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ค าย่อ ชื่อเต็ม 
บริษัทฯ หรือ BJC  บริษัท เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ จ ากดั (มหาชน) 
กลุ่มบริษัท บริษัท เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
BIGC บริษัท บิก๊ซ ีซเูปอร์เซน็เตอร์ จ ากดั (มหาชน) 
C – Distribution  Asia  C – Distribution Asia Pte Ltd. 
CDT บริษัท ซ ีดีสทริบวิชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั  
TCC  บริษัท ทีซซี ีคอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
Geant  หรือ ผู้ขาย Geant International BV 
เสาวนีย์ บริษัท เสาวนีย์โฮลดิง้ส์ จ ากดั 
Casino Group Casino Guichard - Perrachon SA 
สญัญาจะท าการขายหุ้น BIGC สญัญาจะท าการขายหุ้นบริษัท บิก๊ซ ีซเูปอร์เซน็เตอร์ จ ากดั (มหาชน) ซึง่บริษัท ทีซีซี คอร์

ปอเรชัน่ จ ากดั ได้เข้าท ากับ Geant International BV ไว้แทนบริษัท เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ 
จ ากดั (มหาชน) ฉบบัลงวนัท่ี 5 กมุภาพนัธ์ 2559  

การซือ้หุ้น BIGC การเข้าซือ้หุ้น BIGC จ านวน 264,797,600 หุ้น จาก Geant International BV และการ
เข้าซือ้หุ้นทัง้หมดของบริษัท เสาวนีย์โฮลดิง้ส์ จ ากดั จ านวน 202,000 หุ้น (โดยเสาวนีย์
เป็นผู้ถือหุ้น BIGC จ านวน 218,280,000 หุ้น)  

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ หรือ IFA  บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัท เจด ีพาร์ท
เนอร์ จ ากดั  

ตลาดหลกัทรัพย์ฯ  ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ส านกังาน ก.ล.ต. ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
ประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่าย
ไปซึง่สินทรัพย์ 

ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีมี
นัยส าคัญท่ีเข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศของ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการ
ของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันท่ี 29 
ตลุาคม 2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  
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29 กมุภาพนัธ์ 2559 
 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
บริษัท เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ จ ากดั (มหาชน) 
 

เร่ือง ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกบัรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ 
 

ด้วยท่ีประชมุคณะกรรมการของบริษัท เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “BJC”) ครัง้ท่ี 1/2559 เมื่อวนัท่ี 
12 กมุภาพนัธ์ 2559  ได้มีมติอนมุตัิในเร่ืองท่ีส าคญั ดงันี ้

 

1.  เห็นชอบให้น าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตัิให้บริษัทฯ และ /หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าซือ้หุ้น
สามญัและการท าค าเสนอซือ้หุ้นทัง้หมดของบริษัท บิก๊ซ ีซเูปอร์เซน็เตอร์ จากดั (มหาชน) (“BIGC”) รวมถงึการเข้าซือ้หุ้นในกิจการท่ี
เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้ 

 

1.1  เข้าซือ้หุ้นสามญัของ BIGC จ านวนรวมทัง้สิน้ 483,077,600 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 58.55 ของหุ้นท่ีออกจ าหน่าย
แล้วทัง้หมดของ BIGC) ในราคาซือ้ขายหุ้นละ 252.88 บาท คิดเป็นเงินจ านวนทัง้สิน้ไม่เกิน 122,160,663,488 บาท ตามเง่ือนไข
ของสญัญาจะท าการขายหุ้นซึง่บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (“TCC”) ได้เข้าท ากบั Geant International BV (“Geant” หรือ 
“ผู้ขาย”) ไว้แทนบริษัทฯ ฉบบัลงวนัท่ี 5 กมุภาพนัธ์ 2559 (“สญัญาจะท าการขายหุ้น BIGC”) โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขท่ีส าคญั
ดงันี ้ 

(1)  เข้าซือ้หุ้น BIGC เป็นจ านวน 264,797,600 หุ้น จาก Geant  
(2)  เข้าซือ้หุ้นทัง้หมดของบริษัท เสาวนีย์โฮลดิง้ส์ จ ากดั (“เสาวนีย์”) จ านวน 202,000 หุ้น (ซึง่เสาวนีย์เป็นผู้

ถือหุ้น BIGC จ านวน 218,280,000 หุ้น) ซึง่เสาวนีย์เป็นบริษัทซึง่จดทะเบยีนในประเทศไทย 
 ทัง้นี ้การซือ้หุ้น BIGC จาก Geant และการเข้าซือ้หุ้นทัง้หมดของเสาวนีย์ รวมเรียกว่า “การซือ้หุ้น BIGC”  
(3)  ราคาซือ้ขายหุ้น BIGC เท่ากบั 252.88 บาทต่อหุ้น (ในกรณีท่ี Geant และเสาวนีย์ได้รับ หรือจะได้รับเงินปัน

ผลปี 2558 จาก BIGC ให้น าจ านวนเงินปันผลท่ีได้รับหรือจะได้รับดงักล่าวมาหกัออกจากราคาซือ้ขายหุ้น)  
(4)  ราคาซือ้ขายหุ้น BIGC ทัง้หมดท่ีต้องช าระ คิดเป็นเงินจ านวนไม่เกิน 122,160,663,488 บาท (ท่ีอตัรา

แลกเปลี่ยน ณ วนัท่ี 5 กมุภาพนัธ์ 2559 ซึง่เป็นวนัท่ีคู่สญัญาเข้าท าสญัญาจะท าการขายหุ้น BIGC) โดย
จะช าระให้แก่ผู้ขายเป็นเงินสกลุยโูร นอกจากการช าระราคาซือ้ขายหุ้นให้แก่ Geant แล้ว สญัญาจะท า
การขายหุ้นยงัก าหนดให้ผู้ซือ้จะต้องช าระเงินให้แก่ผู้ขายเป็นจ านวนเท่ากบัจ านวน “เงินสดสทุธิ” คงเหลือ 
(ค านวณจากจ านวนสินทรัพย์หมนุเวียนหักด้วยหนีส้ินหมนุเวียน) ในเสาวนีย์ ณ วันท่ีการซือ้ขายเสร็จ
สมบรูณ์ (ตามท่ีผู้ขายจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 5 วนัท าการ) โดยการช าระเงินในส่วนนี ้สญัญาจะท าการ
ขายหุ้นก าหนดให้ช าระแก่ผู้ขายเป็นเงินสกลุยโูรท่ีอตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัท่ีได้รับแจ้งจ านวน “เงินสดสทุธิ” 
ดงักล่าวจากผู้ขาย (ตามข้อมลูล่าสดุท่ีได้รับจากผู้ขาย เสาวนีย์ มี “เงินสดสทุธิ” คงเหลือเป็นจ านวนทัง้สิน้
ประมาณ 2,141.41 ล้านบาท ซึง่จ านวนเงินท่ีจะต้องช าระจริงอาจเปลี่ยนแปลงตามสถานะทางการเงิน
ของ เสาวนีย์ ณ วนัท่ีการซือ้ขายเสร็จสมบรูณ์)  

 

1.2   ภายหลงัจากท่ีการซือ้ขายหุ้น BIGC เสร็จสมบรูณ์ในวนัท่ีมีการช าระราคาค่าหุ้น BIGC ให้แก่ผู้ขาย (ซึง่คาดว่า
จะเกิดขึน้ก่อนหรือภายในวันท่ี 31 มีนาคม 2559) บริษัทและ/หรือบริษัทย่อยจะมีการได้มาซึ่งหุ้ นใน BIGC จ านวนทัง้สิน้ 
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483,077,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.55 ของหุ้นทัง้หมดของ BIGC ซึง่เกินกว่าจดุท่ีต้องท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการ   
ดงันัน้ บริษัทและ/หรือบริษัทย่อยจะท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของ BIGC เพื่อเสนอซือ้หุ้นส่วนท่ีเหลือทัง้หมดจากผู้ถือหุ้นของ 
BIGC ตามหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ.12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการใน
การเข้าถือครองหลักทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ ต่อไป ทัง้นี ้การท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของ BIGC โดยบริษัทและ/หรือ
บริษัทย่อยข้างต้นจะเกิดขึน้ต่อเมื่อเงื่อนไขต่าง ๆ ต่อไปนีไ้ด้เกิดขึน้ครบถ้วนเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

(1) ท่ีประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2559 มีมติอนมุัติให้บริษัทและ/หรือบริษัทย่อยเข้าซือ้หุ้น BIGC ตาม
รายละเอียดท่ีกล่าวมาข้างต้น 

(2) บริษัทและ/หรือบริษัทย่อยได้มาซึง่หุ้น BIGC จ านวนทัง้สิน้ 483,077,600 หุ้น ภายหลงัจากท่ีช าระราคา
ซือ้ขายให้แก่ผู้ขายในวนัท่ีการซือ้ขายหุ้น BIGC เสร็จสมบรูณ์ 

 

1.3  เข้าซือ้หุ้นสามญัของ C- Distribution Asia Pte Ltd. (“C-Distribution Asia”) เป็นจ านวนทัง้สิน้ 2,700,000 หุ้น (คิด
เป็นร้อยละ 60.00 ของหุ้นทัง้หมดของ C-Distribution Asia) จาก Cdiscount International BV (บริษัทในกลุ่มเดียวกนักบั Geant) ใน
ราคาซือ้ขาย เป็นเงินรวมทัง้สิน้ 21.5 ล้านยโูร หรือประมาณ 856.00 ล้านบาท โดยจะช าระราคาให้แก่ผู้ขายเป็นเงินสกลุยโูร นอกจากนี ้
เง่ือนไขตามสญัญาก าหนดให้ผู้ซือ้จะต้องช าระหนีท่ี้ C- Distribution Asia มีต่อบริษัทในกลุ่มของผู้ขาย ณ วนัท่ีการซือ้ขายเสร็จสมบูรณ์ด้วย 
(ตามข้อมลู ณ 19 กุมภาพนัธ์ 2559 ท่ีได้รับจากผู้ขาย หนีด้งักล่าวมีจ านวนรวมทัง้สิน้ 6,251,491.24 ยูโร คิดเป็นเงินประมาณ 249 ล้านบาท 
ซึง่จ านวนเงินท่ีจะต้องช าระจริง ณ วนัท่ีการซือ้ขายเสร็จสมบรูณ์อาจเปล่ียนแปลงไปบ้าง) 

 

โดยท่ี C-Distribution Asia เป็นกิจการท่ีสนบัสนนุการประกอบธุรกิจของ BIGC ดงันัน้ ในกรณีท่ีประชมุผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มี
มติไม่อนมุตัิให้เข้าซือ้หุ้น BIGC บริษัทฯ จะไม่น าเสนอวาระเพื่อพิจารณาอนมุตัิการเข้าซือ้หุ้น C-Distribution Asia ต่อท่ีประชมุผู้ถือหุ้น 

 

ธุรกรรมรายการได้มาซึง่หุ้นใน BIGC และ C-Distribution Asia ข้างต้น เข้าข่ายเป็นการเข้าซือ้หรือการได้มาซึง่กิจการของ
บริษัทอื่นตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และเป็นรายการได้มาซึง่สินทรัพย์ของบริษัทฯ
ตามนยัของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีมีนยัส าคญัเข้าข่ายเป็น
รายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและ
การปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบยีนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่
สินทรัพย์”) โดยมีขนาดรายการสงูสดุท่ีค านวณตามเกณฑ์ของประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เท่ากบัร้อยละ 
474.651 เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึง่สินทรัพย์ประเภทท่ี 4 ซึง่จะส่งผลให้บริษัทฯ มีหน้าท่ีปฏิบตัิตามประกาศรายการได้มาหรือ
จ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์  

 

อย่างไรก็ดี การเข้าท าธุรกรรมข้างต้นไม่เข้าข่ายเป็นการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาด
หลกัทรัพย์ฯ”) ทางอ้อม (BackDoor Listing) เน่ืองจากธุรกิจของ BIGC มีลกัษณะท่ีคล้ายคลึงหรือเสริมกนักบัธุรกิจของบริษัทฯ   อีกทัง้ 
บริษัทฯ ไม่มีนโยบายจะเปลี่ยนแปลงท่ีส าคญัในธุรกิจหลกัของบริษัทฯ นอกจากนี ้กลุ่มบริษัทภายหลงัการได้มาซึง่หุ้นของ BIGC จะ
ยงัคงมีคณุสมบตัิเหมาะสมท่ีจะจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ เน่ืองจาก BIGC มีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
อยู่แล้ว และการเข้าท ารายการในครัง้นี ้ จะไม่ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยัส าคัญในคณะกรรมการและอ านาจควบคมุของ

                                                           
1  พิจารณาขนาดรายการจากงบการเงินฉบบัล่าสุดของบริษัทฯ (ได้แก่ งบการเงินรวมฉบบัสอบทานส าหรับงวด 9 เดือนสิน้สุดวนัท่ี 30 
กนัยายน 2558) และ BIGC (ได้แก่ งบการเงินรวมฉบบัตรวจสอบส าหรับรอบระยะเวลา 12 เดือน สิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558) ณ 
วนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 2559 ซึง่เป็นวนัท่ีท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2559 ได้มีมติให้ความเห็นชอบการเข้าท ารายการและให้
น าเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัติอ่ไป   
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บริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นท่ีมีอ านาจควบคมุบริษัทฯ แต่อย่างใด ดงันัน้ บริษัทฯ จึงได้รับยกเว้นไม่ต้องยื่นขอให้พิจารณารับหลกัทรัพย์ของ
บริษัทฯ เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบยีนต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ ใหม่อีกครัง้ ตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ 

 

นอกจากนี ้รายการเข้าซือ้หุ้นสามญัของ BIGC และหุ้นสามญัของ C-Distribution Asia ตามเงื่อนไขของสญัญาจะท าการ
ขายหุ้น BIGC ข้างต้น ไม่เข้าข่ายเป็นรายการท่ีเกี่ยวโยงกนัของบริษัทฯ เน่ืองจาก Geant เข้าท าสญัญาจะท าการขายหุ้นกบั TCC 
ฉบบัลงวนัท่ี 5 กมุภาพนัธ์ 2559 โดย TCC เป็นตวัแทนให้แก่บริษัทฯ ในการยื่นประมลูซือ้หุ้น BIGC ภายใต้เง่ือนไขทางด้านราคา
และเงื่อนไขอื่นตามท่ีบริษัทฯ ในฐานะตวัการก าหนด  โดยเมื่อ TCC เป็นผู้ชนะการประมลูและได้เข้าท าสญัญาจะท าการขายหุ้นใน
นามของ TCC บริษัทฯ ในฐานะตวัการจงึมีสิทธิเข้าซือ้หุ้นและ/หรือให้บริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าซือ้หุ้นตามสญัญาจะท าการขายหุ้น 
BIGC จากผู้ขายได้โดยตรง ตามเงื่อนไขของกฎหมายและหลกัการของสญัญาท่ีท าขึน้ไว้ ดงันัน้ ธุรกรรมของบริษัทฯ ข้างต้นจึงไม่ใช่
การเข้าท าธุรกรรมกบั TCC อนัจะถือเป็นรายการท่ีเกี่ยวโยงกนั และ TCC ไม่ถือเป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย (ทัง้นี ้ความคิดเห็นของท่ี
ปรึกษากฎหมายของ BJC เกี่ยวกบัการเข้าซือ้หุ้น BIGC ปรากฏในส่วนท่ี 1 ข้อ 1.1.2 (ข) ของรายงานฉบบันี)้ 

 

ด้วยการเข้าท ารายการดังกล่าว บริษัทฯ  มีหน้าท่ีต้องเปิดเผยสารสนเทศการท ารายการเข้าซือ้หุ้นสามัญใน BIGC และหุ้น
สามญัใน C-Distribution Asia ของบริษัทฯ ต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ และต้องขออนมุตัิการเข้าท ารายการจากท่ีประชมุผู้ถือหุ้น โดย
ต้องได้รับคะแนนเสียงอนมุตัิไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดย
ไม่นับส่วนของผู้ ถือหุ้ นท่ีมีส่วนได้เสีย รวมทัง้บริษัทฯ ต้องจัดให้มีท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับความ
สมเหตุสมผลของรายการ และความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อประกอบการพิจารณา
อนมุตัิการท ารายการ  

 

2. อนมุตัิให้บริษัทฯ กู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงินเพื่อเป็นแหล่งเงินทนุระยะสัน้ (ไม่เกิน 12 เดือน) ในการเข้าซือ้หุ้นสามญั
และท าค าเสนอซือ้หุ้นทัง้หมดของ BIGC รวมถึงการเข้าซือ้หุ้นในกิจการท่ีเกี่ยวข้องตามข้อ 1. ข้างต้น ในวงเงินกู้สูงสดุไม่เกิน 
220,000 ล้านบาท เพื่อรองรับการได้มาซึง่หุ้นทัง้หมดของ BIGC  

 

              ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 1/2559 เมื่อวนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 2559 ได้มีมติอนมุตัิแต่งตัง้ให้บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์
แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จ ากดั (“ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ” หรือ “IFA”) ในฐานะท่ี
ปรึกษาทางการเงินท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) 
และเป็นอิสระจากบริษัทฯ เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นเกี่ยวกบัความสมเหตสุมผลของราคาและเงื่อนไขการ
เข้าท ารายการต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประกอบการพิจารณาอนุมัติการท ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ในครัง้นี  ้ทัง้นี ้ท่ี
ปรึกษาทางการเงินอิสระขอรับรองว่า ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบท่ี
ปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการด าเนินงาน รวมทัง้ได้ท าหน้าท่ีการเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินตามเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องแล้ว 
 

รายงานของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระฉบบันี ้จดัท าขึน้จากข้อมลูท่ีได้จากการสมัภาษณ์ และเอกสารท่ีได้รับจากบริษัทฯ 
และข้อมลูที่เผยแพร่ต่อสาธารณชนทัว่ไป นอกจากนี ้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาถึงสภาวะเศรษฐกิจ ณ ปัจจบุนั ในการ
พิจารณาเพื่อให้ความเห็นในการเข้าท ารายการในครัง้นี ้ดงันัน้ หากข้อมลูที่ใช้ในการศึกษานีม้ีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนยัส าคญั
ในอนาคต อาจส่งผลให้ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ซึง่ข้อมลูท่ีใช้ในการจดัท ารายงานฉบบันี ้เช่น 

 มติคณะกรรมการบริษัทฯ ท่ีเกี่ยวข้องกบัการเข้าท ารายการ  
 สารสนเทศการเข้าท ารายการได้มาซึง่สินทรัพย์ของบริษัทฯ เกี่ยวกบัการเข้าซือ้หุ้นของ BIGC 
 แบบแสดงรายการข้อมลู (แบบ 56-1) ของบริษัทฯ และ BIGC 
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 งบการเงินของบริษัทฯ ท่ีผ่านการตรวจสอบจากผู้ สอบบัญชีได้รับอนุญาตของบริษัทฯ ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 
ธันวาคม 2556 – 2558 

 งบการเงินของ BIGC ท่ีผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีได้รับอนญุาตของ BIGC ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2556 – 2558 

 งบการเงินของบริษัท ซ ีดีสทริบวิชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั ท่ีผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีได้รับอนญุาตของ CDT 
ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 – 2557  

 สญัญาท่ีเกี่ยวข้องกบัการท ารายการ  
 ข้อมลูจากการสมัภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ  
 ข้อมลูและเอกสารท่ีได้รับจากบริษัทฯ  
 

 ข้อจ ากดัในการจดัท ารายงาน 
  ในการจดัท ารายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระในครัง้นี ้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีข้อจ ากดัในการเข้าถึง
ข้อมลูภายในของ BIGC รวมถึงข้อมลูภายในของ C – Distribution Asia ดงันัน้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงจดัท าความเห็นต่อ
การเข้าท ารายการดงักล่าวจากข้อมลูของ BIGC และ C – Distribution Asia ท่ีเปิดเผยต่อสาธารณะ และข้อมลูท่ีได้รับจากบริษัทฯ 
และ/หรือผู้ ท่ีเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทัง้นี ้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมิได้มีโอกาสในการสัมภาษณ์ผู้บริหารของ BIGC และ C – 
Distribution Asia ถึงแผนการด าเนินงานในอนาคต  ดังนัน้จึงอาจส่งผลให้ความครบถ้วนของข้อมลูไม่เทียบเท่ากับข้อมลู ท่ีได้รับ
โดยตรงจาก BIGC และ C – Distribution อย่างไรก็ดี ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า ข้อจ ากดัในการจดัท ารายการดงักล่าวมิได้
ส่งผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อการปฎิบตัิหน้าท่ีของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นครัง้นี ้
 

  นอกจากนี ้การจดัท าความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระตัง้อยู่ภายใต้สมมติฐาน ดงันี ้
 ข้อมูลและเอกสารทัง้หมด ซึ่งท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้รับจากบริษัทฯ รวมถึงข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์

ผู้บริหารของบริษัทฯ มีความครบถ้วน ถูกต้อง เป็นจริง และความเห็นท่ีแสดงไว้สามารถเชื่อถือได้และใกล้เคียงกับ
สภาพความจริง ณ ปัจจบุนั 

 ไม่มีเหตกุารณ์ใดท่ีได้เกิดขึน้ หรือก าลงัจะเกิด หรือมีความเป็นไปได้ว่าจะเกิด ท่ีอาจจะส่งผลกระทบอย่างมีนยัส าคญั
ต่อผลประกอบการและสถานะทางการเงินของบริษัทฯ และ BIGC 

 สญัญาทางธุรกิจต่างๆ เกี่ยวกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ และ BIGC ท่ีท ากบัคู่สญัญายงัคงถกูต้องตามกฎหมาย มี
ผลบงัคบัใช้และผลผกูพนัตามสญัญา และไม่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข เพิกถอน หรือยกเลิก 
 

  ทัง้นี ้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้จดัท ารายงานความเห็นเกี่ยวกับการเข้าท ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ณ 
วันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2559 และขอรับรองว่าได้ท าหน้าท่ีศึกษาและวิเคราะห์ข้อมลูต่างๆ ดังท่ีได้กล่าวมาข้างต้น ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ และได้ให้เหตผุลบนพืน้ฐานของข้อมลูและการวิเคราะห์อย่างเท่ียงธรรม โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยของ
บริษัทฯ เป็นส าคญั  อย่างไรก็ดี ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระตัง้อยู่บนสมมติฐานว่าข้อมลูและเอกสารท่ีได้รับจากบริษัทฯ 
รวมถึงจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทฯ ตลอดจนข้อมลูท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชน และข้อมลูอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องเป็นข้อมลูท่ี
ถกูต้องและเป็นความจริงในขณะท่ีท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจดัท ารายงานความเห็นนี ้ดังนัน้ หากข้อมลูดงักล่าวข้างต้นไม่ถกูต้อง 
และ/หรือไม่เป็นจริง และ/หรือไม่ครบถ้วน และ/หรือมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยัส าคญัในอนาคต อาจส่งผลกระทบต่อความเห็น
ของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นในครัง้นี ้ด้วยเหตนีุท่ี้ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่อาจยืนยนัถึงผลกระทบท่ีอาจ
เกิดขึน้ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นในอนาคตจากปัจจยัดงักล่าวได้ อีกทัง้ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระในครัง้นี ้มีวตัถปุระสงค์
เพื่อให้ความเห็นแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อการเข้าท ารายการดงัรายละเอียดข้างต้นเท่านัน้ โดยการตดัสินใจลงคะแนนเสียงอนมุตัิ
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ส าหรับการเข้าท ารายการในครัง้นี ้อยู่ในดุลพินิจของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นส าคัญ ซึ่งผู้ถือหุ้นควรจะศึกษาข้อมลูและพิจารณา
เหตผุล ข้อดี ข้อด้อย ปัจจยัความเสี่ยง ข้อจ ากดั และความเห็นในประเด็นพิจารณาต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกบัการเข้าท ารายการดงักล่าวท่ี
แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้ นในครัง้นีด้้วยความรอบคอบระมัดระวังก่อนลงมติ เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าท า
รายการดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม ทัง้นี ้การให้ความเห็นนีม้ิได้เป็นการรับรองผลส าเร็จของการเข้าท ารายการต่างๆ รวมถึง
ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้ และท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไม่ต้องรับผิดชอบต่อผลกระทบใดๆ ท่ีอาจเกิดขึน้จากการเข้าท ารายการ
ดงักล่าว ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
 
  ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาถึงความสมเหตสุมผลของรายการได้มาซึง่สินทรัพย์ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

เมื่อวนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 2559  ท่ีประชมุคณะกรรมการของบริษัทฯ ครัง้ท่ี 1/2559 ได้มีมติเห็นชอบให้น าเสนอต่อท่ีประชมุ
ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิให้บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย เข้าท ารายการดงันี ้ 

(1)  การเข้าซือ้หุ้นสามญัของ BIGC (จากการซือ้หุ้น BIGC จาก Geant  จ านวน 264,797,600 หุ้น และการได้มาซึง่หุ้น 
BIGC จ านวน 218,280,000 หุ้น โดยการเข้าซือ้หุ้นทัง้หมดในเสาวนีย์) จ านวนรวมทัง้สิน้ 483,077,600 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 
58.55 ของหุ้นท่ีออกจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของ BIGC ในราคาซือ้ขายหุ้นละ 252.88 บาท (ในกรณีท่ี Geant และเสาวนีย์ได้รับ หรือ
จะได้รับเงินปันผลปี 2558 จาก BIGC ให้น าจ านวนเงินปันผลท่ีได้รับหรือจะได้รับดงักล่าวมาหกัออกจากราคาซือ้ขายหุ้น) คิดเป็นเงิน
จ านวนทัง้สิน้ไม่เกิน 122,160,663,488 บาท โดยผู้ซือ้มีข้อตกลงเฉพาะกบัผู้ขายว่าจะช าระเป็นเงินสกลุยโูรท่ีอตัราแลกเปลี่ยน ณ 
วนัท่ีเข้าท าสญัญาจะท าการขายหุ้น BIGC  และนอกจากการช าระราคาซือ้ขายหุ้นให้แก่ Geant แล้ว สญัญาจะท าการขายหุ้นยงั
ก าหนดให้ผู้ซือ้จะต้องช าระเงินให้แก่ผู้ขายเป็นจ านวนเท่ากบัจ านวน “เงินสดสทุธิ” คงเหลือ (ค านวณจากจ านวนสินทรัพย์หมนุเวียน
หกัด้วยหนีส้ินหมนุเวียน) ในเสาวนีย์ ณ วนัท่ีการซือ้ขายเสร็จสมบรูณ์ (ตามท่ีผู้ขายจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 5 วนัท าการ) โดยการ
ช าระเงินในส่วนนี ้สัญญาจะท าการขายหุ้นก าหนดให้ช าระแก่ผู้ขายเป็นเงินสกลุยูโรท่ีอัตราแลกเปลี่ยน ณ วนัท่ีได้รับแจ้งจ านวน 
“เงินสดสทุธิ” ดงักล่าวจากผู้ขาย (โดยอตัราแลกเปลี่ยนจะอ้างอิงตามอตัราแลกเปลี่ยนท่ีเป็นสากล ตามข้อก าหนดท่ีระบไุว้แล้วใน
สญัญา ทัง้นี ้ตามข้อมลูล่าสดุท่ีได้รับจากผู้ขาย เสาวนีย์ มี “เงินสดสทุธิ” คงเหลือเป็นจ านวนทัง้สิน้ประมาณ 2,141.41 ล้านบาท ซึง่
จ านวนเงินท่ีจะต้องช าระจริงอาจเปลี่ยนแปลงตามสถานะทางการเงินของ เสาวนีย์ ณ วนัท่ีการซือ้ขายเสร็จสมบรูณ์) 

 

 (2)  ภายหลงัจากท่ีการซือ้ขายหุ้น BIGC เสร็จสมบรูณ์ในวนัท่ีมีการช าระราคาค่าหุ้น BIGC ให้แก่ผู้ขาย (ซึง่คาดว่าจะ
เกิดขึน้ก่อนหรือภายในวันท่ี 31 มีนาคม 2559) บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยจะมีการได้มาซึ่งหุ้ นใน BIGC จ านวนทัง้สิน้ 
483,077,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.55 ของหุ้นทัง้หมดของ BIGC ซึง่เกินกว่าจดุท่ีต้องท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการ   
ดงันัน้ บริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อยจะท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของ BIGC เพื่อเสนอซือ้หุ้นส่วนท่ีเหลือทัง้หมดจากผู้ถือหุ้น
ของ BIGC ตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุท่ี ทจ.12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไขและ
วิธีการในการเข้าถือครองหลกัทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการต่อไป ซึง่หุ้น BIGC ส่วนท่ีเหลือทัง้หมด มีจ านวนทัง้สิน้ 341,922,400 หุ้น 
(คิดเป็นร้อยละ 41.45 ของหุ้นท่ีออกจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของ BIGC) โดยราคาในการค าท าเสนอซือ้จะไม่เกินกว่าต้นทนุราคาซือ้หุ้น 
BIGC ของบริษัทฯ ตาม (1) (ในกรณีท่ี Geant และเสาวนีย์ได้รับ หรือจะได้รับเงินปันผลปี 2558 จาก BIGC ให้น าจ านวนเงินปันผลท่ี
ได้รับหรือจะได้รับดงักล่าวมาหกัออกจากราคาซือ้ขายหุ้น) ทัง้นี ้การท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของ BIGC โดยบริษัทฯ และ/
หรือบริษัทย่อยข้างต้นจะเกิดขึน้ต่อเมื่อเงื่อนไขต่างๆ ต่อไปนีไ้ด้เกิดขึน้ครบถ้วนเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
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o ท่ีประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2559 ของบริษัทฯ มีมติอนมุตัิให้บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยเข้าซือ้หุ้น BIGC  
o บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยได้มาซึง่หุ้น BIGC จ านวนทัง้สิน้ 483,077,600 หุ้น ภายหลงัจากท่ีช าระราคาซือ้

ขายให้แก่ผู้ขายในวนัท่ีการซือ้ขายหุ้น BIGC เสร็จสมบรูณ์ 
 

 (3)  การเข้าซือ้หุ้นสามญัของ C- Distribution Asia เป็นจ านวนทัง้สิน้ 2,700,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 60.00 ของหุ้น
ทัง้หมดของ C-Distribution Asia) จาก Cdiscount International BV (บริษัทในกลุ่มเดียวกนักบั Geant) ในราคาซือ้ขายเป็นเงิน
รวมทัง้สิน้ 21.5 ล้านยูโร หรือจ านวนประมาณ 856.00 ล้านบาท โดยเงื่อนไขตามสัญญาก าหนดให้ผู้ซือ้จะต้องช าระหนีท่ี้ C- 
Distribution Asia มีต่อบริษัทในกลุ่มของผู้ขาย ณ วนัท่ีการซือ้ขายเสร็จสมบรูณ์ด้วย (ตามข้อมลูล่าสุดท่ีได้รับจากผู้ขาย ณ วันท่ี 19
กมุภาพนัธ์ 2559 หนีด้งักล่าวมีจ านวนรวมทัง้สิน้ 6,251,491.24 ยโูร คิดเป็นเงินประมาณ 249 ล้านบาท ซึง่จ านวนเงินท่ีจะต้องช าระ
จริง ณ วนัท่ีการซือ้ขายเสร็จสมบรูณ์อาจเปลี่ยนแปลงไปบ้าง) 

 

ทัง้นี ้เนื่องจาก C-Distribution Asia เป็นกิจการท่ีสนบัสนนุการประกอบธุรกิจของ BIGC ดงันัน้ ในกรณีท่ีประชมุผู้
ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติไม่อนมุตัิให้เข้าซือ้หุ้น บริษัทฯ จะไม่น าเสนอวาระเพื่อพิจารณาอนมุตัิการเข้าซือ้หุ้น C-Distribution Asia ต่อ
ท่ีประชมุผู้ถือหุ้น 
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BIGC 

C Distribution Asia 

Cdiscount International BV 
 40.00% 

60.00% 

บริษัท ซี ดีสทริบวิชัน่ 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

 

30.00% 70.00% 

ธุรกิจออนไลน์ใน
ประเทศ
เวียดนาม 

 

ผู้ถือหุ้นอ่ืน 

Geant 

เสาวนีย์ 

 32.09% 26.46% บริษัทในกลุม่เดียวกนั 41.45% 

49.00%* 

*Geant International BV จะด าเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งหุ้นของเสาวนีย์ในส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 
51 เพ่ือขายให้แก่ผู้ซือ้ 

 

BIGC 

C Distribution Asia 

40.00% 

บริษัท ซี ดีสทริบิวชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั 

  

60.00% 

70.00% 
  

เสาวนีย์ 

100.00% 

26.46% 

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 
BIGC 

1.1) ซือ้หุ้น BIGC 32.09% 
1.2) ซือ้หุ้นเสาวนีย์ 100% 

32.09-73.54%* 

Geant 

Cdiscount International BV 

  2.1) ซือ้หุ้น C Distribution Asia 
2.2) ช าระหนีท้ี่ C Distribution Asia มี

ตอ่บริษัทในกลุม่ผู้ขาย  
ผ๖ 

30.00% 

หมายเหต ุ*  สดัส่วนการถือหุ้นภายหลงัจากการเข้าท ารายการ ขึน้อยู่กับจ านวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นของ  BIGC ตอบรับค าเสนอซือ้
หลกัทรัพย์โดยบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ซึ่งมีหน้าที่จะต้องท าค าเสนอซือ้ภายหลงัจากการได้มาซึ่งหุ้นของ 
BIGC ร้อยละ 58.55 

               ** จ านวนหนีส้ินที่จะต้องช าระจริง ณ วนัที่การซือ้ขายเสร็จสมบรูณ์อาจเปลี่ยนแปลงไปบ้าง 
 

1. 

2. 

BJC และ/หรือบริษัทย่อย 

0-41.45%* 

ช ำระค่ำหุน้ 21.5 ลำ้นยูโร หรือประมำณ 856 ลำ้นบำท 
และหนี ้C Distribution Asia 6.25 ลำ้นยูโร หรือ 

ประมำณ 249 ลำ้นบำท** 

ช ำระค่ำหุน้ไม่เกิน 122,160.66 ล้ำนบำท 
และเงินสดสทุธิในเสำวนีย์ (ประมำณ 2,141 ล้ำนบำท**)  

                                           โครงสร้างก่อนการเข้าท ารายการ         โครงสร้างหลังการเข้าท ารายการ  
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การเข้าลงทนุในหุ้นสามญั BIGC และกิจการท่ีเกี่ยวข้องในครัง้นีข้องบริษัทฯ มีวตัถปุระสงค์เพื่อให้บริษัทฯ มีช่องทางในการ
เข้าสู่ตลาดค้าปลีกขนาดใหญ่ในประเทศไทย โดยภายหลงัการเข้าท ารายการ บริษัทฯ จะก้าวสู่การเป็นผู้น าอนัดบั 2 ในธุรกิจค้าปลีก
สินค้าอปุโภคบริโภค ซึง่มีส่วนแบง่การตลาดร้านค้าปลีกประเภทห้างไฮเปอร์มาร์เก็ต ร้อยละ 43 รองจาก Tesco Lotus ส่งผลให้กลุ่ม
บริษัทมีขีดความสามารถการแข่งขนัในธุรกิจค้าปลีกมากขึน้ จากการมีช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้าอปุโภคบริโภคของตนเองผ่าน
ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ในรูปแบบต่างๆ ของ BIGC ท่ีมีสาขาตัง้อยู่ในทุกจงัหวัดทั่วประเทศ รวมมากกว่า 700 แห่ง รวมไปถึงร้านค้า
ออนไลน์ ซึ่งจะช่วยขยายโอกาสในน าเสนอและจ าหน่ายสินค้าของกลุ่มบริษัทแก่กลุ่มผู้ บริโภคได้กว้างขวางยิ่งขึน้  นอกจากนี ้
ภายหลงัการเข้าท ารายการดงักล่าว กลุ่มบริษัทจะมีขนาดกิจการท่ีใหญ่ขึน้และเป็นการขยายขอบเขตการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท
ไปยังธุรกิจด้านอื่นๆ อันจะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้กลุ่มบริษัทมีจุดยืนท่ีดีในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 
Community หรือ AEC) 

 

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีประชมุผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อนมุตัิให้บริษัทฯ  และ/หรือบริษัทย่อยเข้าท ารายการ บริษัทฯ คาดว่าธุรกรรม
รายการซือ้หุ้นจาก Geant จะด าเนินการเสร็จสิน้ภายในวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และภายหลงัจากซือ้หุ้นสามญั BIGC เสร็จสิน้ อนั
ส่งผลให้บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยได้มาซึง่หุ้นของ BIGC เกินกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นทัง้หมดของ BIGC บริษัทฯและ/หรือบริษัท
ย่อยจะมีหน้าท่ีท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของ BIGC ภายใต้หลกัเกณฑ์และประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุและ
กฎเกณฑ์อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องต่อไป โดยแหล่งเงินทนุส าหรับการเข้าท ารายการซือ้หุ้นสามญั BIGC รวมถงึการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์
ทัง้หมดของ BIGC และการซือ้หุ้น C- Distribution Asia จะมาจากการกู้ยืมเงินระยะสัน้ (ไม่เกิน 12 เดือน) จากสถาบนัการเงินใน
วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 220,000 ล้านบาท นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาให้บริษัทฯ มีการเพิ่มทุนในจ านวนและ
สดัส่วนท่ีมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการใช้เป็นแหล่งเงินทุน เพื่อช าระคืนหนี เ้งินกู้ยืมข้างต้น ซึ่งกรณีดงักล่าว บริษัทฯ จะ
น าเสนอการเพ่ิมทนุของบริษัทฯ เพื่อขออนมุตัิต่อที่ประชมุผู้ถือหุ้นอีกครัง้ 

 

รายการได้มาซึง่หุ้น BIGC (ทัง้จากการซือ้หุ้น BIGC จาก Geant  จ านวน 264,797,600 หุ้น และการได้มาซึง่หุ้น BIGC 
จ านวน 218,280,000 หุ้น จากการเข้าซือ้หุ้นทัง้หมดในเสาวนีย์ รวมทัง้การท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ส่วนท่ีเหลือทัง้หมดของ BIGC 
จ านวน 341,922,400 หุ้น) และ C-Distribution Asia ข้างต้น เข้าข่ายเป็นการเข้าซือ้หรือการได้มาซึง่กิจการของบริษัทอื่นตาม
มาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และเป็นรายการได้มาซึง่สินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศ
รายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยมีขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มลูค่ารวมของสิ่งตอบแทน รวมเท่ากับร้อยละ 
474.652 เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึง่สินทรัพย์ประเภทท่ี 4 (รายละเอียดการค านวณขนาดรายการ ปรากฏในส่วนท่ี 1 ข้อ 1.1.1 ของ
รายงานฉบบันี)้ อย่างไรก็ดี การเข้าท าธุรกรรมดงักล่าวไม่เข้าข่ายเป็นการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทางอ้อม   (Back 
Door Listing) เนื่องจากธุรกิจของ BIGC มีลกัษณะท่ีคล้ายคลึงหรือเสริมกนักบัธุรกิจของบริษัทฯ อีกทัง้ บริษัทฯ ไม่มีนโยบายจะ
เปลี่ยนแปลงท่ีส าคัญในธุรกิจหลกัของบริษัทฯ นอกจากนี ้ กลุ่มบริษัทภายหลงัการได้มาซึง่หุ้นของ BIGC จะยงัคงมีคณุสมบตัิ
เหมาะสมท่ีจะจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ เน่ืองจาก BIGC มีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ อยู่แล้ว และ
การเข้าท ารายการในครัง้นี ้จะไม่ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยัส าคญัในคณะกรรมการและอ านาจควบคมุของบริษัทฯ หรือ
ผู้ถือหุ้นท่ีมีอ านาจควบคมุบริษัทฯ แต่อย่างใด ดงันัน้ บริษัทฯ จงึได้รับยกเว้นไม่ต้องยื่นขอให้พิจารณารับหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ เป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบยีนต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ ใหม่อีกครัง้ ตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ 

 

                                                           
2  พิจารณาขนาดรายการจากงบการเงินฉบบัล่าสุดของบริษัทฯ (ได้แก่ งบการเงินรวมฉบบัสอบทานส าหรับงวด 9 เดือนสิน้สุดวนัท่ี 30 
กนัยายน 2558) และ BIGC (ได้แก่ งบการเงินรวมฉบบัตรวจสอบส าหรับรอบระยะเวลา 12 เดือน สิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558) ณ 
วนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 2559 ซึง่เป็นวนัท่ีท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2559 ได้มีมติให้ความเห็นชอบการเข้าท ารายการและให้
น าเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัติอ่ไป 
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ทัง้นี ้บริษัทฯ มีหน้าท่ีต้องเปิดเผยสารสนเทศการท ารายการของบริษัทฯ ต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ และต้องขออนมุตัิการเข้าท า
รายการจากท่ีประชมุผู้ถือหุ้น โดยต้องได้รับคะแนนเสียงอนมุตัิไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย 

 

จากการวิเคราะห์ของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกบัความสมเหตสุมผลของรายการ รวมถึงความเป็นธรรมของราคา
และเง่ือนไขของการได้มาซึง่หุ้น BIGC และ C-Distribution Asia ภายใต้ข้อจ ากดัในการเข้าถึงข้อมลูภายในของทัง้สองกิจการ ท่ี
ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นต่อการเข้าท ารายการ ดงันี ้

การได้มาซึ่งหุ้น BIGC 
ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า การเข้าท ารายการดงักล่าวมีความเหมาะสม เน่ืองจาก 
1. เป็นการลงทนุในกิจการท่ีมีศกัยภาพในการด าเนินธุรกิจร้านค้าปลีกสมัยใหม่ในประเทศไทย ซึง่จะช่วยสนบัสนนุให้

บริษัทฯ สามารถเร่ิมต้นธุรกิจใหม่ดังกล่าวได้อย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับการท่ีบริษัทฯ เร่ิมธุรกิจด้วยตนเอง  โดย
ปัจจบุนั BIGC เป็นผู้ประกอบการร้านค้าปลีกสมยัใหม่ท่ีมีส่วนแบง่ตลาดเป็นอนัดบั 2 ของมลูค่าตลาดธุรกิจร้านค้า
ปลีกสมัยใหม่ในรูปแบบไฮเปอร์มาร์เก็ต ประกอบกับ  BIGC มีความพร้อมในการด าเนินธุรกิจ เช่น ความ
หลากหลายของรูปแบบร้านค้าและจ านวนสาขามากกว่า 700 แห่ง ซึง่ตัง้อยู่ในทกุภมูิภาคทัว่ประเทศ บคุลากรท่ีมี
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในธุรกิจร้านค้าปลีกสมยัใหม่  การมีระบบบริหารจัดการข้อมลูสินค้า ฐานสมาชิก 
และระบบบริหารขนส่งและกระจายสินค้าท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นต้น อีกทัง้ในช่วงท่ีผ่านมา BIGC ได้ด าเนินการต่างๆ 
เพื่อพฒันาศกัยภาพการแข่งขนัในธุรกิจร้านค้าปลีกของตนอย่างต่อเนื่อง เช่น การขยายสาขาร้านค้าไปยงัท าเลใหม่
ท่ีมีศกัยภาพ  การพฒันาฐานข้อมลูสมาชิกเพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในการวางกลยทุธ์การตลาดและการจดักิจกรรม
เพื่อส่งเสริมการขาย เป็นต้น 
 

นอกจากนี ้ด้วยเหตท่ีุ BIGC เป็นกิจการท่ีมีผลการด าเนินงานท่ีดีและมีการจ่ายเงินปันผลอย่างสม ่าเสมอ  โดยในปี 
2556 – 2558 มีก าไรสทุธิรวม 6,989.41 ล้านบาท 7,249.60 ล้านบาท และ 6,901.89 ล้านบาท ตามล าดบั และมี
การจ่ายเงินปันผลเป็นจ านวน 2.55 บาทต่อหุ้น 2.62 บาทต่อหุ้น และ 2.62 บาทต่อหุ้น ในรอบผลการด าเนินงานปี 
2556 – 2558  ตามล าดบั ส่งผลให้บริษัทฯ มีโอกาสได้รับประโยชน์และผลตอบแทนจากการลงทนุในครัง้นี ้ 
 

2. การเข้าลงทนุใน BIGC จะก่อให้เกิดการประสานประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจในปัจจบุนัของกลุ่มบริษัท เช่น เพิ่มช่อง
ทางการจัดจ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคของกลุ่มบริษัทให้เข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างกว้างขวางมากขึน้ผ่านสาขาของ 
BIGC ท่ีครอบคลมุทกุภมูิภาคทัว่ประเทศ  เพิ่มรายได้และความสามารถในการท าก าไรจากการต่อยอดการขายสินค้า
และบริการของกลุ่มบริษัทฯ ท่ีมีอยู่ในปัจจบุนัให้แก่ฐานลกูค้าของ BIGC ผ่านการประสานความร่วมมือทางธุรกิจใน
การจัดกิจกรรมทางการตลาด หรือการรับจ้างผลิตสินค้าภายใต้ตราสินค้าของ BIGC  แลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจร้านค้าปลีกสมยัใหม่ของ BIGC มาประยกุต์ใช้กบัร้านค้าปลีกของกลุ่มบริษัท รวมถึง
โอกาสในการท่ีจะรวมกิจกรรมทางด้านการขนส่ง และการใช้ศนูย์กระจายสินค้าร่วมกนัระหว่าง BIGC กบับริษัทฯ 
 

3. การขยายการลงทุนของกลุ่มบริษัทไปยังธุรกิจร้านค้าปลีกสมัยใหม่ครัง้นี ้เป็นการเพิ่มความหลากหลายในการ
ประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งท่ีจะช่วยลดความเสี่ยงหรือผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึน้ต่อกลุ่ม
บริษัทกรณีธุรกิจหลกัอย่างใดอย่างหนึ่งของกลุ่มบริษัทในปัจจบุนัมีผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงานหรือ
เป้าหมายท่ีวางไว้ อีกทัง้ ยงัเป็นการลงทนุท่ีจะช่วยสนบัสนนุให้เป้าหมาย “การเป็นผู้น าในการผลิตและจดัจ าหน่าย
สินค้าอุปโภคบริโภคท่ีใช้ในชีวิตประจ าวันให้แก่ลูกค้าในภูมิภาคอาเซียน ” ของกลุ่มบริษัทบรรลุผลส าเร็จได้ใน
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อนาคต เน่ืองจากภายหลังการเข้าท ารายการ กลุ่มบริษัทจะมีช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้าผ่านร้านค้ าปลีก
สมัยใหม่ของตนเอง รวมไปถึงมีศูนย์การจายสินค้าเพิ่มขึน้อีก 4 แห่งในประเทศ ส่งผลให้บริษัทฯ มีโครงสร้าง
พืน้ฐานในการผลิตและกระจายสินค้า (Supply Chain Infrastructure) อย่างครบวงจรในประเทศไทย เพื่อให้เป็น
รากฐานในการเชื่อมโยงการค้าสู่ตลาดอื่นในภมูิภาคอาเซยีนในอนาคต 
 

4. ด้วยเหตุท่ีบริษัทฯ มีแผนงานท่ีจะประสานความร่วมมือทางธุรกิจระหว่าง BIGC กับกลุ่มบริษัทในหลายด้าน
ภายหลงัการเข้าท ารายการด้านตามท่ีกล่าวไว้ข้างต้น เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความ
คุ้มค่า และประโยชน์สงูสดุต่อกลุ่มบริษัทโดยรวม การเข้าท ารายการดงักล่าวจึงเป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างผล
ก าไรและช่วยลดต้นทนุในการประกอบธุรกิจโดยรวมของกลุ่มบริษัท ส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีศกัยภาพในการด าเนิน
ธุรกิจและขีดความสามารถในการแข่งขนัเพิ่มขึน้ในยคุประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน   

 

5. มลูค่าการเข้าลงทนุในหุ้น BIGC ทัง้หมด รวมจ านวน 825,000,000 หุ้น จากการเข้าซือ้หุ้น BIGC จาก Geant  การ
ได้มาซึง่หุ้น BIGC จากการเข้าซือ้หุ้นทัง้หมดของเสาวนีย์ และการท าค าเสนอซือ้หุ้น BIGC ส่วนท่ีเหลือทัง้หมด ใน
ราคาหุ้นละ 252.88 บาท (ซึง่ในกรณีท่ีการเข้าซือ้หุ้นจากผู้ขายทัง้ 2 รายดงักล่าว และ/หรือจากการท าค าเสนอซือ้
หุ้น BIGC ส่วนท่ีเหลือดงักล่าวเกิดขึน้หลงัจากวนัก าหนดสิทธิการรับเงินปันผลประจ าปี 2558 ของหุ้น BIGC ราคา
ซือ้หุ้นดงักล่าวจะถกูปรับลดลงจากราคา 252.88 บาท ในจ านวนเท่ากบัจ านวนเงินปันผลต่อหุ้น) รวมมลูค่าเงิน
ลงทนุทัง้สิน้เป็นจ านวนไม่เกิน 208,626.00 ล้านบาท อยู่ในช่วงราคาท่ีเหมาะสมซึง่ประเมินโดยท่ีปรึกษาทางการเงิน
อิสระด้วยการหามลูค่าปัจจบุนั โดยวิธีส่วนลดกระแสเงินสด ซึง่เท่ากบั 246.33 ถึง 301.89 บาทต่อหุ้น (รายละเอียด
การประเมินราคายตุิธรรมของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระปรากฏในส่วนท่ี 1 ข้อ 1.3.1 ของรายงานฉบบันี)้ 
 

6. เงื่อนไขการซือ้หุ้น BIGC  (รายละเอียดปรากฎในสรุปเงื่อนไขส าคญัของสญัญาซือ้ขายหุ้น ในส่วนท่ี 1 ข้อ 1.1.2 (ก) 
ของรายงานฉบบันี)้ เป็นเง่ือนไขและ/หรือข้อก าหนดท่ีเป็นธรรมและมีความเหมาะสม เช่น การส่งมอบหลักทรัพย์ 
เมื่อมีการช าระเงินครบถ้วน และสิทธิเรียกร้องกรณีท่ีผู้ ขายผิดค ารับประกนั ได้สงูสุดร้อยละ 100.00 ของราคาซือ้
ขาย เป็นต้น นอกจากนี ้ยงัมีเง่ือนไขและ/หรือข้อก าหนดท่ีรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และช่วยให้บริษัทสามารถ
เข้าบริหารกิจการ BIGC ต่อไปได้อย่างราบร่ืนหลงัจากการเข้าท ารายการ เช่น ผู้ขายจะด าเนินการให้ BIGC ด าเนิน
ธุรกิจอย่างต่อเน่ืองตามปกติเช่นเดียวกบัท่ีได้ด าเนินมาก่อนวนัท่ีลงนามในสัญญา ผู้ ขายจะให้ความร่วมมือเกี่ยว
การจ้างงานของผู้บริหารและพนกังาน BIGC ในช่วงการเปลี่ยนผ่านของการเข้าท ารายการ และผู้ขายจะไม่ประกอบ
ธุรกิจท่ีเป็นการแข่งขนัในประเทศไทยเป็นระยะเวลา 10 ปี เป็นต้น 
 

ดงันัน้ ผู้ถือหุ้นควรอนุมัตกิารเข้าท ารายการดงักล่าว อย่างไรก็ตาม การเข้าท ารายการดงักล่าวมีข้อด้อยและความเสี่ยง
ท่ีผู้ถือหุ้นควรพิจารณาเพิ่มเติมเพ่ือประกอบการลงมติอนมุตัิการเข้าท ารายการ ดงันี ้

 

1. ภายหลงัการเข้าท ารายการ ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ อาจจะด้อยลงจากหลายปัจจยั อาทิ 
 การมีภาระดอกเบีย้เพิ่มขึน้จากเงินกู้ยืมเพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการเข้าท ารายการ   เน่ืองจากบริษัทฯ มี

แผนการจะกู้ เงินจากวงเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน (Bridging Loan) ระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนเพื่อ
ใช้เป็นแหล่งเงินทนุในการเข้ารายการดงักล่าว ซึง่ต้องใช้เงินลงทนุจ านวนไม่เกิน 122,161 ล้านบาท ในการซือ้
หุ้นจากผู้ขาย และอีกไม่เกิน 86,465 ล้านบาท ส าหรับการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์หุ้น BIGC ส่วนท่ีเหลือ  
โดยในกรณีท่ีบริษัทฯ ท าค าเสนอซือ้หุ้น BIGC ส่วนท่ีเหลือในราคาหุ้นละ 252.88 บาท และได้มาซึง่หุ้นของ 
BIGC ทัง้หมดร้อยละ 100.00 ของจ านวนหุ้นสามญัทัง้หมดของ BIGC บริษัทฯ จะต้องใช้เงินลงทุนจ านวน
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รวมทัง้สิน้ประมาณ 208,626 ล้านบาท ซึง่เมื่อรวมกบัเงินสดสทุธิของเสาวนีย์อีกจ านวน ประมาณ 2,141.41 
ล้านบาท ท่ีผู้ซือ้ต้องช าระให้แก่ผู้ขายเพิ่มเติมส าหรับการได้มาซึง่หุ้นทัง้หมดของเสาวนีย์ ส่งผลให้บริษัทฯ จะมี
หนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้เพิ่มขึน้ และเมื่อรวมกบัภาระหนีเ้งินกู้ เดิมจะท าให้ภาระหนีส้ินภายหลงัการท ารายการ
ซือ้หุ้น BIGC ประมาณ  237,955 ล้านบาท และมีอตัราส่วนหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อทนุประมาณ  11.46 
เท่า (พิจารณาจากงบการเงินส าหรับปี 2558 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 โดยไม่รวมผลการด าเนินงานที่จะ
เกิดขึน้ในอนาคต) ในระยะสัน้ท่ีบริษัทฯ จะจัดหาเงินทนุจากการกู้ยืมสถาบนัการเงิน นอกจากนี ้ด้วยภาระ
ดอกเบีย้เงินกู้ รวมท่ีสงูขึน้ดงักล่าว อาจส่งผลกระทบต่อการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในระยะสัน้ อย่างไรก็
ตาม เน่ืองจากภาระค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ท่ีเพิ่มขึน้ทัง้หมด (เมื่อพิจารณาผลการด าเนินงานของ BIGC ในปีท่ี
ผ่านมา) จะเห็นได้ว่าสามารถชดเชยได้บางส่วนจากผลก าไรของ BIGC ดงันัน้ การใช้โครงสร้างทางการเงินท่ี
เหมาะสมและหากบริษัทฯ สามารถหาแหล่งเงินกู้ ท่ีดอกเบีย้ต ่าจะท าให้ก าไรของบริษัทฯ อาจไม่ได้รับ
ผลกระทบจากค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ท่ีเพิ่มขึน้และสามารถใช้คืนเงินกู้ ได้  

 ผลกระทบจากการบนัทึกค่าความนิยม (Goodwill) ในกรณีท่ีมูลค่าเงินลงทุนในการได้มาซึ่งหุ้น BIGC มี
มลูค่าสงูกว่ามลูค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์และหนีส้ินของ BIGC ณ วนัท าการซือ้ขาย ทัง้นี ้กรณีบริษัทฯ ได้มา
ซึง่หุ้น BIGC ร้อยละ 100.00 ซึง่จะมีมลูค่าการเข้าท ารายการรวมไม่เกิน 208,626.00 ล้านบาท ขณะท่ี ณ 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 BIGC มีสินทรัพย์รวมเท่ากบั 94,571.17 ล้านบาทและมีหนีส้ินรวม 47,900.42 ล้าน
บาท ส่งผลให้มีค่าความนิยมในเบือ้งต้นประมาณ 161,966 ล้านบาท นอกจากนี ้ภายหลงัการเข้าท ารายการ 
หากผลการด าเนินงานของ BIGC ไม่เป็นไปตามท่ีคาดการณ์ไว้ อาจส่งผลให้บริษัทฯ ต้องท าการประเมินการ
ด้อยค่าของสินทรัพย์ค่าความนิยมดงักล่าวในภายหลงั ซึ่งจะมีผลกระทบต่องบการเงินรวมของบริษัทฯ ใน
อนาคต  อย่างไรก็ดีบริษัทฯ จะต้องมีการประเมินมลูค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์และหนีส้ินของ BIGC ทัง้ท่ีมี
ตวัตน และไม่มีตวัตน ณ วนัท าการซือ้ขาย ภายหลงัจากการเข้าซือ้เงินลงทนุในครัง้นีเ้สร็จสมบรูณ์ โดยมลูค่า
ของค่าความนิยมอาจแตกต่างจากจ านวนดงักล่าวข้างต้น  ซึ่งหากภายหลังจากการประเมินมลูค่ายตุิธรรม 
และบริษัทฯ ต้องบันทึกค่าความนิยมในจ านวนท่ีสูง อาจส่งผลกระทบต่อการค านวณขนาดรายการได้มา
จ าหน่ายไป และ/หรือรายการท่ีเกี่ยวโยงกนัในอนาคตของบริษัทฯ (ถ้ามี)   
 

2. การเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อน าเงินท่ีได้รับจากการเพิ่มทนุดงักล่าวรวมกบัเงินท่ีได้รับจากวงเงินกู้ยืมระยะยาวจาก
สถาบนัการเงินท่ีบริษัทฯ สามารถจดัหาได้ ไปช าระคืนเงินกู้ยืมระยะสัน้ท่ีบริษัทฯ กู้ยืมมาเพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทนุใน
การเข้าท ารายการ จะท าให้เกิดผลกระทบด้านสดัส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ท่ี
มิได้ใช้สิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ (กรณีเป็นการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตาม
สดัส่วนการถือหุ้น (Right Offering)) และส่งผลกระทบต่อผู้ถือเดิมทกุราย (กรณีเป็นการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ
แบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement ให้แก่บคุคลในวงจ ากดั ซึง่มิใช่ผู้ถือหุ้นเดิม) อย่างไรก็ตาม การเพิ่มทนุของ
บริษัทฯ ต้องได้รับการอนุมตัิจากท่ีประชมุผู้ถือหุ้นต่อไป อนึ่ง ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นไม่อนมุัติการเพิ่มทนุ หรือผู้ถือหุ้น
อนมุตัิการเพิ่มทนุแต่บริษัทฯ ไม่สามารถเพิ่มทนุได้ตามเป้าหมายของบริษัทฯ จะส่งผลให้บริษัทฯ มีอตัราส่วนหนีส้ิน
ท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อทนุเกินกว่าข้อก าหนดทางการเงิน (financial covenant) ของบริษัทฯ ท่ี 1.75 – 2.00 เท่า ซึ่ง
บริษัทฯ จะต้องเจรจากบัสถาบนัการเงินในการขยายระยะเวลาหรือปรับเงื่อนไขการกู้ยืม 
 

3. บริษัทฯ มีความเสี่ยงท่ีจะไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทนุใน BIGC ตามท่ีคาดการณ์ไว้ ซึง่อาจเกิดขึน้จากหลาย
สาเหต ุเช่น 



รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการได้มาซึง่สินทรัพย์ 
 

 
14 

  

 การชะลอตวัของเศรษฐกิจ และ/หรือการเกิดสถานการณ์ความไม่สงบต่างๆ ซึง่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมัน่และ
ก าลงัซือ้ของผู้บริโภคภายในประเทศ และ/หรือภาวะการแข่งท่ีรุนแรงขึน้ในธุรกิจร้านค้าปลีกสมยัใหม่ของไทย อนั
เกิดจากผู้ประกอบการรายเดิมและการเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหม่ๆ  อย่างไรก็ดี กลุ่มผู้ขายซึง่มีความเกี่ยว
โยงกันกบั Casino Group ซึ่งเป็นผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกค้าส่งรายใหญ่ระดับโลกและมีการด าเนินธุรกิจ
ดังกล่าวในภูมิภาคอาเซียน จะไม่สามารถประกอบธุรกิจท่ีเป็นการแข่งขันกับบริษัทฯ ในประเทศไทยเป็น
ระยะเวลา 10 ปีหลงัจากวนัท่ีการซือ้ขายเสร็จสมบรูณ์ ตามข้อก าหนดท่ีระบใุนสญัญาจะท าการขายหุ้น BIGC 

 กรณีผลการด าเนินงานของ BIGC ลดลง อันมีสาเหตุจากการลดลงของจ านวนสาขาไฮเปอร์มาร์เก็ตและ
ซปุเปอร์มาร์เก็ตของ BIGC ซึง่ตัง้อยู่บนท่ีดินท่ีเป็นสิทธิการเช่าระยะยาว ซึง่ BIGC มิได้รับการต่อสญัญาเช่า
จากเจ้าของท่ีดินเมื่อสิน้สดุสญัญาเช่าฉบบัปัจจบุนั ซึง่ส่งผลกระทบต่อยอดขายของ BIGC และท าให้ BIGC 
ต้องใช้เงินทนุเพื่อก่อตัง้ร้านค้าปลีกแห่งใหม่เพิ่มเติม เพื่อชดเชยร้านค้าท่ีลดลงจากสาเหตดุงักล่าว  

 ซึง่กรณีท่ีผลการด าเนินงานโดยรวมของ BIGC ลดลงจากปัจจยัต่างๆ ข้างต้น อาจส่งผลให้ความสามารถในการจ่ายเงิน
ปันผลของ BIGC ในอนาคตลดลง และท าให้ผลตอบแทนจากการถือหุ้น BIGC ของบริษัทฯ ลดลงกว่าท่ีคาดไว้ 

 

4.  ภายหลังการเข้าท ารายการ ซึง่ส่งผลให้ BIGC มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และด้วยเหตุท่ีทัง้สองกิจการมี
สถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึง่มีหน้าท่ีต้องปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ของส านกังานก.ล.ต. และ
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ดงันัน้ หากในอนาคต กิจการทัง้สองมีการท ารายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ หรือกรณี
การท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน ซึ่งมีมูลค่าและขนาดของรายการเกินกว่าเกณฑ์ท่ีส านักงาน ก.ล.ต. และตลาด
หลกัทรัพย์ฯ ก าหนด อาจส่งผลให้ต้องมีการขออนมุตัิการท ารายการจากทัง้จากคณะกรรมการและท่ีประชมุผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ และ BIGC ซึง่อาจส่งผลให้กิจการทัง้สองมีความคล่องตวัในการด าเนินธุรกิจลดลง 

 

นอกจากนี ้บริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านอื่นๆ อาทิ ความเสี่ยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนของเงินสกลุยโูร ท่ีบริษัทฯ 
จะช าระเป็นค่าซือ้หุ้นของ BIGC (บวกด้วยเงินสดสทุธิในเสาวนีย์) ให้แก่ผู้ขาย ความเสี่ยงจากการลงทนุในธุรกิจใหม่ท่ี
บริษัทฯ มีประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจท่ีจ ากดั  
 
ทัง้นี ้ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาข้อมลูข้อดี ข้อด้อย ความเสี่ยงของการเข้าท ารายการซือ้หุ้น BIGC ได้เพิ่มเติมในส่วนท่ี 1 

ข้อ 1.2.2 ของรายงานฉบบันี ้
 
การได้มาซึ่งหุ้น C-Distribution Asia 
ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า การเข้าท ารายการดงักล่าวมีข้อด ีดงันี ้
1. เน่ืองจากเป็นการขยายการลงทนุในธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) ซึง่เป็นธุรกิจท่ีมีแนวโน้มการเติบโต

อย่างต่อเน่ืองในอนาคต ตามการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีมีการซือ้ขายสินค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เพิ่มมากขึน้ สะท้อนจากมลูค่าพาณิชย์อเิล็กทรอนิกส์ (รวม e-Auction) ในประเทศไทยในปี 2557 – 2558 ท่ีมีมลูค่า
สงูถงึ 2.03 ล้านล้านบาท และ 2.11 ล้านล้านบาท ตามล าดบั ประกอบกบั C-Distribution Asia และ CDT ซึง่เป็น
บริษัทย่อยท่ีเป็นผู้ด าเนินการเว็บไซต์ www.cdiscount.co.th เพื่อให้บริการซือ้ขายสินค้าออนไลน์ในประเทศไทย 
เป็นกิจการท่ีมีความพร้อมและศักยภาพในการด าเนินธุรกิจ โดยมีระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์ของตนเอง มี
สมาชิกเว็บไซต์ประมาณ 160,000 คน รวมถึงมีผู้บริหารและพนกังานท่ีมีประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) อีกทัง้ Cdiscount เป็นหนึง่ในผู้ให้บริการเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซรายใหญ่ของโลก ดงันัน้
ธุรกิจเว็บไซต์ www.cdiscount.co.th ซึง่บริษัทฯ จะได้มาภายหลงัจากการซือ้หุ้น C-Distribution Asia นัน้ อาจช่วย
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เสริมกับธุรกิจร้านค้าปลีกสมัยใหม่และ “บิ๊กซี ช็อปปิ้ง ออนไลน์” ของ BIGC ซึ่งเป็นกิจการท่ีบริษัทฯ มีความ
ประสงค์จะเข้าลงทนุในช่วงเวลาเดียวกนั รวมไปถึงธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) ของ BJC ท่ีอยู่
ระหว่างการเร่ิมต้นได้อีกด้วย 

2. เพิ่มความแข็งแกร่งแก่ธุรกิจ Online Shopping ให้แก่ BIGC มากยิ่งขึน้ และครอบคลมุทกุช่องทาง (omni-channel) 
3. มีโอกาสท่ีจะปรับโครงสร้างการถือหุ้นให้ BIGC เป็นผู้ถือหุ้นใน C-Distribution Asia ได้ร้อยละ 100 ในอนาคต ซึง่จะ

ส่งผลให้ BIGC สามารถบริหารจดัการ และสนนุสนนุธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) ของ BIGC และ
กลุ่มบริษัทได้อย่างเต็มท่ี 

4. มลูค่าการเข้าลงทุนในหุ้น C-Distribution Asia รวมมลูค่าเงินลงทนุจ านวน 21.5 ล้านยโูร หรือประมาณ 856.00 
ล้านบาท อยู่ในช่วงราคาท่ีเหมาะสมซึง่ประเมินโดยท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระด้วยวิธีการเปรียบเทียบกบับริษัทอื่นท่ี
ประกอบกิจการประเภทเดียวกนัหรือใกล้เคียงแบบ มลูค่ากิจการต่อรายได้ (EV/Sales) ซึง่เท่ากบั 576.3 – 1,083.3  
ล้านบาท (รายละเอียดการประเมินราคายตุิธรรมของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระปรากฏในส่วนท่ี 2 ข้อ 2.3.1 ของ
รายงานฉบบันี)้  

5. เงื่อนไขการซือ้หุ้น C-Distribution Asia (รายละเอียดปรากฎในสรุปเงื่อนไขส าคญัของสญัญาซือ้ขายหุ้น ในส่วนท่ี 2 
ข้อ 2.1.2 ของรายงานฉบบันี)้ เป็นเง่ือนไขและ/หรือข้อก าหนดท่ีเป็นธรรมและมีความเหมาะสม เช่น การส่งมอบ
หลกัทรัพย์ เมื่อมีการช าระเงินครบถ้วน และสิทธิเรียกร้องกรณีท่ีผู้ขายผิดค ารับประกัน ได้สูงสุดร้อยละ 100 ของ
ราคาซือ้ขาย เป็นต้น 

  
ดงันัน้ ผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการเข้าท ารายการดงักล่าว อย่างไรก็ตาม การเข้าท ารายการดงักล่าวมีข้อด้อยและความเสี่ยง

หลายประการ ดงันี ้ 
1.     ภายหลงัการเข้าท ารายการ ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ อาจจะด้อยลงจากหลายปัจจยั อาทิ 

 บริษัทฯ อาจต้องรับรู้ผลขาดทนุจากการด าเนินงานของ C-Distribution Asia และ CDT ในงบการเงินของ
บริษัทฯ ก่อนท่ีธุรกิจจะมีความสามารถในการสร้างก าไรท่ีดีขึน้ในอนาคตตามการคาดการณ์  ท าให้ผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ ด้อยลงจากการจดัท างบการเงินรวมดังกล่าว โดยในปี 2558 CDT มีขาดทนุสทุธิ 304 
ล้านบาท 

 ผลกระทบจากการบนัทึกค่าความนิยม (Goodwill) ในกรณีท่ีมลูค่าการเข้าซือ้หุ้นสามญัของ C-Distribution 
Asia ท่ี 21.5 ล้านยโูร หรือประมาณ 856.00 ล้านบาท สงูกว่ามลูค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์และหนีส้ินของ C-
Distribution Asia ณ วนัท าการซือ้ขาย โดยบริษัทฯ จะต้องมีการประเมินมลูค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์และ
หนีส้ินของ BIGC ทัง้ท่ีมีตวัตน และไม่มีตวัตน ณ วนัท าการซือ้ขาย ภายหลงัจากการเข้าซือ้เงินลงทนุในครัง้นี ้
เสร็จสมบรูณ์ ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 C-Distribution Asia มีสินทรัพย์จ านวน 564 ล้านบาท และ
หนีส้ินจ านวน 388 ล้านบาท ในขณะท่ี CDT มีสินทรัพย์จ านวน 478 ล้านบาท และหนีส้ินจ านวน 891 ล้าน
บาท ภายหลงัการเข้าท ารายการ ในกรณีท่ีกลุ่มบริษัทไม่สามารถปรับปรุงผลการด าเนินงานของ  CDT ได้
ตามท่ีคาดการณ์ไว้ อาจส่งผลให้บริษัทฯ ต้องท าการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ค่าความนิยมดงักล่าว
ในภายหลงั ซึง่จะมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯ ในอนาคต  
 

2.  ภายหลงัการเข้าซือ้หุ้นของ C-Distribution Asia บริษัทฯ จะไม่ได้เป็นเจ้าของชื่อการค้า Cdiscount เพื่อใช้ในการ
ด าเนินธุรกิจเว็บไซต์ www.cdiscount.co.th ท่ีด าเนินการโดย CDT ซึง่เป็นบริษัทย่อยของ C-Distribution Asia อยู่
ในปัจจุบัน ทัง้นี ้การเปลี่ยนแปลงชื่อการค้าของเว็บไซต์ www.cdiscount.co.th ท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต อาจมี
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ผลกระทบต่อยอดขายจากกลุ่มลูกค้าท่ีมีท่ีมีความภกัดีกับชื่อการค้า Cdiscount  อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีแผนการ
ด าเนินงานด้านการตลาดเพ่ือลดผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึน้ดงักล่าว นอกจากนี ้CDT มีระยะเวลา 6 เดือน ในการใช้
ชื่อการค้า Cdiscount  โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และสามารถใช้ระบบสนับสนนุต่างๆ จนถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ซึ่ง
บริษัทฯ เห็นว่าระยะเวลาดงักล่าวเป็นระยะเวลาท่ีเพียงพอต่อการด าเนินการเพื่อรองรับการเปลี่ยนชื่อการค้า รวมถงึ
การเรียนรู้เพื่อจดัเตรียมระบบสนบัสนนุของตนเอง 

 
3. การเข้าท ารายการดงักล่าวท่ีมีมลูค่าเงินลงทนุทัง้สิน้ 21.5 ล้านยโูร หรือประมาณ 856.00 ล้านบาท รวมทัง้หนีข้อง C- 

Distribution Asia อีกประมาณ 6.25 ล้านยูโร คิดเป็นเงินประมาณ 249 ล้านบาท ซึ่งผู้ซือ้ต้องช าระให้แก่ผู้ ขาย
เพิ่มเติมจากค่าหุ้น C-Distribution Asia จะมีแหล่งเงินทนุในการเข้าท ารายการจากวงเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนั
การเงิน (Bridging Loan) ระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน ดังนัน้ จึงส่งผลให้บริษัทฯ มีภาระเงินกู้ยืมและค่าใช้จ่าย
ดอกเบีย้จากสถาบนัการเงินเพิ่มขึน้ โดยภายหลงัจากการเข้าท ารายการเข้าซือ้หุ้นสามญัทัง้หมดของ BIGC และ C-
Distribution Asia แล้ว บริษัทฯ จะมีหนีส้ินท่ีภาระดอกเบีย้ ประมาณ 239,060 ล้านบาท และมีอตัราส่วนหนีส้ินท่ีมี
ภาระดอกเบีย้ต่อทุนประมาณ  11.51 เท่า (พิจารณาจากงบการเงินส าหรับปี 2558 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 
โดยไม่รวมผลการด าเนินงานท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต) ในระยะสัน้ท่ีบริษัทฯ จะจดัหาเงินทนุจากการกู้ยืมสถาบนัการเงิน   

 
4. เป็นการลงทนุในธุรกิจใหม่ท่ีกลุ่มบริษัทมีประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจท่ีจ ากดั โดยปัจจบุนักลุ่มบริษัทเร่ิมด าเนิน

ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) มาเป็นเวลา 1 ปี ท าให้บริษัทฯ ต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษาธุรกิจ
ของ C-Distribution Asia และ CDT รวมทัง้ต้องพึง่พิงความรู้และประสบการณ์ของบคุลากรเดิม ในช่วงแรกของการ
เข้าบริหารจดัการธุรกิจของทัง้สองกิจการ   

 

5. การเข้าท ารายการดงักล่าวมีความเสี่ยงท่ีอาจส่งผลกระทบด้านลบต่อบริษัทฯ เช่น ความเสี่ยงจากความผนัผวนของ
อตัราแลกเปลี่ยนในการช าระเงินค่าหุ้น C-Distribution Asia และหนีท่ี้ C-Distribution Asia มีต่อบริษัทในกลุ่ม
ผู้ขายให้แก่ผู้ขายเป็นสกลุยูโร รวมถึงการจ่ายช าระคืนหนีเ้งินกู้  เน่ืองจากบริษัทฯ มีการกู้ยืมเงินเพื่อใช้เป็นแหล่ง
เงินทนุในการเข้าท ารายการในสกลุยโูร ความเสี่ยงท่ีผลการด าเนินงานของ C-Distribution Asia ไม่เป็นไปตามท่ี
คาดการณ์ไว้จากหลายสาเหต ุอาทิ การชะลอตวัของเศรษฐกิจ ก าลงัซือ้ผู้บริโภค ภาวะการแข่งขนัท่ีรุนแรงของธุรกิจ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) ส่งผลให้บริษัทฯ อาจต้องมีการด้อยค่าเงินลงทนุ กรณีไม่ได้รับผลตอบแทน
จากการลงทนุ C-Distribution Asia ตามท่ีคาดการณ์ไว้ 

 
ทัง้นี ้ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาข้อมลูข้อดี ข้อด้อย ความเสี่ยงของการเข้าท ารายการซือ้หุ้น  C-Distribution Asia ได้

เพิ่มเตมิในส่วนท่ี 2 ข้อ 2.2.2 ของรายงานฉบบันี ้



รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการได้มาซึง่สินทรัพย์ 
 

 
17 

 

ส่วนที่ 1 การเข้าซือ้หุ้นสามัญของบริษัท บิก๊ซ ีซเูปอร์เซน็เตอร์ จ ากัด (มหาชน) 
 

1.1 ลักษณะและรายละเอียดของรายการ 
ตามท่ีเมื่อช่วงเดือนมกราคม 2559 ท่ีผ่านมา Casino Guichard - Perrachon SA (“Casino Group”) ได้เปิดให้มีการประมลูเพื่อ
เสนอซือ้หุ้นทัง้หมดของ BIGC ท่ีถือโดย Geant จ านวน 264,797,600 หุ้น (หรือคิดเป็นร้อยละ 32.09) และท่ีถือโดยเสาวนีย์ จ านวน 
218,280,000 หุ้ น (หรือคิดเป็นร้อยละ 26.46) นัน้  ทัง้นี ้เน่ืองด้วยบริษัทฯ เห็นว่า BIGC เป็นกิจการท่ีมีศักยภาพ มีผลการ
ด าเนินงานท่ีดีและจ่ายปันผลอย่างต่อเน่ือง อีกทัง้ BIGC ยงัเป็นผู้น าด้านกิจการค้าปลีกสินค้าอปุโภคบริโภครายใหญ่ในประเทศ
ไทย การเข้าซือ้หุ้น BIGC จึงเป็นขัน้ตอนส าคญัเชิงกลยทุธ์ของบริษัทฯ ซึง่จะช่วยสนบัสนนุและเสริมสร้างการขยายธุรกิจค้าปลีก
ของบริษัทฯ ท าให้บริษัทฯ มีช่องทางในการเข้าสู่ตลาดค้าปลีกขนาดใหญ่ในประเทศไทยได้อย่างรวดเร็ว และช่วยต่อยอดธุรกิจด้าน
อื่นๆ ของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี ดงันัน้ ฝ่ายจดัการของบริษัทฯ จงึมีความสนใจท่ีจะเข้าร่วมประมลูซือ้หุ้น BIGC โดยได้ศึกษาข้อมลู
ต่างๆ เกี่ยวกบักิจการและราคาหุ้นของ BICG เพื่อเป็นข้อมลูประกอบการพิจารณาเข้าร่วมประมลู อย่างไรก็ดี เน่ืองด้วยบริษัทฯ มี
สถานะเป็นบริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ส่งผลให้การเข้าซือ้หุ้น BIGC เป็นรายการท่ีจะต้องได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ถือ
หุ้นของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง บริษัทฯ จึงไม่สามารถเข้าร่วมการประมลูเพื่อซือ้หุ้นดังกล่าวในนามของ
บริษัทฯ เองได้ เน่ืองด้วยเง่ือนไขในการเข้าร่วมประมลู ซึ่งผู้ ขายมิให้มีการเปิดเผยข้อมลู อีกทัง้สัญญาจะท าการขายหุ้นท่ีจะท า
ขึน้กบัผู้ชนะประมลูจะต้องไม่มีการก าหนดเง่ือนไขใดๆ ท่ีอาจส่งผลให้เกิดความไม่แน่นอนในการซือ้ขายหุ้นตามสัญญาให้ส าเร็จ
ลลุ่วง รวมถงึยงัมีข้อจ ากดัในเร่ืองระยะเวลา เน่ืองจากผู้ขายประสงค์ท่ีจะปิดการประมลูและเข้าท าสญัญาจะขายหุ้นโดยเร็ว ในการ
นีเ้พื่อมิให้บริษัทฯ สญูเสียโอกาสที่ส าคญัในทางธุรกิจ ฝ่ายจดัการของบริษัทฯ จงึได้ขอให้ TCC  ซึง่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 
(ณ วนัท่ี  1 กนัยายน 2558 TCC ถือหุ้นบริษัทร้อยละ 73.83 ของหุ้นทัง้หมดของบริษัทฯ) ท าการเป็นตวัแทนบริษัทฯ ในการเข้าซือ้
หุ้น BIGC จากCasino Group ในราคาและเงื่อนไขท่ีฝ่ายจดัการของบริษัทฯ ได้น าเสนอต่อ TCC เพื่อพิจารณา โดยไม่มีการเปิดเผย
ชือ่บริษัทฯจนกว่าจะประมลูได้  ทัง้นี ้การท่ีฝ่ายจดัการของบริษัทฯ ได้ตดัสินใจเข้าร่วมประมลูซือ้หุ้น BIGC เนื่องจากได้รับค ารับรอง
จาก TCC ว่า TCC ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึง่ถือหุ้นบริษัทฯ ในสดัส่วนร้อยละ 73.83 จะออกเสียงลงมติอนมุตัิการเข้าซือ้หุ้น 
BIGC ดงักล่าว หากการประมลูเป็นผลส าเร็จ  
 

ทัง้นี ้การยื่นประมลูและเจรจาเงื่อนไขในการซือ้ขายหุ้น BIGC กบั Casino Group ในครัง้นี ้เกิดขึน้ท่ีประเทศสิงคโปร์ในช่วงต้นเดือน
กมุภาพนัธ์ 2559 โดยการตัดสินใจเร่ืองราคาและเง่ือนไขในทางธุรกิจในการเจรจาซือ้ขายหุ้น BIGC เป็นการตัดสินใจโดยฝ่าย
จดัการของบริษัทฯ ผ่านผู้ เจรจาของบริษัทฯ ท่ีได้เข้าร่วมเจรจาในการประมลูกบัผู้ขายข้างต้น การด าเนินการทัง้หมดจึงเป็นเร่ืองท่ี 
TCC กระท าไปตามท่ีได้รับมอบหมายในฐานะตวัแทนของบริษัทฯ และบริษัทฯ ในฐานะตวัการจึงมีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายท่ีจะ
เข้ารับสญัญาจะท าการขายหุ้น BIGC ฉบบัลงวนัท่ี 5 กมุภาพนัธ์ 2559  ซึง่ TCC ได้เข้าท ากบั Geant ไว้แทนบริษัทฯ ทัง้นี ้ความ
คิดเห็นของท่ีปรึกษากฎหมายของ BJC เกี่ยวกบัการเข้าซือ้หุ้น BIGC ปรากฏในส่วนท่ี 1 ข้อ 1.1.2 (ข) ของรายงานฉบบันี ้
 

ต่อมาเมื่อวนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 2559  ท่ีประชมุคณะกรรมการของบริษัทฯ ครัง้ท่ี 1/2559 ได้มีมตใิห้น าเสนอต่อท่ีประชมุวิสามญัผู้ถือ
หุ้นของบริษัทฯ ครัง้ท่ี 1/ 2559 ซึง่จะจดัขึน้ในวนัท่ี 21 มีนาคม 2559 เพื่อพิจารณาอนมุตัิให้  

(1) บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าซือ้หุ้นสามญัของ BIGC จ านวน 483,077,600 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 58.55 ของหุ้นท่ี
ออกจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของ BIGC) โดย (1) การซือ้หุ้น BIGC จาก Geant  จ านวน 264,797,600 หุ้น ในราคาหุ้นละ 252.88 บาท 
คิดเป็นมลูค่า 66,962,017,088 บาท และ (2) การซือ้หุ้ นทัง้หมดในเสาวนีย์3 (จ านวน 202,000 หุ้น) เพื่อให้ได้มาซึ่งหุ้น BIGC 

                                                           
3  เสาวนีย์จดัตัง้บริษัทเม่ือวนัท่ี 5 มิถุนายน 2541 ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน 20.20 ล้านบาท และประกอบธุรกิจถือหุ้นในบริษัทจ ากัด
มหาชน ได้แก่ BIGC เพียงบริษัทเดียว กรรมการของเสาวนีย์ ประกอบด้วย นายโรเบิร์ต เจมส์ ซิสเซล* นายศขุสนัน่ โชติกเสถียร และ
นางคริสเตล เฌอเนวิแอฟ คริสเตียน ยูซ์ ดฟููร์ ผู้ ถือหุ้นของเสาวนีย์  ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2558 ได้แก่ (1) Geant International BV ถือ
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จ านวน 218,280,000 หุ้น ท่ีถือโดยเสาวนีย์ คิดเป็นมลูค่า 55,198,646,400 บาท บวกด้วยเงินสดสทุธิในเสาวนีย์4(ในกรณีท่ี Geant 
และเสาวนีย์ได้รับ หรือจะได้รับเงินปันผลปี 2558 จาก BIGC ให้น าจ านวนเงินปันผลท่ีได้รับหรือจะได้รับดงักล่าวมาหกัออกจาก
ราคาซือ้ขายหุ้น) โดยจะช าระให้แก่ผู้ขายเป็นเงินสกลุยโูร (ท่ีอตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัท่ี 5 กมุภาพนัธ์ 2559 ซึง่เป็นวนัท่ีคู่สญัญา
เข้าท าสญัญาจะท าการขายหุ้น BIGC) ทัง้นี ้ข้อมลูทางการเงินตามงบการเงินของเสาวนีย์ ส าหรับปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2556 – 2557 มีรายละเอียดโดยสรุปดงันี ้

 
งบแสดงฐานะการเงนิ (หน่วย : ล้านบาท) 2556 2557 

สินทรัพย์หมุนเวยีน   
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด       526.93    1,546.51  
เงินลงทนุชัว่คราว       609.49                 -    
สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น           6.31  22.95  
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน  1,142.74   1,569.46  
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน   
เงินลงทนุในบริษัทร่วม*   2,182.80    2,182.80  
เงินลงทนุในบริษัทย่อย**           0.51            0.51  
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน  2,183.31   2,183.31  
รวมสินทรัพย์  3,326.04   3,752.77  
หนีส้นิหมุนเวียน   
ค่าบริหารงานค้างจ่าย       156.34                 -    
หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 5.59 23.61 
รวมหนีส้นิหมุนเวียน     161.93       23.61  
รวมหนีส้นิ     161.93       23.61  
ส่วนของผู้ถือหุ้น   
หุ้นสามญัที่ออกและช าระแล้ว           9.80            9.80  
หุ้นบริุมสิทธิท่ีออกและช าระแล้ว         10.40          10.40  
ส่วนเกินมลูค่าหุ้นสามญั         29.50          29.50  
ก าไรสะสม   3,114.41    3,679.46  
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  3,164.11   3,729.16  
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น  3,326.04   3,752.77  
หมายเหต ุ* เงินลงทนุใน BIGC 
              ** เงินลงทนุในบริษัทจ ากดั ซึง่จากข้อมลู www.bol.co.th บริษัทดงักล่าวได้เลิกและช าระบญัชี  

แล้วเม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 2558 
 

                                                                                                                                                                                           

หุ้นร้อยละ 49.0 (2) นางสาวบุษบา แตงสุวรรณ ถือหุ้นร้อยละ 25.0 (3) นายศขุสนัน่ โชติกเสถียร ถือหุ้นร้อยละ 25.0 และผู้ ถือหุ้นอ่ืน
รวม 6 ราย ถือหุ้นรวมกนัร้อยละ 1.00 (ท่ีมา : www.bol.co.th และงบการเงินของเสาวนีย์)  

   หมายเหต ุ* นายโรเบร์ิต เจมส์ ซสิเซล ด ารงต าแหน่งเป็น ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ของ BIGC 
4   นอกจากการช าระราคาซือ้ขายหุ้นให้แก่ Geant แล้ว สญัญาจะท าการขายหุ้นยงัก าหนดให้ผู้ซือ้จะต้องช าระเงินให้แก่ผู้ขายเป็นจ านวน
เทา่กบัจ านวน “เงินสดสทุธิ” คงเหลือ (ค านวณจากจ านวนสินทรัพย์หมนุเวียนหกัด้วยหนีส้ินหมนุเวียน) ในเสาวนีย์ ณ วนัท่ีการซือ้ขาย
เสร็จสมบรูณ์ (ตามที่ผู้ขายจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 5 วนัท าการ) โดยการช าระเงินในส่วนนี ้สญัญาจะท าการขายหุ้นก าหนดให้ช าระแก่
ผู้ขายเป็นเงินสกลุยโูรที่อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีได้รับแจ้งจ านวน “เงินสดสทุธิ” ดงักล่าวจากผู้ขาย (ตามข้อมลูล่าสุดท่ีได้รับจากผู้ขาย 
เสาวนีย์ มี “เงินสดสทุธิ” คงเหลือเป็นจ านวนทัง้สิน้ประมาณ 2,141.41 ล้านบาท ซึง่จ านวนเงินท่ีจะต้องช าระจริงอาจเปล่ียนแปลงตาม
สถานะทางการเงินของ เสาวนีย์ ณ วนัท่ีการซือ้ขายเสร็จสมบรูณ์) 

http://www.bol.co.th/
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งบแสดงผลการด าเนินงาน (หน่วย : ล้านบาท) 2556 2557 

รายได้ 
  เงินปันผลรับ       482.40        556.61  

รายได้อื่น         25.63  31.26  
รายได้รวม     508.03      587.87  
รวมค่าใช้จ่าย      18.69       12.00  
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้     489.33      575.87  
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้           1.39            9.37  
ก าไรส าหรับปี     487.94  566.50  

 
(2) บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของ BIGC เพื่อปฏิบตัิให้เป็นไปตามหน้าท่ีภายหลงั

การเข้าเป็นผู้ถือหุ้นของ BIGC เกินกว่าจุดท่ีต้องท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการ (Mandatory Tender offer) 
ภายหลงัจากท่ีการซือ้ขายหุ้น BIGC เสร็จสมบรูณ์ในวนัท่ีมีการช าระราคาค่าหุ้น BIGC ให้แก่ผู้ขาย (ซึง่คาดว่าจะเกิดขึน้ก่อน
หรือภายในวนัท่ี 31 มีนาคม 2559) บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยมีการได้มาซึง่หุ้นใน BIGC จ านวนทัง้สิน้ 483,077,600 หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 58.55 ของหุ้นทัง้หมดของ BIGC ซึ่งเกินกว่าจุดท่ีต้องท าค าเสนอซือ้หลักทรัพย์ทัง้หมดของกิจการ ซึ่งหุ้น 
BIGC ส่วนท่ีเหลือทัง้หมด มีจ านวนทัง้สิน้ 341,922,400 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 41.45 ของหุ้นท่ีออกจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของ 
BIGC) โดยราคาในการค าท าเสนอซือ้จะไม่เกินกว่าต้นทนุราคาซือ้ขายหุ้น BIGC ของบริษัทฯ ตาม (1) (อาจจะมีการปรับลง
ตามจ านวนเงินปันผลซึง่ผู้ถือหุ้น BIGC อาจได้รับตามมติท่ีประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 ของ BIGC) ทัง้นี ้การท าค า
เสนอซือ้หลักทรัพย์ทัง้หมดของ BIGC โดยบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยข้างต้นจะเกิดขึน้ต่อเมื่อเง่ือนไขต่างๆ ต่อไปนีไ้ด้
เกิดขึน้ครบถ้วนเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
o ท่ีประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2559 มีมติอนมุตัิให้บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยเข้าซือ้หุ้น BIGC  
o บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยได้มาซึง่หุ้น BIGC จ านวนทัง้สิน้ 483,077,600 หุ้น ภายหลงัจากท่ีช าระราคาซือ้ขายให้แก่

ผู้ขายในวนัท่ีการซือ้ขายหุ้น BIGC เสร็จสมบรูณ์ 
  
ทัง้นี ้เมื่อรวมการได้มาซึง่หุ้น BIGC จาก Geant และจากการเข้าซือ้หุ้นในเสาวนีย์ รวมถงึหุ้น BIGC ท่ีจะได้มาเพ่ิมเติมในกรณี
ท่ีผู้ถือหุ้น BIGC ทกุรายตอบรับค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ท่ีบริษัทฯ เสนอซือ้ การเข้าท ารายการในครัง้นีจ้ะส่งผลให้บริษัทฯ และ/
หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้มาซึ่งหุ้น BIGC รวมจ านวนทัง้สิน้ 825,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของหุ้ น
ทัง้หมดของ BIGC ในราคาหุ้นละไม่เกิน 252.88 บาท รวมมลูค่าเงินลงทนุทัง้สิน้ไม่เกิน 208,626 ล้านบาท (ยงัไม่รวมเงินสด
สทุธิในเสาวนีย์ ซึง่บริษัทฯ ต้องช าระให้แก่ผู้ขายอีกประมาณ 2,141.41 ล้านบาท) 

 
ในกรณีท่ีท่ีประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครัง้ท่ี 1/2559 อนมุตัิให้บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยเข้าซือ้หุ้นสามญัของ BIGC จาก 
Geant และเข้าซือ้หุ้นทัง้หมดของเสาวนีย์ เพื่อได้มาซึง่หุ้น BIGC ซึง่ถือโดยเสาวนีย์ รวมถงึการท าค าเสนอซือ้หุ้น BIGC ส่วนท่ีเหลือ
จากผู้ถือหุ้นของ BIGC บริษัทฯ คาดว่าธุรกรรมรายการซือ้หุ้น BIGC จาก Geant และเข้าซือ้หุ้นทัง้หมดของเสาวนีย์เพื่อให้ได้มาซึง่
หุ้น BIGC ซึง่ถือโดยเสาวนีย์ จะด าเนินการเสร็จสิน้ ภายในวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และหลงัจากนัน้ บริษัทฯ จะด าเนินการท าค า
เสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของ BIGC จากผู้ถือหุ้นรายย่อยท่ีเหลือต่อไป 

 



รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการได้มาซึง่สินทรัพย์ 
 

 
20 

 

1.1.1 ประเภทและขนาดของรายการ  
การได้มาซึง่หุ้น BIGC จาก Geant  และจากการเข้าซือ้หุ้นทัง้หมดในเสาวนีย์ รวมถึงหุ้น BIGC ท่ีจะได้มาเพิ่มเติมในกรณีท่ีผู้ถือหุ้น 
BIGC ทกุรายตอบรับค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ท่ีบริษัทฯ เสนอซือ้ อนัส่งผลให้บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้มาซึง่หุ้น 
BIGC ร้อยละ 100.00 ของหุ้นท่ีออกจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของ BIGC เข้าข่ายเป็นการเข้าซือ้หรือการได้มาซึง่กิจการของบริษัทอื่น
ตามมาตรา107(2) (ข) แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และเป็นรายการได้มาซึง่สินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามนยั
ของประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์  โดยมีขนาดรายการสงูสดุตามเกณฑ์มลูค่ารวมของสิ่งตอบแทน เท่ากบัร้อย
ละ 472.15 โดยค านวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ งวด 9 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และงบการเงินรวมของ BIGC 
ส าหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 (ซึง่เป็นงบการเงินรวมล่าสดุของบริษัทฯ และ BIGC ในวนัท่ีท่ีประชมุคณะกรรมการของ
บริษัทฯ ครัง้ท่ี 1/2559 เมื่อวนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 2559 มีมติเห็นชอบให้เข้าท ารายการและน าเสนอต่อท่ีประชมุผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
อนมุตัิการเข้าท ารายการซือ้หุ้น BIGC) และเมื่อรวมขนาดรายการดงักล่าวกบัรายการได้มาซึง่สินทรัพย์อื่นท่ีบริษัทฯ จะขออนมุัติ
จากท่ีประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2559 เดียวกนันี ้อนัได้แก่ การเข้าหุ้นสามญัของ C- Distribution Asia ซึง่มีขนาดรายการ
สงูสดุตามเกณฑ์มลูค่ารวมของสิ่งตอบแทน เท่ากบัร้อยละ 2.50 จะมีขนาดรายการรวมทัง้สิน้เท่ากบัร้อยละ 474.65 รายละเอียด
การค านวณขนาดรายการได้มาซึง่สินทรัพย์5 เป็นดงันี ้

เกณฑ์การ
ค านวณ 

สูตร 
ขนาดรายการ 

การได้มาซึ่งหุ้น BIGC 
การได้มาซึ่งหุ้น  

C- Distribution Asia 
1.  เ ก ณ ฑ์
สินทรัพย์ท่ี
มีตวัตน 

มลูค่าสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของกิจการท่ีจะเข้าลงทนุ x 100% 
มลูคา่สินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ 

= 19,0831 ล้านบาท x 100% 
       12,6062 ล้านบาท 
= 151.38% 

ไม่สามารถค านวณได้เน่ืองจาก
ไม่ได้รับข้อมูลงบการเงินส าหรับ
ปี 2558 

 รวมขนาดรายการ 151.38% 
2.  เ ก ณ ฑ์
ก าไรสทุธิ 

ก าไรสทุธิจากการด าเนินงานของกิจการท่ีจะเข้าลงทนุ x 100% 
ก าไรสทุธิจากการด าเนินงานของบริษัทฯ 

=  6,8983 ล้านบาท x 100% 
          2,6634 ล้านบาท 
 = 259.02% 

= 46 ล้านบาท x 60% 
      2,6634 ล้านบาท 
= 0.09% 

 รวมขนาดรายการ 259.11% 
3. เกณฑ์
มูลค่ารวม
ของสิ่ง 
ตอบแทน 

มลูคา่กิจการของกิจการท่ีจะเข้าลงทุน x 100% 
สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ 

=  208,626 ล้านบาท x 100% 
               44,1875 

=   472.15% 

= (856 + 249 ล้านบาท)  x 100% 
44,1875 

= 2.50% 

 รวมขนาดรายการ 474.65%7 
หมายเหต:ุ 1 มลูคา่สินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของ BIGC ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  

 2  มลูค่าสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 ตามงบการเงินรวมงวด 9 เดือนของ
บริษัทฯ ส าหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 

3  ก าไรสทุธิจากการด าเนินงานของ BIGC ส าหรับรอบระยะเวลา 12 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  
4  ก าไรสทุธิจากการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ส าหรับรอบระยะเวลา 12 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 
5  สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 
6  ก าไรสุทธิจากการด าเนินงานของ C–Distribution Asia ส าหรับรอบระยะเวลา 12 เดือน สิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 
อ้างอิงจากหมายเหตปุระกอบงบการเงินของ BIGC 

7 เม่ือพิจารณาขนาดรายการจากงบการเงินฉบบัตรวจสอบส าหรับปี สิน้สุด ณ 31 ธันวาคม 2558 ของ BJC แล้ว ขนาด
รายการได้มากรณีเข้าซือ้หุ้นสามญัของ BIGC  ตามเกณฑ์มลูคา่สิ่งตอบแทนเท่ากบัร้อยละ 466.72 และขนาดรายการได้มา
กรณีเข้าซือ้หุ้นสามญั C-Distribution Asia ตามเกณฑ์มลูคา่สิ่งตอบแทนเท่ากบัร้อยละ 2.47 ซึง่เม่ือรวมขนาดรายการได้มา
ทัง้สองรายการสงูสดุตามเกณฑ์มลูคา่สิ่งตอบแทนจะเทา่กบัร้อยละ 469.19 

                                                           
5  ค านวณจากหุ้น BIGC ท่ีจะได้มาโดยใช้ราคาซือ้ขายตอ่หุ้น BIGC สงูสดุท่ีผู้ขายจะมีสิทธิได้รับ 252.88 บาทตอ่หุ้น 



รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการได้มาซึง่สินทรัพย์ 
 

 
21 

 

 

ทัง้นี ้การได้มาซึง่หุ้น BIGC และ C- Distribution Asia ดงักล่าว ท่ีมีขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 100.00 เข้าข่ายเป็นรายการได้มา
ซึง่สินทรัพย์ประเภทท่ี 4 ส่งผลให้บริษัทฯ มีหน้าท่ีต้องเปิดเผยสารสนเทศการท ารายการของบริษัทฯ ต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ และต้อง
ขออนมุตัิการเข้าท ารายการจากท่ีประชมุผู้ถือหุ้น โดยต้องได้รับคะแนนเสียงอนมุตัิไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้
ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย  ซึง่จากรายชื่อผู้ถือหุ้นตามวนัปิดสมดุ
ทะเบยีนล่าสดุ (ณ วนัท่ี 1 กนัยายน 2558)  ไม่มีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รายใดเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการเข้าท ารายการดงักล่าว   
 

อย่างไรก็ดี การเข้าท าธุรกรรมดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทางอ้อม  (BackDoor Listing) 
เน่ืองจากธุรกิจของ BIGC มีลกัษณะท่ีคล้ายคลึงหรือเสริมกนักบัธุรกิจของบริษัทฯ  อีกทัง้ บริษัทฯ ไม่มีนโยบายจะเปลี่ยนแปลงท่ี
ส าคญัในธุรกิจหลกัของบริษัทฯ นอกจากนี ้กลุ่มบริษัทภายหลงัการได้มาซึง่หุ้นของ BIGC จะยงัคงมีคณุสมบตัิเหมาะสมท่ีจะจด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ เนื่องจาก BIGC มีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ อยู่แล้ว และการเข้าท ารายการ
ในครัง้นี ้จะไม่ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยัส าคญัในคณะกรรมการและอ านาจควบคมุของบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นท่ีมีอ านาจ
ควบคมุบริษัทฯ แต่อย่างใด ดงันัน้ บริษัทฯ จึงได้รับยกเว้นไม่ต้องยื่นขอให้พิจารณารับหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นหลกัทรัพย์จด
ทะเบยีนต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ ใหม่อีกครัง้ ตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ 
 
ทัง้นี ้รายการเข้าซือ้หุ้น BIGC และ C- Distribution Asia ดงักล่าว ไม่เข้าข่ายเป็นรายการท่ีเกี่ยวโยงกนัของบริษัทฯ เนือ่งจากGeant 
เข้าท าสญัญาจะท าการขายหุ้นกบั TCC ฉบบัลงวันท่ี 5 กมุภาพนัธ์ 2559 โดย TCC ตกลงเป็นตัวแทนให้แก่บริษัทฯ ในการยื่น
ประมลูซือ้หุ้น BIGC ภายใต้เง่ือนไขทางด้านราคาและเง่ือนไขอื่นตามท่ีบริษัทฯ ในฐานะตวัการก าหนด  โดยเมื่อ TCC เป็นผู้ชนะ
การประมลูและได้เข้าท าสญัญาจะท าการขายหุ้นในนามของ TCC บริษัทฯ ในฐานะตวัการจึงมีสิทธิเข้าซือ้หุ้นและ/หรือให้บริษัท
ย่อยของบริษัทฯ เข้าซือ้หุ้นตามสญัญาจะท าการขายหุ้น BIGC จากผู้ขายได้โดยตรง ตามเง่ือนไขของกฎหมายและหลกัการของ
สญัญาท่ีท าขึน้ไว้ และธุรกรรมของบริษัทฯ ข้างต้นจงึไม่ใช่การเข้าท าธุรกรรมกบั TCC อนัจะถือเป็นรายการท่ีเกี่ยวโยงกนั และ TCC 
ไม่ถือเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย ทัง้นี ้รายละเอียดความคิดเห็นของท่ีปรึกษากฎหมายของ BJC เกี่ยวกับการเข้าซือ้หุ้น BIGC 
ปรากฏในข้อ 1.1.2 (ข) ของรายงานฉบบันี)้ 
 
1.1.2 คู่ สัญญา เงื่อนไขส าคัญของสัญญา และข้อมูลสินทรัพย์ในการเข้าท ารายการ 
 

(ก) สัญญาจะท าการขายหุ้น BIGC (สรุปโดยบริษัท วีระวงค์, ชินวฒัน์ และเพียงพนอ จ ากดั) 
คู่สัญญา 
คู่สญัญา : o Geant International BV (บริษัทซึง่จดัตัง้และด ารงอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศ

เนเธอร์แลนด์) (“ผู้ขาย” หรือ “Geant”)  
o บริษัท ทีซซี ีคอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (บริษัทซึง่จดัตัง้และด ารงอยู่ภายใต้กฎหมายของ

ประเทศไทย) ( “TCC”) ซึง่เข้าท าสญัญาในฐานะตวัแทนของบริษัทฯ 
ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
ระหว่างกนั         

: o บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ไม่มีความเกี่ยวข้องกบัผู้ขาย  
o TCC ในฐานะตัวแทนของบริษัทฯ ในการยื่นข้อเสนอเข้าร่วมประมูลและเข้าท า

สญัญาจะท าการขายหุ้น BIGC กบัผู้ขาย เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ (ณ 
วนัท่ี 1 กนัยายน 2558 บริษัท ทีซซี ีคอร์ปอเรชัน่ จ ากดั ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 73.83 
ของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ)  
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สรุปเงื่อนไขส าคญัของสญัญา 
วนัท่ีลงนามในสญัญา : 5 กมุภาพนัธ์ 2559 
หุ้นท่ีจะท าการซือ้ขาย : (1) หุ้นสามญัของ BIGC จ านวน 264,797,600 หุ้น ซึง่คิดเป็นร้อยละ 32.09 ของจ านวน

หุ้นและสิทธิการออกเสียงทัง้หมดใน BIGC ซึง่ถือโดยผู้ขาย 
(2) หุ้นของบริษัท เสาวนีย์โฮลดิง้ส์ จ ากดั (“เสาวนีย์”) ซึง่คิดเป็นร้อยละ 100 ของ

จ านวนหุ้นและสิทธิการออกเสียงทัง้หมดในเสาวนีย์ ประกอบด้วย 
(2.1) หุ้นสามญักลุ่ม ก. จ านวน 98,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท  
(2.2) หุ้นบริุมสิทธิกลุ่ม ข. จ านวน 102,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท 
(2.3) หุ้นบริุมสิทธิกลุ่ม ค. จ านวน 2,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท  
หมายเหต ุ - เสาวนีย์ถือหุ้น BIGC จ านวน 218,280,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 26.46 

ของจ านวนหุ้นและสิทธิการออกเสียงทัง้หมดใน BIGC 
- เมื่อการซือ้ขายหุ้นตามสญัญานีเ้สร็จสิน้ ผู้ซือ้จะเข้าถือหุ้น BIGC  ร้อยละ 

58.55 ของจ านวนหุ้นและสิทธิการออกเสียงทัง้หมดใน BIGC 
ราคาซือ้ขาย : o คู่สญัญาตกลงก าหนดราคาส าหรับหุ้น BIGC ท่ีราคา เท่ากบั 252.88 บาทตอ่หุ้น 

ประกอบด้วย 
(1) ราคาซือ้ขายหุ้น BIGC ท่ีถือโดย Geant จ านวน 264,797,600 หุ้น คิดเป็น

มลูค่า 66,962,017,088 บาท  
(2) ราคาซือ้ขายหุ้น BIGC ท่ีถือโดยเสาวนีย์ จ านวน 218,280,000 หุ้ น คิดเป็น

มลูค่า 55,198,646,400 บาท บวกด้วยเงินสดสทุธิในเสาวนีย์ ณ วนัท่ีการซือ้
ขายหุ้นตามสญัญานีเ้สร็จสิน้ ซึง่ผู้ขายจะแจ้งล่วงหน้า 5 วนัท าการ 

o ก่อนสิน้สดุการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของ BIGC ซึง่เป็นหน้าท่ีตามกฎหมาย 
กรณีผู้ซือ้ได้มาซึง่หุ้นสามญัของ BIGC ในราคาท่ีสงูกว่า 252.88 บาทต่อหุ้นของ BIGC 
โดยเทียบตามเกณฑ์บาทต่อบาท ผู้ ซือ้ตกลงท่ีจะช าระเงินสดเพิ่มเติมแก่ผู้ ขายเป็น
จ านวนเท่ากบัผลคณูของ (1) ราคาต่อหุ้นดงักล่าวในส่วนท่ีเกินกว่า 252.88 บาท คณู
ด้วย (2) 483,077,600 (จ านวนหุ้น BIGC ท่ีถือโดย Geant และเสาวนีย์) 

o ในกรณีท่ี Geant และเสาวนีย์ได้รับ หรือจะได้รับเงินปันผลปี 2558 จาก BIGC ให้น า
จ านวนเงินปันผลท่ีได้รับหรือจะได้รับดงักล่าวมาหกัออกจากราคาซือ้ขายหุ้น 

การช าระราคาซือ้ขาย : ในการช าระราคาซือ้ขายให้แก่ Geant ตามสญัญาฉบบันี ้ผู้ซือ้ตกลงช าระราคาซือ้ขาย
เป็นเงินสกลุยโูรโดยใช้อตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัท่ีท าสญัญาฉบบันี ้(ยกเว้นในส่วนของเงิน
สดสุทธิในเสาวนีย์ ให้ใช้อตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัท่ีได้รับแจ้งจ านวนเงินจากผู้ขาย  โดย
อตัราแลกเปลี่ยนจะอ้างอิงตามอตัราแลกเปลี่ยนท่ีเป็นสากล ตามข้อก าหนดท่ีระบไุว้แล้ว
ในสญัญา) 

ข้อตกลง : ฝ่ายผู้ขาย  
o การประกอบธุรกิจ : ในช่วงเวลาตัง้แต่วนัท่ีลงนามในสญัญาฉบบันีจ้นถึงวนัท่ีการซือ้

ขายเสร็จสมบรูณ์ ผู้ขายจะด าเนินการให้ BIGC ด าเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ืองตามปกติ
เช่นเดียวกบัท่ีได้ด าเนินมาก่อนวนัท่ีลงนามในสญัญาฉบบันี ้ 

o การให้ความร่วมมือเกี่ยวกบัการจ้างงาน : ผู้ขายจะให้ความร่วมมือแก่ผู้ ซือ้อย่าง
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เต็มท่ีในเร่ืองท่ีเกี่ยวกบัการจ้างงานของ BIGC 
o เงินสดสทุธิ : น าส่งงบแสดงสถานะเงินสดสทุธิของเสาวนีย์แก่ผู้ซือ้ล่วงหน้า 5 วนัท า

การก่อนวนัท่ีการซือ้ขายเสร็จสมบรูณ์ 
ฝ่ายผู้ซือ้  
o เคร่ืองหมายการค้าของ BIGC : จะไม่ด าเนินการหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกบักิจกรรมใดๆ 

ในประเทศเวียดนามโดยใช้เคร่ืองหมายการค้า “BIGC” หรือเคร่ืองหมายการค้าหรือชื่อ
อื่นท่ีคล้ายคลงึกนั เป็นระยะเวลา 5 ปีหลงัจากวนัท่ีการซือ้ขายเสร็จสมบรูณ์ 

หลกัประกนั : o ผู้ซือ้จะน าส่งหลกัประกนั (First Demand Guarantee) เป็นจ านวน 600 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐแก่ผู้ขาย ดงันี ้
(1) 370 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในวนัท่ีลงนามในสญัญาฉบบันี ้ 
(2) 140 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2559 และ  
(3) 90 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในวนัท่ี 1 มีนาคม 2559  

o ผู้ขายจะส่งคืนหลกัประกนัข้างต้นแก่ผู้ซือ้ในวนัท าการถดัจากวนัท่ีการซือ้ขายเสร็จ
สมบรูณ์ 

ระยะเวลา : วนัสดุท้ายท่ีการซือ้ขายต้องเสร็จสมบรูณ์ (Long Stop Date) คือวนัท่ี 31 มีนาคม 2559  
ค ารับประกนัของผู้ขาย : ผู้ ขายรับประกันต่อผู้ ซือ้ว่า ในวันท่ีลงนามในสัญญาฉบับนี ้และในวันท่ีการซือ้ขายเสร็จ

สมบรูณ์ 
(1) เสาวนีย์ไม่ได้ประกอบธุรกิจใด นอกเหนือจากการลงทนุในหุ้น BIGC และการด าเนิน

กิจกรรมทางธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัการลงทนุดงักล่าว 
(2) เสาวนีย์ไม่มีลกูจ้าง 
ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2558 เป็นต้นมา เสาวนีย์ไม่ได้ด าเนินการใดๆ อนัก่อให้เกิดความรับ
ผิดต่อเสาวนีย์เพิ่มเติมจากท่ีมีอยู่ เว้นแต่เป็นการด าเนินธุรกิจตามปกติเช่นเดียวกับท่ีได้
ด าเนินมาก่อนหน้า    

ข้อจ ากดัการเรียกร้อง
ค่าเสียหาย (กรณีผู้ขาย
ผิดค ารับประกนั) 

: o ค่าเสียหายขัน้ต ่าส าหรับแต่ละข้อเรียกร้อง (Individual Claim): มากกว่า100,000 ยโูร  
o ค่าเสียหายขัน้ต ่าส าหรับการเรียกร้องในแต่ละครัง้ (Aggregate Basket): มากกว่า 

5,000,000 ยโูร  
o ค่าเสียหายสงูสดุ (Maximum): 100% ของราคาซือ้ขาย  
o ค่าเสียหายส าหรับการผิดค ารับประกนัอื่นนอกเหนือจากค ารับประกนัเกี่ยวกบัความ

เป็นเจ้าของและความสามารถ (Title and Capacity Warranties): ร้อยละ15 ของราคา
ซือ้ขาย  

o ข้อจ ากดัด้านระยะเวลา: 1 ปีหลงัจากวนัท่ีการซือ้ขายเสร็จสมบรูณ์ 
การไม่แข่งขนั : ผู้ขายจะไม่ประกอบธุรกิจท่ีเป็นการแข่งขนัในประเทศไทยเป็นระยะเวลา 10 ปีหลงัจาก

วนัท่ีการซือ้ขายเสร็จสมบูรณ์ (ธุรกิจท่ีเป็นการแข่งขัน หมายถึง การค้าปลีกสมัยใหม่ 
(Modern Grocery Retail) และธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกบัการค้าส่ง ทัง้นี ้ไม่รวมถึงการจดัหา
สินค้า และการค้าส่งสินค้าภายใต้ชื่อทางการค้าของบริษัทในกลุ่มผู้ขาย ซึง่หมายความ
รวมถงึ Casino Group ด้วย) 

การก าหนดตวัผู้ซือ้ : ผู้ซือ้สามารถก าหนดให้บริษัทหนึ่งหรือหลายบริษัทในกลุ่ม TCC เป็นผู้ซือ้หุ้นทัง้หมดหรือ
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บางส่วนภายใต้สัญญาฉบบันี ้ในเวลาใดเวลาหนึ่งก่อนวันท่ีการซือ้ขายเสร็จสมบูรณ์ได้ 
(บริษัทในกลุ่ม TCC หมายถงึ บริษัทท่ีมีสมาชิกในครอบครัว “สิริวฒันภกัดี” มีส่วนในความ
เป็นเจ้าของ (ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50) 

กฎหมายท่ีใช้บงัคบัและ
อนญุาโตตลุาการ 

: o กฎหมายท่ีใช้บงัคบั: กฎหมายของรัฐเดลาแวร์  
o อนุญาโตตุลาการ: อนุญาโตตุลาการจ านวนสาม (3) คน ตามกฎของหอการค้า

นานาชาติ (International Chamber of Commerce) สถานท่ีของอนญุาโตตลุาการจะ
จดัขึน้ท่ีกรุงเจนิวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และภาษาท่ีใช้คือภาษาองักฤษ 

 
(ข) ความคิดเหน็ของที่ปรึกษากฎหมายของ BJC เกี่ยวกับการเข้าซือ้หุ้น BIGC  

 
จากข้อเท็จจริงตามท่ีปรากฎดงัต่อไปนี ้
(1) Geant International BV  (“ผู้ ขาย”) เข้าท าสัญญาจะท าการขายหุ้ นกับ TCC ฉบับลงวันท่ี 

5 กมุภาพนัธ์ 2559 โดย TCC ตกลงเป็นตวัแทนให้แก่ BJC ในการยื่นประมลูซือ้หุ้น BIGC ภายใต้เงื่อนไขทางด้านราคาและเง่ือนไข
อื่นตามท่ี BJC ในฐานะตวัการก าหนด เมื่อ TCC เป็นผู้ชนะการประมลูและได้เข้าท าสญัญาจะท าการขายหุ้นในนามของ TCC เอง  
BJC ในฐานะตวัการจงึมีสิทธิเข้าซือ้หุ้น BIGC ได้ตามหลกัการของกฎหมายและนอกจากนีส้ญัญาท่ีท าขึน้ก็ได้ระบใุห้สิทธิแก่ TCC 
ในการแจ้งชื่อบริษัทในกลุ่มให้เป็นผู้ เข้าซือ้หุ้นตามสญัญาได้  

(2) สญัญาจะท าการขายหุ้นก าหนดให้ใช้กฎหมายของมลรัฐเดลาแวร์เป็นกฎหมายท่ีใช้บงัคบักบัสญัญา อย่างไรก็
ตามในการพิจารณาเร่ืองสถานะและความสามารถของบคุคลจะต้องใช้บงัคบัตามกฎหมายสญัชาติของบคุคล ดงันัน้ กฎหมายไทย
จงึใช้บงัคบัในการพิจารณาความสามารถของ TCC ในการกระท าการเป็นตวัแทนของ BJC เน่ืองจาก TCC เป็นนิติบคุคลสญัชาติ
ไทย ซึง่ส่งผลให้การแต่งตัง้ TCC เป็นตวัแทนเพื่อเข้าท าสญัญาจะท าการขายหุ้นมีผลสมบรูณ์ตามกฎหมาย 
 ท่ีปรึกษากฎหมายมีความเห็นว่าการเข้าซือ้หุ้น BIGC โดย BJC ไม่เข้าข่ายเป็นรายการท่ีเกี่ยวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เน่ืองจากเป็นการใช้สิทธิในฐานะ
ตวัการไม่เปิดเผยชื่อตามกฎหมายเพื่อเข้ารับสัญญาท่ี TCC ในฐานะตัวแทนได้เข้าท าไว้แทนตน จึงเป็นการท ารายการโดยตรง
ระหว่าง BJC และผู้ขาย โดยมิได้มีการท ารายการระหว่าง BJC และ TCC  ส่วนข้อตกลงท่ี TCC ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตกลงเป็น
ตวัแทนในการเจรจาและเข้าท าสัญญาจะท าการขายหุ้นกบัผู้ ขายไปแทน BJC นัน้ แม้การแต่งตัง้ตัวแทนอาจเข้าข่ายเป็นการท า
รายการ แต่ TCC กระท าการไปเพื่อประโยชน์สงูสดุของ BJC โดยไม่มีการช าระบ าเหน็จหรือค่าตอบแทนจึงไม่มีประเด็นเร่ืองการ
ถ่ายเทผลประโยชน์หรือเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์แต่อย่างใด  ซึง่การแต่งตัง้ตัวแทนเป็นเร่ืองท่ีอยู่ในวิสัยท่ีฝ่ายจั ดการมี
อ านาจด าเนินการ และท่ีประชมุคณะกรรมการของ BJC ครัง้ท่ี 1/2559 เมื่อวนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 2559 ได้มีมติอนมุตัิให้ BJC เข้ารับ
เอาสญัญาจะท าการขายหุ้นข้างต้นจงึถือว่าคณะกรรมการของ BIC ได้ให้ความเห็นชอบในเร่ืองดงักล่าวแล้ว 

 นอกจากนัน้ TCC ยังไม่ถือเป็นผู้ ถือหุ้ นท่ีมีส่วนได้เสีย (ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย)  หรือมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ (ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน) จึงมีสิทธิออก
เสียงพิจารณารายการเข้าซือ้หุ้น BIGC และหุ้น C-Distribution Asia Pte Ltd. ในการประชมุผู้ถือหุ้นของ BJC เนื่องจาก TCC ไม่ได้
รับหรือเสียประโยชน์ใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมแตกต่างไปจากผู้ถือหุ้นอื่นจากการท่ี BJC จะเข้าซือ้หรือไม่เข้าซือ้หุ้นข้างต้น 
กล่าวคือ ตามหลกักฎหมายตวัการ-ตวัแทน  เมื่อ BJC ในฐานะตวัการไม่เปิดเผยชื่อได้แสดงตวัและเข้ารับเอาประโยชน์ตามสญัญา
ท่ี TCC ได้ท าขึน้ไว้แทนแล้ว ถือได้ว่าสญัญาดงักล่าวเป็นสญัญาท่ีเข้าท าในนามของ BJC เอง และหาก TCC ซึง่เป็นตวัแทนได้รับ
ความเสียหายหรือมีภาระค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีได้ช าระไปจากการด าเนินการเป็นตวัแทนหรือตามสญัญาข้างต้น TCC ย่อมมีสิทธิร้อง
ขอให้ BJC รับผิดชอบได้  
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 ยิ่งกว่านัน้ การท่ี BJC เข้าซือ้หุ้น BIGC ข้ามจดุท่ีต้องท าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการ ถือเป็นการท าค าเสนอซือ้
หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการเพื่อปฏิบตัิให้เป็นไปตามหน้าท่ีภายหลงัการได้มาซึง่หุ้น (Mandatory Tender Offer: MTO) ตาม
หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ เน่ืองจากสญัญาจะท าการขายหุ้นระหว่าง TCC (ตวัแทนของ 
BJC) และผู้ขาย มีลกัษณะเป็นสญัญาจะซือ้จะขายหุ้น ซึง่หุ้น BIGC รวมถงึสิทธิท่ีมีในหุ้น (เช่น สิทธิได้รับเงินปันผล) จะโอนให้แก่ผู้
ซือ้เมื่อมีการช าระราคาซือ้ขายให้แก่ผู้ขายแล้วเท่านัน้ (ซึง่คาดว่าจะเกิดขึน้ภายในวนัท่ี 31 มีนาคม 2559) หลงัจากท าสญัญาจะท า
การขายหุ้น BJC จึงยงัไม่มีหน้าท่ีต้องจดัท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการเน่ืองจากยงัไม่ได้รับโอนหุ้น และเมื่อการซือ้
ขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ตามสัญญา โดย BJC ช าระราคาซือ้ขายให้แก่ผู้ ขายแล้วและได้รับส่งมอบหุ้นพร้อมสิทธิในหุ้น BIGC ถึง
จ านวนท่ีข้ามจดุ BJC จงึมีหน้าท่ีต้องท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของ BIGC ภายหลงัจากได้รับหุ้นมาแล้ว โดยผลจากการได้
หุ้นถงึจ านวนท่ีกฎหมายก าหนด มิใช่โดยความสมคัรใจของ BJC ท่ีแสดงเจตนาจะท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการแต่
อย่างใด  

ทัง้นี ้การท่ี BJC แจ้งมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าซือ้หุ้นสามัญและการท าค าเสนอซือ้หลักทรัพย์
ทัง้หมดของ BIGC ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เป็นเพียงการเปิดเผยข้อมูลเพื่อปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ มิใช่การประกาศต่อสาธารณชนเพื่อท าค าเสนอซือ้หุ้ น
ทัง้หมดของกิจการโดยสมคัรใจ (Voluntary Tender Offer: VTO) ของ BJC แต่อย่างใด การเปิดเผยข้อมลูดงักล่าวของ BIGC ต่อ
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ มีวตัถปุระสงค์เพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นและนกัลงทนุทราบถงึการด าเนินการของ BJC ท่ีจะเกิดขึน้หลงัจากการเข้าเป็น
ผู้ถือหุ้น BIGC โดยมิได้มีการแสดงเจตนาท่ีจะท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของ BIGC ในทกุกรณีเพื่อครอบง ากิจการ แต่จะท า
ค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดเฉพาะในกรณีท่ี BJC ได้รับโอนหุ้นตามสญัญาจะท าการขายหุ้นแล้วเท่านัน้ ซึ่งการเข้าเป็นผู้ถือหุ้น
ดงักล่าวจงึเป็นผลท าให้ BJC ต้องถกูบงัคบัให้ท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของ BIGC ภายหลงัจากการได้หุ้นมาข้ามจดุท่ีต้อง
ท าค าเสนอซือ้ดงักล่าว อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าผลจากการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดแบบ Mandatory Tender Offer: MTO หรือ
แบบ Voluntary Tender Offer: VTO ในกรณีนีจ้ะไม่แตกต่างกนั เน่ืองจาก BJC มีความประสงค์ท่ีจะท าการซือ้หุ้นทัง้หมดของ
กิจการเช่นเดียวกนั 

 
 มูลค่าส่ิงตอบแทน เกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดมูลค่าส่ิงตอบแทน และแหล่งที่มาของเงนิทุนในการเข้าท ารายการ 

มลูค่าสิ่งตอบแทนซึ่งบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ต้องช าระส าหรับการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ BIGC ครัง้นี ้ 
แบง่เป็น 
o มลูค่าสิ่งตอบแทนส าหรับหุ้ น BIGC ท่ีซือ้จาก Geant และหุ้น BIGC ท่ีได้จากการซือ้หุ้นเสาวนีย์ทัง้หมด รวม

483,077,600 หุ้น ในราคา 252.88 บาทต่อหุ้น (ในกรณีท่ี Geant และเสาวนีย์ได้รับ หรือจะได้รับเงินปันผลปี 2558 
จาก BIGC ให้น าจ านวนเงินปันผลท่ีได้รับหรือจะได้รับดงักล่าวมาหกัออกจากราคาซือ้ขายหุ้น) ประกอบด้วย 
- มลูค่าสิ่งตอบแทนส าหรับหุ้ น BIGC ท่ีซือ้จาก Geant จ านวน 264,797,600 หุ้น คิดเป็นมลูค่าประมาณ 

66,962,017,088 บาท  
- มลูค่าสิ่งตอบแทนส าหรับหุ้นทัง้หมดของเสาวนีย์ (จ านวน 202,000 หุ้น) เพื่อให้ได้มาซึ่งหุ้น BIGC จ านวน 

218,280,000 หุ้น ท่ีถือโดยเสาวนีย์ คิดเป็นมลูค่า 55,198,646,400 บาท บวกด้วยเงินสดสทุธิคงเหลือในเสาวนีย์ 
(ค านวณจากจ านวนสินทรัพย์หมนุเวียนหกัด้วยหนีส้ินหมนุเวียน) ณ วนัท่ีการซือ้ขายเสร็จสมบรูณ์ (ตามท่ีผู้ขาย
จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 5 วนัท าการ ทัง้นี ้ตามข้อมลูล่าสดุท่ีได้รับจากผู้ขาย เสาวนีย์ มี “เงินสดสทุธิ” คงเหลือ
เป็นจ านวนทัง้สิน้ประมาณ 2,141.41 ล้านบาท ซึง่จ านวนเงินท่ีจะต้องช าระจริงอาจเปลี่ยนแปลงตามสถานะ
ทางการเงินของเสาวนีย์ ณ วนัท่ีการซือ้ขายเสร็จสมบรูณ์) 
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ส าหรับการช าระค่าหุ้น BIGC จะช าระเป็นเงินสกลุยโูรท่ีอตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัท่ี 5 กมุภาพันธ์ 2559 ซึง่เป็นวนัท่ี
คู่สญัญาเข้าท าสญัญาจะท าการขายหุ้น BIGC  ขณะท่ีการช าระเงินสดสทุธิคงเหลือในเสาวนีย์ให้แก่ผู้ขาย จะช าระ
เป็นเงินสกลุยโูรท่ีอตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัท่ีได้รับแจ้งจ านวน “เงินสดสทุธิ” ดงักล่าวจากผู้ขาย โดยอตัราแลกเปลี่ยน
จะอ้างอิงตามอตัราแลกเปลี่ยนท่ีเป็นสากล ตามข้อก าหนดท่ีระบไุว้แล้วในสญัญา ทัง้นี ้ตามเง่ือนไขในสญัญาจะท า
การขายหุ้น BIGC ฉบบัลงวนัท่ี 5 กมุภาพนัธ์ 2559 ก าหนดให้การซือ้ขายต้องเสร็จสมบรูณ์ ภายในวนัท่ี 31 มีนาคม 
2559 

o มลูค่าสิ่งตอบแทนส าหรับหุ้น BIGC จ านวน 341,922,400 หุ้น ท่ีบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ จะได้มา
เพิ่มเติมจากการท าค าเสนอซือ้หลักทรัพย์หุ้น BIGC ส่วนท่ีเหลือ (กรณีผู้ ถือหุ้น BIGC ทุกรายตอบรับค าเสนอซือ้
หลกัทรัพย์ท่ีบริษัทฯ เสนอซือ้) คิดเป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ไม่เกิน  86,465,336,512 บาท (ในราคาเสนอซือ้ไม่เกิน 252.88 
บาทต่อหุ้น ในกรณีท่ี Geant และเสาวนีย์ได้รับ หรือจะได้รับเงินปันผลปี 2558 จาก BIGC ให้น าจ านวนเงินปันผลท่ี
ได้รับหรือจะได้รับดงักล่าวมาหกัออกจากราคาซือ้ขายหุ้น BIGC ดงักล่าว) โดยบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ 
จะช าระเงินให้แก่ผู้ถือหุ้น BIGC ท่ีตอบรับค าเสนอซือ้หุ้นทัง้จ านวน ภายหลงัสิน้สดุระยะเวลาท าค าเสนอซือ้ และ/หรือ
ก าหนดวนัอื่นตามท่ีจะระบไุว้ในค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์หุ้น BIGC โดยบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ต่อไป 
 

เกณฑ์ท่ีใช้ในการก าหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนของหุ้นสามัญ BIGC ตามสัญญาจะท าการขายหุ้น BIGC เป็นไปตามท่ี
คู่สญัญาได้ตกลงกนั ส าหรับเกณฑ์ท่ีใช้ในการก าหนดมลูค่าสิ่งตอบแทนของหุ้นสามญั BIGC ท่ีได้จากการท าค าเสนอซือ้
หลกัทรัพย์จะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ.12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ์ 
เงื่อนไขและวิธีการในการเข้าถือครองหลกัทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ 
 

ทัง้นี ้แหล่งเงินทนุของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ท่ีจะใช้ส าหรับส าหรับการได้มาซึง่หุ้นสามญัของ BIGC และ
หุ้นสามญัของ C–Distribution Asia ครัง้นีจ้ะมาจากการกู้ยืมเงินระยะสัน้ (ไม่เกิน 12 เดือน) จากสถาบนัการเงิน วงเงินกู้
สงูสดุไม่เกิน 220,000 ล้านบาท โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ อาจพิจารณาให้มีการเพิ่มทนุของบริษัทฯ  ในจ านวนและ
สัดส่วนท่ีมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการใช้เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อช าระคืนหนีกู้้ ยืมข้างต้น  ซึ่งในกรณีบริษัทฯ จะ
ด าเนินการเพิ่มทนุดงักล่าว บริษัทฯ จะน าเสนอเพื่อขออนมุตัิต่อที่ประชมุผู้ถือหุ้นของบริษัทอีกครัง้ 
 

ข้อมูลสินทรัพย์ 
ข้อมลูทั่วไปของ BIGC ซึ่งเป็นสินทรัพย์ท่ีบริษัทฯ จะเข้าซือ้หุ้นครัง้นี ้รวมถึงการท าค าเสนอซือ้หลักทรัพย์ ในครัง้นี ้มี
รายละเอียดในเอกสารแนบ 2 ของรายงานฉบบันี ้

 

1.2     ความสมเหตุสมผลของรายการ 
 

1.2.1   วัตถุประสงค์และประโยชน์ของรายการ 
 

การเข้าซือ้หุ้นสามญัของ BIGC ครัง้นี ้เป็นการด าเนินการท่ีสอดคล้องกบักลยทุธ์ของบริษัทฯ ในส่วนธุรกิจค้าปลีกท่ีบริษัทฯ ประสงค์
จะเป็นผู้น าด้านผู้ผลิตและจดัจ าหน่ายสินค้าอปุโภคบริโภคอย่างครบวงจร ประกอบกบัด้วยศกัยภาพในการด าเนินธุรกิจและผลการ
ด าเนินงานท่ีเติบโตอย่างต่อเนื่องของ BIGC ซึง่จะส่งผลให้ภายหลงัการเข้าท ารายการดงักล่าว บริษัทฯ จะก้าวสู่การเป็นผู้น าอนัดบั 
2 ในธุรกิจค้าปลีกสินค้าอปุโภคบริโภคสมยัใหม่ ซึง่มีส่วนแบ่งการตลาดร้านค้าปลีกประเภทห้างไฮเปอร์มาร์เก็ต ร้อยละ 43  รองจาก 
Tesco Lotus  ส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีขีดความสามารถการแข่งขันในธุรกิจค้าปลีกมากขึน้ จากการมีช่องทางการจดัจ าหน่ายสินค้า
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อปุโภคบริโภคของตนเองผ่านร้านค้าปลีกสมยัใหม่ในรูปแบบต่างๆ ของ BIGC ท่ีมีสาขาตัง้อยู่ในทุกภมูิภาคทัว่ประเทศ  นอกจากนี ้
ภายหลังการเข้าท ารายการดงักล่าว ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการขยายขอบเขตการด าเนินธุรกิจไปยังธุรกิจใหม่เพิ่มเติม ประกอบกับการ
ประสานประโยชน์ทางธุรกิจระหว่างธุรกิจของกลุ่มบริษัทและธุรกิจค้าปลีกสินค้าอปุโภคบริโภคของ BIGC ในด้านต่างๆ  ท่ีบริษัทฯ 
คาดว่าจะเกิดขึน้ภายหลงัการเข้าท ารายการในครัง้นี ้จะช่วยสนบัสนนุให้บริษัทฯ มีขีดความสามารถการแข่งขนัในธุรกิจเพิ่มขึน้ ซึง่
จะเพิ่มโอกาสในการท าก าไรและแหล่งท่ีมาของรายได้ของกลุ่มบริษัท อนัจะเป็นปัจจยัสนบัสนนุให้กลุ่มบริษัทมีผลประกอบการท่ีดี
ขึน้ในอนาคต 
 

1.2.2   เปรียบเทยีบข้อดแีละข้อด้อยของการท ารายการ 
 

 ข้อดแีละข้อด้อยของการท ารายการ 
 

ข้อดีของการท ารายการ  
1) เป็นการลงทุนในกิจการที่มีศักยภาพในการด าเนินธุรกิจ และมีโอกาสได้ รับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนใน

อนาคต 
การเข้าท ารายการดงักล่าว ท าให้บริษัทฯ ได้มาซึง่หุ้นสามญัของ BIGC รวมร้อยละ 58.55 ของจ านวนหุ้นสามญัทัง้หมดของ 
BIGC ซึง่เป็นกิจการท่ีประกอบธุรกิจค้าปลีกสินค้าอปุโภคบริโภคสมยัใหม่ท่ีมีช่องทางการจัดจ าหน่ายและรูปแบบของศนูย์
จ าหน่ายสินค้าท่ีครบทกุรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น บิ๊กซีเอ็กซ์ตร้า (BigC extra) และบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ (BigC Supercenter) ซึง่
เป็นร้านค้าประเภทไฮเปอร์มาร์เก็ต บิ๊กซีมาร์เก็ต (BigC Market) ซึง่เป็นร้านค้าประเภทซุปเปอร์มาร์เก็ต บิ๊กซีจมัโบ (BigC 
Jumbo) ซึง่เป็นร้านค้าซึง่ผสมผสานระหว่างร้านค้าปลีกขนาดใหญ่และร้านค้าแบบ Cash&Carry  มินิบิ๊กซี (Mini BigC) ซึง่
เป็นร้านค้าประเภทสะดวกซือ้ นอกจากนีย้ังมีธุรกิจร้านขายยาท่ีเปิดด าเนินงานภายใต้ชื่อร้านขายยาเพรียว ( Pure 
Drugstore) โดย BIGC มีศกัยภาพ และ/หรือปัจจยัสนบัสนนุในการประกอบธุรกิจดงันี ้ 
 มีจ านวนร้านค้าท่ีขยายตวัอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้สามารถเข้าถึงลกูค้าทัว่ทัง้ประเทศ ณ เดือนธันวาคมปี 2558 BIGC มี

จ านวนร้านค้าทัง้สิน้จ านวน 734 ร้านค้า ซึง่เพิ่มขึน้จาก 636 ร้านค้า ณ สิน้ปี 2557 และ 559 ร้านค้า ณ สิน้ปี 2556 โดย
แบ่งเป็นร้านค้าประเภทต่างๆ ดังนี ้ร้านค้าประเภทไฮเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าแบบผสมผสานทัง้หมด 125 ร้านค้า 
ร้านค้าประเภทซเูปอร์มาร์เก็ตจ านวน 55 ร้านค้า ร้านค้าประเภทสะดวกซือ้จ านวน 391 ร้านค้า และร้านขายยาเพรียว
จ านวน 163 ร้านค้า  นอกจากนี ้BIGC ยังมีพืน้ท่ีให้เช่าภายในร้านค้าประเภทไฮเปอร์มาร์เก็ตเพื่อให้เกิดความ
หลากหลายในศูนย์การค้า และยงัเป็นการเพิ่มตวัเลือกในการบริการต่างๆ เช่น โรงภาพยนตร์ ร้านอาหาร ร้านเคร่ือง
ตกแต่งบ้าน เป็นต้น ซึง่ความหลากหลายดงักล่าวจะช่วยตอบสนองความต้องการและความพงึพอใจของลกูค้า ส่งผลให้
สามารถเพิ่มจ านวนลกูค้าท่ีมาใช้บริการอีกด้วย โดย ณ เดือนธันวาคมปี 2558 BIGC มีจ านวนร้านค้าให้เช่าทัง้สิน้ 174 
ร้านค้าหรือคิดเป็นพืน้ท่ีเช่าทัง้หมดประมาณ 778,000 ตารางเมตร เพิ่มขึน้จากจ านวนร้านค้าให้เช่าทัง้สิน้ 154 ร้านค้า 
หรือคิดเป็นประมาณ 767,000 ตารางเมตร ณ สิน้ปี 2557 และจากจ านวนร้านค้าให้เช่าทัง้สิน้ 143 ร้านค้า หรือคิดเป็น
ประมาณ 744,000 ตารางเมตร ณ สิน้ปี 2556 

 มีผลการด าเนินงานท่ีดีและมีการจ่ายเงินปันผลอย่างสม ่าเสมอ อ้างอิงข้อมลูจากงบการเงินฉบบัตรวจสอบของ BIGC 
ส าหรับรอบปี 2556 – 2558 พบว่า BIGC มีรายได้รวมจ านวน 130,970.69 ล้านบาท 135,394.53 ล้านบาท และ 
133,709.11 ล้านบาท ตามล าดบั และมีก าไรสทุธิรวม 6,989.41 ล้านบาท 7,249.60 ล้านบาท และ 6,901.89 ล้านบาท 
ตามล าดบั นอกจากนี ้ในรอบผลการด าเนินงานปี 2556 – 2558  BIGC มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจ านวน 
2.55 บาทต่อหุ้น 2.62 บาทต่อหุ้น และ 2.62 บาทต่อหุ้น ตามล าดบั (ส าหรับเงินปันผลปี 2558 อยู่ระหว่างการขออนมุตัิ
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จากท่ีประชมุผู้ถือหุ้นของ BIGC) หรือคิดเป็นอตัราผลตอบแทนจากเงินปันผล6 ร้อยละ 1.20 ร้อยละ 1.08 และ ร้อยละ 
1.30 ตามล าดบั ทัง้นี ้ก าไรสทุธิของ BIGC อาจจะสามารถชดเชยภาระค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ท่ีเกิดจากเงินกู้ ท่ีบริษัทฯ ต้อง
กู้มาเข้าท ารายการ  และในกรณีท่ีผลการด าเนินงานของ BIGC สงูกว่าค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ส่วนท่ีเพิ่มจากการเข้าท า
รายการของบริษัทฯ จะมีความเป็นไปได้ท่ีจะท าให้ผลก าไรรวมของบริษัทฯ สงูขึน้ 

 ระบบงานและเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจดัการข้อมลูฐานลกูค้า โดยปัจจบุนั BIGC มีฐานลกูค้าท่ีเป็นสมาชิก
บตัรบิ๊กการ์ดมากกว่า 8 ล้านราย ซึ่งเป็นผลจากการพัฒนาด้านสิทธิประโยชน์ส าหรับสมาชิก โดยท าการวิเคราะห์
พฤติกรรมและความต้องการของสมาชิกผู้ถือบตัร เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าแต่ละกลุ่มได้อย่าง
เหมาะสม นอกจากนี ้ BIGC มีการน าเสนอส่วนลดพิเศษส าหรับสมาชิก รวมถึงโปรแกรมการสะสมยอดซือ้สินค้าเพื่อ
แลกเป็นส่วนลดเงินสด หรือคปูองส่วนลด ซึง่ถือเป็นกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อรักษาฐานลกูค้าท่ีดีอย่างหนึง่ 

 มีโครงสร้างพืน้ฐานในการกระจายสินค้าท่ีทนัสมยั การจดัส่งสินค้าส าหรับวางขายในร้านค้า BIGC  ซึง่มีท่ีตัง้กระจาย
อยู่ในภมูิภาคต่างๆ ทัว่ประเทศนัน้ สินค้าส่วนใหญ่จะถกูจดัส่งผ่านศนูย์กระจายสินค้าของ BIGC ท่ีมีระบบการบริหาร
จดัการในการจดัส่งและกระจายสินค้าท่ีทันสมัย สามารถจัดส่งสินค้าได้อย่างรวดเร็ว และแม่นย า ส่งผลให้ระบบการ
ขนส่งมีความคล่องตัวและสามารถลดต้นทุนท่ีเกี่ยวข้อง ทัง้นี ้ในช่วงท่ีผ่านมา BIGC ได้มีการปรับปรุงและเพิ่ม
ประสิทธิภาพของระบบศนูย์กระจายสินค้าอย่างต่อเน่ือง โดยปัจจบุนั BIGC มีศนูย์กระจายสินค้าจ านวน 2 แห่ง ตัง้อยู่ท่ี
อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเขตบางนา กรุงเทพมหานคร และอีก 2 แห่ง เป็นศูนย์กระจายสินค้า
ส าหรับอาหารสด ซึ่งตัง้อยู่บริเวณเขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร และศูนย์กระจายสินค้าส าหรับมินิบิ๊กซีท่ีตัง้อยู่
บริเวณอ าเภอธัญบรีุ จงัหวดัปทมุธานี 

ทัง้นี ้ด้วยศกัยภาพและ/หรือปัจจยัสนบัสนนุการประกอบธุรกิจของ BIGC ข้างต้น ดงันัน้ การเข้าท ารายการดงักล่าวในครัง้นี ้
จะเป็นการลงทุนในกิจการท่ีมีศกัยภาพในการประกอบธุรกิจ ซึง่จะส่งผลให้บริษัทฯ มีโอกาสได้รับผลตอบแทนท่ีดีจากการ
ด าเนินธุรกิจของ BIGC ในอนาคต 
 

2) เกิดการประสานประโยชน์กับธุรกิจปัจจุบนัของบริษทัฯ 
การลงทนุใน BIGC จะช่วยก่อให้เกิดการประสานประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจปัจจบุนัของบริษัทฯ หลายประการ เช่น 
 เพิ่มช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้าและโอกาสในการจัดจ าหน่ายสินค้าของบริษัทฯ ผ่านร้านค้าของ BIGC แม้ว่าใน

ปัจจุบนั บริษัทฯ มีช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้าผ่านร้านค้าปลีกหรือร้านค้าส่งประเภทต่างๆ ซึง่รวมไปถึงร้านค้าของ 
BIGC อยู่แล้วก็ตาม อย่างไรก็ดี ภายหลงัการเข้าท ารายการ อาจเพิ่มโอกาสให้บริษัทฯ สามารถจดัจ าหน่ายสินค้าและจดั
กิจกรรมทางการตลาดสินค้าของกลุ่มบริษัทฯ ร่วมกบัร้านค้าของ BIGC เพิ่มมากยิ่งขึน้ ผ่านการประสานความร่วมมือทาง
ธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท  

 น าความรู้ความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจค้าปลีกของ BIGC มาประยกุต์ใช้กบัร้านค้าปลีกของบริษัทฯ ปัจจบุนั นอกจากการ
เป็นผู้ผลิตสินค้าอปุโภคและบริโภค บริษัทฯ ยงัด าเนินธุรกิจค้าปลีกทัง้ในประเทศ ได้แก่ ร้านจ าหน่ายหนงัสือ “เอเชียบุ๊คส์” 
ร้านค้าปลีกผลิตภัณฑ์เพื่อสขุภาพและความงาม “Ogenki” รวมไปถึงธุรกิจการบริหารร้านค้าปลีกในภมูิภาคอาเซียน 
ได้แก ่ร้านสะดวกซือ้ในประเทศเวียดนาม “B’s mart” และร้านสะดวกซือ้” M-point Mart” ใน สปป.ลาว โดยภายหลงัจาก
การเข้าท ารายการ บริษัทฯ อาจประสานความร่วมมือทางธุรกิจกบั BIGC เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการ
ด าเนินธุรกิจค้าปลีกของ BIGC มาประยกุต์ใช้กบัร้านค้าปลีกของกลุ่มบริษัท เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขนัในด้าน
ธุรกิจร้านค้าปลีกของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต 

                                                           
6 ข้อมลูจาก www.set.or.th 
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 โอกาสในการเพิ่มยอดการผลิตสินค้าอปุโภคบริโภคภายใต้ตราสินค้าของผู้ ค้าปลีก (Private label) ภายหลงัจากการเข้า
ท ารายการ บริษัทฯ ในฐานะผู้ผลิตสินค้าอปุโภคบริโภคภายใต้ตราสินค้าของตนเองและรับจ้างผลิตสินค้าภายใต้ตรา
สินค้าท่ีลกูค้าก าหนด อาจมีโอกาสประสานความร่วมมือกบั BIGC เพื่อรับจ้างผลิตสินค้าให้แก่ BIGC ไปจ าหน่ายภายใต้
ตราสินค้าของ BIGC ซึง่ความร่วมมือทางธุรกิจดงักล่าวท่ีอาจเกิดขึน้ จะเอือ้ประโยชน์ให้กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการผลิต
และจ าหน่ายสินค้าอปุโภคบริโภคเพิ่มขึน้ในอนาคต 

 โอกาสในการท่ีจะรวมกิจกรรมทางด้านการขนส่ง และการใช้ศนูย์กระจายสินค้าร่วมกนัระหว่าง BIGC กบับริษัทฯ ท าให้
การกระจายสินค้ามีประสิทธิภาพและสามารถประหยดัค่าใช้จ่ายในระยะยาว 

 

3) โอกาสในการเร่ิมต้นธุรกิจร้านค้าปลีกสมยัใหม่ได้อย่างรวดเร็ว  
การเข้าท ารายการดังกล่าว จะท าให้บริษัทฯ ก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบธุรกิจร้านค้าปลีกสมัยใหม่ท่ีมีความหลากหลายของ
รูปแบบและมีสาขามากกว่า 700 แห่งทัว่ประเทศ ซึง่มีส่วนแบง่การตลาดอนัดบั 2 ในส่วนผู้ประกอบการค้าปลีกในรูปแบบห้าง
ไฮเปอร์มาร์เก็ตรองจาก Tesco Lotus   ดงันัน้ การเข้าซือ้หุ้นสามญัของ BIGC ในครัง้นี ้จะท าให้บริษัทฯ สามารถเร่ิมต้นธุรกิจ
ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ในประเทศไทยได้อย่างรวดเร็ว เมื่อเทียบกบัการเร่ิมต้นธุรกิจดังกล่าวด้วยตนเอง ซึ่งต้องใช้ระยะเวลา 
เงินทนุ ความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของบคุลากร ตลอดจนความพร้อมด้านระบบบริหารการจดัการในด้านต่างๆ 
เช่น ระบบการขนส่งและกระจายสินค้า เพื่อให้ธุรกิจร้านค้าปลีกสมยัใหม่ท่ีกลุ่มบริษัทจะจดัตัง้ขึน้สามารถมีขีดความสามารถ
ในการแข่งขนัทดัเทียมกบัผู้ประกอบการรายเดิมท่ีมีอยู่ปัจจบุนั 
 

4) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและจุดยนืที่ดีของกลุ่มบริษัทในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน 
ตามท่ีบริษัทฯ มีแผนงานท่ีจะประสานความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างกนัภายในกลุ่มบริษัทในหลายด้าน ภายหลงัการได้มาซึง่
หุ้นของ BIGC ตามท่ีได้กล่าวมาข้างต้น เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า และประโยชน์สงูสดุ
ต่อกลุ่มบริษัทโดยรวมนัน้ นับเป็นกลยุทธ์หนึ่งท่ีจะช่วยลดต้นทนุในการประกอบธุรกิจและเพิ่มโอกาสในการสร้างผลก าไร
โดยรวมของกลุ่มบริษัท ส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีศักยภาพในการด าเนินธุรกิจและขีดความสามารถในการแข่งขนัเพิ่มขึน้ในยุค
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน  นอกจากนี ้การเข้าลงทนุใน BIGC ยงัท าให้บริษัทฯ มีขนาดทางธุรกิจเพิ่มขึน้ สามารถเพิ่มความ
น่าสนใจและชื่อเสียงของบริษัทฯ เพื่อดงึดดูนกัลงทนุทัง้ในประเทศและต่างประเทศอีกด้วย 
 

5) เพิ่มความหลากหลายในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษทั 
การเข้าลงทนุใน BIGC ในครัง้นี ้เป็นการเพิ่มความหลากหลายของประเภทธุรกิจและแหล่งท่ีมาของรายได้ของบริษัทฯ  ซึ่ง
เป็นแนวทางหนึ่งท่ีจะช่วยลดความเสี่ยงหรือผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึน้ต่อกลุ่มบริษัท กรณีธุรกิจหลกัอย่างใดอย่างหนึ่งของ
กลุ่มบริษัทในปัจจบุนั มีผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงานหรือเป้าหมายท่ีวางไว้ ไม่ว่าด้วยสาเหตใุดก็ตาม อนึ่ง ในปี 
2556 – 2558 บริษัทฯ มีรายได้จากกลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจภุณัฑ์ ร้อยละ 42.03 ร้อยละ 39.51 และร้อยละ 41.25 
กลุ่มสินค้าและบริการทางด้านอุปโภคบริโภค ร้อยละ 34.93 ร้อยละ 36.52 และร้อยละ 35.94 กลุ่มสินค้าและบริการทาง
เวชภณัฑ์และทางเทคนิค ร้อยละ 17.34 ร้อยละ 18.72 และร้อยละ 16.80 และกลุ่มธุรกิจอื่นๆ ร้อยละ 6.43 ร้อยละ 6.86 และ
ร้อยละ 6.87 
 
 
 

6) สนับสนุนเป้าหมายการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท 
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ด้วยหนึง่ในเป้าหมายการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท คือ การเป็นผู้น าในการผลิตและจดัจ าหน่ายสินค้าอปุโภคบริโภคท่ีใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัให้แก่ลกูค้าในภมูิภาคอาเซยีน ดงันัน้ การเข้าท ารายการในครัง้นีจ้ะที่ท าให้กลุ่มบริษัทมีช่องทางการจดัจ าหน่าย
สินค้าอปุโภคบริโภคของตนเอง รวมไปถงึมีศนูย์การจายสินค้าเพิ่มขึน้จ านวน 4 แห่งในประเทศ ส่งผลให้บริษัทฯ มีโครงสร้าง
พืน้ฐานในการผลิตและกระจายสินค้า (Supply Chain Infrastructure) อย่างครบวงจรในประเทศไทย เพื่อให้เป็นรากฐานใน
การเชื่อมโยงการค้าสู่ตลาดอื่นในภูมิภาคอาเซียน จึงเป็นการลงทุนท่ีจะช่วยสนับสนุนให้เป้าหมายดังกล่าวของบริษัทฯ 
บรรลผุลส าเร็จได้ในอนาคต  

 

ข้อด้อยของการท ารายการ 
1) เพิ่มภาระเงนิกู้ยืมและค่าใช้จ่ายดอกเบีย้จากสถาบนัการเงนิเพื่อเป็นแหล่งเงนิทุนส าหรับการเข้าท ารายการ 

การได้มาซึง่หุ้น BIGC ร้อยละ 58.55 ของหุ้นท่ีออกจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของ BIGC ในอตัราหุ้นละ 252.88 บาทต่อหุ้น รวม
เป็นเงินลงทนุทัง้สิน้ไม่เกิน 122,160.66 ล้านบาท รวมกบัเงินสดสทุธิของเสาวนีย์ จ านวนประมาณ 2,141.41 ล้านบาท  ซึง่ผู้
ซือ้ต้องช าระให้แก่ผู้ ขายเพิ่มเติม บริษัทฯ มีแผนการจะกู้ เงินจากวงเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน (Bridging Loan) 
ระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนเพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทนุในการเข้ารายการดงักล่าว อย่างไรก็ดี ตามท่ีการเข้าซือ้หุ้นสามญัดงักล่าว
มีการเจรจาตกลงซือ้ขายกันบนเงินสกุลบาท แต่เน่ืองจากการช าระราคาซือ้ขาย จะช าระเป็นเงินสกุลยูโร โดยใช้อัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วนัท่ีลงนามสญัญาจะท าการขายหุ้น BIGC ดงันัน้ เพื่อลดความเสี่ยงเร่ืองความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยน 
บริษัทฯ จะจดัเตรียมเงินกู้ยืมระยะสัน้ในสกลุยโูรเพื่อช าระเงินค่าหุ้นให้แก่ผู้ขาย ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ติดต่อและได้รับข้อเสนอและ
เง่ือนไขในการให้กู้ยืมเงินระยะสัน้จากสถาบนัการเงินต่างๆ เพื่อใช้เป็นเงินทนุในการเข้าท ารายการ ซึง่ปัจจบุนั บริษัทฯ อยู่
ระหว่างการพิจารณาคดัเลือกและเจรจากบัสถาบนัการเงินเพื่อให้ได้ข้อเสนอและเง่ือนไขท่ีเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบริษัทฯ ทัง้นี ้
บริษัทฯ คาดว่าบริษัทฯจะสามารถบรรลขุ้อตกลงกบัสถาบนัการเงินและได้รับเงินกู้ยืมท่ีเพียงพอต่อการเข้าท ารายการภายใน
กรอบเวลาท่ีก าหนด 
 

นอกจากนี ้ภายหลังการได้มาซึ่งหุ้น BIGC ดังกล่าวข้างต้น  ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ ได้มาซึง่หุ้นของ BIGC เกินกว่าร้อยละ 
50.00 ของหุ้นสามญัและสิทธิออกเสียงทัง้หมด และมีหน้าท่ีท าค าเสนอซือ้หุ้นสามญัส่วนท่ีเหลือทัง้หมดใน BIGC จ านวน 
341,922,400 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 41.45 ของหุ้นท่ีออกจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของ BIGC) ในราคาไม่เกินกว่าต้นทนุราคาซือ้
ขายหุ้นของ BIGC ตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ์ 
เง่ือนไขและวิธีการในการเข้าถือครองหลักทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ โดยแหล่งเงินทุนของการท าค าเสนอซือ้หุ้ น BIGC 
ดงักล่าว จะมาจากเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน (Bridging Loan) ระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนเช่นกนั โดยจะเป็นการ
กู้ยืมเงินสกลุบาท  
 

อนึ่ง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้จ านวน 14,975.21 ล้านบาท และมีอัตราส่วนหนีส้ินท่ีมี
ภาระดอกเบีย้ต่อทนุ 0.72 เท่า ภายหลงัจากการเข้าท ารายการ บริษัทฯ จะมีหนีส้ินท่ีภาระดอกเบีย้ และอตัราส่วนหนีส้ินท่ีมี
ภาระดอกเบีย้ต่อทนุในกรณีต่างๆ ดงันี ้ 

สัดส่วนการเข้าถือหุ้น (ปี 2558) 58.55% 100.00% 
อตัราส่วนหนีส้ินต่อทนุ (D/E) ปี 2558 4.89x 13.61x 
อตัราส่วนหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อทนุ (IBD/E) ปี 2558 3.78x 11.46x 
อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบีย้ (Implied ICR) 2.45x 1.58x 
ค่าความนิยมท่ีเพิ่มขึน้ (Goodwill) 94,838.88 ล้านบาท 161,965.86 ล้านบาท 
ภาระดอกเบีย้จากเงินกู้ยืมใหม ่ 4,350.57 ล้านบาท 7,376.86 ล้านบาท 
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สัดส่วนการเข้าถือหุ้น (ปี 2558) 58.55% 100.00% 
หนีส้ินสทุธิต่อก าไรจากการด าเนินงาน (Net Debt/EBITDA) 11.18x 16.20x 
หมายเหต:ุ ประมาณการเสมือน BJC ถือหุ้นใน BIGC ในปี 2558 โดยมีแหล่งเงินทนุจากเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินทัง้จ านวน ซึง่
จะมีมลูค่าการกู้ ยืมไม่เกิน 210,767 ล้านบาท ซึ่งมลูค่าดงักล่าวจะขึน้อยู่กบัผลการท าค าเสนอซือ้ (Tender offer) และมีอตัรา
ดอกเบีย้ร้อยละ 3.50 ตอ่ปี โดยตารางข้างต้น เป็นตารางเพ่ือแสดงผลกระทบเบือ้งต้นเทา่นัน้ อย่างไรก็ดี งบการเงินเสมือนหลงัจาก
เข้าท ารายการอาจจะแตกตา่งจากนี ้
 
ทัง้นี ้หากรวมผลกระทบจากการเข้าซือ้หุ้นสามญัของ C-Distribution Asia และการช าระหนีข้อง C-Distribution Asia ท่ีมีต่อ
บริษัทในกลุ่มผู้ขาย ณ วนัท่ีท าการซือ้ขายเสร็จสมบรูณ์ บริษัทฯ จะมีอตัราส่วนหนีส้ินต่อทนุโดยอ้างอิงจากงบการเงินปี 2558 
ประมาณ 4.92 – 13.66 เท่า และอตัราส่วนหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อทนุประมาณ 3.80 – 11.51 เท่า ในสดัส่วนการเข้าถือ
หุ้นร้อยละ 58.55 – 100.00 
 

2) ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นจากการเพิ่มทุนส าหรับใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการคืนเงินกู้ยืมระยะสัน้เพื่อใช้เป็นแหล่ง
เงนิทุนในการเข้าท ารายการ 
บริษัทฯ อาจจ าเป็นต้องมีการเพิ่มทนุจดทะเบยีนของบริษัทฯ เพื่อน าเงินท่ีได้รับจากการเพ่ิมทนุดงักล่าวรวมกบัเงินท่ีได้รับจาก
วงเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีบริษัทฯ สามารถจดัหาได้ ไปช าระคืนเงินกู้ยืมระยะสัน้ท่ีบริษัทฯ กู้ยืมมาเพื่อใช้เป็น
แหล่งเงินทนุในการเข้าท ารายการ โดยบริษัทฯ จะพิจารณาโครงสร้างการเงินท่ีเหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อบริษัทฯ 
และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อีกทัง้เนื่องจากจ านวนหุ้นท่ีบริษัทฯ จะได้รับจากการท าค าเสนอซือ้ภายหลงัจากการเข้าท ารายการยงั
มีความไม่แน่นอน ดงันัน้ โครงสร้างเงินทนุดงักล่าวจงึจะขึน้อยู่กบัการพิจารณาของคณะผู้บริหารและการตดัสินใจสดุท้ายอยู่
ท่ีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นส าคญั ผู้บริหารของบริษัทฯ จงึไม่สามารถคาดการณ์จ านวนเงิน และ/หรือจ านวนหุ้นท่ีจะได้รับจาก
การเพิ่มทนุครัง้นีไ้ด้ 
 
ทัง้นี ้กรณีบริษัทฯ มีการเพิ่มทนุอาจส่งผลกระทบด้านสดัส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ท่ีมิได้
ใช้สิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ (กรณีเป็นการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือ
หุ้น (Rights Offering)) และส่งผลกระทบต่อผู้ถือเดิมทุกราย (กรณีเป็นการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง 
(Private Placement ให้แก่บคุคลในวงจ ากดั ซึง่มิใช่ผู้ถือหุ้นเดิม) อย่างไรก็ตาม การเพิ่มทนุของบริษัทฯ ต้องได้รับการอนมุตัิ
จากท่ีประชมุผู้ถือหุ้นต่อไป อนึ่ง ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นไม่อนมุตัิการเพิ่มทนุ หรือผู้ถือหุ้นอนมุตัิการเพิ่มทนุแต่บริษัทฯ ไม่สามารถ
เพิ่มทุนได้ตามเป้าหมายของบริษัทฯ จะส่งผลให้บริษัทฯ มีอตัราส่วนหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อทนุเกินกว่าข้อก าหนดทาง
การเงิน (financial covenant) ของบริษัทฯ ท่ี 1.75 – 2.00 เท่า ซึ่งบริษัทฯ จะต้องเจรจากับสถาบันการเงินในการขยาย
ระยะเวลาหรือปรับเงื่อนไขการกู้ยืม 
 

3) ผลกระทบต่อความสามารถในการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทฯ  
เน่ืองจากบริษัทฯ มีแผนจะใช้เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน เพื่อเป็นแหล่งเงินทนุในการเข้าท ารายการในครัง้นี ้ซึง่ส่งผลให้
บริษัทฯ มีภาระดอกเบีย้เงินกู้ รวมสูงขึน้ และอาจส่งผลกระทบต่อการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในระยะสัน้  หากค่าใช้จ่าย
ดอกเบีย้รวมสงูกว่าก าไรของกิจการ BIGC อย่างไรก็ตาม โครงสร้างแหล่งเงินทุนระยะยาวท่ีเหมาะสมจะท าให้ภาระค่าใช้จ่าย
ดอกเบีย้ต ่าลง ซึง่จะส่งผลให้ก าไรรวมของบริษัทฯ ท่ีรวมกิจการกบั BIGC อาจสงูขึน้ บริษัทฯ อาจมีความสามารถในการจ่ายปัน
ผลได้มากขึน้ อนึ่ง ในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ สิน้ปี 2556 – 2558 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายทางการเงินจ านวน 575.18 ล้านบาท 
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555.64 ล้านบาท และ 492.51 ล้านบาท ตามล าดบั ทัง้นี ้สามารถดรูายละเอียดภาระหนีส้ินของบริษัทฯ ท่ีอาจเกิดขึน้ภายหลัง
จากการเข้าท ารายการ จากข้อมลูท่ีปรากฏอยู่ในส่วนท่ี 1 ข้อ  1.3.1 ของรายงานฉบบันี ้
 

4) เป็นการลงทุนในธุรกิจใหม่ที่กลุ่มบริษัทมีประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจที่จ ากัด 
ด้วยเหตท่ีุบริษัทฯ ยงัไม่เคยมีการลงทนุในธุรกิจค้าปลีก เช่น BIGC มาก่อน ซึง่ด้วยข้อจ ากดัดงักล่าว อาจท าให้บริษัทฯ ต้องใช้
ระยะเวลาในการศึกษาธุรกิจและพึ่งพิงความรู้และประสบการณ์ของบคุลากรเดิมของ BIGC ในช่วงแรกของการเข้าบริหาร
จดัการ อย่างไรก็ดี ด้วยปัจจบุนั บริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้น าในธุรกิจสินค้าและบริการทางอปุโภคบริโภคอย่างครบวงจรของไทย 
ซึง่รวมถงึมีการประกอบธุรกิจร้านค้าปลีกบางประเภท อีกทัง้ มีการด าเนินธุรกิจเกี่ยวกบัสินค้าอปุโภคบริโภคในต่างประเทศ
หลายด้าน ทัง้ในฐานะผู้ผลิต ผู้ให้บริการน าเข้าส่งออกและกระจายสินค้า รวมถึงธุรกิจร้านสะดวกซือ้ ดงันัน้ บริษัทฯ อาจน า
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจดงักล่าวข้างต้นมาปรับใช้ในการบริหารจดัการธุรกิจค้าปลีกของ 
BIGC ได้อย่างต่อเนื่องและราบร่ืนไปในอนาคต 
 

5) ผลกระทบจากการบนัทกึค่าความนิยมของ BIGC ในงบการเงนิรวมของบริษัทฯ 
ข้อมลูจากการสมัภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทฯ พบว่า ราคาซือ้ขายหุ้น BIGC พิจารณาจากความสามารถในการสร้างรายได้
และกระแสเงินสดในอนาคตของ BIGC เป็นหลกั อย่างไรก็ดี ภายหลงัการเข้าท ารายการ บริษัทฯ อาจต้องมีการบนัทึกบญัชี
การเข้าลงทุน ในกรณีท่ีมีส่วนต่างของต้นทุนการเข้าซือ้ธุรกิจท่ีสูงกว่าส่วนได้ส่วนเสียของผู้ ซื อ้ในมูลค่ายุติธรรมสุทธิของ
สินทรัพย์ หนีส้ิน และหนีส้ินท่ีอาจเกิดขึน้ท่ีระบไุด้ ส่วนต่างนี ้คือ ค่าความนิยม (“Goodwill”) ซึง่แสดงถงึจ านวนเงินท่ีผู้ซือ้จ่าย
โดยคาดหวังประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตท่ีจะได้รับจากสินทรัพย์ ซึ่งอาจไม่สามารถระบุและรับรู้เป็นรายการแย ก
เฉพาะเจาะจงได้  
   
ทัง้นี ้การซือ้หุ้นของ BIGC ในครัง้นี ้มีมูลค่าสูงสุดไม่เกิน 208,626.00 ล้านบาท ในขณะท่ีอ้างอิงจากงบการเงินฉบับ
ตรวจสอบของ BIGC ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 พบว่า BIGC มีสินทรัพย์รวมเท่ากบั 94,571.17 ล้านบาท ซึง่รวมไปถึงค่า
ความนิยมท่ีถกูบนัทกึไว้เมื่อครัง้ท่ี BIGC เข้าซือ้กิจการของ Carrefour เมื่อปี 2554 จ านวน 26,722.03 ล้านบาท และมีหนีส้ิน
รวม 47,900.42 ล้านบาท โดยหากค านวณจากราคาเข้าท ารายการท่ีประมาณ 208,626.00 ล้านบาท จะมีค่าความนิยมใน
เบือ้งต้นประมาณ 161,966 ล้านบาท นอกจากนี ้ภายหลังการเข้าท ารายการ หากผลการด าเนินงานของ BIGC ไม่เป็นไป
ตามท่ีคาดการณ์ไว้ อาจส่งผลให้บริษัทฯ ต้องท าการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ค่าความนิยมดงักล่าวในภายหลงั ซึง่จะ
มีผลกระทบต่องบการเงินรวมของบริษัทฯ ในอนาคต ทัง้นี ้บริษัทฯ จะต้องมีการประเมินมลูค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และ
หนีส้ินของ BIGC ทัง้ท่ีมีตัวตน และไม่มีตวัตน ณ วนัท าการซือ้ขาย ภายหลงัจากการเข้าซือ้เงินลงทนุในครัง้นีเ้สร็จสมบรูณ์ 
โดยมลูค่าของค่าความนิยมอาจแตกต่างจากจ านวนดังกล่าวข้างต้น  ซึง่หากภายหลงัจากการประเมินมลูค่ายตุิธรรม และ
บริษัทฯ ต้องบนัทึกค่าความนิยมในจ านวนท่ีสูง อาจส่งผลกระทบต่อการค านวณขนาดรายการได้มาจ าหน่ายไป และ/หรือ 
รายการท่ีเกี่ยวโยงกนัในอนาคต (ถ้ามี) ของบริษัทฯ และในกรณีท่ีกลุ่มบริษัทมีการเข้าท ารายการได้มาจ าหน่ายไป และ/หรือ 
รายการท่ีเกี่ยวโยงกนัในอนาคต บริษัทฯ จะปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกบัการเข้าท ารายการดงักล่าว   

 
6) บริษัทฯ อาจมีความคล่องตัวในการด าเนินธุรกิจที่ลดลงจากกรณีที่ บริษัทฯ และบริษัทย่อยต่างเป็นบริษัทจด

ทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
การเข้าท ารายการซือ้หุ้นสามญัของ BIGC ในครัง้นี ้จะส่งผลให้ BIGC ซึง่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ เป็น
บริษัทย่อยของบริษัทฯ ภายหลังเสร็จสิน้การเข้าท ารายการบริษัทฯ และ  BIGC มีหน้าท่ีต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ
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ส านกังานก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ เช่น กรณีท่ี BIGC ซึง่มีฐานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีการท ารายการได้มาหรือ
จ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือกรณีการท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน ซึ่งกรณีท่ีมูลค่าและขนาดของรายการเกินกว่าเกณฑ์ท่ี
ส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ก าหนด (โดยพิจารณามลูค่าและขนาดรายการตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ และ
งบการเงินรวมของ BIGC) อาจส่งผลให้ต้องมีการขออนมุตัิการท ารายการจากทัง้จากคณะกรรมการของบริษัทฯ และ BIGC 
รวมถงึการขออนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ถือหุ้นของทัง้บริษัทฯ และ BIGC ซึง่อาจส่งผลให้การด าเนินการใดๆ ของบริษัทฯ และ BIGC 
ในอนาคตอาจมีคล่องตวัลดลง 
 

ความเสี่ยงในการท ารายการ  
1)    ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงนิกู้ยืมระยะสัน้ที่ใช้เป็นแหล่งเงนิทุนในการเข้าท ารายการ 

เน่ืองจากแหล่งเงินทนุของบริษัทฯ ท่ีจะใช้ในการเข้าซือ้หุ้นสามญัของ BIGC ในส่วนท่ีจะจ่ายช าระแก่ผู้ขาย (จ านวนไม่เกิน 
122,160.66 ล้านบาท) จะเป็นเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินในสกลุเงินยโูร นอกจากนี ้ในสญัญาจะท าการขายหุ้น 
BIGC ก าหนดให้ผู้ซือ้จะต้องช าระเงินให้แก่ผู้ขายเป็นจ านวนเท่ากบั “เงินสดสทุธิ” คงเหลือในเสาวนีย์ ณ วนัท่ีการซือ้ขายเสร็จ
สมบูรณ์ (ตามท่ีผู้ ขายจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 5 วันท าการ) โดยการช าระเงินในส่วนนีจ้ะช าระเป็นเงินสกุลยูโรท่ีอัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วนัท่ีได้รับแจ้งจ านวน “เงินสดสทุธิ” ดงักล่าวจากผู้ขาย ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงจากความผนัผวนของ
อตัราแลกเปลี่ยนในการจ่ายช าระคืนหนีเ้งินกู้  และจ่ายช าระในส่วนของเงินสดสทุธิในเสาวนีย์ในครัง้นี  ้ทัง้นี ้บริษัทฯ เห็นว่า
บริษัทฯ มีระยะเวลาในการจ่ายช าระคืนหนีเ้งินกู้ระยะสัน้ในสกลุยโูร ในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน จากแหล่งเงินทนุระยะยาว
ท่ีบริษัทฯ จะจดัหาในอนาคต ซึง่บริษัทฯ จะสามารถเลือกจ่ายช าระคืนได้ในระยะเวลาท่ีอตัราแลกเปลี่ยนเหมาะสม และเป็น
ประโยชน์ต่อบริษัทฯ 
 

2) ความเสี่ยงกรณีที่ผลการด าเนินงานของ BIGC ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ 
กรณีท่ีผลการด าเนินงานของ BIGC ไม่เป็นไปตามท่ีคาดการณ์ไว้ ซึง่อาจเกิดขึน้ได้จากหลายสาเหต ุเช่น การชะลอตวัของ
เศรษฐกิจในประเทศ สถานการณ์ทางการเมือง และ/หรือ ภาวะการแข่งขันในธุรกิจร้านค้าปลีกสมัยใหม่ในประเทศท่ีอาจ
รุนแรงเพิ่มขึน้จากการเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหม่ กรณีดงักล่าวอาจส่งผลให้ผลตอบแทนท่ีบริษัทฯ คาดว่าจะได้รับจาก
การลงทนุใน BIGC ไม่เป็นไปตามท่ีคาดการณ์ไว้ ส่งผลให้บริษัทฯ อาจต้องมีการบนัทกึการด้อยค่าเงินลงทนุดงักล่าว  
 
อนึ่ง ตามเง่ือนไขภายหลงัการเข้าท ารายการ ผู้ ขายจะไม่ประกอบธุรกิจท่ีเป็นการแข่งขันในประเทศไทยเป็นระยะเวลา 10 ปี
หลงัจากวนัท่ีการซือ้ขายเสร็จสมบรูณ์ ทัง้นี ้ธุรกิจท่ีเป็นการแข่งขนั หมายถึง การค้าปลีกสมยัใหม่ (Modern Grocery Retail) 
และธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกบัการค้าส่ง ทัง้นี ้ไม่รวมถึงการจดัหาสินค้า และการค้าส่งสินค้าภายใต้ชื่อทางการค้าของบริษัทในกลุ่ม
ผู้ขาย อนัได้แก่ Casino Group 
 

3) ความเสี่ยงในการต่ออายุสัญญาเช่าของร้านค้าที่ BIGC เข้าลงทุนในรูปแบบการเช่า 
ณ สิน้ปี 2558 BIGC ร้านค้าในรูปแบบไฮเปอร์มาร์เก็ตและซุปเปอร์มาร์เก็ต รวมประมาณ 180 ร้านค้า หรือคิดเป็นประมาณ 
1,036,000 ตารางเมตร และพืน้ท่ีร้านค้าส าหรับให้เช่าในศนูย์จ าหน่ายสินค้าขนาดใหญ่อีกประมาณ 174 ร้านค้า หรือคิดเป็น
ประมาณ 778,000 ตารางเมตร โดย BIGC ถือกรรมสิทธ์ิในท่ีดินซึง่เป็นท่ีตัง้ไฮเปอร์มาร์เก็ตและซุปเปอร์มาร์เก็ตดงักล่าว 
ประมาณร้อยละ 30 – 40 ของพืน้ท่ีทัง้หมด และส่วนท่ีเหลือ BIGC จะถือครองท่ีดินในรูปแบบของสิทธิการเช่าระยะยาว 
ดงันัน้ BIGC จงึมีความเสี่ยงในกรณีท่ีผู้ให้เช่าท่ีดินดงักล่าวไม่ต่ออายสุญัญาเช่า ซึง่จะท าให้จ านวนร้านค้า BIGC ในรูปแบบ
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ไฮเปอร์มาร์เก็ตและซปุเปอร์มาร์เก็ตลดลง ซึง่จะส่งผลกระทบให้รายได้ของ BIGC ลดลงตามไปด้วย อีกทัง้ BIGC อาจต้องใช้
เงินลงทนุในการซือ้ท่ีดิน ค่าหน้าดิน และค่าก่อสร้างร้านค้าปลีกแห่งใหม่เพิ่มเติม เพื่อชดเชยร้านค้าท่ีลดลงจากสาเหตดุงักลา่ว  

 
1.3 ความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการ 

1.3.1 ความเป็นธรรมของราคาในการเข้าท ารายการ 

การเข้าท ารายการในครัง้นี ้ เป็นการเข้าซือ้หุ้นสามญัใน BIGC รวม 483,077,600 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 58.55 ของหุ้นทัง้หมดของ 
BIGC) โดยมีรายละเอียดการซือ้หุ้นดงันี ้

1) ซือ้หุ้น BIGC จาก Geant จ านวน 264,797,600 หุ้น 
2) ซือ้หุ้นทัง้หมดของ เสาวนีย์ จ านวน 202,000 หุ้น (ซึง่เสาวนีย์เป็นผู้ถือหุ้น BIGC จ านวน 218,280,000 หุ้น)  

ส าหรับการประเมินราคาของหุ้นทัง้หมดของเสาวนีย์ เน่ืองจากเสาวนีย์ประกอบกิจการด าเนินการธุรกิจเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท ทัง้นี ้
จากงบการเงินประจ าปี 2557 และข้อมลูจาก www.bol.co.th เสาวนีย์มีการถือหุ้นในบริษัทท่ีมีการเปิดด าเนินการอยู่เพียงบริษัท
เดียว คือ BIGC เท่านัน้ ดงันัน้ ราคาของหุ้นทัง้หมดของเสาวนีย์จึงสามารถประเมินด้วยการประเมินราคาหุ้น BIGC ท่ีเสาวนีย์ถือ 
(See Through Price) ซึง่เท่ากบัราคาหุ้น BIGC คณูด้วยหุ้นจ านวน 218,280,000 หุ้น บวกด้วยเงินสดสทุธิของเสาวนีย์ท่ีมีอยู่ 
 

สมมติฐานที่ส าคัญในการจดัท าความเหน็ของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 
ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระขึน้อยู่กบัสมมติฐานดงัต่อไปนี ้

 ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าข้อมลูและเอกสารทัง้หมด อันได้แก่ งบการเงิน ข้อมูลสาธารณะ 
ประมาณการทางการเงินและแผนธุรกิจ ท่ีจดัท าโดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ รวมถึงเอกสารอื่นๆ ซึง่ท่ีปรึกษาทางการเงิน
อิสระท่ีได้รับจากบริษัทฯ รวมถงึการสมัภาษณ์ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ขาดความถกูต้องและความครบถ้วนในสาระส าคญั
อนัจะส่งผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อการวิเคราะห์ข้อมลู 

 ไม่มีเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้แล้ว ก าลังจะเกิด หรือมีความเป็นไปได้ว่าจะเกิด บนสมมติฐานท่ีใช้ในการท าความเห็นของท่ี
ปรึกษาทางการเงินอิสระ  ท่ีส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อผลประกอบการและสถานะทางการเงินของบริษัทฯ หรือ 
BIGC รวมไปถงึเหตกุารณ์ดงัต่อไปนี ้

 ไม่มีความเสี่ยงอื่นๆ ท่ีอาจส่งผลให้เกิดความล่าช้าหรือมีผลกระทบท าให้ราคาเข้าซือ้กิจการเพิ่มขึน้ 
 รายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้จดัท าขึน้โดยอ้างอิงจากสภาวะทางเศรษฐกิจและปัจจยัอื่นๆ 

ณ เวลาของการจัดท าเท่านัน้ ดังนัน้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจะไม่สามารถประเมินผลกระทบท่ีเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และองค์ประกอบต่างๆ ภายหลงัช่วงเวลาในการศึกษาและไม่มีภาระผกูพนัในการ
เปลี่ยนแปลงและปรับปรุงข้อมลูดงักล่าวให้เป็นปัจจบุนั 

 ไม่มีเหตกุารณ์อื่นใด (Material Adverse Event) รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเฉพาะ เช่น  ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง หรือ
กฎหมาย ท่ีอาจส่งผลกระทบถงึบริษัทเป้าหมายอย่างมีนยัส าคญั 

 

วิธีพจิารณาความสมเหตุสมผลของราคาเข้าซือ้กิจการ 
ในการพิจารณาความสมเหตสุมผลของราคาเสนอซือ้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้จัดท าการประเมินมลูค่าของบริษัทเป้าหมาย
ด้วยวิธีดงัต่อไปนี ้

1.3.1.1 วิธีประเมินมลูค่าตามบญัชี (Book Value Approach) 
1.3.1.2 วิธีปรับปรุงมลูค่าตามบญัชี (Adjusted Book Value Approach) 
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1.3.1.3 ค่าเฉลี่ยราคาตลาดย้อนหลงั (Historical Market Price Approach) 
1.3.1.4 วิธีการเปรียบเทียบกบับริษัทอื่นท่ีประกอบกิจการประเภทเดียวกนัหรือใกล้เคียง (Market Comparables Approach) 

 มูลค่ากิจการต่อก าไรจากการด าเนินงานก่อนหักดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ าหน่าย 
(EV/EBITDA Multiple) 

 มลูค่ากิจการต่อรายได้ (EV/Sales Multiple) 
 ราคาปิดต่อก าไรต่อหุ้น (P/E Multiple) 
 ราคาปิดต่อมลูค่าทางบญัชี (P/BV Multiple) 

1.3.1.5 การหามลูค่าปัจจบุนัโดยวิธีส่วนลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) 
1.3.1.6 วิธีการเปรียบเทียบราคาซือ้ขายบริษัทกบัรายการซือ้ขายอื่น (Precedent Transaction Comparables Approach) 
1.3.1.7 มลูค่าประมาณการโดยนกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ (Research Analyst Consensus) 

หมายเหต ุ: ในการค านวณตวัเลขตา่งๆ ในรายงานฉบบันี ้ตวัเลขทศนิยมเกิดจากการปัดเศษทศนิยม ต าแหน่งที่ 2 หรือ 3 แล้วแตก่รณี ท าให้
ตวัเลขทีค่ านวณได้ อาจไมต่รงกบัผลลพัธ์ที่เกิดจากการค านวณดงัที่แสดงไว้ในรายงานฉบบันี ้

 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาความเหมาะสมของวิธีการประเมินมลูค่าในแต่ละวิธีดงันี ้
 

1.3.1.1 วิธีประเมินมูลค่าตามบญัชี (Book Value Approach) 

วิธีการประเมินมลูค่าตามบญัชี (Book Value Approach) อ้างอิงจากมลูค่าส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินของ BIGC ณ วนัท่ี 31 
ธันวาคม 2558 ซึง่เป็นงบการเงินท่ีตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีของ BIGC รายละเอียดของรายการแสดงในตารางด้านล่างดงันี ้

รายการ (หน่วย: ล้านบาท) 
31 ธันวาคม 2558 

(ตรวจสอบ) 
1) ทนุจดทะเบยีนและทนุช าระแล้ว มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาทจ านวน 

825,000,000 หุ้น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 
8,250.00 

2) ส่วนเพิ่ม (ส่วนลด) มลูค่าหุ้น 5,955.65 
3) ก าไรสะสม  

- จดัสรรแล้ว 901.96 
- ยงัไม่ได้จดัสรร 31,788.28 

4) องค์ประกอบอื่นของส่วนผู้ถือหุ้น (235.75) 
ส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ มีส่วนได้เสียที่มีอ านาจควบคุม 46,660.14 
จ านวนหุ้นสามญัที่ออกและจ าหน่ายแล้ว (ล้านหุ้น) 825.00 
มูลค่าตามบญัชีของ BIGC (บาทต่อหุ้น) 56.56 

   หมายเหต ุ: งบการเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 ตรวจสอบโดยบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

จากวิธีการข้างต้น มลูค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นของ BIGC ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 มีมลูค่ารวม 46,660.14 ล้านบาท วิธีการ
ประเมินมลูค่าตามบญัชีเป็นการแสดงมลูค่าทางบญัชีของฺ BIGC ณ ช่วงเวลาหนึง่ โดยมิค านงึถงึประมาณการผลการด าเนินงานใน
อนาคต แนวโน้มของอตุสาหกรรม และมลูค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนีส้ินของ  BIGC ดงันัน้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมี
ความเห็นว่าวิธีประเมินมลูค่าดงักล่าวเป็นวิธีท่ีไม่เหมาะสมส าหรับการประเมินรายการนี ้
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1.3.1.2 วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบญัชี (Adjusted Book Value Approach) 

วิธีการปรับปรุงมลูค่าตามบญัช ี(Adjusted Book Value Approach) อ้างอิงจากมลูค่าส่วนของผู้ถือหุ้นภายหลงัการปรับปรุงมลูค่า
ตามบญัชีของอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ ตามงบการเงินของ BIGC ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ซึง่เป็นงบการเงินท่ีตรวจสอบ
โดยผู้สอบบญัชีของบริษัท รายละเอียดของรายการแสดงในตารางด้านล่างดงันี ้

รายการ (หน่วย: ล้านบาท) 31 ธันวาคม 2558 
(ตรวจสอบ) 

1) ส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้มีส่วนได้เสยีท่ีมีอ านาจควบคมุ 46,660.14 
2) ส่วนเพิ่มมลูค่าทางบญัชีจากอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ 41,399.00 
ส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ มีส่วนได้เสียที่มีอ านาจควบคุมภายหลังการปรับปรุง 88,059.14 
จ านวนหุ้นสามญัที่ออกและจ าหน่ายแล้ว (ล้านหุ้น) 825.00 
มูลค่าตามบญัชีของ BIGC (บาทต่อหุ้น) 106.74 

   หมายเหต ุ: งบการเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 ตรวจสอบโดยบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

จากวิธีการข้างต้น มลูค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นภายหลงัการปรับปรุงมลูค่าทางบญัชีของอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุของ BIGC ณ 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 มีมลูค่ารวม 88,059.14 ล้านบาท วิธีการปรับปรุงมลูค่าตามบญัชี เป็นการแสดงมลูค่าทางบญัชีของ BIGC 
ปรับปรุงด้วยมลูค่าตามบญัชีของอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ ณ ช่วงเวลาหนึ่ง โดยมิค านึงถึงประมาณการผลการด าเนินงานใน
อนาคต แนวโน้มของอตุสาหกรรม และมลูค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนีส้ินของ  BIGC ดงันัน้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมี
ความเห็นว่าวิธีประเมินมลูค่าดงักล่าวเป็นวิธีท่ีไม่เหมาะสมส าหรับการประเมินรายการนี ้
 
1.3.1.3 ค่าเฉลี่ยราคาตลาดย้อนหลัง (Historical Market Price Approach) 
 

 
ที่มา : SETSMART ข้อมลูการซือ้ขายในระหวา่ง 18 กมุภาพนัธ์ 2556 ถึง 17 กมุภาพนัธ์ 2559   

 
ระยะเวลาที่ใช้ในการเฉลี่ย ช่วงเวลา ราคาเฉลี่ย (บาท/หุ้น) 

7 วนั1 ย้อนหลงัก่อนวนัประกาศ 28 มกราคม 2559 – 5 กมุภาพนัธ์ 2559 226.93 
30 วนั ย้อนหลงักอ่นวนัประกาศ 6 มกราคม 2559 – 5 กมุภาพนัธ์ 2559 229.35 
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(ล้านหุ้น) (บาท/หุ้น) ปริมาณ (หุ้น) ราคา (บาท/หุ้น) 

ราคาต ่าสดุ 163 บาท/หุ้น 
3 มกราคม 2557 
 

ราคาสงูสดุ 268 บาท/หุ้น 
3 ธันวาคม 2557 
 

8 กมุภาพนัธ์ 2559: 
BIGC ประกาศการขายหุ้น
ของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
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ระยะเวลาที่ใช้ในการเฉลี่ย ช่วงเวลา ราคาเฉลี่ย (บาท/หุ้น) 
3 เดือน ย้อนหลงักอ่นวนัประกาศ 6 พฤศจิกายน 2558 – 5 กมุภาพนัธ์ 2559 217.18 
6 เดือน ย้อนหลงักอ่นวนัประกาศ 6 สิงหาคม 2558 – 5 กมุภาพนัธ์ 2559 209.64 
1 ปี ย้อนหลงัก่อนวนัประกาศ 6 กมุภาพนัธ์ 2558 - 5 กมุภาพนัธ์ 2559 209.10 
หมายเหต ุ: 1วนัท าการ 
 

แผนภมูิข้างต้นแสดงราคาปิดและมลูค่าการซือ้ขายในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา ทัง้นี ้ราคาตลาดเฉลี่ยย้อนหลงั 7 วนั1 30 วนั 3 เดือน 6 
เดือน และ 1 ปี ของหุ้น BIGC นับจากวนัท่ี 5 กมุภาพนัธ์ 2559 ซึ่งเป็นวนัก่อนวันท่ีประกาศการขายหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (8 
กมุภาพนัธ์ 2559) มีมลูค่า 226.93 บาทต่อหุ้น 229.35 บาทต่อหุ้น 217.18 บาทต่อหุ้น 209.64 บาทต่อหุ้น และ 209.10 บาทต่อหุ้น 
ตามล าดบั 
 

ส าหรับวิธีการประเมินมลูค่า BIGC โดยค่าเฉลี่ยราคาตลาดย้อนหลงั ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาว่าราคาหุ้นปัจจบุนัและ
ราคาหุ้นย้อนหลงั เป็นตวับ่งชีท่ี้เหมาะสมถึงราคายตุิธรรมในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งหรือไม่ และพบว่าราคาหุ้นสามญัย้อนหลงัก่อน
วนัท่ี BIGC ประกาศราคาการขายหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่  สะท้อนให้เห็นถึงการซือ้ขายโดยกลุ่มผู้ถือหุ้นส่วนน้อย แต่ไม่แสดงถึง
ส่วนเพิ่มจากการมีอ านาจควบคมุ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจงึมีความเห็นว่าวิธีประเมินมลูค่าดงักล่าวเป็นวิธีท่ีไม่เหมาะสมส าหรับ
การประเมินรายการนี ้
 

1.3.1.4 วิธีการเปรียบเทยีบกับบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการประเภทเดยีวกนัหรือใกล้เคยีง (Market Comparables 
Approach) 

วิธีการเปรียบเทียบอัตราส่วนมูลค่าตลาด (Market Comparables Approach) เป็นวิธีการประเมินมลูค่าของกิจการภายใต้
สมมติฐานท่ีว่ากลุ่มของกิจการท่ีประกอบธุรกิจลักษณะคล้ายคลึงกันควรจะมีอัตราส่วนราคาการซือ้ขายท่ีใกล้เคียงกัน ทัง้นี ้ท่ี
ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาบริษัทอื่นท่ีประกอบธุรกิจในลกัษณะเดียวกนัหรือใกล้เคียงกนั ทัง้ในประเทศ และในภมูิภาค
เอเชีย โดยไม่รวมถึงบริษัทอื่นท่ีประกอบกิจการประเภทเดียวกันหรือใกล้เคียงกันในภูมิภา คส าคัญอื่นๆ เช่น ยุโรป หรือ 
สหรัฐอเมริกา เน่ืองจากมีโครงสร้างและแนวโน้มตลาดท่ีแตกต่างจากบริษัทเป้าหมาย การประเมินมูลค่าโดยการใช้วิธีการ
เปรียบเทียบอตัราส่วนมลูค่าตลาด (Market Comparables Approach) นัน้ แสดงให้เห็นถึงกลไกของตลาดและมมุมองของนัก
ลงทุนท่ีมีต่อบริษัท ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง อย่างไรก็ตาม แต่ละบริษัทท่ีน ามาเปรียบเทียบนัน้ มีความแตกต่างกนั ไม่ว่าจะเป็นด้าน
นโยบายทางการบญัชี (การรับรู้รายได้และการบนัทกึหนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู)  นโยบายการลงทนุ  ขนาดของกิจการ  โครงสร้าง
ต้นทนุ  แหล่งท่ีมาของรายได้อื่นๆ และคณุภาพของกิจการ รวมถงึคณุภาพของสินทรัพย์อีกด้วยทัง้นี ้เนื่องจากรายชื่อของบริษัทท่ีได้
น ามาเปรียบเทียบนัน้อาจจะไม่ได้ครอบคลุมบริษัทท่ีคล้ายคลึงกันทัง้หมดและอาจมีความแตกต่างกันในหลายๆ  ประการดังท่ี
อธิบายไปแล้วข้างต้น ดงันัน้ การเปรียบเทียบจะถกูน าเสนออย่างจ ากดัและมีจดุประสงค์เพียงเพื่อแสดงประกอบการอธิบายเท่านัน้ 
โดยค่าท่ีได้แสดงดังต่อไปนีน้ัน้จะสะท้อนถึงมูลค่าของผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยและไม่รวมส่วนเพิ่มจากการมีอ านาจควบคุม (Control 
Premium) เข้าในการค านวณ 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้สรุปข้อมลูบริษัทอื่นท่ีประกอบกิจการประเภทเดียวกนัหรือใกล้เคียงกนั ดงันี ้

บริษัทในประเทศไทย 
1. บริษัท ซพี ีออลล์ จ ากัด (มหาชน) (“CPALL”) 
บริษัท ซพีี ออลล์ จ ากดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจค้าปลีกประเภทร้านสะดวกซือ้ 7-Eleven โดยได้รับสิทธิแต่เพียงผู้ เดียว (Exclusive 
Right) จาก 7-Eleven, Inc. ให้ประกอบธุรกิจภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “7-Eleven” ในประเทศไทย ภายใต้สญัญา Area License 
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Agreement ณ สิน้ปี 2557 บริษัทมีร้าน 7-Eleven ทัว่ประเทศรวม 8,127 สาขา โดยเป็นร้านในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 3,648 
สาขา (คิดเป็นร้อยละ 45) และเป็นร้าน ในต่างจงัหวดั  4,479 สาขา (คิดเป็นร้อยละ 55) บริษัทมีรายได้ทัง้สิน้ 371,301.1 ล้านบาท 
และมีก าไรทัง้สิน้ 10,153.8 ล้านบาท  
 

2. บริษัท สยามแม็คโครจ ากัด (มหาชน) (“MAKRO”) 
บริษัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) เป็นผู้ด าเนินธุรกิจค้าส่งภายใต้ชื่อทางการค้า “makro” เน้นขายสินค้าทัง้เพื่ออปุโภคและ
บริโภค โดยมีรูปแบบสาขาท่ีหลากหลายกระจายอยู่ทัว่ประเทศไทย ณ สิน้ปี 2557 makro มีจ านวนทัง้สิน้ 82 สาขา แบ่งเป็นศนูย์
จ าหน่ายสินค้าแม็คโคร 69 สาขา แม็คโคร ฟดูเซอร์วิส 8 สาขา และร้านสยามโฟรเซ่น 5 สาขา บริษัท มีรายได้ทัง้สิน้ 142,531.9 
ล้านบาท และมีก าไรทัง้สิน้ 4,884.9 ล้านบาท 
 

3. บริษัท โฮมโปรดักส์ เซน็เตอร์ จ ากัด (มหาชน) (“HMPRO”)  
บริษัท โฮมโปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้น าในธุรกิจค้าปลีกสินค้าเกี่ยวกับบ้านและท่ีพักอาศัยครบวงจร ด าเนินงาน
ภายใต้ชื่อทางการค้า “Home Pro” โดยภายในร้านค้าจะเน้นขายสินค้าจ าพวกวสัดกุ่อสร้าง อปุกรณ์ตกแต่งและปรับปรุงท่ีพกัอาศยั 
บริษัทมีจ านวนสาขาทัง้หมด 71สาขาครอบคลมุทัว่ประเทศ โดยมีส านกังานใหญ่ตัง้อยู่ท่ีจงัหวดันนทบรีุและมีพนกังานกว่า 10,000 
คน ณ สิน้ปี 2557 บริษัทมีรายได้ทัง้สิน้ 51,208.6 ล้านบาท และมีก าไรทัง้สิน้ 3,313.3 ล้านบาท 
 

4. บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบนิสนั จ ากดั (มหาชน) (“ROBINS”) 
บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบนิสนั จ ากดั (มหาชน) ด าเนินการห้างสรรพสินค้าชัน้น าในอตุสาหกรรมภายใต้ชื่อทางการค้า “Robinson” 
ณ สิน้ปี 2558 โรบินสันมีห้างสรรพสินค้าทัง้สิน้ 39 สาขาทั่วประเทศ แบ่งเป็น 11 สาขาท่ีตัง้อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล และอีก 28 สาขาตัง้อยู่ตามจงัหวดัต่างๆ ทัว่ประเทศ อีกทัง้ยงัมีสาขาท่ีเปิดให้บริการในเวียดนามจ านวน 2 แห่ง บริษัทมี
รายได้ทัง้สิน้ 29,213.9 ล้านบาท และมีก าไรทัง้สิน้ 2,153.0 ล้านบาท  
 

5. บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) (“GLOBAL”) 
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) ประกอบกิจการจ าหน่ายสินค้าวสัดกุ่อสร้าง วสัดตุกแต่ง เคร่ืองมือ อปุกรณ์ท่ีใช้ในการ
ก่อสร้างและอปุกรณ์ส านกังาน ในปัจจุบนั บริษัทมีสาขาท่ีเปิดด าเนินการแล้ว 34 สาขาทัว่ประเทศ มีพืน้ท่ีให้บริการรวมมากกว่า 
630,000 ตารางเมตร ณ สิน้ปี 2558 บริษัทมีรายได้ทัง้สิน้ 17,410.9 ล้านบาท และมีก าไรทัง้สิน้ 880.6 ล้านบาท  

 

6. บริษัท ซโีอแอล จ ากดั (มหาชน) (“COL”) 
บริษัท ซโีอแอล จ ากดั (มหาชน) ด าเนินธุรกิจหลกัเกี่ยวกบัการจดัจ าหน่ายเคร่ืองเขียนและหนงัสือ และอปุกรณ์ส านกังานโดยรับค า
สัง่ซือ้ผ่านระบบ Call-Center และระบบออนไลน์ผ่านเว็บไซด์ (e-Commerce) และขายผ่านหน้าร้าน ภายใต้ชื่อ  “OfficeMate” 
และ “B2S” รวมไปถึงจ าหน่ายสินค้าต่างๆ ผ่านทางระบบออนไลน์ภายใต้ชื่อ “Central Online” โดยจากงบการเงินงวด 9 เดือนปี 
2558 บริษัทมีรายได้ทัง้สิน้ 7,997.9 ล้านบาท และมีก าไรทัง้สิน้ 297.4 ล้านบาท  
 

บริษัทในภมิูภาคเอเชีย 
1. Dairy Farm International Holding Limited (“DAIRY”) 
Dairy Farm International Holding Limited ประกอบธุรกิจหลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็น ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านค้าปลีก ร้านเสริม
สวยและร้านค้าเพ่ือสขุภาพ ร้านสะดวกซือ้ ร้านอปุกรณ์ตกแต่งท่ีพกัอาศยั และร้านอาหาร โดยบริษัทมีสาขามากกว่า 6,100 สาขา
ครอบคลมุทัว่ภมูิภาคเอเชีย ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าต่างๆ อาทิเช่น “7-Eleven” และ “IKEA” โดย Dairy Farm เป็นหนึง่ในสมาชิก
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ของ Jardine Matheson Group ณ สิน้ปี 2557 บริษัทในกลุ่มมีรายได้ทัง้สิน้ 13,103.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 431,927.3 
ล้านบาท) และมีก าไรทัง้สิน้ 242.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 7,997.1 ล้านบาท) 
 

2. Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT (“AMRT”) 
Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT ประกอบธุรกิจโลจิสติกส์สินค้าอปุโภคบริโภค โดยผ่านเครือข่ายตลาดร้านค้าสะดวกซือ้ภายใต้ชื่อ 
“Alfamart” ในปัจจุบัน บริษัทเป็นหนึ่งในผู้น าเครือข่ายตลาดร้านค้าสะดวกซือ้ในอินโดนีเซีย โดยมีพนักงานกว่า 70,000 คน 
ให้บริการผ่านเครือข่ายร้านค้ากว่า 9,800 สาขาทั่วประเทศ ณ สิน้ปี 2557 บริษัทมีรายได้ 41,773.3 พันล้านรูเปีย อินโดนีเซีย
(ประมาณ 117,729.7 ล้านบาท) และมีก าไรจ านวน 533.5 พนัล้านรูเปีย อินโดนีเซยี (ประมาณ 1,503.7 ล้านบาท) 
 

3. Puregold Price Club Inc. (“PGOLD”) 
Puregold Price Club Inc. ประกอบธุรกิจค้าส่งและค้าปลีกสินค้าอปุโภคบริโภค ผ่านสาขาในรูปแบบต่างๆ กว่า 242 สาขา ทัว่
ประเทศฟิลิปปินส์ ทัง้ร้านค้าประเภท ไฮเปอร์มาร์เก็ต ซูเปอร์มาร์เก็ตและ ร้านขายของถกู (Discount Store) และมีการร่วมทนุกบั
บริษัทญ่ีปุ่ นประกอบธุรกิจร้านค้าสะดวกซือ้ภายใต้ชื่อ “Lawson” ณ สิน้ปี 2557 บริษัทมีรายได้ 84,697.4 ล้านเปโซ (ประมาณ 
63,624.7 ล้านบาท) และมีก าไรจ านวน 4,520.5 ล้านเปโซ (ประมาณ 3,395.8 ล้านบาท) 

 

4. Mahatari Putra Prima Tbk PT (“MPPA”) 
Mahatari Putra Prima Tbk PT ประกอบธุรกิจค้าปลีก โดยเน้นกลุ่มสินค้าท่ีมีการอปุโภคบริโภคในอตัราสงู (Fast Moving 
Consumer Goods) โดยมีสาขากว่า 220 สาขาทั่วประเทศอินโดนีเซีย บริษัทมีรายได้ 13,590.41 พันล้านรูเปีย อินโดนีเซีย 
(ประมาณ 38,301.8 ล้านบาท) และมีก าไรจ านวน 554.0 พนัล้านรูเปีย อินโดนีเซยี (ประมาณ 1,561.4 ล้านบาท) ณ สิน้ปี 2557 
 

ตาราง: บริษทัที่ประกอบกิจการประเภทเดยีวกนัหรือใกล้เคยีงกนัในประเทศและในภมิูภาคเอเชีย 

บริษัท 
EV 

(ล้านบาท) 
EV/Sales EV/EBITDA P/E P/BV 

อัตราการเติบโต 
ของก าไร 

2558 2558 2558 3Q 2558 2555-2557 
Big C - Offer Price 218,482 1.64x 16.98x 30.47x 4.47x 11.64% 
Big C - Prior to Announcement 197,131 1.48x 15.32x 27.35x 4.01x 11.64% 
Berli Jucker Public Co. Ltd. 66,736 1.50x 12.14x 23.34x 3.17x (16.47%) 
       

บริษัทในประเทศไทย       
CP ALL Public Company Limited 561,534 1.40x 17.73x 29.20x 11.41x (3.72%) 
Siam Makro Public Company 
Limited 

168,518 1.07x 18.98x 29.42x 12.65x 19.19% 

Home Product Center Public 
Company Limited 

100,447 1.88x 13.32x 25.09x 5.54x 10.74% 

Robinson Department Store 
Public Company Limited 

44,526 1.74x 9.80x 20.06x 3.34x 7.82% 

Siam Global House Public 
Company Limited 

35,128 2.03x 17.30x 35.52x 2.12x (18.42%) 

COL Public Company Limited 10,247 1.02x 13.58x 28.13x 2.32x 35.25% 
ค่าเฉลี่ยประเทศไทย   1.52x 15.12x 27.90x 6.23x 8.48% 
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บริษัท 
EV 

(ล้านบาท) 
EV/Sales EV/EBITDA P/E P/BV 

อัตราการเติบโต 
ของก าไร 

2558 2558 2558 3Q 2558 2555-2557 
       

บริษัทในภมิูภาคเอเชีย       
Dairy Farm International Holdings 
Limited 

261,965 0.64x 11.06x 18.16x 5.86x (0.47%) 

Puregold Price Club, Inc. 71,756 1.00x 11.46x 19.02x 2.50x 18.52% 
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk 74,504 0.58x 12.01x 49.38x 5.48x 9.28% 
PT Matahari Putra Prima Tbk 26,628 0.69x 11.57x 22.43x 3.42x NA 
ค่าเฉล่ียภมิูภาคเอเชีย   0.73x 11.53x 27.25x 4.31x 9.11% 
       

ค่าเฉลี่ยรวม   1.20x 13.68x 27.64x 5.46x 8.69% 
   ที่มา : Bloomberg, Capital IQ และข้อมลูบริษัท ณ วนัที่ 5 กมุภาพนัธ์ 2559 

การประเมินมูลค่าโดยวิธีเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นท่ีประกอบกิจการประเภทเดียวกันหรือใกล้เคียงกันนัน้ จะประเมินโดยใช้
อตัราส่วนมลูค่าตลาด (Market Comparables) ดงัต่อไปนี ้

 มลูค่ากิจการ  (Enterprise Value: EV) ต่อก าไรจากการด าเนินงานก่อนหกัดอกเบีย้  ภาษี  ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตดั
จ าหน่าย (EV/EBITDA Multiple) 

 มลูค่ากิจการตอ่รายได้ (EV/Sales Multiple) 
 ราคาปิดต่อก าไรต่อหุ้น (P/E Multiple) 
 ราคาปิดต่อมลูค่าทางบญัชี (P/BV Multiple) 

 

1) อัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อก าไรจากการด าเนินงานก่อนหกัดอกเบีย้จ่าย ภาษีเงนิได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัด
จ าหน่าย (EV/EBITDA Multiple) 

การประเมินมูลค่าโดยวิธีนีค้ านวณโดยการคูณก าไรจากการด าเนินงานก่อนหักดอกเบีย้จ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และ
ค่าใช้จ่ายตดัจ าหน่าย (EBITDA) ของ BIGC กบัอตัราส่วน EV/EBITDA ของบริษัทในกลุ่มท่ีประกอบกิจการใกล้เคียงกนัดงัท่ีได้
กล่าวไว้ข้างต้นเพื่อประเมินมลูค่าของ BIGC ซึ่งทางท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้หักหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้และส่วนของผู้ถือ
หุ้นส่วนน้อยจากมลูค่าสทุธิออก และบวกเงินสด รวมทัง้รายการเทียบเท่าเงินสดของกิจการกลบัเข้าไปเพื่อใช้ในการหามลูค่าของ
ส่วนของผู้ถือหุ้น โดยค่า EBITDA ท่ีใช้ค านวณ มาจากงบการเงินของ BIGC ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 
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ตาราง: ค่าเฉลี่ย EV/EBITDA ปี 2558 (เท่า) ล าดับตามมูลค่ากจิการในแต่ละภมิูภาค 

 
ที่มา : Bloomberg, Capital IQ และข้อมลูบริษัท ณ วนัที่ 5 กมุภาพนัธ์ 2559 

ค่าเฉลี่ยของ EV/EBITDA ของบริษัทท่ีใช้ในการเปรียบเทียบเท่ากบั 13.68 เท่า ในขณะท่ีค่ามธัยฐานมีค่าเท่ากบั 12.67 เท่า 

ตาราง: มูลค่าของกิจการที่ประเมินได้ด้วยวิธี EV/EBITDA 
หน่วย: ล้านบาท ข้อมูล ปี 2558 
EBITDA  12,973.83 
ผลสรุป  
ค่า EV/EBITDA สงูสดุ (เท่า) 18.98 
ค่า EV/EBITDA ต ่าสดุ (เท่า) 9.80 
ค่าเฉลี่ย EV/EBITDA (เท่า) 13.68 
มลูค่าของกิจการสทุธิค านวณจากค่าเฉลี่ย 177,511.40 
ช่วงมลูค่าของกิจการสทุธิ 127,189.19 – 246,301.18 
หกั หนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ 12,212.82 
หกั ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ 10.61 
เพิ่ม เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,367.84 
มลูค่าส่วนของผู้ถอืหุ้นค านวณจากค่าเฉลี่ย 167,655.81 
ช่วงมลูค่าส่วนของผู้ถอืหุ้น 117,333.59 – 236,445.59 
มูลค่าที่เหมาะสมต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 142.22 – 286.60 

จากตารางด้านบน ค่าประมาณของมลูค่าท่ีเหมาะสมต่อหุ้นของ BIGC ค านวณจากค่าสงูสดุและต ่าสดุของค่าเฉลี่ย EV/EBITDA 
ในปี 2558 โดยราคาท่ีค านวณได้อยู่ระหว่าง 142.22 บาทต่อหุ้น ถงึ 286.60 บาทต่อหุ้น โดยทัว่ไปแล้วการค านวณมลูค่าของกิจการ
ด้วยวิธีอัตราส่วน EV/EBITDA นัน้ได้รับความนิยม เน่ืองจากสามารถน าไปเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นๆท่ีมีความแตกต่างกันด้าน
โครงสร้างของเงินทนุและไม่มีผลกระทบจากค่าใช้จ่ายท่ีไม่ได้เป็นตวัเงินเช่น ค่าเสื่อมและค่าใช้จ่ายตดัจ าหน่าย 
 

2) อัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อรายได้ (EV/Sales Multiple) 
การประเมินมลูค่าโดยวิธีนีค้ านวณโดยการคูณรายได้ของ BIGC กับอัตราส่วน EV/Sales ของบริษัทในกลุ่มท่ีประกอบกิจการ
ใกล้เคียงกนัดงัท่ีได้กล่าวไว้ข้างต้นเพื่อประเมินมลูค่าของ BIGC  ซึง่ทางท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้หกัหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้
และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยจากมลูค่าสทุธิออก และบวกเงินสด รวมทัง้รายการเทียบเท่าเงินสดของกิจการกลบัเข้าไปเพื่อใช้ใน
การหามลูค่าของส่วนของผู้ถือหุ้น โดยรายได้ท่ีใช้ค านวณ มาจากงบการเงินของ BIGC ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 

CPALL MAKRO HMPRO ROBINS GLOBAL COL DAIRY AMRT PGOLD MPPA

คา่เฉลี่ย:13.68 

คา่กลาง 
(มธัยฐาน): 

12.67 
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ตาราง: ค่าเฉลี่ย EV/Sales ปี 2558 (เท่า) ล าดับตามมูลค่ากิจการในแต่ละภมิูภาค 

 
ที่มา : Bloomberg, Capital IQ และข้อมลูบริษัท ณ วนัที่ 5 กมุภาพนัธ์ 2559 

ค่าเฉลี่ยของ EV/Salesของบริษัทท่ีใช้ในการเปรียบเทียบเท่ากบั 1.20 เท่า ในขณะท่ีค่ามธัยฐานมีค่าเท่ากบั 1.04 เท่า 

ตาราง: มูลค่าของกิจการที่ประเมินได้ด้วยวิธี EV/Sales 
หน่วย: ล้านบาท ข้อมูล ปี 2558 
รายได้ 129,407.19 
ผลสรุป  
ค่า EV/Sales สงูสดุ (เท่า) 2.03 
ค่า EV/Sales ต ่าสดุ (เท่า) 0.58 
ค่าเฉลี่ย EV/Sales (เท่า) 1.20 
มลูค่าของกิจการสทุธิค านวณจากค่าเฉลี่ย 155,889.58 
ช่วงมลูค่าของกิจการสทุธิ 75,420.77 – 262,712.54 
หกั หนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ 12,212.82 
หกั ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ 10.61 
เพิ่ม เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,367.84 
มลูค่าส่วนของผู้ถอืหุ้นค านวณจากค่าเฉลี่ย 146,033.99 
ช่วงมลูค่าส่วนของผู้ถอืหุ้น 65,565.18 – 252,856.95 
มูลค่าที่เหมาะสมต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 79.47 – 306.49 

จากตารางด้านบน ค่าประมาณของมลูค่าท่ีเหมาะสมต่อหุ้นของ BIGC ค านวณจากค่าสงูสุดและต ่าสุดของ EV/Sales โดยราคาท่ี
ค านวณได้อยู่ระหว่าง 79.47 บาทต่อหุ้นถึง 306.49 บาทต่อหุ้น โดยทั่วไปแล้วการค านวณมูลค่าของกิจการด้วยวิธีอัตราส่วน 
EV/Sales เหมาะส าหรับบริษัทท่ีไม่สามารถค านวณก าไร หรือ EBITDA ได้ หรือติดลบ ซึง่มกัเป็นบริษัทท่ีอยู่ในช่วงเร่ิมต้น ไม่ใช่ช่วงท่ี
อิ่มตวัแล้ว อย่างไรก็ตาม วิธีดงักล่าวเป็นวิธีท่ีไม่ค านงึถงึประสิทธิภาพของบริษัทในการเปลี่ยนรายได้เป็นผลตอบแทนให้แก่นกัลงทนุ 
 

3)  อัตราส่วนราคาปิดต่อก าไร (P/E Multiple) 
การประเมินมลูค่าโดยวิธีอัตราส่วนราคาปิดต่อก าไร (P/E Multiple) นัน้ ค านวณโดยการน าก าไรสุทธิของ BIGC มาคูณกับ
อตัราส่วนราคาปิดต่อก าไร (P/E Multiple) ของบริษัทท่ีประกอบธุรกิจในลกัษณะใกล้เคียงกนั ซึง่คล้ายคลึงกบัการประเมินมลูค่า
โดยวิธี EV/EBITDA โดยท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้เปรียบเทียบอตัราส่วนราคาต่อก าไร (P/E Multiple) ของบริษัทท่ีด าเนินธุรกิจ
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คา่เฉลี่ย:1.20 

คา่กลาง (มธัยฐาน): 1.04 
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ร้านค้าปลีก ทัง้ในประเทศและในภูมิภาคเอเชีย เพื่อท่ีจะช่วยในการประเมินมลูค่าของ BIGC ทัง้นีก้ าไรสทุธิท่ีใช้ในการประเมิน
มลูค่ามาจากงบการเงินของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 
 

ตาราง: ค่าเฉลี่ย P/E ปี 2558 (เท่า) ล าดบัตามมูลค่ากิจการในแต่ละภมิูภาค 

 
ที่มา : Bloomberg, Capital IQและข้อมลูบริษัทณ วนัที่ 5 กมุภาพนัธ์ 2559 

ค่าเฉลี่ยของ P/E ของบริษัทท่ีใช้ในการเปรียบเทียบเท่ากบั 27.64 เท่า ในขณะท่ีค่ามธัยฐานมีค่าเท่ากบั 26.61เท่า 

ตาราง: มูลค่าของกิจการที่ประเมินได้ด้วยวิธี P/E 
หน่วย: ล้านบาท ข้อมูล ปี 2558 
ก าไรสทุธิ 6,901.89 
ผลสรุป  
ค่า P/E สงูสดุ (เท่า) 49.38 
ค่า P/E ต ่าสดุ (เท่า) 18.16 
ค่าเฉลี่ย P/E (เท่า) 27.64 
มลูค่าส่วนของผู้ถอืหุ้นค านวณจากค่าเฉลี่ย 190,772.62 
ช่วงมลูค่าของส่วนของผู้ถอืหุ้น 125,335.01 – 340,798.93 
มูลค่าที่เหมาะสมต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 151.92 – 413.09 

 
จากตารางด้านบน ค่าประมาณของมลูค่าท่ีเหมาะสมต่อหุ้นของ BIGC ค านวณมาจากช่วงของค่าสงูสดุและต ่าสดุของค่าเฉลี่ย P/E 
โดยราคาท่ีค านวณได้อยู่ระหว่าง 151.92 บาทต่อหุ้นถงึ 413.09 บาทต่อหุ้น การประเมินมลูค่าด้วยวิธีอตัราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุ้น 
(P/E) นัน้ แสดงให้เห็นถงึกลไกของตลาดและมมุมองของนกัลงทนุท่ีมีต่อบริษัท ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตาม จะเห็นได้ว่า
แต่ละบริษัทท่ีน ามาเปรียบเทียบนัน้ มีรูปแบบการด าเนินงานท่ีแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นด้านนโยบายทางการบญัชี นโยบายทาง
การเงิน ขนาดของกิจการ โครงสร้างต้นทนุ โครงสร้างทางการเงินและแหล่งท่ีมาของรายได้ เป็นต้น 
 

4)  อัตราส่วนราคาปิดต่อมูลค่าทางบญัชี (P/BV Multiple) 
การประเมินมลูค่าด้วยวิธีอตัราส่วนราคาต่อมลูค่าทางบญัชีนัน้เป็นการค านวณมลูค่าโดยการคณูมลูค่าทางบญัชี (Book Value) ของ 
BIGC ด้วยอตัราส่วนราคาต่อมลูค่าทางบญัชี (P/BV) ของบริษัทท่ีมีการด าเนินธุรกิจในลกัษณะท่ีคล้ายคลึงกนั โดยในกรณีนี ้ท่ีปรึกษา
ทางการเงินอิสระ ได้แสดงช่วงราคาของ BIGC ซึง่สอดคล้องกบัค่าเฉลี่ยของ P/BV (โดยใช้มลูค่าทางบญัชี ณ ไตรมาส 3 ปี 2558) 
 

CPALL MAKRO HMPRO ROBINS GLOBAL COL DAIRY AMRT PGOLD MPPA

คา่เฉลี่ย: 27.64 
คา่กลาง 

(มธัยฐาน): 
26.61 
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ตาราง: ค่าเฉลี่ย P/BV ไตรมาส 3 ปี 2558 (เท่า) ล าดบัตามมูลค่ากิจการในแต่ละภมิูภาค 

 
ที่มา : Bloomberg, Capital IQและข้อมลูบริษัทณ วนัที่ 5 กมุภาพนัธ์ 2559 

 
ค่าเฉลี่ยของ P/BVของบริษัทท่ีใช้ในการเปรียบเทียบเท่ากบั 5.46 เท่า ในขณะท่ีค่ามธัยฐานมีค่าเท่ากบั 4.45 เท่า 

ตาราง: มูลค่าของกิจการที่ประเมินได้ด้วยวิธี P/BV 
หน่วย: ล้านบาท ข้อมูล ไตรมาส 3 ปี 2558 
มลูค่าทางบญัช ี 46,660.14 
ผลสรุป  
ค่า P/BV สงูสดุ (เท่า) 12.65 
ค่า P/BV ต ่าสดุ (เท่า) 2.12 
ค่าเฉลี่ย P/BV (เท่า) 5.46 
มลูค่าส่วนของผู้ถอืหุ้นค านวณจากค่าเฉลี่ย 254,919.45 
ช่วงมลูค่าของส่วนของผู้ถอืหุ้น 98,779.74 – 590,177.56 
มูลค่าที่เหมาะสมต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 119.73 – 715.37 

จากตารางด้านบน ค่าประมาณของมลูค่าท่ีเหมาะสมต่อหุ้นของ  BIGC ค านวณมาจากช่วงของค่าสงูสดุและต ่าสุดของค่าเฉลี่ย 
P/BV โดยราคาท่ีค านวณได้อยู่ระหว่าง 119.73 บาทต่อหุ้น ถงึ 715.37 บาทต่อหุ้น 
 
1.3.1.5 วิธีมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสด (Discounted Cash Flow Approach) 

วิธีมลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสดเป็นการค านวณหามลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับจากการด าเนินธุรกิจของ
กิจการในอนาคตมาปรับด้วยอตัราส่วนลด (Discount rate) ท่ีเหมาะสม ซึง่ในการประเมินหามลูค่าส่วนผู้ถือหุ้นของกิจการในครัง้นี ้
ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้ใช้ต้นทนุทางการเงินถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั (Weighted Average Cost of Capital) เป็นอตัราคิดลดใน
การค านวณหามลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสดของกิจการ (Free cash flow to firm) จากประมาณการกระแสเงินสดของกิจการเป็น
ระยะเวลา 10 ปี ตัง้แต่ปี 2559–2568 โดยใช้ข้อมลูสาธารณะ (Public Information) และข้อมลูประมาณการท่ีจดัท าโดยผู้บริหาร
ของบริษัทฯ 

โดยข้อมลูสมมติฐานท่ีใช้ในการหามลูค่าปัจจุบนัของ BIGC ด้วยวิธีมลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow 
Approach: DCF) สามารถสรุปได้ดงันี ้
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คา่เฉลี่ย: 5.46 

คา่กลาง 
(มธัยฐาน): 

4.45 
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อัตราส่วนคิดลด (Discount rate) 
อตัราส่วนคิดลดท่ีใช้ในค านวณหามลูค่าปัจจบุนัสทุธิเท่ากบัร้อยละ 8.39 ซึง่เป็นต้นทนุทางการเงินถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั (Weighted 
Average Cost of Capital: WACC) ซึง่ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้ค านวณอตัราคิดลด ดงันี ้ 
 

      
   

   
 

 
 
          

 

   
 

 
 
     

 

โดยท่ี Ke  คือ อตัราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 
 Kd  คือ อตัราดอกเบีย้เงินกู้ยืมของ BIGC เฉลี่ยปี 2556 – 2558 ซึง่เท่ากบัร้อยละ 3.60 ต่อปี 
 T  คือ อตัราภาษีนิติบคุคลระยะยาว ซึง่เท่ากบัร้อยละ 20 
 IBD/E คือ อัตราส่วนระหว่างประมาณการเป้าหมาย หนีส้ินทางการเงินและส่วนผู้ถือหุ้นของกลุ่มธุรกิจท่ีมีลักษณะ

ใกล้เคียงกบั BIGC ภายในประเทศ ซึง่ได้แก่ COL GLOBAL HMPRO MAKRO และ ROBINS ซึง่จากการ
ค านวณข้างดงักล่าว คิดเป็นโครงสร้างทางการเงินเป้าหมายของกิจการท่ีประมาณ 0.43 เท่า 

   หมายเหต ุ: ไมร่วม CPALLเน่ืองจากมีโครงสร้างทางการเงินที่แตกตา่งจากคา่เฉลี่ยมาก 
   (IBD/E 4.98 เทา่เทียบกบัคา่เฉลี่ยที่ 0.43 เทา่) 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 
อตัราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น โดยอตัราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นท่ีประเมินจากแบบจ าลอง Capital Asset Pricing Model (CAPM) มี
รายละเอียด ดงันี ้

               
 

โดยท่ี  Rf คือ อตัราผลตอบแทนท่ีปราศจากความเสี่ยง อ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนพันธบตัรรัฐบาลอาย ุ10 ปี ณ วนัท่ี 5 
กมุภาพันธ์ 2559 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 2.30 (ท่ีมา: สมาคมตราสารหนีไ้ทย) พนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ10 ปี ท่ีน ามา
อ้างอิงน่าจะสะท้อนอตัราผลตอบปราศจากความเสี่ยงได้เป็นอย่างดี ทัง้นี ้พนัธบตัรรัฐบาลอายเุกิน 10 ปี ส่วน
ใหญ่มีสภาพคล่องต ่าจงึไม่เหมาะที่จะน ามาอ้างอิง 

 β คือ ค่าความแปรปรวนของผลตอบแทนของหุ้นค านวณโดยการ เทียบกบัอัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์  
กลุ่มธุรกิจท่ีมีลกัษณะใกล้เคียงกบั BIGC ภายในประเทศ ซึง่ได้แก่ COL GLOBAL HMPRO MAKRO และ 
ROBINS ซึง่มาจากการ unleveredβ และ releveredβ เพื่อสะท้อนโครงสร้างทางการเงินโดยเฉลี่ยของกิจการ 
ดงันัน้ค่า β ท่ีได้คือ 1.00 (ท่ีมา: Bloomberg) 

   หมายเหต ุ: ไมร่วม CPALLเน่ืองจากมีโครงสร้างทางการเงินที่แตกตา่งจากคา่เฉลี่ยมาก 
   (IBD/E 4.98 เทา่เทียบกบัคา่เฉลี่ยที่ 0.43 เทา่) 

 Rm คือ อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุในตลาด ซึง่อ้างอิงจากผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเฉลี่ย
ย้อนหลัง 30 ปี ซึ่งคาดว่าจะครอบคลมุวัฏจักรการลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์และสามารถน ามาใช้อ้างอิงเป็น
ตัวแทนอัตราผลตอบแทนท่ีนักลงทุนคาดหวังในอนาคต ทัง้นี ้อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในต ลาด
หลกัทรัพย์เฉลี่ยย้อนหลงั 30 ปี เท่ากบัร้อยละ 10.81 (ท่ีมา: ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย) 

 Ke คือ อตัราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น ค านวณได้จากการใช้สตูร Capital Asset Pricing Model (CAPM) เท่ากบัร้อยละ 
10.76 
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มูลค่าสุดท้าย (Terminal Value) 
ท่ีปรึกษาทางการเงินอสิระค านวณมลูค่าสดุท้ายดงันี ้

  
            

      
 

 

 CF2568 คือ กระแสเงินสดของกิจการในปี 2568 
 g คือ อตัราการเติบโตระยะยาวของกระแสเงินสดภายหลงัปี 2568 เท่ากับร้อยละ 3.00 ซึง่อ้างอิงจากอตัราเงิน

เฟ้อระยะยาวประเทศไทย เฉลี่ยย้อนหลงั 20 ปี 
  WACC  คือ อตัราส่วนคิดลดซึง่ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระค านวณได้เท่ากบัร้อยละ 8.39 
 
1) สมมติฐานที่ส าคัญในการท าประมาณการ 
 

1. รายได้ 
ประมาณการรายได้ ค านวณมาจากจ านวนสาขาทัว่ประเทศของ BIGC ย้อนหลงั 3 ปี ตัง้แต่ปี 2556-2558 มีรายละเอียดสาขาดงันี ้

 จ านวนสาขา 
รูปแบบสาขา 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2558 
ไฮเปอร์มาร์เก็ต 119 123 125 
มินิบิก๊ซ ี 278 324 391 
บิก๊ซมีาร์เก็ต 30 37 55 
ร้านขายยาเพรียว 132 163 163 
รวม 559 647 734 

 

ทัง้นี ้ในอนาคตผู้บริหารจะเน้นการขยายไปยังสาขาขนาดกลางและเล็กซึ่งมีอัตราก าไรท่ีสูงกว่าไฮเปอ ร์มาร์เก็ต โดยในปี 2568 
ผู้บริหารคาดว่าจะมีจ านวนสาขาไฮเปอร์มาร์เก็ตทัง้สิน้ 145 สาขา และสาขาขนาดกลางและเล็ก(Mini Big C Big C Market และ 
Pure Drug Store)  ทัง้สิน้ 1,272 สาขารวมทัง้หมด 1,417 สาขา ซึง่เป็นการเติบโตในอตัราท่ีลดลงเมื่อเทียบกบัข้อมลูการขยาย
สาขาในอดีต โดยผู้บริหารเชื่อว่าการขยายสาขาขนาดกลางและเล็ก จะเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะช่วยเพิ่มรายได้ของ BIGCในอนาคต 
เนื่องจากอตุสาหกรรมค้าปลีกในประเทศไทยยงัมีแนวโน้มการเติบโตท่ีสงู ประกอบกบัความต้องการซือ้สินค้าในประเทศท่ีเพิ่มขึน้
จากจ านวนประชากร และการเปิดเสรีประชาคมอาเซยีน 
 
รายได้ต่อพืน้ที่ขาย 
ขนาดของสาขาท่ีจะเปิดในอนาคตมีขนาดของสาขาเฉลี่ยเทียบเท่ากับสาขาท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัดังนัน้จึงน ารายได้ต่อพืน้ท่ีมาเป็น
เกณฑ์ในการค านวณรายได้ โดยคาดการณ์ว่ารายได้ต่อสาขามีอตัราการเติบโตดงันี ้
 

ไฮเปอร์มาร์เก็ต 
ร้อยละ -1.10 ต่อปี ในปี 2559 เนื่องจากผู้บริหารเชือ่ว่ายงัคงได้รับผลกระทบระยะสัน้จากภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศไทย 
ร้อยละ 1.50 ต่อปี ในปี 2560  
ร้อยละ 2.00 ต่อปี ในปี 2561 เป็นต้นไป 
หมายเหต ุ: อตัราการเติบโตย้อนหลงัเฉลี่ยระหว่างปี 2556-2558 เท่ากบัร้อยละ -1.08 
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สาขาขนาดกลางและเล็ก 
ร้อยละ 2.00 ต่อปี ในปี 2559  
ร้อยละ 3.00 ต่อปี ในปี 2560 เป็นต้นไป 
หมายเหต ุ: อตัราการเติบโตย้อนหลงัเฉลี่ยระหว่างปี 2556-2558 เท่ากบัร้อยละ 2.11 

พืน้ท่ีให้เช่า 
ร้อยละ 5.00 ต่อปี ในปี 2559 เป็นต้นไป 
หมายเหต ุ : อตัราการเติบโตย้อนหลงัเฉลี่ยระหว่างปี 2556-2558 เท่ากบัร้อยละ 3.56 อย่างไรก็ตามท่ีปรึกษาได้
อ้างอิงการอตัราการเติบโตจากข้อมลูในปี 2556 เนื่องจากเป็นปีปกติ 
 

2. ต้นทุนขาย 
ต้นทนุขาย เช่น ต้นทนุค่าสินค้า และค่าเสื่อมราคา ซึง่ในปี 2556-2558 ต้นทนุขายคิดเป็นร้อยละ 79.17 ร้อยละ 78.96 และ 79.73 
ของรายได้รวมตามล าดบั ซึง่ต้นทนุขายต่อรายได้รวมในอนาคตคาดว่าจะค่อยๆ ลดลงเป็นร้อยละ 79.00 ของรายได้รวม ในปี 2568 
เนื่องจากผู้บริหารจะเน้นการขยายสาขาในรูปแบบร้านค้าขนาดกลางและขนาดเล็ก เช่น บิก๊ซีมาร์เก็ต ซึง่มีอตัราก าไรท่ีสงูกว่าสาขา
รูปแบบไฮเปอร์มาร์เก็ต 
 

3. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เช่น เงินเดือน ค่าโสหุ้ย และค่าเสื่อมราคา โดยในปี 2556-2558 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
เป็นร้อยละ 16.50 ร้อยละ 16.61และร้อยละ 16.49 ของรายได้รวมตามล าดบั ซึง่ผู้บริหารคาดการณ์ว่าค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริหารต่อรายได้รวมจะค่อยๆ ลดลงเนื่องจากความประหยดัจากขนาดจนเป็นร้อยละ 13.92 ในปี 2568 
 
4. ภาษีเงนิได้นิติบุคคล 
ภาษีเงินได้นิติบคุคลร้อยละ 20 ตลอดการประมาณการ 
 

5. เงนิทุนหมุนเวียน 
ผู้บริหารจดัท าประมาณการเงินทนุหมนุเวียน โดยประมาณการสินทรัพย์หมนุเวียน (Working Capital Assets) ซึง่ประกอบด้วย 
ลกูหนีก้ารค้า ลกูหนีอ้ื่น ลกูหนีคู้่ค้า และลกูหนีร้้านค้าเช่า สินค้าคงเหลือ เจ้าหนีก้ารค้า และเจ้าหนีอ้ื่น โดยอ้างอิงกบัข้อมูลในอดีต 
ซึง่สามารถสรุปได้ดงัตารางด้านล่างนี ้

 

 ข้อมูลในอดตี ประมาณการ 
หมายเหตุ 

2556 2557 2558 
2559 เป็นต้น

ไป 
ลกูหนีก้ารค้า 1.00 0.62 0.66 0.64 ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั) 
ลกูหนีอ้ื่น - 0.02% 0.02% 0.02% ร้อยละของรายได้รวม 
ลกูหนีคู้่ค้าและลกูหนีร้้านค้าเช่า 135.99 124.69 117.03 117.03 ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั) 
สินค้าคงเหลือ 34.93 41.06 39.00 38.33 ระยะเวลาสินค้าคงเหลือเฉลี่ย (วนั) 
เจ้าหนีก้ารค้า 83.49 87.25 87.55 87.40 ระยะเวลาเจ้าหนีเ้ฉลี่ย (วนั) 
เจ้าหนีอ้ื่น 3.31% 3.29% 2.94% 2.94% ร้อยละของรายได้รวม 
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6. ค่าใช้จ่ายในการลงทุน 
ผู้บริหารคาดการณ์ว่าค่าใช้จ่ายในการลงทนุจะแปรผนัไปตามรายได้จากธุรกิจค้าปลีก  ซึง่มีสดัส่วนร้อยละ 5.86 2.76 และ 3.52 
ของรายได้จากธุรกิจค้าปลีก ในปี 2556-2558 โดยอัตราส่วนดังกล่าวจะค่อยๆ ลดลงในอนาคต เน่ืองจากในอนาคตผู้บริหารมี
แผนการท่ีจะเน้นการขยายสาขาขนาดกลางและเล็ก เช่น บิ๊กซีมาร์เก็ต และมินิบิ๊กซี ซึง่มีค่าใช้จ่ายในการลงทนุท่ีต ่ากว่าการลงทนุ
ไฮเปอร์มาร์เก็ต โดยมีรายละเอียดดงัตารางด้านล่างนี ้

 

 2559 2560 2561 2562 2563 
ร้อยละของรายได้จากธุรกิจค้าปลีก 4.14% 3.48% 3.20% 3.00% 2.70% 
 2564 2565 2566 2567 2568 
ร้อยละของรายได้จากธุรกิจค้าปลีก 2.40% 2.10% 1.80% 1.80% 1.80% 

 
7. สมมติฐานอื่นๆ 
นอกเหนือจากสมมติฐานดงักล่าวข้างต้นยงัมีสมมติฐานท่ีส าคญัดงัต่อไปนี ้

 ในการหามลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสดของกิจการ ใช้ประมาณการของกระแสเงินสดท่ี BIGC จะได้รับเฉลี่ยเป็นช่วง
กลางปีของทกุปี 

 ในขณะท่ีผู้บริหารคาดว่าการซือ้หุ้น BIGCในครัง้นีจ้ะท าให้เกิด Synergy ซึ่งมิได้น ามาคิดรวมเป็นมลูค่าในวิธีมลูค่า
ปัจจบุนัของกระแสเงินสด  

 รายการพิเศษ (Extraordinary Item) ไม่ได้น ามาคิดรวมในประมาณการ 
 
2) มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสดของกิจการ  
การค านวณมลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสดของกิจการ โดยประมาณการกระแสเงินสดเป็นจ านวน 10 ปีจากปี 2559–2568 มาคิด
ลดท่ีอตัราคิดลดเป็นมลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ซึง่สามารถสรุปได้ดงันี ้
 
หน่วย : ล้านบาท 2559 2560 2561 2562 2563 
รายได้รวม 134,009.48 142,444.43 150,174.31 157,726.43 164,585.19 
ต้นทนุขายและบริการ 106,324.92 112,993.28 119,123.76 125,072.77 130,430.55 
ก าไรขัน้ต้น 27,684.55 29,451.15 31,050.55 32,653.67 34,154.64 
รายได้อื่น 4,327.58 4,599.97 4,849.59 5,093.47 5,314.96 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 21,567.90 22,422.65 23,492.79 24,394.79 25,042.61 
ก าไรก่อนดอกเบีย้และภาษี (EBIT) 10,444.24 11,628.47 12,407.35 13,352.35 14,426.99 
ภาษี 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 
ก าไรก่อนดอกเบีย้หลังหกัภาษี 8,355.39 9,302.78 9,925.88 10,681.88 11,541.59 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 3,914.51 4,069.63 4,285.87 4,343.44 4,224.77 
ความต้องการเงินทนุหมนุเวียน 424.13 884.00 784.74 756.69 637.46 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 12,694.03 14,256.41 14,996.49 15,782.01 16,403.82 
ค่าใช้จ่ายลงทนุ (5,114.51) (4,561.30) (4,416.31) (4,343.44) (4,073.88) 
กระแสเงนิสดของกิจการ 7,579.52 9,695.11 10,580.17 11,438.57 12,329.94 
 2564 2565 2566 2567 2568 
รายได้รวม 171,201.90 178,070.09 185,199.32 192,599.52 200,281.02 
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หน่วย : ล้านบาท 2559 2560 2561 2562 2563 
ต้นทนุขายและบริการ 135,590.03 140,942.26 146,494.45 152,254.11 158,229.05 
ก าไรขัน้ต้น 35,611.87 37,127.83 38,704.87 40,345.40 42,051.97 
รายได้อื่น 5,528.64 5,750.43 5,980.66 6,219.63 6,467.69 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 25,610.90 26,178.93 26,745.73 27,310.24 27,871.34 
ก าไรก่อนดอกเบีย้และภาษี (EBIT) 15,529.61 16,699.34 17,939.80 19,254.80 20,648.33 
ภาษี 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 
ก าไรก่อนดอกเบีย้หลังหกัภาษี 12,423.69 13,359.47 14,351.84 15,403.84 16,518.66 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 4,075.25 3,907.34 3,719.94 3,511.90 3,282.01 
ความต้องการเงินทนุหมนุเวียน 673.11 658.48 679.16 660.55 762.06 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 17,172.04 17,925.28 18,750.94 19,576.29 20,562.73 
ค่าใช้จ่ายลงทนุ (3,761.77) (3,418.92) (3,043.58) (3,160.71) (3,282.01) 
กระแสเงนิสดของกิจการ 13,410.28 14,506.36 15,707.35 16,415.58 17,280.72 

 
สรุปการประเมินมูลค่าหุ้นของกิจการด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสด 

หน่วย : ล้านบาท 31 ธันวาคม 2558 
อตัราคิดลด (WACC) 8.39% 
อตัราการเติบโตระยะยาวของกระแสเงินสดภายหลงัปี 2568 3.00% 
มลูค่าปัจบุนัของกระแสเงินสด (2559-2568) 83,838.47 
มลูค่าปัจบุนัของมลูค่าสดุท้าย (Terminal Value) 153,682.67 
มูลค่ากิจการ 237,521.14 
หกั หนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้* 12,212.82 
หกั ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ* 10.61 
เพิ่ม เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด* 2,367.84 
มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น 227,665.55 
หารด้วย จ านวนหุ้น (ล้านหุ้น) 825.00 
มูลค่าต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 275.96 

    หมายเหตุ : ข้อมลูจากงบการเงินตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ของ BIGC 
 

จากการประเมินมลูค่าหุ้นด้วยวิธีมลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสดจะได้มลูค่าหุ้นของ BIGC เท่ากบั 275.96 บาทต่อหุ้น  
 

3) การวเิคราะห์ความไวของสมมติฐานที่ส าคญั (Sensitivity Analysis)  
เนื่องจากผลการประเมินมลูค่าหุ้นของ BIGC นัน้ขึน้อยู่กบัสมมติฐานท่ีส าคญัหลายประการ ดงันัน้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงได้
จดัท า Sensitivity Analysis เพื่อแสดงผลกระทบของสมมติฐานท่ีส าคญัต่อมลูค่าหุ้น (บาทต่อหุ้น) ดงันี ้

 

1. Sensitivity Analysis ระหว่างอตัราคิดลด (WACC) และอตัราการเติบโตระยะยาวของกระแสเงินสด (Terminal Growth) 
หน่วย : 

บาทต่อหุ้น 
WACC 

7.00% 7.50% 8.00% 8.39% 9.00% 9.50% 10.00% 

Terminal 
Growth 

0.00% 253.90 234.49 217.57 205.85 189.49 177.74 167.19 
1.00% 281.96 257.73 237.01 222.89 203.48 189.73 177.54 
2.00% 321.24 289.41 262.94 245.27 221.46 204.92 190.48 
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หน่วย : 
บาทต่อหุ้น 

WACC 
7.00% 7.50% 8.00% 8.39% 9.00% 9.50% 10.00% 

3.00% 380.17 335.18 299.24 275.96 245.43 224.79 207.12 
4.00% 478.38 407.10 353.68 320.63 279.00 251.88 229.30 
5.00% 674.81 536.56 444.43 391.67 329.34 291.01 260.36 
6.00% 1264 838.63 625.92 522.20 413.25 352.50 306.94 

 

2. Sensitivity Analysis การเพิ่มขึน้และลดลงของอตัราการเติบโตของรายได้ต่อพืน้ท่ีของธุรกิจค้าปลีก 
หน่วย : 

บาทต่อหุ้น 
อัตราการเติบโตของรายได้ต่อพืน้ที่ของธุรกิจค้าปลกี 

-0.50% -1.00% -1.50% 0.00% +0.50% +1.00% +1.50% 
ราคาหุ้น 264.72 268.25 272.00 275.96 280.15 284.57 289.25 

 

3. Sensitivity Analysis การเพิ่มขึน้และลดลงของอตัราการเติบโตของรายได้ต่อพืน้ท่ีของธุรกิจให้เช่าพืน้ท่ี 
หน่วย : 

บาทต่อหุ้น 
อัตราการเติบโตของรายได้ต่อพืน้ที่ของธุรกิจให้เช่าพืน้ที่ 

-0.50% -1.00% -1.50% 0.00% +0.50% +1.00% +1.50% 
ราคาหุ้น 249.65 258.09 266.85 275.96 285.42 295.26 305.48 

 

4. Sensitivity Analysis ต้นทนุทางการเงิน 
หน่วย : 

บาทต่อหุ้น 
ต้นทุนทางการเงนิ 

2.00% 2.50% 3.00% 3.60% 4.00% 4.50% 5.00% 
ราคาหุ้น 299.00 291.41 284.16 275.96 270.64 264.31 258.26 

 
ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้สรุปช่วงมลูค่าหุ้นของ BIGC โดยอ้างอิงกบัอตัราคิดลดเน่ืองจากเป็นตวัแปรท่ีส าคญัในการ

ประเมินมลูค่ากิจการจะได้มลูค่าหุ้นของ BIGC ระหว่าง 245.43 ถงึ 299.24 บาทต่อหุ้น 
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1.3.1.6 วิธีการเปรียบเทยีบกับรายการซือ้ขายอื่น (Precedent Transaction Comparables Approach) 
วิธีการเปรียบเทียบกบัรายการซือ้ขายอื่น เป็นวิธีการประเมินมลูค่าโดยประมาณของ BIGC โดยการเปรียบเทียบรายการเข้าซือ้ BIGC กบัรายการซือ้ขายบริษัทอื่น ตารางข้างต้นแสดงรายละเอียดรายการ
ซือ้ขายบริษัทอื่นท่ีเกิดขึน้ในประเทศไทยและต่างประเทศ ซึง่น ามาใช้ประกอบการค านวณ 

วันที่ท า
รายการ 

วันที่
ประกาศ
รายการ 

ผู้ซือ้ บริษัทเป้าหมาย ประเทศ 
สัดส่วน
ที่เข้าซือ้ 

EV 
(ล้านเหรียญ 

สหรัฐ) 

EV/EBITDA 
(เท่า) 

EV/Sales 
(เท่า) 

P/E (เท่า) 

ภมิูภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

7/1/2559 12/3/2558 TCC Holding Co., Ltd. 
METRO Cash & Carry Vietnam Co. 
Ltd. 

เวียดนาม 100% 695.8  40.25x 1.06x NA 

26/6/2556 23/4/2556 CP ALL Siam Makro ไทย 100% 6,600.00 31.96x 1.64x 53.12x 
16/1/2556 20/11/2555 PT CT Corp PT Carrefour Indonesia อินโดนีเซยี 60% 1,133.30 14.00x 0.80x 30.30x 
28/5/2555 28/3/2555 Puregold Price Club Inc Kareila Management Corporation ฟิลิปปินส์ 100% 387.67 17.00x 2.50x 25.20x 
5/1/2554 15/11/2553 Big C Supercenter PCL Carrefour Thailand ไทย 100% 1,173.10 13.00x 1.40x ND 
1/4/2553 25/1/2553 CVC Matahari Department Store Tbk PT อินโดนีเซยี 91% 900.6 NA NA NA 

ประเทศอื่นในภมิูภาคเอเชีย 

22/10/2558 7/9/2558 

Temasek Holdings (Private) 
Limited; Canada Pension Plan 
Investment Board; Public Sector 
Pension Investment Board; MBK 
Partners 

Homeplus Co., Ltd. เกาหลีใต้ 100% 6,448.3  9.10x 0.79x NA 

15/10/2558 10/3/2558 FamilyMart Co. Ltd. UNY Group Holdings Co., Ltd. ญ่ีปุ่ น 100% 3,949.2  8.11x 0.47x 11.5x 
3/12/2555 16/10/2555 Shinsegae Co Ltd Central City Co. Ltd เกาหลีใต้ 60% NA NA NA 37.40x 

31/1/2555 29/7/2554 China Resources Enterprise Ltd 
Jiangxi Hongkelong Department 
Store Investment Co. Ltd 

จีน 100% NA NA NA 40.60x 

5/8/2554 4/11/2553 Shanghai Friendship Group Inc. Shanghai Bailian Group Co Ltd จีน 100% 2,535.10 19.80x 1.70x 31.60x 
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วันที่ท า
รายการ 

วันที่
ประกาศ
รายการ 

ผู้ซือ้ บริษัทเป้าหมาย ประเทศ 
สัดส่วน
ที่เข้าซือ้ 

EV 
(ล้านเหรียญ 

สหรัฐ) 

EV/EBITDA 
(เท่า) 

EV/Sales 
(เท่า) 

P/E (เท่า) 

31/5/2553 9/2/2553 Lotte Shopping Co. Ltd 
GS Square Co., Ltd and GS Mart 
Co., Ltd 

เกาหลีใต้ 100% 1,153.25 15.00x 1.00x ND 

11/1/2553 20/1/2553 Lotte Shopping Co. Ltd Times Ltd จีน 100% 729.7 18.00x 1.20x 36.80x 
17/9/2551 14/5/2551 Tesco Plc E-Land Retail Ltd เกาหลีใต้ 100% 2,237.20 30.60x 1.30x ND 

     ค่าเฉลี่ย (เท่า) 19.71 1.26x 36.43x 
    ค่ากลาง (มธัยฐาน) (เท่า) 17.00 1.20x 36.80x 
     ค่าสงูสดุ (เท่า) 40.25 2.50x 53.12 
     ค่าต ่าสดุ (เท่า) 8.11 0.47x 11.50 

ที่มา : Bloomberg, Capital IQและข้อมลูบริษัทตามงบการเงินตรวจสอบลา่สดุ ณ วนัที่ 5 กมุภาพนัธ์ 2559
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ค่าเฉลี่ยและค่ามธัยฐานของ EV/EBITDA ของรายการซือ้ขายอื่นท่ีน ามาเปรียบเทียบมีค่า 19.71 และ 17.00 เท่า ตามล าดบั  

ตาราง: มูลค่าของกิจการที่ประเมินได้ด้วยวิธี EV/EBITDA 
หน่วย: ล้านบาท ข้อมูล ปี 2558 
ค่าเฉลี่ย EV/EBITDA (เท่า) 19.71 
ค่ามธัยฐาน EV/EBITDA (เท่า) 17.00 
ค่า EV/EBITDA สงูสดุ (เท่า) 40.25 
ค่า EV/EBITDA ต ่าสดุ (เท่า) 8.11 
มลูค่าของกิจการสทุธิค านวณจากค่าเฉลี่ย 255,728.68 
หกั หนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ 12,212.82 
หกั ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ 10.61 
เพิ่ม เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,367.84 
มลูค่าส่วนของผู้ถอืหุ้นค านวณจากค่าเฉลี่ย 245,873.09 
ช่วงมลูค่าส่วนของผู้ถอืหุ้น 95,362.14 – 512,379.23 
มลูค่าท่ีเหมาะสมตอ่หุ้น (บาทต่อหุ้น) 115.59 – 621.07 

ค่าเฉลี่ยและค่ามธัยฐานของ EV/Sales ของรายการซือ้ขายอื่นท่ีน ามาเปรียบเทียบมีค่า 1.26 และ 1.20 เท่า ตามล าดบั  

ตาราง: มูลค่าของกิจการที่ประเมินได้ด้วยวิธี EV/Sales 
หน่วย: ล้านบาท ข้อมูล ปี 2558 
ค่าเฉลี่ย EV/Sales (เท่า) 1.26 
ค่ามธัยฐาน EV/Sales (เท่า) 1.20 
ค่า EV/Salesสงูสดุ (เท่า) 2.50 
ค่า EV/Sales ต ่าสดุ (เท่า) 0.47 
มลูค่าของกิจการสทุธิค านวณจากค่าเฉลี่ย 163,142.94 
หกั หนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ 12,212.82 
หกั ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ 10.61 
เพิ่ม เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,367.84 
มลูค่าส่วนของผู้ถอืหุ้นค านวณจากค่าเฉลี่ย 153,287.35 
ช่วงมลูค่าส่วนของผู้ถอืหุ้น 50,965.79 – 313,662.38 
มลูค่าท่ีเหมาะสมตอ่หุ้น (บาทต่อหุ้น) 61.78 – 380.20 

ค่าเฉลี่ยและค่ามธัยฐานของ P/E ของรายการซือ้ขายอื่นท่ีน ามาเปรียบเทียบมีค่า 33.31 และ 34.20 เท่า ตามล าดบั  

ตาราง: มูลค่าของกิจการที่ประเมินได้ด้วยวิธี P/E 
หน่วย: ล้านบาท ข้อมูล ปี 2558 
ค่าเฉลี่ย P/E (เท่า) 33.31 
ค่ามธัยฐาน P/E (เท่า) 34.20 
ค่า P/Eสงูสดุ (เท่า) 53.12 
ค่า P/E ต ่าสดุ (เท่า) 11.50 
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หน่วย: ล้านบาท ข้อมูล ปี 2558 
มลูค่าส่วนของผู้ถอืหุ้นค านวณจากค่าเฉลี่ย 229,934.32 
ช่วงมลูค่าส่วนของผู้ถอืหุ้น 79,371.78 – 366,610.36 
มลูค่าท่ีเหมาะสมตอ่หุ้น (บาทต่อหุ้น) 96.21 – 444.38 

เนื่องจากรายการซือ้ขายอื่นท่ีน ามาเปรียบเทียบสะท้อนสถานภาพรวมถงึปัจจยัเฉพาะของแต่ละรายการท่ีท าการเข้าซือ้บริษัท ซึง่มี
ข้อจ ากัดบางประการ เช่น แนวโน้มการเติบโตในอนาคต ช่วงระยะเวลาการเข้าท ารายการ และการแข่งขันทางธุรกิจในแต่ละ
ประเทศ เป็นต้น การประเมินราคา BIGC โดยวิธีการเปรียบเทียบกับรายการซือ้ขายอื่นจึงอาจเป็นวิธีท่ีไม่สามารถสะท้อนราคา 
BIGC ได้อย่างเหมาะสม 
 
1.3.1.7 มูลค่าประมาณการโดยนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Research Analyst Consensus) 
มลูค่ายุติธรรมของ BIGC โดยประมาณจากการศึกษามลูค่าประมาณการโดยนักวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทต่างๆ เท่าท่ีท่ี
ปรึกษาทางการเงินเก็บรวบรวมได้และศกึษาในช่วงเวลาใกล้การประกาศการเข้าท ารายการ มีมลูค่าอยู่ในช่วง 180-243 บาทต่อหุ้น 
และมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 208.70 บาทต่อหุ้น อย่างไรก็ตาม มมุมองของนักวิเคราะห์หลายบริษัทไม่ได้รวมส่วนเพิ่มจากการมีอ านาจ
ควบคมุ (Control Premium) และความสามารถในการท าก าไรหลงัจากการเข้าซือ้กิจการภายใต้มมุมองของผู้บริหารบริษัทเข้าไว้ใน
การค านวณด้วย ดงันัน้ ราคาหุ้นท่ีได้จากวิธีการดงักล่าว อาจไม่เหมาะสมเพียงพอที่จะสะท้อนมลูค่าของ BIGC หลงัจากการเข้าซือ้
ของบริษัทฯ ได้ 

 

อันดบั วันที่ออกบทวิเคราะห์ 
มูลค่ายุติธรรม 
(บาทต่อหุ้น) 

บริษัทที่ออกบทวิเคราะห์ 

1 2 กมุภาพนัธ์ 2559 210 A 
2 22 มกราคม 2559 230 B 
3 19 มกราคม 2559 230 C 
4 18 มกราคม 2559 226 D 
5 14 มกราคม 2559 202 E 
6 13 มกราคม 2559 200 F 
7 21 ธันวาคม 2558 180 G 
8 17 ธันวาคม 2558 185 H 
9 25 พฤศจิกายน 2558 243 I 
10 16 พฤศจกิายน 2558 181 J 

ค่าเฉลี่ย 208.70  
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สรุปผลการประเมินหุ้น BIGC 

 
 
 
จากข้อมลูผลการประเมินมลูค่าหุ้น BIGC ข้างต้น ตามวิธี DCF มลูค่าหุ้น BIGC โดยประมาณอยู่ในช่วง 245.43 ถึง 299.24 บาท
ต่อหุ้น ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประเมินช่วงราคาโดยพิจารณาช่วงราคาท่ีจะสามารถสะท้อนวิธีการประเมินค่าทกุวิธีได้อย่าง
เหมาะสมท่ีสดุ โดยท่ีจะอ้างอิงวิธี DCF เป็นหลกั อย่างไรก็ตาม ราคาท่ีเข้าท ารายการได้รวมเงินปันผลท่ีผู้ขายได้รับแล้ว โดยหากมี
การจ่ายปันผล จะถกูน าไปหกัออกจากราคาเสนอซือ้และเมื่อรวมกบัมลูค่าของ C-Distribution Asia ตามสดัส่วนการถือหุ้นท่ีร้อยละ 
40 และท่ี BIGC ถือหุ้นใน CDT ร้อยละ 30 ซึง่มีมลูค่าประมาณ 0.90 ถึง 1.75 บาทต่อหุ้น (รายละเอียดในส่วนท่ี 2.3.1) จะท าให้
มลูค่าหุ้น BIGC มีมลูค่าประมาณ 246.33 ถงึ 301.89 บาทต่อหุ้น ดงันัน้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า ราคาเสนอซือ้ของ BIGC 
ท่ี 252.88 บาทต่อหุ้น เป็นราคาท่ียตุิธรรมและสมเหตสุมผล 
 
ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไม่มีเหตอุนัควรสงสยัให้เชื่อว่าข้อมลูที่ได้รับการจดัท าโดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และข้อมลูที่ใช้อ้างอิงไม่
ถกูต้องและไม่สมบรูณ์ในแง่ท่ีจะส่งผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อความครบถ้วนของข้อมลู ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไม่มีเหตอุนั
ควรให้สงสัยว่าสมมติฐานท่ีในการจัดท าข้อมลูทางการเงิน ข้อมลูการวิเคราะห์และการประมาณการ ไม่ถูกต้องและไม่สะท้อน
ความเห็นของฝ่ายบริหารของบริษัทฯ  
 
ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาวิธีการประเมินราคาหลายวิธีตามท่ีได้กล่าวไว้ข้างต้นและได้ให้น า้หนกัการประเมินราคาโดย
วิธี DCF เป็นหลกั เน่ืองจากวิธีดงักล่าวเป็นการประเมินมลูค่าพืน้ฐานโดยการประเมินกระแสเงินสดในอนาคตของบริษัท 
 
วิธีการวดัมลูค่าจากวิธีปรับปรุงมลูค่าตามบญัชี (Adjusted Book Value Approach) และวิธีปรับปรุงมลูค่าตามบญัชี (Adjusted 
Book Value Approach) เป็นการประเมินมลูค่าของ BIGC ณ จดุหนึง่ของระยะเวลาเท่านัน้ โดยไม่ได้ค านึงถึงประมาณการผลการ
ด าเนินงานในอนาคต แนวโน้มอตุสาหกรรม และมลูค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์และหนีส้ินของ BIGC ดงันัน้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ
จงึเชื่อว่าการมลูค่าของ BIGC ท่ีได้จากวิธีการดงักล่าว ไม่สอดคล้องกบัมลูค่า BIGC จากการท ารายการนี ้

0 100 200 300 400 500 600 700 800

Book Value

Adjusted Book Value

Historical Market Price Approach

Precedent Transaction Comparables Approach

Discounted Cash Flow Approach

Comparables: Price to Book Value Ratio

Comparables: Price to Earnings Ratio

Comparables: EV to Sales Ratio

Comparables: EV to EBITDA Ratio

Research Analyst Concensus

มูลค่ารายการ 252.88 บาท/หุ้น 

57.8 

108.0 

210.0 219.8 

62.7 623.7 

301.9 246.3 

718.0 120.6 

415.7 152.8

309.1 80.4 

289.3 143.1 

245.7 180.9 

(บาท/หุ้น) 
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ส าหรับวิธีการประเมินมลูค่า BIGC โดยค่าเฉลี่ยราคาตลาดย้อนหลงั (Historical Market Price Approach) ท่ีปรึกษาทางการเงิน
อิสระได้พิจารณาว่าราคาหุ้นปัจจบุนัและราคาหุ้นย้อนหลงั เป็นตวับ่งชีท่ี้เหมาะสมถึงราคายตุิธรรมในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งหรือไม่ 
และพบว่าราคาหุ้นสามญัย้อนหลงัก่อนวนัท่ี BIGC ประกาศราคาการขายหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ สะท้อนให้เห็นถึงการซือ้ขายโดย
กลุ่มผู้ถือหุ้นส่วนน้อย แต่ไม่แสดงถึงส่วนเพิ่มจากการมีอ านาจควบคุม จึงมีความเห็นว่าวิธีประเมินมลูค่าดังกล่าวเป็นวิธีท่ีไม่
เหมาะสมส าหรับการประเมินรายการนี ้
 
นอกจากนี ้ปรึกษาทางการเงินอิสระยังพิจารณาวิธีการเปรียบเทียบกบับริษัทอื่นท่ีประกอบกิจการประเภทเดียวกันหรือใกล้เคียง 
(Market Comparables Approach) ด้วย เน่ืองจากวิธีดงักล่าวสะท้อนมมุมองของผู้ถือหุ้นต่ออุตสาหกรรมค้าปลีกและธุรกิจท่ี
เกี่ยวข้อง โดยการใช้การประมาณการค่า EV/EBITDA เป็นหนึง่ในวิธีท่ีนิยมใช้มากท่ีสดุ เน่ืองจากวิธีดงักล่าวท าให้ท่ีปรึกษาทางการ
เงินอิสระสามารถเปรียบเทียบบริษัทในอตุสาหกรรมเดียวกนัแต่มีการด าเนินงานท่ีต่างกนั เนื่องจากการมีโครงสร้างเงินทนุ นโยบาย
ทางภาษี นโยบายทางบญัชี ท่ีแตกต่างกนัตามแต่ละประเทศได้ อย่างไรก็ตาม วิธีนีอ้าจไม่ได้ค านึงถึงส่วนเพิ่มจากการมีอ านาจ
ควบคมุ จงึมิได้ใช้วิธีนีใ้นการประเมินรายการนี ้ตามมมุมองของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ วิธีการเปรียบเทียบโดยการใช้ประมาณ
การค่า P/E อาจเป็นวิธีท่ีไม่เหมาะสมส าหรับการเปรียบเทียบมลูค่าโดยตรง เน่ืองจากประมาณการค่า P/E ไม่ได้สะท้อนโครงสร้าง
เงินทุน นโยบายทางภาษี นโยบายทางบญัชี ท่ีแตกต่างกันระหว่างบริษัทอื่นท่ีประกอบกิจการประเภทเดียวกันหรือ ใกล้เคียงกับ 
BIGC อีกทัง้ วิธีการเปรียบเทียบกบับริษัทอื่นท่ีประกอบกิจการประเภทเดียวกันหรือใกล้เคียงเป็นการค านวณมลูค่าจากราคาซือ้
และราคาขายของผู้ถือหุ้นรายย่อยซึง่มิได้ค านึงถึงส่วนเพิ่มจากการมีอ านาจควบคมุ (Control Premium) ดงัเช่นในกรณีการเข้าท า
รายการซือ้ BIGC 
 
วิธีการเปรียบเทียบราคาซือ้ขายบริษัทกบัรายการซือ้ขายอื่น (Precedent Transaction Comparable Approach) เป็นอีกวิธีการ
หนึ่ง ในการค านวณมูลค่ากิจการของ BIGC โดยวัดมูลค่าจากรายการซือ้ขายบริษัทอื่นการประเมินราคา BIGC โดยวิธีการ
เปรียบเทียบกบัรายการซือ้ขายอื่นจึงอาจเป็นวิธีท่ีไม่สามารถสะท้อนราคา BIGC ได้อย่างเหมาะสม 
 
มลูค่าประมาณการโดยนกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ (Research Analyst Consensus) เป็นมมุมองของนกัวิเคราะห์หลายบริษัท ซึง่ไม่ได้
รวมส่วนเพิ่มจากการมีอ านาจควบคมุ (Control Premium) และความสามารถในการท าก าไรหลังจากการเข้าซือ้กิจการภายใต้
มมุมองของผู้บริหารบริษัทเข้าไว้ในการค านวณด้วย ดงันัน้ ราคาหุ้นท่ีได้จากวิธีการดงักล่าว อาจไม่เหมาะสมเพียงพอท่ีจะสะท้อน
มลูค่าของ BIGC หลงัจากการเข้าซือ้ของบริษัทฯ ได้ 
 
1.3.2 ความเป็นธรรมของเงื่อนไขในการเข้าท ารายการ 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้พิจารณาเง่ือนไขการเข้าท ารายการจากสญัญาซือ้ขายหุ้นฉบบัลงนามวนัท่ี 5 กมุภาพนัธ์ 2559 ซึง่มี
รายละเอียดตามท่ีปรากฏในข้อ 1.1.2 (ก) ของรายงานฉบบันี ้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าเง่ือนไขและ/หรือข้อก าหนดหลาย
ประการของสญัญาฉบบัดงักล่าวเป็นเง่ือนไขและ/หรือข้อก าหนดท่ีช่วยรักษาผลประโยชน์ของบริษัท เพื่อให้ได้มาซึง่สินทรัพย์ซึง่มี
สภาพเป็นไปตามท่ีทัง้สองฝ่ายตกลงกนัก่อนการเข้าท ารายการ รวมทัง้ช่วยให้บริษัทสามารถเข้าบริหารกิจการ BIGC ต่อไปได้อย่าง
ราบร่ืนหลงัจากการเข้าท ารายการ เช่น 

 ข้อตกลงเร่ืองการประกอบธุรกิจ ซึ่งผู้ ขายจะด าเนินการให้ BIGC ด าเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ืองตามปกติเช่นเดียวกบัท่ีได้
ด าเนินมาก่อนวนัท่ีลงนามในสญัญาฉบบันี ้
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 ข้อตกลงเร่ืองการให้ความร่วมมือเกี่ยวการจ้างงาน ของผู้บริหารและพนกังาน BIGC ในช่วงการเปลี่ยนผ่านของการเข้าท า
รายการ ซึง่ผู้ขายจะให้ความร่วมมือแก่ผู้ซือ้อย่างเต็มท่ีในเร่ืองท่ีเกี่ยวกบัการจ้างงานของ BIGC 

 ข้อก าหนดเร่ืองการไม่แข่งขนั ซึง่ผู้ขายจะไม่ประกอบธุรกิจท่ีเป็นการแข่งขนัในประเทศไทยเป็นระยะเวลา 10 ปีหลงัจาก
วนัท่ีการซือ้ขายเสร็จสมบรูณ์  

 
ข้อตกลงเร่ืองเคร่ืองหมายการค้าของ BIGC ในประเทศเวียดนาม โดยผู้ซือ้จะไม่ด าเนินการหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกบักิจกรรมใดๆ ใน
ประเทศเวียดนามโดยใช้เคร่ืองหมายการค้า “BIGC” หรือเคร่ืองหมายการค้าหรือชื่ออื่นท่ีคล้ายคลึงกนั เป็นระยะเวลา 5 ปีหลงัจาก
วนัท่ีการซือ้ขายเสร็จสมบรูณ์ ซึ่งท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าไม่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของ BIGC ในประเทศไทย 
เน่ืองจาก BIGC เป็นเจ้าของเคร่ืองหมายการค้า “BIGC” อีกทัง้ในช่วงระยะเวลา 5 ปีดังกล่าว หาก BIGC ในฐานะเจ้าของ
เคร่ืองหมายการค้า “BIGC”  มีการให้ใช้สิทธิในเคร่ืองหมายการค้าของ BIGC ในประเทศเวียดนามแก่บคุคลอื่น (ในกรณีท่ีได้รับ
ความยนิยอมจากผู้ขาย) ภายหลงัจากสญัญาอนญุาตให้ใช้เคร่ืองหมายการค้าฉบบัปัจจบุนัระหว่าง BIGC (ในฐานะผู้ ให้สิทธิ) กบั
ผู้ รับสิทธิท่ีจะครบก าหนดสญัญาในวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 สิน้สดุลง BIGC จะได้รับค่าตอบแทนการให้ใช้สิทธิในอตัราท่ีจะต้องตก
ลงกนัต่อไป) 
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ส่วนที่ 2  การเข้าซือ้หุ้นสามัญของ C – Distribution Asia Pte Ltd. 
 

2.1 ลักษณะและรายละเอียดของรายการ 
 

ตามท่ีบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีความประสงค์จะเข้าซือ้หุ้นสามญัของ BIGC (ทัง้การซือ้หุ้น BIGC จาก Geant 
และจากการเข้าซือ้หุ้นทัง้หมดของในเสาวนีย์ ซึง่เป็นผู้ถือหุ้นของ BIGC  รวมถึงการท าค าเสนอซือ้หุ้น BIGC ส่วนท่ีเหลือทัง้หมด
จากผู้ ถือหุ้ นรายย่อย) ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ  ได้มาซึ่งหุ้ น BIGC ร้อยละ 100.00 ของหุ้ นท่ี
ออกจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของ BIGC (กรณีถือหุ้น BIGC ทกุรายตอบรับค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ท่ีบริษัทฯ เสนอซือ้) 
 

สืบเน่ืองจากการซือ้หุ้ น BIGC ข้างต้น บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ จึงมีความประสงค์จะเข้าซือ้หุ้ นสามัญของ C- 
Distribution Asia7  ซึ่งเป็นกิจการท่ีเกี่ยวข้องกบั BIGC โดย C- Distribution Asia ประกอบธุรกิจเป็นบริษัทโฮลดิง้เพื่อการลงทนุใน
กิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) ในภูมิภาคอาเซียน และให้การสนบัสนุนด้านการบริหารจัดการและการด าเนินงาน 
ตลอดจนให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่บริษัทในเครือ ซึง่เป็นบริษัทท่ีจดัตัง้ขึน้เพื่อด าเนินกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) 
ในประเทศต่างๆ  ส าหรับประเทศไทย ได้แก่ เว็บไซต์ซือ้ขายสินค้าออนไลน์  www.cdiscount.co.th และเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท ซี ดีสทริ
บิวชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (“CDT”) ซึง่เป็นผู้ ให้บริการรับส่งสินค้าท่ีมีการซือ้สัง่ผ่าน  www.cdiscount.co.th ท่ี BIGC สาขาต่างๆ ทัว่
ประเทศตามท่ีก าหนด โดยท่ีประชมุคณะกรรมการของบริษัทฯ ครัง้ท่ี 1/2559 เมื่อวนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 2559 ได้เห็นชอบให้น าเสนอต่อท่ี
ประชมุผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตัิให้บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าซือ้หุ้นสามญัของ C- Distribution Asia จ านวน 
2,700,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 60 ของหุ้นทัง้หมดของ C-Distribution Asia) จาก Cdiscount International BV (บริษัทในกลุ่มเดียวกนั
กบั Geant) ในราคาซือ้ขายเป็นเงินรวมทัง้สิน้จ านวน 21.5 ล้านยโูร หรือประมาณ 856.00 ล้านบาท นอกจากนี ้ เง่ือนไขตามสญัญา
ก าหนดให้ผู้ซือ้จะต้องช าระหนีท่ี้ C- Distribution Asia มีต่อบริษัทในกลุ่มของผู้ขาย ณ วนัท่ีการซือ้ขายเสร็จสมบรูณ์ด้วย (ตามข้อมลู ณ 
19 กมุภาพันธ์ 2559 ท่ีได้รับจากผู้ขาย  หนีด้ังกล่าวมีจ านวนรวมทัง้สิน้ 6,251,491.24 ยูโร คิดเป็นเงินประมาณ 249 ล้านบาท ซึ่ง
จ านวนเงินท่ีจะต้องช าระจริง ณ วนัท่ีการซือ้ขายเสร็จสมบรูณ์อาจเปลี่ยนแปลงไปบ้าง) 
 

อย่างไรก็ดี นอกเหนือจากส่วนของธุรกิจในประเทศไทย ในปัจจุบนั C-Distribution Asia ยังคงมีส่วนงานของธุรกิจในประเทศ
เวียดนามด้วย ซึง่ก่อนการเข้าท ารายการดงักล่าว Cdiscount International BV ในฐานะผู้ขาย จะด าเนินการปรับโครงสร้างกิจการ
ของ C- Distribution Asia โดยแยกส่วนงานของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) ในประเทศเวียดนามออกจาก C-
Distribution Asia ให้คงเหลือแต่ธุรกิจในประเทศไทย  ซึ่งในกรณีท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครัง้ท่ี 1/2559 อนุมัติให้
บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยเข้าซือ้หุ้นสามญัของ C- Distribution Asia บริษัทฯ คาดว่าจะด าเนินการซือ้หุ้นสามญั C- Distribution 
Asia พร้อมกบัการด าเนินการซือ้หุ้นสามญัของ BIGC (ตามเงื่อนไขท่ีก าหนดในสญัญาจะท าการขายหุ้น BIGC จะต้องด าเนินการซือ้
หุ้น BIGC ให้เสร็จสิน้ภายในวนัท่ี 31 มีนาคม 2559) โดยภายหลงัการเข้าท ารายการดงักล่าว บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของ
บริษัทฯ จะถือหุ้นร้อยละ 100.00 ใน C- Distribution Asia แบ่งเป็นการถือหุ้นผ่านกลุ่มบริษัทร้อยละ 60.00 และอีกร้อยละ 40.00 
เป็นการถือหุ้นทางอ้อมผ่าน BIGC ซึง่ถือหุ้น C- Distribution Asia ร้อยละ 40.00 ในปัจจบุนั  

      
ทัง้นี ้เน่ืองจาก C-Distribution Asia เป็นกิจการท่ีสนบัสนนุการประกอบธุรกิจของ BIGC ดงันัน้ ในกรณีท่ีประชมุผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มี
มติไม่อนมุตัิให้เข้าซือ้หุ้น BIGC บริษัทฯ จะไม่น าเสนอวาระเพื่อพิจารณาอนมุตัิการเข้าซือ้หุ้น C-Distribution Asia ต่อท่ีประชมุผู้ถือหุ้น 
 

                                                           
7  Cdiscount International BV และ BIGC มีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่รายเดียวกนั คือ Casino Group 

http://www.cdiscount.co.th/
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2.1.1 ประเภทและขนาดของรายการ 
 

การได้มาซึง่หุ้น C – Distribution Asia เข้าข่ายเป็นการเข้าซือ้หรือการได้มาซึง่กิจการของบริษัทอื่นตามมาตรา 107(2)(ข) แห่ง
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และเป็นรายการได้มาซึง่สินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามนยัของประกาศรายการได้มาหรือ
จ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์  โดยมีขนาดรายการสูงสดุตามเกณฑ์มลูค่ารวมของสิ่งตอบแทน เท่ากบัร้อยละ  2.50 โดยค านวณจากงบ
การเงินรวมของบริษัทฯ งวด 9 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และเมื่อรวมขนาดรายการดงักล่าวกบัรายการได้มาซึง่สินทรัพย์
อื่นท่ีบริษัทฯ จะขออนมุตัิจากท่ีประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2559 เดียวกนันี ้อนัได้แก่ การเข้าซือ้หุ้นทัง้หมดใน BIGC ซึง่มีขนาด
รายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เท่ากับร้อยละ  472.15 จะมีขนาดรายการรวมทัง้สิน้เท่ากับร้อยละ 474.658 
รายละเอียดการค านวณขนาดรายการได้มาซึง่สินทรัพย์ ปรากฏในส่วนท่ี 1 ข้อ 1.1.1 ของรายงานฉบบันี ้
 
ทัง้นี ้การได้มาซึง่หุ้น C–Distribution Asia และหุ้น BIGC ดงักล่าว ท่ีมีขนาดรายการรวมกนัมากกว่าร้อยละ 100.00 เข้าข่ายเป็น
รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทท่ี 4 ส่งผลให้บริษัทฯ มีหน้าท่ีต้องเปิดเผยสารสนเทศการท ารายการของบริษัทฯ ต่อตลาด
หลักทรัพย์ฯ และต้องขออนุมัติการเข้าท ารายการจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น โดยต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมัติไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย ซึง่จากรายชื่อผู้
ถือหุ้นตามวนัปิดสมดุทะเบียนล่าสดุ (ณ วนัท่ี 1 กนัยายน 2558)  ไม่มีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รายใดเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการเข้าท า
รายการดงักล่าว   
 
อย่างไรก็ด ีการเข้าท าธุรกรรมดงักล่าวไม่เข้าข่ายเป็นการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทางอ้อม  (BackDoor Listing)  และ
ไม่เข้าข่ายเป็นการเข้าท าธุรกรรมกบั TCC อนัจะถือเป็นรายการท่ีเกี่ยวโยงกนั และ TCC ไม่ถือเป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย ตาม
เหตผุลท่ีได้แสดงไว้ในส่วนท่ี 1 ข้อ 1.1.1 ของรายงานฉบบันี ้ 
 
2.1.2 คู่ สัญญา เงื่อนไขส าคัญของสัญญา และข้อมูลสินทรัพย์ในการเข้าท ารายการ 
 

 สัญญาจะท าการขายหุ้น C–Distribution Asia (สรุปโดยบริษัท วีระวงค์, ชินวฒัน์ และเพียงพนอ จ ากดั) 
คู่ สัญญา 
คู่สญัญา : o Cdiscount  International BV บริษัทซึง่จดัตัง้และด ารงอยูภ่ายใต้กฎหมายของ

ประเทศเนเธอร์แลนด์) (“ผู้ขาย”)  
o บริษัท ทีซซี ีคอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (บริษัทซึง่จดัตัง้และด ารงอยู่ภายใต้กฎหมายของ

ประเทศไทย) ( “TCC”) ซึง่เข้าท าสญัญาในฐานะตวัแทนของบริษัทฯ 
ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
ระหว่างกนั         

: o บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ไม่มีความเกี่ยวข้องกบัผู้ขาย  
o TCC ในฐานะตวัแทนของบริษัทฯ ในการเข้าท าสญัญาซือ้ขายหุ้น C–Distribution 

Asia กับผู้ขาย เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ (ณ วนัท่ี 1 กันยายน 2558 
บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 73.83 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้
แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ)  

                                                           
8   เม่ือพิจารณาขนาดรายการจากงบการเงินฉบบัตรวจสอบส าหรับปี สิน้สุด ณ 31 ธันวาคม 2558 ของ BJC แล้ว ขนาดรายการได้มา

กรณีเข้าซือ้หุ้นสามญัของ BIGC  ตามเกณฑ์มลูคา่สิ่งตอบแทนเท่ากบัร้อยละ 466.72 และขนาดรายการได้มากรณีเข้าซือ้หุ้นสามญั 
C-Distribution Asia ตามเกณฑ์มลูค่าสิ่งตอบแทนเท่ากับร้อยละ 2.47 ซึ่งเม่ือรวมขนาดรายการได้มาทัง้สองรายการสูงสุดตาม
เกณฑ์มลูคา่สิ่งตอบแทนจะเทา่กบัร้อยละ 469.19 
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สรุปเงื่อนไขส าคญัของสญัญา 
วนัท่ีลงนามในสญัญา : วนัท่ีการซือ้ขายภายใต้สญัญาซือ้ขายหุ้นท่ีเกี่ยวข้องกบั BIGC เสร็จสมบรูณ์  
หุ้นท่ีจะท าการซือ้ขาย : หุ้นสามญัของ C–Distribution Asia จ านวน 2,700,000 หุ้น ซึง่คิดเป็นร้อยละ 60 ของ

หุ้นทัง้หมดใน C–Distribution Asia 
หมายเหตุ : ปัจจุบัน BIGC ถือหุ้นใน C–Distribution Asia คิดเป็นร้อยละ 40 ของ

จ านวนหุ้นทัง้หมดใน C–Distribution Asia 
ราคาซือ้ขาย : 21,523,762 ยโูร 
ข้อตกลง : (1) ผู้ซือ้ตกลงช าระหนีท่ี้ C–Distribution Asia มีต่อบริษัทในกลุ่มของผู้ขาย ณ วนัท่ีการ

ซือ้ขายเสร็จสมบรูณ์ 
(2) ผู้ขายตกลงต่อผู้ซือ้ว่า นับแต่วันท่ีลงนามในสัญญาจะท าการขายหุ้น BIGC และ

ต่อไปจนวนัท่ีการซือ้ขายเสร็จสมบรูณ์ ผู้ขายจะด าเนินการให้ C–Distribution Asia 
ไม่ได้ด าเนินการใดๆ อนัก่อให้เกิดความรับผิดต่อ C–Distribution Asia เพิ่มเติมจาก
ท่ีมีอยู่ เว้นแต่เป็นการด าเนินธุรกิจตามปกติเช่นเดียวกบัท่ีได้ด าเนินมาก่อนหน้า 

ข้อจ ากดัการเรียกร้อง
ค่าเสียหาย(กรณีผู้ขาย
ผิดค ารับประกนั) 

: o ค่าเสียหายสงูสดุ (Maximum): ร้อยละ 100 ของราคาซือ้ขาย 
o ผู้ซือ้จะไม่ได้รับชดใช้ค่าเสียหายในความสญูเสีย ข้อเรียกร้อง ความเสียหาย ต้นทนุ 

หรือค่าใช้จ่ายซึง่เกิดขึน้จากเหตกุารณ์ ข้อเท็จจริง หรือสภาวะแวดล้อมเดียวกนัหรือ
คล้ายคลึงกัน ซึ่งสามารถได้รับการชดเชยได้ตามสัญญาฉบับนีห้รือสัญญาใดๆ 
(รวมถึงสัญญาซือ้ขายหุ้นท่ีเกี่ยวข้องกับ BIGC) ท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกรรมกับการซือ้
ขายหุ้นของ BIGC มากกว่าหนึง่ครัง้  

การก าหนดตวัผู้ซือ้ : ผู้ซือ้สามารถก าหนดให้บริษัทหนึ่งหรือหลายบริษัทในกลุ่ม TCC เป็นผู้ซือ้หุ้นทัง้หมดหรือ
บางส่วนภายใต้สัญญาฉบบันี ้ในเวลาใดเวลาหนึ่งก่อนวันท่ีการซือ้ขายเสร็จสมบูรณ์ได้
(บริษัทในกลุ่ม TCC หมายถึง บริษัทท่ีมีสมาชิกในครอบครัว “สิริวัฒนภักดี” มีส่วนใน
ความเป็นเจ้าของ (ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50) 

กฎหมายท่ีใช้บงัคบัและ
อนญุาโตตลุาการ 

: o กฎหมายท่ีใช้บงัคบั: กฎหมายของรัฐเดลาแวร์ 
o อนุญาโตตุลาการ: อนุญาโตตุลาการจ านวนสาม (3) คน ตามกฎของหอการค้า

นานาชาติ (International Chamber of Commerce) สถานท่ีของอนญุาโตตลุาการ
จะจดัขึน้ท่ีกรุงเจนิวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และภาษาท่ีใช้คือภาษาองักฤษ 

  
 มูลค่าส่ิงตอบแทน เกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดมูลค่าส่ิงตอบแทน และแหล่งที่มาของเงนิทุนในการเข้าท ารายการ 

มลูค่าสิ่งตอบแทนซึง่บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ต้องช าระส าหรับการได้มาซึง่หุ้นสามญัของ C–Distribution 
Asia จ านวน 2,700,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 60 ของหุ้นทัง้หมดของ C-Distribution Asia) เป็นจ านวนเงินรวมทัง้สิน้ 21.5 
ล้านยโูร หรือประมาณ 856.00 ล้านบาท โดยเกณฑ์ท่ีใช้ในการก าหนดมลูค่าสิ่งตอบแทนของหุ้นสามญั C–Distribution 
Asia เป็นไปตามท่ีคู่สญัญาได้ตกลงกนั นอกจากนี ้เง่ือนไขตามสญัญา ก าหนดให้ผู้ซือ้จะต้องช าระหนีท่ี้ C- Distribution Asia 
มีต่อบริษัทในกลุ่มของผู้ขาย ณ วนัท่ีการซือ้ขายเสร็จสมบรูณ์ด้วย (ตามข้อมลูล่าสดุท่ีได้รับจากผู้ขาย  หนีด้งักล่าวมีจ านวนรวม
ทัง้สิน้ 6,251,491.24 ยโูร คิดเป็นเงินประมาณ 249 ล้านบาท ซึง่จ านวนเงินท่ีจะต้องช าระจริง ณ วนัท่ีการซือ้ขายเสร็จสมบรูณ์
อาจเปลี่ยนแปลงไปบ้าง) 
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ทัง้นี ้แหล่งเงินทนุของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ท่ีจะใช้ส าหรับส าหรับการได้มาซึง่หุ้นสามญัของ BIGC และ
หุ้นสามญัของ C–Distribution Asia ครัง้นีจ้ะมาจากการกู้ยืมเงินระยะสัน้ (ไม่เกิน 12 เดือน) จากสถาบนัการเงิน วงเงินกู้
สงูสดุไม่เกิน 220,000 ล้านบาท โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ อาจพิจารณาให้มีการเพิ่มทนุของบริษัทฯ  ในจ านวนและ
สัดส่วนท่ีมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการใช้เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อช าระคืนหนีกู้้ ยืมข้างต้น  ซึ่งในกรณีบริษัทฯ จะ
ด าเนินการเพิ่มทนุดงักล่าว บริษัทฯ จะน าเสนอเพื่อขออนมุตัิต่อที่ประชมุผู้ถือหุ้นของบริษัทอีกครัง้ 
ข้อมูลสินทรัพย์ 
ข้อมลูทัว่ไปของ C – Distribution Asia ซึง่เป็นสินทรัพย์ท่ีบริษัทฯ จะเข้าท ารายการในครัง้นี ้มีรายละเอยีดในเอกสารแนบ 3 
ของรายงานฉบบันี ้

 

2.1 ความสมเหตุสมผลของรายการ 
 

2.1.1 วัตถุประสงค์และประโยชน์ของรายการ 
 

ในปัจจบุนั BIGC เป็นผู้ถือหุ้นใน C-Distribution Asia ในสดัส่วนร้อยละ 40.00 โดยมี Cdiscount International BV (ซึง่เป็นบริษัท
ในกลุ่มเดียวกนักบัผู้ขาย) ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 60.00 ทัง้นี ้C-Distribution Asia เป็นบริษัทโฮลดิง้เพื่อด าเนินการลงทนุในธุรกิจ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยและเวียดนาม และถือหุ้นใน CDT ซึง่เป็นบริษัทท่ีด าเนินธุรกิจธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ผ่านเว็บไซต์ www.cdiscount.co.th  ในสดัส่วนร้อยละ 70.00 (ร่วมกบั BIGC ท่ีถือหุ้น CDT ร้อยละ 30.00) ดงันัน้ การเข้าซือ้หุ้น
สามญัของ C-Distribution Asia ในครัง้นี ้ท่ีจะส่งผลให้กลุ่มบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน C-Distribution Asia นัน้ ท าให้บริษัทฯ 
ได้มาซึง่กิจการท่ีเกี่ยวข้องและสนบัสนนุกบัการประกอบธุรกิจของ BIGC ในปัจจบุนั อีกทัง้ ด้วยความพร้อมและประสบการณ์ใน
การด าเนินธุรกิจด้านธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) ของ C-Distribution Asia และ CDT ประกอบกบัแนวโน้มการ
เติบโตของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) ท่ีจะต่อเน่ืองไปในอนาคต อาจท าให้บริษัทฯ มีโอกาสได้รับประโยชน์จาก
การประสานความร่วมมือทางธุรกิจ และได้รับผลตอบแทนจากการลงทนุใน C-Distribution Asia ในอนาคต 
 
2.2.2   เปรียบเทยีบข้อดแีละข้อด้อยของการท ารายการ 
 

ข้อดแีละข้อด้อยของการท ารายการ 
 

ข้อดีของการท ารายการ  
o เป็นการลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพ และมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนในอนาคต 

การเข้าท ารายการดงักล่าว ท าให้บริษัทฯ ได้มาซึง่หุ้นสามญัของ C-Distribution Asia ร้อยละ 60 ของจ านวนหุ้นสามัญ
ทัง้หมดของ C-Distribution Asia ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิง้ท่ีถือหุ้ นใน CDT ท่ีประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-
commerce) ในประเทศไทย ผ่านเว็บไซต์ www.cdiscount.co.th ท่ีเน้นจ าหน่ายสินค้าท่ีไม่ใช่กลุ่มอาหาร ซึง่จะช่วยเสริมกบั 
“บิ๊กซี ช็อปปิง้ ออนไลน์” อันเป็นช่องทางการขายผ่านอินเตอร์เน็ตท่ีมีอยู่แล้วของ BIGC ซึง่เป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งแก่
ธุรกิจ Online Shopping ให้แก่ BIGC มากยิ่งขึน้ และครอบคลมุทกุช่องทาง (omni-channel) นอกจากนัน้ ด้วยเหตท่ีุผู้สั่ง
สินค้าจากเว็บไซต์ www.cdiscount.co.th สามารถเลือกไปรับสินค้าได้จากสาขาต่างๆ ของ BIGC ทัว่ประเทศตามท่ีก าหนด 
อาจเป็นการเพิ่มโอกาสให้สาขา BIGC ท่ีเป็นจดุรับสินค้าดงักล่าวมีปริมาณลกูค้าและยอดขายสินค้าเพิ่มเติมจากลกูค้าของ 
www.cdiscount.co.th ได้ อีกทัง้ จากแนวโน้มการเติบโตท่ีดีอย่างต่อเน่ืองของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) 
ในประเทศไทย ซึง่สะท้อนจากผลส ารวจของส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ท่ีคาดการณ์ว่า
มลูค่าธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (รวม e-Auction) ในประเทศไทยปี 2558 จะมีมลูค่า 2.11 ล้านล้านบาท เติบโตเมื่อเทียบ
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กับปี 2557 ซึ่งมีมูลค่า 2.03 ล้านล้านบาท โดยมลูค่าธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง มีมลูค่า 
325,077.48 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 19.00 ของมลูค่าตลาดธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทัง้หมด เป็นอนัดบั 3 รองจาก
ธุรกิจให้บริการท่ีพกัและอาคาร และธุรกิจการผลิต ซึง่มีมลูค่า 658,909.76 ล้านบาท และ 350,286.83 ล้านบาท ตามล าดบั 
ดงันัน้ การเข้าท ารายการดงักล่าว ซึง่ถือว่าเป็นการขยายธุรกิจด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์(e-commerce) ของบริษัทฯ จึงเป็น
การขยายการลงทนุในธุรกิจท่ีมีศกัยภาพการเติบโตในอนาคต ซึง่จะส่งผลให้บริษัทฯ มี โอกาสได้รับผลตอบแทนท่ีดีจากการ
ลงทนุใน C-Distribution Asia 
 

แผนภาพ : มูลค่าธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยในปี 2557 – 2558 (รวม e-Auction) 
 

ท่ีมา : ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 

ทัง้นี ้C-Distribution Asia และ CDT มีระบบการบริหารจดัการเว็บไซต์ของตนเอง และมีสมาชิกประมาณ 160,000 คน รวมถึงมี
ผู้บริหารและพนกังานท่ีมีประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce)  ซึง่ความพร้อมด้านบคุลากร
และระบบซอฟท์แวร์ในการประกอบธุรกิจของ C-Distribution Asia และ CDT ซึง่ Cdiscount เป็นหนึ่งในผู้ ให้บริการเว็บไซต์อี
คอมเมิร์ซรายใหญ่ของโลก เป็นส่วนหนึ่งของบริษัท Cnova ท่ีมีฐานปฏิบตัิการใน 11 ประเทศ ทัว่โลก ได้แก่ประเทศฝร่ังเศส 
บราซลิ โคลมัเบยี เอกวาดอร์ โกตดิววัร์ ซนีีกลั แคเมอรูน เบลเยี่ยม ปานามา เวียดนาม และประเทศไทย ภายใต้การบริหารงาน
ของ Casino Group ดงักล่าว อาจช่วยเสริมกบัธุรกิจ “บิ๊กซี ช็อปปิง้ ออนไลน์” ของ BIGC ในปัจจบุนั รวมไปถึงธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) ของ BJC ท่ีอยู่ระหว่างการเร่ิมต้นได้อีกด้วย 

 

ทัง้นี ้ในอนาคตบริษัทฯ อาจมีโอกาสที่จะปรับโครงสร้างการถือหุ้นให้ BIGC เป็นผู้ถือหุ้นใน C-Distribution Asia ได้ร้อยละ 100  
ซึง่จะส่งผลให้ BIGC สามารถบริหารจดัการ และสนบัสนนุธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) ของ BIGC ได้อย่าง
เต็มท่ี 

 

ข้อด้อยของการท ารายการ 
1) บริษัทฯ จะไม่ได้เป็นเจ้าของชื่อการค้า Cdiscount  

ตามท่ีได้กล่าวในข้างต้นว่าชื่อการค้า Cdiscount เป็นส่วนหนึ่งของ Cnova ท่ีอยู่ภายใต้การบริหารงานของ Casino Group 
ดงันัน้ ภายหลงัการเข้าท ารายการ CDT จะต้องเปลี่ยนชื่อการค้าของ  www.cdiscount.co.th โดย CDT มีระยะเวลาในการใช้
ชื่อการค้าดงักล่าวได้ไม่เกิน 6 เดือน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และสามารถใช้ระบบสนบัสนนุต่างๆ จนถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 
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ทัง้นี ้บริษัทฯ เห็นว่าระยะเวลาดงักล่าวเป็นระยะเวลาท่ีเพียงพอต่อการด าเนินการเพื่อรองรับการเปลี่ยนชื่อการค้า รวมถึงการ
เรียนรู้เพื่อจดัเตรียมระบบสนบัสนนุของตนเอง 
 

ทัง้นี ้การเปลี่ยนแปลงชื่อการค้าของเว็บไซต์ www.cdiscount.co.th ท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต อาจส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค 
(Market Sentiment) โดยเฉพาะกลุ่มลกูค้าท่ีมีความภกัดี (Brand Loyalty) กบัชื่อการค้า Cdiscount  ซึง่อาจมีผลกระทบต่อ
ยอดขายในอนาคตในช่วงท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลงดงักล่าว อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีแผนการด าเนินงานเพื่อลดผลกระทบท่ีอาจจะ
เกิดขึน้ดงักล่าว และเพิ่มสนบัสนนุการเปลี่ยนชื่อการค้าท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต เช่น การจดักิจกรรมทางการตลาด 
 

2) เพิ่มภาระเงนิกู้ยืมและค่าใช้จ่ายดอกเบีย้จากสถาบนัการเงนิเพื่อเป็นแหล่งเงนิทุนส าหรับการเข้าท ารายการ 
ตามแผนงาน บริษัทฯ จะกู้ เงินจากวงเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน (Bridging Loan) ระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน เพื่อ
ใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการเข้าท ารายการ ซึ่งบริษัทฯ ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาข้อเสนอและเง่ือนไขการกู้ยืมจากสถาบนั
การเงินต่างๆ ทัง้นี ้ส าหรับเงินทนุในการเข้าซือ้หุ้นสามญัของ C-Distribution Asia ในสดัส่วนร้อยละ 60 ในราคาซือ้ขายเป็น
เงินรวมทัง้สิน้จ านวน 21.5 ล้านยโูร หรือประมาณ 856.00 ล้านบาท และการช าระหนีท่ี้ C-Distribution Asia มีต่อบริษัทใน
กลุ่มผู้ขาย จ านวนประมาณ 6.25 ล้านยโูร หรือประมาณ 249.00 ล้านบาทนัน้ บริษัทฯ จะกู้ยืมเงินในสกลุเงินยโูรเช่นเดียวกนั
กบัการซือ้หุ้นสามัญของ BIGC ท่ีได้กล่าวไว้ข้างต้น ทัง้นี ้ภายหลงัจากการท าค าเสนอซือ้หุ้นสามัญส่วนท่ีเหลือทัง้หมดใน 
BIGC แล้ว บริษัทฯ จงึจะพิจารณาโครงสร้างเงินทนุในสดัส่วนท่ีเหมาะสมอีกครัง้ เน่ืองจากต้องพิจารณาจ านวนเงินทัง้หมดท่ี
บริษัทฯ จะต้องใช้ในการได้มาซึง่หุ้นของ BIGC จากการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ประกอบ โดยบริษัทฯ อาจมีการกู้ยืมระยะยาว
จากสถาบนัการเงิน หรือการออกตราสารหนีต้่างๆ รวมถงึการเพิ่มทนุ  
 

อนึ่ง ณ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้จ านวน 14,975.21 ล้านบาท และมีอตัราส่วนหนีส้ินท่ีมีภาระ
ดอกเบีย้ต่อทนุ 0.72 เท่า ภายหลงัจากการเข้าท ารายการเข้าซือ้หุ้นสามญัทัง้หมดของ BIGC และ C-Distribution Asia แล้ว 
บริษัทฯ จะมีหนีส้ินท่ีภาระดอกเบีย้ และอตัราส่วนหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อทนุในกรณีต่างๆ ซึง่ปรากฏอยู่ในส่วนท่ี 1 ข้อ  
1.2.2 ของรายงานฉบบันี ้ 
 

3) ผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษัทอาจด้อยลง 

ภายหลงัการเข้าท ารายการดงักล่าว  C-Distribution Asia และ CDT จะมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึง่จะท าให้บริษัทฯ 

อาจต้องรับรู้ผลขาดทนุจากการด าเนินงานของ C-Distribution Asia และ CDT ในงบการเงินของบริษัทฯ ก่อนท่ีธุรกิจจะมี

ความสามารถในการสร้างก าไรท่ีดีขึน้ในอนาคตตามการคาดการณ์  ซึง่อาจท าให้ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ด้อยลงจาก

การจดัท างบการเงินรวมดงักล่าว  ทัง้นี ้ส าหรับปี 2558 CDT ซึง่เป็นบริษัทท่ีด าเนินธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศ

ไทยผ่านเว็บไซต์ www.cdiscount.co.th  มีรายได้รวมจ านวน 508  ล้านบาท และมีผลการด าเนินงานขาดทนุสทุธิ 304 ล้าน

บาท ซึ่งจากแบบรายงาน 56-1 ของ BIGC ในปี 2557 ระบุว่าเป็นปกติส าหรับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีจะมีผล

ประกอบการขาดทุนในช่วงเร่ิมต้นของการด าเนินธุรกิจ เน่ืองจากมีการลงทุนในโครงสร้างพืน้ฐาน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการ

ส่งเสริมการขายต่างๆ ท่ีจะช่วยสร้างความสนใจให้ลกูค้าเข้าชมเว็บไซต์  
 

4) เป็นการลงทุนในธุรกิจใหม่ที่กลุ่มบริษัทมีประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจที่จ ากัด 
ด้วยเหตท่ีุกลุ่มบริษัทเพิ่งเร่ิมด าเนินธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้บริษัท บีเจซี คอมเมิร์ซ จ ากดั ซึง่ด าเนินธุรกิจค้าปลีก

ผ่านเว็บไซต์ 3 เว็บไซต์ ได้แก่ www.voltztore.com  www.asiabooks.com และ www.ogenkistore.com  มาเป็นเวลา
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ประมาณ 1 ปี ซึง่ด้วยประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่มบริษัทท่ียงัมีจ ากดั  อาจท าให้บริษัทฯ 

ต้องใช้ระยะเวลาในการศกึษาธุรกิจและพึง่พิงความรู้และประสบการณ์ของบคุลากรเดิมของ C-Distribution Asia และ CDT 

ในช่วงแรกของการเข้าบริหารจดัการธุรกิจของทัง้สองกิจการ   

 
5) ผลกระทบจากการบนัทกึค่าความนิยมของ C-Distribution Asia ในงบการเงนิรวมของบริษัทฯ 

ภายหลงัการเข้าท ารายการในครัง้นี ้บริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบจากการบนัทึกค่าความนิยม (Goodwill) ในกรณีท่ีราคาเข้า

ซือ้หุ้นสามญัของ C-Distribution Asia มีมลูค่าสงูกว่ามลูค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์และหนีส้ินของ C-Distribution Asia ณ วนั

ท าการซือ้ขาย (ค่าความนิยม เท่ากับส่วนต่างของมลูค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์ ซึง่รวมถึงสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนและไม่มีตัวตน 

และหนีส้ินของกิจการเป้าหมายกบัมลูค่าซือ้ขายจริงในบญัชี) โดยมลูค่าในการเข้าท ารายการครัง้นีอ้ยู่ท่ี 21.5 ล้านยโูร หรือ

ประมาณ 856.00 ล้านบาท ในขณะท่ี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 อ้างอิงจากงบการเงินฉบบัตรวจสอบของ BIGC นัน้ C-

Distribution Asia มีสินทรัพย์จ านวน 564 ล้านบาท และหนีส้ินจ านวน 388 ล้านบาท ส าหรับCDT มีสินทรัพย์จ านวน 478 

ล้านบาท และหนีส้ินจ านวน 891 ล้านบาท โดยในกรณีภายหลงัการเข้าท ารายการ กลุ่มบริษัทไม่สามารถปรับปรุงผลการ

ด าเนินงานได้ตามท่ีคาดการณ์ไว้ อาจส่งผลให้บริษัทฯ ต้องท าการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ค่าความนิยมดงักล่าวใน

ภายหลงั ซึง่จะมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯ ในอนาคต 

 
ทัง้นี ้บริษัทฯ จะต้องมีการประเมินมลูค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์และหนีส้ินของ C-Distribution Asia ทัง้ท่ีมีตวัตนและไม่มี
ตวัตน ณ วนัท าการซือ้ขาย ภายหลงัจากการเข้าซือ้เงินลงทนุในครัง้นีเ้สร็จสมบรูณ์  ซึง่หากภายหลงัจากการประเมินมลูค่า
ยตุิธรรม และบริษัทฯ ต้องบนัทกึค่าความนิยมในจ านวนท่ีสงู อาจส่งผลกระทบต่อการค านวณขนาดรายการได้มาจ าหน่ายไป 
และ/หรือ รายการท่ีเกี่ยวโยงกนัในอนาคต (ถ้ามี) ของบริษัทฯ และในกรณีท่ีกลุ่มบริษัทมีการเข้าท ารายการได้มาจ าหน่ายไป 
และ/หรือ รายการท่ีเกี่ยวโยงกนัในอนาคต บริษัทฯ จะปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกบัการเข้าท ารายการดงักล่าว   

 
ความเสี่ยงในการท ารายการ  
1) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

เน่ืองจากบริษัทฯ จะช าระค่าหุ้นสามญัของ C-Distribution Asia จ านวน 21.5 ล้านยโูร หรือประมาณ 856.00 ล้านบาท รวมถึง
เง่ือนไขตามสญัญาก าหนดให้ผู้ซือ้จะต้องช าระหนีท่ี้ C- Distribution Asia มีต่อบริษัทในกลุ่มของผู้ขาย ณ วนัท่ีการซือ้ขายเสร็จ
สมบรูณ์ (จ านวนประมาณ 6.25 ล้านยูโร หรือประมาณ 249.00 ล้านบาท) ให้แก่ผู้ ขายเป็นเงินสกลุยโูร โดยท่ีบริษัทฯ มีการ
กู้ยืมเงินในสกลุยโูรเช่นกนั ดงันัน้ บริษัทฯ จงึมีความเสี่ยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนในการจ่ายช าระคืนหนีเ้งินกู้
ในครัง้นี ้  ทัง้นี ้บริษัทฯ เห็นว่าบริษัทฯ มีระยะเวลาในการจ่ายช าระคืนหนีเ้งินกู้ ระยะสัน้ในสกลุยโูร ในระยะเวลาไม่เกิน 12 
เดือน จากแหล่งเงินทุนระยะยาวท่ีบริษัทฯ จะจัดหาในอนาคต ซึ่งบริษัทฯ จะสามารถเลือกจ่ายช าระคืนได้ในระยะเวลาท่ี
อตัราแลกเปลี่ยนเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ 
 

2) ความเสี่ยงกรณีที่ผลการด าเนินงานของ C-Distribution Asia ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ 
กรณีท่ีผลการด าเนินงานของ C-Distribution Asia ไม่เป็นไปตามท่ีคาดการณ์ไว้ ซึง่อาจเกิดขึน้ได้จากหลายสาเหต ุเช่น การ
ชะลอตัวของเศรษฐกิจ และ/หรือ ภาวการณ์แข่งขันในธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ท่ีอาจเพิ่มขึน้จากการมีผู้ประกอบการ
เพิ่มขึน้ กรณีดงักล่าวอาจส่งผลให้ผลตอบแทนท่ีบริษัทฯ คาดว่าจะได้รับจากการลงทนุใน C-Distribution Asia ไม่เป็นไป
ตามท่ีคาดการณ์ไว้ ส่งผลให้บริษัทฯ อาจต้องมีการด้อยค่าเงินลงทนุดงักล่าว  
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2.3  ความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการ  

2.3.1   ความเป็นธรรมของราคาในการเข้าท ารายการ 

ส าหรับการประเมินราคาของหุ้นของ C-Distribution Asia เนื่องจาก C-Distribution Asia ประกอบกิจการด าเนินการธุรกิจเป็นผู้ถือ
หุ้นในบริษัทจ ากดั โดยถือหุ้นใน CDT และธุรกิจออนไลน์ในเวียดนาม  ซึง่ก่อนการเข้าท ารายการ ผู้ขายจะท าการขายหุ้นทัง้หมด
ของธุรกิจออนไลน์ในเวียดนามออก เหลือ CDT เพียงบริษัทเดียวเท่านัน้ ราคาของหุ้นทัง้หมดของ C-Distribution Asia จึงสามารถ
ประเมินด้วยการประเมินราคาหุ้น CDT ท่ี C-Distribution Asia เป็นเจ้าของ ทัง้นี ้C-Distribution Asia ถือหุ้นร้อยละ 70 ใน CDT  
 
สมมติฐานที่ส าคัญในการจดัท าความเหน็ของที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระ 
ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระขึน้อยู่กบัสมมติฐานดงัต่อไปนี:้ 

 ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าข้อมลูและเอกสารทัง้หมด อันได้แก่ งบการเงิน ข้อมูลสาธารณะ 
ประมาณการทางการเงินและแผนธุรกิจ ท่ีจดัท าโดยฝ่ายบริหารของบริษัท รวมถึงเอกสารอื่นๆ ซึ่งท่ีปรึกษาทางการเงิน
อิสระท่ีได้รับจากบริษัทรวมถงึการสมัภาษณ์ฝ่ายบริหารของบริษัท ขาดความถกูต้องและความครบถ้วนในสาระส าคญัอนั
จะส่งผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อการวิเคราะห์ข้อมลู 

 ไม่มีเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้แล้ว ก าลังจะเกิด หรือมีความเป็นไปได้ว่าจะเกิด บนสมมติฐานท่ีใช้ในการท าความเห็นของท่ี
ปรึกษาทางการเงินอิสระ  ท่ีส่งผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อผลประกอบการและสถานะทางการเงินของบริษัทหรือบริษัท
เป้าหมายรวมไปถงึเหตกุารณ์ดงัต่อไปนี:้ 

o ไม่มีความเสี่ยงอื่น ๆ ท่ีอาจส่งผลให้เกิดความล่าช้าหรือมีผลกระทบท าให้ราคาเข้าซือ้กิจการเพิ่มขึน้ 
o รายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้จดัท าขึน้โดยอ้างอิงจากสภาวะทางเศรษฐกิจและปัจจยัอื่นๆ 

ณ เวลาของการจดัท าเท่านัน้ ดงันัน้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจะไม่สามารถประเมินผลกระทบท่ีเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และองค์ประกอบต่างๆ ภายหลงัช่วงเวลาในการศกึษาและไม่มีภาระผกูพนัในการ
เปลี่ยนแปลงและปรับปรุงข้อมลูดงักล่าวให้เป็นปัจจบุนั 

o ไม่มีเหตุการณ์อื่นใด (Material Adverse Event) รวมถึงแต่ไม่จ ากัด เช่น  ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง หรือ
กฎหมาย ท่ีอาจส่งผลกระทบถงึบริษัทเป้าหมายอย่างมีนยัส าคญั 

 
การประเมินมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของ CDT 
 
วิธีพจิารณาความสมเหตุสมผลของราคาเข้าซือ้กิจการ 
ในการพิจารณาความสมเหตสุมผลของราคาเสนอซือ้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้จัดท าการประเมินมลูค่าของบริษัทเป้าหมาย
ด้วยวิธีดงัต่อไปนี ้

2.3.1.1 วิธีประเมินมลูค่าตามบญัชี (Book Value Approach) 
2.3.1.2 วิธีการเปรียบเทียบกบับริษัทอื่นท่ีประกอบกิจการประเภทเดียวกนัหรือใกล้เคียง (Market Comparables Approach) 

 มลูค่ากิจการ (Enterprise Value: EV) ต่อก าไรจากการด าเนินงานก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสื่อมราคาและ
ค่าใช้จ่ายตดัจ าหน่าย (EV/EBITDA Multiple) 

 มลูค่ากิจการต่อรายได้ (EV/Sales Multiple) 
 ราคาปิดต่อก าไรต่อหุ้น (P/E Multiple) 
 ราคาปิดต่อมลูค่าทางบญัชี (P/BV Multiple) 
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หมายเหต ุ: ในการค านวณตวัเลขตา่งๆ ในรายงานฉบบันี ้ตวัเลขทศนิยมเกิดจากการปัดเศษทศนิยม ต าแหน่งที่ 2 หรือ 3 แล้วแตก่รณี ท าให้
ตวัเลขทีค่ านวณได้ อาจไมต่รงกบัผลลพัธ์ที่เกิดจากการค านวณดงัที่แสดงไว้ในรายงานฉบบันี ้

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาความเหมาะสมของวิธีการประเมินมลูค่าในแต่ละวิธีดงันี ้

2.3.1.1 วิธีประเมินมูลค่าตามบญัชี (Book Value Approach) 

วิธีการประเมินมลูค่าตามบญัชี (Book Value Approach) อ้างอิงจากมลูค่าส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินของ CDT ณ วนัท่ี 31 
ธันวาคม 2558 มีรายละเอียดของรายการแสดงในตารางด้านล่างดงันี ้

รายการ (หน่วย:ล้านบาท) 31 ธันวาคม 2558 
1) ทนุจดทะเบยีนและทนุช าระแล้ว  100.00 
2) ก าไรสะสม (208.91) 
ส่วนของผู้ถือหุ้น (108.91) 
ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ C-Distribution Asia เป็นเจ้าของ (ร้อยละ 70) (76.24) 

   หมายเหต ุ : งบการเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึง่เป็นงบภายในที่ยงัไมไ่ด้รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบญัชี 

จากวิธีการข้างต้น มลูค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นของ CDT ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 มีมลูค่ารวมติดลบ 76.24 ล้านบาท วิธีการ
ประเมินมลูค่าตามบญัชีเป็นการแสดงมลูค่าทางบญัชีของ CDT ณ ช่วงเวลาหนึ่ง โดยมิค านึงถึงประมาณการผลการด าเนินงานใน
อนาคต แนวโน้มของอตุสาหกรรม และมลูค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนีส้ินของ CDT ดังนัน้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมี
ความเห็นว่าวิธีประเมินมลูค่าดงักล่าวเป็นวิธีท่ีไม่เหมาะสมส าหรับการประเมินรายการนี ้
 
2.3.1.2 วิธีการเปรียบเทยีบกับบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการประเภทเดยีวกนัหรือใกล้เคยีง (Market Comparable 

Approach) 

วิธีการเปรียบเทียบอัตราส่วนมูลค่าตลาด (Market Comparables Approach) เป็นวิธีการประเมินมลูค่าของกิจการภายใต้
สมมติฐานท่ีว่ากลุ่มของกิจการท่ีประกอบธุรกิจลักษณะคล้ายคลึงกันควรจะมีอัตราส่วนราคาการซือ้ขายท่ีใกล้เคียงกัน ทัง้นี ้ท่ี
ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาบริษัทอื่นท่ีประกอบธุรกิจในลกัษณะเดียวกนัหรือใกล้เคียงกนั ทัง้ในประเทศ และต่างประเทศ 
การประเมินมลูค่าโดยการใช้วิธีการเปรียบเทียบอตัราส่วนมลูค่าตลาด (Market Comparables Approach)นัน้ แสดงให้เห็นถึง
กลไกของตลาดและมมุมองของนกัลงทนุท่ีมีต่อบริษัท ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง อย่างไรก็ตาม แต่ละบริษัทท่ีน ามาเปรียบเทียบนัน้ มี
ความแตกต่างกนั ไม่ว่าจะเป็นด้านนโยบายทางการบญัชี (การรับรู้รายได้และการบนัทึกหนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู)  นโยบายการ
ลงทนุ  ขนาดของกิจการ  โครงสร้างต้นทนุ  แหล่งท่ีมาของรายได้อื่นๆ และคณุภาพของกิจการ รวมถงึคณุภาพของสินทรัพย์อีกด้วย 
ทัง้นี ้เน่ืองจากรายชื่อของบริษัทท่ีได้น ามาเปรียบเทียบนัน้อาจจะไม่ได้ครอบคลุมบริษัทท่ีคล้ายคลึงกันทัง้หมดและอาจมีความ
แตกต่างกนัในหลายๆ ประการดงัท่ีอธิบายไปแล้วข้างต้น ดงันัน้ การเปรียบเทียบจะถกูน าเสนออย่างจ ากดัและมีจดุประสงค์ เพียง
เพื่อแสดงประกอบการอธิบายเท่านัน้ โดยค่าท่ีได้แสดงดงัต่อไปนีจ้ะสะท้อนถึงมลูค่าของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยและไม่รวมส่วนเพิ่มจาก
การมีอ านาจควบคมุ (Control Premium) เข้าในการค านวณ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้สรุปข้อมลูบริษัทอื่นท่ีประกอบกิจการ
ประเภทเดียวกนัหรือใกล้เคียงกนั ดงันี ้
 

1. Ocado Group Plc. 
Ocado Group เป็นบริษัทสญัชาติองักฤษก่อตัง้เมื่อปี 2543 ด าเนินธุรกิจออนไลน์ซเูปอร์มาร์เก็ต บริการส่งตรงจากคลงัสินค้าถึงบ้าน 
โดยไม่มีหน้าร้าน Ocado Group และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ลอนดอน ณ สิน้ปี 2557 บริษัทมีรายได้ 948.8 ล้าน
ปอนด์ (ประมาณ 48,871.7 ล้านบาท) และมีก าไรทัง้สิน้ 7.3 ล้านปอนด์ (ประมาณ 376.0 ล้านบาท) 



รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการได้มาซึง่สินทรัพย์ 
 

 
67 

 

2. Cnova N.V. 
Cnovaเป็นบริษัทสญัชาติเนเธอร์แลนด์ ก่อตัง้เมื่อปี 2557 ด าเนินธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commence) ภายในชื่อการค้า
“Cdiscount” เป็นส่วนหนึ่ง Groupe Casino และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์นิวยอร์ก ณ สิน้ปี 2557 บริษัทมีรายได้ 
3,473.8 ล้านยโูร (ประมาณ 140,185.9 ล้านบาท) และขาดทนุทัง้สิน้ 54.4 ล้านยโูร (ประมาณ 2,195.3 ล้านบาท) 
 
3. E-Commerce China Dangdang Inc. 
E-Commerce China Dangdang เป็นบริษัทสญัชาติจีน ก่อตัง้เมื่อปี 2542 ด าเนินธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commence) 
ภายให้ชื่อการค้า “Dangdang” และเป็นบริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์นิวยอร์ก ณ สิน้ปี 2557 บริษัทมีรายได้ 7,635.5 ล้าน
หยวน (ประมาณ 40,864.4 ล้านบาท) และมีก าไรทัง้สิน้ 88.1 ล้านหยวน (ประมาณ 471.5 ล้านบาท) 
 
4. Amazon.com, Inc. 
Amazon.com เป็นบริษัทสัญชาติอเมริกัน ก่อตัง้เมื่อปี 2537 ด าเนินธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commence) และการ
ประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing) ภายให้ชื่อการค้า “Amazon” และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
นิวยอร์ก ณ สิน้ปี 2558 บริษัทมีรายได้ 107,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 3,852,749.0 ล้านบาท) และมีก าไรทัง้สิน้ 596.0 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 21,460.2 ล้านบาท) 
 
5. JD.com, Inc. 
JD.com เป็นบริษัทสญัชาติจีน ก่อตัง้เมื่อปี 2541 ด าเนินธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commence) ภายให้ชื่อการค้า “JD” และ
เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์นิวยอร์ก ณ สิน้ปี 2557 บริษัทมีรายได้ 115,000ล้านหยวน (ประมาณ 615,468.5 ล้าน
บาท)และขาดทนุทัง้สิน้ 5,103 ล้านหยวน (ประมาณ 27,310.7 ล้านบาท) 
 
6. Liberty Interactive Corporation 
Liberty Interactive Corporation เป็นบริษัทสญัชาติอเมริกา ก่อตัง้เมื่อปี 2541 โดยแรกเร่ิมเป็นแผนกหนึง่ของ Liberty Media โดย
กลุ่มบริษัทถือหุ้นในกิจการด้านดิจิตอล มีเดีย และการสื่อสารเป็นหลกั ณ สิน้ปี 2557 บริษัทมีรายได้ 10,499.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
(ประมาณ 346,089.0 ล้านบาท) และมีก าไรทัง้สิน้ 537.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 17,701.7 ล้านบาท) 
 
7. Zalando SE 
Zalando เป็นบริษัทสญัชาติเยอรมนั ก่อตัง้เมื่อปี 2551 ด าเนินธุรกิจด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic commerce) โดยมี
แพลตฟอร์ม ออนไลน์ครอบคลมุร้านค้า เน้นขายรองเท้า เสือ้ผ้า และสินค้าแฟชัน่ ณ สิน้ปี 2557 บริษัทมีรายได้ 2,214.0 ล้านยโูร 
(ประมาณ 89,346.4 ล้านบาท) และมีก าไรทัง้สิน้ 47.1ล้านยโูร (ประมาณ 1,900.7 ล้านบาท) 
 
8. Vipshop Holdings Limited 
Vipshop Holdings Limited ประกอบธุรกิจขายสินค้าราคาถกูผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ ในประเทศจีน เน้นขายสินค้าท่ีมีคณุภาพและ
ได้รับความนิยมสูง โดยขายถกูกว่าราคาตามร้านค้าค่อนข้างมาก ณ สิน้ปี 2557 บริษัทมีรายได้ 3,773.7 ล้านหยวน (ประมาณ 
20,196.3 ล้านบาท) และมีก าไรทัง้สิน้ 137.3 ล้านหยวน (ประมาณ 734.6 ล้านบาท) 
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9. Rocket Internet SE 
Rocket Internet เป็นบริษัทสญัชาติเยอรมนั ก่อตัง้เมื่อปี 2550 ประกอบธุรกิจด้านอินเตอร์เน็ต โดยสร้างแพลตฟอร์มออนไลน์ และ
ถือหุ้นในบริษัทท่ีประกอบกิจการด้านธุรกิจออนไลน์อีกหลายแห่งทัว่โลก นอกจากประเทศจีนและอเมริกา บริษัทมีพนกังานรวมกว่า 
30,000 ครอบคลมุบริษัทในเครือข่ายกว่า 110 ประเทศ ณ สิน้ปี 2557บริษัทมีรายได้ 177.2 ล้านยโูร (ประมาณ 7,149.3 ล้านบาท) 
และมีผลขาดทนุทัง้สิน้ 20.2ล้านยโูร (ประมาณ 814.4 ล้านบาท) 
 
10. ASOS Plc 
ASOS ประกอบธุรกิจด้านแฟชัน่ออนไลน์ทัว่โลก โดยมีฐานอยู่ท่ีสหราชอาณาจกัร โดยเน้นสินค้าท่ีทนัสมยั และความหลากหลายของ
สินค้ากว่า 75,000 ตราสินค้า รวมไปถงึตราสินค้าของตนเอง และมีพนกังานกว่า 2,000 คน ณ สิน้ปี 2557 บริษัทมีรายได้ 975.5 ล้าน
ปอนด์ (ประมาณ 50,240.1 ล้านบาท) และมีก าไรทัง้สิน้ 36.6 ล้านปอนด์ (ประมาณ 1,884.5 ล้านบาท) 
 
11. Start Today Co., Ltd. 
Start Today เป็นบริษัทสญัชาติญ่ีปุ่ น ด าเนินธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commence) โดยมีเว็บไซต์ขายสินค้าแฟชัน่ออนไลน์ 
ภายใต้ชื่อ “ZOZOTOWN” รวมไปถึงการให้บริการท่ีเกี่ยวข้อง ณ สิน้ปี 2557 บริษัทมีรายได้ 114.7 พันล้านเยน (ประมาณ 
34,718.2 ล้านบาท) และมีก าไรทัง้สิน้ 7.8 พนัล้านเยน (ประมาณ 2,360.6 ล้านบาท) 
 
12. YOOX Net-A-Porter Group S.p.A 
YOOX Net-A-Porter Group S.p.A เป็นบริษัทสญัชาติอิตาลี ก่อตัง้เมื่อปี 2558 จากการรวมกิจการของ YOOX Group และ Net-
A-Porter Group ปัจจุบนัด าเนินธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ โดยเน้นเสือ้ผ้าและเคร่ืองประดับทั ง้ผู้ชายและผู้หญิง ณ สิน้ปี 2557 
บริษัทมีรายได้ 524.3 ล้านยโูร (ประมาณ 21,158.2 ล้านบาท) และมีก าไรทัง้สิน้ 13.8ล้านยโูร (ประมาณ 556.9 ล้านบาท) 
 
13. AO World Plc. 
AO World ก่อตัง้เมื่อปี 2543 ด าเนินธุรกิจค้าปลีกออนไลน์ ในสหราชอาณาจกัร โดยเน้นขายสินค้าประเภทเคร่ืองใช้ในครัวเรือน ณ 
สิน้ปี 2557 บริษัทมีรายได้ 384.9 ล้านปอนด์ (ประมาณ 19,823.7 ล้านบาท) และมีก าไรทัง้สิน้ 9.6 ล้านปอนด์ (ประมาณ 494.4 
ล้านบาท) 
 
14. Zooplus AG 
Zooplus ก่อตัง้เมื่อปี 2542 ด าเนินธุรกิจขายสินค้าเกี่ยวกบัสตัว์เลีย้งผ่านทางเว็บไซต์ออนไลน์ โดยมีส านกังานใหญ่อยู่ท่ีประเทศ
เยอรมนั ปัจจบุนัมีการส่งสินค้าไปทัว่โลกกว่า 28 ประเทศ ณ สิน้ปี 2557 บริษัทมีรายได้ 570.9 ล้านยโูร (ประมาณ 23,037.2 ล้าน
บาท) และมีก าไรทัง้สิน้ 5.2 ล้านยโูร (ประมาณ 210.5 ล้านบาท) 
 
15. B2W Companhia Digital 
B2W Companhia Digitalเป็นผู้ประกอบการค้าปลีกรายใหญ่ในละตินอเมริกา จากการควบรวมกิจการของ Americanas.com 
และ Submarino.com ปัจจบุนัด าเนินธุรกิจผ่านเว็บไซต์ “Submarino.com” “Americanas.com” “Shoptime” “Soubarato” และ 
“Ingresso.com” และมีพนกังานกว่า 2,300 คน ณ สิน้ปี 2557 บริษัทมีรายได้ 9,094.7ล้านเรียล (ประมาณ 731.4 ล้านบาท) และมี
ผลขาดทนุทัง้สิน้ 163.3 ล้านเรียล (ประมาณ 13.1 ล้านบาท) 
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16. Boohoo.com Plc. 
Boohoo.com เป็นบริษัทในสหราชอาณาจักร ก่อตัง้เมื่อปี 2549 ประกอบธุรกิจค้าปลีกออนไลน์ โดยเน้นขายเสือ้ผ้า และสินค้า
แฟชัน่ภายใต้ตราสินค้าของตนเอง โดยบริษัทด าเนินการเองครบวงจร ตัง้แต่ออกแบบ จดัซือ้ ท าการตลาด ตลอดจนการจ าหน่าย
สินค้าไปกว่า 100 ประเทศทัว่โลก ณ สิน้ปี 2557 บริษัทมีรายได้ 109.8 ล้านปอนด์ (ประมาณ 5,655.1 ล้านบาท) และมีก าไรทัง้สิน้ 
8.4 ล้านปอนด์ (ประมาณ 432.6 ล้านบาท) 
 
การประเมินมูลค่าโดยวิธีเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นท่ีประกอบกิจการประเภทเดียวกันหรือใกล้เคียงกันนัน้ จะประเมินโดยใช้
อตัราส่วนมลูค่าตลาด (Market Comparables) ดงัต่อไปนี ้

 มลูค่ากิจการ (Enterprise Value: EV) ต่อก าไรจากการด าเนินงานก่อนหกัดอกเบีย้  ภาษี  ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตดั
จ าหน่าย (EV/EBITDA Multiple) 

 มลูค่ากิจการตอ่รายได้ (EV/Sales Multiple) 
 ราคาปิดต่อก าไรต่อหุ้น (P/E Multiple) 
 ราคาปิดต่อมลูค่าทางบญัชี (P/BV Multiple) 

เนื่องจาก ก าไรจากการด าเนินงานก่อนหกัดอกเบีย้  ภาษี  ค่าเสือ่มราคาและค่าใช้จ่ายตดัจ าหน่าย ก าไร และมลูค่าทางบญัชี ของ CDT มีค่า
เป็นลบ จงึไม่สามารถค านวณมลูค่าของบริษัทเป้าหมายได้ นอกจากนี ้ เนื่องจาก CDT เป็นธุรกิจออนไลน์ท่ีอยู่ในช่วงท่ีก าลงัเติบโต  
อตัราส่วน EV/EBITDA P/E และ P/BV จงึไม่เหมาะสมที่จะน ามาใช้ค านวณหามลูค่าของ CDT 
 
อัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อรายได้ (EV/Sales Multiple) 
การประเมินมลูค่าโดยวิธีนีค้ านวณโดยการคูณรายได้ของ CDT กับอัตราส่วน EV/Sales ของบริษัทในกลุ่มท่ีประกอบกิจการ
ใกล้เคียงกนัดงัท่ีจะกล่าวต่อไปเพื่อประเมินมลูค่าของ CDT ซึง่ทางท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้หกัหนีส้ินทัง้หมดจากมลูค่ากิจการ
ออก และบวกเงินสด รวมทัง้รายการเทียบเท่าเงินสดของกิจการกลับเข้าไปเพื่อใช้ในการหามูลค่าของส่วนของผู้ ถือหุ้ น ทัง้นี ้
อตัราส่วนมลูค่ากิจการต่อรายได้ มีความเหมาะสมเนื่องจาก 

 การประเมินมลูค่าด้วยรายได้เป็นวิธีท่ีเหมาะสมส าหรับธรุกิจออนไลน์ในช่วงท่ีก าลงัเติบโต 
 มีข้อมลูที่เปิดเผยตอ่สาธารณะท่ีจ ากดั 
 ข้อมลูที่ใช้ในการค านวณเปรียบเทียบอตัราส่วนอื่นๆ ติดลบ 
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ตาราง: บริษทัที่ประกอบกิจการประเภทเดยีวกนัหรือใกล้เคยีงกนัในต่างประเทศ 

บริษัท ประเทศ 
มูลค่าตลาด EV/Sales CAGR รายได้ ตัง้แต่ปี 2557 
(ล้านบาท) LTM 2555 2556 2557 2558 2559 2560 1 ปี 2 ปี 3 ปี 

Ocado Group Plc. สหราชอาณาจกัร 78,388 1.43 x 2.30 x 1.97 x 1.65 x 1.41 x 1.23 x 1.08 x 17.1% 15.5% 15.2% 
Cnova N.V. เนเธอร์แลนด์ 36,275 0.27 x 0.50 x 0.34 x 0.29 x 0.28 x 0.28 x 0.25 x 2.5% 1.9% 5.1% 
E-Commerce China Dangdang 
Inc. 

จีน 12,135 0.06 x 0.11 x 0.09 x 0.07 x NA NA NA NA NA NA 

Amazon.com, Inc. สหรัฐอเมริกา 8,198,725 2.13 x 3.73 x 3.06 x 2.56 x 2.13 x 1.76 x 1.47 x 20.4% 20.8% 20.4% 
JD.com, Inc. จีน 935,301 0.96 x 3.74 x 2.23 x 1.35 x 0.87 x 0.62 x 0.47 x 55.2% 47.3% 42.2% 
Liberty Interactive Corporation สหรัฐอเมริกา 404,314 1.88 x 1.66 x 1.61 x 1.56 x 1.79 x 1.54 x 1.45 x -12.5% 0.9% 2.7% 
Zalando SE เยอรมนั 275,485 2.12 x 5.04 x 3.31 x 2.64 x 1.97 x 1.57 x 1.28 x 34.1% 29.7% 27.3% 
Vipshop Holdings Limited จีน 208,116 1.01 x 8.87 x 3.63 x 1.59 x 0.93 x 0.67 x 0.53 x 71.0% 53.8% 44.5% 
Rocket Internet SE เยอรมนั 140,802 3.98 x 17.90 x 6.01 x 4.19 x 2.76 x 1.62 x 0.73 x 51.5% 60.6% 78.6% 
ASOS Plc. สหราชอาณาจกัร 119,525 1.91 x 3.45 x 2.62 x 2.12 x 1.77 x 1.48 x 1.23 x 19.4% 19.8% 19.9% 
Start Today Co., Ltd. ญ่ีปุ่ น 113,851 7.41 x 10.75 x 9.77 x 8.93 x 7.32 x 5.97 x 5.03 x 22.1% 22.3% 21.1% 
YOOX Net-A-Porter Group S.p.A อิตาล ี 90,084 3.85 x 6.12 x 5.05 x 4.39 x 1.47 x 1.17 x 0.98 x 199.6% 93.6% 65.0% 
AO World Plc. สหราชอาณาจกัร 34,761 1.23 x 2.49 x 1.80 x 1.40 x 1.14 x 0.89 x 0.70 x 22.9% 25.4% 28.1% 
Zooplus AG เยอรมนั 30,196 1.03 x 2.14 x 1.68 x 1.26 x 1.00 x 0.79 x 0.64 x 25.2% 26.4% 25.6% 
B2W Companhia Digital บราซลิ 29,837 0.67 x 1.24 x 0.98 x 0.75 x 0.64 x 0.54 x 0.45 x 17.1% 17.8% 18.2% 
Boohoo.com Plc. สหราชอาณาจกัร 26,015 2.72 x 7.29 x 4.32 x 3.29 x 2.43 x 1.93 x 1.59 x 35.3% 30.7% 27.5% 
ค่าสูงสุด   7.41 x 17.90 x 9.77 x 8.93 x 7.32 x 5.97 x 5.03 x 199.6% 93.6% 78.6% 
ค่ามัธยฐาน   1.66 x 3.59 x 2.43 x 1.62 x 1.47 x 1.23 x 0.98 x 22.9% 25.4% 25.6% 
ค่าเฉลี่ย   2.04 x 4.83 x 3.03 x 2.38 x 1.86 x 1.47 x 1.19 x 38.7% 31.1% 29.3% 
ค่าต ่าสุด   0.06 x 0.11 x 0.09 x 0.07 x 0.28 x 0.28 x 0.25 x -12.5% 0.9% 2.7% 

ที่มา : Bloomberg, Capital IQ และข้อมลูบริษัท ณ วนัที่ 5 กมุภาพนัธ์ 2559  
หมายเหต:ุ กิจการประเภท Start-up มีอตัรา EV/Sales ที่แตกตา่งกนัมาก ขึน้อยูก่บัสถานะการเร่ิมของธุรกิจ ระดบัสดัสว่นของธุรกิจออนไลน์ และศกัยภายในการเติบโต
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ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ประมาณการรายได้ของ CDT ในปี 2559  และ 2560 ดงันี ้

หน่วย: ล้านบาท ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 E ปี 2560 E 
รายได้ของ BIGC จากธุรกิจค้าปลกี 121,844.6 119,620.1 123,451.7 131,046.5 
รายได้ของ CDT จากการขาย 315.0 508.01 631.0 1,155.0 
สดัส่วนรายได้จากธุรกิจออนไลน์ 0.26% 0.42% 0.51% 0.88% 
อตัราการเติบโตรายได้เฉลี่ยของ CDT ตัง้แต่ปี 2557  61.3% 41.5% 54.2% 

หมายเหต:ุ 1รายได้รวม 

ซึง่การประมาณการท่ีได้จากบริษัทฯ มีความสอดคล้องกบัข้อมลูการเติบโตในปี 2558 ท่ี ร้อยละ 61.3 และคาดว่าจะยงัสามารถ
เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี ้CDT ยงัมีโอกาสในการเติบโตได้อีกมาก เน่ืองจากสดัส่วนรายได้จากการขายผ่านออนไลน์ยงัต ่า
กว่าผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกอื่นๆ 
 

ตาราง: มูลค่าของ CDT ที่ประเมินได้ด้วยวิธี EV/Sales 
หน่วย: ล้านบาท ปี 2558 ปี 2559 E ปี 2560 E 
รายได้ 508.0 631.0 1,155.0 
ผลสรุป ค่าเฉลี่ย ค่าสงูสดุ ค่าเฉลี่ย ค่าสงูสดุ ค่าเฉลี่ย ค่าสงูสดุ 
EV/Sales 1.86 x 7.32 x 1.47 x 5.97 x   1.19 x 5.03 x 
EV 944.9  3,717.1  927.5 3,767.5 1,374.5 5,808.7 
หนีส้ินสทุธิ (2558) 496.2  496.2  496.2  496.2  496.2 496.2 
มลูค่าส่วนของผู้ถอืหุ้น 448.7  3,220.9  431.1 3,271.3 878.3 5,312.5 
สดัส่วนการถือหุ้น 70.0% 70.0% 70.0% 70.0% 70.0% 70.0% 
มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นที่ C-Distribution 
Asia เป็นเจ้าของ 314.1 2,254.7 301.9 2,289.9 614.8 3,718.8 

 
มลูค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของ CDT ท่ี C-Distribution Asia เป็นเจ้าของร้อยละ 70  จากการประเมินมลูค่ากิจการด้วยวิธีอตัราส่วน
มลูค่ากิจการต่อรายได้ ในปี 2558 มีมลูค่าประมาณ 314.1 ล้านบาท ถึง 2,254.7 ล้านบาท ในปี 2559 มีมลูค่าประมาณ 301.9 
ล้านบาท ถงึ 2,289.9 ล้านบาท และปี 2560 มีมลูค่าประมาณ 614.8 ล้านบาท ถงึ 3,718.8 ล้านบาท 
 
อัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อรายได้ (EV/Sales Multiple) ที่มีการปรับเปลี่ยนวิธีการประเมนิเพิ่มเติม 
อีกวิธีหนึ่งท่ีสามารถใช้ในการประเมินมลูค่ากิจการ คือการใช้วิธีอตัราส่วนมลูค่ากิจการต่อรายได้ (EV/Sales Multiple) ท่ีมีการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการประเมินเพิ่มเติม ดงันี ้

 ใช้อตัราส่วน EV/Sales ในปี 2558 ของ Cnova ซึง่เท่ากบั 0.28x เน่ืองจากบริษัทอยู่ในช่วงท่ีด าเนินธุรกิจปกติ เพื่อให้
สอดคล้องกนั และ Cnova ยงัเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ C-Distribution Asia 

 ใช้รายได้ของ CDT ในปี 2563 เนื่องจากจะเป็นช่วงท่ีด าเนินธุรกิจปกติและเร่ิมมีความมัน่คงแล้ว โดยผู้บริหารของบริษัทฯ 
เชื่อว่า ในปี 2563 รายได้ของ CDT จะเป็นสดัส่วน ร้อยละ 5 ของรายได้จากธุรกิจค้าปลีกของ BIGC 
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ตาราง: สัดส่วนรายได้จากธุรกจิออนไลน์ของกิจการอื่นเทยีบกับรายได้จากธุรกิจค้าปลีก 
 ปี 2557 ปี 2558 
Tesco UK (สหราชอาณาจกัร) 7.10% NA 
Sainsbury’s (สหราชอาณาจกัร) 4.80% 5.10% 
Metro (ประเทศเยอรมนั) 4.90% NA 
Groupe Casino (ประเทศฝร่ังเศส) 8.36% 9.20% 
CDT (ประเทศไทย) 0.26% 0.43% 

 
เมื่อเปรียบเทียบสดัส่วนรายได้จากธุรกิจออนไลน์ของกิจการอื่น โดยค านึงถึงอัตราการเข้าถึงอินเตอร์เน็ต การด าเนินชีวิตของคน
สมยัใหม่ และความรู้ความสามารถท่ีได้รับโอนมาจาก Cnova ท าให้เชื่อได้ว่า CDT จะสามารถเติบโตไปสู่จดุท่ีเร่ิมมีความมัน่คงและ
ด าเนินธุรกิจตามปกติได้ภายในเวลา 5 ปี 

 
ตาราง: มูลค่าของ CDT ที่ประเมินได้ด้วยวิธี EV/Sales ที่มีการปรับเปลี่ยนวิธีการประเมนิเพิ่มเติม 

หน่วย: ล้านบาท ปี 2558 
ประมาณการรายได้จากธุรกิจค้าปลีก BIGC ปี 2563 150,884.6 
สัดส่วนรายได้จากธุรกิจออนไลน์ 5.00% 
ประมาณการรายได้จากธุรกิจค้าปลีก CDT ปี 2563 7,544.2 
ผลสรุป  
EV/Sales 0.28 x 
EV 2,115.1  
หกั หนีส้ินสทุธิ (2558) 496.2  
มลูค่าส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,618.9  
สดัส่วนการถือหุ้น 70.0% 
มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นที่ C-Distribution Asia เป็นเจ้าของ 1,133.2 

 
มลูค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของ CDT ท่ี C-Distribution Asia เป็นเจ้าของร้อยละ 70  จากการประเมินมลูค่ากิจการด้วยวิธีอตัราส่วน
มลูค่ากิจการต่อรายได้ท่ีมีการปรับเปลี่ยนวิธีการประเมินเพิ่มเติม โดยใช้รายได้ของธุรกิจออนไลน์ปี 2563 ซึง่เท่ากบั 7,544.2 ล้าน
บาท (เป็นร้อยละ 5.00 ของรายได้จากธุรกิจค้าปลีก BIGC) และอตัรา EV/Sales ในปี 2558 ของ Cnova ท่ี 0.28 เท่า จะมีมลูค่า
ส่วนของผู้ถือหุ้นของ CDT ท่ี C-Distribution Asia เป็นเจ้าของร้อยละ 70 มีมลูค่าประมาณ 1,133.2 ล้านบาท 

เนื่องจากผลการประเมินมลูค่าหุ้นของ CDT นัน้ขึน้อยู่กบัสมมติฐานท่ีส าคญัหลายประการ ดงันัน้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงได้
จดัท า Sensitivity Analysis เพื่อแสดงผลกระทบของสมมติฐานท่ีส าคญั 
 

ตาราง: การวิเคราะห์ความไวของสมมติฐานที่ส าคัญของ มูลค่าของ CDT ที่ประเมนิได้ด้วยวิธี EV/Sales ที่มีการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการประเมนิเพิ่มเติม 

หน่วย: ล้านบาท  
ประมาณการรายได้จากธุรกิจค้าปลีก BIGC ปี 2563 150,884.6 
สัดส่วนรายได้จากธุรกิจออนไลน์ 4.50% 5.50% 
ประมาณการรายได้จากธุรกิจค้าปลีก CDT ปี 2563 6,789.8 8,298.7 
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หน่วย: ล้านบาท  
   

EV/Sales 0.25 x 0.25 x 
EV 1,697.5 2,074.7 
หนีส้ินสทุธิ (2558) 496.2 496.2 
มลูค่าส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,201.3 1,578.5 
สดัส่วนการถือหุ้น 70.0% 70.0% 
มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นที่ C-Distribution Asia เป็นเจ้าของ 840.9 1,104.9 
   

EV/Sales 0.35 x 0.35 x 
EV 2,376.4 2,904.5 
หนีส้ินสทุธิ (2558) 496.2 496.2 
มลูค่าส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,880.2 2,408.3 
สดัส่วนการถือหุ้น 70.0% 70.0% 
มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นที่ C-Distribution Asia เป็นเจ้าของ 1,316.2 1,685.8 

 
มลูค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของ CDT  ท่ี C-Distribution Asia เป็นเจ้าของร้อยละ 70  จากการประเมินมลูค่ากิจการด้วยวิธีอตัราส่วน
มลูค่ากิจการต่อรายได้ท่ีมีการปรับเปลี่ยนวิธีการประเมินเพิ่มเติม โดยการวิเคราะห์ความไวของสมมติฐาน คือ สดัส่วนรายได้ของ
ธุรกิจออนไลน์ระหว่างร้อยละ 4.50 และร้อยละ 5.50 ของรายได้จากธุรกิจค้าปลีก BIGC และอตัราส่วน EV/Sales ท่ี 0.25 เท่า ถึง 
0.35 เท่า  จะมีมลูค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของ CDT ท่ี C-Distribution Asia เป็นเจ้าของร้อยละ 70  มีมลูค่าประมาณ 840.9 ล้านบาท 
ถงึ 1,685.8 ล้านบาท 
 
การประเมินมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของ C-Distribution Asia 
มลูค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของ C-Distribution Asia สามารถประเมินด้วยการประเมินราคาหุ้น CDT ท่ี C-Distribution Asia ถือบวก
ด้วยสินทรัพย์ยกเว้นเงินลงทนุในบริษัทย่อย ลบหนีส้ิน ทัง้นี ้C-Distribution Asia ถือหุ้นร้อยละ 70 ใน CDT และงบการเงินของ C-
Distribution Asia ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 มีรายละเอียดของรายการแสดงในตารางด้านล่างดงันี ้
 

ตาราง: สรุปฐานะทางการเงนิของ C-Distribution Asia 
งบแสดงฐานะการเงนิ 

(หน่วย : ล้านบาท) 2557 2558 
สินทรัพย์   
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5.93 4.40  
ลกูหนีอ้ื่น 0.62 5.75          
ลกูหนีเ้งินกู้  195.31 498.54  
เงินลงทนุ 62.20 62.20  
รวมสินทรัพย์ 264.06 570.89 
หนีส้นิ   
เจ้าหนีอ้ื่น 1.33 9.27 
หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 0.12 1.64 
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งบแสดงฐานะการเงนิ 
(หน่วย : ล้านบาท) 2557 2558 

เงินกู้ 89.60 378.16  
รวมหนีส้นิ 91.05 389.07  
ส่วนของผู้ถือหุ้น   
ทนุจดทะเบยีนและทนุช าระแล้ว 178.97 178.97  
ก าไร (ขาดทนุ) สะสม (5.96) 2.85 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 173.01 181.81 
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 264.06     570.89 

หมายเหต:ุ งบการเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 ตรวจสอบโดยบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
 งบการเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึง่เป็นงบภายในที่ยงัไมไ่ด้รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบญัชี 
 อตัราแลกเปลี่ยนที ่39.77 บาท ตอ่ 1 ยโูร 

 
ภายใต้สมมติฐานท่ีก่อนการเข้าท ารายการ ผู้ ขายจะท าการขายหุ้นทัง้หมดของธุรกิจออนไลน์ในเวียดนามออก เหลือเพียง CDT 
เพียงบริษัทเดียวเท่านัน้ และเงินลงทนุท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน คือเงินลงทนุในร้อยละ 70 ของ CDT  มลูค่าของส่วนผู้ถือหุ้น
ของ C-Distribution Asia จะเท่ากบั มลูค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของ CDT ท่ี C-Distribution Asia เป็นเจ้าของร้อยละ 70 (จากการ
ประเมินมลูค่าของ CDT ข้างต้น) ลบด้วยหนีส้ินสทุธิ เมื่อใช้วิธีอตัราส่วนมลูค่ากิจการต่อรายได้ท่ีมีการปรับเปลี่ยนวิธีการประเมิน
เพิ่มเติมในการประเมินมลูค่า CDT  จะท าให้ C-Distribution Asia มีมลูค่าประมาณ  960.5 ถงึ 1,805.5 ล้านบาท 

หน่วย: ล้านบาท  
มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของ CDT ที่ C-Distribution Asia เป็นเจ้าของ
ร้อยละ 70 จากวิธีอัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อรายได้ที่มีการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการประเมนิเพิ่มเติม 

840.9 1,685.8 

หนีส้ิน 
(เจ้าหนีอ้ื่น, หนีส้ินหมนุเวียนอื่น และเงินกู้ ) 

508.7 508.7 

สินทรัพย์ 
(เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด, ลกูหนีอ้ื่น และลกูหนีเ้งินกู้ ) 

389.1 389.1 

มลูค่าส่วนของผู้ถอืหุ้น 960.5 1,805.5 
สดัส่วนการถือหุ้น 60.0% 60.0% 
มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของ C-Distribution Asia ที่บริษทัได้รับ 576.3 1,083.3 

หมายเหต:ุ งบการเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึง่เป็นงบภายในที่ยงัไมไ่ด้รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบญัชี 
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สรุปผลการประเมินหุ้น 60% ของ C-Distribution Asia ผ่านการประเมินมูลค่าหุ้นของ CDT ด้วยวิธีอัตราส่วนมูลค่า
กิจการต่อรายได้แบบต่างๆ 

 

 
 
 
หมายเหต:ุ กิจการประเภท Start-up มีอตัรา EV/Sales ที่แตกต่างกันมาก ขึน้อยู่กับสถานะการเร่ิมของธุรกิจ ระดบัสดัส่วนของธุรกิจออนไลน์ และ

ศกัยภาพในการเติบโต 
 
จากข้อมลูผลการประเมินมลูค่าหุ้น C-Distribution Asia ข้างต้น มลูค่าหุ้นร้อยละ 60 ของ C-Distribution Asia (ผ่านการประเมิน
มลูค่าหุ้นของ CDT ท่ี  C-Distribution Asia  เป็นเจ้าของร้อยละ 70) จะมีมลูค่าอยู่ในช่วงประมาณ 576.3 ถึง 1,083.3 ล้านบาท ท่ี
ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประเมินช่วงราคาโดยพิจารณาช่วงราคาอ้างอิงจากวิธี อัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อรายได้ท่ีมีการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการประเมินเพิ่มเติมในการประเมินมลูค่า CDT  เน่ืองจากเป็นวิธีท่ีเหมาะสมส าหรับธุรกิจออนไลน์ในช่วงท่ีก าลัง
เติบโตและมีข้อจ ากดัด้านมีข้อมลูที่เปิดเผยต่อสาธารณะ และข้อมลูที่ใช้ในการค านวณเปรียบเทียบอตัราส่วนอื่นๆ ติดลบ 
ในส่วนของหนีท่ี้จะช าระจ านวนประมาณ 6.25 ล้านยโูร หรือเทียบเท่าประมาณ 248.6 ล้านบาท ถ้าคาดว่าจะได้รับเงินกู้คืนเต็ม
จ านวน มลูค่าส่วนของผู้ถือหุ้นร้อยละ 60 ของ C-Distribution Asia รวมกบัหนีส้ินท่ีจะช าระ จะมีมลูค่ารวมประมาณ 824.9 ล้าน
บาท (ค านวณจาก 576.3+248.6) ถงึ 1,331.9 ล้านบาท (ค านวณจาก 1,083.3+248.6) เมื่อเทียบกบัมลูค่ารายการท่ี 1,104.6 ล้าน
บาท (ค านวณจาก 856.0+248.6) จงึมีความเหมาะสม 
 
2.3.2 ความเป็นธรรมของเงื่อนไขในการเข้าท ารายการ 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้พิจารณาเง่ือนไขการเข้าท ารายการจากสญัญาซือ้ขายหุ้นฉบบัลงนามวนัท่ี 5 กมุภาพนัธ์ 2559 ซึง่มี
รายละเอียดตามท่ีปรากฏในข้อ 2.1.2 ของรายงานฉบับนี ้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าเง่ือนไขและ/หรือข้อก าหนดหลาย
ประการของสญัญาฉบบัดงักล่าวไม่มีเงื่อนไขและ/หรือข้อก าหนดท่ีส่งผลลบต่อบริษัทฯ เช่น การส่งมอบหลกัทรัพย์ เมื่อมีการช าระ
เงินครบถ้วน และสิทธิเรียกร้องกรณีท่ีผู้ขายผิดค ารับประกนั ได้สงูสดุร้อยละ 100 ของราคาซือ้ขาย เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 

0 500 1000 1500 2000 2500

EV/Sales (ปรับปรุง) 

EV/Sales 2560E

EV/Sales 2559E

EV/Sales 2558

มูลค่ารายการ 856.00 ล้านบาท 

260.2 

576.3 1,083.3 

2,303.0 

1,445.7

1,424.6

252.9 

440.7 
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ส่วนที่ 3  สรุปความเหน็ของที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระ 
 
จากการวเิคราะห์ของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกบัความสมเหตสุมผลของรายการ รวมถึงความเป็นธรรมของราคาและเง่ือนไข
ของการได้มาซึง่หุ้น BIGC และ C-Distribution Asia ภายใต้ข้อจ ากดัในการเข้าถงึข้อมลูภายในของทัง้สองกิจการ ท่ีปรึกษาทางการ
เงินอิสระมีความเห็นต่อการเข้าท ารายการ ดงันี ้
 
การได้มาซึ่งหุ้น BIGC 
ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า การเข้าท ารายการดงักล่าวมีความเหมาะสม เน่ืองจาก 
1. เป็นการลงทุนในกิจการท่ีมีศักยภาพในการด าเนินธุรกิจร้านค้าปลีกสมัยใหม่ในประเทศไทย ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้บริษัทฯ 

สามารถเร่ิมต้นธุรกิจใหม่ดังกล่าวได้อย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับการท่ีบริษัทฯ เร่ิมธุรกิจด้วยตนเอง  โดยปัจจุบนั BIGC เป็น
ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกสมยัใหม่ท่ีมีส่วนแบง่ตลาดเป็นอนัดบั 2 ของมลูค่าตลาดธุรกิจร้านค้าปลีกสมยัใหม่ในรูปแบบไฮเปอร์
มาร์เก็ต ประกอบกับ BIGC มีความพร้อมในการด าเนินธุรกิจ เช่น ความหลากหลายของรูปแบบร้านค้าและจ านวนสาขา
มากกว่า 700 แห่ง ซึ่งตัง้อยู่ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ บุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในธุรกิจร้านค้าปลีก
สมยัใหม่  การมีระบบบริหารจดัการข้อมลูสินค้า ฐานสมาชิก และระบบบริหารขนส่งและกระจายสินค้าท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นต้น 
อีกทัง้ในช่วงท่ีผ่านมา BIGC ได้ด าเนินการต่างๆ เพื่อพฒันาศกัยภาพการแข่งขนัในธุรกิจร้านค้าปลีกของตนอย่างต่อเน่ือง เช่น 
การขยายสาขาร้านค้าไปยังท าเลใหม่ท่ีมีศักยภาพ  การพัฒนาฐานข้อมลูสมาชิกเพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในการวางกลยุทธ์
การตลาดและการจดักิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการขาย เป็นต้น 

 

นอกจากนี ้ด้วยเหตท่ีุ BIGC เป็นกิจการท่ีมีผลการด าเนินงานท่ีดีและมีการจ่ายเงินปันผลอย่างสม ่าเสมอ  โดยในปี 2556 – 
2558 มีก าไรสทุธิรวม 6,989.41 ล้านบาท 7,249.60 ล้านบาท และ 6,901.89 ล้านบาท ตามล าดบั และมีการจ่ายเงินปันผลเป็น
จ านวน 2.55 บาทตอ่หุ้น 2.62 บาทต่อหุ้น และ 2.62 บาทต่อหุ้น ในรอบผลการด าเนินงานปี 2556 – 2558  ตามล าดบั ส่งผลให้
บริษัทฯ มีโอกาสได้รับประโยชน์และผลตอบแทนจากการลงทนุในครัง้นี ้ 

 

2. การเข้าลงทนุใน BIGC จะก่อให้เกิดการประสานประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจในปัจจบุนัของกลุ่มบริษัท เช่น เพิ่มช่องทางการจดั
จ าหน่ายสินค้าอปุโภคบริโภคของกลุ่มบริษัทให้เข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างกว้างขวางมากขึน้ผ่านสาขาของ BIGC ท่ีครอบคลุมทุก
ภมูิภาคทัว่ประเทศ  เพิ่มรายได้และความสามารถในการท าก าไรจากการต่อยอดการขายสินค้าและบริการของกลุ่มบริษัทฯ ท่ีมีอยู่
ในปัจจบุนัให้แก่ฐานลกูค้าของ BIGC ผ่านการประสานความร่วมมือทางธุรกิจในการจดักิจกรรมทางการตลาด หรือการรับจ้าง
ผลิตสินค้าภายใต้ตราสินค้าของ BIGC  แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจร้านค้าปลีกสมยัใหม่ของ BIGC 
มาประยกุต์ใช้กบัร้านค้าปลีกของกลุ่มบริษัท รวมถึงโอกาสในการท่ีจะรวมกิจกรรมทางด้านการขนส่ง และการใช้ศนูย์กระจาย
สินค้าร่วมกนัระหว่าง BIGC กบับริษัทฯ 

 

3. การขยายการลงทนุของกลุ่มบริษัทไปยังธุรกิจร้านค้าปลีกสมยัใหม่ครัง้นี ้เป็นการเพิ่มความหลากหลายในการประกอบธุรกิจ
ของกลุ่มบริษัท ซึง่เป็นแนวทางหนึง่ท่ีจะช่วยลดความเสี่ยงหรือผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึน้ต่อกลุ่มบริษัทกรณีธุรกิจหลกัอย่างใด
อย่างหนึง่ของกลุ่มบริษัทในปัจจบุนัมีผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงานหรือเป้าหมายท่ีวางไว้ อีกทัง้ ยงัเป็นการลงทนุท่ี
จะช่วยสนบัสนนุให้เป้าหมาย “การเป็นผู้น าในการผลิตและจดัจ าหน่ายสินค้าอปุโภคบริโภคที่ใช้ในชีวิตประจ าวนัให้แก่ลกูค้าใน
ภมูิภาคอาเซยีน” ของกลุ่มบริษัทบรรลผุลส าเร็จได้ในอนาคต เนื่องจากภายหลงัการเข้าท ารายการ กลุ่มบริษัทจะมีช่องทางการ
จดัจ าหน่ายสินค้าผ่านร้านค้าปลีกสมัยใหม่ของตนเอง รวมไปถึงมีศนูย์การจายสินค้าเพิ่มขึน้อีก 4 แห่งในประเทศ ส่งผลให้
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บริษัทฯ มีโครงสร้างพืน้ฐานในการผลิตและกระจายสินค้า (Supply Chain Infrastructure) อย่างครบวงจรในประเทศไทย 
เพื่อให้เป็นรากฐานในการเชื่อมโยงการค้าสู่ตลาดอื่นในภมูิภาคอาเซยีนในอนาคต 

 

4. ด้วยเหตท่ีุบริษัทฯ มีแผนงานท่ีจะประสานความร่วมมือทางธุรกิจระหว่าง BIGC กบักลุ่มบริษัทในหลายด้านภายหลงัการเข้า
ท ารายการด้านตามท่ีกล่าวไว้ข้างต้น เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า และประโยชน์สงูสดุ
ต่อกลุ่มบริษัทโดยรวม การเข้าท ารายการดังกล่าวจึงเป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างผลก าไรและช่วยลดต้นทุนในการ
ประกอบธุรกิจโดยรวมของกลุ่มบริษัท ส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีศกัยภาพในการด าเนินธุรกิจและขีดความสามารถในการแข่งขนั
เพิ่มขึน้ในยคุประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน   

 

5. มลูค่าการเข้าลงทนุในหุ้น BIGC ทัง้หมด รวมจ านวน 825,000,000 หุ้น จากการเข้าซือ้หุ้น BIGC จาก Geant  การได้มาซึง่
หุ้น BIGC จากการเข้าซือ้หุ้นทัง้หมดของเสาวนีย์ และการท าค าเสนอซือ้หุ้น BIGC ส่วนท่ีเหลือทัง้หมด ในราคาหุ้นละ 
252.88 บาท (ซึง่ในกรณีท่ีการเข้าซือ้หุ้นจากผู้ขายทัง้ 2 รายดงักล่าว และ/หรือจากการท าค าเสนอซือ้หุ้น BIGC ส่วนท่ีเหลือ
ดงักล่าวเกิดขึน้หลงัจากวนัก าหนดสิทธิการรับเงินปันผลประจ าปี 2558 ของหุ้น BIGC ราคาซือ้หุ้นดงักล่าวจะถกูปรับลดลง
จากราคา 252.88 บาท ในจ านวนเท่ากบัจ านวนเงินปันผลต่อหุ้น) รวมมลูค่าเงินลงทนุทัง้สิน้เป็นจ านวนไม่เกิน 208,626.00 
ล้านบาท อยู่ในช่วงราคาท่ีเหมาะสมซึง่ประเมินโดยท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระด้วยการหามลูค่าปัจจบุนั โดยวิธีส่วนลดกระแส
เงินสด ซึง่เท่ากบั 246.33 ถงึ 301.89 บาทต่อหุ้น (รายละเอียดการประเมินราคายตุิธรรมของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระปรากฏ
ในส่วนท่ี 1 ข้อ 1.3.1 ของรายงานฉบบันี)้ 

 

6. เง่ือนไขการซือ้หุ้น BIGC  (รายละเอียดปรากฎในสรุปเง่ือนไขส าคญัของสัญญาซือ้ขายหุ้น ในส่วนท่ี 1 ข้อ 1.1.2 (ก) ของ
รายงานฉบบันี)้ เป็นเงื่อนไขและ/หรือข้อก าหนดท่ีเป็นธรรมและมีความเหมาะสม เช่น การส่งมอบหลกัทรัพย์ เมื่อมีการช าระ
เงินครบถ้วน และสิทธิเรียกร้องกรณีท่ีผู้ขายผิดค ารับประกนั ได้สงูสดุร้อยละ 100.00 ของราคาซือ้ขาย เป็นต้น นอกจากนี ้ยงั
มีเง่ือนไขและ/หรือข้อก าหนดท่ีรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และช่วยให้บริษัทสามารถเข้าบริหารกิจการ BIGC ต่อไปได้
อย่างราบร่ืนหลงัจากการเข้าท ารายการ เช่น ผู้ขายจะด าเนินการให้ BIGC ด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องตามปกติเช่นเดียวกบัท่ี
ได้ด าเนินมาก่อนวนัท่ีลงนามในสญัญา ผู้ขายจะให้ความร่วมมือเกี่ยวการจ้างงานของผู้บริหารและพนกังาน BIGC ในช่วง
การเปลี่ยนผ่านของการเข้าท ารายการ และผู้ขายจะไม่ประกอบธุรกิจท่ีเป็นการแข่งขนัในประเทศไทยเป็นระยะเวลา 10 ปี 
เป็นต้น 

 

ดงันัน้ ผู้ถือหุ้นควรอนุมัตกิารเข้าท ารายการดงักล่าว อย่างไรก็ตาม การเข้าท ารายการดงักล่าวมีข้อด้อยและความเสี่ยงท่ีผู้ถือหุ้น
ควรพิจารณาเพิ่มเติมเพ่ือประกอบการลงมติอนมุตัิการเข้าท ารายการ ดงันี ้
 

1. ภายหลงัการเข้าท ารายการ ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ อาจจะด้อยลงจากหลายปัจจยั อาทิ 
 การมีภาระดอกเบีย้เพ่ิมขึน้จากเงินกู้ยืมเพ่ือใช้เป็นแหล่งเงินทนุในการเข้าท ารายการ  เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนการจะกู้ เงิน

จากวงเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน (Bridging Loan) ระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนเพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทนุในการ
เข้ารายการดงักล่าว ซึง่ต้องใช้เงินลงทนุจ านวนไม่เกิน 122,161 ล้านบาท ในการซือ้หุ้นจากผู้ขาย และอีกไม่เกิน 86,465 
ล้านบาท ส าหรับการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์หุ้น BIGC ส่วนท่ีเหลือ  โดยในกรณีท่ีบริษัทฯ ท าค าเสนอซือ้หุ้น BIGC ส่วน
ท่ีเหลือในราคาหุ้นละ 252.88 บาท และได้มาซึง่หุ้นของ BIGC ทัง้หมดร้อยละ 100.00 ของจ านวนหุ้นสามญัทัง้หมดของ 
BIGC บริษัทฯ จะต้องใช้เงินลงทนุจ านวนรวมทัง้สิน้ประมาณ 208,626 ล้านบาท ซึง่เมื่อรวมกบัเงินสดสทุธิของเสาวนีย์
อีกจ านวน ประมาณ 2,141.41 ล้านบาท ท่ีผู้ซือ้ต้องช าระให้แก่ผู้ขายเพิ่มเติมส าหรับการได้มาซึง่หุ้นทัง้หมดของเสาวนีย์ 
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ส่งผลให้บริษัทฯ จะมีหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้เพ่ิมขึน้ และเมื่อรวมกบัภาระหนีเ้งินกู้ เดิมจะท าให้ภาระหนีส้ินภายหลงัการ
ท ารายการซือ้หุ้น BIGC ประมาณ  237,955 ล้านบาท และมีอตัราส่วนหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อทนุประมาณ  11.46 
เท่า (พิจารณาจากงบการเงินส าหรับปี 2558 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 โดยไม่รวมผลการด าเนินงานท่ีจะเกิดขึน้ใน
อนาคต) ในระยะสัน้ท่ีบริษัทฯ จะจดัหาเงินทนุจากการกู้ยืมสถาบนัการเงิน นอกจากนี ้ด้วยภาระดอกเบีย้เงินกู้รวมท่ีสงูขึน้
ดงักล่าว อาจส่งผลกระทบต่อการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในระยะสัน้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากภาระค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ท่ี
เพิ่มขึน้ทัง้หมด (เมื่อพิจารณาผลการด าเนินงานของ BIGC ในปีท่ีผ่านมา) จะเห็นได้ว่าสามารถชดเชยได้บางส่วนจากผล
ก าไรของ BIGC ดงันัน้ การใช้โครงสร้างทางการเงินท่ีเหมาะสมและหากบริษัทฯ สามารถหาแหล่งเงินกู้ ท่ีดอกเบีย้ต ่าจะท า
ให้ก าไรของบริษัทฯ อาจไม่ได้รับผลกระทบจากค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ท่ีเพิ่มขึน้และสามารถใช้คืนเงินกู้ ได้  

 ผลกระทบจากการบนัทึกค่าความนิยม (Goodwill) ในกรณีท่ีมลูค่าเงินลงทนุในการได้มาซึ่งหุ้น BIGC มีมลูค่าสูงกว่า
มลูค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์และหนีส้ินของ BIGC ณ วันท าการซือ้ขาย ทัง้นี ้กรณีบริษัทฯ ได้มาซึง่หุ้น BIGC ร้อยละ 
100.00 ซึง่จะมีมลูค่าการเข้าท ารายการรวมไม่เกิน 208,626.00 ล้านบาท ขณะท่ี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 BIGC มี
สินทรัพย์รวมเท่ากบั 94,571.17 ล้านบาทและมีหนีส้ินรวม 47,900.42 ล้านบาท ส่งผลให้มีค่าความนิยมในเบือ้งต้น
ประมาณ 161,966 ล้านบาท นอกจากนี ้ภายหลงัการเข้าท ารายการ หากผลการด าเนินงานของ BIGC ไม่เป็นไปตามท่ี
คาดการณ์ไว้ อาจส่งผลให้บริษัทฯ ต้องท าการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ค่าความนิยมดงักล่าวในภายหลงั ซึง่จะมี
ผลกระทบต่องบการเงินรวมของบริษัทฯ ในอนาคต  อย่างไรก็ดีบริษัทฯ จะต้องมีการประเมินมลูค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์
และหนีส้ินของ BIGC ทัง้ท่ีมีตวัตน และไม่มีตวัตน ณ วนัท าการซือ้ขาย ภายหลงัจากการเข้าซือ้เงินลงทนุในครัง้นีเ้สร็จ
สมบรูณ์ โดยมลูค่าของค่าความนิยมอาจแตกต่างจากจ านวนดังกล่าวข้างต้น  ซึ่งหากภายหลังจากการประเมินมลูค่า
ยุติธรรม และบริษัทฯ ต้องบันทึกค่าความนิยมในจ านวนท่ีสูง อาจส่งผลกระทบต่อการค านวณขนาดรายการได้มา
จ าหน่ายไป และ/หรือรายการท่ีเกี่ยวโยงกนัในอนาคตของบริษัทฯ (ถ้ามี)   

 

2. การเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อน าเงินท่ีได้รับจากการเพิ่มทุนดังกล่าวรวมกับเงินท่ีได้รับจากวงเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงินท่ีบริษัทฯ สามารถจดัหาได้ ไปช าระคืนเงินกู้ยืมระยะสัน้ท่ีบริษัทฯ กู้ยืมมาเพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทนุในการเข้าท ารายการ 
จะท าให้เกิดผลกระทบด้านสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ท่ีมิได้ใช้สิทธิในการจองซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทนุ (กรณีเป็นการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้น (Right Offering)) และ
ส่งผลกระทบต่อผู้ถือเดิมทกุราย (กรณีเป็นการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement ให้แก่บคุคล
ในวงจ ากดั ซึง่มิใช่ผู้ถือหุ้นเดิม) อย่างไรก็ตาม การเพิ่มทนุของบริษัทฯ ต้องได้รับการอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ถือหุ้นต่อไป อนึ่ง ใน
กรณีท่ีผู้ถือหุ้นไม่อนมุตัิการเพิ่มทนุ หรือผู้ถือหุ้นอนมุตัิการเพิ่มทนุแต่บริษัทฯ ไม่สามารถเพิ่มทนุได้ตามเป้าหมายของบริษัทฯ 
จะส่งผลให้บริษัทฯ มีอตัราส่วนหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อทนุเกินกว่าข้อก าหนดทางการเงิน (financial covenant) ของบริษัท
ฯ ท่ี 1.75 – 2.00 เท่า ซึง่บริษัทฯ จะต้องเจรจากบัสถาบนัการเงินในการขยายระยะเวลาหรือปรับเงื่อนไขการกู้ยืม 

 
3. บริษัทฯ มีความเสี่ยงท่ีจะไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทนุใน BIGC ตามท่ีคาดการณ์ไว้ ซึง่อาจเกิดขึน้จากหลายสาเหต ุเช่น 

 การชะลอตวัของเศรษฐกิจ และ/หรือการเกิดสถานการณ์ความไม่สงบต่างๆ ซึง่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมัน่และก าลงัซือ้ของ
ผู้บริโภคภายในประเทศ และ/หรือภาวะการแข่งท่ีรุนแรงขึน้ในธุรกิจร้านค้าปลีกสมยัใหม่ของไทย อันเกิดจากผู้ประกอบการ
รายเดิมและการเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหม่ๆ  อย่างไรก็ดี กลุ่มผู้ขายซึง่มีความเกี่ยวโยงกนักบั Casino Group ซึง่เป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกค้าส่งรายใหญ่ระดบัโลกและมีการด าเนินธุรกิจดงักล่าวในภมูิภาคอาเซียน จะไม่สามารถประกอบ
ธุรกิจท่ีเป็นการแข่งขนักบับริษัทฯ ในประเทศไทยเป็นระยะเวลา 10 ปีหลงัจากวนัท่ีการซือ้ขายเสร็จสมบรูณ์ ตามข้อก าหนดท่ี
ระบใุนสญัญาจะท าการขายหุ้น BIGC 
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 กรณีผลการด าเนินงานของ BIGC ลดลง อนัมีสาเหตจุากการลดลงของจ านวนสาขาไฮเปอร์มาร์เก็ตและซุปเปอร์มาร์เก็ต
ของ BIGC ซึง่ตัง้อยู่บนท่ีดินท่ีเป็นสิทธิการเช่าระยะยาว ซึง่ BIGC มิได้รับการต่อสญัญาเช่าจากเจ้าของท่ีดินเมื่อสิน้สุด
สญัญาเช่าฉบบัปัจจบุนั ซึง่ส่งผลกระทบต่อยอดขายของ BIGC และท าให้ BIGC ต้องใช้เงินทนุเพื่อก่อตัง้ร้านค้าปลีกแห่ง
ใหม่เพิ่มเติม เพื่อชดเชยร้านค้าท่ีลดลงจากสาเหตดุงักล่าว  

ซึ่งกรณีท่ีผลการด าเนินงานโดยรวมของ BIGC ลดลงจากปัจจัยต่างๆ ข้างต้น อาจส่งผลให้ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของ 
BIGC ในอนาคตลดลง และท าให้ผลตอบแทนจากการถือหุ้น BIGC ของบริษัทฯ ลดลงกว่าท่ีคาดไว้ 
 

4.  ภายหลังการเข้าท ารายการ ซึง่ส่งผลให้ BIGC มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และด้วยเหตท่ีุทัง้สองกิจการมีสถานะเป็น
บริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ซึง่มีหน้าท่ีต้องปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ของส านกังานก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ดงันัน้ 
หากในอนาคต กิจการทัง้สองมีการท ารายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ หรือกรณีการท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกนั ซึง่มี
มลูค่าและขนาดของรายการเกินกว่าเกณฑ์ท่ีส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ก าหนด อาจส่งผลให้ต้องมีการขออนมุตัิ
การท ารายการจากทัง้จากคณะกรรมการและท่ีประชมุผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ BIGC ซึง่อาจส่งผลให้กิจการทัง้สองมีความ
คล่องตวัในการด าเนินธุรกิจลดลง 

 

นอกจากนี ้บริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านอื่นๆ อาทิ ความเสี่ยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนของเงินสกลุยโูร ท่ีบริษัทฯ จะ
ช าระเป็นค่าซือ้หุ้นของ BIGC (บวกด้วยเงินสดสทุธิในเสาวนีย์) ให้แก่ผู้ขาย ความเสี่ยงจากการลงทนุในธุรกิจใหม่ท่ีบริษัทฯ มี
ประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจท่ีจ ากดั  

 
ทัง้นี ้ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาข้อมลูข้อดี ข้อด้อย ความเสี่ยงของการเข้าท ารายการซือ้หุ้น BIGC ได้เพิ่มเติมในส่วนท่ี 1 ข้อ 1.2.2 
ของรายงานฉบบันี ้
 
การได้มาซึ่งหุ้น C-Distribution Asia 
ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า การเข้าท ารายการดงักล่าวมีข้อดี ดงันี ้
1. เน่ืองจากเป็นการขยายการลงทุนในธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) ซึ่งเป็นธุรกิจท่ีมีแนวโน้มการเติบโตอย่าง

ต่อเนื่องในอนาคต ตามการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีการซือ้ขายสินค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากขึน้ สะท้อน
จากมลูค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (รวม e-Auction) ในประเทศไทยในปี 2557 – 2558 ท่ีมีมลูค่าสงูถึง 2.03 ล้านล้านบาท และ 
2.11 ล้านล้านบาท ตามล าดับ ประกอบกับ C-Distribution Asia และ CDT ซึ่งเป็นบริษัทย่อยท่ีเป็นผู้ด าเนินการเว็บไซต์ 
www.cdiscount.co.th เพื่อให้บริการซือ้ขายสินค้าออนไลน์ในประเทศไทย เป็นกิจการท่ีมีความพร้อมและศักยภาพในการ
ด าเนินธุรกิจ โดยมีระบบการบริหารจดัการเว็บไซต์ของตนเอง มีสมาชิกเว็บไซต์ประมาณ 160,000 คน รวมถึงมีผู้บริหารและ
พนกังานท่ีมีประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) อีกทัง้ Cdiscount เป็นหนึ่งในผู้ ให้บริการ
เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซรายใหญ่ของโลก ดงันัน้ธุรกิจเว็บไซต์ www.cdiscount.co.th ซึง่บริษัทฯ จะได้มาภายหลงัจากการซือ้หุ้น C-
Distribution Asia นัน้ อาจช่วยเสริมกบัธุรกิจร้านค้าปลีกสมยัใหม่และ  “บิ๊กซี ช็อปปิง้ ออนไลน์” ของ BIGC ซึง่เป็นกิจการท่ี
บริษัทฯ มีความประสงค์จะเข้าลงทนุในช่วงเวลาเดียวกนั รวมไปถงึธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) ของ BJC ท่ีอยู่
ระหว่างการเร่ิมต้นได้อีกด้วย 

2. เพิ่มความแข็งแกร่งแก่ธุรกิจ Online Shopping ให้แก่ BIGC มากยิ่งขึน้ และครอบคลมุทกุช่องทาง (omni-channel) 
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3. มีโอกาสที่จะปรับโครงสร้างการถือหุ้นให้ BIGC เป็นผู้ถือหุ้นใน C-Distribution Asia ได้ร้อยละ 100 ในอนาคต ซึง่จะส่งผลให้ 
BIGC สามารถบริหารจดัการ และสนนุสนนุธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) ของ BIGC และกลุ่มบริษัทได้อย่าง
เต็มท่ี 

4. มลูค่าการเข้าลงทนุในหุ้น C-Distribution Asia รวมมลูค่าเงินลงทนุจ านวน 21.5 ล้านยโูร หรือประมาณ 856.00 ล้านบาท อยู่
ในช่วงราคาท่ีเหมาะสมซึง่ประเมินโดยท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระด้วยวิธีการเปรียบเทียบกบับริษัทอื่นท่ีประกอบกิจการประเภท
เดียวกนัหรือใกล้เคียงแบบ มลูค่ากิจการต่อรายได้ (EV/Sales) ซึง่เท่ากบั 576.3 – 1,083.3 ล้านบาท (รายละเอียดการประเมิน
ราคายตุิธรรมของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระปรากฏในส่วนท่ี 2 ข้อ 2.3.1 ของรายงานฉบบันี)้  

5. เงื่อนไขการซือ้หุ้น C-Distribution Asia (รายละเอียดปรากฎในสรุปเง่ือนไขส าคญัของสญัญาซือ้ขายหุ้น ในส่วนท่ี 2 ข้อ 2.1.2 
ของรายงานฉบบันี)้ เป็นเงื่อนไขและ/หรือข้อก าหนดท่ีเป็นธรรมและมีความเหมาะสม เช่น การส่งมอบหลกัทรัพย์ เมื่อมีการช าระ
เงินครบถ้วน และสิทธิเรียกร้องกรณีท่ีผู้ขายผิดค ารับประกนั ได้สงูสดุร้อยละ 100 ของราคาซือ้ขาย เป็นต้น 

  
ดังนัน้ ผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการเข้าท ารายการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การเข้าท ารายการดังกล่าวมีข้อด้อยและความเสี่ยงหลาย
ประการ ดงันี ้ 
1.     ภายหลงัการเข้าท ารายการ ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ อาจจะด้อยลงจากหลายปัจจยั อาทิ 

 บริษัทฯ อาจต้องรับรู้ผลขาดทนุจากการด าเนินงานของ C-Distribution Asia และ CDT ในงบการเงินของบริษัทฯ ก่อนท่ี
ธรุกิจจะมีความสามารถในการสร้างก าไรท่ีดีขึน้ในอนาคตตามการคาดการณ์  ท าให้ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ด้อยลง
จากการจดัท างบการเงินรวมดงักล่าว โดยในปี 2558 CDT มีขาดทนุสทุธิ 304 ล้านบาท 

 ผลกระทบจากการบนัทกึค่าความนิยม (Goodwill) ในกรณีท่ีมลูค่าการเข้าซือ้หุ้นสามญัของ C-Distribution Asia ท่ี 21.5 
ล้านยโูร หรือประมาณ 856.00 ล้านบาท สงูกว่ามลูค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์และหนีส้ินของ C-Distribution Asia ณ วนั
ท าการซือ้ขาย โดยบริษัทฯ จะต้องมีการประเมินมลูค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์และหนีส้ินของ BIGC ทัง้ท่ีมีตวัตน และไม่มี
ตวัตน ณ วนัท าการซือ้ขาย ภายหลงัจากการเข้าซือ้เงินลงทนุในครัง้นีเ้สร็จสมบรูณ์ ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 C-
Distribution Asia มีสินทรัพย์จ านวน 564 ล้านบาท และหนีส้ินจ านวน 388 ล้านบาท ในขณะท่ี CDT มีสินทรัพย์จ านวน 
478 ล้านบาท และหนีส้ินจ านวน 891 ล้านบาท ภายหลงัการเข้าท ารายการ ในกรณีท่ีกลุ่มบริษัทไม่สามารถปรับปรุงผล
การด าเนินงานของ CDT ได้ตามท่ีคาดการณ์ไว้ อาจส่งผลให้บริษัทฯ ต้องท าการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ค่า
ความนิยมดงักล่าวในภายหลงั ซึง่จะมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯ ในอนาคต  

 
2.  ภายหลงัการเข้าซือ้หุ้นของ C-Distribution Asia บริษัทฯ จะไม่ได้เป็นเจ้าของชื่อการค้า Cdiscount เพื่อใช้ในการด าเนินธุรกิจ

เว็บไซต์ www.cdiscount.co.th ท่ีด าเนินการโดย CDT ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ C-Distribution Asia อยู่ในปัจจบุนั ทัง้นี ้การ
เปลี่ยนแปลงชื่อการค้าของเว็บไซต์ www.cdiscount.co.th ท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต อาจมีผลกระทบต่อยอดขายจากกลุ่มลกูค้า
ท่ีมีท่ีมีความภกัดีกบัชื่อการค้า Cdiscount  อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีแผนการด าเนินงานด้านการตลาดเพื่อลดผลกระทบท่ีอาจจะ
เกิดขึน้ดงักล่าว นอกจากนี ้CDT มีระยะเวลา 6 เดือน ในการใช้ชื่อการค้า Cdiscount  โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และสามารถใช้ระบบ
สนบัสนนุต่างๆ จนถงึวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ซึง่บริษัทฯ เห็นว่าระยะเวลาดงักล่าวเป็นระยะเวลาท่ีเพียงพอต่อการด าเนินการ
เพื่อรองรับการเปลี่ยนชื่อการค้า รวมถงึการเรียนรู้เพื่อจดัเตรียมระบบสนบัสนนุของตนเอง 

 
3.    การเข้าท ารายการดังกล่าวท่ีมีมลูค่าเงินลงทุนทัง้สิน้ 21.5 ล้านยูโร หรือประมาณ 856.00 ล้านบาท รวมทัง้หนีข้อง C- 

Distribution Asia อีกประมาณ 6.25 ล้านยโูร คิดเป็นเงินประมาณ 249 ล้านบาท ซึง่ผู้ซือ้ต้องช าระให้แก่ผู้ขายเพิ่มเติมจากค่าหุ้น 
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C-Distribution Asia จะมีแหล่งเงินทุนในการเข้าท ารายการจากวงเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน (Bridging Loan) 
ระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน ดงันัน้ จึงส่งผลให้บริษัทฯ มีภาระเงินกู้ยืมและค่าใช้จ่ายดอกเบีย้จากสถาบนัการเงินเพิ่มขึน้ โดย
ภายหลงัจากการเข้าท ารายการเข้าซือ้หุ้นสามญัทัง้หมดของ BIGC และ C-Distribution Asia แล้ว บริษัทฯ จะมีหนีส้ินท่ีภาระ
ดอกเบีย้ ประมาณ 239,060 ล้านบาท และมีอตัราส่วนหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อทนุประมาณ  11.51 เท่า (พิจารณาจากงบ
การเงินส าหรับปี 2558 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 โดยไม่รวมผลการด าเนินงานท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต) ในระยะสัน้ท่ีบริษัทฯ 
จะจดัหาเงินทนุจากการกู้ยืมสถาบนัการเงิน   

 

4. เป็นการลงทุนในธุรกิจใหม่ท่ีกลุ่มบริษัทมีประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจท่ีจ ากัด โดยปัจจุบนักลุ่มบริษัทเร่ิมด าเนินธุรกิจ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) มาเป็นเวลา 1 ปี ท าให้บริษัทฯ ต้องใช้ระยะเวลาในการศกึษาธุรกิจของ C-Distribution 
Asia และ CDT รวมทัง้ต้องพึง่พิงความรู้และประสบการณ์ของบคุลากรเดิม ในช่วงแรกของการเข้าบริหารจดัการธุรกิจของทัง้
สองกิจการ   

 

5. การเข้าท ารายการดังกล่าวมีความเสี่ยงท่ีอาจส่งผลกระทบด้านลบต่อบริษัทฯ เช่น ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยนในการช าระเงินค่าหุ้น C-Distribution Asia และหนีท่ี้ C-Distribution Asia มีต่อบริษัทในกลุ่มผู้ขายให้แก่ผู้ขายเป็น
สกลุยโูร รวมถงึการจ่ายช าระคืนหนีเ้งินกู้  เนื่องจากบริษัทฯ มีการกู้ยืมเงินเพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทนุในการเข้าท ารายการในสกลุยู
โร ความเสี่ยงท่ีผลการด าเนินงานของ C-Distribution Asia ไม่เป็นไปตามท่ีคาดการณ์ไว้จากหลายสาเหต ุอาทิ การชะลอตวั
ของเศรษฐกิจ ก าลงัซือ้ผู้บริโภค ภาวะการแข่งขนัท่ีรุนแรงของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  (e-commerce) ส่งผลให้บริษัทฯ 
อาจต้องมีการด้อยค่าเงินลงทนุ กรณีไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทนุ C-Distribution Asia ตามท่ีคาดการณ์ไว้ 

 
ทัง้นี ้ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาข้อมลูข้อดี ข้อด้อย ความเสี่ยงของการเข้าท ารายการซือ้หุ้น C-Distribution Asia ได้เพิ่มเติมในส่วนท่ี 
2 ข้อ 2.2.2 ของรายงานฉบบันี ้
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การตดัสินใจลงคะแนนเสียงอนมุตัิส าหรับการท ารายการในครัง้นี ้อยู่ในดลุพินิจของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นส าคญั ซึง่ผู้ถือหุ้นควรจะ
ศึกษาข้อมลูและพิจารณาเหตผุล ข้อดี ข้อด้อย ปัจจยัความเสี่ยง ข้อจ ากดั และความเห็นในประเด็นพิจารณาต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกบั
การเข้าท ารายการดงักล่าวท่ีแนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชมุผู้ถือหุ้นในครัง้นีด้้วยความรอบคอบระมัดระวังก่อนลงมติ เพื่อ
พิจารณาอนมุตัิการเข้าท ารายการดงักล่าวได้อย่างเหมาะสม 
 
บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จ ากดั ในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงิน
อิสระของบริษัทฯ ขอรับรองว่าได้ท าหน้าท่ี ศกึษา และวิเคราะห์ข้อมลูต่างๆ ดงัท่ีได้กล่าวมาข้างต้นตามมาตรฐานวิชาชีพ และได้ให้
เหตผุลบนพืน้ฐานของข้อมลูและการวิเคราะห์อย่างเที่ยงธรรม โดยค านงึถงึประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทฯ เป็นส าคญั 
 
ทัง้นี ้ การให้ความเห็นในการเข้าท ารายการดังกล่าวข้างต้น อ้างอิงจากข้อมลูท่ีได้รับจากเอกสาร และ/หรือจากการสมัภาษณ์
ผู้บริหารของบริษัทฯ ตลอดจน ข้อมลูท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชน และข้อมลูอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง โดยท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระตัง้ข้อ
สมมติฐานว่าข้อมลูดงักล่าวข้างต้นมีความถกูต้องและเป็นจริง ดงันัน้ หากข้อมลูดงักล่าวข้างต้นไม่ถกูต้อง และ/หรือไม่เป็นจริง 
และ/หรือมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยัส าคญัในอนาคต อาจส่งผลกระทบต่อความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้
ความเห็นในครัง้นี ้ด้วยเหตนีุท่ี้ปรึกษาทางการเงินอิสระจงึไม่อาจยืนยนัถงึผลกระทบจากปัจจยัดงักล่าวท่ีอาจเกิดขึน้ต่อบริษัทฯ และ
ผู้ถือหุ้นในอนาคตได้ อีกทัง้ ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระในครัง้นี ้มีวตัถปุระสงค์เพื่อให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 
ต่อการเข้าท ารายการดังรายละเอียดข้างต้นเท่านัน้ และการให้ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระนี ้มิ ได้เป็นการรับรอง
ผลส าเร็จของการเข้าท ารายการต่างๆ รวมถงึผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้กบับริษัทฯ  
   
 

 ขอแสดงความนบัถือ 
 
         
 

นายมนตรี ศรไพศาล  น.ส.จิรยง อนมุานราชธน 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารร่วม  หุ้นส่วนผู้จดัการและผู้ควบคมุการปฏิบตัิงาน 

บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
ในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 

 บริษัท เจด ีพาร์ทเนอร์ จ ากดั  
ในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 

 
 
 

นายทวีสิทธ์ิ สนัตติกลุ   
ผู้ควบคมุการปฏิบตัิงาน   

บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
ในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 
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เอกสารแนบ 1 ข้อมูลบริษทั เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ จ ากัด (มหาชน) 
 
1.  ประวัตแิละความเป็นมาของบริษัท 
 
บริษัท เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ จ ากดั (มหาชน) ก่อตัง้ขึน้ในประเทศไทยเมื่อปี 2425 โดยนายอลัเบร์ิต ยคุเกอร์ และนายเฮนร่ี ซกิก์ โดยใช้ชื่อ
ว่า “ห้างยคุเกอร์ แอนด์ ซิกก์ แอนด์ โก” ประกอบกิจการค้าในด้านเป็นตวัแทนบริษัทเรือฝร่ังเศส องักฤษ และอิตาลี พร้อมกบัเป็น
ตัวแทนบริษัทประกันภัยของต่างประเทศ และยังเป็นตัวแทนธนาคารต่างๆ นอกจากนัน้ยังท าการค้าโรงสีข้าวและเป็นตัวแทน
จ าหน่ายสินค้าน าเข้าและส่งออก โดยมีการเปลี่ยนแปลงการด าเนินงานแบบหุ้นส่วนภายในครอบครัวเป็นรูปบริษัท ภายใต้ชื่อ 
“บริษัท เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ จ ากดั” ในปี 2508 ซึง่พฒันาการท่ีส าคญัด้านต่างๆ ของบริษัทฯ และท่ีเกี่ยวข้องกบัการลงทนุในประเทศ
เวียดนาม ในช่วงท่ีผ่านมา มีดงันี ้
 
ปี 2544 : เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งภายหลงัการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์เสร็จสิน้ลง บริษัท นครชื่น จ ากัด ซึ่ง

เป็นบริษัทในเครือบริษัทไทยเจริญคอร์ปอเรชั่น หรือ ทีซีซี กรุ๊ป ถือหุ้ นบริษัทฯ ทัง้สิน้ร้อยละ 83.50 ของหุ้ นที่ออกและ
จ าหน่ายแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ  

ปี 2551 :  ซือ้กิจการของบริษัท เจซี ฟู้ ดส์ เอสดีเอน บีเอชดี ซึ่งเป็นผู้ผลิตมนัฝร่ังทอดกรอบและขนมขึน้รูปในประเทศมาเลเซีย ซึ่ง
ผลิตสินค้าจ าหน่ายทัง้ในประเทศมาเลเซีย และส่งออกไปยังประเทศในภูมิภาคเอเชียหลายประเทศ เช่น สิงคโปร์ 
ฮอ่งกง ฟิลิปปินส์ บรูไน 

ปี 2553 :  ร่วมทนุกบัโอเวน่ อิลลินนอยส์ ผู้ผลิตแก้วรายใหญ่ของโลก สง่ให้บริษัท อตุสาหกรรมท าเคร่ืองแก้วไทย จ ากัด (มหาชน) 
เป็นผู้ผลิตบรรจภุณัฑ์แก้วรายใหญ่ที่สดุในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ โดยมีก าลงัการผลิตรวม 3,300 ตนัตอ่วนั 

 บริษัท ไทยคอร์ป อินเตอร์เนชัน่แนล (เวียดนาม) ลิมิเต็ด (บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อม) ได้รับใบอนญุาตการ
ลงทนุจากรัฐบาลเวียดนามเพื่อประกอบธุรกิจเป็นผู้น าเข้าและส่งออก การจดัจ าหน่ายและกระจายสินค้าอปุโภคและ
บริโภค และสินค้าอื่นๆ ทัว่ทัง้ประเทศเวียดนาม 

ปี 2555 :  โรงงานผลิตบรรจภุณัฑ์กระป๋อง ทีบีซี-บอล เบเวอร์เรจแคน เวียดนาม ลิมิเต็ด ในประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็นบริษัทร่วม
ทนุระหว่างบริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จ ากัด (บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 50.00) และบริษัท บอลล์ คอร์เปอ
เรชัน่ จ ากดั ซึง่เป็นผู้ผลิตบรรจภุณัฑ์กระป๋องอลมิูเนียมรายใหญ่ของโลก เร่ิมด าเนินการผลิตเป็นครัง้แรก 

 เปิดตวัผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวเข้าสู่ตลาด ภายใต้ตราสินค้า “Premedica” ซึ่งเป็นตราสินค้าของบริษัท และมีการว่าจ้าง
โรงงานผลิตในประเทศเกาหลี 

ปี 2556 :  ซือ้เงินลงทนุในสดัสว่นร้อยละ 75.00 ของอิจิบงั คมัปะนีลิมิเต็ด ประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจดัจ าหน่ายเต้าหู้
และผลิตภณัฑ์ที่ท าจากเต้าหู้และถัว่เหลือง 

 ซือ้หุ้นร้อยละ 65.00 ของไทอนั  เวียดนาม จอยส์ สต็อก คมัปะนี ซึง่ด าเนินธุรกิจจดัจ าหน่าย น าเข้า ส่งออก ค้าปลีกค้าส่ง
สินค้าอปุโภคบริโภคในประเทศเวียดนาม โดยมีจดุศนูย์กลางอยูบ่ริเวณเวียดนามตอนเหนือ 

 ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ภไูท กรุ๊ป จอยส์ สต็อก คมัปะนี ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เพื่อเข้าซือ้เงินลงทุน
จากผู้ ถือหุ้นเดิมในกิจการร้านสะดวกซือ้ในประเทศเวียดนามและเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมนุเวียนเบือ้งต้นในการขยาย
กิจการ โดย ณ สิน้ปี 2556 ภไูท กรุ๊ป จอยส์ สต็อก คมัปะนี มีร้านค้าสะดวกซือ้ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “B’s mart” 
รวมจ านวนกวา่ 60 สาขา 

 เร่ิมด าเนินธุรกิจร้านค้าปลีกเพื่อสุขภาพและความงาม เช่น วิตามิน อาหารเสริมและผลิตภณัฑ์ที่เก่ียวกับความงาม 
ภายใต้แบรนด์ “Ogenki” โดย ณ สิน้ปี 2556 มีจ านวน 8 สาขา 

 ท าสญัญาร่วมทนุกับพนัธมิตรธุรกิจเพื่อลงทนุในบริษัท บีเจซี – เอ็มพ็อยท์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากัด เพื่อด าเนินธุรกิจ
การให้ค าปรึกษาในการด าเนินธุรกิจค้าส่งและค้าปลีกสินค้าทั่วไป เพื่อขยายช่องทางการด าเนินธุรกิจการค้าและ
ช่องทางจดัจ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคของกลุ่มบริษัทในประเทศไทย ลาว และประเทศอ่ืนๆ ในแถบภมิูภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้ โดย ณ สิน้ปี 2556 มีร้านค้าสะดวกซือ้ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “MPoint” จ านวน 17 สาขา 

ปี 2557  
 
 
 

:  บริษัทฯ ได้ท าการปิดโรงงานราษฎร์บูรณะในวนัที่ 8 กันยายน 2557 และได้จดัพิธีอุ่นเตาหลอมแก้วโรงผลิตที่ 3 (TM3) 
ณ บริษัท ไทย มาลายา กลาส จ ากัด ในวันที่ 11 กันยายน 2557  การเปิดเตาหลอมแก้วโรงผลิตขึน้มาใหม่นี ้มี
จดุประสงค์เพ่ือแสดงถึงความพร้อมและความส าเร็จของโครงการขยายก าลงัการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลกูค้าที่มีมากยิ่งขึน้ รวมถึงแสดงถึงความมุง่มัน่ในการขยายกิจการของบริษัทที่ก าลงัเจริญเติบโตอยา่งมัน่คงและยัง่ยืน 
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 นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัได้รับรางวลัเชิดชเูกียรติระดบัประเทศ เป็นปีที่ 7 ติดต่อกัน ในด้านสถานประกอบการดีเด่นด้าน
แรงงานสมัพนัธ์และสวสัดิการแรงงานประจ าปี 2557 

 บริษัทฯ ได้รับรางวลับริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทนุสมัพนัธ์ดีเด่น (Outstanding Investor Relations Awards) งาน
SET Awards 2014 ส าหรับบริษัทที่มีมลูคา่หลกัทรัพย์ 20,000 - 50,000 ล้านบาท 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียน 2,014,389,444 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 2,014,389,444 หุ้น มลู
ค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และมีทนุจดทะเบียนช าระแล้ว 1,592,221,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน1,592,221,000 
หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท นอกจากนี ้ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีหุ้นกู้  โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 
หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1/2554 ชดุท่ี 2 ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2559 
ประเภทหุ้นกู้   : หุ้นกู้ชนิดระบชุื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกนั และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  

ลกัษณะการเสนอขาย : เสนอขายให้แก่ผู้ลงทนุสถาบนั ผู้ลงทนุรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทนุทัว่ไป 

จ านวนและมลูค่าของหุ้นกู้  
ท่ีเสนอขาย 

: จ านวนไม่เกิน 1, 000,000 หน่วย คิดเป็นมลูค่าไม่เกิน 1,000,000,000 บาท  

มลูค่าท่ีตราไว้ต่อหน่วย : 1,000 บาท 

ราคาท่ีเสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท 

อายขุองหุ้นกู้  : 5 ปี นบัจากวนัท่ีออกหุ้นกู้  

วนัท่ีออกหุ้นกู้   : วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2554 

วนัครบก าหนดไถ่ถอน : วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2559 

อตัราดอกเบีย้ : อตัราดอกเบีย้คงท่ีร้อยละ 3.98 ต่อปี ตลอดอายหุุ้นกู้  

การช าระคืนเงินต้น : ช าระคืนเงินต้นทัง้จ านวนในวนัครบก าหนดไถ่ถอน 

การช าระดอกเบีย้ : ช าระดอกเบีย้ทกุๆ 6 เดือน ในวนัท่ี 31 พฤษภาคม และวนัท่ี 30 พฤศจิกายนของทกุปี โดยเร่ิม
ช าระดอกเบีย้ครัง้แรกในวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2554 

มลูค่าคงเหลอื                             :       1,000,000,000 บาท   

การไถ่ถอนหุ้นกู้  : การไถ่ถอนหุ้นกู้จะกระท าในวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  โดยช าระเงินต้นตามมลูค่าหุ้นกู้ เพียง
ครัง้เดียว พร้อมทัง้ดอกเบีย้หุ้นกู้งวดสดุท้ายท่ีจะต้องช าระในขณะนัน้ทัง้หมดให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้  

การซือ้คืนหุ้นกู้  : ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิซือ้คืนหุ้นกู้จากตลาดรองหรือแหล่งอื่นๆ ได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ เมื่อผู้ออกหุ้นกู้
ท าการซือ้คืนหุ้นกู้ แล้วจะมีผลท าให้หนีต้ามหุ้นกู้ดังกล่าวระงับลง ทัง้นี  ้ผู้ ออกหุ้นกู้จะแจ้งให้
นายทะเบยีนหุ้นกู้ทราบเพื่อยกเลิกหุ้นกู้ ท่ีซือ้มาดงักล่าวโดยไม่ชกัช้า 

การจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื : “A+” โดยบริษัท ทริส เรทติง้ จ ากดั (เมื่อวนัท่ี 13 สิงหาคม 2557) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 นิติบคุคลท่ีบริษัทฯ ถือหุ้นตัง้แต่ร้อยละ 10.00 ขึน้ไป มีดงันี ้
 

ตาราง: ข้อมูลนิติบุคคลที่บริษทัฯ ถอืหุ้นตัง้แต่ร้อยละ 10.00 ขึน้ไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

ช่ือบริษัท 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้น/ลงทุน 

(ร้อยละ) 

ทุน 
จดทะเบียน 

ทุนช าระแล้ว ประเภทธุรกิจ 

บริษัทย่อย  
บริษัท อตุสาหกรรมท าเคร่ืองแก้วไทย 
จ ากดั (มหาชน) 

98.59 1,170,000,000บาท 1,170,000,000บาท ผลิตภณัฑ์บรรจภุณัฑ์แก้ว 

บริษัท ไทย มาลายา กลาส จ ากดั 
 

100 2,270,000,000บาท 2,270,000,000บาท ผลิตและจ าหน่ายขวดแก้วและ
ผลิตภณัฑ์จากแก้ว 
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ช่ือบริษัท 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้น/ลงทุน 

(ร้อยละ) 

ทุน 
จดทะเบียน 

ทุนช าระแล้ว ประเภทธุรกิจ 

บริษัท ไทยกลาสเทคโนโลยี จ ากดั 100 100,000,000 บาท 100,000,000 บาท บริการจดัอบรมสมัมนา 
บริษัท บีเจซี แพคเกจจิง้ จ ากดั 
 

100 2,055,000,000 บาท 2,055,000,000 บาท บริษัทลงทนุ 

บีเจซี กล๊าส คมัปะนี ลิมิเต็ด  
จดัตัง้ที่ฮอ่งกง 

100 8,310,000 
เหรียญฮอ่งกง 

8,310,000 
เหรียญฮอ่งกง 

ลงทนุ ค้าขาย น าเข้า และสง่ออก  

บีเจซี กล๊าส เวียดนาม ลิมิเต็ด 
จดัตัง้ที่เวียดนาม 

100 15,822,000 
เหรียญสหรัฐ 

15,822,000 
เหรียญสหรัฐ 

ผลิตและจ าหน่ายภาชนะแก้ว 

บริษัท ไทย เบเวอร์เรจ แคน จ ากดั 50.00001 1,500,000,000 บาท 1,500,000,000 บาท ผลิตกระป๋องและฝาอะลมิูเนียม 
ทีบีซ-ีบอล เบเวอร์เรจ แคน โฮลดิง้ ลิ
มิเต็ด จดัตัง้ที่ฮอ่งกง 

26.79 60,000,000 
เหรียญสหรัฐ 

60,000,000 
เหรียญสหรัฐ 

บริษัทลงทนุ 
 

ทีบีซ-ีบอล เบเวอร์เรจ แคน เวียดนาม 
ลิมิเต็ด 
จดัตัง้ที่เวียดนาม 

26.79 1,170,000,000,000 
เวียดนามดอง 

585,000,000,000 
เวียดนามดอง 

ผลิตกระป๋องอะลมิูเนียม 

บริษัท เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ ฟู้ ดส์ จ ากัด 100 320,000,000 บาท 320,000,000 บาท ผลิตอาหารวา่ง 
บีเจซี ฟู้ ดส์ (มาเลเซีย) เอสดีเอ็น 
บีเอชดี จดัตัง้ที่มาเลเซีย 

100 12,000,000 
 ริงกิต 

12,000,000 
 ริงกิต 

ผลิตอาหารวา่ง 

บริษัท ไทย แดร่ี จ ากดั 
 

100 1,185,200,000 บาท 1,185,200,000 บาท ผลิตและจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
โยเกิร์ตสด และผลติภณัฑ์ซึง่ 
ท าจากนม 

บริษัท เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ เซลล็อกซ์ 
จ ากดั 

94.84 900,000,000 บาท 900,000,000 บาท ผลิตและจ าหน่ายกระดาษอนามยั 

บริษัท รูเบียอตุสาหกรรม จ ากดั 
 

99.85 70,000,000 บาท 70,000,000 บาท ผลิตช็อกโกแลต สบูเ่คร่ืองส าอาง 
และ ลกูอม 

บริษัท เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ โลจิสติกส์ 
จ ากดั 

100 50,000,000 บาท 50,000,000 บาท บริการด้านพิธีการออกสินค้า 
คลงัสินค้า ขนสง่ และจดัสง่สินค้า 

ไทยคอร์ป อินเตอร์เนชัน่แนล คมัปะนี 
ลิมิเต็ด จดัตัง้ที่ฮอ่งกง 

75 41,000,000 
เหรียญฮอ่งกง 

41,000,000 
เหรียญฮอ่งกง 

บริษัทลงทนุ 

ไทยคอร์ป อินเตอร์เนชัน่แนล 
(เวียดนาม) คมัปะนี ลิมิเต็ด  
จดัตัง้ที่เวียดนาม 

75 54,000,000,000
เวียดนามดอง 

 

5,400,000,000
เวียดนามดอง 

ตวัแทนจ าหน่าย 

บีเจไอเอ็มเค คมัปะนี ลิมิเต็ด 
จดัตัง้ที่ฮอ่งกง 

75 5,110,000 
เหรียญฮอ่งกง 

5,110,000 
เหรียญฮอ่งกง 

ตวัแทนจ าหน่าย 
 

อิจิบงั คมัปะนี ลิมิเต็ด 
จดัตัง้ที่เวียดนาม 

75 30,000,000,000 
เวียดนามดอง 

30,000,000,000 
เวียดนามดอง 

ผลิตผลติภณัฑ์ซึง่ท าจาก 
ถัว่เหลือง 

ไทอนั เวียดนาม จอยท์ สต็อก คมั
ปะนี จดัตัง้ที่เวียดนาม 

65 600,000,000,000 
เวียดนามดอง 

600,000,000,000 
เวียดนามดอง 

บริษัทลงทนุ 

ภไูท กรุ๊ป จอยท์ สต็อก คมัปะนี 
จดัตัง้ที่เวียดนาม 

64.55 366,265,340,000 
เวียดนามดอง 

366,265,340,000 
เวียดนามดอง 

จ าหน่ายสินค้าอปุโภคและบริโภค 

ภไูท เทเลคอมมนิูเคชัน่ จอยท์ สต็อก 
คมัปะนี จดัตัง้ที่เวียดนาม 

64.49 50,000,000,000 
เวียดนามดอง 

50,000,000,000 
เวียดนามดอง 

จ าหน่ายสินค้าอปุโภคและบริโภค 

ภไูท คอนสตรัคชัน่ แอนด์ อินเวสท์
เม้นท์ จอยท์ สต็อก คมัปะนี 

64.49 10,000,000,000 
เวียดนามดอง 

10,000,000,000 
เวียดนามดอง 

จ าหน่ายวสัดกุ่อสร้าง 



รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการได้มาซึง่สินทรัพย์ 
 

 
86 

  

ช่ือบริษัท 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้น/ลงทุน 

(ร้อยละ) 

ทุน 
จดทะเบียน 

ทุนช าระแล้ว ประเภทธุรกิจ 

จดัตัง้ที่เวียดนาม  
ภไูท ฮานอย เทรดดิง้ จอยท์ สต็อก 
คมัปะนี จดัตัง้ที่เวียดนาม 

64.49 19,000,000,000 
เวียดนามดอง 

19,000,000,000 
เวียดนามดอง 

จ าหน่ายสินค้าอปุโภคและบริโภค 

ภไูท คนัเทอ ดิสทริบิวชัน่ จอยท์ 
สต็อก คมัปะนี จดัตัง้ที่เวียดนาม 

64.49 15,000,000,000 
เวียดนามดอง 

15,000,000,000 
เวียดนามดอง 

จ าหน่ายสินค้าอปุโภคและบริโภค 

ภไูท ฟู้ ดส์ เวียดนาม คมัปะนี ลิมิเต็ด 
จดัตัง้ที่เวียดนาม 

64.55 87,300,000,000 
เวียดนามดอง 

87,300,000,000 
เวียดนามดอง 

จ าหน่ายสินค้าอปุโภคและบริโภค 

ภไูท ฟู้ ดส์ เซ็นทรัล เวียดนาม วนั เมม
เบอร์ คมัปะนี ลิมิเต็ด 
จดัตัง้ที่เวียดนาม 

64.55 5,000,000,000 
เวียดนามดอง 

5,000,000,000 
เวียดนามดอง 

จ าหน่ายสินค้าอปุโภคและบริโภค 

ภไูท ฟู้ ดส์ นอร์ธ คมัปะนี ลิมิเต็ด 
จดัตัง้ที่เวียดนาม 

64.55 60,000,000,000 
เวียดนามดอง 

60,000,000,000 
เวียดนามดอง 

จ าหน่ายสินค้าอปุโภคและบริโภค 

พีที ฟู้ ด ดิสทริบิวชัน่ จอยท์ สต็อก คมั
ปะนี จดัตัง้ที่เวียดนาม 

51.61 10,000,000,000 
เวียดนามดอง 

10,000,000,000 
เวียดนามดอง 

จ าหน่ายสินค้าอปุโภคและบริโภค 

วนั ฝ ูเอกซ์พอร์ต อิมพอร์ต เทรดดิง้ 
แมนแูฟคเจอร่ิง คมัปะนี ลิมิเต็ด 
จดัตัง้ที่เวียดนาม 

64.55 1,900,000,000 
เวียดนามดอง 

1,900,000,000 
เวียดนามดอง 

บริการด้านคลงัสินค้า 

ไทอนั เวียดนาม เทรดดิง้ คมัปะนี ลิมิ
เต็ด จดัตัง้ที่เวียดนาม 

64.55 187,125,675,000 
เวียดนามดอง 

187,125,675,000 
เวียดนามดอง 

ค้าปลีก 

ภไูท ฟู้ ด ดิสทริบิวชัน่ จอยท์ สต็อก 
คมัปะนี จดัตัง้ที่เวียดนาม 

64.55 
 

9,000,000,000 
เวียดนามดอง 

9,000,000,000 
เวียดนามดอง 

จ าหน่ายสินค้าอปุโภคและบริโภค 

บริษัท บีเจเอช อินเวสเมนท์ จ ากดั 100 200,000,000 บาท 50,000,000 บาท บริษัทลงทนุ 
บริษัท บีเจซี เฮลท์แคร์ จ ากดั 
 

100 200,000,000 บาท 200,000,000 บาท จ าหน่ายเวชภณัฑ์ เคร่ืองมือ 
อปุกรณ์ทางการแพทย์ และ
เวชภณัฑ์ 

บริษัท มณัฑนา จ ากดั 
 

100 500,000 บาท 500,000บาท จ าหน่ายเวชภณัฑ์ เคร่ืองมือ และ
อปุกรณ์ทางการแพทย์ 

บริษัท คอสมา่ เมดิคอล จ ากดั 
 

100 5,000,000 บาท 1,325,000 บาท จ าหน่ายเวชภณัฑ์ เคร่ืองมือ 
อปุกรณ์ทางการแพทย์ และเภสชั
ภณัฑ์ 

บริษัท มณัฑนา มาร์เก็ตติง้ จ ากดั 
 

100 20,000,000 บาท 15,000,000 บาท จ าหน่ายเวชภณัฑ์ วสัดกุาร แพทย์ 
และเคร่ืองมืออปุกรณ์ทาง
การแพทย์ 

บริษัท บีเจซี แอนด์ ซีเอฟ (ประเทศ
ไทย) จ ากดั 
 

51 30,000,000 บาท 15,000,000 บาท จดัหาและจ าหน่ายเภสชัภณัฑ์ 
เคร่ืองส าอาง อาหารเสริม สินค้า
อปุโภค 

บริษัท ไทย-สแกนดคิ สตลี จ ากดั 
 

100 
 

586,000,000 บาท 586,000,000 บาท ผลิตโครงสร้างเหล็ก 
ชบุสงักะส ี

บริษัท บีเจซี อินดสัเตรียล แอนด์ เท
รดดิง้ จ ากดั 
 

100 250,000,000 บาท 250,000,000 บาท จ าหน่ายผลิตภณัฑ์เทคโนโลยีทาง
ภาพ เคร่ืองเขียน และวสัดกุ่อสร้าง 

บริษัท เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ สเปเชียลตีส์้ 
จ ากดั 

99.15 63,785,000 บาท 63,875,000 บาท จ าหน่ายเคมีภณัฑ์ และสารแตง่
สว่นผสมอาหาร 
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ช่ือบริษัท 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้น/ลงทุน 

(ร้อยละ) 

ทุน 
จดทะเบียน 

ทุนช าระแล้ว ประเภทธุรกิจ 

บริษัท บีเจซี สเปเชียลตีส์้ จ ากดั 
 

100 200,000,000 บาท 50,000,000 บาท กิจการบริการร้านเคร่ืองดื่มไมมี่
แอลกอฮอล์ 

บีเจซี อินเตอร์เนชัน่แนล คมัปะนี ลิมิ
เต็ด จดัตัง้ที่ฮอ่งกง  

100 1,120,568,027 
เหรียญฮอ่งกง 

1,120,568,027 
เหรียญฮอ่งกง 

ตวัแทนจ าหน่าย 

บีเจซี อินเตอร์เนชัน่แนล (เวียดนาม) 
ลิมิเต็ด  
จดัตัง้ที่เวียดนาม 

100 34,000,000 
เหรียญสหรัฐ 

14,000,000 
เหรียญสหรัฐ 

ตวัแทนจ าหน่าย 

บีเจซี อินเตอร์เนชัน่แนล (เมียนมาร์) 
คมัปะนี ลิมิเต็ด 
จดัตัง้ที่เมียนมาร์ 

100 50,000 
เหรียญสหรัฐ 

50,000 
เหรียญสหรัฐ 

บริการให้ค าปรึกษาด้านการ
วิเคราะห์ผลิตภณัฑ์และการ
รวบรวมข้อมลู 

บีเจซี อินเตอร์เนชัน่แนล โฮลดิง้  
พีทีอี แอลทีดี จดัตัง้ที่สิงคโปร์  

100 9,999 ยโูร 9,999 ยโูร บริษัทลงทนุ 

บริษัท บีเจซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์
เฮ้าส์ จ ากดั 

100 1,611,000,000 บาท 1,611,000,000 บาท บริษัทลงทนุ 

บริษัท เอเซียบุ๊คส จ ากดั 
 

100 301,724,000 บาท 301,724,000 บาท ผู้ ค้าและจ าหนา่ยหนงัสือและ
นิตยสาร  

บริษัท บีเจซี โอเกนกิ จ ากดั 
(เดิมช่ือบริษัท เจอร์เนิล โฮลดิง้ส์ 
จ ากดั) 

100 142,100,000 บาท 
 

142,100,000 บาท 
 

ผู้ ค้าและจ าหนา่ยผลิตภณัฑ์เพ่ือ
สขุภาพและความงาม 

บริษัท บีเจซี-เอ็มพ็อยท์ อินเตอร์เนชัน่
แนล จ ากดั 

51 132,600,000 บาท 
 

132,600,000 บาท 
 

ค้าสง่ และค้าปลีก 

บีเจซ-ีเอ็มพ็อยท์ (ฮอ่งกง) คมัปะนี ลิ
มิเต็ด จดัตัง้ที่ฮอ่งกง  

100 4,300,000 
เหรียญสหรัฐ 

4,300,000 
เหรียญสหรัฐ 

บริการให้ค าปรึกษาด้านการ
บริหารจดัการแฟรนไชส์ และ
ค้าขาย 

บีเจซ-ีเอ็มพีเอ็ม (ลาว) โซล คมัปะนี ลิ
มิเต็ด จดัตัง้ที่สปป.ลาว 

51 25,506,000,000 กีบ 25,506,000,000 กีบ บริการให้ค าปรึกษาทางด้าน
การค้าและการลงทนุ 

บริษัท บีเจซี คอมเมิร์ซ จ ากดั 100 31,000,000 บาท 31,000,000 บาท ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
บริษัท ที.ซี.ซี.เทคโนโลยี จ ากดั 
 

51 430,000,000 บาท 180,000,000 บาท ให้บริการระบบข้อมลูสารสนเทศ 

บริษัท คอสมา่ เทรดดิง้ จ ากดั 
 

100 1,000,000 บาท 1,000,000 บาท จ าหน่ายเวชภณัฑ์ เคร่ืองมือ และ
อปุกรณ์ทางการแพทย์ 

รูเบีย อินเวสท์เม้นทส์ ลิมิเต็ด 
จดัตัง้ที่หมูเ่กาะบริติช เวอร์จิน้ 

100 30,000,000 บาท 30,000,000 บาท บริษัทลงทนุ 

บริษัท ดิสทร่ี - ไทย จ ากดั 
 

100 11,000,000 บาท 11,000,000 บาท ผู้ ค้าและจ าหนา่ยหนงัสือและ
นิตยสาร 

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน 
บีเจซี โอ-ไอ กล๊าส พีทีอี แอลทีด ี
จดัตัง้ที่สิงคโปร์ 

50 
 

245,826,002 
เหรียญสหรัฐ 

245,826,002 
เหรียญสหรัฐ 

บริษัทลงทนุ 

มาลายา กล๊าส โปรดกัส์ เอสดีเอ็น 
บีเอชดี จดัตัง้ที่มาเลเซีย 

50 
 

100,000,000 
ริงกิต 

55,172,225 
ริงกิต 

ผลิตภาชนะแก้ว 
 

มาลายา เวียดนาม กล๊าส ลิมิเต็ด 
จดัตัง้ที่เวียดนาม 

35 772,800,000,000 
เวียดนามดอง 

322,209,160,000 
เวียดนามดอง 

ผลิตภาชนะแก้ว 

บริษัทร่วม 
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ช่ือบริษัท 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้น/ลงทุน 

(ร้อยละ) 

ทุน 
จดทะเบียน 

ทุนช าระแล้ว ประเภทธุรกิจ 

บริษัท เบอร์ลี ่ เอเชียติ๊ก โซดา จ ากดั 50 40,000,000 บาท 40,000,000 บาท จ าหน่ายโซดาแอช 
บริษัท เบอร์ลี่ ไดน่าพลาส จ ากดั 49 303,933,400 บาท 303,933,400 บาท ผลิตบรรจภุณัฑ์พลาสติกแข็ง 
บริษัท แก้วกรุงไทย จ ากดั 
 

24.65 320,000,000 บาท 320,000,000 บาท จ าหน่ายเศษแก้ว  
พลาสติกและวสัดทุี่ใช้แล้ว 

บริษัทที่หยุดด าเนินงาน 
เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ (เมียนมาร์) ลิมิเต็ด 
จดัตัง้ที่เมียนมาร์ 

100 1,000,000 จคั 615,000 จคั หยดุด าเนินการ 

บริษัท หินออ่นและศลิา จ ากดั 100 99,800,000 บาท 99,800,000 บาท หยดุด าเนินการ 
บริษัท บีเจซี คอนซเูมอร์ จ ากดั 100 2,000,000 บาท 2,000,000 บาท หยดุด าเนินการ 
บริษัท บี เจ ซี มารีน รีซอสเซส ดิเวลล
อปเม้นท์ จ ากดั 

50 100,000,000 บาท 94,400,000 บาท หยดุด าเนินการ 

ที่มา : บริษัทฯ 
 
2. ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

ปัจจบุนับริษัทฯ และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) ประกอบธุรกิจทัง้การผลิต การตลาด การจดัจ าหน่าย และการให้บริการ โดยแบ่ง
ธุรกิจหลกั เป็น 4 กลุ่มธุรกิจ ดงันี ้
 
2.1 กลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภณัฑ์ 
  ธุรกิจสินค้าและบริการทางบรรจภุณัฑ์ แบง่ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่  

2.1.1 ธุรกิจบรรจภุณัฑ์แก้ว  
ด าเนินธุรกิจผลิตบรรจภุณัฑ์แก้วรูปแบบต่างๆ ได้แก ่ขวดปากแคบ ขวดปากกว้าง ทัง้ประเภทท่ีสามารถน ากลบัมาใช้
ใหม ่และประเภทน า้หนกัเบาแบบใช้ครัง้เดียว ด าเนินการโดยบริษัท อตุสาหกรรมทาเคร่ืองแก้วไทย จ ากดั (มหาชน) 
(“TGI”) และบริษัท ไทย มาลายา กลาส จ ากดั (“TMG”) และมีฝ่ายบรรจภุณัฑ์แก้วของบริษัทเป็นผู้ท าการตลาดและ
จดัจ าหน่ายบรรจภุณัฑ์แก้วทัง้หมดท่ีผลิตจาก TGI และ TMG นอกจากนีย้งัให้บริการสินค้าฝาเขีย้ว (Lug Cap หรือ 
Twist-Off) ส าหรับทัง้ขวดปากแคบและขวดปากกว้าง โดยน าเข้าจากต่างประเทศ  นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัได้ร่วมทนุ
กบัพนัธมิตร บริษัท โอเว่น อิลลินอยส์ อิงค์ ผู้ผลิตบรรจภุณัฑ์แก้วท่ีใหญ่ท่ีสดุ ในโลกจากสหรัฐอเมริกา จดัตัง้บริษัท
ร่วมทนุ บีเจซี โอ-ไอ กลาส พีทีอี แอลทีดี (“BJC O-I”) เพื่อลงทนุใน มาลายา กลาส โปรดกัส์ เอสดีเอ็น บีเอชดี 
(“MGP”) และ มาลายา เวียดนาม กลาส ลิมิเต็ด (“MVG”) ผู้ผลิตและจ าหน่ายบรรจภุณัฑ์แก้วรูปแบบต่างๆ ให้แก่
กลุ่มอตุสาหกรรมขนาดใหญ่ภายในประเทศและต่างประเทศ เช่น เบยีร์ สรุา เคร่ืองดื่ม และอาหาร เป็นต้น 

2.1.2 ธุรกิจบรรจภุณัฑ์กระป๋องอะลมูิเนียม  
ด าเนินธุรกิจผลิตบรรจภุณัฑ์ท าจากอะลมูิเนียมส าหรับบรรจเุคร่ืองดื่ม ประกอบด้วย กระป๋องและฝา โดยมีการพิมพ์
ตามค าสัง่ของลกูค้า ด าเนินการโดยบริษัท ไทย เบเวอร์เรจแคน จ ากดั (“TBC”) นอกจากนี ้TBC ยงัได้ร่วมลงทนุกบั
บริษัท บอลล์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั ผู้ผลิตบรรจภุณัฑ์ชัน้น าจากสหรัฐอเมริกา สร้างโรงงานผลิตกระป๋องอลมูิเนียมใน
ประเทศเวียดนาม ภายใต้ ทีบีซี-บอล เบเวอร์เรจ แคน เวียดนาม ลิมิเต็ด (“TBC-BALL VN”) ด าเนินการผลิตและ
จ าหน่ายบรรจภุณัฑ์กระป๋องอลมูิเนียมส าหรับบรรจเุคร่ืองดื่ม และเป็นผู้น าเข้าและจ าหน่ายฝาอลมูิเนียมส าหรับบรรจุ
เคร่ืองดื่ม 

2.1.3 ธุรกิจบรรจภุณัฑ์พลาสติก  
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ด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์และบรรจภุณัฑ์พลาสติกในรูปแบบขวด กล่อง และฝา พร้อมทัง้พิมพ์ หรือติด
สติ๊กเกอร์ หรือหุ้มฉลากพลาสติก โดยควบคู่กบัการพฒันาทางวิศวกรรม การปรับปรุงต้นทนุ และเพิ่มคณุภาพของ
ผลิตภณัฑ์ ด าเนินการโดยบริษัท เบอร์ลี่ ไดน่าพลาส จ ากดั 
 

2.2 กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค 
 กลุ่มบริษัทด าเนินธุรกิจสินค้าและบริการทางอปุโภคบริโภคอย่างครบวงจร ตัง้แต่การผลิตสินค้า การท าการตลาด และการจดั

จ าหน่ายสินค้าของกลุ่มบริษัทเอง รวมถงึการรับจ้างผลิตสินค้า การท าการตลาด และการจดัจ าหน่ายสินค้าให้กบัคู่ค้าภายใต้
เคร่ืองหมายการค้าของคู่ค้า โดยครอบคลมุทัง้ตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ทัง้นี ้
สินค้าและบริการทางอปุโภคบริโภคของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วย 

 2.2.1 ผลิตภณัฑ์อาหาร  
o ด าเนินธุรกิจผลิตสินค้าประเภทขนมขบเคีย้วและเคร่ืองดื่มช็อคโกแลต ภายใต้ตราสินค้า (1) มนัผสมทอดกรอบ

เคลือบเนยคาราเมลและข้าวโพดเคลือบเนยคาราเมล ตราปาร์ตี ้(2) มนัฝร่ังทอดกรอบ ตราเทสโต (3) ขนมอบ
กรอบเคลือบรสช็อคโกแลตและเคร่ืองดื่มช็อคโกแลตมอลต์ ตราแคมปัส (4) ข้าวอบกรอบปรุงรสและสาหร่าย
ทอดกรอบ ตราโดโซะ และ (5) มนัฝร่ังทอดกรอบสไตล์ญ่ีปุ่ น ตราคารามโูจ้ ด าเนินการโดยบริษัท เบอร์ลี่ ยคุ
เกอร์ ฟู้ ดส์ จ ากดั (“BJF”)  

o ด าเนินธุรกิจผลิต รับจ้างผลิต และจดัจ าหน่ายสินค้าประเภทขนมขบเคีย้ว ภายใต้ตราสินค้า มนัฝร่ังทอดกรอบ 
ตราไวส์ เทสโต คาลบี ้และเทสโก้ ด าเนินการโดย บเีจซ ีฟู้ ดส์ (มาเลเซยี) เอสดีเอ็น บเีอชด ี(“BJFM”) 

o ด าเนินธุรกิจผลิตและจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์นมเปรีย้วและโยเกิร์ต ภายใต้ตราสินค้า แอคทีเวีย ด าเนินการโดย
บริษัท ไทย แดร่ี จ ากดั  

o ด าเนินธุรกิจด้านการตลาดและจดัจ าหน่ายสินค้าในกลุ่มธุรกิจผลิตภณัฑ์อาหารท่ีผลิตภายในกลุ่มบริษัททัง้ใน
และต่างประเทศ รวมถึงวางแผนการตลาดและโฆษณาอย่างครบวงจร  ทัง้การโฆษณาทางสื่อต่างๆ เช่น 
โทรทศัน์ นิตยสาร วิทย ุสื่อสิ่งพิมพ์ อีกทัง้การจดักิจกรรม เพื่อสร้างการรับรู้และการยอมรับในหมู่ผู้บริโภคอย่าง
ทัว่ถงึ รวมถงึการจดัจ าหน่ายให้กบัผู้ผลิตรายอื่นๆ ด าเนินการโดยฝ่ายผลิตภณัฑ์อาหารของบริษัทฯ  

2.2.2 สินค้าอปุโภค 
o ด าเนินธุรกิจผลิตผลิตภณัฑ์กระดาษทิชชู่ ทัง้ท่ีเป็นตราสินค้าของบริษัทฯเอง ได้แก่ เซลล็อกซ์ ซิลค์ เบลล์ แม๊กซ์

โม่ และบีเจซี ไฮจินิสท์ และตราสินค้าของห้างค้าปลีก ด าเนินการโดยบริษัท เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ เซลล็อกซ์ จ ากดั 
(“CPC”)  

o ด าเนินธุรกิจผลิตและรับจ้างผลิตสินค้าจ าพวก สบู ่แชมพ ูเคร่ืองส าอาง ลกูอม และช็อคโกแลต ด าเนินการโดย
บริษัท รูเบยีอตุสาหกรรม จ ากดั  

o ด าเนินธุรกิจด้านการตลาดและการจดัจ าหน่าย รวมถึงวางแผนการตลาด โฆษณา และจดักิจกรรม ณ จดุขาย 
เพื่อสร้างการรับรู้และการยอมรับของผู้บริโภคอย่างทั่วถึงให้กับสินค้าท่ีผลิตภายในกลุ่มบริษัท ทัง้ในและ
ต่างประเทศ และจดัจ าหน่ายสินค้าให้กบัคู่ค้ารายอื่น ๆ ด าเนินการโดยฝ่ายผลิตภณัฑ์เคร่ืองใช้ส่วนตวัและ
เคร่ืองใช้ในครัวเรือนของบริษัท โดยมีผลิตภณัฑ์ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเคร่ืองใช้ส่วนตวั กลุ่มเคร่ืองใช้ในครัวเรือน 
และกลุ่มสินค้ารับจดัจ าหน่าย ทัง้เคร่ืองใช้ส่วนตวัและในครัวเรือน  

2.2.3 บริการด้านการจดัเก็บและจดัส่งสินค้า  
 ด าเนินธุรกิจด้านโลจิสติกส์ ได้แก่ 1) บริการรับฝากและบริหารสินค้าคงคลงั 2) บริการขนส่งเพื่อกระจายสินค้าทัว่

ประเทศ 3) บริการตวัแทนพิธีการศลุกากร ใบอนญุาตเลขท่ี 208 ส าหรับสินค้าน าเข้าและส่งออก 4) ให้ค าปรึกษาด้าน
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ซพัพลายเชนและโลจิสติกส์ ทัง้นี ้ให้บริการทัง้ลกูค้าในกลุ่มบริษัทและลกูค้าภายนอก ด าเนินการโดยบริษัท เบอร์ลี่ 
ยคุเกอร์ โลจิสติกส์ จ ากดั (“BJL”) 

 
2.2.4 ธุรกิจผลิตและจดัจ าหน่ายในประเทศเวียดนาม  

o ด าเนินธุรกิจน าเข้า ส่งออก จดัจ าหน่าย และกระจายสินค้าประเภทอปุโภคบริโภค และสินค้าอื่นๆ ในประเทศ
เวียดนาม โดยได้รับใบอนญุาตลงทนุ (Investment License) หมายเลข 411043001315 ลงวนัท่ี 17 พฤษภาคม 
2553 จากรัฐบาลเวียดนาม ด าเนินการโดย ไทยคอร์ป อินเตอร์เนชัน่แนล (เวียดนาม) ลิมิเต็ด (“TCI-VN”)  

o ด าเนินธุรกิจผลิตและจัดจ าหน่ายสินค้าประเภทเต้าหู้  ภายใต้ตราสินค้า Ichiban ได้รับใบอนุญาตลงทุน 
(Investment Certificate) หมายเลข 412023000408 โดยมีสินค้าดงันี ้ 1) เต้าหู้ขาว Tafu และ Fuji San 2) 
เต้าหู้ ไข่ Tafu และ Fuji San 3) เต้าหู้ น่ิม Tau Hu Non และ Tau Hu OME 4) เต้าหู้แข็ง Tau Hu Momen 
Chien ทัง้นี ้ด าเนินการโดย อิจิบงั คมัปะนี ลิมิเต็ด (“Ichiban”)  

o ด าเนินธุรกิจจดัจ าหน่ายและกระจายสินค้าอปุโภคบริโภคในประเทศเวียดนาม  ดงันี ้ 1) สินค้าอปุโภค ได้แก่ 
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า เช่น หม้อหงุข้าว เตาไฟฟ้า เป็นต้น ผลิตภณัฑ์ซีเมนต์ ผลิตภณัฑ์ท าความสะอาดในครัวเรือน 
และผลิตภณัฑ์ของใช้ส่วนตวั 2) สินค้าบริโภค ได้แก ่ผลิตภณัฑ์นม อาหาร และขนมขบเคีย้ว ด าเนินการโดย ไท
อนั กรุ๊ป (“TAG”)  

 
2.2.5 ผลิตภณัฑ์เคร่ืองเขียนและไลฟ์สไตล์  

o ด าเนินธุรกิจน าเข้าและจัดจ าหน่ายสินค้าเคร่ืองเขียนและเคร่ืองใช้ส านกังานต่าง  ๆ ส าหรับใช้ในหน่วยงาน
ราชการ ส านกังาน สถาบนัการศึกษา นกัเรียน นกัศึกษาและบคุคลทัว่ไป โดยมีทัง้ผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตในประเทศ 
ได้แก่ ผลิตภณัฑ์เคร่ืองเขียนและเคร่ืองใช้ส านกังาน 3M ภายใต้ยี่ห้อ Scotch® และ Post-it® และผลิตภณัฑ์
กลุ่มสมดุและกระดาษภายใต้ยี่ห้อดบัเบิล้เอ (Double A) และผลิตภัณฑ์ท่ีน าเข้าจากต่างประเทศ ได้แก่ 
ผลิตภัณฑ์เคร่ืองเขียนสตาบิโล (STABILO) ผลิตภณัฑ์กาวทัง้ประเภทเคร่ืองเขียนและซ่อมแซมของใช้ ใน
ครัวเรือนยู้ ฮ ู (UHU) จากประเทศเยอรมนั และผลิตภณัฑ์เคร่ืองเขียนและเคร่ืองใช้ส านกังานจากประเทศจีน 
ด าเนินการโดยฝ่ายเคร่ืองเขียนและเคร่ืองใช้ส านกังานของบริษัทฯ 

o ด าเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจ าหน่าย และท าการตลาด โดยเป็นตัวกลางในการจัดกระจายสินค้ากลุ่มสินค้า
อิเล็กทรอนิกส์ อนัได้แก่ โทรศพัท์มือถือ แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค เคร่ืองใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและส านกังาน 
ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของผู้อื่น เช่น ผลิตภณัฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้ยี่ห้อ ซมัซุง (Samsung) แอปเปิล้ 
(Apple) อิเลคทรอลกัซ์ (Electrolux) แอลจี (LG) โซน่ี (Sony) เดล (Dell) โตชิบา (Toshiba) พานาโซนิค 
(Panasonic) และอื่น ๆ โดยมีการรับจากผู้ผลิตโดยตรง หรือผู้จดัจ าหน่ายอื่น โดยมีหน่วยธุรกิจเสริม 3 ธุรกิจ 
คือ 1) ศนูย์บริการ 2) ธุรกิจบริการถ่ายภาพ 3) ธุรกิจนวตักรรมเพื่อการศึกษา ด าเนินการโดยฝ่ายผลิตภณัฑ์
อิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทฯ 
 

2.3 กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภณัฑ์และทางเทคนิค 
2.3.1 สินค้าและบริการทางเวชภณัฑ์    

ด าเนินธุรกิจน าเข้า ท าการตลาด และจดัจ าหน่ายเวชภณัฑ์และเคร่ืองมือแพทย์ ด าเนินการโดยฝ่ายเวชภณัฑ์และฝ่าย
การแพทย์ของบริษัทฯ โดยมีผลิตภณัฑ์ ดงันี ้ 
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o สินค้าด้านเวชภณัฑ์ ได้แก่ (1) เวชภณัฑ์ยา เช่น เภสชัภณัฑ์จาก Biosidus S.A. ยา Hemax, ยา Neutromax 
และ Bioferon, Daito Corporation ยา Mecobalamin - Daito, Bio products Laboratory ยา Zenalb, 
Astellas ยา Cefspan, SciGen ยา Gensulin และ Scitropin A, Pierre Fabre ยา Permixion, Ossopan และ 
Ixel, Teijin ยา Bon-One, Schwabe, ยา Tebonin, Hugel ยา Botulax, Eurodrug (2) เวชภณัฑ์ร้านยา เช่น 
เภสชัภณัฑ์จาก Taiko Pharmaceutical ประเทศญ่ีปุ่ น ผลิตภณัฑ์เพื่อสขุภาพของ 3M สหรัฐอเมริกา และ
ถงุยางอนามยัแอนเซลล์ ออสเตรเลีย ผลิตภณัฑ์เพื่อสขุภาพ จาก Cocokara ประเทศญ่ีปุ่ น ผลิตภณัฑ์เสริม
อาหาร และเคร่ืองสาอางบารุงผิว ด าเนินการโดยฝ่ายเวชภณัฑ์ของบริษัทฯ 

o สินค้าด้านเคร่ืองมือแพทย์ ได้แก่ (1) สินค้าด้านนวัตกรรมทางการแพทย์และเวชสารสนเทศ  (Medical 
Innovation Technology) (2) สินค้าด้านการผ่าตดั (Surgery) (3) สินค้าด้านฟืน้ฟสูุขภาพและช่วยชีวิตครบ
วงจร (Life Care Solutions) ด าเนินการโดยฝ่ายการแพทย์ของบริษัทฯ 

2.3.2 สินค้าและบริการทางเทคนิค  
o เคมีภณัฑ์อตุสาหกรรม โดยมีฝ่ายเคมีภณัฑ์อุตสาหกรรมเป็นผู้น าเข้าหลกัในกลุ่มวตัถดุิบและสารปรุงแต่งใน

อาหาร เคร่ืองดื่มและเคร่ืองส าอาง รวมถึงเคมีในอุตสาหกรรม โดยเป็นตวัแทนจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ท่ีมีคณุภาพ
จากผู้ผลิตชัน้น าทั่วโลก ซึ่งล้วนเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับฝ่ายมาเป็นเวลานาน ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่จะจัด
จ าหน่ายภายใต้ตราสินค้าเดิมของผู้ขาย โดยบางผลิตภณัฑ์มีการปรับเปลี่ยนการบรรจุ หรือการบดผสม เพื่อ
เพิ่มมลูค่าให้แก่สินค้าในห่วงโซอ่ปุทาน  

o บริการออกแบบและติดตัง้ผลิตภณัฑ์วิศวกรรมให้กบัลกูค้าภาคอตุสาหกรรมทัง้ในประเทศ บริษัทข้ามชาติ และ
หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนให้ค าปรึกษาและให้บริการหลังการขายส าหรับผลิตภัณฑ์อุปกรณ์และระบบ
วิศวกรรมประเภทต่างๆ โดยน าเข้าจากต่างประเทศ แบง่ออกเป็น 3 กลุ่มผลิตภณัฑ์ ได้แก ่(1) ระบบขนถ่ายและ
ล าเลียงสินค้า (Material Handing) (2) ระบบและอุปกรณ์จดัเก็บสินค้า (Logistics and Warehouse 
Equipment) (3) เคร่ืองผลิตก๊าซ (Gas Generator) ด าเนินการโดยแผนกวิศวกรรมของบริษัทฯ  

o ท าการตลาดและจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ท่ีใช้เทคโนโลยีด้านการพิมพ์ท่ีต้องการคณุภาพสงูให้กบัผู้ประกอบการ
อตุสาหกรรมการพิมพ์ ด าเนินการโดยแผนกอตุสาหกรรมการพิมพ์ของบริษัท  

o ออกแบบ ผลิต และชบุสงักะสี โครงสร้างเหล็กเพื่อใช้กบัเสาสายส่งไฟฟ้าแรงสงู เสาสื่อสารโทรคมนาคม และ
อตุสาหกรรมทัว่ไปทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ด าเนินการโดยบริษัท ไทย-สแกนดิค สตีล จ ากดั (“TSS”)  

o ตวัแทนจ าหน่ายผลิตภณัฑ์เคมีภณัฑ์อตุสาหกรรม สินค้าหลกัคือ โซดาแอช ซึง่เป็นวตัถดุิบท่ีน าไปใช้ในหลาย
อตุสาหกรรม เช่น อตุสาหกรรมผลิตขวดแก้ว อตุสาหกรรมเซรามิกส์ อตุสาหกรรมกระจก อตุสาหกรรมเหมืองแร่ 
และอตุสาหกรรมผงซกัฟอก ด าเนินการโดยบริษัท เบอร์ลี่ เอเชียติ๊ก โซดา จ ากดั (“BAS”) โดยน าเข้าสินค้าจาก
ผู้ผลิตในต่างประเทศ  
 

2.4   กลุ่มธุรกิจอื่นๆ 
2.4.1   ธุรกิจต่างประเทศ  

ฝ่ายธุรกิจต่างประเทศตัง้อยู่ท่ีส านกังานใหญ่ของบริษัทในประเทศไทย และมีส านกังานตวัแทนใน 4 ประเทศ ได้แก่ 
เวยีดนาม เมียนมาร์ สปป.ลาว และกมัพชูา โดยฝ่ายธุรกิจต่างประเทศมีบทบาทสาคญัในการสร้างรากฐาน เครือข่าย
ธุรกิจ และแสวงหาโอกาสการลงทนุ เพื่อสร้างธุรกิจใหม่ในภมูิภาคอาเซียน อนัเป็นการต่อยอดฐานธุรกิจสินค้าเดิม
ของกลุ่มบริษัท และเพิ่มความแข็งแกร่งด้านการค้าการลงทนุในภูมิภาคให้แก่บริษัทฯ ในส่วนส านักงานตัวแทนใน
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ต่างประเทศมีหน้าท่ีหลกัในการรวบรวมข้อมลูเชิงลึกเกี่ยวกบัความเคลื่อนไหวของตลาด กฏระเบียบต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
กบัการค้าและการลงทนุ ท่ีทนัเหตกุารณ์ในแต่ละประเทศ เพื่อเป็นฐานข้อมลูให้กบับริษัทฯ และบริษัทในเครือ รวมทัง้
สร้างความสมัพนัธ์อนัดีในเชิงรุกกบันกัลงทนุท้องถิ่น หน่วยงานราชการและเอกชนในประเทศนัน้ๆ อนัเป็นส่วนสาคญั
ในการต่อยอดธุรกิจของบริษัทฯในภมูิภาคอาเซยีน 

2.4.2    ธุรกิจค้าปลีก  
o ด าเนินธุรกิจน าเข้าและจดัจ าหน่ายหนงัสือภาษาองักฤษ ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอื่นๆ อีกทัง้ ร่วมพิมพ์

และเป็นผู้แทนจ าหน่ายสิ่งพิมพ์จากส านกัพิมพ์ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี ้ยงัเป็นผู้แทนจ าหน่าย
นิตยสารต่างประเทศแต่เพียงผู้ เดียวในประเทศไทย ตลอดจนเป็นผู้แทนจ าหน่ายสินค้ากลุ่มไลฟ์สไตล์ สมดุโน้ต 
อปุกรณ์เคร่ืองเขียน และสินค้าเสริมสร้างการเรียนรู้และทกัษะการอ่าน ตลอดจนพฒันาการของเด็กในหลาย
ระดบั ซึง่ด าเนินการโดยบริษัท เอเซยีบุ๊คส จากดั (“AB”)  

o ด าเนินธุรกิจร้านค้าปลีกเพื่อสขุภาพและความงามสไตล์ญ่ีปุ่ นในนาม “OGENKI” โดยให้บริการสินค้าเพื่อดแูล
ทัง้เร่ืองสขุภาพและความงามมากกว่า 5,000 รายการ ประกอบด้วย วิตามิน ยา อาหารเสริม (Health & 
Fitness) เวชส าอาง (Derma Skin) ของใช้ส่วนตัว (Personal Care) ผลิตภัณฑ์บารุงผิว (Skincare) 
เคร่ืองส าอาง (Cosmetics) อปุกรณ์ความงามและสินค้าเบ็ดเตล็ด (Beauty Accessories & Others) และทาง
ร้านยงัมีเคร่ืองมือท่ีทนัสมยั เพื่อให้บริการตรวจเช็คสภาพผิวหน้า พร้อมให้ค าแนะนา และวิธีการดแูลผิวหน้าท่ี
ถกูต้องเหมาะกบัสภาพผิวหน้า ด าเนินการโดยบริษัท บเีจซ ีโอเกนก ิจากดั (“BJO”)  

o ด าเนินธุรกิจประเภทพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) ในรูปแบบของการกระจายและจดัจ าหน่ายสินค้า 
ผ่านช่องทางออนไลน์ ทัง้ทางเว็บไซต์และโทรศัพท์เคลื่อนท่ีแบบสามาร์ทโฟน ด าเนินการโดยแผนกธุรกิจ
ออนไลน์และบริษัท บเีจซ ีคอมเมิร์ซ จากดั (“”BJCC”)  

2.4.3 ธุรกิจอื่นๆ  
ให้บริการศนูย์ข้อมลูคอมพิวเตอร์เชิงพาณิชย์ (Commercial Data Center) โดยให้บริการเป็นศนูย์ข้อมลูคอมพิวเตอร์
เชิงพาณิชย์หลกั และศนูย์ข้อมลูคอมพิวเตอร์เชิงพาณิชย์สารองให้หน่วยงานธุรกิจต่างๆ ด าเนินการโดยบริษัท ที.ซี.ซี. 
เทคโนโลยี จากดั (“TCCT”) โดยมีบริการหลกั ได้แก ่
o บริการ Infrastructure Services ได้แก่ บริการศนูย์หลกั ศนูย์ส ารอง (Colocation & Disaster Recovery 

Services) บริการเชื่อมต่อระบบ (Interconnection & Network Connectivity Services) บริการเครือข่าย
เคเบลิใยแก้วนาแสงเชื่อมระหว่างประเทศ (International Gateway)  

o บริการจดัการระบบ Enterprise Business/ Cloud Services ได้แก่ บริการดแูลระบบ ERP - SAP Cloud Services 
บริการดแูลระบบ Microsoft - Microsoft Hosted Services บริการดแูลระบบ Virtual Private Server Hosted 
Services บริการดแูลระบบไอทีครบวงจรและเป็นท่ีปรึกษาให้กบัลกูค้า IT Outsourcing & Consulting Services  

 

 โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยส าหรับปี 2556 - 2558 เป็นดงันี ้
 
 

ตาราง: โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ และบริษทัย่อยส าหรับปี 2556 – 2558  

กลุ่มธุรกิจ / ด าเนินการโดย % การ 
ถื่อหุ้น 

ปี 2556 ปรับปรุง 
% การ 
ถือหุ้น 

ปี 2557 ปรับปรุง 
% การ 
ถือหุ้น 

ปี 2558 
ล้าน
บาท 

สัดส่วน 
(%) ล้านบาท สัดส่วน 

(%) 
ล้าน
บาท 

สัดส่วน 
(%) 

กลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์ 
บมจ. เบอร์ลี่ ยคุเกอร์  บริษัทแม ่    6,019     14.24  บริษัทแม ่  4,744  11.38  บริษัทแม ่    1,172       2.73  
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กลุ่มธุรกิจ / ด าเนินการโดย % การ 
ถื่อหุ้น 

ปี 2556 ปรับปรุง 
% การ 
ถือหุ้น 

ปี 2557 ปรับปรุง 
% การ 
ถือหุ้น 

ปี 2558 
ล้าน
บาท 

สัดส่วน 
(%) ล้านบาท สัดส่วน 

(%) 
ล้าน
บาท 

สัดส่วน 
(%) 

บมจ. อตุสาหกรรมท าเคร่ืองแก้ว
ไทย  

98.59% 7,060  16.72  98.59%      6,358     15.25  98.59%    5,553    12.95  

บจ.ไทย มาลายากลาส  100.00% 3,987   9.44  100.00%      5,123     12.29  100.00%   8,982  20.94  
บจ. ไทยเบเวอร์เรจแคน  50.00% 5,167  12.24  50.00% 5,552  13.32  50.00% 6,493  15.14  
TBC-Ball Beverage Can 
Holding Limited  

26.79%  738     1.75  26.79% 873  2.09  26.79% 829  1.93  

TBC-Ball Beverage Can 
Vietnam Limited 

26.79% 1,654    3.92  26.79% 1,914  4.59  26.79% 2,256  5.26  

Malaya-Vietnam Glass Limited 35.00%   569  1.35    -       -     -           -     -      -  
Malaya Glass Products Sdn 
Bhd 

50.00% 1,014  2.40   -      -      -   -     -       -  

BJC International (Vietnam) 
Limited  

100.00%   28   0.07  100.00% 54  0.13  100.00%  29  0.07  

BJC International Company 
Limited 

100.00%     9   0.02  100.00%   28  0.07  100.00%    18  0.04  

บจ. บีเจซี แพคเกจจิง้ 100.00%         -         -  100.00%   -     -  100.00% 72  0.17  
บจ.ไทยกลาสเทคโนโลย ี 100.00%     -         -  100.00%  19  0.04  100.00% 30  0.07  
    26,245  62.15      24,665    59.16     25,434  59.30  
หกั รายการขายระหวา่งกนั    (8,497) (20.12)   (8,192) (19.65)   (7,742) (18.05) 
    17,748  42.03      16,473    39.51     17,692  41.25  
กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค 
บมจ. เบอร์ลี่ ยคุเกอร์  บริษัทแม ่ 9,077  21.50  บริษัทแม ่ 8,797  21.10  บริษัทแม ่ 8,636  20.13  
บจ. เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ ฟู้ ดส์  100.00% 2,620     6.20  100.00% 2,365  5.66  100.00% 2,203  5.13  
บจ.ไทย แดร่ี (เดิมชื่อ บจ. บีเจซี 
ดานอน แดร่ี ) 

51.00%  651.00        1.54  51.00%             -  
           

-  
100.00%      317      0.74  

BJC Foods (Malaysia) Sdn. Bhd. 100.00%      384       0.91  100.00%        344       0.83  100.00%       310       0.72  
บจ. เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ เซลล็อกซ์  94.84% 2,591  6.14  94.84% 2,506  6.01  94.84% 2,465  5.75  
บจ. รูเบียอตุสาหกรรม  99.85% 1,841  4.36  99.85% 1,999  4.79  99.85% 1,959  4.57  
บจ. เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ โลจิสติกส์  100.00% 709   1.68  100.00% 750  1.80  100.00% 852    1.99  
Thai Corp International 
(Vietnam) Company Limited 

75.00% 1,114   2.64  75.00% 1,264  3.03  75.00% 1,389     3.24  

BJC International (Vietnam) 
Limited  

100.00%   32  0.08  100.00%  29  0.07  100.00% 35  0.08  

Ichiban Company Limited 75.00%   80  0.19  75.00%     92  0.22  75.00%  111  0.26  
Thai An Group 65.00% 2,609   6.17  65.00% 3,313  7.95  65.00% 3,485  8.12  
    21,708  51.41      21,459    51.46     21,762  50.73  
หกั รายการขายระหวา่งกนั    (6,959) (16.48)   (6,230) (14.94)   (6,345) (14.79) 
    14,749  34.93      15,229    36.52     15,417  35.94  
กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และทางเทคนิค 
บมจ. เบอร์ลี่ ยคุเกอร์  บริษัทแม ่ 5,857  13.87  บริษัทแม ่ 4,744  11.38  บริษัทแม ่ 4,439  10.35  
บจ. บีเจซี เฮลท์แคร์  100.00%    677   1.60  100.00% 1,572  3.77  100.00% 1,996    4.65  
บจ. มณัฑนา  100.00%     48  0.11  100.00% 61  0.15  100.00% 94  0.22  
บจ. คอสมา่ เมดิคอล  100.00% 646   1.53  100.00% 1,044  2.51  100.00% 1,599  3.73  
บจ.บีเจซี โอเกนกิ  100.00%      8  0.02  100.00% 55  0.13  100.00%  55    0.13  
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กลุ่มธุรกิจ / ด าเนินการโดย % การ 
ถื่อหุ้น 

ปี 2556 ปรับปรุง 
% การ 
ถือหุ้น 

ปี 2557 ปรับปรุง 
% การ 
ถือหุ้น 

ปี 2558 
ล้าน
บาท 

สัดส่วน 
(%) ล้านบาท สัดส่วน 

(%) 
ล้าน
บาท 

สัดส่วน 
(%) 

บจ. ไทย-สแกนดคิ สตลี  100.00% 509  1.21  100.00% 1,456  3.49  100.00%    579  1.35  
บจ. บีเจซี อินดสัเตรียล แอนด์ 
เทรดดิง้  

100.00%    10   0.02  100.00%    1      -  100.00%    2     -  

บจ. เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ สเปเชียลตีส์้  99.15%   135   0.32  99.15% 176  0.42  99.15% 170    0.40  
บจ. บีเจซี สเปเชียลตีส์้             -        -           -  100.00%   -          -  100.00%    2        -  
BJC International Company 
Limited 

100.00%       80    0.19  100.00% 88  0.21  100.00%   86  0.20  

BJC International (Vietnam) 
Limited  

100.00%    41  0.10  100.00%   48  0.12  100.00%  61  0.15  

    8,011  18.97        9,245    22.18       9,083  21.18  
หกั รายการขายระหวา่งกนั    (688)  (1.63)   (1,440) (3.46)   (1,879) (4.38) 
    7,323  17.34        7,805    18.72       7,204  16.80  
กลุ่มธุรกิจอื่นๆ 
บมจ. เบอร์ลี่ ยคุเกอร์  บริษัทแม ่ 1,048  2.48  บริษัทแม ่ 1,051  2.52  บริษัทแม ่ 916    2.13  
BJC International Company 
Limited 

100.00%       -          -  100.00%      -         -  100.00%       -          -  

BJC International (Vietnam) 
Limited  

100.00%        -         -  100.00%      -        -  100.00%        -          -  

บจ. เอเซียบุ๊คส 100.00%   994    2.35  100.00%    914  2.19  100.00%  865  2.02  
บจ. ดิสทร่ี - ไทย 100.00%       7    0.02  100.00%     1      -  100.00%     -      -  
บจ บีเจซี คอมเมิร์ซ 100.00%        -            -  100.00%    -      -  100.00%   17  0.04  
บจ. ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี   51.00%      667    1.58  51.00%  579  1.39  51.00%  724  1.69  
บริษัท บีเจซี-เอ็มพ็อยท์ อินเตอร์
เนชัน่แนล จ ากดั  

51.00%   28   0.07  - - - - - - 

BJC-MPM (Lao) Sole Company 
Limited 

51.00%     13  0.03  - - - - - - 

Thai An Vietnam Trading 
Company Limited 

64.55%    34  0.08  64.55% 358  0.86  64.55% 482  1.12  

   2,791  6.61        2,903  6.96      3,004   7.00  
หกั รายการขายระหวา่งกนั    (77)   (0.18)   (42) (0.10)   (57) (0.13) 
    2,714   6.43        2,861   6.86       2,947  6.87  
                    
รวม   42,534  100.73      42,368  101.61     43,260  100.86  
หกั รายการขายระหวา่งกนั    (308) (0.73)   (673) (1.61)   (367) (0.86) 
รวมกลุ่มธุรกิจ   42,226  100.00      41,695  100.00     42,893  100.00  

ท่ีมา : บริษัท 
 
3. คณะกรรมการและผู้บริหาร 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัท มีดงันี ้

ตาราง: คณะกรรมการบริษทัฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
รายช่ือ ต าแหน่ง 

1.  นายเจริญ สิริวฒันภกัดี ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร 
2.  คณุหญิงวรรณา สิริวฒันภกัดี รองประธานกรรมการ 
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รายช่ือ ต าแหน่ง 
3.  นายอศัวิน เตชะเจริญวิกลุ กรรมการและกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
4.  นายธีรศกัดิ์ นาทีกาญจนลาภ กรรมการ 
5.  นายชยัยทุธ ปิลนัธน์โอวาท กรรมการ 
6.  นายสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร กรรมการ 
7.  นายฐาปน สิริวฒันภกัดี กรรมการ 
8.  นางฐาปณี เตชะเจริญวิกลุ กรรมการ 
9.  นายปณต สิริวฒันภกัดี กรรมการ 
10.  นายประเสริฐ เมฆวฒันา กรรมการ 
11.  นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช กรรมการอิสระ 
12.  นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ กรรมการอิสระ 
13.  นายประสิทธ์ิ โฆวิไลกลู กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
14.  นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
15.  พล.ต.อ.กฤษณะ ผลอนนัต์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

ท่ีมา : บริษัทฯ 
 

ทัง้นี ้กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัท คือ กรรมการสองคนลงลายมือร่วมกนั และประทบัตราส าคญัของบริษัท ยกเว้น นาย
ประสิทธ์ิ โฆวิไลกลู นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช พล.ต.อ.กฤษณะ ผลอนนัต์ และนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ 
4. ผู้ถือหุ้น 
 
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 1 กนัยายน 2558 มีรายละเอียดดงันี ้ 

ตาราง: ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ณ วันที่ 1 กันยายน 2558 

 รายช่ือผู้ถือหุ้น 
จ านวนหุ้น 
 (หุ้น) 

สัดส่วนการถือหุ้นต่อ 
จ านวนหุ้นทัง้หมด (ร้อยละ) 

1. บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 1/ 1,175,584,220 73.83 
2. DBS BANK LTD 85,651,600 5.38 
3. กองทนุเปิด บวัหลวงหุ้นระยะยาว  42,591,700 2.67 
4. กองทนุเปิด บวัหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 33,526,800 2.11 
5. ส านกังานประกนัสงัคม 16,624,300 1.04 
6. กองทนุเปิด บวัหลวงเฟล็กซิเบิล้เพ่ือการเลีย้งชีพ 16,376,800 1.03 
7. กองทนุส ารองเลีย้งชีพ พนกังานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย 

ซึง่จดทะเบียนแล้ว โดย บลจ. บวัหลวง จ ากดั 
10,488,600 0.66 

8. กองทนุเปิด บวัหลวงทศพล 9,888,400 0.62 
9. กองทนุเปิด บวัหลวงตราสารทนุเพ่ือการเลีย้งชีพ 8,357,300 0.52 

หมายเหต ุ:  1/ เป็นกลุ่มผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ท่ีมีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการจดัการหรือการด าเนินงานของบริษัทอย่างมีนยัส าคญั 
โดยบริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั ประกอบธุรกิจด้านการลงทนุ และมีผู้ ถือหุ้น ประกอบด้วย 1) ทีซีซี กรุ๊ป อินเตอร์
เนชั่นแนล ลิมิเต็ด ถือหุ้นจ านวน 489,906,880 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 48.99  2) นายเจริญ สิริวฒันภักดี ถือหุ้นจ านวน 
254,951,450 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 25.50 และ 3) คณุหญิงวรรณา สิริวฒันภกัดี ถือหุ้นจ านวน 254,574,750 หุ้น คิดเป็น
ร้อยละ 25.46 ทัง้นี ้บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จ ากัด เปล่ียนช่ือบริษัทจาก บริษัท ทีซีซี โฮลดิง้ จ ากัด เม่ือวนัท่ี 2 
กมุภาพนัธ์ 2559 

ท่ีมา : บริษัทฯ และ www.set.or.th 
 
 
 

http://www.set.or.th/
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5. สรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
 

ข้อมลูทางการเงินตามงบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 – 2558 ท่ีผ่านการตรวจสอบจากบริษัท ดี
ลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั มีรายละเอียดโดยสรุปดงันี ้
 

ตาราง: สรุปฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงานส าหรับปีบญัชี 2556 – 2558 

งบแสดงฐานะการเงิน 
(หน่วย : ล้านบาท) 

งบการเงนิรวม 
2556 

(ปรับปรุง) 
2557 

(ปรับปรุง) 2558 

สินทรัพย์หมุนเวียน    
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 1,378.76  1,123.40      1,130.36  
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 8,663.67     9,200.58       9,770.68  
เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการที่เก่ียวข้องกนั  -         120.00  
สินค้าคงเหลือ 7,972.23  7,410.41   7,243.64  
สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 72.07          28.52   115.63  
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 18,086.74  17,762.92   18,380.32  
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน    
เงินลงทนุในบริษัทร่วมและเงินลงทนุระยะยาวอื่น 3,534.71  3,534.67       3,420.31  
สิทธิการเชา่ 498.71  475.81          456.86  
อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 106.56  122.42          112.62  
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 16,739.19  18,042.06     18,589.28  
คา่ความนิยม 2,187.54  2,187.54       2,187.54  
สินทรัพย์ไมมี่ตวัตนอ่ืน     672.72  607.44          714.80  
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 507.72  517.67          557.53  
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น  176.51  177.80          281.29  
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 24,423.64  25,665.42   26,320.24  
รวมสินทรัพย์ 42,510.37  43,428.33   44,700.56  
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น    
หนีสิ้นหมุนเวียน    
เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 3,385.39  5,529.31       3,668.38  
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 7,946.23  7,473.72       7,554.33  
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 536.70  2,752.52       2,853.04  
หุ้นกู้ที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 1,597.21  1,899.59          999.77  
ภาษีเงินได้ค้างจา่ย  220.82  217.55          208.74  
หนีส้ินหมนุเวียนอื่น        32.21  331.11            29.23  
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 13,718.56  18,203.80   15,313.49  
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน    
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  7,338.85  5,051.02       7,454.03  
หุ้นกู้   2,898.11  999.54                    -    
หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัช ี    452.24  454.36          463.82  
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน     624.78  581.59          603.85  
หนีส้ินไมห่มนุเวียนอื่น    124.04  121.04          115.00  
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 11,438.02  7,207.55     8,636.70  
รวมหนีสิ้น 25,156.58  25,411.35   23,950.19  
ส่วนของผู้ถือหุ้น    
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งบแสดงฐานะการเงิน 
(หน่วย : ล้านบาท) 

งบการเงนิรวม 
2556 

(ปรับปรุง) 
2557 

(ปรับปรุง) 2558 

ทนุจดทะเบียน  1,668.13  2,014.39       2,014.39  
ทนุที่ออกและช าระแล้ว 1,590.44  1,592.22       1,592.22  
สว่นเกินทนุ   3,216.56  3,302.75       3,302.75  
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น     115.44  177.71          253.72  
ก าไร (ขาดทนุ) สะสม  9,765.18  10,229.15     12,065.68  
องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ ถือหุ้น (120.27)  (304.46) (151.80)  
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 14,567.36  14,997.37   17,062.57  
สว่นของผู้ มีสว่นได้เสียที่ไมมี่อ านาจควบคมุของบริษัทยอ่ย 2,786.43  3,019.61       3,687.80  
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 17,353.80  18,016.98   20,750.37  
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 42,510.37  43,428.33   44,700.56  

 

งบแสดงผลการด าเนินงาน 
(หน่วย : ล้านบาท) 

งบการเงนิรวม 
2556 

(ปรับปรุง) 
2557 

(ปรับปรุง) 
2558 

รายได้    
รายได้จากการขายและบริการ 42,226.37  41,695.23    42,892.78  
รายได้อ่ืน        613.05  704.47  1,616.43  
รายได้รวม  42,839.42   42,399.70   44,509.22  
ต้นทนุขายและบริการ   32,131.33    32,362.61    33,071.26  
คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร 7,016.59  7,011.28      7,179.39  
คา่ใช้จา่ยทางการเงิน        575.18  555.64  492.51  
รวมค่าใช้จ่าย  39,723.10   39,929.53   40,743.16  
สว่นแบง่ก าไร(ขาดทนุ)จากเงินลงทนุในบริษัทร่วมค้า 64.93  (26.23) 87.10  
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้   3,181.25     2,443.94     3,853.15  
คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ 566.58  397.78         400.07  
ก าไรส าหรับปี   2,614.67     2,046.16     3,453.08  

 

งบกระแสเงนิสด 
(หน่วย : ล้านบาท) 

งบการเงนิรวม 
2556 

 
2557 

(ปรับปรุง) 
2558 

เงินสดสทุธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมด าเนินงาน 3,908.30  4,396.03      4,693.18  
เงินสดสทุธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทนุ (4,867.13)  (3,284.16)  (1,611.05)  
เงินสดสทุธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจดัหาเงิน 651.37  (1,351.84)  (3,151.07)  
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ (307.46)  (239.97)  (68.94)  

 

อัตราส่วนทางการเงนิ 
งบการเงนิรวม 

2556 
 

2557 
(ปรับปรุง) 

2558 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 1.32 0.98 1.20 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เทา่) 0.74  0.57       0.73  
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั) 61 66 69 
ระยะเวลาขายสินค้า (วนั) 83 86 80 
ระยะเวลาการช าระหนีโ้ดยเฉลี่ย (วนั) 52 53 51 
Cash Cycle (วนั) 92 98 98 
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อัตราส่วนทางการเงนิ 
งบการเงนิรวม 

2556 
 

2557 
(ปรับปรุง) 

2558 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability Ratio) 
อตัราก าไรขัน้ต้น (%) 23.91% 22.38% 22.90% 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (%) 8.62% 7.14% 9.57% 
อตัราก าไรสทุธิ (%) 5.66% 3.96% 6.27% 
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) 17.15% 11.36% 17.42% 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio) 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 5.71% 3.87% 6.25% 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 25.06% 20.10% 25.61% 
อตัราการหมนุของสินทรัพย์ (เทา่) 1.06  0.99  1.01  
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Financial Policy Ratio) 
อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 1.45  1.41  1.15  
อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ (เทา่) 5.22   4.02  6.67  

 
ค าอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานรวมของบริษัทฯ 
ผลการด าเนินงานของ BJC สามารถพิจารณาตามประเภทของธุรกิจได้ดงันี ้
 
รายได้จากกลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภณัฑ์ 
ในปี 2556 - 2558 BJC มีรายได้จากกลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจภุณัฑ์ จ านวน 17,748 ล้านบาท (งบปรับปรุง) 16,473 ล้าน
บาท และ 17,692 ล้านบาท ตามล าดบั โดยรายได้ส่วนนีล้ดลงในปี 2557 เป็นจ านวน 1,275 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.2  และปรับ
เพิ่มขึน้ในปี 2558 เป็นจ านวน 1,219 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.4 โดยมาจากธุรกิจแก้วบรรจภุณัฑ์ท่ีมีการเติบโตจากของยอดขาย
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ และธุรกิจบรรจภุณัฑ์กระป๋องท่ีมียอดขายเติบโตอย่างต่อเน่ืองของยอดขายเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงัในประเทศ
ไทย รวมถงึยอดขายน า้อดัลมในประเทศเวียดนาม 
 
รายได้จากกลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค 
ในปี 2556 - 2558 BJC มีรายได้จากกลุ่มสินค้าและบริการทางอปุโภคบริโภคจ านวน 14,749 ล้านบาท (งบปรับปรุง) 15,229 และ 
15,417 ล้านบาท ตามล าดบั เพิ่มขึน้ในปี 2557 และ 2558 เป็นจ านวน 480 ล้านบาท และ 188 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มร้อยละ 
3.3 และ 1.2 จากปีก่อนหน้า ตามล าดบั โดยเป็นการเพิ่มขึน้ของธุรกิจโลจิสติกส์และธุรกิจต่างประเทศ 
 
รายได้จากกลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภณัฑ์และเทคนิค  
ในปี 2556 - 2558 BJC มีรายได้จากกลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภณัฑ์และเทคนิคจ านวน 7,323 ล้านบาท (งบปรับปรุง)  7,805 
ล้านบาท และ 7,204 ล้านบาท ตามล าดบั โดยรายได้เพิ่มขึน้ในปี 2557 จ านวน 482 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.6 โดยเป็นการ
เพิ่มขึน้จากกลุ่มสินค้าท่ีเกี่ยวกบัอาหารและเบเกอร่ี และธุรกิจโครงสร้างเหล็กชบุสงักะสี เน่ืองจากมีการรับงานก่อสร้างและงานรับ
ท าโครงสร้างเหล็กมากขึน้ และลดลงในปี 2558 จ านวน 601 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.7 เน่ืองจากยอดขายท่ีลดลงในกลุ่มสินค้า
และบริการทางเทคนิค  
 
ก าไรขัน้ต้น  
ในปี 2556 – 2558 BJC มีก าไรขัน้ต้นจ านวน 10,095 ล้านบาท 9,333 ล้านบาท และ 9,822 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราก าไรขัน้ต้น
ร้อยละ 23.9 ร้อยละ 22.4 และร้อยละ 22.9 ตามล าดบั โดยในปี 2557 มีก าไรขัน้ต้นลดลง 762 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 7.6 
จากปีก่อนหน้า เป็นผลมาจากราคาต้นทนุวตัถดุิบเศษแก้วและค่าพลงังานสงูขึน้ ทัง้จากกลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจภุณัฑ์ และ
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ราคาต้นทนุวตัถดุิบมนัฝร่ังและค่าพลงังานท่ีสงูขึน้ในกลุ่มสินค้าและบริการทางอปุโภคบริโภค ทัง้นี  ้ในปี 2558 มีก าไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้
จ านวน 489 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 5.2 จากปีก่อนหน้า เน่ืองจากต้นทนุวตัถดุิบลดลง เช่น เศษแก้ว น า้มนัปาล์ม และพลงังาน 
 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  
ในปี 2556 - 2558 BJC มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 7,017 ล้านบาท 7,011 ล้านบาท และ 7,179 ล้านบาท ตามล าดบั โดย
ในปี 2557 มีค่าใช้ในการขายและบริหารลดลงจ านวน 5 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 0.1 จากปีก่อนหน้า ในขณะท่ีปี 2558 มี
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึน้จ านวน 168 ล้านบาทหรือคิดเพิ่มขึน้ร้อยละ 2.4 จากปีก่อนหน้า เป็นผลจากภาวะการ
แข่งขนัทางการตลาดท่ีสงูขึน้และบริการทางอปุโภคบริโภคในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2558 
 
ก าไรสุทธิ  
ในปี 2556 – 2558 BJC มีก าไรสทุธิหลงัหกัส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุจ านวน 2,426 ล้านบาท 1,680 ล้านบาท และ  2,792 
ล้านบาท ตามล าดบั โดยในปี 2557 ก าไรสทุธิลดลงจ านวน 746 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 30.8 จากปีก่อนหน้าเน่ืองจากการ
ปรับตวัลดลงของรายได้รายได้จากกลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจภุณัฑ์ และการปรับขึน้ของต้นทนุขายเพิ่มขึน้ตามท่ีแจ้งไว้ข้างต้น 
ในขณะท่ีปี 2558 BJC มีก าไรสทุธิเพิ่มขึน้จ านวน 1,112 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 66.2 จากปีกอ่นหน้า เน่ืองจากมีก าไรจากการ
ต่อรองราคาจากการซือ้หุ้นในบริษัท ไทย แดร่ี จ ากดั เป็นจ านวนเงิน 343 ล้านบาท ในไตรมาส 2 ปี 2558 และจากการท่ีบริษัทฯ มี
รายได้อื่นจากการลดลงของหนีส้ินท่ีบริษัทย่อยทางอ้อมจะต้องจ่ายช าระให้กบัผู้ถือหุ้นใหญ่เดิมภายใต้สญัญาซือ้ขายธุรกิจ จ านวน
เงิน 344 ล้านบาท ในไตรมาส 3 ปี 2558 และจากรายการพิเศษในไตรมาส 4 ปี 2558 เป็นจ านวน 29.7 ล้านบาท อย่างไรก็ดี ถึงแม้
จะหกัรายการพิเศษ 3 รายการออก บริษัทฯ ยงัคงมีก าไรท่ีเติบโตดีขึน้ เน่ืองจากราคาต้นทนุการผลิตท่ีลดลงและความสามารถใน
การควบคมุค่าใช้จ่ายท่ีดีขึน้ 
 
ฐานะการเงนิ 
สินทรัพย์รวม  
ณ 31 ธันวาคม 2556 – 2558 BJC มีสินทรัพย์รวมจ านวน 42,510 ล้านบาท 43,428 ล้านบาท และ 44,701 ล้านบาท ตามล าดบั 
โดยในปี 2557 BJC มีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึน้จ านวน 918 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 2.2 จากปีก่อนหน้า และในปี 2558 BJC มี
สินทรัพย์รวมเพ่ิมขึน้จ านวน 1,272 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 2.9 จากปีก่อนหน้า 
 
สินทรัพย์ส่วนใหญ่ของ BJC คือ ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ โดย ณ 31 ธันวาคม 2556 – 2558 มีจ านวน 16,739 ล้านบาท 18,042 
ล้านบาท และ 18,589 ล้านบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 39.4 ร้อยละ 41.5 และร้อยละ 41.6 ของสินทรัพย์รวมในแต่
ละปี ตามล าดบั และนอกจากนีย้งัมีลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น ณ 31 ธันวาคม 2556 – 2558 โดยมีจ านวน 8,664 ล้านบาท 9,201 
ล้านบาท และ 9,771 ล้านบาทตามล าดบั หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 20.4 ร้อยละ 21.2 และ ร้อยละ 21.9 ของสินทรัพย์รวมในแต่
ละปี ตามล าดบั  
 
หนีส้ินรวม  
ณ 31 ธันวาคม 2556 – 2558 BJC มีหนีส้ินรวม 25,157 ล้านบาท 25,411 ล้านบาท และ 23,950 ล้านบาท ตามล าดบั ณ 31 
ธันวาคม 2557 BJC มีหนีส้ินรวมเพิ่มขึน้ 255 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1.1 จากปีก่อนหน้า โดยมีการเพิ่มขึน้ของเงินกู้ยืมระยะ
สัน้จ านวน 1,668 ล้านบาทเพื่อน ามาใช้เป็นเงินทุนหมนุเวียนในการด าเนินงาน และการลดลงของหุ้นกู้ และเงินกู้ ระยะยาวสุทธิ
จ านวน  2,112 ล้านบาท และ ณ 31 ธันวาคม 2558 BJC มีหนีส้ินรวมลดลงจ านวน 1,461 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 5.8 ซึง่เป็น
ผลมาจากการจ่ายคืนเงินกู้ ระยะสัน้จ านวน 1,861 ล้านบาท ทัง้นี ้หนีส้ินส่วนใหญ่ของ BJC คือ เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนั
การเงิน โดย ณ 31 ธันวาคม 2556 – 2558 มีจ านวน 7,876 ล้านบาท 7,804 ล้านบาท และ 10,307 ล้านบาท หรือคิดเป็นสดัส่วน
ร้อยละ 31.3 ร้อยละ 30.7 และร้อยละ 43.0 ของหนีส้ินรวมในแต่ละปี ตามล าดบั 
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ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ 31 ธันวาคม 2556 – 2558 BJC มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 17,354 ล้านบาท 18,017 ล้านบาท และ 20,750 ล้านบาท ตามล าดบั 
ณ 31 ธันวาคม 2557 – 2558 BJC มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเพ่ิมขึน้ 663  ล้านบาท และ 2,733 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 3.8 และ
ร้อยละ 15.2 จากปีก่อนหน้า ตามล าดบั โดยมีสาเหตมุาจากการเพิ่มขึน้ของก าไรสะสมจากผลการด าเนินงานในรอบปี 2557 และ 
2558 

ทัง้นี ้ณ 31 ธันวาคม 2556  - 2558 BJC อตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นท่ี 1.4 เท่า 1.4 เท่า และ 1.2 เท่า ตามล าดบั โดยมี
สาเหตกุารลดลงของอตัราหนีส้ินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นจากการท่ี BJC ได้มีการทยอยจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว และหุ้นกู้  
 
สภาพคล่อง 
ส าหรับปี 2556 - 2558 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการด าเนินงานจ านวน 3,908 ล้านบาท 4,396 ล้านบาท และ 4,693 
ล้านบาท ตามล าดับ โดยส่วนใหญ่มาจากก าไรก่อนภาษีเงินได้จ านวน 3,181 ล้านบาท 2,444 ล้านบาท และ 3,853 ล้านบาท 
ตามล าดบั ส าหรับกระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทนุในปี 2556 - 2558 มีจ านวน 4,867 ล้านบาท 3,284 ล้านบาท และ 
1,611 ล้านบาท ตามล าดบั โดยส่วนใหญ่ใช้ไปในการซือ้ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์จ านวน 3,656 ล้านบาท 3,323 ล้านบาท และ 
1,705 ล้านบาท ตามล าดบั ส่วนกระแสเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมการจดัหาเงินในปี 2556 มีจ านวน 651 ล้านบาท และกระแส
เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน ในปี 2557 - 2558 มีจ านวน 1,351 ล้านบาท และ 3,151 ล้านบาท ตามล าดบั โดยส่วนใหญ่
เป็นเงินสดจ่ายคืนเงินกู้สถาบนัการเงินและหุ้นกู้  รวมถงึการจ่ายเงินปันผลและดอกเบีย้  
 
6. สภาวะอุตสาหกรรม 

 
เน่ืองจากธุรกิจของกลุ่มบริษัทในปัจจุบนั ประกอบด้วย กลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจภุัณฑ์ กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภค
บริโภค กลุ่มสินค้าและบริการทางทางเวชภัณฑ์และทางเทคนิค และกลุ่มธุรกิจอื่นๆ (ธุรกิจต่างประเทศ ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจ
เทคโนโลยีสารสนเทศ) ดงันัน้ การขยายตวัของภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศและภมูภิาคอาเซยีน ซึง่เป็นกลุ่มลกูค้าส าคญัของกลุ่ม
บริษัทในปัจจบุนั จงึเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเติบโตของธุรกิจของกลุ่มบริษัท ซึง่เป็นผู้ผลิตสินค้าและบริการตัง้แต่ต้นน า้ถงึปลาย
น า้ รวมทัง้เป็นผู้จดัจ าหน่ายสินค้าอปุโภคบริโภคที่ใช้ในชีวิตประจ าวนั  
 
ภาวะเศรษฐกิจไทย 
o ภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2558 
ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย ระบุว่า เศรษฐกิจไทยปี 2558 มีอัตราขยายตัวประมาณร้อยละ 2.8 โดยภาวะเศรษฐกิจ
ภายในประเทศในไตรมาส 4 ปี 2558 มีการฟืน้ตวัอย่างค่อยเป็นค่อยไปต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนหน้า ตามความสามารถในการเร่ง
ใช้จ่ายของภาครัฐ ภาคบริการท่ีขยายตวัดี และการบริโภคภาคเอกชนท่ีทยอยฟืน้ตวั ตามการขยายตวัของการใช้จ่ายในหมวดสินค้า
ไม่คงทนท่ีจ าเป็น เช่น น า้มนัเชือ้เพลิง สินค้าอปุโภคบริโภคที่ใช้ในชีวิตประจ าวนั และหมวดบริการ โดยการบริโภคภาคเอกชนได้รับ
ปัจจยัสนบัสนนุจากราคาน า้มนัท่ีอยู่ในระดบัต ่า รวมถงึรายได้ครัวเรือนนอกภาคเกษตร และความเชื่อมัน่ผู้บริโภคที่ปรับดีขึน้ ขณะท่ี
การใช้จ่ายในหมวดสินค้าคงทนได้รับผลดีต่อเน่ืองจากปัจจัยชั่วคราวท่ีมีการเร่งซือ้รถยนต์ก่อนการปรับขึน้ภาษีสรรพสามิตในปี  
2559 นอกจากนี ้ การบริโภคภาคเอกชนในไตรมาส 4 ปี 2558 ยงัได้รับผลบวกเพิ่มเติมจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงท้ายปี 
2558 ของภาครัฐท่ีอนญุาตให้น าค่าใช้จ่ายในการซือ้สินค้าหรือบริการคนละไม่เกิน 15,000 บาท มาลดหย่อนภาษีเงินได้บคุคล
ธรรมดา 

ด้านการผลิตในภาคอตุสาหกรรมและการลงทนุภาคเอกชนปรับดีขึน้ โดยในไตรมาส 4 ปี 2558 การผลิตภาคอตุสาหกรรมขยายตวั
จากไตรมาสก่อนหน้า สอดคล้องกบัอปุสงค์ในประเทศและต่างประเทศท่ีมีแนวโน้มดีขึน้ โดยการผลิตยานยนต์เร่งตัวขึน้ จากค า
สัง่ซือ้ในประเทศก่อนการปรับขึน้ภาษีสรรพสามิตรถยนต์ในปี 2559 ประกอบกับอปุสงค์ในต่างประเทศท่ีทยอยฟืน้ตวั ท าให้การ
ส่งออกรถยนต์อีโคคาร์และรถยนต์เชิงพาณิชย์รุ่นใหม่ขยายตวัดี การผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้าขยายตวัตามการส่งออก โดยเฉพาะประเทศ
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ดัชนีความเช่ือม่ันผู้บริโภคปี 2556 - 2558 ดัชนีการบริโภคภาคเอกชนปี 2556 -2558 

 

ในกลุ่มอาเซยีนและยโุรป ขณะท่ีการผลิตชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึน้ตามการส่งออกไปยงัตลาดจีนเพื่อใช้ส าหรับการผลิตสมาร์ท
โฟนและแท็บเล็ตรุ่นใหม่   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
 
ส าหรับภาคบริการในไตรมาส 4 ปี 2558 พบว่า ยงัเติบโตต่อเน่ืองและเป็นปัจจยัขบัเคลื่อนเศรษฐกิจส าคญัในไตรมาสนี ้โดยธุรกิจ
การค้าส่ง ค้าปลีกขยายตวัต่อเน่ืองจากไตรมาสก่อนหน้า ตามการบริโภคภาคเอกชนท่ีทยอยฟืน้ตวั  และได้รับผลบวกเพิ่มเติมจาก
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ  ขณะท่ีธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารชะลอลงจากไตรมาสก่อนหน้า เน่ืองจากจ านวน
นกัท่องเท่ียวในช่วงต้นไตรมาส 4 ยงัได้รับผลกระทบจากเหตรุะเบิดในกรุงเทพฯ โดยในไตรมาส 4 ปี 2558 มีจ านวนนกัท่องเท่ียว
ต่างประเทศ 7.8 ล้านคน ขยายตวัร้อยละ 3.7 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า ตามจ านวนนกัท่องเท่ียวจีนท่ีขยายตวัดี อย่างไรก็ดี 
จ านวนนกัท่องเท่ียวต่างประเทศท่ีปรับฤดกูาลแล้วหดตวัร้อยละ 4.6 จากไตรมาสก่อนหน้า เน่ืองจากเหตรุะเบิดในกรุงเทพฯ เมื่อ
เดือนสิงหาคมยังมีผลกระทบต่อเน่ืองมาในช่วงต้นไตรมาสนี  ้ ก่อนทยอยปรับดีขึน้ในช่วงท้ายไตรมาส  ประกอบกับจ านวน
นกัท่องเท่ียวจากประเทศผู้ส่งออกสินค้าโภคภณัฑ์มีแนวโน้มลดลงตามภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตวั  ส่งผลให้อตัราการเข้าพกัท่ีปรับ
ฤดกูาลของไตรมาส 4 ปี 2558 ชะลอลงมาอยู่ท่ีร้อยละ 59.5 จากไตรมาสก่อนซึง่อยู่ท่ีร้อยละ 61.6 
 
ด้านการลงทนุภาคเอกชนในไตรมาส 4 ปี 2558 พบว่า ปรับดีขึน้จากไตรมาสก่อน แต่จ ากดัอยู่เฉพาะในบางหมวดและเป็นผลจาก
ปัจจยัชัว่คราวจากการลงทนุด้านเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์เป็นส าคญั โดยเฉพาะยอดจ าหน่ายรถยนต์เพื่อการลงทนุซึง่ขยายตวัจาก
ไตรมาสก่อนท่ีร้อยละ 12.7 จากปัจจยัชัว่คราว และการน าเข้าสินค้าทุนในช่วงต้นไตรมาสท่ีขยายตวัดีจากการน าเข้าในหมวด
โทรคมนาคมและหมวดหม้อแปลงและเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าเพื่อลงทนุในธุรกิจพลังงานทดแทน สอดคล้องกบัการระดมทนุในตลาด
ตราสารหนีข้องธุรกิจโทรคมนาคมและพลงังานทดแทนท่ีเพิ่มขึน้ในไตรมาสนี ้ส าหรับการลงทนุในอตุสาหกรรมอื่นๆ ไม่พบการฟืน้ตวั
ท่ีชดัเจน เนื่องจากการส่งออกยงัหดตวัต่อเนื่องและอปุสงค์ภายในประเทศยงัฟืน้ตวัอย่างช้าๆ ด้านการลงทนุในภาคก่อสร้างปรับดี
ขึน้เล็กน้อยจากไตรมาสก่อนตามการขยายตวัของพืน้ท่ีรับอนญุาตก่อสร้าง ทัง้นี ้ภาวะตลาดอสงัหาริมทรัพย์ในไตรมาส4 ปี 2558 
ปรับดีขึน้ โดยจ านวนท่ีอยู่อาศยัท่ีได้รับอนมุตัิสินเชื่อปล่อยใหม่ขยายตวัร้อยละ 6.6 และจ านวนท่ีอยู่อาศยัเปิดขายใหม่ปรับเพิ่มขึน้
ร้อยละ 5.2 จากท่ีอยู่อาศยัแนวราบเป็นส าคญั ส่วนหนึ่งมาจากแผนการด าเนินงานของผู้ประกอบการท่ีหนัมาเปิดโครงการท่ีอยู่
อาศยัแนวราบแทนอาคารชดุท่ีเปิดขายไปแล้วค่อนข้างมากในช่วงคร่ึงแรกของปี 2558 
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ที่มา : ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
 
ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อตัราเงินเฟ้อทัว่ไปติดลบน้อยลงจากไตรมาสก่อนหน้า อนัเป็นผลมาจากฐานราคาน า้มนัท่ีทยอยลดลง  
ขณะท่ีอตัราการว่างงานทรงตวัในระดบัต ่า โดยการจ้างงานในไตรมาส 4 ปี 2558 เพิ่มขึน้จากไตรมาสก่อนหน้า อนัเป็นผลจากการ
จ้างงานในภาคเกษตร เน่ืองจากฝนท่ีตกล่าช้า ท าให้ผลผลิตข้าวนาปีถกูเลื่อนมาเก็บเกี่ยวในไตรมาส 4 มากขึน้ ด้านดุลบญัชี
เดินสะพดัเกินดลุอย่างต่อเนื่อง อนัเป็นผลมาจากมลูค่าการน าเข้าท่ียงัซบเซา  
 
อย่างไรก็ดี ภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 4 ปี 2558 มีปัจจยัลบจากจากรายได้เกษตรกรท่ีตกต ่า โดยหดตวัร้อยละ  8.8 เทียบกบั
ช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า อนัเป็นผลจากราคายางพาราและอ้อยท่ีปรับลดลงและผลผลิตข้าวเปลือกท่ีลดลงจากสถานการณ์ภยั
แล้ง ด้านมลูค่าการส่งออกสินค้าหดตวัสงู อนัมีสาเหตจุากราคาสินค้าหลายชนิดท่ีหดตวัตามราคาน า้มนัในตลาดโลก และปริมาณ
การส่งออกท่ีหดตวัตามการชะลอตวัของเศรษฐกิจจีนและอาเซยีนเป็นหลกั เช่นเดียวกบัมลูค่าการน าเข้าในไตรมาส 4 ปี 2558 ท่ีหด
ตวัร้อยละ 13.2 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า และเมื่อหกัทองค าแล้วการน าเข้าจะหดตวัในอตัราท่ีเพิ่มขึน้เป็นร้อยละ  
15.3 โดยการน าเข้าหดตวัในเกือบทกุหมวดสินค้า ยกเว้นหมวดสินค้าทนุ ตามราคาน า้มนัดิบท่ีหดตวัสงู และกิจกรรมการผลิตท่ี
ชะลอลงตามการส่งออกท่ียงัไม่ฟืน้ตวั 
 
o แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2559 
ข้อมลูจากส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (“สศช.”) ณ เดือนกมุภาพนัธ์ 2559 คาดการณ์แนวโน้ม
เศรษฐกิจไทย ปี 2559 ว่าจะขยายตวัร้อยละ 2.8 –3.8 โดยมีค่ากลางท่ีร้อยละ 3.3 เร่งขึน้จากการขยายตวัร้อยละ 2.8 ในปี 2558 
โดยมีปัจจยัสนบัสนนุจาก (1) การเร่งขึน้ของการใช้จ่ายและการลงทนุภาครัฐ ตามกรอบงบประมาณรายจ่ายและอตัราการเบิกจ่าย
ในปีงบประมาณ 2559 ท่ีสงูขึน้ ประกอบกบัความคืบหน้าของโครงการลงทนุด้านโครงสร้างพืน้ฐานของภาครัฐท่ีส่งผลให้อตัราการ
เบิกจ่ายของรัฐวิสาหกิจเพิ่มขึน้ (2) แรงส่งจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจท่ีรัฐบาลประกาศเพิ่มเติมในช่วงเดือนกนัยายน 2558 – 
มกราคม 2559 (3) แนวโน้มการอ่อนค่าของเงินบาท ซึง่จะช่วยให้มลูค่าการส่งออกในรูปเงินบาทขยายตวัเร่งขึน้และส่งผลให้รายรับ
และสภาพคล่องของผู้ประกอบการดีขึน้ต่อเน่ืองจากในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2558 (4) ราคาน า้มันท่ีคาดว่าจะอยู่ในระดบัต ่ากว่าปี 
2558 ซึง่จะสนบัสนนุอ านาจซือ้ของประชาชนและภาคธุรกิจ และสนบัสนนุการด าเนินนโยบายการเงินผ่อนคลายอย่างต่อเนื่อง และ 
(5) การขยายตวัอย่างต่อเน่ืองของภาคการท่องเท่ียวทัง้นี ้คาดว่ามลูค่าการส่งออกสินค้าจะขยายตวั  ร้อยละ 1.2 การบริโภคของ
ครัวเรือนและการลงทนุรวม จะขยายตวัร้อยละ 2.7 และร้อยละ 4.9 ตามล าดบั อตัราเงินเฟ้อทัว่ไปอยู่ในช วงร้อยละ (-0.1) - 0.9 
และบญัชีเดินสะพดัเกินดลุร้อยละ 8.2 ของ GDP 
 
 

จ านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศปี 2557 - 2558 อัตราการว่างงานปี 2555 - 2558 
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ภาวะเศรษฐกิจภมิูภาคอาเซยีน  
o ภาวะเศรษฐกิจภมูิภาคอาเซยีนไตรมาส 4 ปี 2558 
ข้อมลูจาก สศช. ณ เดือนกมุภาพนัธ์ 2559 ระบวุ่า เศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มอาเซยีน ส่วนใหญ่ขยายตวัได้ดีขึน้ต่อเน่ืองตามอปุ
สงค์ภายในประเทศ ซึ่งช่วยชดเชยการหดตัวของการส่งออก โดยเศรษฐกิจเวียดนามมีอัตราการขยายตัวสูงสุดท่ีร้อยละ 6.7 
รองลงมาได้แก่ ฟิลิปปินส์ขยายตวัร้อยละ 5.8  มาเลเซยีขยายตวัร้อยละ 4.9  อินโดนีเซียขยายตวัร้อยละ 4.8 และสิงค์โปร์ขยายตวั
ร้อยละ 2.1 ในขณะท่ีอตัราเงินเฟ้อของประเทศต่างๆ ในกลุ่มนีย้งัปรับตวัลดลงตามราคาพลงังานในเกือบทกุประเทศ 
 

ตาราง : อัตราขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศในภมิูภาคอาเซยีน ปี 2557 - 2558 
 การส่งออก (%YoY) GDP (%YoY) เงนิเฟ้อ (%YoY) 

2557 2558 2557 2558 2559F** 2557 2558 
ทัง้ปี ทัง้ปี Q3 Q4 ทัง้ปี ทัง้ปี Q3 Q4 ทัง้ปี ทัง้ปี ทัง้ปี Q3 Q4 

อินโดนีเซีย -3.6 -14.6 -16.2 -18.8 5.0 4.8 4.7 5.0 5.3 6.4 6.4 7.1 4.8 
มาเลเซีย 2.4 -14.6 -17.0 -15.1 6.0 4.9* 4.7 na 4.5 3.1 2.1 3.0 2.6 
ฟิลิปปินส์ 9.5 -5.6 -8.1 -5.0 6.1 5.8 6.1 6.3 6.4 4.2 1.4 0.6 1.0 
สิงคโปร์ -0.4 -14.5 -17.2 -13.3 3.0 2.1 1.8 2.0 na 1.0 -0.5 -0.6 -0.7 
เวียดนาม 13.7 7.9 9.4 4.4 6.0 6.7 6.9 7.0 6.6 4.1 0.6 0.5 0.3 
หมายเหต:ุ  *  ตวัเลขคาดการณ์โดย สศช. 
 **  ตวัเลขคาดการณ์โดยธนาคารโลก 
ท่ีมา: สศช. และธนาคารโลก 
 
o แนวโน้มเศรษฐกิจภมูิภาคอาเซียนปี 2559 
ข้อมลูจากรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลก เดือนมกราคม 2559 ของธนาคารโลก ระบถุึงแนวโน้มเศรษฐกิจในปี 2559 ของภมูิภาค
เอเซยีตะวนัออกและแปซฟิิกว่า จะอยู่ท่ีประมาณร้อยละ 6.3 และหากไม่นบัรวมจีน อตัราการเติบโตของเศรษฐกิจภมูิภาคนี ้จะอยู่ท่ี
ร้อยละ 4.8   ทัง้นี ้ธนาคารโลกคาดการณ์ว่า เศรษฐกิจอินโดนีเซียจะเติบโตร้อยละ 5.3 อันเป็นผลจากการปฏิรูปเพื่อกระตุ้นการ
ลงทนุและเพิ่มศกัยภาพในการสร้างผลผลิต เช่นเดียวกนักบัเศรษฐกิจฟิลิปปินส์ท่ีคาดว่าจะร้อยละ 6.4 อนัเป็นผลจากการใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้จากโครงการภาครัฐและโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลและเอกชน ขณะท่ีเศรษฐกิจเวียดนามจะขยายตัวในอตัรา
ใกล้เคียงกับปี 2558 โดยจะขยายตัวร้อยละ 6.6 ในปี 2559 อนัเป็นผลจากการขยายตวัของภาคการลงทนุ การบริโภค และภาค
ส่งออก อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจมาเลเซียคาดว่าจะขยายตัวลดลงมาอยู่ ท่ีร้อยละ 4.5 ซึ่งเป็นผลจากการลดลงของอุปสงค์
ภายในประเทศ 
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เอกสารแนบ 2 ข้อมูลบริษทั บิก๊ซ ีซเูปอร์เซน็เตอร์  จ ากัด (มหาชน) 
 
1.  ประวัตแิละความเป็นมาของบริษัท 
 
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์  จ ากัด (มหาชน) (“BIGC”)  จัดตัง้และมีภูมิล าเนาในประเทศไทย โดยมีบริษัทใหญ่ของกลุ่ม คือ 
Casino Guichard-Perrachon ซึ่งเป็นผู้น าในธุรกิจค้าปลีกของประเทศฝร่ังเศสและเป็นผู้ประกอบการค้าปลีกด้านอาหารท่ีมี
ชื่อเสียงของโลก BIGC ด าเนิน 2 ธุรกิจหลกั คือ ธุรกิจค้าปลีกในรูปแบบไฮเปอร์มาร์เก็ต  และธุรกิจให้เช่าพืน้ท่ีท่ีอยู่ ณ ศนูย์การค้า 
โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 BIGC และบริษัทฯ ย่อยมีร้านค้าท่ีเปิดให้บริการจ านวน 734 ร้านค้า ทัง้นี ้พัฒนาการท่ีส าคญัด้าน
ต่างๆ ของบริษัทในช่วงท่ีผ่านมา มีดงันี ้
ปี 2554 :  BIGC ซือ้กิจการคาร์ฟร์ูในประเทศไทย (จ านวน 43 สาขา)  

 คาร์ฟูร์ จ านวน 15 สาขาได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้า ซึ่งเป็นห้างไฮเปอร์มาร์เก็ตรูปแบบใหม่
ระดบัพรีเมี่ยม โดยก าหนดเป้าหมายลกูค้าท่ีมีรายได้ระดบักลางถงึสงู 

 เปิดตวับิ๊กซีจมัโบ้ ซึง่เป็นร้านค้ารูปแบบใหม่ท่ีมีขนาดใหญ่ ก าหนดกลุ่มลกูค้าเป้าหมายเป็นครอบครัว
ขนาดใหญ่ ร้านค้าปลีกขนาดเล็ก โรงแรมและกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย อาทิ โรงแรม ร้านอาหาร 
ธุรกิจจดัเลีย้ง สถาบนั หรือครอบครัวขนาดใหญ่ 

ปี 2555 :  BIGC จับมือกับบมจ.บางจากปิโตเลียม น าร้านค้ามินิบิ๊กซีไปเปิดให้บริการในสถานีบริการน า้มันบาง
จากทัว่ประเทศ โดยมีร้านค้ามินิบิก๊ซ ี7 สาขาท่ี BIGC ทดลองเปิดในสถานีบริการน า้มนับางจาก 

 BIGC ประสบความส าเร็จในการระดมทนุผ่านการเสนอขายหุ้นแบบจ าเพาะเจาะจงจ านวน 26.4 ล้าน
หุ้น เมื่อเดือนพฤษภาคม 2555 

ปี 2556 :  BIGC เร่ิมท าโครงการความรับผิดชอบต่อสงัคม เพื่อเป็นส่วนหนึง่ของการฉลองครบรอบ 20 ปี  
 เดือนเมษายน 2556 BIGC เข้าท าสญัญาให้ความร่วมมือเยี่ยงพนัธมิตรทางธุรกิจคนพิเศษกบับางจาก 

ปิโตรเลียม โดยตัง้เป้าในการเปิดร้านค้ามินิบิก๊ซใีนป๊ัมน า้มนับางจาก 
 BIGC เป็นตวัแทนบริษัทประกนัภยัหลายราย เพื่อให้ลกูค้าสามารถเลือกสรรกรมธรรม์แบบง่ายแก่การ

สมคัร และคุ้มราคาอย่างหลากหลายรูปแบบ 
ปี 2557 :  เป็นปีแห่งพฒันาการด้านซพัพลายเชน โดยในไตรมาส 2 เปิดศนูย์กระจายสินค้าส าหรับร้านค้ามินิบิ๊กซ ี

ต่อมาในไตรมาส 3 เปิดศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้า พร้อมกับเร่ิมสร้างศูนย์กระจายสินค้าส าหรับสินค้า
ประเภทอาหารสด 

 เร่งการพฒันาธุรกิจ e-commerce (การท าธุรกรรมผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์) โดยในไตรมาส 1 มีการตัง้
บริษัทท่ีมุ่งเน้นด้วยวตัถปุระสงค์ด้านอี-คอมเมิร์ซอย่างเดียว ภายใต้ชื่อ Cdiscount.co.th และต่อมาใน
ไตรมาส 3 ได้มีการปรับโฉมและประสิทธิภาพของการขายออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของ BIGC 

 ด าเนินการควบคมุค่าใช้จ่ายและพฒันาประสิทธิผลการท างานในหลายด้าน 
 มีการขยายสาขาในทกุประเภทต่อเนื่องทัง้ปี 

ปี 2558 :  มีการเติบโตของยอดขายสินค้าประเภทอาหาร จากการเปลี่ยนรูปแบบการน าเสนอความคุ้มค่าคุ้มราคา
ระหว่างรายการสินค้า ราคา และคปูองส่วนลด 

 มีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของรายได้ค่าเช่าและค่าบริการพืน้ท่ีจากการปรับเปลี่ยนและปรับปรุงสาขา
ของไฮเปอร์มาร์เก็ตให้มีการใช้พืน้ท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มรายได้ค่าเช่าพืน้ท่ี 

 เกิดผลส าเร็จในการลดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร จากการบริหารจดัการต้นทนุท่ีมีประสิทธิภาพ 
 การปรับปรุงระบบห่วงโซ่อุปทานในช่วงหลายปีท่ีผ่านมาได้ด าเนินการแล้วเสร็จ โดยเปิดศนูย์กระจาย

สินค้าอาหารสดแห่งใหม่อย่างเต็มรูปแบบในช่วงกลางปี 2558 
 ร่วมโครงการกับพันธมิตรในการพัฒนาความแข็งแกร่งของโปรแกรมการสร้างความภักดีของลูกค้า 

(Loyalty Coalition Program) 
 พฒันาความร่วมมือกบัไปรษณีย์ไทย โดยไปรษณีย์ไทยได้ด าเนินการติดตัง้ตู้ ไปรษณีย์อจัฉริยะแห่งแรก
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ในประเทศไทยท่ีบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์สาขาสุวินทวงศ์ และร่วมมือในการด าเ นินธุรกิจพาณิชย์
อิเล็คทรอนิคส์ในการส่งของเข้าไปจ าหน่ายในประเทศเพื่อนบ้าน โดยมีแผนท่ีจะเร่ิมจากประเทศกมัพชูา
เป็นประเทศแรก 

 ร่วมมือกบัผู้ประกอบการขนส่งอาหารสดแฮปปีเ้ฟรช ในการขยายการจดัส่งสินค้าอาหารสดของ BIGC 
ถงึมือลกูค้า โดยเร่ิมด าเนินการในช่วงปลายปี 2558 

 ขยายธุรกิจในทกุรูปแบบร้านค้า โดยปี 2558 มีการเปิดสาขาใหม่ ได้แก่ ไฮเปอร์มาร์เก็ต 2 สาขา บิ๊กซ ี
มาร์เก็ต 18 สาขา มินิ บิก๊ซ ี67 สาขา และร้านขายยาเพรียว 14 สาขา ท าให้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 
มีไฮเปอร์มาร์เก็ต รวมทัง้สิน้ 125 สาขา (บิก๊ซ ีซเูปอร์เซน็เตอร์, บิก๊ซ ีเอ็กซ์ตร้า และบิก๊ซ ีจมัโบ้) บิก๊ซมีาร์
เก็ต 55 สาขา มินิบิก๊ซ ี391 สาขา (ในจ านวนนี ้154 สาขาตัง้อยู่ในสถานีบริการน า้มนับางจาก) และร้าน
ขายยาเพรียว 163 สาขา 

 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 BIGC มีทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว 8,250,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 
825,000,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท และมีทนุจดทะเบียนช าระแล้ว 8,250,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั
จ านวน 825,000,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 นิติบคุคลท่ี BIGC ถือหุ้นตัง้แต่ร้อยละ 10.00 ขึน้ไป มีดงันี ้

ช่ือบริษัท 
สัดส่วนการถือ
หุ้นของBIGC 

(%) 

ทุนจดทะเบียน 
(ล้านบาท) 

ทุนช าระแล้ว 
(ล้านบาท) 

ประเภทธุรกิจ 

บริษัทย่อยทางตรง 
บริษัท เชียงใหม ่บิ๊กซี (2001) จ ากดั 100.00 300.00  300.00  หยดุด าเนินธุรกิจ 
บริษัท เซ็นทรัลซเูปอร์สโตร์ จ ากดั 100.00 1,300.00 1,220.00 ให้เชา่อสงัหาริมทรัพย์และลงทนุใน

บริษัทอ่ืน บริษัท เทพารักษ์ บิ๊กซี จ ากดั 100.00 80.00  80.00  
บริษัท เชียงราย บิ๊กซี จ ากดั 100.00 180.00  180.00  ให้เชา่อสงัหาริมทรัพย์ 
บริษัท สรุาษฎร์ บิ๊กซี จ ากดั 100.00 200.00  140.00  ให้เชา่อสงัหาริมทรัพย์ 
บริษัท บิ๊กซี ดิสทริบิวชัน่ จ ากดั 100.00 1.00  1.00  หยดุด าเนินธุรกิจ 
บริษัท เซ็นคาร์ จ ากดั 39.00 10,000.00 8,950.00 ให้เชา่อสงัหาริมทรัพย์ 
บริษัท พิษณโุลก บิ๊กซี 2015 จ ากดั 
(เดิมช่ือ “BIGC เอสเอสซีพี (ประเทศ
ไทย) จ ากดั”) 

100.00 5,462.00 
 

5,462.00 
 

ธุรกิจค้าปลีกและลงทนุในบริษัทอ่ืน 

บริษัท บิ๊กซี ซเูปอร์เซ็นเตอร์ (ลาว) 
จ ากดั จดัตัง้ที่ สปป.ลาว 

100.00 157.00  31.00  ธุรกิจค้าสง่และค้าปลีก  
(ยงัไมไ่ด้เร่ิมประกอบธุรกิจ) 

บริษัทย่อยทางอ้อม 
บริษัท เซ็นทรัล พทัยา จ ากดั 100.00 80.00  80.00  ให้เชา่อสงัหาริมทรัพย์ 
บริษัท อดุร บิ๊กซี จ ากดั 100.00 850.00  737.95  ให้เชา่อสงัหาริมทรัพย์ 
บริษัท อินทนนท์แลนด์ จ ากดั 100.00 841.00  841.00  ให้เชา่อสงัหาริมทรัพย์ 
บริษัท บิ๊กซี แฟร่ี จ ากดั 96.82 440.00  440.00  ธุรกิจค้าปลีก 
บริษัท พระราม 2 บิ๊กซี จ ากดั 99.99 5.00  5.00  ให้เชา่อสงัหาริมทรัพย์ 
บริษัท พิษณโุลก บิ๊กซี จ ากดั 100.00 1,050.00 

 
1,050.00 

 
ธุรกิจค้าปลีกและ 
ให้เชา่อสงัหาริมทรัพย์ 

บริษัท เซ็นคาร์ จ ากดั 61.00 10,000.00 8,950.00 ให้เชา่อสงัหาริมทรัพย์ 
บริษัทร่วม 
บริษัท ซี ดีสทริบวิชัน่ (ประเทศไทย) 
จ ากดั 

30.00 100.00  100.00  พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 



รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการได้มาซึง่สินทรัพย์ 
 

 
106 

  

ช่ือบริษัท 
สัดส่วนการถือ
หุ้นของBIGC 

(%) 

ทุนจดทะเบียน 
(ล้านบาท) 

ทุนช าระแล้ว 
(ล้านบาท) 

ประเภทธุรกิจ 

บริษัท ซี-ดีสทริบิวชัน่ เอเชีย พีทีอี ลิมิ
เต็ด จดัตัง้ที่สิงคโปร์ 

40.00 4.50  
ล้านยโูร 

4.50  
ล้านยโูร 

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

ท่ีมา : แบบ 56-1 ปี 2557 และงบการเงินงวด 9 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 ของ BIGC 
 
2. ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

 
BIGC ประกอบธุรกิจห้างค้าปลีก มีสาขาอยู่ทัว่ประเทศ โดยมีรูปแบบร้านค้า แบง่ออกเป็น 8 ประเภท ดงันี ้

แบรนด์ รูปแบบร้านค้าและกลุ่มเป้าหมาย 
 บิ๊กซี ซเูปอร์เซ็นเตอร์ ห้างไฮเปอร์มาร์เก็ต มีเป้าหมายเป็นลกูค้าที่มีรายได้ระดบัปานกลางถึงล่าง โดยมุ่งเน้นการน าเสนอสินค้าและ

บริการที่หลากหลาย ราคาประหยดั และมีคณุภาพ 
 บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า ห้างไฮเปอร์มาร์เก็ต มีเป้าหมายเป็นลกูค้าที่มีรายได้ระดบัปานกลางถึงบน โดยน าเสนอสินค้า         พรีเม่ียม 

อาหารสดและอาหารแห้ง รวมถึงสินค้าน าเข้าจากตา่งประเทศ โดยเฉพาะจากกลุ่ม แบรนด์Casino สินค้ากลุ่ม
เทคโนโลยี ไวน์ และสินค้าพิเศษอ่ืนๆ 

 บิ๊กซี จมัโบ้ ผสมผสานระหวา่งไฮเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าแบบขายสง่ มีกลุม่เป้าหมายเป็นลกูค้าที่ซือ้ส่ง ซือ้ปลีก และกลุ่ม
ครอบครัวใหญ่ นอกจากนี ้ยงัมีบิ๊กซี จมัโบ้ สเตชัน่ ซึง่เป็นสว่นหนึ่งของบิ๊กซี ซเูปอร์เซ็นเตอร์ที่พทัยาและอยธุยา 
โดยทัง้สองแหง่จบักลุม่ลกูค้าประเภท HoReCa ได้แก่ ผู้ประกอบการโรงแรม ร้านอาหารและธุรกิจจดัเลีย้ง 

 บิ๊กซี มาร์เก็ต ซเูปอร์มาร์เก็ตที่มีจดุแข็งด้านสินค้าคุ้มคา่ ราคาถกูและมีโปรโมชัน่เดียวกบัที่วางจ าหน่ายในร้านค้าไฮเปอร์มาร์
เก็ต โดยมีเป้าหมายเป็นลกูค้าที่มีรายได้ระดบัปานกลางถึงลา่ง บิ๊กซี มาร์เก็ต แตกตา่งจากซเูปอร์มาร์เก็ตทัว่ไป
ที่เน้นเฉพาะการจ าหน่ายอาหาร แตบ่ิ๊กซี มาร์เก็ต มีทัง้อาหารสด ของใช้และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

 มินิ บิ๊กซี ร้านค้าในชมุชน มีเป้าหมายเป็นลกูค้าที่มีรายได้ระดบัปานกลางถึงล่าง ในปี 2555 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ได้ลง
นามบนัทกึความตกลงร่วมมือด้านค้าปลีกกบัBIGC บางจากปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) โดยเปิดสาขามินิ บิ๊ก
ซี ในสถานีบริการน า้มนับางจาก 

 ร้านขายยาเพรียว ร้านจ าหน่ายเวชภณัฑ์ และผลิตภณัฑ์บ ารุงสขุภาพและความงาม ส่วนใหญ่ตัง้อยู่ในไฮเปอร์มาร์เก็ต และบิ๊กซี 
มาร์เก็ต แตย่งัมีร้านขายยาเพรียวที่แยกเป็นเอกเทศด้วย 

 บิ๊กซี ช็อปปิง้ ออนไลน์ ร้านค้าออนไลน์ที่น าบริการ BIGC มอบให้ลกูค้าผ่านการใช้เว็บไซต์ แอพพลิเคชัน่บนสมาร์ทโฟน และการแส
กนคิวอาร์โค้ด (QR Code) 

 ซีดิสเคาท์.ซีโอ.ทีเอช 
(Cdiscount.co.th) 

เป็นการจบัจ่ายผ่านอินเตอร์เน็ตอย่างเต็มรูปแบบ โดยบิ๊กซีได้ร่วมเป็นพนัธมิตรกับ Cdiscount International 
BV เม่ือวนัที่ 28 กมุภาพนัธ์ 2557 เปิดตวัเว็บไซต์จ าหน่ายสินค้าที่ไม่ใช่กลุ่มอาหาร และจะช่วยเสริมทพัให้กับ 
“บิ๊กซี ช็อปปิง้ ออนไลน์” ซึง่เป็นชอ่งทางการขายผ่านอินเตอร์เน็ตที่มีอยู่แล้ว และเน้นไปที่การขายของใช้ทัว่ไป
เป็นหลกั 

 
นอกจากนี ้ศนูย์การค้ามีความส าคญัอย่างยิ่งในการท าให้บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เป็น “ศนูย์การจบัจ่ายแบบครบวงจร” โดยรายได้
จากการให้เช่าพืน้ท่ีเป็นส่วนส าคญัของผลประกอบการของ BIGC ผู้ เช่าศนูย์การค้าของ BIGC สามารถแบ่งได้เป็น 5 กลุ่ม ตาม
ลกัษณะของการเช่าและประเภทของธุรกิจ ดงันี ้
 ผู้ เช่ารายใหญ่ ประกอบด้วยผู้ประกอบธุรกิจ ซึง่ต้องการพืน้ท่ีขนาดใหญ่ท่ีช่วยตอบสนองความต้องการของลกูค้าท่ีมี

ความต้องการเฉพาะทาง อาทิ ร้านจ าหน่ายอปุกรณ์ตกแต่งภายในบ้าน โรงภาพยนตร์ หรือร้านเคร่ืองใช้
ไอที เป็นต้น ซึง่ผู้ เช่ารายใหญ่เหล่านี ้มีบทบาทส าคญัในการดงึลกูค้ามาสู่ศนูย์การค้าอย่างมาก ช่วยเติม
เต็มให้ BIGC เป็นจดุหมายปลายทางท่ีครบครันทัง้ด้านสินค้าและบริการส าหรับลกูค้า 

 ร้านค้า ประกอบด้วยผู้จ าหน่ายผลิตภัณฑ์และให้บริการ ซึง่เป็นท่ีรู้จกัในกลุ่มผู้บริโภค อาทิ ร้านค้าเคร่ืองแต่ง
กาย ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ธนาคาร ซึง่ร้านค้าเหล่านีไ้ด้น าสินค้าและบริการ ซึง่เป็นท่ีต้องการของลกูค้า
มาช่วยเพิ่มศกัยภาพในการดงึดดูลกูค้า ส่งเสริมภาพลกัษณ์ และความหลากหลายของสินค้าและบริการ
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ใน BIGC  
 ศนูย์อาหาร ศนูย์การค้า BIGC ทกุแห่งจะมีศนูย์อาหารคณุภาพ ราคาประหยดั เป็นทางเลือกในการลดค่าใช้จ่ายใน

ชีวิตประจ าวนัให้กบัลกูค้า 
 บิก๊ บาซาร์ ประกอบด้วยผู้ประกอบการร้านค้ารายเล็กท่ีจ าหน่ายสินค้าหลากหลาย เช่น เคร่ืองประดับเคร่ืองแต่ง

กาย ผลิตภณัฑ์พืน้บ้าน ของเล่นเด็ก ฯลฯ 
 พืน้ท่ีเช่า

ชัว่คราว 
ประกอบด้วยผู้ เช่ารายย่อย มีรูปแบบเป็นบูธสินค้าขนาดเล็กท่ีจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ท่ีปรับเปลี่ยนไปตาม
กระแสความนิยมและความต้องการของลกูค้า โดยจะมีพืน้ท่ีเช่าอยู่ทัง้ด้านในและด้านนอกของอาคาร
เพื่อสร้างบรรยากาศและความสนกุสนานในการจบัจ่ายใช้สอย 

 
โครงสร้างรายได้ ของ BIGC และบริษัทย่อยส าหรับปี 2556 – 2558 เป็นดงันี ้
 

ตาราง: โครงสร้างรายได้ของ BIGC และบริษทัย่อย ส าหรับปี 2556 – 2558 
  
(หน่วย : ล้านบาท) 

2556 2557 2558  
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า % 

รายได้จากการขาย 118,177  90.2     121,845  90.0     119,620  89.5 
รายได้คา่เชา่และคา่บริการ          8,745  6.7         9,385  6.9         9,787  7.3 
รายได้อ่ืน         4,049  3.1         4,165  3.1         4,302  3.2 
รวมรายได้     130,971  100    135,395  100    133,709  100 
 ที่มา : แบบ 56-1 ปี 2557 และขา่วแจ้งตลาดหลกัทรัพย์ฯ ของ BIGC ฉบบัวนัที่ 10 กมุภาพนัธ์ 2559 

 
3. คณะกรรมการและผู้บริหาร 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทของ BIGC มีดงันี ้

ตาราง: คณะกรรมการบริษทัของ BIGC ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
รายช่ือ ต าแหน่ง 

1.  นายอคันี ทบัทิมทอง ประธานคณะกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 
2.  นายโรเบิร์ต เจมส์ ซิสเซล ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร/ กรรมการผู้จดัการใหญ่/ กรรมการ 
3.  นายประพนัธ์ เอ่ียมรุ่งโรจน์ กรรมการ 
4.  น.ส.ร าภา ค าหอมร่ืน กรรมการ 
5.  นายฟิลิปป์ อลาคอน กรรมการ 
6.  นายกีโยม ปีแอร์ อองตวน มาแร็ง ฮมัเบิร์ต กรรมการ 
7.  นางโจซีลีน เดอ โคลซาด กรรมการ 
8.  นางดิแอน โคลิช กรรมการ 
9.  นายอคัเว โดดา กรรมการ 
10.  นายกาเบรียล นาอรีู กรรมการ 
11.  นายสตีเฟ่น โจเซฟ แคมมิแลร่ี กรรมการ 
12.  นายสรร วิเทศพงษ์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
13.  นายวชัรา ตนัตริยานนท์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
14.  นายกิจจา ปัทมสตัยาสนธิ กรรมการอิสระ 
15.  น.ส.สวุภา เจริญยิ่ง  กรรมการอิสระ 
  ท่ีมา : แบบ 56-1 ปี 2557 ของ BIGC และ www.set.or.th 
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ทัง้นี ้กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัทของ BIGC คือ กรรมการกลุ่มท่ี 1 คือ นางดิแอน โคลิช นายโรเบิร์ต เจมส์ ซิสเซล และ 
นางโจซลีีน เดอ โคลซาด และกรรมการกลุ่มท่ี 2 คือ นางสาวร าภา ค าหอมร่ืน นายกีโยม ปีแอร์ อองตวน มาแร็ง ฮมัเบิร์ต และนาย
ฟิลิปป์ อลาคอน โดยให้กรรมการกลุ่มท่ี 1 คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกบักรรมการกลุ่มท่ี 2 คนใดคนหนึ่งรวมเป็นสองคนและ
ประทบัตราส าคญัของบริษัท 
 
4. ผู้ถือหุ้น 
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ BIGC ณ วนัท่ี 22 เมษายน 2558 มีรายละเอียดดงันี ้ 

ตาราง: ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ BIGC ณ วันที่ 22 เมษายน 2558 

 รายช่ือผู้ถือหุ้น 
จ านวนหุ้น 
 (หุ้น) 

สัดส่วนการถือหุ้นต่อ 
จ านวนหุ้นทัง้หมด (ร้อยละ) 

1. บริษัท เสาวนีย์โฮลดิง้ส์ จ ากดั1/ 218,280,000 26.46 
2. GEANT INTERNATIONAL B.V.1/ 194,220,000 23.54 
3. GEANT INTERNATIONAL BV1/ 70,577,600 8.55 
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั 59,547,443 7.22 
5. MRS.ARUNEE CHAN 28,479,214 3.45 
6. UBS AG SINGAPORE BRANCH 18,000,000 2.18 
7. BARCLAYS BANK PLC, SINGAPORE 15,900,000 1.93 
8. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 10,881,438 1.32 
9. CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED 10,803,600 1.31 
10. BANK OF SINGAPORE LIMITED-BOS SEG A/C 102016 9,902,402 1.20 

 รวมผู้ถือหุ้น 10 รายแรก 636,591,697 77.16 
11. ผู้ ถือหุ้นอ่ืน 188,408,303 22.84 

 รวม 825,000,000 100.00 
หมายเหต ุ:  1/ เป็นผู้ ถือหุ้นซึง่มีอิทธิพลในการบริหารงานของ BIGC และมีการจดัสง่ตวัแทนให้เป็นผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้เป็นกรรมการของ BIGC 

ที่มา : แบบ 56-1 ปี 2557 ของ BIGC และ www.set.or.th 

5. สรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
 
ข้อมลูทางการเงินตามงบการเงินของของ BIGC ส าหรับปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 – 2558 ท่ีผ่านการตรวจสอบจากบริษัท 
ส านกังาน อีวาย จ ากดั มีรายละเอียดโดยสรุปดงันี ้
 

ตาราง: สรุปฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงานของ BIGC ส าหรับปีบญัชี 2556 – 2558 
งบแสดงฐานะการเงิน งบการเงนิรวม 
(หน่วย : ล้านบาท) 2556 2557 2558 

สินทรัพย์หมุนเวียน 
   เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 7,174.63 11,413.53 2,367.84 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 322.85 227.97 240.03 
ลกูหนีคู้ค้่าและลกูหนีร้้านค้าเชา่ 3,258.11 3,206.13 3,138.10 
สินค้าคงเหลือ 9,535.32 11,552.36 10,918.35 
สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น 1,490.96 914.14 995.63 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 21,781.87 27,314.14 17,659.95 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

   เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วม 0.00 84.00 351.00 
อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 16,284.65 16,187.61 16,003.14 
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งบแสดงฐานะการเงิน งบการเงนิรวม 
(หน่วย : ล้านบาท) 2556 2557 2558 

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์  26,194.65 26,042.70 27,035.90 
คา่ความนิยม 26,722.03 26,722.03 26,722.03 
สิทธิการเชา่ 5,058.14 4,778.78 5,117.23 
สินทรัพย์ไมมี่ตวัตนอ่ืน 110.16 153.99 146.19 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัช ี 607.49 689.80 709.37 
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 405.41 805.30 826.35 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 75,382.52 75,464.22 76,911.23 
รวมสินทรัพย์ 97,164.39 102,778.36 94,571.17 
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 

   หนีสิ้นหมุนเวียน 
   เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 6,000.00 6,000.00 0.00 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 26,997.61 28,863.72 28,319.61 
สว่นของรายได้สิทธิการเชา่รอตดับญัชีที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี  37.16 36.65 45.20 
สว่นของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 1,675.00 4,675.00 5,675.00 
ภาษีเงินได้ค้างจา่ย 286.62 400.28 183.00 
ประมาณการหนีส้ินระยะสัน้ 78.56 46.36 48.23 
หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 2,080.77 2,080.19 2,257.05 
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 37,155.73 42,102.21 36,528.09 
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน 

   รายได้สิทธิการเชา่รอตดับญัช ี- สทุธิจากสว่นที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 186.12 157.55 411.90 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สทุธิจากสว่นที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่ง
ปี 

18,650.00 13,975.00 6,300.00 

หนีส้ินตามสญัญาเชา่การเงิน - สทุธิจากสว่นที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 247.89 237.80 226.60 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 387.50 453.71 547.11 
หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัช ี 1,458.24 1,536.01 1,621.85 
หนีส้ินไมห่มนุเวียนอื่น 2,040.70 2,169.48 2,264.87 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 22,970.46 18,529.55 11,372.33 
รวมหนีสิ้น 60,126.19 60,631.76 47,900.42 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 

   ทนุจดทะเบียน 8,250.00 8,250.00 8,250.00 
ทนุที่ออกและช าระแล้ว 8,250.00 8,250.00 8,250.00 
สว่นเกินมลูคา่หุ้น 5,955.65 5,955.65 5,955.65 
ก าไร (ขาดทนุ) สะสม 22,879.13 27,985.94 32,690.24 
องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ ถือหุ้น (65.75) (65.75) (235.75) 
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 37,019.03 42,125.84 46,660.14 
สว่นของผู้ มีสว่นได้เสียที่ไมมี่อ านาจควบคมุของบริษัทยอ่ย 19.17 20.75 10.61 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 37,038.20 42,146.59 46,670.75 
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 97,164.39 102,778.36 94,571.17 

 
งบแสดงผลการด าเนินงาน งบการเงนิรวม 

(หน่วย : ล้านบาท) 2556 2557 2558 
รายได้ 

   รายได้จากการขายสินค้า 118,176.96 121,844.60 119,620.11 
รายได้คา่เชา่และบริการ 8,744.78 9,385.37 9,787.08 
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งบแสดงผลการด าเนินงาน งบการเงนิรวม 
(หน่วย : ล้านบาท) 2556 2557 2558 

รายได้อ่ืน 4,048.95 4,164.56 4,301.92 
รวมรายได้ 130,970.69 135,394.53 133,709.11 
ต้นทนุขายและบริการ 100,490.04 103,619.64 103,173.99 
คา่ใช้จา่ยในการขายและบริการ 18,584.82 19,231.72 18,877.12 
คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 2,350.99 2,561.21 2,457.45 
คา่ใช้จา่ยทางการเงิน 1,053.13 865.91 677.43 
รวมค่าใช้จ่าย 122,478.98 126,278.48 125,186.00 
สว่นแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 0.00 (110.57) 0.00 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 8,491.71 9,005.48 8,523.12 
คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ (1,502.30) (1,755.88) (1,621.22) 
ก าไรส าหรับปี 6,989.41 7,249.60 6,901.89 
 

งบกระแสเงนิสด งบการเงนิรวม 
(หน่วย : ล้านบาท) 2556 2557 2558 

เงินสดสทุธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมด าเนินงาน 10,072.18 11,646.70 11,387.31 
เงินสดสทุธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทนุ (7,156.34) (3,609.91) (5,575.76) 
เงินสดสทุธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจดัหาเงิน (4,521.61) (3,797.89) (14,857.25) 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ (1,605.77) 4,238.90 (9,045.69) 

 

อัตราส่วนทางการเงนิ 
งบการเงนิรวม 

2556 2557 2558 
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 0.59 0.65 0.48 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เทา่) 0.33 0.37 0.18 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด (เทา่) 0.27 0.29 0.29 
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย* (วนั) 1 1 1 
ระยะเวลาขายสินค้า (วนั) 34 37 40 
ระยะเวลาการช าระหนีโ้ดยเฉลี่ย (วนั) 98 98 101 
Cash Cycle (วนั) (63) (60) (61) 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability Ratio) 
อตัราก าไรขัน้ต้น (%) 20.83% 21.04% 20.27% 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (%) 7.29% 7.37% 6.88% 
อตัราก าไรสทุธิ (%) 5.33% 5.34% 5.16% 
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) 20.25% 18.28% 15.54% 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio) 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 7.29% 7.24% 6.99% 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 14.40% 14.73% 14.01% 
อตัราการหมนุของสินทรัพย์ (เทา่) 1.37 1.35 1.36 
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Financial Policy Ratio) 
อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เท่า) 1.62 1.44 1.03 
อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ (เทา่) 7.62 9.36 11.18 
หมายเหต ุ*เป็นอตัราสว่นที่พิจารณาเฉพาะรายได้จากการขายสินค้าโดยไมร่วมรายได้คา่เชา่และบริการ 
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ค าอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานรวมของ BIGC 
ผลการด าเนินงาน 
รายได้จากการขายสนิค้า 
ในปี 2556 BIGC มีรายได้จากการขายสินค้า จ านวน 118,176.96 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อนหน้า จ านวน 6,040.85 ล้านบาท 
หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 5.39 สาเหตหุลกัมาจากอตัราการเติบโตของยอดขายของสาขาเดิม การขยายสาขา และประโยชน์จากการเปิด
สาขาในระหว่างปี 2555 ซึง่มีผลเต็มปีในปี 2556 ทัง้นีใ้นระหว่างปี BIGC มีการขยายสาขาเพิ่มเติมในแต่ละประเภทร้านค้าดงันี ้
ไฮเปอร์มาร์เก็ตจ านวน 6 สาขา บิก๊ซมีาร์เก็ตจ านวน 12 สาขา มินิบิก๊ซจี านวน 153 สาขา และร้านขายยาเพรียวจ านวน 41 สาขา  
 
ในปี 2557 BIGC มีรายได้จากการขายสินค้า จ านวน 121,844.60 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน จ านวน 3,667.63 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึน้ร้อยละ 3.10 สาเหตหุลกัมาจากการได้รับผลประโยชน์จากการเปิดสาขาในระหว่างปี 2556 ซึง่จะมีผลเต็มปีในปี 2557  และ
การขยายสาขาอย่างต่อเน่ือง ทัง้นีใ้นระหว่างปี BIGC มีการขยายสาขาเพิ่มเติมในแต่ละประเภทดงันี ้ไฮเปอร์มาร์เก็ตจ านวน 4 
สาขา บิก๊ซมีาร์เก็ตจ านวน 7 สาขา มินิบิก๊ซจี านวน 46 สาขา และร้านขายยาเพรียวจ านวน 20 สาขา  
 
ในปี 2558 BIGC มีรายได้จากการขายสินค้า จ านวน 119,620.11 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนเป็นจ านวน 2,224.49 ล้านบาท หรือ
ลดลงร้อยละ 1.83 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากราคาสินค้าท่ีลดต ่าลงจากปีก่อนท าให้มีรายได้ลดลงตามไปด้วย ประกอบกบัสินค้ากลุ่ม
ท่ีไม่ใช่อาหารมีการแข่งขนัสงูขึน้จงึท าให้ยอดขายในกลุ่มสินค้าดงักล่าวลดลง  
 
รายได้จากการให้เช่าและค่าบริการสถานที่ 
ในปี 2556 – 2558 BIGC มีรายได้จากการให้เช่าและค่าบริการสถานท่ีเป็นจ านวน 8,744.78 ล้านบาท 9,385.37 ล้านบาท และ 
9,787.08 ล้านบาท ตามล าดบั เพิ่มขึน้ในปี 2557 และ 2558 เป็นจ านวน 640.59 ล้านบาท และ 401.71 ล้านบาท หรือคิดเป็น
เพิ่มขึน้ร้อยละ 7.33 และ 4.28 จากปีก่อนหน้า ตามล าดบั เป็นผลมาจากการเพิ่มขึน้ของพืน้ท่ีส าหรับให้เช่าจากการขยายสาขา
เพิ่มเติม และจากการบริหารจดัการพืน้ท่ีให้เช่าอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
รายได้อื่นๆ  
ในปี 2556 – 2558 BIGC มีรายได้อื่นๆ ซึง่ประกอบด้วย รายได้รับจากค่าโฆษณาซึง่เรียกเก็บจากผู้ขายโดยคิดตามการลงโฆษณา
ในแผ่นพบัโฆษณาของบริษัทฯ ค่าบริการรับจากการให้สิทธิในการจัดสื่อโฆษณาต่างๆ ภายในร้านค้า ส่วนลดการค้า เงินชดเชย
ต่างๆค่าบริการท่ีเก็บหลงัการขาย และรายได้ดอกเบีย้รับ จ านวนรวมทัง้สิน้ 4,048.95 ล้านบาท 4,164.56 ล้านบาท และ 4,301.92 
ล้านบาท ตามล าดบั ในปี 2557 และ 2558 BIGC มีรายได้อื่นๆ เพิ่มขึน้เป็นจ านวน 115.61 ล้านบาท และ 137.36 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึน้ร้อยละ 2.86 และ 3.30 จากปีก่อนหน้า ตามล าดบั เป็นผลมาจากการเติบโตของค่าโฆษณาท่ีเรียกเก็บจากการลงโฆษณาใน
โบว์ชวัร์ และค่าบริการซึง่รวมถงึการให้สิทธิในการจดัสื่อโฆษณาในร้านค้า 
 
ก าไรขัน้ต้น 
ในปี 2556 – 2558 BIGC มีก าไรขัน้ต้นจ านวน 26,431.70 ล้านบาท 27,610.33 ล้านบาท และ 26,233.20 ล้านบาท หรือคิดเป็น
อตัราก าไรขัน้ต้นร้อยละ 20.83 ร้อยละ 21.04 และร้อยละ 20.27 ตามล าดบั โดยในปี 2557 มีก าไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้ 1,178.63 ล้าน
บาทหรือคิดเป็นร้อยละ 4.46 จากปีก่อนหน้า เป็นผลมาจากการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารต้นทุนและความส าเร็จในการ
เจรจาต่อรองกับคู่ค้า ทัง้นีใ้นปี 2558 มีก าไรขัน้ต้นลดลงจ านวน 1,377.13 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 4.99 จากปีก่อนหน้า  
เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงของสดัส่วนการขาย โดยยอดขายสินค้ากลุ่มอาหารโดยเฉพาะสินค้าท่ีมีความจ า เป็นต่อการบริโภคท่ีมี
ยอดขายเพ่ิมขึน้ ในขณะท่ีสินค้ากลุ่มท่ีไม่ใช่อาหารซึง่มีอตัราก าไรขัน้ต้นสงูกว่ามียอดขายลดลง และจากการแข่งขนักนัจดักิจกรรม
ทางการตลาดเพ่ือกระตุ้นยอดขาย 
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ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
ในปี 2556 - 2558 BIGC มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 20,935.81 ล้านบาท 21,792.93 ล้านบาท และ 21,334.58 ล้านบาท 
ตามล าดบั โดยในปี 2557 มีค่าใช้ในการขายและบริหารเพิ่มขึน้จ านวน 857.12 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 4.09 จากปีก่อนหน้า 
โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการปรับค่าแรง ค่าสาธารณูปโภค ค่าเช่า ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย  อันเป็นผลจากการขยาย
สาขาใหม่ๆ ท่ีเปิดเพิ่มขึน้ระหว่างปี ในขณะท่ีปี 2558 มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลงจ านวน 458.35 ล้านบาทหรือคิดลดลง
ร้อยละ 2.10 จากปีก่อนหน้า เป็นผลจากการด าเนินแผนงานในการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานซึง่ท าให้สามารถลดต้นทนุและ
ค่าใช้จ่ายหลกั 
 
ต้นทุนทางการเงนิ 
ในปี 2556 – 2558 BIGC มีค่าใช้จ่ายส าหรับต้นทนุทางการเงินจ านวน 1,053.13 ล้านบาท 865.91 ล้านบาท และ  677.43 ล้าน
บาท ตามล าดบั โดยในปี 2557 และ 2558 ค่าใช้จ่ายส าหรับต้นทนุทางการเงินลดลงจ านวน 187.22 ล้านบาท และ 188.48 ล้าน
บาท หรือลดลงร้อยละ 17.78 และร้อยละ 21.77 จากปีก่อนหน้า ตามล าดบั ทัง้นีก้ารลดลงของค่าใช้จ่ายทางการเงินในแต่ละปีมี
สาเหตหุลกัมาจากการลดลงของยอดเงินกู้ยืมและอตัราดอกเบีย้ท่ีลดลงในแต่ละปี 
 
ฐานะการเงนิ 
สินทรัพย์รวม  
ณ 31 ธันวาคม 2556 – 2558 BIGC มีสินทรัพย์รวมจ านวน 97,164.39 ล้านบาท 102,778.36 ล้านบาท และ 94,571.17 ล้านบาท 
ตามล าดบั โดยในปี 2557 BIGC มีสินทรัพย์รวมเพ่ิมขึน้จ านวน 5,613.96 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 5.78 จากปีก่อนหน้า และใน
ปี 2558 BIGC มีสินทรัพย์รวมลดลงจ านวน 8,207.18 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7.99 จากปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตมุาจากการ
ลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเนื่องจาก BIGC มีการช าระคืนเงินกู้ในระหว่างปี 
 
สินทรัพย์ส่วนใหญ่ของ BIGC คือ ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ โดย ณ 31 ธันวาคม 2556 – 2558 มีจ านวน 26,194.65 ล้านบาท 
26,042.70 ล้านบาท และ 27,035.90 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 26.96 ร้อยละ 25.34 และร้อยละ 28.59 ของสินทรัพย์
รวมในแต่ละปี ตามล าดบั และนอกจากนีย้งัมีค่าความนิยม ท่ีถกูบนัทึกไว้เป็นสินทรัพย์ในงบการเงินรวมของ BIGC กรณีท่ีเข้าซือ้
กิจการของคาร์ฟร์ูประเทศไทยในปี 2554 โดย ณ 31 ธันวาคม 2556 – 2558 มีความนิยมจ านวน 26,722.03 ล้านบาท หรือคิดเป็น
สดัส่วนร้อยละ 27.50 ร้อยละ 26.00 และร้อยละ 28.26 ของสินทรัพย์รวมในแต่ละปี ตามล าดบั 
 
หนีส้ินรวม 
ณ 31 ธันวาคม 2556 – 2558 BIGC มีหนีส้ินรวม 60,126.19 ล้านบาท 60,631.76 ล้านบาท และ 47,900.42 ล้านบาท ตามล าดบั 
ณ 31 ธันวาคม 2557 BIGC มีหนีส้ินรวมเพิ่มขึน้ 505.57 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 0.84 จากปีก่อนหน้า และ ณ 31 ธันวาคม 
2558 BIGC มีหนีส้ินรวมลดลงจ านวน 12,731.34 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 21.00 ซึง่เป็นผลมาจากการจ่ายคืนเงินกู้ ระยะสัน้
จ านวน 6,000.00 ล้านบาทและเงินกู้ระยะยาวจ านวน 7,675 ล้านบาทในปี 2558 
 
หนีส้ินส่วนใหญ่ของ BIGC คือ เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น โดย ณ 31 ธันวาคม 2556 – 2558 มีจ านวน 26,997.61 ล้านบาท 
28,863.72 ล้านบาท และ 28,319.61 ล้านบาท หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 44.53 ร้อยละ 47.60 และร้อยละ 59.12 ของหนีส้ินรวม
ในแต่ละปี ตามล าดบั นอกจากนีย้งัมีหนีส้ินในส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวซึง่เป็นส่วนหนึ่งของแหล่งเงินทนุในการซือ้กิจการของคาร์
ฟร์ูประเทศไทยในปี 2554 โดย ณ 31 ธันวาคม 2556 – 2558 มีจ านวนรวม 20,325.00 ล้านบาท 18,650.00 ล้านบาท และ 
11,985.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 33.80 ร้อยละ 30.76 และร้อยละ 38.93 ของหนีส้ินรวมในแต่ละปี ตามล าดบั 
 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ 31 ธันวาคม 2556 – 2558 BIGC มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 37,038.20 ล้านบาท 42,125.84 ล้านบาท และ 46,670.75 ล้านบาท 
ตามล าดบั ณ 31 ธันวาคม 2557 – 2558 BIGC มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเพิ่มขึน้ 5,087.64 ล้านบาท และ 4,544.91 ล้านบาท หรือ
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เพิ่มขึน้ร้อยละ 13.74 และร้อยละ 10.79 จากปีก่อนหน้า ตามล าดบั โดยมีสาเหตมุาจากการเพิ่มขึน้ของก าไรสะสมจากผลการ
ด าเนินงานในรอบปี 2557 และ 2558  
 
ทัง้นี ้ณ 31 ธันวาคม 2556  - 2558 BIGC อตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นท่ี 1.62 เท่า 1.44 เท่า และ 1.03 เท่า ตามล าดบั โดย
มีสาเหตกุารลดลงของอตัราหนีส้ินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นจากการท่ี BIGC ได้มีการทยอยจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวท่ี BIGC ใช้เป็น
แหล่งเงินทนุบางส่วนในการซือ้กิจการห้างคาร์ฟร์ูประเทศไทยในปี 2554 
 
สภาพคล่อง 
ในปี 2556 – 2558 BIGC มีกระแสเงินสดได้มาจากการด าเนินงานจ านวน 10,072.18 ล้านบาท 11,646.70 ล้านบาท และ 
11,387.31 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราส่วนร้อยละ 8.52 ร้อยละ 9.56 และร้อยละ 9.52 ของรายได้จากการขายสินค้าในแต่ละปี
ตามล าดบั  กระแสเงินได้มาจากการด าเนินงานเพิ่มขึน้ในปี 2557 จ านวน 1,574.52 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 15.63 จากปีก่อน
หน้า ลดลงในปี 2558 จ านวน 259.39 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.23 จากปีก่อนหน้า มีสาเหตมุาจากการลดลงของก าไรสทุธิ
ก่อนหกัภาษีซึง่เป็นผลจากยอดขายท่ีลดลงจากผลกระทบทางเศรษฐกิจในปี 2558  
 
ในปี 2556 – 2558 BIGC มีกระแสเงินสดใช้ไปในจากการลงทนุจ านวน 7,156.34 ล้านบาท 3,609.91 ล้านบาท และ 5,575.76  ล้าน
บาท ในปี 2557 BIGC มีกระแสเงินสดใช้ไปในการลงทนุลดลงจ านวน 3,546.43 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 49.56 จากปีก่อนหน้า 
สาเหตหุลกัมาจากการชะลอแผนการลงทนุในทรัพย์สินถาวรของ BIGC ซึง่ได้แก่การขยายสาขา และในปี 2558 BIGC มีกระแสเงินสด
ใช้ไปในการลงทุนเพิ่มขึน้จ านวน 1,965.85 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 54.46 จากปีก่อนหน้า เนื่องจากการขยายสาขาและการ
ปรับปรุงสาขาเดิมรวมถงึการก่อสร้างศนูย์กระจายสินค้าอาหารสดแห่งใหม่ซึง่ด าเนินการแล้วเสร็จในปี 2558 
 
ในปี 2556 – 2558 BIGC มีกระแสเงินสดใช้ไปในการจดัหาเงินจ านวน 4,521.61 ล้านบาท 3,797.89 ล้านบาท และ 14,875.25 
ล้านบาท ในปี 2557 BIGC มีกระแสเงินสดใช้ไปในการจดัหาเงินลดลงจ านวน 723.72 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 16.01 จากปี
ก่อนหน้า และในปี 2558 BIGC มีกระแสเงินสดใช้ไปในการจดัหาเงินเพิ่มขึน้จ านวน  11,077.36 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 
291.67 จากปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตหุลักมาจากการจ่ายคืนเงินกู้ ระยะสัน้จ านวน 6,000.00 ล้านบาทและเงินกู้ ระยะยาวจ านวน 
7,675 ล้านบาทในปี 2558 
 
อนึ่ง ณ 31 ธันวาคม 2556 – 2558 BIGC มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ านวน 7,174.63 ล้านบาท 11,413.53 ล้านบาท 
และ 2,367.84 ล้านบาท ตามล าดบั โดยในปี 2557 BIGC มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ 4,238.90 ล้านบาท ในปี 
2558 BIGC มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจ านวน 9,045.69 ล้านบาท  
 
6. สภาวะอุตสาหกรรม 
 
BIGC ประกอบธุรกิจห้างค้าปลีกสินค้าอปุโภคบริโภค โดยมีรูปแบบร้านค้าหลากหลาย ได้แก่ ห้างไฮเปอร์มาร์เก็ต9 (Hypermarket)  
ห้างไฮเปอร์มาร์เก็ตท่ีผสมผสานกบัร้านค้าแบบขายส่ง ซปูเปอร์มาร์เก็ต (Supermarket) ร้านสะดวกซือ้ (Convenience Store) และ
ร้านค้าออนไลน์  ซึง่ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเติบโตของธุรกิจ BIGC คือ ภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ ซึง่มีผลต่อความเชื่อมัน่และ
ก าลงัซือ้ของผู้บริโภคในแต่ละช่วงเวลา โดยข้อมลูภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2558 และแนวโน้มปี 2559 ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 1 ข้อ 
6 ของรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระฉบบันี  ้  นอกจากนี ้ภาวะตลาดและการแข่งขนัของธุรกิจค้าปลีกยงัเป็นอีก
ปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อผลการด าเนินงานของ BIGC  ทัง้นี ้ธุรกิจค้าปลีกของไทยในปี 2558 และแนวโน้มปี 2559 ซึง่อ้างอิงข้อมลู
จากศูนย์วิจยักสิกรไทย ณ เดือนธันวาคม 2558 ระบุว่า ในปี 2558 ธุรกิจค้าปลีกไทยในรูปแบบต่างๆ มีอัตราการขยายตวัร้อยละ 

                                                           
9  ไฮเปอร์มาร์เก็ต คือ ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ท่ีมีพืน้ท่ีมากกว่า 10,000 ตร.ม. เน้นจ าหน่ายสินค้าอปุโภคบริโภคที่จ าเป็นในชีวติประจ าวนั 
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3.2 โดยร้านค้าปลีกประเภทซปุเปอร์มาร์เก็ตมีอตัราการขยายตวัสงูสดุ ร้อยละ 8.5 ขณะท่ีร้านค้าปลีกประเภทอื่น เช่น ร้านสะดวก
ซือ้ ห้างสรรพสินค้า มีการขยายตวัไม่เกินร้อยละ 3.00  
 

อัตราการขยายตัวของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่แต่ละรูปแบบ (% YoY)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   ที่มา : ศนูย์วิจยักสิกรไทย 
 
ส าหรับแนวโน้มของธุรกิจค้าปลีกไทยในรูปแบบต่างๆ ในปี 2559 คาดการณ์ว่า ร้านค้าปลีกประเภทซุปเปอร์มาร์เก็ตจะมีอตัราการ
ขยายตวัสงูสดุ ร้อยละ 8.0 – 9.0 จากปีก่อนหน้า ขณะท่ีห้างไฮเปอร์มาร์เก็ต (Hypermarket)  เช่น ห้าง Tesco Lotus  ห้าง BigC ท่ี
จบักลุ่มลกูค้าระดบักลางถึงล่าง จะมีอตัราขยายตวัร้อยละ 1.5 – 2.0 ซึง่เป็นอตัราท่ีต ่ากว่าร้านค้าปลีกรูปแบบอื่น โดยมีสาเหตุ
เน่ืองจากก าลงัซือ้ของกลุ่มลกูค้าเป้าหมายของห้างไฮเปอร์มาร์เก็ตยงัถกูกดดนัอย่างต่อเน่ืองในช่วง 2 – 3 ปีท่ีผ่านมา จากปัจจยั
แวดล้อมต่างๆ เช่น ภาระหนีค้รัวเรือนท่ีอยู่ในระดับสูง ค่าครองชีพท่ีมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึน้ ปัญหาภัยแล้ง ราคาพืชผลทาง
การเกษตรที่ยงัคงตกต ่า ซึง่จะกระทบโดยตรงต่อก าลงัซือ้ของกลุ่มเกษตรกร โดยสะท้อนได้จากยอดขายท่ีชะลอลงอย่างต่อเนื่องของ
ห้างไฮเปอร์มาร์เก็ตในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา เหลือเพียงร้อยละ 2.7 ต่อปี (เฉลี่ยปี 2556-2558) จากท่ีช่วงก่อนหน้าขยายตวัเฉลี่ยถึงร้อย
ละ 9.2 ต่อปี (เฉลี่ยปี 2553-2555) อนัเนื่องมาจากผู้บริโภคมีการใช้จ่ายอย่างระมดัระวงัมากขึน้ ความถี่ในการเข้าซือ้สินค้าอปุโภค
บริโภค รวมถึงยอดซือ้ในแต่ละครั ้ งลดลง อีกทัง้ผู้บริโภคบางกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยอาจจะยงัหนัไปซือ้สินค้าจาก
ร้านค้าปลีกรูปแบบอื่นๆ ทดแทน เช่น ตลาดนดัตามแหล่งชมุชน ตลาดธงฟ้า เป็นต้น ซึง่ยงัคงเป็นช่องทางค้าปลีกแบบดัง้เดิมท่ีได้รับ
ความสนใจจากผู้บริโภคค่อนข้างมาก โดยเฉพาะในพืน้ท่ีต่างจงัหวดั สถานการณ์ดงักล่าวส่งผลให้ผู้ประกอบการห้างไฮเปอร์มาร์
เก็ตต้องเผชิญกบัการแข่งขนัท่ีสงูขึน้ในปี 2559 เพื่อช่วงชิงก าลงัซือ้ของผู้บริโภค จากทัง้คู่แข่งประเภทเดียวกนั และคู่แข่งร้านค้าปลีก
รูปแบบอื่น ได้แก่ (1) ร้านค้าปลีกรูปแบบร้านสะดวกซือ้ในพืน้ท่ีชมุชนเมือง ซึง่ผู้บริโภคเน้นความรวดเร็วและสะดวกสบายในการซือ้
สินค้า และ (2) ร้านค้าปลีกแบบดัง้เดิม ซึง่เน้นการขายสินค้าท่ีมีราคาถกูและปรับตวัให้เข้าถึงพืน้ท่ีชมุชนต่างๆ  โดยเฉพาะในพืน้ท่ี
ต่างจงัหวดั เพื่ออ านวยความสะดวกให้กบัผู้บริโภคมากขึน้ 

 

ทัง้นี ้หนึง่ในการปรับตวัของผู้ประกอบการห้างไฮเปอร์มาร์เก็ตท่ีเห็นค่อนข้างชดัเจน คือ  การขยายสาขาของร้านค้าปลีกในรูปแบบ
อื่น เพื่อให้ครอบคลมุพืน้ท่ีและสามารถตอบสนองต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีหลากหลาย ซึง่ศนูย์วิจยักสิกรไทยเห็นว่า แผนการ
ขยายสาขาห้างไฮเปอร์มาร์เก็ตในปี 2559 น่าจะชะลอตวัลงอย่างชดัเจน เนื่องมาจากข้อจ ากดัในการหาพืน้ท่ีใหม่ๆ ท่ีหายากขึน้ โดย
ปัจจบุนั การขยายสาขาห้างไฮเปอร์มาร์เก็ตได้ครอบคลมุพืน้ท่ีเกือบทกุจงัหวดัแล้ว ส าหรับร้านค้าปลีกรูปแบบอื่นท่ีจะมีการขยาย
การลงทนุสาขาใหม่เพิ่มขึน้ในปี 2559 ได้แก่ ร้านสะดวกซือ้ ซึง่ใช้เงินลงทนุและพืน้ท่ีต่อสาขาไม่มากนกั รวมถึงซุปเปอร์มาร์เก็ตซึง่
ยงัคงมีแนวโน้มเติบโตดี นอกจากนี ้ภายในห้างไฮเปอร์มาร์เก็ตหรือร้านค้าปลีกรูปแบบอื่นๆ ท่ีมีพืน้ท่ีให้เช่า  ผู้ประกอบการจะเพิ่ม
การหาพนัธมิตรหรือร้านค้าท่ีเป็นจดุดึงดดูใหม่ๆ (Magnet) เพื่อสร้างสีสนัและความแตกต่างทางการตลาด โดยจบักระแสท่ียงัมี
แนวโน้มได้รับความนิยม เช่น กลุ่มรักสขุภาพ ผลิตภณัฑ์หรือบริการเพื่อรองรับกบัความนิยมในการออกก าลงักาย เป็นต้น  
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เอกสารแนบ 3 ข้อมูล C – Distribution Asia Pte Ltd. 
 
1.  ประวัตแิละความเป็นมาของบริษัท 
 
C – Distribution Asia Pte Ltd (“C – Distribution Asia”) เป็นบริษัทท่ีจดัตัง้ในประเทศสิงคโปร์ โดยเป็นบริษัทร่วมทนุระหว่าง
บริษัท บิก๊ซ ีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) (“BIGC”) Cdiscount Internation BV และQuinam BV เพื่อลงทนุในกิจการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) ในภมูิภาคอาเซียนร่วมกนั ผ่าน C – Distribution Asia  ซึง่แต่ละฝ่ายมีสดัส่วนการถือหุ้นใน C – 
Distribution Asia ร้อยละ 40.00 ร้อยละ 30.00 และร้อยละ 30.00 ตามล าดบั โดยเบือ้งต้น C – Distribution Asia  ได้มีการจดัตัง้
บริษัทขึน้เพื่อด าเนินกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) ขึน้ในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม 
 
ปัจจบุนั C – Distribution Asia มีส านกังานตัง้อยู่ท่ี 50 Raffles Place #32-01 Singapore Land Tower, Singapore มีทนุจด
ทะเบียน 4.50 ล้านยูโร และมีบริษัทย่อย 2 แห่ง ได้แก่ (1) บริษัท ซี ดีสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด (“CDT”) ทุนจดทะเบียน 
100,000,000 บาท โดยถือหุ้นโดย C – Distribution Asia ร้อยละ 70.00 และ BIGC  ร้อยละ 30.00  (2) กิจการท่ีจดัตัง้ในประเทศ
เวียดนาม อย่างไรก็ดี กรณีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทอนมุัติให้ซือ้หุ้น C – Distribution Asia  ผู้ ขายอัน
ได้แก่ Cdiscount Internation BV จะด าเนินการปรับโครงสร้างกิจการของ C- Distribution Asia โดยแยกธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) ในประเทศเวียดนามออกจาก C-Distribution Asia ให้คงเหลือแต่ธุรกิจในประเทศไทย   
 
2. ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

 
C – Distribution Asia เป็นบริษัทโฮลดิง้เพื่อการลงทนุในกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) ในภมูิภาคอาเซยีน และการ
ให้การสนบัสนนุด้านการบริหารจดัการและการด าเนินงาน ตลอดจนให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่บริษัทในเครือ ซึ่งเป็นบริษัทท่ี
จดัตัง้ขึน้เพื่อด าเนินกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  (e-commerce) ในประเทศต่างๆ  ส าหรับประเทศไทย ได้แก่ เว็บไซต์ซือ้ขาย
สินค้าออนไลน์  www.cdiscount.co.th และเป็นผู้ ถือหุ้ นใน CDT ซึ่งเป็นผู้ ให้บริการรับส่ งสินค้าท่ีมีการซือ้สั่งผ่าน  
www.cdiscount.co.th ท่ี BIGC สาขาต่างๆ  
 
Cdiscount เป็นหนึง่ในผู้ให้บริการเว็บไซต์ e-commerce รายใหญ่แห่งหนึง่ของโลก โดย Cdiscount เป็นส่วนหนึ่งของ Cnova ซึง่มี
การประกอบธุรกิจใน 11 ประเทศทัว่โลก ได้แก่ ฝร่ังเศส บราซลิ โคลมัเบยี เอกวาดอร์ โกตดิววัร์ ซนีีกลั แคเมอรูน เบลเยี่ยม ปานามา 
เวียดนาม และประเทศไทย ทัง้นี ้Cnova อยู่ภายใต้การบริหารงานของ Casino Group ซึง่เป็นผู้น าด้านค้าปลีกรายใหญ่แห่งหนึ่ง
ของโลกท่ีมีอ านาจการซือ้และการกระจายสินค้า รวมถึงเครือข่ายค้าปลีกจ านวนมาก ส าหรับเว็บไซต์ www.cdiscount.co.th ของ
ประเทศไทยได้ก่อตัง้และเปิดให้บริการเมื่อปี 2557  เพื่อให้บริการและเพิ่มความสะดวกแก่ลกูค้าชาวไทยในการเลือกซือ้สินค้าและ
บริการต่างๆ ผ่ านทางธุ รกรรมออนไลน์  โดยรับประกันราคาสินค้า ท่ีถูก ท่ีสุด  ซึ่ ง ปัจจุบัน  สินค้า ท่ีการจ าหน่ายใน 
www.cdiscount.co.th เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็ปเล็ต อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า สินค้าเด็ก เสือ้ผ้า ผลิตภัณฑ์เพื่อ
สขุภาพ และผลิตภณัฑ์เพื่อความงาม เป็นต้น  โดยลกูค้าสามารถช าระค่าสินค้าได้หลายรูปแบบ เช่น   ช าระด้วยบัตรเครดิต บตัรเด
บติ บริการช าระเงินออนไลน์ผ่านธนาคาร บริการช าระเงินผ่านเคาร์เตอร์เซอร์วิส บริการช าระเงินปลายทาง รวมทัง้สามารถเลือกรับ
สินค้าจากจดุรับสินค้าต่างๆ ท่ีร่วมรายการ ซึง่รวมถงึห้าง BIGC สาขาต่างๆ ทัว่ประเทศ 
 
 
 
 
 
 

http://www.cdiscount.co.th/
http://www.cdiscount.co.th/
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MainPage เว็บไซต์ www.cdiscount.co.th  

 ที่มา : www.cdiscount.co.th เม่ือวนัที่ 19 กมุภาพนัธ์ 2559 
 
 

 
3. คณะกรรมการและผู้บริหาร 

 
 คณะกรรมการบริษัทของ C – Distribution Asia และ CDT ซึง่เป็นบริษัทย่อย มีรายชื่อดงันี ้
 

ตาราง: คณะกรรมการบริษทัของ C – Distribution Asia  
รายชื่อ ต าแหน่ง 

1 นางคริสเตล เฌอเนวิแอฟ คริสเตยีน ยซู์ ดฟูร์ู* กรรมการ 
2 นายโรเบร์ิต เจมส์ ซสิเซล** กรรมการ 
3 นางสาวร าภา ค าหอมร่ืน*** กรรมการ 
4 ดร. อคัเว โดดา*** กรรมการ 

หมายเหต ุ  *  นางคริสเตล เฌอเนวิแอฟ คริสเตียน ยูซ์ ดูฟูร์  ด ารงต าแหน่ง เป็นรองประธานฝ่ายบริหาร 
และควบคมุงบประมาณของ BIGC และเป็นกรรมการของเสาวนีย์ 

                  **   นายโรเบร์ิต เจมส์ ซสิเซล ด ารงต าแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่
ของ BIGC  และเป็นกรรมการของเสาวนีย์ 

                 *** นางสาวร าภา ค าหอมร่ืน และดร. อคัเว โดดา ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของ BIGC 
ท่ีมา : 56 – 1 ประจ าปี 2557 ของ BIGC  
 

ตาราง: คณะกรรมการบริษทัของ CDT  
รายชื่อ ต าแหน่ง 

1 นายเอ็มมานเูอล โอลิวเีอร์ เกรนิเอร์ กรรมการ 
2 นายโรเบร์ิต เจมส์ ซสิเซล* กรรมการ 
3 นายอานิล เบอนาร์ ดองเด้ กรรมการ 
4 นายฟรองซวัร์ เซเวียร์ แฮงโก กรรมการ 

  หมายเหต ุ*  นายโรเบิร์ต เจมส์ ซิสเซล ด ารงต าแหน่งเป็น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ 
BIGC  และเป็นกรรมการของเสาวนีย์ 

  ที่มา : www.bol.co.th 
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4. ผู้ถือหุ้น 
 
ผู้ถือหุ้นของ C – Distribution Asia ในปัจจบุนั ประกอบด้วย (1) Cdiscount Internation BV ถือหุ้นจ านวน 2,700,000 หุ้น หรือคิด
เป็นร้อยละ 60.00 และ (2) บริษัท บิก๊ซ ีซเูปอร์เซน็เตอร์ จ ากดั (มหาชน) ถือหุ้นจ านวน 1,800,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 40.00  
 
ส าหรับผู้ถือหุ้นของ CDT ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2558 ประกอบด้วย (1) C – Distribution Asiaถือหุ้นจ านวน 700,000 หุ้น หรือคิด
เป็นร้อยละ 70.00 และ (2) บริษัท บิก๊ซ ีซเูปอร์เซน็เตอร์ จ ากดั (มหาชน) ถือหุ้นจ านวน 299,999 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 30.00 และ
บริษัท สรุาษฎร์ บิก๊ซ ีจ ากดั ซึง่เป็นบริษัทย่อยของ BIGC ถือหุ้นจ านวน 1 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.00 
 
5. สรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
 
C – Distribution Asia เป็นนิติบคุคลท่ีจดัตัง้ในประเทศสิงคโปร์โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อลงทนุในกิจการอื่น (Holding Company) 
โดยถือหุ้นใน CDT และกิจการท่ีจดัตัง้ในประเทศเวียดนาม ทัง้นี ้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาใช้งบการเงินของ CDT เพื่อ
แสดงให้เห็นถึงฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานในอดีตของ C – Distribution Asia แทน โดยข้อมลูทางการเงินตามงบ
การเงินฉบบัตรวจสอบของ CDT ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 – 2557 มีรายละเอียดโดยสรุปดงันี ้
 

ตาราง: สรุปฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงานของ CDT ส าหรับปีบญัชี 2556 – 2557 
งบแสดงฐานะการเงนิ งบการเงนิ 
(หน่วย : ล้านบาท) 2556 2557 

สินทรัพย์หมุนเวยีน   
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด         0.10        208.23  
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น               -            21.86  
สินค้าคงเหลือ               -            86.04  
สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น               -            19.92  
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน        0.10      336.05  
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน   
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์                -            14.10  
สินทรัพย์ไม่มีตวัตน -         98.65  
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื่น                -            14.55  
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน           -        127.30  
รวมสินทรัพย์        0.10      463.35  
หนีส้นิหมุนเวียน   
เงินกู้ยืมระยะสัน้               -          280.00  
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น               -          290.91  
หนีส้ินหมนุเวียนอื่น          0.07            0.91  
รวมหนีส้นิหมุนเวียน        0.07      571.81  
หนีส้นิไม่หมุนเวียน   
หนีส้ินไม่หมนุเวียนอื่น               -              0.45  
รวมหนีส้นิไม่หมุนเวียน           -           0.45  
รวมหนีส้นิ        0.07      572.26  
ส่วนของผู้ถือหุ้น   
ทนุจดทะเบยีนและทนุช าระแล้ว          0.10        100.00  
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งบแสดงฐานะการเงนิ งบการเงนิ 
(หน่วย : ล้านบาท) 2556 2557 

ก าไร (ขาดทนุ) สะสม       (0.07)  (208.91)  
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น        0.03  (108.91)  
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น        0.10      463.35  

 
งบแสดงผลการด าเนินงาน งบการเงนิ 

(หน่วย : ล้านบาท) 2556 2557 
รายได้ 

  รายได้จากการขายและบริการ                -          314.91  
รายได้อื่น                -              5.25  
รายได้รวม           -        320.16  
ต้นทนุขายและบริการ                -          351.37  
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร           0.07        173.77  
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน                -              3.86  
รวมค่าใช้จ่าย        0.07      529.01  
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ (0.07)  (208.84)  
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้                -                   -    
ก าไรส าหรับปี (0.07)  (208.84)  

 

อัตราส่วนทางการเงนิ 
งบการเงนิ 

2556 2557 
อตัราส่วนสภาพคลอ่ง (เท่า)       1.45           0.59  
อตัราส่วนสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เท่า)        1.45           0.44  
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั)  N/A         12.50  
ระยะเวลาขายสินค้า (วนั)  N/A         44.08  
ระยะเวลาการช าระหนีโ้ดยเฉลี่ย (วนั)  N/A       149.03  
Cash Cycle (วนั)  N/A  (92.46)  
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability Ratio) 
อตัราก าไรขัน้ต้น (%)  N/A  -11.58% 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (%)  N/A  -66.76% 
อตัราก าไรสทุธิ (%)  N/A  -65.23% 
อตัราผลตอบแทนผู้ถอืหุ้น (%)  N/A   N/A  
อัตราส่วนแสดงประสทิธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio) 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)  N/A  -90.13% 
อตัราการหมนุของสินทรัพย์ (เท่า)  N/A            1.38  
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Financial Policy Ratio) 
อตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ถอืหุ้น (เท่า)           2.25  (5.25) 
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ค าอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของ CDT  
ผลการด าเนินงาน 
เน่ืองจาก CDTจดัตัง้ขึน้เมื่อ 19 ธันวาคม 2556 ด้วยทนุจดทะเบียน 0.10 ล้านบาท จึงท าให้ในปี 2556 ยงัไม่มีรายได้ ส าหรับปี 
2557 CDT  มีรายได้รวมจ านวน 320.16 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้จากการขายจ านวน 314.91 ล้านบาท และรายได้อื่น
จ านวน 5.25 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายการด าเนินงานรวมจ านวน 525.14 ล้านบาท ดงันัน้ CDT จึงมีขาดทนุสทุธิก่อนหกัค่าใช้จ่าย
ทางการเงิน 208.84 ล้านบาท ภายหลงัจากหกัดอกเบีย้จ่ายจ านวน 3.86 ล้านบาท  ท าให้ CDT มีขาดสทุธิส าหรับงวดจ านวน 
208.84 ล้านบาท 
 
ฐานะการเงนิ 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 CDT มีสินทรัพย์รวมจ านวน 463.35 ล้านบาท โดยมีสินทรัพย์หลกัคือ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน
สดจ านวน 208.23 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 44.94 ของสินทรัพย์รวม สินทรัพย์ไม่มีตวัตนซึง่เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์จ านวน 
98.65 ล้านบาท  หรือคิดเป็นร้อยละ 21.29 ของสินทรัพย์รวม และสินค้าคงเหลือจ านวน 86.04 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 18.57 
ของสินทรัพย์รวม  และมีหนีส้ินรวมจ านวน 572.26 ล้านบาท โดยมีหนีส้ินหลกั คือ เจ้าหนีก้ารค้า และเงินกู้ยืมระยะสัน้จากบคุคลท่ี
เกี่ยวข้อง 290.91 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 50.84 ของหนีส้ินรวม และ 280.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 48.93 ของหนีส้ินรวม ส่งผล
ให้ CDT  มีส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นผลขาดทนุเกินทนุ (ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ) จ านวน 108.91 ล้านบาท ประกอบด้วยทนุท่ีออกและ
ช าระแล้วจ านวน100.00 ล้านบาท และขาดทนุสะสมจ านวน 208.91 ล้านบาท 

 


