3.34  2.49 
ระยะเวลาเก็บหน้ีจากสวนลดรับ  (วัน) 191.51  193.40  98.55 
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ  (เทา) 8.69   8.09  12.36 
ระยะเวลาขายสินคา  (วัน) 41.42  44.49  29.14 
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหน้ี  (เทา) 8.17  7.82  10.72 
ระยะเวลาการชําระหน้ีโดยเฉล่ีย  (วัน) 44.08  46.05  33.58 
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio)    
อัตรากําไรข้ันตน  (%) 10.70 10.47 11.57 
อัตรากําไรจากการดําเนินงานกอนดอกเบี้ย ภาษีเงินได คา
เสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย  

(%) 0.64 2.29 2.48 

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน  (%) (1.44) 0.07 0.24 
อัตรากําไรสุทธิ  (%) (2.90) (1.64) (2.10) 
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio)    
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย  (%) (2.89) 0.14 0.54 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร  (%) (5.18) 0.24 0.92 
อัตราการหมุนของสินทรัพย  (เทา) 2.01  2.10  2.27 
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)    
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย  (เทา) (0.94)  0.06 0.21 
หมายเหตุ  ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไมไดคํานวณอัตราผลตอบแทนตอผูถือหุนและอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน เนื่องจาก

เมโทร เวียดนาม มีสวนของผูถือหุนติดลบ 

                   ผลการดําเนินงาน 

รายได 

รายไดจากการขายในป 2555 งวด 9 เดือนของป 2556 และ ป 2557 มีจํานวน 13,934.55 พันลานเวียดนามดอง 
10,443.56 พันลานเวียดนามดอง และ 13,976.63 พันลานเวียดนามดอง ตามลําดับ โดยอัตราการเติบโตของรายไดจากการ
ขายมีการชะลอตัวลง แมวาเมโทร เวียดนาม จะยังขยายสาขาเพ่ิมเติม สวนหน่ึงเปนผลจากการปรับกลยุทธทางการตลาดของ
ผูบริหารของเมโทร เวียดนาม เพ่ือมุงเนนการขายสินคาและใหบริการกับกลุมลูกคาเปาหมายหลักมากขึ้น และทยอยลด
สัดสวนการจําหนายสินคาใหกับลูกคาบางกลุมที่มีอัตรากําไรตํ่ากวา เพ่ือเปนการเพ่ิมขีดความสามารถในการทํากําไรใน
ระยะยาว  



รายงานความเห็นทีป่รึกษาทางการเงินอิสระตอรายการที่เก่ียวโยงกันและการไดมาซ่ึงสินทรัพย 
 

- เอกสารแนบ 3 หนา 8 - 

ทั้งน้ี ในป 2555 งวด 9 เดือนของป 2556 และ ป 2557 โครงสรางรายไดจากการขายของเมโทร เวียดนาม สวนใหญ
เปนรายไดจากการขายสินคาประเภทอาหาร โดยในป 2555 มีสัดสวนประมาณรอยละ 87 และทยอยปรับตัวเพ่ิมขึ้นเปนประมาณ
รอยละ 89 ในงวด 9 เดือนของป 2556 และประมาณรอยละ 90 ในป 2557 ตามลําดับ รายละเอียดมีดังน้ี 
 ป 2555  

(12 เดือน) 
ม.ค. - ก.ย. 56  

(9 เดือน) 
ต.ค. 56 - ก.ย. 57 

(12 เดือน) 

พันลาน
เวียดนามดอง รอยละ 

พันลาน
เวียดนามดอง รอยละ 

พันลาน
เวียดนามดอง รอยละ 

รายไดจากการขายสินคาประเภทอาหาร 12,083.96  86.72  9,273.62  88.80  12,524.25 89.61 
รายไดจากการขายสินคาประเภทอืน่ๆ 1,850.59  13.28  1,169.74  11.20  1,452.38 10.39 
รายไดจากการขาย 13,934.55  100.00  10,443.36  100.00  13,976.63 100.00 

นอกจากนี้ เมโทร เวียดนาม มีรายไดอื่นจากสวนลดรับจากการซ้ือสินคา (Later income) โดยในป 2555 งวด 9 
เดือนของป 2556 และ ป 2557 มีจํานวน 753.26 พันลานเวียดนามดอง 543.86 พันลานเวียดนามดอง และ 998.99 พันลาน
เวียดนามดอง หรือคิดเปนอัตราสวนตอรายไดจากการขายเทากับรอยละ 5.41 รอยละ 5.21 และรอยละ 7.15 ตามลําดับ  

ตนทุนขาย 

ตนทุนขายของเมโทร เวียดนาม ในป 2555 งวด 9 เดือนของป 2556 และ ป 2557 มีจํานวน 13,197.03 พันลาน
เวียดนามดอง 9,894.31 พันลานเวียดนามดอง และ 13,358.72 พันลานเวียดนามดอง หรือคิดเปนรอยละ 94.71 รอยละ 94.74 
และรอยละ 95.58 ของรายไดจากการขายในแตละงวดตามลําดับ อัตราสวนตนทุนขายตอรายไดจากการขายคอนขาง
ใกลเคียงกันในแตละป โดยสวนใหญเปนการขายสินคาประเภทอาหาร ซึ่งมีอัตรากําไรข้ันตนตํ่ากวาเมื่อเทียบกับอัตรากําไร
ขั้นตนของสินคาประเภทอ่ืน สงผลใหอัตรากําไรข้ันตนของเมโทรเวียดนาม (คํานวณจากรายไดจากการขายกอนสวนลดรับ
จากการซื้อสินคา) ในป 2555 งวด 9 เดือนของป 2556 และ ป 2557 เปนรอยละ 5.29 รอยละ 5.26 และรอยละ 4.42 ตามลําดับ 
ในขณะที่อัตรากําไรข้ันตนของเมโทรเวียดนามหลังสวนลดรับจากการซื้อสินคาอยูที่รอยละ 10.70 รอยละ 10.47 และรอยละ  
11.57 ตามลําดับ 

คาใชจายในการขายและบริหาร 

สําหรับป 2555 งวด 9 เดือนของป 2556 และป 2557 เมโทร เวียดนามมีคาใชจายในการขายและบริหารรวมจํานวน 
1,704.52 พันลานเวียดนามดอง 1,098.83 พันลานเวียดนามดอง และ 1,603.00 พันลานเวียดนามดอง ตามลําดับ คิดเปน
สัดสวนตอรายไดจากการขายเทากับรอยละ 12.23 รอยละ 10.52 และรอยละ 11.47 ตามลําดับ โดยคาใชจายหลัก
ประกอบดวย เงินเดือนและสวัสดิการพนักงาน คาโฆษณาประชาสัมพันธ คาบริการของ METRO A.G. และคาไฟ ทั้งน้ี 
ในขณะท่ีชวง 9 เดือนแรกของป 2556 คาใชจายในการขายและบริหารคิดเปนรอยละ 10.52 ของรายไดจากการขาย ซึ่งมี
แนวโนมลดลงจากป 2555 เน่ืองจากเมโทร เวียดนามไมมีการเปดสาขาใหมในชวงเวลาดังกลาว ประกอบกับการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการคาใชจายบางรายการ ทําใหคาใชจายในการขายและบริหารลดลง สําหรับคาใชจายในการ
ขายและบริหารในป 2557 คิดเปนรอยละ 11.47 ของรายไดจากการขาย ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากป 2556 สาเหตุหลักเกิดจากการ
เพ่ิมขึ้นของคาใชจายในการขายเพ่ือกระตุนยอดขายใหเพ่ิมขึ้น 
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คาใชจายทางการเงิน 

คาใชจายทางการเงินสําหรับป 2555 งวด 9 เดือนของป 2556 และ ป 2557 มีจํานวน 240.73 พันลานเวียดนามดอง 
169.16 พันลานเวียดนามดอง และ 297.69 พันลานเวียดนามดอง ตามลําดับ โดยแบงออกเปนคาใชจายดอกเบี้ยจํานวน 
212.07 พันลานเวียดนามดอง 112.96 พันลานเวียดนามดอง และ 154.46 พันลานเวียดนามดอง และคาใชจายทางการเงิน
อื่นๆจํานวน 28.66 พันลานเวียดนามดอง 56.19 พันลานเวียดนามดอง และ 143.23 พันลานเวียดนามดอง ตามลําดับ โดย
คาใชจายดอกเบี้ยเปล่ียนแปลงไปตามจํานวนเงินกูยืมที่ เมโทร เวียดนามกูยืมมาเพ่ือรองรับการขยายสาขา และมีบางสวนที่
เปนการจายชําระคาธรรมเนียมการค้ําประกันเงินกูใหกับ METRO AG ซึ่งเปนบริษัทที่เก่ียวของกัน สําหรับการค้ําประกัน
วงเงินกูยืมของเมโทร เวียดนามกับสถาบันการเงิน สําหรับงวด 9 เดือนป 2556 คาใชจายดอกเบี้ยมีแนวโนมลดลงจากป 
2555 เน่ืองจากเมโทร เวียดนามมีการจายชําระคืนเงินกูยืมระยะสั้นที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงกวา สวนคาใชจายทางการเงินอื่นๆ
ในป 2557 เพ่ิมสูงขึ้นเมื่อเทียบกับป 2556 สาเหตุหลักเน่ืองจากผลขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนที่เกิดขึ้นจริงและยังไมเกิดขึ้น
จริงที่เพ่ิมสูงขึ้นมาก 

กําไรจากการดําเนินงานกอนคาใชจายดอกเบี้ย ภาษีเงินได คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย และกําไร (ขาดทุน) 
สุทธิหลังภาษี 

ในป 2555 งวด 9 เดือนของป 2556 และ ป 2557 เมโทร เวียดนามมีกําไรจากการดําเนินงานกอนคาใชจายดอกเบี้ย 
ภาษีเงินได คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย (EBITDA) จํานวน 88.54 พันลานเวียดนามดอง 239.26 พันลานเวียดนามดอง 
และ 347.22 พันลานเวียดนามดอง ตามลําดับ คิดเปนอัตรากําไรจากการดําเนินงานกอนคาใชจายดอกเบี้ย ภาษีเงินได คา
เสื่อมราคาและคาตัดจําหนายรอยละ 0.64 รอยละ 2.29 และรอยละ 2.48 ตามลําดับ เมโทร เวียดนามมีผลประกอบการ
ขาดทุนสุทธิในป 2555 งวด 9 เดือนของป 2556 และ ป 2557 จํานวน 403.58 พันลานเวียดนามดอง 170.86 พันลานเวียดนาม
ดอง และ 294.17 พันลานเวียดนามดอง ตามลําดับ ทั้งน้ี ผลการดําเนินงานของบริษัท ในชวง 9 เดือนแรกมีแนวโนมดีขึ้น 
เน่ืองจากการลดลงของสัดสวนคาใชจายในการดําเนินงานจากการไมมีสาขาใหม และประสิทธิภาพในการควบคุมคาใชจาย
ตามท่ีไดกลาวไวขางตน สวนในป 2557 เมโทร เวียดนามมีผลขาดทุนสุทธิเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับปกอน สาเหตุหลักเกิดผล
ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนที่เกิดขึ้นจริงและยังไมเกิดขึ้นจริงที่เพ่ิมสูงขึ้นมากในระหวางป  

ฐานะทางการเงิน 

สินทรัพย 

สินทรัพยรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 30 กันยายน 2556 - 2557 มีจํานวน 6,783.39 พันลานเวียดนามดอง 
6,476.17 พันลานเวียดนามดอง และ 5,813.21 พันลานเวียดนามดอง ตามลําดับ ประกอบดวยสินทรัพยหมุนเวียนคิดเปนรอย
ละ 29.88 รอยละ 30.62 และรอยละ 27.54 ของสินทรัพยรวมในแตละป โดยสินทรัพยหมุนเวียนหลักในป 2555 - 2557  
ไดแก สินคาคงเหลือคิดเปนรอยละ 55.49 รอยละ 59.68 และรอยละ 54.41 ของสินทรัพยหมุนเวียนรวมในแตละป ในขณะที่
สินทรัพยไมหมุนเวียนในป 2555 - 2557 คิดเปนรอยละ 70.12 รอยละ 69.38 และรอยละ 72.46 ของสินทรัพยรวมตามลําดับ 
โดยสินทรัพยไมหมุนเวียนหลัก ไดแก สินทรัพยถาวร ซึ่งประกอบดวยที่ดิน อาคารและอุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตน
อื่น โดยในป 2555 - 2557 มีสินทรัพยถาวรคิดเปนรอยละ 82.84 รอยละ 82.65 และรอยละ 82.62 ของสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมในแตละป  

ทั้งน้ี สินทรัพยรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 เมโทร เวียดนามมีสินทรัพยรวมลดลงจาก ณ สิ้นป 2555 จํานวน 
307.22 พันลานเวียดนามดอง หรือลดลงรอยละ 4.53 สวนใหญเปนผลจากการลดลงของสินทรัพยถาวรจากการตัดคาเสื่อม
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ราคา จํานวน 226.59 พันลานเวียดนามดอง และการลดลงของลูกหน้ีการคาจํานวน 187.31 พันลานเวียดนามดอง ซึ่งสวน
ใหญเกิดจากการลดลงของสวนลดรับคางรับจากผลการเจรจาตอรองเทอมการชําระเงินกับคูคาของเมโทร เวียดนาม สวน ณ 
วันที่ 30 กันยายน 2557 สินทรัพยรวมลดลงจาก ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 จํานวน 662.95 พันลานเวียดนามดอง หรือลดลง
รอยละ 10.24  สาเหตุหลักเกิดจากการลดลงของสินคาคงเหลือจํานวน 312.40 พันลานเวียดนามดอง เน่ืองจากเมโทร 
เวียดนามพยายามปรับปรุงระบบการบริหารสินคาคงเหลือใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น และการลดลงของสินทรัพยถาวรจาก
การตัดคาเสื่อมราคา จํานวน 233.95 พันลานเวียดนามดอง 

หน้ีสิน 

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2555 และ 30 กันยายน 2556 - 2557 เมโทร เวียดนามมีหน้ีสินรวม 6,666.37 พันลานเวียดนาม
ดอง 6,530.00 พันลานเวียดนามดอง และ 6,161.22 พันลานเวียดนามดอง ตามลําดับ เมื่อพิจารณาโครงสรางหน้ีสินรวมในป 
2555 - 2557 พบวา ประกอบดวยหน้ีสินหมุนเวียนรอยละ 57.83 รอยละ 51.71 และรอยละ 56.72 ของหน้ีสินรวมในแตละป 
โดยหน้ีสินหมุนเวียนหลักในป 2555 - 2557 ไดแก เจาหน้ีการคา คิดเปนรอยละ 33.01 รอยละ 36.52 และรอยละ 35.44 ของ
หน้ีสินหมุนเวียนรวมในแตละป และเงินกูยืมระยะสั้นคิดเปนรอยละ 53.23 รอยละ 49.30 และรอยละ 52.52 ของหน้ีสิน
หมุนเวียนรวมในแตละป ในขณะท่ีหน้ีสินไมหมุนเวียนคิดเปนรอยละ 42.17 รอยละ 48.29 และรอยละ 43.28 ของหน้ีสิน
รวมในป 2555 - 2557 ตามลําดับ โดยหน้ีสินไมหมุนเวียนหลัก ไดแก เงินกูยืมระยะยาวคิดเปนรอยละ 99.42 รอยละ 99.49 
และรอยละ 99.38  ของหน้ีสินไมหมุนเวียนรวมในแตละป  

ทั้งน้ี ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 เมโทร เวียดนามมีหน้ีสินรวมลดลงจาก ณ สิ้นป 2555 จํานวน 136.36 พันลาน
เวียดนามดอง หรือลดลงรอยละ 2.05 สาเหตุหลักเกิดจากการลดลงของเงินกูยืมสุทธิจํานวน 45.11 พันลานเวียดนามดอง 
การลดลงของเจาหน้ีการคาจํานวน 39.46 พันลานเวียดนามดอง และการลดลงของหนี้สินหมุนเวียนอื่นจํานวน 51.63 
พันลานเวียดนามดอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 หน้ีสินรวมลดลงจากสิ้นป 2556 จํานวน 368.78 พันลานเวียดนามดอง หรือ
ลดลงรอยละ 5.65 สาเหตุหลักเกิดจากการลดลงของเงินกูยืมสุทธิจํานวน 316.70 พันลานเวียดนามดอง และการลดลงของ
หน้ีสินหมุนเวียนอื่นจํานวน 57.78 พันลานเวียดนามดอง 

สวนของผูถือหุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 30 กันยายน 2556 - 2557 เมโทร เวียดนามมีสวนของผูถือหุนรวมจํานวน 117.03 
พันลานเวียดนามดอง (53.83) พันลานเวียดนามดอง และ (348.00) พันลานเวียดนามดอง ตามลําดับ โดย ณ วันที่ 30 
กันยายน 2556 - 2557 เมโทร เวียดนาม มีสวนของผูถือหุนลดลง 170.86 พันลานเวียดนามดอง และ 294.17 พันลาน
เวียดนามดอง ตามลําดับ เมื่อเทียบกับสวนของผูถือหุน ณ สิ้นปกอน เน่ืองจากผลการดําเนินงานที่ขาดทุน ทําใหมีผลขาดทุน
สะสมเพิ่มขึ้น และสงผลใหมีสวนของผูถือหุนติดลบ  

สภาพคลอง 

สําหรับป 2555 เมโทร เวียดนามมีกระแสเงินสดสุทธิใชไปในการดําเนินงานจํานวน 310.23 พันลานเวียดนามดอง 
สาเหตุสวนใหญเกิดจากการลดลงของเจาหน้ีการคาและคาใชจายลวงหนารวมจํานวน 869.33 พันลานเวียดนามดอง สุทธิ
ดวยการเพ่ิมขึ้นของลูกหน้ีการคาและสินคาคงเหลือรวมจํานวน 660.36 พันลานเวียดนามดอง ประกอบกับในป 2555 เมโทร 
เวียดนามมีกระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมการลงทุนจํานวน 549.99 พันลานเวียดนามดอง โดยสวนใหญใชไปในการ
ซื้อสินทรัพยถาวรจากการขยายสาขา สวนกระแสเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมการจัดหาเงินในป 2555 มีจํานวน 854.90 
พันลานเวียดนามดอง โดยสวนใหญเปนเงินสดรับจากเงินกูยืมระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
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สําหรับป 2556 เมโทร เวียดนามมีกระแสเงินสดสุทธิไดมาจากการดําเนินงานจํานวน 252.60 พันลานเวียดนาม
ดอง สาเหตุสวนใหญเกิดจากการเพ่ิมขึ้นของเจาหน้ีการคาจํานวน 107.10 พันลานเวียดนามดอง และการลดลงของลูกหน้ี
การคาจํานวน 64.66 พันลานเวียดนามดอง และมีกระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมการลงทุนจํานวน 229.42 พันลาน
เวียดนามดอง สวนใหญเกิดจากการลงทุนในสินทรัพยถาวรจํานวน 232.87 พันลานเวียดนามดอง และมีกระแสเงินสดสุทธิ
ใชไปในกิจกรรมการจัดหาเงินจํานวน 64.05 พันลานเวียดนามดอง 

สําหรับป 2557 เมโทร เวียดนามมีกระแสเงินสดสุทธิไดมาจากการดําเนินงานจํานวน 498.46 พันลานเวียดนาม
ดอง สาเหตุสวนใหญเกิดจากการลดลงของสินคาคงเหลือจํานวน 336.58 พันลานเวียดนามดอง และมีกระแสเงินสดสุทธิใช
ไปในกิจกรรมการลงทุนจํานวน 94.53 พันลานเวียดนามดอง สวนใหญเกิดจากการลงทุนในสินทรัพยถาวรจํานวน 105.66 
พันลานเวียดนามดอง และมีกระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมการจัดหาเงินจํานวน 417.56 พันลานเวียดนามดอง 

จ) สภาวะอุตสาหกรรม 

ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเวียดนาม 

เวียดนามเปนประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญเปนอันดับ 6 ในภูมิภาคอาเซียน เมื่อเปรียบเทียบจากผลิตภัณฑมวล
รวมในประเทศ และมีความเจริญสูงที่สุดในกลุมประเทศ CLMV ซึ่งประกอบดวย กัมพูชา ลาว พมา และเวียดนาม โดย
ในชวงที่ผานมา เศรษฐกิจของเวียดนามมีอัตราการขยายตัวในเกณฑสูงกวาภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะในชวงป 2543 - 2550 
มีการเติบโตอยางกาวกระโดด เฉล่ียรอยละ 7.2 ตอป แมแตในชวงป 2551 - 2555 หลังเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกา 
(Sub-Prime Crisis) เศรษฐกิจเวียดนามยังสามารถเติบโตเฉล่ียรอยละ 5.8 ตอป  และในป 2556 ขอมูลจากธนาคารโลกพบวา 
เศรษฐกิจเวียดนามมีการขยายตัวรอยละ 5.4 ซึ่งสูงกวาคาเฉล่ียการขยายตัวของเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งอยูที่รอยละ 
5.0 โดยปจจัยสําคัญที่เปนแรงขับเคล่ือนการขยายตัวของเศรษฐกิจเวียดนามในชวงที่ผานมา เชน 

 ปริมาณและมูลคาการสงออกสินคาที่เพ่ิมขึ้น ซึ่งสงผลใหในป 2555 เวียดนามมีดุลการคาเกินดุลเปนครั้งแรก 
และมีดุลการคาเกินดุลเพ่ิมขึ้น ในป 2556 

 การลดลงของอัตราเงินเฟอ โดยในป 2556 อยูที่รอยละ 7 ลดลงจากรอยละ 9 เมื่อป 2555 ซึ่งเปนผลจาก
มาตรการของรัฐบาลในการควบคุมราคาสินคาสําคัญ เชน ราคานํ้ามัน ไฟฟา นํ้าประปา เปนตน 

 การพัฒนาศักยภาพของกิจกรรมดานเศรษฐกิจสูการผลิตในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ ซึ่งสราง
มูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจไดมากขึ้นกวาการผลิตดานเกษตรกรรม โดยขอมูลจากกระทรวงการวางแผนและการ
ลงทุนของเวียดนาม พบวา ในป 2556  ยอดการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (Foreign Direct Investment: 
FDI) ในเวียดนามอยูที่ 21 พันลานเหรียญสหรัฐ เพ่ิมขึ้นรอยละ 54.5 จากป 2555 เปนผลจากเสถียรภาพดาน
การเมืองความตอเน่ืองของการขยายตัวดานเศรษฐกิจภายในประเทศ และแผนปฏิรูปเศรษฐกิจของรัฐบาลทั้ง
ในสวนรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และการลงทุนภาครัฐ  ทําใหนักลงทุนชาวตางชาติมีความเช่ือมั่นในการ
ลงทุนในเวียดนามมากขึ้น โดยภาคอุตสาหกรรมการผลิตมียอดการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศสูงถึง 16.6 
พันลานเหรียญสหรัฐ ซึ่งเปนโครงการลงทุนใหม 600 โครงการ 

 การขยายตัวของการบริโภคภายในประเทศ เน่ืองจากการเพ่ิมขึ้นของจํานวนประชากรและประชากรในวัย
ทํางาน (labour force) โดยเวียดนามเปนประเทศท่ีมีจํานวนประชาชนมากเปนอันดับ 3 ในภูมิภาคอาเซียน ซึ่ง
ในป 2556 มีประชากรประมาณ 90.00 ลานคน และคาดวาจํานวนประชาชนจะเพ่ิมขึ้นประมาณรอยละ 0.9 ตอ
ป นับแตป 2557 - 2561 นอกจากน้ี ความตอเน่ืองของการขยายตัวดานเศรษฐกิจภายในประเทศในชวงหลายป
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ที่ผานมา ทําใหประชากรในวัยทํางาน (อายุต้ังแต 15 ปขึ้นไป) มีจํานวนเพ่ิมขึ้นจากประมาณ 42.8 ลานคน ใน
ป 2548 เปนประมาณ 52.2 ลานคนในป 2556  อีกทั้งมีรายไดโดยเฉล่ียเพ่ิมสูงขึ้น ซึ่งสงผลใหฐานชนช้ันกลาง
ของเวียดนามขยายตัวเพ่ิมขึ้น โดยขอมูลจากสํานักงานสถิติแหงชาติเวียดนามพบวา รายไดโดยเฉล่ียตอเดือน
ของพนักงานในเมืองใหญเพ่ิมขึ้นจาก 1.6 ลานเวียดนามดอง (ประมาณ 2,399 บาท) ในป 2548 เปนประมาณ 
5.1 ลานเวียดนามดอง (ประมาณ 7,646 บาท) ในป 2556 นอกจากน้ี เวียดนามยังมีการขยายตัวของประชากรใน
เขตเมือง (Urban population) อยางรวดเร็ว เปนผลใหภาคอสังหาริมทรัพยและภาคธุรกิจที่เก่ียวของมีการ
เติบโต อีกทั้งทําใหประชากรเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการบริโภคและรูปแบบการดําเนินชีวิต ซึ่งเปนปจจัย
สําคัญที่สนับสนุนการขยายตัวของธุรกิจรานคาหรือศูนยจําหนายสินคาอุปโภคบริโภคสมัยใหมในเวียดนาม  

ในป 2557 - 2559 ธนาคารโลกคาดการณวา เศรษฐกิจเวียดนามจะยังคงมีการขยายตัวอยางตอเน่ืองในอัตรารอยละ 
5.4 รอยละ 5.5 และรอยละ 5.8 ตามลําดับ ซึ่งสูงกวาคาเฉล่ียการขยายตัวของเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งอยูที่รอยละ 4.5 
รอยละ 5.0 และรอยละ 5.1 ในป 2557 - 2559  

อัตราขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศตางๆ ในภูมิภาคอาเซียน ป 2555 – 2559 
 ป 2555 ป 2556 ป 2557F ป 2558F ป 2559F 

อินโดนีเซีย  6.3 5.8 5.2 5.6 5.6 
มาเลเซีย  5.6 4.7 5.7 4.9 5.0 
ฟลิปปนส  6.8 7.2 6.4 6.7 6.5 
ไทย 6.5 2.9 1.5 3.5 4.0 
เวียดนาม  5.2 5.4 5.4 5.5 5.8 
กัมพูชา 7.3 7.4 7.2 7.5 7.2 
ลาว 8.0 8.5 7.5 6.4 7.0 
พมา 7.3 8.3 8.5 8.5 8.2 
อาเซียน 5.7 5.0 4.5 5.0 5.1 

                         ที่มา : รายงาน East Asia Pacific Economic ของธนาคารโลก ฉบับเดือนตุลาคม 2557 

ธุรกิจรานคาหรือศูนยจําหนายสินคาอุปโภคบริโภคสมัยใหม 

I) ภาพรวมของตลาดรานคาหรือศูนยจําหนายสินคาอุปโภคบริโภคสมัยใหม  

ขอมูลจากบทวิเคราะหธุรกิจคาปลีกของเวียดนาม ป 2557 ที่จัดทําโดย Planet Retail5 ระบุวา ตลาดรานคาหรือ
ศูนยจําหนายสินคาอุปโภคบริโภคสมัยใหม (Modern Grocery Market) ของเวียดนามในปจจุบัน มีขนาด 2.7 พันลานเหรียญ
สหรัฐ และมีอัตราการเติบโตเฉล่ียสะสม (CAGR) ในชวงป 2546 - 2556 เทากับรอยละ 29.5 ซึ่งมากกวาอัตราการเติบโต
เฉล่ียสะสมของตลาดรานคาหรือศูนยจําหนายสินคาอุปโภคบริโภคสมัยใหม (Modern Grocery Market) ในภูมิภาคอาเซียน 
ซึ่งอยูที่รอยละ 14.3 โดยแรงขับเคล่ือนสําคัญของธุรกิจรานคาหรือศูนยจําหนายสินคาอุปโภคบริโภคสมัยใหมในเวียดนาม 
มาจากการขยายตัวของเศรษฐกิจในประเทศ การเพ่ิมขึ้นของยอดการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (Foreign Direct 

                                                           
5 Planet Retail เปนบริษัทที่ปรึกษาดานกลยุทธและใหบริการขอมูลหรืองานวิจัยธุรกิจคาปลีกระดับโลก โดย Planet Retail เปนบริษัท
ในกลุม WGSN ซ่ึงเปนผูใหบริการขอมูลการวิเคราะหเกี่ยวกับแนวโนมธุรกิจตางๆ ในโลก โดยปจจุบัน WGSN มีลูกคาเปนบริษัทชั้น
นําระดับโลกในหลายธุรกิจ เชน Coca-Cola  Marks & Spencer  Puma  Virgin Next เปนตน ทั้งนี้ ดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Planet 
Retail ไดที่ www.planetretail.net 
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Investment: FDI) และกําลังซื้อของผูบริโภคตามภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงการขยายการลงทุนเพ่ือเปดสาขาใหมของ
ผูประกอบการเดิมในธุรกิจรานคาหรือศูนยจําหนายสินคาอุปโภคบริโภคสมัยใหม ซึ่ง Planet Retail คาดการณวา นับแตป 
2556 - ป 2561 อัตราการเติบโตเฉล่ียสะสมของธุรกิจตลาดรานคาหรือศูนยจําหนายสินคาอุปโภคบริโภคสมัยใหมใน
เวียดนามจะคงอยูในระดับสูงที่รอยละ 16.9 เทียบกับอัตราการเติบโตเฉล่ียสะสมของ ตลาดรานคาหรือศูนยจําหนายสินคา
อุปโภคบริโภคสมัยใหม (Modern Grocery Market) ในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งอยูที่รอยละ 6.2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แมในชวงที่ผานมา ตลาดรานคาหรือศูนยจําหนายสินคาอุปโภคบริโภคสมัยใหมในเวียดนามจะมีอัตราการเติบโต
ในระดับสูง แตการขยายตัวในธุรกิจดังกลาวยังถือเปนระยะเริ่มตน เน่ืองจากในชวงที่ผานมา ตลาดสดและรานขายของชํา
แบบด้ังเดิมยังคงมีสวนแบงตลาดสูงสุด โดยในป 2556 มีสัดสวนประมาณรอยละ 96 ของมูลคาตลาดจําหนายสินคาอุปโภค
บริโภคท้ังหมดในเวียดนาม ซึ่งสาเหตุหน่ึงมาจากความคุนเคยและความสะดวกของผูบริโภคในการเขาถึงตลาดสดและราน
ขายของชําแบบด้ังเดิมที่มีต้ังอยูจํานวนมากในทุกชุมชนทั่วประเทศ อีกทั้งประชากรสวนใหญโดยเฉพาะเขตนอกเมืองยังมี
อัตราการใชรถยนตและการใชตูเย็นหรือตูแชแข็งเพ่ือเก็บอาหารสดในระดับตํ่า ขณะที่รานคาหรือศูนยจําหนายสินคา
อุปโภคบริโภคสมัยใหม (Modern Grocery Outlet) ในรูปแบบตางๆ เชน ซุปเปอรมารเก็ต เพ่ิงเขาสูตลาดจําหนายสินคา
อุปโภคบริโภคของเวียดนามในชวงป 2533 - 2543 และสวนใหญมีที่ต้ังอยูเฉพาะในเมืองใหญ อยางเชน Ho Chi Minh หรือ 
Hanoi สงผลใหสัดสวนรานคาหรือศูนยจําหนายสินคาอุปโภคบริโภคสมัยใหมตอจํานวนประชากรเวียดนามยังมีระดับตํ่า
มากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาคอาเซียน โดยขอมูลจาก Planet Retail ระบุวา ในป 2556 เวียดนามมีสัดสวนรานคา
หรือศูนยจําหนายสินคาอุปโภคบริโภคสมัยใหม จํานวน 8 แหงตอประชากร 1 ลานคน ตํ่ากวาคาเฉล่ียของภูมิภาคอาเซียนที่
มีสัดสวนรานคาหรือศูนยจําหนายสินคาอุปโภคบริโภคสมัยใหมจํานวน 111 แหงตอประชากร 1 ลานคน นอกจากน้ี การ
เพ่ิมขึ้นของรานคาหรือศูนยจําหนายสินคาอุปโภคบริโภคสมัยใหม (Penetration Rate) ของเวียดนามก็ยังมีอัตราตํ่ากวา
คาเฉล่ียของภูมิภาคอาเซียน โดยในป 2556 อยูที่รอยละ 4 ขณะที่คาเฉล่ียของอัตราการเพิ่มขึ้นของรานคาหรือศูนยจําหนาย
สินคาอุปโภคบริโภคสมัยใหมของภูมิภาคอาเซียนอยูที่รอยละ 40 ดังน้ัน ดวยจํานวนและอัตราการเพิ่มขึ้นของรานคาหรือ
ศูนยจําหนายสินคาอุปโภคบริโภคสมัยใหมในเวียดนามท่ีอยูในระดับตํ่าในปจจุบัน ขณะท่ีภาวะเศรษฐกิจ ภาคการผลิต

ที่มา : Planet Retail ที่มา :  Euromonitor International 

การขยายตัวของตลาดรานคาหรือ 
ศูนยจําหนายสินคาอุปโภคบริโภคสมัยใหม 
ของเวียดนามเทียบกับภูมิภาคอาเซยีน 

การเพ่ิมข้ึนของรานคาหรือ 
ศูนยจําหนายสินคาอุปโภคบริโภคสมัยใหม 
ของเวียดนามเทียบกับภูมิภาคอาเซียน  
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การคาการลงทุน และกําลังซื้อของประชากรในประเทศมีอัตราขยายตัวอยางตอเน่ือง ประกอบกับการเพ่ิมขึ้นของประชากร
ในเขตเมือง จํานวนชนช้ันกลางและผูมีฐานะมั่งคั่งที่มีสัดสวนมากขึ้น รวมถึงการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการบริโภคและ
รูปแบบการดําเนินชีวิตของผูบริโภค ซึ่งเพ่ิมการใหความสําคัญตอคุณภาพและสุขอนามัยของสินคา รวมถึงความ
สะดวกสบายจากการใชบริการตางๆ มากขึ้น  ทําใหตลาดรานคาหรือศูนยจําหนายสินคาอุปโภคบริโภคสมัยใหมใน
เวียดนามมีความนาสนใจตอการลงทุนในอันดับตนๆ ของภูมิภาคอาเซียน โดยปจจัยที่จะชวยสนับสนุนการเติบโตของตลาด
รานคาหรือศูนยจําหนายสินคาอุปโภคบริโภคสมัยใหมในเวียดนาม มีดังน้ี 

 การเพ่ิมขึ้นของระดับรายได ทําใหประชากรมีกําลังซื้อมากขึ้น และมีความตองการสินคาและบริการท่ีมี
คุณภาพ และมีความหลากหลายเพิ่มขึ้น รวมถึงตองการความสะดวกสบายในการซ้ือสินคาและบริการ ซึ่งจะ
เอื้อใหผูบริโภคพิจารณาเลือกซื้อสินคาจากรานคาหรือศูนยจําหนายสินคาอุปโภคบริโภคสมัยใหมแทนรานคา
ปลีกแบบด้ังเดิมหรือตลาดสด 

 การตระหนักเห็นถึงขอดีของรานคาหรือศูนยจําหนายสินคาอุปโภคบริโภคสมัยใหม ซึ่งสามารถตอบสนอง
ความตองการของผูบริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป เชน มีสินคาทุกประเภท จากหลากหลายผูผลิต ในทุกระดับราคา
และขนาดบรรจุ เพ่ือใหผูบริโภคเลือกซื้อไดอยางสะดวกสบายภายในสถานที่แหงเดียว  

 แผนการพัฒนาธุรกิจรานคาหรือศูนยจําหนายสินคาอุปโภคบริโภคสมัยใหมของกระทรวงอุตสาหกรรมและ
การคาของเวียดนาม ซึ่งไดกําหนดเปาหมายใหมีจํานวนรานคาหรือศูนยจําหนายสินคาอุปโภคบริโภค
สมัยใหมในรูปแบบซูเปอรมารเก็ตและศูนยการคาทั่วประเทศจํานวนประมาณ 1,200 - 1,300 แหง และ
ประมาณ 180 แหง ตามลําดับ ภายในป 2563 เพ่ือเพ่ิมสัดสวนยอดขายสินคาอุปโภคบริโภคผานชองทางรานคา
หรือศูนยจําหนายสินคาอุปโภคบริโภคสมัยใหมดังกลาวเปนรอยละ 45 ของมูลคาตลาดจําหนายสินคาอุปโภค
บริโภคโดยรวมของเวียดนามในป 2563 

II) ภาวะการแขงขันของตลาดรานคาหรือศูนยจําหนายสินคาอุปโภคบริโภคสมัยใหม  

ปจจุบัน ตลาดรานคาหรือศูนยจําหนายสินคาอุปโภคบริโภคสมัยใหมในเวียดนาม สามารถแบงเปนหลายประเภท 
เชน หางคาปลีกขนาดใหญ (Hypermarket) ซุปเปอรมารเก็ต รานสะดวกซื้อ ศูนยจําหนายสินคาอุปโภคบริโภคแบบคาสง
แบบชําระเงินสดและบริการตนเอง (Cash & Carry) ศูนยคาสงขนาดใหญ เปนตน อยางไรก็ดี หากพิจารณาในภาพรวม 
พบวา Saigon Union of Trading Cooperatives (“Saigon Co-op”) ซึ่งเปนกิจการของรัฐบาลเวียดนามน้ัน เปนผูประกอบการ
ที่มีสวนแบงการตลาดสูงสุดมาโดยตลอด ทั้งน้ี ในป 2556 Saigon Co-op มีสวนแบงการตลาดประมาณรอยละ 34.3 ของ
มูลคาตลาดรานคาหรือศูนยจําหนายสินคาอุปโภคบริโภคสมัยใหมทั้งหมด โดยปจจุบัน Saigon Co-op เปนผูนําตลาดที่มี
ยอดขาย จํานวนสาขาและพื้นที่ขายมากที่สุด อีกทั้ง มีรานคาใหบริการครอบคลุมในทุกรูปแบบ ทั้งหางคาปลีกขนาดใหญ 
ซุปเปอรมารเก็ต  รานสะดวกซื้อ และศูนยคาสงขนาดใหญ ภายใตช่ือรานที่ขึ้นตนดวย “Co-op” เชน “Co-op Mart” “Co-op 
Store” “Co - op Xtra Plus” เปนตน  

ผูประกอบการท่ีมีสวนแบงการตลาดเปนอันดับ 2 ไดแก เมโทร เวียดนาม ซึ่งเปนผูใหบริการศูนยจําหนายสินคา
อุปโภคและบริโภคแบบคาสงแบบชําระเงินสดและบริการตนเอง (Cash & Carry) ภายใตช่ือ “METRO” โดยในป 2556 เม
โทร เวียดนาม มีสวนแบงการตลาดประมาณรอยละ 22.2 ของมูลคาตลาดรานคาหรือศูนยจําหนายสินคาอุปโภคบริโภค
สมัยใหมทั้งหมด ทั้งน้ี แตเดิมเมโทร เวียดนาม ถือเปนผูประกอบการเพียงรายเดียวที่ใหบริการศูนยจําหนายสินคาอุปโภค
และบริโภคแบบคาสง แตภายหลังจาก Saigon Co-op ไดรวมกับพันธมิตรทางธุรกิจ ประเทศสิงคโปร เปดใหบริการศูนยคา
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ที่มา : Planet Retail  

Brand 

สงสินคาอุปโภคและบริโภคขนาดใหญแหงแรก ภายใตช่ือราน “Co - op Xtra Plus” ที่เมือง Ho Chi Minh ในป 2556 ที่ผาน
มา ทําให Co - op Xtra Plus ถือเปนคูแขงโดยตรงกับหาง METRO เวียดนาม ซึ่งขอมูลจาก Planet Retail ระบุวา Saigon Co-
op มีแผนที่จะเปดสาขาของ Co - op Xtra Plus เพ่ิมประมาณ 1 - 2 แหงตอป เพ่ือใหมีจํานวนสาขา 20 แหงภายในป 2563  

 ผูประกอบการรายใหญของตลาดจําหนายสินคาอุปโภคบริโภคสมัยใหมในเวียดนาม 

 
สําหรับผูประกอบการท่ีมีสวนแบงการตลาดเปนอันดับ 3 ไดแก Casino Guichard Perrachon SA ซึ่งเปนผูใหบริการ

หางคาปลีกขนาดใหญ ภายใตช่ือราน “Big C” โดยในป 2556 Big C มีสวนแบงการตลาด รอยละ 21.3 ของมูลคาตลาดรานคา
หรือศูนยจําหนายสินคาอุปโภคบริโภคสมัยใหมทั้งหมด ขณะที่ผูประกอบการที่มีสวนแบงการตลาดในอันดับรองลงไป จะ
ใหบริการในรูปแบบหางคาปลีกขนาดใหญและซุปเปอรมารเก็ต ภายใตช่ือรานตางๆ เชน Fivimart,  Citimart, Lotte Shopping,   
Maximart, Intimex  และ Hapro Mart ขณะที่ Shop & Go ใหบริการในรูปแบบรานสะดวกซื้อ ทั้งน้ี หางคาปลีกขนาดใหญและ
ซุปเปอรมารเก็ตขางตน ถือวาเปนคูแขงทางออมของหาง METRO เวียดนาม 

รานคาหรือศูนยจําหนายสินคาอุปโภคบริโภคสมัยใหมรูปแบบตางๆ ในประเทศเวียดนาม 
 
  

   
 
 
 
 
  
 
 
 
 

ปท่ีเปด 2539 2545 2541 2540 2537 2551 2535 2554 2549 2548 
เจาของ รัฐบาล เมโทร 

เวียดนาม 
Casino 

Guichard 
Perrachon 

SA  

รัฐบาล บริษัท 
ทองถิ่น 

Lotte 
Shipping 
Co.,Ltd 

บริษัท 
ทองถิ่น 

รัฐบาล รัฐบาล Cua Hieu 
& Suc 

Song JSC 

สาขา 288 19 35 16 33 6 6 15 34 95 
ขนาดใหญ 68 19 25 - - 6 6 - - - 
ขนาดกลาง 75 - 5 16 33 - - 15 34 - 
ขนาดเล็ก 145 - 5 - - - - - - 95 
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 ทั้งน้ี ขอมูลจาก Euromonitor International6 (“Euromonitor”) ณ เดือนกรกฎาคม 2557 ระบุวาในป 2556 ธุรกิจ
รานคาหรือศูนยจําหนายสินคาอุปโภคบริโภคสมัยใหมของเวียดนามในรูปแบบรานสะดวกซื้อมีการขยายตัวสูงจากปกอน
หนาถึงรอยละ 64 เน่ืองจากเปนที่นิยมของประชากรในเขตเมืองซึ่งเปนกลุมวัยรุนและวัยเริ่มตนทํางาน  เชนเดียวกับหางคา
ปลีกขนาดใหญที่มีการขยายตัวรอยละ 28 จากปกอนหนา โดยมีจํานวนลูกคาเพ่ิมขึ้นตอเน่ืองทุกป เน่ืองจากความความ
สวยงามทันสมัย ความสะอาดและเปนระเบียบของสถานที่ ประกอบเปนแหลงรวมสินคาอุปโภคบริโภคทุกประเภทที่
ผูบริโภคตองการไวในที่เดียวกัน  สําหรับซุปเปอรมารเก็ต แมในป 2556 จะขยายตัวรอยละ 17 จากปกอนหนา แตเปน
ขยายตัวที่ลดลง เพราะไดรับผลกระทบจากการขยายตัวของหางคาปลีกขนาดใหญ  

 สําหรับแนวโนมธุรกิจรานคาหรือศูนยจําหนายสินคาอุปโภคบริโภคสมัยใหมของเวียดนามในอนาคต 
Euromonitor คาดการณวา ผลจากการขยายสาขาของผูประกอบการเดิมในธุรกิจ ประกอบกับจํานวนลูกคาที่เพ่ิมขึ้น ของ
รานคาหรือศูนยจําหนายสินคาอุปโภคบริโภคสมัยใหม จากการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและกําลังซื้อของผูบริโภคที่เพ่ิมขึ้น
ตามการเติบโตของเศรษฐกิจภายในประเทศของเวียดนามดังที่กลาวมาแลวขางตน  จะทําใหธุรกิจรานคาหรือศูนยจําหนาย
สินคาอุปโภคบริโภคสมัยใหมจะมีการขยายตัวตอเน่ืองไปในอนาคต ซึ่งแนวโนมดังกลาวจะทําใหการแขงขันภายในธุรกิจมี
ความรุนแรงเพ่ิมขึ้น ทั้งจากผูประกอบการรายเดิมในตลาดท่ีมีแผนการเปดสาขาใหม การพัฒนาคุณภาพสินคาและบริการ 
การจัดกิจกรรมสงเสริมการขายในรูปแบบตางๆ รวมถึงการแขงขันจากผูประกอบการตางชาติรายใหมท่ีอาจเพ่ิมขึ้นภายหลัง
รัฐบาลเวียดนามมีนโยบายสงเสริมใหชาวตางชาติเขามาทําการคา โดยมีการปรับปรุงและแกไขกฎ ระเบียบเพ่ือให
เอื้ออํานวยตอการจัดต้ังบริษัทธุรกิจ (Trading Company) และการดําเนินธุรกิจ เชน อนุญาตใหชาวตางชาติสามารถจัดต้ัง
บริษัทโดยจดทะเบียนเปนเจาของไดรอยละ 100  การใหสิทธิประโยชนในเรื่องการถือครองที่ดิน เปนตน อยางไรก็ดี การ
ประกอบธุรกิจรานหรือศูนยคาปลีกสมัยใหมของบริษัทตางชาติในเวียดนามยังมีอุปสรรคบางประการ เชน ปญหาการปลอม
แปลงสินคา การละเมิดลิขสิทธิ์ และที่สําคัญ คือ ขอกําหนดใหตองมีการย่ืนขอใบอนุญาตเม่ือตองการเปดสาขาใหมตอ
กระทรวงอุตสาหกรรมและการคารวมถึงคณะกรรมการประชาชนของแตละจังหวัด โดยการอนุญาตขึ้นกับการทดสอบ
ความจําเปนทางเศรษฐกิจ (economic needs test) ที่จะพิจารณาจากความหนาแนนของประชากรในพ้ืนที่น้ันๆ รวมกับ
จํานวนรานหรือศูนยคาปลีกสมัยใหมที่มีอยูเดิมในพ้ืนที่ดังกลาว และเสถียรภาพของตลาด (Market Stability) เปนสําคัญ ซึ่ง
ปจจัยดังกลาวขางตน อาจทําใหผูประกอบการรานคาหรือศูนยจําหนายสินคาอุปโภคบริโภคสมัยใหมของชาวเวียดนาม 
(เชน METRO) มีขอไดเปรียบในการดําเนินธุรกิจ และเปนขอจํากัดตอการขยายลงทุนของผูประกอบการรานคาหรือศูนย
จําหนายสินคาอุปโภคบริโภคสมัยใหมซึ่งเปนตางชาติรายเดิมในตลาด รวมท้ัง เปนขอพิจารณาที่สําคัญของผูประกอบการ
ตางชาติรายใหมที่ประสงคจะเขาลงทุนธุรกิจดังกลาวในเวียดนาม 

                                                           
6 Euromonitor International เปนบริษัทผูใหบริการขอมูลและงานวิจัยดานการตลาดช้ันนําของโลก จัดต้ังบริษัทข้ึนเม่ือป 2515 โดย
ปจจุบันมีนักวิเคราะหและที่ปรึกษามากกวา 1,000 คน และมีสํานักงานตั้งอยูในหลายภูมิภาคทั่วโลก เชน อังกฤษ สหรัฐอเมริกา 
สิงคโปร จีน ดูไบ ญ่ีปุน ออสเตรเลีย เพื่อรวบรวมขอมูลดานการตลาดใน 80 ประเทศทั่วโลก ทั้งนี้ ดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 
Euromonitor International ไดที่ www.euromonitor.com 


