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คําย่อ ชือเต็ม 

บริษัทฯ หรือ BJC  บริษัท เบอร์ลี ยคุเกอร์ จํากดั (มหาชน) 

กลุ่มบริษัท บริษัท เบอร์ลี ยคุเกอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อยของบริษัทฯ 

เมโทร เวยีดนาม เมโทร แคช แอนด์ แครี เวียดนาม ลิมิเตด็ (METRO Cash & Carry Vietnam Limited) 

เมโทร  อินเตอร์เนชนัแนล โฮลดงิ  

หรือ ผู้ขาย 

เมโทร แคช แอนด์ แครี อินเตอร์เนชันแนล โฮลดิง บี.วี. (METRO Cash & Carry 

International Holding B.V.) 

ห้าง METRO เวียดนาม ผู้ให้บริการศนูย์จําหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคแบบค้าส่ง แบบชําระเงินสดและบริการ

ตนเอง (Cash & Carry) ภายใต้ชือ “METRO” ในประเทศเวียดนาม ซึงดําเนินธุรกิจโดย   

เมโทร แคช แอนด์ แครี เวียดนาม ลิมิเตด็ 

รายการเข้าซือเงินลงทนุ การเข้าทํารายการซอืเงินลงทุนจํานวนร้อยละ 100.00 ในเมโทร แคช แอนด์ แครี เวียดนาม 

ลิมิเต็ด จากเมโทร แคช แอนด์ แครี  อินเตอร์เนชันแนล โฮลดิง บี.วี. โดยมีมูลค่ากิจการ 

655.00 ล้านยูโร คํานวณจากกรณีทีกิจการไม่มีหนีสินทีมีภาระดอกเบียและไม่มีเงินสด 

สญัญาซอืขายเงินลงทุน สัญญาซือขายทีเกียวข้องกับการเข้าทํารายการซือเงินลงทุนจํานวนร้อยละ 100.00 ใน

เมโทร แคช แอนด์ แครี เวียดนาม ลิมิเต็ด จากเมโทร แคช แอนด์ แครี  อินเตอร์เนชันแนล   

โฮลดิง บี.ว.ี โดยมีมูลค่ากิจการ 655.00 ล้านยูโร คํานวณจากกรณีทีกิจการไม่มีหนีสินทีมี

ภาระดอกเบียและไม่มีเงินสด 

ใบอนุญาตลงทุน ใบอนุญาตลงทุน เลขที 411013000980 ออกเมือวนัที 20 พฤษภาคม 2556 (ฉบับแก้ไข

เพิมเตมิ ครังที 6) โดย Ho Chi Minh City People’s Committee 

ใบอนุญาตลงทุนฉบับแก้ไข ใ บอนุญา ตล ง ทุนฉ บั บใ หม่  ซึง จะ มีกา ร แ ก้ไข เ พิ มเ ติมใ บอ นุญา ตลง ทุน  เลข ที 

411013000980 ออกเมือวนัที 20 พฤษภาคม 2556 (ฉบับแก้ไขเพิมเติมครังที 6) โดย Ho 

Chi Minh City People’s Committee ซึงจะเป็นการแก้ไขให้สอดคล้องกับการโอนสิทธิ

ประโยชน์ของเมโทร แคช แอนด์ แครี  อินเตอร์เนชันแนล โฮลดิง บี.วี. ทีมีอยู่ในเมโทร แคช 

แอนด์ แครี เวยีดนาม ลิมิเต็ดให้แก่บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน) และ/หรือบริษัท

ย่อยของบริษัทฯ 

ทีปรึกษาทางการเงินอิสระ หรือ IFA  บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จํากดั  

ตลาดหลกัทรัพย์ฯ  ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

สํานกังาน ก.ล.ต. สํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ประกาศได้มาและจําหน่ายไป ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที ทจ. 20/2551 เรือง หลักเกณฑ์ในการทํารายการทีมี

นัยสําคัญทีเข้าข่ายเป็นการไ ด้มาหรือ จําหน่ายไปซึง สินทรัพย์ และประกาศของ

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบัติการ

ของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที 29 

ตลุาคม 2547 และทีแก้ไขเพิมเติม  
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

บริษัท เบอร์ลี ยคุเกอร์ จํากดั (มหาชน) 
 

เรือง ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกบัรายการได้มาซึงสินทรัพย์ 

 

ด้วยทีประชมุคณะกรรมการของบริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “BJC”) ครังที 6/2557 เมือวันที 7 

สิงหาคม 2557 ได้มีมติอนมุัตใิห้เสนอทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัการเข้ารายการซือเงินลงทุนจํานวนร้อยละ 100.00 ในเมโทร 

แคช แอนด์ แครี เวียดนาม ลิมิเต็ด (METRO Cash & Carry Vietnam Limited) (“เมโทร เวียดนาม”) จากเมโทร แคช แอนด์ แครี  

อินเตอร์เนชันแนล โฮลดิง บี.วี. (METRO Cash & Carry International Holding B.V.) (“เมโทร  อินเตอร์เนชันแนล โฮลดิง” หรือ 

“ผู้ ขาย”) โดยมีมลูค่ากิจการ (Enterprise Value”) 655.00 ล้านยูโร (28,370 ล้านบาท1) คํานวณจากกรณีทีกิจการไม่มีหนีสินทีมี

ภาระดอกเบียและไม่มีเงินสด (Debt free and cash free basis) (“รายการเข้าซือเงินลงทุน”) และอนุมัติการลงนามในสัญญาซือ

ขายทีเกียวข้องกบัการเข้าทํารายการซือเงินลงทุน (“สญัญาซอืขายเงินลงทุน”) 

 

นอกจากนี ให้คณะกรรมการ กรรมการผู้ จัดการใหญ่ และ/หรือบุคคลอืนใดซึงได้รับการแต่งตงัจากคณะกรรมการ และ/

หรือกรรมการผู้จดัการใหญ่มีอํานาจในการดาํเนินการดงัต่อไปนี (1) ลงนามในแบบฟอร์มและหลักฐานต่างๆ ทีจําเป็นและเกียวข้อง

กบัการเข้าซือเงินลงทุนทังหมดของเมโทร เวียดนาม รวมทังติดต่อและขออนุญาต การขอผ่อนผันเอกสารและหลักฐานต่างๆ ต่อ

หน่วยงานรัฐบาลหรือหน่วยงานทีเกียวข้องกับการเข้าซือเงินลงทุนทังหมดของเมโทร เวียดนาม และ (2) ดําเนินการใดๆ ทีจําเป็น

และเกียวข้องกับการเข้าซือเงินลงทุนทงัหมดของเมโทร เวียดนาม 

 

ตอ่มาทีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครังที 8/2557 เมือวนัที 19 สิงหาคม 2557 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทย่อยทีบริษัทฯ 

ถือหุ้ นร้อยละ 100 (“บริษัทย่อย”) ให้เข้าเป็นผู้ ซือเพิมเติมในการเข้าทํารายการซือเงินลงทุนจํานวนร้อยละ 100.00 ในเมโทร 

เวยีดนาม โดยการให้บริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าเป็นผู้ซือเพิมเตมิในการเข้าทํารายการซือเงินลงทนุนี จะขึนอยู่กับความเห็นชอบของ

ผู้ขายเป็นสําคญั รวมทัง มีมตจิดัสรรหุ้นสามญัเพิมทุนของบริษัทฯ จํานวนไม่เกิน 360,434,444 หุ้น มูลค่าหุ้นทีตราไว้หุ้นละ 1.00 

บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิตามสดัส่วนจํานวนหุ้นทีผู้ ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตราจัดสรร 9 หุ้นเดิมต่อ 2 หุ้นใหม่ 

(โดยเศษของหุ้นตํากว่า 0.5 หุ้น ให้ปัดทิง) ในราคาเสนอขาย 45 บาทต่อหุ้ น เพือเงินทีได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุน

ดงักล่าวเป็นแหล่งเงินทุนในการเข้าซือเงินลงทุนทังหมดของเมโทร เวียดนาม ในการนี บริษัท ทีซีซี โฮลดิง จํากัด (“ทีซีซี โฮลดิง”)  

ซงึเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ2 ได้แสดงความจํานงทีจะจองซือหุ้นสามัญเพิมทุนตามสดัส่วนจํานวนหุ้นทีตนถืออยู่  

 

ทังนี ในกรณีทีมีหุ้นสามัญเพิมทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในรอบแรก บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้น

สามญัเพิมทนุทีเหลือให้แก่ผู้ ถือหุ้นทีประสงค์จะจองซอืหุ้นสามัญเพิมทุนเกินสัดส่วนการถือหุ้นจนกว่าจะหมดหรือจนกว่าจะไม่มีผู้

                                                             
1 ใช้อตัราแลกเปลียนทีกําหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัที 6 สงิหาคม 2557 เท่ากบั 43.3 บาท ตอ่ 1 ยโูร 
2  ณ วนัที 9 พฤษภาคม 2557 ทีซีซ ีโฮลดิงถือหุ้นในบริษัทฯ จํานวน 1,173,284,220 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.77 ของจํานวนหุ้นทีออกและเสนอ

ขายแล้วทงัหมดของบริษทัฯ 
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ถือหุ้นรายใดประสงค์ทีจะจองซอืหุ้นสามญัเพิมทนุดงักล่าวอีกตอ่ไป ในการนี ทีซซีี โฮลดงิได้แสดงความจํานงทีจะจองซือหุ้นสามัญ

เพิมทุนเกินสัดส่วนตามสัดส่วนการถือหุ้นจนกว่าจะหมดหรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ทีจะจองซือหุ้นสามัญเพิมทุน

ดงักล่าวอีกต่อไป (อนึง ในการจองซอืหุ้นสามญัเพิมทนุตามสัดส่วนจากทีซซีี โฮลดิง ข้างต้น จะอยู่ภายใต้เงือนไขว่า การจองซือหุ้น

ดงักล่าวจะไม่ทําให้ทีซีซี   โฮลดิงมีหน้าทีในการทําคําเสนอซือหลักทรัพย์ทังหมดของกิจการภายใต้ประกาศคณะกรรมการกํากับ

ตลาดทนุที ทจ.12/2554 เรืองหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพือครอบงํากิจการ)  

 

นอกจากนี ในกรณีมีหุ้นสามัญเพิมทนุเหลือจากการจองซือเกินสัดส่วนจํานวนหุ้ นทีผู้ ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ตามทีระบุไว้

ข้างต้น ทีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครังที 8/2557 ได้มีมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้ นสามัญเพิมทุนทีเหลือดังกล่าวให้กับบุคคลใน

วงจํากดั (Private Placement) ตามคํานิยามทีกําหนดในข้อ 24 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ.28/2551 เรืองการ

ขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นทีออกใหม่ (รวมทังทีมีการแก้ไขเพิมเตมิ) ซงึไม่เป็นบุคคลทีเกียวโยงกันของบริษัทฯ และ

มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ กําหนดราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิมทุนดังกล่าว ซึงจะไม่ตํากว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญ

เพิมทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนจํานวนหุ้นทีผู้ ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (45 บาทต่อหุ้น) โดยการกําหนดราคาเสนอ

ขายหุ้นให้แก่บคุคลในวงจํากดั ราคาเสนอขายหุ้นดงักล่าวจะไม่ตํากว่าร้อยละ 90.00 ของราคาตลาด3  

 

การเข้าซือเงินลงทุนทังหมดของเมโทร เวียดนามดงักล่าว เข้าข่ายเป็นการเข้าซือหรือการได้มาซึงกิจการของบริษัทอืน 

ตามมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 (รวมทังทีมีการแก้ไขเพิมเติม) และถือเป็นรายการได้มาซึง

สินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที ทจ. 20/2551 เรือง หลักเกณฑ์ในการทํารายการทีมีนัยสําคญัทีเข้าข่ายเป็นการ

ได้มาหรือจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ และประกาศของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือง การเปิดเผยข้อมลูและการ

ปฏิบตักิารของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวนัที 29 ตลุาคม 2547 และทีแก้ไขเพิมเติม 

(“ประกาศได้มาและจําหน่ายไป”) มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 64.00 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ (44,359 ล้าน

บาท) ซงึเป็นขนาดรายการทีมีมลูคา่สงูสดุเมือคาํนวณรายการตามเกณฑ์มลูคา่รวมของสิงตอบแทน โดยคํานวณจากงบการเงินรวม

ของบริษัทฯ สินสุด ณ วนัที 31 มีนาคม 2557 และเมือรวมขนาดรายการดังกล่าวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์อืนของบริษัทฯ ที

เกิดขึนในช่วง 6 เดือนทีผ่านมา ซึงมีขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มลูค่ารวมของสิงตอบแทน เท่ากับร้อยละ 0.744  จะมีขนาด

รายการรวมทังสินเท่ากับร้อยละ 64.74 ของมลูค่าสินทรัพย์รวม ซึงมีขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 50.00 แต่น้อยกว่าร้อยละ 

100.00 เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซงึสินทรัพย์ประเภทที 1 ภายใต้ประกาศได้มาและจําหน่ายไป ดงันัน บริษัทฯ มีหน้าทีต้องเปิดเผย

สารสนเทศการทํารายการของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และต้องขออนุมัติการเข้าทํา

รายการจากทีประชมุผู้ ถือหุ้น โดยต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมัติไม่ตํากว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นทีมาประชุม

                                                             
3 ราคาตลาด หมายถึงราคาถวัเฉลียถ่วงนําหนกัของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ย้อนหลงั 15 วนัทําการติดต่อกันก่อนวนัประชุมคณะกรรมการ

บริษัททีได้เสนอให้ทีประชมุวสิามญัผู้ถือหุ้นครงัที 1/2557 พิจารณาอนมุัติเสนอขายหุ้นสามญัเพิมทนุของบริษัทฯ ซงึวนัทําการระหว่างวนัท ี
25 กรกฏาคม 2557 ถึงวนัที 18 สงิหาคม 2557 โดยราคาตลาดเท่ากบั 56.26 บาทต่อหุ้น  

4  รายการได้มาซงึสนิทรัพย์อืนของบริษัทฯ ทีเกิดขึนในช่วง 6 เดือนทีผ่านมา ได้แก่ (1) โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศเพิมเติม มูลค่า 110.61 

ล้านบาท ขนาดรายการร้อยละ 0.25 (2) รายการจดัตงับริษัทย่อยแห่งใหม่ ได้แก่ บริษัท บีเจเอช อินเวสเมนท์ จํากัด มูลค่า 200.00 ล้าน
บาท ขนาดรายการร้อยละ 0.45 (3) การร่วมทุนกบัพันธมิตรธรุกิจและจัดตงับริษัทร่วมทนุ ได้แก่ บริษัท บีเจซ ีแอนด์ ซีเอฟ (ประเทศไทย) 
จํากดั มูลค่า 15.30 ล้านบาท ขนาดรายการร้อยละ 0.034 และ (4) การลงทุนเพิมในบริษัท บีเจซี มาเฮ เมดิคอล จํากัด มูลค่า 3.75  ล้าน
บาท ขนาดรายการร้อยละ 0.008 
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และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ ถือหุ้นทีมีส่วนได้เสีย รวมทังบริษัทฯ ต้องจัดให้มีทีปรึกษาทางการเงินอิสระ

เพือให้ความเห็นเกียวกับความสมเหตุสมผลของรายการ และความเป็นธรรมของราคาและเงือนไขของรายการต่อผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

เพือประกอบการพิจารณาอนมุตัิการทํารายการ  

 

               ทีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครังที 6/2557 เมือวันที 7 สิงหาคม 2557 ได้มีมติอนุมัติแต่งตงัให้บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ 

จํากดั (“ทีปรึกษาทางการเงินอิสระ” หรือ “IFA”) ในฐานะทีปรึกษาทางการเงินทีได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ

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

ความเห็นเกียวกบัความสมเหตสุมผลของราคาและเงือนไขการเข้าทํารายการต่อผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ประกอบการพิจารณาอนุมัติ

การทํารายการได้มาซงึสินทรัพย์ของบริษัทฯ ในครังนี    

 

รายงานของทีปรึกษาทางการเงินอิสระฉบบันี จดัทําขึนจากข้อมูลทีได้จากการสัมภาษณ์ และเอกสารทีได้รับจากบริษัทฯ 

และข้อมลูทีเผยแพร่ตอ่สาธารณชนทัวไป นอกจากนี ทีปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาถึงสภาวะเศรษฐกิจ ณ ปัจจุบัน ในการ

พิจารณาเพือให้ความเห็นในการเข้าทํารายการในครังนี ดงันัน หากข้อมลูทีใช้ในการศึกษานีมีการเปลียนแปลงไปอย่างมีนัยสําคญั

ในอนาคต อาจส่งผลให้ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเปลียนแปลงตามไปด้วย ซงึข้อมลูทีใช้ในการจดัทํารายงานฉบับนี เช่น 

 มติคณะกรรมการบริษัทฯ ทีเกียวข้องกบัการเข้าทํารายการ  

 สารสนเทศการเข้าทํารายการได้มาซงึสินทรัพย์ของบริษัทฯ  

 แบบแสดงรายการข้อมลู (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี 2556 ของบริษัทฯ  

 งบการเงินของบริษัทฯ ทีผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาตของบริษัทฯ สําหรับปีสินสุดวันที 31 

ธันวาคม 2554 – 2556 และงบการเงินฉบับสอบทานงวด 6 เดอืน สินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2557 

 งบการเงินของเมโทร เวยีดนามทีผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาตของบริษัท สําหรับปี สินสุดวันที 31 

ธันวาคม 2554 – 2555 งบการเงินสําหรับงวด 9 เดอืน สินสุดวนัที 30 กนัยายน 2556  

 สญัญาทีเกียวข้องกบัการทํารายการ 

 ข้อมลูจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าทีของบริษัทฯ  

 ข้อมลูและเอกสารทีได้รับจากบริษัทฯ  

 

นอกจากนี การจดัทําความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระตงัอยู่ภายใต้สมมตฐิาน ดงันี 

 ข้อมลูและเอกสารทงัหมด ซึงทีปรึกษาทางการเงินอิสระได้รับจากบริษัทฯ รวมถึงข้อมลูทีได้จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ของบริษัทฯ มีความครบถ้วน ถกูต้อง เป็นจริง และความเห็นทีแสดงไว้สามารถเชือถือได้และใกล้เคียงกับสภาพความ

จริง ณ ปัจจบุนั 

 ไม่มีเหตกุารณ์ใดทีได้เกิดขึน หรือกําลังจะเกิด หรือมีความเป็นไปได้ว่าจะเกิด ทีอาจจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ

ตอ่ผลประกอบการและสถานะทางการเงินของบริษัทฯ และเมโทร เวียดนาม 

 สญัญาทางธุรกิจต่างๆ เกียวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ และเมโทร เวียดนามทีทํากับคู่สัญญายังคงถูกต้องตาม

กฎหมาย มีผลบงัคบัใช้และผลผูกพนัตามสญัญา และไม่มีการเปลียนแปลงเงือนไข เพิกถอน หรือยกเลิก 
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  ทังนี ทีปรึกษาทางการเงินอิสระได้จัดทํารายงานความเห็นเกียวกับการเข้าทํารายการได้มาซึงสินทรัพย์ของบริษัทฯ ณ 

วนัที 7 สิงหาคม  2557 และขอรับรองว่าได้ทําหน้าทีศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ดังทีได้กล่าวมาข้างต้น ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

และได้ให้เหตผุลบนพืนฐานของข้อมลูและการวิเคราะห์อย่างเทียงธรรม โดยคาํนึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทฯ เป็น

สําคญั  อย่างไรก็ดี ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระตงัอยู่บนสมมตฐิานวา่ข้อมลูและเอกสารทีได้รับจากบริษัทฯ รวมถึงจาก

การสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทฯ ตลอดจนข้อมลูทีเปิดเผยตอ่สาธารณชน และข้อมลูอืนๆ ทีเกียวข้องเป็นข้อมูลทีถูกต้องและเป็น

ความจริงในขณะทีทีปรึกษาทางการเงินอิสระจัดทํารายงานความเห็นนี  ดงันัน หากข้อมูลดงักล่าวข้างต้นไม่ถูกต้อง และ/หรือไม่

เป็นจริง และ/หรือไม่ครบถ้วน และ/หรือมีการเปลียนแปลงอย่างมีนยัสําคัญในอนาคต อาจส่งผลกระทบต่อความเห็นของทีปรึกษา

ทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นในครังนี ด้วยเหตนีุทีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่อาจยืนยันถึงผลกระทบทีอาจเกิดขึนต่อ

บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นในอนาคตจากปัจจัยดังกล่าวได้ อีกทังความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระในครังนี มีวัตถุประสงค์เพือให้

ความเห็นแก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ตอ่การเข้าทํารายการดงัรายละเอียดข้างต้นเท่านัน โดยการตัดสินใจลงคะแนนเสียงอนุมัติสําหรับ

การเข้าทํารายการในครังนี อยู่ในดลุพินิจของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นสําคัญ ซึงผู้ถือหุ้นควรจะศึกษาข้อมลูและพิจารณาเหตผุล 

ข้อด ีข้อด้อย ปัจจัยความเสียง ข้อจํากัด และความเห็นในประเด็นพิจารณาต่างๆ ทีเกียวข้องกับการเข้าทํารายการดงักล่าวทีแนบ

มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นในครังนีด้วยความรอบคอบระมัดระวังก่อนลงมติ เพือพิจารณาอนุมัติการเข้าทํารายการ

ดงักล่าวได้อย่างเหมาะสม ทงันี การให้ความเห็นนีมิได้เป็นการรับรองผลสําเร็จของการเข้าทํารายการต่างๆ รวมถึงผลกระทบทีอาจ

เกิดขึน และทีปรึกษาทางการเงินอิสระไม่ต้องรับผิดชอบต่อผลกระทบใดๆ ทีอาจเกิดขึนจากการเข้าทํารายการดงักล่าว ไม่ว่าโดย

ทางตรงหรือทางอ้อม 

 

  ทีปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาถึงความสมเหตสุมผลของรายการได้มาซึงสินทรัพย์ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด 

ดงันี 

บทสรุปผู้บริหาร 
 

เมือวนัที 7 สิงหาคม 2557 ทีประชมุคณะกรรมการของบริษัทฯ ครังที 6/2557 ได้มีมตอินุมตัใิห้บริษัทฯ เข้าทํารายการซือเงิน

ลงทนุจํานวนร้อยละ 100.00 ในเมโทร เวยีดนาม ซงึประกอบธุรกิจเป็นผู้ ให้บริการศนูย์จําหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคแบบค้าส่ง 

แบบชําระเงินสดและบริการตนเอง (Cash & Carry) ภายใต้ชือ “METRO” ในประเทศเวียดนาม จากเมโทร อินเตอร์เนชันแนล โฮลดิง 

โดยมีมลูค่าการเข้าทํารายการจํานวน 655.00 ล้านยโูร (28,370 ล้านบาท) คาํนวณจากกรณีทีกิจการไม่มีหนีสินทีมีภาระดอกเบียและ

ไม่มีเงินสด (Debt free and cash free basis) รวมถึงสิทธิการเช่าจํานวนประมาณ 47 ล้านยูโร (2,007 ล้านบาท) ซึงได้ชําระไปแล้ว

สําหรับระยะเวลาเช่าคงเหลือ 7-37 ปี โดยการลงทนุของบริษัทฯ ในครังนี มีวตัถุประสงค์เพือให้บริษัทฯ มีช่องทางในการเข้าสู่ตลาด

ร้านจําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคสมัยใหม่ (Modern Grocery Market) ของเวียดนาม ซึงบริษัทฯ คาดหมายว่าจะมีแนวโน้มการ

เตบิโตอย่างแข็งแกร่งในอนาคต โดยภายหลงัการเข้าทํารายการ บริษัทฯ จะก้าวสู่การเป็นผู้ นําอนัดบัสองในตลาดร้านจําหน่ายสินค้า

อปุโภคบริโภคสมัยใหม่ของเวียดนาม ด้วยส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 22.2 ของเมโทร เวียดนามในปัจจุบนั อีกทงั กลุ่มบริษัทจะมีช่องทาง

การจัดจําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคของตนเองในเวียดนามเพิมขึนครอบคลุมทังในรูปแบบค้าปลีกและค้าส่ง  ทําให้บริษัทฯ มี

โครงสร้างพืนฐานในการผลิตและกระจายสินค้า (Supply Chain Infrastructure) อย่างครบวงจรในเวียดนาม ซึงจะก่อให้เกิดการ

ประสานประโยชน์ทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท โดยจะช่วยขยายฐานลูกค้าใหม่เพือต่อยอดการขายสินค้า และเพิมช่องทางการจัด

จําหน่ายสินค้าและบริการของกลุ่มบริษัท รวมถึงช่วยลดต้นทนุโดยรวมและเพิมโอกาสการทํากําไรในอนาคตของกลุ่มบริษัท เพือให้
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กลุ่มบริษัทมีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิมขึนและมีจุดยืนทีดีเตรียมรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 

Economic Community หรือ "AEC") ในปี 2558 

 

ต่อมาเมือวนัที 19 สิงหาคม 2557 ทีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครังที 8/2557 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทย่อยของ

บริษัทฯ เป็นผู้ซอืเพิมเตมิในการเข้าทํารายการดงักล่าว ซึงจะขึนอยู่กับความเห็นชอบของผู้ ขายเป็นสําคัญ รวมทัง มีมติจัดสรรหุ้น

สามญัเพิมทนุของบริษัทฯ จํานวนไม่เกิน 360,434,444 หุ้น มลูคา่หุ้นทีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิตามสัดส่วนจํานวน

หุ้นทีผู้ ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอตัราจดัสรร 9 หุ้นเดิมตอ่ 2 หุ้นใหม่ ในราคาเสนอขาย 45 บาทต่อหุ้น และ/หรือ

เสนอขายหุ้นสามญัเพิมทุนให้แก่บคุคลในวงจํากดัทีมิใช่บคุคลทีเกียวโยงกันของบริษัทฯ ในกรณีทีมีหุ้นเหลือจากการจองซือหุ้นเกิน

สดัส่วนของผู้ ถือหุ้นเดมิ เพือนําเงินทีได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทนุดงักล่าวเป็นแหล่งเงินทนุบางส่วนในการเข้าทํารายการ

ร่วมกับการกู้ ยืมเงินจากสถาบนัการเงิน โดยบริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาเลือกบริษัททีจะเข้าทํารายการ ซึงอาจเป็นบริษัทฯ หรือ

บริษัทย่อยทีบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 เพือให้สอดคล้องกบัโครงสร้างกลุ่มธุรกิจในปัจจุบนั และแผนการดาํเนินงานในอนาคต 

 

การเข้าซอืเงินลงทุนทงัหมดในเมโทร เวยีดนามเข้าข่ายเป็นการเข้าซือหรือการได้มาซึงกิจการของบริษัทอืน ตามมาตรา 107 

แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ.2535 (รวมทังทีมีการแก้ไขเพิมเตมิ) และถือเป็นรายการได้มาซงึสินทรัพย์ตาม ประกาศ

ได้มาและจําหน่ายไป คิดเป็นขนาดรายการสูงสุดเมือคํานวณรายการตามเกณฑ์มลูค่ารวมของสิงตอบแทน โดยคํานวณจากงบ

การเงินรวมของบริษัทฯ สินสดุ ณ วนัที 31 มีนาคม 2557 เท่ากับร้อยละ 64.00 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ (44,359 ล้าน

บาท) และเมือรวมขนาดรายการดงักล่าวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์อืนของบริษัทฯ ทีเกิดขึนในช่วง 6 เดือนทีผ่านมา ซึงมีขนาด

รายการสงูสดุตามเกณฑ์มลูคา่รวมของสิงตอบแทน เท่ากับร้อยละ 0.74 จะมีขนาดรายการรวมทงัสินเท่ากบัร้อยละ 64.74 ของมลูค่า

สินทรัพย์รวม ซึงมีขนาดรายการมากกวา่ร้อยละ 50.00 แต่น้อยกว่าร้อยละ 100.00 เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซงึสินทรัพย์ประเภทที 1 

ภายใต้ประกาศได้มาและจําหน่ายไป ดงันัน บริษัทฯ มีหน้าทีต้องเปิดเผยสารสนเทศการทํารายการของบริษัทฯ ตอ่ตลาดหลักทรัพย์ฯ 

และต้องขออนมุตัิการเข้าทํารายการจากทีประชุมผู้ ถือหุ้น โดยต้องได้รับคะแนนเสียงอนมัุตไิม่ตาํกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมด

ของผู้ ถือหุ้นทีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผู้ ถือหุ้นทีมีส่วนได้เสีย 

 

จากการวเิคราะห์ของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับความสมเหตสุมผลของรายการ รวมถึงความเป็นธรรมของราคา

และเงือนไขของการเข้าซือเงินลงทนุทังหมดในเมโทร เวียดนาม ทีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวา่ การเข้าทํารายการดงักล่าวมีความ

เหมาะสม เนืองจาก 

1. เป็นการลงทนุในกิจการทีมีศกัยภาพในการประกอบธุรกิจร้านจําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคสมัยใหม่ในเวียดนาม ซึงจะ

ช่วยสนบัสนนุให้บริษัทฯ สามารถเริมต้นธุรกิจดงักล่าวและเพิมโอกาสในการได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนได้รวดเร็วขึน

เมือเทียบกับการทีบริษัทฯ เริมธุรกิจด้วยตนเอง เนืองจากปัจจบุนั เมโทร เวยีดนามเป็นผู้ ประกอบการมีส่วนแบ่งตลาดเป็น

อนัดบั 2 ของมลูคา่ตลาดร้านจําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคสมัยใหม่ทังหมดของเวียดนาม และมีชือเสียงเป็นทีรู้จักจาก

ผู้บริโภคโดยทวัไป  ประกอบกบัเมโทร เวียดนามมีสินทรัพย์และองค์ประกอบในการดําเนินธุรกิจทีเอือต่อความสําเร็จใน

การประกอบธุรกิจร้านจําหน่ายสินค้าอปุโภคบริโภคสมัยใหม่ เช่น สาขาในเมืองทีเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและชุนชนเมือง

ขนาดใหญ่ ข้อมูลฐานลูกค้าและระบบงานและเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการข้อมลูฐานลูกค้า โครงสร้าง

พืนฐานในการกระจายสินค้า (Supply Chain Infrastructure) อย่างครบวงจร เป็นต้น ดังนัน ภายใต้แผนงานและการ
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บริหารจัดการของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ เพือปรับปรุงผลการดําเนินงานของเมโทร เวียดนามให้มีทิศทางทีดีขึน จะทําให้

บริษัทฯ มีโอกาสได้รับประโยชน์และผลตอบแทนจากการลงทนุในครังนี 

 

2. เป็นการขยายการลงทุนของกลุ่มบริษัทในธุรกิจร้านจําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคสมัยใหม่ในเวียดนาม ซึงคาดว่าจะมี

แนวโน้มการขยายตวัของตลาดและสภาวะเศรษฐกิจทีดีในอนาคต เนืองจากปัจจุบันการเพิมขึนของร้านค้าหรือศนูย์

จําหน่ายสินค้าอปุโภคบริโภคสมัยใหม่ต่อตลาดจําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภครวม (Penetration Rate) ของเวียดนามยังมี

อตัราตาํกวา่คา่เฉลียของภมิูภาคอาเซียน จึงมีโอกาสทีธุรกิจดงักล่าวจะมีการขยายตัวเพิมขึนต่อเนืองในอนาคต ซึงทําให้

กลุ่มบริษัทมีแหล่งรายได้จากธุรกิจใหม่ทีมีโอกาสสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนแก่บริษัทฯ  

 

3. การเข้าลงทนุในเมโทร เวียดนามจะก่อให้เกิดการประสานประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจปัจจุบันของกลุ่มบริษัท อาทิ เพิม

ช่องทางการจัดจําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคของกลุ่มบริษัทให้เข้าถึงผู้บริโภคในตลาดเวียดนามได้กว้างขวางขึน  เพิม

รายได้และความสามารถในการทํากําไรจากการตอ่ยอดการขายสินค้าและบริการของกลุ่มบริษัทฯ ทีมีอยู่ในปัจจุบันให้แก่

กลุ่มลกูค้าใหม่ๆ ซงึเป็นลูกค้าของเมโทร เวียดนาม  เพิมคณุภาพและประสิทธิภาพงานบริการด้านโลจิสติกส์ในเวียดนาม

ของกลุ่มบริษัท ทงัยังช่วยลดต้นทนุและคา่ใช้จ่ายอืนๆ จากการประหยัดจากขนาด (Ecnomies of scale) ด้วย 

 

4. ภายหลังการเข้าทํารายการ กลุ่มบริษัทจะมีโครงสร้างพืนฐานในการผลิตและกระจายสินค้า (Supply Chain 

Infrastructure) ในเวียดนามอย่างครบวงจร ครอบคลุมตงัแต่ต้นนําในฐานะผู้ผลิตสินค้า กลางนําในฐานะผู้ กระจายสินค้า 

และปลายนําในฐานะร้านจําหน่ายสินค้าแก่ผู้บริโภค (ทังประเภทค้าปลีกและค้าส่ง) ซึงเป็นแนวทางสําคญัหนึงทีจะช่วย

ลดต้นทุนในการประกอบธุรกิจและเพิมโอกาสในการสร้างผลกําไรในแต่ละส่วนงานของกลุ่มบริษัท ส่งผลให้กลุ่มบริษัทมี

ขีดความสามารถในการแข่งขนัเพิมขึนในอนาคต โดยเฉพาะเมือเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีนในปี 2558   

 

5. การขยายการลงทุนในธุรกิจจําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคสมัยใหม่ในเวียดนามครังนี  เป็นการเพิมความหลากหลายใน

การประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท ทังประเภทธุรกิจและทีตงัของธุรกิจ ซึงเป็นแนวทางหนึงทีจะช่วยลดความเสียงหรือ

ผลกระทบทีอาจจะเกิดขึนต่อกลุ่มบริษัทกรณีธุรกิจหลกัอย่างใดอย่างหนึงของกลุ่มบริษัทในปัจจบุนัมีผลการดําเนินงานไม่

เป็นไปตามแผนงานหรือเป้าหมายทีวางไว้ อีกทัง ยังเป็นการลงทุนทีจะช่วยสนับสนุนให้เป้าหมาย “การเป็นผู้ นําในการ

ผลิตและจัดจําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคทีใช้ในชีวิตประจําวนัให้แก่ลูกค้าในภูมิภาคอาเซียน” ของกลุ่มบริษัทบรรลุผล

สําเร็จได้ในอนาคต 

  

6. มลูค่าการเข้าลงทุนในเมโทร เวียดนาม จํานวน 655.00 ล้านยูโร (28,370 ล้านบาท) อยู่ในช่วงราคาทีเหมาะสมซึง

ประเมินโดยทีปรึกษาทางการเงินอิสระด้วยวธีิมลูค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด ซึงเท่ากับ 29,163 – 33,234 ล้านบาท 

(รายละเอียดการประเมินราคายติุธรรมของทีปรึกษาทางการเงินอิสระปรากฏในส่วนที 2 ข้อ 2.3.1 ของรายงานฉบบันี) 

 

7. เงือนไขการบังคบัก่อนการเข้าทํารายการและเงือนไขในสัญญาซือขายเงินลงทุนในเมโทร เวียดนาม (รายละเอียดปรากฎ

ในสรุปเงือนไขสําคญัของสญัญาซอืขายหุ้น ในข้อ 2.1.2 ของรายงานฉบับนี) เป็นเงือนไขและ/หรือข้อกําหนดทีช่วยรักษา
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ผลประโยชน์ของบริษัทฯ ให้ได้มาซึงสินทรัพย์ซงึมีสภาพเป็นไปตามทีทงัสองฝ่ายตกลงกันก่อนการเข้าทํารายการ  รวมทัง 

เป็นเงือนไขและ/หรือข้อกําหนดทีจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถเข้าบริหารกิจการของเมโทร เวียดนามต่อไปได้อย่างราบรืน

ทันทีภายหลังการเข้าทํารายการ ซึงจะช่วยลดความเสียงต่างๆ ทีอาจจะเกิดขึนแก่บริษัทฯ และเพือให้บริษัทฯ ได้รับ

ประโยชน์จากการลงทนุในเมโทร เวียดนามตามวตัถุประสงค์ทีวางไว้ เช่น การกําหนดเงือนไขบังคับก่อนให้บริษัทฯ ต้อง

ได้รับใบอนญุาตลงทุนฉบับแก้ไข และหลกัฐานทีแสดงได้วา่รายการเข้าซือเงินลงทุนดงักล่าว ปลอดจากการถูกควบคุมใน

เรืองการควบรวมกิจการ ด้านการแข่งขันทางการค้าจากหน่วยงานทีเกียวข้องของประเทศเวียดนาม ก่อนการเข้าทํา

รายการ การให้สิทธิบริษัทฯ ในการเลือกรับความสนับสนุนจาก Metro AG โดยการจ่ายชําระค่าบริการแบบคงที ทังใน

ส่วนของการใช้ชือการค้าของ METRO เป็นระยะเวลาหนึงก่อนการเปลียนเป็นชือการค้าของบริษัทฯ (โดยบริษัทฯ มีแผนที

จะเปลียนชือการค้าภายหลังการเข้าทํารายการประมาณ 12-18 เดอืน เพือให้บริษัทฯ มีระยะเวลาในการศึกษาตลาดและ

เตรียมตวัก่อนการเปลียนแปลงชือการค้า) การใช้บริการระบบสารสนเทศ เป็นต้น รวมถึงการกําหนดให้ผู้ ขายไม่ดําเนิน

ธุรกิจทีเป็นการแข่งขัน เป็นระยะเวลา 30 เดอืนนบัแตว่นัเข้าทํารายการ  

 

ดงันนั ผู้ ถือหุ้นควรอนุมตัิการเข้าทํารายการดงักล่าว อย่างไรก็ตาม การเข้าทํารายการดงักล่าวมีข้อด้อยและความเสียง

ทีผู้ ถือหุ้นควรพิจารณาเพิมเตมิเพือประกอบการลงมตอินมุติัการเข้าทํารายการ ดงัน ี

1. บริษัทฯ มีความเสียงทีจะไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในเมโทร เวียดนามตามทีคาดการณ์ไว้ หรือการด้อยค่าเงิน

ลงทุนในกรณีทีผลการดําเนินงานของเมโทร เวียดนามไม่เป็นไปตามแผนงานหรือเป้าหมายทีวางไว้ ซึงอาจเกิดขึนจาก

หลายสาเหต ุเช่น 

 กรณีทีแผนการปรับปรุงผลการดําเนินงานของเมโทร เวียดนาม เช่น กลยุทธ์ทางการตลาดเพือเพิมยอดขาย การ

ปรับสัดส่วนสินค้า รวมถึงการลดต้นทุนและควบคุมค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ และ/การประสานประโยชน์ทางธุรกิจ

ภายในกลุ่มบริษัทไม่เป็นไปตามแผนงาน โดยกลุ่มบริษัทไม่สามารถปรับปรุงผลการดําเนินงานของเมโทร 

เวยีดนามให้มีผลประกอบการกําไร  

 การชะลอตัวของเศรษฐกิจ และ/หรือธุรกิจร้านจําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคสมัยใหม่ของเวียดนาม รวมถึง

ผลกระทบจากข้อกําหนดในการดําเนินธุรกิจร้านค้าปลีกสมยัใหม่ในเวียดนามของชาวต่างชาติ เช่น ข้อกําหนดให้

ผู้ ประกอบการชาวต่างชาติต้องมีการยืนขอใบอนุญาตเมือต้องการเปิดสาขาใหม่จากหน่วยงานภาครัฐ

ระดบัประเทศและระดับท้องถินซึงการอนุญาตขึนอยู่กับผลการทดสอบความจําเป็นทางเศรษฐกิจ (economic 

needs test)  

 ภาวะการแข่งขันทีอาจรุนแรงขึนของธุรกิจร้านจําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคสมัยใหม่ในเวียดนามทังจากคู่แข่ง

โดยตรงจากการขยายธุรกิจด้านค้าส่งของ Saigon Co-op และคู่แข่งทางอ้อมจากการเปิดสาขาใหม่ของห้างค้า

ปลีกขนาดใหญ่และซปุเปอร์มาร์เก็ตของผู้ประกอบการรายอืน อนึง ตามเงือนไขภายหลังการเข้าทํารายการ ผู้ ขาย

หรือบริษัทในกลุม่ผู้ขายจะไม่ดําเนินธุรกิจร้านค้า ประเภท Wholesale และ Cash & Carry หรือธุรกิจร้านค้าปลีก

สินค้าประเภทอาหาร อันจะเป็นการแข่งขันกันกับการประกอบธุรกิจของเมโทร เวียดนาม ในช่วงระยะเวลา 30 

เดอืน ภายหลงัจากการเข้าทํารายการเสร็จสิน อีกทงั ทีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าหากกลุ่มผู้ ขายประสงค์จะ

เข้าดําเนินธุรกิจข้างต้นในเวียดนามอีกครัง กลุ่มผู้ ขายจะต้องดําเนินการตามขันตอนในการขอใบอนุญาตต่อ

หน่วยงานทีเกียวข้อง ซงึอาจมีความเป็นไปได้ค่อนข้างน้อย  
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นอกจากนี กรณีทีผลการดาํเนินงานโดยรวมของเมโทร เวยีดนาม ลดลงจากปัจจัยข้างต้น อาจส่งผลตอ่กระแสเงินสดรับจาก

การดําเนินงานของเมโทร เวียดนามและตอ่เนืองมาถึงบริษัทฯ ในการชําระคนืเงินกู้และความสามารถในการจ่ายเงินปันผล

ของบริษัทฯ ในอนาคต ในกรณีบริษัทฯ ไม่สามารถปรับปรุงผลการดําเนินงานในอนาคตของเมโทร เวยีดนามให้มีทิศทางทีดี

ขึนตามแผนงานทีวางไว้ 

  

2. ภายหลังการเข้าทํารายการ ผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ อาจจะด้อยลงจากหลายปัจจยั อาทิ 

 การรับรู้ผลขาดทนุจากการดาํเนินงานของเมโทร เวียดนาม เข้ามาในงบการเงินของบริษัทฯ ในกรณีทีกลุ่มบริษัท

ไม่สามารถปรับปรุงผลการดําเนินงานของเมโทร เวยีดนามให้มีทิศทางทีดขึีน  

 การมีภาระดอกเบียเพิมขึนจากเงินกู้ ยืมเพือใช้เป็นแหล่งเงินทุนบางส่วนในการเข้าทํารายการ  โดยในกรณีหุ้ น

สามญัเพิมทนุของบริษัทฯ สามารถจําหน่ายได้ทงัจํานวน (ซึงบริษัทฯ จะได้รับเงินค่าหุ้นเพิมทุนก่อนหักค่าใช้จ่าย

ประมาณ 16,219.55 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 57.17 ของมลูคา่รวมในการเข้าทํารายการ) คาดว่าบริษัทฯ จะต้อง

ใช้เงินกู้ ยืมในการเข้าทํารายการประมาณ 12,150.45 ล้านบาท รวมเป็นหนีสินทีมีภาระดอกเบียภายหลังการทํา

รายการประมาณ 30,068.18 ล้านบาท และมีอัตราส่วนหนีสินทีมีภาระดอกเบียต่อทุนประมาณ 0.88 เท่า 

(พิจารณาจากงบการเงิน ณ 30 มิถุนายน 2557 โดยไม่รวมผลการดําเนินงานทีจะเกิดขึนในอนาคต) อย่างไรก็ดี 

หากบริษัทฯ ไม่สามารถระดมทุนได้ตามเป้าหมาย บริษัทฯ จะมีหนีสินทีมีภาระดอกเบียและอัตราส่วนหนีสินทีมี

ภาระดอกเบียต่อทนุทีสงูขึนกว่าทีระบุในข้างต้น อนึง ทีซีซ ีโฮลดิงได้แสดงความจํานงทีจะจองซือหุ้นสามัญเพิมทุน

เกินสัดส่วนตามสัดส่วนการถือหุ้นจนกว่าจะหมดหรือจนกว่าจะไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดประสงค์ทีจะจองซือหุ้นสามัญ

เพิมทุนดงักล่าวอีกต่อไป โดยอยู่ภายใต้เงือนไขวา่ การจองซือหุ้นดงักล่าวจะไม่ทําให้ทีซีซี โฮลดิงมีหน้าทีในการทํา

คาํเสนอซอืหลกัทรัพย์ทงัหมดของกิจการ 

 ผลกระทบจากการบันทึกคา่ความนิยม (Goodwill) ในกรณีทีราคาเข้าซือเงินลงทุนในเมโทร เวียดนาม มีมลูค่าสูง

กว่ามลูคา่ยติุธรรมของสินทรัพย์และหนีสินของเมโทร เวยีดนาม ณ วนัทําการซือขาย โดยกรณีภายหลังการเข้าทํา

รายการ กลุ่มบริษัทไม่สามารถปรับปรุงผลการดําเนินงานของเมโทร เวียดนามตามทีคาดการณ์ไว้ อาจส่งผลให้

บริษัทฯ ต้องทําการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ค่าความนิยมดังกล่าวในภายหลัง ซึงจะมีผลกระทบต่องบ

การเงินของบริษัทฯ ซงึบริษัทฯ จะจัดให้มีการประเมินมลูค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนีสินของเมโทร เวียดนาม 
ณ วนัทําการซอืขาย ภายหลังจากการเข้าซอืเงินลงทนุในครังนีเสร็จสมบูรณ์ โดยมลูค่าในการเข้าทํารายการครังนี

เท่ากบั 655.00 ล้านยูโร หรือคิดเป็น 28,370 ล้านบาท (อัตราแลกเปลียนทีกําหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย 

ณ 6 สิงหาคม 2557 เท่ากับ 43.3 บาทตอ่ 1 ยโูร) โดยคาํนวณจากกรณีทีกิจการไม่มีหนีสินทีมีภาระดอกเบียและไม่

มีเงินสด ในขณะทีมลูค่าของสินทรัพย์ตามงบการเงินฉบับตรวจสอบล่าสุดของเมโทร เวียดนาม ณ 30 กันยายน 

2556 เท่ากับ 6,476,166.87 ล้านเวียดนามดอง หรือคิดเป็น 9,856.07 ล้านบาท (อัตราแลกเปลียน ณ วนัที 6 

สิงหาคม 2557 ที 657.07 เวยีดนามดอง ต่อ 1 บาท (ทีมา : Bloomberg)) ซึงหากภายหลังจากการประเมินมลูค่า

ยตุิธรรม และบริษัทฯ ต้องบันทึกคา่ความนิยมในจํานวนทีสงู อาจส่งผลกระทบต่อการคํานวณขนาดรายการได้มา

จําหน่ายไป และ/หรือ รายการทีเกียวโยงกนัในอนาคต (ถ้ามี) ของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี เนืองจากบริษัทฯ มีแผนทีจะ

ออกหุ้นสามญัเพิมทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น (Right Offerings) เพือเป็นแหล่งเงินทุนบางส่วนใน
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การเข้าทํารายการครังนี การเพิมทุนดังกล่าวจะส่งผลให้มูลค่าสินทรัพย์ทีมีตวัตนสุทธิ (Net Tangible Assets: 

“NTA”) ของบริษัทฯ เพิมขึน และในกรณีทีกลุ่มบริษัทมีการเข้าทํารายการได้มาจําหน่ายไป และ/หรือ รายการที

เกียวโยงกันในอนาคต บริษัทฯ จะปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ทีเกียวข้องกับการเข้าทํารายการดงักล่าว  
 

3. การเพิมทนุของบริษัทฯ สําหรับการเข้าลงทุนในเมโทร เวียดนามในครังนีจะทําให้เกิดผลกระทบด้านราคาตลาดของหุ้น

สามญั (Price dilution)  ประมาณร้อยละ 3.64 และเกิดผลกระทบด้านกําไรสุทธิตอ่หุ้น (Earning dilution) ประมาณร้อยละ 

18.185 ตอ่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ทีไม่ได้ใช้สิทธิในการจองซอืหุ้นสามญัเพิมทนุดงักล่าว (รายละเอียดการคํานวณแสดงไว้

ในส่วนที 2 ข้อ 2.2.2 ของรายงานฉบับนี)  

 

นอกจากนี บริษัทฯ มีความเสียงด้านอืนๆ อาทิ ความเสียงจากความผันผวนของอตัราแลกเปลียนของเงินสกลุยโูร ทีบริษัทฯ 

จะชําระให้แก่ผู้ ขาย ซงึบริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาดาํเนินการจัดทําสญัญาป้องกนัความเสียงของค่าเงิน (hedging) ความเสียง

ทีบริษัทฯ ต้องจ่ายชําระค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกบัการเข้าทํารายการโดยสูญเปล่ากรณีทีเงือนไขบงัคบัก่อนไม่บรรลุผลสําเร็จและบริษัทฯ 

ไม่สามารถเข้าทํารายการได้ เช่น ค่าธรรมเนียมหนงัสือคาํประกนัการจ่ายชําระ (Bank Guarantee) คา่ตรวจสอบสถานะกิจการ (Due 

Diligence) ของเมโทร เวียดนาม ค่าทีปรึกษากฎหมาย ค่าทีปรึกษาทางการเงินในการเข้าทํารายการ 

 

 

 

                                                             
5 ทงันี หากพิจารณาวา่บริษัทฯ จะมีการเพิมทนุในช่วงครึงปีหลงัของปี 2558 จํานวนหุ้ นถัวเฉลียถ่วงนําหนักจะมีจํานวน 1,802.17 ล้านหุ้ น 

คํานวณมาจากจํานวนหุ้นในครึงปีแรกเท่ากับ 1,621.96 ล้านหุ้ น และหุ้นครึงปีหลงัเท่ากับ 1,982.39 ล้านหุ้ น ในกรณีนีจะมี Earning 
Dilution ประมาณร้อยละ 10.00 
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ส่วนท ี1 ข้อมลูบริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จาํกัด (มหาชน) 
 

1.1 ประวัติและความเป็นมาของบริษัท 
 

บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จํากดั (มหาชน) ก่อตงัขึนในประเทศไทยเมือปี 2425 โดยนายอลัเบิร์ต ยุคเกอร์ และนายเฮนรี ซิกก์ โดยใช้ชือ

วา่ “ห้างยุคเกอร์ แอนด์ ซกิก์ แอนด์ โก” ประกอบกิจการค้าในด้านเป็นตวัแทนบริษัทเรือฝรังเศส อังกฤษ และอิตาลี พร้อมกับเป็น

ตวัแทนบริษัทประกันภัยของต่างประเทศ และยังเป็นตวัแทนธนาคารต่างๆ นอกจากนันยังทําการค้าโรงสีข้าวและเป็นตวัแทน

จําหน่ายสินค้านําเข้าและส่งออก โดยมีการเปลียนแปลงการดําเนินงานแบบหุ้นส่วนภายในครอบครัวเป็นรูปบริษัท ภายใต้ชือ 

“บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จํากัด” ในปี 2508 ซึงพัฒนาการทีสําคญัด้านต่างๆ ของบริษัทฯ และทีเกียวข้องกับการลงทุนในประเทศ

เวยีดนาม ในช่วงทีผ่านมา มีดงันี 

 

ปี 2544 : เปลียนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ ซึงภายหลังการทําคําเสนอซือหลักทรัพย์เสร็จสินลง บริษัท นคร

ชืน จํากัด ซงึเป็นบริษัทในเครือบริษัทไทยเจริญคอร์ปอเรชัน หรือ ทีซซีี กรุ๊ ป ถือหุ้ นบริษัทฯ ทังสินร้อยละ 83.50 

ของหุ้นทีออกและจําหน่ายแล้วทังหมดของบริษัทฯ  

ปี 2551 :  ซอืกิจการของบริษัท เจซ ีฟู้ ดส์ เอสดเีอน บีเอชดี ซึงเป็นผู้ผลิตมันฝรังทอดกรอบและขนมขึนรูปในประเทศ

มาเลเซยี ซึงผลิตสินค้าจําหน่ายทังในประเทศมาเลเซีย และส่งออกไปยังประเทศในภูมิภาคเอเชียหลาย

ประเทศ เช่น สิงคโปร์ ฮ่องกง ฟิลิปปินส์ บรูไน 

ปี 2553 :  ร่วมทุนกับโอเว่น อิลลินนอยส์ ผู้ ผลิตแก้วรายใหญ่ของโลก ส่งให้บริษัท อุตสาหกรรมทําเครืองแก้วไทย 

จํากดั (มหาชน) เป็นผู้ ผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วรายใหญ่ทีสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีกําลังการผลิต

รวม 3,300 ตนัตอ่วนั 

 บริษัท ไทยคอร์ป อินเตอร์เนชันแนล (เวียดนาม) ลิมิเต็ด (บริษัทย่อยทีบริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อม) ได้รับ

ใบอนุญาตการลงทนุจากรัฐบาลเวียดนามเพือประกอบธุรกิจเป็นผู้นําเข้าและส่งออก การจัดจําหน่ายและ

กระจายสินค้าอุปโภคและบริโภค และสินค้าอืนๆ ทวัทงัประเทศเวยีดนาม 

ปี 2555 :  โรงงานผลิตบรรจุภณัฑ์กระป๋อง ทีบีซี-บอล เบเวอร์เรจแคน เวียดนาม ลิมิเต็ด ในประเทศเวียดนาม ซึงเป็น

บริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จํากัด (บริษัทย่อยทีบริษัทฯ ถือหุ้ นร้อยละ 50.00) และ

บริษัท บอลล์ คอร์เปอเรชัน จํากัด ซึงเป็นผู้ ผลิตบรรจุภัณฑ์กระป๋องอลูมิเนียมรายใหญ่ของโลก เริม

ดาํเนินการผลิตเป็นครังแรก 

 เปิดตวัผลิตภัณฑ์บํารุงผิวเข้าสู่ตลาด ภายใต้ตราสินค้า “Premedica” ซึงเป็นตราสินค้าของบริษัท และมี

การว่าจ้างโรงงานผลิตในประเทศเกาหลี 

ปี 2556 :  ซอืเงินลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 75.00 ของอิจิบัง คมัปะนีลิมิเต็ด ประเทศเวียดนาม ซึงเป็นผู้ผลิตและจัด

จําหน่ายเต้าหู้และผลิตภณัฑ์ทีทําจากเต้าหู้และถวัเหลือง 

 ซอืหุ้นร้อยละ 65.00 ของไทอัน  เวียดนาม จอยส์ สตอ็ก คมัปะนี ซึงดําเนินธุรกิจจัดจําหน่าย นําเข้า ส่งออก 

ค้าปลีกค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคในประเทศเวยีดนาม โดยมีจุดศนูย์กลางอยู่บริเวณเวียดนามตอนเหนือ 

 ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ภไูท กรุ๊ป จอยส์ สต็อก คมัปะนี ซึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เพือเข้าซือ
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เงินลงทุนจากผู้ ถือหุ้นเดิมในกิจการร้านสะดวกซือในประเทศเวียดนามและเพือใช้เป็นเงินทุนหมนุเวียน

เบืองต้นในการขยายกิจการ โดย ณ สินปี 2556 ภไูท กรุ๊ป จอยส์ สตอ็ก คมัปะนี มีร้านค้าสะดวกซือภายใต้

เครืองหมายการค้า “B’s mart” รวมจํานวนกวา่ 60 สาขา 

 เริมดาํเนินธุรกิจร้านค้าปลีกเพือสุขภาพและความงาม เช่น วิตามิน อาหารเสริมและผลิตภัณฑ์ทีเกียวกับ

ความงาม ภายใต้แบรนด์ “Ogenki” โดย ณ สินปี 2556 มีจํานวน 8 สาขา 

 ทําสญัญาร่วมทนุกบัพันธมิตรธุรกิจเพือลงทุนในบริษัท บีเจซี – เอ็มพ็อยท์ อินเตอร์เนชันแนล จํากัด เพือ

ดําเนินธุรกิจการให้คําปรึกษาในการดําเนินธุรกิจค้าส่งและค้าปลีกสินค้าทัวไป เพือขยายช่องทางการ

ดาํเนินธุรกิจการค้าและช่องทางจดัจําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคของกลุ่มบริษัทในประเทศไทย ลาว และ

ประเทศอืนๆ ในแถบภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ โดย ณ สินปี 2556 มีร้านค้าสะดวกซือภายใต้

เครืองหมายการค้า “MPoint” จํานวน 17 สาขา 

 

ณ วนัที 1 กันยายน 2557 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 1,668,125,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้ นสามัญจํานวน 1,668,125,000 หุ้น มูล

คา่ทีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และมีทุนจดทะเบียนชําระแล้ว 1,592,173,800 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจํานวน1,592,173,800 

หุ้น มลูคา่ทีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท นอกจากนี ณ วนัที 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ มีหุ้นกู้  โดยมีรายละเอียดดงันี 

 

1.)   หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี ยคุเกอร์ จํากัด (มหาชน) ครังที 1/2553 ครบกําหนดไถ่ถอนปี 2558 

ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ชนิดระบชืุอผู้ ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้   

ลกัษณะการเสนอขาย : ในวงจํากดัให้แก่ผู้ลงทุนไม่เกิน 10 ราย ในรอบระยะเวลาไม่เกิน 4 เดือนใด ๆ 

อายขุองหุ้นกู้ : 5 ปี นบัจากวนัทีออกหุ้นกู้  

มลูคา่รวมของหุ้นกู้ ทีเสนอขาย : 1,900,000,000 บาท  

จํานวนหุ้นกู้ทีเสนอขาย : 1,900,000 หน่วย  

มลูคา่ทีตราไว้ต่อหน่วย : 1,000 บาท  

ราคาทีเสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท  

วนัทีออกหุ้นกู้  : วนัที 14 กรกฎาคม 2553 

วนัครบกําหนดไถ่ถอน : วนัที 9 กรกฎาคม 2558 

อตัราดอกเบีย  : อตัราดอกเบียคงทีร้อยละ 3.45 ตอ่ปี ตลอดอายหุุ้นกู้  

การชําระดอกเบีย : ชําระดอกเบียทุก ๆ 6 เดือน ตลอดอายหุุ้นกู้   

มลูคา่คงเหลือ                            :      1,900,000,000 บาท   

   

2.)  หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี ยคุเกอร์ จํากดั (มหาชน) ครังที 1/2554 ชุดที 2 ครบกําหนดไถ่ถอนปี 2559 

ประเภทหุ้นกู้   : หุ้นกู้ชนิดระบชืุอผู้ ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกนั และมีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

ลกัษณะการเสนอขาย : เสนอขายให้แก่ผู้ลงทนุสถาบนั ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนทัวไป 

จํานวนและมลูคา่ของหุ้นกู้  

ทีเสนอขาย 

: จํานวนไม่เกิน 1, 000,000 หน่วย คดิเป็นมลูคา่ไม่เกิน 1,000,000,000 บาท  



รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงนิอสิระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์ 

 

 14 

                                                  

มลูคา่ทีตราไว้ต่อหน่วย : 1,000 บาท 

ราคาทีเสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท 

อายขุองหุ้นกู้ : 5 ปี นบัจากวนัทีออกหุ้นกู้  

วนัทีออกหุ้นกู้   : วนัที 31 พฤษภาคม 2554 

วนัครบกําหนดไถ่ถอน : วนัที 31 พฤษภาคม 2559 

อตัราดอกเบีย : อตัราดอกเบียคงทีร้อยละ 3.98 ตอ่ปี ตลอดอายหุุ้นกู้  

การชําระคืนเงินต้น : ชําระคนืเงินต้นทงัจํานวนในวนัครบกําหนดไถ่ถอน 

การชําระดอกเบีย : ชําระดอกเบียทุกๆ 6 เดือน ในวนัที 31 พฤษภาคม และวันที 30 พฤศจิกายนของทุกปี โดย

เริมชําระดอกเบียครังแรกในวนัที 30 พฤศจิกายน 2554 

มลูคา่คงเหลือ                            :      1,000,000,000 บาท   

การไถ่ถอนหุ้นกู้  : การไถ่ถอนหุ้ นกู้ จะกระทําในวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  โดยชําระเงินต้นตามมลูค่าหุ้ นกู้

เพียงครังเดยีว พร้อมทังดอกเบียหุ้นกู้ งวดสุดท้ายทีจะต้องชําระในขณะนันทังหมดให้แก่ผู้

ถือหุ้นกู้ 

การซือคืนหุ้นกู้  : ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิซอืคนืหุ้นกู้จากตลาดรองหรือแหล่งอืนๆ ได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ เมือผู้ออกหุ้น

กู้ ทําการซอืคืนหุ้นกู้แล้วจะมีผลทําให้หนีตามหุ้นกู้ดงักล่าวระงับลง ทังนี ผู้ ออกหุ้นกู้จะแจ้ง

ให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบเพือยกเลิกหุ้นกู้ทีซือมาดงักล่าวโดยไม่ชกัช้า 

การจัดอันดบัความน่าเชือถือ : “A+” โดยบริษัท ทริส เรทติง จํากดั (เมือวนัที 13 สิงหาคม 2557) 

   

3)  หุ้นกู้ของบริษัทย่อย  

มลูคา่รวมของหุ้นกู้  : 91,500,000 บาท  

อายขุองหุ้นกู้  : 3 ปี นบัจากวนัทีออกหุ้นกู้ 

วนัทีออกหุ้นกู้   พฤศจิกายน 2554 

วนัครบกําหนดไถ่ถอน  พฤศจิกายน 2557 

อตัราดอกเบีย : อตัราดอกเบียร้อยละ 11.4625 ตอ่ปี 

การชําระดอกเบีย : ชําระดอกเบียทุกๆ 6 เดือน 

 

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2557 นิติบคุคลทีบริษัทฯ ถือหุ้นตงัแตร้่อยละ 10.00 ขึนไป มีดงัน ี
 

ตารางท ี1 ข้อมลูนิติบุคคลทบีริษัทฯ ถือหุ้นตังแต่ร้อยละ 10.00 ขึนไป ณ วันที 30 มถุินายน 2557  

ชือบริษัท 
สัดส่วนการถอืหุ้น
ของบริษทัฯ (%) 

ทุนจดทะเบียน ทุนชาํระแล้ว ประเภทธุรกจิ 

บริษทัย่อยทางตรง 

บริษทั มัณฑนา จํากดั 100.00 0.50 ล้านบาท 0.50 ล้านบาท จําหน่ายเวชภัณฑ์ เครืองมือและ

อปุกรณ์ทางการแพทย์ 

บริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ ฟู้ ดส์ จํากดั 100.00 320.00 ล้านบาท 320.00 ล้านบาท ผลิตอาหารวา่ง 
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ชือบริษัท 
สัดส่วนการถอืหุ้น
ของบริษทัฯ (%) 

ทุนจดทะเบียน ทุนชาํระแล้ว ประเภทธุรกจิ 

Rubia Investments Limited 

จดัตงัทหีมู่เกาะบริตชิ เวอร์จิน 

100.00 30.00  

ล้านบาท 

30.00  

ล้านบาท 

บริษทัลงทนุ 

บริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ 

จํากดั 

100.00 50.00  

ล้านบาท 

50.00  

ล้านบาท 

บริการด้านพธิีการออกสินค้า คลงัสินค้า

ขนสง่และจัดสง่สนิค้า 

บริษทั ไทยกลาสเทคโนโลยี จํากัด 100.00 100.00 

ล้านบาท 

100.00 

ล้านบาท 

บริการจัดอบรมสมัมนา 

บริษทั บีเจซ ีเฮลท์แคร์ จํากดั 100.00 200.00  

ล้านบาท 

200.00  

ล้านบาท 

จําหน่ายเวชภัณฑ์ เครืองมือและ

อปุกรณ์ทางการแพทย์ 

บริษทั บีเจซ ีอนิดสัเตรียล แอนด์ 

เทรดดิง จํากดั 

100.00 250.00  

ล้านบาท 

250.00  

ล้านบาท 

จําหน่ายผลติภณัฑ์เทคโนโลยีทางภาพ   

เครืองเขียน และวสัดกุอ่สร้าง   

บริษทั ไทยฟลวัสปาร์แอนด์ 

มิเนอรลัส์ จํากดั 

100.00 2.00  

ล้านบาท 

2.00  

ล้านบาท 

หยดุดําเนินการ 

บริษทั บีเจซ ีโลจิสติกส์ แอนด์  

แวร์เฮ้าส์ จํากัด 

100.00 1,611.00 

ล้านบาท 

1,611.00 

ล้านบาท 

บริษทัลงทนุ 

Berli Jucker (Myanmar) Limited  

จดัตงัทพีม่า 

100.00 1.00 ล้านจัต 0.62 ล้านจตั หยดุดําเนินการ 

BJC International Company 

Limited จดัตงัทีฮอ่งกง 

100.00 650.00 ล้าน

เหรียญฮ่องกง 

1.12 ล้าน 

เหรียญฮ่องกง 

ตวัแทนจําหน่าย 

บริษทั รูเบยีอตุสาหกรรม จํากดั 99.85 70.00 ล้านบาท 70.00 ล้านบาท ผลิตสบู ่เครืองสาํอางและลกูอม 

บริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ สเปเชียลตีส์ 

จํากดั 

99.15 63.79 ล้านบาท 63.79 ล้านบาท จําหน่ายเคมีภณัฑ์ 

บริษทั อตุสาหกรรมทําเครืองแก้ว

ไทย จํากัด (มหาชน) 

98.59 1,170.00 

ล้านบาท 

1,170.00 

ล้านบาท 

ผลิตภาชนะแก้ว 

บริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ เซลลอ็กซ์ 

จํากดั 

94.84 900.00  

ล้านบาท 

900.00  

ล้านบาท 

ผลิตกระดาษ 

บริษทั ที.ซ.ีซ.ี เทคโนโลยี จํากดั 51.00 180.00 ล้านบาท 180.00 ล้านบาท ให้บริการระบบข้อมลูสารสนเทศ 

บริษทั ไทยเบเวอร์เรจแคน จํากดั 50.00* 1,500.00  
ล้านบาท 

1,500.00  
ล้านบาท 

ผลิตกระป๋องอลมูิเนียม 

บริษทั บีเจซ ีแพคเกจจิง จํากัด 100.00 2,055.00 

ล้านบาท 

2,055.00 

ล้านบาท 

บริษทัลงทนุ 

บริษทั บีเจซ ีคอมเมิร์ซ จํากดั 100.00 1.00 ล้านบาท 0.25 ล้านบาท ค้าปลีก 

บริษทั บีเจเอช อินเวสเมนท์ จํากดั 100.00 200.00 ล้านบาท 50.00 ล้านบาท บริษทัลงทนุ 

บริษทัย่อยทางอ้อม 

BJC Foods (Malaysia) Sdn Bhd

จดัตงัทีมาเลเซยี 

100.00 12.00  

ล้านริงกิต 

12.00  

ล้านริงกิต 

ผลิตอาหารวา่ง 

บริษทั คอสม่า เมดิคอล จํากัด 100.00 5.00 ล้านบาท 1.33 ล้านบาท จําหน่ายเวชภัณฑ์ เครืองมือและ

อปุกรณ์ทางการแพทย์ 

BJC International (Vietnam) 

Limited จดัตงัทีเวยีดนาม 

100.00 14.00 ล้าน

เหรียญสหรัฐ 

14.00 ล้าน

เหรียญสหรัฐ 

ตวัแทนจําหน่าย 
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ชือบริษัท 
สัดส่วนการถอืหุ้น
ของบริษทัฯ (%) 

ทุนจดทะเบียน ทุนชาํระแล้ว ประเภทธุรกจิ 

BJC Glass Company Limited 

จดัตงัทีฮ่องกง 

100.00 10.00 ล้าน

เหรียญฮ่องกง 

8.31 ล้าน 

เหรียญฮ่องกง 

ลงทนุ ค้าขาย นําเข้า และสง่ออก 

บริษทั ไทย-สแกนดคิ สตีล จํากดั 100.00 586.00 ล้านบาท 586.00 ล้านบาท ผลิตโครงสร้างเหล็กชบุสงักะส ี

บริษทั หินออ่นและศิลา จํากดั 100.00 99.80 ล้านบาท 99.80 ล้านบาท หยดุดําเนินการ 

Thai Corp International 

Company Limited จดัตงัทีฮ่องกง 

75.00 50.00 ล้าน

เหรียญฮ่องกง 

41.00 ล้าน

เหรียญฮ่องกง 

บริษทัลงทนุ 

TBC-Ball Beverage Can Holding 

Limited จดัตงัทีฮ่องกง 

26.79* 60.00 ล้าน

เหรียญสหรัฐ 

60.00 ล้าน

เหรียญสหรัฐ 

บริษทัลงทนุ 

บริษทั ไทย มาลายา กลาส จํากัด 100.00 2,270.00  

ล้านบาท 

2,270.00 

ล้านบาท 

ผลิตภาชนะแก้ว 

บริษทั เอเซียบุ๊คส จํากดั 100.00 301.72 ล้านบาท 301.72 ล้านบาท ผู้ค้าและจําหน่ายหนงัสอืและนิตยสาร 

บริษทั บีเจซ ีโอเกนกิ จํากดั  100.00 142.10 ล้านบาท 142.10 ล้านบาท ค้าปลีก 

BJIMK Company Limited  

จดัตงัทีฮ่องกง 

75.00 10.00 ล้าน

เหรียญฮ่องกง 

10.00 ล้าน

เหรียญฮ่องกง 

ตวัแทนจําหน่าย 

บริษทั บีเจซ ีดานอน แดรี จํากดั 51.00 735.20  

ล้านบาท 

735.20  

ล้านบาท 

ผลิตและจดัจําหน่ายโยเกิร์ตสด และ

ผลิตภัณฑ์ซงึทําจากนม 

Ichiban Company Limited 

จดัตงัทีเวยีดนาม 

75.00 30,000.00 ล้าน

เวยีดนามดอง 

30,000.00 ล้าน

เวยีดนามดอง 

ผลิตผลติภัณฑ์ซึงทําจากถัวเหลือง 

Thai An Vietnam Joint Stock 

Company จดัตงัทีเวยีดนาม 

65.00 600,000.00 

ล้านเวยีดนาม

ดอง 

600,000.00 

ล้านเวยีดนาม

ดอง 

บริษทัลงทนุ 

บริษทั บีเจซ-ีเอม็พ็อยท์ อนิเตอร์

เนชันแนล จํากดั 

51.00 260.00 

ล้านบาท 

260.00 

ล้านบาท 

ค้าสง่ และค้าปลีก 

บริษทั บีเจซ ีมาเฮ เมดิคอล จํากดั 100.00 20.00 ล้านบาท 15.00 ล้านบาท จําหน่ายเวชภัณฑ์และวสัดุการแพทย์ 

BJC International (Myanmar) 

Company Limited  จดัตงัทพีม่า 

100.00 50,000.00 

เหรียญสหรัฐ 

50,000.00 

เหรียญสหรัฐ 

บริการการให้คําปรึกษาเกียวกบับริษัท 

บริษทั บีเจซ ีแอนด์ ซีเอฟ  

(ประเทศไทย) จํากดั 

51.00 30.00 ล้านบาท 15.00 ล้านบาท ผลิตและจําหน่ายเวชภณัฑ์ 

บริษทัย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อม 

BJC Glass Vietnam Limited  

จดัตงัทีเวยีดนาม 

100.00 15.82 

เหรียญสหรัฐ 

15.82 

เหรียญสหรัฐ 

ผลิตภาชนะแก้ว 

Thai Corp International 

(Vietnam) Company Limited 

จดัตงัทีเวยีดนาม 

75.00 5,400.00  

ล้านเวยีดนาม

ดอง 

5,400.00  

ล้านเวยีดนาม

ดอง 

ตวัแทนจําหน่าย 

TBC-Ball Beverage Can 

Vietnam Limited จดัตงัทีเวยีดนาม 

26.79* 390,000.00 

ล้านเวยีดนาม
ดอง 

390,000.00 

ล้านเวยีดนาม
ดอง 

ผลิตกระป๋องอลมูิเนียม  

บริษทั โกลด์ เมดอลเลยีน จํากดั 100.00 1.00 ล้านบาท 1.00 ล้านบาท หยดุดําเนินการ 

บริษทั ดิสทรี - ไทย จํากดั 100.00 11.00 ล้านบาท 11.00 ล้านบาท ผู้ค้าและจําหน่ายหนงัสอืและนิตยสาร 
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ชือบริษัท 
สัดส่วนการถอืหุ้น
ของบริษทัฯ (%) 

ทุนจดทะเบียน ทุนชาํระแล้ว ประเภทธุรกจิ 

Phu Thai Group Joint Stock 

Company จดัตงัทีเวยีดนาม 

64.55 366,265.34 

ล้านเวยีดนาม

ดอง 

366,265.34 

ล้านเวยีดนาม

ดอง 

จําหน่ายสนิค้าอปุโภคและบริโภค 

Phu Thai Telecommunication 

Joint Stock Company จดัตงัที

เวยีดนาม 

64.49 50,000.00 ล้าน

เวยีดนามดอง 

50,000.00 ล้าน

เวยีดนามดอง 

จําหน่ายสนิค้าอปุโภคและบริโภค 

Phu Thai Construction and 

Investment Joint Stock 

Companyจดัตงัทีเวยีดนาม 

64.49 10,000.00 ล้าน

เวยีดนามดอง 

10,000.00 ล้าน

เวยีดนามดอง 

จําหน่ายวสัดกุ่อสร้าง 

Phu Thai Hanoi Trading Joint 

Stock Company จดัตงัทีเวยีดนาม 

64.49 19,000.00 ล้าน

เวยีดนามดอง 

19,000.00 ล้าน

เวยีดนามดอง 

จําหน่ายสนิค้าอปุโภคและบริโภค 

Phu Thai Can Tho Distribution 

Joint Stock Company จดัตงัที

เวยีดนาม 

64.49 15,000.00 ล้าน

เวยีดนามดอง 

15,000.00 ล้าน

เวยีดนามดอง 

จําหน่ายสนิค้าอปุโภคและบริโภค 

Phu Thai Food Vietnam 

Company Limited จดัตงัที

เวยีดนาม 

64.55 87,300.00 ล้าน

เวยีดนามดอง 

87,300.00 ล้าน

เวยีดนามดอง 

จําหน่ายสนิค้าอปุโภคและบริโภค 

Phu Thai Food Central Vietnam 

One Member Company Limited 

จดัตงัทีเวยีดนาม 

64.55 5,000.00  

ล้านเวยีดนาม

ดอง 

5,000.00  

ล้านเวยีดนาม

ดอง 

จําหน่ายสนิค้าอปุโภคและบริโภค 

Phu Thai Food North Company 

Limited จดัตงัทีเวยีดนาม 

64.55 60,000.00 ล้าน

เวยีดนามดอง 

60,000.00 ล้าน

เวยีดนามดอง 

จําหน่ายสนิค้าอปุโภคและบริโภค 

PT Food Distribution Joint Stock 

Company จดัตงัทีเวยีดนาม 

51.61 10,000.00  

ล้านเวยีดนาม

ดอง 

10,000.00  

ล้านเวยีดนาม

ดอง 

จําหน่ายสนิค้าอปุโภคและบริโภค 

Van Phu Export Import Trading 

Manufacturing Company 

Limited จดัตงัทีเวยีดนาม 

64.55 1,900.00  

ล้านเวยีดนาม

ดอง 

1,900.00  

ล้านเวยีดนาม

ดอง 

บริการด้านคลงัสนิค้า 

Thai An Vietnam Trading 

Company Limited จดัตงัที

เวยีดนาม 

64.55 123,240.00 

ล้านเวยีดนาม

ดอง 

123,240.00 

ล้านเวยีดนาม

ดอง 

ค้าปลีก 

Phu Thai Food Distribution Joint 

Stock Company จดัตงัทีเวยีดนาม 

64.55 9,000.00  

ล้านเวยีดนาม

ดอง 

9,000.00  

ล้านเวยีดนาม

ดอง 

จําหน่ายสนิค้าอปุโภคและบริโภค 

BJC-Mpoint (Hong Kong) 

Company Limited จดัตงัทีฮ่องกง 

51.00 4.30 ล้านเหรียญ

สหรฐั 

4.30 ล้านเหรียญ

สหรฐั 

บริการให้คําปรึกษาด้านการบริหาร   

จดัการแฟรนไชส์ และค้าขาย 

BJC-MPM (Lao) Sole Company 

Limited จดัตงัทีลาว 

51.00 25,506.00 

ล้านกีบ 

25,506.00 

ล้านกีบ 

บริการให้คําปรึกษาทางด้านการค้า 

และการลงทนุ 
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ชือบริษัท 
สัดส่วนการถอืหุ้น
ของบริษทัฯ (%) 

ทุนจดทะเบียน ทุนชาํระแล้ว ประเภทธุรกจิ 

กจิการทีควบคุมร่วมกันของบริษัทย่อย 

BJC O-I Glass Pte. Ltd.  

จดัตงัทีสิงคโปร์ 

50.00** 245.83 ล้าน

เหรียญสหรัฐ 

245.83 ล้าน

เหรียญสหรัฐ 

บริษทัลงทนุ 

บริษทัย่อยทางตรงของกิจการทคีวบคุมร่วมกันของบริษทัย่อย 

Malaya Glass Products Sdn Bhd

จดัตงัทีมาเลเซยี 

50.00** 100.00  

ล้านริงกิต 

55.17  

ล้านริงกิต 

ผลิตภาชนะแก้ว 

บริษทัย่อยทางอ้อมของกจิการทคีวบคุมร่วมกนัของบริษทัย่อย 

Malaya-Vietnam Glass Limited 

จดัตงัทีเวยีดนาม 

35.00** 322,209.16 

ล้านเวยีดนาม

ดอง 

322,209.16 

ล้านเวยีดนาม

ดอง 

ผลิตภาชนะแก้ว 

บริษทัร่วม 

บริษทั บี เจ ซี มารีน รีซอสเซส 

ดิเวลลอปเม้นท์ จํากดั 

50.00 100.00 ล้านบาท 94.40 ล้านบาท หยดุดําเนินการ 

บริษทั เบอร์ลี เอเชียติก โซดา จํากัด 50.00 40.00 ล้านบาท 40.00 ล้านบาท จําหน่ายโซดาแอช 

บริษทั เบอร์ลี ไดน่าพลาส จํากัด 49.00 303.93 ล้านบาท 303.93 ล้านบาท ผลิตบรรจภัุณฑ์พลาสติก 

บริษทั แก้วกรุงไทย จํากัด 25.00 320.00 

ล้านบาท 

320.00 

ล้านบาท 

จําหน่ายเศษแก้ว พลาสติกและวสัดทีุใช้

แล้ว 

หมายเหต ุ*   บริษัทฯ มีอํานาจในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของบริษัทย่อย 
** งบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทได้รวมสินทรัพย์ หนีสนิ รายได้ และค่าใช้จ่าย ของกิจการทีควบคุมร่วมกนัโดยใช้วธิีรวมตามสดัส่วน 

ทีมา : งบการเงินงวด 6 เดือน สนิสุดวนัที 30 มิถุนายน 2557 และรายงานประจําปี 2556 ของบริษัทฯ 
 

1.2   ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) ประกอบธุรกิจทังการผลิต การตลาด การจัดจําหน่าย และการให้บริการ โดยแบ่งธุรกิจหลัก 

เป็น 4 กลุ่มธุรกิจ ดงันี  

 

1) กลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์ 

  ธุรกิจสินค้าและบริการทางบรรจุภณัฑ์ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่  

1.1) ธุรกิจบรรจุภณัฑ์แก้ว ดาํเนินธุรกิจโดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ดงันี 

 ฝ่ายบรรจภุณัฑ์ของบริษัทฯ เป็นผู้ ทําการตลาดและจดัจําหน่ายบรรจุภณัฑ์แก้วทีผลิตจากบริษัท อุตสาหกรรม

ทําเครืองแก้วไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัท ไทย มาลายา กลาส จํากดั 

 บริษัท อตุสาหกรรมทําเครือง

แก้วไทย จํากดั (มหาชน) 

เป็นผู้ ผลิตบรรจุภัณฑ์แก้ว และจําหน่ายให้กับฝ่ายบรรจุภัณฑ์ของบริษัทฯ ซึง

เป็นผู้ ทําการตลาดและจัดจําหน่ายบรรจุภัณฑ์แก้วให้กับกลุ่มอุตสาหกรรม

ขนาดใหญ่ทงัภายในประเทศและต่างประเทศ 

 บริษัท ไทย มาลายา กลาส 

จํากดั   

เป็นผู้ ผลิตบรรจุภัณฑ์แก้ว  และจัดจําหน่ายบรรจุภัณฑ์แก้วให้แ ก่กลุ่ ม

อตุสาหกรรมขนาดใหญ่ทังภายในประเทศและตา่งประเทศ 
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 BJC Glass Company Limited จัดตงัเพือลงทุนในหุ้นของนิติบุคคลอืนในต่างประเทศ การประกอบพาณิชย-

กรรม การนําเข้าและส่งออก ผลิตและกระจายสินค้า 

 BJC O-I Glass Pte. Ltd.  จัดตงัเพือลงทุนในหุ้นของนิติบุคคลอืนในต่างประเทศ การประกอบพาณิชย-

กรรม การผลิต การตลาดและจําหน่ายบรรจภุณัฑ์แก้ว และผลิตภัณฑ์ทีเกียวกับ

แก้ว 

 Malaya Glass Products Sdn 

Bhd 

ผลิตบรรจุภัณฑ์แก้ว และจัดจําหน่ายบรรจุภัณฑ์แก้วให้แก่กลุ่มอุตสาหกรรม

ขนาดใหญ่ทงัภายในประเทศและต่างประเทศ 

 Malaya-Vietnam Glass 

Limited 

ผลิตบรรจุภัณฑ์แก้ว และจัดจําหน่ายบรรจุภัณฑ์แก้วให้แก่กลุ่มอุตสาหกรรม

ขนาดใหญ่ทงัภายในประเทศและต่างประเทศ 

 บริษัท ไทยกลาส เทคโนโลยี 

จํากดั 

เป็นสถาบนัฝึกอบรม พัฒนา และเตรียมบุคลากรด้านธุรกิจการผลิตบรรจุภัณฑ์

แก้วในประเทศไทย ทําการรวบรวมและพัฒนาความรู้ด้านการผลิตและ

เทคโนโลยีการผลิต จัดอบรมสัมมนา ถ่ายทอดและฝึกฝน เพือเส ริมสร้าง

บคุลากรให้มีความรู้ความสามารถทังด้านเทคนิคการผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วและ

การบริหารจดัการทวัไป 

 

ทังนี บรรจุภัณฑ์แก้วทังหมดทีผลิตโดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ เช่น ขวดเบียร์ ขวดสุรา ขวดไวน์ ขวดนําอัดลม ขวด

เครืองดมืบํารุงกําลัง ขวดยาและขวดอาหาร ซึงมีลูกค้ารายใหญ่เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ทังภายในประเทศ

และต่างประเทศ อาทิ  พม่า ลาว ฟิลิปปินส์ มาเลเซยี เวยีดนาม กมัพชูา อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย อินเดีย จีน เป็นต้น 
 

1.2) ธุรกิจบรรจุภณัฑ์กระป๋องอะลมูิเนียม ดาํเนินธุรกิจโดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ ดงันี 

 บริษัท ไทย เบเวอร์เรจ แคน 

จํากดั 

เป็นผู้ ผลิตและจัดจําหน่ายบรรจุภัณฑ์ทีทําจากอะลูมิ เนียมสําหรับบรรจุ

เครืองดมื ประกอบด้วยกระป๋องและฝา โดยมีการพิมพ์ตามคาํสงัของลกูค้า 

 TBC-Ball Beverage Can 

Holding Limited 

จัดตงัเพือลงทุนในหุ้นของนิติบุคคลอืนในต่างประเทศ การประกอบพาณิชย- 

กรรม การผลิต การตลาดและจําหน่ายบรรจภุณัฑ์ประเภทกระป๋องอลูมิเนียม 

 TBC-Ball Beverage Can 

Vietnam Limited 

เป็นผู้ ผลิตและจําหน่ายบรรจุภัณฑ์ประเภทกระป๋องอะลูมิเนียมสําหรับบรรจุ

เครืองดมื 

 

1.3) ธุรกิจบรรจุภัณฑ์พลาสติก ดําเนินการโดยบริษัท เบอร์ลี ไดน่าพลาส จํากัด  ซึงเป็นผู้ ผลิต จําหน่ายและพัฒนา

พลาสติกขึนรูปและบรรจุภัณท์พลาสติกในรูปแบบขวด กล่องและฝา พร้อมทังพิมพ์ หรือติดสติกเกอร์ หรือหุ้มฉลาก

พลาสติก สําหรับสินค้าทุกประเภทการใช้งาน เช่น กลุ่มเครืองสําอาง กลุ่มอาหารและนม กลุ่มนํามนัหล่อลืน เป็นต้น 

 

2)  กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค 

 กลุ่มบริษัทดาํเนินธุรกิจสินค้าและบริการทางอปุโภคบริโภคอย่างครบวงจร ตงัแต่การผลิตสินค้า การทําการตลาด และการ

จดัจําหน่ายสินค้าของกลุ่มบริษัทเอง รวมถึงการรับจ้างผลิตสินค้า การทําการตลาด และการจัดจําหน่ายสินค้าให้กับคู่ค้า
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ภายใต้เครืองหมายการค้าของคู่ค้า โดยครอบคลุมทังตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออก

เฉียงใต้ ทงันี สินค้าและบริการทางอปุโภคบริโภคของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วย 

 

 2.1) กลุ่มธุรกิจอาหาร (Food Group) ดําเนินธุรกิจโดยฝ่ายผลิตภัณฑ์อาหารของบริษัทฯ โดยดําเนินธุรกิจด้านการตลาด

และการจัดจําหน่ายสินค้าให้กับกลุ่มธุรกิจอาหารทังในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงวางแผนการตลาดและ

โฆษณาอย่างครบวงจร นอกจากนียงัดาํเนินการจดัจําหน่ายสินค้าให้กับผู้ผลิตรายอืนๆ ด้วย   

 

2.2) กลุ่มธุรกิจสินค้าอุปโภค (Non-Food Group)  ดําเนินธุรกิจโดยบริษัทฯ ดงันี 

 ฝ่ายผลิตภัณฑ์เครืองใช้ส่วนตวั

และเครืองใช้ในครัวเรือนของ

บริษัทฯ 

ดาํเนินธุรกิจด้านการตลาดและการจัดจําหน่ายสินค้าให้กับกลุ่มธุรกิจเครืองใช้

ส่วนตัวและเครืองใช้ในครัวเรือนทังในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงวางแผน

การตลาดและโฆษณาอย่างครบวงจร นอกจากนียังดําเนินการจัดจําหน่าย

สินค้าให้กับผู้ผลิตรายอืนๆ ด้วย   

 ฝ่ายเครืองเขียนและเครืองใช้

สํานกังานของบริษัทฯ 

ดาํเนินงานด้านการตลาดและจดัจําหน่ายสินค้าเครืองเขียนต่างๆ ซึงนําเข้าจาก

ต่างประเทศและผลิตภายในประเทศ ภายใต้เครืองหมายการค้าของผู้อืน เช่น 

3M  Scotch 

 ฝ่ายผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ของ

บริษัทฯ 

เป็นตัวแทนจําหน่ายและ ทําก ารต ลาดสินค้า อิ เล็ กทรอ นิกส์  อัน ได้แ ก่ 

โทรศพัท์มือถือ แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค เครืองใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและ

สํานักงาน ภายใต้เครืองหมายการค้าของผู้ อืน เช่น Samsung  Apple  

Electroluxe LG  Sony  Dell  Toshiba  Panasonic 

 

2.3) ส่วนการผลิต (Manufacturing) ดาํเนินธุรกิจโดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ ดงันี 

 บริษัท เบอร์ลี ยคุเกอร์ ฟู้ ดส์ 

จํากดั   

เป็นผู้ ผลิต จัดหาและจําหน่ายขนมขบเคียวทอดกรอบ ขนมอบกรอบ และ

เครืองดืมช็อคโกแลต ทีเป็นเครืองหมายการค้าของบริษัท เช่น เทสโต ปาร์ตี 

แคมปัส ไบต ีโดโซะ เป็นต้น 

 BJC Foods (Malaysia) Sdn 

Bhd 

เป็นผู้ผลิตและจําหน่ายขนมขบเคยีว ได้แก่ มันฝรังทอดกรอบ และสาหร่ายทอด

กรอบ ทีเป็นเครืองหมายการค้าของบริษัทฯ เช่น ไวส์ เทสโต และโดโซะ รวมทัง

รับจ้างผลิตภายใต้เครืองหมายการค้า คาลบี และเทสโต 

 บริษัท เบอร์ลี ยคุเกอร์ เซลล็อกซ์ 

จํากดั   

เป็นผู้ ผลิตกระดาษอนามัยทีเป็นเครืองหมายการค้าของตนเอง เช่น เซลล็อกซ์ 

ซลิค์ เบลล์ แม็กซ์โม่ และบีเจซี ไฮจินิสท์ และรับจ้างผลิตสินค้าให้กับกลุ่มร้านค้า

ปลีกสมัยใหม่ ทงัในประเทศและตา่งประเทศ 

 บริษัท รูเบียอุตสาหกรรม จํากัด    ผลิตสินค้าทีเป็นเครืองหมายการค้าของบริษัท เช่น สบู่ “นกแก้ว” เครืองสําอาง

“Berli Pops” เป็นต้น และเป็นผู้ดําเนินธุรกิจรับจ้างผลิตสินค้าประเภทเครืองใช้

ส่วนตวั สบู่ ลกูอม ช็อคโกแลต เครืองสําอาง ภายใต้เครือง หมายการค้าอืน  
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2.4) ธุรกิจบริการด้านการจัดเก็บและจัดส่งสินค้า (Logistics) ดําเนินการโดยบริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ จํากัด ซึง

เป็นผู้ ให้บริการด้านซพัพลายเชนและโลจิสติกส์ เพือให้บริการแก่ธุรกิจบริษัทและลูกค้าภายนอก โดยธุรกิจแบ่ง

ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 

 ฝ่ายคลงัสินค้า : ให้บริการตรวจรับสินค้าเข้า จดัเก็บสินค้าตามกลุ่ม ชนิด วันหมดอายุ การเบิกจ่ายสินค้า การบรรจุ

หีบห่อ การจัดหมู่สินค้า ตลอดจนเตรียมใบสังสินค้าและเก็บเงินขณะส่งมอบสินค้า โดยบริการข้างต้นเป็นไปตาม

เกณฑ์หรือเงือนไขความต้องการของลูกค้า 
 การขนส่ง : ดาํเนินการจดัเตรียมสินค้าเพือกระจายส่งให้กับลูกค้า รวมถึงจัดการสายขนส่งด้วยรถของบริษัทเอง รถ

เช่า ตลอดจนประสานงานกับผู้ รับเหมารถขนส่งแตล่ะสาย 

 ตวัแทนพิธีการศลุกากร : เป็นตวัแทนทีได้รับใบอนญุาตเลขที 208 โดยมีขอบเขตการให้บริการเป็นแบบครบวงจร ทัง

นําเข้า ส่งออก ทางเรือ เครืองบิน ทางบก และครอบคลุมถึงการบริหารค่าระวางสินค้า การแก้ปัญหาการจัดการด้าน 

ซพัพลายเชน รวมทังบริการอืน ๆ ทีเกียวข้อง เช่น การขอการคืนค่าภาระภาษีอากร สําหรับวัตถุดิบทีนําเข้าตาม

มาตรา 19 ทวิ แห่งพระราชบัญญัตศิลุกากร เป็นต้น 

 

2.5) Thai Corp International Group 

 Thai Corp International 

Company Limited 

 Thai Corp International 

(Vietnam) Company Limited 

เป็นผู้นําเข้าและส่งออก รวมทังเป็นผู้จัดจําหน่ายและกระจายสินค้าประเภท

อุปโภคบริโภค และสินค้าอืนๆ ทัวทังประเทศเวียดนาม โดยมีเครือข่ายในการ

ขายและตวัแทนจัดจําหน่ายสินค้าประมาณ 1,000 ราย และมีร้านค้าขายปลีกที

เป็นลูกค้าประมาณ 50,000 ร้านค้า ครอบคลมุทงั 64 จงัหวดัของเวียดนาม  

 Ichiban Company Limited เป็นผู้ผลิตและจดัจําหน่ายผลิตภัณฑ์เต้าหู้  ภายใต้สินค้าตราสินค้า Ichiban  

 

2.6) Thai An Group  

Thai An Group เป็นหนึงในผู้นํากลุ่มบริษัทกระจายสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าประเภทคงทนถาวร วัสดุก่อสร้าง ใน

ประเทศเวียดนาม ครอบคลุมมากกวา่ 20 จังหวัด รวมทัง มีการลงทุนในธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยีในการบริหาร

จดัการร้านสะดวกซอืภายใต้เครืองหมายการค้า B’s Mart ซงึเป็นร้านสะดวกซอืรายใหญ่ในเมืองโฮจิ มินต์ซตีิ 

 

2.7) บริษัท บีเจซี ดานอน แดรี จํากัด เป็นผู้ ผลิต และจําหน่ายผลิตภัณท์นมเปรียวและโยเกิรต์ทีเป็นเครืองหมายการค้า 

แอคทีเวีย 

 

3) กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และทางเทคนิค 

 3.1)  สินค้าและบริการทางเวชภณัฑ์  ดาํเนินธุรกิจโดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ดงันี 

 ฝ่ายเวชภัณฑ์ของบริษัทฯ และ

บริษัท คอสม่า เมดิคอล จํากดั 

ดาํเนินธุรกิจด้านเวชภณัฑ์ยา โดยเป็นผู้ ทําการตลาดและจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์

ทางการแพทย์ จากหลากหลายผู้ผลิตทีมีชือเสียงทงัในประเทศและต่างประเทศ 

เช่น ยา ผลิตภณัฑ์เพือสขุภาพ ถุงยางอนามยั เป็นต้น  

 ฝ่ายการแพทย์ของบริษัทฯ เป็นตัวแทนจําหน่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์เครืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ทีมี
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ชือ เสียงและเทคโนโล ยีเป็นทียอมรับทัวโลก โดยนําเข้าผลิตภัณฑ์จาก

ตา่งประเทศ เช่น อเมริกา ยโุรป และเอเชีย ซึงประกอบไปด้วย 4 สายธุรกิจหลัก 

ได้แก่ (1) สินค้าด้านวินิจฉัยทางการแพทย์ (2) สินค้าด้านการผ่าตดั (3) สินค้า

ด้านนวัตกรรมทางการแพทย์และเวชสารสนเทศ และ (4) สินค้าด้านฟืนฟู

สขุภาพและช่วยชีวติครบวงจร  

 ฝ่ายพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ มองหาโอกาสการร่วมทุน และ/หรือลงทุนในอุตสาหกรรมต้นนําและ

ปลายนําในกลุ่มสินค้าด้านสขุภาพ ในรูปแบบการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ

ทงัการนําเสนอผลิตภณัฑ์หรือบริการจากฝ่ายเวชภัณฑ์และฝ่ายการแพทย์ของ

บริษัทฯ ในลูกค้าภายนอกในลักษณะเป็นโครงการจัดซือ เช่า หรือเช่าซือ

อุปกรณ์และเวชภัณฑ์สําหรับโรงพยาบาล รวมทังให้คําปรึกษาการลงทุนใน

เครืองมือแพทย์และระบบงานทางการแพทย์ นอกจากนี ยังมองหาความร่วมมือ

ในการประกอบธุรกิจ สัมปทานหรือการส่งเสริมการลงทนุในประเทศเพือนบ้าน 

  

 3.2) สินค้าและบริการทางเทคนิค ดาํเนินธุรกิจโดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ดงันี 

 ฝ่ายเคมีภณัฑ์อุตสาหกรรมของ

บริษัทฯ  

เป็นผู้ นําเข้าวัตถุดิบและสารปรุงแต่งในอาหาร เครืองดืมและเครืองสําอาง 

รวมถึงเคมีภณัฑ์ในอุตสาหกรรมจากผู้ผลิตชนันําทวัโลก  

 ฝ่ายผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี

อตุสาหกรรมของบริษัทฯ 

(1) แผนกวิศวกรรม : ให้บริการออกแบบ ติดตงั ให้คําปรึกษาและบริการหลัง

การขายสําหรับผลิตภณัฑ์ อุปกรณ์ และระบบวิศวกรรมประเภทต่างๆ โดย

นําเข้าสินค้าจากต่างประเทศ เช่น ระบบขนถ่ายและลําเลียงสินค้า ระบบ

และอุปกรณ์จดัเก็บสินค้า  อปุกรณ์เครืองจักรอตุสาหกรรม 

(2) แผนกอุตสาหกรรมการผลิต : ทําการตลาดและจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ทีใช้

เทคโนโลยีการพิมพ์ เช่น เครืองพิมพ์ระบบดิจิตอล  โปรแกรม์ซอฟแวร์

จัดการการพิมพ์ กระดาษพิมพ์ ผ้าหมึก โดยนําเข้าสินค้าจากผู้ผลิตชันนํา

ต่างประเทศ 

 บริษัท ไทย – สแกนดิค จํากดั ประกอบธุรกิจออกแบบ ผลิต และชุบสังกะสี โครงสร้างเหล็กเพือใช้กับเสาสาย

ส่งไฟฟ้าแรงสูง เสาสือสารโทรคมนาคม และอุตสาหกรรมทัวไปทังในประเทศ

และต่างประเทศ 

 บริษัท เบอร์ลี เอเชียตกิ โซดา 

จํากดั 

เป็นตัวแทนจําหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีอุตสาหกรรม สินค้าหลัก คือ โซเดียม

คาร์บอเนต (โซดาแอช) โดยนําเข้าสินค้าจากผู้ผลิตในต่างประเทศเพือจําหน่าย

และ/หรือให้บริการนําเข้า จดัเก็บ และกระจายสินค้า ให้แก่ลูกค้าในประเทศไทย 
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4) กลุ่มธุรกิจอืนๆ 

4.1 ธุรกิจตา่งประเทศ ดาํเนินธุรกิจโดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ ดงันี 

 BJC International Company 

Limited 

จัดตงัเพือลงทุนในหุ้นของนิติบุคคลอืนในต่างประเทศ การประกอบพาณิชย- 

กรรม การนําเข้าและส่งออก ผลิตและกระจายสินค้า 

 BJC International (Vietnam) 

Limited 

ดาํเนินกระบวนการแปรรูปกระดาษทิชชูในประเทศเวียดนาม เพือผลิตและจัด

จําหน่ายทังในเวยีดนามและต่างประเทศ   

 BJC International (Myanmar) 

Company Limited   

จัดตังเพือเป็นฐานให้การสนับสนุนการดําเนินธุรกิจแก่กลุ่มบริษัทในประเทศ

พม่าในด้านให้คาํปรึกษาการดําเนินธุรกิจ 

 

4.2 ธุรกิจค้าปลีก ดําเนินธุรกิจโดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ดงันี 

 บริษัท เอเซยีบุ๊คส จํากัด เป็นผู้ นําเข้าและจําหน่ายหนงัสือภาษาอังกฤษ หนังสือภาษาอืนๆ และสินค้าที

เกียวข้องกับการอ่าน การเขียน และผลิตภัณฑ์ทีเสริมสร้างจินตนาการ รวมทัง 

เป็นผู้ ร่วมพิมพ์และรับจัดจําหน่ายหนังสือกับสํานักพิมพ์ต่างๆ ทังในและ

ตา่งประเทศ นอกจากนี ยังเป็นผู้ นําเข้าและจัดจําหน่ายนิตยสารต่างประเทศแต่

เพียงผู้ เดยีวในประเทศ 

 บริษัท บีเจซี โอเกนกิ จํากัด ประกอบธุรกิจร้านค้าปลีกเพือสุขภาพและความงามสไตล์ญีปุ่ น ภายใต้ชือ “โอ

เกนกิ” เช่น วิตามิน อาหารเสริม ผลิตภณัฑ์บํารุงผิว เครืองสําอาง 

 

4.3 ธุรกิจอืนๆ ดําเนินธุรกิจโดยบริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จํากัด ซึงเป็นผู้ ให้บริการธุรกิจศนูย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์เชิง

พาณิชย์ (Commercial Data Center) โดยให้บริการเป็นศนูย์ข้อมูลหลัก และศูนย์สํารองให้หน่วยงานธุรกิจต่างๆ 

นอกจากนี ยังร่วมมือกับบริษัทผู้ ให้บริการศูนย์ข้อมูลต่างประเทศชันนําในภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ CMC Telecom 

(เวียดนาม) The AIMS Asia Group (มาเลเซีย) 1 – Net Singapore (สิงคโปร์) และ HK Colo (ฮ่องกง) ในการ

ให้บริการ Data Center ในภมิูภาคอาเซียน  

 

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสําหรับปี 2554 – 2556 และงวด 6 เดอืน สินสุด ณ วนัที 30 มิถุนายน 2557 เป็นดังนี 

 

ตารางท ี2 โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

สําหรับปี 2554 – 2556 และงวด 6 เดือน สินสุด ณ วันที 30 มถุินายน 2557 

รายได้ 
% ถือหุ้น

ของบริษัทฯ  
ปี 2554 ปรับปรุง ปี 2555 ปรับปรุง ปี 2556 ม.ค. – มิ.ย. 57 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
กลุ่มสนิค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์ 
บมจ. เบอร์ลี ยคุเกอร์ บริษัทแม่        7,229  23.14        6,228  16.64 6,019 14.24 2,424 11.35 

บมจ. อุตสาหกรรมทําเครือง
แก้วไทย 

98.59%        7,246  23.20        7,516  20.08 7,060 16.72 3,324 15.56 

บจ. ไทย มาลายา กลาส 100.00%        1,804  5.78        3,611  9.65 3,987 9.44 2,519 11.79 

บจ. ไทยเบเวอร์เรจแคน 50.00%        4,462  14.29        5,182  13.84 5,167 12.24 2,703 12.65 
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รายได้ 
% ถือหุ้น

ของบริษัทฯ  
ปี 2554 ปรับปรุง ปี 2555 ปรับปรุง ปี 2556 ม.ค. – มิ.ย. 57 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

TBC-Ball Beverage Can 
Holding Limited 

26.79% 4  0.01 639  1.71 738 1.75 337 1.58 

TBC-Ball Beverage Can 
Vietnam Limited 

26.79%                -               -             729  1.95 1,654 3.92 843 3.95 

Malaya-Vietnam Glass 

Limited 

35.00%           396  1.27           389  1.04 569 1.35 239 1.12 

Malaya Glass Products Sdn 
Bhd 

50.00%        1,013  3.24        1,062  2.84 1,014 2.40 534 2.50 

BJC International (Vietnam) 
Limited 

100.00%           288  0.92           352  0.94 28 0.07 30 0.14 

BJC International Company 

Limited 

100.00%             30  0.09               8  0.02   9 0.02 26 0.12 

บจ. ไทยกลาสเทคโนโลย ี 100.00% - - - - - - 11 0.05 

      22,472  71.94     25,716  68.71 26,245 62.15 12,990 60.81 

หกั รายการขายระหว่างกนั  (7,850) (25.13) (8,851) (23.65) (8,497) (20.12) (4,093) (19.16) 

      14,622  46.81     16,865  45.06 17,748 42.03 8,897 41.65 

กลุ่มสนิค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค 
บมจ. เบอร์ลี ยคุเกอร์ บริษัทแม่ 7,406 23.72 9,408 25.13 10,075 23.86 4,948 23.16 

บจ. เบอร์ลี ยคุเกอร์ ฟู้ ดส์ 100.00%        2,087  6.68        2,501  6.68 2,620 6.20 1,226 5.74 

BJC Foods (Malaysia)  

Sdn Bhd 

100.00%           245  0.78           345  0.92 384 0.91 191 0.89 

บจ. เบอร์ลี ยคุเกอร์ เซลลอ็กซ ์ 94.84%        2,374  7.60        2,375  6.35 2,591 6.13 1,232 5.77 

บจ. รูเบียอุตสาหกรรม 99.85%        1,631  5.22        1,899  5.08 1,841 4.36 926 4.34 

บจ. เบอร์ลี ยคุเกอร์ โลจิสตกิส์ 100.00%           544  1.74           641  1.71 708 1.68 368 1.72 

Thai Corp International 

(Vietnam) Company Limited 

75.00%           929  2.98           822  2.20 1,114 2.64 577 2.70 

บจ. บีเจซี ดานอน แดรี 51.00%                -              -             273  0.73 651 1.54 266 1.24 

BJC International (Vietnam) 
Limited 

100.00%                -               -               39  0.10 32 0.08 14 0.07 

Ichiban Company Limited 75.00% - - - - 80 0.19 44 0.21 

Thai An Group 65.00% - - - - 2,609 6.18 1,641 7.68 

  15,216 48.72 18,303 48.90 22,705 53.77 11,433 53.52 

หกั รายการขายระหว่างกนั  (5,515) (17.66) (6,369) (17.02) (7,130) (16.89) (3,335) (15.61) 

       9,701 31.06     11,934 31.88 15,575 36.88 8,098 37.91 

กลุ่มสนิค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และทางเทคนิค 
บมจ. เบอร์ลี ยคุเกอร์ บริษัทแม่ 4,976 15.93        5,842  15.61 5,857 13.87 2,288 10.71 

บจ. บีเจซี เฮลท์แคร์ 100.00%             28  0.09             25  0.07 677 1.60 580 2.72 

บจ. มณัฑนา 100.00%             10  0.03             20  0.05 48 0.11 26 0.12 

บจ. คอสม่า เมดิคอล 100.00%           553  1.77           668  1.78 646 1.53 337 1.58 

บจ. ไทย-สแกนดคิ สตีล 100.00%           477  1.53          515  1.38 509 1.21 839 3.93 

บจ. บีเจซี อินดสัเตรียล แอนด์

เทรดดิง 

100.00%             11  0.04               4  0.01 10 0.02 - - 
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รายได้ 
% ถือหุ้น

ของบริษัทฯ  
ปี 2554 ปรับปรุง ปี 2555 ปรับปรุง ปี 2556 ม.ค. – มิ.ย. 57 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

บจ. เบอร์ลี ยคุเกอร์ 
สเปเชียลตส์ี 

99.15%          323  1.03          229  0.61 135 0.32 95 0.44 

BJC International Company 
Limited 

100.00%             58  0.19          102  0.27 80 0.19 53 0.25 

BJC International (Vietnam) 

Limited 

100.00%             20  0.06             40  0.11 41 0.10 24 0.11 

       6,456  20.67      7,445  19.89 8,003 18.95 4,242 19.86 

หกั รายการขายระหว่างกนั  (396) (1.27) (292) (0.78) (688) (1.63) (480) (2.25) 

       6,060  19.40      7,153  19.11 7,315 17.32 3,762 17.61 

กลุ่มธุรกจิอืนๆ 
บมจ. เบอร์ลี ยคุเกอร์ บริษัทแม่ 108 0.34 83 0.23 51 0.12 29 0.14 

BJC International (Vietnam) 

Limited 

100.00% 11 0.04 - - - - - - 

บจ. เอเซียบุ๊คส 100.00% 480 1.54 1,041 2.78 994 2.35 463 2.17 

บจ. ดสิทรี-ไทย 100.00% - - 4 0.01 7 0.02 - - 

บจ.บีเจซี โอเกนกิ  100.00% - - - - 8 0.02 26 0.12 

บจ. ที.ซี.ซี.เทคโนโลย ี 51.00% 548 1.75 633 1.69 667 1.58 282 1.32 

บจ. บีเจซี-เอ็มพอ็ยท์ อินเตอร์
เนชนัแนล 

51.00% - - - - 28 0.07 - - 

BJC-MPM (Lao) Sole 

Company Limited 

51.00% - - - - 13 0.03 60 0.28 

Thai An Vietnam Trading 
Company Limited 

64.55% - - - - 34 0.08 160 0.75 

  1,147 3.67 1,761 4.71 1,802 4.27 1,020 4.78 
หกั รายการขายระหว่างกนั  (3) (0.01) (124) (0.33) (77) (0.18) (23) (0.11) 
  1,144 3.66 1,637 4.38 1,725 4.09 997 4.67 
          

รวม  31,527 100.93 37,589 100.43 42,363 100.32 21,754 101.84 
หกั รายการขายระหว่างกนั  (292) (0.93) (160) (0.43) (137) (0.32) (392) (1.84) 
รวมกลุ่มธุรกิจ  31,235 100.00 37,429 100.00 42,226 100.00 21,362 100.00 

ทีมา : บริษัทฯ  
 

1.3 รายชือผู้ถือหุ้น 
 

รายชือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ณ วนัที 3 กนัยายน 2557 มีรายละเอียดดงันี  
 

ตารางท ี3 ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ณ วันท ี3 กันยายน 2557 

 รายชือ จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1. บริษัท ทีซีซ ีโฮลดิง จํากัด* 1,173,284,220 73.691 

2. DBS BANK A/C DBS NOMINEES-PB Clients 85,363,100 5.361 

3. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว  39,407,800 2.475 
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 รายชือ จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

4. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 32,686,000 2.053 

5. กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิลเพือการเลียงชีพ 15,950,600 1.002 

6. สํานกังานประกันสงัคม (2 กรณี) 14,385,900  0.904 

7. กองทุนสํารองเลียงชีพ พนกังานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึงจด

ทะเบียนแล้ว โดย บลจ. บวัหลวง จํากดั 

10,487,600 0.659 

8. กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล 8,939,900 0.561 

9. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั 8,398,186 0.527 

10. กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพือการเลียงชีพ 8,159,400  0.512 

หมายเหต ุ*  เป็นกลุม่ผ ู้ถือหุ้นรายใหญ่ทีมีอิทธิพลต่อการกําหนดนโยบายการจัดการหรือการดําเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสําคัญ โดย

บริษัท ทีซีซ ีโฮลดิง จํากดั ประกอบธรุกิจด้านการลงทุน และมีผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย 1) ทีซีซ ีกรุ๊ป อินเตอร์เนชนัแนล ลมิิเต็ด ถือ
หุ้นจํานวน 489,906,880 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 48.99  2) นายเจริญ สริิวฒันภกัดี ถือหุ้นจํานวน 254,951,450 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
25.50 และ 3) คณุหญิงวรรณา สริิวฒันภกัดี ถือหุ้นจํานวน 254,574,750 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25.46   

ทีมา : บริษัทฯ และ www.set.or.th  
 
1.4 คณะกรรมการบริษัท 
 

ณ วนัที 3 กนัยายน 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ มีรายชือดงัตอ่ไปนี 
 

ตารางท ี4 คณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันท ี3 กันยายน 2557 
 รายชือ ตําแหน่ง 

1 นายเจริญ สิริวฒันภักดี ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร 

2 คณุหญิงวรรณา สิริวฒันภกัด ี รองประธานกรรมการ 

3 นายอัศวนิ เตชะเจริญวิกลุ กรรมการและกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

4 นายธีรศักดิ  นาทีกาญจนลาภ กรรมการ 

5 นายชัยยทุธ ปิลันธน์โอวาท กรรมการ 

6 นายสิทธิชัย ชยัเกรียงไกร กรรมการ 

7 นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการ 

8 นางฐาปณี เตชะเจริญวกิุล กรรมการ 

9 นายปณต สิริวฒันภักด ี กรรมการ 

10 นายประเสริฐ เมฆวฒันา กรรมการ 

11 น.ส.พจนีย์ ธนวรานิช กรรมการอิสระ 

12 นายประสิทธิ  โฆวิไลกลู กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

13 นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

14 นายสุวทิย์ เมษินทรีย์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

15 พล.ต.อ.กฤษณะ ผลอนันต์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

       ทีมา : บริษัทฯ 
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กรรมการผู้ มีอํานาจลงลายมือชือแทนบริษัทฯ คือ กรรมการสองคนลงลายมือร่วมกัน  และประทับตราสําคัญของบริษัทฯ ยกเว้น 

นายประสิทธิ  โฆวิไลกลู นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ นายสุวทิย์ เมษินทรีย์ น.ส.พจนีย์ ธนวรานิช และพล.ต.อ.กฤษณะ ผลอนันต์ 
 
ณ วนัที 3 กนัยายน 2557 คณะผู้บริหารของบริษัทฯ มีรายชือดงัต่อไปนี 

 

ตารางท ี5 คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันท ี3 กันยายน 2557 

 รายชือ ตําแหน่ง 

1 นายอัศวนิ เตชะเจริญวิกลุ ประธานเจ้าหน้าทีบริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

2 นางฐาปณี เตชะเจริญวกิุล กรรมการรองผู้จดัการใหญ่อาวโุส 

3 นายปฐพงศ์ เอียมสโุร ผู้จัดการใหญ่กลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภณัฑ์ 

4 นายธีระพล เกียรตสิุรนนท์ รองผู้จดัการใหญ่กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภณัฑ์ 

5 นางวิภาดา ดวงรัตน์ รองผู้จดัการใหญ่กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค 

6 นายมนสั มนูญชัย ผู้ ช่วยผู้จดัการใหญ่ฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ 

7 น.ส.สุรีรัตน์ ศลิป์สกุลสขุ ผู้ ช่วยผู้จดัการใหญ่ฝ่ายการเงินและบญัชีกลุ่มบริษัท 

8 นายธีระ วีระธรรมสาธิต ผู้ ช่วยผู้จดัการใหญ่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริษัท 

       ทีมา : บริษทัฯ 

 

1.5  สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
 

ข้อมลูทางการเงินตามงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับปีสินสดุ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2554 – 2556 และงบการเงินสําหรับงวด 6 เดือน 

สินสดุ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2557 ทีผ่านการตรวจสอบและ/หรือสอบทานจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด 

มีรายละเอียดโดยสรุปดงันี 
 

ตารางท ี6 สรุปฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานสําหรับปีบัญชี 2554 – 2556 

และงวด 6 เดือน สินสุด ณ วันท ี30 มถุินายน 2557 

บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน) งบการเงินรวม 
งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย : ล้านบาท) 2554 

(ปรับปรุงใหม่) 
2555 2556 ม.ิย. 57 

สินทรัพย์หมนุเวียน     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,827.87  2,015.45     1,779.97  1,898.84  

ลกูหนีการค้าและลกูหนีอืน      7,126.05       7,997.71       8,999.87       9,173.50  

สินค้าคงเหลือ      5,124.17       6,863.84       8,443.29       7,662.17  

สินทรัพย์หมนุเวยีนอืน         232.07             94.84             91.76          152.37  

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 14,310.16  16,971.84  19,314.89  18,886.88  

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน     

เงินลงทุนในบริษัทร่วม         416.46          432.38          467.21          467.52  

สิทธิการเช่า         536.32          597.39          545.50          522.08  
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บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน) งบการเงินรวม 
งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย : ล้านบาท) 2554 

(ปรับปรุงใหม่) 
2555 2556 ม.ิย. 57 

อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทนุ            95.50          100.27          106.56          104.76  

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์    14,142.50     16,583.07     18,606.79     19,494.92  

คา่ความนิยม      1,744.68       1,744.68       3,270.82       3,261.27  

สินทรัพย์ไม่มีตวัตนอืน      1,192.82       1,186.90       1,398.86       1,362.80  

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี         428.16          494.92          579.05          583.30  

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอืน         132.87          148.69          212.98          235.60  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 18,689.31  21,288.30  25,187.77  26,032.25  
รวมสินทรัพย์ 32,999.47  38,260.14  44,502.66  44,919.13  

หนีสินหมนุเวียน     

เงินกู้ ยืมระยะสันจากสถาบนัการเงิน 2,630.71 4,065.34 3,861.46 6,639.49 

เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน 5,615.07 7,052.14 8,406.35 7,453.39 

เงินกู้ ยืมระยะยาวทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี 567.22 762.17 696.38 557.54 

หุ้นกู้ ทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี - - 1,597.21 91.50 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 310.96 291.53 229.80 190.59 

หนีสินหมนุเวียนอืน 27.14 55.47 43.79 45.57 

รวมหนีสินหมุนเวียน 9,151.10 12,226.65 14,834.99 14,978.08 

หนีสินไม่หมนุเวียน     

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน       3,517.53       3,947.57       7,622.46       7,730.77  

หุ้นกู้       4,394.57       4,396.26       2,898.11       2,898.44  

หนีสินภาษีเงินได้รอการตดับัญชี         677.60          647.49          675.83          667.46  

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน         617.66          636.24          640.80          597.56  

หนีสินไม่หมนุเวยีนอืน         110.78          122.11          131.55          131.79  

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 9,318.14  9,749.67  11,968.75  12,026.02  
รวมหนีสิน 18,469.24  21,976.32  26,803.74  27,004.10  

ส่วนของผู้ถือหุน้     

ทนุทีออกและชําระแล้ว      1,588.13       1,588.13       1,590.44       1,590.59  

เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น                   -                     -                     -              11.37  

ส่วนเกินทนุ          3,275.66       3,275.66       3,216.56       3,222.78  

ใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้น                   -              54.12          115.44          157.06  

กําไรสะสม      7,672.82       8,864.80       9,765.19       9,950.82  

องค์ประกอบอืนของส่วนของผู้ถือหุ้น     6.79         (54.78)            72.23               9.78  

รวมส่วนของบริษัท  12,543.40   13,727.93   14,759.86   14,942.40  

ส่วนได้เสียทีไม่มีอํานาจควบคมุ      1,986.83       2,555.89       2,939.06       2,972.63  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 14,530.23  16,283.82 17,698.92  17,915.03  
รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 32,999.47  38,260.14  44,502.66  44,919.13  
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บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน) งบการเงินรวม 
งบแสดงผลการดําเนินงาน (หน่วย : ล้านบาท) 2554 

(ปรับปรุงใหม่) 
2555 2556 ม.ค.–ม.ิย. 57 

รายได้จากการขายและการให้บริการ   31,234.51    37,429.06    42,226.37    21,361.78  

รายได้อืน         473.88          625.44          613.05          336.86  

รวมรายได้  31,708.39   38,054.50   42,839.42   21,698.64  

ต้นทนุขายและต้นทนุการให้บริการ   23,519.28    28,401.96    32,131.33    16,499.33  

คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 4,819.55  6,115.74  7,016.59  3,757.12  

ต้นทนุทางการเงิน         366.05          502.88          575.18          301.83  

รวมค่าใช้จ่าย  28,704.88   35,020.58   39,723.10   20,558.28  

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม           45.66            65.98            64.93            39.62  

กําไรก่อนภาษีเงินได้      3,049.17       3,099.90       3,181.25       1,179.98  

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้       671.75       604.62       566.58     243.32 

กําไรสําหรับปี/งวด    2,377.42     2,495.28     2,614.67       936.66  

 
บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน) งบการเงินรวม 
งบกระแสเงินสด (หน่วย : ล้านบาท) 2554 

(ปรับปรุงใหม่) 
2555 2556 ม.ค.–ม.ิย. 57 

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 3,183.58 3,658.90 4,088.06 1,892.29 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ (3,906.04) (3,891.93) (5,046.89) (2,069.03) 

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน 1,392.96  505.38  651.37  326.67  

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพมิขึน 
(ลดลง) สุทธิ 

 670.50  272.35   (307.46) 149.93  

 

บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน) งบการเงินรวม 
อัตราส่วนทางการเงิน 2554 

(ปรับปรุงใหม่) 
2555 2556 ม.ค.–ม.ิย. 57 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)        1.56         1.39         1.30         1.26  

อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว (เท่า)        1.00         0.83         0.73         0.75  

อตัราส่วนหมนุเวียนลกูหนีการค้า (เท่า)        5.33         5.67         5.79         5.53  

ระยะเวลาเก็บหนีเฉลีย (วนั)      67.50       63.45       62.20       65.08  

อตัราส่วนหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)        4.90         4.74         4.20         4.10  

ระยะเวลาขายสินค้า (วนั)      73.40       75.98       85.75       87.85  

อตัราส่วนหมนุเวียนเจ้าหนี (เท่า)        7.10         7.15         6.73         7.37  

ระยะเวลาการชําระหนีโดยเฉลีย (วนั)      50.67       50.38       53.52       48.86  

Cash Cycle (วนั)      90.22       89.05       94.43     104.07  
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บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน) งบการเงินรวม 
อัตราส่วนทางการเงิน 2554 

(ปรับปรุงใหม่) 
2555 2556 ม.ค.–ม.ิย. 57 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร (Profitability Ratio) 

อตัรากําไรขนัต้น (%) 24.70% 24.12% 23.91% 22.76% 

อตัรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 9.27% 7.78% 7.29% 5.17% 

อตัรากําไรสทุธิ (%) 6.85% 6.45% 5.75% 3.95% 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) 17.86% 18.38% 17.03% 11.37% 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio) 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 6.48% 6.31% 5.45% 3.76% 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 27.83% 25.47% 23.74% 19.28% 

อตัราการหมนุของสินทรัพย์ (เท่า)        1.04         1.07         1.04         0.97  

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio) 

อตัราส่วนหนีสินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น (เท่า) 1.27 1.35 1.51 1.51 

อตัราส่วนความสามารถชําระดอกเบีย (เท่า) 6.85 5.80 5.22 3.80 

อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) 54.18% 55.24% 55.07% 65.95% 

 

คําอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานรวมของบริษัทฯ 

ผลการดาํเนินงาน 

รายได้ 

ปี 2554 – 2556 บริษัทฯ มีรายได้รวมทังสิน 31,708.39 ล้านบาท 38,054.50 ล้านบาท และ 42,839.42 ล้านบาท ตามลําดบั โดย

เป็นรายได้จากการขายและให้บริการจํานวน 31,234.51 ล้านบาท 37,429.06 ล้านบาท และ 42,226.37 ล้านบาท ตามลําดับ หรือ

คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 19.83 และร้อยละ 12.82 ในปี 2555 – 2556 ตามลําดบั ซึงรายได้ของบริษัทฯ มาจากการดําเนิน

ธุรกิจหลักเกียวกับการผลิต การจัดจําหน่าย และการให้บริการด้านต่างๆ ใน 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุ

ภณัฑ์ กลุ่มสินค้าและบริการทางอปุโภคบริโภค และกลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และเทคนิค ทังนี สาเหตุทีรายได้จากการ

ขายและให้บริการในปี 2555 – 2556 มีแนวโน้มเพิมขึน เนืองจากการขยายตวัของทกุกลุ่มสินค้าและบริการ โดยเฉพาะอย่างยิงกลุ่ม

สินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภคซึงมีอตัราการเตบิโตร้อยละ 18.71 และร้อยละ 33.91 ในปี 2555 – 2556 ตามลําดบั  

 

สําหรับงวด 6 เดอืนแรกของปี 2557 บริษัทฯ มีรายได้รวมทังสิน 21,698.64 ล้านบาท เป็นรายได้จากการขายและให้บริการจํานวน 

21,361.78 ล้านบาท เพิมขึน 526.34 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตเพิมขึนร้อยละ 2.53 เมือเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน 

ซงึเป็นผลมาจากการเติบโตของทุกกลุ่มสินค้าและบริการ ยกเว้นกลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์ โดยเป็นผลจากการลดลง

ของธุรกิจบรรจภุณัฑ์แก้วเป็นหลัก 
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ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย 

ปี 2554 – 2556 บริษัทฯ มีต้นทุนขายและให้บริการจํานวน 23,519.28 ล้านบาท 28,401.96 ล้านบาท และ 32,131.33 ล้านบาท 

ตามลําดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 75.30 ร้อยละ 75.88 และร้อยละ 76.09 ของรายได้จากการขายและให้บริการในแต่ละปี สาเหตุที

อตัราส่วนต้นทนุขายและให้บริการตอ่รายได้จากการขายและให้บริการค่อนข้างใกล้เคียงกันในแต่ละปี เป็นผลมาจากการควบคมุ

ต้นทนุทีมีประสิทธิภาพ 

 

คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารสําหรับปี 2554 – 2556 มีจํานวน 4,819.55 ล้านบาท 6,115.74 ล้านบาท และ 7,016.59 ล้านบาท 

ตามลําดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 15.43 ร้อยละ 16.34 และร้อยละ 16.62 ของรายได้จากการขายและให้บริการในแต่ละปี โดยในปี 

2555 – 2556 บริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิมขึนจากปีก่อนหน้าจํานวน 1,296.19 ล้านบาท และ 900.85 ล้านบาท 

หรือเพิมขึนร้อยละ 26.89 และร้อยละ 14.73 ซงึสาเหตสุ่วนใหญ่ทีทําให้ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิมขึนระหว่างปี 2555 เป็น

ผลจากค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและส่งเสริมการขายทีเพิมขึนของทุกกลุ่มสินค้าและบริการ ซึงส่วนใหญ่เกิดจากกลุ่มสินค้าและ

บริการทางอปุโภคบริโภค โดยเฉพาะผลิตภณัฑ์ของบริษัท บีเจซ ีดานอน แดรี จํากัด และผลิตภณัฑ์เครืองสําอางค์ 

 

สําหรับงวด 6 เดอืนแรกของปี 2557 บริษัทฯ มีต้นทนุขายและให้บริการจํานวน 16,499.33 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 77.24 ของ

รายได้จากการขายและให้บริการ เพิมขึน 804.18 ล้านบาท หรือคดิเป็นอัตราการเพิมขึนร้อยละ 5.12 เมือเทียบกับงวดเดียวกันของ

ปี 2556 ส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารสําหรับงวด 6 เดือนของปี 2557 มีจํานวน 3,757.12 ล้านบาท เพิมขึนจํานวน 339.79 

ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิมขึนร้อยละ 9.94 เมือเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า เนืองจากการจัดทํารายการส่งเสริม

การตลาดเพือกระตุ้นยอดขาย โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค 

 

กําไร 

สําหรับผลประกอบการในปี 2554 – 2556 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิจํานวน 2,377.42 ล้านบาท 2,495.28 ล้านบาท และ 2,614.67 ล้าน

บาท ตามลําดบั ซึงเพิมขึน 117.86 ล้านบาท และ 119.38 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิมขึนร้อยละ 4.96 และร้อยละ 4.78 ใน

ปี 2555 – 2556 ตามลําดบั โดยบริษัทฯ มีอัตรากําไรสุทธิร้อยละ 6.85 ร้อยละ 6.45 และร้อยละ 5.75 ของรายได้รวมในแต่ละปี 

สําหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2557 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิจํานวน 936.66 ล้านบาท ลดลง 519.23 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการ

ลดลงร้อยละ 35.66 เมือเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2556 โดยบริษัทฯ มีอัตรากําไรสุทธิร้อยละ 3.95 ลดลงจากร้อยละ 6.23 

สําหรับงวดเดยีวกันของปีก่อนหน้า เนืองจากการเพิมขึนของต้นทุนขายของทุกกลุ่มสินค้าและบริการ ประกอบกับการเพิมขึนของ

คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารโดยเฉพาะกลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภณัฑ์และอปุโภคบริโภคตามทีกล่าวไว้ข้างต้น 

 

ฐานะทางการเงิน 

สินทรัพย์ 

สินทรัพย์รวม ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 – 2556 มีจํานวน 32,999.47 ล้านบาท 38,260.14 ล้านบาท และ 44,502.66 ล้านบาท 

ตามลําดบั ประกอบด้วยสินทรัพย์หมนุเวียนจํานวน 14,310.16 ล้านบาท 16,971.84 ล้านบาท และ 19,314.89 ล้านบาท หรือคิด

เป็นร้อยละ 43.36 ร้อยละ 44.36 และร้อยละ 43.40 ของสินทรัพย์รวมในแต่ละปีตามลําดับ โดยสินทรัพย์หมนุเวียนหลักในปี 2554 

– 2556 ได้แก่ ลกูหนีการค้าและลกูหนีอืน ซงึคดิเป็นร้อยละ 49.80 ร้อยละ 47.12 และร้อยละ 46.60 ของสินทรัพย์หมุนเวียนรวมใน
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แต่ละปี และสินค้าคงเหลือ ซึงคิดเป็นร้อยละ 35.81 ร้อยละ 40.44 และร้อยละ 43.71 ของสินทรัพย์หมุนเวียนรวมในแต่ละปี 

ในขณะทีสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนในปี 2554 – 2556 มีจํานวน 18,689.32 ล้านบาท 21,288.30 ล้านบาท และ 25,187.77 ล้านบาท 

หรือคิดเป็นร้อยละ 56.64 ร้อยละ 55.64 และร้อยละ 56.60 ของสินทรัพย์รวมตามลําดบั โดยสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนหลัก ได้แก่ ทีดิน 

อาคารและอุปกรณ์ โดยในปี 2554 – 2556 มีจํานวน 14,142.50 ล้านบาท 16,583.07 ล้านบาท และ 18,606.79 ล้านบาท คิดเป็น

ร้อยละ 75.67 ร้อยละ 77.90 ร้อยละ 73.87 ของสินทรัพย์ไม่หมนุเวยีนรวมในแตล่ะปี ทังนี สินทรัพย์รวมทีเพิมขึนในปี 2555 ร้อยละ 

15.94 หรือ 5,260.66 ล้านบาท มีสาเหตหุลักมาจากการลงทุนในทีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิและการเพิมขึนของสินค้าคงเหลือ

จํานวน 2,440.57 ล้านบาท และ 1,739.68 ล้านบาท ตามลําดบั ขณะทีสินทรัพย์รวมในปี 2556 เพิมขึนร้อยละ 16.32 หรือ 

6,242.52  ล้านบาท เนืองจากการลงทุนในทีดิน อาคารและอุปกรณ์และการเพิมขึนของสินค้าคงเหลือ โดยบริษัทฯ มีทีดิน อาคาร

และอุปกรณ์สุทธิเพิมขึนจํานวน 2,023.71 ล้านบาท ซึงเกิดจากการซือธุรกิจ 216 ล้านบาท อีกทัง บริษัทฯ มีการลงทุนเพิมขึน 

3,601 ล้านบาท โดยมาจากกลุ่มธุรกิจหลัก คือ กลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์ 2,665 ล้านบาท และกลุ่มสินค้าและบริการ

ทางอุปโภคบริโภค 466 ล้านบาท และมีสินค้าคงเหลือเพิมขึน 1,579.45 ล้านบาท จากปี 2555 โดยส่วนใหญ่สินค้าคงเหลือทีเพิม

ขึนมาจากกลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจภุณัฑ์ 

 

ณ วันที 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจํานวน 44,919.13 ล้านบาท ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนจํานวน 

18,886.88 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42.05 ของสินทรัพย์รวม ในขณะทีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมีจํานวน 26,032.25 ล้านบาท หรือ

คิดเป็นร้อยละ 57.95 ของสินทรัพย์รวม ทังนี สาเหตุทีมลูค่าของสินทรัพย์รวม ณ สินไตรมาสที 2 ปี 2557 เพิมขึนจาก ณ สินปี 

2556 จํานวน 416.47 ล้านบาท หรือเพิมขึนร้อยละ 0.94 ส่วนใหญ่เป็นผลจากการเพิมขึนของทีดนิ อาคารและอุปกรณ์  

 

หนีสิน 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2554 – 2556 บริษัทฯ มีหนีสินรวมจํานวน 18,469.24 ล้านบาท 21,976.31 ล้านบาท และ 26,803.74 ล้าน

บาท ตามลําดบั เมือพิจารณาโครงสร้างหนีสินรวมในปี 2554 – 2556 พบว่า ประกอบด้วยหนีสินหมนุเวียนจํานวน 9,151.11 ล้าน

บาท 12,226.65 ล้านบาท และ 14,834.99 ล้านบาท หรือคดิเป็นร้อยละ 49.55 ร้อยละ 55.64 และร้อยละ 55.35 ของหนีสินรวมใน

แต่ละปี ในขณะทีหนีสินไม่หมุนเวียนมีจํานวน 9,318.14 ล้านบาท 9,749.67 ล้านบาท และ 11,968.75 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อย

ละ 50.45 ร้อยละ 44.36 และร้อยละ 44.65 ของหนีสินรวมในแต่ละปี ทังนี หนีสินรวมเพิมขึนระหว่างปี 2555 ร้อยละ 18.99 หรือ 

3,507.07 ล้านบาท ส่วนใหญ่มีสาเหตจุากการเพิมขึนของเงินกู้ ยืมระยะสันจากสถาบันการเงินและเจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน

จํานวน 1,434.62 ล้านบาท และ 1,437.06 ล้านบาท ตามลําดบั ในขณะทีหนีสินรวมในปี 2556 เพิมขึนจากปี 2555 ร้อยละ 21.97 

หรือ 4,827.42 ล้านบาท เป็นผลจากการเพิมขึนของเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและเจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืนจํานวน 

3,674.90 ล้านบาท และ 1,354.22 ล้านบาท ตามลําดบั 

 

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ มีหนีสินรวมทังสิน 27,004.10 ล้านบาท ประกอบด้วยหนีสินหมุนเวียนจํานวน 14,978.09  

ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 55.47 ของหนีสินรวม ในขณะทีหนีสินไม่หมนุเวียนมีจํานวน 12,026.02 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 

44.53 ของหนีสินรวม จะเห็นได้วา่หนีสินรวม ณ สินไตรมาสที 2 ปี 2557 เพิมขึนจาก ณ สินปี 2556 ร้อยละ 0.75 หรือ 200.37 ล้าน

บาท ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเพิมขึนของเงินกู้ ยืมระยะสันจากสถาบนัการเงิน 2,778.03 ล้านบาท 
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ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2554 – 2556 และ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ ถือหุ้นรวมจํานวน 14,530.23 ล้านบาท 

16,283.82 ล้านบาท 17,698.92 ล้านบาท และ 17,915.03 ล้านบาท ตามลําดบั โดยในปี 2555 – 2556 และ ณ วนัที 30 มิถุนายน 

2557 ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเพิมขึนเมือเทียบกบัปีก่อนหน้าร้อยละ 12.07 ร้อยละ 8.69 และ 1.22 หรือ 1,753.60 ล้านบาท 1,415.09 

ล้านบาท และ 216.11 ล้านบาท เนืองจากผลประกอบการทีมีกําไรสุทธิของบริษัทฯ  

 

สภาพคล่อง 

สําหรับปี 2554 – 2556 และสําหรับงวดหกเดือนแรกของปี 2557 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดําเนินงานจํานวน 

3,183.58 ล้านบาท 3,658.90 ล้านบาท 4,088.06 ล้านบาท และ 1,892.29 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่มาจากกําไรก่อนภาษีเงินได้

จํานวน 3,049.17 ล้านบาท 3,099.90 ล้านบาท 3,181.25 ล้านบาท และ 1,179.98 ล้านบาท ในปี 2554 – 2556 และสําหรับงวด

หกเดือนแรกของปี 2557 ตามลําดบั รวมถึงการเพิมขึนของเจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืนจํานวน 376.74 ล้านบาท 1,291.21 ล้าน

บาท 1,099.95 ล้านบาท ในปี 2554 – 2556 ตามลําดบั สําหรับกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุนในปี 2554 – 2556 

และสําหรับงวดหกเดอืนแรกของปี 2557 มีจํานวน 3,906.04 ล้านบาท 3,891.93 ล้านบาท 5,046.89 ล้านบาท และ 2,069.03 ล้าน

บาท ตามลําดบั โดยส่วนใหญ่ใช้ไปในการซือทีดิน อาคาร และอุปกรณ์จํานวน 2,606.63 ล้านบาท 3,661.43 ล้านบาท 3,656.04 

ล้านบาท และ 2,091.53 ล้านบาท ในแต่ละปี ส่วนกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมการจัดหาเงินในปี 2554 – 2556 และ

สําหรับงวดหกเดือนแรกของปี 2557 มีจํานวน 1,392.96 ล้านบาท 505.38 ล้านบาท 651.37 ล้านบาท และ 326.66 ล้านบาท 

ตามลําดบั โดยส่วนใหญ่เป็นเงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสนัและระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

 

1.6 สภาวะอุตสาหกรรม 

 

เนืองจากธุรกิจของกลุ่มบริษัทในปัจจุบัน ประกอบด้วย กลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์ กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภค

บริโภค กลุ่มสินค้าและบริการทางทางเวชภัณฑ์และทางเทคนิค และกลุ่มธุรกิจอืนๆ (ธุรกิจต่างประเทศ ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจ

เทคโนโลยีสารสนเทศ) ดงันัน การขยายตัวของภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศและภูมิภาคอาเซียน ซึงเป็นกลุ่มลูกค้าสําคัญของ

กลุ่มบริษัทในปัจจุบนั จึงเป็นปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการเตบิโตของธุรกิจของกลุ่มบริษัท ซึงเป็นผู้ผลิตสินค้าและบริการตงัแต่ต้นนําถึง

ปลายนํา รวมทังเป็นผู้จดัจําหน่ายสินค้าอปุโภคบริโภคทีใช้ในชีวิตประจําวนั  

 

ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของไทยปี 2557 

ข้อมลูจากธนาคารแห่งประเทศไทย ระบุว่า ภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศในไตรมาส 2 ปี 2557 มีแนวโน้มปรับดีขึนจากไตรมาส

ก่อนหน้า เนืองจากสถานการณ์การเมืองและนโยบายภาครัฐทีมีความชัดเจนมากขึนได้ช่วยสร้างความเชือมันของครัวเรือนและ

ธุรกิจ ส่งผลให้การใช้จ่ายในประเทศเริมฟืนตวั โดยพบว่าในไตรมาส 2 ปี 2557 การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนปรับตวัดีขึนเมือเทียบ

กับไตรมาสก่อนหน้า เนืองจากผู้ บริโภคเริมคลายความกังวลต่อสถานการณ์การเมือง ส่งผลให้มีการจับจ่ายใช้สอยมากขึน 

โดยเฉพาะในสินค้าไม่คงทน (เช่น อาหารและเครืองดืม กลุ่มเวชภัณฑ์ยา) ทีปรับดีขึนเป็นลําดบั ขณะทีการใช้จ่ายในสินค้าคงทน 

(เช่น รถยนต์ เครืองใช้ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์) เริมทรงตวัในระยะตอ่ไป  

 



รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงนิอสิระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์ 

 

 34 

                                                  

 

 

 2556 
2556 2557 

ครึง 
ปีแรก 

ครึง 
ปีหลัง 

ครึงปี
แรกP 

ไตร
มาส1 

ไตร
มาส2p 

ดชันี 147.4 148.0 149.1 146.3 146.2 146.3 

%YoY 0.3 2.2 0.0 -1.2 -1.7 -0.7 

%QoQ - - - - -0.4 0.1 
หมายเหต ุP = ข้อมลูเบืองต้น 
ทีมา ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 

สําหรับภาวะการค้า พบว่าในเดอืนเมษายนและพฤษภาคม 2557 แม้ภาวะการค้าโดยรวมยังคงหดตวั แต่ปรับตัวดีขึนจากไตรมาส

ก่อนหน้า โดยการค้าส่งในเดอืนเมษายนและพฤษภาคม 2557 หดตวัร้อยละ 11.7 และร้อยละ 2.5 ตามลําดบั ปรับตวัดีขึนจากติด

ลบร้อยละ 15.2 ในไตรมาสก่อนหน้า เช่นเดยีวกบัการค้าปลีก ซงึในเดือนเมษายนและพฤษภาคม 2557 หดตวัร้อยละ 7.2 และร้อย

ละ 8.4 ตามลําดบั ปรับตวัดีขึนจากตดิลบร้อยละ 9.1 ในไตรมาสก่อนหน้า ซงึเป็นผลจากการทียอดขายสินค้าชันกลางและสินค้าไม่

คงทนในกลุ่มสินค้าจําเป็น เช่น อาหารและเครืองดมื กลุ่มเวชภณัฑ์ยา เครืองสําอาง และยอดขายห้างสรรพสินค้าขยายตวัด ี 
 

ตารางท ี8 ดัชนีการค้าปี 2556 – เดือนพฤษภาคม 2557 
 

 2556 Δ% 
2557  

ไตรมาส 1 Δ% เมษายน Δ% พฤษภาคมE Δ% 
1. ดชันกีารค้าสง่ (2545 = 100) 216.2 -2.2 198.2 -15.2 181.5 -11.7 202.6 -2.5 

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

รถยนต์ และนํามนัเชือเพลิง
รถยนต์ 

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

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

 

การผลิตภาคอตุสาหกรรมในไตรมาส 2 ปี 2557 พบวา่ หดตวัร้อยละ 5 จากช่วงเดียวกนัปีก่อน แต่เป็นการหดตวัทีน้อยลงจากไตรมาส

ก่อนหน้า เนืองจากอุปสงค์จากต่างประเทศปรับตวัดีขึนตามการฟืนตวัของเศรษฐกิจโลก สําหรับการส่งออกสินค้าในไตรมาส 2 ปี 

2557 พบวา่ ปรับดีขึนเล็กน้อยตามอุปสงค์ของประเทศอุตสาหกรรมหลัก สอดคล้องกับการขยายตัวของการผลิตภาคอุตสาหกรรม

เพือส่งออก อย่างไรก็ดี การส่งออกในภาพรวมยังฟืนตวัได้คอ่นข้างช้า เนืองจากอปุสงค์ของภมิูภาคเอเชียทียงัอ่อนแอ 

 

ตารางท ี7 ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนปี 2556 – ไตรมาส 2 ปี 2557 
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 ตารางท ี9 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมปี 2556 – เดือนมิถุนายน 2557 

อุตสาหกรรม ปี 2556 
ปี 2556 ปี 2557 

ครึงปีแรก ครึงปีหลัง ครึงปีแรก ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 

อาหารและเครืองดืม -6.7 -2.1 -11.5 -4.1 -3.4 -4.8 

ปิโตรเลยีม -2.0 -10.6 7.2 -2.3 -6.7 2.5 

สงิทอ 3.3 6.7 0.1 -1.8 -0.5 -3.1 

เครืองนุ่งหม่ -4.4 -10.9 2.6 2.7 8.0 -2.4 

Hard Disk Drive -7.5 -12.7 -1.8 -2.8 -7.8 2.3 

IC & Semiconductor -0.3 -1.3 0.6 8.5 5.8 11.2 

รถยนต์ 1.4 28.1 -18.8 -27.6 -26.2 -29.3 

ปนูและวสัดกุ่อสร้าง 2.1 3.3 0.8 -3.6 -1.6 -5.6 

เคมีภัณฑ์ -0.9 -0.4 -1.5 1.8 2.2 1.3 

ยางและพลาสติก 2.4 2.4 2.5 4.1 4.0 4.2 

เครืองใช้ไฟฟ้า -2.1 3.4 -8.1 -4.1 -0.6 -7.4 

รวม -3.2 -1.0 -5.4 -6.1 -7.1 -5.0 
ทีมา ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 

ในใตรมาส 2 ปี 2557 การลงทุนภาคเอกชนหดตวัจากช่วงเดียวกันปีก่อนตามการลงทุนในหมวดเครืองจักรและอุปกรณ์เพือใช้ใน

อตุสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เครืองใช้ไฟฟ้าและยานยนต์ ขณะทีการลงทนุในหมวดก่อสร้างหดตวัตามอุปสงค์ทีชะลอลง อย่างไรก็ดี 

การลงทุนคอ่นข้างทรงตวัหากเทียบกบัไตรมาสก่อนหน้า สําหรับเสถียรภาพเศรษฐกิจ พบว่า การว่างงานอยู่ในระดับตําอยู่ทีร้อยละ 

1.0 อตัราเงินเฟ้อปรับสงูขึนตามราคาอาหารสําเร็จรูปและราคาพลังงาน  ดลุบญัชีเดินสะพดัเกินดลุตามการนําเข้าสินค้าทีหดตวัเป็น

สําคญั  ขณะทีดลุเงินทุนเคลือนย้ายขาดดลุตามการออกไปลงทนุใหลักทรัพย์ตา่งประเทศและการลงทุนโดยตรงของนกัลงทนุไทย  

 

ตารางท ี10 ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนปี 2556 – ไตรมาส 2 ปี 2557 
 

 2556 
2556 2557 

ครึง 
ปีแรก 

ครึง 
ปีหลัง 

ครึงปี
แรกP 

ไตร
มาส1 

ไตร
มาส2p 

ดชันี 238.9 241.9 235.9 231.2 230.9 231.4 

%YoY -2.6 0.7 -5.7 -4.4 -6.1 -2.7 

%QoQ/ 

%MoM 

- - - - -0.9 0.2 

หมายเหต ุP = ข้อมลูเบืองต้น 
ทีมา ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 

ภาคการท่องเทียว ธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร ในไตรมาส 2 ปี 2557 พบว่า ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การเมือง โดยมี

จํานวนนักท่องเทียวต่างประเทศ 5.3 ล้านคน ลดลงร้อยละ 12.3 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ตามการลดลงของนักท่องเทียว

ตา่งชาติโดยเฉพาะเอเชีย ได้แก่ จีน มาเลเซีย ญีปุ่ น และอินเดีย ซึงเป็นตลาดหลัก เนืองจากได้รับผลกระทบจากการเปลียนแปลง

ทางการเมืองและการประกาศเคอร์ฟิว ส่งผลให้มีจํานวนประเทศทีประกาศเตือนนักท่องเทียวเพิมขึน รวมทังเพิมระดบัความรุนแรง
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ในประกาศเตอืนขึนด้วย และด้วยสาเหตสุถานการณ์การเมืองดงักล่าวทําให้อัตราการเข้าพกัโรงแรมในไตรมาส 2 ปี 2557 ลดลงมา

อยู่ทีร้อยละ 47.5 เมือเทียบกับช่วงเดยีวกันของปีก่อน ซงึอยู่ทีร้อยละ 60.3 โดยเป็นการลดลงในทกุภูมิภาค  

 

ตารางท ี11 เครืองชีภาคการท่องเทียว ปี 2556 – ไตรมาส 2 ปี 2557 
 2556 2557 

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

อตัราการเปลียนแปลงจากระยะเดียวกนั

ของปีก่อน (ร้อยละ) 

23.1 14.8 18.8 -7.8 -12.3 -10.7 -24.4 

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

ทีมา ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 

สํานกังานเศรษฐกิจการคลงัได้ประมาณการอัตราขยายตวัของเศรษฐกิจไทยปี 2557 ณ เดือนกรกฎาคม 2557 ว่า จะขยายตัวร้อย

ละ 2.0 (โดยมีช่วงคาดการณ์ทีร้อยละ 1.5 – 2.5) ปรับลดลงจากการคาดการณ์เมือเดือนมีนาคม 2557 ทีร้อยละ 2.6 เนืองจาก

สถานการณ์การเมืองทําให้อัตราการเติบโตในไตรมาสแรกของปี 2557 ชะลอตวัมากกว่าทีประมาณการไว้ อีกทังสถานการณ์

การเมืองทียืดเยือได้ส่งผลกระทบต่อระดบัความเชือมนัของผู้บริโภคและภาคธุรกิจในช่วงครึงปีแรก อย่างไรก็ดี ในช่วงครึงปีหลังของ

ปี 2557 คาดว่าความชัดเจนของสถานการณ์ทางการเมือง การดําเนินมาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือนร้อนของ

ประชาชน นโยบายส่งเสริมการลงทนุของภาครัฐ รวมทังการเร่งรัดการใช้จ่ายภายใต้แผนการลงทุนภาครัฐ และการเร่งกระบวน การ

จดัทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี 2558 จะเป็นปัจจยัสําคญัทีจะเป็นแรงขบัเคลือนให้อปุสงค์ภายในประเทศขยายตวัได้ตอ่เนือง 

 

ภาวะเศรษฐกิจของภมิูภาคอาเซียน 

ข้อมลูจากสํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (“สศช.”) ณ เดือนพฤษภาคม 2557 ระบุว่า เศรษฐกิจ

ภูมิภาคอาเซียนในไตรมาสแรกของปี 2557 ของอินโดนีเซีย เวียดนาม และมาเลเซียขยายตัวร้อยละ 5.2 ร้อยละ 5.0 และร้อยละ 

6.2 ตามลําดบั ลดลงเมือเทียบกับไตรมาส 4 ของปี 2556 ทีขยายตวัร้อยละ 5.7 ร้อยละ 6.0 และร้อยละ 5.1 ตามลําดบั การชะลอ

ตวัของเศรษฐกิจอินโดนีเซยีมีสาเหตสุําคญัมาจากการหดตวัของภาคการส่งออกร้อยละ 0.8 ในขณะทีค่าเงินรูเปียห์เริมมีเสถียรภาพ

ดขึีนและอัตราเงินเฟ้อชะลอลง เช่นเดียวกับเศรษฐกิจเวียดนามทีชะลอลงตามอุปสงค์ภายในประเทศทีอ่อนแอ และการขยายตวั

ของสินเชือทียังอยู่ในระดับตํา อย่างไรก็ตาม การแก้ไขปัญหาสินเชือทีไม่ก่อให้เกิดรายได้ในภาคธนาคารของเวียดนามมีความ

คบืหน้าไปมาก และมลูคา่การส่งออกของเวียดนามยงัขยายตวัในเกณฑ์สูง ร้อยละ 14.1 จะช่วยสร้างความเชือมันให้กับภาคธุรกิจ

ของเวยีดนามในระยะตอ่ไป ขณะทีเศรษฐกิจมาเลเซยียงัขยายตวัสงูขึนตอ่เนือง โดยมีแรงขับเคลือนหลักจากการบริโภคภาคเอกชน

และการลงทุนภาคเอกชน รวมทัง ภาคการส่งออกทีขยายตวัด ีร้อยละ 7.9 ตามการฟืนตวัของเศรษฐกิจสหรัฐฯ และยุโรป ขณะทีเงิน

เฟ้อเฉลียยังสงูขึนจากไตรมาสก่อนตามการเพิมขึนของต้นทุนปัจจัยการผลิตภายในประเทศ สําหรับเศรษฐกิจฟิลิปปินส์พบว่ายัง

ขยายตวัดี สอดคล้องกับการเพิมขึนของเงินส่งกลับของแรงงานทีทํางานอยู่ในต่างประเทศ ร้อยละ 5.8 ในช่วงเดือนมกราคมถึง

กมุภาพันธ์ ซงึเป็นปัจจยัสนบัสนนุการขยายตวัของการบริโภคภาคครัวเรือน 

 

สศช.คาดการณ์เศรษฐกิจปี 2557 ของภูมิภาคอาเซยีนวา่ เศรษฐกิจอินโดนีเซียในปี 2557 จะขยายตวัร้อยละ 5.4 ชะลอลงจากร้อย

ละ 5.8 ในปี 2556 ตามการชะลอตวัของอุปสงค์ภายในประเทศ เนืองจากการเพิมขึนของอัตราดอกเบียและแนวโน้มการเร่งขึนของ
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อตัราเงินเฟ้อเนืองจากรัฐบาลยกเลิกการอดุหนนุราคานํามนัภายในประเทศ อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจอินโดนีเซียมีแนวโน้มปรับตวัดี

ขึนในช่วงครึงหลังของปี เนืองจากนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดใหม่จะมีความชัดเจนมากขึน และจะช่วยสนับสนุนการ

ขยายตวัของความเชือมนัและบรรยากาศทางเศรษฐกิจ ในขณะทีการส่งออกมีแนวโน้มขยายตวัเร่งขึนตามการฟืนตวัของเศรษฐกิจ

ประเทศคูค้่าและการอ่อนคา่ของเงินรูเปีย สําหรับเศรษฐกิจฟิลิปปินส์คาดว่าจะขยายตวัร้อยละ 6.5 ในปี 2557 ชะลอลงจากร้อยละ 

7.2 ในปี 2556 โดยการบริโภคภาคเอกชนยังคงเป็นแรงสนับสนุนเศรษฐกิจ ด้านเศรษฐกิจเวียดนามคาดว่า ในปี 2557 จะขยายตวั

ร้อยละ 5.5 ปรับตัวดีขึนจากร้อยละ 5.4 ในปี 2556 ส่วนหนึงเป็นผลจากความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาสินเชือทีไม่ก่อให้เกิด

รายได้ในภาคธนาคาร และการขยายตัวของภาคการส่งออกจากการฟืนตัวของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป 

เช่นเดียวกับเศรษฐกิจมาเลเซียทีคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 5.0 เพิมขึนจากร้อยละ 4.7 ในปี 2556 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการ

ส่งออกทีปรับตวัดีขึนตามการฟืนตวัของเศรษฐกิจโลก  
 

ตารางท ี12 อัตราการขยายตวัทางเศรษฐกิจและการส่งออกของประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน 

 
อัตราขยายตวัทางเศรษฐกิจ (GDP) อัตราขยายตวัของการส่งออก ปี 2557 

ปี 2556 
ไตรมาส 4 
ปี 2556 

ไตรมาส 1 
ปี 2557 

ปี 2557F ปี 2558F ปี 2559F มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม 

อินโดนเีซยี  5.8 5.7 5.2 5.4 5.6 5.6 -5.9 -3.0 -1.3 

มาเลเซีย  4.7 5.1 6.2 5.0 5.0 5.0 3.3 5.2 -8.4 

ฟิลิปปินส ์ 7.2 6.5 n.a 6.5 6.9 6.5 9.2 24.4 n.a. 

เวยีดนาม  5.4 6.0 5.0 5.5 5.6 5.8 -5.8 1.2 20.0 

หมายเหต ุปี 2557F คาดการณ์โดยสศช.  ปี 2558F และปี 2559F คาดการณ์โดยธนาคารโลก  
ทีมา : สศช. และธนาคารโลก 

 

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยและภมิูภาคอาเซียนในอนาคต 

ธนาคารโลกคาดการณ์วา่เศรษฐกิจไทยในปี 2558 – 2559 จะขยายตวัอยู่ทีร้อยละ 4.5 จากการฟืนตัวของเศรษฐกิจโลกและการใช้

จ่ายในประเทศ  สําหรับเศรษฐกิจอินโดนีเซียคาดว่า ในปี 2558 – 2559 จะขยายตวัร้อยละ 5.6 โดยยังมีความเสียงจากการขาด

นโยบายสนบัสนนุทางการค้า การลดลงของราคาสินค้าโภคภณัฑ์ การชะลอตวัของการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน โดยเฉพาะ

ภาคการก่อสร้าง เนืองจากความเข้มงวดในการปล่อยสินเชือและต้นทุนการนําเข้าทีเพิมสูงขึน  สําหรับเศรษฐกิจมาเลเซียคาดว่าจะ

ขยายตวัเพิมขึนมาอยู่ทีร้อยละ 5.0 ในปี 2558 – 2559 จากการขยายตัวของการส่งออก อย่างไรก็ดี ต้นทุนการจัดการหนีทีสูงขึน

และความมันคงทางการเงินการคลังจะเป็นแรงกดดนัอุปสงค์ภายในประเทศ  ด้านเศรษฐกิจฟิลิปปินส์คาดว่าการใช้จ่ายในการ

ก่อสร้างและซอ่มแซมโครงสร้างพืนฐานทีถูกทําลายจากภัยธรรมชาตใินปี 2556 จะสนับสนุนให้มีเศรษฐกิจขยายตวัร้อยละ 6.9 ในปี 

2558 และขยายตวัลดลงในปี 2559 มาอยู่ทีร้อยละ 6.5 ขณะทีเศรษฐกิจเวียดนามคาดว่าในปี 2558 – 2559 จะขยายตวัร้อยละ 

5.5 และร้อยละ 5.8 ตามลําดบั ซึงเป็นผลจากการปฏิรูปโครงสร้างการธนาคารและรัฐวิสาหกิจในประเทศ อย่างไรก็ดี การขยายตวั

ของภาวะเศรษฐกิจในภูมิภาคดงักล่าวยังมีความเสียงจากหลายปัจจัย เช่น การฟืนตัวของเศรษฐกิจประเทศหลักของโลกทีอาจ

เป็นไปน้อยกวา่ทีคาดการณ์  การเพิมอตัราดอกเบียในตลาดโลกและความผนัผวนของราคาสินค้าเนืองจากสถานการณ์การเมืองใน

ยโุรปตะวนัออก เป็นต้น 
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ส่วนท ี2  การขออนุมัตกิารเข้าซอืกิจการทงัหมดของเมโทร แคช แอนด์ แครี เวียดนาม ลิมิเต็ด 

 

2.1 ลักษณะและรายละเอียดของรายการ 

 

บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีความประสงค์จะเข้าซือเงินลงทุนจํานวนร้อยละ 100.00 ในเมโทร เวียดนาม ซึงเป็น

กิจการทีประกอบธุรกิจศนูย์จําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคแบบชําระเงินสดและบริการตนเอง ภายใต้ชือ“METRO” ในประเทศ

เวยีดนาม จากเมโทร อินเตอร์เนชันแนล โฮลดิง โดยมีมลูค่าการเข้าทํารายการเท่ากับ 655.00 ล้านยูโร (28,370 ล้านบาท คํานวณ

จากกรณีทีเมโทร เวียดนามไม่มีหนีสินทีมีภาระดอกเบียและไม่มีเงินสด) รวมถึงสิทธิการเช่าจํานวนประมาณ 47 ล้านยูโร (2,007 

ล้านบาท) ซงึได้ชําระไปแล้วสําหรับระยะเวลาเช่าคงเหลือ 7-37 ปี ซึงบริษัทฯ ได้มีการลงนามในสัญญาซือขายเงินลงทุนกับเมโทร 

อินเตอร์เนชนัแนล โฮลดงิ เมือวนัที 7 สิงหาคม 2557 ทีผ่านมา  

 

2.1.1 ประเภทและขนาดของรายการ 

 

การเข้าซอืเงินลงทุนทังหมดในเมโทร เวียดนามดงักล่าว เข้าข่ายเป็นการเข้าซือหรือการได้มาซึงกิจการของบริษัทอืน ตามมาตรา 

107 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 (รวมทังทีมีการแก้ไขเพิมเติม) และถือเป็นรายการได้มาซึงสินทรัพย์ตาม 

ประกาศได้มาและจําหน่ายไป มีขนาดรายการสงูสุดเท่ากับร้อยละ 64.00 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ (44,359 ล้านบาท) 

ซงึเป็นขนาดรายการทีมีมลูคา่สงูสดุเมือคาํนวณรายการตามเกณฑ์มลูค่ารวมของสิงตอบแทน โดยคํานวณจากงบการเงินรวมของ

บริษัทฯ สินสุด ณ วนัที 31 มีนาคม 2557และเมือรวมขนาดรายการดังกล่าวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์อืนของบริษัทฯ ทีเกิดขึน

ในช่วง 6 เดอืนทีผ่านมา ซงึมีขนาดรายการสงูสดุตามเกณฑ์มลูค่ารวมของสิงตอบแทน เท่ากับร้อยละ 0.746  จะมีขนาดรายการรวม

ทงัสินเท่ากบัร้อยละ 64.74 ของมลูคา่สินทรัพย์รวม ซึงมีขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 50.00 แต่น้อยกว่าร้อยละ 100.00 เข้าข่าย

เป็นรายการได้มาซงึสินทรัพย์ประเภทที 1 ภายใต้ประกาศได้มาและจําหน่ายไป ดงันัน บริษัทฯ มีหน้าทีต้องเปิดเผยสารสนเทศการ

ทํารายการของบริษัทฯ ตอ่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และต้องขออนุมตักิารเข้าทํารายการจากทีประชุมผู้ ถือหุ้น โดยต้องได้รับคะแนนเสียง

อนุมตัไิม่ตํากวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ ถือหุ้นทีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ ถือหุ้นที

มีส่วนได้เสีย ซงึไม่มีผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ รายใดเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการเข้าทํารายการดงักล่าว 

 

 

 

 

 

                                                             
6  รายการได้มาซงึสนิทรพัย์อืนของบริษัทฯ ทีเกิดขึนในช่วง 6 เดือนทีผ่านมา ได้แก่ (1) โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศเพิมเติม มูลค่า 

110.61 ล้านบาท ขนาดรายการร้อยละ 0.25 (2) รายการจดัตงับริษัทย่อยแห่งใหม่ ได้แก่ บริษัท บีเจเอช อินเวสเมนท์ จํากดั มลูค่า 200.00 
ล้านบาท ขนาดรายการร้อยละ 0.45 (3) การร่วมทนุกับพัทธมิตรธรุกิจและจัดตงับริษัทร่วมทนุ ได้แก่ บริษัท บีเจซี แอนด์ ซีเอฟ (ประเทศ
ไทย) จํากดั มูลค่า 15.30 ล้านบาท ขนาดรายการร้อยละ 0.034 และ (4) การลงทุนเพิมในบริษัท บีเจซี มาเฮ เมดิคอล จํากัด มูลค่า 3.75  
ล้านบาท ขนาดรายการร้อยละ 0.008 
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2.1.2 คู่สัญญา เงือนไขสําคัญของสัญญา และข้อมลูสินทรัพย์ในการเข้าทํารายการ 
 

 คู่สัญญา 

ผู้ ซือ : บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จํากดั (มหาชน) และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ 

ผู้ขาย : เมโทร แคช แอนด์ แครี  อินเตอร์เนชันแนล โฮลดิง บี.วี. ซึงเป็นบริษัททีจัดตงัตามกฎหมาย

เนเธอร์แลนด์ 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

ระหว่างกัน         

: บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ไม่มีความเกียวข้องกับเมโทร แคช แอนด์ แครี  

อินเตอร์เนชนัแนล โฮลดงิ และเมโทร เวยีดนาม  
  

 สรุปเงือนไขสําคัญของสัญญาซือขายหุ้น  

คูส่ัญญา : 1. บริษัท เบอร์ลี ยคุเกอร์ จํากดั (มหาชน) และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ในฐานะผู้ซอื  

2. เมโทร แคช แอนด์ แครี  อินเตอร์เนชนัแนล โฮลดงิ บี.ว.ี ในฐานะผู้ขาย  

ทรัพย์สินทีซอืขาย  : เงินลงทุนร้อยละ 100.00 ในเมโทร เวียดนาม (ปัจจุบัน เมโทร เวียดนาม มีเงินลงทุนจํานวน 

1,911,749 ล้านเวียดนามดอง หรือคิดเป็น 2,868 ล้านบาท) รวมถึงสิทธิประโยชน์ซึงเมโทร 

อินเตอร์เนชนัแนล โฮลดงิมีอยู่ในเมโทร เวียดนาม เช่น การได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจห้าง

ค้าส่ง (Wholesale) การใช้ประโยชน์ในสิทธิการเช่าจ่ายล่วงหน้าสําหรับทีดินอันเป็นทีตังของ

ร้าน METRO จํานวน 47.00 ล้านยูโร (2,007 ล้านบาท7) อายุคงเหลืออีกประมาณ 7 – 37 ปี 

และสิทธิในการได้รับจัดสรรเงินปันผล ซึงเมโทร เวียดนามประกาศจ่ายให้แก่ผู้ ขายตามสิทธิที

ผู้ขายพึงจะได้รับ ภายหลังการเข้าทํารายการซอืเงินลงทนุเสร็จสิน 

มลูคา่ทีซือขาย 

 

: มลูค่ากิจการ (Enterprise Value) จํานวน 655.00 ล้านยูโร (28,370 ล้านบาท) คํานวณจาก

กรณีทีเมโทร เวียดนามไม่มีหนีสินทีมีภาระดอกเบียและไม่มีเงินสด ทงันี มลูค่าสุดท้ายทีบริษัทฯ 

จะต้องจ่ายชําระให้กับผู้ขายจะมีการปรับปรุงตามมลูค่าหนีสินสุทธิ (Net Debts) ซึงรวมถึง

หนีสินทีมีภาระดอกเบีย ทงัทีเป็นเงินกู้ ยืมระยะสันและระยะยาวของเมโทร เวียดนาม และการ

ปรับปรุงด้วยเงินทุนหมนุเวยีน (Net Working Capital) ทีใช้ในการดําเนินธุรกิจของกิจการ อาทิ

เช่น มลูคา่ของสินค้าคงเหลือ ลกูหนีการค้าและเจ้าหนีการค้า เป็นต้น 

เงือนไขและข้อกําหนดทสีําคัญ 

เงือนไขบงัคบัก่อน : 1. ทีประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเข้าทํารายการเข้าซือเงินลงทุน ด้วยคะแนน

เสียงไม่ตํากว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผู้ ถือหุ้นทีมีส่วนได้เสีย 

2. บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้รับหลักฐานทีแสดงให้เห็นว่า การทํารายการ

เข้าซือเงินลงทุนดังกล่าว ปลอดจากการถูกควบคุมในเรืองการควบรวมกิจการด้านการ

แข่งขันทางการค้าจากหน่วยงานทีเกียวข้องของประเทศเวียดนาม ซึงพิจารณาจากส่วน

แบ่งทางการตลาดของคูส่ัญญารวมกันภายหลงัการเข้าทํารายการ 

                                                             
7 ใช้อตัราแลกเปลียนทีกําหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัที 6 สงิหาคม 2557 เท่ากบั 43.3 บาท ตอ่ 1 ยโูร 
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3. มีการแก้ไขใบอนุญาตลงทุนของกิจการทีบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ จะเข้า

ซอื เพือให้สอดคล้องกบัการโอนสิทธิประโยชน์ของผู้ ขายจากผู้ ขายให้แก่บริษัทฯและ/หรือ

บริษัทย่อยของบริษัทฯ  (กล่าวคอื เมโทร เวียดนามต้องได้รับใบอนุญาตลงทุนฉบับใหม่ ซึง

แก้ไขเพิมเตมิใบอนญุาตลงทนุ เลขที 411043000980 ออกเมือวนัที 20 พฤษภาคม 2556 

(ฉบับแก้ไขเพิมเติม ครังที 6) โดย Ho Chi Minh City People’s Committee (“ใบอนุญาต

ลงทุน”) ซึงเป็นการแก้ไขให้สอดคล้องกับการโอนสิทธิประโยชน์ของเมโทร อินเตอร์เนชัน

แนล โฮลดิงทีมีอยู่ในเมโทร เวียดนามให้แก่บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ 

(“ใบอนุญาตลงทุนฉบับแก้ไข”) ทงันี การเปลียนแปลงผู้ลงทุนจะไม่กระทบต่อสิทธิการเช่า

ทีมีอยู่ในปัจจุบันภายใต้เมโทร เวียดนาม และเนืองจากใบอนุญาตลงทุนของเมโทร 

เวียดนาม เป็นใบอนุญาตสําหรับการประกอบธุรกิจของนักลงทุนชาวต่างชาติอยู่แล้ว 

ดงันัน การขอแก้ไขใบอนุญาตลงทุนจึงเป็นการดําเนินการเพือเปลียนผู้ ถือเงินลงทุน โดย

ไม่ได้มีข้อจํากดัในด้านการถือหุ้นของชาวต่างชาติ 

4. ไม่มีการเปลียนแปลงในสาระสําคญัใดๆ เกิดขึนระหว่างวันทีมีการลงนามสัญญาซือขาย 

และวนัก่อนวนัทีมีการออกใบอนุญาตลงทนุฉบบัแก้ไข 

สําหรับเงือนไขในการดําเนินการของผู้ ขาย บริษัทฯ ได้รับแจ้งจากผู้ขายว่าผู้ ขายได้รับอนุมัติ

จากคณะกรรมการบริษัทของผู้ขายให้เข้าทํารายการในครังนีแล้ว ซึงเป็นไปตามข้อบังคับของ

บริษัทผู้ขาย 

สิทธิในการบอกเลิก

สญัญา 

:  กรณีทีเงือนไขบังคบัก่อนไม่สามารถบรรลุผลสําเร็จได้ภายในระยะเวลา 18 เดือน นับจาก

วนัทีคู่สัญญาลงนามในสัญญาฉบับนี หรือภายในระยะเวลาทีอาจมีการตกลงร่วมกันใน

ภายหลัง ในกรณีดงักล่าว คู่สญัญาทงัสองฝ่ายมีสิทธิบอกเลิกสัญญาโดยการแจ้งเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรกบัคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึงได้  

 ในกรณีทีมีเหตกุารณ์ร้ายแรงทีอาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของเมโทร เวียดนาม 

อย่างมีนัยสําคญัตามทีระบุไว้ในสัญญา โดยเหตกุารณ์ดงักล่าวได้เกิดขึนก่อนทีจะมีการ

ออกใบอนุญาตลงทุนฉบับแก้ไข ในกรณีดงักล่าว ผู้ ซือมีสิทธิบอกเลิกสัญญาโดยการแจ้ง

เป็นลายลกัษณ์อกัษรกับผู้ขาย  

 ผู้ ซือมีสิทธิบอกเลิกสัญญาในกรณีทีผู้ ขายกระทําการใดๆ ซึงเข้าข่ายเป็นการทุจริตซึง

ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ ซือ และการจ่ายชําระค่าเสียหายโดยผู้ขายไม่สามารถชดใช้

หรือชดใช้ไม่เพียงพอตอ่ความเสียหายทีเกิดขึนได้ 

คาํรับรองของผู้ขาย 

(Seller Warranties) 

: ในกรณีทีผู้ ขายมีการผิดคํารับรองใดๆ ทีได้ให้ไว้ต่อผู้ ซือ ภายหลังจากวันทีมีการลงนามใน

สัญญาซือขาย และผู้ ซือได้ดําเนินการแจ้งต่อผู้ ขายเป็นลายลักษณ์อักษรเกียวกับเหตุการณ์

ดงักล่าวแล้ว โดยผู้ขายไม่สามารถดําเนินการแก้ไขภายในระยะเวลา 30 วนั นับจากทีได้รับแจ้ง 

หรือก่อนวันทีมีการออกใบอนุญาตลงทุนฉบับแก้ไข ในกรณีดงักล่าว มลูค่าสุดท้ายทีบริษัทฯ 

จะต้องจ่ายชําระให้กับผู้ขายจะมีการปรับปรุง เพือให้บริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบ เสมือนว่า

เหตกุารณ์ดงักล่าวไม่ได้เกิดขึน 
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เงือนไขภายหลังการ

ทํารายการ  

 

: ผู้ขายหรือบริษัทในกลุ่มของผู้ขายจะต้องไม่ดําเนินธุรกิจร้านค้าประเภท Wholesale และ Cash 

& Carry หรือธุรกิจร้านค้าปลีกสินค้าประเภทอาหาร อันจะเป็นการแข่งขันกันกับการประกอบ

ธุรกิจของเมโทร เวียดนาม ในช่วงระยะเวลา 30 เดอืน ภายหลงัจากการเข้าทํารายการเสร็จสิน 

การจ่ายชําระและ

หลักประกันการจ่าย

ชําระ 

: เพือเป็นหลักประกันในการจ่ายชําระราคาของผู้ ซือ ผู้ ซือจะต้องดําเนินการจัดหาหนังสือคํา

ประกัน (Bank Guarantee) จากธนาคารระดบัสากลทีมีคุณสมบัติตามทีระบุในสัญญา เป็น

จํานวนเงินรวมทงัสิน 655.00 ล้านยูโร โดยผู้ ซือจะต้องส่งมอบหนังสือคําประกัน ภายใน 2 วนั

ทําการก่อนวันยืนเอกสารขอแก้ไขใบอนุญาตลงทุนต่อหน่วยงานทีเกียวข้อง และจะต้องเป็น

ผู้ รับผิดชอบภาระคา่ใช้จ่ายทังหมดทีเกียวข้องกับการจัดหาหนังสือคําประกัน ทังนี ผู้ ขายจะมี

สิทธิเรียกร้องตามหนงัสือคาํประกนัตอ่เมือมีการแก้ไขใบอนญุาตลงทนุเรียบร้อยแล้ว 

เงือนไขอืน : บริษัทฯ สามารถเลือกรับความสนับสนุนการดําเนินธุรกิจในด้านต่างๆ ในเมโทร เวียดนาม จาก 

Metro AG ต่อไปเป็นระยะเวลาไม่เกิน 24 เดือน (ยกเว้น การใช้ชือการค้า METRO ทีมี

ระยะเวลาไม่เกินกว่า 18 เดือน และบริการด้านระบบสารสนเทศซึงมีระยะเวลาเกินกว่า 24 

เดือน) นับจากวันเข้าทํารายการ ภายใต้เงือนไขทีระบุไว้ในสัญญา Transitional Services 

Agreement เช่น การใช้ชือการค้า METRO การว่าจ้างผู้บริหารจาก Metro AG (Expat Staff) 

บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บริการด้านการฝึกอบรมพนักงาน บริการงานส่วนกลาง 

เป็นต้น โดยในแต่ละบริการจะมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเป็นมูลค่าเงินทีกําหนดไว้แน่นอนตาม

สญัญา จาก METRO AG ทีแตกต่างกนัไป 

 

 มลูค่าสิงตอบแทน เกณฑ์ทีใช้ในการกําหนดมลูค่าสิงตอบแทน และแหล่งทมีาของเงินทุนในการเข้าทาํรายการ 

การเข้าทํารายการในครังนี บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ จะชําระเงินสําหรับมลูค่ากิจการของเมโทร เวียดนาม 

ซงึรวมถึงสิทธิการเช่าจ่ายล่วงหน้า จํานวนประมาณ 47.00 ล้านยูโร (2,007 ล้านบาท) ให้แก่ผู้ขาย เป็นจํานวน 655.00 ล้าน

ยโูร (หรือคิดเป็น 28,370 ล้านบาท ในกรณีทีเมโทร เวียดนามไม่มีหนีสินทีมีภาระดอกเบียและไม่มีเงินสด รวมถึงรายการ

ปรับปรุงอืนๆ ตามทีตกลงกันไว้ อย่างไรก็ดี อาจมีการปรับราคาซือขาย ณ วนัเสร็จสินการซือขาย) โดยบริษัทฯ และ/หรือ

บริษัทย่อยของบริษัทฯ จะชําระเงินให้แก่ผู้ ขายทังจํานวน ณ วนัทีผู้ ขายโอนกรรมสิทธิ เงินลงทุนร้อยละ 100.00 ในเมโทร 

เวยีดนามให้แก่บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ คาดว่าจะดําเนินการได้แล้วเสร็จประมาณไตรมาส 2 

ของปี 2558 อย่างไรก็ดี ระยะเวลาดงักล่าวจะขึนอยู่กับระยะเวลาทีเงือนไขบังคบัก่อนเป็นผลสําเร็จ เช่น ระยะเวลาในการ

ดาํเนินการของของรัฐบาลเวียดนามในการอนมัุตใิห้แก้ไขเปลียนใบอนุญาตการลงทนุ 

 

ทงันี เกณฑ์ทีใช้ในการกําหนดมลูคา่สิงตอบแทนในการเข้าทํารายการดงักล่าวเป็นไปตามทีผู้ ขายและบริษัทฯ ได้ตกลงกัน 

โดยแหล่งเงินทนุของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ทีจะใช้สําหรับการเข้าซือเงินลงทุนในเมโทร เวียดนาม จะมา

จากเงินทีได้รับจากการจองซือหุ้นสามญัเพิมทุนของบริษัทฯ และกู้ ยืมเงินจากสถาบันการเงิน 

 

นอกจากนี บริษัทฯ ยังสามารถเลือกรับความสนับสนุนการดําเนินธุรกิจในด้านต่างๆ ในเมโทร เวียดนาม จาก Metro AG 

เช่น การใช้ชือการค้า METRO การว่าจ้างผู้บริหารจาก Metro AG (Expat Staff) บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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บริการด้านการฝึกอบรมพนักงาน บริการงานส่วนกลาง เป็นต้น โดยการจ่ายชําระค่าตอบแทนให้กับ Metro AG สําหรับการ

รับความสนบัสนนุดงักล่าวเป็นค่าธรรมเนียมตามมลูค่าทีกําหนดไว้แน่นอนตามสัญญา ซึงบริษัทฯ ได้มีการเจรจาตกลงให้

เหมาะสมกับรูปแบบการดําเนินธุรกิจต่อไปของบริษัทฯ และสอดคล้องกับวิธีการและโครงสร้างค่าธรรมเนียมทีเมโทร 

เวยีดนามมีการจ่ายชําระในอดีต 

 

อนึง ทีประชมุคณะกรรมการของบริษัทฯ ครังที 8/2557 เมือวนัที 19 สิงหาคม 2557 ได้มีมตอินุมตักิารเพิมทุน และจัดสรรหุ้น

สามญัเพิมทนุของบริษัทฯ จํานวนไม่เกิน 360,434,444 หุ้น มลูคา่หุ้นทีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิตามสัดส่วน

จํานวนหุ้นทีผู้ ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอตัรา 9 หุ้นเดิมต่อ 2 หุ้นใหม่ (เศษของหุ้นตํากว่า 0.5 หุ้น ให้ปัด

ทิง) ในราคาเสนอขาย 45 บาทตอ่หุ้น โดยผู้ ถือหุ้นเดมิสามารถจองซอืหุ้นสามญัเพิมทนุเกินสิทธิได้ และจัดสรรหุ้นสามัญเพิม

ทนุเหลือจากการจองซือเกินสดัส่วนจํานวนหุ้นทีผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายถืออยู่ให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ซึงไม่

เป็นบุคคลทีเกียวโยงกนัของบริษัทฯ ทังนี ในกรณีทีผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จองซือหุ้นสามัญเพิมทุนทังจํานวน บริษัทฯ จะ

ได้รับเงินจากการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิมทุนดังกล่าว จํานวนประมาณ 16,219.55 ล้านบาท (ก่อนหักค่าใช้จ่ายที

เกียวข้อง) และบริษัทฯ จะต้องใช้เงินกู้ยืมในการเข้าทํารายการเพิมเตมิประมาณ 12,150.45 ล้านบาท 

 

ข้อมลูสินทรัพย์ 

 

 ข้อมลูทัวไปของเมโทร เวยีดนาม ซงึเป็นสินทรัพย์ทีบริษัทฯ จะเข้าทํารายการในครังนี มีรายละเอียดดงันี 

 

ก) ข้อมลูทวัไป 

เมโทร เวียดนาม เป็นบริษัททีจัดตงัขึนทีประเทศเวียดนาม เมือปี 2545  ซึงในปัจจุบันเมโทร เวียดนาม มีเงินลงทุน

จํานวน 1,911,749 ล้านเวียดนามดอง8 หรือคิดเป็น 2,868 ล้านบาท9) โดยมีเมโทร อินเตอร์เนชันแนล โฮลดิง10 เป็น

เจ้าของเงินลงทุนร้อยละ 100.00  

 

                                                             
8 จํานวนทนุชําระแล้วทีระบไุว้ในใบอนุญาตลงทนุของเมโทร เวยีดนามแตกต่างจากทปีรากฏในงบการเงินเนอืงจากข้อมูลในงบการเงินอ้างอิง   

อตัราแลกเปลียน ณ วนัทมีีการจัดทํางบการเงนิ 
9 ใช้อตัราแลกเปลียนทีกําหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัที 6 สงิหาคม 2557 เท่ากบั 666.7 เวยีดนามดอง ต่อ 1 บาท 
10 เมโทร อินเตอร์เนชันแนล โฮลดิง เป็นบริษัทย่อยของ Metro AG ประเทศเยอรมนี (METRO GROUP) ซงึเมโทร อินเตอร์เนชันแนล โฮลดิง 

ก่อตังขึนเมือปี 2507 เพือประกอบธุรกิจเป็นผู้ ให้บริการศูนย์จําหน่ายสินค้าแบบค้าส่ง แบบชําระเงินสดและบริการตนเองภายใต้ชือ 
“METRO” ในประเทศเยอรมนี โดยปัจจุบัน มีร้าน METRO เปิดให้บริการ จํานวน 763 สาขาใน 28 ประเทศ ทัวทวปียุโรป เอเชีย และ
แอฟริกาเหนือ อนึง METRO GROUP เป็นกลุม่บริษัททีประกอบธรุกิจหลกัเป็นผู้ ให้บริการศนูย์จําหน่ายสนิค้าแบบค้าสง่ ร้านขายผลิตภัณฑ์

อาหารแบบค้าปลกี ร้านขายสินค้าอปุโภค และห้างสรรพสินค้า ภายใต้ชือต่างๆ เช่น METRO Cash & Carry (ศนูย์จําหน่ายสินค้าแบบค้า
สง่) Media Markt (ร้านขายเครืองใช้ไฟฟ้า อปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายรูป) Saturn (ร้านขายเครืองใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายรูป) Real (ร้านขายสนิค้าอปุโภคบริโภค) รวมถึงประกอบธุรกิจอืนๆ เพือสนับสนุนธุรกิจหลกัของ
กิจการ เช่น ธุรกิจอสงัหาริมทรพัย์ ธรุกิจขนส่งและโลจิสติก ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ และธุรกิจสือ โดยปัจจุบ ัน METRO GROUP มี
ร้านค้า 2,200 แห่ง ใน 31 ประเทศ (ดูข้อมูลเพิมเติมของ เมโทร อินเตอร์เนชันแนล โฮลดิง และ METRO GROUP ได้จาก 
www.metrogroup.de) 
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ข) ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

เมโทร เวยีดนามประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการศนูย์จําหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคแบบค้าส่ง แบบชําระเงินสดและ

บริการตนเอง (Cash & Carry) ภายใต้ชือ “METRO” ในประเทศเวียดนาม (“ห้าง METRO เวียดนาม”) โดยปัจจุบัน มี

จํานวน 19 สาขา พืนทีขายสทุธิรวมประมาณ 110,000 ตารางเมตร ตงัอยู่ใน 14 เมือง แบ่งเป็น ภาคเหนือ 6 สาขา ภาค

กลาง 7 สาขา และภาคใต้ 6 สาขา ซึงทีดนิอันเป็นทีตงัของทัง 19 สาขามีสัญญาเช่าจนถึงปี 2594 โดยมีการจ่ายชําระ

เงินล่วงหน้าสําหรับสิทธิการเช่าบางสาขาระยะเวลาคงเหลือ 7-37 ปี นอกจากนี เมโทร เวียดนาม มีคลังสินค้า 2 แห่งและ

ศนูย์กระจายสินค้าแบบ Cross Docking11 2 แห่ง ซึงตงัอยู่ทีเมือง Hanoi ทางภาคเหนือ และเมือง Binh Duong ทาง

ภาคใต้ของเวียดนาม โดยคลงัสินค้าและศนูย์กระจายสินค้ามีการบริหารโดยการจัดจ้างบุคคลภายนอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
11  Cross Docking คือศนูย์กระจายสนิค้าซึงทังรับสินค้าและส่งสินค้าในเวลาเดียวกนั หรือเป็นคลงัสินค้าซงึมีการออกแบบเป็นพิเศษ เพือใช้

ในการขนถ่ายสนิค้าจากพาหนะหนึงไปสูอ่ีกพาหนะหนึง ซึงจะช่วยลดต้นทนุและเพิมความรวดเร็วในการจดัสง่สนิค้า เนืองจากลดสินค้าคง
คลงั ลดค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาสนิค้าและยกขนสนิค้า 

สาขา ปีทีเปิด 
เนือทีรวม  

(ตารางเมตร) 

ภาคเหนือ   

Thang Long  เดือนกรกฎาคม 2546 40,377 

Hoang Mai  เดือนกนัยายน 2550 29,843 

Hai Phong  เดือนตลุาคม 2548 29,498 

Vinh  เดือนกนัยายน 2554 21,306 

Ha Long  เดือนกนัยายน 2554 22,830 

Ha Dong  เดือนตลุาคม 2555 14,445 

ภาคกลาง   

An Phu เดือนธนัวาคม 2545 36,265 

Binh Duong เดือนพฤศจกิายน 2553 25,416 

Da Nang  เดือนธนัวาคม 2548 30,004 

Quy Nhon  เดือนตลุาคม 2553 30,000 

Vung Tau  เดือนธนัวาคม 2553 23,768 

Nha Trang  เดือนธนัวาคม 2554 21,000 

Buon Me Thuot  เดือนมกราคม 2555 19,000 

ภาคใต้   

Binh Phu เดือนมีนาคม 2545 28,908 

Hiep Phu  เดือนตลุาคม 2548 37,075 

Can Tho  เดือนธนัวาคม 2547 33,554 

Bien Hoa  เดือนกรกฎาคม 2552 33,228 

Long Xuyen  เดือนกนัยายน 2553 34,021 

Rach Gia  เดือนตลุาคม 2555 20,000 

สาขา METROเวยีดนาม 

ศูนยก์ระจายสนิคา้ 

ตารางท ี13 ข้อมูลสาขาของห้าง METRO เวียดนาม 
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ปัจจุบันห้าง  METRO เวียดนาม มีส่วนแบ่งการตลาดประมาณร้อยละ 22.2 ของตลาดร้านจําหน่ายสินค้าอุปโภค

บริโภคสมัยใหม่ในเวียดนาม ถือเป็นอันดบั 2 รองจาก Saigon Union of Trading Cooperatives ซึงเป็นกิจการของ

รัฐบาลเวียดนามทีมีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดร้อยละ 34.3 ของตลาดร้านจําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคสมัยใหม่ใน

เวยีดนาม (ข้อมลูภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจตลาดร้านค้าหรือศนูย์จําหน่ายสินค้าอปุโภคบริโภคสมัยใหม่ในเวียดนาม 

ปรากฏในส่วนที 2 ข้อ 2.1.2 (จ) ของรายงานฉบับน)ี 

 

กลุ่มลูกค้าหลักของห้าง METRO เวียดนาม ได้แก่ กลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม ร้านอาหารและจัดเลียง 

(HoReCa) กลุ่มลูกค้าร้านค้า (Trader) และกลุ่มลูกค้าบริษัทสํานักงาน (Services and Companies & Offices) โดย

ปัจจบุนั ห้าง METRO เวยีดนามมีจํานวนลูกค้าสมาชิกมากกว่า 911,000 ราย ซึงสินค้าอุปโภคบริโภคทีห้าง METRO 

เวยีดนามจําหน่ายให้แก่ลูกค้า สามารถจําแนกเป็นกลุ่มตา่งๆ ได้ดงัตอ่ไปนี 

1) ผลิตภณัฑ์อาหารสด เช่น เบเกอรี เนือสตัว์ อาหารแช่แข็ง  ผลิตภณัฑ์นม ผกัผลไม้ อาหารทะเล 

2) ผลิตภัณฑ์อาหารแห้ง เช่น เครืองดืมแอลกอฮอลล์ อาหารกระป๋อง เครืองดืม ขนมขบเคียว ผลิตภัณฑ์ทําความ

สะอาด ชําระล้าง 

3) สินค้าอปุโภค เช่น สิงทอและเครืองแต่งกาย เครืองใช้ในบ้าน เครืองเขียน เครืองใช้ในสํานักงาน เครืองนุ่งห่ม และ

สินค้าของชําทวัไป 

สินค้าอปุโภคบริโภคภายใต้เครืองหมายการค้าของห้าง METRO เวยีดนาม โดยมีตวัอย่างดงันี 

 

 

 

 
 

 

สินค้าทวัไปสําหรบั 
ลกูค้า HoReCa 

สินค้าสําหรับ 
บาร์และคาเฟ่ 

สินค้าอปุโภค
บริโภคคุณภาพดี 

 

สินค้าอปุโภคบริโภค
คณุภาพมาตรฐาน 

 

อปุกรณ์เครืองใช้
สํานกังาน 
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ค) คณะกรรมการและผู้บริหาร 
 

ณ วนัท ี3 กนัยายน 2557 กรรมการและผู้บริหารของเมโทร เวยีดนาม มีดงัน ี
 

ตารางท ี14 กรรมการและผู้บริหารของเมโทร เวียดนาม ณ วนัท ี3 กันยายน 2557 

รายชือ ตําแหน่ง 

1. Mr. Philippe Bacac  ประธานกรรมการ และผู้ อํานวยการใหญ่ 

2. Mr. Stephane Maurin  กรรมการ 

3. Mr. Eric Heens กรรมการ 

4. Mr. Antonio De Sousa กรรมการ และผู้อํานวยการฝ่ายการเงิน 

         ทีมา : METRO เวยีดนาม 

 

ทงันี  ภายหลังการเข้าทํารายการ บริษัทฯ จะส่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าเป็นคณะกรรมการและผู้บริหาร

ของเมโทร เวียดนาม  

 

อย่างไรก็ดี ภายใต้เงือนไขทีระบุไว้ในสัญญา Transitional Services Agreement บริษัทฯ สามารถเลือกรับความ

สนับสนุนการดําเนินธุรกิจในด้านต่างๆ ในเมโทร เวียดนาม จาก Metro AG ต่อไปเป็นระยะเวลาไม่เกิน 24 เดือน 

(ยกเว้น การใช้ชือการค้า METRO ทีมีระยะเวลาไม่เกินกว่า 18 เดือน และบริการด้านระบบสารสนเทศซึงมีระยะเวลา

เกินกวา่ 24 เดอืน) นบัจากวนัเข้าทํารายการ  โดยในเบืองต้นบริษัทฯ มีแผนทีจะเปลียนชือการค้าภายหลังจากการเข้า

ทํารายการประมาณ 12-18 เดอืน เพือให้บริษัทฯ มีระยะเวลาในการศึกษาตลาดและเตรียมตวัก่อนการเปลียนแปลงชือ

การค้า ในขณะทีจะตอ่สญัญาให้บริการด้านระบบสารสนเทศไปเป็นระยะเวลาประมาณ 3-4 ปี โดยในแต่ละบริการจะ

มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเป็นมลูค่าเงินทีกําหนดไว้แน่นอนทีแตกต่างกันไปตามสัญญา  

 

ง) สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

ทีปรึกษาทางการเงินอิสระอ้างอิงข้อมูลทางการเงินตามงบการเงินของเมโทร เวียดนามทีผ่านการตรวจสอบจาก 

KPMG Limited Vietnam สําหรับปีสินสุด ณ วนัที 31 ธันวาคม 2553 – 2555 และงบการเงินสําหรับงวด 9 เดือน 

สินสุด ณ วนัที 30 กนัยายน 2556 (ในปี 2556 เมโทร เวียดนาม มีการเปลียนแปลงรอบปีบัญชีจากวันที 1 มกราคม – 

31 ธันวาคม เป็นวนัที 1 ตลุาคม – 30 กนัยายน ดงันนั งบการเงินฉบับล่าสุดของเมโทร เวียดนามทีผ่านการตรวจสอบ

จากผู้ สอบบัญชีจึงเป็นงบการเงินสําหรับงวด 9 เดือน สินสุด ณ วันที 30 กันยายน 2556) โดยงบการเงินของเมโทร 

เวียดนาม จัดทําขึนภายใต้มาตรฐานการบัญชีเวียดนาม (Vietnamese Accounting Standards: “VAS”) ตาม

หลักเกณฑ์ทีกําหนด  

 

สมมตฐิานในการจดัทํางบการเงินของผู้สอบบญัชีสําหรับปี 2553 – 2555 และสําหรับงวด 9 เดอืน ปี 2556 

ผู้สอบบัญชีได้กําหนดสมมติฐานเพิมเติมในการจัดทํางบการเงินว่าเมโทร เวียดนามจะยังคงสามารถดําเนินงานไป

อย่างต่อเนือง (Going Concern Basis) ในอนาคต แม้ว่าทีผ่านมา เมโทร เวียดนาม จะมีผลการดําเนินงานขาดทุน
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อย่างต่อเนือง อีกทังจากงบแสดงฐานะทางการเงินของเมโทร เวียดนาม แสดงให้เห็นว่าเมโทร เวียดนามมีหนีสิน

หมนุเวยีนในจํานวนทีสูงกว่าสินทรัพย์หมนุเวียน และมีหนีสินรวมในจํานวนทีสูงกว่าสินทรัพย์รวม นอกจากนี ยังมีเงิน

กู้ ยืมทีจะครบกําหนดชําระภายในช่วง 12 เดือนข้างหน้า เป็นจํานวนทีมีนัยสําคญั ทังนี สมมติฐานดังกล่าวตงัอยู่บน

หลักการว่าผู้ ถือหุ้ นของเมโทร เวียดนาม จะยังคงให้การสนับสนุนทางการเงินทีจําเป็นต่อเมโทร เวียดนาม เพือให้

เมโทร เวยีดนามสามารถจ่ายชําระหนีสินทีจะครบกําหนดชําระและสามารถประกอบธุรกิจไปอย่างต่อเนืองในอนาคต

ได้ โดยมีรายละเอียดของงบการเงินโดยสรุปดงัน ี

 

ตารางท ี15 สรุปฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานสําหรับปีบัญชี 2553 – 2555 

และงวด 9 เดือน สินสุด ณ วันท ี30 กันยายน 2556 

เมโทร แคช แอนด์ แครี เวียดนาม ลิมิเต็ด 
31 ธ.ค. 2553 31 ธ.ค. 2554 31 ธ.ค. 2555 30 ก.ย. 2556 

งบแสดงฐานะการเงิน (พนัล้านเวียดนามดอง) 

สินทรัพย์หมุนเวียน     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด         45.81        130.31        125.00          84.13  

ลกูหนีการค้าและลกูหนีอืน1       563.48        605.44        689.36        502.05  

สินค้าคงเหลือ    1,060.53     1,796.95     1,124.62     1,183.53  

สินทรัพย์หมนุเวยีนอืน2         88.53        200.75          87.60        213.30  

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน    1,758.34     2,733.45     2,026.57     1,983.01  

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน     

สินทรัพย์ถาวร3    2,871.12     3,778.97     3,940.41     3,713.82  

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอืน4       145.57        537.53        816.41        779.34  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน    3,016.69     4,316.50     4,756.82     4,493.16  

รวมสินทรัพย์    4,775.03     7,049.95     6,783.39     6,476.17  

หนีสินหมุนเวียน     

เงินกู้ ยืมระยะสัน       944.15     2,073.70     2,052.28     1,664.68  

- จากบุคคลทีเกียวข้องกัน                   -   1,249.97    1,254.23  1,265.04  

- จากสถาบันการเงิน          661.00             400.00             483.50                       -  

-  เงินกู้ ยืมระยะยาวส่วนทีถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี 283.15  423.73  314.55  399.64  

เจ้าหนีการค้า    1,713.26     1,920.44     1,272.67     1,233.21  

หนีสินหมนุเวียนอืน5       842.98        599.45        530.20        478.56  

รวมหนีสินหมุนเวียน    3,500.39     4,593.59     3,855.15     3,376.45  

หนีสินไม่หมุนเวียน     

เงินกู้ ยืมระยะยาว    1,438.50     2,533.99     2,794.96     3,137.45  

ประมาณการหนีสินระยะยาว         13.83          15.86          16.26          16.10  

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน    1,452.32     2,549.85     2,811.22     3,153.55  
รวมหนีสิน    4,952.71     7,143.44     6,666.37     6,530.00  
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เมโทร แคช แอนด์ แครี เวียดนาม ลิมิเต็ด 
31 ธ.ค. 2553 31 ธ.ค. 2554 31 ธ.ค. 2555 30 ก.ย. 2556 

งบแสดงฐานะการเงิน (พนัล้านเวียดนามดอง) 

ส่วนของผู้ถือหุ้น     

ทนุชําระแล้ว6       993.01     1,288.58     1,902.68     1,902.68  

ขาดทุนสะสม  (1,170.69)  (1,382.07)  (1,785.66)  (1,956.52) 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น     (177.68)        (93.49)       117.03         (53.83) 

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น    4,775.03     7,049.95     6,783.39     6,476.17  

หมายเหต ุ   1)   ลกูหนีการค้าและลกูหนีอืน ประกอบด้วย ลกูหนีการค้าจากการขายสินค้า ส่วนลดจากการซือสินค้าค้างรับ (Later income 
receivables) ค่าเผอืลกูหนีสงสยัจะสญู และรายการค้างรบัอืนๆ 

2)   สนิทรัพย์หมนุเวียนอืน ประกอบด้วย สนิทรพัย์ภาษีมูลค่าเพิม (Deductible value added tax) เป็นหลกั 
3)  สนิทรัพย์ถาวร ประกอบด้วย อาคารและสิงปลกูสร้าง สิทธิการเช่าทีดิน และงานระหวา่งก่อสร้าง ซงึเป็นสาขาของห้าง METRO 

เวยีดนาม เครืองมือเครืองใช้และอุปกรณ์ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
4)   สนิทรัพย์ไม่หมนุเวยีนอืน ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าเกียวกับสทิธิการเช่าทีดิน และเครืองมือเครืองใช้และอปุกรณ์ 
5)   หนีสนิหมุนเวยีนอืน ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายทีเกียวข้องกับการดําเนินงานของเมโทร เวยีดนามเป็นหลกั เช่น ค่าใช้จ่าย

เกียวกบัพนกังาน ค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น และค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอืนๆ เช่น ค่าใช้จ่ายเกียวกบังานก่อสร้างให้กบัผ ู้ รับเหมา ดอกเบีย
ค้างจ่าย เป็นต้น 

6)  จํานวนทนุชําระแล้วอ้างอิงจากอัตราแลกเปลยีน ณ วนัทีมีการจดัทํางบการเงนิจึงทําให้แตกต่างจากทีระบุไว้ในใบอนุญาตลงทุนของ

เมโทร เวียดนาม 
 

เมโทร แคช แอนด์ แครี เวียดนาม ลิมิเต็ด 
ม.ค.–ธ.ค.  

2553 
ม.ค.–ธ.ค. 

2554 
ม.ค.–ธ.ค. 

2555 
ม.ค.–ก.ย. 

2556 
งบแสดงผลการดําเนินงาน  
(พนัล้านเวียดนามดอง) 

รายได้จากการขาย 10,265.84  13,309.17  13,934.55  10,443.36  

ต้นทนุขาย 9,692.97  12,477.22  13,197.03  9,894.31  

กําไรขันต้นจากการขาย 572.88  831.96  737.52  549.05  

รายได้ส่วนลดรับ 505.95  722.09  753.26  543.86  

กําไรขันต้นหลังรายได้ส่วนลดรับ 1,078.82  1,554.04  1,490.79  1,092.92  

รายได้อืน 25.52  27.70  29.13  12.90  

คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร* 954.67  1,403.92  1,704.52  1,098.83  

คา่ใช้จ่ายอืน 1.94  1.57  15.50  -  

กําไรจากการดาํเนินงานก่อนดอกเบีย ภาษีเงินได้ 
ค่าเสือมราคาและค่าตัดจําหน่าย 

302.65 390.98 88.54 239.26 

กําไรจากการดาํเนินงานก่อนดอกเบียและภาษี
เงินได้ 

147.73 176.25 (200.11) 6.98 

รายได้ทางการเงิน 17.42  3.52  1.54  2.32  

คา่ใช้จ่ายทางการเงิน 179.72  406.39  240.73  169.16  

- ดอกเบียจ่าย 159.91  200.81  212.07  112.96  

- ผลขาดทนุจากอตัราแลกเปลียนทีเกิดขึนจริงและ

ยงัไม่เกิดขึนจริง และค่าใช้จ่ายทางการเงินอืนๆ 

19.81  205.59  28.66  56.19  

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ (14.57) (226.62) (439.30) (159.85) 
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เมโทร แคช แอนด์ แครี เวียดนาม ลิมิเต็ด 
ม.ค.–ธ.ค.  

2553 
ม.ค.–ธ.ค. 

2554 
ม.ค.–ธ.ค. 

2555 
ม.ค.–ก.ย. 

2556 
งบแสดงผลการดําเนินงาน  
(พนัล้านเวียดนามดอง) 

คา่ใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ (6.82) (15.23) (35.72) 11.00  

ขาดทุนสุทธิ (7.75) (211.38) (403.58) (170.86) 

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับพนักงาน  ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ค่า 
สาธารณูปโภค ค่าซอ่มบํารุง ค่าเช่า ค่าเสอืมราคาและค่าตัดจําหน่าย เป็นหลัก 

   
เมโทร แคช แอนด์ แครี เวียดนาม ลิมิเต็ด ม.ค.–ธ.ค.  

2553 
ม.ค.–ธ.ค. 

2554 
ม.ค.–ธ.ค. 

2555 
ม.ค.–ก.ย. 

2556 งบกระแสเงินสด (พนัล้านเวียดนามดอง) 

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) กิจกรรมดาํเนินงาน 122.12  (1,104.80)  (310.23) 252.60  

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) กิจกรรมลงทุน (765.17)  (1,215.52)  (549.99)  (229.42) 

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) กิจกรรมจดัหาเงิน 651.45      2,404.83  854.90   (64.05) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน(ลดลง)สทุธิ 8.39  84.51  (5.32) (40.87) 

 

เมโทร แคช แอนด์ แครี เวียดนาม ลิมิเต็ด ม.ค.–ธ.ค.  
2553 

ม.ค.–ธ.ค. 
2554 

ม.ค.–ธ.ค. 
2555 

ม.ค.–ก.ย. 
2556 อัตราส่วนทางการเงิน 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.50  0.60  0.53  0.59  

อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว (เท่า) 0.17  0.16  0.21  0.17  

อตัราส่วนหมนุเวียนลกูหนีการค้า (เท่า)  233.69  196.72  148.83  107.65  

ระยะเวลาเก็บหนีเฉลีย (วนั)  1.54  1.83  2.42  3.34  

ระยะเวลาเก็บหนีจากส่วนลดรับ (วนั) 196.51  197.31  191.51  193.40  

อตัราส่วนหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 10.26     8.56  8.69   8.09  

ระยะเวลาขายสินค้า (วนั) 35.10  42.06  41.42  44.49  

อตัราส่วนหมนุเวียนเจ้าหนี (เท่า) 6.20  6.82  8.17  7.82  

ระยะเวลาการชําระหนีโดยเฉลีย (วนั) 58.09  52.80  44.08  46.05  

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร (Profitability Ratio) 

อตัรากําไรขนัต้น (%) 10.51% 11.68% 10.70% 10.47% 

อตัรากําไรจากการดําเนินงานก่อนดอกเบีย ภาษีเงิน

ได้ ค่าเสือมราคา และคา่ตดัจําหน่าย* (%) 

2.95% 2.94% 0.64% 2.29% 

อตัรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 1.44% 1.32% (1.44%) 0.07% 

อตัรากําไรสทุธิ (%) (0.08%) (1.59%) (2.90%) (1.64%) 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio) 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 3.72% 2.98% (2.89%) 0.14% 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 6.20% 5.30% (5.18%) 0.24% 

อตัราการหมนุของสินทรัพย์ (เท่า) 2.59  2.25  2.01  2.10  
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เมโทร แคช แอนด์ แครี เวียดนาม ลิมิเต็ด ม.ค.–ธ.ค.  
2553 

ม.ค.–ธ.ค. 
2554 

ม.ค.–ธ.ค. 
2555 

ม.ค.–ก.ย. 
2556 อัตราส่วนทางการเงิน 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio) 

อตัราส่วนความสามารถชําระดอกเบีย (เท่า) 0.92  0.88 (0.94)  0.06 

หมายเหต ุ - ทีปรึกษาทางการเงินอิสระไม่ได้คํานวณอตัราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและอัตราส่วนหนีสินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้ น เนืองจากเมโทร 
เวยีดนาม มีส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ 

                    
ผลการดาํเนินงาน 

รายได้ 

รายได้จากการขายในปี 2553 – 2555 มีจํานวน 10,265.84 พันล้านเวียดนามดอง 13,309.17 พันล้านเวียดนามดอง และ 

13,934.55 พนัล้านเวียดนามดอง ตามลําดบั โดยรายได้จากการขายเพิมขึนจํานวน 3,043.33 พันล้านเวียดนามดอง และ 625.38 

พนัล้านเวียดนามดอง หรือคดิเป็นอัตราการเพิมขึนร้อยละ 29.65 และร้อยละ 4.70 ในปี 2554 – 2555 ตามลําดบั ทังนี สาเหตหุลักที

รายได้จากการขายในปี 2554 เพิมขึน เกิดจากการขยายสาขาห้าง METRO เวียดนามอย่างต่อเนืองตงัแต่ปี 2552 เป็นต้นมา (ในปี 

2552 จํานวน 1 สาขา ในปี 2553 จํานวน 4 สาขา และในปี 2554 จํานวน 3 สาขา) ประกอบกับ อัตราเงินเฟ้อในประเทศเวียดนาม

มีการปรับตวัสูงขึนค่อนข้างมากในปี 2554 ทีร้อยละ 18.6 ต่อปี (ในปี 2553 อัตราเงินเฟ้อเท่ากับร้อยละ 9.2 ต่อปี) เนืองจากการ

ปรับขึนของราคาสินค้าประเภทอาหารและทีอยู่อาศยั และการขึนค่าแรงขันตําของรัฐบาล ซึงเป็นปัจจัยหนึงทีสนับสนุนการเติบโต

ของรายได้จากการขายในปี 2554  

 

ขณะทีในปี 2555 และช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2556 อตัราการเตบิโตของรายได้จากการขายมีการชะลอตัวลง แม้ว่าเมโทร เวียดนาม 

จะยงัคงมีการขยายสาขาเพิมเตมิ (ในปี 2555 จํานวน 3 สาขา) ซึงส่วนหนึงเป็นผลจากการปรับกลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ บริหาร

ของเมโทร เวียดนาม เพือมุ่งเน้นการขายสินค้าและให้บริการกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักมากยิงขึน และทยอยลดสัดส่วนการ

จําหน่ายสินค้าให้กบัลกูค้าบางกลุ่มทีมีอัตรากําไรตาํกว่า เพือเป็นการเพิมขีดความสามารถในการทํากําไรในระยะยาว   

ทังนี ในปี 2553 – 2555 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2556 ทีผ่านมา โครงสร้างรายได้จากการขายของเมโทร เวียดนาม ส่วนใหญ่เป็น

รายได้จากการขายสินค้าประเภทอาหาร คิดเป็นประมาณร้อยละ 84 ในปี 2553 และทยอยปรับตวัเพิมขึนเป็นประมาณร้อยละ 89 ใน

งวด 9 เดอืนแรกของปี 2556 โดยมีรายละเอียดดงันี 

 

ตารางท ี16 โครงสร้างรายได้จากการขายสําหรับปีบญัชี 2553 – 2555 

และงวด 9 เดือน สินสุด ณ วันท ี30 กันยายน 2556 

(พนัล้านเวียดนามดอง) 2553 2554 2555 ม.ค.–ก.ย. 56 

รายได้จากการขายสินค้าประเภทอาหาร      8,653.28  11,318.58  12,083.96  9,273.62  

รายได้จากการขายสินค้าประเภทอืนๆ  1,612.56  1,990.59  1,850.59  1,169.74  

รายได้จากการขาย   10,265.84  13,309.17  13,934.55  10,443.36  

 

นอกจากนี เมโทร เวียดนาม มีรายได้อืนจากส่วนลดรับจากการซือสินค้า (Later income) โดยในปี 2553 – 2555 และในช่วง 9 

เดอืนแรกของปี 2556 มีจํานวน 505.95 พันล้านเวียดนามดอง 722.09 พันล้านเวียดนามดอง 753.26 พันล้านเวียดนามดอง และ 
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543.86 พนัล้านเวียดนามดอง ตามลําดบั ซึงคิดเป็นอัตราส่วนต่อรายได้จากการขายเท่ากับร้อยละ 4.9 ร้อยละ 5.4 ร้อยละ 5.4 และ

ร้อยละ 5.2 ในแต่ละปี โดยอัตราส่วนดงักล่าวทีเพิมขึนจากปี 2554 เกิดจากผลการเจรจาต่อรองเงือนไขทางการค้ากับคู่ค้าของเม

โทร เวยีดนาม  

 

ต้นทุนขาย 

ต้นทุนขายของเมโทร เวียดนาม ในปี 2553 – 2555 และงวด 9 เดือนสินสุด ณ 30 กันยายน 2556 มีจํานวน 9,692.97 พันล้าน

เวียดนามดอง 12,477.22 พันล้านเวียดนามดอง 13,197.03 พันล้านเวียดนามดอง และ 9,894.31 พันล้านเวียดนามดอง 

ตามลําดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 94.4 ร้อยละ 93.8 ร้อยละ 94.7 และร้อยละ 94.7 ของรายได้จากการขายในแต่ละปี โดยสาเหตุที

อัตราส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายในปี 2555 และช่วง 9 เดือนแรกของปี 2556 ปรับตัวเพิมขึนเมือเทียบกับปี 2554 เกิด

จากการเพิมขึนของสัดส่วนยอดขาย (Sales Mix) ของสินค้าประเภทอาหาร ซึงมีอัตรากําไรขันต้นตํากว่าเมือเทียบกับอัตรากําไร

ขนัต้นของสินค้าประเภทอืน ส่งผลให้แนวโน้มอัตรากําไรขันต้นของเมโทรเวียดนาม (คาํนวณจากรายได้จากการขายก่อนส่วนลดรับ

จากการซอืสินค้า) มีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ 6.3 ในปี 2554 เป็นร้อยละ 5.3 และร้อยละ 5.3 ในปี 2555 และงวด 9 เดือนแรกของ

ปี 2556 ตามลําดบั ในขณะทีอัตรากําไรขันต้นของเมโทรเวียดนามหลังส่วนลดรับจากการซือสินค้า อยู่ทีร้อยละ 11.7 ในปี 2554, 

ร้อยละ 10.7 ในปี 2555 และ ร้อยละ 10.5 ในงวด 9 เดอืนแรกของปี 2556 

 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

สําหรับปี 2553 – 2555 เมโทร เวียดนามมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมจํานวน 954.67 พันล้านเวียดนามดอง 1,403.92 

พนัล้านเวียดนามดอง และ 1,704.52 พันล้านเวียดนามดอง ตามลําดบั คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้จากการขายร้อยละ 9.3 ร้อยละ 

10.6 และร้อยละ 12.2 ตามลําดบั โดยค่าใช้จ่ายหลักประกอบด้วย เงินเดือนและสวสัดิการพนักงาน ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ 

ค่าบริการของ METRO A.G. และค่าไฟ ทังนี สาเหตทุีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของเมโทร เวียดนามในปี 2554 – 2555 

เพิมขึนคอ่นข้างมากนนั เกิดจากคา่ใช้จ่ายในการดําเนินงานซงึเพิมขึนตามการเปิดสาขาใหม่ เช่น ค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับพนักงาน 

คา่โฆษณาและประชาสมัพนัธ์ ค่าเช่า คา่สาธารณูปโภคและค่าขนส่งทีเพิมขึน เป็นต้น  

 

ในขณะทีช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2556 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารมีจํานวน 1,098.83 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.5 ของ

รายได้จากการขาย ซงึมีแนวโน้มลดลงจากปี 2555 เนืองจากเมโทร เวียดนามไม่มีการเปิดสาขาใหม่ในช่วงเวลาดงักล่าว ประกอบ

กบัการเพิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการคา่ใช้จ่ายบางรายการ  

 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 

คา่ใช้จ่ายทางการเงินสําหรับปี 2553 – 2555 มีจํานวน 179.72 พันล้านเวียดนามดอง 406.39 พันล้านเวียดนามดอง และ 240.73 

พนัล้านเวียดนามดอง ตามลําดบั โดยเป็นค่าใช้จ่ายดอกเบียจํานวน 159.91 พันล้านเวียดนามดอง 200.81 พันล้านเวียดนามดอง 

และ 212.07 พันล้านเวียดนามดอง ตามลําดบั โดยค่าใช้จ่ายดอกเบียเพิมขึนต่อเนืองตามจํานวนเงินกู้ ยืมทีเพิมขึนตังแต่ปี 2553 

เป็นต้นมา เพือรองรับการขยายสาขา นอกจากนี เมโทร เวียดนามมีการจ่ายชําระค่าธรรมเนียมการคําประกันเงินกู้ ให้กับ METRO 

AG ซงึเป็นบริษัททีเกียวข้องกัน สําหรับการคําประกันวงเงินกู้ ยืมของเมโทร เวียดนามกับสถาบันการเงิน โดยมีจํานวนเท่ากับ 9.52 

พนัล้านเวียดนามดอง 13.03 พนัล้านเวียดนามดอง และ 9.51 พันล้านเวียดนามดอง ในปี 2553 – 2555 ตามลําดบั นอกจากนี อีก
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สาเหตหุนึงทีทําให้ค่าใช้จ่ายทางการเงินในปี 2554 เพิมขึนจากปี 2553 ค่อนข้างมากนัน เกิดจากการรับรู้ผลขาดทุนจากอัตรา

แลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริงเพิมขึนจํานวน 119.12 พนัล้านเวียดนามดอง  

 

สําหรับงวด 9 เดือนสินสุด ณ 30 กนัยายน 2556 คา่ใช้จ่ายดอกเบียมีจํานวน 112.96 พนัล้านเวียดนามดอง ซึงมีแนวโน้มลดลงจาก

ปี 2555 เนืองจากเมโทร เวียดนามมีการจ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมระยะสนัทีมีอตัราดอกเบียสูงกว่า 

 

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานก่อนค่าใช้จ่ายดอกเบีย ภาษีเงินได้ ค่าเสือมราคาและค่าตัดจําหน่าย และกําไร 

(ขาดทุน) สุทธิหลังภาษ ี

ในปี 2553 – 2555  เมโทร เวยีดนามมีกําไรจากการดําเนินงานก่อนคา่ใช้จ่ายดอกเบีย ภาษีเงินได้ ค่าเสือมราคาและค่าตดัจําหน่าย 

(EBITDA) จํานวน 302.65 พนัล้านเวียดนามดอง 390.98 พันล้านเวียดนามดอง และ 88.54 พันล้านเวียดนามดอง ตามลําดบั คิด

เป็นอัตรากําไรจากการดําเนินงานก่อนค่าใช้จ่ายดอกเบีย ภาษีเงินได้ ค่าเสือมราคาและค่าตดัจําหน่ายร้อยละ 2.95 ร้อยละ 2.94 

และร้อยละ 0.64 ตามลําดบั เมโทร เวียดนามมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิจํานวน 7.75 พันล้านเวียดนามดองในปี 2553 และ

เพิมขึนเป็นขาดทุนสุทธิจํานวน 211.38 พันล้านเวียดนามดอง และ 403.58 พันล้านเวียดนามดอง ในปี 2554 – 2555 ตามลําดบั 

ทงันี สาเหตทีุเมโทร เวียดนามประสบผลขาดทนุเพิมขึนในช่วงปี 2554 – 2555 เกิดจากการเพิมขึนของค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน

จากการขยายสาขาอย่างรวดเร็วตามทีได้กล่าวไว้ข้างต้น ในขณะทีอตัราการเตบิของรายได้จากการขายยังคงอยู่ในระดบัทีตาํกวา่  

 

สําหรับช่วง 9 เดือนแรกของปี 2556 เมโทร เวียดนามมีกําไรจากการดําเนินงานก่อนค่าใช้จ่ายดอกเบีย ภาษีเงินได้ ค่าเสือมราคา

และค่าตดัจําหน่าย จํานวน 239.26 พันล้านเวียดนามดอง คิดเป็นอัตรากําไรร้อยละ 2.29 และมีผลขาดทุนสุทธิจํานวน 170.86 

พันล้านเวียดนามดอง ทังนี ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในช่วง 9 เดือนแรกมีแนวโน้มดีขึน เนืองจากการลดลงของสัดส่วน

คา่ใช้จ่ายในการดําเนินงานจากการไม่มีสาขาใหม่ และประสิทธิภาพในการควบคมุค่าใช้จ่ายตามทีได้กล่าวไว้ข้างต้น 

 

ฐานะทางการเงิน 

สินทรัพย์ 

สินทรัพย์รวม ณ วนัที 31 ธันวาคม 2553 – 2555 มีจํานวน 4,775.03 พันล้านเวียดนามดอง 7,049.95 พันล้านเวียดนามดอง และ 

6,783.39 พันล้านเวียดนามดอง ตามลําดบั ประกอบด้วยสินทรัพย์หมนุเวียนคิดเป็นร้อยละ 36.8 ร้อยละ 38.8 และร้อยละ 29.9 

ของสินทรัพย์รวมในแต่ละปี โดยสินทรัพย์หมุนเวียนหลักในปี 2553 – 2555 ได้แก่ สินค้าคงเหลือคิดเป็นร้อยละ 60.3 ร้อยละ 65.7 

และร้อยละ 55.5 ของสินทรัพย์หมนุเวียนรวมในแต่ละปี ในขณะทีสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนในปี 2553 – 2555 คิดเป็นร้อยละ 63.2 

ร้อยละ 61.2 และร้อยละ 70.1 ของสินทรัพย์รวมตามลําดบั โดยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนหลัก ได้แก่ สินทรัพย์ถาวร ซึงประกอบด้วย

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอืน โดยในปี 2553 – 2555 มีสินทรัพย์ถาวรคิดเป็นร้อยละ 95.2 ร้อยละ 87.6 และ

ร้อยละ 82.8 ของสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนรวมในแต่ละปี ทังนี สินทรัพย์รวมทีเพิมขึนในปี 2554 ร้อยละ 47.6 หรือ 2,274.92 พันล้าน

เวยีดนามดอง มีสาเหตหุลกัมาจากการลงทนุในสินทรัพย์ถาวรและการเพิมขึนของสินค้าคงเหลือจํานวน 907.85 พันล้านเวียดนาม

ดอง และ 736.42 พนัล้านเวียดนามดอง ตามลําดบั ซึงเป็นผลมาจากจํานวนสาขาทีเพิมมากขึน ในขณะทีสินทรัพย์รวมในปี 2555 

ลดลงร้อยละ 3.8 หรือ 266.56 พันล้านเวียดนามดอง ส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของสินค้าคงเหลือจํานวน 672.33 พันล้าน

เวยีดนามดอง จากการจดัเก็บสินค้าคงเหลือสําหรับเทศกาลปีใหม่ของเวียดนาม (Tet holidays) ทีล่าช้ากว่าปีอืนประมาณ 1 เดือน 



รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงนิอสิระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์ 

 

 52 

                                                  

ประกอบกับนโยบายในการบริหารจัดการสินค้าคงเหลือทีลดระดับการจัดเก็บสินค้าทีมีอัตราการหมุนช้า และสินค้าในระหว่าง

เทศกาลลง ในขณะทีสินทรัพย์ถาวรเพิมขึนจํานวน 161.44 พนัล้านเวียดนามดอง จากการเพิมของจํานวนสาขาใหม่ และสินทรัพย์

ไม่หมนุเวยีนอืนเพิมขึนจํานวน 278.88 พนัล้านเวียดนามดอง ซงึส่วนใหญ่เกิดจากการเพิมขึนของค่าเช่าทีดินจ่ายล่วงหน้า 

 

ณ วนัที 30 กันยายน 2556 เมโทร เวียดนามมีสินทรัพย์รวมจํานวน 6,476.17 พันล้านเวียดนามดอง ประกอบด้วยสินทรัพย์

หมนุเวยีนร้อยละ 30.6 ของสินทรัพย์รวม ในขณะทีสินทรัพย์ไม่หมนุเวยีนคดิเป็นร้อยละ 69.4 ของสินทรัพย์รวม ทังนี สาเหตุทีมลูค่า

ของสินทรัพย์รวมลดลงจาก ณ สินปี 2555 จํานวน 307.22 พนัล้านเวียดนามดอง หรือลดลงร้อยละ 4.53 ส่วนใหญ่เป็นผลจากการ

ลดลงของสินทรัพย์ถาวรจากการตดัค่าเสือมราคา จํานวน 226.59 พันล้านเวียดนามดอง และการลดลงของลูกหนีการค้าจํานวน 

187.31 พนัล้านเวียดนามดอง ซงึส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของส่วนลดรับค้างรับจากผลการเจรจาต่อรองเทอมการชําระเงินกับคู่

ค้าของเมโทร เวียดนาม 

 

หนีสิน 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2553 – 2555 เมโทร เวียดนามมีหนีสินรวมจํานวน 4,952.71 พันล้านเวียดนามดอง 7,143.44 พันล้าน

เวียดนามดอง และ 6,666.37 พันล้านเวียดนามดอง ตามลําดบั เมือพิจารณาโครงสร้างหนีสินรวมในปี 2553 – 2555 พบว่า 

ประกอบด้วยหนีสินหมนุเวยีนร้อยละ 70.7 ร้อยละ 64.3 และร้อยละ 57.8 ของหนีสินรวมในแต่ละปี โดยหนีสินหมุนเวียนหลักในปี 

2553 – 2555 ได้แก่ เจ้าหนีการค้า คดิเป็นร้อยละ 48.9 ร้อยละ 41.8 และร้อยละ 33.1 ของสินทรัพย์หมนุเวียนรวมในแต่ละปี และ

เงินกู้ ยืมระยะสันคิดเป็นร้อยละ 27.0 ร้อยละ 45.1 และร้อยละ 53.2 ของสินทรัพย์หมุนเวียนรวมในแต่ละปี ในขณะทีหนีสินไม่

หมนุเวยีนคดิเป็นร้อยละ 29.3 ร้อยละ 35.7 และร้อยละ 42.2 ของหนีสินรวมในปี 2553 – 2555 ตามลําดบั โดยหนีสินไม่หมุนเวียน

หลัก ได้แก่ เงินกู้ ยืมระยะยาวคดิเป็นร้อยละ 99.0 ร้อยละ 99.4 และร้อยละ 99.4 ของหนีสินไม่หมนุเวียนรวมในแต่ละปี  

 

ทงันี หนีสินรวมเพิมขึนระหว่างปี 2554 ร้อยละ 44.2 หรือ 2,190.73 พันล้านเวียดนามดอง ส่วนใหญ่มีสาเหตจุากการเพิมขึนของ

เงินกู้ ยืมระยะสันและเงินกู้ ยืมระยะยาวจํานวน 1,129.54 พันล้านเวียดนามดอง และ 1,095.49 พันล้านเวียดนามดอง ตามลําดบั 

ในขณะทีหนีสินรวมในปี 2555 ลดลงจากปี 2554 ร้อยละ 6.7 หรือ 477.07 พันล้านเวียดนามดอง ส่วนใหญ่เป็นผลจากการลดลง

ของเจ้าหนีการค้าจํานวน 647.77 พนัล้านเวียดนามดอง จะเห็นได้ว่าจํานวนเงินกู้ ยืมทังระยะสันและระยะยาวของเมโทร เวียดนาม

เพิมขึนอย่างมีนัยสําคญัในระหว่างปี 2553 – 2555 เพือใช้รองรับการขยายสาขาใหม่ของเมโทร เวียดนาม ทังนี การกู้ยืมเงินระยะ

ยาวเป็นการกู้ ยืมเงินจากสถาบันการเงินในรูปของเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐและเงินสกุลยูโร ระยะเวลาการกู้ ยืม 3 – 10 ปี โดยมี 

METRO AG เป็นผู้คําประกนั ในขณะทีแหล่งเงินกู้ยืมระยะสันส่วนใหญ่มาจาก METRO Group ซึงเป็นการกู้ยืมเงินในรูปสกุลเงิน

ดอลลาร์สหรัฐ 

 

ณ วนัที 30 กนัยายน 2556 เมโทร เวยีดนามมีหนีสินรวมทงัสิน 6,530.00 พันล้านเวียดนามดอง ประกอบด้วยหนีสินหมนุเวียนร้อย

ละ 51.7 ของหนีสินรวม และหนีสินไม่หมนุเวียนร้อยละ 48.3 ของหนีสินรวม โดยหนีสินรวมลดลงจาก ณ สินปี 2555 ร้อยละ 2.1 

หรือ 136.36 พนัล้านเวียดนามดอง จากการลดลงของเจ้าหนีการค้า และหนีสินหมนุเวยีนอืน 
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ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2553 – 2554 เมโทร เวียดนามมีส่วนของผู้ ถือหุ้นรวมติดลบจํานวน 177.68 พันล้านเวียดนามดอง และ  

93.49 พนัล้านเวียดนามดอง ตามลําดบั และกลับมามีส่วนของผู้ ถือหุ้นเป็นบวกจํานวน 117.03 พันล้านเวียดนามดอง ในปี 2555 

โดยส่วนของผู้ ถือหุ้นทีตดิลบเกิดจากผลการดําเนินงานทีขาดทุน และมีขาดทุนสะสม โดยในปี 2554 – 2555 ส่วนของผู้ ถือหุ้นรวม

เพิมขึนเมือเทียบกับปีก่อนหน้าร้อยละ 47.4 และร้อยละ 225.2 หรือ 84.2 พันล้านเวียดนามดอง และ 210.52 พันล้านเวียดนาม

ดอง ตามลําดบั เนืองจากการเพิมขึนของส่วนทุนจากเมโทร อินเตอร์เนชันแนล โฮลดิงจํานวน 295.58 พันล้านเวียดนามดอง และ 

614.10 พนัล้านเวียดนามดอง ปี 2554 – 2555 ตามลําดบั 

 

ณ วันที 30 กันยายน 2556 เมโทร เวียดนาม มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมติดลบจํานวน 53.83 พันล้านเวียดนามดอง ลดลง 170.86 

พนัล้านเวียดนามดอง เมือเทียบกบัส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สินปี 2555 เนืองจากผลการดําเนินงานทีขาดทุน 

 

สภาพคล่อง 

สําหรับปี 2553 เมโทร เวยีดนามมีกระแสเงินสดสทุธิได้มาจากการดําเนินงานจํานวน 122.12 พันล้านเวียดนามดอง โดยส่วนใหญ่

มาจากการเพิมขึนของเจ้าหนีการค้าจํานวน 577.32 พนัล้านเวียดนามดอง ส่วนในปี 2554 – 2555 เมโทร เวียดนามมีกระแสเงินสด

สุทธิใช้ไปในการดําเนินงานจํานวน 1,104.80 พันล้านเวียดนามดอง และ 310.23 พันล้านเวียดนามดอง ตามลําดบั สาเหตสุ่วน

ใหญ่เกิดจากการเพิมขึนของลูกหนีการค้าและสินค้าคงเหลือรวมจํานวน 904.50 พันล้านเวียดนามดอง ประกอบกับการลดลงของ

เจ้าหนีการค้าและค่าใช้จ่ายล่วงหน้ารวมจํานวน 731.84 พันล้านเวียดนามดองในปี 2554 สําหรับกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปใน

กิจกรรมการลงทุนในปี 2553 – 2555 มีจํานวน 765.17 พันล้านเวียดนามดอง 1,215.52 พันล้านเวียดนามดอง และ 549.99 

พนัล้านเวียดนามดอง ตามลําดบั โดยส่วนใหญ่ใช้ไปในการซอืสินทรัพย์ถาวรจากการขยายสาขาในแต่ละปี ส่วนกระแสเงินสดสุทธิ

ได้มาจากกิจกรรมการจัดหาเงินในปี 2553 – 2555 มีจํานวน 651.45 พันล้านเวียดนามดอง 2,404.83 พันล้านเวียดนามดอง และ 

854.90 พนัล้านเวียดนามดอง ตามลําดบั โดยส่วนใหญ่เป็นเงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะสนัและระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

ณ วนัที 30 กนัยายน 2556 เมโทร เวยีดนาม มีกระแสเงินสดสทุธิได้มาจากการดําเนินงาน 252.60 พนัล้านเวียดนามดอง ส่วนใหญ่

เป็นผลมาจากการเพิมขึนของเจ้าหนีการค้าจํานวน 107.10 พนัล้านเวียดนามดอง และมีกระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมการ

ลงทนุจํานวน 229.42 พนัล้านเวียดนามดอง ส่วนใหญ่เกิดจากการลงทนุในสินทรัพย์ถาวรจํานวน 232.87 พนัล้านเวียดนามดอง 

และมีกระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมการจัดหาเงินจํานวน 64.05 พนัล้านเวียดนามดอง 

 

จ) สภาวะอุตสาหกรรม 

  ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเวียดนาม 

เวยีดนามเป็นประเทศทีมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 6 ในภูมิภาคอาเซียน เมือเปรียบเทียบจากผลิตภัณฑ์มวล

รวมในประเทศ และมีความเจริญสูงทีสุดในกลุ่มประเทศ CLMV ซึงประกอบด้วย กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม 

โดยในช่วงทีผ่านมา เศรษฐกิจของเวยีดนามมีอัตราการขยายตัวในเกณฑ์สูงกว่าภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะในช่วงปี 

2543 – 2550 มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด เฉลียร้อยละ 7.2 ต่อปี แม้แต่ในช่วงปี 2551 – 2555 หลังเกิดวิกฤต

เศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกา (Sub-Prime Crisis) เศรษฐกิจเวียดนามยังสามารถเติบโตเฉลียร้อยละ 5.8 ต่อปี  และในปี 

2556 ข้อมลูจากธนาคารโลกพบว่า เศรษฐกิจเวยีดนามมีการขยายตวัร้อยละ 5.4 ซึงสูงกว่าค่าเฉลียการขยายตวัของ
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เศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน ซึงอยู่ทีร้อยละ 5.0 โดยปัจจัยสําคัญทีเป็นแรงขับเคลือนการขยายตัวของเศรษฐกิจ

เวยีดนามในช่วงทีผ่านมา เช่น 

 ปริมาณและมลูค่าการส่งออกสินค้าทีเพิมขึน ซึงส่งผลให้ในปี 2555 เวียดนามมีดุลการค้าเกินดลุเป็นครังแรก 

และมีดลุการค้าเกินดลุเพิมขึน ในปี 2556 

 การลดลงของอัตราเงินเฟ้อ โดยในปี 2556 อยู่ ทีร้อยละ 7 ลดลงจากร้อยละ 9 เมือปี 2555 ซึงเป็นผลจาก

มาตรการของรัฐบาลในการควบคมุราคาสินค้าสําคญั เช่น ราคานํามนั ไฟฟ้า นําประปา เป็นต้น 

 การพัฒนาศกัยภาพของกิจกรรมด้านเศรษฐกิจสูก่ารผลิตในภาคอตุสาหกรรมและภาคบริการ ซึงสร้างมลูค่าเพิม

ทางเศรษฐกิจได้มากขึนกว่าการผลิตด้านเกษตรกรรม โดยข้อมูลจากกระทรวงการวางแผนและการลงทุนของ

เวียดนาม พบว่า ในปี 2556  ยอดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) ใน

เวยีดนามอยู่ที 21 พนัล้านเหรียญสหรัฐ เพิมขึนร้อยละ 54.5 จากปี 2555 เป็นผลจากเสถียรภาพด้านการเมือง

ความต่อเนืองของการขยายตวัด้านเศรษฐกิจภายในประเทศ และแผนปฏิรูปเศรษฐกิจของรัฐบาลทังในส่วน

รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และการลงทุนภาครัฐ  ทําให้นักลงทุนชาวต่างชาติมีความเชือมันในการลงทุนใน

เวียดนามมากขึน โดยภาคอุตสาหกรรมการผลิตมียอดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสูงถึง 16.6 พันล้าน

เหรียญสหรัฐ ซึงเป็นโครงการลงทนุใหม่ 600 โครงการ 

 การขยายตวัของการบริโภคภายในประเทศ เนืองจากการเพิมขึนของจํานวนประชากรและประชากรในวยัทํางาน 

(labour force) โดยเวียดนามเป็นประเทศทีมีจํานวนประชาชนมากเป็นอันดับ 3 ในภูมิภาคอาเซียน ซึงในปี 

2556 มีประชากรประมาณ 90.00 ล้านคน และคาดวา่จํานวนประชาชนจะเพิมขึนประมาณร้อยละ 0.9 ต่อปี นับ

แต่ปี 2557 – 2561 นอกจากนี ความตอ่เนืองของการขยายตวัด้านเศรษฐกิจภายในประเทศในช่วงหลายปีทีผ่าน

มา ทําให้ประชากรในวยัทํางาน (อายตุงัแต ่15 ปีขึนไป) มีจํานวนเพิมขึนจากประมาณ 42.8 ล้านคน ในปี 2548 

เป็นประมาณ 52.2 ล้านคนในปี 2556  อีกทังมีรายได้โดยเฉลียเพิมสูงขึน ซึงส่งผลให้ฐานชนชันกลางของ

เวยีดนามขยายตวัเพิมขึน โดยข้อมลูจากสํานักงานสถิติแห่งชาติเวียดนามพบว่า รายได้โดยเฉลียต่อเดือนของ

พนักงานในเมืองใหญ่เพิมขึนจาก 1.6 ล้านเวียดนามดอง (ประมาณ 2,399 บาท) ในปี 2548 เป็นประมาณ 5.1 

ล้านเวยีดนามดอง (ประมาณ 7,646 บาท) ในปี 2556 นอกจากนี เวียดนามยังมีการขยายตัวของประชากรใน

เขตเมือง (Urban population) อย่างรวดเร็ว เป็นผลให้ภาคอสังหาริมทรัพย์และภาคธุรกิจทีเกียวข้องมีการ

เตบิโต อีกทงัทําให้ประชากรเปลียนแปลงพฤตกิรรมการบริโภคและรูปแบบการดําเนินชีวิต ซึงเป็นปัจจัยสําคญัที

สนับสนุนการขยายตวัของธุรกิจร้านค้าหรือศนูย์จําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคสมยัใหม่ในเวยีดนาม  

 

 ในปี 2557 – 2559 ธนาคารโลกคาดการณ์วา่ เศรษฐกิจเวียดนามจะยังคงมีการขยายตัวอย่างต่อเนืองในอัตราร้อยละ 

5.5 ร้อยละ 5.6 และร้อยละ 5.8 ตามลําดบั ซึงสูงกว่าค่าเฉลียการขยายตัวของเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน ซึงอยู่ที

ร้อยละ 4.8 ในปี 2557 และร้อยละ 5.2 ในปี 2558 – 2559  
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ตารางท ี17 อัตราขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ในภูมภิาคอาเซียน ปี 2555 – 2559 

 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557F ปี 2558F ปี 2559F 

อินโดนีเซยี  6.3 5.8 5.3 5.6 5.6 

มาเลเซยี  5.6 4.7 4.9 5.0 5.0 

ฟิลิปปินส์  6.8 7.2 6.6 6.9 6.5 

ไทย 6.5 2.9 3.0 4.5 4.5 

เวยีดนาม  5.3 5.4 5.5 5.6 5.8 

กมัพชูา 7.3 7.4 7.2 7.0 7.0 

ลาว 8.2 8.1 7.2 7.9 9.1 

พม่า 7.3 7.5 7.8 7.8 7.8 

อาเซียน 5.6 5.0 4.8 5.2 5.2 

                         ทีมา : รายงาน East Asia Pacific Economic ของธนาคารโลก ฉบบัเดือนเมษายน 2557 

 

ธุรกิจร้านค้าหรือศนูย์จําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคสมยัใหม่ 

I) ภาพรวมของตลาดร้านค้าหรือศูนย์จําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคสมัยใหม่  

ข้อมลูจากบทวิเคราะห์ธุรกิจค้าปลีกของเวียดนาม ปี 2557 ทีจัดทําโดย Planet Retail12 ระบุว่า ตลาดร้านค้าหรือศนูย์

จําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคสมัยใหม่ (Modern Grocery Market) ของเวียดนามในปัจจุบัน มีขนาด 2.7 พันล้าน

เหรียญสหรัฐ และมีอตัราการเติบโตเฉลียสะสม (CAGR) ในช่วงปี 2546 – 2556 เท่ากับร้อยละ 29.5 ซึงมากกว่าอัตรา

การเติบโตเฉลียสะสมของตลาดร้านค้าหรือศูนย์จําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคสมัยใหม่ (Modern Grocery Market) 

ในภูมิภาคอาเซียน ซึงอยู่ ทีร้อยละ 14.3 โดยแรงขับเคลือนสําคัญของธุรกิจร้านค้าหรือศูนย์จําหน่ายสินค้าอุปโภค

บริโภคสมัยใหม่ในเวียดนาม มาจากการขยายตวัของเศรษฐกิจในประเทศ การเพิมขึนของยอดการลงทุนโดยตรงจาก

ต่างประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) และกําลังซือของผู้บริโภคตามภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงการขยายการ

ลงทุนเพือเปิดสาขาใหม่ของผู้ประกอบการเดิมในธุรกิจร้านค้าหรือศูนย์จําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคสมัยใหม่ ซึง 

Planet Retail คาดการณ์ว่า นับแต่ปี 2556 – ปี 2561 อัตราการเติบโตเฉลียสะสมของธุรกิจตลาดร้านค้าหรือศนูย์

จําหน่ายสินค้าอปุโภคบริโภคสมัยใหม่ในเวยีดนามจะคงอยู่ในระดบัสูงทีร้อยละ 16.9 เทียบกับอัตราการเติบโตเฉลีย

สะสมของ ตลาดร้านค้าหรือศูนย์จําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคสมัยใหม่ (Modern Grocery Market) ในภูมิภาค

อาเซยีน ซึงอยู่ทีร้อยละ 6.2  

 

 

 

 

                                                             
12 Planet Retail เป็นบริษัททีปรึกษาด้านกลยทุธ์และให้บริการข้อมูลหรืองานวจัิยธุรกิจค้าปลีกระดับโลก โดย Planet Retail เป็นบรษัิทในกลุม่ 

WGSN ซงึเป็นผู้ ให้บริการข้อมลูการวเิคราะห์เกียวกบัแนวโน้มธุรกิจต่างๆ ในโลก โดยปัจจบุัน WGSN มีลกูค้าเป็นบริษัทชนันําระดบัโลกใน
หลายธุรกิจ เช่น Coca-Cola  Marks & Spencer  Puma  Virgin Next เป็นต้น ทังนี ดูข้อมูลเพิมเติมเกียวกับ Planet Retail ได้ที 
www.planetretail.net 
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แม้ในช่วงทีผ่านมา ตลาดร้านค้าหรือศนูย์จําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคสมัยใหม่ในเวียดนามจะมีอัตราการเติบโตใน

ระดบัสงู แตก่ารขยายตวัในธุรกิจดงักล่าวยังถือเป็นระยะเริมต้น เนืองจากในช่วงทีผ่านมา ตลาดสดและร้านขายของ

ชําแบบดงัเดิมยังคงมีส่วนแบ่งตลาดสูงสุด โดยในปี 2556 มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 96 ของมูลค่าตลาดจําหน่าย

สินค้าอุปโภคบริโภคทังหมดในเวียดนาม ซึงสาเหตหุนึงมาจากความคุ้ นเคยและความสะดวกของผู้บริโภคในการ

เข้าถึงตลาดสดและร้านขายของชําแบบดงัเดิมทีมีตงัอยู่จํานวนมากในทุกชุมชนทัวประเทศ อีกทังประชากรส่วนใหญ่

โดยเฉพาะเขตนอกเมืองยังมีอัตราการใช้รถยนต์และการใช้ตู้ เย็นหรือตู้แช่แข็งเพือเก็บอาหารสดในระดับตํา ขณะที

ร้านค้าหรือศนูย์จําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคสมัยใหม่ (Modern Grocery Outlet) ในรูปแบบต่างๆ เช่น ซุปเปอร์มาร์

เก็ต เพิงเข้าสู่ตลาดจําหน่ายสินค้าอปุโภคบริโภคของเวียดนามในช่วงปี 2533 – 2543 และส่วนใหญ่มีทีตงัอยู่เฉพาะ

ในเมืองใหญ่ อย่างเช่น Ho Chi Minh หรือ Hanoi ส่งผลให้สัดส่วนร้านค้าหรือศนูย์จําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค

สมัยใหม่ต่อจํานวนประชากรเวียดนามยังมีระดับตํามากเมือเทียบกับประเทศอืนในภูมิภาคอาเซียน โดยข้อมลูจาก 

Planet Retail ระบวุ่า ในปี 2556 เวยีดนามมีสัดส่วนร้านค้าหรือศนูย์จําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคสมัยใหม่ จํานวน 8 

แห่งต่อประชากร 1 ล้านคน ตํากว่าค่าเฉลียของภูมิภาคอาเซียนทีมีสัดส่วนร้านค้าหรือศูนย์จําหน่ายสินค้าอุปโภค

บริโภคสมัยใหม่จํานวน 111 แห่งต่อประชากร 1 ล้านคน นอกจากนี การเพิมขึนของร้านค้าหรือศูนย์จําหน่ายสินค้า

อุปโภคบริโภคสมัยใหม่ (Penetration Rate) ของเวียดนามก็ยังมีอัตราตํากว่าค่าเฉลียของภูมิภาคอาเซียน โดยในปี 

2556 อยู่ทีร้อยละ 4 ขณะทีค่าเฉลียของอัตราการเพิมขึนของร้านค้าหรือศูนย์จําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคสมัยใหม่

ของภูมิภาคอาเซียนอยู่ทีร้อยละ 40 ดังนัน ด้วยจํานวนและอัตราการเพิมขึนของร้านค้าหรือศูนย์จําหน่ายสินค้า

อปุโภคบริโภคสมัยใหม่ในเวียดนามทีอยู่ในระดบัตาํในปัจจุบัน ขณะทีภาวะเศรษฐกิจ ภาคการผลิตการค้าการลงทุน 

และกําลงัซอืของประชากรในประเทศมีอตัราขยายตวัอย่างต่อเนือง ประกอบกับการเพิมขึนของประชากรในเขตเมือง 

จํานวนชนชนักลางและผู้ มีฐานะมังคงัทีมีสัดส่วนมากขึน รวมถึงการเปลียนแปลงพฤติกรรมการบริโภคและรูปแบบ

การดําเนินชีวิตของผู้ บริโภค ซึงเพิมการให้ความสําคัญต่อคุณภาพและสุขอนามัยของสินค้า รวมถึงความ

ทีมา : Planet Retail ทีมา :  Euromonitor International 

แผนภาพที 1 การขยายตวัของตลาดร้านค้าหรือ 

ศนูย์จาํหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคสมัยใหม่ 

ของเวียดนามเทยีบกบัภูมิภาคอาเซียน 

แผนภาพที 2 การเพิมขึนของร้านค้าหรือ 

ศนูย์จาํหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคสมัยใหม่ 

ของเวียดนามเทยีบกบัภูมิภาคอาเซียน  
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สะดวกสบายจากการใช้บริการต่างๆ มากขึน  ทําให้ตลาดร้านค้าหรือศนูย์จําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคสมัยใหม่ใน

เวยีดนามมีความน่าสนใจต่อการลงทนุในอนัดบัต้นๆ ของภมูิภาคอาเซยีน โดยปัจจยัทีจะช่วยสนับสนุนการเติบโตของ

ตลาดร้านค้าหรือศนูย์จําหน่ายสินค้าอปุโภคบริโภคสมัยใหม่ในเวียดนาม มีดงันี 

 การเพิมขึนของระดบัรายได้ ทําให้ประชากรมีกําลงัซือมากขึน และมีความต้องการสินค้าและบริการทีมีคุณภาพ 

และมีความหลากหลายเพิมขึน รวมถึงต้องการความสะดวกสบายในการซือสินค้าและบริการ ซึงจะเอือให้

ผู้บริโภคพิจารณาเลือกซอืสินค้าจากร้านค้าหรือศนูย์จําหน่ายสินค้าอปุโภคบริโภคสมยัใหม่แทนร้านค้าปลีกแบบ

ดงัเดมิหรือตลาดสด 

 การตระหนกัเห็นถึงข้อดขีองร้านค้าหรือศนูย์จําหน่ายสินค้าอปุโภคบริโภคสมัยใหม่ ซึงสามารถตอบสนองความ

ต้องการของผู้บริโภคทีเปลียนแปลงไป เช่น มีสินค้าทุกประเภท จากหลากหลายผู้ ผลิต ในทุกระดับราคาและ

ขนาดบรรจ ุเพือให้ผู้บริโภคเลือกซอืได้อย่างสะดวกสบายภายในสถานทีแห่งเดยีว  

 แผนการพัฒนาธุรกิจร้านค้าหรือศูนย์จําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคสมัยใหม่ของกระทรวงอุตสาหกรรมและ

การค้าของเวียดนาม ซึงได้กําหนดเป้าหมายให้มีจํานวนร้านค้าหรือศนูย์จําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคสมัยใหม่

ในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตและศูนย์การค้าทัวประเทศจํานวนประมาณ 1,200 - 1,300 แห่ง และประมาณ 180 

แห่ง ตามลําดบั ภายในปี 2563 เพือเพิมสัดส่วนยอดขายสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านช่องทางร้านค้าหรือศนูย์

จําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคสมัยใหม่ดังกล่าวเป็นร้อยละ 45 ของมูลค่าตลาดจําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค

โดยรวมของเวยีดนาม ในปี 2563 

 

II) ภาวะการแข่งขันของตลาดร้านค้าหรือศูนย์จาํหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคสมยัใหม่  

ปัจจบุนั ตลาดร้านค้าหรือศนูย์จําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคสมยัใหม่ในเวยีดนาม สามารถแบ่งเป็นหลายประเภท เช่น 

ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ (Hypermarket) ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซือ ศนูย์จําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคแบบค้าส่ง

แบบชําระเงินสดและบริการตนเอง (Cash & Carry) ศูนย์ค้าส่งขนาดใหญ่ เป็นต้น อย่างไรก็ดี หากพิจารณาใน

ภาพรวม พบว่า Saigon Union of Trading Cooperatives (“Saigon Co-op”) ซึงเป็นกิจการของรัฐบาลเวียดนามนัน 

เป็นผู้ ประกอบการทีมีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดมาโดยตลอด ทังนี ในปี 2556 Saigon Co-op มีส่วนแบ่งการตลาด

ประมาณร้อยละ 34.3 ของมูลค่าตลาดร้านค้าหรือศนูย์จําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคสมัยใหม่ทังหมด โดยปัจจุบัน 

Saigon Co-op เป็นผู้ นําตลาดทีมียอดขาย จํานวนสาขาและพืนทีขายมากทีสุด อีกทัง มีร้านค้าให้บริการครอบคลุม

ในทกุรูปแบบ ทังห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต  ร้านสะดวกซือ และศนูย์ค้าส่งขนาดใหญ่ ภายใต้ชือร้านที

ขึนต้นด้วย “Co – op” เช่น “Co – op Mart” “Co – op Store” “Co – op Xtra Plus” เป็นต้น  

 

ผู้ประกอบการทีมีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับ 2 ได้แก่ เมโทร เวียดนาม ซึงเป็นผู้ให้บริการศูนย์จําหน่ายสินค้า

อุปโภคและบริโภคแบบค้าส่งแบบชําระเงินสดและบริการตนเอง (Cash & Carry) ภายใต้ชือ “METRO” โดยในปี 

2556 เมโทร เวียดนาม มีส่วนแบ่งการตลาดประมาณร้อยละ 22.2 ของมูลค่าตลาดร้านค้าหรือศนูย์จําหน่ายสินค้า

อุปโภคบริโภคสมัยใหม่ทังหมด ทังนี แต่เดิมเมโทร เวียดนาม ถือเป็นผู้ประกอบการเพียงรายเดียวทีให้บริการศนูย์

จําหน่ายสินค้าอปุโภคและบริโภคแบบค้าส่ง แต่ภายหลังจาก Saigon Co-op ได้ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ ประเทศ

สิงคโปร์ เปิดให้บริการศนูย์ค้าส่งสินค้าอุปโภคและบริโภคขนาดใหญ่แห่งแรก ภายใต้ชือร้าน “Co – op Xtra Plus” ที
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ทีมา : Planet Retail  

Brand 

เมือง Ho Chi Minh ในปี 2556 ทีผ่านมา ทําให้ Co – op Xtra Plus ถือเป็นคู่แข่งโดยตรงกับห้าง METRO เวียดนาม 

ซึงข้อมลูจาก Planet Retail ระบุว่า Saigon Co-op มีแผนทีจะเปิดสาขาของ Co – op Xtra Plus เพิมประมาณ 1 – 2 

แห่งต่อปี เพือให้มีจํานวนสาขา 20 แห่งภายในปี 2563  

 

แผนภาพท ี3 ผู้ประกอบการรายใหญ่ของตลาดจาํหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคสมยัใหม่ในเวียดนาม 

 

สําหรับผู้ประกอบการทีมีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับ 3 ได้แก่ Casino Guichard Perrachon SA ซึงเป็นผู้ ให้บริการ

ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ ภายใต้ชือร้าน “Big C” โดยในปี 2556 Big C มีส่วนแบ่งการตลาด ร้อยละ 21.3 ของมูลค่า

ตลาดร้านค้าหรือศนูย์จําหน่ายสินค้าอปุโภคบริโภคสมัยใหม่ทังหมด  ขณะทีผู้ประกอบการทีมีส่วนแบ่งการตลาดใน

อนัดบัรองลงไป จะให้บริการในรูปแบบห้างค้าปลีกขนาดใหญ่และซุปเปอร์มาร์เก็ต ภายใต้ชือร้านต่างๆ เช่น Fivimart  

Citimart  Lotte Shopping   Maximart   Intimex  และ Hapro Mart ขณะที Shop & Go ให้บริการในรูปแบบร้าน

สะดวกซือ ทังนี ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่และซุปเปอร์มาร์เก็ตข้างต้น ถือว่าเป็นคู่แข่งทางอ้อมของห้าง METRO 

เวยีดนาม 

 

 

 

 

 

 

 

ปีทีเปิด 2539 2545 2541 2540 2537 2551 2535 2554 2549 2548 
เจ้าของ รัฐบาล เมโทร 

เวียดนาม 
Casino 

Guichard 
Perrachon 

SA  

รัฐบาล บริษทั 
ท้องถิน 

Lotte 
Shipping 
Co.,Ltd 

บริษทั 
ท้องถิน 

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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รูปภาพท ี1 ร้านค้าหรือศูนย์จําหน่ายสนิค้าอุปโภคบริโภคสมัยใหม่รูปแบบต่างๆ ในประเทศเวียดนาม 

 

  

   

 

 

 

 
  
 
 
 
 

 

 

ทังนี ข้อมลูจาก Euromonitor International13 (“Euromonitor”) ณ เดือนกรกฎาคม 2557 ระบุว่าในปี 2556 ธุรกิจ

ร้านค้าหรือศนูย์จําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคสมยัใหม่ของเวียดนามในรูปแบบร้านสะดวกซือมีการขยายตวัสูงจากปี

ก่อนหน้าถึงร้อยละ 64 เนืองจากเป็นทีนิยมของประชากรในเขตเมืองซึงเป็นกลุ่มวัย รุ่นและวัยเริมต้นทํางาน  

เช่นเดียวกับห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ทีมีการขยายตวัร้อยละ 28 จากปีก่อนหน้า โดยมีจํานวนลูกค้าเพิมขึนต่อเนืองทุกปี 

เนืองจากความความสวยงามทนัสมยั ความสะอาดและเป็นระเบียบของสถานที ประกอบเป็นแหล่งรวมสินค้าอุปโภค

บริโภคทุกประเภททีผู้บริโภคต้องการไว้ในทีเดียวกัน  สําหรับซุปเปอร์มาร์เก็ต แม้ในปี 2556 จะขยายตวัร้อยละ 17 

จากปีก่อนหน้า แตเ่ป็นขยายตวัทีลดลง เพราะได้รับผลกระทบจากการขยายตวัของห้างค้าปลีกขนาดใหญ่  

 

สําหรับแนวโน้มธุรกิจร้านค้าหรือศูนย์จําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคสมัยใหม่ของเวียดนามในอนาคต Euromonitor 

คาดการณ์วา่ ผลจากการขยายสาขาของผู้ประกอบการเดิมในธุรกิจ ประกอบกับจํานวนลูกค้าทีเพิมขึน ของร้านค้า

หรือศนูย์จําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคสมัยใหม่ จากการเปลียนแปลงพฤติกรรมและกําลังซือของผู้บริโภคทีเพิมขึน

ตามการเติบโตของเศรษฐกิจภายในประเทศของเวียดนามดังทีกล่าวมาแล้วข้างต้น  จะทําให้ธุรกิจร้านค้าหรือศนูย์

จําหน่ายสินค้าอปุโภคบริโภคสมัยใหมจ่ะมีการขยายตวัต่อเนืองไปในอนาคต ซึงแนวโน้มดงักล่าวจะทําให้การแข่งขัน

ภายในธุรกิจมีความรุนแรงเพิมขึน ทังจากผู้ ประกอบการรายเดิมในตลาดทีมีแผนการเปิดสาขาใหม่ การพัฒนา

คณุภาพสินค้าและบริการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการแข่งขันจากผู้ประกอบการ

ตา่งชาติรายใหม่ทีอาจเพิมขึนภายหลังรัฐบาลเวียดนามมีนโยบายส่งเสริมให้ชาวต่างชาติเข้ามาทําการค้า โดยมีการ

ปรับปรุงและแก้ไขกฎ ระเบียบเพือให้เอืออํานวยต่อการจัดตังบริษัทธุรกิจ (Trading Company) และการดําเนินธุรกิจ 

                                                             
13 Euromonitor International เป็นบริษัทผู้ให้บริการข้อมูลและงานวจัิยด้านการตลาดชนันําของโลก จดัตงับริษัทขึนเมือปี 2515 โดยปัจจุบนั

มีนักวเิคราะห์และทีปรึกษามากกวา่ 1,000 คน และมีสํานกังานตังอยู่ในหลายภมูิภาคทวัโลก เช่น องักฤษ สหรฐัอเมริกา สิงคโปร์ จีน ดูไบ 
ญีปุ่ น ออสเตรเลีย เพือรวบรวมข้อมลูด้านการตลาดใน 80 ประเทศทวัโลก ทงันี ดขู้อมูลเพิมเติมเกียวกับ Euromonitor International ได้ที 
www.euromonitor.com 

ทมีา : Euromonitor International 
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เช่น อนญุาตให้ชาวตา่งชาติสามารถจัดตงับริษัทโดยจดทะเบียนเป็นเจ้าของได้ร้อยละ 100  การให้สิทธิประโยชน์ใน

เรืองการถือครองทีดิน เป็นต้น อย่างไรก็ดี การประกอบธุรกิจร้านหรือศูนย์ค้าปลีกสมัยใหม่ของบริษัทต่างชาติใน

เวียดนามยังมีอุปสรรคบางประการ เช่น ปัญหาการปลอมแปลงสินค้า การละเมิดลิขสิทธิ  และทีสําคัญ คือ ข้อ

กําหนดให้ต้องมีการยืนขอใบอนุญาตเมือต้องการเปิดสาขาใหม่ต่อกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ารวมถึง

คณะกรรมการประชาชนของแตล่ะจงัหวดั โดยการอนุญาตขึนกับการทดสอบความจําเป็นทางเศรษฐกิจ (economic 

needs test) ทีจะพิจารณาจากความหนาแน่นของประชากรในพืนทีนนัๆ ร่วมกบัจํานวนร้านหรือศูนย์ค้าปลีกสมัยใหม่

ทีมีอยู่เดิมในพืนทีดงักล่าว และเสถียรภาพของตลาด (Market Stability) เป็นสําคัญ ซึงปัจจัยดงักล่าวข้างต้น อาจทํา

ให้ผู้ประกอบการร้านค้าหรือศูนย์จําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคสมัยใหม่ชาวเวียดนาม (เช่น METRO) มีข้อได้เปรียบ

ในการดําเนินธุรกิจ และเป็นข้อจํากัดต่อการขยายลงทุนของผู้ประกอบการร้านค้าหรือศูนย์จําหน่ายสินค้าอุปโภค

บริโภคสมัยใหม่ซึงเป็นตา่งชาตริายเดิมในตลาด รวมทงั เป็นข้อพิจารณาทีสําคญัของผู้ประกอบการต่างชาติรายใหม่ที

ประสงค์จะเข้าลงทนุธุรกิจดงักล่าวในเวียดนาม  

 

2.2 ความสมเหตุสมผลของรายการ 
 

2.2.1 วัตถุประสงค์และประโยชน์ของรายการ 
 

การเข้าซอืเงินลงทุนในเมโทร เวยีดนามครังน ีเป็นนโยบายการดาํเนินงานของผู้บริหารทีจะช่วยให้กลุ่มบริษัทบรรลุเป้าหมายในการ

เป็นผู้ นําในการผลิตและจัดจําหน่ายสินค้าอปุโภคบริโภคทีใช้ในชีวติประจําวนัให้แก่ลูกค้าในภูมิภาคอาเซียนตามวิสัยทัศน์ทีวางไว้ 

โดยภายหลังการเข้าทํารายการ บริษัทฯ จะก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจร้านค้าหรือศนูย์จําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค

สมัยใหม่ (Modern Trade) รายใหญ่ ซึงมีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับสองในประเทศเวียดนาม ซึงเป็นธุรกิจและประเทศทีมี

แนวโน้มการขยายตวัของตลาดร้านจําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคสมัยใหม่ในอัตราทีสูงกว่าค่าเฉลียของประเทศหลักในภูมิภาค

อาเซยีน อีกทงั กลุ่มบริษัทจะมีช่องทางการจัดจําหน่ายสินค้าอปุโภคบริโภคของตนเองในเวียดนามเพิมขึนครอบคลุมทังในรูปแบบ

ค้าปลีกและค้าส่ง  ทําให้บริษัทฯ มีโครงสร้างพืนฐานในการผลิตและกระจายสินค้า (Supply Chain Infrastructure) อย่างครบวงจร

ในเวียดนาม นอกจากนี การประสานประโยชน์ทางธุรกิจระหว่างธุรกิจเดิมในปัจจุบันของกลุ่มบริษัทและธุรกิจศูนย์จัดจําหน่าย

สินค้าอปุโภคบริโภคแบบค้าส่งขนาดใหญ่ของเมโทร เวียดนามทีบริษัทฯ คาดวา่จะเกิดขึนจากการเข้าทํารายการในครังนี จะช่วยให้

กลุ่มบริษัทมีช่องทางการจัดจําหน่ายสินค้าขนาดใหญ่เป็นของตนเอง เพือต่อยอดการขายสินค้าและบริการของกลุ่มบริษัทให้กับ

ฐานลูกค้าใหม่ รวมถึงช่วยลดต้นทุนโดยรวมจากการบริหารการจัดซือและการขนส่งร่วมกับธุรกิจเดิมของกลุ่มบริษัทในเวียดนาม 

และเพิมโอกาสการทํากําไรในอนาคตของกลุ่มบริษัท เพือให้กลุ่มบริษัทมีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิมขึนและมีจุดยืนทีดี

เตรียมรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 

 

นอกจากนี เนืองจากปัจจุบนัเมโทร เวียดนามมีศกัยภาพและความพร้อมในการดาํเนินธุรกิจทงัด้านสินทรัพย์ (จํานวนและทีตงัสาขา

ของร้านค้า) บคุลากร  ระบบงานและเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการข้อมลูฐานลูกค้าและระบบโลจิสติกส์ ประกอบกับ

บริษัทฯ มีแผนงานทีจะเพิมประสิทธิภาพและขีดความสามารถการแข่งขันทางธุรกิจของเมโทร เวียดนามในหลายด้าน เพือผลักดนั

ผลการดาํเนินงานให้มีทิศทางดขึีนในอนาคต การเข้าทํารายการในครังนี จึงเป็นการเพิมโอกาสให้บริษัทฯ มีแหล่งรายได้จากธุรกิจ

ใหม่ทีมีศกัยภาพในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทนุแก่บริษัทฯ ในอนาคต 
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2.2.2   เปรียบเทยีบข้อดีและข้อด้อยของการทาํรายการกับการไม่ทาํรายการ 
 

 ข้อดีและข้อด้อยของการทาํรายการ 
 

ข้อดีของการทาํรายการ  

1) เป็นการลงทนุในกิจการทีมสีินทรัพย์ซึงมีศกัยภาพในการประกอบธุรกิจ 

การเข้าทํารายการดงักล่าว ทําให้บริษัทฯ ได้มาซงึกิจการทีมีสินทรัพย์ซงึมีศกัยภาพในการประกอบธุรกิจร้านค้าปลีกสมัยใหม่ 

(Modern Trade) ในเวยีดนาม โดยปัจจุบันเมโทร เวียดนาม เป็นผู้ ประกอบการธุรกิจร้านค้าหรือศนูย์จําหน่ายสินค้าอุปโภค

บริโภคสมัยใหม่ทีมีส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับ 2 ของมูลค่าตลาดร้านค้าหรือศูนย์จําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคสมัยใหม่

ทังหมดของเวียดนาม และมีชือเสียงเป็นทีรู้จักจากผู้บริโภคโดยทัวไป นับแต่เปิดห้าง METRO สาขาแรกในเวียดนามเมือปี 

2545 โดยปัจจุบัน เมโทร เวียดนามมีสินทรัพย์และองค์ประกอบในการดําเนินธุรกิจสําคัญทีเอือต่อความสําเร็จในการ

ประกอบธุรกิจร้านจําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคสมยัใหม่ ดงันี 

 สาขาทีตงัอยู่ในเมืองทีเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและชุนชนเมืองขนาดใหญ่ 19 แห่งทัวประเทศเวียดนาม อาทิเช่น ห้าง 

METRO สาขา An Phu14 และสาขา Binh Phu15 ซึงเป็นสาขาทีเปิดดําเนินการในช่วงแรก โดยปัจจุบันสาขาดงักล่าว

ยงัคงมีศกัยภาพในการสร้างรายได้และการทํากําไรให้กับเมโทร เวยีดนามอย่างตอ่เนือง 

 ระบบงานและเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการข้อมูลฐานลูกค้า รวมถึงฐานลูกค้าสมาชิกมากกว่า 911,000 

ราย ซึงประกอบด้วย กลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม ร้านอาหารและจัดเลียง (HoReCa) กลุ่มลูกค้าร้านค้า 

(Trader) และกลุ่มลูกค้าบริษัทสํานักงาน (Services and Companies & Offices) ทีมีกําลังซือสูงและมุ่งเน้นเรือง

คณุภาพของสินค้าและบริการมากกว่าการแข่งขนัด้านราคา  

 โครงสร้างพืนฐานในการผลิตและกระจายสินค้า (Supply Chain Infrastructure) อย่างครบวงจร ประกอบด้วย 

คลังสินค้าและศนูย์กระจายสินค้าแบบ Cross Docking 

ดงันัน ด้วยศักยภาพและความพร้อมของเมโทร เวียดนามในการประกอบธุรกิจดังกล่าวทีมีอยู่ในปัจจุบันดังทีกล่าวมา

ข้างต้น  ภายใต้แผนงานและการบริหารจดัการของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ เพือปรับปรุงผลการดําเนินงานของเมโทร เวียดนาม

ให้มีทิศทางทีดขึีน เช่น การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการพืนทีขายสินค้า การเจรจาต่อรองเงือนไขการค้ากับคู่ค้า 

การบริหารจัดการด้านบุคลากร การลดต้นทุนและควบคมุค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ และการเพิมประสิทธิภาพในการบริหาร

จดัการเงินทนุหมนุเวียน เป็นต้น จะทําให้บริษัทฯ มีโอกาสได้รับประโยชน์และผลตอบแทนจากการลงทุนในธุรกิจร้านค้าปลีก

สมัยใหม่ในเวยีดนามตามเป้าหมายทีวางไว้ นอกจากนี การมีข้อตกลงเรืองผู้ขายหรือบริษัทในกลุ่มของผู้ ขายจะต้องไม่ดําเนิน

ธุรกิจร้านค้าประเภท Wholesale และ Cash & Carry หรือธุรกิจร้านค้าปลีกสินค้าประเภทอาหาร อันจะเป็นการแข่งขันกันกับ

การประกอบธุรกิจของเมโทร เวียดนาม ในช่วงระยะเวลา 30 เดือน ภายหลังจากการเข้าทํารายการเสร็จสิน ยังเป็นจํากัด

ความเสียงในการประกอบธุรกิจทีอาจแข่งขนัทางตรงระหวา่งกลุ่มผู้ ขายกับกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคตด้วย อย่างไรก็ดี หากกลุ่ม

                                                             
14 An Phú เป็นตําบลหนึงในจังหวดั An Giang ซงึถือเป็นประตทูางการค้าบริเวณสามเหลียมปากแม่นําโขงทีเชือมโยงสองจังหวดัเศรษฐกิจ

สาํคัญของเวยีดนาม (Ho Chi Minh City และ Can Tho) กบัเมืองพนมเปญ ประเทศกมัพูชา  
15 Binh Phu เป็นตําบลหนึงในจังหวดั Thái Nguyên ซึงเป็นจังหวดัใหญ่อันดับเก้าของเวยีดนามทีเป็นแหล่งปลูกและผลิตใบชาทีสําคัญ 

รวมทังเป็นศนูย์กลางของสถาบนัการศึกษาต่างๆ ของเวยีดนาม  
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ผู้ขายประสงค์จะเข้าดําเนินธุรกิจข้างต้นในเวียดนามอีกครัง กลุ่มผู้ขายจะต้องดําเนินการตามขันตอนในการขอใบอนุญาตต่อ

หน่วยงานทีเกียวข้อง ซงึอาจมีความเป็นไปได้ค่อนข้างน้อย 

 

2) สร้างธุรกิจใหม่เพือเพิมแหล่งรายได้ของกลุ่มบริษัทในอนาคต 

การเข้าลงทนุในเมโทร เวียดนาม เป็นการขยายการลงทุนของกลุ่มบริษัทในธุรกิจร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ซึง

บริษัทฯ เพิงเริมดาํเนินธุรกิจดงักล่าวเมือปี 2556 ทีผ่านมา (บริษัทฯ ลงทุนใน Thai An Vietnam Trading Company Limited 

เพือให้บริการด้านเทคโนโลยีในการบริหารร้านค้าสะดวกซือภายใต้เครืองหมายการค้า “B’s mart” ในเวียดนาม) ทังนี จาก

แนวโน้มการขยายตวัอย่างต่อเนืองของภาวะเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน และการบริโภคภายในประเทศของเวียดนามในช่วงที

ผ่านมา ซงึมีอตัราการเตบิโตสูงกวา่คา่เฉลียของภมูิภาคอาเซยีน อีกทงัธนาคารโลกคาดการณ์ว่า เศรษฐกิจเวียดนามจะมีการ

ขยายตวัอย่างต่อเนืองในปี 2557 – 2559 ในอตัราร้อยละ 5.5 ร้อยละ 5.6 และร้อยละ 5.8 สูงกว่าค่าเฉลียของภูมิภาคอาเซียน 

ซงึอยู่ทีร้อยละ 4.8 ในปี 2557 และร้อยละ 5.2 ในปี 2558 – 2559  ประกอบกับทิศทางการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของธุรกิจ

ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ของเวยีดนามตามการขยายตวัของเศรษฐกิจและการเปลียนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค ซึง Planet Retail 

คาดการณ์วา่ในช่วงปี 2556 – 2561 ธุรกิจดงักล่าวในเวยีดนามจะมีการขยายตัวในอัตราการเติบโตเฉลียสะสม (CAGR) ร้อย

ละ 16.9 เนืองจากปัจจุบันอัตราการเพิมขึนของธุรกิจตลาดร้านค้าหรือศูนย์จําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคสมัยใหม่ 

(Penetration Rate) ของเวียดนามยังมีอัตราตํากว่าค่าเฉลียของภูมิภาคอาเซียน โดยในปี 2556 เท่ากับร้อยละ 4.00 เมือ

เทียบกบัค่าเฉลียของภูมิภาคอาเซยีนทีร้อยละ 39.6 ดงันนั การเข้าทํารายการดงักล่าว จะช่วยให้กลุ่มบริษัทมีแหล่งรายได้จาก

ธุรกิจใหมที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนแก่บริษัทฯ ในอนาคต ในกรณีทีเศรษฐกิจเวียดนามมีการขยายตวัตาม

คาดการณ์และผลประกอบการในอนาคตของเมโทร เวียดนามเป็นไปตามแผนงานทีบริษัทฯ ได้วางไว้ 

 

3) สนับสนุนให้บริษัทฯ สามารถเริมธุรกิจใหม่ได้อย่างรวดเร็ว 

การขยายการลงทุนของกลุ่มบริษัทเข้าสู่ธุรกิจร้านค้าปลีกสมัยใหม่ในเวียดนาม ในรูปแบบศนูย์จําหน่ายสินค้าอุปโภคและ

บริโภคแบบค้าส่งแบบชําระเงินสดและบริการตนเอง (Cash & Carry) ด้วยการเข้าซอืเงินลงทุนในเมโทร เวียดนามในครังนี จะ

ทําให้บริษัทฯ สามารถเริมต้นธุรกิจดงักล่าวและเพิมโอกาสในการได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนได้รวดเร็วขึนเมือเทียบกับ

การทีบริษัทฯ เริมธุรกิจด้วยตนเอง ซึงคาดว่าจะต้องใช้ระยะเวลาในการดําเนินการค่อนข้างมากเพือให้มีเครือข่ายสาขา

ครอบคลมุเท่ากับห้าง METRO ในปัจจบุนัจํานวน 19 สาขา ในทําเลทีตงัทีมีศกัยภาพ ซงึสามารถสร้างรายได้ให้กับกลุ่มบริษัท

ได้ทันที และจะช่วยให้กลุ่มบริษัทสามารถเติบโตไปพร้อมกับแนวโน้มการขยายตัวของตลาดจําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค

สมัยใหม่ของเวียดนามตงัแตปี่ 2558 เนืองจากปัจจบัุนเมโทร เวียดนามมีความพร้อมในการดําเนินธุรกิจในหลายด้าน ตามที

ได้กล่าวไว้ในข้อ 1) ซงึเป็นปัจจยัสําคญัหนึงของความสําเร็จสําหรับธุรกิจร้านค้าปลีกสมยัใหม่  
 

4) เกิดการประสานประโยชน์กับธุรกิจปัจจบุนัของกลุ่มบริษัท 

การลงทุนในเมโทร เวียดนาม จะช่วยก่อให้เกิดการประสานประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจปัจจุบันของกลุ่มบริษัทหลาย

ประการ เช่น 

 เพิมช่องทางการจัดจําหน่ายแบบร้านค้าส่ง : เนืองด้วยห้าง METRO เวียดนาม มีสาขาตงักระจายในเมืองสําคญัทัวทุก

ภาคของประเทศเวียดนาม ดงันัน ภายหลังการเข้าทํารายการ จะทําให้บริษัทฯ มีช่องทางการจัดจําหน่ายสินค้าอุปโภค
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บริโภคของกลุ่มบริษัทให้เข้าถึงผู้บริโภคในตลาดเวียดนามได้กว้างขวางเพิมขึนกว่าปัจจุบัน ผ่านช่องทางการจัดจําหน่าย

แบบร้านค้าส่งขนาดใหญ่ ซึงกลุ่มบริษัทยังไม่มีช่องทางการจัดจําหน่ายดังกล่าว โดยปัจจุบัน กลุ่มบริษัทจัดจําหน่าย

สินค้าของตนในเวียดนามผ่านร้านค้าปลีกสมัยใหม่ของผู้ ประกอบการรายอืน และผ่านร้าน B’s Mart ซึงเป็นบริษัทที

บริษัทในเครือให้คําปรึกษาและบริการทางด้านเทคนิคการดําเนินธุรกิจค้าปลีก  

 

 ขยายฐานลูกค้าและรายได้จากขายสินค้าและบริการของกลุ่มบริษัท : ด้วยเหตุทีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักของห้าง 

METRO เวียดนาม คือ กลุ่มลูกค้าผู้ ประกอบการธุรกิจโรงแรม ร้านอาหารและจัดเลียง (HoReCa) กลุ่มลูกค้าร้านค้า 

(Trader) และกลุ่มลูกค้าบริษัทสํานักงาน (Services and Companies & Offices) ดงันัน การเข้าทํารายการดังกล่าว 

นอกจากจะเป็นการเพิมฐานลกูค้าใหม่ๆ ของกลุ่มบริษัทในตลาดเวียดนาม ยังช่วยให้บริษัทฯ มีช่องทางการจัดจําหน่าย

และโอกาสเพิมรายได้จากการขายสินค้าและบริการของกลุ่มบริษัทฯ ทีมีอยู่ในปัจจุบัน อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์กระดาษชําระ

ตรา Cellox ซึงกลุ่มบริษัทได้เปิดโรงงานผลิตกระดาษทิชชู (Converting Plant) ทีจังหวดั Binh Duong ในเวียดนาม ซึง

โรงงานดงักล่าวได้เริมดาํเนินการผลิตตงัแตเ่ดือนกันยายนปี 2554 เป็นต้นมา 

 

 พฒันาประสิทธิภาพงานบริการด้านโลจิสติกส์ในเวียดนาม : การทีเมโทร เวียดนาม มีคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า

แบบ Cross Docking ตงัอยู่ทีเมือง Hanoi ทางภาคเหนือ และเมือง Binh Duong ทางภาคใต้ของเวียดนาม ซึงช่วยให้

กลุ่มบริษัทมีจํานวนพืนทีและทีตังของคลังสินค้าเพิมมากขึน (ปัจจุบัน บริษัทฯ มีคลังสินค้าที Ho Chi Minh  Danang 

Hanoi และ Can Tho ซงึเป็นเมืองหลักของสาขาห้าง METRO) จะช่วยเพิมศักยภาพในการดําเนินธุรกิจให้บริการนําเข้า 

ส่งออก และจดัจําหน่ายสินค้าในเวียดนามของกลุ่มบริษัท ผ่านการใช้โครงสร้างพืนฐานดงักล่าวร่วมกัน เช่น การใช้ระบบ

กระจายสินค้าและขนส่งสินค้าร่วมกัน ซึงปัจจุบันดําเนินการโดย Thai Corp International (Vietnam) Company Limited 

และ Phu Thai Group Joint Stock Company ให้มีประสิทธิภาพมากขึนทังในด้านความรวดเร็วและพืนทีให้บริการ 

(ปัจจุบัน Phu Thai Group Joint Stock Company เป็นผู้ ให้บริการกระจายสินค้าแก่ร้านค้าส่ง ร้านค้าปลีก และร้าน

สะดวกซือ ทีมีขนาดใหญ่ทีสุดในเขตภาคเหนือของเวียดนาม) รวมถึงบริษัทฯ จะมีการศึกษาเพิมเติมในการเพิม

ประสิทธิภาพการบริหารคลังสินค้าและกระจายสินค้าร่วมกันต่อไป ซึงการเพิมประสิทธิภาพในการดําเนินการดงักล่าว 

คาดว่าจะช่วยประหยดัต้นทุนด้านโลจิสตกิส์ของกลุ่มบริษัทได้ในอนาคต 

 

 เพิมประสิทธิภาพและอํานาจตอ่รองในการจดัซือสินค้า :  แม้วา่ห้าง METRO เวียดนาม จะมีลักษณะการดําเนินธุรกิจและ

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายทีแตกต่างกับร้านค้าสะดวกซือ B’s Mart ซึงเป็นบริษัททีบริษัทในเครือให้คําปรึกษาและบริการ

ทางด้านเทคนิคการดําเนินธุรกิจค้าปลีก อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทคาดว่าจะสามารถเพิมประสิทธิภาพในการจัดซือสินค้า

บางประเภทร่วมกัน หรือการเจรจาต่อรองเงือนไขทางการค้ากับคู่ค้าทีดีขึน ซึงจะช่วยลดต้นทุนของกลุ่มบริษัท เนืองจาก

ปัจจบุนั เมโทร เวียดนาม มียอดขายสินค้าจํานวนมาก โดยคิดเป็นส่วนแบ่งการตลาดอันดับที 2  ในขณะที ณ สินไตรมาส

ที 2 ปี 2557 ร้านค้า B’s Mart มีจํานวน 93 สาขา โดยภายหลังการทํารายการ กลุ่มบริษัทคาดว่าจะมีการขยายสาขาของ

ทงัห้าง METRO และร้านสะดวกซือ B’s Mart ซึงเป็นบริษัททีบริษัทในเครือให้คําปรึกษาและบริการทางด้านเทคนิคการ

ดาํเนินธุรกิจค้าปลีกเพิมเตมิในทัวทุกภมิูภาคของเวยีดนาม  
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5) เพิมขีดความสามารถในการแข่งขนัและจดุยืนทีดขีองกลุ่มบริษัทเตรียมรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน 

การเข้าลงทนุในเมโทร เวียดนามดงักล่าว ทําให้กลุ่มบริษัทมีโครงสร้างพืนฐานในการผลิตและกระจายสินค้า (Supply Chain 

Infrastructure) ในเวียดนามอย่างครบวงจร ครอบคลุมตงัแต่ต้นนําในฐานะผู้ผลิตสินค้า กลางนําในฐานะผู้ กระจายสินค้า 

และปลายนําในฐานะร้านจําหน่ายสินค้าแก่ผู้ บริโภค (ทังประเภทค้าปลีกและค้าส่ง) ซึงการดําเนินธุรกิจอย่างครบวงจร

ดงักล่าว ประกอบกบัแผนงานของบริษัทฯ ทีมุ่งเน้นการประสานความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างกิจการต่างๆ ภายในกลุ่มบริษัท 

เพือให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดดงัทีกล่าวมาข้างต้นนัน นับเป็นกลยุทธ์

หนึงทีจะช่วยลดต้นทนุในการประกอบธุรกิจและเพิมโอกาสในการสร้างผลกําไรโดยรวมของกลุ่มบริษัท ส่งผลให้กลุ่มบริษัทมี

ศกัยภาพในการดําเนินธุรกิจและขีดความสามารถในการแข่งขันเพิมขึนในอนาคต โดยเฉพาะเมือเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนในปี 2558  นอกจากนี การเข้าลงทุนในเมโทร เวียดนาม ซึงเป็นหนึงในผู้ นําของธุรกิจร้านค้าปลีกสมัยใหม่ใน

เวยีดนาม ยงัทําให้กลุ่มบริษัทมีขนาดทางธุรกิจใหญ่ขึน รวมถึงเป็นการเพิมบทบาทและชือเสียงของกลุ่มบริษัทในฐานะนัก

ลงทนุรายใหญ่ในเวยีดนามและภมิูภาคอาเซียน   

 

6) เพิมความหลากหลายในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท 

การขยายการลงทุนในธุรกิจร้านค้าปลีกสมัยใหม่ในเวียดนามครังนี  เป็นการเพิมความหลากหลายในการประกอบธุรกิจของ

กลุ่มบริษัท ทังประเภทธุรกิจและทีตงัของธุรกิจ ซึงเป็นแนวทางหนึงทีจะช่วยลดความเสียงหรือผลกระทบทีอาจจะเกิดขึนต่อ

กลุ่มบริษัทกรณีธุรกิจหลักอย่างใดอย่างหนึงของกลุ่มบริษัทในปัจจุบันมีผลการดําเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงานหรือ

เป้าหมายทีวางไว้ ไม่วา่ด้วยสาเหตใุดก็ตาม อนึง ในปี 2556 และงวด 6 เดอืน ปี 2557 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากกลุ่มสินค้าและ

บริการทางบรรจภุัณฑ์ ร้อยละ 42.03 และร้อยละ 41.65 กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค ร้อยละ 36.88 และร้อยละ 

37.91 กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภณัฑ์และทางเทคนิค ร้อยละ 17.32 และร้อยละ 17.61 และกลุ่มธุรกิจอืนๆ ร้อยละ 4.09 

และร้อยละ 4.67 โดยแบ่งเป็นรายได้จากการขายสินค้าและให้บริการภายในประเทศ ร้อยละ 80.9 และร้อยละ 78.2 และ

รายได้จากการค้าตา่งประเทศ ร้อยละ 19.1 และร้อยละ 21.8 ซึงโดยส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 70 และร้อยละ 67.5 มาจาก

ธุรกิจในเวียดนาม  

 

7) สนับสนุนเป้าหมายการดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท 

ด้วยหนึงในเป้าหมายการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท คือ การเป็นผู้นําในการผลิตและจัดจําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคทีใช้ใน

ชีวิตประจําวนัให้แก่ลกูค้าในภูมิภาคอาเซียน ดงันัน การเข้าทํารายการในครังนีทีทําให้กลุ่มบริษัทมีช่องทางการจัดจําหน่าย

สินค้าอุปโภคบริโภคของตนเองในเวียดนามเพิมขึนครอบคลุมทังในรูปแบบค้าปลีกและค้าส่ง และส่งผลให้บริษัทฯ มี

โครงสร้างพืนฐานในการผลิตและกระจายสินค้า (Supply Chain Infrastructure) อย่างครบวงจรในเวียดนาม เพือให้เป็นฐาน

ในการเชือมโยงการค้าสู่ตลาดอืนในประเทศข้างเคียงนัน จึงเป็นการลงทุนทีจะช่วยสนับสนุนให้เป้าหมายดงักล่าวของกลุ่ม

บริษัทบรรลผุลสําเร็จได้ในอนาคต  
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ข้อด้อยของการทาํรายการ 

1) ผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษัทอาจด้อยลง 

ภายหลังการเข้าทํารายการ เมโทร เวียดนามจะมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ทําให้

บริษัทฯ อาจต้องรับรู้ผลขาดทุนจากการดาํเนินงานของเมโทร เวยีดนาม เข้ามาในงบการเงินของบริษัทฯ ในช่วงเริมต้น ในกรณีที

ผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่สามารถปรับปรุงผลการดาํเนินงานของเมโทร เวียดนาม ให้มีทิศทางทีดขึีนในอนาคตตามประมาณการ 

ซงึอาจทําให้ผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ  ด้อยลงจากการจดัทํางบการเงินรวมดังกล่าว โดยสําหรับงวด 9 เดือน สินสุดวนัที 

30 กนัยายน 2556 เมโทร เวยีดนามมีผลขาดทนุจํานวน 170.86 พันล้านเวียดนามดอง (260.06 ล้านบาท) อย่างไรก็ดี ข้อมูล

จากการสมัภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทฯ ระบวุ่า ภายหลังการเข้าทํารายการ บริษัทฯ มีแผนงานหลายด้านเพือปรับปรุงผลการ

ดาํเนินงานของเมโทร เวยีดนาม เช่น กลยทุธ์ทางการตลาดเพือเพิมยอดขาย การปรับสัดส่วนสินค้า รวมถึงการลดต้นทุนและ

ควบคมุคา่ใช้จ่ายในด้านตา่งๆ เป็นต้น เพือให้เมโทร เวียดนาม สามารถกลบัมามีผลการดาํเนินงานกําไร 

 

2) เพิมภาระเงินกู้ ยืมและคา่ใช้จ่ายดอกเบียจากสถาบนัการเงินเพือเป็นแหล่งเงินทนุสําหรับการเข้าทํารายการ 

ในกรณีทีทีประชมุวสิามญัผู้ถือหุ้นครังที 1/2557 อนมุัตใิห้บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าซือเงินลงทุน ในเมโทร 

เวยีดนาม และอนุมตักิารเพิมทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษัทฯ ให้กับผู้ ถือหุ้นเดิมตาม

สดัส่วนการถือหุ้น และ/หรือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัดทีมิใช่บุคคลทีเกียวโยงกันของบริษัทฯ ในกรณีทีมีหุ้นเหลือจาก

การจองซอืหุ้นเกินสดัส่วนของผู้ ถือหุ้นเดิม แหล่งเงินทนุสําหรับการเข้าทํารายการของบริษัทฯ นัน ส่วนหนึงจะมาจากการเพิม

ทุน ซึงในกรณีทีผู้ ถือหุ้ นเดิมของบริษัทฯ จองซือหุ้ นสามัญเพิมทุนทังจํานวน บริษัทฯ จะได้รับเงินค่าหุ้ นเพิมทุนก่อนหัก

คา่ใช้จ่ายประมาณ 16,219.55 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 57.17 ของมูลค่ารวมในการเข้าทํารายการ โดยแหล่งเงินทุนส่วนที

เหลือจะมาจากการกู้ยืม ซงึบริษัทฯ ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาข้อเสนอ และเงือนไขการกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่างๆ รวมถึง

สกุลเงินกู้ ทีเหมาะสมทังในส่วนของสกลุยโูร และ/หรือสกลุบาท และหากบริษัทฯ จะมีการกู้ ยืมในสกุลยูโร บริษัทฯ มีแผนงาน

ในการทําสญัญาป้องกันความเสียงของค่าเงิน (hedging) ในส่วนนีด้วย โดยบริษัทฯ คาดว่าจะเป็นเงินกู้ ยืมระยะเวลาไม่ตํา

กว่า 5 ปี และมีอตัราดอกเบียเป็นไปตามอัตราดอกเบียตลาดในขณะทีบริษัทฯ มีการกู้ ยืม 

 

ทงันี การเข้าทํารายการดงักล่าว จะทําให้บริษัทฯ มีภาระดอกเบียเพิมขึนจากเงินกู้ยืม (ตามแผนงาน นอกเหนือจากเงินกู้ ยืม

ดงักล่าว บริษัทฯ จะกู้ เงินจากวงเงินกู้ ยืมระยะสันจากสถาบันการเงิน (Bridging Loan) บางส่วนเพือใช้เป็นแหล่งเงินทุนใน

การเข้าทํารายการ ก่อนทีบริษัทฯ จะได้รับเงินสดจากการเพิมทุน ซึงต้องใช้ระยะเวลาในการดําเนินการ) โดย ณ 30 มิถุนายน 

2557 บริษัทฯ มีหนีสินทีมีภาระดอกเบียจํานวน 17,917.73 ล้านบาท และมีอัตราส่วนหนีสินทีมีภาระดอกเบียต่อทุน 1.00 

เท่า ภายหลงัจากการเข้าทํารายการ โดยในกรณีทีบริษัทฯ เพิมทนุได้ทังจํานวน คาดว่าบริษัทฯ จะต้องใช้เงินกู้ ยืมในการเข้าทํา

รายการประมาณ 12,150.45 ล้านบาท รวมเป็นหนีสินทีมีภาระดอกเบียภายหลังการทํารายการประมาณ 30,068.18 ล้าน

บาท และมีอัตราส่วนหนีสินทีมีภาระดอกเบียต่อทุนประมาณ 0.88 เท่า (พิจารณาจากงบการเงิน ณ 30 มิถุนายน 2557 โดย

ไม่รวมผลการดําเนินงานทีจะเกิดขึนในอนาคต)  อย่างไรก็ดี กรณีบริษัทฯ ไม่สามารถเพิมทุนได้ตามแผนงาน จะส่งผลให้บริษัทฯ 

อาจมีภาระหนีสินและภาระดอกเบียจากเงินกู้ ยืมเพิมสูงขึน อนึง ทีซีซ ีโฮลดิงได้แสดงความจํานงทีจะจองซือหุ้นสามัญเพิมทุน

เกินสัดส่วนตามสัดส่วนการถือหุ้นจนกว่าจะหมดหรือจนกว่าจะไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดประสงค์ทีจะจองซือหุ้นสามัญเพิมทุน
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ดงักล่าวอีกต่อไป โดยอยู่ภายใต้เงือนไขว่า การจองซือหุ้นดังกล่าวจะไม่ทําให้ทีซีซี โฮลดิงมีหน้าทีในการทําคําเสนอซือ

หลักทรัพย์ทงัหมดของกิจการ 

 

3) ผลกระทบตอ่ผู้ถือหุ้นจากการเพิมทุนสําหรับใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการคืนเงินกู้ ยืมระยะสันเพือใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการเข้า

ทํารายการ 

ตามทีบริษัทฯ ได้ขออนุมัติจากทีประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นครังที 1/2557 ในการเพิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวนไม่เกิน 

360,434,444 หุ้น มลูคา่หุ้นทีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวมจํานวน 360,434,444 ล้านบาท และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุน

ของบริษัทฯ ดงักล่าวให้ผู้ ถือหุ้ นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราจัดสรร 9 หุ้นเดิมต่อ 2 หุ้นใหม่ และ/หรือ

บคุคลในวงจํากัด ในราคาเสนอขาย 45 บาทต่อหุ้น เพือใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการเข้าทํารายการ ทังนี ในกรณีทีผู้ ถือหุ้นเดิม

ทกุรายใช้สิทธิในการจองซอืหุ้นสามัญเพิมทนุทงัหมด จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ ถือหุ้นในด้านสัดส่วนการถือหุ้น (Control 

Dilution) เนืองจากเป็นการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม อย่างไรก็ดี ในกรณีทีผู้ ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิในการจองซือหุ้น

สามญัเพิมทนุจะก่อให้เกิดผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้น ดงันี 

 

ตารางท ี18 ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นจากการเพมิทุนของบริษัทฯ* 

ผลกระทบต่อผู้ถอืหุ้น 
ด้านสัดส่วนการถอืหุ้น 

Control Dilution  
(ร้อยละ) 

ด้านกาํไรสุทธต่ิอหุ้น** 
Earning Dilution 

(ร้อยละ) 

ด้านราคาตลาด 
ของหุ้นสามัญ***  

Price Dilution  (ร้อยละ) 

กรณีที 1  ผ ู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิในการจองซอืหุ้น

สามญัเพิมทนุทงัหมด 

0.00 18.18 3.64 

กรณีที 2  ผ ู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิในการจองซือ

หุ้นสามญัเพมิทนุทังหมด 

18.18 18.18 3.64 

 

รายละเอียดการคํานวณผลกระทบต่อผู้ ถือหุ้น (Dilution Effect)* 

หน่วย: จํานวนหุ้นหน่วยเป็นล้านหุ้น และจํานวนเงินหน่วยเป็นล้านบาท 

1. Control Dilution = จํานวนหุ้นเพิมทนุ / (จํานวนหุ้นก่อนเสนอขายหุ้นเพิมทุน** + จํานวนหุ้นเพิมทนุ) 

 = 360.43 / (1,621.96+360.43) 

 = ร้อยละ 18.18 

2.Earning Dilution*** = (EPS ก่อนเสนอขายหุ้นเพิมทนุ – EPS หลังเสนอขายหุ้นเพิมทุน) / EPS ก่อนเสนอขายหุ้นเพิมทุน 

 = (1.22 – 0.99) / 1.22 

 = ร้อยละ 18.18 

โดยที:   

EPS ก่อนเสนอขาย = กําไรสทุธิของบริษัทฯ สําหรับ 4 ไตรมาสย้อนหลงัสินสดุ 30 มิถุนายน 2557 / จํานวนหุ้นก่อนเสนอ

ขาย 

 = 1,971.81 / 1,621.96 

 = 1.22 บาทตอ่หุ้น 

EPS หลังเสนอขาย = กําไรสทุธิของบริษัทฯ สําหรับ 4 ไตรมาสย้อนหลงัสินสดุ 30 มิถุนายน 2557/ (จํานวนหุ้นก่อนเสนอ

ขาย + จํานวนหุ้นเพิมทนุ) 
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 = 1,971.81 / (1,621.96+360.43) 

 = 0.99 บาทตอ่หุ้น 
3. Price Dilution = (ราคาตลาดก่อนเสนอขายหุ้นเพิมทนุ – ราคาหลังเสนอขายหุ้นเพิมทนุ) / ราคาตลาดก่อนการ

เสนอขายหุ้นเพิมทนุ 

 = (56.26 – 54.21) / 56.26 

 = ร้อยละ 3.64 

โดยที:   

ราคาตลาดหลงัการ

เสนอขาย 

= [(ราคาตลาดก่อนเสนอขาย**** x จํานวนหุ้นก่อนเสนอขาย) + (ราคาใช้สิทธิซอืหุ้นเพิมทนุ x 

จํานวนหุ้นเพิมทนุ)] / (จํานวนหุ้นก่อนเสนอขาย + จํานวนหุ้นเพิมทนุ) 

 = [(56.26  x 1,621.96 ล้านหุ้น) + (45.00 x 360.43 ล้านหุ้น)] / (1,621.96 + 360.43 ล้านหุ้น) 

 = 54.21 บาทตอ่หุ้น 

 

หมายเหต ุ *     ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นคํานวณโดยกําหนดให้จํานวนหุ้นสามัญเพิมทุนเท่ากับ 360.43 ล้านหุ้ น ทีราคาเสนอขายเท่ากับ 
45.00 บาทต่อหุ้น ตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครังที 8/2557 ทงันี ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นอาจเปลียนแปลงไปจากตาราง

ข้างต้น ในกรณีทีจํานวนหุ้นสามัญทีเสนอขายและราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิมทุนดังกลา่วเปลยีนแปลงไป  
 **   รวมประมาณการจํานวนหุ้นรองรบัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ ESOP ของบริษัทฯ ทีสามารถใช้สิทธิได้ก่อนการเสนอขายหุ้น

เพิมทุน โดย ณ วนัที 1 กนัยายน 2557 บริษัทฯ มีหุ้นชําระแล้ว 1,592.17 ล้านหุ้น อย่างไรก็ดี หากคํานวณจากจํานวนหุ้น
ชําระแล้วในปัจจุบนั (กรณีไม่มีผู้ถือใบสาํคัญแสดงสทิธิ ESOP ใช้สิทธิในการแปลงสภาพก่อนวนัเสนอขายหุ้ นเพิมทุน) 
จํานวนหุ้นเพิมทุนจะเปลียนแปลงเป็น 353.82 ล้านหุ้ น อย่างไรก็ดี Control Dilution, Earning Dilution และ Price 
Dilution ไม่แตกต่างกนั  

 ***  ทีปรึกษาทางการเงินอิสระคํานวณ Earning Dilution โดยอ้างอิงจากผลกําไรสทุธิของบริษัทฯ สาํหรับ 4 ไตรมาสย้อนหลงั 
สนิสดุ 30 มิถุนายน 2557 เท่ากับ 1,971.81 ล้านบาท อย่างไรก็ดี ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ อาจเปลียนแปลงไป
ภายหลงัการเข้าซอืเงินลงทุนในเมโทร เวยีดนาม ทังนี หากพิจารณาวา่บริษัทฯ จะมีการเพิมทุนในช่วงครึงปีหลังของปี 
2558 จํานวนหุ้ นถัวเฉลียถ่วงนําหนักจะมีจํานวน 1,802.17 ล้านหุ้ น คํานวณมาจากจํานวนหุ้นในครึงปีแรกเท่ากับ 
1,621.96 ล้านหุ้น และหุ้นครึงปีหลงัเท่ากบั 1,982.39 ล้านหุ้น ในกรณีนีจะมี Earning Dilution ประมาณร้อยละ 10.00  

 **** ราคาตลาดอ้างอิงสําหรับคํานวณผลกระทบด้านราคา กําหนดโดยใช้ราคาตลาดถัวเฉลยีถ่วงนําหนกั 15 วนัทําการ ถงึวนัท ี

19 สงิหาคม 2557 ซงึเป็นวนัทีคณะกรรมการบริษัท ครงัที 8/2557 มีมติให้จัดสรรหุ้นเพิมทนุ เท่ากบั 56.26 บาทต่อหุ้น 
 

4) ผลกระทบตอ่ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ  

เนืองจากแหล่งเงินทุนบางส่วนทีบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยใช้ในการเข้าซอืเงินทนุในเมโทร เวียดนาม มาจากเงินกู้ ยืม ซึงทํา

ให้บริษัทฯ จะมีภาระหนีสินและคา่ใช้จ่ายดอกเบียเพิมขึนภายหลังการเข้าทํารายการ ประกอบกับปัจจุบัน เมโทร เวียดนามมี

ผลการดําเนินงานขาดทุน ดังนัน กรณีบริษัทฯ ไม่สามารถปรับปรุงผลการดําเนินงานในอนาคตของเมโทร เวียดนามให้มี

ทิศทางทีดีขึนตามแผนงานทีวางไว้ อาจส่งผลต่อกระแสเงินสดจากการดําเนินงานบริษัทฯ เพือใช้ในการชําระคืนเงินกู้ และ

ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในอนาคต อนึง อัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในปี 2554 – 2556 คิด

เป็นร้อยละ 54.18 ร้อยละ 55.24 และร้อยละ 55.04 ตามลําดบั ในขณะทีบริษัทฯ กําหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลไว้ไม่ตํา

กว่าร้อยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีและสํารองตามกฎหมาย (ถ้ามี) โดยบริษัทฯ จะพิจารณาจากกระแสเงินสด และ/

หรือ โครงการการลงทนุ หรือการขยายการลงทนุต่างๆ จากธุรกิจทีดําเนินอยู่ในปัจจบัุนหรือธุรกิจใหม่ๆ ในอนาคต 
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5) เป็นการลงทนุในธุรกิจใหม่ทีกลุ่มบริษัทมีประสบการณ์ในการดําเนินธุรกิจทีจํากัด 

ด้วยเหตทุีกลุ่มบริษัทยังไม่เคยมีการลงทุนในธุรกิจศนูย์จําหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคแบบค้าส่ง แบบชําระเงินสดและบริการ

ตนเอง (Cash & Carry) เช่น ห้าง METRO มาก่อน ซึงด้วยข้อจํากัดดังกล่าว อาจทําให้บริษัทฯ ต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษา

ธุรกิจและพึงพิงความรู้และประสบการณ์ของบุคลากรเดิมของเมโทร เวียดนามในช่วงแรกของการเข้าบริหารจัดการ อย่างไรก็ด ี

ด้วยในปัจจุบัน กลุ่มบริษัทเป็นหนึงในผู้นําในธุรกิจสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภคอย่างครบวงจรของไทย ซึงรวมถึงธุรกิจ

ร้านค้าปลีกประเภทอืน อีกทังมีการดําเนินธุรกิจเกียวกับสินค้าอุปโภคบริโภคในเวียดนามหลายด้าน ทังในฐานะผู้ ผลิต ผู้

ให้บริการนําเข้าส่งออกและกระจายสินค้า รวมถึงธุรกิจร้านสะดวกซือ ดังนัน กลุ่มบริษัทอาจนําความรู้ ความเชียวชาญ และ

ประสบการณ์ในการดาํเนินธุรกิจดงักล่าวข้างต้นมาปรับใช้ในการบริหารจดัการธุรกิจร้านค้าส่งขนาดใหญ่ของเมโทร เวยีดนามได้ 
 

6) ผลกระทบจากการบันทึกคา่ความนิยมของเมโทร เวยีดนามในงบการเงินของบริษัทฯ 

ภายหลังการเข้าทํารายการในครังนี บริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบจากการบันทึกค่าความนิยม (Goodwill) ในกรณีทีราคาเข้า

ซอืเงินลงทุนในเมโทร เวยีดนาม มีมลูคา่สงูกว่ามลูค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนีสินของเมโทร เวียดนาม ณ วนัทําการซือ

ขาย (คา่ความนิยม เท่ากบัส่วนต่างของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ ซึงรวมถึงสินทรัพย์ทีมีตวัตนและไม่มีตวัตน และหนีสิน

ของกิจการเป้าหมายกบัมลูคา่ซอืขายจริงในบัญชี) โดยมูลค่าในการเข้าทํารายการครังนีเท่ากับ 655.00 ล้านยูโร หรือคิดเป็น 

28,370 ล้านบาท (อตัราแลกเปลียนทีกําหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ณ 6 สิงหาคม 2557 เท่ากับ 43.3 บาทต่อ 1 ยูโร) 

โดยคาํนวณจากกรณีทีกิจการไม่มีหนีสินทีมีภาระดอกเบียและไม่มีเงินสดในขณะที มลูค่าของสินทรัพย์ตามงบการเงินฉบับ

ตรวจสอบล่าสดุของเมโทร เวียดนาม ณ 30 กันยายน 2556 เท่ากับ 6,476,166.87 ล้านเวียดนามดอง หรือคิดเป็น 9,856.07 

ล้านบาท (อตัราแลกเปลียน ณ วนัที 6 สิงหาคม 2557 ที 657.07 เวียดนามดอง ต่อ 1 บาท (ทีมา : Bloomberg)) โดยในกรณี

ทีภายหลงัการเข้าทํารายการ กลุ่มบริษัทไม่สามารถปรับปรุงผลการดําเนินงานของเมโทร เวียดนามตามทีคาดการณ์ไว้ อาจ

ส่งผลให้บริษัทฯ ต้องทําการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ค่าความนิยมดงักล่าวในภายหลัง ซึงจะมีผลกระทบต่องบ

การเงินของบริษัทฯ ในอนาคต 

 
ทังนี บริษัทฯ จะจัดให้มีการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนีสินของเมโทร เวียดนาม ณ วนัทําการซือขาย 
ภายหลังจากการเข้าซือเงินลงทุนในครังนีเสร็จสมบูรณ์ ซึงหากภายหลังจากการประเมินมลูค่ายุติธรรม และบริษัทฯ ต้อง

บนัทึกค่าความนิยมในจํานวนทีสงู อาจส่งผลกระทบตอ่การคํานวณขนาดรายการได้มาจําหน่ายไป และ/หรือ รายการทีเกียว

โยงกันในอนาคต (ถ้ามี) ของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี เนืองจากบริษัทฯ มีแผนทีจะออกหุ้นสามัญเพิมทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตาม

สดัส่วนการถือหุ้น (Right Offerings) เพือเป็นแหล่งเงินทุนบางส่วนในการเข้าทํารายการครังนี การเพิมทุนดงักล่าวจะส่งผลให้ 

NTA ของบริษัทฯ เพิมขึน และในกรณีทีกลุ่มบริษัทมีการเข้าทํารายการได้มาจําหน่ายไป และ/หรือ รายการทีเกียวโยงกันใน

อนาคต บริษัทฯ จะปฏิบตัติามกฎเกณฑ์ทีเกียวข้องกับการเข้าทํารายการดงักล่าว  
 

ความเสียงในการทาํรายการ  

1) ความเสียงทีเกียวข้องกับการเข้าทํารายการ 

 ความเสียงกรณีเงือนไขบังคับก่อนการทํารายการไม่เป็นผลสําเร็จ : ตามข้อกําหนดในสัญญาซือขาย ได้กําหนดเงือนไข

บงัคบัก่อนทีคูส่ัญญาทังสองฝ่ายต้องดาํเนินการให้บรรลุผลสําเร็จก่อนเข้าทํารายการหลายประการ ได้แก่ การเข้าซือเงิน
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ลงทุนในเมโทร เวียดนามต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และปลอดจากการถูกควบคุมในเรืองการควบรวม

กิจการ ด้านการแข่งขนัทางการค้าจากหน่วยงานทีเกียวข้องของเวียดนาม  บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ต้อง

ได้รับใบอนญุาตลงทุนฉบับแก้ไข ซึงต้องใช้ระยะเวลาดําเนินการของรัฐบาลเวียดนาม รวมทัง ต้องไม่มีการเปลียนแปลงใน

สาระสําคญัใดๆ เกิดขึน ระหว่างวนัทีมีการลงนามสัญญาซือขายและวนัก่อนวนัทีมีการออกใบอนุญาตลงทุนฉบับแก้ไข 

ดงันนั กรณีเงือนไขบังคบัก่อนข้อหนึงข้อใดไม่บรรลุผลสําเร็จ  ซึงเป็นเหตุให้บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ไม่

สามารถเข้าทํารายการได้นัน บริษัทฯ ต้องจ่ายชําระค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับการเข้าทํารายการโดยสูญเปล่า เช่น ค่า

ตรวจสอบสถานะกิจการ (Due Diligence) ของเมโทร เวียดนาม ค่าทีปรึกษากฎหมาย ค่าทีปรึกษาทางการเงินในการเข้า

ทํารายการ คา่ธรรมเนียมในการจดัหาหนงัสือคําประกันในการชําระราคา เป็นต้น  

 

 ความเสียงจากอัตราแลกเปลียน: เนืองจากบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ จะชําระค่าเงินลงทุนในเมโทร 

เวยีดนาม จํานวนประมาณ 655.00 ล้านยูโร ให้แก่ผู้ ขายในงวดเดยีวเป็นเงินสกุลยโูร ณ วนัทีทําการซือขาย ดังนัน บริษัทฯ 

จึงมีความเสียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลียนในการเข้าทํารายการครังนี อย่างไรก็ดี ผู้ บริหารของบริษัทฯ แจ้งว่า

บริษัทฯ มีแผนงานในการทําสัญญาป้องกนัความเสียงของคา่เงิน (hedging) ในสดัส่วนใหญ่ต่อสัดส่วนเงินลงทุน เพือเป็น

การลดความเสียงจากการผันผวนของค่าเงิน ซึงอยู่ระหว่างการพิจารณาวงเงินและเงือนไขต่างๆ ทีได้รับจากสถาบัน

การเงิน  

 

2) ความเสียงกรณีทีผลการดาํเนินงานของเมโทร เวยีดนามไม่เป็นไปตามทีคาดการณ์ไว้ 

กรณีทีผลการดําเนินงานของเมโทร เวียดนามไม่เป็นไปตามทีคาดการณ์ไว้ ซึงอาจเกิดขึนได้จากหลายสาเหต ุเช่น การชะลอ

ตวัของเศรษฐกิจเวียดนาม การดําเนินการปรับปรุงผลการดําเนินงานของเมโทร เวียดนาม มีความล่าช้า และ/หรือการ

ประสานประโยชน์ทางธุรกิจระหว่างธุรกิจเดิมของกลุ่มบริษัทกับเมโทร เวียดนามไม่เป็นไปตามทีคาดการณ์ไว้ รวมถึง

ภาวการณ์แข่งขนัในธุรกิจร้านค้าปลีกสมยัใหม่ของเวียดนามทีอาจเพิมขึนจากการมีผู้ประกอบการเพิมขึน และ/หรือ แผนการ

ขยายธุรกิจของผู้ประกอบการเดมิ เช่น กรณีที Saigon Co-op ซงึเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ในธุรกิจดังกล่าวได้ขยายธุรกิจสู่

การให้บริการศนูย์ค้าส่งสินค้าอุปโภคและบริโภคขนาดใหญ่ภายใต้ชือ “Co – op Xtra Plus” เมือปี 2556 และมีแผนงานจะ

เปิดสาขาเพิมขึน 1 – 2 แห่งต่อปี ซึงถือเป็นคู่แข่งทางตรงกับห้าง METRO เวียดนาม เป็นต้น กรณีดงักล่าวอาจส่งผลให้

ผลตอบแทนทีบริษัทฯ คาดว่าจะได้รับจากการลงทุนในเมโทร เวียดนามไม่เป็นไปตามทีคาดการณ์ไว้ ส่งผลให้บริษัทฯ อาจ

ต้องมีการด้อยค่าเงินลงทุนดงักล่าว อนึง ตามเงือนไขภายหลังการเข้าทํารายการ ผู้ ขายหรือบริษัทในกลุ่มผู้ ขายจะไม่ดําเนิน

ธุรกิจร้านค้า ประเภท Wholesale และ Cash & Carry หรือธุรกิจร้านค้าปลีกสินค้าประเภทอาหาร อันจะเป็นการแข่งขันกัน

กับการประกอบธุรกิจของเมโทร เวียดนาม ในช่วงระยะเวลา 30 เดือน ภายหลังจากการเข้าทํารายการเสร็จสิน อีกทัง ที

ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าหากกลุ่มผู้ ขายประสงค์จะเข้าดําเนินธุรกิจข้างต้นในเวียดนามอีกครัง กลุ่มผู้ ขายจะต้อง

ดาํเนินการตามขนัตอนในการขอใบอนญุาตต่อหน่วยงานทีเกียวข้อง ซงึอาจมีความเป็นไปได้ค่อนข้างน้อย 

 

3) ความเสียงจากผลกระทบทีอาจจะเกิดขึนจากการดาํเนินธุรกิจห้าง METRO เวยีดนามด้วยชือการค้าอืน 

อ้างอิงข้อมลูจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทฯ ทีระบวุ่า บริษัทฯ มีแผนทีจะดําเนินธุรกิจห้าง METRO เวียดนามด้วยชือ

การค้าอืน ภายหลังจากการเข้าทํารายการประมาณ 12-18 เดอืน เพือให้บริษัทฯ มีระยะเวลาในการศึกษาตลาดและเตรียมตวั
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ก่อนการเปลียนแปลงชือการค้าเพือสร้างช่องทางการจดัทําหน่ายในรูปแบบศูนย์จําหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคแบบค้าส่ง

ด้วยชือการค้าของบริษัทฯ ซงึการเปลียนแปลงชือการค้าของห้าง METRO เวยีดนามทีจะเกิดขึนในอนาคตนี อาจส่งผลกระทบ

ต่อผู้บริโภค (Market Sentiment) โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าทีมีความภักดี (Brand Loyalty) กับชือการค้า “METRO” ซึงอาจมี

ผลกระทบตอ่ยอดขายในอนาคตของห้าง METRO เวียดนามในช่วงทีเกิดการเปลียนแปลงดังกล่าว หรือในกรณีทีค่าใช้จ่าย

และเงินลงทนุทีกลุ่มบริษัทคาดว่าจะต้องใช้ในการดําเนินการดังกล่าวไม่เป็นไปตามแผนงานทีวางไว้ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มี

แผนการดําเนินงานเพือสนบัสนนุการเปลียนชือการค้าดงักล่าว เช่น การจดักิจกรรมทางการตลาด 

 

4) ความเสียงจากข้อกําหนดในการประกอบธุรกิจร้านค้าปลีกสมยัใหม่ในประเทศเวยีดนาม 

ด้วยปัจจุบัน การดําเนินธุรกิจร้านค้าปลีกสมัยใหม่ในเวียดนามยังมีข้อจํากัดและ/หรืออุปสรรคในการดําเนินธุรกิจของ

ชาวต่างชาตบิางประการ เช่น ข้อกําหนดให้ผู้ ประกอบการชาวต่างชาติต้องมีการยืนขอใบอนุญาตเมือต้องการเปิดสาขาใหม่

จากหน่วยงานภาครัฐระดับประเทศและระดบัท้องถิน ซึงการอนุญาตขึนอยู่กับผลการทดสอบความจําเป็นทางเศรษฐกิจ 

(economic needs test) เป็นสําคัญ เช่น การพิจารณาจากความหนาแน่นของประชากรในพืนทีนันๆ ร่วมกับจํานวนร้านหรือ

ศนูย์ค้าปลีกสมัยใหม่ทีมีอยู่เดิมในพืนทีดงักล่าว และเสถียรภาพของตลาด (Market Stability) เป็นสําคัญ นัน เป็นความเสียง

ให้อาจไม่สามารถขยายสาขาใหม่ได้ตามแผนงานทีวางไว้ และ/หรือทําให้การขยายสาขาใหม่ของห้าง METRO เวียดนามมี

ความล่าช้า ซงึจะส่งผลต่อขีดความสามารถในการแข่งขนัและผลดําเนินการในอนาคตของเมโทร เวียดนาม เป็นผลต่อเนืองให้

บริษัทฯ ไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทนุในเมโทร เวียดนามตามเป้าหมายทีวางไว้ 

 

5) ความเสียงจากการลงทนุในประเทศเวียดนาม 

แม้ปัจจุบันรัฐบาลเวียดนามมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนในประเทศ โดยได้มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและปรับปรุง

แก้ไขระเบียบต่างๆ เพือเอือต่อการลงทุนมากขึน เช่น รัฐบาลยืนยันจะไม่ยึดกิจการเป็นของรัฐ การอนุญาตให้ชาวต่างชาติ

สามารถเป็นเจ้าของกิจการได้ร้อยละ 100  การอนุญาตให้นักลงทุนต่างชาติสามารถนําสิทธิการใช้ทีดินมาเป็นหลักประกัน

การกู้เงินได้ การปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิมเติมจากร้อยละ 22 เป็นร้อยละ 20 ในปี 2559 เป็นต้น อย่างไรก็ดี การ

ลงทุนในเวียดนามยังมีความเสียงจากหลายปัจจัย เช่น ข้อจํากัดด้านสาธารณูปโภคและระบบคมนาคมขนส่ง มีการ

เปลียนแปลงกฎหมายและกฎระเบียบด้านการค้าและการลงทุนอยู่เสมอ การปรับตวัเพิมขึนของค่าแรงในประเทศ  ซึงด้วย

ความเสียงดงักล่าว อาจทําให้กลุ่มบริษัทมีความเสียงในการลงทุน และ/หรือประกอบธุรกิจในเวียดนามมากขึนจากการเพิม

สดัส่วนการลงทุนในเวียดนามภายหลังบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าลงทุนในเมโทร เวยีดนามครังนี 

 

2.3 ความเป็นธรรมของราคาและเงือนไขของรายการ 

 

2.3.1 ความเป็นธรรมของราคาในการเข้าทาํรายการ 

 

ทีปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประเมินมูลค่ายุติธรรมของเมโทร เวียดนามด้วยวิธีทางการเงินต่างๆ เพือใช้ในการพิจารณาให้

ความเห็นเกียวกบัความเหมาะสมของราคาเข้าทํารายการ โดยมีรายละเอียดของการประเมินมลูคา่ด้วยวธีิทางการเงิน 3 วธีิ ดงัน ี
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1) วธีิมลูคา่ปัจจุบนัสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) 

2) วธีิเปรียบเทียบกบัอัตราส่วนในตลาด (Market Comparable Approach) 

 วธีิอตัราส่วนมลูคา่ของกิจการตอ่รายได้ (Enterprise Value to Sales) 

 วิธีอัตราส่วนมลูค่าของกิจการต่อกําไรก่อนหักดอกเบียจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสือมราคา และค่าใช้จ่ายตดัจําหน่าย 

(Enterprise Value to Earnings before Interest, Tax, Depreciation and Amortization Ratio Approach) 

 วธีิอตัราส่วนราคาตอ่กําไรต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio Approach) 

 วธีิอตัราส่วนราคาตอ่มลูคา่ตามบัญชี (Price to Book Value Approach) 

3) วธีิเทียบเคียงกบัการซอืขายอืน (Precedent Transaction Approach) 

 วธีิเทียบเคียงอตัราส่วนมลูค่าของกิจการตอ่รายได้ (Implied Enterprise Value to Sales) 

 วธีิเทียบเคียงอตัราส่วนมลูค่าของกิจการต่อกําไรก่อนหักดอกเบียจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสือมราคา และค่าใช้จ่ายตัด

จําหน่าย (Implied Enterprise Value to Earnings before Interest, Tax, Depreciation and Amortization Ratio 

Approach) 

 

รายละเอียดในการประเมินมลูค่ายตุธิรรมของเมโทร เวียดนาม ในแต่ละวิธีเป็นดงันี  

 

1) วิธีมลูค่าปัจจุบนัสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) 
 

การประเมินมลูคา่ยตุธิรรมด้วยวิธีนี เป็นวธีิการประเมินมลูค่าโดยคาํนึงถึงความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดในอนาคตของเม

โทร เวียดนาม โดยการคิดลดกระแสเงินสดอิสระ (Free Cash Flow to Firm) ทีคาดว่าจะได้รับจากการจัดทําประมาณการทาง

การเงิน ด้วยต้นทุนทางการเงินถัวเฉลียถ่วงนําหนัก (Weighted Average Cost of Capital: WACC) เพือหามูลค่าปัจจุบันสุทธิของ

เมโทร เวยีดนามซงึทีปรึกษาทางการเงินอิสระได้จัดทําประมาณการทางการเงิน โดยอ้างอิงจากประมาณการทีได้รับจากบริษัทฯ ซึง

บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงข้อมลูทางการเงินจากมาตรฐานการบัญชีเวียดนามเป็นมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ทีสอดคล้อง

กบัการบนัทึกบัญชีของบริษัทฯ โดยทีปรึกษาทางการเงินอิสระได้ทําการปรับปรุงสมมติฐานบางรายการให้สะท้อนถึงสภาวะตลาด

และการแข่งขันในอุตสาหกรรม รวมถึงสภาพเศรษฐกิจโดยรวม และให้เป็นไปตามหลักความระมัดระวัง (Conservative Basis) 

ทังนี ทีปรึกษาทางการเงินอิสระได้จัดทําประมาณการทางการเงินตังแต่ปี 2557 - 2594 ตามระยะเวลาใบอนุญาตของเมโทร 

เวยีดนามทีมีอยู่ในปัจจุบัน โดยประมาณการทางการเงินดงักล่าว จัดทําขึนภายใต้สมมติฐานว่าจะไม่มีการเปลียนแปลงใดๆ ทีมี

นยัสําคญัตอ่การดาํเนินธุรกิจของเมโทร เวยีดนาม และในกรณีทีมีเหตกุารณ์ใดๆ ทีอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อการดําเนิน

ธุรกิจของเมโทร เวียดนาม อาจส่งผลให้การประเมินมลูค่าเปลียนแปลงไปด้วยเช่นกัน  

 

สมมตฐิานสําคัญทีใช้ในการจัดทําประมาณการทางการเงินมีดังนี 

 

1) รายได้จากการขาย 

ทีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการรายได้จากการขาย โดยอ้างอิงจากรายได้จากการขายสินค้าเฉลียต่อตารางเมตรของพืนที

ขายของร้านค้าทีมีในปัจจุบันจํานวน 19 สาขา รวมถึงแผนการเปิดสาขาใหม่จํานวน 9 สาขาในปี 2560 – 2564 ซึงเป็นสาขาทีมี

การศึกษาเรืองทําเลทีตังทีค่อนข้างชัดเจนในปัจจุบัน จากนันประมาณการอัตราการเติบโตของรายได้สําหรับแต่ละสาขาซึงมีการ
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เปิดร้านในช่วงระยะเวลาทีต่างกัน โดยทีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการรายได้โดยพิจารณาจากข้อมูลในปี 2554 – 2556 

ประกอบกับประมาณการจากผู้บริหารของบริษัทฯ โดยมีอตัราการเตบิโตเฉลียในแตล่ะปีดงันี 

 

ตารางท ี19 อัตราการเติบโตของรายได้จากการขาย 

 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566-2594 

อตัราการเตบิโตของ

รายได้จากการขาย 
6.8% 11.1% 12.9% 14.4% 14.8% 15.2% 12.4%  9.6% 7.9 – 5.5% 

จํานวนสาขา 19 19 21 23 25 27 28 28 28 

 

ในปี 2557 (สินสุด ณ 30 กันยายน 2557) ซึงเป็นระยะเวลาก่อนทีบริษัทฯ จะเข้าทํารายการ ทีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณ

การรายได้ใกล้เคยีงรายได้ในปี 2556 ซงึสอดคล้องกบัผลประกอบการของเมโทร เวียดนาม สําหรับงวด 9 เดือน (1 ตลุาคม 2556 – 

30 มิถุนายน 2557) จากงบการเงินภายในของเมโทร เวียดนาม และประมาณการอัตราการเติบโตในปี 2558 ซึงเป็นปีทีบริษัทฯ เริม

ดาํเนินธุรกิจใน เมโทร เวียดนามเป็นปีแรกเท่ากับร้อยละ 6.8 (ประมาณการอัตราเงินเฟ้อของประเทศเวียดนามในปี 2557 -2558 

จากรายงาน Economic Outlook ฉบับเดือนเมษายนของ IMF ทีร้อยละ 6.3 และร้อยละ 6.2 ตามลําดบั) และประมาณการเติบโต

เพิมขึนเป็นร้อยละ 11.1 ในปี 2559 จากแผนการดําเนินการของฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ทีจะปรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยมุ่งเน้น

จําหน่ายสินค้าและให้บริการแก่ลูกค้าในกลุ่มเป้าหมายหลัก (Core Target Groups Strategy) ตามผลการศึกษาการตลาด 

(Segmenting – Targeting – Positioning Analysis: STP) ของบริษัทฯ รวมถึงการปรับสัดส่วนการขายสินค้าแต่ละประเภทให้ตรง

กบัความต้องการของผู้บริโภคในเวียดนามมากขึน อาทิเช่น การเพิมความหลากหลายของสินค้าบางประเภท การปรับปรุงการจัด

วางสินค้า เป็นต้น ซึงทีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าแผนงานดังกล่าวน่าจะมีส่วนช่วยผลักดนัให้ยอดขายของบริษัทฯ เติบโตได้

ตามเป้าหมาย อย่างไรก็ดี เนืองจากบริษัทฯ คาดว่าจะมีการปรับเปลียนแบรนด์ของ METRO มาเป็นแบรนด์ของบริษัทฯ ดงันัน 

ผู้บริหารของบริษัทฯ จึงประมาณการรายได้จากการขายต่อพืนทีขายเติบโตในอัตราทีชะลอลงเป็นร้อยละ 7.0 ในปี 2560 จากนัน

ปรับตวัสูงขึนเป็นร้อยละ 8.0 ในปี 2561 - 2565 และเติบโตร้อยละ 7.0 ในปี 2566 - 2570 โดยจะมีอัตราการเติบโตทีชะลอลงเป็น

ร้อยละ 5.5 – 6.5 ในปี 2571 เป็นต้นไป โดยประมาณการอัตราเติบโตของรายได้ในปี 2560-2565 นันเป็นผลจากการเติบโตของ

รายได้จากการเปิดสาขาใหม่เพิมเติมด้วย 

  

2) ต้นทุนขาย 

ทีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการต้นทุนสินค้าแต่ละประเภท โดยอ้างอิงจากต้นทุนสินค้าของเมโทร เวียดนาม ในปี 2556-

2557 ซงึมีค่าเฉลียโดยรวมเท่ากับร้อยละ 88.2 ประกอบกับประมาณการของฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ในการลดสัดส่วนต้นทุน โดย

การปรับสดัส่วนการขายสินค้าไปยังส่วนของสินค้าทีไม่ใช่อาหาร ซึงจะมีอัตรากําไรขันต้นทีสูงกว่า การปรับปรุงประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการสินค้า รวมถึงการเจรจาต่อรองเงือนไขการค้าต่างๆ จากการมีอํานาจต่อรองทีสูงขึนในการจัดซือสินค้าบางประเภท

ร่วมกันกบัร้านสะดวกซือ (B’s mart) ซงึเป็นบริษัททีบริษัทในเครือให้คําปรึกษาและบริการทางด้านเทคนิคการดําเนินธุรกิจค้าปลีก 

ซึงจะส่งผลให้บริษัทฯ มีอัตรากําไรขันต้นทีสูงขึน โดยประมาณการอัตราส่วนต้นทุนขายในปี 2558 ในอัตราร้อยละ 87.0 และปี 

2559 เป็นต้นไป ในอตัราร้อยละ 86.3 
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3) ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ค่าใช้จ่ายขายและบริหารหลัก ประกอบด้วยเงินเดือนและสวัสดิการพนักงาน ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าบริการของ METRO 

A.G. ค่าไฟ ค่าซ่อมบํารุง และค่าเช่าทีดิน โดยทีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยอ้างอิงจากข้อมลูในปี 

2554-2556 ประกอบกับประมาณการจากฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ซึงมีรายละเอียดดงันี 

 เงินเดือนและสวสัดกิารพนักงาน ประมาณการจากอัตราเงินเดือนต่อคน และจํานวนพนักงานต่อสาขา รวมถึงพนักงาน

ส่วนออฟฟิศในอดีต ประกอบกับแผนการบริหารจัดการบุคลากรของบริษัทฯ ในปี 2558-2559 ทีจะมีการปรับเปลียน

บุคลากรบางส่วน รวมถึงการเพิมประสิทธิภาพของพนักงาน โดยมีประมาณการอัตราการเติบโตของเงินเดือนและ

สวสัดิการประมาณร้อยละ 9.5 – 13.5 ในปี 2560 – 2564 ซงึเป็นผลมาจากการเพิมจํานวนของพนักงานตามจํานวนสาขา

ทีเพิมขึน และในปี 2565 เป็นต้นไป ประมาณอัตราการเติบโตร้อยละ 6.6 และทยอยลดลงเป็นร้อยละ 4.1 ในปี 2594 ซึง

สอดคล้องกบัประมาณการอตัราการเตบิโตของรายได้ของเมโทร เวียดนาม 

 คา่โฆษณาประชาสมัพันธ์ เนืองจากบริษัทฯ มีแผนจะปรับเปลียนแบรนด์ของ METRO ในอนาคต ทีปรึกษาจึงประมาณ

การค่าโฆษณาประชาสมัพนัธ์ในปี 2559-2560 ในอัตราร้อยละ 1.2 และ 1.85 ของรายได้ในแต่ละปี จากนันในปี 2561 – 

2564 ประมาณการในอัตราร้อยละ 1.1 จากการเปิดสาขาเพิมเติม และภายหลังจากปี 2565 เป็นต้นไปประมาณการที

อตัราร้อยละ 1.0 ซงึสอดคล้องกับคา่เฉลียในอดตีทีผ่านมา 

 ค่าบริการของ METRO A.G. ประกอบด้วยค่า Franchise เงินเดือนผู้ บริหาร ค่าบริการด้านไอที ซึงทีปรึกษาทางการเงิน

ประมาณการโดยอ้างอิงจากสัญญา (Transitional Service Agreement) ตามทีบริษัทฯ คาดวา่จะมีการใช้บริการจริง 

 คา่ไฟฟ้า ทีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการค่าไฟโดยอ้างอิงจากค่าไฟฟ้าต่อพืนทีในอดีต และประมาณการอัตรา

การเตบิโตร้อยละ 4.5 – 7.0  

 คา่ซอ่มบํารุง ทีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการคา่ซอ่มบํารุงต่อตารางเมตรโดยอ้างอิงจากข้อมูลในปี 2554 – 2556 

และจากประมาณการของผู้บริหารของบริษัทฯ โดยประมาณการอตัราการเตบิโตร้อยละ 7.0 – 8.0  

 ค่าเช่าทีดิน ทีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการค่าเช่าทีดินโดยอ้างอิงจากข้อมลูการเช่าในปัจจุบัน ประกอบกับ

ประมาณการจากผู้บริหารของบริษัทฯ 

 

4) เงินลงทุนในสินทรัพย์ (CAPEX) 

ทีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการเงินลงทุนของเมโทร เวียดนาม ตามประมาณการของฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ประกอบกับ

การปรับปรุงบางส่วนตามความเห็นทีปรึกษาทางการเงินอิสระ โดยเงินลงทุนดงักล่าว จะมาจากกระแสเงินสดจากการดําเนินธุรกิจ

ของเมโทร เวียดนาม โดยจะแบ่งเงินลงทุนเป็น 3 ส่วนดงันี 

 การปรับปรุงซอ่มแซมสาขา นอกเหนือจากการซ่อมบํารุงซึงอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ทีปรึกษาทางการเงิน

อิสระ ประมาณการจํานวน 80,000 ล้านเวยีดนามดองต่อปี ในปี 2558 – 2559 จากนันประมาณการอัตราการเติบโตร้อย

ละ 5.0 ตงัแต่ปี 2560 เป็นต้นไป 

 การลงทุนเพิมเตมิในระบบไอที ระบบการบริหารจัดการข้อมูลฐานลูกค้า และอุปกรณ์ทีเกียวข้องเพิมเติม ซึงผู้บริหารของ

บริษัทฯ คาดวา่จะมีการลงทุนในปี 2561-2563 จํานวนรวม 985,611 ล้านเวยีดนามดอง 

 การลงทุนในสาขาใหม่ ทีปรึกษาประมาณการเงินลงทุนต่อพืนทีโดยอ้างอิงจากข้อมลูในอดีตของการลงทุนของเมโทร 

เวยีดนาม และมีอตัราการเติบโตร้อยละ 5.0 
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ตารางท ี20 ประมาณการเงินลงทุนในสินทรัพย์ 

(ล้านเวียดนามดอง) 2560 2561 2562 2563 2564 2565 

การปรับปรุงซอ่มแซมสาขา 84,000 88,200  92,610  97,241   102,103  107,208  

ระบบไอที ระบบการบริหารจดัการ

ข้อมลูฐานลกูค้า 
- 525,659  262,830  197,122  - - 

การลงทุนในสาขาใหม่ 723,793  759,983  797,982  837,881  439,887  - 

รวมเงินลงทุน 807,793  1,373,842  1,153,421  1,132,244  541,990  107,208  

 

5) เงินทุนหมุนเวียน 

ทีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการระยะเวลาเก็บหนีเฉลีย ระยะเวลาสินค้าคงเหลือเฉลีย และระยะเวลาชําระหนีเฉลียโดย

อ้างอิงจากข้อมลูในปี 2556 และประมาณการจากฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ดงันี 

 

ตารางท ี21 ประมาณการเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ 

 2558 2559 2560 2561 2562 2563 เป็นต้นไป 

ระยะเวลาเก็บหนีเฉลีย (วนั)  2.5  2.5  2.5  2.5  2.5  2.5  

ระยะเวลาสินค้าคงเหลือเฉลีย (วนั)       

- ประเภทอาหาร (วนั) 22 20 20 20 20 20 

- อืนๆ (วนั) 75 72 72 72 72 72 

ระยะเวลาชําระหนีเฉลีย (วนั)  38 40  42 45 47 49  

 

6) อัตราคิดลดกระแสเงินสด (Discount Rate) 

ทีปรึกษาทางการเงินอิสระใช้ต้นทุนทางการเงินเฉลียถ่วงนําหนัก (Weighted Average Cost of Capital: WACC) เป็นอัตราคิดลด

ในการคํานวณมลูค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดจากการดําเนินงานของกิจการ ซึงต้นทุนทางการเงินถัวเฉลียถ่วงนําหนักสามารถ

คาํนวณได้ตามสมการดงันี 

 

 
 

อย่างไรก็ตามในการคาํนวณหาต้นทนุทางการเงินเฉลียถ่วงนําหนักจําเป็นต้องคํานวณหาค่า Ke ซึงคํานวณได้จากสมการ Capital 

Asset Pricing Model (CAPM) โดยมีรายละเอียดตามสมการ ดงันี 

 

 

โดยที 

Rf   = อตัราดอกเบียปราศจากความเสียง ซึงทีปรึกษาทางการเงินอิสระอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตร

รัฐบาลอายุ 30 ปี ณ วันที 6 สิงหาคม 2557 ซึงเป็นวันทีทีปรึกษาทางการเงินอิสระจัดทํารายงานฉบับนี 

เท่ากบัร้อยละ 4.15 ตอ่ปี (ทีมา:  www.thaibma.or.th) 

 = ค่าสัมประสิทธิ ความแปรปรวนของบริษัทเทียบเคียงได้แก่ MAKRO BIGC PGOLD และ DAIRYFARM ซึง

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

Ke = Rf +  (Rm – Rf) 
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เป็นบริษัททีประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการศนูย์จําหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค แบบชําระเงินสดและบริการ

ตนเอง (“Cash & Carry”) และร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (“Hypermarket”) ในกลุ่มประเทศอาเซียน ย้อนหลัง 3 

ปี จากวนัที 6 สิงหาคม 2557 ซงึทีปรึกษาทางการเงินอิสระได้ทําการปรับผลกระทบจากการก่อหนี โดยการนํา

โครงสร้างเงินทุนของบ ริษัทเทียบเคียงออกตามสมกา ร Unlevered Beta = Levered Beta / 

[(1+Tax)*(D/E)บริษัท เทีย บเคียง  ] จะได้ค่า Unlevered Beta และนําโครงสร้างเงินทุนเป้าหมายของเมโทร 

เวียดนามเข้าไปแทนในสมการ Levered Beta = Unlevered Beta*[(1+Tax)*(D/E)เมโทร เวียดนาม ] ซึงจะได้ค่า 

Beta เท่ากบั 1.082 

Rm = อัตราผลตอบแทนตลาด ซึงทีปรึกษาทางการเงินอิสระอ้างอิงจากการเปลียนแปลงโดยเฉลียของดัชนีตลาด

หลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 35 ปี ตงัแต่ปี 2522 – 2556 ซึงเท่ากับร้อยละ 12.11 (ทีมา: www.set.or.th และการ

คาํนวณของทีปรึกษาทางการเงินอิสระ) 

 

โดยรายละเอียดการคํานวณหา Ke ได้แสดงในตารางด้านล่างดงันี 
 

ตารางท ี22 การคํานวณอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น 
ปัจจยัทีใช้ในการคํานวณ สมมติฐานทีใช้ 

Risk-free Rate (1) 4.15%  

Risk Premium (Rm – Rf) (2) 7.96%  

 (3) 1.082  
Cost of Equity หรือ Ke (4) = (1) + [(3)*(2)] 12.76%  

 

ทงันี อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (Ke) ทีคํานวณได้ดงัแสดงในตารางข้างต้นเท่ากับร้อยละ 12.76 อย่างไรก็ดี เนืองจากการ

ลงทนุของบริษัทฯ ในครังนีเป็นการลงทนุในบริษัททีดาํเนินธุรกิจในประเทศเวียดนาม ดังนัน ทีปรึกษาทางการเงินอิสระจึง

บวกส่วนชดเชยความเสียงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country Risk Premium) โดยอ้างอิงจากการศึกษาของ 

Damodaran ในปี 2557 (Aswath Damodaran. (มกราคม 2557), Country Default Spreads and Risk Premiums 

(Source: www.stern.nyu.edu)) ซงึในกรณีการลงทนุในประเทศเวียดนามจะมีอัตราร้อยละ 2.25 จะได้อัตราผลตอบแทน

ผู้ ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 15.01 และเมือนําค่า Ke ไปคํานวณหา WACC จะได้ค่าอัตราส่วนลดเท่ากับร้อยละ 10.79 โดยมี

รายละเอียดการคํานวณดงัแสดงในตารางด้านล่าง 
 

Ke  =  อัตราตอบผลแทนต่อส่วนของผู้ ถือหุ้ นคํานวณจากการใช้ทฤษฎี Capital Asset Pricing Model 

(CAPM) ดงัแสดงตามสมการข้างต้นเท่ากับร้อยละ 15.01 

Kd  =  ต้นทนุทางการเงินของหนีสินทีมีภาระดอกเบีย ซึงทีปรึกษาทางการเงินอิสระอ้างอิงจากอัตราดอกเบีย

ของหุ้นกู้ของบริษัททีมีการเสนอขายในเวยีดนามเฉลีย ซงึเท่ากับร้อยละ 9.50 (ทีมา: Bloomberg) 

t  =  อตัราภาษีเงินได้นิตบิคุคลของ เมโทร ซงึเท่ากับร้อยละ 22.00  

D/(D+E) =  อตัราส่วนหนีสินเป้าหมายของเมโทร เวยีดนาม 
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ตารางท ี23 การคํานวณต้นทุนถัวเฉลียถ่วงนําหนัก (WACC)  
ปัจจยัทีใช้ในการคํานวณ สมมติฐานทใีช้ 

Cost of Equity หรือ Ke (1) 15.01%  

Cost of Debt หรือ Kd (2) 9.50%  

D/(D+E) (3) 55.56%  

อตัราภาษีเงินได้นิตบิคุคล หรือ t (4) 22.00%  
WACC หรือ Discount Rate (5) = {(1)*[1-(3)]} + {(2)*[1-(4)]*(3)} 10.79%  

 

7) มลูค่าสุดท้าย (Terminal Value) 

ทีปรึกษาทางการเงินอิสระตงัสมมติฐานในการคํานวณหา Terminal Value ของกระแสเงินสดจากการดําเนินงานภายหลังจาก

ระยะเวลาประมาณการว่า กิจการจะดําเนินธุรกิจไปอย่างต่อเนือง โดยมีอัตราการเติบโตระยะยาวของกระแสเงินสดจากการ

ดําเนินงาน (Perpetual Growth Rate) เท่ากับร้อยละศูนย์ ซึงเป็นการประมาณการตามหลักความระมัดระวงั (Conservative 

Basis) 
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สรุปประมาณการกระแสเงินสดดงัแสดงไว้ในตารางด้านล่าง 

(ล้านเวียดนามดอง) 
2558 

(ม.ค.-ก.ย.) 
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 – 2594 

กําไรก่อนต้นทุนทางการ
เงินและภาษีเงินได้  

131,385 467,945  367,515  486,200  723,027  841,376  1,031,492  1,317,049  198,198,594  

หกั ภาษีเงินได้  -     (43,164)      (73,503) (97,240) (144,605)  (168,275)  (206,298) (263,410)  (39,639,719) 

บวก คา่เสือมราคาและคา่

ตดัจําหน่าย 
210,221 269,202 360,076 521,706 655,370 786,388 843,630 835,087 9,975,995 

หกั เงินลงทนุ  (61,547)      (82,035)    (807,793) (1,373,842) (1,153,421) (1,132,244)     (541,990)   (107,208)  (7,015,545) 

บวก เงินทุนหมุนเวยีน  181,033       236,411        140,214  232,714  222,812  268,603        111,827      81,561  5,536,288  

บวก มลูคา่สุดท้าย - - - - - - - - 109,685,341  

กระแสเงินสดอิสระ   461,092   848,359  (13,491) (230,462) 303,182  595,849  1,238,661  1,863,080  276,740,955  

มลูค่าปัจจุบันสุทธิของ
กระแสเงินสดอิสระ 

20,499,863          

 

จากการคํานวณข้างต้น มลูค่ากิจการกรณีทีกิจการไม่มีหนีสินทีมีภาระดอกเบียและไม่มีเงินสดของเมโทร เวียดนาม เท่ากับ 20,499,863 ล้านเวียดนามดอง นอกจากนี ทีปรึกษา

ทางการเงินอิสระทําการวิเคราะห์คา่ความไว (Sensitivity Analysis) สําหรับการประเมินมลูคา่กิจการ เพอืสะท้อนถึงผลกระทบจากการเปลียนแปลงของปัจจัยต่างๆ ทีอาจเกิดขึนกรณีที

แผนงานของบริษัทฯ ได้รับผลกระทบทงัด้านบวก และลบผ่านสองปัจจยัหลักทีส่งผลกระทบต่อมลูค่าของกิจการ ดงันี 

 

ตารางท ี24 การวิเคราะห์ค่าความไว (Sensitivity Analysis) 

กรณี 
มลูค่ากิจการ 

(ล้านเวียดนามดอง) (ล้านบาท) 

กรณีฐาน 20,499,863 31,199 

กรณีที 1 ปรับอัตราการเตบิโตของรายได้เพิมขึน และลดลงร้อยละ 20.0 จากกรณีฐาน 19,710,073 – 21,289,647 29,997 – 32,401 

กรณีที 2 ปรับอัตรากําไรขนัต้น เพิมขึนและลดลงร้อยละ 5.0 จากกรณีฐาน 19,162,446 – 21,837,280 29,163 – 33,234 

  หมายเหต ุใช้อตัราแลกเปลียน ณ วนัที 6 สงิหาคม 2557 ที 657.07 เวยีดนามดอง ต่อ 1 บาท (ทีมา : Bloomberg) 
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จากการวิเคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis) ดงักล่าวข้างต้น มูลค่ากิจการของ เมโทร เวียดนาม ตามวิธีมูลค่าปัจจุบัน

ของกระแสเงินสดเท่ากับ 29,163 – 33,234 ล้านบาท ซึงสูงกว่าราคาในการเข้าทํารายการที 28,370 ล้านบาท เท่ากับร้อยละ 

2.80 – ร้อยละ 17.15 

 

2) วิธีเปรียบเทียบกับอัตราส่วนในตลาด (Market Comparable Approach) 

 

การประเมินโดยวิธีเปรียบเทียบกับอัตราส่วนในตลาด เป็นการประเมินโดยพิจารณาอัตราส่วนต่างๆ ของบริษัทจดทะเบียนทีมี

ลกัษณะการประกอบธุรกิจคล้ายคลึงกนักบัการประกอบธุรกิจของเมโทร เวียดนาม โดยมีสมมติฐานหลักว่าบริษัททีมีลักษณะการ

ดาํเนินงานคล้ายคลึงกัน น่าจะมีอัตราส่วนทางการเงินบางประการ อาทิเช่น วิธีอัตราส่วนมลูค่าของกิจการต่อรายได้ (Enterprise 

Value to Sales) อัตราส่วนมลูค่าของกิจการต่อกําไรก่อนหักดอกเบียจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสือมราคา และค่าใช้จ่ายตดัจําหน่าย 

(Enterprise Value to Earnings before Interest, Tax, Depreciation and Amortization Ratio Approach) อัตราส่วนราคาตลาด

ตอ่กําไรสทุธิ (Price to Earnings Ratio) และอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value Ratio) ทีใกล้เคียงกัน 

ทงันี ทีปรึกษาทางการเงินอิสระอ้างอิงบริษัทจดทะเบียนทีมีการประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการศนูย์จําหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค 

แบบชําระเงินสดและบริการตนเอง (“Cash & Carry”) และร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (“Hypermarket”) ในกลุ่มประเทศอาเซียน ซึงอยู่

ในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ และการแข่งขนัในธุรกิจนีใกล้เคยีงกนั เพือสะท้อนถึงลักษณะการประกอบธุรกิจทีคล้ายคลึงกันกับ

เมโทร เวยีดนาม โดยมีรายชือบริษัทจดทะเบียน ดงันี 

 

ตารางท ี25 บริษัทจดทะเบยีนทมีกีารประกอบธุรกิจคล้ายคลึงกับเมโทร เวียดนาม สําหรับการเปรียบเทียบ 

รายชือบริษัท ประเทศ ประเภทธุรกิจ ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

1. บมจ. สยามแม็คโคร ไทย Cash & Carry ศนูย์จําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค แบบชําระเงินสดและบริการตนเอง 

ภายใต้ชือ “แม็คโคร” โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นผู้ ประกอบธุรกิจ

ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ณ สินปี 2556 MAKRO มีศูนย์จําหน่ายสินค้า

ทงัสิน 64 สาขา ทงัในกรุงเทพฯและต่างจงัหวดั และมีร้านสยามโฟรเซ่น 5 

สาขา 

2. บมจ. บิกซี ซูเปอร์

เซน็เตอร์ 

ไทย Hypermarket ประกอบธุรกิจหลัก 2 ธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจค้าปลีกและธุรกิจการให้เช่าและ

บริการพืนที BIGC โดยมีรูปแบบการเปิดสาขาทีหลากหลาย โดย ณ สินปี 

2556 BIGC มีสาขา 559 สาขาทัวประเทศ ประกอบด้วย ไฮเปอร์มาร์เก็ต 

119 สาขา (บิกซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ บิกซี เอ็กซ์ตร้า และบิกซี จัมโบ้) บิกซี

มาร์เก็ต 30 สาขา มินิบิกซี 278 สาขา และร้านขายยาเพรียว 132 สาขา 
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รายชือบริษัท ประเทศ ประเภทธุรกิจ ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

3. Puregold Price 

Club Inc 

ฟิลิปปินส์ ประกอบธุรกิจค้าปลีกในประเทศฟิลิปปินส์  โดยมีรูปแบบร้านค้าที

หลากหลาย ได้แก่ ไฮเปอร์มาร์เก็ต ซปุเปอร์มาร์เก็ตแบบครบวงจร ร้านค้า

ปลีกขนาดใหญ่ และร้านค้าปลีกสําหรับสมาชิก ณ สินปี 2556 PGOLD 

มีสาขา ทังหมด 210 สาขา ประกอบด้วย ไฮเปอร์มาร์เก็ต 111 สาขา 

ซุปเปอร์มาร์เก็ต 67 สาขา ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ 25 สาขา ร้านค้าปลีก 

Company E 4 สาขา และ Parco ซปุเปอร์มาร์เก็ต 3 สาขา 

4. Dairy Farm  

International 

Holdings Ltd 

สิงคโปร์ ประกอบธุรกิจค้าปลีกในเอเชีย โดยมีธุรกิจหลัก 4 ธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจด้าน

การค้าปลีก (ประกอบด้วย ซุปเปอร์มาร์เก็ต ไฮเปอร์มาร์เก็ต และร้าน

สะดวกซือ) ธุรกิจด้านสุขภาพและความงาม ธุรกิจอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน 

และธุรกิจร้านอาหาร ภายใต้ชือ Giant, IKEA, 7-Eleven, Cold Storage, 

Hero, Mannings, Maxim’s และ Wellcome โดย ณ สินปี 2556 มีสาขา

ทงัหมด 5,889 สาขา  

ทีมา : แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2556 ของแต่ละบริษทั 

 

ในการประเมินมลูคา่ยุตธิรรมโดยวิธีเปรียบเทียบกับอตัราส่วนในตลาดนัน ทีปรึกษาทางการเงินอิสระใช้ 1) วิธีอัตราส่วนมลูค่าของ

กิจการต่อรายได้ (Enterprise Value to Sales)  2) วธีิอตัราส่วนมลูค่าของกิจการต่อกําไรก่อนหักดอกเบียจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสือม

ราคา และค่าใช้จ่ายตดัจําหน่าย (Enterprise Value to Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization Ratio 

Approach)  3) วิธีอัตราส่วนราคาต่อกําไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio Approach) และ 4) วิธีอัตราส่วนราคาต่อมูลค่า

ตามบัญชี (Price to Book Ratio Approach) เป็นวิธีในการคํานวณ โดยมีรายละเอียดการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเมโทร 

เวยีดนาม ดงันี 

 

ก) วิธีอัตราส่วนมูลค่าของกิจการต่อรายได้ (Enterprise Value to Sales Approach) 

 

สําหรับการประเมินมลูคา่ยตุธิรรมของเมโทร เวียดนาม โดยใช้วิธีอัตราส่วนมูลค่าของกิจการต่อรายได้ ทีปรึกษาทางการเงินอิสระ

อ้างอิงประมาณการ EV/Sales เฉลียสําหรับปี 2557 – 2559 ซงึมีรายละเอียดดงันี 

 

ตารางท ี26 Forwarded EV/Sales เฉลียของกลุ่มบริษัทจดทะเบยีนทีนํามาเปรียบเทยีบ  

บริษัททนํีามาเปรียบเทียบ 2557 2558 2559 

MAKRO 1.3 1.2 1.0 

BIGC 1.6 1.4 1.3 

PGOLD 1.3 1.1 0.9 

DAIRY 1.2 1.1 1.0 

ค่าเฉลีย Forwarded EV/Sales 1.4 1.2 1.1 

ทีมา : ข้อมลู ณ วนัท ี6 สงิหาคม 2557 จาก FactSet 
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ทีปรึกษาทางการเงินอิสระนําคา่เฉลีย Forwarded EV/Sales ของบริษัทเทียบเคียงทีคาํนวณได้ไปคูณกับประมาณการรายได้ของเม

โทร เวยีดนาม ในปี 2557 – 2559 โดยมีรายละเอียดดงันี 

 

ตารางท ี27 การประเมนิมลูค่ายุติธรรมของเมโทร เวียดนาม โดยการเทยีบเคียงกับ Forwarded EV/Sales เฉลีย 

ปีประมาณการ 
(ล้านเวียดนามดอง) 

ค่าเฉลีย Forwarded 
EV/Sales (เท่า) (1) 

ประมาณการรายได้ (2) 
มลูค่ากิจการ 

 (3) = (1) x (2) 

2557 1.4 14,116,623 19,159,255 

2558 1.2 15,076,863 18,050,711 

2559 1.1 16,752,068 17,628,761 

มลูค่ายุติธรรมของเมโทร เวียดนาม (ล้านเวียดนามดอง) 17,628,761 – 19,159,255 

มลูค่ายุติธรรมของเมโทร เวียดนาม (ล้านบาท) 26,829 – 29,158 

หมายเหต ุใช้อตัราแลกเปลียน ณ วนัที 6 สิงหาคม 2557 ที 657.07 เวยีดนามดอง ต่อ 1 บาท (ทีมา : Bloomberg) 

 

จากการคาํนวณข้างต้น มลูค่ากิจการของเมโทร เวียดนาม คํานวณจากกรณีทีกิจการไม่มีหนีสินทมีภีาระดอกเบียและไม่มี

เงินสด ตามวิธีอัตราส่วนมูลค่าของกิจการต่อรายได้ เท่ากับ 26,829 – 29,158 ล้านบาท ซึงตํากว่าราคาเข้าทํารายการที 

28,370 ล้านบาท ร้อยละ 5.43 และสูงกว่าร้อยละ 2.78 

 

ข) วิธีอัตราส่วนมูลค่าของกิจการต่อกําไรก่อนหกัดอกเบยีจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสือมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจาํหน่าย 

(Enterprise Value to Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization Ratio Approach) 

 

สําหรับการประเมินมลูคา่ยตุธิรรมของเมโทร เวยีดนาม โดยใช้วิธีอัตราส่วนมูลค่าของกิจการต่อกําไรก่อนหักดอกเบียจ่าย ภาษีเงิน

ได้ ค่าเสือมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจําหน่าย ทีปรึกษาทางการเงินอิสระอ้างอิงประมาณการ EV/EBITDA เฉลียสําหรับปี 2557 – 

2559 ซงึมีรายละเอียดดงันี 

 

ตารางท ี28 Forwarded EV/EBITDA เฉลียของกลุ่มบริษัทจดทะเบยีนทีนํามาเปรียบเทยีบ  

บริษัททนํีามาเปรียบเทียบ 2557 2558 2559 

MAKRO 24.0 20.0 16.4 

BIGC 14.5 12.7 11.2 

PGOLD 14.7 12.2 10.1 

DAIRY 17.1 15.2 13.7 

ค่าเฉลีย Forwarded EV/EBITDA 17.6 15.0 12.9 

ทีมา : ข้อมลู ณ วนัท ี6 สงิหาคม 2557 จาก FactSet 

 

ทีปรึกษาทางการเงินอิสระนําคา่เฉลีย Forwarded EV/EBITDA ของบริษัทเทียบเคียงทีคํานวณได้ไปคูณกับประมาณการกําไรก่อน

หักดอกเบียจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสือมราคา และค่าใช้จ่ายตดัจําหน่ายของเมโทร เวียดนาม ในปี 2557 – 2559 โดยมีรายละเอียด

ดงันี 
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ตารางท ี29 การประเมนิมลูค่ายุติธรรมของเมโทร เวียดนาม โดยการเทยีบเคียงกับ Forwarded EV/EBITDA เฉลีย 

ปีประมาณการ 
(ล้านเวียดนามดอง) 

ค่าเฉลีย Forwarded 
EV/EBITDA (เท่า) (1) 

ประมาณการ EBITDA (2) 
มลูค่ากิจการ 

 (3) = (1) x (2) 

2557 17.6 386,774 6,797,552 

2558 15.0 417,673 6,275,530 

2559 12.9 699,345 8,986,585 

มลูค่ายุติธรรมของเมโทร เวียดนาม (ล้านเวียดนามดอง) 6,275,530 – 8,986,585 
มลูค่ายุติธรรมของเมโทร เวียดนาม (ล้านบาท) 9,551 – 13,677 

หมายเหต ุใช้อตัราแลกเปลียน ณ วนัที 6 สิงหาคม 2557 ที 657.07 เวยีดนามดอง ต่อ 1 บาท (ทีมา : Bloomberg) 

 

จากการคาํนวณข้างต้น มลูค่ากิจการของเมโทร เวียดนาม คํานวณจากกรณีทีกิจการไม่มีหนีสินทมีภีาระดอกเบียและไม่มี

เงินสด ตามวิธีอัตราส่วนมูลค่าของกิจการต่อกําไรก่อนหักดอกเบียจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสือมราคา และค่าใช้จ่ายตัด

จาํหน่าย เท่ากับ 9,551 – 13,677 ล้านบาท ซงึตาํกว่าราคาเข้าทํารายการที 28,370 ล้านบาท ร้อยละ 51.79 – ร้อยละ 66.34 

 

ค) วิธีอัตราส่วนราคาต่อกําไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio Approach) 

สําหรับการประเมินมลูค่ายุติธรรมของเมโทร เวียดนาม โดยใช้วิธีอัตราส่วนราคาต่อกําไรสุทธิต่อหุ้น ทีปรึกษาทางการเงินอิสระ

อ้างอิงประมาณการ PER เฉลียสําหรับปี 2557 – 2559 ซงึมีรายละเอียดดงันี 

 

ตารางท ี30 Forwarded PER เฉลียของกลุ่มบริษัทจดทะเบยีนทีนํามาเปรียบเทยีบ  

บริษัททนํีามาเปรียบเทียบ 2557 2558 2559 

MAKRO 37.5 30.9 25.3 

BIGC 25.7 22.1 19.0 

PGOLD 24.7 20.7 17.5 

DAIRY 27.7 24.6 22.3 

ค่าเฉลีย Forwarded PER 28.9 24.6 21.0 

ทีมา : ข้อมลู ณ วนัท ี6 สงิหาคม 2557 จาก FactSet 

 

ทีปรึกษาทางการเงินอิสระนําคา่เฉลีย Forwarded PER ของบริษัทเทียบเคียงทีคํานวณได้ไปคูณกับประมาณการกําไรสุทธิของเม

โทร เวยีดนาม ในปี 2557 – 2559 โดยมีรายละเอียดดงันี 

 

ตารางท ี31 การประเมนิมลูค่ายุติธรรมของเมโทร เวียดนาม โดยการเทียบเคียงกับ Forwarded PER เฉลีย 

ปีประมาณการ 
(ล้านเวียดนามดอง) 

ค่าเฉลีย 
Forwarded 

PER (เท่า) (1) 

ประมาณการ
กําไรสุทธิ (2) 

มลูค่าส่วนของ 
ผู้ถือหุ้น 

(3) = (1) x (2) 

หนีสินทมีีภาระ
ดอกเบยีสุทธิ (4) 

มลูค่ากิจการ 
(5) = (3) + (4) 

2557 28.9 (7,324) n/a n/a n/a 

2558 24.6 107,280 2,636,404 4,341,424 6,977,828 
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ปีประมาณการ 
(ล้านเวียดนามดอง) 

ค่าเฉลีย 
Forwarded 

PER (เท่า) (1) 

ประมาณการ
กําไรสุทธิ (2) 

มลูค่าส่วนของ 
ผู้ถือหุ้น 

(3) = (1) x (2) 

หนีสินทมีีภาระ
ดอกเบยีสุทธิ (4) 

มลูค่ากิจการ 
(5) = (3) + (4) 

2559 21.0 462,188 9,717,495 4,341,424 14,058,919 

มลูค่ายุติธรรมของเมโทร เวียดนาม (ล้านเวียดนามดอง) 6,977,828 – 14,058,919 
มลูค่ายุติธรรมของเมโทร เวียดนาม (ล้านบาท) 10,620 – 21,396 

หมายเหต ุใช้อตัราแลกเปลียน ณ วนัที 6 สงิหาคม 2557 ที 657.07 เวยีดนามดอง ต่อ 1 บาท (ทีมา : Bloomberg) 

 

จากการคาํนวณข้างต้น มลูค่ากิจการของเมโทร เวียดนาม คํานวณจากกรณีทีกิจการไม่มีหนีสินทมีภีาระดอกเบียและไม่มี

เงินสด ตามวิธีอัตราส่วนราคาต่อกําไรสุทธิ เท่ากับ 10,620 – 21,396 ล้านบาท ซงึตาํกว่าราคาเข้าทํารายการที 28,370 ล้าน

บาท ร้อยละ 24.58 – ร้อยละ 62.57 

 

ง) วิธีอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบญัชี (Price to Book Ratio Approach) 

สําหรับการประเมินมลูค่ายุติธรรมของเมโทร เวียดนามโดยใช้วิธีอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี ทีปรึกษาทางการเงินอิสระ

อ้างอิงประมาณการ P/BV เฉลียสําหรับปี 2557 ซงึมีรายละเอียดดงันี 

 

ตารางท ี32 Forwarded P/BV เฉลียของกลุ่มบริษัทจดทะเบยีนทีนํามาเปรียบเทยีบ 

บริษัททนํีามาเปรียบเทียบ 2557 

MAKRO 15.6 

BIGC 4.4 

PGOLD 3.4 

DAIRY 9.3 

ค่าเฉลีย Forwarded P/BV 8.2 

ทีมา : ข้อมลู ณ วนัท ี6 สงิหาคม 2557 จาก FactSet 

 

ทีปรึกษาทางการเงินอิสระนําค่าเฉลีย Forwarded P/BV ดงัแสดงไว้ในตารางข้างต้น ไปคูณกับมูลค่าตามบัญชีของเมโทร 

เวยีดนาม โดยอ้างอิงจากประมาณการมูลค่าตามบัญชีของส่วนของผู้ ถือหุ้น ณ 30 กันยายน 2557 ซึงมีมูลค่าเท่ากับ 78,045 ล้าน

เวยีดนามดอง ทงันี มีรายละเอียดการประเมินมลูคา่ยติุธรรมของเมโทร เวยีดนาม โดยวิธีอัตราส่วนราคาตอ่มลูค่าตามบัญชดีงันี 

 

ตารางท ี33 การประเมนิมลูค่ายุติธรรมของเมโทร เวียดนาม โดยการเทยีบเคียงกับ Forwarded P/BV เฉลีย  

หน่วย : ล้านเวียดนามดอง 

ค่าเฉลีย Forwarded 
P/BV (เท่า) (1) 

ประมาณการมลูค่า
ตามบญัชี (2) 

มลูค่าส่วนของผู้ถือหุ้น 
(3) = (1) x (2) 

หนีสินทมีีภาระ

ดอกเบยีสุทธิ (4) 

มลูค่ากิจการ 
(5) = (3) + (4) 

8.2 78,045 638,020 4,341,424 4,979,444 

มลูค่ายุติธรรมของเมโทร เวียดนาม (ล้านเวียดนามดอง) 4,979,444 
มลูค่ายุติธรรมของเมโทร เวียดนาม (ล้านบาท) 7,578 

หมายเหต ุใช้อตัราแลกเปลียน ณ วนัที 6 สิงหาคม 2557 ที 657.07 เวยีดนามดอง ต่อ 1 บาท (ทีมา : Bloomberg) 
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จากการคาํนวณข้างต้น มลูค่ากิจการของเมโทร เวียดนาม คํานวณจากกรณีทีกิจการไม่มีหนีสินทมีภีาระดอกเบียและไม่มี

เงินสด ตามวิธีอัตราส่วนราคาต่อมลูค่าตามบัญชีเท่ากับ 7,578 ล้านบาท ซึงตํากว่าราคาเข้าทํารายการที 28,370 ล้านบาท 

ร้อยละ 73.29 อนึง มลูคา่ตามบญัชีของสินทรัพย์ของเมโทร เวียดนามนัน เป็นมูลค่าตามวิธีทุนเดิมซึงเป็นการทยอยลงทุนตังแต่ปี 

2545 เป็นต้นมา ซงึเมโทร เวียดนามไม่มีการประเมินมลูคา่สินทรัพย์ให้สะท้อนมลูค่าตลาดในปัจจบุนั  

 

3) วิธีเทียบเคียงกับรายการซอืขายอืน (Precedent Transaction Comparable Approach) 

 

การประเมินมลูค่าโดยวิธีเทียบเคียงกับรายการซือขายอืนเป็นการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเมโทร เวียดนาม โดยอ้างอิงจาก

รายการซือขายหุ้นสามัญหรือสินทรัพย์ทังหมดของบริษัทในธุรกิจศนูย์จําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคแบบชําระเงินสดและบริการ

ตนเอง และตลาดร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Hypermarket) ซงึมีลักษณะการประกอบธุรกิจใกล้เคียงกับเมโทร เวียดนาม และเกิดขึน

ในช่วง 3 ปีทีผ่านมา ทีเป็นการซือขายกิจการทังหมด และมีข้อมูลทีเปิดเผยต่อสาธารณะทีเพียงพอในการพิจารณา ทังนี การ

ประเมินมลูค่าด้วยวิธีเทียบเคยีงกบัรายการซอืขายอืน อยู่ภายใต้สมมติฐานหลักทีว่าราคาในการเข้าทํารายการซึงเกิดขึนก่อนหน้า

สามารถสะท้อนให้เห็นถึงมลูค่าส่วนเพิม (Premium) หรือส่วนลด (Discount) โดยประมาณทีเหมาะสม จากสัดส่วนการเข้าถือ

ครองหุ้นสามัญหรือสินทรัพย์ทังหมด เพือพิจารณาราคาทีเหมาะสมสําหรับมลูค่ายุติธรรมของเมโทร เวียดนาม โดยมีรายละเอียด

ดงันี 

 

ตารางท ี34 รายการซือขายบริษทัในธุรกิจศูนย์จําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคแบบชําระเงินสดและบริการตนเอง  

เดือนทีทาํ
รายการ 

ผู้ ซือ บริษัทเป้าหมาย 
สัดส่วนที
เข้าซือ 

มลูค่ากิจการ 
ทเีข้าซอืทังหมด 

(ล้านเหรียญสหรัฐ) 

Implied 
EV/EBITDA 

(เท่า) 

Implied 
EV/Sales 

(เท่า) 

เมษายน 2556  ซีพี ออลล์  สยามแม็คโคร 100% 6,462 30.9 1.6 

มีนาคม 2555  Puregold Price 

Club Inc  

Kareila Management 

Corporation* 

100% 393 16.1 2.5 

ทีมา : ประชาสมัพนัธ์ทีเผยแพร่ผ่านทางสือต่างๆ ข่าว รายงานทีปรึกษาทางการเงนิอิสระ 

หมายเหต ุKareila Management Corporation เป็นผู้ดําเนินธรุกิจรูปแบบศนูย์จําหน่ายสนิค้าอุปโภคและบริโภคแบบค้าสง่ แบบชําระเงนิสด

และบริการตนเอง (Cash & Carry) ภายใต้ชือ S&R Membership Shopping ในประเทศฟิลิปปินส์ 

 

ในการประเมินมลูคา่ยุตธิรรมโดยวิธีเทียบเคยีงกบัรายการซอืขายอืนนัน ทีปรึกษาทางการเงินอิสระใช้วิธีเทียบเคียงอัตราส่วนมลูค่า

ของกิจการต่อรายได้ (Implied Enterprise Value to Sales Approach) และวิธีเทียบเคียงอัตราส่วนมลูค่าของกิจการต่อกําไรก่อน

หักดอกเบียจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสือมราคา และค่าใช้จ่ายตดัจําหน่าย (Impiled Enterprise Value to Earnings Before Interest, 

Tax, Depreciation and Amortization Ratio Approach) เป็นวิธีในการคํานวณ โดยมีรายละเอียดการประเมินมลูค่ายุติธรรมของ

เมโทร เวยีดนาม ดงันี 
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ก)  วิธีเทียบเคียงอัตราส่วนมูลค่าของกิจการต่อรายได้ (Enterprise Value to Sales Approach) 

 

ทีปรึกษาทางการเงินอิสระนําช่วงค่า Implied EV/Sales ของรายการซือขายอืนทีสามารถเทียบเคียงกันได้ไปคณูกับประมาณการ

รายได้ของเมโทร เวยีดนาม ในปี 2557 โดยมีรายละเอียดดงันี 

 

ตารางท ี35 การประเมนิมูลค่ายุติธรรมของเมโทร เวียดนาม โดยการเทยีบเคียงกับ Implied EV/Sales 

 Implied EV/Sales 

ช่วงของ Implied EV/Sales 1.6 – 2.5 

ประมาณการรายได้ปี 2557 (ล้านเวียดนามดอง) 14,116,623 

ช่วงของมูลค่ากิจการ (ล้านเวียดนามดอง) 22,832,761 – 35,770,340 
ช่วงของมูลค่ากิจการ (ล้านบาท) 34,749 – 54,439 

หมายเหต ุใช้อตัราแลกเปลียน ณ วนัที 6 สงิหาคม 2557 ที 657.07 เวยีดนามดอง ต่อ 1 บาท (source : Bloomberg) 

 

จากการคาํนวณข้างต้น มลูค่ากิจการของเมโทร เวียดนาม คํานวณจากกรณีทีกิจการไม่มีหนีสินทมีภีาระดอกเบียและไม่มี

เงินสด ตามวิธีเทียบเคียงอัตราส่วนมูลค่าของกิจการต่อรายได้เท่ากับ 34,749 – 54,439 ล้านบาท ซึงสูงกว่าราคาเข้าทํา

รายการที 28,370 ล้านบาท ร้อยละ 22.49 – ร้อยละ 91.89 

 

ข) วิธีเทียบเคียงอัตราส่วนมูลค่าของกิจการต่อกําไรก่อนหักดอกเบียจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสือมราคา และค่าใช้จ่ายตัด

จาํหน่าย (Implied Enterprise Value to Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization Ratio Approach)  

 

ทีปรึกษาทางการเงินอิสระนําช่วงคา่ Implied EV/EBITDA ของรายการซือขายอืนทีสามารถเทียบเคียงกันได้ไปคณูกับประมาณการ

กําไรก่อนหกัดอกเบียจ่าย ภาษีเงินได้ คา่เสือมราคา และค่าใช้จ่ายตดัจําหน่ายของเมโทร เวียดนาม ในปี 2557 โดยมีรายละเอียด

ดงันี 

 

ตารางท ี36 การประเมนิมูลค่ายุติธรรมของเมโทร เวียดนาม โดยการเทยีบเคียงกับ Implied EV/EBITDA 

 Implied EV/EBITDA 

ช่วงของ Implied EV/EBITDA 16.1 – 30.9 

ประมาณการ EBITDA ปี 2557 (ล้านเวยีดนามดอง) 386,774 

ช่วงของมูลค่ากิจการ (ล้านเวียดนามดอง) 6,215,457 – 11,933,946 
ช่วงของมูลค่ากิจการ (ล้านบาท) 9,459 – 18,162 

หมายเหต ุใช้อตัราแลกเปลียน ณ วนัที 6 สงิหาคม 2557 ที 657.07 เวยีดนามดอง ต่อ 1 บาท (source : Bloomberg) 

 

จากการคาํนวณข้างต้น มลูค่ากิจการของเมโทร เวียดนาม คํานวณจากกรณีทีกิจการไม่มีหนีสินทมีภีาระดอกเบียและไม่มี

เงินสด ตามวิธีเทียบเคียงอัตราส่วนมูลค่าของกิจการต่อกําไรก่อนหักดอกเบียจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสือมราคา และ

ค่าใช้จ่ายตัดจําหน่ายเท่ากับ 9,459 – 18,162 ล้านบาท ซึงตาํกว่าราคาเข้าทํารายการที 28,370 ล้านบาท ร้อยละ 35.98 – ร้อย

ละ 66.66 
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สรุปผลการประเมนิมลูค่า โดยทปีรึกษาทางการเงินอิสระ 

การประเมินมลูค่าโดยวิธีต่างๆ นัน จะมีข้อดี และข้อด้อยทีแตกต่างกัน โดยการประเมินมลูค่าหุ้นโดยวิธีเปรียบเทียบอัตราส่วน

มลูคา่ตลาด ทงัวธีิอตัราส่วน EV/Sales วธีิอัตราส่วน EV/EBITDA วิธีอัตราส่วนราคาต่อกําไรสุทธิต่อหุ้ น และวิธีอัตราส่วนราคาต่อ

มลูคา่ตามบญัชี มีข้อจํากัดบางประการ เช่น ความแตกต่างระหว่างบริษัทจดทะเบียนทีนํามาเปรียบเทียบ ทังในด้านประเภทของ

สินค้า กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ขนาดของธุรกิจ สภาพแวดล้อมของแต่ละประเทศ และสภาพคล่องของหุ้นสามัญทีมีการซือขายใน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดงันัน อัตราส่วนของบริษัทเทียบเคียงจึงอาจไม่สามารถสะท้อนถึงค่าเฉลียของธุรกิจทีเหมาะสมได้ ดงันัน ที

ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าวิธีประเมินมลูคา่ข้างต้นเป็นวธีิทีไม่เหมาะสมในการประเมินมลูคา่กิจการ  

 

สําหรับการประเมินมลูคา่โดยวิธีเทียบเคียงกับรายการซือขายอืนมีข้อจํากัดบางประการทีอาจส่งผลกระทบต่อราคาในการเข้าทํา

รายการ เช่น ขนาดและคณุภาพของสินทรัพย์ทีเฉพาะเจาะจงของแตล่ะบริษัท ลักษณะกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย แนวโน้มการเติบโตใน

อนาคต ช่วงระยะเวลาในการเข้าทํารายการ สภาพแวดล้อมของการแข่งขันในธุรกิจสําหรับแต่ละประเทศ ความจําเป็นและความ

ประสงค์ในการเข้าทํารายการของผู้ ซือ และโอกาสในการประสานประโยชน์ทางธุรกิจ (Synergy) กับผู้ซือแต่ละราย เป็นต้น ที

ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเห็นว่าวิธีเทียบเคยีงกบัรายการซือขายอืนเป็นวิธีทีไม่เหมาะสมในการประเมินมลูค่ากิจการ 

 

สําหรับวธีิมลูคา่ปัจจุบนัสุทธิของกระแสเงินสดนนั แม้ว่าจะเป็นวิธีทีต้องอาศยัสมมติฐานในการประมาณการหลายประการ อย่างไรก็

ด ีวิธีนีเป็นการประเมินมลูค่าทีพิจารณาถึงความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดในอนาคตของกิจการ ทีสะท้อนถึงแผนการใน

การปรับปรุงประสิทธิภาพในการดาํเนินงานด้านต่างๆ ของเมโทร เวียดนาม ดงันัน ทีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า มูลค่า

กิจการของเมโทร เวียดนาม คํานวณจากกรณีทีกิจการไม่มีหนีสินทมีภีาระดอกเบยีและไม่มเีงินสด จากการประเมินโดย

ใช้วิธีมลูค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดเป็นราคาทีเหมาะสม โดยมีช่วงมูลค่ากิจการ เท่ากับ 29,163 – 33,234 ล้าน

บาท ซงึสูงกว่าราคาเข้าทํารายการที 28,370 ล้านบาท ร้อยละ 2.80 – 17.15  

 

แผนภาพท ี4 ช่วงราคาประเมนิโดยทีปรึกษาทางการเงินอิสระ 

 

 
 

 

 

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000

ล้านบาท

วิธีการประเมินมูลค่ากิจการ

ราคาในการเข้าทํารายการ 
28,370 ล้านบาท 
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2.3.2 ความเป็นธรรมของเงือนไขในการเข้าทาํรายการ  

 

ทีปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาเงือนไขการเข้าทํารายการจากสัญญาซือขายหุ้นสามญั ซงึมีรายละเอียดตามทีปรากฎในส่วน

ที 2 ข้อ 2.1.2 ของรายงานฉบับนี  ทีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า เงือนไขและ/หรือข้อกําหนดหลายประการของสัญญาฉบับ

ดงักล่าว  เป็นเงือนไขและ/หรือข้อกําหนดทีช่วยรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ให้ได้มาซึงสินทรัพย์ซึงมีสภาพเป็นไปตามทีทังสอง

ฝ่ายตกลงกันก่อนการเข้าทํารายการ  รวมทัง เป็นเงือนไขและ/หรือข้อกําหนดทีจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถเข้าบริหารกิจการของ    

เมโทร เวยีดนามต่อไปได้อย่างราบรืนทนัทีภายหลังการเข้าทํารายการ ซึงจะช่วยให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์จากการเข้าทํารายการ

ครังนีได้ตามวตัถปุระสงค์ทีวางไว้ เช่น 

 ข้อกําหนดให้บริษัทฯ สามารถเลือกรับความสนับสนุนการดําเนินธุรกิจในด้านต่างๆ ในเมโทร เวียดนาม จาก Metro AG 

ต่อไปเป็นระยะเวลา 24 เดือน นับจากวันเข้าทํารายการ ภายใต้เงือนไขทีระบุไว้ในสัญญา Transitional Services 

Agreement เพือให้บริษัทฯ สามารถดําเนินธุรกิจต่อเนืองไปได้ทนัที 

 ข้อกําหนดเรืองการแก้ไขใบอนุญาตลงทุนให้แก่บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย และหลักฐานทีแสดงได้ว่ารายการเข้าซือเงิน

ลงทนุดงักล่าว ปลอดจากการถกูควบคมุในเรืองการควบรวมกิจการ ด้านการแข่งขันทางการค้าจากหน่วยงานทีเกียวข้องของ

ประเทศเวียดนาม แม้วา่จะมีข้อกําหนดให้บริษัทฯ จะต้องนําหนังสือคําประกัน (Bank Guarantee) วางคําประกันเต็มจํานวน 

ภายใน 2 วนัทําการก่อนวันยืนเอกสารขอแก้ไขใบอนุญาตลงทุนต่อหน่วยงานทีเกียวข้อง โดยผู้ ขายจะมีสิทธิเรียกร้องตาม

หนังสือคําประกันต่อเมือมีการแก้ไขใบอนุญาตลงทุนเรียบร้อยแล้ว ซึงเป็นเงือนไขทีกําหนดขึนสําหรับผู้ ขาย เนืองจาก

ภายหลังการแก้ไขใบอนุญาตเรียบร้อยแล้ว จะทําให้กรรมสิทธิ ในเงินลงทุนโอนเปลียนมือไปยังผู้ ซือและมีผลบงัคับตาม

กฎหมายทันที ไม่วา่ผู้ขายจะได้รับชําระเงินแล้วหรือไม่ ซึงทีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าเป็นเงือนไขปกติทางการค้า เพือ

ป้องกันความเสียงทีอาจเกิดขึนของผู้ขาย 

 ข้อกําหนดเกียวกบัการประกนัความรับผิดตามสญัญา ทีกําหนดให้สามารถปรับลดราคาการเข้าทํารายการ ในกรณีทีบริษัทฯ 

ได้รับความเสียหายทีเกิดจากการผิดคํารับรอง  

 ข้อกําหนดให้สามารถยกเลิกการเข้าทํารายการได้ ในกรณีทีผู้ จะขายกระทําความเสียหายจากการทุจริต และการกระทํา

ดงักล่าวไม่สามารถชดเชยให้กับผู้จะซือได้ในจํานวนทีเพียงพอ 

 ข้อกําหนดวา่ผู้จะขายจะไม่ดาํเนินธุรกิจทีเป็นการแข่งขัน เป็นระยะเวลา 30 เดอืนนบัแตว่นัเข้าทํารายการ 

 

ทังนี ทีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า เงือนไขและ/หรือข้อกําหนดดงักล่าวข้างต้น จะช่วยลดความเสียงต่างๆ ทีอาจจะ

เกิดขึนแก่บริษัทฯ จากการเข้าทํารายการดังกล่าวได้ เช่น ความเสียงทีสภาพกิจการทีแท้จริงของเมโทร เวียดนามจะไม่เป็นไปตาม

ข้อมลูทีบริษัทฯ ได้รับทราบก่อนการเข้าทํารายการ  ความเสียงทีผลการดําเนินงานของเมโทร เวียดนามจะด้อยลงภายหลังการเข้าทํา

รายการ อนัมีสาเหตจุากการเปลียนแปลงผู้บริหาร และการเปลียนชือร้านค้าในทันที ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ทีปรึกษาทางการเงิน

อิสระเห็นว่า เงือนไขในการซือหุ้นสามัญของเมโทร เวียดนามมีความความเหมาะสม 
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ส่วนท ี3  สรุปความเหน็ของทปีรึกษาทางการเงินอิสระ 

 

จากการวิเคราะห์ของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับความสมเหตุสมผลของรายการ รวมถึงความเป็นธรรมของราคาและ

เงือนไขของรายการตามทีได้กล่าวมาแล้วข้างต้น  ทีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าการเข้าทํารายการดงักล่าวมีความเหมาะสม 

เนืองจาก 

1. เป็นการลงทนุในกิจการทีมีศกัยภาพในการประกอบธุรกิจร้านจําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคสมัยใหม่ในเวียดนาม ซึงจะ

ช่วยสนบัสนนุให้บริษัทฯ สามารถเริมต้นธุรกิจดงักล่าวและเพิมโอกาสในการได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนได้รวดเร็วขึน

เมือเทียบกับการทีบริษัทฯ เริมธุรกิจด้วยตนเอง เนืองจากปัจจบุนั เมโทร เวยีดนามเป็นผู้ ประกอบการมีส่วนแบ่งตลาดเป็น

อนัดบั 2 ของมลูคา่ตลาดร้านจําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคสมัยใหม่ทังหมดของเวียดนาม และมีชือเสียงเป็นทีรู้จักจาก

ผู้บริโภคโดยทวัไป  ประกอบกบัเมโทร เวียดนามมีสินทรัพย์และองค์ประกอบในการดําเนินธุรกิจทีเอือต่อความสําเร็จใน

การประกอบธุรกิจร้านจําหน่ายสินค้าอปุโภคบริโภคสมัยใหม่ เช่น สาขาในเมืองทีเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและชุนชนเมือง

ขนาดใหญ่ ข้อมูลฐานลูกค้าและระบบงานและเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการข้อมลูฐานลูกค้า โครงสร้าง

พืนฐานในการกระจายสินค้า (Supply Chain Infrastructure) อย่างครบวงจร เป็นต้น ดังนัน ภายใต้แผนงานและการ

บริหารจัดการของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ เพือปรับปรุงผลการดําเนินงานของเมโทร เวียดนามให้มีทิศทางทีดีขึน จะทําให้

บริษัทฯ มีโอกาสได้รับประโยชน์และผลตอบแทนจากการลงทนุในครังนี 

 

2. เป็นการขยายการลงทุนของกลุ่มบริษัทในธุรกิจร้านจําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคสมัยใหม่ในเวียดนาม ซึงคาดว่าจะมี

แนวโน้มการขยายตวัของตลาดและสภาวะเศรษฐกิจทีดีในอนาคต เนืองจากปัจจุบันการเพิมขึนของร้านค้าหรือศนูย์

จําหน่ายสินค้าอปุโภคบริโภคสมัยใหม่ต่อตลาดจําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภครวม (Penetration Rate) ของเวียดนามยังมี

อตัราตาํกวา่คา่เฉลียของภมิูภาคอาเซียน จึงมีโอกาสทีธุรกิจดงักล่าวจะมีการขยายตัวเพิมขึนต่อเนืองในอนาคต ซึงทําให้

กลุ่มบริษัทมีแหล่งรายได้จากธุรกิจใหม่ทีมีโอกาสสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนแก่บริษัทฯ  

 

3. การเข้าลงทนุในเมโทร เวียดนามจะก่อให้เกิดการประสานประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจปัจจุบันของกลุ่มบริษัท อาทิ เพิม

ช่องทางการจัดจําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคของกลุ่มบริษัทให้เข้าถึงผู้บริโภคในตลาดเวียดนามได้กว้างขวางขึน  เพิม

รายได้และความสามารถในการทํากําไรจากการตอ่ยอดการขายสินค้าและบริการของกลุ่มบริษัทฯ ทีมีอยู่ในปัจจุบันให้แก่

กลุ่มลกูค้าใหม่ๆ ซงึเป็นลูกค้าของเมโทร เวียดนาม  เพิมคณุภาพและประสิทธิภาพงานบริการด้านโลจิสติกส์ในเวียดนาม

ของกลุ่มบริษัท ทงัยังช่วยลดต้นทนุและคา่ใช้จ่ายอืนๆ จากการประหยัดจากขนาด (Ecnomies of scale) ด้วย 

 

4. ภายหลังการเข้าทํารายการ กลุ่มบริษัทจะมีโครงสร้างพืนฐานในการผลิตและกระจายสินค้า (Supply Chain 

Infrastructure) ในเวียดนามอย่างครบวงจร ครอบคลุมตงัแต่ต้นนําในฐานะผู้ผลิตสินค้า กลางนําในฐานะผู้ กระจายสินค้า 

และปลายนําในฐานะร้านจําหน่ายสินค้าแก่ผู้บริโภค (ทังประเภทค้าปลีกและค้าส่ง) ซึงเป็นแนวทางสําคญัหนึงทีจะช่วย

ลดต้นทุนในการประกอบธุรกิจและเพิมโอกาสในการสร้างผลกําไรในแต่ละส่วนงานของกลุ่มบริษัท ส่งผลให้กลุ่มบริษัทมี

ขีดความสามารถในการแข่งขนัเพิมขึนในอนาคต โดยเฉพาะเมือเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีนในปี 2558   
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5. การขยายการลงทุนในธุรกิจจําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคสมัยใหม่ในเวียดนามครังนี  เป็นการเพิมความหลากหลายใน

การประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท ทังประเภทธุรกิจและทีตงัของธุรกิจ ซึงเป็นแนวทางหนึงทีจะช่วยลดความเสียงหรือ

ผลกระทบทีอาจจะเกิดขึนต่อกลุ่มบริษัทกรณีธุรกิจหลกัอย่างใดอย่างหนึงของกลุ่มบริษัทในปัจจบุนัมีผลการดําเนินงานไม่

เป็นไปตามแผนงานหรือเป้าหมายทีวางไว้ อีกทัง ยังเป็นการลงทุนทีจะช่วยสนับสนุนให้เป้าหมาย “การเป็นผู้ นําในการ

ผลิตและจัดจําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคทีใช้ในชีวิตประจําวนัให้แก่ลูกค้าในภูมิภาคอาเซียน” ของกลุ่มบริษัทบรรลุผล

สําเร็จได้ในอนาคต 

  

6. มลูค่าการเข้าลงทุนในเมโทร เวียดนาม จํานวน 655.00 ล้านยูโร (28,370 ล้านบาท) อยู่ในช่วงราคาทีเหมาะสมซึง

ประเมินโดยทีปรึกษาทางการเงินอิสระด้วยวธีิมลูค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด ซึงเท่ากับ 29,163 – 33,234 ล้านบาท 

(รายละเอียดการประเมินราคายติุธรรมของทีปรึกษาทางการเงินอิสระปรากฏในส่วนที 2 ข้อ 2.3.1 ของรายงานฉบบันี) 

 

7. เงือนไขการบังคับก่อนการเข้าทํารายการและเงือนไขในสัญญาซือขายเงินลงทุนในเมโทร เวียดนาม (รายละเอียดปรากฎ

ในสรุปเงือนไขสําคญัของสญัญาซอืขายหุ้น ในข้อ 2.1.2 ของรายงานฉบับนี) เป็นเงือนไขและ/หรือข้อกําหนดทีช่วยรักษา

ผลประโยชน์ของบริษัทฯ ให้ได้มาซึงสินทรัพย์ซงึมีสภาพเป็นไปตามทีทงัสองฝ่ายตกลงกันก่อนการเข้าทํารายการ  รวมทัง 

เป็นเงือนไขและ/หรือข้อกําหนดทีจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถเข้าบริหารกิจการของเมโทร เวียดนามต่อไปได้อย่างราบรืน

ทันทีภายหลังการเข้าทํารายการ ซึงจะช่วยลดความเสียงต่างๆ ทีอาจจะเกิดขึนแก่บริษัทฯ และเพือให้บริษัทฯ ได้รับ

ประโยชน์จากการลงทนุในเมโทร เวียดนามตามวตัถุประสงค์ทีวางไว้ เช่น การกําหนดเงือนไขบังคับก่อนให้บริษัทฯ ต้อง

ได้รับใบอนญุาตลงทุนฉบับแก้ไข และหลกัฐานทีแสดงได้วา่รายการเข้าซือเงินลงทุนดงักล่าว ปลอดจากการถูกควบคุมใน

เรืองการควบรวมกิจการ ด้านการแข่งขันทางการค้าจากหน่วยงานทีเกียวข้องของประเทศเวียดนาม ก่อนการเข้าทํา

รายการ การให้สิทธิบริษัทฯ ในการเลือกรับความสนับสนุนจาก Metro AG โดยการจ่ายชําระค่าบริการแบบคงที ทังใน

ส่วนของการใช้ชือการค้าของ METRO เป็นระยะเวลาหนึงก่อนการเปลียนเป็นชือการค้าของบริษัทฯ (โดยบริษัทฯ มีแผนที

จะเปลียนชือการค้าภายหลังการเข้าทํารายการประมาณ 12-18 เดอืน เพือให้บริษัทฯ มีระยะเวลาในการศึกษาตลาดและ

เตรียมตวัก่อนการเปลียนแปลงชือการค้า) การใช้บริการระบบสารสนเทศ เป็นต้น รวมถึงการกําหนดให้ผู้ ขายไม่ดําเนิน

ธุรกิจทีเป็นการแข่งขัน เป็นระยะเวลา 30 เดอืนนบัแตว่นัเข้าทํารายการ  

 

ดงันนั ผู้ ถือหุ้นควรอนุมตัิการเข้าทํารายการดงักล่าว อย่างไรก็ตาม การเข้าทํารายการดงักล่าวมีข้อด้อยและความเสียง

ทีผู้ ถือหุ้นควรพิจารณาเพิมเตมิเพือประกอบการลงมตอินมุติัการเข้าทํารายการ ดงันี 

1. บริษัทฯ มีความเสียงทีจะไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในเมโทร เวียดนามตามทีคาดการณ์ไว้ หรือการด้อยค่าเงิน

ลงทนุในกรณีทีผลการดําเนินงานของเมโทร เวียดนามไม่เป็นไปตามแผนงานหรือเป้าหมายทีวางไว้ ซึงอาจเกิดขึนจาก

หลายสาเหต ุเช่น 

 กรณีทีแผนการปรับปรุงผลการดําเนินงานของเมโทร เวียดนาม เช่น กลยุทธ์ทางการตลาดเพือเพิมยอดขาย การ

ปรับสัดส่วนสินค้า รวมถึงการลดต้นทุนและควบคุมค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ และ/การประสานประโยชน์ทางธุรกิจ

ภายในกลุ่มบริษัทไม่เป็นไปตามแผนงาน โดยกลุ่มบริษัทไม่สามารถปรับปรุงผลการดําเนินงานของเมโทร 

เวยีดนามให้มีผลประกอบการกําไร  
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 การชะลอตัวของเศรษฐกิจ และ/หรือธุรกิจร้านจําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคสมัยใหม่ของเวียดนาม รวมถึง

ผลกระทบจากข้อกําหนดในการดําเนินธุรกิจร้านค้าปลีกสมัยใหม่ในเวียดนามของชาวต่างชาติ เช่น ข้อกําหนดให้

ผู้ ประกอบการชาวต่างชาติต้องมีการยืนขอใบอนุญาตเมือต้องการเปิดสาขาใหม่จากหน่วยงานภาครัฐ

ระดบัประเทศและระดับท้องถินซึงการอนุญาตขึนอยู่กับผลการทดสอบความจําเป็นทางเศรษฐกิจ (economic 

needs test)  

 ภาวะการแข่งขันทีอาจรุนแรงขึนของธุรกิจร้านจําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคสมัยใหม่ในเวียดนามทังจากคู่แข่ง

โดยตรงจากการขยายธุรกิจด้านค้าส่งของ Saigon Co-op และคู่แข่งทางอ้อมจากการเปิดสาขาใหม่ของห้างค้า

ปลีกขนาดใหญ่และซปุเปอร์มาร์เก็ตของผู้ประกอบการรายอืน อนึง ตามเงือนไขภายหลังการเข้าทํารายการ ผู้ ขาย

หรือบริษัทในกลุ่มผู้ขายจะไม่ดําเนินธุรกิจร้านค้า ประเภท Wholesale และ Cash & Carry หรือธุรกิจร้านค้าปลีก

สินค้าประเภทอาหาร อันจะเป็นการแข่งขันกันกับการประกอบธุรกิจของเมโทร เวียดนาม ในช่วงระยะเวลา 30 

เดอืน ภายหลงัจากการเข้าทํารายการเสร็จสิน อีกทงั ทีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าหากกลุ่มผู้ ขายประสงค์จะ

เข้าดําเนินธุรกิจข้างต้นในเวียดนามอีกครัง กลุ่มผู้ ขายจะต้องดําเนินการตามขันตอนในการขอใบอนุญาตต่อ

หน่วยงานทีเกียวข้อง ซงึอาจมีความเป็นไปได้ค่อนข้างน้อย  

นอกจากนี กรณีทีผลการดาํเนินงานโดยรวมของเมโทร เวียดนาม ลดลงจากปัจจัยข้างต้น อาจส่งผลตอ่กระแสเงินสดรับจาก

การดําเนินงานของเมโทร เวียดนามและตอ่เนืองมาถึงบริษัทฯ ในการชําระคนืเงินกู้และความสามารถในการจ่ายเงินปันผล

ของบริษัทฯ ในอนาคต ในกรณีบริษัทฯ ไม่สามารถปรับปรุงผลการดําเนนิงานในอนาคตของเมโทร เวยีดนามให้มีทิศทางทีดี

ขึนตามแผนงานทีวางไว้ 

  

2. ภายหลังการเข้าทํารายการ ผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ อาจจะด้อยลงจากหลายปัจจยั อาทิ 

 การรับรู้ผลขาดทนุจากการดาํเนินงานของเมโทร เวียดนาม เข้ามาในงบการเงินของบริษัทฯ ในกรณีทีกลุ่มบริษัท

ไม่สามารถปรับปรุงผลการดําเนินงานของเมโทร เวยีดนามให้มีทิศทางทีดขึีน  

 การมีภาระดอกเบียเพิมขึนจากเงินกู้ ยืมเพือใช้เป็นแหล่งเงินทุนบางส่วนในการเข้าทํารายการ  โดยในกรณีหุ้ น

สามญัเพิมทนุของบริษัทฯ สามารถจําหน่ายได้ทงัจํานวน (ซึงบริษัทฯ จะได้รับเงินค่าหุ้นเพิมทุนก่อนหักค่าใช้จ่าย

ประมาณ 16,219.55 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 57.17 ของมลูคา่รวมในการเข้าทํารายการ) คาดว่าบริษัทฯ จะต้อง

ใช้เงินกู้ ยืมในการเข้าทํารายการประมาณ 12,150.45 ล้านบาท รวมเป็นหนีสินทีมีภาระดอกเบียภายหลังการทํา

รายการประมาณ 30,068.18 ล้านบาท และมีอัตราส่วนหนีสินทีมีภาระดอกเบียต่อทุนประมาณ 0.88 เท่า 

(พิจารณาจากงบการเงิน ณ 30 มิถุนายน 2557 โดยไม่รวมผลการดําเนินงานทีจะเกิดขึนในอนาคต) อย่างไรก็ดี 

หากบริษัทฯ ไม่สามารถระดมทุนได้ตามเป้าหมาย บริษัทฯ จะมีหนีสินทีมีภาระดอกเบียและอัตราส่วนหนีสินทีมี

ภาระดอกเบียต่อทนุทีสงูขึนกว่าทีระบุในข้างต้น อนึง ทีซีซ ีโฮลดิงได้แสดงความจํานงทีจะจองซือหุ้นสามัญเพิมทุน

เกินสัดส่วนตามสัดส่วนการถือหุ้นจนกว่าจะหมดหรือจนกว่าจะไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดประสงค์ทีจะจองซือหุ้นสามัญ

เพิมทุนดงักล่าวอีกต่อไป โดยอยู่ภายใต้เงือนไขวา่ การจองซือหุ้นดงักล่าวจะไม่ทําให้ทีซีซี โฮลดิงมีหน้าทีในการทํา

คาํเสนอซอืหลกัทรัพย์ทงัหมดของกิจการ 

 ผลกระทบจากการบันทึกคา่ความนิยม (Goodwill) ในกรณีทีราคาเข้าซือเงินลงทุนในเมโทร เวียดนาม มีมลูค่าสูง

กว่ามลูคา่ยติุธรรมของสินทรัพย์และหนีสินของเมโทร เวยีดนาม ณ วนัทําการซือขาย โดยกรณีภายหลังการเข้าทํา
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รายการ กลุ่มบริษัทไม่สามารถปรับปรุงผลการดําเนินงานของเมโทร เวียดนามตามทีคาดการณ์ไว้ อาจส่งผลให้

บริษัทฯ ต้องทําการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ค่าความนิยมดังกล่าวในภายหลัง ซึงจะมีผลกระทบต่องบ

การเงินของบริษัทฯ ซงึบริษัทฯ จะจัดให้มีการประเมินมลูค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนีสินของเมโทร เวียดนาม 
ณ วนัทําการซอืขาย ภายหลังจากการเข้าซอืเงินลงทนุในครังนีเสร็จสมบูรณ์ โดยมลูค่าในการเข้าทํารายการครังนี

เท่ากบั 655.00 ล้านยูโร หรือคิดเป็น 28,370 ล้านบาท (อัตราแลกเปลียนทีกําหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย 

ณ 6 สิงหาคม 2557 เท่ากับ 43.3 บาทตอ่ 1 ยโูร) โดยคาํนวณจากกรณีทีกิจการไม่มีหนีสินทีมีภาระดอกเบียและไม่

มีเงินสด ในขณะทีมลูค่าของสินทรัพย์ตามงบการเงินฉบับตรวจสอบล่าสุดของเมโทร เวียดนาม ณ 30 กันยายน 

2556 เท่ากับ 6,476,166.87 ล้านเวียดนามดอง หรือคิดเป็น 9,856.07 ล้านบาท (อัตราแลกเปลียน ณ วนัที 6 

สิงหาคม 2557 ที 657.07 เวยีดนามดอง ต่อ 1 บาท (ทีมา : Bloomberg)) ซึงหากภายหลังจากการประเมินมลูค่า

ยตุิธรรม และบริษัทฯ ต้องบันทึกคา่ความนิยมในจํานวนทีสงู อาจส่งผลกระทบต่อการคํานวณขนาดรายการได้มา

จําหน่ายไป และ/หรือ รายการทีเกียวโยงกนัในอนาคต (ถ้ามี) ของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี เนืองจากบริษัทฯ มีแผนทีจะ

ออกหุ้นสามญัเพิมทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น (Right Offerings) เพือเป็นแหล่งเงินทุนบางส่วนใน

การเข้าทํารายการครังนี การเพิมทนุดงักล่าวจะส่งผลให้ NTA ของบริษัทฯ เพิมขึน และในกรณีทีกลุ่มบริษัทมีการ

เข้าทํารายการได้มาจําหน่ายไป และ/หรือ รายการทีเกียวโยงกันในอนาคต บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที

เกียวข้องกับการเข้าทํารายการดงักล่าว  
 

3. การเพิมทนุของบริษัทฯ สําหรับการเข้าลงทุนในเมโทร เวียดนามในครังนีจะทําให้เกิดผลกระทบด้านราคาตลาดของหุ้น

สามญั (Price dilution)  ประมาณร้อยละ 3.64 และเกิดผลกระทบด้านกําไรสุทธิต่อหุ้น (Earning dilution) ประมาณร้อยละ 

18.1816 ตอ่ผู้ ถือหุ้นเดมิของบริษัทฯ ทีไม่ได้ใช้สิทธิในการจองซอืหุ้นสามญัเพิมทนุดงักล่าว (รายละเอียดการคํานวณแสดงไว้

ในส่วนที 2 ข้อ 2.2.2 ของรายงานฉบับนี)  

 

นอกจากนี บริษัทฯ มีความเสียงด้านอืนๆ อาทิ ความเสียงจากความผันผวนของอตัราแลกเปลียนของเงินสกลุยโูร ทีบริษัทฯ 

จะชําระให้แก่ผู้ ขาย ซงึบริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาดาํเนินการจัดทําสญัญาป้องกนัความเสียงของค่าเงิน (hedging) ความเสียง

ทีบริษัทฯ ต้องจ่ายชําระค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกบัการเข้าทํารายการโดยสูญเปล่ากรณีทีเงือนไขบงัคบัก่อนไม่บรรลุผลสําเร็จและบริษัทฯ 

ไม่สามารถเข้าทํารายการได้ เช่น ค่าธรรมเนียมหนงัสือคาํประกนัการจ่ายชําระ (Bank Guarantee) คา่ตรวจสอบสถานะกิจการ (Due 

Diligence) ของเมโทร เวียดนาม ค่าทีปรึกษากฎหมาย ค่าทีปรึกษาทางการเงินในการเข้าทํารายการ 

 

                                                             
16 ทงันี หากพิจารณาวา่บริษัทฯ จะมีการเพิมทนุในช่วงครึงปีหลงัของปี 2558 จํานวนหุ้นถวัเฉลยีถ่วงนําหนักจะมีจํานวน 1,802.17 ล้านหุ้ น 

คํานวณมาจากจํานวนหุ้นในครึงปีแรกเท่ากับ 1,621.96 ล้านหุ้ น และหุ้นครึงปีหลงัเท่ากับ 1,982.39 ล้านหุ้ น ในกรณีนีจะมี Earning 
Dilution ประมาณร้อยละ 10.00 



รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงนิอสิระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์ 

 

 91 

                                                  

การตดัสินใจลงคะแนนเสียงอนมัุตสิําหรับการทํารายการในครังนี อยู่ในดลุพินิจของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นสําคญั ซงึผู้ ถือหุ้นควรจะ

ศกึษาข้อมลูและพิจารณาเหตผุล ข้อดี ข้อด้อย ปัจจัยความเสียง ข้อจํากัด และความเห็นในประเด็นพิจารณาต่างๆทีเกียวข้องกับ

การเข้าทํารายการดงักล่าวทีแนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในครังนีด้วยความรอบคอบระมัดระวงัก่อนลงมติ เพือ

พิจารณาอนมุตัิการเข้าทํารายการดงักล่าวได้อย่างเหมาะสม 

 

บริษัท เจด ีพาร์ทเนอร์ จํากัด ในฐานะทีปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัทฯ ขอรับรองว่าได้ทําหน้าที ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูล

ตา่งๆ ดงัทีได้กล่าวมาข้างต้นตามมาตรฐานวิชาชีพ และได้ให้เหตุผลบนพืนฐานของข้อมลูและการวิเคราะห์อย่างเทียงธรรม โดย

คาํนึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทฯ เป็นสําคญั 

 

ทังนี การให้ความเห็นในการเข้าทํารายการดงักล่าวข้างต้น อ้างอิงจากข้อมูลทีได้รับจากเอกสาร และ/หรือจากการสัมภาษณ์

ผู้บริหารของบริษัทฯ ตลอดจน ข้อมลูทีเปิดเผยต่อสาธารณชน และข้อมลูอืนๆ ทีเกียวข้อง โดยทีปรึกษาทางการเงินอิสระตงัข้อ

สมมติฐานว่าข้อมูลดงักล่าวข้างต้นมีความถูกต้องและเป็นจริง ดงันัน หากข้อมลูดงักล่าวข้างต้นไม่ถูกต้อง และ/หรือไม่เป็นจริง 

และ/หรือมีการเปลียนแปลงอย่างมีนัยสําคัญในอนาคต อาจส่งผลกระทบต่อความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้

ความเห็นในครังนี ด้วยเหตุนีทีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่อาจยืนยันถึงผลกระทบจากปัจจัยดังกล่าวทีอาจเกิดขึนต่อบริษัทฯ 

และผู้ ถือหุ้นในอนาคตได้ อีกทัง ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระในครังนี มีวัตถุประสงค์เพือให้ความเห็นต่อผู้ ถือหุ้นของ

บริษัทฯ ต่อการเข้าทํารายการดังรายละเอียดข้างต้นเท่านัน และการให้ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระนี มิได้เป็นการ

รับรองผลสําเร็จของการเข้าทํารายการต่างๆ รวมถึงผลกระทบทีอาจเกิดขึนกบับริษัทฯ  

   

 

 ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

             

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

                                                                              หุ้นส่วนบริหาร                             หุ้นส่วนผู้ จัดการและ 

            ผู้ควบคมุการปฏิบัติงาน         

              บริษัท เจด ีพาร์ทเนอร์ จํากัด ในฐานะทีปรึกษาทางการเงินอิสระ 

 

 


