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คําย่ อ
บริ ษัทฯ หรือ BJC
กลุ่มบริ ษัท
เมโทร เวียดนาม
เมโทร อินเตอร์ เนชันแนล โฮลดิง
หรื อ ผู้ขาย
ห้ าง METRO เวียดนาม

รายการเข้ าซือเงินลงทุน

สัญญาซือขายเงินลงทุน

ใบอนุญาตลงทุน
ใบอนุญาตลงทุนฉบับแก้ ไข

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

ชือเต็ม
บริ ษัท เบอร์ ลี ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท เบอร์ ลี ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ
เมโทร แคช แอนด์ แครี เวียดนาม ลิมิเต็ด (METRO Cash & Carry Vietnam Limited)
เมโทร แคช แอนด์ แครี อิน เตอร์ เ นชันแนล โฮลดิง บี . วี. (METRO Cash & Carry
International Holding B.V.)
ผู้ให้ บริการศูนย์ จําหน่ายสินค้ าอุปโภคและบริ โภคแบบค้ าส่ง แบบชําระเงินสดและบริ การ
ตนเอง (Cash & Carry) ภายใต้ ชื อ “METRO” ในประเทศเวียดนาม ซึงดําเนินธุ รกิ จโดย
เมโทร แคช แอนด์ แครี เวียดนาม ลิมิเต็ด
การเข้ าทํารายการซือเงินลงทุนจํานวนร้ อยละ 100.00 ในเมโทร แคช แอนด์ แครี เวียดนาม
ลิมิเต็ด จากเมโทร แคช แอนด์ แครี อินเตอร์ เนชันแนล โฮลดิง บี .วี. โดยมีมูลค่า กิจการ
655.00 ล้ านยูโร คํานวณจากกรณีทีกิจการไม่มีหนีสินทีมีภาระดอกเบียและไม่มีเงินสด
สัญญาซือขายที เกี ยวข้ อ งกับการเข้ า ทํ ารายการซือเงิ นลงทุน จํานวนร้ อ ยละ 100.00 ใน
เมโทร แคช แอนด์ แครี เวียดนาม ลิ มิเต็ด จากเมโทร แคช แอนด์ แครี อินเตอร์ เนชันแนล
โฮลดิง บี.วี. โดยมีมูล ค่ากิจการ 655.00 ล้ านยูโร คํานวณจากกรณีที กิจการไม่มีหนีสินทีมี
ภาระดอกเบียและไม่มีเงินสด
ใบอนุญาตลงทุน เลขที 411013000980 ออกเมือวันที 20 พฤษภาคม 2556 (ฉบับแก้ ไข
เพิมเติม ครังที 6) โดย Ho Chi Minh City People’s Committee
ใบอนุ ญ าตล งทุ น ฉบั บใหม่ ซึ ง จะมี ก าร แก้ ไขเพิ มเติ ม ใบอ นุ ญ าตลงทุ น เลข ที
411013000980 ออกเมือวัน ที 20 พฤษภาคม 2556 (ฉบับแก้ ไขเพิ มเติมครังที 6) โดย Ho
Chi Minh City People’s Committee ซึงจะเป็ นการแก้ ไขให้ สอดคล้ อ งกับการโอนสิ ท ธิ
ประโยชน์ของเมโทร แคช แอนด์ แครี อินเตอร์ เนชันแนล โฮลดิง บี .วี. ทีมี อยู่ในเมโทร แคช
แอนด์ แครี เวียดนาม ลิมิเต็ดให้ แก่บริ ษัท เบอร์ ลี ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน) และ/หรื อบริ ษัท
ย่อยของบริษัทฯ
บริ ษัท เจดี พาร์ ทเนอร์ จํากัด
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที ทจ. 20/2551 เรื อง หลั กเกณฑ์ ในการทํ า รายการที มี
นั ย สํ า คั ญ ที เข้ าข่ า ยเป็ นการได้ มาหรื อจํ า หน่ า ยไปซึ งสิ น ทรั พ ย์ และประกาศของ
คณะกรรมการตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย เรื อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบัติการ
ของบริ ษั ท จดทะเบี ย นในการได้ มาหรื อ จํ าหน่ ายไปซึงสิ น ทรั พ ย์ พ.ศ. 2547 ลงวัน ที 29
ตุลาคม 2547 และทีแก้ ไขเพิมเติม
2

รายงานความเห็นของที ปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้ มาซึงสินทรัพย์

15 กันยายน 2557
เรียน

ท่านผู้ถือหุ้น
บริ ษัท เบอร์ ลี ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน)

เรือง

ความเห็นของทีปรึ กษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้ มาซึงสินทรัพย์

ด้ วยทีประชุมคณะกรรมการของบริ ษัท เบอร์ ลี ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษั ทฯ” หรื อ “BJC”) ครั งที 6/2557 เมือวันที 7
สิงหาคม 2557 ได้ มีมติอนุมัตใิ ห้ เสนอทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการเข้ ารายการซือเงินลงทุน จํ านวนร้ อยละ 100.00 ในเมโทร
แคช แอนด์ แครี เวียดนาม ลิมิเต็ด (METRO Cash & Carry Vietnam Limited) (“เมโทร เวียดนาม”) จากเมโทร แคช แอนด์ แครี
อิน เตอร์ เนชันแนล โฮลดิง บี .วี. (METRO Cash & Carry International Holding B.V.) (“เมโทร อินเตอร์ เนชันแนล โฮลดิง” หรื อ
“ผู้ขาย”) โดยมี มลู ค่ากิ จการ (Enterprise Value”) 655.00 ล้ านยูโร (28,370 ล้ านบาท 1) คํานวณจากกรณีทีกิ จการไม่มีหนีสิ นทีมี
ภาระดอกเบียและไม่มีเงิน สด (Debt free and cash free basis) (“รายการเข้ าซือเงินลงทุน ”) และอนุมัติการลงนามในสัญญาซือ
ขายทีเกียวข้ องกับการเข้ าทํารายการซือเงินลงทุน (“สัญญาซือขายเงินลงทุน”)
นอกจากนี ให้ คณะกรรมการ กรรมการผู้จัด การใหญ่ และ/หรื อ บุคคลอืนใดซึงได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการ และ/
หรื อกรรมการผู้จดั การใหญ่มีอํานาจในการดําเนินการดังต่อไปนี (1) ลงนามในแบบฟอร์ มและหลักฐานต่างๆ ที จําเป็ นและเกียวข้ อง
กับการเข้ าซือเงิ นลงทุนทังหมดของเมโทร เวียดนาม รวมทังติดต่อและขออนุญาต การขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานต่างๆ ต่อ
หน่วยงานรัฐบาลหรื อหน่วยงานทีเกียวข้ อ งกับการเข้ าซือเงินลงทุนทังหมดของเมโทร เวียดนาม และ (2) ดําเนิ นการใดๆ ที จําเป็ น
และเกียวข้ องกับการเข้ าซือเงินลงทุนทังหมดของเมโทร เวียดนาม
ต่อมาทีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครังที 8/2557 เมือวันที 19 สิงหาคม 2557 ได้ มีมติอ นุมัติให้ บ ริ ษัท ย่อยทีบริ ษัทฯ
ถือ หุ้นร้ อยละ 100 (“บริ ษั ท ย่ อ ย”) ให้ เข้ าเป็ นผู้ซือเพิมเติมในการเข้ าทํ ารายการซื อเงิ น ลงทุ นจํ า นวนร้ อยละ 100.00 ในเมโทร
เวียดนาม โดยการให้ บริษัทย่อยของบริษัท ฯ เข้ าเป็ นผู้ซือเพิมเติมในการเข้ าทํารายการซือเงินลงทุนนี จะขึ นอยู่กับ ความเห็นชอบของ
ผู้ขายเป็ นสําคัญ รวมทัง มีมติจดั สรรหุ้นสามัญเพิมทุน ของบริ ษัทฯ จํานวนไม่เกิน 360,434,444 หุ้น มูล ค่าหุ้นทีตราไว้ ห้ ุนละ 1.00
บาท ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจํานวนหุ้นที ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตราจัดสรร 9 หุ้นเดิมต่อ 2 หุ้น ใหม่
(โดยเศษของหุ้นตํากว่า 0.5 หุ้น ให้ ปั ดทิง) ในราคาเสนอขาย 45 บาทต่อหุ้น เพือเงิ นที ได้ รับจากการเสนอขายหุ้น สามัญเพิมทุ น
ดังกล่าวเป็ นแหล่งเงิ นทุน ในการเข้ าซือเงิ นลงทุนทังหมดของเมโทร เวียดนาม ในการนี บริ ษั ท ที ซีซี โฮลดิง จํากัด (“ทีซีซี โฮลดิง”)
ซึงเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ2 ได้ แสดงความจํานงทีจะจองซือหุ้นสามัญเพิมทุนตามสัดส่วนจํานวนหุ้นทีตนถืออยู่
ทังนี ในกรณีทีมีห้ ุน สามัญเพิมทุน เหลื อจากการจัดสรรให้ แ ก่ ผ้ ถู ื อหุ้นเดิมตามสัดส่วนในรอบแรก บริ ษัทฯ จะจัดสรรหุ้น
สามัญเพิมทุนทีเหลือให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทีประสงค์จะจองซือหุ้นสามัญเพิ มทุนเกิ นสัดส่วนการถื อหุ้น จนกว่าจะหมดหรื อ จนกว่าจะไม่ มีผ้ ู
1
2

ใช้ อตั ราแลกเปลียนทีกําหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที 6 สิงหาคม 2557 เท่ากับ 43.3 บาท ต่อ 1 ยูโร
ณ วันที 9 พฤษภาคม 2557 ทีซีซี โฮลดิงถือหุ้นในบริษัทฯ จํานวน 1,173,284,220 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 73.77 ของจํานวนหุ้นทีออกและเสนอ
ขายแล้ วทังหมดของบริษทั ฯ
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ถือหุ้นรายใดประสงค์ทีจะจองซือหุ้นสามัญเพิมทุนดังกล่าวอีกต่อไป ในการนี ทีซซี ี โฮลดิงได้ แ สดงความจํานงทีจะจองซือหุ้น สามัญ
เพิมทุนเกินสัดส่ว นตามสัดส่ วนการถือ หุ้นจนกว่าจะหมดหรื อจนกว่าจะไม่มีผ้ ถู ือหุ้น รายใดประสงค์ทีจะจองซื อหุ้น สามัญเพิมทุน
ดังกล่าวอีกต่อไป (อนึง ในการจองซือหุ้นสามัญเพิมทุนตามสัดส่วนจากทีซซี ี โฮลดิง ข้ างต้ น จะอยู่ภายใต้ เงือนไขว่า การจองซือหุ้น
ดังกล่าวจะไม่ทําให้ ทีซีซี โฮลดิงมีหน้ าทีในการทําคําเสนอซือหลักทรั พย์ ท ังหมดของกิจการภายใต้ ประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนที ทจ.12/2554 เรืองหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการในการเข้ าถือหลักทรัพย์เพือครอบงํากิจการ)
นอกจากนี ในกรณีมีห้ นุ สามัญเพิมทุนเหลือจากการจองซือเกินสัดส่ วนจํ านวนหุ้นทีผู้ถือหุ้นแต่ละรายถื ออยู่ตามทีระบุไว้
ข้ างต้ น ทีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครังที 8/2557 ได้ มีมติอนุมัติให้ จัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุน ทีเหลือ ดังกล่าวให้ กับ บุคคลใน
วงจํากัด (Private Placement) ตามคํานิยามทีกําหนดในข้ อ 24 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ.28/2551 เรื องการ
ขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นทีออกใหม่ (รวมทังทีมีการแก้ ไขเพิมเติม) ซึงไม่เป็ นบุคคลทีเกียวโยงกันของบริ ษัทฯ และ
มอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัทเป็ นผู้กําหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนดังกล่าว ซึงจะไม่ตํากว่าราคาเสนอขายหุ้น สามัญ
เพิมทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจํานวนหุ้นทีผู้ถือ หุ้นแต่ละรายถือ อยู่ (45 บาทต่อหุ้น ) โดยการกําหนดราคาเสนอ
ขายหุ้นให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด ราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าวจะไม่ตํากว่าร้ อยละ 90.00 ของราคาตลาด3
การเข้ าซือเงิ นลงทุ นทังหมดของเมโทร เวียดนามดังกล่ าว เข้ า ข่ายเป็ นการเข้ าซือหรื อ การได้ มาซึงกิจการของบริษั ทอื น
ตามมาตรา 107 แห่ งพระราชบัญญั ติบริ ษัทมหาชนจํา กัด พ.ศ.2535 (รวมทังที มีการแก้ ไขเพิมเติม) และถื อเป็ นรายการได้ มาซึง
สิน ทรัพ ย์ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที ทจ. 20/2551 เรื อง หลักเกณฑ์ ในการทํารายการที มีน ัยสําคัญทีเข้ าข่ายเป็ นการ
ได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ และประกาศของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย เรือง การเปิ ดเผยข้ อ มูลและการ
ปฏิบตั กิ ารของบริ ษัทจดทะเบียนในการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวัน ที 29 ตุลาคม 2547 และทีแก้ ไขเพิมเติม
(“ประกาศได้ มาและจํ าหน่ายไป”) มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับ ร้ อยละ 64.00 ของมูล ค่าสินทรัพย์ รวมของบริ ษัทฯ (44,359 ล้ าน
บาท) ซึงเป็ นขนาดรายการทีมีมลู ค่าสูงสุดเมือคํานวณรายการตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิงตอบแทน โดยคํานวณจากงบการเงิ นรวม
ของบริ ษัท ฯ สินสุด ณ วันที 31 มีนาคม 2557 และเมือรวมขนาดรายการดังกล่าวกับรายการได้ มาซึงสิน ทรัพ ย์ อืนของบริ ษัท ฯ ที
เกิดขึ นในช่ วง 6 เดือนทีผ่านมา ซึงมีข นาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์ มลู ค่ารวมของสิงตอบแทน เท่ากับ ร้ อ ยละ 0.744 จะมีข นาด
รายการรวมทังสินเท่ า กับ ร้ อ ยละ 64.74 ของมูลค่าสิน ทรัพ ย์ ร วม ซึงมีข นาดรายการมากกว่าร้ อยละ 50.00 แต่ น้อยกว่า ร้ อยละ
100.00 เข้ าข่ายเป็ นรายการได้ มาซึงสินทรัพย์ ป ระเภทที 1 ภายใต้ ประกาศได้ มาและจําหน่ายไป ดังนัน บริ ษั ทฯ มีหน้ าที ต้ อ งเปิ ดเผย
สารสนเทศการทํารายการของบริ ษัท ฯ ต่อตลาดหลักทรั พ ย์ แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรั พย์ ฯ”) และต้ อ งขออนุมัติการเข้ าทํ า
รายการจากทีประชุมผู้ถือหุ้น โดยต้ องได้ รับคะแนนเสียงอนุมัติไม่ ตํากว่า 3 ใน 4 ของจํ านวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นที มาประชุม
3

ราคาตลาด หมายถึงราคาถัวเฉลียถ่วงนําหนักของหุ้น สามัญของบริษัท ฯ ย้ อ นหลัง 15 วันทําการติ ดต่อกัน ก่อนวัน ประชุม คณะกรรมการ
บริษัททีได้ เสนอให้ ทีประชุมวิสามัญผู้ถือ หุ้นครังที 1/2557 พิจารณาอนุมัติเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษัทฯ ซึงวันทําการระหว่างวันที
25 กรกฏาคม 2557 ถึงวันที 18 สิงหาคม 2557 โดยราคาตลาดเท่ากับ 56.26 บาทต่อหุ้น
4
รายการได้ มาซึงสินทรัพย์อืนของบริษัทฯ ทีเกิดขึนในช่วง 6 เดือนทีผ่านมา ได้ แก่ (1) โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศเพิมเติม มูลค่ า 110.61
ล้ านบาท ขนาดรายการร้ อยละ 0.25 (2) รายการจัดตังบริษัทย่อยแห่งใหม่ ได้ แก่ บริษัท บีเจเอช อินเวสเมนท์ จํากัด มูลค่า 200.00 ล้ าน
บาท ขนาดรายการร้ อยละ 0.45 (3) การร่วมทุนกับพันธมิตรธุรกิจและจัดตังบริษัทร่วมทุน ได้ แก่ บริษัท บี เจซี แอนด์ ซีเอฟ (ประเทศไทย)
จํากัด มูลค่า 15.30 ล้ านบาท ขนาดรายการร้ อยละ 0.034 และ (4) การลงทุนเพิมในบริษัท บีเจซี มาเฮ เมดิคอล จํากัด มูล ค่า 3.75 ล้ าน
บาท ขนาดรายการร้ อยละ 0.008
4
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และมีสิทธิ อ อกเสียงลงคะแนน โดยไม่ นับส่ วนของผู้ถือ หุ้นทีมีส่วนได้ เสีย รวมทังบริษั ทฯ ต้ อ งจัดให้ มีทีปรึ กษาทางการเงินอิส ระ
เพือให้ ความเห็นเกียวกับความสมเหตุสมผลของรายการ และความเป็ นธรรมของราคาและเงือนไขของรายการต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
เพือประกอบการพิจารณาอนุมตั ิการทํารายการ
ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั งที 6/2557 เมือวันที 7 สิงหาคม 2557 ได้ มีมติอนุมัติแ ต่งตังให้ บ ริ ษัท เจดี พาร์ ทเนอร์
จํากัด (“ทีปรึกษาทางการเงินอิส ระ” หรื อ “IFA”) ในฐานะทีปรึ กษาทางการเงิ นทีได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับ หลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) และเป็ นอิสระจากบริ ษัท ฯ เป็ นที ปรึ กษาทางการเงิ นอิส ระในการให้
ความเห็นเกียวกับความสมเหตุสมผลของราคาและเงือนไขการเข้ าทํารายการต่อ ผู้ถือ หุ้นของบริ ษัท ฯ ประกอบการพิจารณาอนุมัติ
การทํารายการได้ มาซึงสินทรัพย์ของบริษัทฯ ในครังนี
รายงานของทีปรึกษาทางการเงินอิสระฉบับนี จัดทําขึนจากข้ อมูลทีได้ จากการสัมภาษณ์ และเอกสารทีได้ รับ จากบริ ษัทฯ
และข้ อมูลทีเผยแพร่ ตอ่ สาธารณชนทัวไป นอกจากนี ทีปรึกษาทางการเงิน อิสระได้ พิจารณาถึงสภาวะเศรษฐกิจ ณ ปั จจุบัน ในการ
พิจารณาเพือให้ ความเห็นในการเข้ าทํารายการในครังนี ดังนัน หากข้ อมูลทีใช้ ในการศึกษานี มีการเปลียนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญ
ในอนาคต อาจส่งผลให้ ความเห็นของทีปรึ กษาทางการเงินอิสระเปลียนแปลงตามไปด้ วย ซึงข้ อมูลทีใช้ ในการจัดทํารายงานฉบับนี เช่น
 มติคณะกรรมการบริ ษัทฯ ทีเกียวข้ องกับการเข้ าทํารายการ
 สารสนเทศการเข้ าทํารายการได้ มาซึงสินทรัพย์ของบริษัทฯ
 แบบแสดงรายการข้ อมูล (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี 2556 ของบริ ษัทฯ
 งบการเงิน ของบริ ษัท ฯ ที ผ่ านการตรวจสอบจากผู้ส อบบัญ ชี ได้ รั บ อนุญาตของบริ ษั ท ฯ สํ าหรั บ ปี สิ นสุ ดวัน ที 31
ธันวาคม 2554 – 2556 และงบการเงินฉบับสอบทานงวด 6 เดือน สินสุดวันที 30 มิถุนายน 2557
 งบการเงินของเมโทร เวียดนามทีผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีได้ รับอนุญาตของบริ ษัท สํ าหรั บปี สินสุดวัน ที 31
ธันวาคม 2554 – 2555 งบการเงินสําหรับงวด 9 เดือน สินสุดวันที 30 กันยายน 2556
 สัญญาทีเกียวข้ องกับการทํารายการ
 ข้ อมูลจากการสัมภาษณ์ผ้ บู ริหารและเจ้ าหน้ าทีของบริ ษัทฯ
 ข้ อมูลและเอกสารทีได้ รับจากบริ ษัทฯ
นอกจากนี การจัดทําความเห็นของทีปรึ กษาทางการเงินอิสระตังอยู่ภายใต้ สมมติฐาน ดังนี
 ข้ อมูลและเอกสารทังหมด ซึงทีปรึกษาทางการเงินอิสระได้ รับจากบริษัทฯ รวมถึงข้ อมูลทีได้ จากการสัมภาษณ์ ผ้ บู ริ ห าร
ของบริษัทฯ มีความครบถ้ วน ถูกต้อง เป็ นจริง และความเห็นทีแสดงไว้ สามารถเชือถือได้ แ ละใกล้ เคียงกับสภาพความ
จริ ง ณ ปั จจุบนั
 ไม่มีเหตุการณ์ใดทีได้ เกิดขึน หรือกําลังจะเกิด หรือมีความเป็ นไปได้ ว่าจะเกิ ด ทีอาจจะส่ งผลกระทบอย่ างมีนัยสําคัญ
ต่อผลประกอบการและสถานะทางการเงินของบริ ษัทฯ และเมโทร เวียดนาม
 สัญญาทางธุ รกิ จต่างๆ เกี ยวกับการดําเนินงานของบริ ษัทฯ และเมโทร เวียดนามทีทํ ากับคู่สัญญายังคงถูกต้ อ งตาม
กฎหมาย มีผลบังคับใช้ และผลผูกพันตามสัญญา และไม่มีการเปลียนแปลงเงือนไข เพิกถอน หรื อยกเลิก
5
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ทังนี ทีปรึ กษาทางการเงินอิส ระได้ จัดทํารายงานความเห็น เกี ยวกับการเข้ าทํ ารายการได้ มาซึงสิ น ทรัพ ย์ ของบริ ษัท ฯ ณ
วันที 7 สิงหาคม 2557 และขอรับรองว่าได้ทําหน้ าทีศึกษาและวิเคราะห์ ข้ อมูล ต่างๆ ดังที ได้ กล่าวมาข้ างต้ น ตามมาตรฐานวิช าชีพ
และได้ ให้ เหตุผลบนพืนฐานของข้ อมูลและการวิเคราะห์อย่างเทียงธรรม โดยคํานึงถึงประโยชน์ ของผู้ถือหุ้นรายย่ อยของบริ ษัทฯ เป็ น
สําคัญ อย่างไรก็ดี ความเห็นของทีปรึ กษาทางการเงินอิสระตังอยู่บนสมมติฐานว่าข้ อมูลและเอกสารทีได้ รับจากบริ ษัทฯ รวมถึ งจาก
การสัมภาษณ์ผ้ บู ริหารของบริ ษัทฯ ตลอดจนข้ อมูลทีเปิ ดเผยต่อสาธารณชน และข้ อมูลอืนๆ ทีเกียวข้ องเป็ นข้ อ มูลทีถูกต้ อ งและเป็ น
ความจริ งในขณะทีทีปรึกษาทางการเงิ นอิสระจัดทํ ารายงานความเห็น นี ดังนัน หากข้ อมูลดังกล่ าวข้ างต้ นไม่ ถูกต้ อ ง และ/หรื อ ไม่
เป็ นจริง และ/หรื อไม่ครบถ้ วน และ/หรื อมีการเปลียนแปลงอย่างมีนยั สําคัญในอนาคต อาจส่งผลกระทบต่อ ความเห็ นของที ปรึ กษา
ทางการเงิ นอิ ส ระในการให้ ความเห็นในครั งนี ด้ วยเหตุนีทีปรึ ก ษาทางการเงิ นอิ สระจึงไม่ อาจยืนยันถึงผลกระทบทีอาจเกิ ดขึ นต่อ
บริ ษัทฯ และผู้ถือ หุ้นในอนาคตจากปั จจัยดังกล่ าวได้ อี กทังความเห็ นของที ปรึ กษาทางการเงิ นอิสระในครังนี มีวัตถุประสงค์เพือให้
ความเห็นแก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทฯ ต่อการเข้ าทํารายการดังรายละเอียดข้ างต้ น เท่านัน โดยการตัดสินใจลงคะแนนเสี ยงอนุมัติสําหรั บ
การเข้ าทํารายการในครังนี อยู่ในดุล พิ นิจของผู้ถือหุ้น ของบริ ษัทฯ เป็ นสําคัญ ซึงผู้ถือหุ้น ควรจะศึกษาข้ อมูล และพิจารณาเหตุผล
ข้ อดี ข้ อด้ อย ปั จจัยความเสียง ข้ อจํากัด และความเห็นในประเด็น พิ จารณาต่างๆ ทีเกี ยวข้ อ งกับการเข้ าทํ ารายการดังกล่ าวทีแนบ
มาพร้ อมกับหนังสื อ เชิญประชุมผู้ถือ หุ้นในครั งนี ด้ วยความรอบคอบระมัดระวังก่ อ นลงมติ เพือพิจารณาอนุมัติการเข้ าทํารายการ
ดังกล่าวได้ อย่างเหมาะสม ทังนี การให้ ความเห็นนีมิได้ เป็ นการรับรองผลสําเร็ จของการเข้ าทํ ารายการต่างๆ รวมถึงผลกระทบทีอาจ
เกิดขึน และทีปรึกษาทางการเงิน อิสระไม่ต้อ งรับ ผิดชอบต่อผลกระทบใดๆ ทีอาจเกิ ดขึนจากการเข้ าทํารายการดังกล่าว ไม่ว่าโดย
ทางตรงหรื อทางอ้ อม
ทีปรึ กษาทางการเงินอิสระได้ พิจารณาถึงความสมเหตุสมผลของรายการได้ มาซึงสินทรั พย์ ของบริ ษัทฯ โดยมีรายละเอียด
ดังนี
บทสรุ ปผู้บริ หาร
เมือวันที 7 สิงหาคม 2557 ทีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครังที 6/2557 ได้ มีมติอนุมตั ใิ ห้ บริษัทฯ เข้ าทํารายการซือเงิน
ลงทุนจํานวนร้ อยละ 100.00 ในเมโทร เวียดนาม ซึงประกอบธุรกิจเป็ นผู้ให้ บริ การศูนย์ จําหน่ ายสิ น ค้ าอุปโภคและบริ โภคแบบค้ าส่ง
แบบชําระเงินสดและบริการตนเอง (Cash & Carry) ภายใต้ ชือ “METRO” ในประเทศเวียดนาม จากเมโทร อินเตอร์ เนชันแนล โฮลดิง
โดยมีมลู ค่าการเข้ าทํารายการจํานวน 655.00 ล้ านยูโร (28,370 ล้ านบาท) คํานวณจากกรณีทีกิจการไม่มีหนีสินทีมีภาระดอกเบียและ
ไม่มีเงินสด (Debt free and cash free basis) รวมถึงสิทธิการเช่าจํานวนประมาณ 47 ล้ านยูโร (2,007 ล้ านบาท) ซึงได้ ชําระไปแล้ ว
สําหรับระยะเวลาเช่าคงเหลือ 7-37 ปี โดยการลงทุนของบริษัทฯ ในครังนี มีวตั ถุประสงค์เพื อให้ บริ ษัทฯ มีช่อ งทางในการเข้ าสู่ตลาด
ร้ านจํ าหน่ายสินค้ าอุปโภคบริโภคสมัยใหม่ (Modern Grocery Market) ของเวียดนาม ซึงบริ ษัท ฯ คาดหมายว่าจะมีแนวโน้ มการ
เติบโตอย่างแข็งแกร่ งในอนาคต โดยภายหลังการเข้ าทํารายการ บริ ษัทฯ จะก้ าวสู่การเป็ นผู้นําอันดับสองในตลาดร้ านจําหน่ายสินค้ า
อุปโภคบริ โภคสมัยใหม่ของเวียดนาม ด้ วยส่วนแบ่งตลาดร้ อยละ 22.2 ของเมโทร เวียดนามในปั จจุบนั อีกทัง กลุ่มบริษัทจะมีช่องทาง
การจั ดจํ าหน่ ายสิน ค้ า อุปโภคบริ โ ภคของตนเองในเวียดนามเพิมขึ นครอบคลุมทังในรู ป แบบค้ าปลี กและค้ าส่ง ทําให้ บริ ษั ทฯ มี
โครงสร้ างพืนฐานในการผลิ ตและกระจายสิน ค้ า (Supply Chain Infrastructure) อย่ างครบวงจรในเวียดนาม ซึงจะก่ อให้ เกิดการ
ประสานประโยชน์ ทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท โดยจะช่ วยขยายฐานลูกค้ าใหม่เพือต่อยอดการขายสินค้ า และเพิมช่องทางการจัด
จําหน่ายสินค้ าและบริ การของกลุ่มบริ ษัท รวมถึงช่วยลดต้ นทุนโดยรวมและเพิมโอกาสการทํากํ าไรในอนาคตของกลุ่มบริ ษั ท เพื อให้
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กลุ่มบริ ษัท มีขี ดความสามารถในการแข่ งขั นเพิ มขึนและมี จุดยืน ที ดีเตรี ยมรั บการเปิ ดเสรี ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซียน (ASEAN
Economic Community หรื อ "AEC") ในปี 2558
ต่อ มาเมื อวันที 19 สิงหาคม 2557 ที ประชุมคณะกรรมการของบริ ษัท ฯ ครังที 8/2557 ได้ มีมติอนุ มัติให้ บริ ษั ทย่อยของ
บริ ษัทฯ เป็ นผู้ซอเพิ
ื มเติมในการเข้ าทํารายการดังกล่าว ซึงจะขึนอยู่กับ ความเห็ น ชอบของผู้ขายเป็ นสํ าคัญ รวมทัง มี มติจัดสรรหุ้น
สามัญเพิมทุนของบริษัทฯ จํานวนไม่เกิน 360,434,444 หุ้น มูลค่าหุ้นทีตราไว้ห้ นุ ละ 1.00 บาท ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจํานวน
หุ้นทีผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตราจัดสรร 9 หุ้นเดิมต่อ 2 หุ้นใหม่ ในราคาเสนอขาย 45 บาทต่อหุ้น และ/หรื อ
เสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนให้ แก่บคุ คลในวงจํากัดทีมิใช่บคุ คลทีเกียวโยงกันของบริษัทฯ ในกรณีทีมี ห้ นุ เหลื อจากการจองซือหุ้นเกิ น
สัดส่วนของผู้ถือหุ้นเดิม เพือนําเงินทีได้ รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนดังกล่าวเป็ นแหล่งเงินทุนบางส่วนในการเข้ าทํารายการ
ร่ วมกับการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน โดยบริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาเลือกบริษัททีจะเข้ าทํ ารายการ ซึงอาจเป็ นบริ ษัทฯ หรื อ
บริ ษัทย่อยทีบริ ษัทฯ ถือหุ้นร้ อยละ 100 เพือให้ สอดคล้ องกับโครงสร้ างกลุ่มธุรกิจในปั จจุบนั และแผนการดําเนินงานในอนาคต
การเข้ าซือเงินลงทุนทังหมดในเมโทร เวียดนามเข้ าข่ายเป็ นการเข้ าซือหรื อการได้ มาซึงกิจการของบริ ษัทอืน ตามมาตรา 107
แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 (รวมทังทีมีการแก้ ไขเพิมเติม) และถือเป็ นรายการได้ มาซึงสินทรัพย์ตาม ประกาศ
ได้ มาและจําหน่ ายไป คิดเป็ นขนาดรายการสูงสุดเมือคํานวณรายการตามเกณฑ์ มลู ค่ารวมของสิ งตอบแทน โดยคํานวณจากงบ
การเงินรวมของบริษัทฯ สินสุด ณ วันที 31 มีนาคม 2557 เท่า กับร้ อยละ 64.00 ของมูล ค่าสินทรัพย์ รวมของบริ ษัทฯ (44,359 ล้ าน
บาท) และเมือรวมขนาดรายการดังกล่าวกับรายการได้ มาซึงสิน ทรั พ ย์ อืนของบริ ษัท ฯ ทีเกิดขึนในช่ วง 6 เดือนทีผ่านมา ซึงมีขนาด
รายการสูงสุดตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิงตอบแทน เท่ากับร้ อยละ 0.74 จะมีขนาดรายการรวมทังสินเท่ากับร้ อยละ 64.74 ของมูลค่า
สินทรัพย์รวม ซึงมีขนาดรายการมากกว่าร้ อยละ 50.00 แต่น้อยกว่าร้ อยละ 100.00 เข้ าข่ายเป็ นรายการได้ มาซึงสินทรัพย์ประเภทที 1
ภายใต้ ประกาศได้ มาและจําหน่ายไป ดังนัน บริ ษัทฯ มีหน้ าทีต้ องเปิ ดเผยสารสนเทศการทํารายการของบริ ษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ ฯ
และต้ องขออนุมตั ิการเข้ าทํารายการจากทีประชุมผู้ถือหุ้น โดยต้ องได้ รับคะแนนเสียงอนุมัตไิ ม่ตากว่
ํ า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมด
ของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้น ทีมีส่วนได้ เสีย
จากการวิเคราะห์ของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับความสมเหตุส มผลของรายการ รวมถึงความเป็ นธรรมของราคา
และเงือนไขของการเข้ าซือเงินลงทุนทังหมดในเมโทร เวียดนาม ทีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า การเข้ าทํารายการดังกล่ าวมีความ
เหมาะสม เนืองจาก
1. เป็ นการลงทุนในกิจการที มีศกั ยภาพในการประกอบธุรกิจร้ านจําหน่ ายสิ นค้ าอุปโภคบริ โภคสมัยใหม่ในเวียดนาม ซึ งจะ
ช่วยสนับสนุนให้ บริษัทฯ สามารถเริ มต้ นธุรกิจดังกล่าวและเพิมโอกาสในการได้ รับผลตอบแทนจากการลงทุนได้ รวดเร็ วขึน
เมือเทียบกับการทีบริษัทฯ เริมธุรกิจด้ วยตนเอง เนืองจากปั จจุบนั เมโทร เวียดนามเป็ นผู้ประกอบการมี ส่วนแบ่ งตลาดเป็ น
อันดับ 2 ของมูลค่าตลาดร้ านจําหน่ายสิน ค้ าอุปโภคบริ โ ภคสมัยใหม่ท ังหมดของเวียดนาม และมี ชือเสี ยงเป็ นทีรู้ จักจาก
ผู้บริโภคโดยทัวไป ประกอบกับเมโทร เวียดนามมีสิ นทรั พย์ แ ละองค์ประกอบในการดําเนิ นธุ รกิจทีเอือต่อความสําเร็จใน
การประกอบธุรกิจร้ านจําหน่ายสินค้ าอุปโภคบริ โภคสมัยใหม่ เช่น สาขาในเมืองทีเป็ นศูน ย์ กลางเศรษฐกิจและชุนชนเมือง
ขนาดใหญ่ ข้ อ มูลฐานลูกค้ า และระบบงานและเทคโนโลยี ส ารสนเทศในการบริ ห ารจัดการข้ อมูล ฐานลูก ค้ า โครงสร้ าง
พืนฐานในการกระจายสิ นค้ า (Supply Chain Infrastructure) อย่ างครบวงจร เป็ นต้ น ดังนัน ภายใต้ แผนงานและการ
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บริ หารจัดการของบริ ษั ทฯ ในด้ านต่างๆ เพือปรับ ปรุงผลการดําเนิ นงานของเมโทร เวียดนามให้ มีทิ ศทางทีดีขึน จะทําให้
บริ ษัทฯ มีโอกาสได้ รับประโยชน์และผลตอบแทนจากการลงทุนในครังนี
2. เป็ นการขยายการลงทุน ของกลุ่มบริ ษัท ในธุ รกิจร้ านจํ าหน่ ายสินค้ าอุปโภคบริ โ ภคสมัยใหม่ ใ นเวียดนาม ซึงคาดว่าจะมี
แนวโน้ มการขยายตัว ของตลาดและสภาวะเศรษฐกิจที ดีในอนาคต เนืองจากปั จจุบันการเพิมขึนของร้ านค้ า หรื อ ศูน ย์
จําหน่ายสินค้ าอุปโภคบริ โภคสมัยใหม่ต่อตลาดจําหน่ายสินค้ าอุป โภคบริ โภครวม (Penetration Rate) ของเวียดนามยังมี
อัตราตํากว่าค่าเฉลียของภูมิภาคอาเซียน จึงมีโอกาสทีธุรกิจดังกล่าวจะมีการขยายตัวเพิมขึนต่อเนืองในอนาคต ซึงทําให้
กลุ่มบริ ษัทมีแหล่งรายได้ จากธุรกิจใหม่ทีมีโอกาสสร้ างผลตอบแทนจากการลงทุนแก่บริ ษัทฯ
3. การเข้ าลงทุนในเมโทร เวียดนามจะก่อให้ เกิดการประสานประโยชน์ ต่อ การดําเนิ นธุรกิจปั จจุบันของกลุ่มบริ ษั ท อาทิ เพิม
ช่อ งทางการจัดจําหน่ายสิ นค้ าอุป โภคบริ โภคของกลุ่มบริ ษัทให้ เข้ าถึ งผู้บริ โภคในตลาดเวียดนามได้ กว้ างขวางขึน เพิ ม
รายได้ และความสามารถในการทํากําไรจากการต่อยอดการขายสินค้ าและบริ การของกลุ่มบริ ษัทฯ ทีมี อยู่ในปั จจุบันให้ แก่
กลุ่มลูกค้ าใหม่ๆ ซึงเป็ นลูกค้ าของเมโทร เวียดนาม เพิมคุณภาพและประสิท ธิ ภาพงานบริ การด้ านโลจิสติกส์ ในเวียดนาม
ของกลุ่มบริษัท ทังยังช่วยลดต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายอืนๆ จากการประหยัดจากขนาด (Ecnomies of scale) ด้ วย
4. ภายหลั ง การเข้ าทํ า รายการ กลุ่ม บริ ษั ท จะมี โ ครงสร้ างพื นฐานในการผลิ ต และกระจายสิ น ค้ า (Supply Chain
Infrastructure) ในเวียดนามอย่างครบวงจร ครอบคลุมตังแต่ต้นนําในฐานะผู้ผลิตสินค้ า กลางนําในฐานะผู้กระจายสิ นค้ า
และปลายนําในฐานะร้ านจําหน่ายสินค้ าแก่ผ้ บู ริโภค (ทังประเภทค้ าปลีกและค้ าส่ ง) ซึงเป็ นแนวทางสําคัญหนึ งที จะช่ วย
ลดต้ นทุนในการประกอบธุรกิจและเพิมโอกาสในการสร้ างผลกําไรในแต่ละส่วนงานของกลุ่มบริ ษัท ส่งผลให้ กลุ่มบริ ษัทมี
ขีดความสามารถในการแข่งขันเพิมขึนในอนาคต โดยเฉพาะเมือเปิ ดเสรี ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558
5. การขยายการลงทุนในธุรกิจจําหน่ายสินค้ าอุป โภคบริ โภคสมัยใหม่ในเวียดนามครั งนี เป็ นการเพิมความหลากหลายใน
การประกอบธุรกิจของกลุ่มบริ ษั ท ทังประเภทธุ รกิจและทีตังของธุ รกิ จ ซึงเป็ นแนวทางหนึงที จะช่วยลดความเสี ยงหรื อ
ผลกระทบทีอาจจะเกิดขึนต่อกลุ่มบริษัทกรณีธุรกิจหลักอย่างใดอย่างหนึงของกลุ่มบริษัทในปั จจุบนั มีผลการดําเนิน งานไม่
เป็ นไปตามแผนงานหรื อ เป้ าหมายทีวางไว้ อีกทัง ยังเป็ นการลงทุนที จะช่ วยสนับสนุนให้ เป้าหมาย “การเป็ นผู้นําในการ
ผลิตและจัดจําหน่ายสินค้ าอุป โภคบริ โภคทีใช้ ในชี วิตประจําวัน ให้ แ ก่ลูกค้ าในภูมิภาคอาเซียน” ของกลุ่มบริ ษั ทบรรลุผล
สําเร็จได้ในอนาคต
6. มูล ค่าการเข้ าลงทุน ในเมโทร เวีย ดนาม จํ านวน 655.00 ล้ านยู โร (28,370 ล้ านบาท) อยู่ใ นช่ว งราคาที เหมาะสมซึ ง
ประเมินโดยทีปรึกษาทางการเงินอิสระด้ วยวิธีมลู ค่าปั จจุบันสุทธิ ข องกระแสเงิ นสด ซึงเท่ากับ 29,163 – 33,234 ล้ านบาท
(รายละเอียดการประเมินราคายุติธรรมของทีปรึกษาทางการเงินอิสระปรากฏในส่วนที 2 ข้ อ 2.3.1 ของรายงานฉบับนี)
7. เงือนไขการบังคับก่อนการเข้ าทํารายการและเงือนไขในสัญญาซือขายเงิ น ลงทุนในเมโทร เวียดนาม (รายละเอียดปรากฎ
ในสรุปเงือนไขสําคัญของสัญญาซือขายหุ้น ในข้ อ 2.1.2 ของรายงานฉบับ นี) เป็ นเงื อนไขและ/หรื อข้ อกําหนดทีช่ วยรักษา
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ผลประโยชน์ ของบริ ษัทฯ ให้ ได้ มาซึงสินทรัพย์ ซงมี
ึ สภาพเป็ นไปตามทีทังสองฝ่ ายตกลงกันก่อ นการเข้ าทํารายการ รวมทัง
เป็ นเงือนไขและ/หรื อข้ อกําหนดทีจะช่วยให้ บริ ษัทฯ สามารถเข้ าบริ หารกิ จการของเมโทร เวียดนามต่อไปได้ อย่ างราบรื น
ทัน ทีภ ายหลั งการเข้ า ทํ ารายการ ซึงจะช่ วยลดความเสียงต่า งๆ ที อาจจะเกิ ดขึ นแก่ บ ริ ษัท ฯ และเพื อให้ บ ริ ษั ท ฯ ได้ รับ
ประโยชน์จากการลงทุนในเมโทร เวียดนามตามวัตถุป ระสงค์ทีวางไว้ เช่น การกําหนดเงื อนไขบังคับก่อนให้ บริ ษัทฯ ต้ อง
ได้ รับใบอนุญาตลงทุนฉบับแก้ ไข และหลักฐานทีแสดงได้ วา่ รายการเข้ าซือเงินลงทุน ดังกล่ าว ปลอดจากการถูกควบคุมใน
เรื องการควบรวมกิจการ ด้ านการแข่ง ขันทางการค้ า จากหน่ว ยงานที เกี ยวข้ อ งของประเทศเวียดนาม ก่ อนการเข้ าทํ า
รายการ การให้ สิทธิ บริ ษั ทฯ ในการเลือ กรั บ ความสนับสนุนจาก Metro AG โดยการจ่ายชําระค่าบริ การแบบคงที ทังใน
ส่วนของการใช้ ชือการค้ าของ METRO เป็ นระยะเวลาหนึงก่อนการเปลียนเป็ นชือการค้ าของบริ ษั ท ฯ (โดยบริ ษั ทฯ มีแ ผนที
จะเปลียนชือการค้ าภายหลังการเข้ าทํารายการประมาณ 12-18 เดือน เพื อให้ บ ริ ษัท ฯ มี ระยะเวลาในการศึกษาตลาดและ
เตรี ยมตัวก่อนการเปลียนแปลงชื อการค้ า ) การใช้ บ ริ การระบบสารสนเทศ เป็ นต้ น รวมถึ งการกําหนดให้ ผ้ ูขายไม่ดําเนิ น
ธุรกิจทีเป็ นการแข่งขัน เป็ นระยะเวลา 30 เดือนนับแต่วนั เข้ าทํารายการ
ดังนัน ผู้ถือหุ้นควรอนุ มตั ิการเข้ าทํารายการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การเข้ าทํารายการดังกล่าวมีข้อด้ อยและความเสียง
ทีผู้ถือหุ้นควรพิจารณาเพิมเติมเพือประกอบการลงมติอนุมตั ิการเข้ าทํารายการ ดังนี
1. บริ ษัทฯ มีความเสียงทีจะไม่ ได้ รับผลตอบแทนจากการลงทุน ในเมโทร เวียดนามตามที คาดการณ์ ไว้ หรื อการด้ อยค่าเงิ น
ลงทุนในกรณีทีผลการดําเนิน งานของเมโทร เวียดนามไม่เป็ นไปตามแผนงานหรื อเป้าหมายทีวางไว้ ซึงอาจเกิดขึนจาก
หลายสาเหตุ เช่น
 กรณีทีแผนการปรับปรุงผลการดําเนินงานของเมโทร เวียดนาม เช่น กลยุท ธ์ ทางการตลาดเพือเพิ มยอดขาย การ
ปรับสัดส่วนสินค้ า รวมถึงการลดต้ นทุนและควบคุมค่าใช้ จ่ายในด้ านต่างๆ และ/การประสานประโยชน์ ทางธุ รกิ จ
ภายในกลุ่ มบริ ษั ท ไม่ เป็ นไปตามแผนงาน โดยกลุ่ มบริ ษั ท ไม่ ส ามารถปรั บ ปรุ ง ผลการดํา เนิ น งานของเมโทร
เวียดนามให้ มีผลประกอบการกําไร
 การชะลอตัวของเศรษฐกิ จ และ/หรื อ ธุ รกิ จร้ านจํ าหน่ ายสิ นค้ า อุ ป โภคบริ โ ภคสมัยใหม่ ข องเวีย ดนาม รวมถึ ง
ผลกระทบจากข้ อกําหนดในการดําเนินธุรกิจร้ านค้ าปลีกสมัยใหม่ในเวียดนามของชาวต่างชาติ เช่ น ข้ อกําหนดให้
ผู้ป ระกอบการชาวต่ า งชาติ ต้ อ งมี ก ารยื นขอใบอนุ ญ าตเมื อต้ อ งการเปิ ดสาขาใหม่ จ ากหน่ ว ยงานภาครั ฐ
ระดับประเทศและระดับท้ องถิ นซึงการอนุญาตขึ นอยู่กับ ผลการทดสอบความจํ าเป็ นทางเศรษฐกิจ (economic
needs test)
 ภาวะการแข่งขั น ที อาจรุนแรงขึ นของธุ รกิจร้ านจํ าหน่ายสินค้ าอุ ปโภคบริ โภคสมัยใหม่ในเวียดนามทังจากคู่แ ข่ ง
โดยตรงจากการขยายธุ รกิจด้ านค้ าส่งของ Saigon Co-op และคู่แ ข่งทางอ้ อ มจากการเปิ ดสาขาใหม่ข องห้ างค้ า
ปลีกขนาดใหญ่และซุปเปอร์ มาร์ เก็ตของผู้ประกอบการรายอืน อนึง ตามเงือนไขภายหลังการเข้ าทํารายการ ผู้ขาย
หรื อบริษัทในกลุม่ ผู้ขายจะไม่ดําเนิน ธุ รกิ จร้ านค้ า ประเภท Wholesale และ Cash & Carry หรื อธุ รกิ จร้ านค้ าปลีก
สินค้ าประเภทอาหาร อันจะเป็ นการแข่งขัน กันกับ การประกอบธุรกิจของเมโทร เวียดนาม ในช่วงระยะเวลา 30
เดือน ภายหลังจากการเข้ าทํารายการเสร็จสิน อีกทัง ทีปรึ กษาทางการเงิ นอิสระเห็ นว่าหากกลุ่มผู้ข ายประสงค์จะ
เข้ าดําเนิน ธุรกิจข้ า งต้ น ในเวียดนามอี กครัง กลุ่มผู้ข ายจะต้ อ งดํ าเนิน การตามขั นตอนในการขอใบอนุญาตต่อ
หน่วยงานทีเกียวข้ อง ซึงอาจมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างน้ อย
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นอกจากนี กรณีทีผลการดําเนินงานโดยรวมของเมโทร เวียดนาม ลดลงจากปั จจัยข้ างต้ น อาจส่งผลต่อกระแสเงินสดรับจาก
การดําเนินงานของเมโทร เวียดนามและต่อเนืองมาถึงบริ ษัทฯ ในการชําระคืนเงินกู้และความสามารถในการจ่ ายเงิ นปั นผล
ของบริษัทฯ ในอนาคต ในกรณีบริษัท ฯ ไม่สามารถปรับปรุงผลการดําเนินงานในอนาคตของเมโทร เวียดนามให้ มีทิศทางทีดี
ขึนตามแผนงานทีวางไว้
2. ภายหลังการเข้ าทํารายการ ผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ อาจจะด้ อยลงจากหลายปั จจัย อาทิ
 การรับรู้ผลขาดทุนจากการดําเนินงานของเมโทร เวียดนาม เข้ ามาในงบการเงิ น ของบริ ษั ทฯ ในกรณีทีกลุ่มบริ ษัท
ไม่สามารถปรับปรุงผลการดําเนินงานของเมโทร เวียดนามให้ มีทิศทางทีดีขึน
 การมี ภ าระดอกเบี ยเพิมขึ นจากเงิ น กู้ยืมเพือใช้ เป็ นแหล่ งเงิ นทุน บางส่วนในการเข้ าทํารายการ โดยในกรณีห้ ุน
สามัญเพิมทุนของบริษัทฯ สามารถจําหน่ายได้ ทงจํ
ั านวน (ซึงบริ ษั ทฯ จะได้ รับ เงินค่าหุ้นเพิมทุนก่ อนหักค่าใช้ จ่าย
ประมาณ 16,219.55 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 57.17 ของมูลค่ารวมในการเข้ าทํารายการ) คาดว่าบริ ษัท ฯ จะต้ อง
ใช้ เงินกู้ยืมในการเข้ าทํารายการประมาณ 12,150.45 ล้ านบาท รวมเป็ นหนีสิ นทีมี ภาระดอกเบี ยภายหลังการทํา
รายการประมาณ 30,068.18 ล้ านบาท และมี อ ัตราส่ ว นหนี สิ น ที มี ภ าระดอกเบี ยต่อ ทุน ประมาณ 0.88 เท่ า
(พิจารณาจากงบการเงิ น ณ 30 มิถุนายน 2557 โดยไม่รวมผลการดําเนิ นงานที จะเกิ ดขึนในอนาคต) อย่ างไรก็ดี
หากบริ ษัทฯ ไม่สามารถระดมทุนได้ ตามเป้าหมาย บริ ษัทฯ จะมีห นีสินทีมีภาระดอกเบียและอัตราส่วนหนีสิ นทีมี
ภาระดอกเบียต่อทุนทีสูงขึนกว่าทีระบุในข้ างต้ น อนึง ทีซีซี โฮลดิงได้ แสดงความจํานงทีจะจองซือหุ้น สามัญเพิมทุน
เกินสัดส่วนตามสัดส่วนการถือหุ้นจนกว่าจะหมดหรื อจนกว่าจะไม่มีผ้ ถู ือ หุ้นรายใดประสงค์ทีจะจองซือหุ้น สามัญ
เพิมทุนดังกล่าวอีกต่อไป โดยอยู่ภายใต้ เงือนไขว่า การจองซือหุ้นดังกล่าวจะไม่ทําให้ ทีซีซี โฮลดิงมีห น้ าที ในการทํา
คําเสนอซือหลักทรัพย์ทงหมดของกิ
ั
จการ
 ผลกระทบจากการบันทึกค่าความนิยม (Goodwill) ในกรณีทีราคาเข้ าซือเงินลงทุน ในเมโทร เวียดนาม มีมลู ค่าสูง
กว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนีสินของเมโทร เวียดนาม ณ วันทําการซือขาย โดยกรณีภายหลังการเข้ า ทํา
รายการ กลุ่มบริษัท ไม่สามารถปรับปรุ งผลการดําเนินงานของเมโทร เวียดนามตามทีคาดการณ์ ไว้ อาจส่งผลให้
บริ ษัทฯ ต้ องทําการประเมินการด้ อยค่าของสิ นทรั พย์ ค่าความนิยมดังกล่ าวในภายหลัง ซึงจะมีผลกระทบต่องบ
การเงินของบริษัทฯ ซึงบริ ษัทฯ จะจัดให้ มีการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสิน ทรั พย์ แ ละหนีสิน ของเมโทร เวียดนาม
ณ วันทําการซือขาย ภายหลังจากการเข้ าซือเงินลงทุนในครังนีเสร็ จสมบูรณ์ โดยมูลค่าในการเข้ าทํ ารายการครั งนี
เท่ากับ 655.00 ล้ านยูโร หรื อ คิดเป็ น 28,370 ล้ านบาท (อัตราแลกเปลียนทีกํ าหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
ณ 6 สิงหาคม 2557 เท่ากับ 43.3 บาทต่อ 1 ยูโร) โดยคํานวณจากกรณีทีกิจการไม่มีหนีสินทีมีภาระดอกเบี ยและไม่
มีเงินสด ในขณะทีมูล ค่าของสินทรั พ ย์ ตามงบการเงิ นฉบับตรวจสอบล่าสุดของเมโทร เวียดนาม ณ 30 กันยายน
2556 เท่ ากับ 6,476,166.87 ล้ านเวียดนามดอง หรื อคิดเป็ น 9,856.07 ล้ านบาท (อัตราแลกเปลียน ณ วันที 6
สิงหาคม 2557 ที 657.07 เวียดนามดอง ต่อ 1 บาท (ทีมา : Bloomberg)) ซึงหากภายหลังจากการประเมิน มูลค่า
ยุติธรรม และบริษัทฯ ต้ องบันทึกค่าความนิยมในจํานวนทีสูง อาจส่งผลกระทบต่อการคํานวณขนาดรายการได้ มา
จําหน่ายไป และ/หรื อ รายการทีเกียวโยงกันในอนาคต (ถ้ ามี) ของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี เนืองจากบริ ษัทฯ มี แผนทีจะ
ออกหุ้น สามัญเพิมทุนให้ แก่ผ้ ถู ือ หุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offerings) เพื อเป็ นแหล่ งเงินทุน บางส่วนใน
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การเข้ าทํารายการครังนี การเพิมทุนดังกล่าวจะส่งผลให้ มูลค่าสิน ทรั พย์ ทีมี ตวั ตนสุท ธิ (Net Tangible Assets:
“NTA”) ของบริ ษัทฯ เพิมขึ น และในกรณีทีกลุ่มบริ ษัทมีการเข้ าทํารายการได้ มาจํ าหน่ายไป และ/หรื อ รายการที
เกียวโยงกันในอนาคต บริ ษัทฯ จะปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ทีเกียวข้ องกับการเข้ าทํารายการดังกล่าว
3. การเพิมทุนของบริ ษัทฯ สําหรั บการเข้ าลงทุนในเมโทร เวียดนามในครั งนี จะทําให้ เกิ ดผลกระทบด้ านราคาตลาดของหุ้น
สามัญ (Price dilution) ประมาณร้ อยละ 3.64 และเกิดผลกระทบด้ านกําไรสุทธิ ตอ่ หุ้น (Earning dilution) ประมาณร้ อยละ
18.185 ต่อผู้ถือ หุ้นเดิมของบริษัทฯ ทีไม่ได้ ใช้ สิทธิในการจองซือหุ้นสามัญเพิมทุนดังกล่าว (รายละเอียดการคํานวณแสดงไว้
ในส่วนที 2 ข้ อ 2.2.2 ของรายงานฉบับนี)
นอกจากนี บริษัทฯ มีความเสียงด้ านอืนๆ อาทิ ความเสียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลียนของเงินสกุลยูโร ทีบริษัทฯ
จะชําระให้ แก่ผ้ ขู าย ซึงบริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาดําเนินการจัดทําสัญญาป้ องกันความเสียงของค่าเงิ น (hedging) ความเสี ยง
ทีบริษัทฯ ต้ องจ่ายชําระค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ องกับการเข้ าทํารายการโดยสูญเปล่ากรณีทีเงือนไขบังคับก่ อนไม่บรรลุผลสําเร็ จและบริ ษัทฯ
ไม่สามารถเข้ าทํารายการได้ เช่น ค่าธรรมเนียมหนังสือคําประกันการจ่ายชําระ (Bank Guarantee) ค่าตรวจสอบสถานะกิจการ (Due
Diligence) ของเมโทร เวียดนาม ค่าทีปรึกษากฎหมาย ค่าทีปรึกษาทางการเงินในการเข้ าทํารายการ

5

ทังนี หากพิจารณาว่าบริษัทฯ จะมีการเพิมทุนในช่วงครึงปี หลังของปี 2558 จํานวนหุ้นถัวเฉลียถ่วงนํ าหนักจะมี จํานวน 1,802.17 ล้ านหุ้น
คํานวณมาจากจํานวนหุ้น ในครึ งปี แ รกเท่ากับ 1,621.96 ล้ านหุ้น และหุ้นครึ งปี หลังเท่ากับ 1,982.39 ล้ านหุ้น ในกรณีนีจะมี Earning
Dilution ประมาณร้ อยละ 10.00
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ส่ วนที 1 ข้ อมูลบริ ษัท เบอร์ ลี ยุ คเกอร์ จํากัด (มหาชน)
1.1

ประวัติและความเป็ นมาของบริ ษัท

บริ ษัท เบอร์ ลี ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน) ก่อ ตังขึนในประเทศไทยเมือปี 2425 โดยนายอัลเบิร์ต ยุคเกอร์ และนายเฮนรี ซิกก์ โดยใช้ ชือ
ว่า “ห้ างยุคเกอร์ แอนด์ ซิกก์ แอนด์ โก” ประกอบกิ จการค้ าในด้ านเป็ นตัวแทนบริ ษัท เรื อฝรั งเศส อังกฤษ และอิ ตาลี พร้ อ มกับเป็ น
ตัวแทนบริ ษั ทประกัน ภั ยของต่ างประเทศ และยัง เป็ นตัว แทนธนาคารต่า งๆ นอกจากนันยัง ทําการค้ าโรงสีข้ าวและเป็ นตัว แทน
จําหน่ ายสิ นค้ านํ าเข้ าและส่งออก โดยมี การเปลียนแปลงการดําเนินงานแบบหุ้น ส่ วนภายในครอบครั วเป็ นรู ปบริ ษัท ภายใต้ ชือ
“บริ ษั ท เบอร์ ลี ยุคเกอร์ จํากัด” ในปี 2508 ซึงพัฒนาการที สําคัญด้ านต่างๆ ของบริ ษัทฯ และทีเกียวข้ องกับ การลงทุนในประเทศ
เวียดนาม ในช่วงทีผ่านมา มีดงั นี
ปี 2544

ปี 2551

ปี 2553

ปี 2555

ปี 2556

: เปลียนแปลงโครงสร้ างการถือหุ้นของบริ ษัทฯ ซึงภายหลังการทําคําเสนอซือหลักทรัพย์ เสร็ จสินลง บริ ษั ท นคร
ชืน จํากัด ซึงเป็ นบริ ษัทในเครือบริษัทไทยเจริ ญคอร์ ปอเรชัน หรื อ ทีซซี ี กรุ๊ ป ถือหุ้นบริ ษัทฯ ทังสิ นร้ อยละ 83.50
ของหุ้นทีออกและจําหน่ายแล้ วทังหมดของบริษัทฯ
:  ซือกิจการของบริษัท เจซี ฟู้ดส์ เอสดีเอน บีเอชดี ซึงเป็ นผู้ผ ลิ ตมันฝรั งทอดกรอบและขนมขึ นรูปในประเทศ
มาเลเซีย ซึงผลิ ตสินค้ าจําหน่ายทังในประเทศมาเลเซีย และส่งออกไปยังประเทศในภูมิภาคเอเชียหลาย
ประเทศ เช่น สิงคโปร์ ฮ่องกง ฟิ ลิปปิ นส์ บรูไน
:  ร่ วมทุน กับโอเว่น อิล ลิน นอยส์ ผู้ผลิ ตแก้ วรายใหญ่ ของโลก ส่งให้ บริ ษัท อุตสาหกรรมทําเครืองแก้ วไทย
จํากัด (มหาชน) เป็ นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ แก้ วรายใหญ่ ทีสุดในเอเชียตะวัน ออกเฉี ยงใต้ โดยมี กําลังการผลิต
รวม 3,300 ตันต่อวัน
 บริ ษั ท ไทยคอร์ ป อิน เตอร์ เนชันแนล (เวียดนาม) ลิมิเต็ด (บริ ษั ทย่ อ ยทีบริ ษัทฯ ถือ หุ้น ทางอ้ อม) ได้ รั บ
ใบอนุญาตการลงทุนจากรัฐบาลเวียดนามเพือประกอบธุรกิจเป็ นผู้นําเข้ าและส่งออก การจัดจําหน่ายและ
กระจายสินค้ าอุปโภคและบริโภค และสินค้ าอืนๆ ทัวทังประเทศเวียดนาม
:  โรงงานผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์ กระป๋ อง ทีบีซ-ี บอล เบเวอร์ เรจแคน เวียดนาม ลิ มิเต็ด ในประเทศเวียดนาม ซึงเป็ น
บริ ษั ทร่ วมทุนระหว่างบริ ษัท ไทยเบเวอร์ เรจแคน จํ ากัด (บริ ษัทย่ อ ยทีบริ ษัท ฯ ถือหุ้นร้ อยละ 50.00) และ
บริ ษั ท บอลล์ คอร์ เปอเรชั น จํ ากัด ซึ งเป็ นผู้ ผลิ ตบรรจุ ภัณฑ์ ก ระป๋ องอลู มิ เนียมรายใหญ่ ข องโลก เริ ม
ดําเนินการผลิตเป็ นครังแรก
 เปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ บํารุงผิวเข้ าสู่ตลาด ภายใต้ ตราสิ น ค้ า “Premedica” ซึงเป็ นตราสิ นค้ าของบริ ษัท และมี
การว่าจ้ างโรงงานผลิตในประเทศเกาหลี
:  ซือเงินลงทุนในสัดส่วนร้ อ ยละ 75.00 ของอิ จิบัง คัมปะนีลิมิเต็ด ประเทศเวียดนาม ซึงเป็ นผู้ผลิต และจัด
จําหน่ายเต้ าหู้และผลิตภัณฑ์ทีทําจากเต้ าหู้และถัวเหลือง
 ซือหุ้นร้ อยละ 65.00 ของไทอัน เวียดนาม จอยส์ สต็อก คัมปะนี ซึงดําเนินธุรกิจจัดจําหน่าย นําเข้ า ส่ งออก
ค้ าปลีกค้ าส่งสินค้ าอุปโภคบริโภคในประเทศเวียดนาม โดยมีจุดศูนย์กลางอยู่บริ เวณเวียดนามตอนเหนือ
 ให้ ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ภไู ท กรุ๊ป จอยส์ สต็อก คัมปะนี ซึงเป็ นบริ ษัทย่ อยของบริ ษัทฯ เพือเข้ าซือ
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เงินลงทุน จากผู้ ถือ หุ้นเดิมในกิ จการร้ านสะดวกซือในประเทศเวียดนามและเพื อใช้ เป็ นเงิ นทุนหมุนเวียน
เบืองต้ นในการขยายกิจการ โดย ณ สินปี 2556 ภูไท กรุ๊ป จอยส์ สต็อก คัมปะนี มีร้านค้ าสะดวกซือภายใต้
เครื องหมายการค้ า “B’s mart” รวมจํานวนกว่า 60 สาขา
 เริมดําเนินธุรกิจร้ านค้ าปลีกเพือสุขภาพและความงาม เช่น วิตามิน อาหารเสริ มและผลิ ตภัณฑ์ ทีเกียวกับ
ความงาม ภายใต้ แบรนด์ “Ogenki” โดย ณ สินปี 2556 มีจํานวน 8 สาขา
 ทําสัญญาร่วมทุนกับพัน ธมิตรธุรกิจเพื อลงทุน ในบริ ษัท บีเจซี – เอ็ มพ็อยท์ อิ นเตอร์ เนชันแนล จํากัด เพือ
ดําเนิน ธุ ร กิ จการให้ คําปรึ กษาในการดํา เนิน ธุร กิจ ค้ าส่ งและค้ า ปลี กสิ นค้ าทัวไป เพือขยายช่ อ งทางการ
ดําเนินธุรกิจการค้ าและช่องทางจัดจําหน่ายสิ นค้ าอุป โภคบริ โภคของกลุ่มบริ ษัทในประเทศไทย ลาว และ
ประเทศอืนๆ ในแถบภูมิภาคเอเชี ยตะวัน ออกเฉี ยงใต้ โดย ณ สิ นปี 2556 มีร้ านค้ า สะดวกซือภายใต้
เครื องหมายการค้ า “MPoint” จํานวน 17 สาขา
ณ วัน ที 1 กันยายน 2557 บริ ษัทฯ มีท ุนจดทะเบียน 1,668,125,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจํ านวน 1,668,125,000 หุ้น มูล
ค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท และมีทุนจดทะเบี ยนชํ าระแล้ ว 1,592,173,800 บาท แบ่ งออกเป็ นหุ้นสามัญจํานวน1,592,173,800
หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท นอกจากนี ณ วันที 30 มิถุนายน 2557 บริ ษัทฯ มีห้ นุ กู้ โดยมีรายละเอียดดังนี
1.) หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ ลี ยุคเกอร์ จํ ากัด (มหาชน) ครังที 1/2553 ครบกําหนดไถ่ ถอนปี 2558
ประเภทหุ้นกู้
: หุ้นกู้ชนิดระบุชือผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้
ลักษณะการเสนอขาย
: ในวงจํากัดให้ แก่ผ้ ลู งทุนไม่เกิน 10 ราย ในรอบระยะเวลาไม่ เกิน 4 เดือนใด ๆ
อายุของหุ้นกู้
: 5 ปี นับจากวันทีออกหุ้นกู้
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ทีเสนอขาย : 1,900,000,000 บาท
จํานวนหุ้นกู้ทีเสนอขาย
: 1,900,000 หน่วย
มูลค่าทีตราไว้ ต่อหน่ วย
: 1,000 บาท
ราคาทีเสนอขายต่อหน่วย
: 1,000 บาท
วันทีออกหุ้นกู้
: วันที 14 กรกฎาคม 2553
วันครบกําหนดไถ่ถอน
: วันที 9 กรกฎาคม 2558
อัตราดอกเบีย
: อัตราดอกเบียคงที ร้ อยละ 3.45 ต่อปี ตลอดอายุห้ นุ กู้
การชํ าระดอกเบีย
: ชําระดอกเบียทุก ๆ 6 เดือน ตลอดอายุห้ นุ กู้
มูลค่าคงเหลือ
: 1,900,000,000 บาท
2.) หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ ลี ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน) ครังที 1/2554 ชุดที 2 ครบกําหนดไถ่ถอนปี 2559
ประเภทหุ้นกู้
: หุ้นกู้ชนิดระบุชือผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้
ลักษณะการเสนอขาย
: เสนอขายให้ แก่ผ้ ลู งทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรื อผู้ลงทุน ทัวไป
จํานวนและมูลค่าของหุ้นกู้
: จํานวนไม่เกิน 1, 000,000 หน่วย คิดเป็ นมูลค่าไม่เกิน 1,000,000,000 บาท
ทีเสนอขาย
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มูลค่าทีตราไว้ ต่อหน่ วย
ราคาทีเสนอขายต่อหน่วย
อายุของหุ้นกู้
วันทีออกหุ้นกู้
วันครบกําหนดไถ่ถอน
อัตราดอกเบีย
การชํ าระคืนเงินต้ น
การชํ าระดอกเบีย

:
:
:
:
:
:
:
:

1,000 บาท
1,000 บาท
5 ปี นับจากวันทีออกหุ้นกู้
วันที 31 พฤษภาคม 2554
วันที 31 พฤษภาคม 2559
อัตราดอกเบียคงที ร้ อยละ 3.98 ต่อปี ตลอดอายุห้ นุ กู้
ชําระคืนเงินต้ นทังจํานวนในวัน ครบกําหนดไถ่ถอน
ชําระดอกเบียทุกๆ 6 เดือน ในวันที 31 พฤษภาคม และวันที 30 พฤศจิกายนของทุกปี โดย
เริมชําระดอกเบียครังแรกในวันที 30 พฤศจิกายน 2554
1,000,000,000 บาท
การไถ่ถอนหุ้นกู้จะกระทําในวันครบกํ าหนดไถ่ถอนหุ้ นกู้ โดยชํ าระเงิ น ต้ นตามมูลค่าหุ้นกู้
เพียงครังเดียว พร้ อมทังดอกเบี ยหุ้น กู้งวดสุดท้ ายที จะต้ อ งชําระในขณะนันทังหมดให้ แก่ ผ้ ู
ถือหุ้นกู้
ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิซอคื
ื นหุ้นกู้จากตลาดรองหรื อแหล่งอืนๆ ได้ ไม่วา่ ในเวลาใดๆ เมือผู้ออกหุ้น
กู้ทําการซือคืนหุ้นกู้แล้ วจะมีผลทําให้ หนีตามหุ้น กู้ดงั กล่า วระงับลง ทังนี ผู้ออกหุ้นกู้จะแจ้ ง
ให้ นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบเพือยกเลิกหุ้นกู้ทีซือมาดังกล่าวโดยไม่ชกั ช้ า
“A+” โดยบริษัท ทริส เรทติง จํากัด (เมือวันที 13 สิงหาคม 2557)

มูลค่าคงเหลือ
การไถ่ถอนหุ้นกู้

:
:

การซือคืนหุ้นกู้

:

การจัดอันดับความน่าเชือถือ

:

3) หุ้นกู้ของบริษัทย่อย
มูลค่ารวมของหุ้นกู้
อายุของหุ้นกู้
วันทีออกหุ้นกู้
วันครบกําหนดไถ่ถอน
อัตราดอกเบีย
การชํ าระดอกเบีย

: 91,500,000 บาท
: 3 ปี นับจากวันทีออกหุ้นกู้
พฤศจิกายน 2554
พฤศจิกายน 2557
: อัตราดอกเบียร้ อยละ 11.4625 ต่อปี
: ชําระดอกเบียทุกๆ 6 เดือน

ณ วันที 30 มิถุนายน 2557 นิติบคุ คลทีบริษัทฯ ถือหุ้นตังแต่ร้อยละ 10.00 ขึนไป มีดงั นี
ตารางที 1 ข้ อมูลนิติบุคคลทีบริ ษัทฯ ถือหุ้นตังแต่ ร้อยละ 10.00 ขึนไป ณ วันที 30 มิถุนายน 2557
สัดส่ วนการถือหุ้น
ของบริ ษทั ฯ (%)

ทุนจดทะเบียน

ทุนชําระแล้ ว

บริ ษทั ย่ อยทางตรง
บริษทั มัณฑนา จํากัด

100.00

0.50 ล้ านบาท

0.50 ล้ านบาท

บริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จํากัด

100.00

ชือบริษัท

ประเภทธุ รกิจ

จําหน่ายเวชภัณฑ์ เครืองมือและ
อุปกรณ์ทางการแพทย์
320.00 ล้ านบาท 320.00 ล้ านบาท ผลิตอาหารว่าง
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ชือบริษัท
Rubia Investments Limited
จัดตังทีหมู่เกาะบริตชิ เวอร์ จิน
บริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ โลจิสติกส์
จํากัด
บริษทั ไทยกลาสเทคโนโลยี จํากัด

สัดส่ วนการถือหุ้น
ของบริ ษทั ฯ (%)
100.00
100.00
100.00

บริษทั บีเจซี เฮลท์แคร์ จํากัด

100.00

บริษทั บีเจซี อินดัสเตรียล แอนด์
เทรดดิง จํากัด
บริษทั ไทยฟลัวสปาร์ แอนด์
มิเนอรัลส์ จํากัด
บริษทั บีเจซี โลจิสติกส์ แอนด์
แวร์ เฮ้ าส์ จํากัด
Berli Jucker (Myanmar) Limited
จัดตังทีพม่า
BJC International Company
Limited จัดตังทีฮ่องกง
บริษทั รูเบียอุตสาหกรรม จํากัด
บริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ สเปเชียลตีส์
จํากัด
บริษทั อุตสาหกรรมทําเครืองแก้ ว
ไทย จํากัด (มหาชน)
บริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ เซลล็อกซ์
จํากัด
บริษทั ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จํากัด
บริษทั ไทยเบเวอร์ เรจแคน จํากัด

100.00

บริษทั บีเจซี แพคเกจจิง จํากัด

100.00

บริษทั บีเจซี คอมเมิร์ซ จํากัด
บริษทั บีเจเอช อินเวสเมนท์ จํากัด
บริ ษทั ย่ อยทางอ้อม
BJC Foods (Malaysia) Sdn Bhd
จัดตังทีมาเลเซีย
บริษทั คอสม่า เมดิคอล จํากัด

100.00
100.00

BJC International (Vietnam)
Limited จัดตังทีเวียดนาม

100.00

100.00
100.00
100.00
100.00
99.85
99.15
98.59
94.84
51.00
50.00*

100.00
100.00

ทุนจดทะเบียน

ทุนชําระแล้ ว

30.00
ล้ านบาท
50.00
ล้ านบาท
100.00
ล้ านบาท
200.00
ล้ านบาท
250.00
ล้ านบาท
2.00
ล้ านบาท
1,611.00
ล้ านบาท
1.00 ล้ านจัต

30.00
ล้ านบาท
50.00
ล้ านบาท
100.00
ล้ านบาท
200.00
ล้ านบาท
250.00
ล้ านบาท
2.00
ล้ านบาท
1,611.00
ล้ านบาท
0.62 ล้ านจัต

650.00 ล้ าน
เหรียญฮ่องกง
70.00 ล้ านบาท
63.79 ล้ านบาท

1.12 ล้ าน
เหรียญฮ่องกง
70.00 ล้ านบาท
63.79 ล้ านบาท

ตัวแทนจําหน่าย

1,170.00
1,170.00
ล้ านบาท
ล้ านบาท
900.00
900.00
ล้ านบาท
ล้ านบาท
180.00 ล้ านบาท 180.00 ล้ านบาท
1,500.00
1,500.00
ล้ านบาท
ล้ านบาท
2,055.00
2,055.00
ล้ านบาท
ล้ านบาท
1.00 ล้ านบาท
0.25 ล้ านบาท
200.00 ล้ านบาท 50.00 ล้ านบาท

ผลิตภาชนะแก้ ว

12.00
ล้ านริงกิต
5.00 ล้ านบาท

12.00
ล้ านริงกิต
1.33 ล้ านบาท

14.00 ล้ าน
เหรียญสหรัฐ

14.00 ล้ าน
เหรียญสหรัฐ

ประเภทธุ รกิจ
บริษทั ลงทุน
บริการด้ านพิธีการออกสินค้ า คลังสินค้ า
ขนส่งและจัดส่งสินค้ า
บริการจัดอบรมสัมมนา
จําหน่ายเวชภัณฑ์ เครืองมือและ
อุปกรณ์ทางการแพทย์
จําหน่ายผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีทางภาพ
เครืองเขียน และวัสดุกอ่ สร้ าง
หยุดดําเนินการ
บริษทั ลงทุน
หยุดดําเนินการ

ผลิตสบู่ เครืองสําอางและลูกอม
จําหน่ายเคมีภณ
ั ฑ์

ผลิตกระดาษ
ให้ บริการระบบข้ อมูลสารสนเทศ
ผลิตกระป๋ องอลูมิเนียม
บริษทั ลงทุน
ค้ าปลีก
บริษทั ลงทุน
ผลิตอาหารว่าง
จําหน่ายเวชภัณฑ์ เครืองมือและ
อุปกรณ์ทางการแพทย์
ตัวแทนจําหน่าย
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ชือบริษัท
BJC Glass Company Limited
จัดตังทีฮ่องกง
บริษทั ไทย-สแกนดิค สตีล จํากัด
บริษทั หินอ่อนและศิลา จํากัด
Thai Corp International
Company Limited จัดตังทีฮ่องกง
TBC-Ball Beverage Can Holding
Limited จัดตังทีฮ่องกง
บริษทั ไทย มาลายา กลาส จํากัด

สัดส่ วนการถือหุ้น
ของบริ ษทั ฯ (%)
100.00
100.00
100.00
75.00
26.79*
100.00

บริษทั เอเซียบุ๊คส จํากัด
บริษทั บีเจซี โอเกนกิ จํากัด
BJIMK Company Limited
จัดตังทีฮ่องกง
บริษทั บีเจซี ดานอน แดรี จํากัด

100.00
100.00
75.00

Ichiban Company Limited
จัดตังทีเวียดนาม
Thai An Vietnam Joint Stock
Company จัดตังทีเวียดนาม

75.00

บริษทั บีเจซี-เอ็มพ็อยท์ อินเตอร์
เนชันแนล จํากัด
บริษทั บีเจซี มาเฮ เมดิคอล จํากัด
BJC International (Myanmar)
Company Limited จัดตังทีพม่า
บริษทั บีเจซี แอนด์ ซีเอฟ
(ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั ย่ อยของบริษัทย่ อยทางอ้ อม
BJC Glass Vietnam Limited
จัดตังทีเวียดนาม
Thai Corp International
(Vietnam) Company Limited
จัดตังทีเวียดนาม
TBC-Ball Beverage Can
Vietnam Limited จัดตังทีเวียดนาม

51.00

บริษทั โกลด์ เมดอลเลียน จํากัด
บริษทั ดิสทรี - ไทย จํากัด

51.00

65.00

100.00
100.00
51.00

100.00
75.00
26.79*
100.00
100.00

ทุนจดทะเบียน

ทุนชําระแล้ ว

ประเภทธุ รกิจ

10.00 ล้ าน
8.31 ล้ าน
เหรียญฮ่องกง
เหรียญฮ่องกง
586.00 ล้ านบาท 586.00 ล้ านบาท
99.80 ล้ านบาท 99.80 ล้ านบาท
50.00 ล้ าน
41.00 ล้ าน
เหรียญฮ่องกง
เหรียญฮ่องกง
60.00 ล้ าน
60.00 ล้ าน
เหรียญสหรัฐ
เหรียญสหรัฐ
2,270.00
2,270.00
ล้ านบาท
ล้ านบาท
301.72 ล้ านบาท 301.72 ล้ านบาท
142.10 ล้ านบาท 142.10 ล้ านบาท
10.00 ล้ าน
10.00 ล้ าน
เหรียญฮ่องกง
เหรียญฮ่องกง
735.20
735.20
ล้ านบาท
ล้ านบาท
30,000.00 ล้ าน 30,000.00 ล้ าน
เวียดนามดอง
เวียดนามดอง
600,000.00
600,000.00
ล้ านเวียดนาม
ล้ านเวียดนาม
ดอง
ดอง
260.00
260.00
ล้ านบาท
ล้ านบาท
20.00 ล้ านบาท 15.00 ล้ านบาท
50,000.00
50,000.00
เหรียญสหรัฐ
เหรียญสหรัฐ
30.00 ล้ านบาท 15.00 ล้ านบาท

ลงทุน ค้ าขาย นําเข้ า และส่งออก

15.82
เหรียญสหรัฐ
5,400.00
ล้ านเวียดนาม
ดอง
390,000.00
ล้ านเวียดนาม
ดอง
1.00 ล้ านบาท
11.00 ล้ านบาท

ผลิตภาชนะแก้ ว

15.82
เหรียญสหรัฐ
5,400.00
ล้ านเวียดนาม
ดอง
390,000.00
ล้ านเวียดนาม
ดอง
1.00 ล้ านบาท
11.00 ล้ านบาท

ผลิตโครงสร้ างเหล็กชุบสังกะสี
หยุดดําเนินการ
บริษทั ลงทุน
บริษทั ลงทุน
ผลิตภาชนะแก้ ว
ผู้ค้าและจําหน่ายหนังสือและนิตยสาร
ค้ าปลีก
ตัวแทนจําหน่าย
ผลิตและจัดจําหน่ายโยเกิร์ตสด และ
ผลิตภัณฑ์ซงทํ
ึ าจากนม
ผลิตผลิตภัณฑ์ซึงทําจากถัวเหลือง
บริษทั ลงทุน

ค้ าส่ง และค้ าปลีก
จําหน่ายเวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์
บริการการให้ คําปรึกษาเกียวกับบริษัท
ผลิตและจําหน่ายเวชภัณฑ์

ตัวแทนจําหน่าย
ผลิตกระป๋ องอลูมิเนียม
หยุดดําเนินการ
ผู้ค้าและจําหน่ายหนังสือและนิตยสาร
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ชือบริษัท
Phu Thai Group Joint Stock
Company จัดตังทีเวียดนาม

สัดส่ วนการถือหุ้น
ของบริ ษทั ฯ (%)
64.55

ทุนจดทะเบียน

ทุนชําระแล้ ว

366,265.34
ล้ านเวียดนาม
ดอง
50,000.00 ล้ าน
เวียดนามดอง

366,265.34
จําหน่ายสินค้ าอุปโภคและบริโภค
ล้ านเวียดนาม
ดอง
50,000.00 ล้ าน จําหน่ายสินค้ าอุปโภคและบริโภค
เวียดนามดอง

64.49

10,000.00 ล้ าน
เวียดนามดอง

10,000.00 ล้ าน จําหน่ายวัสดุก่อสร้ าง
เวียดนามดอง

64.49

19,000.00 ล้ าน
เวียดนามดอง
15,000.00 ล้ าน
เวียดนามดอง

19,000.00 ล้ าน จําหน่ายสินค้ าอุปโภคและบริโภค
เวียดนามดอง
15,000.00 ล้ าน จําหน่ายสินค้ าอุปโภคและบริโภค
เวียดนามดอง

64.55

87,300.00 ล้ าน
เวียดนามดอง

87,300.00 ล้ าน จําหน่ายสินค้ าอุปโภคและบริโภค
เวียดนามดอง

64.55

5,000.00
5,000.00
ล้ านเวียดนาม
ล้ านเวียดนาม
ดอง
ดอง
60,000.00 ล้ าน 60,000.00 ล้ าน
เวียดนามดอง
เวียดนามดอง
10,000.00
10,000.00
ล้ านเวียดนาม
ล้ านเวียดนาม
ดอง
ดอง
1,900.00
1,900.00
ล้ านเวียดนาม
ล้ านเวียดนาม
ดอง
ดอง
123,240.00
123,240.00
ล้ านเวียดนาม
ล้ านเวียดนาม
ดอง
ดอง
9,000.00
9,000.00
ล้ านเวียดนาม
ล้ านเวียดนาม
ดอง
ดอง
4.30 ล้ านเหรียญ 4.30 ล้ านเหรียญ
สหรัฐ
สหรัฐ
25,506.00
25,506.00
ล้ านกีบ
ล้ านกีบ

Phu Thai Telecommunication
Joint Stock Company จัดตังที
เวียดนาม
Phu Thai Construction and
Investment Joint Stock
Companyจัดตังทีเวียดนาม
Phu Thai Hanoi Trading Joint
Stock Company จัดตังทีเวียดนาม
Phu Thai Can Tho Distribution
Joint Stock Company จัดตังที
เวียดนาม
Phu Thai Food Vietnam
Company Limited จัดตังที
เวียดนาม
Phu Thai Food Central Vietnam
One Member Company Limited
จัดตังทีเวียดนาม
Phu Thai Food North Company
Limited จัดตังทีเวียดนาม
PT Food Distribution Joint Stock
Company จัดตังทีเวียดนาม

64.49

Van Phu Export Import Trading
Manufacturing Company
Limited จัดตังทีเวียดนาม
Thai An Vietnam Trading
Company Limited จัดตังที
เวียดนาม
Phu Thai Food Distribution Joint
Stock Company จัดตังทีเวียดนาม

64.55

BJC-Mpoint (Hong Kong)
Company Limited จัดตังทีฮ่องกง
BJC-MPM (Lao) Sole Company
Limited จัดตังทีลาว

51.00

64.49

64.55
51.61

64.55

64.55

51.00

ประเภทธุ รกิจ

จําหน่ายสินค้ าอุปโภคและบริโภค

จําหน่ายสินค้ าอุปโภคและบริโภค
จําหน่ายสินค้ าอุปโภคและบริโภค

บริการด้ านคลังสินค้ า

ค้ าปลีก

จําหน่ายสินค้ าอุปโภคและบริโภค

บริการให้ คําปรึกษาด้ านการบริหาร
จัดการแฟรนไชส์ และค้ าขาย
บริการให้ คําปรึกษาทางด้ านการค้ า
และการลงทุน
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สัดส่ วนการถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน ทุนชําระแล้ ว
ประเภทธุ รกิจ
ของบริ ษทั ฯ (%)
กิจการทีควบคุมร่ วมกันของบริษัทย่ อย
BJC O-I Glass Pte. Ltd.
50.00**
245.83 ล้ าน
245.83 ล้ าน บริษทั ลงทุน
จัดตังทีสิงคโปร์
เหรียญสหรัฐ
เหรียญสหรัฐ
บริ ษทั ย่ อยทางตรงของกิจการทีควบคุมร่ วมกันของบริษทั ย่ อย
Malaya Glass Products Sdn Bhd
50.00**
100.00
55.17
ผลิตภาชนะแก้ ว
จัดตังทีมาเลเซีย
ล้ านริงกิต
ล้ านริงกิต
บริ ษทั ย่ อยทางอ้อมของกิจการทีควบคุ มร่ วมกันของบริ ษทั ย่ อย
Malaya-Vietnam Glass Limited
35.00**
322,209.16
322,209.16 ผลิตภาชนะแก้ ว
จัดตังทีเวียดนาม
ล้ านเวียดนาม
ล้ านเวียดนาม
ดอง
ดอง
บริ ษทั ร่ วม
บริษทั บี เจ ซี มารีน รีซอสเซส
50.00
100.00 ล้ านบาท 94.40 ล้ านบาท หยุดดําเนินการ
ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด
บริษทั เบอร์ลี เอเชียติก โซดา จํากัด
50.00
40.00 ล้ านบาท 40.00 ล้ านบาท จําหน่ายโซดาแอช
บริษทั เบอร์ลี ไดน่าพลาส จํากัด
49.00
303.93 ล้ านบาท 303.93 ล้ านบาท ผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก
บริษทั แก้ วกรุงไทย จํากัด
25.00
320.00
320.00
จําหน่ายเศษแก้ ว พลาสติกและวัสดุทีใช้
ล้ านบาท
ล้ านบาท
แล้ ว
หมายเหตุ * บริษัทฯ มีอํานาจในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของบริษัทย่อ ย
** งบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทได้ รวมสินทรัพย์ หนีสิน รายได้ และค่าใช้ จ่าย ของกิจการทีควบคุมร่วมกันโดยใช้ วธิ ีรวมตามสัดส่วน
ทีมา : งบการเงินงวด 6 เดือน สินสุดวันที 30 มิถุนายน 2557 และรายงานประจําปี 2556 ของบริษัทฯ
ชือบริษัท

1.2

ภาพรวมการประกอบธุ รกิจ

บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย (“กลุ่มบริ ษัท”) ประกอบธุรกิจทังการผลิต การตลาด การจัดจํ าหน่ าย และการให้ บริ การ โดยแบ่งธุรกิ จหลัก
เป็ น 4 กลุ่มธุรกิจ ดังนี
1)

กลุ่ มสินค้ าและบริ การทางบรรจุภัณฑ์
ธุรกิจสินค้ าและบริการทางบรรจุภณ
ั ฑ์ แบ่งออกเป็ น 3 ประเภท ได้ แก่
1.1) ธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์แก้ ว ดําเนินธุรกิจโดยบริษัทฯ และบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ดังนี
 ฝ่ ายบรรจุภณ
ั ฑ์ ของบริษัทฯ
เป็ นผู้ทําการตลาดและจัดจําหน่ายบรรจุภณ
ั ฑ์แก้ วทีผลิตจากบริษัท อุตสาหกรรม
ทําเครืองแก้ วไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัท ไทย มาลายา กลาส จํากัด
 บริ ษัท อุตสาหกรรมทําเครือง
เป็ นผู้ผ ลิตบรรจุภัณฑ์ แก้ ว และจํ าหน่ายให้ กับฝ่ ายบรรจุภัณฑ์ ข องบริ ษั ท ฯ ซึง
แก้ วไทย จํากัด (มหาชน)
เป็ นผู้ ทํ า การตลาดและจัดจํ าหน่ ายบรรจุ ภัณฑ์ แ ก้ วให้ กั บ กลุ่ม อุ ตสาหกรรม
ขนาดใหญ่ทงภายในประเทศและต่
ั
างประเทศ
 บริ ษัท ไทย มาลายา กลาส
เป็ นผู้ ผลิ ต บรรจุ ภ ั ณ ฑ์ แ ก้ ว และจั ด จํ า หน่ า ยบรรจุ ภั ณ ฑ์ แ ก้ วให้ แก่ ก ลุ่ ม
จํากัด
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ทังภายในประเทศและต่างประเทศ
18

รายงานความเห็นของที ปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้ มาซึงสินทรัพย์

 BJC Glass Company Limited
 BJC O-I Glass Pte. Ltd.

 Malaya Glass Products Sdn
Bhd
 Malaya-Vietnam Glass
Limited
 บริ ษัท ไทยกลาส เทคโนโลยี
จํากัด

จัดตังเพื อลงทุนในหุ้น ของนิ ติบ ุคคลอืนในต่า งประเทศ การประกอบพาณิ ชยกรรม การนําเข้ าและส่งออก ผลิตและกระจายสินค้ า
จัดตังเพื อลงทุนในหุ้น ของนิ ติบ ุคคลอืนในต่า งประเทศ การประกอบพาณิ ชยกรรม การผลิต การตลาดและจําหน่ายบรรจุภณ
ั ฑ์แก้ ว และผลิตภัณฑ์ ทีเกียวกับ
แก้ ว
ผลิ ตบรรจุ ภัณฑ์ แ ก้ ว และจั ดจําหน่ ายบรรจุภ ัณฑ์ แก้ วให้ แก่กลุ่มอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่ทงภายในประเทศและต่
ั
างประเทศ
ผลิ ตบรรจุ ภัณฑ์ แ ก้ ว และจั ดจําหน่ ายบรรจุภ ัณฑ์ แก้ วให้ แก่กลุ่มอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่ทงภายในประเทศและต่
ั
างประเทศ
เป็ นสถาบันฝึ กอบรม พัฒนา และเตรี ยมบุคลากรด้ านธุ รกิ จการผลิตบรรจุภัณฑ์
แก้ วในประเทศไทย ทํ า การรวบรวมและพั ฒ นาความรู้ ด้ านการผลิ ต และ
เทคโนโลยี ก ารผลิ ต จั ด อบรมสั ม มนา ถ่ า ยทอดและฝึ กฝน เพื อเสริ ม สร้ าง
บุคลากรให้ มีความรู้ ความสามารถทังด้ านเทคนิ คการผลิตบรรจุภัณฑ์ แก้ วและ
การบริหารจัดการทัวไป

ทังนี บรรจุภัณฑ์แ ก้ วทังหมดที ผลิ ต โดยบริ ษัทย่อ ยของบริ ษัท ฯ เช่ น ขวดเบียร์ ขวดสุรา ขวดไวน์ ขวดนําอัดลม ขวด
เครื องดืมบํารุ งกําลัง ขวดยาและขวดอาหาร ซึงมีลูกค้ ารายใหญ่ เป็ นกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ทังภายในประเทศ
และต่างประเทศ อาทิ พม่า ลาว ฟิ ลิปปิ นส์ มาเลเซีย เวียดนาม กัมพูชา อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย อินเดีย จีน เป็ นต้ น
1.2) ธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์กระป๋ องอะลูมิเนียม ดําเนินธุรกิจโดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ ดังนี
 บริ ษัท ไทย เบเวอร์ เรจ แคน
เป็ นผู้ ผลิ ต และจั ด จํ า หน่ า ยบรรจุ ภั ณ ฑ์ ที ทํ า จากอะลู มิ เ นี ย มสํ า หรั บ บรรจุ
จํากัด
เครื องดืม ประกอบด้ วยกระป๋ องและฝา โดยมีการพิมพ์ตามคําสังของลูกค้ า
 TBC-Ball Beverage Can
จัดตังเพื อลงทุนในหุ้น ของนิ ติบ ุคคลอืนในต่า งประเทศ การประกอบพาณิ ชยHolding Limited
กรรม การผลิต การตลาดและจําหน่ายบรรจุภณ
ั ฑ์ประเภทกระป๋ องอลูมิเนียม
 TBC-Ball Beverage Can
เป็ นผู้ผลิ ตและจํ าหน่ ายบรรจุภั ณฑ์ ประเภทกระป๋ องอะลูมิเนี ยมสํ าหรั บบรรจุ
Vietnam Limited
เครื องดืม
1.3) ธุรกิ จบรรจุภัณฑ์ พลาสติก ดําเนิ นการโดยบริ ษั ท เบอร์ ลี ไดน่ าพลาส จํ า กัด ซึ งเป็ นผู้ผลิ ต จําหน่ ายและพั ฒนา
พลาสติกขึนรูปและบรรจุภัณท์ พลาสติกในรูปแบบขวด กล่องและฝา พร้ อมทังพิ มพ์ หรื อติดสติกเกอร์ หรื อ หุ้มฉลาก
พลาสติก สําหรับสินค้าทุกประเภทการใช้ งาน เช่น กลุ่มเครืองสําอาง กลุ่มอาหารและนม กลุ่มนํามันหล่อลืน เป็ นต้ น
2)

กลุ่ มสินค้ าและบริ การทางอุ ปโภคบริ โภค
กลุ่มบริ ษัทดําเนินธุรกิจสินค้ าและบริการทางอุปโภคบริ โภคอย่างครบวงจร ตังแต่การผลิตสินค้ า การทํ าการตลาด และการ
จัดจําหน่ายสินค้ าของกลุ่มบริ ษัทเอง รวมถึ งการรับ จ้ างผลิ ตสิน ค้ า การทําการตลาด และการจัดจํ าหน่ายสินค้ าให้ กับ คู่ค้า
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ภายใต้ เครื องหมายการค้ าของคู่ค้า โดยครอบคลุมทังตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวัน ออก
เฉียงใต้ ทังนี สินค้ าและบริการทางอุปโภคบริ โภคของกลุ่มบริษัท ประกอบด้ วย
2.1) กลุ่มธุรกิจอาหาร (Food Group) ดําเนิ น ธุรกิจโดยฝ่ ายผลิตภัณฑ์ อ าหารของบริ ษั ทฯ โดยดําเนินธุ รกิจด้ านการตลาด
และการจัดจํ าหน่ ายสิน ค้ า ให้ กับ กลุ่ มธุ รกิ จอาหารทังในประเทศและต่างประเทศ รวมถึ ง วางแผนการตลาดและ
โฆษณาอย่างครบวงจร นอกจากนียังดําเนินการจัดจําหน่ายสินค้ าให้ กับผู้ผลิตรายอืนๆ ด้ วย
2.2) กลุ่มธุรกิจสินค้ าอุปโภค (Non-Food Group) ดําเนินธุรกิจโดยบริ ษัทฯ ดังนี
 ฝ่ ายผลิตภัณฑ์เครื องใช้ ส่วนตัว ดําเนินธุ รกิ จด้ านการตลาดและการจัดจํ าหน่ายสิน ค้ าให้ กับ กลุ่มธุ รกิจเครื องใช้
และเครื องใช้ ในครัวเรือนของ
ส่วนตัวและเครื องใช้ ในครั วเรื อนทังในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงวางแผน
บริ ษัทฯ
การตลาดและโฆษณาอย่ างครบวงจร นอกจากนี ยั งดํา เนิ น การจัด จํ า หน่ า ย
สินค้ าให้ กับผู้ผลิตรายอืนๆ ด้ วย
 ฝ่ ายเครื องเขียนและเครืองใช้
ดําเนินงานด้ านการตลาดและจัดจําหน่ายสินค้ าเครื องเขียนต่างๆ ซึงนํ าเข้ าจาก
สํานักงานของบริ ษัทฯ
ต่างประเทศและผลิตภายในประเทศ ภายใต้ เครื องหมายการค้ าของผู้อืน เช่น
3M Scotch
 ฝ่ ายผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ของ เป็ นตั ว แทนจํ า หน่ า ยและ ทํ า การตลาดสิ น ค้ าอิ เ ล็ กทรอ นิ ก ส์ อั น ได้ แ ก่
บริ ษัทฯ
โทรศัพ ท์ มือถื อ แท็บเล็ ต คอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊ค เครื องใช้ ไฟฟ้ าภายในบ้ านและ
สํ า นั ก งาน ภายใต้ เครื องหมายการค้ า ของผู้ อื น เช่ น Samsung Apple
Electroluxe LG Sony Dell Toshiba Panasonic
2.3) ส่วนการผลิต (Manufacturing) ดําเนินธุรกิจโดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ ดังนี
 บริ ษัท เบอร์ ลี ยุคเกอร์ ฟู้ดส์
เป็ นผู้ผ ลิ ต จัด หาและจํ าหน่ ายขนมขบเคี ยวทอดกรอบ ขนมอบกรอบ และ
จํากัด
เครื องดืมช็ อ คโกแลต ที เป็ นเครื องหมายการค้ าของบริ ษัท เช่น เทสโต ปาร์ ตี
แคมปั ส ไบตี โดโซะ เป็ นต้ น
 BJC Foods (Malaysia) Sdn
เป็ นผู้ผลิตและจําหน่ายขนมขบเคียว ได้ แก่ มันฝรังทอดกรอบ และสาหร่ ายทอด
Bhd
กรอบ ทีเป็ นเครื องหมายการค้ าของบริ ษัท ฯ เช่น ไวส์ เทสโต และโดโซะ รวมทัง
รับจ้ างผลิตภายใต้ เครื องหมายการค้ า คาลบี และเทสโต
 บริ ษัท เบอร์ ลี ยุคเกอร์ เซลล็อกซ์ เป็ นผู้ผลิตกระดาษอนามัยทีเป็ นเครื องหมายการค้ าของตนเอง เช่ น เซลล็ อกซ์
จํากัด
ซิลค์ เบลล์ แม็กซ์โม่ และบีเจซี ไฮจินิสท์ และรับจ้ างผลิตสิ นค้ าให้ กับกลุ่มร้ านค้ า
ปลีกสมัยใหม่ ทังในประเทศและต่างประเทศ
 บริ ษัท รู เบียอุตสาหกรรม จํากัด ผลิตสินค้ าทีเป็ นเครื องหมายการค้ าของบริ ษัท เช่น สบู่ “นกแก้ ว” เครื องสําอาง
“Berli Pops” เป็ นต้ น และเป็ นผู้ดําเนิ นธุรกิจรับจ้ างผลิ ตสินค้ าประเภทเครื องใช้
ส่วนตัว สบู่ ลูกอม ช็อคโกแลต เครื องสําอาง ภายใต้ เครือง หมายการค้ าอืน
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2.4) ธุรกิจบริ การด้ านการจัดเก็บ และจัดส่งสินค้ า (Logistics) ดําเนิ นการโดยบริ ษัท เบอร์ ลี ยุคเกอร์ โลจิสติก ส์ จํากัด ซึง
เป็ นผู้ใ ห้ บริ การด้ านซัพ พลายเชนและโลจิส ติกส์ เพือให้ บ ริ การแก่ ธุ ร กิ จบริ ษัท และลู กค้ าภายนอก โดยธุ ร กิ จ แบ่ ง
ออกเป็ น 3 ประเภท ได้ แก่
 ฝ่ ายคลังสินค้ า : ให้ บริ การตรวจรับ สินค้ าเข้ า จัดเก็บสิน ค้ าตามกลุ่ม ชนิด วันหมดอายุ การเบิกจ่ายสินค้ า การบรรจุ
หีบห่อ การจัดหมู่สินค้ า ตลอดจนเตรี ยมใบสังสิ นค้ าและเก็บเงิน ขณะส่งมอบสินค้ า โดยบริก ารข้ างต้ น เป็ นไปตาม
เกณฑ์หรือเงือนไขความต้ องการของลูกค้ า
 การขนส่ง : ดําเนินการจัดเตรี ยมสินค้ าเพือกระจายส่ งให้ กับลูกค้ า รวมถึ งจัดการสายขนส่ งด้ วยรถของบริ ษัท เอง รถ
เช่า ตลอดจนประสานงานกับผู้รับเหมารถขนส่งแต่ละสาย
 ตัวแทนพิธีการศุลกากร : เป็ นตัวแทนทีได้ รับใบอนุญาตเลขที 208 โดยมีขอบเขตการให้ บริ การเป็ นแบบครบวงจร ทัง
นําเข้ า ส่งออก ทางเรือ เครืองบิน ทางบก และครอบคลุมถึงการบริหารค่าระวางสินค้ า การแก้ ปั ญหาการจัดการด้ าน
ซัพพลายเชน รวมทังบริ การอืน ๆ ที เกี ยวข้ อ ง เช่ น การขอการคืน ค่าภาระภาษี อ ากร สํ า หรับ วัตถุดิบ ที นําเข้ าตาม
มาตรา 19 ทวิ แห่งพระราชบัญญัตศิ ลุ กากร เป็ นต้ น
2.5) Thai Corp International Group
 Thai Corp International
Company Limited
 Thai Corp International
(Vietnam) Company Limited
 Ichiban Company Limited

เป็ นผู้นํา เข้ า และส่ ง ออก รวมทังเป็ นผู้จัดจําหน่ายและกระจายสิ น ค้ าประเภท
อุป โภคบริ โภค และสินค้ าอื นๆ ทัวทังประเทศเวียดนาม โดยมีเครื อ ข่ ายในการ
ขายและตัวแทนจัดจําหน่ายสินค้ าประมาณ 1,000 ราย และมีร้านค้ าขายปลี กที
เป็ นลูกค้ าประมาณ 50,000 ร้ านค้ า ครอบคลุมทัง 64 จังหวัดของเวียดนาม
เป็ นผู้ผลิตและจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์เต้ าหู้ ภายใต้ สินค้ าตราสินค้ า Ichiban

2.6) Thai An Group
Thai An Group เป็ นหนึงในผู้นํากลุ่มบริ ษัทกระจายสิน ค้ าอุปโภคบริ โภค สิ นค้ าประเภทคงทนถาวร วัสดุก่อสร้ าง ใน
ประเทศเวียดนาม ครอบคลุมมากกว่า 20 จังหวัด รวมทัง มีการลงทุน ในธุรกิจให้ บริ การด้ านเทคโนโลยี ในการบริ ห าร
จัดการร้ านสะดวกซือภายใต้ เครื องหมายการค้ า B’s Mart ซึงเป็ นร้ านสะดวกซือรายใหญ่ในเมืองโฮจิ มินต์ซติ ี
2.7) บริ ษัท บีเจซี ดานอน แดรี จํ ากัด เป็ นผู้ผลิต และจําหน่ายผลิ ตภัณท์ นมเปรี ยวและโยเกิรต์ที เป็ นเครื องหมายการค้ า
แอคทีเวีย
3)

กลุ่ มสินค้ าและบริ การทางเวชภัณฑ์ และทางเทคนิค
3.1) สินค้ าและบริ การทางเวชภัณฑ์ ดําเนินธุรกิจโดยบริษัทฯ และบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ดังนี
 ฝ่ ายเวชภัณฑ์ของบริ ษัทฯ และ ดําเนินธุรกิจด้ านเวชภัณฑ์ยา โดยเป็ นผู้ทําการตลาดและจัดจําหน่ายผลิ ตภัณฑ์
บริ ษัท คอสม่า เมดิคอล จํากัด ทางการแพทย์ จากหลากหลายผู้ผลิตทีมีชือเสียงทังในประเทศและต่างประเทศ
เช่น ยา ผลิตภัณฑ์เพือสุขภาพ ถุงยางอนามัย เป็ นต้ น
 ฝ่ ายการแพทย์ของบริษัทฯ
เป็ นตัว แทนจํ า หน่ ายกลุ่มผลิตภัณฑ์ เครื องมือ และอุป กรณ์ ทางการแพทย์ ที มี
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 ฝ่ ายพัฒนาธุ รกิจของบริษัทฯ

ชื อเสี ย งและเทคโนโลยี เ ป็ นที ยอมรั บ ทั วโลก โดยนํ า เข้ าผลิ ต ภั ณ ฑ์ จาก
ต่างประเทศ เช่น อเมริ กา ยุโรป และเอเชีย ซึงประกอบไปด้ วย 4 สายธุรกิจหลัก
ได้ แก่ (1) สินค้ าด้ านวินิจฉัยทางการแพทย์ (2) สิน ค้ าด้ านการผ่าตัด (3) สินค้ า
ด้ า นนวัตกรรมทางการแพทย์ แ ละเวชสารสนเทศ และ (4) สิ น ค้ าด้ า นฟื นฟู
สุขภาพและช่วยชีวติ ครบวงจร
บริ ษัท ฯ มองหาโอกาสการร่ วมทุน และ/หรื อ ลงทุนในอุตสาหกรรมต้ นนํ าและ
ปลายนําในกลุ่มสินค้ าด้ านสุขภาพ ในรูปแบบการร่ วมมือกับพันธมิตรทางธุ รกิจ
ทังการนําเสนอผลิตภัณฑ์ ห รื อ บริ การจากฝ่ ายเวชภัณฑ์ และฝ่ ายการแพทย์ ของ
บริ ษั ท ฯ ในลูก ค้ าภายนอกในลั ก ษณะเป็ นโครงการจั ดซื อ เช่ า หรื อ เช่ า ซื อ
อุป กรณ์ แ ละเวชภั ณฑ์ สํ าหรั บ โรงพยาบาล รวมทังให้ คํา ปรึ ก ษาการลงทุน ใน
เครื องมือแพทย์ และระบบงานทางการแพทย์ นอกจากนี ยังมองหาความร่ วมมือ
ในการประกอบธุรกิจ สัมปทานหรือการส่งเสริมการลงทุนในประเทศเพือนบ้ าน

3.2) สินค้ าและบริ การทางเทคนิค ดําเนินธุรกิจโดยบริษัทฯ และบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ดังนี
 ฝ่ ายเคมีภณ
ั ฑ์อุตสาหกรรมของ เป็ นผู้ นํ า เข้ าวัต ถุดิบ และสารปรุ งแต่ ง ในอาหาร เครื องดืมและเครื องสํ า อาง
บริ ษัทฯ
รวมถึงเคมีภณ
ั ฑ์ในอุตสาหกรรมจากผู้ผลิตชันนําทัวโลก
 ฝ่ ายผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี
(1) แผนกวิศวกรรม : ให้ บริ การออกแบบ ติดตัง ให้ คําปรึ กษาและบริ การหลัง
การขายสําหรับผลิตภัณฑ์ อุป กรณ์ และระบบวิศวกรรมประเภทต่างๆ โดย
อุตสาหกรรมของบริ ษัทฯ
นําเข้ าสิ นค้ าจากต่างประเทศ เช่น ระบบขนถ่ ายและลําเลียงสิ นค้ า ระบบ
และอุปกรณ์จดั เก็บสินค้ า อุปกรณ์เครืองจักรอุตสาหกรรม
(2) แผนกอุตสาหกรรมการผลิต : ทําการตลาดและจัดจําหน่ายผลิ ตภัณฑ์ ทีใช้
เทคโนโลยี ก ารพิ มพ์ เช่ น เครื องพิ ม พ์ ร ะบบดิ จิ ตอล โปรแกรม์ ซ อฟแวร์
จัดการการพิมพ์ กระดาษพิมพ์ ผ้ าหมึ ก โดยนํ าเข้ าสินค้ าจากผู้ผ ลิ ตชันนํ า
ต่างประเทศ
 บริ ษัท ไทย – สแกนดิค จํากัด
ประกอบธุรกิจออกแบบ ผลิต และชุบ สังกะสี โครงสร้ างเหล็กเพือใช้ กับเสาสาย
ส่งไฟฟ้าแรงสูง เสาสือสารโทรคมนาคม และอุตสาหกรรมทัวไปทังในประเทศ
และต่างประเทศ
 บริ ษัท เบอร์ ลี เอเชียติก โซดา
เป็ นตัว แทนจํ า หน่ า ยผลิ ต ภั ณฑ์ เคมี อุ ต สาหกรรม สิ น ค้ า หลั ก คือ โซเดี ย ม
จํากัด
คาร์ บอเนต (โซดาแอช) โดยนําเข้ าสิน ค้ าจากผู้ผลิตในต่างประเทศเพือจํ าหน่าย
และ/หรื อให้ บริ การนําเข้ า จัดเก็บ และกระจายสินค้ า ให้ แก่ลูกค้ าในประเทศไทย
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4)

กลุ่ มธุรกิจอืนๆ
4.1 ธุรกิจต่างประเทศ ดําเนินธุรกิจโดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ ดังนี
 BJC International Company จัดตังเพื อลงทุนในหุ้น ของนิ ติบ ุคคลอืนในต่า งประเทศ การประกอบพาณิ ชยกรรม การนําเข้ าและส่งออก ผลิตและกระจายสินค้ า
Limited
 BJC International (Vietnam) ดําเนินกระบวนการแปรรู ป กระดาษทิชชูในประเทศเวียดนาม เพือผลิตและจัด
Limited
จําหน่ายทังในเวียดนามและต่างประเทศ
 BJC International (Myanmar) จัดตังเพื อเป็ นฐานให้ การสนับสนุน การดํา เนิ นธุร กิจ แก่ กลุ่มบริ ษัท ในประเทศ
Company Limited
พม่าในด้ านให้ คาํ ปรึ กษาการดําเนินธุรกิจ
4.2 ธุรกิจค้ าปลีก ดําเนินธุรกิจโดยบริ ษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ดังนี
 บริ ษัท เอเซียบุ๊คส จํากัด
เป็ นผู้นําเข้ าและจําหน่ายหนังสือภาษาอังกฤษ หนังสือภาษาอื นๆ และสิ นค้ าที
เกียวข้ องกับการอ่าน การเขี ยน และผลิตภัณฑ์ ทีเสริ มสร้ างจิน ตนาการ รวมทัง
เป็ นผู้ ร่ ว มพิ ม พ์ แ ละรั บ จั ด จํ า หน่ า ยหนัง สื อ กั บ สํ า นั ก พิ ม พ์ ต่ า งๆ ทั งในและ
ต่างประเทศ นอกจากนี ยังเป็ นผู้นําเข้ าและจัดจํ าหน่ ายนิตยสารต่างประเทศแต่
เพียงผู้เดียวในประเทศ
 บริ ษัท บีเจซี โอเกนกิ จํ ากัด
ประกอบธุรกิจร้ านค้ าปลีกเพือสุขภาพและความงามสไตล์ ญีปุ่ น ภายใต้ ชือ “โอ
เกนกิ” เช่น วิตามิน อาหารเสริ ม ผลิตภัณฑ์บํารุงผิว เครืองสําอาง
4.3 ธุรกิ จอื นๆ ดําเนิน ธุ รกิ จโดยบริ ษั ท ที .ซี.ซี. เทคโนโลยี จํ า กั ด ซึงเป็ นผู้ ให้ บริ การธุร กิ จ ศูน ย์ ข้ อ มูลคอมพิ วเตอร์ เชิ ง
พาณิ ชย์ (Commercial Data Center) โดยให้ บริ การเป็ นศูน ย์ ข้อ มูลหลัก และศูน ย์ สํ ารองให้ หน่วยงานธุ รกิ จต่างๆ
นอกจากนี ยังร่ วมมื อ กั บ บริ ษั ทผู้ใ ห้ บริ การศูน ย์ ข้อ มูล ต่างประเทศชันนํ าในภูมิภ าคเอเชี ย ได้ แ ก่ CMC Telecom
(เวียดนาม) The AIMS Asia Group (มาเลเซีย) 1 – Net Singapore (สิงคโปร์ ) และ HK Colo (ฮ่องกง) ในการ
ให้ บริ การ Data Center ในภูมิภาคอาเซียน

โครงสร้ างรายได้ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสําหรับปี 2554 – 2556 และงวด 6 เดือน สินสุด ณ วันที 30 มิถุนายน 2557 เป็ นดังนี
ตารางที 2 โครงสร้ างรายได้ ของบริษัทฯ และบริ ษัทย่ อย
สําหรับปี 2554 – 2556 และงวด 6 เดือน สินสุด ณ วันที 30 มิถุนายน 2557
% ถือหุ้น
ของบริษัทฯ
กลุ่ มสินค้ าและบริ การทางบรรจุภัณฑ์
บมจ. เบอร์ลี ยุคเกอร์
บริษัทแม่
บมจ. อุตสาหกรรมทํ าเครื อง
98.59%
แก้ วไทย
บจ. ไทย มาลายา กลาส
100.00%
บจ. ไทยเบเวอร์ เรจแคน
50.00%
รายได้

ปี 2554 ปรั บปรุ ง
ล้ านบาท
%

ปี 2555 ปรั บปรุ ง
ล้ านบาท
%

ปี 2556
ล้ านบาท
%

ม.ค. – มิ.ย. 57
ล้ านบาท
%

7,229
7,246

23.14
23.20

6,228
7,516

16.64
20.08

6,019
7,060

14.24
16.72

2,424
3,324

11.35
15.56

1,804
4,462

5.78
14.29

3,611
5,182

9.65
13.84

3,987
5,167

9.44
12.24

2,519
2,703

11.79
12.65
23
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รายได้
TBC-Ball Beverage Can
Holding Limited
TBC-Ball Beverage Can
Vietnam Limited
Malaya-Vietnam Glass
Limited
Malaya Glass Products Sdn
Bhd
BJC International (Vietnam)
Limited
BJC International Company
Limited
บจ. ไทยกลาสเทคโนโลยี

% ถือหุ้น
ของบริษัทฯ
26.79%

ปี 2554 ปรั บปรุ ง
ล้ านบาท
%
4
0.01

ปี 2555 ปรั บปรุ ง
ล้ านบาท
%
639
1.71

ปี 2556
ล้ านบาท
%
738
1.75

ม.ค. – มิ.ย. 57
ล้ านบาท
%
337
1.58

26.79%

-

-

729

1.95

1,654

3.92

843

3.95

35.00%

396

1.27

389

1.04

569

1.35

239

1.12

50.00%

1,013

3.24

1,062

2.84

1,014

2.40

534

2.50

100.00%

288

0.92

352

0.94

28

0.07

30

0.14

100.00%

30

0.09

8

0.02

9

0.02

26

0.12

100.00%

22,472
(7,850)
14,622

71.94
(25.13)
46.81

25,716
(8,851)
16,865

68.71
(23.65)
45.06

26,245
(8,497)
17,748

62.15
(20.12)
42.03

7,406
2,087
245

23.72
6.68
0.78

9,408
2,501
345

25.13
6.68
0.92

10,075
2,620
384

23.86
6.20
0.91

4,948
1,226
191

23.16
5.74
0.89

2,374
1,631
544
929

7.60
5.22
1.74
2.98

2,375
1,899
641
822

6.35
5.08
1.71
2.20

2,591
1,841
708
1,114

6.13
4.36
1.68
2.64

1,232
926
368
577

5.77
4.34
1.72
2.70

-

-

273
39

0.73
0.10

651
32

1.54
0.08

266
14

1.24
0.07

15,216
หัก รายการขายระหว่างกัน
(5,515)
9,701
กลุ่ มสินค้ าและบริ การทางเวชภัณฑ์ และทางเทคนิค
บมจ. เบอร์ลี ยุคเกอร์
บริษัทแม่
4,976
บจ. บีเจซี เฮลท์แคร์
100.00%
28
บจ. มัณฑนา
100.00%
10
บจ. คอสม่า เมดิคอล
100.00%
553
บจ. ไทย-สแกนดิค สตีล
100.00%
477
บจ. บีเจซี อินดัสเตรียล แอนด์
100.00%
11
เทรดดิง

48.72
(17.66)
31.06

18,303
(6,369)
11,934

48.90
(17.02)
31.88

80
2,609
22,705
(7,130)
15,575

0.19
6.18
53.77
(16.89)
36.88

15.93
0.09
0.03
1.77
1.53
0.04

5,842
25
20
668
515
4

15.61
0.07
0.05
1.78
1.38
0.01

5,857
677
48
646
509
10

13.87
1.60
0.11
1.53
1.21
0.02

หัก รายการขายระหว่างกัน
กลุ่ มสินค้ าและบริ การทางอุปโภคบริ โภค
บมจ. เบอร์ลี ยุคเกอร์
บริษัทแม่
บจ. เบอร์ลี ยุคเกอร์ ฟู้ ดส์
100.00%
BJC Foods (Malaysia)
100.00%
Sdn Bhd
บจ. เบอร์ลี ยุคเกอร์ เซลล็อกซ์
94.84%
บจ. รูเบี ยอุตสาหกรรม
99.85%
บจ. เบอร์ลี ยุคเกอร์ โลจิสติกส์
100.00%
Thai Corp International
75.00%
(Vietnam) Company Limited
บจ. บีเจซี ดานอน แดรี
51.00%
BJC International (Vietnam)
100.00%
Limited
Ichiban Company Limited
75.00%
Thai An Group
65.00%

11
0.05
12,990 60.81
(4,093) (19.16)
8,897 41.65

44
0.21
1,641
7.68
11,433 53.52
(3,335) (15.61)
8,098 37.91
2,288
580
26
337
839
-

10.71
2.72
0.12
1.58
3.93
24
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รายได้
บจ. เบอร์ลี ยุคเกอร์
สเปเชียลตีส์
BJC International Company
Limited
BJC International (Vietnam)
Limited

% ถือหุ้น
ของบริษัทฯ
99.15%

หัก รายการขายระหว่างกัน
รวม
หัก รายการขายระหว่างกัน
รวมกลุ่มธุรกิจ
ทีมา : บริษัทฯ

1.3

ปี 2555 ปรั บปรุ ง
ล้ านบาท
%
229
0.61

ปี 2556
ล้ านบาท
%
135
0.32

ม.ค. – มิ.ย. 57
ล้ านบาท
%
95
0.44

100.00%

58

0.19

102

0.27

80

0.19

53

0.25

100.00%

20

0.06

40

0.11

41

0.10

24

0.11

6,456
(396)
6,060

20.67
(1.27)
19.40

7,445
(292)
7,153

19.89
(0.78)
19.11

8,003
(688)
7,315

18.95
(1.63)
17.32

4,242
(480)
3,762

19.86
(2.25)
17.61

บริษัทแม่
100.00%

108
11

0.34
0.04

83
-

0.23
-

51
-

0.12
-

29
-

0.14
-

100.00%
100.00%
100.00%
51.00%
51.00%

480
548
-

1.54
1.75
-

1,041
4
633
-

2.78
0.01
1.69
-

994
7
8
667
28

2.35
0.02
0.02
1.58
0.07

463
26
282
-

2.17
0.12
1.32
-

51.00%

-

-

-

-

13

0.03

60

0.28

64.55%

-

-

-

-

34

0.08

160

0.75

1,147
(3)
1,144

3.67
(0.01)
3.66

1,761
(124)
1,637

4.71
(0.33)
4.38

1,802
(77)
1,725

4.27
(0.18)
4.09

1,020
(23)
997

4.78
(0.11)
4.67

31,527
(292)
31,235

100.93
(0.93)
100.00

37,589
(160)
37,429

100.43
(0.43)
100.00

42,363
(137)
42,226

100.32
(0.32)
100.00

21,754
(392)
21,362

101.84
(1.84)
100.00

หัก รายการขายระหว่างกัน
กลุ่ มธุร กิจอืนๆ
บมจ. เบอร์ลี ยุคเกอร์
BJC International (Vietnam)
Limited
บจ. เอเซียบุ๊คส
บจ. ดิสทรี -ไทย
บจ.บีเจซี โอเกนกิ
บจ. ที.ซี.ซี.เทคโนโลยี
บจ. บีเจซี-เอ็มพ็อยท์ อินเตอร์
เนชันแนล
BJC-MPM (Lao) Sole
Company Limited
Thai An Vietnam Trading
Company Limited

ปี 2554 ปรั บปรุ ง
ล้ านบาท
%
323
1.03

รายชือผู้ถือหุ้น

รายชือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ณ วันที 3 กันยายน 2557 มีรายละเอียดดังนี
ตารางที 3 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทฯ ณ วันที 3 กันยายน 2557
รายชือ
จํานวนหุ้น
1. บริ ษัท ทีซีซี โฮลดิง จํากัด*
1,173,284,220
2. DBS BANK A/C DBS NOMINEES-PB Clients
85,363,100
3. กองทุนเปิ ด บัวหลวงหุ้นระยะยาว
39,407,800

ร้ อยละ
73.691
5.361
2.475
25
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

รายชือ
กองทุนเปิ ด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25
กองทุนเปิ ด บัวหลวงเฟล็กซิเบิลเพือการเลียงชีพ
สํานักงานประกันสังคม (2 กรณี)
กองทุนสํารองเลียงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึงจด
ทะเบียนแล้ ว โดย บลจ. บัวหลวง จํ ากัด
กองทุนเปิ ด บัวหลวงทศพล
บริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด
กองทุนเปิ ด บัวหลวงตราสารทุนเพือการเลียงชีพ

จํานวนหุ้น
32,686,000
15,950,600
14,385,900
10,487,600

ร้ อยละ
2.053
1.002
0.904
0.659

8,939,900
8,398,186
8,159,400

0.561
0.527
0.512

หมายเหตุ * เป็ นกลุม่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทีมีอิทธิพลต่อการกําหนดนโยบายการจัดการหรือการดําเนิ นงานของบริ ษัท ฯ อย่างมี นัย สําคัญ โดย
บริษัท ทีซีซ ี โฮลดิง จํากัด ประกอบธุรกิจด้ านการลงทุน และมีผ้ ถู ือหุ้น ประกอบด้ วย 1) ทีซีซ ี กรุ๊ป อินเตอร์ เนชันแนล ลิมิเต็ด ถือ
หุ้นจํานวน 489,906,880 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 48.99 2) นายเจริญ สิริวฒ
ั นภักดี ถือหุ้นจํานวน 254,951,450 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ
25.50 และ 3) คุณหญิงวรรณา สิริวฒ
ั นภักดี ถือหุ้นจํานวน 254,574,750 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 25.46
ทีมา : บริษัทฯ และ www.set.or.th

1.4

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที 3 กันยายน 2557 คณะกรรมการบริ ษัทฯ มีรายชือดังต่อ ไปนี
ตารางที 4 คณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที 3 กันยายน 2557
รายชือ
ตําแหน่ ง
1 นายเจริ ญ สิริวฒ
ั นภักดี
ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
2 คุณหญิ งวรรณา สิริวฒ
ั นภักดี
รองประธานกรรมการ
3 นายอัศวิน เตชะเจริญวิกลุ
กรรมการและกรรมการผู้จดั การใหญ่
4 นายธี รศักดิ นาทีกาญจนลาภ
กรรมการ
5 นายชัยยุทธ ปิ ลันธน์ โอวาท
กรรมการ
6 นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
กรรมการ
7 นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
กรรมการ
8 นางฐาปณี เตชะเจริ ญวิกุล
กรรมการ
9 นายปณต สิริวฒ
ั นภักดี
กรรมการ
10 นายประเสริฐ เมฆวัฒนา
กรรมการ
11 น.ส.พจนีย์ ธนวรานิช
กรรมการอิสระ
12 นายประสิทธิ โฆวิไลกูล
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
13 นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
14 นายสุวทิ ย์ เมษิ นทรี ย์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
15 พล.ต.อ.กฤษณะ ผลอนันต์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ทีมา : บริ ษัทฯ
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กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชือแทนบริ ษัทฯ คือ กรรมการสองคนลงลายมื อร่ วมกัน และประทับ ตราสําคัญของบริ ษัทฯ ยกเว้ น
นายประสิทธิ โฆวิไลกูลนายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ นายสุวทิ ย์ เมษิ นทรี ย์ น.ส.พจนีย์ ธนวรานิช และพล.ต.อ.กฤษณะ ผลอนันต์
ณ วันที 3 กันยายน 2557 คณะผู้บริหารของบริ ษัทฯ มี รายชือดังต่อไปนี

1
2
3
4
5
6
7
8

ตารางที 5 คณะผู้บริ หารของบริ ษัทฯ ณ วันที 3 กันยายน 2557
รายชือ
ตําแหน่ ง
นายอัศวิน เตชะเจริญวิกลุ
ประธานเจ้ าหน้ าทีบริหารและกรรมการผู้จดั การใหญ่
นางฐาปณี เตชะเจริ ญวิกุล
กรรมการรองผู้จดั การใหญ่อาวุโส
นายปฐพงศ์ เอียมสุโร
ผู้จัดการใหญ่ กลุ่มสินค้ าและบริการทางบรรจุภณ
ั ฑ์
นายธี ระพล เกียรติสุรนนท์
รองผู้จดั การใหญ่กลุ่มสินค้ าและบริ การทางเวชภัณฑ์
นางวิภาดา ดวงรัตน์
รองผู้จดั การใหญ่กลุ่มสินค้ าและบริ การทางอุปโภคบริโภค
นายมนัส มนูญชัย
ผู้ช่วยผู้จดั การใหญ่ฝ่ายธุรกิ จต่างประเทศ
น.ส.สุรีรัตน์ ศิลป์สกุลสุข
ผู้ช่วยผู้จดั การใหญ่ฝ่ายการเงินและบัญชีกลุ่มบริ ษัท
นายธี ระ วีระธรรมสาธิ ต
ผู้ช่วยผู้จดั การใหญ่ฝ่ายทรัพ ยากรบุคคลกลุ่มบริ ษัท
ทีมา : บริษทั ฯ

1.5

สรุ ปฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

ข้ อมูลทางการเงินตามงบการเงินของบริ ษัทฯ สําหรับปี สินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 – 2556 และงบการเงิ นสําหรั บงวด 6 เดือน
สินสุด ณ วันที 30 มิถุนายน 2557 ทีผ่านการตรวจสอบและ/หรื อสอบทานจากบริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํ ากัด
มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี
ตารางที 6 สรุ ปฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานสําหรับปี บัญชี 2554 – 2556
และงวด 6 เดือน สินสุ ด ณ วันที 30 มิถุนายน 2557
บริ ษัท เบอร์ ลี ยุ คเกอร์ จํากัด (มหาชน)
งบการเงินรวม
งบแสดงฐานะการเงิน (หน่ วย : ล้ านบาท)
2554
2555
2556
(ปรั บปรุ งใหม่ )
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
1,827.87
2,015.45
1,779.97
ลูกหนีการค้ าและลูกหนีอืน
7,126.05
7,997.71
8,999.87
สินค้ าคงเหลือ
5,124.17
6,863.84
8,443.29
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน
232.07
94.84
91.76
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
14,310.16
16,971.84
19,314.89
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวี ยน
เงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม
416.46
432.38
467.21
สิทธิการเช่า
536.32
597.39
545.50

มิ.ย. 57
1,898.84
9,173.50
7,662.17
152.37
18,886.88
467.52
522.08
27
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บริ ษัท เบอร์ ลี ยุ คเกอร์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (หน่ วย : ล้ านบาท)
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าความนิยม
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอืน
สินทรัพย์ภาษี เงิน ได้ รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนี สิ นหมุนเวี ยน
เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงิน
เจ้ าหนีการค้ าและเจ้ าหนีอืน
เงินกู้ยืมระยะยาวทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
หุ้นกู้ทีถึงกํ าหนดชําระภายในหนึ งปี
ภาษี เงินได้ ค้างจ่าย
หนีสินหมุนเวียนอืน
รวมหนีสินหมุนเวียน
หนี สิ นไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หุ้นกู้
หนีสินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนีสินไม่หมุนเวียนอืน
รวมหนีสินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีสิน
ส่วนของผู้ถือหุน้
ทุนทีออกและชําระแล้ ว
เงิน รับล่วงหน้ าค่าหุ้น
ส่วนเกินทุน
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ทีจะซือหุ้น
กําไรสะสม
องค์ประกอบอืนของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่ วนของบริ ษัท
ส่วนได้ เสียทีไม่มีอํานาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีสินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม
2555
2556

2554
(ปรั บปรุ งใหม่ )
95.50
14,142.50
1,744.68
1,192.82
428.16
132.87
18,689.31
32,999.47

มิ.ย. 57

100.27
16,583.07
1,744.68
1,186.90
494.92
148.69
21,288.30
38,260.14

106.56
18,606.79
3,270.82
1,398.86
579.05
212.98
25,187.77
44,502.66

104.76
19,494.92
3,261.27
1,362.80
583.30
235.60
26,032.25
44,919.13

2,630.71
5,615.07
567.22
310.96
27.14
9,151.10

4,065.34
7,052.14
762.17
291.53
55.47
12,226.65

3,861.46
8,406.35
696.38
1,597.21
229.80
43.79
14,834.99

6,639.49
7,453.39
557.54
91.50
190.59
45.57
14,978.08

3,517.53
4,394.57
677.60
617.66
110.78
9,318.14
18,469.24

3,947.57
4,396.26
647.49
636.24
122.11
9,749.67
21,976.32

7,622.46
2,898.11
675.83
640.80
131.55
11,968.75
26,803.74

7,730.77
2,898.44
667.46
597.56
131.79
12,026.02
27,004.10

1,588.13
3,275.66
7,672.82
6.79
12,543.40
1,986.83
14,530.23
32,999.47

1,588.13
3,275.66
54.12
8,864.80
(54.78)
13,727.93
2,555.89
16,283.82
38,260.14

1,590.44
3,216.56
115.44
9,765.19
72.23
14,759.86
2,939.06
17,698.92
44,502.66

1,590.59
11.37
3,222.78
157.06
9,950.82
9.78
14,942.40
2,972.63
17,915.03
44,919.13
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บริ ษัท เบอร์ ลี ยุ คเกอร์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงผลการดําเนินงาน (หน่ วย : ล้ านบาท)
รายได้ จากการขายและการให้ บริ การ
รายได้ อืน
รวมรายได้
ต้ นทุนขายและต้ นทุนการให้ บริการ
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร
ต้ นทุนทางการเงิน
รวมค่ าใช้ จ่าย
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่วม
กําไรก่ อนภาษีเงินได้
ค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้
กําไรสําหรับปี /งวด
บริ ษัท เบอร์ ลี ยุ คเกอร์ จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (หน่ วย : ล้ านบาท)
เงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิมขึน
(ลดลง) สุทธิ
บริ ษัท เบอร์ ลี ยุ คเกอร์ จํากัด (มหาชน)
อัตราส่ วนทางการเงิน
อัตราส่ วนสภาพคล่ อง (Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว (เท่า)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนีการค้ า (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนีเฉลีย (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือ (เท่า)
ระยะเวลาขายสินค้ า (วัน )
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี (เท่า)
ระยะเวลาการชําระหนีโดยเฉลีย (วัน)
Cash Cycle (วัน)

2554
(ปรั บปรุ งใหม่ )
31,234.51
473.88
31,708.39
23,519.28
4,819.55
366.05
28,704.88
45.66
3,049.17
671.75
2,377.42

2554
(ปรั บปรุ งใหม่ )
3,183.58
(3,906.04)
1,392.96
670.50

2554
(ปรั บปรุ งใหม่ )
1.56
1.00
5.33
67.50
4.90
73.40
7.10
50.67
90.22

งบการเงินรวม
2555
2556
37,429.06
625.44
38,054.50
28,401.96
6,115.74
502.88
35,020.58
65.98
3,099.90
604.62
2,495.28

42,226.37
613.05
42,839.42
32,131.33
7,016.59
575.18
39,723.10
64.93
3,181.25
566.58
2,614.67

งบการเงินรวม
2555
2556
3,658.90
(3,891.93)
505.38
272.35

4,088.06
(5,046.89)
651.37
(307.46)

งบการเงินรวม
2555
2556
1.39
0.83
5.67
63.45
4.74
75.98
7.15
50.38
89.05

1.30
0.73
5.79
62.20
4.20
85.75
6.73
53.52
94.43

ม.ค.–มิ.ย. 57
21,361.78
336.86
21,698.64
16,499.33
3,757.12
301.83
20,558.28
39.62
1,179.98
243.32
936.66

ม.ค.–มิ.ย. 57
1,892.29
(2,069.03)
326.67
149.93

ม.ค.–มิ.ย. 57
1.26
0.75
5.53
65.08
4.10
87.85
7.37
48.86
104.07
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บริ ษัท เบอร์ ลี ยุ คเกอร์ จํากัด (มหาชน)
อัตราส่ วนทางการเงิน

2554
(ปรั บปรุ งใหม่ )
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio)
อัตรากําไรขันต้ น (%)
24.70%
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%)
9.27%
อัตรากําไรสุทธิ (%)
6.85%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)
17.86%
อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
6.48%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)
27.83%
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)
1.04
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
อัตราส่วนหนีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
1.27
อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบีย (เท่า)
6.85
อัตราการจ่ ายเงินปั นผล (%)
54.18%

งบการเงินรวม
2555
2556

ม.ค.–มิ.ย. 57

24.12%
7.78%
6.45%
18.38%

23.91%
7.29%
5.75%
17.03%

22.76%
5.17%
3.95%
11.37%

6.31%
25.47%
1.07

5.45%
23.74%
1.04

3.76%
19.28%
0.97

1.35
5.80
55.24%

1.51
5.22
55.07%

1.51
3.80
65.95%

คําอธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานรวมของบริษัทฯ
ผลการดําเนินงาน
รายได้
ปี 2554 – 2556 บริ ษัทฯ มีรายได้ รวมทังสิน 31,708.39 ล้ านบาท 38,054.50 ล้ านบาท และ 42,839.42 ล้ านบาท ตามลํ าดับ โดย
เป็ นรายได้ จากการขายและให้ บริ การจํานวน 31,234.51 ล้ านบาท 37,429.06 ล้ านบาท และ 42,226.37 ล้ านบาท ตามลําดับ หรื อ
คิดเป็ นอัตราการเติบโตร้ อยละ 19.83 และร้ อ ยละ 12.82 ในปี 2555 – 2556 ตามลํ าดับ ซึงรายได้ ของบริ ษัทฯ มาจากการดําเนิน
ธุรกิจหลักเกียวกับ การผลิ ต การจัดจําหน่าย และการให้ บ ริ การด้ านต่างๆ ใน 3 กลุ่มธุรกิจ ได้ แก่ กลุ่มสินค้ าและบริ การทางบรรจุ
ภัณฑ์ กลุ่มสินค้ าและบริ การทางอุปโภคบริ โภค และกลุ่มสินค้ าและบริ การทางเวชภัณฑ์ และเทคนิค ทังนี สาเหตุทีรายได้ จากการ
ขายและให้ บริการในปี 2555 – 2556 มีแนวโน้ มเพิมขึน เนืองจากการขยายตัวของทุกกลุ่มสินค้ าและบริ การ โดยเฉพาะอย่างยิงกลุ่ม
สินค้ าและบริ การทางอุปโภคบริโภคซึงมีอตั ราการเติบโตร้ อยละ 18.71 และร้ อยละ 33.91 ในปี 2555 – 2556 ตามลําดับ
สําหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2557 บริ ษัทฯ มีรายได้ รวมทังสิน 21,698.64 ล้ านบาท เป็ นรายได้ จากการขายและให้ บ ริการจํานวน
21,361.78 ล้ านบาท เพิมขึน 526.34 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราการเติบโตเพิมขึนร้ อยละ 2.53 เมือเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่ อน
ซึงเป็ นผลมาจากการเติบ โตของทุกกลุ่มสินค้ าและบริ การ ยกเว้ นกลุ่มสิ นค้ าและบริ การทางบรรจุภัณฑ์ โดยเป็ นผลจากการลดลง
ของธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์แก้ วเป็ นหลัก
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ต้ นทุนขายและค่ าใช้ จ่าย
ปี 2554 – 2556 บริ ษัทฯ มีต้นทุนขายและให้ บริ การจํานวน 23,519.28 ล้ านบาท 28,401.96 ล้ านบาท และ 32,131.33 ล้ านบาท
ตามลําดับ หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 75.30 ร้ อยละ 75.88 และร้ อยละ 76.09 ของรายได้ จากการขายและให้ บริ การในแต่ ละปี สาเหตุที
อัตราส่วนต้ นทุนขายและให้ บริ การต่อรายได้ จากการขายและให้ บริ การค่อนข้ างใกล้ เคียงกัน ในแต่ละปี เป็ นผลมาจากการควบคุม
ต้ นทุนทีมีประสิทธิภาพ
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารสําหรับปี 2554 – 2556 มีจํานวน 4,819.55 ล้ านบาท 6,115.74 ล้ านบาท และ 7,016.59 ล้ านบาท
ตามลําดับ หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 15.43 ร้ อยละ 16.34 และร้ อยละ 16.62 ของรายได้ จากการขายและให้ บริ การในแต่ละปี โดยในปี
2555 – 2556 บริ ษัทฯ มีคา่ ใช้ จ่ายในการขายและบริ ห ารเพิมขึ นจากปี ก่อ นหน้ าจํานวน 1,296.19 ล้ านบาท และ 900.85 ล้ านบาท
หรื อเพิมขึนร้ อยละ 26.89 และร้ อยละ 14.73 ซึงสาเหตุส่วนใหญ่ทีทําให้ ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ ห ารเพิมขึนระหว่างปี 2555 เป็ น
ผลจากค่าใช้ จ่ายในการโฆษณาและส่ งเสริ มการขายทีเพิมขึนของทุกกลุ่มสิ นค้ าและบริ การ ซึงส่วนใหญ่ เกิดจากกลุ่มสินค้ าและ
บริ การทางอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ของบริ ษัท บีเจซี ดานอน แดรี จํากัด และผลิตภัณฑ์เครืองสําอางค์
สําหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2557 บริ ษัทฯ มีต้นทุนขายและให้ บริ การจํานวน 16,499.33 ล้ านบาท หรื อ คิดเป็ นร้ อยละ 77.24 ของ
รายได้ จากการขายและให้ บริการ เพิมขึน 804.18 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราการเพิมขึนร้ อยละ 5.12 เมือเทียบกับ งวดเดียวกันของ
ปี 2556 ส่วนค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารสําหรั บ งวด 6 เดือนของปี 2557 มีจํานวน 3,757.12 ล้ านบาท เพิ มขึนจํานวน 339.79
ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราการเพิมขึนร้ อยละ 9.94 เมือเทียบกับ งวดเดียวกันของปี ก่ อ นหน้ า เนืองจากการจัดทํ ารายการส่งเสริ ม
การตลาดเพือกระตุ้นยอดขาย โดยเฉพาะกลุ่มสินค้ าอุปโภคบริโภค
กําไร
สําหรับผลประกอบการในปี 2554 – 2556 บริ ษัทฯ มีกําไรสุทธิ จํานวน 2,377.42 ล้ านบาท 2,495.28 ล้ านบาท และ 2,614.67 ล้ าน
บาท ตามลําดับ ซึงเพิมขึน 117.86 ล้ านบาท และ 119.38 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราการเพิมขึนร้ อ ยละ 4.96 และร้ อ ยละ 4.78 ใน
ปี 2555 – 2556 ตามลํ าดับ โดยบริ ษัทฯ มี อัตรากํ าไรสุท ธิ ร้อยละ 6.85 ร้ อยละ 6.45 และร้ อ ยละ 5.75 ของรายได้ รวมในแต่ละปี
สําหรั บงวด 6 เดือนแรกของปี 2557 บริ ษั ทฯ มี กําไรสุทธิ จํานวน 936.66 ล้ านบาท ลดลง 519.23 ล้ านบาท หรื อ คิดเป็ นอัตราการ
ลดลงร้ อ ยละ 35.66 เมือเทียบกับ งวดเดีย วกัน ของปี 2556 โดยบริ ษัท ฯ มี อัตรากําไรสุทธิ ร้อยละ 3.95 ลดลงจากร้ อยละ 6.23
สําหรับงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้ า เนืองจากการเพิ มขึนของต้ น ทุนขายของทุกกลุ่มสิน ค้ าและบริ การ ประกอบกับการเพิมขึ นของ
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารโดยเฉพาะกลุ่มสินค้ าและบริการทางบรรจุภณ
ั ฑ์แ ละอุปโภคบริ โภคตามทีกล่าวไว้ ข้างต้ น
ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์
สิน ทรัพ ย์ รวม ณ วันที 31 ธัน วาคม 2554 – 2556 มีจํานวน 32,999.47 ล้ านบาท 38,260.14 ล้ านบาท และ 44,502.66 ล้ านบาท
ตามลําดับ ประกอบด้ วยสินทรั พ ย์ หมุน เวียนจํ านวน 14,310.16 ล้ านบาท 16,971.84 ล้ านบาท และ 19,314.89 ล้ านบาท หรื อคิด
เป็ นร้ อยละ 43.36 ร้ อยละ 44.36 และร้ อยละ 43.40 ของสินทรัพย์รวมในแต่ละปี ตามลําดับ โดยสิ นทรั พย์ห มุนเวียนหลักในปี 2554
– 2556 ได้ แก่ ลูกหนีการค้ าและลูกหนีอืน ซึงคิดเป็ นร้ อ ยละ 49.80 ร้ อ ยละ 47.12 และร้ อ ยละ 46.60 ของสิ น ทรั พ ย์ หมุนเวียนรวมใน
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แต่ ล ะปี และสิ น ค้ า คงเหลื อ ซึงคิดเป็ นร้ อยละ 35.81 ร้ อยละ 40.44 และร้ อ ยละ 43.71 ของสิ น ทรั พย์ ห มุนเวีย นรวมในแต่ล ะปี
ในขณะทีสิ น ทรั พย์ ไม่หมุนเวียนในปี 2554 – 2556 มีจํานวน 18,689.32 ล้ านบาท 21,288.30 ล้ านบาท และ 25,187.77 ล้ านบาท
หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 56.64 ร้ อยละ 55.64 และร้ อยละ 56.60 ของสินทรัพย์รวมตามลําดับ โดยสินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียนหลัก ได้ แ ก่ ทีดิน
อาคารและอุปกรณ์ โดยในปี 2554 – 2556 มีจํานวน 14,142.50 ล้ านบาท 16,583.07 ล้ านบาท และ 18,606.79 ล้ านบาท คิดเป็ น
ร้ อยละ 75.67 ร้ อยละ 77.90 ร้ อยละ 73.87 ของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวมในแต่ล ะปี ทังนี สิน ทรัพ ย์ รวมที เพิมขึ นในปี 2555 ร้ อ ยละ
15.94 หรื อ 5,260.66 ล้ านบาท มีสาเหตุหลักมาจากการลงทุนในที ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ แ ละการเพิมขึ นของสิ น ค้ าคงเหลือ
จํา นวน 2,440.57 ล้ านบาท และ 1,739.68 ล้ านบาท ตามลํ า ดับ ขณะที สิ น ทรั พ ย์ รวมในปี 2556 เพิ มขึ นร้ อ ยละ 16.32 หรื อ
6,242.52 ล้ านบาท เนืองจากการลงทุนในทีดิน อาคารและอุปกรณ์ และการเพิมขึนของสินค้ าคงเหลือ โดยบริ ษัท ฯ มีทีดิน อาคาร
และอุป กรณ์ สุทธิ เพิมขึ นจํ านวน 2,023.71 ล้ านบาท ซึงเกิ ด จากการซือธุรกิจ 216 ล้ านบาท อีกทัง บริ ษั ท ฯ มี การลงทุนเพิมขึ น
3,601 ล้ านบาท โดยมาจากกลุ่มธุร กิจหลัก คือ กลุ่มสินค้ าและบริ การทางบรรจุภัณฑ์ 2,665 ล้ านบาท และกลุ่มสิ น ค้ าและบริ การ
ทางอุปโภคบริโภค 466 ล้ านบาท และมีสินค้ าคงเหลือเพิ มขึน 1,579.45 ล้ านบาท จากปี 2555 โดยส่ วนใหญ่ สินค้ าคงเหลือทีเพิม
ขึนมาจากกลุ่มสินค้ าและบริการทางบรรจุภณ
ั ฑ์
ณ วัน ที 30 มิ ถุน ายน 2557 บริ ษั ท ฯ มี สิ น ทรั พ ย์ ร วมจํ านวน 44,919.13 ล้ า นบาท ประกอบด้ วยสิ น ทรั พ ย์ ห มุน เวีย นจํ า นวน
18,886.88 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 42.05 ของสิน ทรั พย์ รวม ในขณะที สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนมีจํานวน 26,032.25 ล้ านบาท หรื อ
คิดเป็ นร้ อ ยละ 57.95 ของสิ นทรั พย์ รวม ทังนี สาเหตุทีมูลค่าของสิน ทรั พย์ รวม ณ สินไตรมาสที 2 ปี 2557 เพิ มขึนจาก ณ สินปี
2556 จํานวน 416.47 ล้ านบาท หรื อเพิมขึนร้ อยละ 0.94 ส่วนใหญ่เป็ นผลจากการเพิมขึนของทีดิน อาคารและอุปกรณ์
หนีสิน
ณ วัน ที 31 ธัน วาคม 2554 – 2556 บริ ษัทฯ มี หนีสิ นรวมจํ านวน 18,469.24 ล้ านบาท 21,976.31 ล้ านบาท และ 26,803.74 ล้ าน
บาท ตามลําดับ เมือพิจารณาโครงสร้ างหนี สิน รวมในปี 2554 – 2556 พบว่า ประกอบด้ วยหนี สิน หมุนเวียนจํ านวน 9,151.11 ล้ าน
บาท 12,226.65 ล้ านบาท และ 14,834.99 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 49.55 ร้ อยละ 55.64 และร้ อยละ 55.35 ของหนี สิน รวมใน
แต่ละปี ในขณะทีหนีสินไม่หมุนเวียนมีจํานวน 9,318.14 ล้ านบาท 9,749.67 ล้ านบาท และ 11,968.75 ล้ านบาท หรื อ คิดเป็ นร้ อย
ละ 50.45 ร้ อยละ 44.36 และร้ อยละ 44.65 ของหนี สินรวมในแต่ละปี ทังนี หนีสินรวมเพิมขึ นระหว่างปี 2555 ร้ อยละ 18.99 หรื อ
3,507.07 ล้ านบาท ส่วนใหญ่ มีสาเหตุจากการเพิมขึ นของเงิน กู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงิน และเจ้ าหนีการค้ าและเจ้ า หนีอื น
จํานวน 1,434.62 ล้ านบาท และ 1,437.06 ล้ านบาท ตามลํ าดับ ในขณะที หนีสิ น รวมในปี 2556 เพิมขึ นจากปี 2555 ร้ อยละ 21.97
หรื อ 4,827.42 ล้ านบาท เป็ นผลจากการเพิมขึนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน และเจ้ าหนีการค้ าและเจ้ าหนีอืนจํานวน
3,674.90 ล้ านบาท และ 1,354.22 ล้ านบาท ตามลําดับ
ณ วัน ที 30 มิถุน ายน 2557 บริ ษัทฯ มี หนีสิน รวมทังสิ น 27,004.10 ล้ านบาท ประกอบด้ วยหนีสิ นหมุนเวีย นจํานวน 14,978.09
ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 55.47 ของหนีสินรวม ในขณะทีหนี สินไม่หมุนเวียนมีจํานวน 12,026.02 ล้ านบาท หรื อ คิดเป็ นร้ อยละ
44.53 ของหนีสินรวม จะเห็นได้ วา่ หนีสินรวม ณ สินไตรมาสที 2 ปี 2557 เพิมขึ นจาก ณ สินปี 2556 ร้ อยละ 0.75 หรื อ 200.37 ล้ าน
บาท ส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากการเพิมขึนของเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงิน 2,778.03 ล้ านบาท
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ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ณ วัน ที 31 ธัน วาคม 2554 – 2556 และ ณ วันที 30 มิถุน ายน 2557 บริ ษัทฯ มี ส่วนของผู้ถือหุ้น รวมจํ านวน 14,530.23 ล้ านบาท
16,283.82 ล้ านบาท 17,698.92 ล้ านบาท และ 17,915.03 ล้ านบาท ตามลําดับ โดยในปี 2555 – 2556 และ ณ วันที 30 มิถุน ายน
2557 ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเพิมขึนเมือเทียบกับปี ก่อนหน้ าร้ อยละ 12.07 ร้ อยละ 8.69 และ 1.22 หรื อ 1,753.60 ล้ านบาท 1,415.09
ล้ านบาท และ 216.11 ล้ านบาท เนืองจากผลประกอบการทีมีกําไรสุทธิ ของบริ ษัทฯ
สภาพคล่ อง
สําหรั บปี 2554 – 2556 และสํ าหรั บงวดหกเดือ นแรกของปี 2557 บริ ษั ทฯ มีกระแสเงิน สดสุทธิ ได้ มาจากการดําเนิ น งานจํ านวน
3,183.58 ล้ านบาท 3,658.90 ล้ านบาท 4,088.06 ล้ านบาท และ 1,892.29 ล้ านบาท โดยส่ วนใหญ่ มาจากกําไรก่ อนภาษี เงิ นได้
จํานวน 3,049.17 ล้ านบาท 3,099.90 ล้ านบาท 3,181.25 ล้ านบาท และ 1,179.98 ล้ านบาท ในปี 2554 – 2556 และสํ าหรั บงวด
หกเดือนแรกของปี 2557 ตามลํ าดับ รวมถึงการเพิมขึ นของเจ้ าหนี การค้ าและเจ้ าหนีอื นจํ านวน 376.74 ล้ านบาท 1,291.21 ล้ าน
บาท 1,099.95 ล้ านบาท ในปี 2554 – 2556 ตามลําดับ สําหรั บกระแสเงิ นสดสุท ธิ ใช้ ไปในกิ จกรรมการลงทุน ในปี 2554 – 2556
และสําหรับงวดหกเดือนแรกของปี 2557 มีจํานวน 3,906.04 ล้ านบาท 3,891.93 ล้ านบาท 5,046.89 ล้ านบาท และ 2,069.03 ล้ าน
บาท ตามลําดับ โดยส่วนใหญ่ ใช้ ไปในการซือทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ จํานวน 2,606.63 ล้ านบาท 3,661.43 ล้ านบาท 3,656.04
ล้ านบาท และ 2,091.53 ล้ านบาท ในแต่ล ะปี ส่วนกระแสเงิ นสดสุท ธิ ไ ด้ มาจากกิ จกรรมการจัดหาเงินในปี 2554 – 2556 และ
สํา หรั บงวดหกเดือ นแรกของปี 2557 มี จํานวน 1,392.96 ล้ านบาท 505.38 ล้ า นบาท 651.37 ล้ านบาท และ 326.66 ล้ านบาท
ตามลําดับ โดยส่วนใหญ่เป็ นเงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสันและระยะยาวจากสถาบันการเงิน
1.6 สภาวะอุตสาหกรรม
เนืองจากธุ รกิ จของกลุ่มบริ ษั ทในปั จจุบัน ประกอบด้ วย กลุ่มสินค้ าและบริ การทางบรรจุภัณฑ์ กลุ่มสิ น ค้ าและบริ การทางอุป โภค
บริ โภค กลุ่ม สิ น ค้ า และบริ การทางทางเวชภัณฑ์ แ ละทางเทคนิ ค และกลุ่มธุ ร กิ จอื นๆ (ธุ รกิ จต่างประเทศ ธุ รกิจ ค้ าปลี ก ธุร กิ จ
เทคโนโลยี สารสนเทศ) ดังนัน การขยายตัวของภาวะเศรษฐกิ จภายในประเทศและภูมิภาคอาเซียน ซึงเป็ นกลุ่มลูกค้ าสํ าคัญของ
กลุ่มบริ ษัทในปั จจุบนั จึงเป็ นปั จจัยทีมีอิทธิ พลต่อการเติบโตของธุรกิจของกลุ่มบริ ษัท ซึงเป็ นผู้ผ ลิ ตสินค้ าและบริ การตังแต่ต้นนํ าถึ ง
ปลายนํา รวมทังเป็ นผู้จดั จําหน่ายสิน ค้ าอุปโภคบริโภคทีใช้ ในชีวิตประจําวัน
ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของไทยปี 2557
ข้ อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย ระบุว่า ภาวะเศรษฐกิ จภายในประเทศในไตรมาส 2 ปี 2557 มีแนวโน้ มปรั บดีขึ นจากไตรมาส
ก่อ นหน้ า เนืองจากสถานการณ์ การเมื องและนโยบายภาครั ฐที มี ความชัดเจนมากขึนได้ ช่วยสร้ างความเชื อมันของครั วเรื อนและ
ธุรกิจ ส่งผลให้ การใช้ จ่ายในประเทศเริ มฟื นตัว โดยพบว่าในไตรมาส 2 ปี 2557 การอุป โภคบริ โภคภาคเอกชนปรั บตัวดีขึนเมือเทียบ
กับ ไตรมาสก่ อ นหน้ า เนื องจากผู้บ ริ โ ภคเริ มคลายความกัง วลต่อสถานการณ์ การเมื อ ง ส่ งผลให้ มี การจั บ จ่ า ยใช้ ส อยมากขึ น
โดยเฉพาะในสินค้ าไม่คงทน (เช่น อาหารและเครื องดืม กลุ่มเวชภัณฑ์ ยา) ทีปรับดีขึนเป็ นลําดับ ขณะทีการใช้ จ่ายในสิน ค้ าคงทน
(เช่น รถยนต์ เครื องใช้ ไฟฟ้า เฟอร์ นิเจอร์ ) เริมทรงตัวในระยะต่อไป
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ตารางที 7 ดัชนีการอุปโภคบริ โภคภาคเอกชนปี 2556 – ไตรมาส 2 ปี 2557
2556
2556

ครึ ง
ปี แรก
ดัชนี
147.4 148.0
%YoY
0.3
2.2
%QoQ
-

2557
ครึ ง ครึ งปี ไตร
ไตร
ปี หลัง แรกP มาส1 มาส2p
149.1 146.3 146.2 146.3
0.0 -1.2 -1.7
-0.7
- -0.4
0.1

หมายเหตุ P = ข้ อมูลเบืองต้ น
ทีมา ธนาคารแห่งประเทศไทย

สําหรับภาวะการค้ า พบว่าในเดือนเมษายนและพฤษภาคม 2557 แม้ ภาวะการค้ าโดยรวมยังคงหดตัว แต่ปรั บตัวดีขึนจากไตรมาส
ก่อนหน้ า โดยการค้ าส่งในเดือนเมษายนและพฤษภาคม 2557 หดตัวร้ อยละ 11.7 และร้ อยละ 2.5 ตามลํ าดับ ปรับตัวดีขึนจากติด
ลบร้ อยละ 15.2 ในไตรมาสก่อนหน้ า เช่นเดียวกับการค้ าปลีก ซึงในเดือนเมษายนและพฤษภาคม 2557 หดตัวร้ อยละ 7.2 และร้ อย
ละ 8.4 ตามลําดับ ปรับตัวดีขึนจากติดลบร้ อยละ 9.1 ในไตรมาสก่อนหน้ า ซึงเป็ น ผลจากการทียอดขายสินค้ าชันกลางและสิ นค้ าไม่
คงทนในกลุ่มสินค้ าจําเป็ น เช่น อาหารและเครื องดืม กลุ่มเวชภัณฑ์ยา เครื องสําอาง และยอดขายห้ างสรรพสินค้ าขยายตัวดี
ตารางที 8 ดัชนีการค้ าปี 2556 – เดือนพฤษภาคม 2557
2556

Δ%

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

Δ%

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

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

Δ%

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

พฤษภาคมE
202.6
204.8
136.5
163.8
283.9
210.1
208.5
180.4
224.4
223.4

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

-7.9

202.2

-4.1

Δ%

การผลิตภาคอุตสาหกรรมในไตรมาส 2 ปี 2557 พบว่า หดตัวร้ อยละ 5 จากช่วงเดียวกันปี ก่อน แต่เป็ นการหดตัวทีน้ อยลงจากไตรมาส
ก่อนหน้ า เนืองจากอุปสงค์จากต่างประเทศปรับตัวดีขึนตามการฟื นตัวของเศรษฐกิจโลก สําหรั บ การส่ งออกสิน ค้ าในไตรมาส 2 ปี
2557 พบว่า ปรับดีขึนเล็กน้ อยตามอุปสงค์ของประเทศอุตสาหกรรมหลัก สอดคล้ องกับการขยายตัวของการผลิ ตภาคอุตสาหกรรม
เพือส่งออก อย่างไรก็ดี การส่งออกในภาพรวมยังฟื นตัวได้ คอ่ นข้ างช้ า เนืองจากอุปสงค์ของภูมิภาคเอเชียทียังอ่อนแอ
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ตารางที 9 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมปี 2556 – เดือนมิถุนายน 2557
อุตสาหกรรม

ปี 2556

อาหารและเครืองดืม
ปิ โตรเลียม
สิงทอ
เครืองนุ่งห่ม
Hard Disk Drive
IC & Semiconductor
รถยนต์
ปูนและวัสดุก่อสร้ าง
เคมีภัณฑ์
ยางและพลาสติก
เครืองใช้ ไฟฟ้า
รวม
ทีมา ธนาคารแห่งประเทศไทย

-6.7
-2.0
3.3
-4.4
-7.5
-0.3
1.4
2.1
-0.9
2.4
-2.1
-3.2

ปี 2556
ครึ งปี แรก
ครึ งปี หลัง
-2.1
-11.5
-10.6
7.2
6.7
0.1
-10.9
2.6
-12.7
-1.8
-1.3
0.6
28.1
-18.8
3.3
0.8
-0.4
-1.5
2.4
2.5
3.4
-8.1
-1.0
-5.4

ครึ งปี แรก
-4.1
-2.3
-1.8
2.7
-2.8
8.5
-27.6
-3.6
1.8
4.1
-4.1
-6.1

ปี 2557
ไตรมาส 1
-3.4
-6.7
-0.5
8.0
-7.8
5.8
-26.2
-1.6
2.2
4.0
-0.6
-7.1

ไตรมาส 2
-4.8
2.5
-3.1
-2.4
2.3
11.2
-29.3
-5.6
1.3
4.2
-7.4
-5.0

ในใตรมาส 2 ปี 2557 การลงทุน ภาคเอกชนหดตัวจากช่ วงเดียวกันปี ก่ อนตามการลงทุนในหมวดเครื องจักรและอุป กรณ์ เพือใช้ ใน
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เครื องใช้ ไฟฟ้าและยานยนต์ ขณะทีการลงทุนในหมวดก่อสร้ างหดตัวตามอุปสงค์ทีชะลอลง อย่ างไรก็ดี
การลงทุนค่อนข้ างทรงตัวหากเทียบกับไตรมาสก่อนหน้ า สําหรับเสถียรภาพเศรษฐกิจ พบว่า การว่างงานอยู่ในระดับตําอยู่ทีร้ อยละ
1.0 อัตราเงินเฟ้ อปรับสูงขึนตามราคาอาหารสําเร็ จรูปและราคาพลังงาน ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลตามการนําเข้ าสิ นค้ า ทีหดตัวเป็ น
สําคัญ ขณะทีดุลเงินทุนเคลือนย้ ายขาดดุลตามการออกไปลงทุนใหลักทรัพย์ ตา่ งประเทศและการลงทุนโดยตรงของนักลงทุนไทย
ตารางที 10 ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนปี 2556 – ไตรมาส 2 ปี 2557
2556
2556

ครึ ง
ปี แรก
ดัชนี
238.9 241.9
%YoY
-2.6
0.7
%QoQ/
%MoM
หมายเหตุ P = ข้ อมูลเบืองต้ น
ทีมา ธนาคารแห่งประเทศไทย

2557
ครึ ง ครึ งปี ไตร
ไตร
ปี หลัง แรกP มาส1 มาส2p
235.9 231.2 230.9 231.4
-5.7
-4.4
-6.1
-2.7
-0.9
0.2

ภาคการท่อ งเที ยว ธุ ร กิ จโรงแรมและร้ านอาหาร ในไตรมาส 2 ปี 2557 พบว่า ได้ รับ ผลกระทบจากสถานการณ์ การเมื อง โดยมี
จํานวนนักท่องเทียวต่างประเทศ 5.3 ล้ านคน ลดลงร้ อ ยละ 12.3 จากช่ วงเดี ยวกันของปี ก่อ น ตามการลดลงของนักท่ องเทียว
ต่างชาติโดยเฉพาะเอเชีย ได้ แก่ จีน มาเลเซีย ญี ปุ่ น และอิ นเดีย ซึงเป็ นตลาดหลัก เนืองจากได้ รับผลกระทบจากการเปลี ยนแปลง
ทางการเมืองและการประกาศเคอร์ ฟิว ส่งผลให้ มีจํานวนประเทศทีประกาศเตือ นนักท่องเทียวเพิมขึ น รวมทังเพิมระดับความรุนแรง
35

รายงานความเห็นของที ปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้ มาซึงสินทรัพย์

ในประกาศเตือนขึนด้ วย และด้ วยสาเหตุสถานการณ์ การเมืองดังกล่าวทําให้ อัตราการเข้ าพักโรงแรมในไตรมาส 2 ปี 2557 ลดลงมา
อยู่ทีร้ อยละ 47.5 เมือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน ซึงอยู่ทีร้ อยละ 60.3 โดยเป็ นการลดลงในทุกภูมิภาค
ตารางที 11 เครืองชีภาคการท่ องเทียว ปี 2556 – ไตรมาส 2 ปี 2557
1.จํานวนนักท่องเทียวต่างประเทศ (พันคน)
อัตราการเปลียนแปลงจากระยะเดียวกัน
ของปี ก่อน (ร้ อยละ)
2. อัตราการเข้ าพักโรงแรม (ร้ อยละ)
ทีมา ธนาคารแห่งประเทศไทย

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

63.6

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

60.3

47.5

46.4

40.8

สํานักงานเศรษฐกิจการคลังได้ ประมาณการอัตราขยายตัวของเศรษฐกิจไทยปี 2557 ณ เดือ นกรกฎาคม 2557 ว่า จะขยายตัวร้ อย
ละ 2.0 (โดยมี ช่วงคาดการณ์ ทีร้ อ ยละ 1.5 – 2.5) ปรั บ ลดลงจากการคาดการณ์ เมือเดือ นมี น าคม 2557 ทีร้ อ ยละ 2.6 เนืองจาก
สถานการณ์ การเมื องทํ าให้ อ ัตราการเติบโตในไตรมาสแรกของปี 2557 ชะลอตัวมากกว่าที ประมาณการไว้ อี กทั งสถานการณ์
การเมืองทียืดเยือได้ ส่งผลกระทบต่อระดับความเชือมันของผู้บริโภคและภาคธุรกิจในช่วงครึ งปี แรก อย่างไรก็ดี ในช่ วงครึ งปี หลังของ
ปี 2557 คาดว่ าความชัดเจนของสถานการณ์ ท างการเมือ ง การดําเนิ น มาตรการให้ ความช่ว ยเหลื อ บรรเทาความเดือนร้ อนของ
ประชาชน นโยบายส่งเสริ มการลงทุนของภาครัฐ รวมทังการเร่ งรัดการใช้ จ่ายภายใต้ แผนการลงทุน ภาครั ฐ และการเร่ งกระบวน การ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี 2558 จะเป็ นปั จจัยสําคัญทีจะเป็ นแรงขับเคลือนให้ อปุ สงค์ภายในประเทศขยายตัวได้ ตอ่ เนือง
ภาวะเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียน
ข้ อมูลจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (“สศช.”) ณ เดือ นพฤษภาคม 2557 ระบุว่า เศรษฐกิ จ
ภูมิภาคอาเซียนในไตรมาสแรกของปี 2557 ของอิ นโดนีเซีย เวียดนาม และมาเลเซียขยายตัวร้ อยละ 5.2 ร้ อยละ 5.0 และร้ อยละ
6.2 ตามลําดับ ลดลงเมือเทียบกับไตรมาส 4 ของปี 2556 ทีขยายตัวร้ อยละ 5.7 ร้ อยละ 6.0 และร้ อยละ 5.1 ตามลํ าดับ การชะลอ
ตัวของเศรษฐกิจอินโดนีเซียมีสาเหตุสําคัญมาจากการหดตัวของภาคการส่งออกร้ อยละ 0.8 ในขณะทีค่าเงิน รูเปี ยห์ เริ มมีเสถียรภาพ
ดีขึนและอัตราเงินเฟ้อชะลอลง เช่นเดียวกับ เศรษฐกิ จเวียดนามที ชะลอลงตามอุป สงค์ภายในประเทศทีอ่ อนแอ และการขยายตัว
ของสิ นเชือทียังอยู่ในระดับ ตํา อย่ างไรก็ตาม การแก้ ไขปั ญหาสิ นเชือทีไม่ก่อให้ เกิ ดรายได้ ในภาคธนาคารของเวีย ดนามมี ความ
คืบหน้ าไปมาก และมูลค่าการส่งออกของเวียดนามยังขยายตัวในเกณฑ์ สูง ร้ อ ยละ 14.1 จะช่วยสร้ างความเชื อมันให้ กับภาคธุรกิจ
ของเวียดนามในระยะต่อไป ขณะทีเศรษฐกิจมาเลเซียยังขยายตัวสูงขึนต่อเนือง โดยมีแรงขับเคลือนหลักจากการบริ โภคภาคเอกชน
และการลงทุนภาคเอกชน รวมทัง ภาคการส่งออกทีขยายตัวดี ร้ อยละ 7.9 ตามการฟื นตัวของเศรษฐกิจสหรั ฐฯ และยุโรป ขณะทีเงิน
เฟ้อเฉลียยังสูงขึนจากไตรมาสก่อนตามการเพิมขึนของต้ น ทุนปั จจัยการผลิ ตภายในประเทศ สําหรั บเศรษฐกิ จฟิ ลิ ป ปิ นส์ พ บว่ายัง
ขยายตัวดี สอดคล้ องกับการเพิมขึ นของเงินส่งกลับของแรงงานทีทํา งานอยู่ในต่างประเทศ ร้ อยละ 5.8 ในช่วงเดือนมกราคมถึง
กุมภาพันธ์ ซึงเป็ นปั จจัยสนับสนุนการขยายตัวของการบริโภคภาคครัวเรือน
สศช.คาดการณ์เศรษฐกิจปี 2557 ของภูมิภาคอาเซียนว่า เศรษฐกิจอินโดนี เซียในปี 2557 จะขยายตัวร้ อยละ 5.4 ชะลอลงจากร้ อย
ละ 5.8 ในปี 2556 ตามการชะลอตัวของอุปสงค์ภายในประเทศ เนืองจากการเพิ มขึนของอัตราดอกเบียและแนวโน้ มการเร่ งขึ นของ
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อัตราเงินเฟ้ อเนืองจากรัฐบาลยกเลิกการอุดหนุนราคานํามันภายในประเทศ อย่ างไรก็ตาม เศรษฐกิ จอินโดนีเซียมีแ นวโน้ มปรับ ตัวดี
ขึนในช่วงครึ งหลังของปี เนืองจากนโยบายทางเศรษฐกิ จของรั ฐบาลชุดใหม่จะมี ความชั ดเจนมากขึน และจะช่วยสนับสนุนการ
ขยายตัวของความเชือมันและบรรยากาศทางเศรษฐกิจ ในขณะทีการส่งออกมีแนวโน้ มขยายตัวเร่ งขึนตามการฟื นตัวของเศรษฐกิจ
ประเทศคูค่ ้ าและการอ่อนค่าของเงินรูเปี ย สําหรับเศรษฐกิจฟิ ลิปปิ นส์คาดว่าจะขยายตัวร้ อยละ 6.5 ในปี 2557 ชะลอลงจากร้ อ ยละ
7.2 ในปี 2556 โดยการบริ โภคภาคเอกชนยังคงเป็ นแรงสนับสนุนเศรษฐกิ จ ด้ านเศรษฐกิ จเวียดนามคาดว่า ในปี 2557 จะขยายตัว
ร้ อยละ 5.5 ปรั บตัวดีขึนจากร้ อยละ 5.4 ในปี 2556 ส่วนหนึ งเป็ นผลจากความคืบ หน้ าในการแก้ ไขปั ญหาสิ นเชือทีไม่ก่อให้ เกิ ด
รายได้ ใ นภาคธนาคาร และการขยายตัว ของภาคการส่ ง ออกจากการฟื นตัว ของเศรษฐกิ จสหรั ฐ อเมริ ก าและสหภาพยุโ รป
เช่นเดียวกับเศรษฐกิ จมาเลเซีย ทีคาดว่าจะขยายตัวร้ อยละ 5.0 เพิมขึ นจากร้ อยละ 4.7 ในปี 2556 โดยมี ปัจจัยสนับสนุนจากการ
ส่งออกทีปรับตัวดีขึนตามการฟื นตัวของเศรษฐกิจโลก
ตารางที 12 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการส่ งออกของประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน
อัตราขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP)
อัตราขยายตัวของการส่ งออก ปี 2557
ไตรมาส 4 ไตรมาส 1
ปี 2556
ปี 2557F ปี 2558F ปี 2559F มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม
ปี 2556
ปี 2557
อินโดนีเซีย
5.8
5.7
5.2
5.4
5.6
5.6
-5.9
-3.0
-1.3
มาเลเซีย
4.7
5.1
6.2
5.0
5.0
5.0
3.3
5.2
-8.4
ฟิ ลปิ ปิ นส์
7.2
6.5
n.a
6.5
6.9
6.5
9.2
24.4
n.a.
เวียดนาม
5.4
6.0
5.0
5.5
5.6
5.8
-5.8
1.2
20.0
F
F
F
หมายเหตุ ปี 2557 คาดการณ์โดยสศช. ปี 2558 และปี 2559 คาดการณ์โดยธนาคารโลก
ทีมา : สศช. และธนาคารโลก

แนวโน้ มเศรษฐกิจไทยและภูมิภาคอาเซียนในอนาคต
ธนาคารโลกคาดการณ์วา่ เศรษฐกิจไทยในปี 2558 – 2559 จะขยายตัวอยู่ทีร้ อยละ 4.5 จากการฟื นตัวของเศรษฐกิจโลกและการใช้
จ่ายในประเทศ สํ าหรั บเศรษฐกิจอิ นโดนีเซียคาดว่า ในปี 2558 – 2559 จะขยายตัวร้ อยละ 5.6 โดยยังมี ความเสียงจากการขาด
นโยบายสนับสนุนทางการค้ า การลดลงของราคาสินค้ าโภคภัณฑ์ การชะลอตัวของการบริ โภคและการลงทุน ภาคเอกชน โดยเฉพาะ
ภาคการก่อสร้ าง เนืองจากความเข้ มงวดในการปล่อยสินเชือและต้ นทุนการนําเข้ าทีเพิมสูงขึ น สําหรับเศรษฐกิจมาเลเซียคาดว่าจะ
ขยายตัวเพิมขึนมาอยู่ทีร้ อยละ 5.0 ในปี 2558 – 2559 จากการขยายตัวของการส่งออก อย่างไรก็ดี ต้ นทุนการจัดการหนี ทีสูงขึน
และความมันคงทางการเงินการคลั งจะเป็ นแรงกดดันอุป สงค์ภายในประเทศ ด้ านเศรษฐกิ จฟิ ลิปปิ นส์ ค าดว่าการใช้ จ่ ายในการ
ก่อสร้ างและซ่อมแซมโครงสร้ างพืนฐานทีถูกทําลายจากภัยธรรมชาติในปี 2556 จะสนับสนุนให้ มีเศรษฐกิจขยายตัวร้ อ ยละ 6.9 ในปี
2558 และขยายตัวลดลงในปี 2559 มาอยู่ทีร้ อยละ 6.5 ขณะทีเศรษฐกิจเวียดนามคาดว่า ในปี 2558 – 2559 จะขยายตัวร้ อยละ
5.5 และร้ อยละ 5.8 ตามลําดับ ซึงเป็ นผลจากการปฏิรูปโครงสร้ างการธนาคารและรัฐวิสาหกิ จในประเทศ อย่างไรก็ ดี การขยายตัว
ของภาวะเศรษฐกิ จในภูมิภาคดังกล่าวยังมี ความเสียงจากหลายปั จจัย เช่น การฟื นตัวของเศรษฐกิจประเทศหลักของโลกทีอาจ
เป็ นไปน้ อยกว่าทีคาดการณ์ การเพิมอัตราดอกเบียในตลาดโลกและความผันผวนของราคาสินค้ าเนืองจากสถานการณ์ การเมืองใน
ยุโรปตะวันออก เป็ นต้ น
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ส่ วนที 2 การขออนุมัตกิ ารเข้ าซือกิจการทังหมดของเมโทร แคช แอนด์ แครี เวียดนาม ลิมเิ ต็ด
2.1 ลักษณะและรายละเอียดของรายการ
บริ ษัทฯ และ/หรื อบริ ษั ท ย่อยของบริ ษัทฯ มีความประสงค์จะเข้ าซือเงิ นลงทุน จํานวนร้ อยละ 100.00 ในเมโทร เวียดนาม ซึงเป็ น
กิจการที ประกอบธุ รกิจ ศูน ย์ จํา หน่า ยสิ น ค้ าอุป โภคบริ โภคแบบชํา ระเงิ น สดและบริ การตนเอง ภายใต้ ชือ“METRO” ในประเทศ
เวียดนาม จากเมโทร อินเตอร์ เนชันแนล โฮลดิง โดยมี มลู ค่าการเข้ าทํารายการเท่ ากับ 655.00 ล้ านยูโร (28,370 ล้ านบาท คํานวณ
จากกรณีทีเมโทร เวียดนามไม่มีหนีสินทีมีภาระดอกเบียและไม่ มีเงินสด) รวมถึ งสิ ทธิการเช่ าจํ านวนประมาณ 47 ล้ านยูโร (2,007
ล้ านบาท) ซึงได้ ชําระไปแล้ วสําหรับระยะเวลาเช่ าคงเหลื อ 7-37 ปี ซึงบริ ษัท ฯ ได้ มีการลงนามในสัญญาซือขายเงินลงทุน กับเมโทร
อินเตอร์ เนชันแนล โฮลดิง เมือวันที 7 สิงหาคม 2557 ทีผ่านมา
2.1.1 ประเภทและขนาดของรายการ
การเข้ าซือเงินลงทุน ทังหมดในเมโทร เวียดนามดังกล่ าว เข้ าข่ายเป็ นการเข้ าซือหรื อการได้ มาซึงกิจการของบริ ษัทอืน ตามมาตรา
107 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษั ทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 (รวมทังที มีการแก้ ไขเพิมเติม) และถื อเป็ นรายการได้ มาซึงสินทรัพย์ ตาม
ประกาศได้มาและจําหน่ายไป มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับ ร้ อยละ 64.00 ของมูลค่าสิน ทรัพ ย์ รวมของบริ ษัท ฯ (44,359 ล้ านบาท)
ซึงเป็ นขนาดรายการทีมีมลู ค่าสูงสุดเมือคํานวณรายการตามเกณฑ์ มลู ค่ารวมของสิงตอบแทน โดยคํานวณจากงบการเงิ นรวมของ
บริ ษัทฯ สินสุด ณ วันที 31 มีนาคม 2557และเมือรวมขนาดรายการดังกล่าวกับรายการได้ มาซึงสิน ทรั พ ย์ อืนของบริ ษัท ฯ ทีเกิดขึน
ในช่วง 6 เดือนทีผ่านมา ซึงมีขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิงตอบแทน เท่ากับร้ อยละ 0.746 จะมีข นาดรายการรวม
ทังสินเท่ากับร้ อยละ 64.74 ของมูลค่าสินทรัพย์ รวม ซึงมีขนาดรายการมากกว่าร้ อยละ 50.00 แต่น้อยกว่าร้ อ ยละ 100.00 เข้ าข่าย
เป็ นรายการได้ มาซึงสินทรัพย์ประเภทที 1 ภายใต้ ประกาศได้ มาและจําหน่ายไป ดังนัน บริ ษัท ฯ มีหน้ าทีต้ องเปิ ดเผยสารสนเทศการ
ทํารายการของบริ ษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และต้ องขออนุมตั กิ ารเข้ าทํ ารายการจากที ประชุมผู้ถือ หุ้น โดยต้ องได้ รับคะแนนเสียง
อนุมตั ไิ ม่ตํากว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือ หุ้นที
มีส่วนได้เสีย ซึงไม่มีผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทฯ รายใดเป็ นผู้มีส่วนได้ เสียในการเข้ าทํารายการดังกล่าว

6

รายการได้ มาซึงสินทรัพย์อืนของบริษัทฯ ทีเกิดขึนในช่วง 6 เดือ นทีผ่านมา ได้ แก่ (1) โครงการปรับปรุ งระบบสารสนเทศเพิมเติม มูล ค่ า
110.61 ล้ านบาท ขนาดรายการร้ อยละ 0.25 (2) รายการจัดตังบริษัทย่อยแห่งใหม่ ได้ แก่ บริษัท บีเจเอช อินเวสเมนท์ จํากัด มูลค่า 200.00
ล้ านบาท ขนาดรายการร้ อยละ 0.45 (3) การร่วมทุนกับพัทธมิตรธุรกิจและจัดตังบริษัทร่วมทุน ได้ แก่ บริ ษัท บี เจซี แอนด์ ซีเอฟ (ประเทศ
ไทย) จํากัด มูลค่า 15.30 ล้ านบาท ขนาดรายการร้ อยละ 0.034 และ (4) การลงทุนเพิมในบริษัท บีเจซี มาเฮ เมดิ ค อล จํากัด มูล ค่า 3.75
ล้ านบาท ขนาดรายการร้ อยละ 0.008
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2.1.2 คู่สัญญา เงือนไขสําคัญของสัญญา และข้ อมูลสินทรั พย์ ในการเข้ าทํารายการ
คู่สัญญา
ผู้ซือ
ผู้ขาย
ลักษณะความสัมพันธ์
ระหว่างกัน

: บริ ษัท เบอร์ ลี ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน) และ/หรื อบริษัทย่อยของบริ ษัทฯ
: เมโทร แคช แอนด์ แครี อิน เตอร์ เนชันแนล โฮลดิง บี .วี. ซึงเป็ นบริ ษัทที จัดตังตามกฎหมาย
เนเธอร์ แลนด์
: บริ ษั ท ฯ และ/หรื อ บริ ษั ท ย่ อ ยของบริ ษั ท ฯ ไม่ มีค วามเกี ยวข้ องกั บ เมโทร แคช แอนด์ แครี
อินเตอร์ เนชันแนล โฮลดิง และเมโทร เวียดนาม

สรุ ปเงือนไขสําคั ญของสัญญาซือขายหุ้น
คูส่ ัญญา
: 1. บริ ษัท เบอร์ ลี ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน) และ/หรื อบริษัทย่อยของบริ ษัทฯ ในฐานะผู้ซอื
2. เมโทร แคช แอนด์ แครี อินเตอร์ เนชันแนล โฮลดิง บี.วี. ในฐานะผู้ขาย
ทรัพย์ สินทีซือขาย
: เงิน ลงทุนร้ อยละ 100.00 ในเมโทร เวียดนาม (ปั จ จุบัน เมโทร เวียดนาม มีเงิน ลงทุน จํานวน
1,911,749 ล้ านเวียดนามดอง หรื อคิ ดเป็ น 2,868 ล้ านบาท) รวมถึ งสิ ท ธิ ประโยชน์ ซึงเมโทร
อินเตอร์ เนชันแนล โฮลดิงมีอยู่ในเมโทร เวียดนาม เช่ น การได้ รับ อนุญาตให้ ประกอบธุรกิจห้ าง
ค้ าส่ง (Wholesale) การใช้ ประโยชน์ ในสิทธิ การเช่ าจ่ ายล่ วงหน้ าสําหรั บที ดิน อันเป็ นทีตังของ
ร้ าน METRO จํานวน 47.00 ล้ านยูโร (2,007 ล้ านบาท7) อายุคงเหลื ออีกประมาณ 7 – 37 ปี
และสิทธิในการได้ รับจัดสรรเงิ นปั นผล ซึงเมโทร เวียดนามประกาศจ่ ายให้ แ ก่ผ้ ขู ายตามสิทธิ ที
ผู้ขายพึงจะได้รับ ภายหลังการเข้ าทํารายการซือเงินลงทุนเสร็จสิน
มูลค่าทีซือขาย
: มูลค่ากิจการ (Enterprise Value) จํานวน 655.00 ล้ านยูโร (28,370 ล้ านบาท) คํานวณจาก
กรณีทีเมโทร เวียดนามไม่มีหนีสินทีมีภาระดอกเบียและไม่มีเงินสด ทังนี มูลค่าสุดท้ ายทีบริ ษัท ฯ
จะต้ อ งจ่ ายชํ าระให้ กับ ผู้ขายจะมี การปรั บปรุ งตามมูล ค่าหนีสิน สุท ธิ (Net Debts) ซึงรวมถึง
หนีสินทีมีภาระดอกเบีย ทังทีเป็ นเงินกู้ยืมระยะสันและระยะยาวของเมโทร เวียดนาม และการ
ปรับปรุงด้ วยเงินทุนหมุนเวียน (Net Working Capital) ทีใช้ ในการดําเนิน ธุรกิจของกิจการ อาทิ
เช่น มูลค่าของสินค้ าคงเหลือ ลูกหนีการค้ าและเจ้ าหนีการค้ า เป็ นต้ น
เงือนไขและข้ อกําหนดทีสําคัญ
เงือนไขบังคับก่อน
: 1. ทีประชุมผู้ถือ หุ้นของบริ ษั ทฯ มีมติอนุมัติการเข้ าทํารายการเข้ าซือเงิ นลงทุน ด้ วยคะแนน
เสียงไม่ตํากว่ า 3 ใน 4 ของจํ านวนเสีย งทั งหมดของผู้ถือ หุ้น ที มาประชุม และมีสิ ท ธิ ออก
เสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นทีมีส่วนได้ เสีย
2. บริ ษัทฯ และ/หรื อบริ ษัทย่อยของบริ ษั ทฯ ได้ รับ หลักฐานทีแสดงให้ เห็น ว่า การทํ ารายการ
เข้ าซือเงิ นลงทุนดังกล่ าว ปลอดจากการถูก ควบคุมในเรื องการควบรวมกิ จการด้ านการ
แข่ งขันทางการค้ าจากหน่ วยงานทีเกี ยวข้ องของประเทศเวียดนาม ซึงพิ จารณาจากส่ว น
แบ่งทางการตลาดของคูส่ ัญญารวมกันภายหลังการเข้ าทํารายการ
7

ใช้ อตั ราแลกเปลียนทีกําหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที 6 สิงหาคม 2557 เท่ากับ 43.3 บาท ต่อ 1 ยูโร
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3. มีการแก้ ไขใบอนุญาตลงทุน ของกิจการทีบริ ษัท ฯ และ/หรื อ บริ ษั ทย่อ ยของบริ ษัท ฯ จะเข้ า

สิทธิในการบอกเลิก
สัญญา

คํารับรองของผู้ขาย
(Seller Warranties)

ซือ เพือให้ สอดคล้ องกับการโอนสิทธิป ระโยชน์ ข องผู้ขายจากผู้ขายให้ แก่ บ ริ ษัท ฯและ/หรื อ
บริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ (กล่าวคือ เมโทร เวียดนามต้ องได้ รับ ใบอนุญาตลงทุนฉบับใหม่ ซึง
แก้ ไขเพิมเติมใบอนุญาตลงทุน เลขที 411043000980 ออกเมือวันที 20 พฤษภาคม 2556
(ฉบับแก้ ไขเพิ มเติม ครังที 6) โดย Ho Chi Minh City People’s Committee (“ใบอนุญาต
ลงทุน”) ซึงเป็ นการแก้ ไขให้ สอดคล้ องกับการโอนสิ ทธิ ประโยชน์ ข องเมโทร อินเตอร์ เนชัน
แนล โฮลดิ งที มี อ ยู่ ใ นเมโทร เวี ยดนามให้ แ ก่ บริ ษั ท ฯ และ/หรื อ บริ ษั ท ย่ อ ยของบริ ษั ท ฯ
(“ใบอนุญาตลงทุนฉบับแก้ ไข”) ทังนี การเปลี ยนแปลงผู้ลงทุนจะไม่ กระทบต่อสิท ธิ การเช่า
ที มี อ ยู่ในปั จจุบั น ภายใต้ เมโทร เวี ยดนาม และเนื องจากใบอนุ ญาตลงทุน ของเมโทร
เวียดนาม เป็ นใบอนุ ญาตสํ าหรั บ การประกอบธุ รกิ จ ของนักลงทุน ชาวต่า งชาติ อ ยู่แ ล้ ว
ดังนัน การขอแก้ ไขใบอนุญาตลงทุนจึงเป็ นการดําเนิน การเพื อเปลียนผู้ถือเงิน ลงทุน โดย
ไม่ได้ มีข้อจํากัดในด้ านการถือหุ้นของชาวต่างชาติ
4. ไม่มีการเปลียนแปลงในสาระสําคัญใดๆ เกิ ดขึนระหว่างวัน ที มีการลงนามสัญญาซือขาย
และวันก่อนวันทีมีการออกใบอนุญาตลงทุนฉบับแก้ ไข
สําหรั บเงือนไขในการดําเนินการของผู้ข าย บริษั ทฯ ได้ รับแจ้ งจากผู้ข ายว่าผู้ขายได้ รับ อนุมั ติ
จากคณะกรรมการบริ ษั ทของผู้ข ายให้ เข้ าทํ ารายการในครั งนีแล้ ว ซึงเป็ นไปตามข้ อบังคับ ของ
บริ ษัทผู้ขาย
:  กรณีทีเงือนไขบังคับก่อนไม่ ส ามารถบรรลุผ ลสําเร็ จได้ ภายในระยะเวลา 18 เดือน นับจาก
วันทีคู่สัญญาลงนามในสัญญาฉบับนี หรื อภายในระยะเวลาทีอาจมีการตกลงร่ วมกันใน
ภายหลัง ในกรณีดงั กล่าว คู่สญ
ั ญาทังสองฝ่ ายมีสิทธิ บอกเลิ กสัญญาโดยการแจ้ งเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรกับคู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึงได้
 ในกรณีทีมี เหตุการณ์ ร้ายแรงที อาจส่งผลกระทบต่อ การดําเนิ น งานของเมโทร เวีย ดนาม
อย่ างมีน ัยสําคัญตามที ระบุไว้ ในสัญญา โดยเหตุการณ์ ดงั กล่าวได้ เกิดขึนก่ อนทีจะมีการ
ออกใบอนุญาตลงทุนฉบับแก้ ไข ในกรณีดงั กล่าว ผู้ซือมีสิท ธิ บอกเลิ กสัญญาโดยการแจ้ ง
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรกับผู้ขาย
 ผู้ซือมี สิ ท ธิ บ อกเลิ กสั ญญาในกรณี ที ผู้ข ายกระทํ า การใดๆ ซึงเข้ าข่ ายเป็ นการทุ จริ ตซึง
ก่อให้ เกิ ดความเสี ยหายต่อผู้ซือ และการจ่ายชําระค่าเสี ยหายโดยผู้ขายไม่สามารถชดใช้
หรื อชดใช้ ไม่เพียงพอต่อความเสียหายทีเกิดขึนได้
: ในกรณี ที ผู้ข ายมีการผิ ดคํ ารั บ รองใดๆ ทีได้ ให้ ไ ว้ ต่อ ผู้ซือ ภายหลัง จากวัน ทีมี การลงนามใน
สัญญาซือขาย และผู้ซือได้ ดําเนิ น การแจ้ งต่อ ผู้ข ายเป็ นลายลักษณ์ อักษรเกี ยวกับเหตุการณ์
ดังกล่าวแล้ ว โดยผู้ขายไม่สามารถดําเนินการแก้ ไขภายในระยะเวลา 30 วัน นับ จากที ได้ รับ แจ้ ง
หรื อก่ อนวันทีมีการออกใบอนุญาตลงทุน ฉบับ แก้ ไข ในกรณีดงั กล่า ว มูล ค่าสุดท้ ายทีบริ ษัท ฯ
จะต้ อ งจ่ ายชํ าระให้ กับ ผู้ข ายจะมี การปรั บ ปรุ ง เพือให้ บริ ษัท ฯ ไม่ไ ด้ รั บผลกระทบ เสมือ นว่า
เหตุการณ์ดงั กล่าวไม่ได้ เกิดขึน
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เงือนไขภายหลังการ
ทํารายการ
การจ่ ายชําระและ
หลักประกันการจ่าย
ชําระ

เงือนไขอืน

: ผู้ขายหรื อบริ ษัทในกลุ่มของผู้ขายจะต้ องไม่ดําเนินธุร กิจร้ านค้ าประเภท Wholesale และ Cash
& Carry หรื อธุรกิจร้ านค้ าปลีกสิ นค้ าประเภทอาหาร อันจะเป็ นการแข่ งขันกัน กับการประกอบ
ธุรกิจของเมโทร เวียดนาม ในช่วงระยะเวลา 30 เดือน ภายหลังจากการเข้ าทํารายการเสร็จสิน
: เพือเป็ นหลัก ประกันในการจ่ ายชํ าระราคาของผู้ ซือ ผู้ ซือจะต้ องดํา เนิ นการจัด หาหนังสื อคํา
ประกัน (Bank Guarantee) จากธนาคารระดับสากลทีมี คุณสมบัติตามทีระบุในสัญญา เป็ น
จํานวนเงินรวมทังสิน 655.00 ล้ านยูโร โดยผู้ซือจะต้ องส่งมอบหนังสื อคําประกัน ภายใน 2 วัน
ทําการก่ อนวันยืนเอกสารขอแก้ ไขใบอนุญาตลงทุนต่อหน่ วยงานทีเกียวข้ อง และจะต้ องเป็ น
ผู้รับผิดชอบภาระค่าใช้ จ่ายทังหมดทีเกียวข้ อ งกับ การจัดหาหนังสื อคําประกัน ทังนี ผู้ขายจะมี
สิทธิเรียกร้ องตามหนังสือคําประกันต่อเมือมีการแก้ ไขใบอนุญาตลงทุนเรี ยบร้ อยแล้ ว
: บริ ษัทฯ สามารถเลือกรับความสนับสนุนการดําเนินธุรกิจในด้ านต่างๆ ในเมโทร เวียดนาม จาก
Metro AG ต่อ ไปเป็ นระยะเวลาไม่ เกิ น 24 เดือ น (ยกเว้ น การใช้ ชือการค้ า METRO ที มี
ระยะเวลาไม่ เกิ นกว่า 18 เดือน และบริ การด้ านระบบสารสนเทศซึงมี ระยะเวลาเกินกว่า 24
เดือ น) นับจากวัน เข้ าทํา รายการ ภายใต้ เงื อนไขที ระบุไว้ ในสัญญา Transitional Services
Agreement เช่ น การใช้ ชือการค้ า METRO การว่าจ้ างผู้บริ ห ารจาก Metro AG (Expat Staff)
บริ การด้ านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บริ การด้ านการฝึ กอบรมพนักงาน บริ การงานส่วนกลาง
เป็ นต้ น โดยในแต่ละบริ การจะมีการเรี ยกเก็ บค่าใช้ จ่ายเป็ นมูลค่าเงินที กําหนดไว้ แ น่นอนตาม
สัญญา จาก METRO AG ทีแตกต่างกันไป

มูลค่ าสิงตอบแทน เกณฑ์ ทีใช้ ในการกําหนดมูลค่ าสิงตอบแทน และแหล่ งทีมาของเงินทุนในการเข้ าทํารายการ
การเข้ าทํารายการในครังนี บริ ษัทฯ และ/หรื อบริ ษัท ย่อยของบริ ษัทฯ จะชําระเงิ นสําหรั บมูล ค่ากิจการของเมโทร เวียดนาม
ซึงรวมถึงสิทธิการเช่าจ่ายล่วงหน้ า จํานวนประมาณ 47.00 ล้ านยูโร (2,007 ล้ านบาท) ให้ แก่ผ้ ขู าย เป็ นจํานวน 655.00 ล้ าน
ยูโร (หรื อคิดเป็ น 28,370 ล้ านบาท ในกรณีทีเมโทร เวียดนามไม่ มีหนี สินที มีภาระดอกเบี ยและไม่มีเงิ น สด รวมถึงรายการ
ปรับปรุ งอืนๆ ตามทีตกลงกันไว้ อย่ างไรก็ดี อาจมีการปรับราคาซือขาย ณ วันเสร็จสินการซือขาย) โดยบริ ษัท ฯ และ/หรื อ
บริ ษัทย่ อยของบริ ษัท ฯ จะชํ าระเงินให้ แก่ผ้ ขู ายทังจํานวน ณ วัน ที ผู้ข ายโอนกรรมสิ ทธิ เงิ นลงทุนร้ อยละ 100.00 ในเมโทร
เวียดนามให้ แก่บริ ษัทฯ และ/หรื อบริษัทย่อยของบริ ษัทฯ โดยบริ ษั ทฯ คาดว่าจะดําเนิ นการได้ แล้ วเสร็ จประมาณไตรมาส 2
ของปี 2558 อย่างไรก็ดี ระยะเวลาดังกล่ าวจะขึนอยู่กับระยะเวลาทีเงือนไขบังคับก่ อ นเป็ นผลสําเร็ จ เช่น ระยะเวลาในการ
ดําเนินการของของรัฐบาลเวียดนามในการอนุมัตใิ ห้ แก้ ไขเปลียนใบอนุญาตการลงทุน
ทังนี เกณฑ์ทีใช้ ในการกําหนดมูลค่าสิงตอบแทนในการเข้ าทํ ารายการดังกล่าวเป็ นไปตามทีผู้ขายและบริ ษัท ฯ ได้ ตกลงกัน
โดยแหล่งเงินทุนของบริษัทฯ และ/หรื อบริษัทย่อยของบริ ษัทฯ ทีจะใช้ สําหรั บการเข้ าซือเงิ นลงทุน ในเมโทร เวียดนาม จะมา
จากเงิน ทีได้ รับจากการจองซือหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษัทฯ และกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน
นอกจากนี บริ ษัทฯ ยังสามารถเลือกรับความสนับ สนุนการดําเนิ นธุรกิจในด้ านต่างๆ ในเมโทร เวียดนาม จาก Metro AG
เช่น การใช้ ชือการค้ า METRO การว่าจ้ างผู้บ ริ ห ารจาก Metro AG (Expat Staff) บริ การด้ านระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศ
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บริ การด้ านการฝึ กอบรมพนักงาน บริ การงานส่วนกลาง เป็ นต้ น โดยการจ่ายชํ าระค่าตอบแทนให้ กับ Metro AG สําหรั บการ
รับความสนับสนุนดังกล่าวเป็ นค่าธรรมเนียมตามมูลค่าทีกําหนดไว้ แน่ นอนตามสัญญา ซึงบริ ษัทฯ ได้ มีการเจรจาตกลงให้
เหมาะสมกับรู ป แบบการดํา เนิ น ธุ รกิ จต่อ ไปของบริ ษัท ฯ และสอดคล้ อ งกับ วิ ธีก ารและโครงสร้ างค่า ธรรมเนีย มที เมโทร
เวียดนามมีการจ่ายชําระในอดีต
อนึง ทีประชุมคณะกรรมการของบริ ษัทฯ ครังที 8/2557 เมือวันที 19 สิงหาคม 2557 ได้ มีมติอนุมตั กิ ารเพิมทุน และจัด สรรหุ้น
สามัญเพิมทุนของบริษัทฯ จํานวนไม่เกิน 360,434,444 หุ้น มูลค่าหุ้นทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วน
จํานวนหุ้นทีผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตรา 9 หุ้นเดิมต่อ 2 หุ้นใหม่ (เศษของหุ้นตํากว่า 0.5 หุ้น ให้ ปัด
ทิง) ในราคาเสนอขาย 45 บาทต่อหุ้น โดยผู้ถือหุ้นเดิมสามารถจองซือหุ้นสามัญเพิมทุนเกินสิทธิได้ และจัดสรรหุ้นสามัญเพิม
ทุนเหลือจากการจองซือเกินสัดส่วนจํานวนหุ้นทีผู้ถือหุ้นแต่ละรายถื อ อยู่ให้ แก่ บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ซึงไม่
เป็ นบุคคลทีเกียวโยงกันของบริษัทฯ ทังนี ในกรณีทีผู้ถือหุ้น เดิมของบริ ษัท ฯ จองซือหุ้นสามัญเพิมทุนทังจํ านวน บริ ษัท ฯ จะ
ได้ รับเงินจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนดังกล่าว จํานวนประมาณ 16,219.55 ล้ านบาท (ก่อ นหักค่าใช้ จ่ายที
เกียวข้ อง) และบริษัทฯ จะต้ องใช้ เงินกู้ยืมในการเข้ าทํารายการเพิมเติมประมาณ 12,150.45 ล้ านบาท
ข้ อมูลสินทรัพย์
ข้ อมูลทัวไปของเมโทร เวียดนาม ซึงเป็ นสินทรัพย์ ทีบริ ษัทฯ จะเข้ าทํารายการในครังนี มีรายละเอี ยดดังนี
ก) ข้ อมูลทัวไป
เมโทร เวียดนาม เป็ นบริ ษั ทที จัดตังขึนทีประเทศเวี ยดนาม เมือปี 2545 ซึงในปั จจุบ ัน เมโทร เวียดนาม มีเงิน ลงทุ น
จํานวน 1,911,749 ล้ านเวียดนามดอง8 หรื อคิดเป็ น 2,868 ล้ านบาท 9) โดยมี เมโทร อิ นเตอร์ เนชันแนล โฮลดิง10 เป็ น
เจ้ าของเงินลงทุนร้ อยละ 100.00

8

จํานวนทุนชําระแล้ วทีระบุไว้ในใบอนุญาตลงทุนของเมโทร เวียดนามแตกต่างจากทีปรากฏในงบการเงินเนืองจากข้ อมูลในงบการเงินอ้ างอิง
อัตราแลกเปลียน ณ วันทีมีการจัดทํางบการเงิน
9
ใช้ อตั ราแลกเปลียนทีกําหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที 6 สิงหาคม 2557 เท่ากับ 666.7 เวียดนามดอง ต่อ 1 บาท
10
เมโทร อินเตอร์เนชันแนล โฮลดิง เป็ นบริษัทย่อยของ Metro AG ประเทศเยอรมนี (METRO GROUP) ซึงเมโทร อินเตอร์เนชันแนล โฮลดิง
ก่อตังขึนเมื อปี 2507 เพือประกอบธุรกิ จ เป็ นผู้ให้ บ ริ ก ารศูนย์ จําหน่ายสิน ค้ าแบบค้ าส่ง แบบชํ าระเงินสดและบริ การตนเองภายใต้ ชื อ
“METRO” ในประเทศเยอรมนี โดยปั จจุบ ัน มี ร้าน METRO เปิ ดให้ บริ การ จํ านวน 763 สาขาใน 28 ประเทศ ทัวทวีป ยุโรป เอเชี ย และ
แอฟริกาเหนือ อนึง METRO GROUP เป็ นกลุม่ บริษัททีประกอบธุรกิจหลักเป็ นผู้ให้ บริการศูนย์จําหน่ายสินค้ าแบบค้ าส่ง ร้ านขายผลิตภัณฑ์
อาหารแบบค้ าปลีก ร้ านขายสินค้ าอุปโภค และห้ างสรรพสินค้ า ภายใต้ ชือต่างๆ เช่น METRO Cash & Carry (ศูนย์จําหน่ ายสินค้ าแบบค้ า
ส่ง) Media Markt (ร้ านขายเครืองใช้ ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิ วเตอร์ กล้ องถ่ายรู ป ) Saturn (ร้ านขายเครืองใช้ ไฟฟ้ า อุป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ กล้ องถ่ายรูป) Real (ร้ านขายสินค้ าอุปโภคบริ โภค) รวมถึ งประกอบธุรกิจอืนๆ เพื อสนับสนุน ธุรกิ จหลักของ
กิจการ เช่น ธุรกิจอสังหาริมทรัพ ย์ ธุรกิจ ขนส่งและโลจิสติก ธุรกิ จ เทคโนโลยีส ารสนเทศ และธุรกิจสือ โดยปั จจุบ ัน METRO GROUP มี
ร้ านค้ า 2,200 แห่ ง ใน 31 ประเทศ (ดูข้ อมู ล เพิ มเติ ม ของ เมโทร อิ น เตอร์ เ นชั นแนล โฮลดิ ง และ METRO GROUP ได้ จาก
www.metrogroup.de)
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ข) ลักษณะการประกอบธุรกิจ
เมโทร เวียดนามประกอบธุรกิจเป็ นผู้ให้ บริ การศูนย์จําหน่ายสินค้ าอุปโภคและบริ โภคแบบค้ าส่ ง แบบชําระเงินสดและ
บริ การตนเอง (Cash & Carry) ภายใต้ ชือ “METRO” ในประเทศเวียดนาม (“ห้ าง METRO เวียดนาม”) โดยปั จจุบัน มี
จํานวน 19 สาขา พืนทีขายสุทธิ รวมประมาณ 110,000 ตารางเมตร ตังอยู่ใน 14 เมือง แบ่งเป็ น ภาคเหนื อ 6 สาขา ภาค
กลาง 7 สาขา และภาคใต้ 6 สาขา ซึงทีดินอันเป็ นที ตังของทัง 19 สาขามีสัญญาเช่าจนถึ งปี 2594 โดยมี การจ่ ายชํ าระ
เงินล่วงหน้ าสําหรับสิทธิการเช่าบางสาขาระยะเวลาคงเหลือ 7-37 ปี นอกจากนี เมโทร เวียดนาม มีคลังสินค้ า 2 แห่งและ
ศูนย์ กระจายสินค้ าแบบ Cross Docking11 2 แห่ง ซึงตังอยู่ทีเมือ ง Hanoi ทางภาคเหนื อ และเมือง Binh Duong ทาง
ภาคใต้ ของเวียดนาม โดยคลังสินค้ าและศูนย์กระจายสินค้ ามีการบริหารโดยการจัดจ้ างบุคคลภายนอก
ตารางที 13 ข้ อมูลสาขาของห้ าง METRO เวียดนาม
สาขา

สาขา METROเวียดนาม
ศูนย์กระจายสินค้า

11

ภาคเหนือ
Thang Long
Hoang Mai
Hai Phong
Vinh
Ha Long
Ha Dong
ภาคกลาง
An Phu
Binh Duong
Da Nang
Quy Nhon
Vung Tau
Nha Trang
Buon Me Thuot
ภาคใต้
Binh Phu
Hiep Phu
Can Tho
Bien Hoa
Long Xuyen
Rach Gia

ปี ทีเปิ ด

เนือทีรวม
(ตารางเมตร)

เดือนกรกฎาคม 2546
เดือนกันยายน 2550
เดือนตุลาคม 2548
เดือนกันยายน 2554
เดือนกันยายน 2554
เดือนตุลาคม 2555

40,377
29,843
29,498
21,306
22,830
14,445

เดือนธันวาคม 2545
เดือนพฤศจิกายน 2553
เดือนธันวาคม 2548
เดือนตุลาคม 2553
เดือนธันวาคม 2553
เดือนธันวาคม 2554
เดือนมกราคม 2555

36,265
25,416
30,004
30,000
23,768
21,000
19,000

เดือนมีนาคม 2545
เดือนตุลาคม 2548
เดือนธันวาคม 2547
เดือนกรกฎาคม 2552
เดือนกันยายน 2553
เดือนตุลาคม 2555

28,908
37,075
33,554
33,228
34,021
20,000

Cross Docking คือศูนย์กระจายสินค้ าซึงทังรับสินค้ าและส่งสินค้ าในเวลาเดียวกัน หรือเป็ นคลังสินค้ าซึงมีการออกแบบเป็ นพิเศษ เพือใช้
ในการขนถ่ายสินค้ าจากพาหนะหนึงไปสูอ่ ีกพาหนะหนึง ซึงจะช่วยลดต้ นทุนและเพิมความรวดเร็วในการจัดส่งสินค้ า เนืองจากลดสินค้ าคง
คลัง ลดค่าใช้ จ่ายในการเก็บรักษาสินค้ าและยกขนสินค้ า
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ปั จจุบันห้ าง METRO เวียดนาม มีส่ วนแบ่ งการตลาดประมาณร้ อยละ 22.2 ของตลาดร้ านจําหน่ายสิ น ค้ าอุป โภค
บริ โภคสมัยใหม่ในเวียดนาม ถื อเป็ นอันดับ 2 รองจาก Saigon Union of Trading Cooperatives ซึงเป็ นกิ จการของ
รั ฐบาลเวียดนามทีมี ส่วนแบ่ งการตลาดสู งสุดร้ อ ยละ 34.3 ของตลาดร้ านจํ าหน่ ายสินค้ าอุป โภคบริ โภคสมัย ใหม่ ใน
เวียดนาม (ข้ อมูลภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจตลาดร้ านค้ าหรื อศูนย์จําหน่ายสินค้ าอุปโภคบริ โภคสมัยใหม่ในเวียดนาม
ปรากฏในส่วนที 2 ข้ อ 2.1.2 (จ) ของรายงานฉบับนี)
กลุ่ม ลูกค้ าหลักของห้ าง METRO เวียดนาม ได้ แ ก่ กลุ่มลู กค้ าผู้ป ระกอบการธุ รกิ จโรงแรม ร้ านอาหารและจัดเลียง
(HoReCa) กลุ่มลูกค้ าร้ านค้ า (Trader) และกลุ่มลูกค้ าบริ ษัทสํานักงาน (Services and Companies & Offices) โดย
ปั จจุบนั ห้ าง METRO เวียดนามมีจํานวนลูกค้ าสมาชิ กมากกว่า 911,000 ราย ซึงสินค้ าอุปโภคบริ โภคทีห้ าง METRO
เวียดนามจําหน่ายให้ แก่ลูกค้ า สามารถจําแนกเป็ นกลุ่มต่างๆ ได้ ดงั ต่อไปนี
1) ผลิตภัณฑ์ อาหารสด เช่น เบเกอรี เนือสัตว์ อาหารแช่แข็ง ผลิตภัณฑ์นม ผักผลไม้ อาหารทะเล
2) ผลิ ตภัณฑ์ อ าหารแห้ ง เช่น เครื องดืมแอลกอฮอลล์ อาหารกระป๋ อง เครื องดืม ขนมขบเคียว ผลิตภัณฑ์ ทําความ
สะอาด ชําระล้ าง
3) สินค้ าอุปโภค เช่น สิงทอและเครื องแต่งกาย เครื องใช้ ในบ้ าน เครื องเขี ยน เครื องใช้ ในสํานักงาน เครื องนุ่งห่ ม และ
สินค้ าของชําทัวไป
สินค้ าอุปโภคบริโภคภายใต้ เครืองหมายการค้ าของห้ าง METRO เวียดนาม โดยมีตวั อย่างดังนี

สินค้าทัวไปสําหรับ
ลูก ค้ า HoReCa

สินค้ าสําหรับ
บาร์ และคาเฟ่

สินค้ าอุปโภค
บริโภคคุณภาพดี

สินค้ าอุปโภคบริโภค
คุณภาพมาตรฐาน

อุปกรณ์เครื องใช้
สํานัก งาน

44

รายงานความเห็นของที ปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้ มาซึงสินทรัพย์

ค) คณะกรรมการและผู้บริหาร
ณ วันที 3 กันยายน 2557 กรรมการและผู้บริ หารของเมโทร เวียดนาม มีดงั นี

1.
2.
3.
4.

ตารางที 14 กรรมการและผู้บริ หารของเมโทร เวียดนาม ณ วันที 3 กันยายน 2557
รายชือ
ตําแหน่ ง
Mr. Philippe Bacac
ประธานกรรมการ และผู้อํานวยการใหญ่
Mr. Stephane Maurin
กรรมการ
Mr. Eric Heens
กรรมการ
Mr. Antonio De Sousa
กรรมการ และผู้อํานวยการฝ่ ายการเงิน

ทีมา : METRO เวียดนาม

ทังนี ภายหลังการเข้ าทํารายการ บริษัทฯ จะส่งกรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัท ฯ เข้ าเป็ นคณะกรรมการและผู้บ ริ ห าร
ของเมโทร เวียดนาม
อย่า งไรก็ ดี ภายใต้ เงื อนไขที ระบุไว้ ในสัญญา Transitional Services Agreement บริ ษัท ฯ สามารถเลือ กรั บความ
สนับ สนุ น การดําเนิน ธุร กิจในด้ านต่างๆ ในเมโทร เวียดนาม จาก Metro AG ต่อไปเป็ นระยะเวลาไม่เกิ น 24 เดือ น
(ยกเว้ น การใช้ ชือการค้ า METRO ทีมี ระยะเวลาไม่เกิ นกว่า 18 เดือน และบริ การด้ านระบบสารสนเทศซึงมีระยะเวลา
เกินกว่า 24 เดือน) นับจากวันเข้ าทํารายการ โดยในเบืองต้ นบริ ษัทฯ มีแผนทีจะเปลี ยนชื อการค้ าภายหลังจากการเข้ า
ทํารายการประมาณ 12-18 เดือน เพือให้ บริษัทฯ มีระยะเวลาในการศึกษาตลาดและเตรี ยมตัวก่อ นการเปลี ยนแปลงชือ
การค้ า ในขณะทีจะต่อสัญญาให้ บริการด้ านระบบสารสนเทศไปเป็ นระยะเวลาประมาณ 3-4 ปี โดยในแต่ละบริ การจะ
มีการเรี ยกเก็บค่าใช้ จ่ายเป็ นมูลค่าเงินทีกําหนดไว้ แน่นอนทีแตกต่างกันไปตามสัญญา
ง) สรุ ปฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
ทีปรึ กษาทางการเงิ นอิ สระอ้ างอิง ข้ อ มูลทางการเงิน ตามงบการเงิ น ของเมโทร เวียดนามที ผ่ านการตรวจสอบจาก
KPMG Limited Vietnam สําหรับปี สินสุด ณ วัน ที 31 ธันวาคม 2553 – 2555 และงบการเงิ นสําหรั บงวด 9 เดือน
สินสุด ณ วันที 30 กันยายน 2556 (ในปี 2556 เมโทร เวียดนาม มีการเปลียนแปลงรอบปี บัญชี จากวันที 1 มกราคม –
31 ธันวาคม เป็ นวันที 1 ตุลาคม – 30 กันยายน ดังนัน งบการเงินฉบับล่าสุดของเมโทร เวียดนามที ผ่านการตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญชีจึงเป็ นงบการเงินสําหรับงวด 9 เดือน สินสุด ณ วันที 30 กันยายน 2556) โดยงบการเงิ นของเมโทร
เวียดนาม จัดทํ าขึ นภายใต้ มาตรฐานการบัญชี เวียดนาม (Vietnamese Accounting Standards: “VAS”) ตาม
หลักเกณฑ์ทีกําหนด
สมมติฐานในการจัดทํางบการเงินของผู้สอบบัญชีสําหรับปี 2553 – 2555 และสําหรับงวด 9 เดือน ปี 2556
ผู้สอบบัญชีได้ กําหนดสมมติฐานเพิ มเติมในการจัดทํ างบการเงิ นว่า เมโทร เวียดนามจะยังคงสามารถดําเนิน งานไป
อย่ างต่อ เนื อง (Going Concern Basis) ในอนาคต แม้ ว่าทีผ่ านมา เมโทร เวียดนาม จะมีผลการดําเนิน งานขาดทุน
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อย่ า งต่อ เนื อง อีกทังจากงบแสดงฐานะทางการเงิ นของเมโทร เวียดนาม แสดงให้ เห็น ว่าเมโทร เวียดนามมีห นีสิ น
หมุนเวียนในจํานวนทีสูงกว่าสินทรัพย์ หมุนเวียน และมีหนีสินรวมในจํานวนที สูงกว่าสินทรัพ ย์ รวม นอกจากนี ยังมี เงิ น
กู้ยืมทีจะครบกําหนดชําระภายในช่ วง 12 เดือ นข้ างหน้ า เป็ นจํานวนที มีนัยสําคัญ ทังนี สมมติฐานดังกล่าวตังอยู่บน
หลักการว่า ผู้ถือ หุ้นของเมโทร เวียดนาม จะยังคงให้ การสนับสนุนทางการเงิ น ทีจํ าเป็ นต่อ เมโทร เวียดนาม เพื อให้
เมโทร เวียดนามสามารถจ่ายชําระหนีสินทีจะครบกําหนดชําระและสามารถประกอบธุรกิจไปอย่างต่อ เนืองในอนาคต
ได้ โดยมีรายละเอียดของงบการเงินโดยสรุปดังนี
ตารางที 15 สรุ ปฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานสําหรับปี บัญชี 2553 – 2555
และงวด 9 เดือน สินสุ ด ณ วันที 30 กันยายน 2556
เมโทร แคช แอนด์ แครี เวียดนาม ลิมิเต็ด
31 ธ.ค. 2553 31 ธ.ค. 2554 31 ธ.ค. 2555 30 ก.ย. 2556
งบแสดงฐานะการเงิน (พันล้ านเวียดนามดอง)
สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
45.81
130.31
125.00
84.13
ลูกหนีการค้ าและลูกหนีอืน1
563.48
605.44
689.36
502.05
สินค้ าคงเหลือ
1,060.53
1,796.95
1,124.62
1,183.53
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน 2
88.53
200.75
87.60
213.30
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
1,758.34
2,733.45
2,026.57
1,983.01
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์ถาวร3
2,871.12
3,778.97
3,940.41
3,713.82
4
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
145.57
537.53
816.41
779.34
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
3,016.69
4,316.50
4,756.82
4,493.16
รวมสินทรัพย์
4,775.03
7,049.95
6,783.39
6,476.17
หนีสินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสัน
944.15
2,073.70
2,052.28
1,664.68
- จากบุคคลทีเกียวข้ องกัน
1,249.97
1,254.23
1,265.04
- จากสถาบันการเงิน
661.00
400.00
483.50
- เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนทีถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี
283.15
423.73
314.55
399.64
เจ้ าหนีการค้ า
1,713.26
1,920.44
1,272.67
1,233.21
5
หนีสินหมุนเวียนอืน
842.98
599.45
530.20
478.56
รวมหนีสินหมุนเวียน
3,500.39
4,593.59
3,855.15
3,376.45
หนีสินไม่ หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาว
1,438.50
2,533.99
2,794.96
3,137.45
ประมาณการหนีสินระยะยาว
13.83
15.86
16.26
16.10
รวมหนีสินไม่ หมุนเวียน
1,452.32
2,549.85
2,811.22
3,153.55
รวมหนีสิน
4,952.71
7,143.44
6,666.37
6,530.00
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เมโทร แคช แอนด์ แครี เวียดนาม ลิมิเต็ด
งบแสดงฐานะการเงิน (พันล้ านเวียดนามดอง)
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนชําระแล้ ว6
ขาดทุนสะสม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีสินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

31 ธ.ค. 2553 31 ธ.ค. 2554
993.01
(1,170.69)
(177.68)
4,775.03

1,288.58
(1,382.07)
(93.49)
7,049.95

31 ธ.ค. 2555

30 ก.ย. 2556

1,902.68
(1,785.66)
117.03
6,783.39

1,902.68
(1,956.52)
(53.83)
6,476.17

หมายเหตุ 1) ลูกหนีการค้ าและลูกหนีอืน ประกอบด้ วย ลูก หนีการค้ าจากการขายสินค้ า ส่วนลดจากการซือสินค้ าค้ างรับ (Later income
receivables) ค่าเผือลูกหนีสงสัยจะสูญ และรายการค้ างรับอืนๆ
2) สินทรัพย์หมุน เวียนอืน ประกอบด้ วย สินทรัพ ย์ภาษีมูลค่าเพิม (Deductible value added tax) เป็ นหลัก
3) สินทรัพ ย์ถาวร ประกอบด้ วย อาคารและสิงปลูกสร้ าง สิทธิการเช่าทีดิน และงานระหว่างก่อสร้ าง ซึงเป็ นสาขาของห้ าง METRO
เวียดนาม เครืองมือเครืองใช้ แ ละอุปกรณ์ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
4) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน ประกอบด้ วย ค่าใช้ จ่ายล่วงหน้ าเกียวกับสิทธิการเช่าทีดิน และเครืองมือเครืองใช้ และอุปกรณ์
5) หนีสินหมุนเวียนอืน ประกอบด้ วย ค่ าใช้ จ่ายค้ างจ่ายที เกี ยวข้ องกับการดํ าเนินงานของเมโทร เวียดนามเป็ นหลัก เช่ น ค่าใช้ จ่าย
เกียวกับพนักงาน ค่าสาธารณูปโภค เป็ นต้ น และค่าใช้ จ่ายค้ างจ่ายอืนๆ เช่น ค่าใช้ จ่ายเกียวกับงานก่อสร้ างให้ กบั ผู้รับเหมา ดอกเบีย
ค้ างจ่าย เป็ นต้ น
6) จํานวนทุนชําระแล้ วอ้ างอิงจากอัตราแลกเปลียน ณ วันทีมีการจัดทํางบการเงินจึงทําให้ แตกต่างจากทีระบุไว้ ในใบอนุญาตลงทุนของ
เมโทร เวียดนาม

เมโทร แคช แอนด์ แครี เวียดนาม ลิมิเต็ด
งบแสดงผลการดําเนินงาน
(พันล้ านเวียดนามดอง)
รายได้ จากการขาย
ต้ นทุนขาย
กําไรขันต้ นจากการขาย
รายได้ ส่วนลดรับ
กําไรขันต้ นหลังรายได้ ส่วนลดรั บ
รายได้ อืน
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร*
ค่าใช้ จ่ายอืน
กําไรจากการดําเนินงานก่ อนดอกเบีย ภาษีเงินได้
ค่ าเสือมราคาและค่ าตัดจําหน่ าย
กําไรจากการดําเนินงานก่ อนดอกเบียและภาษี
เงินได้
รายได้ ทางการเงิน
ค่าใช้ จ่ายทางการเงิน
- ดอกเบียจ่าย
- ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลียนทีเกิดขึนจริงและ
ยังไม่เกิดขึนจริ ง และค่าใช้ จ่ายทางการเงินอืนๆ
ขาดทุนก่ อนภาษีเงินได้

ม.ค.–ธ.ค.
2553

ม.ค.–ธ.ค.
2554

ม.ค.–ธ.ค.
2555

ม.ค.–ก.ย.
2556

10,265.84
9,692.97
572.88
505.95
1,078.82
25.52
954.67
1.94
302.65

13,309.17
12,477.22
831.96
722.09
1,554.04
27.70
1,403.92
1.57
390.98

13,934.55
13,197.03
737.52
753.26
1,490.79
29.13
1,704.52
15.50
88.54

10,443.36
9,894.31
549.05
543.86
1,092.92
12.90
1,098.83
239.26

147.73

176.25

(200.11)

6.98

17.42
179.72
159.91
19.81

3.52
406.39
200.81
205.59

1.54
240.73
212.07
28.66

2.32
169.16
112.96
56.19

(14.57)

(226.62)

(439.30)

(159.85)
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เมโทร แคช แอนด์ แครี เวียดนาม ลิมิเต็ด
งบแสดงผลการดําเนินงาน
(พันล้ านเวียดนามดอง)
ค่าใช้ จ่าย (รายได้ ) ภาษี เงินได้
ขาดทุนสุทธิ

ม.ค.–ธ.ค.
2553
(6.82)
(7.75)

ม.ค.–ธ.ค.
2554
(15.23)
(211.38)

ม.ค.–ธ.ค.
2555
(35.72)
(403.58)

ม.ค.–ก.ย.
2556
11.00
(170.86)

หมายเหตุ * ค่า ใช้ จ่ า ยในการขายและบริ ห าร ประกอบด้ วย ค่ าใช้ จ่ ายที เกี ยวข้ อ งกั บ พนั ก งาน ค่ าโฆษณาและประชาสัม พั น ธ์ ค่ า
สาธารณูปโภค ค่าซ่อมบํารุง ค่าเช่า ค่าเสือมราคาและค่าตัดจําหน่าย เป็ นหลัก

เมโทร แคช แอนด์ แครี เวียดนาม ลิมิเต็ด
งบกระแสเงินสด (พันล้ านเวียดนามดอง)
เงินสดสุทธิได้ มา (ใช้ ไป) กิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดสุทธิได้ มา (ใช้ ไป) กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้ มา (ใช้ ไป) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน(ลดลง)สุทธิ

ม.ค.–ธ.ค.
2553
122.12
(765.17)
651.45
8.39

เมโทร แคช แอนด์ แครี เวียดนาม ลิมิเต็ด
ม.ค.–ธ.ค.
2553
อัตราส่ วนทางการเงิน
อัตราส่ วนสภาพคล่ อง (Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
0.50
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว (เท่า)
0.17
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนีการค้ า (เท่า)
233.69
ระยะเวลาเก็บหนีเฉลีย (วัน)
1.54
ระยะเวลาเก็บหนีจากส่วนลดรับ (วัน)
196.51
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือ (เท่า)
10.26
ระยะเวลาขายสินค้ า (วัน )
35.10
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี (เท่า)
6.20
ระยะเวลาการชําระหนีโดยเฉลีย (วัน)
58.09
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio)
อัตรากําไรขันต้ น (%)
10.51%
อัตรากําไรจากการดําเนินงานก่อนดอกเบีย ภาษี เงิน
2.95%
ได้ ค่าเสือมราคา และค่าตัดจําหน่าย* (%)
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%)
1.44%
อัตรากําไรสุทธิ (%)
(0.08%)
อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
3.72%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)
6.20%
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)
2.59

ม.ค.–ธ.ค.
2554
(1,104.80)
(1,215.52)
2,404.83
84.51

ม.ค.–ธ.ค.
2555
(310.23)
(549.99)
854.90
(5.32)

ม.ค.–ก.ย.
2556
252.60
(229.42)
(64.05)
(40.87)

ม.ค.–ธ.ค.
2554

ม.ค.–ธ.ค.
2555

ม.ค.–ก.ย.
2556

0.60
0.16
196.72
1.83
197.31
8.56
42.06
6.82
52.80

0.53
0.21
148.83
2.42
191.51
8.69
41.42
8.17
44.08

0.59
0.17
107.65
3.34
193.40
8.09
44.49
7.82
46.05

11.68%
2.94%

10.70%
0.64%

10.47%
2.29%

1.32%
(1.59%)

(1.44%)
(2.90%)

0.07%
(1.64%)

2.98%
5.30%
2.25

(2.89%)
(5.18%)
2.01

0.14%
0.24%
2.10
48

รายงานความเห็นของที ปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้ มาซึงสินทรัพย์

เมโทร แคช แอนด์ แครี เวียดนาม ลิมิเต็ด
ม.ค.–ธ.ค.
2553
อัตราส่ วนทางการเงิน
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบีย (เท่า)
0.92

ม.ค.–ธ.ค.
2554
0.88

ม.ค.–ธ.ค.
2555
(0.94)

ม.ค.–ก.ย.
2556
0.06

หมายเหตุ - ทีปรึกษาทางการเงินอิสระไม่ได้ คํานวณอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น และอัต ราส่วนหนี สินต่อส่วนของผู้ถือ หุ้น เนืองจากเมโทร
เวียดนาม มีส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ

ผลการดําเนินงาน
รายได้
รายได้ จากการขายในปี 2553 – 2555 มีจํานวน 10,265.84 พัน ล้ านเวีย ดนามดอง 13,309.17 พัน ล้ านเวียดนามดอง และ
13,934.55 พันล้ านเวียดนามดอง ตามลําดับ โดยรายได้ จากการขายเพิ มขึนจํานวน 3,043.33 พันล้ านเวียดนามดอง และ 625.38
พันล้ านเวียดนามดอง หรื อคิดเป็ นอัตราการเพิมขึนร้ อ ยละ 29.65 และร้ อยละ 4.70 ในปี 2554 – 2555 ตามลํ าดับ ทังนี สาเหตุห ลักที
รายได้ จากการขายในปี 2554 เพิมขึน เกิดจากการขยายสาขาห้ าง METRO เวียดนามอย่ างต่อ เนื องตังแต่ปี 2552 เป็ นต้ นมา (ในปี
2552 จํานวน 1 สาขา ในปี 2553 จํานวน 4 สาขา และในปี 2554 จํานวน 3 สาขา) ประกอบกับ อัตราเงิ นเฟ้อในประเทศเวียดนาม
มีการปรั บ ตัวสูงขึนค่อ นข้ างมากในปี 2554 ทีร้ อ ยละ 18.6 ต่อปี (ในปี 2553 อัตราเงิ นเฟ้อเท่ ากับร้ อยละ 9.2 ต่อ ปี ) เนืองจากการ
ปรับขึนของราคาสินค้ าประเภทอาหารและทีอยู่อาศัย และการขึนค่าแรงขันตําของรัฐบาล ซึงเป็ นปั จจัยหนึ งที สนับสนุนการเติบ โต
ของรายได้ จากการขายในปี 2554
ขณะทีในปี 2555 และช่วง 9 เดือนแรกของปี 2556 อัตราการเติบโตของรายได้ จากการขายมีการชะลอตัวลง แม้ ว่าเมโทร เวียดนาม
จะยังคงมีการขยายสาขาเพิมเติม (ในปี 2555 จํานวน 3 สาขา) ซึงส่วนหนึงเป็ นผลจากการปรั บกลยุท ธ์ ทางการตลาดของผู้บริ ห าร
ของเมโทร เวียดนาม เพือมุ่งเน้ นการขายสิน ค้ าและให้ บริ การกับกลุ่มลูกค้ าเป้ าหมายหลักมากยิ งขึน และทยอยลดสัดส่วนการ
จําหน่ายสินค้ าให้ กบั ลูกค้ าบางกลุ่มทีมีอัตรากําไรตํากว่า เพือเป็ นการเพิมขีดความสามารถในการทํากําไรในระยะยาว
ทังนี ในปี 2553 – 2555 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2556 ทีผ่านมา โครงสร้ างรายได้ จากการขายของเมโทร เวียดนาม ส่วนใหญ่ เป็ น
รายได้ จากการขายสิ นค้ าประเภทอาหาร คิดเป็ นประมาณร้ อยละ 84 ในปี 2553 และทยอยปรั บตัวเพิ มขึนเป็ นประมาณร้ อยละ 89 ใน
งวด 9 เดือนแรกของปี 2556 โดยมีรายละเอียดดังนี
ตารางที 16 โครงสร้ างรายได้ จากการขายสําหรับปี บัญชี 2553 – 2555
และงวด 9 เดือน สินสุ ด ณ วันที 30 กันยายน 2556
(พันล้ านเวียดนามดอง)
2553
2554
2555
ม.ค.–ก.ย. 56
รายได้ จากการขายสินค้ าประเภทอาหาร
8,653.28
11,318.58
12,083.96
9,273.62
รายได้ จากการขายสินค้ าประเภทอืนๆ
1,612.56
1,990.59
1,850.59
1,169.74
รายได้ จากการขาย
10,265.84
13,309.17
13,934.55
10,443.36
นอกจากนี เมโทร เวียดนาม มีรายได้ อื นจากส่วนลดรั บ จากการซือสิ นค้ า (Later income) โดยในปี 2553 – 2555 และในช่ วง 9
เดือนแรกของปี 2556 มีจํานวน 505.95 พันล้ านเวียดนามดอง 722.09 พันล้ านเวียดนามดอง 753.26 พัน ล้ านเวียดนามดอง และ
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543.86 พันล้ านเวียดนามดอง ตามลําดับ ซึงคิดเป็ นอัตราส่วนต่อรายได้ จากการขายเท่ากับ ร้ อยละ 4.9 ร้ อยละ 5.4 ร้ อยละ 5.4 และ
ร้ อยละ 5.2 ในแต่ละปี โดยอัตราส่วนดังกล่าวที เพิ มขึนจากปี 2554 เกิดจากผลการเจรจาต่อรองเงื อนไขทางการค้ ากับคู่ค้าของเม
โทร เวียดนาม
ต้ นทุนขาย
ต้ น ทุนขายของเมโทร เวียดนาม ในปี 2553 – 2555 และงวด 9 เดือนสินสุด ณ 30 กันยายน 2556 มีจํานวน 9,692.97 พัน ล้ าน
เวี ย ดนามดอง 12,477.22 พั น ล้ านเวี ย ดนามดอง 13,197.03 พั น ล้ านเวี ย ดนามดอง และ 9,894.31 พั น ล้ านเวี ย ดนามดอง
ตามลํ าดับ หรื อคิดเป็ นร้ อ ยละ 94.4 ร้ อยละ 93.8 ร้ อ ยละ 94.7 และร้ อ ยละ 94.7 ของรายได้ จากการขายในแต่ล ะปี โดยสาเหตุที
อัตราส่วนต้ นทุนขายต่อ รายได้ จากการขายในปี 2555 และช่ วง 9 เดือ นแรกของปี 2556 ปรั บ ตัวเพิมขึ นเมือเที ยบกับปี 2554 เกิด
จากการเพิ มขึนของสัดส่วนยอดขาย (Sales Mix) ของสิ น ค้ าประเภทอาหาร ซึงมี อัตรากํ าไรขันต้ น ตํากว่าเมือเทียบกับอัตรากําไร
ขันต้ นของสินค้ าประเภทอืน ส่งผลให้ แนวโน้ มอัตรากําไรขันต้ นของเมโทรเวียดนาม (คํานวณจากรายได้ จากการขายก่ อนส่วนลดรั บ
จากการซือสินค้ า) มีแนวโน้ มลดลงจากร้ อยละ 6.3 ในปี 2554 เป็ นร้ อยละ 5.3 และร้ อยละ 5.3 ในปี 2555 และงวด 9 เดือนแรกของ
ปี 2556 ตามลําดับ ในขณะทีอัตรากําไรขันต้ น ของเมโทรเวียดนามหลังส่วนลดรั บ จากการซือสิน ค้ า อยู่ทีร้ อ ยละ 11.7 ในปี 2554,
ร้ อยละ 10.7 ในปี 2555 และ ร้ อยละ 10.5 ในงวด 9 เดือนแรกของปี 2556
ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร
สําหรั บปี 2553 – 2555 เมโทร เวียดนามมีค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารรวมจํานวน 954.67 พันล้ านเวียดนามดอง 1,403.92
พันล้ านเวียดนามดอง และ 1,704.52 พัน ล้ านเวียดนามดอง ตามลําดับ คิดเป็ นสัดส่วนต่อรายได้ จากการขายร้ อ ยละ 9.3 ร้ อ ยละ
10.6 และร้ อยละ 12.2 ตามลํ าดับ โดยค่าใช้ จ่ายหลักประกอบด้ วย เงินเดือนและสวัสดิการพนักงาน ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์
ค่าบริ การของ METRO A.G. และค่าไฟ ทังนี สาเหตุทีค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารของเมโทร เวียดนามในปี 2554 – 2555
เพิมขึนค่อนข้ างมากนัน เกิดจากค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงานซึงเพิมขึนตามการเปิ ดสาขาใหม่ เช่น ค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ องกับ พนักงาน
ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ค่าเช่า ค่าสาธารณูปโภคและค่าขนส่งทีเพิมขึน เป็ นต้ น
ในขณะทีช่วง 9 เดือนแรกของปี 2556 ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ ห ารมีจํานวน 1,098.83 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 10.5 ของ
รายได้ จากการขาย ซึงมีแนวโน้ มลดลงจากปี 2555 เนืองจากเมโทร เวียดนามไม่มีการเปิ ดสาขาใหม่ ในช่ วงเวลาดังกล่าว ประกอบ
กับการเพิมประสิทธิ ภาพในการบริหารจัดการค่าใช้ จ่ายบางรายการ
ค่ าใช้ จ่ายทางการเงิน
ค่าใช้ จ่ายทางการเงินสําหรับปี 2553 – 2555 มีจํานวน 179.72 พันล้ านเวียดนามดอง 406.39 พันล้ านเวียดนามดอง และ 240.73
พันล้ านเวียดนามดอง ตามลําดับ โดยเป็ นค่าใช้ จ่ายดอกเบียจํานวน 159.91 พัน ล้ านเวียดนามดอง 200.81 พัน ล้ านเวียดนามดอง
และ 212.07 พันล้ านเวียดนามดอง ตามลําดับ โดยค่าใช้ จ่ายดอกเบียเพิมขึนต่อเนืองตามจํ านวนเงินกู้ยืมทีเพิมขึ นตังแต่ปี 2553
เป็ นต้ นมา เพือรองรับการขยายสาขา นอกจากนี เมโทร เวียดนามมีการจ่ ายชําระค่าธรรมเนียมการคําประกันเงิน กู้ให้ กับ METRO
AG ซึงเป็ นบริษัททีเกียวข้ องกัน สําหรับการคําประกันวงเงิน กู้ยืมของเมโทร เวียดนามกับสถาบันการเงิ น โดยมีจํานวนเท่ากับ 9.52
พันล้ านเวียดนามดอง 13.03 พันล้ านเวียดนามดอง และ 9.51 พันล้ านเวียดนามดอง ในปี 2553 – 2555 ตามลํ าดับ นอกจากนี อีก
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สาเหตุห นึงทีทําให้ ค่าใช้ จ่ายทางการเงิน ในปี 2554 เพิมขึ นจากปี 2553 ค่อนข้ า งมากนัน เกิดจากการรั บรู้ ผลขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลียนทียังไม่เกิดขึนจริ งเพิมขึนจํานวน 119.12 พันล้ านเวียดนามดอง
สําหรับงวด 9 เดือนสินสุด ณ 30 กันยายน 2556 ค่าใช้ จ่ายดอกเบียมีจํานวน 112.96 พันล้ านเวียดนามดอง ซึงมีแ นวโน้ มลดลงจาก
ปี 2555 เนืองจากเมโทร เวียดนามมีการจ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมระยะสันทีมีอตั ราดอกเบียสูงกว่า
กํา ไร (ขาดทุน) จากการดํ าเนินงานก่ อนค่ าใช้ จ่ายดอกเบีย ภาษี เงิ นได้ ค่ า เสือมราคาและค่ าตัด จํา หน่ าย และกํ า ไร
(ขาดทุน) สุทธิหลังภาษี
ในปี 2553 – 2555 เมโทร เวียดนามมีกําไรจากการดําเนินงานก่อนค่าใช้ จ่ายดอกเบีย ภาษี เงิ นได้ ค่าเสือมราคาและค่าตัดจําหน่าย
(EBITDA) จํานวน 302.65 พันล้ านเวียดนามดอง 390.98 พันล้ านเวียดนามดอง และ 88.54 พันล้ านเวียดนามดอง ตามลําดับ คิด
เป็ นอัตรากําไรจากการดําเนิ น งานก่ อ นค่าใช้ จ่ายดอกเบี ย ภาษี เงิ นได้ ค่าเสือมราคาและค่าตัดจํ าหน่ ายร้ อยละ 2.95 ร้ อ ยละ 2.94
และร้ อยละ 0.64 ตามลํ าดับ เมโทร เวียดนามมีผลประกอบการขาดทุน สุ ทธิ จํานวน 7.75 พันล้ านเวียดนามดองในปี 2553 และ
เพิมขึ นเป็ นขาดทุนสุท ธิ จํานวน 211.38 พัน ล้ านเวียดนามดอง และ 403.58 พันล้ านเวียดนามดอง ในปี 2554 – 2555 ตามลํ าดับ
ทังนี สาเหตุทีเมโทร เวียดนามประสบผลขาดทุนเพิมขึนในช่ วงปี 2554 – 2555 เกิดจากการเพิมขึ นของค่าใช้ จ่ายในการดําเนิ นงาน
จากการขยายสาขาอย่างรวดเร็วตามทีได้ กล่าวไว้ ข้างต้ น ในขณะทีอัตราการเติบของรายได้ จากการขายยังคงอยู่ในระดับทีตํากว่า
สําหรับช่วง 9 เดือ นแรกของปี 2556 เมโทร เวียดนามมี กําไรจากการดําเนินงานก่อนค่าใช้ จ่ายดอกเบีย ภาษี เงิ นได้ ค่าเสือมราคา
และค่าตัดจําหน่าย จํานวน 239.26 พันล้ านเวียดนามดอง คิดเป็ นอัตรากําไรร้ อยละ 2.29 และมีผลขาดทุนสุทธิ จํานวน 170.86
พัน ล้ านเวียดนามดอง ทังนี ผลการดํา เนิ นงานของบริ ษัท ฯ ในช่ วง 9 เดือ นแรกมี แ นวโน้ มดีขึ น เนืองจากการลดลงของสัด ส่วน
ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงานจากการไม่มีสาขาใหม่ และประสิทธิภาพในการควบคุมค่าใช้ จ่ายตามทีได้ กล่าวไว้ ข้างต้ น
ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์
สินทรัพย์รวม ณ วันที 31 ธันวาคม 2553 – 2555 มีจํานวน 4,775.03 พัน ล้ านเวียดนามดอง 7,049.95 พัน ล้ านเวียดนามดอง และ
6,783.39 พันล้ านเวียดนามดอง ตามลําดับ ประกอบด้ วยสินทรัพย์ หมุน เวียนคิดเป็ นร้ อยละ 36.8 ร้ อยละ 38.8 และร้ อ ยละ 29.9
ของสินทรัพย์ รวมในแต่ละปี โดยสินทรัพย์หมุนเวียนหลักในปี 2553 – 2555 ได้ แ ก่ สิ นค้ าคงเหลือ คิดเป็ นร้ อยละ 60.3 ร้ อ ยละ 65.7
และร้ อยละ 55.5 ของสิ นทรั พย์ หมุน เวียนรวมในแต่ล ะปี ในขณะทีสิ น ทรัพ ย์ ไม่ หมุน เวียนในปี 2553 – 2555 คิดเป็ นร้ อยละ 63.2
ร้ อยละ 61.2 และร้ อยละ 70.1 ของสินทรั พย์ รวมตามลําดับ โดยสินทรัพย์ไ ม่ห มุนเวียนหลัก ได้ แก่ สิน ทรัพ ย์ ถาวร ซึงประกอบด้ วย
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอืน โดยในปี 2553 – 2555 มีสินทรัพย์ถาวรคิดเป็ นร้ อยละ 95.2 ร้ อยละ 87.6 และ
ร้ อยละ 82.8 ของสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนรวมในแต่ละปี ทังนี สินทรัพ ย์ รวมทีเพิมขึ นในปี 2554 ร้ อยละ 47.6 หรื อ 2,274.92 พัน ล้ าน
เวียดนามดอง มีสาเหตุหลักมาจากการลงทุนในสินทรัพย์ ถาวรและการเพิมขึนของสินค้ าคงเหลื อจํานวน 907.85 พัน ล้ านเวียดนาม
ดอง และ 736.42 พันล้ านเวียดนามดอง ตามลําดับ ซึงเป็ นผลมาจากจํ านวนสาขาทีเพิมมากขึน ในขณะทีสิ น ทรัพ ย์ รวมในปี 2555
ลดลงร้ อยละ 3.8 หรื อ 266.56 พัน ล้ านเวี ย ดนามดอง ส่วนใหญ่ เกิ ดจากการลดลงของสิน ค้ าคงเหลื อ จํ านวน 672.33 พัน ล้ าน
เวียดนามดอง จากการจัดเก็บสินค้ าคงเหลือสําหรับเทศกาลปี ใหม่ของเวียดนาม (Tet holidays) ทีล่ าช้ ากว่าปี อืนประมาณ 1 เดือน
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ประกอบกับ นโยบายในการบริ หารจัดการสิน ค้ าคงเหลือที ลดระดับการจัดเก็บ สิน ค้ าที มี อัตราการหมุนช้ า และสิน ค้ าในระหว่าง
เทศกาลลง ในขณะทีสินทรัพย์ ถาวรเพิมขึนจํานวน 161.44 พันล้ านเวียดนามดอง จากการเพิมของจํ านวนสาขาใหม่ และสินทรั พย์
ไม่หมุนเวียนอืนเพิมขึนจํานวน 278.88 พันล้ านเวียดนามดอง ซึงส่วนใหญ่เกิดจากการเพิมขึนของค่าเช่าทีดินจ่ายล่วงหน้ า
ณ วัน ที 30 กัน ยายน 2556 เมโทร เวียดนามมี สิน ทรัพ ย์ รวมจํ านวน 6,476.17 พัน ล้ านเวี ยดนามดอง ประกอบด้ วยสิ น ทรั พ ย์
หมุนเวียนร้ อยละ 30.6 ของสินทรัพย์ รวม ในขณะทีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนคิดเป็ นร้ อยละ 69.4 ของสินทรั พย์ รวม ทังนี สาเหตุทีมูลค่า
ของสินทรัพย์ รวมลดลงจาก ณ สินปี 2555 จํานวน 307.22 พันล้ านเวียดนามดอง หรื อลดลงร้ อ ยละ 4.53 ส่วนใหญ่ เป็ นผลจากการ
ลดลงของสินทรัพ ย์ถาวรจากการตัดค่าเสือมราคา จํานวน 226.59 พัน ล้ านเวียดนามดอง และการลดลงของลูกหนีการค้ าจํ านวน
187.31 พันล้ านเวียดนามดอง ซึงส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของส่วนลดรับค้ างรั บจากผลการเจรจาต่อรองเทอมการชํ าระเงิน กับคู่
ค้ าของเมโทร เวียดนาม
หนีสิน
ณ วันที 31 ธั นวาคม 2553 – 2555 เมโทร เวียดนามมีหนีสิน รวมจํ านวน 4,952.71 พัน ล้ านเวี ยดนามดอง 7,143.44 พัน ล้ าน
เวียดนามดอง และ 6,666.37 พัน ล้ านเวี ยดนามดอง ตามลํ าดับ เมือพิจารณาโครงสร้ างหนี สิ น รวมในปี 2553 – 2555 พบว่า
ประกอบด้ วยหนีสินหมุนเวียนร้ อยละ 70.7 ร้ อยละ 64.3 และร้ อยละ 57.8 ของหนีสินรวมในแต่ละปี โดยหนี สินหมุนเวียนหลักในปี
2553 – 2555 ได้ แก่ เจ้ าหนีการค้ า คิดเป็ นร้ อยละ 48.9 ร้ อยละ 41.8 และร้ อยละ 33.1 ของสิ นทรั พย์ ห มุนเวียนรวมในแต่ละปี และ
เงิน กู้ยืมระยะสันคิ ดเป็ นร้ อยละ 27.0 ร้ อยละ 45.1 และร้ อยละ 53.2 ของสิ นทรั พย์ หมุน เวี ยนรวมในแต่ล ะปี ในขณะทีหนี สิน ไม่
หมุนเวียนคิดเป็ นร้ อยละ 29.3 ร้ อยละ 35.7 และร้ อยละ 42.2 ของหนี สินรวมในปี 2553 – 2555 ตามลํ าดับ โดยหนีสิ นไม่หมุนเวียน
หลัก ได้ แก่ เงินกู้ยืมระยะยาวคิดเป็ นร้ อยละ 99.0 ร้ อยละ 99.4 และร้ อยละ 99.4 ของหนีสินไม่หมุนเวียนรวมในแต่ละปี
ทังนี หนีสินรวมเพิ มขึนระหว่างปี 2554 ร้ อยละ 44.2 หรื อ 2,190.73 พันล้ านเวียดนามดอง ส่วนใหญ่ มีสาเหตุจากการเพิมขึ นของ
เงินกู้ยืมระยะสันและเงิน กู้ยืมระยะยาวจํ านวน 1,129.54 พัน ล้ านเวียดนามดอง และ 1,095.49 พันล้ านเวียดนามดอง ตามลําดับ
ในขณะทีหนีสินรวมในปี 2555 ลดลงจากปี 2554 ร้ อยละ 6.7 หรื อ 477.07 พันล้ านเวียดนามดอง ส่วนใหญ่ เป็ นผลจากการลดลง
ของเจ้ าหนีการค้ าจํานวน 647.77 พันล้ านเวียดนามดอง จะเห็นได้ ว่าจํานวนเงินกู้ยืมทังระยะสันและระยะยาวของเมโทร เวียดนาม
เพิมขึนอย่างมีนยั สําคัญในระหว่างปี 2553 – 2555 เพือใช้ รองรับการขยายสาขาใหม่ ของเมโทร เวียดนาม ทังนี การกู้ยืมเงินระยะ
ยาวเป็ นการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินในรูป ของเงินสกุลดอลลาร์ ส หรัฐและเงิน สกุล ยูโร ระยะเวลาการกู้ยืม 3 – 10 ปี โดยมี
METRO AG เป็ นผู้คําประกัน ในขณะทีแหล่ งเงินกู้ยืมระยะสันส่วนใหญ่ มาจาก METRO Group ซึงเป็ นการกู้ยืมเงิ น ในรู ปสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ
ณ วันที 30 กันยายน 2556 เมโทร เวียดนามมีหนีสินรวมทังสิน 6,530.00 พัน ล้ านเวียดนามดอง ประกอบด้ วยหนีสิน หมุน เวียนร้ อย
ละ 51.7 ของหนีสินรวม และหนี สินไม่หมุนเวียนร้ อยละ 48.3 ของหนี สิน รวม โดยหนี สินรวมลดลงจาก ณ สินปี 2555 ร้ อยละ 2.1
หรื อ 136.36 พันล้ านเวียดนามดอง จากการลดลงของเจ้ าหนีการค้ า และหนีสินหมุนเวียนอืน
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ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ณ วัน ที 31 ธัน วาคม 2553 – 2554 เมโทร เวีย ดนามมี ส่ วนของผู้ถือหุ้นรวมติดลบจํ านวน 177.68 พันล้ านเวียดนามดอง และ
93.49 พันล้ านเวียดนามดอง ตามลําดับ และกลับมามีส่วนของผู้ถือ หุ้นเป็ นบวกจํ านวน 117.03 พันล้ านเวียดนามดอง ในปี 2555
โดยส่วนของผู้ถือหุ้นทีติดลบเกิดจากผลการดําเนินงานทีขาดทุน และมีข าดทุนสะสม โดยในปี 2554 – 2555 ส่วนของผู้ถือ หุ้นรวม
เพิมขึ นเมือเที ยบกับปี ก่ อนหน้ าร้ อยละ 47.4 และร้ อยละ 225.2 หรื อ 84.2 พันล้ านเวียดนามดอง และ 210.52 พัน ล้ านเวียดนาม
ดอง ตามลําดับ เนืองจากการเพิมขึ นของส่วนทุน จากเมโทร อิน เตอร์ เนชันแนล โฮลดิงจํานวน 295.58 พัน ล้ านเวียดนามดอง และ
614.10 พันล้ านเวียดนามดอง ปี 2554 – 2555 ตามลําดับ
ณ วันที 30 กันยายน 2556 เมโทร เวียดนาม มี ส่วนของผู้ถือ หุ้น รวมติดลบจํ านวน 53.83 พัน ล้ านเวีย ดนามดอง ลดลง 170.86
พันล้ านเวียดนามดอง เมือเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สินปี 2555 เนืองจากผลการดําเนินงานทีขาดทุน
สภาพคล่ อง
สําหรับปี 2553 เมโทร เวียดนามมีกระแสเงินสดสุทธิได้ มาจากการดําเนิ น งานจํ านวน 122.12 พัน ล้ านเวียดนามดอง โดยส่วนใหญ่
มาจากการเพิมขึนของเจ้ าหนีการค้ าจํานวน 577.32 พันล้ านเวียดนามดอง ส่วนในปี 2554 – 2555 เมโทร เวียดนามมี กระแสเงินสด
สุท ธิ ใช้ ไปในการดําเนินงานจํานวน 1,104.80 พันล้ านเวี ยดนามดอง และ 310.23 พัน ล้ านเวียดนามดอง ตามลํ าดับ สาเหตุส่วน
ใหญ่เกิดจากการเพิมขึนของลูกหนีการค้ าและสินค้ าคงเหลือรวมจํานวน 904.50 พันล้ านเวียดนามดอง ประกอบกับ การลดลงของ
เจ้ าหนี การค้ าและค่าใช้ จ่า ยล่ วงหน้ ารวมจํ านวน 731.84 พัน ล้ านเวี ยดนามดองในปี 2554 สํ าหรั บ กระแสเงิ นสดสุท ธิ ใ ช้ ไ ปใน
กิจกรรมการลงทุนในปี 2553 – 2555 มี จํานวน 765.17 พันล้ านเวี ยดนามดอง 1,215.52 พันล้ านเวียดนามดอง และ 549.99
พันล้ านเวียดนามดอง ตามลําดับ โดยส่วนใหญ่ใช้ ไปในการซือสินทรัพย์ถาวรจากการขยายสาขาในแต่ละปี ส่ วนกระแสเงิ นสดสุทธิ
ได้ มาจากกิจกรรมการจัดหาเงิ น ในปี 2553 – 2555 มีจํานวน 651.45 พัน ล้ านเวียดนามดอง 2,404.83 พัน ล้ านเวียดนามดอง และ
854.90 พันล้ านเวียดนามดอง ตามลําดับ โดยส่วนใหญ่เป็ นเงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสันและระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ณ วันที 30 กันยายน 2556 เมโทร เวียดนาม มีกระแสเงินสดสุทธิได้ มาจากการดําเนินงาน 252.60 พันล้ านเวียดนามดอง ส่วนใหญ่
เป็ นผลมาจากการเพิ มขึนของเจ้ าหนีการค้ าจํานวน 107.10 พันล้ านเวียดนามดอง และมีกระแสเงินสดสุทธิ ใช้ ไปในกิจกรรมการ
ลงทุนจํานวน 229.42 พันล้ านเวียดนามดอง ส่วนใหญ่ เกิดจากการลงทุนในสินทรัพย์ ถาวรจํานวน 232.87 พันล้ านเวียดนามดอง
และมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมการจัดหาเงินจํานวน 64.05 พันล้ านเวียดนามดอง
จ) สภาวะอุตสาหกรรม
ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเวียดนาม
เวียดนามเป็ นประเทศทีมี ขนาดเศรษฐกิจใหญ่ เป็ นอันดับ 6 ในภูมิภาคอาเซียน เมือเปรี ยบเที ยบจากผลิ ตภัณฑ์ มวล
รวมในประเทศ และมี ความเจริ ญสูงทีสุดในกลุ่มประเทศ CLMV ซึงประกอบด้ วย กัมพูชา ลาว พม่ า และเวียดนาม
โดยในช่วงทีผ่านมา เศรษฐกิจของเวียดนามมีอัตราการขยายตัวในเกณฑ์ สูงกว่าภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะในช่วงปี
2543 – 2550 มีการเติบโตอย่ างก้ าวกระโดด เฉลียร้ อ ยละ 7.2 ต่อ ปี แม้ แ ต่ในช่ วงปี 2551 – 2555 หลังเกิดวิกฤต
เศรษฐกิจในสหรัฐอเมริ กา (Sub-Prime Crisis) เศรษฐกิจเวียดนามยังสามารถเติบโตเฉลียร้ อยละ 5.8 ต่อ ปี และในปี
2556 ข้ อมูลจากธนาคารโลกพบว่า เศรษฐกิจเวียดนามมีการขยายตัวร้ อยละ 5.4 ซึงสูงกว่าค่าเฉลียการขยายตัวของ
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เศรษฐกิ จในภูมิภ าคอาเซี ยน ซึ งอยู่ที ร้ อยละ 5.0 โดยปั จจั ยสํ าคัญที เป็ นแรงขับ เคลือนการขยายตัว ของเศรษฐกิ จ
เวียดนามในช่วงทีผ่านมา เช่น
 ปริ มาณและมูลค่าการส่งออกสินค้ าที เพิ มขึน ซึงส่ งผลให้ ในปี 2555 เวียดนามมีดุล การค้ าเกินดุลเป็ นครั งแรก
และมีดลุ การค้ าเกินดุลเพิมขึน ในปี 2556
 การลดลงของอั ต ราเงิ น เฟ้ อ โดยในปี 2556 อยู่ ที ร้ อ ยละ 7 ลดลงจากร้ อ ยละ 9 เมือปี 2555 ซึงเป็ นผลจาก
มาตรการของรัฐบาลในการควบคุมราคาสินค้ าสําคัญ เช่น ราคานํามัน ไฟฟ้ า นําประปา เป็ นต้ น
 การพัฒนาศักยภาพของกิจกรรมด้ านเศรษฐกิจสูก่ ารผลิตในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริ การ ซึงสร้ างมูล ค่าเพิม
ทางเศรษฐกิจได้ มากขึนกว่าการผลิ ตด้ านเกษตรกรรม โดยข้ อมูล จากกระทรวงการวางแผนและการลงทุนของ
เวียดนาม พบว่า ในปี 2556 ยอดการลงทุน โดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) ใน
เวียดนามอยู่ที 21 พันล้ านเหรี ยญสหรัฐ เพิมขึนร้ อยละ 54.5 จากปี 2555 เป็ นผลจากเสถี ยรภาพด้ านการเมือง
ความต่อเนืองของการขยายตัวด้ านเศรษฐกิจภายในประเทศ และแผนปฏิรูปเศรษฐกิ จของรั ฐบาลทังในส่ วน
รั ฐวิส าหกิจ สถาบัน การเงิ น และการลงทุน ภาครั ฐ ทํ าให้ นักลงทุนชาวต่างชาติมีความเชือมันในการลงทุนใน
เวียดนามมากขึ น โดยภาคอุตสาหกรรมการผลิตมียอดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสูงถึง 16.6 พัน ล้ าน
เหรี ยญสหรัฐ ซึงเป็ นโครงการลงทุนใหม่ 600 โครงการ
 การขยายตัวของการบริโภคภายในประเทศ เนืองจากการเพิมขึนของจํานวนประชากรและประชากรในวัยทํ างาน
(labour force) โดยเวียดนามเป็ นประเทศที มีจํานวนประชาชนมากเป็ นอัน ดับ 3 ในภูมิภ าคอาเซี ยน ซึงในปี
2556 มีประชากรประมาณ 90.00 ล้ านคน และคาดว่าจํานวนประชาชนจะเพิมขึนประมาณร้ อยละ 0.9 ต่อปี นับ
แต่ปี 2557 – 2561 นอกจากนี ความต่อเนืองของการขยายตัวด้ านเศรษฐกิจภายในประเทศในช่วงหลายปี ทีผ่ าน
มา ทําให้ ประชากรในวัยทํางาน (อายุตงแต่
ั 15 ปี ขึนไป) มีจํานวนเพิมขึนจากประมาณ 42.8 ล้ านคน ในปี 2548
เป็ นประมาณ 52.2 ล้ านคนในปี 2556 อีกทังมี ร ายได้ โ ดยเฉลียเพิมสูงขึ น ซึ งส่งผลให้ ฐานชนชันกลางของ
เวียดนามขยายตัวเพิมขึน โดยข้ อ มูลจากสํ านักงานสถิติแห่งชาติเวียดนามพบว่า รายได้ โดยเฉลียต่อ เดือนของ
พนักงานในเมืองใหญ่เพิมขึนจาก 1.6 ล้ านเวียดนามดอง (ประมาณ 2,399 บาท) ในปี 2548 เป็ นประมาณ 5.1
ล้ านเวียดนามดอง (ประมาณ 7,646 บาท) ในปี 2556 นอกจากนี เวียดนามยังมีการขยายตัวของประชากรใน
เขตเมื อ ง (Urban population) อย่ า งรวดเร็ ว เป็ นผลให้ ภ าคอสังหาริ มทรั พย์ แ ละภาคธุรกิจที เกี ยวข้ อ งมี การ
เติบโต อีกทังทําให้ ประชากรเปลียนแปลงพฤติกรรมการบริโภคและรูปแบบการดําเนินชี วิต ซึงเป็ นปั จจัยสําคัญที
สนับสนุนการขยายตัวของธุรกิจร้ านค้ าหรือศูนย์ จําหน่ายสินค้ าอุปโภคบริโภคสมัยใหม่ในเวียดนาม
ในปี 2557 – 2559 ธนาคารโลกคาดการณ์วา่ เศรษฐกิจเวียดนามจะยังคงมีการขยายตัวอย่างต่อเนืองในอัตราร้ อยละ
5.5 ร้ อยละ 5.6 และร้ อยละ 5.8 ตามลํ าดับ ซึงสูงกว่าค่าเฉลี ยการขยายตัวของเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน ซึงอยู่ที
ร้ อยละ 4.8 ในปี 2557 และร้ อยละ 5.2 ในปี 2558 – 2559
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ตารางที 17 อัตราขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศต่ างๆ ในภูมภิ าคอาเซียน ปี 2555 – 2559
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557F
ปี 2558F
ปี 2559F
อินโดนีเซีย
6.3
5.8
5.3
5.6
5.6
มาเลเซีย
5.6
4.7
4.9
5.0
5.0
ฟิ ลิปปิ นส์
6.8
7.2
6.6
6.9
6.5
ไทย
6.5
2.9
3.0
4.5
4.5
เวียดนาม
5.3
5.4
5.5
5.6
5.8
กัมพูชา
7.3
7.4
7.2
7.0
7.0
ลาว
8.2
8.1
7.2
7.9
9.1
พม่า
7.3
7.5
7.8
7.8
7.8
อาเซียน
5.6
5.0
4.8
5.2
5.2
ทีมา : รายงาน East Asia Pacific Economic ของธนาคารโลก ฉบับเดือนเมษายน 2557

ธุรกิจร้ านค้ าหรื อศูนย์จําหน่ายสินค้ าอุปโภคบริโภคสมัยใหม่
I)
ภาพรวมของตลาดร้ านค้ าหรือศูนย์จําหน่ ายสินค้ าอุปโภคบริโภคสมัยใหม่
ข้ อมูลจากบทวิเคราะห์ ธุรกิจค้ าปลีกของเวียดนาม ปี 2557 ทีจัดทําโดย Planet Retail12 ระบุว่า ตลาดร้ านค้ าหรื อ ศูนย์
จําหน่ ายสิ น ค้ าอุป โภคบริ โภคสมั ยใหม่ (Modern Grocery Market) ของเวียดนามในปั จจุบั น มีขนาด 2.7 พัน ล้ าน
เหรี ยญสหรัฐ และมีอตั ราการเติบโตเฉลียสะสม (CAGR) ในช่วงปี 2546 – 2556 เท่า กับ ร้ อยละ 29.5 ซึงมากกว่าอัตรา
การเติบโตเฉลียสะสมของตลาดร้ านค้ าหรื อศูน ย์ จําหน่ายสิน ค้ าอุปโภคบริ โภคสมัยใหม่ (Modern Grocery Market)
ในภูมิภ าคอาเซียน ซึงอยู่ ทีร้ อ ยละ 14.3 โดยแรงขับเคลื อนสํ าคัญของธุรกิ จร้ านค้ าหรื อ ศูนย์ จํ าหน่ายสินค้ า อุปโภค
บริ โภคสมัยใหม่ในเวียดนาม มาจากการขยายตัวของเศรษฐกิจ ในประเทศ การเพิมขึนของยอดการลงทุนโดยตรงจาก
ต่างประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) และกํ าลังซือของผู้บ ริ โภคตามภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงการขยายการ
ลงทุน เพื อเปิ ดสาขาใหม่ของผู้ประกอบการเดิมในธุรกิ จ ร้ า นค้ า หรื อ ศูน ย์ จํา หน่ายสิน ค้ าอุปโภคบริ โภคสมัยใหม่ ซึง
Planet Retail คาดการณ์ ว่า นับแต่ปี 2556 – ปี 2561 อัตราการเติบ โตเฉลียสะสมของธุ รกิ จตลาดร้ านค้ า หรื อ ศูน ย์
จําหน่ายสินค้ าอุปโภคบริ โภคสมัยใหม่ในเวียดนามจะคงอยู่ในระดับสูงที ร้ อยละ 16.9 เทียบกับอัตราการเติบโตเฉลีย
สะสมของ ตลาดร้ านค้ าหรื อศูน ย์ จําหน่ ายสิน ค้ าอุปโภคบริ โภคสมัยใหม่ (Modern Grocery Market) ในภูมิภ าค
อาเซียน ซึงอยู่ทีร้ อยละ 6.2

12

Planet Retail เป็ นบริษัททีปรึกษาด้ านกลยุทธ์ และให้ บริการข้ อมูลหรืองานวิจัยธุรกิจค้ าปลีกระดับโลก โดย Planet Retail เป็ นบริษัทในกลุม่
WGSN ซึงเป็ นผู้ให้ บริการข้ อมูลการวิเคราะห์ เกียวกับแนวโน้ มธุรกิจต่างๆ ในโลก โดยปั จจุบัน WGSN มีล กู ค้ าเป็ นบริษัทชันนําระดับโลกใน
หลายธุรกิจ เช่น Coca-Cola Marks & Spencer Puma Virgin Next เป็ นต้ น ทังนี ดูข้อมูลเพิมเติม เกี ยวกับ Planet Retail ได้ ที
www.planetretail.net
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แผนภาพที 1 การขยายตัวของตลาดร้ านค้ าหรือ
ศูนย์จาํ หน่ ายสินค้ าอุปโภคบริโภคสมัยใหม่
ของเวียดนามเทียบกับภูมิภาคอาเซียน

ทีมา : Planet Retail

แผนภาพที 2 การเพิมขึนของร้ านค้ าหรือ
ศูนย์ จาํ หน่ ายสินค้ าอุปโภคบริโภคสมัยใหม่
ของเวียดนามเทียบกับภูมิภาคอาเซียน

ทีมา : Euromonitor International

แม้ ในช่วงทีผ่านมา ตลาดร้ านค้ าหรื อศูนย์จําหน่ ายสินค้ าอุป โภคบริ โภคสมัยใหม่ ในเวียดนามจะมี อัตราการเติบโตใน
ระดับสูง แต่การขยายตัวในธุรกิจดังกล่าวยังถือเป็ นระยะเริ มต้ น เนืองจากในช่ วงทีผ่านมา ตลาดสดและร้ านขายของ
ชําแบบดังเดิ มยังคงมีส่ วนแบ่งตลาดสูง สุด โดยในปี 2556 มีสั ดส่วนประมาณร้ อยละ 96 ของมูลค่าตลาดจํ าหน่าย
สินค้ า อุปโภคบริ โภคทังหมดในเวียดนาม ซึงสาเหตุห นึ งมาจากความคุ้นเคยและความสะดวกของผู้บริ โ ภคในการ
เข้ าถึงตลาดสดและร้ านขายของชําแบบดังเดิมทีมีตงอยู
ั ่จํานวนมากในทุกชุมชนทัวประเทศ อีกทังประชากรส่ว นใหญ่
โดยเฉพาะเขตนอกเมือ งยังมีอัตราการใช้ รถยนต์ และการใช้ ต้ เู ย็ นหรื อตู้แ ช่แ ข็งเพื อเก็บอาหารสดในระดับตํา ขณะที
ร้ านค้ าหรือศูนย์ จําหน่ายสินค้ าอุปโภคบริ โภคสมัยใหม่ (Modern Grocery Outlet) ในรูปแบบต่างๆ เช่น ซุป เปอร์ มาร์
เก็ต เพิงเข้ าสู่ตลาดจําหน่ายสินค้ าอุปโภคบริ โภคของเวียดนามในช่วงปี 2533 – 2543 และส่ วนใหญ่มีทีตังอยู่เฉพาะ
ในเมือ งใหญ่ อย่างเช่ น Ho Chi Minh หรื อ Hanoi ส่งผลให้ สัดส่ว นร้ านค้ าหรื อศูนย์ จําหน่ ายสิ นค้ าอุป โภคบริ โภค
สมัยใหม่ต่อจํานวนประชากรเวียดนามยังมีระดับ ตํามากเมือเที ยบกับประเทศอืนในภูมิภาคอาเซียน โดยข้ อมูล จาก
Planet Retail ระบุวา่ ในปี 2556 เวียดนามมีสัดส่วนร้ านค้ าหรือศูนย์ จําหน่ายสิ นค้ าอุป โภคบริ โภคสมัยใหม่ จํา นวน 8
แห่ งต่อประชากร 1 ล้ า นคน ตํากว่าค่าเฉลียของภูมิภ าคอาเซีย นทีมี สัดส่ วนร้ านค้ าหรื อศูนย์ จําหน่ ายสินค้ าอุป โภค
บริ โภคสมัยใหม่จํานวน 111 แห่ งต่อประชากร 1 ล้ านคน นอกจากนี การเพิมขึนของร้ านค้ าหรื อศูน ย์ จําหน่ายสินค้ า
อุปโภคบริ โภคสมัยใหม่ (Penetration Rate) ของเวียดนามก็ ยังมีอ ัตราตํากว่าค่าเฉลียของภูมิภาคอาเซียน โดยในปี
2556 อยู่ทีร้ อยละ 4 ขณะทีค่าเฉลี ยของอัตราการเพิมขึนของร้ านค้ าหรื อศูนย์ จําหน่ ายสินค้ าอุปโภคบริ โภคสมัยใหม่
ของภู มิภาคอาเซียนอยู่ ทีร้ อยละ 40 ดังนัน ด้ วยจํ านวนและอั ตราการเพิ มขึนของร้ านค้ าหรื อ ศู นย์ จําหน่ายสิน ค้ า
อุปโภคบริ โภคสมัยใหม่ในเวียดนามทีอยู่ในระดับตําในปั จจุบัน ขณะทีภาวะเศรษฐกิจ ภาคการผลิตการค้ าการลงทุน
และกําลังซือของประชากรในประเทศมีอตั ราขยายตัวอย่างต่อเนือง ประกอบกับการเพิมขึ นของประชากรในเขตเมือง
จํานวนชนชันกลางและผู้มีฐานะมังคังทีมีสัดส่วนมากขึ น รวมถึงการเปลี ยนแปลงพฤติกรรมการบริ โภคและรูปแบบ
การดํ า เนิ น ชี วิ ต ของผู้ บริ โ ภค ซึ งเพิ มการให้ ความสํ า คั ญ ต่ อ คุณ ภาพและสุ ข อนามั ย ของสิ น ค้ า รวมถึ ง ความ
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สะดวกสบายจากการใช้ บริ การต่างๆ มากขึน ทําให้ ตลาดร้ านค้ าหรื อศูนย์ จําหน่ ายสินค้ าอุป โภคบริ โภคสมัยใหม่ใน
เวียดนามมีความน่าสนใจต่อการลงทุนในอันดับต้ นๆ ของภูมิภาคอาเซียน โดยปั จจัยทีจะช่วยสนับสนุนการเติบ โตของ
ตลาดร้ านค้ าหรื อศูนย์จําหน่ายสินค้ าอุปโภคบริ โภคสมัยใหม่ในเวียดนาม มีดงั นี
 การเพิมขึนของระดับรายได้ ทําให้ ประชากรมีกําลังซือมากขึน และมีความต้ องการสินค้ าและบริการทีมีคุณภาพ
และมี ความหลากหลายเพิมขึ น รวมถึ งต้ อ งการความสะดวกสบายในการซือสิ น ค้ าและบริ การ ซึงจะเอื อให้
ผู้บริโภคพิจารณาเลือกซือสินค้ าจากร้ านค้ าหรือศูนย์ จําหน่ายสินค้ าอุปโภคบริโภคสมัยใหม่แทนร้ านค้ าปลีกแบบ
ดังเดิมหรือตลาดสด
 การตระหนักเห็นถึงข้ อดีของร้ านค้ าหรื อศูนย์จําหน่ายสินค้ าอุปโภคบริ โภคสมัยใหม่ ซึงสามารถตอบสนองความ
ต้ อ งการของผู้บริ โภคที เปลียนแปลงไป เช่น มี สินค้ าทุกประเภท จากหลากหลายผู้ผลิต ในทุกระดับราคาและ
ขนาดบรรจุ เพือให้ ผ้ บู ริ โภคเลือกซือได้ อย่างสะดวกสบายภายในสถานทีแห่งเดียว
 แผนการพัฒนาธุรกิจร้ า นค้ าหรื อ ศูน ย์ จํา หน่ ายสิ น ค้ าอุปโภคบริ โ ภคสมัยใหม่ข องกระทรวงอุตสาหกรรมและ
การค้ าของเวียดนาม ซึงได้ กําหนดเป้าหมายให้ มีจํานวนร้ านค้ าหรื อศูนย์ จําหน่ายสิ นค้ าอุปโภคบริ โภคสมัยใหม่
ในรูป แบบซูเปอร์ มาร์ เก็ ตและศูนย์ การค้ า ทัวประเทศจํานวนประมาณ 1,200 - 1,300 แห่ง และประมาณ 180
แห่ ง ตามลํ า ดับ ภายในปี 2563 เพื อเพิมสัดส่ วนยอดขายสิน ค้ า อุป โภคบริ โ ภคผ่ านช่อ งทางร้ านค้ าหรื อ ศูน ย์
จําหน่ ายสิ นค้ าอุปโภคบริ โภคสมัยใหม่ดังกล่าวเป็ นร้ อยละ 45 ของมูลค่าตลาดจํ าหน่ายสิ นค้ าอุป โภคบริโภค
โดยรวมของเวียดนาม ในปี 2563
II)
ภาวะการแข่ งขันของตลาดร้ านค้ าหรือศูนย์ จาํ หน่ ายสินค้ าอุปโภคบริโภคสมัยใหม่
ปั จจุบนั ตลาดร้ านค้ าหรือศูนย์ จําหน่ายสินค้ าอุปโภคบริโภคสมัยใหม่ในเวียดนาม สามารถแบ่งเป็ นหลายประเภท เช่ น
ห้ างค้ าปลีกขนาดใหญ่ (Hypermarket) ซุปเปอร์ มาร์ เก็ต ร้ านสะดวกซือ ศูนย์ จําหน่ ายสิน ค้ าอุปโภคบริ โภคแบบค้ าส่ง
แบบชํ าระเงิ นสดและบริ การตนเอง (Cash & Carry) ศูน ย์ ค้าส่ งขนาดใหญ่ เป็ นต้ น อย่ างไรก็ ดี หากพิ จ ารณาใน
ภาพรวม พบว่า Saigon Union of Trading Cooperatives (“Saigon Co-op”) ซึงเป็ นกิ จการของรัฐบาลเวียดนามนัน
เป็ นผู้ประกอบการที มี ส่ วนแบ่งการตลาดสู งสุดมาโดยตลอด ทังนี ในปี 2556 Saigon Co-op มีส่วนแบ่งการตลาด
ประมาณร้ อยละ 34.3 ของมูล ค่าตลาดร้ านค้ าหรื อศูน ย์ จําหน่ายสิ น ค้ าอุปโภคบริ โภคสมัยใหม่ทังหมด โดยปั จจุบั น
Saigon Co-op เป็ นผู้นําตลาดทีมียอดขาย จํานวนสาขาและพืนที ขายมากที สุด อีกทัง มี ร้านค้ าให้ บริ การครอบคลุม
ในทุกรูปแบบ ทังห้ างค้ าปลีกขนาดใหญ่ ซุปเปอร์ มาร์ เก็ ต ร้ านสะดวกซือ และศูน ย์ ค้าส่งขนาดใหญ่ ภายใต้ ชือร้ านที
ขึนต้ นด้ วย “Co – op” เช่น “Co – op Mart” “Co – op Store” “Co – op Xtra Plus” เป็ นต้ น
ผู้ป ระกอบการทีมี ส่ วนแบ่ ง การตลาดเป็ นอั นดับ 2 ได้ แ ก่ เมโทร เวี ยดนาม ซึงเป็ นผู้ใ ห้ บ ริ การศูนย์ จําหน่ายสิน ค้ า
อุปโภคและบริ โ ภคแบบค้ าส่ ง แบบชํ าระเงินสดและบริ การตนเอง (Cash & Carry) ภายใต้ ชือ “METRO” โดยในปี
2556 เมโทร เวียดนาม มีส่วนแบ่งการตลาดประมาณร้ อยละ 22.2 ของมูล ค่าตลาดร้ านค้ าหรื อศูน ย์ จําหน่ายสิ นค้ า
อุปโภคบริ โภคสมัยใหม่ทังหมด ทังนี แต่เดิมเมโทร เวี ยดนาม ถือ เป็ นผู้ประกอบการเพียงรายเดี ยวที ให้ บริ การศูน ย์
จําหน่ายสินค้ าอุปโภคและบริ โภคแบบค้ าส่ง แต่ภายหลังจาก Saigon Co-op ได้ ร่วมกับพันธมิตรทางธุ รกิ จ ประเทศ
สิงคโปร์ เปิ ดให้ บริ การศูนย์ ค้าส่งสิน ค้ าอุปโภคและบริ โภคขนาดใหญ่ แห่งแรก ภายใต้ ชือร้ าน “Co – op Xtra Plus” ที
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เมือ ง Ho Chi Minh ในปี 2556 ทีผ่ านมา ทําให้ Co – op Xtra Plus ถือ เป็ นคู่แ ข่งโดยตรงกับห้ าง METRO เวียดนาม
ซึงข้ อมูล จาก Planet Retail ระบุว่า Saigon Co-op มีแ ผนทีจะเปิ ดสาขาของ Co – op Xtra Plus เพิ มประมาณ 1 – 2
แห่งต่อปี เพือให้ มีจํานวนสาขา 20 แห่งภายในปี 2563
แผนภาพที 3 ผู้ประกอบการรายใหญ่ ของตลาดจําหน่ ายสินค้ าอุ ปโภคบริ โภคสมัยใหม่ ในเวียดนาม

Brand

ปี ทีเปิ ด
เจ้ าของ

2539
รั ฐบาล

2545
เมโทร
เวียดนาม

2540
รั ฐบาล

2537
บริษทั
ท้ องถิน

2551
Lotte
Shipping
Co.,Ltd

2535
บริษทั
ท้ องถิน

2554
รั ฐบาล

2549
รั ฐบาล

2548
Cua Hieu
& Suc
Song JSC

19

2541
Casino
Guichard
Perrachon
SA
35

สาขา

288

ขนาดใหญ่
ขนาดกลาง
ขนาดเล็ก

68
75
145

16

33

6

6

15

34

95

19
-

25
5
5

16
-

33
-

6
-

6
-

15
-

34
-

95

ทีมา : Planet Retail

สําหรับผู้ประกอบการทีมี ส่วนแบ่ งการตลาดเป็ นอันดับ 3 ได้ แ ก่ Casino Guichard Perrachon SA ซึงเป็ นผู้ให้ บริ การ
ห้ างค้ าปลี กขนาดใหญ่ ภายใต้ ชือร้ าน “Big C” โดยในปี 2556 Big C มีส่วนแบ่งการตลาด ร้ อยละ 21.3 ของมูลค่า
ตลาดร้ านค้ าหรือศูนย์ จําหน่ายสินค้ าอุปโภคบริ โภคสมัยใหม่ทังหมด ขณะทีผู้ประกอบการทีมี ส่วนแบ่ งการตลาดใน
อันดับรองลงไป จะให้ บริ การในรูปแบบห้ างค้ าปลีกขนาดใหญ่ และซุปเปอร์ มาร์ เก็ต ภายใต้ ชือร้ านต่างๆ เช่น Fivimart
Citimart Lotte Shopping Maximart Intimex และ Hapro Mart ขณะที Shop & Go ให้ บริ การในรู ปแบบร้ าน
สะดวกซือ ทังนี ห้ า งค้ าปลี กขนาดใหญ่ แ ละซุ ป เปอร์ ม าร์ เ ก็ ต ข้ างต้ น ถือ ว่ า เป็ นคู่แ ข่ ง ทางอ้ อ มของห้ าง METRO
เวียดนาม
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รูปภาพที 1 ร้ านค้ าหรื อศูนย์ จําหน่ายสินค้ าอุ ปโภคบริ โภคสมัยใหม่รูปแบบต่ างๆ ในประเทศเวียดนาม

ทีมา : Euromonitor International

ทังนี ข้ อ มูล จาก Euromonitor International13 (“Euromonitor”) ณ เดือ นกรกฎาคม 2557 ระบุว่าในปี 2556 ธุ รกิ จ
ร้ านค้ าหรือศูนย์ จําหน่ายสินค้ าอุปโภคบริโภคสมัยใหม่ของเวียดนามในรู ปแบบร้ านสะดวกซือมี การขยายตัวสูงจากปี
ก่ อ นหน้ าถึ ง ร้ อยละ 64 เนื องจากเป็ นที นิ ยมของประชากรในเขตเมื อ งซึ งเป็ นกลุ่ ม วัย รุ่ น และวัย เริ มต้ นทํ า งาน
เช่นเดียวกับห้ างค้ าปลีกขนาดใหญ่ทีมีการขยายตัวร้ อยละ 28 จากปี ก่อนหน้ า โดยมีจํานวนลูกค้ าเพิมขึ นต่อเนื องทุกปี
เนืองจากความความสวยงามทันสมัย ความสะอาดและเป็ นระเบียบของสถานที ประกอบเป็ นแหล่งรวมสินค้ าอุป โภค
บริ โภคทุกประเภททีผู้บ ริ โภคต้ อ งการไว้ ในทีเดียวกัน สํ าหรับซุปเปอร์ มาร์ เก็ ต แม้ ในปี 2556 จะขยายตัวร้ อยละ 17
จากปี ก่อนหน้ า แต่เป็ นขยายตัวทีลดลง เพราะได้รับผลกระทบจากการขยายตัวของห้ างค้ าปลีกขนาดใหญ่
สําหรั บแนวโน้ มธุ รกิจร้ านค้ าหรื อศูนย์ จําหน่ายสิ นค้ าอุป โภคบริ โภคสมัยใหม่ของเวียดนามในอนาคต Euromonitor
คาดการณ์วา่ ผลจากการขยายสาขาของผู้ป ระกอบการเดิมในธุรกิจ ประกอบกับจํ านวนลูกค้ าทีเพิมขึน ของร้ านค้ า
หรื อศูนย์จําหน่ายสิน ค้ าอุปโภคบริ โภคสมัยใหม่ จากการเปลียนแปลงพฤติกรรมและกําลังซือของผู้บ ริ โภคที เพิ มขึน
ตามการเติบโตของเศรษฐกิจภายในประเทศของเวียดนามดังที กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น จะทําให้ ธุรกิ จ ร้ านค้ าหรื อ ศูนย์
จําหน่ายสินค้ าอุปโภคบริ โภคสมัยใหม่จะมีการขยายตัวต่อเนืองไปในอนาคต ซึงแนวโน้ มดังกล่ าวจะทํ าให้ การแข่งขัน
ภายในธุ รกิจมี ความรุน แรงเพิ มขึ น ทังจากผู้ป ระกอบการรายเดิมในตลาดที มี แ ผนการเปิ ดสาขาใหม่ การพัฒนา
คุณภาพสิ นค้ าและบริ การ การจัด กิ จกรรมส่ งเสริ มการขายในรู ป แบบต่ างๆ รวมถึง การแข่งขัน จากผู้ป ระกอบการ
ต่างชาติรายใหม่ทีอาจเพิมขึนภายหลังรั ฐบาลเวียดนามมี นโยบายส่ งเสริ มให้ ชาวต่างชาติเข้ า มาทํ าการค้ า โดยมี การ
ปรับปรุงและแก้ ไขกฎ ระเบียบเพือให้ เอืออํ านวยต่อการจัดตังบริ ษัทธุรกิจ (Trading Company) และการดําเนินธุรกิจ
13

Euromonitor International เป็ นบริษัทผู้ให้ บริการข้ อมูลและงานวิจัยด้ านการตลาดชันนําของโลก จัดตังบริษัทขึนเมือปี 2515 โดยปั จจุบนั
มีนักวิเคราะห์ และทีปรึกษามากกว่า 1,000 คน และมีสํานักงานตังอยู่ในหลายภูมิภาคทัวโลก เช่น อังกฤษ สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ จีน ดูไบ
ญีปุ่ น ออสเตรเลีย เพือรวบรวมข้ อมูลด้ านการตลาดใน 80 ประเทศทัวโลก ทังนี ดูข้อมูลเพิมเติมเกียวกับ Euromonitor International ได้ ที
www.euromonitor.com
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เช่น อนุญาตให้ ชาวต่างชาติสามารถจัดตังบริ ษัทโดยจดทะเบียนเป็ นเจ้ าของได้ ร้อยละ 100 การให้ สิท ธิ ประโยชน์ ใน
เรื องการถือครองที ดิน เป็ นต้ น อย่ างไรก็ดี การประกอบธุรกิ จร้ า นหรื อศูน ย์ ค้าปลีกสมัยใหม่ ข องบริ ษัท ต่ างชาติใน
เวียดนามยังมี อุ ป สรรคบางประการ เช่ น ปั ญหาการปลอมแปลงสิ น ค้ า การละเมิ ดลิ ขสิ ท ธิ และที สํ า คัญ คื อ ข้ อ
กํ าหนดให้ ต้ อ งมี การยื นขอใบอนุญ าตเมื อต้ องการเปิ ดสาขาใหม่ ต่ อ กระทรวงอุ ตสาหกรรมและการค้ า รวมถึ ง
คณะกรรมการประชาชนของแต่ละจังหวัด โดยการอนุญาตขึ นกับการทดสอบความจํ าเป็ นทางเศรษฐกิ จ (economic
needs test) ทีจะพิจารณาจากความหนาแน่นของประชากรในพืนทีนันๆ ร่วมกับจํานวนร้ านหรื อ ศูนย์ ค้าปลีกสมัยใหม่
ทีมีอยู่เดิมในพืนทีดังกล่าว และเสถียรภาพของตลาด (Market Stability) เป็ นสํ าคัญ ซึงปั จจัยดังกล่าวข้ างต้ น อาจทํ า
ให้ ผ้ ปู ระกอบการร้ านค้ าหรือ ศูนย์ จําหน่ายสิน ค้ าอุปโภคบริ โภคสมัยใหม่ชาวเวียดนาม (เช่น METRO) มีข้อ ได้ เปรี ยบ
ในการดําเนิน ธุรกิ จ และเป็ นข้ อ จํ ากัดต่อการขยายลงทุนของผู้ประกอบการร้ านค้ าหรื อศูนย์ จํ าหน่ายสินค้ า อุปโภค
บริ โภคสมัยใหม่ซึงเป็ นต่างชาติรายเดิมในตลาด รวมทัง เป็ นข้ อพิจารณาทีสําคัญของผู้ประกอบการต่างชาติรายใหม่ที
ประสงค์จะเข้ าลงทุนธุรกิจดังกล่าวในเวียดนาม
2.2

ความสมเหตุ สมผลของรายการ

2.2.1 วัตถุประสงค์ และประโยชน์ ของรายการ
การเข้ าซือเงินลงทุนในเมโทร เวียดนามครังนี เป็ นนโยบายการดําเนินงานของผู้บริ ห ารที จะช่ วยให้ กลุ่มบริ ษัทบรรลุเป้ าหมายในการ
เป็ นผู้นําในการผลิตและจัดจําหน่ายสินค้ าอุปโภคบริโภคทีใช้ ในชีวติ ประจําวันให้ แก่ลูกค้ าในภูมิภ าคอาเซีย นตามวิส ัยทัศน์ ทีวางไว้
โดยภายหลังการเข้ าทํารายการ บริ ษัท ฯ จะก้ าวเข้ าสู่ก ารเป็ นผู้ประกอบการธุรกิจร้ านค้ าหรื อศูนย์ จําหน่ ายสิ นค้ า อุป โภคบริ โภค
สมัยใหม่ (Modern Trade) รายใหญ่ ซึงมี ส่วนแบ่ง การตลาดเป็ นอันดับสองในประเทศเวีย ดนาม ซึ งเป็ นธุ ร กิ จและประเทศที มี
แนวโน้ มการขยายตัว ของตลาดร้ านจําหน่ ายสิน ค้ าอุปโภคบริ โภคสมัยใหม่ในอัตราที สูงกว่าค่าเฉลียของประเทศหลักในภูมิภาค
อาเซียน อีกทัง กลุ่มบริษัทจะมีช่องทางการจัดจําหน่ายสินค้ าอุปโภคบริ โภคของตนเองในเวียดนามเพิ มขึนครอบคลุมทังในรู ปแบบ
ค้ าปลีกและค้ าส่ง ทําให้ บริษัทฯ มีโครงสร้ างพืนฐานในการผลิตและกระจายสิ นค้ า (Supply Chain Infrastructure) อย่ างครบวงจร
ในเวียดนาม นอกจากนี การประสานประโยชน์ ทางธุรกิ จ ระหว่างธุ รกิจเดิมในปั จจุบัน ของกลุ่มบริ ษัทและธุ รกิจศูนย์ จัดจํ าหน่าย
สินค้ าอุปโภคบริโภคแบบค้ าส่งขนาดใหญ่ของเมโทร เวียดนามทีบริ ษัทฯ คาดว่าจะเกิดขึนจากการเข้ าทํารายการในครังนี จะช่วยให้
กลุ่มบริ ษัทมีช่องทางการจัดจําหน่ายสินค้ าขนาดใหญ่ เป็ นของตนเอง เพือต่อ ยอดการขายสิน ค้ าและบริ การของกลุ่มบริ ษัทให้ กับ
ฐานลูกค้ าใหม่ รวมถึงช่ วยลดต้ นทุนโดยรวมจากการบริ หารการจัดซือและการขนส่งร่ วมกับ ธุ รกิ จเดิมของกลุ่มบริ ษั ทในเวียดนาม
และเพิมโอกาสการทํากําไรในอนาคตของกลุ่มบริ ษัท เพือให้ กลุ่มบริ ษัท มีขีดความสามารถในการแข่ งขันเพิมขึ นและมีจุดยื นที ดี
เตรี ยมรับการเปิ ดเสรี ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558
นอกจากนี เนืองจากปั จจุบนั เมโทร เวียดนามมีศกั ยภาพและความพร้ อมในการดําเนินธุรกิจทังด้ านสินทรั พย์ (จํานวนและที ตังสาขา
ของร้ านค้ า) บุคลากร ระบบงานและเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริ หารจัด การข้ อ มูลฐานลูกค้ าและระบบโลจิสติก ส์ ประกอบกับ
บริ ษัทฯ มีแผนงานทีจะเพิมประสิทธิภาพและขีดความสามารถการแข่งขัน ทางธุ รกิ จของเมโทร เวียดนามในหลายด้ าน เพือผลักดัน
ผลการดําเนินงานให้ มีทิศทางดีขึนในอนาคต การเข้ าทํารายการในครั งนี จึงเป็ นการเพิมโอกาสให้ บ ริ ษัท ฯ มี แ หล่ งรายได้ จากธุรกิจ
ใหม่ทีมีศกั ยภาพในการสร้ างผลตอบแทนจากการลงทุนแก่บริ ษัทฯ ในอนาคต
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2.2.2 เปรียบเทียบข้ อดีและข้ อด้ อยของการทํารายการกับการไม่ ทาํ รายการ
 ข้ อดีและข้ อด้ อยของการทํารายการ
ข้ อดีของการทํารายการ
1) เป็ นการลงทุนในกิ จการทีมีสินทรัพย์ซึงมีศกั ยภาพในการประกอบธุรกิจ
การเข้ าทํารายการดังกล่าว ทําให้ บริษัทฯ ได้ มาซึงกิจการทีมีสินทรัพย์ซงมี
ึ ศกั ยภาพในการประกอบธุ รกิ จร้ านค้ าปลี กสมัยใหม่
(Modern Trade) ในเวียดนาม โดยปั จจุบันเมโทร เวียดนาม เป็ นผู้ประกอบการธุ รกิ จร้ านค้ าหรื อศูนย์ จําหน่ายสินค้ าอุปโภค
บริ โภคสมัยใหม่ที มีส่ว นแบ่ งตลาดเป็ นอั น ดับ 2 ของมูล ค่าตลาดร้ านค้ าหรื อ ศูน ย์ จําหน่ ายสิ น ค้ าอุป โภคบริ โภคสมั ยใหม่
ทังหมดของเวียดนาม และมี ชือเสียงเป็ นทีรู้ จักจากผู้บ ริ โภคโดยทัวไป นับ แต่เปิ ดห้ าง METRO สาขาแรกในเวียดนามเมือปี
2545 โดยปั จจุบัน เมโทร เวีย ดนามมี สิ น ทรั พ ย์ แ ละองค์ ป ระกอบในการดํา เนิ น ธุ รกิ จ สํ าคัญที เอื อต่อ ความสํ าเร็ จ ในการ
ประกอบธุรกิจร้ านจําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคสมัยใหม่ ดังนี
 สาขาทีตังอยู่ในเมื องทีเป็ นศูน ย์ กลางเศรษฐกิ จและชุนชนเมืองขนาดใหญ่ 19 แห่ งทัวประเทศเวียดนาม อาทิ เช่น ห้ าง
METRO สาขา An Phu14 และสาขา Binh Phu15 ซึงเป็ นสาขาทีเปิ ดดําเนิ นการในช่ วงแรก โดยปั จจุบัน สาขาดังกล่าว
ยังคงมีศกั ยภาพในการสร้ างรายได้ และการทํากําไรให้ กับเมโทร เวียดนามอย่างต่อเนือง
 ระบบงานและเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริ ห ารจัดการข้ อมูล ฐานลูกค้ า รวมถึ งฐานลูกค้ าสมาชิ กมากกว่า 911,000
ราย ซึงประกอบด้ ว ย กลุ่มลู กค้ าผู้ป ระกอบการธุ ร กิ จโรงแรม ร้ า นอาหารและจัดเลียง (HoReCa) กลุ่มลูกค้ าร้ านค้ า
(Trader) และกลุ่ มลูกค้ าบริ ษั ทสํ านักงาน (Services and Companies & Offices) ทีมี กําลังซือสูง และมุ่งเน้ น เรื อง
คุณภาพของสินค้ าและบริการมากกว่าการแข่งขันด้ านราคา
 โครงสร้ างพื นฐานในการผลิ ตและกระจายสิ น ค้ า (Supply Chain Infrastructure) อย่ า งครบวงจร ประกอบด้ ว ย
คลังสินค้ าและศูนย์กระจายสินค้ าแบบ Cross Docking
ดังนัน ด้ วยศักยภาพและความพร้ อมของเมโทร เวีย ดนามในการประกอบธุ รกิ จ ดังกล่ าวที มี อ ยู่ใ นปั จ จุบั น ดังที กล่ า วมา
ข้ างต้ น ภายใต้ แผนงานและการบริ หารจัดการของบริษัทฯ ในด้ านต่างๆ เพื อปรั บปรุงผลการดําเนิ นงานของเมโทร เวียดนาม
ให้ มีทิศทางทีดีขึน เช่น การปรั บปรุ งประสิท ธิ ภาพการบริ หารจัดการพืนที ขายสินค้ า การเจรจาต่อ รองเงื อนไขการค้ ากับ คู่ค้า
การบริ ห ารจัดการด้ านบุค ลากร การลดต้ น ทุนและควบคุมค่า ใช้ จ่ายในด้ านต่างๆ และการเพิมประสิ ทธิ ภาพในการบริ ห าร
จัดการเงินทุนหมุนเวียน เป็ นต้ น จะทําให้ บริษัทฯ มีโอกาสได้ รับประโยชน์ และผลตอบแทนจากการลงทุนในธุ รกิ จร้ านค้ าปลีก
สมัยใหม่ในเวียดนามตามเป้าหมายทีวางไว้ นอกจากนี การมีข้อตกลงเรื องผู้ขายหรือบริ ษัทในกลุ่มของผู้ขายจะต้ องไม่ดําเนิน
ธุรกิจร้ านค้ าประเภท Wholesale และ Cash & Carry หรือธุรกิจร้ านค้ าปลีกสินค้ าประเภทอาหาร อันจะเป็ นการแข่ งขันกัน กับ
การประกอบธุรกิจของเมโทร เวียดนาม ในช่วงระยะเวลา 30 เดือน ภายหลังจากการเข้ าทํารายการเสร็ จสิน ยังเป็ นจํ ากั ด
ความเสียงในการประกอบธุรกิจทีอาจแข่งขันทางตรงระหว่างกลุ่มผู้ขายกับ กลุ่มบริ ษัทฯ ในอนาคตด้ วย อย่างไรก็ดี หากกลุ่ม
14

An Phú เป็ นตําบลหนึงในจังหวัด An Giang ซึงถือเป็ นประตูทางการค้ าบริเวณสามเหลียมปากแม่นําโขงทีเชือมโยงสองจังหวัด เศรษฐกิ จ
สําคัญของเวียดนาม (Ho Chi Minh City และ Can Tho) กับเมืองพนมเปญ ประเทศกัมพูชา
15
Binh Phu เป็ นตําบลหนึ งในจังหวัด Thái Nguyên ซึงเป็ นจังหวัดใหญ่อ ันดับ เก้ าของเวียดนามทีเป็ นแหล่ง ปลูกและผลิตใบชาทีสําคัญ
รวมทังเป็ นศูน ย์กลางของสถาบันการศึกษาต่างๆ ของเวียดนาม
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ผู้ขายประสงค์จะเข้ าดําเนินธุรกิจข้ างต้ นในเวียดนามอีกครัง กลุ่มผู้ขายจะต้ องดําเนินการตามขันตอนในการขอใบอนุญาตต่อ
หน่วยงานทีเกียวข้ อง ซึงอาจมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างน้ อย
2) สร้ างธุรกิจใหม่เพือเพิมแหล่งรายได้ ของกลุ่มบริ ษัทในอนาคต
การเข้ าลงทุนในเมโทร เวียดนาม เป็ นการขยายการลงทุนของกลุ่มบริ ษั ทในธุรกิจร้ านค้ าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ซึง
บริษัทฯ เพิงเริมดําเนินธุรกิจดังกล่าวเมือปี 2556 ทีผ่ านมา (บริ ษั ทฯ ลงทุนใน Thai An Vietnam Trading Company Limited
เพือให้ บริ การด้ านเทคโนโลยีในการบริ ห ารร้ านค้ าสะดวกซือภายใต้ เครื องหมายการค้ า “B’s mart” ในเวียดนาม) ทังนี จาก
แนวโน้ มการขยายตัวอย่างต่อเนืองของภาวะเศรษฐกิจ การค้ าการลงทุน และการบริ โภคภายในประเทศของเวียดนามในช่ วงที
ผ่านมา ซึงมีอตั ราการเติบโตสูงกว่าค่าเฉลียของภูมิภาคอาเซียน อีกทังธนาคารโลกคาดการณ์ ว่า เศรษฐกิจเวียดนามจะมีการ
ขยายตัวอย่างต่อเนืองในปี 2557 – 2559 ในอัตราร้ อยละ 5.5 ร้ อยละ 5.6 และร้ อยละ 5.8 สูงกว่าค่าเฉลียของภูมิภาคอาเซียน
ซึงอยู่ทีร้ อยละ 4.8 ในปี 2557 และร้ อยละ 5.2 ในปี 2558 – 2559 ประกอบกับทิศทางการเติบ โตอย่ างก้ าวกระโดดของธุรกิจ
ร้ านค้ าปลีกสมัยใหม่ของเวียดนามตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและการเปลียนแปลงพฤติกรรมผู้บริ โภค ซึง Planet Retail
คาดการณ์วา่ ในช่วงปี 2556 – 2561 ธุรกิจดังกล่าวในเวียดนามจะมีการขยายตัวในอัตราการเติบ โตเฉลียสะสม (CAGR) ร้ อย
ละ 16.9 เนื องจากปั จจุบั น อั ตราการเพิ มขึ นของธุ ร กิ จ ตลาดร้ านค้ า หรื อ ศู น ย์ จํ า หน่ า ยสิ น ค้ าอุ ป โภคบริ โภคสมัย ใหม่
(Penetration Rate) ของเวียดนามยังมี อัตราตํากว่าค่าเฉลี ยของภูมิภาคอาเซียน โดยในปี 2556 เท่า กับร้ อยละ 4.00 เมื อ
เทียบกับค่าเฉลียของภูมิภาคอาเซียนทีร้ อยละ 39.6 ดังนัน การเข้ าทํารายการดังกล่าว จะช่วยให้ กลุ่มบริ ษัท มีแหล่งรายได้ จาก
ธุรกิจใหม่ทีมีโอกาสสร้ างผลตอบแทนจากการลงทุน แก่ บ ริ ษัท ฯ ในอนาคต ในกรณีทีเศรษฐกิ จเวียดนามมี การขยายตัวตาม
คาดการณ์และผลประกอบการในอนาคตของเมโทร เวียดนามเป็ นไปตามแผนงานทีบริ ษัทฯ ได้ วางไว้
3) สนับสนุนให้ บริ ษัทฯ สามารถเริมธุรกิจใหม่ได้ อย่างรวดเร็ว
การขยายการลงทุนของกลุ่มบริ ษั ทเข้ าสู่ธุรกิจร้ านค้ าปลีกสมัยใหม่ในเวียดนาม ในรูปแบบศูน ย์ จําหน่ายสิ นค้ าอุปโภคและ
บริโภคแบบค้ าส่งแบบชําระเงินสดและบริการตนเอง (Cash & Carry) ด้ วยการเข้ าซือเงินลงทุนในเมโทร เวียดนามในครั งนี จะ
ทําให้ บริ ษัทฯ สามารถเริมต้ นธุรกิจดังกล่าวและเพิ มโอกาสในการได้ รับผลตอบแทนจากการลงทุน ได้ รวดเร็ วขึนเมือเที ยบกับ
การที บริ ษัท ฯ เริ มธุร กิจ ด้ วยตนเอง ซึงคาดว่ าจะต้ อ งใช้ ระยะเวลาในการดํ าเนิ นการค่อ นข้ างมากเพื อให้ มีเครื อข่ ายสาขา
ครอบคลุมเท่ากับห้ าง METRO ในปั จจุบนั จํานวน 19 สาขา ในทําเลทีตังทีมีศกั ยภาพ ซึงสามารถสร้ างรายได้ ให้ กับกลุ่มบริ ษัท
ได้ ทันที และจะช่วยให้ กลุ่มบริ ษัทสามารถเติบโตไปพร้ อมกับ แนวโน้ มการขยายตัวของตลาดจําหน่ ายสิ นค้ าอุปโภคบริ โภค
สมัยใหม่ของเวียดนามตังแต่ปี 2558 เนืองจากปั จจุบันเมโทร เวียดนามมี ความพร้ อมในการดําเนิน ธุ รกิ จในหลายด้ าน ตามที
ได้ กล่าวไว้ ในข้ อ 1) ซึงเป็ นปั จจัยสําคัญหนึงของความสําเร็ จสําหรับธุรกิจร้ านค้าปลีกสมัยใหม่
4) เกิดการประสานประโยชน์ กับธุรกิจปั จจุบนั ของกลุ่มบริ ษัท
การลงทุ น ในเมโทร เวียดนาม จะช่วยก่อ ให้ เกิ ดการประสานประโยชน์ ต่อ การดํ าเนิ น ธุ ร กิ จปั จจุบัน ของกลุ่มบริ ษัท หลาย
ประการ เช่น
 เพิมช่ องทางการจัดจํ าหน่ ายแบบร้ านค้ าส่ง : เนืองด้ วยห้ าง METRO เวียดนาม มีสาขาตังกระจายในเมือ งสําคัญทัวทุก
ภาคของประเทศเวียดนาม ดังนัน ภายหลังการเข้ าทํารายการ จะทําให้ บริ ษัทฯ มีช่อ งทางการจัดจํ าหน่ ายสินค้ าอุ ปโภค
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บริ โภคของกลุ่มบริษัทให้ เข้ าถึงผู้บริ โภคในตลาดเวียดนามได้ กว้ างขวางเพิมขึ นกว่าปั จจุบัน ผ่านช่ อ งทางการจัดจําหน่าย
แบบร้ านค้ าส่ งขนาดใหญ่ ซึงกลุ่มบริ ษัท ยังไม่ มีช่องทางการจัดจํ าหน่ ายดังกล่ าว โดยปั จจุบ ัน กลุ่มบริ ษั ทจัด จําหน่าย
สิน ค้ าของตนในเวี ยดนามผ่ านร้ านค้ าปลีกสมัยใหม่ของผู้ประกอบการรายอืน และผ่ านร้ าน B’s Mart ซึงเป็ นบริ ษัท ที
บริ ษัทในเครื อให้ คําปรึ กษาและบริการทางด้ านเทคนิคการดําเนินธุรกิจค้ าปลีก
 ขยายฐานลูกค้ าและรายได้ จากขายสิ นค้ า และบริ การของกลุ่ มบริ ษั ท : ด้ ว ยเหตุที กลุ่ มลูกค้ าเป้ าหมายหลักของห้ าง
METRO เวียดนาม คือ กลุ่ม ลูกค้ าผู้ป ระกอบการธุร กิจโรงแรม ร้ านอาหารและจัด เลี ยง (HoReCa) กลุ่มลูกค้ า ร้ านค้ า
(Trader) และกลุ่มลูกค้ าบริ ษั ทสํ านักงาน (Services and Companies & Offices) ดังนัน การเข้ าทํ ารายการดังกล่า ว
นอกจากจะเป็ นการเพิมฐานลูกค้ าใหม่ๆ ของกลุ่มบริ ษัท ในตลาดเวียดนาม ยังช่ วยให้ บ ริ ษัท ฯ มี ช่อ งทางการจัดจํ าหน่าย
และโอกาสเพิมรายได้ จากการขายสินค้ าและบริการของกลุ่มบริ ษัทฯ ทีมี อ ยู่ในปั จจุบัน อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์ กระดาษชําระ
ตรา Cellox ซึงกลุ่มบริ ษั ทได้ เปิ ดโรงงานผลิ ตกระดาษทิ ชชู (Converting Plant) ทีจังหวัด Binh Duong ในเวียดนาม ซึง
โรงงานดังกล่าวได้ เริ มดําเนินการผลิตตังแต่เดือนกันยายนปี 2554 เป็ นต้ นมา
 พัฒนาประสิทธิ ภาพงานบริ การด้ านโลจิ สติกส์ ในเวียดนาม : การที เมโทร เวียดนาม มีคลังสินค้ าและศูนย์ กระจายสินค้ า
แบบ Cross Docking ตังอยู่ทีเมือง Hanoi ทางภาคเหนื อ และเมือ ง Binh Duong ทางภาคใต้ ของเวียดนาม ซึงช่ วยให้
กลุ่มบริ ษัทมีจํานวนพืนที และทีตังของคลังสินค้ าเพิมมากขึน (ปั จจุบัน บริ ษัทฯ มีคลังสินค้ าที Ho Chi Minh Danang
Hanoi และ Can Tho ซึงเป็ นเมืองหลักของสาขาห้ าง METRO) จะช่วยเพิมศักยภาพในการดําเนิ นธุรกิจให้ บ ริ การนําเข้ า
ส่งออก และจัดจําหน่ายสินค้ าในเวียดนามของกลุ่มบริ ษัท ผ่านการใช้ โครงสร้ างพืนฐานดังกล่าวร่ วมกัน เช่น การใช้ ระบบ
กระจายสินค้ าและขนส่งสิน ค้ าร่ วมกัน ซึงปั จจุบันดําเนินการโดย Thai Corp International (Vietnam) Company Limited
และ Phu Thai Group Joint Stock Company ให้ มีประสิท ธิ ภาพมากขึนทังในด้ านความรวดเร็ วและพืนทีให้ บริ การ
(ปั จจุบัน Phu Thai Group Joint Stock Company เป็ นผู้ให้ บ ริ การกระจายสิน ค้ าแก่ ร้านค้ าส่ง ร้ านค้ าปลีก และร้ าน
สะดวกซื อ ที มี ข นาดใหญ่ ที สุด ในเขตภาคเหนื อ ของเวี ย ดนาม) รวมถึ ง บริ ษั ท ฯ จะมี การศึ ก ษาเพิ มเติม ในการเพิ ม
ประสิ ทธิ ภ าพการบริ ห ารคลังสิ นค้ าและกระจายสินค้ าร่ วมกันต่อ ไป ซึงการเพิมประสิทธิ ภาพในการดํา เนินการดังกล่ าว
คาดว่าจะช่วยประหยัดต้ นทุนด้ านโลจิสติกส์ของกลุ่มบริษัทได้ ในอนาคต
 เพิมประสิทธิ ภาพและอํานาจต่อรองในการจัดซือสินค้ า : แม้ วา่ ห้ าง METRO เวียดนาม จะมีล ักษณะการดําเนินธุรกิจและ
กลุ่มลูกค้ าเป้าหมายที แตกต่ างกั บร้ านค้ าสะดวกซือ B’s Mart ซึงเป็ นบริษั ททีบริ ษัทในเครื อให้ คําปรึ กษาและบริ การ
ทางด้ านเทคนิคการดําเนิน ธุ รกิ จค้ าปลีก อย่างไรก็ดี กลุ่มบริ ษัทคาดว่าจะสามารถเพิมประสิทธิ ภาพในการจัดซือสินค้ า
บางประเภทร่วมกัน หรื อการเจรจาต่อรองเงื อนไขทางการค้ ากับ คู่ค้าทีดีขึ น ซึงจะช่วยลดต้ นทุนของกลุ่มบริษั ท เนืองจาก
ปั จจุบนั เมโทร เวียดนาม มียอดขายสินค้ าจํานวนมาก โดยคิดเป็ นส่วนแบ่งการตลาดอัน ดับที 2 ในขณะที ณ สินไตรมาส
ที 2 ปี 2557 ร้ านค้ า B’s Mart มีจํานวน 93 สาขา โดยภายหลังการทํารายการ กลุ่มบริษั ทคาดว่าจะมีการขยายสาขาของ
ทังห้ าง METRO และร้ านสะดวกซือ B’s Mart ซึงเป็ นบริ ษัททีบริ ษั ทในเครื อ ให้ คําปรึ กษาและบริ การทางด้ านเทคนิ คการ
ดําเนินธุรกิจค้ าปลีกเพิมเติมในทัวทุกภูมิภาคของเวียดนาม
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5) เพิมขีดความสามารถในการแข่งขันและจุดยืนทีดีของกลุ่มบริษัทเตรี ยมรับการเปิ ดเสรีป ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
การเข้ าลงทุนในเมโทร เวียดนามดังกล่าว ทําให้ กลุ่มบริ ษัท มี โครงสร้ างพืนฐานในการผลิตและกระจายสิน ค้ า (Supply Chain
Infrastructure) ในเวียดนามอย่างครบวงจร ครอบคลุ มตังแต่ต้นนํ าในฐานะผู้ผลิ ตสิ นค้ า กลางนําในฐานะผู้กระจายสิ นค้ า
และปลายนํ าในฐานะร้ านจํ าหน่ ายสิน ค้ า แก่ ผ้ ูบ ริ โภค (ทังประเภทค้ า ปลี กและค้ าส่ ง) ซึงการดํ าเนิน ธุร กิจอย่างครบวงจร
ดังกล่าว ประกอบกับแผนงานของบริษัทฯ ทีมุ่งเน้ นการประสานความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างกิจการต่างๆ ภายในกลุ่มบริ ษัท
เพือให้ เกิดการใช้ ทรัพยากรอย่างมีประสิ ท ธิ ภาพเกิ ดความคุ้มค่าและประโยชน์ สูงสุดดังทีกล่าวมาข้ างต้ นนัน นับ เป็ นกลยุทธ์
หนึงทีจะช่วยลดต้ นทุนในการประกอบธุรกิจและเพิมโอกาสในการสร้ างผลกําไรโดยรวมของกลุ่มบริ ษัท ส่ งผลให้ กลุ่มบริ ษัทมี
ศักยภาพในการดําเนินธุรกิจและขีดความสามารถในการแข่งขันเพิมขึ นในอนาคต โดยเฉพาะเมือเปิ ดเสรี ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซีย นในปี 2558 นอกจากนี การเข้ าลงทุ น ในเมโทร เวีย ดนาม ซึงเป็ นหนึ งในผู้นํ าของธุ รกิ จร้ านค้ าปลี กสมั ยใหม่ ใน
เวียดนาม ยังทําให้ กลุ่มบริ ษัทมีข นาดทางธุรกิ จใหญ่ ขึน รวมถึงเป็ นการเพิ มบทบาทและชือเสี ยงของกลุ่มบริ ษัทในฐานะนัก
ลงทุนรายใหญ่ในเวียดนามและภูมิภาคอาเซียน
6) เพิมความหลากหลายในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริ ษัท
การขยายการลงทุนในธุรกิจร้ านค้ าปลีกสมัยใหม่ในเวียดนามครังนี เป็ นการเพิ มความหลากหลายในการประกอบธุ รกิ จของ
กลุ่มบริ ษัท ทังประเภทธุรกิจและทีตังของธุรกิจ ซึงเป็ นแนวทางหนึงทีจะช่วยลดความเสี ยงหรื อผลกระทบทีอาจจะเกิดขึ นต่อ
กลุ่ ม บริ ษั ท กรณี ธุ ร กิ จหลักอย่ างใดอย่ า งหนึ งของกลุ่มบริ ษั ทในปั จจุ บัน มี ผ ลการดําเนิ น งานไม่ เป็ นไปตามแผนงานหรื อ
เป้ าหมายทีวางไว้ ไม่วา่ ด้ วยสาเหตุใดก็ตาม อนึง ในปี 2556 และงวด 6 เดือน ปี 2557 กลุ่มบริ ษัท มีรายได้ จากกลุ่มสิน ค้ าและ
บริการทางบรรจุภัณฑ์ ร้ อยละ 42.03 และร้ อยละ 41.65 กลุ่มสิน ค้ าและบริ การทางอุปโภคบริ โภค ร้ อยละ 36.88 และร้ อ ยละ
37.91 กลุ่มสิน ค้ าและบริการทางเวชภัณฑ์และทางเทคนิค ร้ อยละ 17.32 และร้ อยละ 17.61 และกลุ่มธุรกิจอืนๆ ร้ อยละ 4.09
และร้ อยละ 4.67 โดยแบ่ งเป็ นรายได้ จากการขายสิ นค้ า และให้ บริก ารภายในประเทศ ร้ อยละ 80.9 และร้ อ ยละ 78.2 และ
รายได้ จากการค้ าต่างประเทศ ร้ อยละ 19.1 และร้ อ ยละ 21.8 ซึงโดยส่วนใหญ่ ประมาณร้ อยละ 70 และร้ อ ยละ 67.5 มาจาก
ธุรกิจในเวียดนาม
7) สนับสนุนเป้ าหมายการดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริ ษัท
ด้ วยหนึงในเป้าหมายการดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริ ษัท คือ การเป็ นผู้นําในการผลิตและจัดจําหน่ ายสิ นค้ าอุปโภคบริ โภคทีใช้ ใน
ชีวิตประจําวันให้ แก่ลกู ค้ าในภูมิภาคอาเซียน ดังนัน การเข้ าทํารายการในครังนีทีทํ าให้ กลุ่มบริ ษัท มีช่อ งทางการจัดจําหน่าย
สิน ค้ าอุป โภคบริ โ ภคของตนเองในเวีย ดนามเพิ มขึ นครอบคลุ มทังในรู ป แบบค้ า ปลี ก และค้ า ส่ ง และส่ ง ผลให้ บ ริ ษั ท ฯ มี
โครงสร้ างพืนฐานในการผลิตและกระจายสินค้ า (Supply Chain Infrastructure) อย่ างครบวงจรในเวียดนาม เพือให้ เป็ นฐาน
ในการเชือมโยงการค้ าสู่ตลาดอืนในประเทศข้ างเคียงนัน จึงเป็ นการลงทุนทีจะช่ วยสนับ สนุน ให้ เป้าหมายดังกล่าวของกลุ่ม
บริษัทบรรลุผลสําเร็ จได้ ในอนาคต
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ข้ อด้ อยของการทํารายการ
1) ผลการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษัทอาจด้ อยลง
ภายหลังการเข้ าทํารายการ เมโทร เวียดนามจะมีสถานะเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ และ/หรื อบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ทําให้
บริษัทฯ อาจต้ องรับรู้ผลขาดทุนจากการดําเนินงานของเมโทร เวียดนาม เข้ ามาในงบการเงินของบริ ษัทฯ ในช่วงเริมต้ น ในกรณีที
ผู้บริหารของบริ ษัทฯ ไม่สามารถปรับปรุงผลการดําเนินงานของเมโทร เวียดนาม ให้ มีทิศทางทีดีขึนในอนาคตตามประมาณการ
ซึงอาจทําให้ ผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ด้ อยลงจากการจัดทํางบการเงิ น รวมดังกล่าว โดยสําหรั บงวด 9 เดือน สินสุดวันที
30 กันยายน 2556 เมโทร เวียดนามมีผลขาดทุนจํานวน 170.86 พัน ล้ านเวียดนามดอง (260.06 ล้ านบาท) อย่ างไรก็ดี ข้ อมูล
จากการสัมภาษณ์ผ้ บู ริ หารของบริษัทฯ ระบุว่า ภายหลังการเข้ าทํ ารายการ บริ ษัทฯ มี แ ผนงานหลายด้ านเพื อปรั บปรุงผลการ
ดําเนินงานของเมโทร เวียดนาม เช่น กลยุทธ์ทางการตลาดเพือเพิ มยอดขาย การปรับสัดส่ วนสินค้ า รวมถึ งการลดต้ นทุน และ
ควบคุมค่าใช้ จ่ายในด้ านต่างๆ เป็ นต้ น เพือให้ เมโทร เวียดนาม สามารถกลับมามีผลการดําเนินงานกําไร
2) เพิมภาระเงินกู้ยืมและค่าใช้ จ่ายดอกเบียจากสถาบันการเงินเพือเป็ นแหล่งเงินทุนสําหรับการเข้ าทํารายการ
ในกรณีทีทีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครังที 1/2557 อนุมัตใิ ห้ บริ ษัทฯ และ/หรื อ บริ ษั ทย่อ ยของบริ ษัท ฯ เข้ าซือเงินลงทุน ในเมโทร
เวียดนาม และอนุมตั กิ ารเพิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการจัดสรรหุ้น สามัญเพิ มทุน ของบริ ษัทฯ ให้ กับ ผู้ถือ หุ้นเดิมตาม
สัดส่วนการถือหุ้น และ/หรื อเสนอขายให้ แก่บุคคลในวงจํ ากัดทีมิ ใช่ บุคคลทีเกียวโยงกัน ของบริ ษัท ฯ ในกรณีทีมีห้ นุ เหลือ จาก
การจองซือหุ้นเกินสัดส่วนของผู้ถือหุ้นเดิม แหล่งเงินทุนสําหรับการเข้ าทํารายการของบริ ษั ทฯ นัน ส่ วนหนึงจะมาจากการเพิม
ทุน ซึ งในกรณี ที ผู้ถือ หุ้น เดิมของบริ ษั ท ฯ จองซือหุ้นสามั ญเพิ มทุน ทังจํ านวน บริ ษั ท ฯ จะได้ รับ เงิ น ค่ าหุ้น เพิ มทุน ก่ อ นหัก
ค่าใช้ จ่ายประมาณ 16,219.55 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 57.17 ของมูล ค่ารวมในการเข้ าทํารายการ โดยแหล่งเงิ น ทุนส่วนที
เหลือจะมาจากการกู้ยืม ซึงบริ ษัทฯ ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาข้ อเสนอ และเงือนไขการกู้ยืมจากสถาบัน การเงินต่างๆ รวมถึง
สกุลเงินกู้ทีเหมาะสมทังในส่วนของสกุลยูโร และ/หรื อสกุลบาท และหากบริ ษั ทฯ จะมีการกู้ยืมในสกุล ยูโร บริ ษัทฯ มีแ ผนงาน
ในการทําสัญญาป้องกัน ความเสี ยงของค่าเงิ น (hedging) ในส่วนนีด้ วย โดยบริ ษั ทฯ คาดว่าจะเป็ นเงิ นกู้ยืมระยะเวลาไม่ ตํา
กว่า 5 ปี และมีอตั ราดอกเบียเป็ นไปตามอัตราดอกเบียตลาดในขณะทีบริษัทฯ มีการกู้ยืม
ทังนี การเข้ าทํารายการดังกล่าว จะทําให้ บริ ษัทฯ มีภาระดอกเบียเพิ มขึนจากเงินกู้ยืม (ตามแผนงาน นอกเหนื อจากเงิ น กู้ยืม
ดังกล่ าว บริ ษัทฯ จะกู้เงิน จากวงเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงิ น (Bridging Loan) บางส่ วนเพือใช้ เป็ นแหล่งเงิ นทุน ใน
การเข้ าทํารายการ ก่อนทีบริ ษัทฯ จะได้ รับเงินสดจากการเพิมทุน ซึงต้ อ งใช้ ระยะเวลาในการดําเนิน การ) โดย ณ 30 มิถุน ายน
2557 บริ ษัทฯ มีหนี สินที มีภ าระดอกเบียจํ านวน 17,917.73 ล้ านบาท และมี อ ัตราส่ วนหนีสิน ทีมีภ าระดอกเบียต่อทุน 1.00
เท่า ภายหลังจากการเข้ าทํารายการ โดยในกรณีทีบริ ษัทฯ เพิมทุนได้ ทังจํานวน คาดว่าบริ ษัทฯ จะต้ องใช้ เงินกู้ยืมในการเข้ าทํ า
รายการประมาณ 12,150.45 ล้ านบาท รวมเป็ นหนีสิ นทีมี ภาระดอกเบี ยภายหลังการทํารายการประมาณ 30,068.18 ล้ าน
บาท และมีอัตราส่วนหนีสินทีมีภาระดอกเบียต่อ ทุนประมาณ 0.88 เท่า (พิจารณาจากงบการเงิ น ณ 30 มิถุนายน 2557 โดย
ไม่รวมผลการดําเนินงานทีจะเกิดขึนในอนาคต) อย่างไรก็ดี กรณีบริ ษัทฯ ไม่สามารถเพิมทุนได้ ตามแผนงาน จะส่ งผลให้ บริ ษัทฯ
อาจมีภาระหนีสินและภาระดอกเบียจากเงินกู้ยืมเพิมสูงขึน อนึง ทีซีซี โฮลดิงได้ แสดงความจํานงทีจะจองซือหุ้น สามัญเพิมทุน
เกิน สัดส่ วนตามสั ดส่ วนการถื อหุ้น จนกว่าจะหมดหรื อ จนกว่าจะไม่มีผ้ ถู ือ หุ้นรายใดประสงค์ที จะจองซือหุ้น สามัญเพิ มทุน
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ดังกล่ า วอีก ต่ อไป โดยอยู่ ภายใต้ เงือนไขว่า การจองซื อหุ้น ดังกล่ าวจะไม่ ทํา ให้ ทีซีซี โฮลดิงมีห น้ าที ในการทํ า คําเสนอซือ
หลักทรัพย์ ทงหมดของกิ
ั
จการ
3) ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นจากการเพิมทุนสําหรับใช้ เป็ นแหล่งเงินทุน ในการคืนเงิน กู้ยืมระยะสันเพือใช้ เป็ นแหล่งเงิ นทุนในการเข้ า
ทํารายการ
ตามทีบริษัทฯ ได้ ขออนุมัติจากทีประชุมวิส ามัญผู้ถือหุ้นครังที 1/2557 ในการเพิมทุนจดทะเบียนของบริ ษัท ฯ จํานวนไม่เกิ น
360,434,444 หุ้น มูลค่าหุ้นทีตราไว้ ห้ ุน ละ 1.00 บาท รวมจํ านวน 360,434,444 ล้ านบาท และการจัดสรรหุ้น สามัญเพิ มทุน
ของบริ ษัท ฯ ดังกล่ าวให้ ผ้ ู ถือหุ้นเดิมของบริ ษั ท ฯ ตามสัดส่ วนการถือ หุ้น ในอัตราจัดสรร 9 หุ้น เดิมต่อ 2 หุ้น ใหม่ และ/หรื อ
บุคคลในวงจํากัด ในราคาเสนอขาย 45 บาทต่อหุ้น เพือใช้ เป็ นแหล่งเงิ น ทุนในการเข้ าทํา รายการ ทังนี ในกรณีทีผู้ถือ หุ้นเดิม
ทุกรายใช้ สิทธิในการจองซือหุ้นสามัญเพิมทุนทังหมด จะไม่ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อ ผู้ถือ หุ้นในด้ านสัดส่ วนการถือหุ้น (Control
Dilution) เนืองจากเป็ นการจัดสรรตามสั ดส่วนการถือ หุ้นเดิม อย่างไรก็ดี ในกรณีที ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้ สิท ธิ ในการจองซือหุ้น
สามัญเพิมทุนจะก่อให้ เกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ดังนี
ตารางที 18 ผลกระทบต่ อผู้ถือหุ้นจากการเพิมทุนของบริษัทฯ*
ผลกระทบต่อผู้ถอื หุ้ น
กรณีที 1 ผู้ถือหุ้นเดิมใช้ สทิ ธิในการจองซือหุ้น
สามัญเพิมทุน ทังหมด
กรณีที 2 ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้ สทิ ธิในการจองซือ
หุ้นสามัญเพิมทุนทังหมด

ด้ านสัดส่ วนการถือหุ้น
Control Dilution
(ร้ อยละ)
0.00

ด้ านกําไรสุทธิต่อหุ้น**
Earning Dilution
(ร้ อยละ)

ด้ านราคาตลาด
ของหุ้นสามัญ***
Price Dilution (ร้ อยละ)

18.18

3.64

18.18

18.18

3.64

รายละเอียดการคํานวณผลกระทบต่ อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect)*
หน่วย: จํานวนหุ้นหน่วยเป็ นล้ านหุ้น และจํานวนเงิน หน่วยเป็ นล้ านบาท

1. Control Dilution

2.Earning Dilution***

=
=
=
=
=
=

จํานวนหุ้น เพิมทุน / (จํานวนหุ้นก่อนเสนอขายหุ้น เพิมทุน** + จํานวนหุ้นเพิมทุน)
360.43 / (1,621.96+360.43)
ร้ อยละ 18.18
(EPS ก่อนเสนอขายหุ้นเพิมทุน – EPS หลังเสนอขายหุ้นเพิมทุน ) / EPS ก่อนเสนอขายหุ้นเพิมทุน
(1.22 – 0.99) / 1.22
ร้ อยละ 18.18

โดยที:

EPS ก่อนเสนอขาย

EPS หลังเสนอขาย

= กําไรสุทธิของบริษัทฯ สําหรับ 4 ไตรมาสย้ อนหลังสินสุด 30 มิถุนายน 2557 / จํานวนหุ้นก่อนเสนอ
ขาย
= 1,971.81 / 1,621.96
= 1.22 บาทต่อหุ้น
= กําไรสุทธิของบริษัทฯ สําหรับ 4 ไตรมาสย้ อนหลังสินสุด 30 มิถุนายน 2557/ (จํานวนหุ้นก่อนเสนอ
ขาย + จํานวนหุ้นเพิมทุน)
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3. Price Dilution

โดยที :
ราคาตลาดหลังการ
เสนอขาย

= 1,971.81 / (1,621.96+360.43)
= 0.99 บาทต่อหุ้น
= (ราคาตลาดก่อ นเสนอขายหุ้น เพิมทุน – ราคาหลังเสนอขายหุ้นเพิ มทุน) / ราคาตลาดก่อ นการ
เสนอขายหุ้น เพิมทุน
= (56.26 – 54.21) / 56.26
= ร้ อยละ 3.64
= [(ราคาตลาดก่อนเสนอขาย**** x จํานวนหุ้นก่อนเสนอขาย) + (ราคาใช้ สิทธิซอหุ
ื ้ นเพิมทุน x
จํานวนหุ้น เพิมทุน)] / (จํานวนหุ้นก่อนเสนอขาย + จํานวนหุ้นเพิมทุน)
= [(56.26 x 1,621.96 ล้ านหุ้น) + (45.00 x 360.43 ล้ านหุ้น )] / (1,621.96 + 360.43 ล้ านหุ้น )
= 54.21 บาทต่อหุ้น

หมายเหตุ * ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นคํานวณโดยกําหนดให้ จํานวนหุ้นสามัญเพิมทุนเท่ ากับ 360.43 ล้ านหุ้น ทีราคาเสนอขายเท่ากับ
45.00 บาทต่อหุ้น ตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครังที 8/2557 ทังนี ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นอาจเปลียนแปลงไปจากตาราง
ข้ างต้ น ในกรณีทีจํานวนหุ้นสามัญทีเสนอขายและราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนดังกล่าวเปลียนแปลงไป
** รวมประมาณการจํานวนหุ้นรองรับตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ESOP ของบริษัทฯ ทีสามารถใช้ สิทธิได้ ก่อนการเสนอขายหุ้น
เพิมทุน โดย ณ วันที 1 กันยายน 2557 บริษัทฯ มีห้ นุ ชําระแล้ ว 1,592.17 ล้ านหุ้น อย่างไรก็ดี หากคํานวณจากจํานวนหุ้น
ชําระแล้ วในปั จจุบนั (กรณีไม่มีผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิ ESOP ใช้ ส ิทธิในการแปลงสภาพก่อ นวันเสนอขายหุ้น เพิมทุน )
จํานวนหุ้น เพิมทุน จะเปลียนแปลงเป็ น 353.82 ล้ านหุ้น อย่ างไรก็ดี Control Dilution, Earning Dilution และ Price
Dilution ไม่แตกต่างกัน
*** ทีปรึกษาทางการเงินอิสระคํานวณ Earning Dilution โดยอ้ างอิงจากผลกําไรสุทธิของบริษัทฯ สําหรับ 4 ไตรมาสย้ อนหลัง
สินสุด 30 มิถุนายน 2557 เท่ากับ 1,971.81 ล้ านบาท อย่างไรก็ ดี ผลการดํ าเนินงานของบริษัทฯ อาจเปลียนแปลงไป
ภายหลังการเข้ าซือเงินลงทุนในเมโทร เวียดนาม ทังนี หากพิ จ ารณาว่าบริ ษัท ฯ จะมี การเพิมทุนในช่ วงครึ งปี หลังของปี
2558 จํานวนหุ้น ถัวเฉลียถ่วงนํ าหนัก จะมี จํานวน 1,802.17 ล้ านหุ้ น คํา นวณมาจากจํานวนหุ้นในครึ งปี แรกเท่ากับ
1,621.96 ล้ านหุ้น และหุ้นครึงปี หลังเท่ากับ 1,982.39 ล้ านหุ้น ในกรณีนีจะมี Earning Dilution ประมาณร้ อยละ 10.00
**** ราคาตลาดอ้ างอิงสําหรับคํานวณผลกระทบด้ านราคา กําหนดโดยใช้ ราคาตลาดถัวเฉลียถ่วงนําหนัก 15 วันทําการ ถึงวันที
19 สิงหาคม 2557 ซึงเป็ นวันทีคณะกรรมการบริษัท ครังที 8/2557 มีมติให้ จ ัดสรรหุ้นเพิมทุน เท่ากับ 56.26 บาทต่อหุ้น

4) ผลกระทบต่อความสามารถในการจ่ายเงินปั นผลของบริษัทฯ
เนืองจากแหล่งเงินทุนบางส่วนทีบริ ษัทฯ และ/หรื อบริษัทย่อยใช้ ในการเข้ าซือเงินทุนในเมโทร เวียดนาม มาจากเงินกู้ยืม ซึงทํา
ให้ บริ ษัทฯ จะมีภาระหนีสินและค่าใช้ จ่ายดอกเบียเพิมขึนภายหลังการเข้ าทํารายการ ประกอบกับปั จจุบัน เมโทร เวียดนามมี
ผลการดําเนิน งานขาดทุน ดังนัน กรณี บริ ษัทฯ ไม่ ส ามารถปรั บ ปรุงผลการดํา เนิน งานในอนาคตของเมโทร เวียดนามให้ มี
ทิศทางทีดีขึนตามแผนงานทีวางไว้ อาจส่งผลต่อ กระแสเงิ นสดจากการดําเนินงานบริ ษั ทฯ เพือใช้ ในการชํ าระคืน เงิ นกู้และ
ความสามารถในการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัท ฯ ในอนาคต อนึง อัตราการจ่ ายเงิ นปั นผลของบริ ษัทฯ ในปี 2554 – 2556 คิด
เป็ นร้ อยละ 54.18 ร้ อยละ 55.24 และร้ อยละ 55.04 ตามลําดับ ในขณะทีบริ ษัท ฯ กําหนดนโยบายการจ่ายเงินปั นผลไว้ ไม่ ตํา
กว่าร้ อยละ 50 ของกํ าไรสุทธิ หลังหักภาษี แ ละสํารองตามกฎหมาย (ถ้ ามี) โดยบริ ษั ทฯ จะพิจารณาจากกระแสเงิ นสด และ/
หรื อ โครงการการลงทุน หรื อการขยายการลงทุนต่างๆ จากธุรกิจทีดําเนินอยู่ในปั จจุบันหรื อธุรกิจใหม่ๆ ในอนาคต
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5) เป็ นการลงทุนในธุรกิจใหม่ทีกลุ่มบริษัทมีประสบการณ์ในการดําเนินธุรกิจทีจํากัด
ด้ วยเหตุทีกลุ่มบริ ษัทยังไม่เคยมีการลงทุนในธุรกิจศูนย์ จําหน่ายสิ นค้ าอุปโภคและบริ โภคแบบค้ าส่ง แบบชําระเงิ นสดและบริ การ
ตนเอง (Cash & Carry) เช่ น ห้ าง METRO มาก่อน ซึงด้ วยข้ อจํ ากัดดังกล่ าว อาจทําให้ บริ ษั ทฯ ต้ องใช้ ระยะเวลาในการศึกษา
ธุรกิจและพึงพิงความรู้ และประสบการณ์ ของบุคลากรเดิมของเมโทร เวียดนามในช่ วงแรกของการเข้ าบริ หารจัดการ อย่างไรก็ ดี
ด้ วยในปั จจุบัน กลุ่มบริ ษัทเป็ นหนึงในผู้นําในธุรกิจสิ นค้ าและบริ การทางอุปโภคบริ โภคอย่ างครบวงจรของไทย ซึงรวมถึ งธุ รกิ จ
ร้ านค้ าปลี กประเภทอื น อี กทังมี การดําเนิ นธุ รกิ จเกี ยวกับสิ นค้ าอุปโภคบริ โภคในเวียดนามหลายด้ าน ทั งในฐานะผู้ผลิ ต ผู้
ให้ บริ การนําเข้ าส่งออกและกระจายสิ นค้ า รวมถึ งธุ รกิจร้ านสะดวกซื อ ดังนัน กลุ่มบริ ษัท อาจนําความรู้ ความเชี ยวชาญ และ
ประสบการณ์ในการดําเนินธุรกิจดังกล่าวข้ างต้ นมาปรับใช้ ในการบริหารจัดการธุรกิจร้ านค้ าส่งขนาดใหญ่ของเมโทร เวียดนามได้
6) ผลกระทบจากการบันทึกค่าความนิยมของเมโทร เวียดนามในงบการเงินของบริ ษัทฯ
ภายหลังการเข้ าทํารายการในครังนี บริษัทฯ อาจได้ รับผลกระทบจากการบัน ทึกค่าความนิ ยม (Goodwill) ในกรณีทีราคาเข้ า
ซือเงินลงทุนในเมโทร เวียดนาม มีมลู ค่าสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ แ ละหนี สิน ของเมโทร เวียดนาม ณ วันทําการซือ
ขาย (ค่าความนิยม เท่ากับส่วนต่างของมูลค่า ยุติธรรมของสินทรัพย์ ซึงรวมถึงสิน ทรัพ ย์ ทีมี ตวั ตนและไม่มีตวั ตน และหนีสิน
ของกิจการเป้าหมายกับมูลค่าซือขายจริ งในบัญชี) โดยมูล ค่าในการเข้ าทํารายการครังนีเท่ากับ 655.00 ล้ านยูโร หรื อ คิดเป็ น
28,370 ล้ านบาท (อัตราแลกเปลียนทีกําหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ณ 6 สิงหาคม 2557 เท่ากับ 43.3 บาทต่อ 1 ยูโร)
โดยคํานวณจากกรณีทีกิจการไม่มีหนีสินทีมี ภาระดอกเบี ยและไม่มีเงิ นสดในขณะที มูลค่าของสินทรัพย์ ตามงบการเงิ นฉบับ
ตรวจสอบล่าสุดของเมโทร เวียดนาม ณ 30 กันยายน 2556 เท่ากับ 6,476,166.87 ล้ านเวียดนามดอง หรื อคิดเป็ น 9,856.07
ล้ านบาท (อัตราแลกเปลียน ณ วันที 6 สิงหาคม 2557 ที 657.07 เวียดนามดอง ต่อ 1 บาท (ทีมา : Bloomberg)) โดยในกรณี
ทีภายหลังการเข้ าทํารายการ กลุ่มบริษัทไม่สามารถปรั บปรุงผลการดําเนิ น งานของเมโทร เวียดนามตามทีคาดการณ์ ไว้ อาจ
ส่งผลให้ บริ ษัท ฯ ต้ องทํ าการประเมิน การด้ อ ยค่าของสิ น ทรั พย์ ค่า ความนิ ยมดัง กล่าวในภายหลัง ซึ งจะมีผ ลกระทบต่องบ
การเงินของบริษัทฯ ในอนาคต
ทังนี บริ ษัท ฯ จะจัดให้ มีก ารประเมิน มูล ค่ายุติธรรมของสิ นทรัพ ย์ แ ละหนี สิน ของเมโทร เวี ยดนาม ณ วัน ทํา การซือขาย
ภายหลังจากการเข้ า ซือเงิ น ลงทุนในครังนีเสร็ จสมบูรณ์ ซึงหากภายหลังจากการประเมิน มูลค่ายุติธรรม และบริ ษัทฯ ต้ อ ง
บันทึกค่าความนิยมในจํานวนทีสูง อาจส่งผลกระทบต่อการคํานวณขนาดรายการได้ มาจําหน่ายไป และ/หรื อ รายการทีเกียว
โยงกัน ในอนาคต (ถ้ ามี) ของบริ ษัทฯ อย่ างไรก็ดี เนืองจากบริษั ทฯ มี แ ผนทีจะออกหุ้นสามัญเพิมทุนให้ แก่ ผ้ ถู ือ หุ้นเดิมตาม
สัดส่วนการถือหุ้น (Right Offerings) เพือเป็ นแหล่งเงินทุนบางส่วนในการเข้ าทํารายการครังนี การเพิมทุนดังกล่ าวจะส่งผลให้
NTA ของบริษัทฯ เพิมขึน และในกรณีทีกลุ่มบริ ษัทมีการเข้ าทํารายการได้ มาจํ าหน่ายไป และ/หรื อ รายการทีเกียวโยงกันใน
อนาคต บริษัทฯ จะปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ ทีเกียวข้ องกับการเข้ าทํารายการดังกล่าว
ความเสียงในการทํารายการ
1) ความเสียงทีเกียวข้ องกับการเข้ าทํารายการ
 ความเสียงกรณีเงื อนไขบังคับ ก่อนการทํารายการไม่เป็ นผลสํ าเร็ จ : ตามข้ อกําหนดในสัญญาซือขาย ได้ กําหนดเงื อนไข
บังคับก่อนทีคูส่ ัญญาทังสองฝ่ ายต้ องดําเนินการให้ บรรลุผลสําเร็ จก่ อ นเข้ าทํารายการหลายประการ ได้ แ ก่ การเข้ าซือเงิน
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ลงทุนในเมโทร เวี ยดนามต้ อ งได้ รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ของบริ ษัท ฯ และปลอดจากการถูกควบคุมในเรื องการควบรวม
กิจการ ด้ านการแข่งขันทางการค้ าจากหน่วยงานทีเกียวข้ องของเวียดนาม บริ ษัทฯ และ/หรื อ บริ ษั ทย่อ ยของบริ ษัทฯ ต้ อง
ได้ รับใบอนุญาตลงทุนฉบับแก้ ไข ซึงต้ องใช้ ระยะเวลาดําเนินการของรัฐบาลเวียดนาม รวมทัง ต้ องไม่มีการเปลียนแปลงใน
สาระสําคัญใดๆ เกิดขึน ระหว่างวันทีมีการลงนามสัญญาซือขายและวัน ก่อนวันทีมีการออกใบอนุญาตลงทุนฉบับแก้ ไข
ดังนัน กรณีเงือนไขบังคับก่อนข้ อหนึงข้ อใดไม่บ รรลุผลสําเร็ จ ซึงเป็ นเหตุให้ บ ริ ษัท ฯ และ/หรื อ บริ ษัทย่อ ยของบริ ษัท ฯ ไม่
สามารถเข้ า ทํารายการได้ นัน บริ ษั ทฯ ต้ องจ่ายชํ าระค่าใช้ จ่า ยที เกี ยวข้ อ งกับการเข้ าทํ ารายการโดยสูญเปล่ า เช่ น ค่า
ตรวจสอบสถานะกิจการ (Due Diligence) ของเมโทร เวียดนาม ค่าที ปรึ กษากฎหมาย ค่าที ปรึ กษาทางการเงิ นในการเข้ า
ทํารายการ ค่าธรรมเนียมในการจัดหาหนังสือคําประกันในการชําระราคา เป็ นต้ น
 ความเสี ยงจากอัตราแลกเปลียน: เนื องจากบริ ษั ท ฯ และ/หรื อ บริ ษั ท ย่ อ ยของบริ ษั ท ฯ จะชํ าระค่า เงิ นลงทุน ในเมโทร
เวียดนาม จํานวนประมาณ 655.00 ล้ านยูโร ให้ แก่ผ้ ขู ายในงวดเดียวเป็ นเงินสกุลยูโร ณ วันทีทํ าการซือขาย ดังนัน บริ ษัทฯ
จึงมีความเสียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลียนในการเข้ าทํารายการครังนี อย่ างไรก็ดี ผู้บริ หารของบริ ษัทฯ แจ้ งว่า
บริ ษัทฯ มีแผนงานในการทําสัญญาป้องกันความเสียงของค่าเงิน (hedging) ในสัดส่วนใหญ่ ต่อ สัดส่ วนเงิ นลงทุน เพือเป็ น
การลดความเสี ยงจากการผันผวนของค่าเงิ น ซึงอยู่ ระหว่า งการพิจารณาวงเงิน และเงื อนไขต่างๆ ที ได้ รับ จากสถาบัน
การเงิน
2) ความเสียงกรณีทีผลการดําเนินงานของเมโทร เวียดนามไม่เป็ นไปตามทีคาดการณ์ ไว้
กรณีทีผลการดําเนินงานของเมโทร เวียดนามไม่ เป็ นไปตามทีคาดการณ์ ไว้ ซึงอาจเกิดขึ นได้ จากหลายสาเหตุ เช่น การชะลอ
ตัวของเศรษฐกิ จเวีย ดนาม การดํ าเนิ น การปรั บ ปรุ งผลการดําเนิ น งานของเมโทร เวี ยดนาม มี ความล่ าช้ า และ/หรื อ การ
ประสานประโยชน์ ทางธุ รกิ จ ระหว่างธุ รกิ จเดิมของกลุ่ มบริ ษัท กั บ เมโทร เวี ยดนามไม่ เป็ นไปตามที คาดการณ์ ไ ว้ รวมถึ ง
ภาวการณ์แข่งขันในธุรกิจร้ านค้ าปลีกสมัยใหม่ของเวียดนามทีอาจเพิมขึนจากการมีผ้ ปู ระกอบการเพิมขึน และ/หรื อ แผนการ
ขยายธุรกิจของผู้ประกอบการเดิม เช่น กรณีที Saigon Co-op ซึงเป็ นผู้ประกอบการรายใหญ่ ในธุ รกิ จดังกล่ าวได้ ข ยายธุ รกิ จสู่
การให้ บริ การศูนย์ ค้าส่ งสิ นค้ าอุปโภคและบริ โภคขนาดใหญ่ ภายใต้ ชือ “Co – op Xtra Plus” เมือปี 2556 และมี แผนงานจะ
เปิ ดสาขาเพิมขึ น 1 – 2 แห่ งต่ อปี ซึงถือ เป็ นคู่แ ข่งทางตรงกับ ห้ าง METRO เวีย ดนาม เป็ นต้ น กรณี ดงั กล่า วอาจส่ งผลให้
ผลตอบแทนทีบริ ษัทฯ คาดว่าจะได้ รับ จากการลงทุน ในเมโทร เวียดนามไม่เป็ นไปตามที คาดการณ์ ไว้ ส่งผลให้ บริ ษัทฯ อาจ
ต้ องมีการด้ อยค่าเงินลงทุนดังกล่าว อนึง ตามเงือนไขภายหลังการเข้ าทํ ารายการ ผู้ขายหรื อบริ ษัท ในกลุ่มผู้ขายจะไม่ ดําเนิน
ธุรกิจร้ านค้ า ประเภท Wholesale และ Cash & Carry หรื อธุ รกิ จร้ านค้ าปลีกสิ นค้ าประเภทอาหาร อัน จะเป็ นการแข่ งขันกัน
กับการประกอบธุ รกิ จของเมโทร เวียดนาม ในช่วงระยะเวลา 30 เดือน ภายหลังจากการเข้ าทํารายการเสร็ จสิน อีกทัง ที
ปรึ กษาทางการเงิ น อิ ส ระเห็ นว่าหากกลุ่มผู้ข ายประสงค์ จะเข้ าดํ าเนิน ธุ ร กิ จข้ างต้ นในเวียดนามอี กครั ง กลุ่ มผู้ ขายจะต้ อ ง
ดําเนินการตามขันตอนในการขอใบอนุญาตต่อหน่วยงานทีเกียวข้ อง ซึงอาจมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างน้ อย
3) ความเสียงจากผลกระทบทีอาจจะเกิดขึนจากการดําเนินธุรกิจห้ าง METRO เวียดนามด้ วยชือการค้ าอืน
อ้ างอิงข้ อมูลจากการสัมภาษณ์ผ้ บู ริหารของบริ ษัทฯ ทีระบุว่า บริ ษัท ฯ มีแผนทีจะดําเนินธุ รกิจห้ าง METRO เวียดนามด้ วยชื อ
การค้ าอืน ภายหลังจากการเข้ าทํารายการประมาณ 12-18 เดือน เพือให้ บริษัทฯ มีระยะเวลาในการศึกษาตลาดและเตรี ยมตัว
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ก่อนการเปลียนแปลงชือการค้ าเพือสร้ างช่องทางการจัดทําหน่ายในรูปแบบศูนย์ จําหน่ายสินค้ าอุปโภคและบริ โภคแบบค้ าส่ง
ด้ วยชือการค้ าของบริษัทฯ ซึงการเปลียนแปลงชือการค้ าของห้ าง METRO เวียดนามทีจะเกิดขึนในอนาคตนี อาจส่งผลกระทบ
ต่อผู้บริ โภค (Market Sentiment) โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้ าที มีความภักดี (Brand Loyalty) กับ ชือการค้ า “METRO” ซึงอาจมี
ผลกระทบต่อยอดขายในอนาคตของห้ าง METRO เวียดนามในช่วงทีเกิ ดการเปลียนแปลงดังกล่าว หรื อ ในกรณีทีค่าใช้ จ่าย
และเงินลงทุนทีกลุ่มบริ ษัท คาดว่าจะต้ องใช้ ในการดําเนิ น การดังกล่าวไม่ เป็ นไปตามแผนงานทีวางไว้ อย่ างไรก็ดี บริ ษัท ฯ มี
แผนการดําเนินงานเพือสนับสนุนการเปลียนชือการค้ าดังกล่าว เช่น การจัดกิจกรรมทางการตลาด
4) ความเสียงจากข้ อกําหนดในการประกอบธุรกิจร้ านค้ าปลีกสมัยใหม่ในประเทศเวียดนาม
ด้ วยปั จจุบั น การดํา เนิ น ธุ ร กิ จร้ านค้ าปลี กสมัยใหม่ ใ นเวี ยดนามยัง มี ข้ อ จํ ากัด และ/หรื อ อุ ป สรรคในการดํา เนิ น ธุ รกิ จของ
ชาวต่างชาติบางประการ เช่ น ข้ อกําหนดให้ ผ้ ูประกอบการชาวต่างชาติต้อ งมีการยื นขอใบอนุญาตเมื อต้ องการเปิ ดสาขาใหม่
จากหน่ว ยงานภาครั ฐระดับ ประเทศและระดับ ท้ อ งถิ น ซึงการอนุญาตขึ นอยู่กับผลการทดสอบความจํ าเป็ นทางเศรษฐกิ จ
(economic needs test) เป็ นสํ าคัญ เช่น การพิจารณาจากความหนาแน่น ของประชากรในพืนที นันๆ ร่ วมกับจํ านวนร้ านหรื อ
ศูนย์ค้าปลีกสมัยใหม่ทีมีอยู่เดิมในพืนทีดังกล่ าว และเสถียรภาพของตลาด (Market Stability) เป็ นสํ าคัญ นัน เป็ นความเสี ยง
ให้ อ าจไม่สามารถขยายสาขาใหม่ได้ ตามแผนงานทีวางไว้ และ/หรื อ ทํ าให้ การขยายสาขาใหม่ของห้ าง METRO เวียดนามมี
ความล่าช้ า ซึงจะส่งผลต่อขีดความสามารถในการแข่งขันและผลดําเนินการในอนาคตของเมโทร เวียดนาม เป็ นผลต่อเนืองให้
บริษัทฯ ไม่ได้ รับผลตอบแทนจากการลงทุนในเมโทร เวียดนามตามเป้ าหมายทีวางไว้
5) ความเสียงจากการลงทุนในประเทศเวียดนาม
แม้ ปั จจุบ ัน รัฐบาลเวียดนามมี นโยบายส่งเสริ มการลงทุน ในประเทศ โดยได้ มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและปรับปรุ ง
แก้ ไขระเบียบต่างๆ เพือเอือต่อ การลงทุนมากขึน เช่น รั ฐบาลยื นยันจะไม่ ยึดกิ จการเป็ นของรั ฐ การอนุญาตให้ ชาวต่างชาติ
สามารถเป็ นเจ้ าของกิจการได้ ร้อยละ 100 การอนุญาตให้ นักลงทุนต่างชาติสามารถนําสิทธิ การใช้ ทีดินมาเป็ นหลักประกัน
การกู้เงินได้ การปรับลดอัตราภาษี เงินได้ นิติบุคคลเพิ มเติมจากร้ อ ยละ 22 เป็ นร้ อยละ 20 ในปี 2559 เป็ นต้ น อย่างไรก็ ดี การ
ลงทุน ในเวี ยดนามยังมี ค วามเสี ยงจากหลายปั จจัย เช่ น ข้ อ จํ ากั ด ด้ า นสาธารณู ป โภคและระบบคมนาคมขนส่ ง มี ก าร
เปลียนแปลงกฎหมายและกฎระเบียบด้ านการค้ าและการลงทุน อยู่เสมอ การปรั บตัวเพิ มขึนของค่าแรงในประเทศ ซึงด้ วย
ความเสียงดังกล่าว อาจทําให้ กลุ่มบริ ษัทมี ความเสียงในการลงทุน และ/หรื อ ประกอบธุรกิจในเวียดนามมากขึนจากการเพิม
สัดส่วนการลงทุนในเวียดนามภายหลังบริ ษัทฯ และ/หรื อบริษัทย่อยของบริ ษัทฯ เข้ าลงทุนในเมโทร เวียดนามครังนี
2.3

ความเป็ นธรรมของราคาและเงือนไขของรายการ

2.3.1 ความเป็ นธรรมของราคาในการเข้ าทํารายการ
ทีปรึ กษาทางการเงิน อิส ระได้ ป ระเมิ น มูล ค่ายุติธรรมของเมโทร เวียดนามด้ ว ยวิธีทางการเงิ นต่างๆ เพือใช้ ในการพิ จารณาให้
ความเห็นเกียวกับความเหมาะสมของราคาเข้ าทํารายการ โดยมีรายละเอียดของการประเมินมูลค่าด้ วยวิธีทางการเงิน 3 วิธี ดังนี
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1) วิธีมลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach)
2) วิธีเปรียบเทียบกับอัตราส่วนในตลาด (Market Comparable Approach)
 วิธีอตั ราส่วนมูลค่าของกิจการต่อรายได้ (Enterprise Value to Sales)
 วิธี อัตราส่วนมูลค่าของกิจการต่อ กําไรก่อนหักดอกเบี ยจ่าย ภาษี เงิน ได้ ค่าเสือมราคา และค่าใช้ จ่ายตัดจํ าหน่าย
(Enterprise Value to Earnings before Interest, Tax, Depreciation and Amortization Ratio Approach)
 วิธีอตั ราส่วนราคาต่อกําไรต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio Approach)
 วิธีอตั ราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value Approach)
3) วิธีเทียบเคียงกับการซือขายอืน (Precedent Transaction Approach)
 วิธีเทียบเคียงอัตราส่วนมูลค่าของกิจการต่อรายได้ (Implied Enterprise Value to Sales)
 วิธีเทียบเคียงอัตราส่วนมูลค่าของกิ จการต่อกํ าไรก่ อนหักดอกเบียจ่าย ภาษี เงิ น ได้ ค่าเสื อมราคา และค่าใช้ จ่ายตัด
จําหน่ าย (Implied Enterprise Value to Earnings before Interest, Tax, Depreciation and Amortization Ratio
Approach)
รายละเอียดในการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของเมโทร เวียดนาม ในแต่ละวิธีเป็ นดังนี
1) วิธีมลู ค่ าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach)
การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมด้ วยวิธีนี เป็ นวิธีการประเมินมูลค่าโดยคํานึงถึงความสามารถในการสร้ างกระแสเงิ นสดในอนาคตของเม
โทร เวียดนาม โดยการคิดลดกระแสเงินสดอิ สระ (Free Cash Flow to Firm) ทีคาดว่าจะได้ รับจากการจัดทําประมาณการทาง
การเงิน ด้ วยต้ นทุนทางการเงินถัวเฉลี ยถ่ วงนําหนัก (Weighted Average Cost of Capital: WACC) เพือหามูลค่าปั จจุบันสุทธิ ข อง
เมโทร เวียดนามซึงทีปรึกษาทางการเงินอิสระได้ จัดทําประมาณการทางการเงิน โดยอ้ างอิ งจากประมาณการทีได้ รับจากบริ ษัท ฯ ซึง
บริ ษัทฯ ได้ มีการปรับปรุงข้ อมูลทางการเงินจากมาตรฐานการบัญชีเวียดนามเป็ นมาตรฐานการบัญชีร ะหว่างประเทศ ทีสอดคล้ อง
กับการบันทึกบัญชีของบริษัทฯ โดยทีปรึ กษาทางการเงินอิสระได้ ทําการปรั บ ปรุ งสมมติฐานบางรายการให้ ส ะท้ อนถึงสภาวะตลาด
และการแข่งขันในอุตสาหกรรม รวมถึ งสภาพเศรษฐกิจโดยรวม และให้ เป็ นไปตามหลัก ความระมัดระวัง (Conservative Basis)
ทังนี ทีปรึ กษาทางการเงินอิ ส ระได้ จัดทําประมาณการทางการเงิน ตังแต่ปี 2557 - 2594 ตามระยะเวลาใบอนุญาตของเมโทร
เวียดนามทีมีอยู่ใ นปั จจุบ ัน โดยประมาณการทางการเงิ นดังกล่ าว จัดทํ าขึนภายใต้ ส มมติฐานว่าจะไม่มีการเปลียนแปลงใดๆ ทีมี
นัยสําคัญต่อการดําเนินธุรกิจของเมโทร เวียดนาม และในกรณีทีมีเหตุการณ์ใดๆ ทีอาจส่งผลกระทบอย่ างมี นัยสําคัญต่อการดําเนิ น
ธุรกิจของเมโทร เวียดนาม อาจส่งผลให้ การประเมินมูลค่าเปลียนแปลงไปด้ วยเช่นกัน
สมมติฐานสําคัญทีใช้ ในการจัดทําประมาณการทางการเงินมีดังนี
1) รายได้ จากการขาย
ทีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการรายได้ จากการขาย โดยอ้ างอิงจากรายได้ จากการขายสินค้ าเฉลียต่อ ตารางเมตรของพืนที
ขายของร้ านค้ าทีมีในปั จจุบันจํ านวน 19 สาขา รวมถึงแผนการเปิ ดสาขาใหม่ จํานวน 9 สาขาในปี 2560 – 2564 ซึงเป็ นสาขาทีมี
การศึกษาเรืองทําเลทีตังทีค่อนข้ างชัดเจนในปั จจุบัน จากนันประมาณการอัตราการเติบโตของรายได้ สํ าหรั บแต่ละสาขาซึงมี การ
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เปิ ดร้ านในช่วงระยะเวลาทีต่างกัน โดยที ปรึ กษาทางการเงิ น อิสระประมาณการรายได้ โดยพิจารณาจากข้ อ มูลในปี 2554 – 2556
ประกอบกับประมาณการจากผู้บริหารของบริษัทฯ โดยมีอตั ราการเติบโตเฉลียในแต่ละปี ดังนี

2558
อัตราการเติบโตของ
รายได้ จากการขาย
จํานวนสาขา

ตารางที 19 อัตราการเติบโตของรายได้ จากการขาย
2559
2560
2561
2562
2563
2564

6.8%

11.1%

12.9%

14.4%

14.8%

15.2%

12.4%

19

19

21

23

25

27

28

2565

2566-2594

9.6% 7.9 – 5.5%
28

28

ในปี 2557 (สินสุด ณ 30 กันยายน 2557) ซึงเป็ นระยะเวลาก่อ นที บริ ษัท ฯ จะเข้ าทํารายการ ทีปรึ กษาทางการเงินอิส ระประมาณ
การรายได้ ใกล้ เคียงรายได้ ในปี 2556 ซึงสอดคล้ องกับผลประกอบการของเมโทร เวียดนาม สําหรั บงวด 9 เดือ น (1 ตุลาคม 2556 –
30 มิถุนายน 2557) จากงบการเงินภายในของเมโทร เวียดนาม และประมาณการอัตราการเติบโตในปี 2558 ซึงเป็ นปี ทีบริ ษัทฯ เริ ม
ดําเนินธุรกิ จใน เมโทร เวียดนามเป็ นปี แรกเท่ากับร้ อยละ 6.8 (ประมาณการอัตราเงิ นเฟ้อของประเทศเวียดนามในปี 2557 -2558
จากรายงาน Economic Outlook ฉบับเดือนเมษายนของ IMF ทีร้ อยละ 6.3 และร้ อ ยละ 6.2 ตามลํ าดับ ) และประมาณการเติบ โต
เพิมขึนเป็ นร้ อยละ 11.1 ในปี 2559 จากแผนการดําเนิ นการของฝ่ ายบริ ห ารของบริ ษัทฯ ทีจะปรับกลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย โดยมุ่งเน้ น
จํา หน่ า ยสิ น ค้ าและให้ บ ริ การแก่ ลูก ค้ าในกลุ่มเป้ าหมายหลัก (Core Target Groups Strategy) ตามผลการศึกษาการตลาด
(Segmenting – Targeting – Positioning Analysis: STP) ของบริ ษัทฯ รวมถึ งการปรับสัดส่ วนการขายสิ นค้ าแต่ล ะประเภทให้ ตรง
กับความต้ องการของผู้บริโภคในเวียดนามมากขึน อาทิ เช่ น การเพิมความหลากหลายของสินค้ าบางประเภท การปรั บปรุงการจัด
วางสินค้ า เป็ นต้ น ซึงทีปรึ กษาทางการเงินอิส ระเห็น ว่าแผนงานดังกล่าวน่าจะมีส่วนช่วยผลักดันให้ ยอดขายของบริ ษัทฯ เติบโตได้
ตามเป้าหมาย อย่ างไรก็ดี เนืองจากบริ ษั ท ฯ คาดว่าจะมี การปรั บเปลียนแบรนด์ของ METRO มาเป็ นแบรนด์ของบริ ษัทฯ ดังนัน
ผู้บริหารของบริ ษัทฯ จึงประมาณการรายได้ จากการขายต่อพืนทีขายเติบโตในอัตราที ชะลอลงเป็ นร้ อยละ 7.0 ในปี 2560 จากนัน
ปรับตัวสูงขึนเป็ นร้ อยละ 8.0 ในปี 2561 - 2565 และเติบโตร้ อ ยละ 7.0 ในปี 2566 - 2570 โดยจะมีอัตราการเติบโตทีชะลอลงเป็ น
ร้ อยละ 5.5 – 6.5 ในปี 2571 เป็ นต้ นไป โดยประมาณการอัตราเติบโตของรายได้ ในปี 2560-2565 นันเป็ นผลจากการเติบ โตของ
รายได้ จากการเปิ ดสาขาใหม่เพิมเติมด้ วย
2) ต้ นทุนขาย
ทีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการต้ นทุนสิ นค้ าแต่ละประเภท โดยอ้ างอิ งจากต้ น ทุนสินค้ าของเมโทร เวียดนาม ในปี 25562557 ซึงมีค่าเฉลียโดยรวมเท่ากับร้ อยละ 88.2 ประกอบกับ ประมาณการของฝ่ ายบริ หารของบริ ษั ทฯ ในการลดสัดส่วนต้ นทุน โดย
การปรับสัดส่วนการขายสินค้ าไปยังส่ วนของสินค้ าที ไม่ ใช่ อาหาร ซึงจะมี อัตรากําไรขันต้ น ทีสูงกว่า การปรับปรุ งประสิ ทธิ ภ าพการ
บริ หารจัดการสินค้ า รวมถึงการเจรจาต่อรองเงือนไขการค้ าต่างๆ จากการมี อํานาจต่อรองทีสูงขึ นในการจัดซือสิน ค้ าบางประเภท
ร่ วมกันกับร้ านสะดวกซือ (B’s mart) ซึงเป็ นบริษัททีบริ ษัทในเครื อให้ คําปรึ กษาและบริ การทางด้ านเทคนิ คการดําเนินธุรกิจค้ าปลีก
ซึงจะส่งผลให้ บริ ษัทฯ มีอัตรากําไรขันต้ น ที สูงขึน โดยประมาณการอัตราส่วนต้ นทุนขายในปี 2558 ในอัตราร้ อยละ 87.0 และปี
2559 เป็ นต้ นไป ในอัตราร้ อยละ 86.3
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3) ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร
ค่าใช้ จ่ายขายและบริ หารหลัก ประกอบด้ วยเงิน เดือนและสวัสดิการพนักงาน ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าบริ การของ METRO
A.G. ค่าไฟ ค่าซ่อมบํ ารุ ง และค่าเช่าทีดิน โดยทีปรึ กษาทางการเงิ น อิ สระประมาณการค่าใช้ จ่ายต่างๆ โดยอ้ างอิงจากข้ อมูล ในปี
2554-2556 ประกอบกับประมาณการจากฝ่ ายบริ หารของบริษัทฯ ซึงมีรายละเอียดดังนี
 เงินเดือนและสวัสดิการพนักงาน ประมาณการจากอัตราเงิน เดือนต่อคน และจํ านวนพนักงานต่อสาขา รวมถึ งพนักงาน
ส่วนออฟฟิ ศในอดีต ประกอบกับ แผนการบริ หารจัดการบุคลากรของบริ ษั ท ฯ ในปี 2558-2559 ทีจะมี การปรั บเปลียน
บุค ลากรบางส่ วน รวมถึงการเพิมประสิ ทธิ ภ าพของพนักงาน โดยมี ป ระมาณการอั ตราการเติบ โตของเงิ น เดื อ นและ
สวัสดิการประมาณร้ อยละ 9.5 – 13.5 ในปี 2560 – 2564 ซึงเป็ นผลมาจากการเพิมจํานวนของพนักงานตามจํานวนสาขา
ทีเพิมขึน และในปี 2565 เป็ นต้ นไป ประมาณอัตราการเติบโตร้ อยละ 6.6 และทยอยลดลงเป็ นร้ อยละ 4.1 ในปี 2594 ซึง
สอดคล้ องกับประมาณการอัตราการเติบโตของรายได้ ของเมโทร เวียดนาม
 ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ เนืองจากบริ ษัทฯ มีแผนจะปรั บ เปลี ยนแบรนด์ข อง METRO ในอนาคต ที ปรึ กษาจึง ประมาณ
การค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ในปี 2559-2560 ในอัตราร้ อ ยละ 1.2 และ 1.85 ของรายได้ ในแต่ล ะปี จากนันในปี 2561 –
2564 ประมาณการในอัตราร้ อยละ 1.1 จากการเปิ ดสาขาเพิ มเติม และภายหลังจากปี 2565 เป็ นต้ นไปประมาณการที
อัตราร้ อยละ 1.0 ซึงสอดคล้ องกับค่าเฉลียในอดีตทีผ่านมา
 ค่าบริ การของ METRO A.G. ประกอบด้ วยค่า Franchise เงินเดือ นผู้บริ หาร ค่าบริการด้ านไอที ซึงทีปรึ กษาทางการเงิน
ประมาณการโดยอ้ างอิงจากสัญญา (Transitional Service Agreement) ตามทีบริษัทฯ คาดว่าจะมีการใช้ บริการจริ ง
 ค่าไฟฟ้า ทีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการค่าไฟโดยอ้ างอิ งจากค่าไฟฟ้าต่อพืนที ในอดีต และประมาณการอัตรา
การเติบโตร้ อยละ 4.5 – 7.0
 ค่าซ่อมบํารุง ทีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการค่าซ่อมบํารุงต่อตารางเมตรโดยอ้ างอิ งจากข้ อ มูลในปี 2554 – 2556
และจากประมาณการของผู้บริ หารของบริษัทฯ โดยประมาณการอัตราการเติบโตร้ อยละ 7.0 – 8.0
 ค่าเช่ าทีดิน ที ปรึ กษาทางการเงิ นอิส ระประมาณการค่าเช่ าที ดินโดยอ้ างอิงจากข้ อมูล การเช่า ในปั จจุบัน ประกอบกั บ
ประมาณการจากผู้บริ หารของบริ ษัทฯ
4) เงินลงทุนในสินทรั พย์ (CAPEX)
ทีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการเงินลงทุน ของเมโทร เวียดนาม ตามประมาณการของฝ่ ายบริ หารของบริ ษัท ฯ ประกอบกับ
การปรับปรุงบางส่วนตามความเห็นทีปรึ กษาทางการเงินอิสระ โดยเงินลงทุน ดังกล่ าว จะมาจากกระแสเงิ นสดจากการดําเนินธุรกิจ
ของเมโทร เวียดนาม โดยจะแบ่งเงินลงทุนเป็ น 3 ส่วนดังนี
 การปรับปรุงซ่อมแซมสาขา นอกเหนือจากการซ่อมบํ ารุ งซึงอยู่ในค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร ทีปรึ กษาทางการเงิ น
อิสระ ประมาณการจํานวน 80,000 ล้ านเวียดนามดองต่อปี ในปี 2558 – 2559 จากนันประมาณการอัตราการเติบ โตร้ อย
ละ 5.0 ตังแต่ปี 2560 เป็ นต้ นไป
 การลงทุนเพิมเติมในระบบไอที ระบบการบริหารจัดการข้ อมูล ฐานลูกค้ า และอุป กรณ์ ทีเกียวข้ อ งเพิมเติม ซึงผู้บ ริ ห ารของ
บริ ษัทฯ คาดว่าจะมีการลงทุนในปี 2561-2563 จํานวนรวม 985,611 ล้ านเวียดนามดอง
 การลงทุ น ในสาขาใหม่ ทีปรึ กษาประมาณการเงิ น ลงทุนต่อ พื นทีโดยอ้ า งอิงจากข้ อ มูลในอดีตของการลงทุนของเมโทร
เวียดนาม และมีอตั ราการเติบโตร้ อยละ 5.0
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(ล้ านเวียดนามดอง)
การปรับปรุงซ่อมแซมสาขา
ระบบไอที ระบบการบริ หารจัดการ
ข้ อมูลฐานลูกค้ า
การลงทุนในสาขาใหม่
รวมเงินลงทุน

ตารางที 20 ประมาณการเงินลงทุนในสินทรั พย์
2560
2561
2562
2563
84,000
88,200
92,610
97,241

2564
102,103

2565
107,208

197,122

-

-

723,793 759,983 797,982 837,881
807,793 1,373,842 1,153,421 1,132,244

439,887
541,990

107,208

-

525,659

262,830

5) เงินทุนหมุนเวียน
ทีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการระยะเวลาเก็ บหนี เฉลีย ระยะเวลาสินค้ าคงเหลือเฉลี ย และระยะเวลาชําระหนีเฉลี ยโดย
อ้ างอิงจากข้ อมูลในปี 2556 และประมาณการจากฝ่ ายบริหารของบริ ษัทฯ ดังนี
ตารางที 21 ประมาณการเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษัทฯ
2558
2559
2560
2561
2562
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
ระยะเวลาเก็บหนีเฉลีย (วัน)
ระยะเวลาสิน ค้ าคงเหลือเฉลีย (วัน)
22
20
20
20
20
- ประเภทอาหาร (วัน)
75
72
72
72
72
- อืนๆ (วัน)
38
40
42
45
47
ระยะเวลาชําระหนีเฉลีย (วัน)

2563 เป็ นต้ นไป
2.5
20
72
49

6) อัตราคิดลดกระแสเงินสด (Discount Rate)
ทีปรึ กษาทางการเงินอิสระใช้ ต้นทุนทางการเงิ นเฉลียถ่วงนําหนัก (Weighted Average Cost of Capital: WACC) เป็ นอัตราคิดลด
ในการคํานวณมูลค่าปั จจุบ ันของกระแสเงิ นสดจากการดําเนิ น งานของกิจการ ซึงต้ นทุนทางการเงิ นถัวเฉลียถ่วงนํ าหนักสามารถ
คํานวณได้ ตามสมการดังนี
WACC = Ke*[E/(D+E)] + Kd*(1 - t)*[D/(D+E)]
อย่างไรก็ตามในการคํานวณหาต้ นทุนทางการเงินเฉลียถ่วงนําหนักจําเป็ นต้ องคํานวณหาค่า Ke ซึงคํานวณได้ จากสมการ Capital
Asset Pricing Model (CAPM) โดยมีรายละเอียดตามสมการ ดังนี
Ke = Rf +  (Rm – Rf)
โดยที
Rf
=



=

อัตราดอกเบียปราศจากความเสียง ซึงทีปรึ กษาทางการเงิ นอิสระอ้ างอิ งจากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตร
รั ฐบาลอายุ 30 ปี ณ วัน ที 6 สิ งหาคม 2557 ซึงเป็ นวันที ทีปรึ ก ษาทางการเงิ นอิ ส ระจัดทํ ารายงานฉบั บ นี
เท่ากับร้ อยละ 4.15 ต่อปี (ทีมา: www.thaibma.or.th)
ค่าสัมประสิท ธิ ความแปรปรวนของบริ ษัทเทียบเคียงได้ แก่ MAKRO BIGC PGOLD และ DAIRYFARM ซึง
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Rm

=

เป็ นบริษัททีประกอบธุรกิจเป็ นผู้ให้ บริ การศูนย์จําหน่ายสินค้ าอุป โภคและบริ โภค แบบชํ าระเงิน สดและบริ การ
ตนเอง (“Cash & Carry”) และร้ านค้ าปลีกขนาดใหญ่ (“Hypermarket”) ในกลุ่มประเทศอาเซียน ย้ อนหลัง 3
ปี จากวันที 6 สิงหาคม 2557 ซึงทีปรึกษาทางการเงินอิสระได้ ทําการปรับผลกระทบจากการก่อหนี โดยการนํา
โครงสร้ างเงิ น ทุ น ของบริ ษั ทเที ย บเคี ย งออกตามสมการ Unlevered Beta = Levered Beta /
[(1+Tax)*(D/E)บริ ษั ทเที ย บเคี ยง ] จะได้ ค่ า Unlevered Beta และนํ า โครงสร้ างเงิ น ทุ น เป้ าหมายของเมโทร
เวียดนามเข้ าไปแทนในสมการ Levered Beta = Unlevered Beta*[(1+Tax)*(D/E)เมโทร เวียดนาม ] ซึงจะได้ ค่า
Beta เท่ากับ 1.082
อัตราผลตอบแทนตลาด ซึงทีปรึ กษาทางการเงินอิ สระอ้ างอิงจากการเปลียนแปลงโดยเฉลี ยของดัชนีตลาด
หลักทรั พย์ ฯ ย้ อนหลัง 35 ปี ตังแต่ปี 2522 – 2556 ซึงเท่ ากับร้ อ ยละ 12.11 (ทีมา: www.set.or.th และการ
คํานวณของทีปรึกษาทางการเงินอิสระ)

โดยรายละเอี ยดการคํานวณหา Ke ได้ แสดงในตารางด้ านล่างดังนี
ตารางที 22 การคํานวณอัตราผลตอบแทนต่ อผู้ถือหุ้น
ปั จจัยทีใช้ ในการคํานวณ
สมมติฐานทีใช้
Risk-free Rate (1)
4.15%
Risk Premium (Rm – Rf) (2)
7.96%
 (3)
1.082
Cost of Equity หรือ Ke (4) = (1) + [(3)*(2)]
12.76%
ทังนี อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Ke) ทีคํานวณได้ ดงั แสดงในตารางข้ างต้ นเท่ากับร้ อยละ 12.76 อย่ างไรก็ดี เนืองจากการ
ลงทุนของบริ ษัทฯ ในครังนีเป็ นการลงทุนในบริษัททีดําเนินธุรกิจในประเทศเวียดนาม ดังนัน ทีปรึ กษาทางการเงิ นอิ สระจึง
บวกส่ ว นชดเชยความเสี ยงจากการลงทุนในต่ า งประเทศ (Country Risk Premium) โดยอ้ างอิ งจากการศึกษาของ
Damodaran ในปี 2557 (Aswath Damodaran. (มกราคม 2557), Country Default Spreads and Risk Premiums
(Source: www.stern.nyu.edu)) ซึงในกรณีการลงทุนในประเทศเวียดนามจะมี อัตราร้ อยละ 2.25 จะได้ อ ัตราผลตอบแทน
ผู้ถือหุ้นเท่ากับร้ อ ยละ 15.01 และเมือนําค่า Ke ไปคํานวณหา WACC จะได้ ค่าอัตราส่ วนลดเท่ากับร้ อยละ 10.79 โดยมี
รายละเอียดการคํานวณดังแสดงในตารางด้ านล่าง
Ke

=

Kd

=

t
=
D/(D+E) =

อัต ราตอบผลแทนต่อ ส่ วนของผู้ถือ หุ้น คํานวณจากการใช้ ท ฤษฎี Capital Asset Pricing Model
(CAPM) ดังแสดงตามสมการข้ างต้ นเท่ากับร้ อยละ 15.01
ต้นทุนทางการเงินของหนีสินทีมีภาระดอกเบีย ซึงทีปรึ กษาทางการเงิน อิสระอ้ างอิงจากอัตราดอกเบี ย
ของหุ้นกู้ของบริ ษัททีมีการเสนอขายในเวียดนามเฉลีย ซึงเท่ากับร้ อยละ 9.50 (ทีมา: Bloomberg)
อัตราภาษี เงินได้ นิตบิ คุ คลของ เมโทร ซึงเท่ากับร้ อยละ 22.00
อัตราส่วนหนีสินเป้ าหมายของเมโทร เวียดนาม
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ตารางที 23 การคํา นวณต้ นทุนถัวเฉลียถ่ วงนําหนัก (WACC)
ปั จจัยทีใช้ ในการคํานวณ
สมมติฐานทีใช้
Cost of Equity หรื อ Ke (1)
15.01%
Cost of Debt หรื อ Kd (2)
9.50%
D/(D+E) (3)
55.56%
อัตราภาษี เงินได้ นิตบิ คุ คล หรื อ t (4)
22.00%
WACC หรื อ Discount Rate (5) = {(1)*[1-(3)]} + {(2)*[1-(4)]*(3)}
10.79%
7) มูลค่ าสุ ดท้ าย (Terminal Value)
ทีปรึกษาทางการเงินอิสระตังสมมติฐานในการคํานวณหา Terminal Value ของกระแสเงิ นสดจากการดําเนินงานภายหลังจาก
ระยะเวลาประมาณการว่า กิจการจะดําเนินธุ รกิ จไปอย่ างต่อเนื อง โดยมีอัตราการเติบโตระยะยาวของกระแสเงิน สดจากการ
ดําเนินงาน (Perpetual Growth Rate) เท่ากับร้ อ ยละศูนย์ ซึงเป็ นการประมาณการตามหลักความระมัดระวัง (Conservative
Basis)
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สรุปประมาณการกระแสเงินสดดังแสดงไว้ ในตารางด้ านล่าง
2558
(ล้ านเวียดนามดอง)
2559
2560
(ม.ค.-ก.ย.)
367,515
กําไรก่ อนต้ นทุนทางการ
131,385
467,945
เงินและภาษีเงินได้
(73,503)
หัก ภาษี เงินได้
(43,164)
บวก ค่าเสือมราคาและค่า
210,221
269,202
360,076
ตัดจําหน่าย
(807,793)
หัก เงินลงทุน
(61,547)
(82,035)
140,214
บวก เงินทุนหมุนเวียน
181,033
236,411
บวก มูลค่าสุดท้ าย
(13,491)
กระแสเงินสดอิสระ
461,092
848,359
มูลค่ าปั จจุบันสุทธิ ของ
20,499,863
กระแสเงินสดอิสระ

2561

2562

2563

2564

2565

2566 – 2594

486,200

723,027

841,376

1,031,492

1,317,049

198,198,594

(97,240)
521,706

(144,605)
655,370

(168,275)
786,388

(206,298)
843,630

(263,410)
835,087

(39,639,719)
9,975,995

(1,373,842)
232,714
(230,462)

(1,153,421)
222,812
303,182

(1,132,244)
268,603
595,849

(541,990)
111,827
1,238,661

(107,208)
81,561
1,863,080

(7,015,545)
5,536,288
109,685,341
276,740,955

จากการคํานวณข้ างต้ น มูล ค่ากิจการกรณีทีกิจการไม่มีหนีสิ นทีมี ภาระดอกเบียและไม่มีเงิ น สดของเมโทร เวียดนาม เท่ากับ 20,499,863 ล้ านเวียดนามดอง นอกจากนี ที ปรึ กษา
ทางการเงินอิสระทําการวิเคราะห์ คา่ ความไว (Sensitivity Analysis) สําหรับการประเมินมูลค่ากิจการ เพือสะท้ อนถึงผลกระทบจากการเปลียนแปลงของปั จจัยต่างๆ ทีอาจเกิ ดขึนกรณีที
แผนงานของบริ ษัทฯ ได้ รับผลกระทบทังด้ านบวก และลบผ่านสองปั จจัยหลักทีส่งผลกระทบต่อมูลค่าของกิจการ ดังนี
ตารางที 24 การวิเคราะห์ ค่าความไว (Sensitivity Analysis)
กรณี
กรณีฐาน
กรณีที 1 ปรับอัตราการเติบโตของรายได้ เพิมขึน และลดลงร้ อยละ 20.0 จากกรณีฐาน
กรณีที 2 ปรับอัตรากําไรขันต้ น เพิมขึนและลดลงร้ อยละ 5.0 จากกรณีฐาน

มูลค่ ากิจการ
(ล้ านเวียดนามดอง)
(ล้ านบาท)
20,499,863
31,199
19,710,073 – 21,289,647
29,997 – 32,401
19,162,446 – 21,837,280
29,163 – 33,234

หมายเหตุ ใช้ อตั ราแลกเปลียน ณ วันที 6 สิงหาคม 2557 ที 657.07 เวียดนามดอง ต่อ 1 บาท (ทีมา : Bloomberg)
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จากการวิเคราะห์ ความไว (Sensitivity Analysis) ดังกล่ าวข้ างต้ น มูลค่ า กิ จการของ เมโทร เวียดนาม ตามวิธีมูล ค่ าปั จจุบัน
ของกระแสเงินสดเท่ ากับ 29,163 – 33,234 ล้ านบาท ซึงสูงกว่าราคาในการเข้ าทํารายการที 28,370 ล้ านบาท เท่ากับ ร้ อยละ
2.80 – ร้ อยละ 17.15
2) วิธีเปรียบเทียบกับอัตราส่ วนในตลาด (Market Comparable Approach)
การประเมิ นโดยวิธี เปรี ยบเที ยบกับอัตราส่วนในตลาด เป็ นการประเมิน โดยพิ จารณาอัตราส่วนต่างๆ ของบริ ษั ทจดทะเบียนที มี
ลักษณะการประกอบธุรกิจคล้ ายคลึงกันกับการประกอบธุ รกิจของเมโทร เวียดนาม โดยมี สมมติฐ านหลักว่าบริ ษัททีมีลักษณะการ
ดําเนินงานคล้ ายคลึงกัน น่าจะมีอัตราส่วนทางการเงิ นบางประการ อาทิเช่น วิธี อัตราส่วนมูลค่าของกิจการต่อ รายได้ (Enterprise
Value to Sales) อัตราส่วนมูล ค่าของกิจการต่อกําไรก่อนหักดอกเบี ยจ่าย ภาษี เงิน ได้ ค่าเสือมราคา และค่าใช้ จ่ายตัดจําหน่ าย
(Enterprise Value to Earnings before Interest, Tax, Depreciation and Amortization Ratio Approach) อัตราส่วนราคาตลาด
ต่อกําไรสุทธิ (Price to Earnings Ratio) และอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูล ค่าตามบัญชี (Price to Book Value Ratio) ทีใกล้ เคียงกัน
ทังนี ทีปรึกษาทางการเงินอิสระอ้ างอิงบริษัทจดทะเบียนทีมีการประกอบธุรกิจเป็ นผู้ให้ บริ การศูนย์จําหน่ายสินค้ าอุปโภคและบริโภค
แบบชําระเงินสดและบริการตนเอง (“Cash & Carry”) และร้ านค้ าปลีกขนาดใหญ่ (“Hypermarket”) ในกลุ่มประเทศอาเซียน ซึงอยู่
ในสภาพแวดล้ อมทางเศรษฐกิจ และการแข่งขันในธุรกิจนีใกล้ เคียงกัน เพือสะท้ อนถึงลักษณะการประกอบธุรกิจที คล้ ายคลึงกันกับ
เมโทร เวียดนาม โดยมีรายชือบริ ษัทจดทะเบียน ดังนี
ตารางที 25 บริษัทจดทะเบียนทีมีการประกอบธุ รกิจคล้ ายคลึงกับเมโทร เวียดนาม สําหรับการเปรียบเทียบ
รายชือบริ ษัท
ประเทศ ประเภทธุ รกิจ
ลักษณะการประกอบธุ รกิจ
1. บมจ. สยามแม็คโคร
ไทย
Cash & Carry ศูน ย์ จํา หน่ า ยสิ น ค้ าอุป โภคบริ โ ภค แบบชํ าระเงิ น สดและบริ การตนเอง
ภายใต้ ชื อ “แม็ ค โคร” โดยมี กลุ่ม ลูกค้ าเป้ าหมายเป็ นผู้ป ระกอบธุ ร กิ จ
ขนาดเล็ กถึงขนาดกลาง ณ สินปี 2556 MAKRO มีศูน ย์ จําหน่ายสิน ค้ า
ทังสิน 64 สาขา ทังในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด และมีร้านสยามโฟรเซ่น 5
สาขา
2. บมจ. บิกซี ซูเปอร์
ไทย
Hypermarket ประกอบธุรกิจหลัก 2 ธุรกิจ ได้ แ ก่ ธุรกิจค้ าปลีกและธุรกิจการให้ เช่าและ
เซ็นเตอร์
บริ การพืนที BIGC โดยมีรูปแบบการเปิ ดสาขาทีหลากหลาย โดย ณ สินปี
2556 BIGC มีสาขา 559 สาขาทัวประเทศ ประกอบด้ วย ไฮเปอร์ มาร์ เก็ต
119 สาขา (บิกซี ซูป เปอร์ เซ็น เตอร์ บิกซี เอ็กซ์ ตร้ า และบิ กซี จัมโบ้ ) บิกซี
มาร์ เก็ต 30 สาขา มินิบิกซี 278 สาขา และร้ านขายยาเพรียว 132 สาขา
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รายชือบริ ษัท
3. Puregold Price
Club Inc

4. Dairy Farm
International
Holdings Ltd

ประเทศ ประเภทธุ รกิจ
ลักษณะการประกอบธุ รกิจ
ฟิ ลิปปิ นส์
ประกอบธุ ร กิ จ ค้ า ปลี ก ในประเทศฟิ ลิ ป ปิ นส์ โดยมี รู ป แบบร้ านค้ า ที
หลากหลาย ได้ แก่ ไฮเปอร์ มาร์ เก็ต ซุปเปอร์ มาร์ เก็ตแบบครบวงจร ร้ านค้ า
ปลี กขนาดใหญ่ และร้ านค้ าปลีกสํ าหรับสมาชิก ณ สินปี 2556 PGOLD
มีส าขา ทังหมด 210 สาขา ประกอบด้ วย ไฮเปอร์ มาร์ เก็ต 111 สาขา
ซุป เปอร์ มาร์ เก็ต 67 สาขา ร้ านค้ าปลี กขนาดใหญ่ 25 สาขา ร้ านค้ าปลี ก
Company E 4 สาขา และ Parco ซุปเปอร์ มาร์ เก็ต 3 สาขา
สิงคโปร์
ประกอบธุรกิจค้ าปลีกในเอเชีย โดยมีธุรกิจหลัก 4 ธุรกิจ ได้ แ ก่ ธุรกิจด้ าน
การค้ าปลี ก (ประกอบด้ วย ซุป เปอร์ ม าร์ เก็ ต ไฮเปอร์ มาร์ เก็ ต และร้ าน
สะดวกซือ) ธุ รกิจ ด้ านสุขภาพและความงาม ธุ ร กิ จอุ ปกรณ์ ตกแต่ง บ้ าน
และธุ รกิจร้ านอาหาร ภายใต้ ชือ Giant, IKEA, 7-Eleven, Cold Storage,
Hero, Mannings, Maxim’s และ Wellcome โดย ณ สินปี 2556 มีสาขา
ทังหมด 5,889 สาขา

ทีมา : แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2556 ของแต่ละบริษทั

ในการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมโดยวิธีเปรี ยบเทียบกับอัตราส่วนในตลาดนัน ทีปรึ กษาทางการเงินอิ สระใช้ 1) วิธีอ ัตราส่วนมูล ค่าของ
กิจการต่อรายได้ (Enterprise Value to Sales) 2) วิธีอตั ราส่วนมูล ค่าของกิจการต่อ กําไรก่อนหักดอกเบี ยจ่าย ภาษี เงิน ได้ ค่าเสือม
ราคา และค่าใช้ จ่ายตัดจําหน่าย (Enterprise Value to Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization Ratio
Approach) 3) วิธีอ ัตราส่วนราคาต่อกํ าไรสุท ธิ ต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio Approach) และ 4) วิธีอ ัตราส่วนราคาต่อมูลค่า
ตามบัญชี (Price to Book Ratio Approach) เป็ นวิ ธี ในการคํานวณ โดยมี ร ายละเอีย ดการประเมิ นมูลค่ ายุ ติธ รรมของเมโทร
เวียดนาม ดังนี
ก) วิธีอัตราส่ วนมูลค่ าของกิจการต่ อรายได้ (Enterprise Value to Sales Approach)
สําหรับการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของเมโทร เวียดนาม โดยใช้ วิธีอัตราส่วนมูลค่าของกิจการต่อรายได้ ทีปรึ กษาทางการเงินอิส ระ
อ้ างอิงประมาณการ EV/Sales เฉลียสําหรับปี 2557 – 2559 ซึงมีรายละเอียดดังนี
ตารางที 26 Forwarded EV/Sales เฉลียของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนทีนํามาเปรียบเทียบ
บริ ษัททีนํามาเปรี ยบเทียบ
2557
2558
2559
MAKRO
1.3
1.2
1.0
BIGC
1.6
1.4
1.3
PGOLD
1.3
1.1
0.9
DAIRY
1.2
1.1
1.0
ค่ าเฉลีย Forwarded EV/Sales
1.4
1.2
1.1
ทีมา : ข้ อมูล ณ วันที 6 สิงหาคม 2557 จาก FactSet
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ทีปรึกษาทางการเงินอิสระนําค่าเฉลีย Forwarded EV/Sales ของบริษัทเทียบเคียงทีคํานวณได้ ไปคูณกับประมาณการรายได้ ข องเม
โทร เวียดนาม ในปี 2557 – 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี
ตารางที 27 การประเมินมูลค่ ายุติธรรมของเมโทร เวียดนาม โดยการเทียบเคียงกับ Forwarded EV/Sales เฉลีย
ปี ประมาณการ
ค่ าเฉลีย Forwarded
มูลค่ ากิจการ
ประมาณการรายได้ (2)
(ล้ านเวียดนามดอง)
EV/Sales (เท่ า) (1)
(3) = (1) x (2)
2557
1.4
14,116,623
19,159,255
2558
1.2
15,076,863
18,050,711
2559
1.1
16,752,068
17,628,761
มูลค่ ายุ ติธรรมของเมโทร เวียดนาม (ล้ านเวียดนามดอง)
17,628,761 – 19,159,255
มูลค่ ายุ ติธรรมของเมโทร เวียดนาม (ล้ านบาท)
26,829 – 29,158
หมายเหตุ ใช้ อตั ราแลกเปลียน ณ วันที 6 สิงหาคม 2557 ที 657.07 เวียดนามดอง ต่อ 1 บาท (ทีมา : Bloomberg)

จากการคํานวณข้ างต้ น มูลค่ ากิจการของเมโทร เวียดนาม คํานวณจากกรณีทีกิจการไม่มีหนีสินทีมีภาระดอกเบียและไม่ มี
เงินสด ตามวิธีอัต ราส่ วนมูล ค่ าของกิ จการต่ อรายได้ เท่ ากั บ 26,829 – 29,158 ล้ านบาท ซึงตํากว่าราคาเข้ าทํารายการที
28,370 ล้ านบาท ร้ อยละ 5.43 และสูงกว่าร้ อยละ 2.78
ข) วิธีอัตราส่ วนมูลค่ าของกิจการต่ อกําไรก่ อนหักดอกเบียจ่ าย ภาษีเงินได้ ค่ าเสือมราคา และค่ าใช้ จ่ายตัดจําหน่ าย
(Enterprise Value to Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization Ratio Approach)
สําหรับการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของเมโทร เวียดนาม โดยใช้ วิธี อัตราส่วนมูลค่าของกิจการต่อ กําไรก่อนหักดอกเบียจ่ าย ภาษี เงิ น
ได้ ค่าเสื อมราคา และค่าใช้ จ่ายตัดจําหน่าย ทีปรึ กษาทางการเงินอิส ระอ้ างอิงประมาณการ EV/EBITDA เฉลียสําหรับปี 2557 –
2559 ซึงมีรายละเอียดดังนี
ตารางที 28 Forwarded EV/EBITDA เฉลียของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนทีนํามาเปรียบเทียบ
บริ ษัททีนํามาเปรี ยบเทียบ
2557
2558
2559
MAKRO
24.0
20.0
16.4
BIGC
14.5
12.7
11.2
PGOLD
14.7
12.2
10.1
DAIRY
17.1
15.2
13.7
ค่ าเฉลีย Forwarded EV/EBITDA
17.6
15.0
12.9
ทีมา : ข้ อมูล ณ วันที 6 สิงหาคม 2557 จาก FactSet

ทีปรึกษาทางการเงินอิสระนําค่าเฉลีย Forwarded EV/EBITDA ของบริษัทเทียบเคียงที คํานวณได้ ไปคูณกับ ประมาณการกําไรก่อน
หักดอกเบียจ่ าย ภาษี เงิ นได้ ค่าเสือมราคา และค่าใช้ จ่ายตัดจําหน่ายของเมโทร เวียดนาม ในปี 2557 – 2559 โดยมี รายละเอียด
ดังนี
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ตารางที 29 การประเมินมูลค่ ายุ ติธรรมของเมโทร เวียดนาม โดยการเทียบเคียงกับ Forwarded EV/EBITDA เฉลีย
ปี ประมาณการ
ค่ าเฉลีย Forwarded
มูลค่ ากิจการ
ประมาณการ EBITDA (2)
(ล้ านเวียดนามดอง)
EV/EBITDA (เท่ า) (1)
(3) = (1) x (2)
2557
17.6
386,774
6,797,552
2558
15.0
417,673
6,275,530
2559
12.9
699,345
8,986,585
มูลค่ ายุ ติธรรมของเมโทร เวียดนาม (ล้ านเวียดนามดอง)
6,275,530 – 8,986,585
มูลค่ ายุ ติธรรมของเมโทร เวียดนาม (ล้ านบาท)
9,551 – 13,677
หมายเหตุ ใช้ อตั ราแลกเปลียน ณ วันที 6 สิงหาคม 2557 ที 657.07 เวียดนามดอง ต่อ 1 บาท (ทีมา : Bloomberg)

จากการคํานวณข้ างต้ น มูลค่ ากิจการของเมโทร เวียดนาม คํานวณจากกรณีทีกิจการไม่มีหนีสินทีมีภาระดอกเบียและไม่ มี
เงินสด ตามวิธีอัต ราส่ วนมูลค่ าของกิ จการต่ อกําไรก่ อนหัก ดอกเบียจ่ าย ภาษี เงิ นได้ ค่ าเสือมราคา และค่ าใช้ จ่า ยตัด
จําหน่ าย เท่ ากับ 9,551 – 13,677 ล้ านบาท ซึงตํากว่าราคาเข้ าทํารายการที 28,370 ล้ านบาท ร้ อยละ 51.79 – ร้ อยละ 66.34
ค) วิธีอัตราส่ วนราคาต่ อกําไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio Approach)
สําหรั บการประเมิ น มูลค่ายุติธรรมของเมโทร เวียดนาม โดยใช้ วิธีอัตราส่วนราคาต่อกําไรสุท ธิ ต่อ หุ้น ทีปรึ กษาทางการเงินอิส ระ
อ้ างอิงประมาณการ PER เฉลียสําหรับปี 2557 – 2559 ซึงมีรายละเอียดดังนี
ตารางที 30 Forwarded PER เฉลียของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนทีนํามาเปรียบเทียบ
บริ ษัททีนํามาเปรี ยบเทียบ
2557
2558
2559
MAKRO
37.5
30.9
25.3
BIGC
25.7
22.1
19.0
PGOLD
24.7
20.7
17.5
DAIRY
27.7
24.6
22.3
ค่ าเฉลีย Forwarded PER
28.9
24.6
21.0
ทีมา : ข้ อมูล ณ วันที 6 สิงหาคม 2557 จาก FactSet

ทีปรึกษาทางการเงินอิสระนําค่าเฉลีย Forwarded PER ของบริ ษัทเที ยบเคียงที คํานวณได้ ไปคูณกับประมาณการกําไรสุทธิข องเม
โทร เวียดนาม ในปี 2557 – 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี
ตารางที 31 การประเมินมูลค่ ายุติธรรมของเมโทร เวียดนาม โดยการเทียบเคียงกับ Forwarded PER เฉลีย
ค่ าเฉลีย
มูลค่ าส่ วนของ
ปี ประมาณการ
ประมาณการ
หนีสินทีมีภาระ
มูลค่ ากิจการ
Forwarded
ผู้ถือหุ้น
(ล้ านเวียดนามดอง)
กําไรสุทธิ (2)
ดอกเบียสุทธิ (4) (5) = (3) + (4)
PER (เท่ า) (1)
(3) = (1) x (2)
2557
28.9
(7,324)
n/a
n/a
n/a
2558
24.6
107,280
2,636,404
4,341,424
6,977,828
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ค่ าเฉลีย
มูลค่ าส่ วนของ
ประมาณการ
หนีสินทีมีภาระ
มูลค่ ากิจการ
Forwarded
ผู้ถือหุ้น
กําไรสุทธิ (2)
ดอกเบียสุทธิ (4) (5) = (3) + (4)
PER (เท่ า) (1)
(3) = (1) x (2)
2559
21.0
462,188
9,717,495
4,341,424
14,058,919
มูลค่ ายุ ติธรรมของเมโทร เวียดนาม (ล้ านเวียดนามดอง)
6,977,828 – 14,058,919
มูลค่ ายุ ติธรรมของเมโทร เวียดนาม (ล้ านบาท)
10,620 – 21,396

ปี ประมาณการ
(ล้ านเวียดนามดอง)

หมายเหตุ ใช้ อตั ราแลกเปลียน ณ วันที 6 สิงหาคม 2557 ที 657.07 เวียดนามดอง ต่อ 1 บาท (ทีมา : Bloomberg)

จากการคํานวณข้ างต้ น มูลค่ ากิจการของเมโทร เวียดนาม คํานวณจากกรณีทีกิจการไม่มีหนีสินทีมีภาระดอกเบียและไม่ มี
เงินสด ตามวิธีอัตราส่ วนราคาต่ อกําไรสุทธิ เท่ ากับ 10,620 – 21,396 ล้ านบาท ซึงตํากว่าราคาเข้ า ทํารายการที 28,370 ล้ าน
บาท ร้ อยละ 24.58 – ร้ อยละ 62.57
ง) วิธีอัตราส่ วนราคาต่ อมูลค่ าตามบัญชี (Price to Book Ratio Approach)
สําหรั บ การประเมิ น มูลค่ายุติธรรมของเมโทร เวียดนามโดยใช้ วิธีอัตราส่ว นราคาต่อมูลค่าตามบัญชี ทีปรึ กษาทางการเงิ นอิ ส ระ
อ้ างอิงประมาณการ P/BV เฉลียสําหรับปี 2557 ซึงมีรายละเอียดดังนี
ตารางที 32 Forwarded P/BV เฉลียของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนทีนํามาเปรียบเทียบ
บริ ษัททีนํามาเปรี ยบเทียบ
2557
MAKRO
15.6
BIGC
4.4
PGOLD
3.4
DAIRY
9.3
ค่ าเฉลีย Forwarded P/BV
8.2
ทีมา : ข้ อมูล ณ วันที 6 สิงหาคม 2557 จาก FactSet

ทีปรึ กษาทางการเงิ นอิ ส ระนํ าค่า เฉลี ย Forwarded P/BV ดังแสดงไว้ ในตารางข้ างต้ น ไปคูณกั บ มูล ค่า ตามบัญชี ข องเมโทร
เวียดนาม โดยอ้ างอิงจากประมาณการมูล ค่าตามบัญชีข องส่ วนของผู้ถือ หุ้น ณ 30 กันยายน 2557 ซึงมีมูล ค่าเท่ ากับ 78,045 ล้ าน
เวียดนามดอง ทังนี มีรายละเอียดการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเมโทร เวียดนาม โดยวิธีอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชีดงั นี
ตารางที 33 การประเมินมูล ค่ ายุ ติธรรมของเมโทร เวียดนาม โดยการเทียบเคียงกับ Forwarded P/BV เฉลีย
หน่วย : ล้ านเวียดนามดอง
หนีสินทีมีภาระ
ค่ าเฉลีย Forwarded ประมาณการมูลค่ า มูลค่ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
มูลค่ ากิจการ
P/BV (เท่ า) (1)
ตามบัญชี (2)
(3) = (1) x (2)
(5) = (3) + (4)
ดอกเบียสุทธิ (4)
8.2
78,045
638,020
4,341,424
4,979,444
มูลค่ ายุ ติธรรมของเมโทร เวียดนาม (ล้ านเวียดนามดอง)
4,979,444
มูลค่ ายุ ติธรรมของเมโทร เวียดนาม (ล้ านบาท)
7,578
หมายเหตุ ใช้ อตั ราแลกเปลียน ณ วันที 6 สิงหาคม 2557 ที 657.07 เวียดนามดอง ต่อ 1 บาท (ทีมา : Bloomberg)
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จากการคํานวณข้ างต้ น มูลค่ ากิจการของเมโทร เวียดนาม คํานวณจากกรณีทีกิจการไม่มีหนีสินทีมีภาระดอกเบียและไม่ มี
เงินสด ตามวิธีอัตราส่ วนราคาต่ อมูลค่ าตามบัญชีเท่ า กั บ 7,578 ล้ า นบาท ซึงตํากว่าราคาเข้ าทํ ารายการที 28,370 ล้ านบาท
ร้ อยละ 73.29 อนึง มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ ของเมโทร เวียดนามนัน เป็ นมูลค่าตามวิธี ทุนเดิมซึงเป็ นการทยอยลงทุนตังแต่ปี
2545 เป็ นต้ นมา ซึงเมโทร เวียดนามไม่มีการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ให้ สะท้ อนมูลค่าตลาดในปั จจุบนั
3) วิธีเทียบเคียงกับรายการซือขายอืน (Precedent Transaction Comparable Approach)
การประเมิ น มูล ค่าโดยวิธีเที ยบเคี ยงกับ รายการซือขายอื นเป็ นการประเมิ น มูล ค่ายุติธรรมของเมโทร เวียดนาม โดยอ้ างอิง จาก
รายการซือขายหุ้นสามัญหรื อ สินทรั พย์ ทังหมดของบริ ษั ทในธุรกิจศูนย์ จําหน่ายสินค้ าอุป โภคบริ โภคแบบชําระเงิ นสดและบริ การ
ตนเอง และตลาดร้ านค้ าปลีกขนาดใหญ่ (Hypermarket) ซึงมีลักษณะการประกอบธุรกิจใกล้ เคียงกับเมโทร เวียดนาม และเกิ ดขึน
ในช่ว ง 3 ปี ที ผ่านมา ที เป็ นการซือขายกิ จการทังหมด และมี ข้อ มูล ทีเปิ ดเผยต่ อ สาธารณะทีเพี ยงพอในการพิจ ารณา ทังนี การ
ประเมินมูลค่าด้ วยวิธีเทียบเคียงกับรายการซือขายอืน อยู่ภายใต้ สมมติฐานหลักทีว่าราคาในการเข้ าทํารายการซึงเกิดขึนก่ อนหน้ า
สามารถสะท้ อ นให้ เห็นถึงมูล ค่าส่วนเพิม (Premium) หรื อส่ วนลด (Discount) โดยประมาณทีเหมาะสม จากสัดส่วนการเข้ าถื อ
ครองหุ้นสามัญหรื อสินทรัพย์ทังหมด เพือพิ จารณาราคาที เหมาะสมสําหรับ มูลค่ายุติธรรมของเมโทร เวียดนาม โดยมี รายละเอียด
ดังนี
ตารางที 34 รายการซือขายบริ ษทั ในธุรกิจศูนย์ จําหน่ ายสินค้ าอุปโภคบริโภคแบบชําระเงินสดและบริ การตนเอง
มูลค่ ากิจการ
Implied
Implied
เดือนทีทํา
สัดส่ วนที
ผู้ซือ
บริ ษัทเป้าหมาย
ทีเข้ าซือทังหมด EV/EBITDA EV/Sales
รายการ
เข้ าซือ
(ล้ านเหรียญสหรั ฐ)
(เท่ า)
(เท่ า)
เมษายน 2556 ซีพี ออลล์
สยามแม็คโคร
100%
6,462
30.9
1.6
มีนาคม 2555 Puregold Price Kareila Management
100%
393
16.1
2.5
Club Inc
Corporation*
ทีมา : ประชาสัมพันธ์ทีเผยแพร่ผ่านทางสือต่างๆ ข่าว รายงานทีปรึกษาทางการเงินอิสระ
หมายเหตุ Kareila Management Corporation เป็ นผู้ดําเนิน ธุรกิจรูปแบบศูนย์จําหน่ายสินค้ าอุปโภคและบริโภคแบบค้ าส่ง แบบชําระเงินสด
และบริการตนเอง (Cash & Carry) ภายใต้ ชือ S&R Membership Shopping ในประเทศฟิ ลิปปิ นส์

ในการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมโดยวิธีเทียบเคียงกับรายการซือขายอืนนัน ทีปรึ กษาทางการเงิ นอิ สระใช้ วิธีเทียบเคียงอัตราส่ วนมูลค่า
ของกิ จการต่อรายได้ (Implied Enterprise Value to Sales Approach) และวิธีเทียบเคียงอัตราส่วนมูลค่าของกิจการต่อ กําไรก่อน
หักดอกเบียจ่ าย ภาษี เงิ นได้ ค่าเสือมราคา และค่าใช้ จ่ายตัดจําหน่าย (Impiled Enterprise Value to Earnings Before Interest,
Tax, Depreciation and Amortization Ratio Approach) เป็ นวิธีในการคํานวณ โดยมี รายละเอียดการประเมิน มูลค่ายุติธรรมของ
เมโทร เวียดนาม ดังนี
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ก) วิธีเทียบเคียงอัตราส่ วนมูลค่ าของกิจการต่ อรายได้ (Enterprise Value to Sales Approach)
ทีปรึกษาทางการเงินอิสระนํ า ช่ วงค่า Implied EV/Sales ของรายการซือขายอื นทีสามารถเทียบเคียงกัน ได้ ไปคูณกับประมาณการ
รายได้ ของเมโทร เวียดนาม ในปี 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี
ตารางที 35 การประเมินมูลค่ ายุติธรรมของเมโทร เวียดนาม โดยการเทียบเคียงกับ Implied EV/Sales
Implied EV/Sales
ช่ วงของ Implied EV/Sales
1.6 – 2.5
ประมาณการรายได้ ปี 2557 (ล้ านเวียดนามดอง)
14,116,623
ช่ วงของมูลค่ ากิจการ (ล้ านเวียดนามดอง)
22,832,761 – 35,770,340
ช่ วงของมูลค่ ากิจการ (ล้ านบาท)
34,749 – 54,439
หมายเหตุ ใช้ อตั ราแลกเปลียน ณ วันที 6 สิงหาคม 2557 ที 657.07 เวียดนามดอง ต่อ 1 บาท (source : Bloomberg)

จากการคํานวณข้ างต้ น มูลค่ ากิจการของเมโทร เวียดนาม คํานวณจากกรณีทีกิจการไม่มีหนีสินทีมีภาระดอกเบียและไม่ มี
เงินสด ตามวิธีเทียบเคียงอัตราส่ วนมูลค่ า ของกิจการต่ อรายได้ เท่ ากับ 34,749 – 54,439 ล้ านบาท ซึงสูงกว่าราคาเข้ าทํา
รายการที 28,370 ล้ านบาท ร้ อยละ 22.49 – ร้ อยละ 91.89
ข) วิธีเทียบเคียงอัตราส่ วนมูลค่ าของกิจการต่ อกํ าไรก่ อนหัก ดอกเบียจ่ าย ภาษีเงินได้ ค่ าเสื อมราคา และค่ าใช้ จ่ายตัด
จําหน่ าย (Implied Enterprise Value to Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization Ratio Approach)
ทีปรึกษาทางการเงินอิสระนําช่วงค่า Implied EV/EBITDA ของรายการซือขายอืนทีสามารถเทียบเคียงกัน ได้ ไปคูณกับประมาณการ
กําไรก่อนหักดอกเบียจ่าย ภาษี เงินได้ ค่าเสื อมราคา และค่าใช้ จ่ายตัดจําหน่ายของเมโทร เวียดนาม ในปี 2557 โดยมี รายละเอียด
ดังนี
ตารางที 36 การประเมินมูลค่ ายุ ติธรรมของเมโทร เวียดนาม โดยการเทียบเคียงกับ Implied EV/EBITDA
Implied EV/EBITDA
ช่วงของ Implied EV/EBITDA
16.1 – 30.9
ประมาณการ EBITDA ปี 2557 (ล้ านเวียดนามดอง)
386,774
ช่ วงของมูลค่ ากิจการ (ล้ านเวียดนามดอง)
6,215,457 – 11,933,946
ช่ วงของมูลค่ ากิจการ (ล้ านบาท)
9,459 – 18,162
หมายเหตุ ใช้ อตั ราแลกเปลียน ณ วันที 6 สิงหาคม 2557 ที 657.07 เวียดนามดอง ต่อ 1 บาท (source : Bloomberg)

จากการคํานวณข้ างต้ น มูลค่ ากิจการของเมโทร เวียดนาม คํานวณจากกรณีทีกิจการไม่มีหนีสินทีมีภาระดอกเบียและไม่ มี
เงินสด ตามวิ ธีเทีย บเคีย งอัตราส่ วนมู ลค่ า ของกิจการต่ อกํ า ไรก่ อนหัก ดอกเบียจ่ าย ภาษีเงินได้ ค่ าเสื อมราคา และ
ค่ าใช้ จ่ายตัดจําหน่ ายเท่ ากับ 9,459 – 18,162 ล้ านบาท ซึงตํากว่าราคาเข้ าทํารายการที 28,370 ล้ านบาท ร้ อยละ 35.98 – ร้ อย
ละ 66.66
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สรุ ปผลการประเมินมูลค่ า โดยทีปรึกษาทางการเงินอิสระ
การประเมิน มูลค่าโดยวิธีต่างๆ นัน จะมีข้อ ดี และข้ อด้ อยทีแตกต่างกัน โดยการประเมิน มูลค่า หุ้นโดยวิธีเปรี ยบเที ยบอัต ราส่วน
มูลค่าตลาด ทังวิธีอตั ราส่วน EV/Sales วิธี อัตราส่วน EV/EBITDA วิธี อัตราส่วนราคาต่อ กํ าไรสุทธิ ต่อหุ้น และวิธี อัตราส่วนราคาต่อ
มูลค่าตามบัญชี มีข้อจํากัดบางประการ เช่ น ความแตกต่างระหว่างบริ ษัทจดทะเบี ยนทีนํามาเปรี ยบเที ยบ ทังในด้ านประเภทของ
สิน ค้ า กลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย ขนาดของธุรกิจ สภาพแวดล้ อมของแต่ล ะประเทศ และสภาพคล่อ งของหุ้นสามัญทีมีการซือขายใน
ตลาดหลักทรั พย์ ฯ ดังนัน อัตราส่ วนของบริ ษัท เทีย บเคีย งจึ ง อาจไม่ ส ามารถสะท้ อนถึงค่าเฉลียของธุ รกิจที เหมาะสมได้ ดังนัน ที
ปรึ กษาทางการเงินอิสระเห็นว่าวิธีประเมินมูลค่าข้ างต้ นเป็ นวิธีทีไม่เหมาะสมในการประเมินมูลค่ากิจการ
สําหรับการประเมินมูลค่าโดยวิธี เทียบเคียงกับ รายการซือขายอื นมีข้ อจํากัดบางประการทีอาจส่ งผลกระทบต่อ ราคาในการเข้ าทํ า
รายการ เช่น ขนาดและคุณภาพของสินทรัพย์ ทีเฉพาะเจาะจงของแต่ละบริ ษัท ลักษณะกลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย แนวโน้ มการเติบโตใน
อนาคต ช่วงระยะเวลาในการเข้ าทํารายการ สภาพแวดล้ อ มของการแข่งขัน ในธุ รกิ จสํ าหรั บแต่ละประเทศ ความจําเป็ นและความ
ประสงค์ ในการเข้ าทํ ารายการของผู้ซือ และโอกาสในการประสานประโยชน์ ท างธุรกิจ (Synergy) กับ ผู้ซือแต่ล ะราย เป็ นต้ น ที
ปรึ กษาทางการเงินอิสระจึงเห็นว่าวิธีเทียบเคียงกับรายการซือขายอืนเป็ นวิธีทีไม่เหมาะสมในการประเมินมูลค่ากิจการ
สําหรับวิธีมลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสดนัน แม้ ว่าจะเป็ นวิธีทีต้ องอาศัยสมมติฐานในการประมาณการหลายประการ อย่ างไรก็
ดี วิธีนเป็
ี นการประเมินมูลค่าที พิจารณาถึงความสามารถในการสร้ างกระแสเงิ นสดในอนาคตของกิจการ ทีสะท้ อนถึ งแผนการใน
การปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงานด้ านต่างๆ ของเมโทร เวียดนาม ดังนัน ทีปรึ กษาทางการเงิ นอิ สระมีความเห็นว่า มูลค่ า
กิจการของเมโทร เวียดนาม คํานวณจากกรณีทีกิจการไม่ มีหนีสินทีมีภาระดอกเบียและไม่ มเี งินสด จากการประเมินโดย
ใช้ วิธีมลู ค่ าปั จจุบันสุ ทธิของกระแสเงินสดเป็ นราคาทีเหมาะสม โดยมีช่วงมูลค่ า กิ จการ เท่ ากั บ 29,163 – 33,234 ล้ าน
บาท ซึงสูงกว่ าราคาเข้ าทํารายการที 28,370 ล้ านบาท ร้ อยละ 2.80 – 17.15
แผนภาพที 4 ช่ วงราคาประเมินโดยทีปรึกษาทางการเงินอิสระ
วิธีการประเมินมูลค่ ากิจการ

ราคาในการเข้ าทํารายการ
28,370 ล้ านบาท

ล้ านบาท
0

10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000
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2.3.2 ความเป็ นธรรมของเงือนไขในการเข้ าทํารายการ
ทีปรึกษาทางการเงินอิสระได้ พิจารณาเงือนไขการเข้ าทํารายการจากสัญญาซือขายหุ้นสามัญ ซึงมีรายละเอี ยดตามที ปรากฎในส่วน
ที 2 ข้ อ 2.1.2 ของรายงานฉบับ นี ทีปรึ กษาทางการเงินอิ สระเห็นว่า เงือนไขและ/หรื อข้ อกําหนดหลายประการของสัญญาฉบับ
ดังกล่าว เป็ นเงือนไขและ/หรื อข้ อกําหนดทีช่วยรักษาผลประโยชน์ ของบริ ษัทฯ ให้ ได้ มาซึงสินทรัพย์ ซึงมีสภาพเป็ นไปตามทีทังสอง
ฝ่ ายตกลงกันก่อนการเข้ าทํารายการ รวมทัง เป็ นเงื อนไขและ/หรื อ ข้ อกําหนดทีจะช่วยให้ บริ ษัทฯ สามารถเข้ าบริ หารกิ จการของ
เมโทร เวียดนามต่อไปได้ อย่างราบรื นทันทีภายหลังการเข้ าทํ ารายการ ซึงจะช่ วยให้ บ ริ ษัท ฯ ได้ รับ ประโยชน์ จากการเข้ าทํ ารายการ
ครังนีได้ ตามวัตถุประสงค์ทวางไว้
ี
เช่น
 ข้ อกํ าหนดให้ บริ ษั ทฯ สามารถเลื อ กรับ ความสนั บสนุ นการดําเนิน ธุรกิ จในด้ านต่างๆ ในเมโทร เวียดนาม จาก Metro AG
ต่อ ไปเป็ นระยะเวลา 24 เดือ น นั บ จากวั น เข้ า ทํ า รายการ ภายใต้ เงื อนไขที ระบุ ไ ว้ ในสั ญญา Transitional Services
Agreement เพือให้ บริษัทฯ สามารถดําเนินธุรกิจต่อเนืองไปได้ ทนั ที
 ข้ อกําหนดเรื องการแก้ ไ ขใบอนุญาตลงทุน ให้ แก่ บ ริ ษัท ฯ และ/หรื อ บริ ษั ทย่ อ ย และหลักฐานทีแสดงได้ ว่ารายการเข้ าซือเงิ น
ลงทุนดังกล่าว ปลอดจากการถูกควบคุมในเรื องการควบรวมกิจการ ด้ านการแข่ งขันทางการค้ าจากหน่ วยงานทีเกียวข้ องของ
ประเทศเวียดนาม แม้ วา่ จะมีข้อกําหนดให้ บริษัทฯ จะต้ อ งนํ าหนังสื อ คําประกัน (Bank Guarantee) วางคําประกันเต็มจํานวน
ภายใน 2 วันทําการก่อ นวัน ยืนเอกสารขอแก้ ไขใบอนุญาตลงทุนต่อ หน่ วยงานทีเกียวข้ อง โดยผู้ขายจะมีสิ ทธิ เรี ยกร้ องตาม
หนั ง สื อ คําประกัน ต่อ เมื อมีการแก้ ไขใบอนุญาตลงทุนเรี ย บร้ อยแล้ ว ซึงเป็ นเงื อนไขทีกํ า หนดขึ นสํ า หรั บ ผู้ ข าย เนื องจาก
ภายหลัง การแก้ ไขใบอนุญาตเรี ยบร้ อยแล้ ว จะทํ าให้ กรรมสิ ทธิ ในเงิ น ลงทุ นโอนเปลียนมื อ ไปยังผู้ซือและมี ผ ลบังคับ ตาม
กฎหมายทันที ไม่วา่ ผู้ขายจะได้ รับชําระเงินแล้ วหรื อไม่ ซึงทีปรึ กษาทางการเงิ น อิ สระเห็น ว่าเป็ นเงื อนไขปกติท างการค้ า เพือ
ป้องกันความเสียงทีอาจเกิดขึนของผู้ขาย
 ข้ อกําหนดเกียวกับการประกันความรับผิดตามสัญญา ทีกําหนดให้ สามารถปรับ ลดราคาการเข้ าทํ ารายการ ในกรณีทีบริ ษัทฯ
ได้ รับความเสียหายทีเกิดจากการผิดคํารับรอง
 ข้ อกําหนดให้ สามารถยกเลิกการเข้ าทํ ารายการได้ ในกรณี ที ผู้จะขายกระทําความเสี ยหายจากการทุจริ ต และการกระทํ า
ดังกล่าวไม่สามารถชดเชยให้ กับผู้จะซือได้ ในจํานวนทีเพียงพอ
 ข้ อกําหนดว่าผู้จะขายจะไม่ดาํ เนินธุรกิจทีเป็ นการแข่งขัน เป็ นระยะเวลา 30 เดือนนับแต่วนั เข้ าทํารายการ
ทังนี ทีปรึ กษาทางการเงินอิ ส ระมี ความเห็น ว่า เงือนไขและ/หรื อ ข้ อ กําหนดดังกล่ าวข้ างต้ น จะช่ วยลดความเสียงต่างๆ ที อาจจะ
เกิดขึ นแก่ บริ ษัทฯ จากการเข้ าทํารายการดังกล่าวได้ เช่น ความเสียงทีสภาพกิ จการทีแท้ จริ งของเมโทร เวียดนามจะไม่ เป็ นไปตาม
ข้ อมูลทีบริ ษัทฯ ได้ รับทราบก่อนการเข้ าทํารายการ ความเสี ยงทีผลการดําเนินงานของเมโทร เวียดนามจะด้ อยลงภายหลังการเข้ าทํา
รายการ อันมีสาเหตุจากการเปลียนแปลงผู้บริหาร และการเปลียนชือร้ านค้ าในทันที ด้ วยเหตุผลดังกล่าวข้ างต้ น ทีปรึ กษาทางการเงิ น
อิสระเห็นว่า เงือนไขในการซือหุ้นสามัญของเมโทร เวียดนามมีความความเหมาะสม
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ส่ วนที 3 สรุ ปความเห็นของทีปรึ กษาทางการเงินอิสระ
จากการวิเคราะห์ ข องที ปรึ กษาทางการเงิ น อิ สระเกี ยวกับความสมเหตุสมผลของรายการ รวมถึงความเป็ นธรรมของราคาและ
เงือนไขของรายการตามทีได้ กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น ทีปรึ กษาทางการเงิน อิ สระเห็นว่าการเข้ าทํ ารายการดังกล่ าวมีความเหมาะสม
เนืองจาก
1. เป็ นการลงทุนในกิจการที มีศกั ยภาพในการประกอบธุรกิจร้ านจําหน่ ายสิ นค้ าอุปโภคบริ โภคสมัยใหม่ในเวียดนาม ซึ งจะ
ช่วยสนับสนุนให้ บริษัทฯ สามารถเริ มต้ นธุรกิจดังกล่าวและเพิมโอกาสในการได้ รับผลตอบแทนจากการลงทุนได้ รวดเร็ วขึน
เมือเทียบกับการทีบริษัทฯ เริมธุรกิจด้ วยตนเอง เนืองจากปั จจุบนั เมโทร เวียดนามเป็ นผู้ประกอบการมี ส่วนแบ่ งตลาดเป็ น
อันดับ 2 ของมูลค่าตลาดร้ านจําหน่ายสิน ค้ าอุปโภคบริ โ ภคสมัยใหม่ท ังหมดของเวียดนาม และมี ชือเสี ยงเป็ นทีรู้ จักจาก
ผู้บริโภคโดยทัวไป ประกอบกับเมโทร เวียดนามมีสิ นทรั พย์ แ ละองค์ประกอบในการดําเนิ นธุ รกิจทีเอือต่อความสําเร็จใน
การประกอบธุรกิจร้ านจําหน่ายสินค้ าอุปโภคบริ โภคสมัยใหม่ เช่น สาขาในเมืองทีเป็ นศูน ย์ กลางเศรษฐกิจและชุนชนเมือง
ขนาดใหญ่ ข้ อ มูลฐานลูกค้ า และระบบงานและเทคโนโลยี ส ารสนเทศในการบริ ห ารจัดการข้ อมูล ฐานลูก ค้ า โครงสร้ าง
พืนฐานในการกระจายสิ นค้ า (Supply Chain Infrastructure) อย่ างครบวงจร เป็ นต้ น ดังนัน ภายใต้ แผนงานและการ
บริ หารจัดการของบริ ษั ทฯ ในด้ านต่างๆ เพือปรับ ปรุงผลการดําเนิ นงานของเมโทร เวียดนามให้ มีทิ ศทางทีดีขึน จะทําให้
บริ ษัทฯ มีโอกาสได้ รับประโยชน์และผลตอบแทนจากการลงทุนในครังนี
2. เป็ นการขยายการลงทุน ของกลุ่มบริ ษัท ในธุ รกิจร้ านจํ าหน่ ายสินค้ าอุปโภคบริ โ ภคสมัยใหม่ใ นเวียดนาม ซึงคาดว่าจะมี
แนวโน้ มการขยายตัว ของตลาดและสภาวะเศรษฐกิจที ดีในอนาคต เนืองจากปั จจุบันการเพิมขึนของร้ านค้ า หรื อ ศูน ย์
จําหน่ายสินค้ าอุปโภคบริ โภคสมัยใหม่ต่อตลาดจําหน่ายสินค้ าอุป โภคบริ โภครวม (Penetration Rate) ของเวียดนามยังมี
อัตราตํากว่าค่าเฉลียของภูมิภาคอาเซียน จึงมีโอกาสทีธุรกิจดังกล่าวจะมีการขยายตัวเพิมขึนต่อเนืองในอนาคต ซึงทําให้
กลุ่มบริ ษัทมีแหล่งรายได้ จากธุรกิจใหม่ทีมีโอกาสสร้ างผลตอบแทนจากการลงทุนแก่บริ ษัทฯ
3. การเข้ าลงทุนในเมโทร เวียดนามจะก่อให้ เกิดการประสานประโยชน์ ต่อการดําเนิ นธุรกิจปั จจุบันของกลุ่มบริ ษั ท อาทิ เพิม
ช่อ งทางการจัดจําหน่ายสิ นค้ าอุป โภคบริ โภคของกลุ่มบริ ษัทให้ เข้ าถึ งผู้บริ โภคในตลาดเวียดนามได้ กว้ างขวางขึ น เพิ ม
รายได้ และความสามารถในการทํากําไรจากการต่อยอดการขายสินค้ าและบริ การของกลุ่มบริ ษัทฯ ทีมี อยู่ในปั จจุบันให้ แก่
กลุ่มลูกค้ าใหม่ๆ ซึงเป็ นลูกค้ าของเมโทร เวียดนาม เพิมคุณภาพและประสิท ธิ ภาพงานบริ การด้ านโลจิสติกส์ ในเวียดนาม
ของกลุ่มบริษัท ทังยังช่วยลดต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายอืนๆ จากการประหยัดจากขนาด (Ecnomies of scale) ด้ วย
4. ภายหลั ง การเข้ าทํ า รายการ กลุ่ม บริ ษั ท จะมี โ ครงสร้ างพื นฐานในการผลิ ต และกระจายสิ น ค้ า (Supply Chain
Infrastructure) ในเวียดนามอย่างครบวงจร ครอบคลุมตังแต่ต้นนําในฐานะผู้ผลิตสินค้ า กลางนําในฐานะผู้กระจายสิ นค้ า
และปลายนําในฐานะร้ านจําหน่ายสินค้ าแก่ผ้ บู ริโภค (ทังประเภทค้ าปลีกและค้ าส่ ง) ซึงเป็ นแนวทางสําคัญหนึ งที จะช่ วย
ลดต้ นทุนในการประกอบธุรกิจและเพิมโอกาสในการสร้ างผลกําไรในแต่ละส่วนงานของกลุ่มบริ ษัท ส่งผลให้ กลุ่มบริ ษัทมี
ขีดความสามารถในการแข่งขันเพิมขึนในอนาคต โดยเฉพาะเมือเปิ ดเสรี ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558
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5. การขยายการลงทุนในธุรกิจจําหน่ายสินค้ าอุป โภคบริ โภคสมัยใหม่ในเวียดนามครั งนี เป็ นการเพิมความหลากหลายใน
การประกอบธุรกิจของกลุ่มบริ ษั ท ทังประเภทธุ รกิจและทีตังของธุ รกิ จ ซึงเป็ นแนวทางหนึงทีจะช่วยลดความเสี ยงหรื อ
ผลกระทบทีอาจจะเกิดขึนต่อกลุ่มบริษัทกรณีธุรกิจหลักอย่างใดอย่างหนึงของกลุ่มบริษัทในปั จจุบนั มีผลการดําเนิน งานไม่
เป็ นไปตามแผนงานหรื อ เป้ าหมายทีวางไว้ อีกทัง ยังเป็ นการลงทุนที จะช่ วยสนับสนุนให้ เป้าหมาย “การเป็ นผู้นําในการ
ผลิตและจัดจําหน่ายสินค้ าอุปโภคบริ โภคทีใช้ ในชี วิตประจําวัน ให้ แ ก่ลูกค้ าในภูมิภาคอาเซียน” ของกลุ่มบริ ษั ทบรรลุผล
สําเร็จได้ในอนาคต
6. มูล ค่าการเข้ าลงทุน ในเมโทร เวีย ดนาม จํ านวน 655.00 ล้ านยู โร (28,370 ล้ านบาท) อยู่ใ นช่ว งราคาที เหมาะสมซึ ง
ประเมินโดยทีปรึกษาทางการเงินอิสระด้ วยวิธีมลู ค่าปั จจุบันสุทธิ ข องกระแสเงิ นสด ซึงเท่ากับ 29,163 – 33,234 ล้ านบาท
(รายละเอียดการประเมินราคายุติธรรมของทีปรึกษาทางการเงินอิสระปรากฏในส่วนที 2 ข้ อ 2.3.1 ของรายงานฉบับนี)
7. เงือนไขการบังคับก่อนการเข้ าทํารายการและเงือนไขในสัญญาซือขายเงิ น ลงทุนในเมโทร เวียดนาม (รายละเอียดปรากฎ
ในสรุปเงือนไขสําคัญของสัญญาซือขายหุ้น ในข้ อ 2.1.2 ของรายงานฉบับ นี) เป็ นเงื อนไขและ/หรื อข้ อกําหนดทีช่ วยรักษา
ผลประโยชน์ ของบริ ษัทฯ ให้ ได้ มาซึงสินทรัพย์ ซงมี
ึ สภาพเป็ นไปตามทีทังสองฝ่ ายตกลงกันก่อ นการเข้ าทํารายการ รวมทัง
เป็ นเงือนไขและ/หรื อข้ อกําหนดทีจะช่วยให้ บริ ษัทฯ สามารถเข้ าบริ หารกิ จการของเมโทร เวียดนามต่อไปได้ อย่ างราบรื น
ทัน ทีภ ายหลั งการเข้ า ทํ ารายการ ซึงจะช่ วยลดความเสียงต่า งๆ ที อาจจะเกิ ดขึ นแก่ บ ริ ษัท ฯ และเพื อให้ บ ริ ษั ท ฯ ได้ รับ
ประโยชน์จากการลงทุนในเมโทร เวียดนามตามวัตถุป ระสงค์ทีวางไว้ เช่น การกําหนดเงื อนไขบังคับก่อนให้ บริ ษัทฯ ต้ อง
ได้ รับใบอนุญาตลงทุนฉบับแก้ ไข และหลักฐานทีแสดงได้ วา่ รายการเข้ าซือเงินลงทุน ดังกล่ าว ปลอดจากการถูกควบคุมใน
เรื องการควบรวมกิจการ ด้ านการแข่ง ขันทางการค้ าจากหน่ว ยงานที เกี ยวข้ อ งของประเทศเวียดนาม ก่ อนการเข้ าทํ า
รายการ การให้ สิทธิ บริ ษั ทฯ ในการเลือ กรั บ ความสนับสนุนจาก Metro AG โดยการจ่ายชําระค่าบริ การแบบคงที ทังใน
ส่วนของการใช้ ชือการค้ าของ METRO เป็ นระยะเวลาหนึงก่อนการเปลียนเป็ นชือการค้ าของบริ ษั ท ฯ (โดยบริ ษั ทฯ มีแ ผนที
จะเปลียนชือการค้ าภายหลังการเข้ าทํารายการประมาณ 12-18 เดือน เพื อให้ บ ริ ษัท ฯ มี ระยะเวลาในการศึกษาตลาดและ
เตรี ยมตัวก่อนการเปลียนแปลงชื อการค้ า ) การใช้ บ ริ การระบบสารสนเทศ เป็ นต้ น รวมถึงการกําหนดให้ ผู้ขายไม่ดําเนิน
ธุรกิจทีเป็ นการแข่งขัน เป็ นระยะเวลา 30 เดือนนับแต่วนั เข้ าทํารายการ
ดังนัน ผู้ถือหุ้นควรอนุ มตั ิการเข้ าทํารายการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การเข้ าทํารายการดังกล่าวมี ข้อด้ อยและความเสียง
ทีผู้ถือหุ้นควรพิจารณาเพิมเติมเพือประกอบการลงมติอนุมตั ิการเข้ าทํารายการ ดังนี
1. บริ ษัทฯ มีความเสียงทีจะไม่ได้ รับผลตอบแทนจากการลงทุน ในเมโทร เวียดนามตามที คาดการณ์ ไว้ หรื อการด้ อยค่าเงิ น
ลงทุนในกรณีทีผลการดําเนินงานของเมโทร เวียดนามไม่เป็ นไปตามแผนงานหรื อเป้าหมายทีวางไว้ ซึงอาจเกิดขึนจาก
หลายสาเหตุ เช่น
 กรณีทีแผนการปรับปรุงผลการดําเนินงานของเมโทร เวียดนาม เช่น กลยุท ธ์ ทางการตลาดเพือเพิ มยอดขาย การ
ปรับสัดส่วนสินค้ า รวมถึงการลดต้ นทุนและควบคุมค่าใช้ จ่ายในด้ านต่างๆ และ/การประสานประโยชน์ ทางธุ รกิ จ
ภายในกลุ่ มบริ ษั ท ไม่ เป็ นไปตามแผนงาน โดยกลุ่ มบริ ษั ท ไม่ ส ามารถปรั บ ปรุ ง ผลการดํา เนิ น งานของเมโทร
เวียดนามให้ มีผลประกอบการกําไร
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การชะลอตัวของเศรษฐกิ จ และ/หรื อ ธุ รกิ จร้ านจํ าหน่ ายสิ นค้ า อุ ป โภคบริ โ ภคสมัยใหม่ ข องเวีย ดนาม รวมถึ ง
ผลกระทบจากข้ อกําหนดในการดําเนินธุรกิจร้ านค้ าปลีกสมัยใหม่ในเวียดนามของชาวต่างชาติ เช่ น ข้ อกําหนดให้
ผู้ป ระกอบการชาวต่ า งชาติ ต้ อ งมี ก ารยื นขอใบอนุ ญ าตเมื อต้ อ งการเปิ ดสาขาใหม่ จ ากหน่ ว ยงานภาครั ฐ
ระดับประเทศและระดับท้ องถิ นซึงการอนุญาตขึ นอยู่กับ ผลการทดสอบความจํ าเป็ นทางเศรษฐกิจ (economic
needs test)
 ภาวะการแข่งขั น ที อาจรุนแรงขึ นของธุ รกิจร้ านจํ าหน่ายสินค้ าอุ ปโภคบริ โภคสมัยใหม่ในเวียดนามทังจากคู่แ ข่ ง
โดยตรงจากการขยายธุ รกิจด้ านค้ าส่งของ Saigon Co-op และคู่แ ข่งทางอ้ อ มจากการเปิ ดสาขาใหม่ข องห้ างค้ า
ปลีกขนาดใหญ่และซุปเปอร์ มาร์ เก็ตของผู้ประกอบการรายอืน อนึง ตามเงือนไขภายหลังการเข้ าทํารายการ ผู้ขาย
หรื อบริษัทในกลุ่มผู้ขายจะไม่ดําเนิน ธุ รกิ จร้ านค้ า ประเภท Wholesale และ Cash & Carry หรื อธุ รกิ จร้ านค้ าปลีก
สินค้ าประเภทอาหาร อันจะเป็ นการแข่งขัน กันกับ การประกอบธุรกิจของเมโทร เวียดนาม ในช่วงระยะเวลา 30
เดือน ภายหลังจากการเข้ าทํารายการเสร็จสิน อีกทัง ที ปรึ กษาทางการเงิ นอิสระเห็ นว่าหากกลุ่มผู้ข ายประสงค์จะ
เข้ าดําเนิน ธุรกิจข้ า งต้ น ในเวียดนามอี กครัง กลุ่มผู้ข ายจะต้ อ งดํ าเนิน การตามขั นตอนในการขอใบอนุญาตต่อ
หน่วยงานทีเกียวข้ อง ซึงอาจมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างน้ อย
นอกจากนี กรณีทีผลการดําเนินงานโดยรวมของเมโทร เวียดนาม ลดลงจากปั จจัยข้ างต้ น อาจส่งผลต่อกระแสเงินสดรับจาก
การดําเนินงานของเมโทร เวียดนามและต่อเนืองมาถึงบริ ษัทฯ ในการชําระคืนเงินกู้และความสามารถในการจ่ ายเงิ นปั นผล
ของบริษัทฯ ในอนาคต ในกรณีบริษัท ฯ ไม่สามารถปรับปรุงผลการดําเนินงานในอนาคตของเมโทร เวียดนามให้ มีทิศทางทีดี
ขึนตามแผนงานทีวางไว้


2. ภายหลังการเข้ าทํารายการ ผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ อาจจะด้ อยลงจากหลายปั จจัย อาทิ
 การรับรู้ผลขาดทุนจากการดําเนินงานของเมโทร เวียดนาม เข้ ามาในงบการเงิ น ของบริ ษั ทฯ ในกรณีทีกลุ่มบริ ษัท
ไม่สามารถปรับปรุงผลการดําเนินงานของเมโทร เวียดนามให้ มีทิศทางทีดีขึน
 การมี ภ าระดอกเบี ยเพิมขึ นจากเงิ น กู้ยืมเพือใช้ เป็ นแหล่ งเงิ นทุน บางส่วนในการเข้ าทํารายการ โดยในกรณีห้ ุน
สามัญเพิมทุนของบริษัทฯ สามารถจําหน่ายได้ ทงจํ
ั านวน (ซึงบริ ษั ทฯ จะได้ รับ เงินค่าหุ้นเพิมทุนก่ อนหักค่าใช้ จ่าย
ประมาณ 16,219.55 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 57.17 ของมูลค่ารวมในการเข้ าทํารายการ) คาดว่าบริ ษัท ฯ จะต้ อง
ใช้ เงินกู้ยืมในการเข้ าทํารายการประมาณ 12,150.45 ล้ านบาท รวมเป็ นหนีสิ นทีมี ภาระดอกเบี ยภายหลังการทํา
รายการประมาณ 30,068.18 ล้ านบาท และมี อ ัตราส่ ว นหนี สิ น ที มี ภ าระดอกเบี ยต่อ ทุน ประมาณ 0.88 เท่ า
(พิจารณาจากงบการเงิ น ณ 30 มิถุนายน 2557 โดยไม่รวมผลการดําเนิ นงานที จะเกิ ดขึนในอนาคต) อย่ างไรก็ดี
หากบริ ษัทฯ ไม่สามารถระดมทุนได้ ตามเป้าหมาย บริ ษัทฯ จะมีห นีสินทีมีภาระดอกเบียและอัตราส่วนหนีสิ นทีมี
ภาระดอกเบียต่อทุนทีสูงขึนกว่าทีระบุในข้ างต้ น อนึง ทีซีซี โฮลดิงได้ แสดงความจํานงทีจะจองซือหุ้น สามัญเพิมทุน
เกินสัดส่วนตามสัดส่วนการถือหุ้นจนกว่าจะหมดหรื อจนกว่าจะไม่มีผ้ ถู ือ หุ้นรายใดประสงค์ทีจะจองซือหุ้น สามัญ
เพิมทุนดังกล่าวอีกต่อไป โดยอยู่ภายใต้ เงือนไขว่า การจองซือหุ้นดังกล่าวจะไม่ทําให้ ทีซีซี โฮลดิงมีห น้ าที ในการทํา
คําเสนอซือหลักทรัพย์ทงหมดของกิ
ั
จการ
 ผลกระทบจากการบันทึกค่าความนิยม (Goodwill) ในกรณีทีราคาเข้ าซือเงินลงทุน ในเมโทร เวียดนาม มีมลู ค่าสูง
กว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนีสินของเมโทร เวียดนาม ณ วันทําการซือขาย โดยกรณีภายหลังการเข้ าทํา
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รายการ กลุ่มบริษัท ไม่สามารถปรับปรุ งผลการดําเนินงานของเมโทร เวียดนามตามทีคาดการณ์ ไว้ อาจส่งผลให้
บริ ษัทฯ ต้ องทําการประเมินการด้ อยค่าของสิ นทรั พย์ ค่าความนิยมดังกล่ าวในภายหลัง ซึงจะมีผลกระทบต่อ งบ
การเงินของบริษัทฯ ซึงบริ ษัทฯ จะจัดให้ มีการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสิน ทรั พย์ แ ละหนีสิน ของเมโทร เวียดนาม
ณ วันทําการซือขาย ภายหลังจากการเข้ าซือเงินลงทุนในครังนีเสร็ จสมบูรณ์ โดยมูลค่าในการเข้ าทํ ารายการครั งนี
เท่ากับ 655.00 ล้ านยูโร หรื อ คิดเป็ น 28,370 ล้ านบาท (อัตราแลกเปลียนทีกํ าหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
ณ 6 สิงหาคม 2557 เท่ากับ 43.3 บาทต่อ 1 ยูโร) โดยคํานวณจากกรณีทีกิจการไม่มีหนีสินทีมีภาระดอกเบี ยและไม่
มีเงินสด ในขณะทีมูลค่าของสินทรัพ ย์ ตามงบการเงิ นฉบับตรวจสอบล่าสุดของเมโทร เวียดนาม ณ 30 กันยายน
2556 เท่ ากับ 6,476,166.87 ล้ านเวียดนามดอง หรื อคิดเป็ น 9,856.07 ล้ านบาท (อัตราแลกเปลียน ณ วันที 6
สิงหาคม 2557 ที 657.07 เวียดนามดอง ต่อ 1 บาท (ทีมา : Bloomberg)) ซึงหากภายหลังจากการประเมิน มูลค่า
ยุติธรรม และบริษัทฯ ต้ องบันทึกค่าความนิยมในจํานวนทีสูง อาจส่งผลกระทบต่อการคํานวณขนาดรายการได้ มา
จําหน่ายไป และ/หรื อ รายการทีเกียวโยงกันในอนาคต (ถ้ ามี) ของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี เนืองจากบริ ษัทฯ มี แผนทีจะ
ออกหุ้น สามัญเพิมทุนให้ แก่ผ้ ถู ือ หุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offerings) เพื อเป็ นแหล่ งเงินทุน บางส่วนใน
การเข้ าทํารายการครังนี การเพิมทุนดังกล่าวจะส่งผลให้ NTA ของบริ ษั ทฯ เพิมขึ น และในกรณีทีกลุ่มบริ ษัทมีการ
เข้ าทํารายการได้ มาจํ าหน่ายไป และ/หรื อ รายการที เกียวโยงกันในอนาคต บริ ษัท ฯ จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ที
เกียวข้ องกับการเข้ าทํารายการดังกล่าว
3. การเพิมทุนของบริ ษัทฯ สําหรั บการเข้ าลงทุนในเมโทร เวียดนามในครั งนีจะทําให้ เกิดผลกระทบด้ านราคาตลาดของหุ้น
สามัญ (Price dilution) ประมาณร้ อยละ 3.64 และเกิดผลกระทบด้ านกําไรสุทธิต่อหุ้น (Earning dilution) ประมาณร้ อยละ
18.1816 ต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ทีไม่ได้ ใช้ สิทธิในการจองซือหุ้นสามัญเพิมทุนดังกล่าว (รายละเอียดการคํานวณแสดงไว้
ในส่วนที 2 ข้ อ 2.2.2 ของรายงานฉบับนี)
นอกจากนี บริษัทฯ มีความเสียงด้ านอืนๆ อาทิ ความเสียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลียนของเงินสกุลยูโร ทีบริษัทฯ
จะชําระให้ แก่ผ้ ขู าย ซึงบริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาดําเนินการจัดทําสัญญาป้ องกันความเสียงของค่าเงิ น (hedging) ความเสียง
ทีบริษัทฯ ต้ องจ่ายชําระค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ องกับการเข้ าทํารายการโดยสูญเปล่ากรณีทีเงือนไขบังคับก่ อนไม่บรรลุผลสําเร็ จและบริ ษัทฯ
ไม่สามารถเข้ าทํารายการได้ เช่น ค่าธรรมเนียมหนังสือคําประกันการจ่ายชําระ (Bank Guarantee) ค่าตรวจสอบสถานะกิจการ (Due
Diligence) ของเมโทร เวียดนาม ค่าทีปรึกษากฎหมาย ค่าทีปรึกษาทางการเงินในการเข้ าทํารายการ
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ทังนี หากพิจารณาว่าบริษัทฯ จะมีการเพิมทุนในช่วงครึงปี หลังของปี 2558 จํานวนหุ้นถัวเฉลียถ่วงนํ าหนักจะมี จํานวน 1,802.17 ล้ านหุ้น
คํานวณมาจากจํานวนหุ้น ในครึ งปี แ รกเท่ากับ 1,621.96 ล้ านหุ้น และหุ้นครึ งปี หลังเท่ากับ 1,982.39 ล้ านหุ้น ในกรณีนีจะมี Earning
Dilution ประมาณร้ อยละ 10.00
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รายงานความเห็นของที ปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้ มาซึงสินทรัพย์

การตัดสินใจลงคะแนนเสียงอนุมัตสิ ําหรับการทํารายการในครังนี อยู่ในดุลพินิจของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ เป็ นสําคัญ ซึงผู้ถือหุ้นควรจะ
ศึกษาข้ อมูลและพิจารณาเหตุผล ข้ อดี ข้ อ ด้ อย ปั จจัยความเสียง ข้ อ จํากัด และความเห็น ในประเด็นพิจารณาต่างๆทีเกียวข้ อ งกับ
การเข้ าทํารายการดังกล่ าวทีแนบมาพร้ อ มกับหนัง สือ เชิ ญประชุมผู้ถือหุ้น ในครังนีด้ วยความรอบคอบระมัดระวังก่อ นลงมติ เพื อ
พิจารณาอนุมตั ิการเข้ าทํารายการดังกล่าวได้ อย่างเหมาะสม
บริ ษัท เจดี พาร์ ทเนอร์ จํากัด ในฐานะทีปรึ กษาทางการเงิ นอิ สระของบริ ษัทฯ ขอรับรองว่าได้ ทําหน้ าที ศึกษา และวิเคราะห์ ข้ อมูล
ต่างๆ ดังทีได้ กล่าวมาข้ างต้ นตามมาตรฐานวิชาชี พ และได้ ให้ เหตุผลบนพืนฐานของข้ อมูลและการวิเคราะห์อ ย่างเทียงธรรม โดย
คํานึงถึงประโยชน์ ของผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษั ทฯ เป็ นสําคัญ
ทังนี การให้ ความเห็นในการเข้ าทํ ารายการดังกล่าวข้ างต้ น อ้ างอิ งจากข้ อ มูล ทีได้ รับจากเอกสาร และ/หรื อ จากการสัมภาษณ์
ผู้บ ริ หารของบริ ษั ทฯ ตลอดจน ข้ อมูลที เปิ ดเผยต่อ สาธารณชน และข้ อมูล อืนๆ ทีเกียวข้ อง โดยที ปรึ กษาทางการเงิ น อิสระตังข้ อ
สมมติฐานว่าข้ อมูล ดังกล่ าวข้ างต้ นมีความถูกต้ องและเป็ นจริ ง ดังนัน หากข้ อ มูลดังกล่าวข้ างต้ น ไม่ถูกต้ อง และ/หรื อไม่เป็ นจริ ง
และ/หรื อมี การเปลียนแปลงอย่างมี นัย สําคัญในอนาคต อาจส่ งผลกระทบต่อความเห็น ของทีปรึ กษาทางการเงินอิส ระในการให้
ความเห็ นในครังนี ด้ วยเหตุนีทีปรึ กษาทางการเงิน อิสระจึ งไม่อ าจยื นยัน ถึงผลกระทบจากปั จจัยดังกล่าวทีอาจเกิ ดขึนต่อบริ ษัท ฯ
และผู้ถือหุ้นในอนาคตได้ อีกทัง ความเห็ นของที ปรึ กษาทางการเงิ น อิสระในครังนี มีวัตถุประสงค์เพือให้ ความเห็นต่อ ผู้ถือ หุ้นของ
บริ ษัทฯ ต่อ การเข้ า ทํารายการดังรายละเอี ยดข้ างต้ นเท่านัน และการให้ ความเห็ นของทีปรึ กษาทางการเงินอิสระนี มิ ได้ เป็ นการ
รับรองผลสําเร็จของการเข้ าทํารายการต่างๆ รวมถึงผลกระทบทีอาจเกิดขึนกับบริษัทฯ

ขอแสดงความนับถือ

(นางดวงใจ หล่อเลิศวิท ย์ )
หุ้นส่วนบริ ห าร

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