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ชื่อเต็ม
บริษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน)
บริษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บริษัท บิก๊ ซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
C – Distribution Asia Pte Ltd.
บริษัท ซี ดีสทริบวิ ชัน่ (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท ทีซซี ี คอร์ ปอเรชัน่ จากัด
Geant International BV
บริษัท เสาวนีย์โฮลดิ ้งส์ จากัด
Casino Guichard - Perrachon SA
สัญญาจะทาการขายหุ้นบริษัท บิก๊ ซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) ซึง่ บริ ษัท ทีซีซี คอร์
ปอเรชัน่ จากัด ได้ เข้ าทากับ Geant International BV ไว้ แทนบริ ษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์
จากัด (มหาชน) ฉบับลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559
การซื ้อหุ้น BIGC
การเข้ าซื ้อหุ้น BIGC จานวน 264,797,600 หุ้น จาก Geant International BV และการ
เข้ าซื ้อหุ้นทังหมดของบริ
้
ษัท เสาวนีย์โฮลดิ ้งส์ จากัด จานวน 202,000 หุ้น (โดยเสาวนีย์
เป็ นผู้ถือหุ้น BIGC จานวน 218,280,000 หุ้น)
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ หรือ IFA บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) และบริษัท เจดี พาร์ ท
เนอร์ จากัด
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สานักงาน ก.ล.ต.
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศรายการได้ มาหรื อ จาหน่าย ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่มี
ไปซึง่ สินทรัพย์
นั ย ส าคั ญ ที่ เ ข้ าข่ า ยเป็ นการได้ มาหรื อ จ าหน่ า ยไปซึ่ ง สิ น ทรั พ ย์ และประกาศของ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการ
ของบริ ษัทจดทะเบียนในการได้ มาหรื อจ าหน่ ายไปซึ่ง สินทรั พย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29
ตุลาคม 2547 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม
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ด้ วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ” หรื อ “BJC”) ครัง้ ที่ 1/2559 เมื่อวันที่
12 กุมภาพันธ์ 2559 ได้ มีมติอนุมตั ิในเรื่องที่สาคัญ ดังนี ้
1. เห็นชอบให้ นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิให้ บริ ษัทฯ และ/หรื อบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ เข้ าซื ้อหุ้น
สามัญและการทาคาเสนอซื ้อหุ้นทังหมดของบริ
้
ษัท บิก๊ ซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) (“BIGC”) รวมถึงการเข้ าซื ้อหุ้นในกิจการที่
เกี่ยวข้ อง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1.1 เข้ าซื ้อหุ้นสามัญของ BIGC จานวนรวมทังสิ
้ ้น 483,077,600 หุ้น (คิดเป็ นร้ อยละ 58.55 ของหุ้นที่ออกจาหน่าย
แล้ วทังหมดของ
้
BIGC) ในราคาซื ้อขายหุ้นละ 252.88 บาท คิดเป็ นเงินจานวนทังสิ
้ ้นไม่เกิน 122,160,663,488 บาท ตามเงื่อนไข
ของสัญญาจะทาการขายหุ้นซึง่ บริ ษัท ทีซีซี คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (“TCC”) ได้ เข้ าทากับ Geant International BV (“Geant” หรื อ
“ผู้ขาย”) ไว้ แทนบริษัทฯ ฉบับลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 (“สัญญาจะทาการขายหุ้น BIGC”) โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขที่สาคัญ
ดังนี ้
(1) เข้ าซื ้อหุ้น BIGC เป็ นจานวน 264,797,600 หุ้น จาก Geant
(2) เข้ าซื ้อหุ้นทังหมดของบริ
้
ษัท เสาวนีย์โฮลดิ ้งส์ จากัด (“เสาวนีย์”) จานวน 202,000 หุ้น (ซึง่ เสาวนีย์เป็ นผู้
ถือหุ้น BIGC จานวน 218,280,000 หุ้น) ซึง่ เสาวนีย์เป็ นบริษัทซึง่ จดทะเบียนในประเทศไทย
ทังนี
้ ้ การซื ้อหุ้น BIGC จาก Geant และการเข้ าซื ้อหุ้นทังหมดของเสาวนี
้
ย์ รวมเรียกว่า “การซื ้อหุ้น BIGC”
(3) ราคาซื ้อขายหุ้น BIGC เท่ากับ 252.88 บาทต่อหุ้น (ในกรณีที่ Geant และเสาวนีย์ได้ รับ หรื อจะได้ รับเงินปั น
ผลปี 2558 จาก BIGC ให้ นาจานวนเงินปั นผลที่ได้ รับหรือจะได้ รับดังกล่าวมาหักออกจากราคาซื ้อขายหุ้น)
(4) ราคาซื ้อขายหุ้น BIGC ทังหมดที
้
่ต้องชาระ คิดเป็ นเงินจานวนไม่เกิน 122,160,663,488 บาท (ที่อตั รา
แลกเปลี่ยน ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ซึง่ เป็ นวันที่ค่สู ญ
ั ญาเข้ าทาสัญญาจะทาการขายหุ้น BIGC) โดย
จะชาระให้ แก่ผ้ ขู ายเป็ นเงินสกุลยูโร นอกจากการชาระราคาซื ้อขายหุ้นให้ แก่ Geant แล้ ว สัญญาจะทา
การขายหุ้นยังกาหนดให้ ผ้ ซู ื ้อจะต้ องชาระเงินให้ แก่ผ้ ขู ายเป็ นจานวนเท่ากับจานวน “เงินสดสุทธิ ” คงเหลือ
(คานวณจากจานวนสินทรัพย์หมุนเวียนหักด้ วยหนีส้ ินหมุนเวียน) ในเสาวนีย์ ณ วันที่การซื ้อขายเสร็ จ
สมบูรณ์ (ตามที่ผ้ ขู ายจะแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า 5 วันทาการ) โดยการชาระเงินในส่วนนี ้ สัญญาจะทาการ
ขายหุ้นกาหนดให้ ชาระแก่ผ้ ขู ายเป็ นเงินสกุลยูโรที่อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ได้ รับแจ้ งจานวน “เงินสดสุทธิ”
ดังกล่าวจากผู้ขาย (ตามข้ อมูลล่าสุดที่ได้ รับจากผู้ขาย เสาวนีย์ มี “เงินสดสุทธิ” คงเหลือเป็ นจานวนทังสิ
้ ้น
ประมาณ 2,141.41 ล้ านบาท ซึง่ จานวนเงินที่จะต้ องชาระจริ งอาจเปลี่ยนแปลงตามสถานะทางการเงิน
ของ เสาวนีย์ ณ วันที่การซื ้อขายเสร็จสมบูรณ์)
1.2 ภายหลังจากที่การซื ้อขายหุ้น BIGC เสร็จสมบูรณ์ในวันที่มีการชาระราคาค่าหุ้น BIGC ให้ แก่ผ้ ขู าย (ซึง่ คาดว่า
จะเกิดขึน้ ก่อ นหรื อ ภายในวัน ที่ 31 มีนาคม 2559) บริ ษัทและ/หรื อบริ ษัทย่อยจะมี การได้ มาซึ่งหุ้นใน BIGC จานวนทัง้ สิ น้
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483,077,600 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 58.55 ของหุ้นทังหมดของ
้
BIGC ซึง่ เกินกว่าจุดที่ต้องทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดของกิ
ั้
จการ
ดังนัน้ บริษัทและ/หรื อบริษัทย่อยจะทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดของ
ั้
BIGC เพื่อเสนอซื ้อหุ้นส่วนที่เหลือทังหมดจากผู
้
้ ถือหุ้นของ
BIGC ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการใน
การเข้ าถือครองหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ ต่อไป ทังนี
้ ้ การทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงั ้ หมดของ BIGC โดยบริ ษัทและ/หรื อ
บริษัทย่อยข้ างต้ นจะเกิดขึ ้นต่อเมื่อเงื่อนไขต่าง ๆ ต่อไปนี ้ได้ เกิดขึ ้นครบถ้ วนเป็ นที่เรียบร้ อยแล้ ว
(1) ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2559 มีมติอนุมัติให้ บริ ษัทและ/หรื อบริ ษัทย่อยเข้ า ซื ้อหุ้น BIGC ตาม
รายละเอียดที่กล่าวมาข้ างต้ น
(2) บริ ษัทและ/หรื อบริ ษัทย่อยได้ มาซึง่ หุ้น BIGC จานวนทังสิ
้ ้น 483,077,600 หุ้น ภายหลังจากที่ชาระราคา
ซื ้อขายให้ แก่ผ้ ขู ายในวันที่การซื ้อขายหุ้น BIGC เสร็จสมบูรณ์
1.3 เข้ าซื ้อหุ้นสามัญของ C- Distribution Asia Pte Ltd. (“C-Distribution Asia”) เป็ นจานวนทังสิ
้ ้น 2,700,000 หุ้น (คิด
เป็ นร้ อยละ 60.00 ของหุ้นทังหมดของ
้
C-Distribution Asia) จาก Cdiscount International BV (บริ ษัทในกลุ่มเดียวกันกับ Geant) ใน
ราคาซื ้อขาย เป็ นเงินรวมทังสิ
้ ้น 21.5 ล้ านยูโร หรื อประมาณ 856.00 ล้ านบาท โดยจะชาระราคาให้ แก่ผ้ ขู ายเป็ นเงินสกุลยูโร นอกจากนี ้
เงื่อนไขตามสัญญากาหนดให้ ผ้ ซู ื ้อจะต้ องชาระหนี ้ที่ C- Distribution Asia มีต่อบริ ษัทในกลุ่มของผู้ขาย ณ วันที่การซื ้อขายเสร็ จสมบูรณ์ด้วย
(ตามข้ อมูล ณ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ได้ รับจากผู้ขาย หนี ้ดังกล่าวมีจานวนรวมทังสิ
้ ้น 6,251,491.24 ยูโร คิดเป็ นเงินประมาณ 249 ล้ านบาท
ซึง่ จานวนเงินที่จะต้ องชาระจริ ง ณ วันที่การซื ้อขายเสร็ จสมบูรณ์อาจเปลี่ยนแปลงไปบ้ าง)
โดยที่ C-Distribution Asia เป็ นกิจการที่สนับสนุนการประกอบธุรกิจของ BIGC ดังนัน้ ในกรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ มี
มติไม่อนุมตั ิให้ เข้ าซื ้อหุ้น BIGC บริษัทฯ จะไม่นาเสนอวาระเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการเข้ าซื ้อหุ้น C-Distribution Asia ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ธุรกรรมรายการได้ มาซึง่ หุ้นใน BIGC และ C-Distribution Asia ข้ างต้ น เข้ าข่ายเป็ นการเข้ าซื ้อหรือการได้ มาซึง่ กิจการของ
บริษัทอื่นตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และเป็ นรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ของบริ ษัทฯ
ตามนัยของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนยั สาคัญเข้ าข่ายเป็ น
รายการได้ มาหรือจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและ
การปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้ มาหรือจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการได้ มาหรือจาหน่ายไปซึง่
สินทรัพย์”) โดยมีขนาดรายการสูงสุดที่คานวณตามเกณฑ์ของประกาศรายการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เท่ากับร้ อยละ
474.651 เข้ าข่ายเป็ นรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ประเภทที่ 4 ซึง่ จะส่งผลให้ บริ ษัทฯ มีหน้ าที่ปฏิบตั ิตามประกาศรายการได้ มาหรื อ
จาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์
อย่างไรก็ดี การเข้ าท าธุรกรรมข้ างต้ นไม่เข้ าข่ายเป็ นการเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย (“ตลาด
หลักทรัพย์ฯ”) ทางอ้ อม (BackDoor Listing) เนื่องจากธุรกิจของ BIGC มีลกั ษณะที่คล้ ายคลึงหรื อเสริ มกันกับธุรกิจของบริ ษัทฯ อีกทัง้
บริ ษัทฯ ไม่มีนโยบายจะเปลี่ยนแปลงที่สาคัญในธุรกิจหลักของบริ ษัทฯ นอกจากนี ้ กลุ่มบริ ษัทภายหลังการได้ มาซึง่ หุ้นของ BIGC จะ
ยังคงมีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมที่จะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เนื่องจาก BIGC มีสถานะเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
อยู่แล้ ว และการเข้ าทารายการในครัง้ นี ้ จะไม่ส่งผลให้ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญในคณะกรรมการและอานาจควบคุมของ
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พิจารณาขนาดรายการจากงบการเงินฉบับล่าสุดของบริ ษัทฯ (ได้ แก่ งบการเงินรวมฉบับสอบทานสาหรับงวด 9 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30
กันยายน 2558) และ BIGC (ได้ แก่ งบการเงินรวมฉบับตรวจสอบสาหรับรอบระยะเวลา 12 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558) ณ
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ซึง่ เป็ นวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2559 ได้ มีมติให้ ความเห็นชอบการเข้ าทารายการและให้
นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ติ อ่ ไป
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บริ ษัทฯ หรื อผู้ถือหุ้นที่มีอานาจควบคุมบริ ษัทฯ แต่อย่างใด ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงได้ รับยกเว้ นไม่ต้องยื่นขอให้ พิจารณารับหลักทรัพย์ของ
บริษัทฯ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ใหม่อีกครัง้ ตามประกาศรายการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์
นอกจากนี ้ รายการเข้ าซื ้อหุ้นสามัญของ BIGC และหุ้นสามัญของ C-Distribution Asia ตามเงื่อนไขของสัญญาจะทาการ
ขายหุ้น BIGC ข้ างต้ น ไม่เข้ าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัท ฯ เนื่องจาก Geant เข้ าทาสัญญาจะทาการขายหุ้นกับ TCC
ฉบับลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 โดย TCC เป็ นตัวแทนให้ แก่บริ ษัทฯ ในการยื่นประมูลซื ้อหุ้น BIGC ภายใต้ เงื่อนไขทางด้ านราคา
และเงื่อนไขอื่นตามที่บริษัทฯ ในฐานะตัวการกาหนด โดยเมื่อ TCC เป็ นผู้ชนะการประมูลและได้ เข้ าทาสัญญาจะทาการขายหุ้นใน
นามของ TCC บริษัทฯ ในฐานะตัวการจึงมีสิทธิเข้ าซื ้อหุ้นและ/หรือให้ บริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้ าซื ้อหุ้นตามสัญญาจะทาการขายหุ้น
BIGC จากผู้ขายได้ โดยตรง ตามเงื่อนไขของกฎหมายและหลักการของสัญญาที่ทาขึ ้นไว้ ดังนัน้ ธุรกรรมของบริ ษัทฯ ข้ างต้ นจึงไม่ใช่
การเข้ าทาธุรกรรมกับ TCC อันจะถือเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกัน และ TCC ไม่ถือเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ เสีย (ทังนี
้ ้ ความคิดเห็นของที่
ปรึกษากฎหมายของ BJC เกี่ยวกับการเข้ าซื ้อหุ้น BIGC ปรากฏในส่วนที่ 1 ข้ อ 1.1.2 (ข) ของรายงานฉบับนี ้)
ด้ วยการเข้ าทารายการดังกล่าว บริ ษัทฯ มีหน้ าที่ต้องเปิ ดเผยสารสนเทศการทารายการเข้ าซื ้อหุ้นสามัญใน BIGC และหุ้น
สามัญใน C-Distribution Asia ของบริ ษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ ฯ และต้ องขออนุมตั ิการเข้ าทารายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดย
ต้ องได้ รับคะแนนเสียงอนุมตั ิไม่ต่ากว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดย
ไม่ นับส่ ว นของผู้ถือ หุ้น ที่มี ส่ ว นได้ เ สีย รวมทัง้ บริ ษั ทฯ ต้ องจัด ให้ มี ที่ ปรึ ก ษาทางการเงิ นอิ สระเพื่อให้ ความเห็ นเกี่ยวกับความ
สมเหตุสมผลของรายการ และความเป็ นธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการต่อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ เพื่อประกอบการพิจารณา
อนุมตั ิการทารายการ
2. อนุมตั ิให้ บริษัทฯ กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อเป็ นแหล่งเงินทุนระยะสัน้ (ไม่เกิน 12 เดือน) ในการเข้ าซื ้อหุ้นสามัญ
และทาคาเสนอซื ้อหุ้นทัง้ หมดของ BIGC รวมถึงการเข้ าซื ้อหุ้นในกิจการที่เกี่ยวข้ องตามข้ อ 1. ข้ างต้ น ในวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน
220,000 ล้ านบาท เพื่อรองรับการได้ มาซึง่ หุ้นทังหมดของ
้
BIGC
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ได้ มีมติอนุมตั ิแต่งตังให้
้ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์
แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) และบริษัท เจดี พาร์ ทเนอร์ จากัด (“ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ” หรื อ “IFA”) ในฐานะที่
ปรึกษาทางการเงินที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”)
และเป็ นอิสระจากบริ ษัทฯ เป็ นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของราคาและเงื่อนไขการ
เข้ าทารายการต่อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ประกอบการพิจารณาอนุมัติการทารายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ของบริ ษัทฯ ในครั ง้ นี ้ ทัง้ นี ้ ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระขอรับรองว่า ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามประกาศว่าด้ วยการให้ ความเห็นชอบที่
ปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการดาเนินงาน รวมทังได้
้ ทาหน้ าที่การเป็ นที่ปรึกษาทางการเงินตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องแล้ ว
รายงานของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระฉบับนี ้ จัดทาขึ ้นจากข้ อมูลที่ได้ จากการสัมภาษณ์ และเอกสารที่ได้ รับจากบริ ษัทฯ
และข้ อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณชนทัว่ ไป นอกจากนี ้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ พิจารณาถึงสภาวะเศรษฐกิจ ณ ปั จจุบนั ในการ
พิจารณาเพื่อให้ ความเห็นในการเข้ าทารายการในครัง้ นี ้ ดังนัน้ หากข้ อมูลที่ใช้ ในการศึกษานี ้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนยั สาคัญ
ในอนาคต อาจส่งผลให้ ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเปลี่ยนแปลงตามไปด้ วย ซึง่ ข้ อมูลที่ใช้ ในการจัดทารายงานฉบับนี ้ เช่น
 มติคณะกรรมการบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้ องกับการเข้ าทารายการ
 สารสนเทศการเข้ าทารายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ของบริษัทฯ เกี่ยวกับการเข้ าซื ้อหุ้นของ BIGC
 แบบแสดงรายการข้ อมูล (แบบ 56-1) ของบริษัทฯ และ BIGC
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 งบการเงินของบริ ษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีได้ รับอนุญาตของบริ ษัทฯ สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31
ธันวาคม 2556 – 2558
 งบการเงินของ BIGC ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีได้ รับอนุญาตของ BIGC สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556 – 2558
 งบการเงินของบริษัท ซี ดีสทริบวิ ชัน่ (ประเทศไทย) จากัด ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีได้ รับอนุญาตของ CDT
สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 – 2557
 สัญญาที่เกี่ยวข้ องกับการทารายการ
 ข้ อมูลจากการสัมภาษณ์ผ้ บู ริหารและเจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯ
 ข้ อมูลและเอกสารที่ได้ รับจากบริษัทฯ
ข้ อจากัดในการจัดทารายงาน
ในการจัดทารายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในครัง้ นี ้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีข้อจากัดในการเข้ าถึง
ข้ อมูลภายในของ BIGC รวมถึงข้ อมูลภายในของ C – Distribution Asia ดังนัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงจัดทาความเห็นต่อ
การเข้ าทารายการดังกล่าวจากข้ อมูลของ BIGC และ C – Distribution Asia ที่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ และข้ อมูลที่ได้ รับจากบริ ษัทฯ
และ/หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ ทัง้ นี ้ ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระมิได้ มีโอกาสในการสัมภาษณ์ ผ้ บู ริ หารของ BIGC และ C –
Distribution Asia ถึงแผนการดาเนินงานในอนาคต ดังนัน้ จึงอาจส่งผลให้ ความครบถ้ วนของข้ อมูลไม่เทียบเท่ากับข้ อมูล ที่ได้ รับ
โดยตรงจาก BIGC และ C – Distribution อย่างไรก็ดี ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า ข้ อจากัดในการจัดทารายการดังกล่าวมิได้
ส่งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อการปฎิบตั ิหน้ าที่ของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ ความเห็นครัง้ นี ้
นอกจากนี ้ การจัดทาความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตังอยู
้ ่ภายใต้ สมมติฐาน ดังนี ้
 ข้ อ มูลและเอกสารทัง้ หมด ซึ่งที่ป รึ กษาทางการเงินอิส ระได้ รับจากบริ ษัทฯ รวมถึงข้ อมูลที่ได้ จากการสัมภาษณ์
ผู้บริ หารของบริ ษัทฯ มีความครบถ้ วน ถูกต้ อง เป็ นจริ ง และความเห็นที่แสดงไว้ สามารถเชื่อถือได้ และใกล้ เคียงกั บ
สภาพความจริง ณ ปั จจุบนั
 ไม่มีเหตุการณ์ใดที่ได้ เกิดขึ ้น หรือกาลังจะเกิด หรือมีความเป็ นไปได้ ว่าจะเกิด ที่อาจจะส่งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญ
ต่อผลประกอบการและสถานะทางการเงินของบริษัทฯ และ BIGC
 สัญญาทางธุรกิจต่างๆ เกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัทฯ และ BIGC ที่ทากับคู่สญ
ั ญายังคงถูกต้ องตามกฎหมาย มี
ผลบังคับใช้ และผลผูกพันตามสัญญา และไม่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข เพิกถอน หรือยกเลิก
ทังนี
้ ้ ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระได้ จดั ทารายงานความเห็นเกี่ยวกับการเข้ าทารายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ของบริ ษัทฯ ณ
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 และขอรั บรองว่าได้ ทาหน้ าที่ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ดังที่ได้ กล่าวมาข้ างต้ น ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ และได้ ให้ เหตุผลบนพืน้ ฐานของข้ อมูลและการวิเคราะห์อย่างเที่ยงธรรม โดยคานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยของ
บริษัทฯ เป็ นสาคัญ อย่างไรก็ดี ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตังอยู
้ ่บนสมมติฐานว่าข้ อมูลและเอกสารที่ได้ รับจากบริษัทฯ
รวมถึงจากการสัมภาษณ์ ผ้ บู ริ หารของบริ ษัทฯ ตลอดจนข้ อมูลที่เปิ ดเผยต่อสาธารณชน และข้ อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องเป็ นข้ อมูลที่
ถูกต้ องและเป็ นความจริงในขณะที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจัดทารายงานความเห็นนี ้ ดังนัน้ หากข้ อมูลดังกล่าวข้ างต้ นไม่ถกู ต้ อง
และ/หรือไม่เป็ นจริ ง และ/หรื อไม่ครบถ้ วน และ/หรื อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญในอนาคต อาจส่งผลกระทบต่อความเห็น
ของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ ความเห็นในครัง้ นี ้ ด้ วยเหตุนี ้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่อาจยืนยัน ถึงผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ ้นต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นในอนาคตจากปั จจัยดังกล่าวได้ อีกทังความเห็
้
นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในครัง้ นี ้ มีวตั ถุประสงค์
เพื่อให้ ความเห็นแก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทฯ ต่อการเข้ าทารายการดังรายละเอียดข้ างต้ นเท่านัน้ โดยการตัดสินใจลงคะแนนเสียงอนุมตั ิ
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สาหรับการเข้ าทารายการในครัง้ นี ้ อยู่ในดุลพินิจของผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ฯ เป็ นสาคัญ ซึ่งผู้ถือหุ้นควรจะศึกษาข้ อมูลและพิจารณา
เหตุผล ข้ อดี ข้ อด้ อย ปั จจัยความเสี่ยง ข้ อจากัด และความเห็นในประเด็นพิจารณาต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการเข้ าทารายการดังกล่าวที่
แนบมาพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในครั ง้ นีด้ ้ วยความรอบคอบระมัดระวังก่อนลงมติ เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้ าทา
รายการดังกล่าวได้ อ ย่างเหมาะสม ทัง้ นี ้ การให้ ความเห็นนีม้ ิได้ เป็ นการรั บรองผลสาเร็ จของการเข้ าทารายการต่างๆ รวมถึง
ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ และที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระไม่ต้องรับผิดชอบต่อผลกระทบใดๆ ที่อาจเกิดขึน้ จากการเข้ าทารายการ
ดังกล่าว ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้ อม
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ พิจารณาถึงความสมเหตุสมผลของรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
บทสรุ ปสาหรับผู้บริหาร
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครัง้ ที่ 1/2559 ได้ มีมติเห็นชอบให้ นาเสนอต่อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิให้ บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย เข้ าทารายการดังนี ้
(1) การเข้ าซื ้อหุ้นสามัญของ BIGC (จากการซื ้อหุ้น BIGC จาก Geant จานวน 264,797,600 หุ้น และการได้ มาซึง่ หุ้น
BIGC จานวน 218,280,000 หุ้น โดยการเข้ าซื ้อหุ้นทังหมดในเสาวนี
้
ย์) จานวนรวมทังสิ
้ ้น 483,077,600 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ
58.55 ของหุ้นที่ออกจาหน่ายแล้ วทังหมดของ
้
BIGC ในราคาซื ้อขายหุ้นละ 252.88 บาท (ในกรณีที่ Geant และเสาวนีย์ได้ รับ หรื อ
จะได้ รับเงินปั นผลปี 2558 จาก BIGC ให้ นาจานวนเงินปั นผลที่ได้ รับหรือจะได้ รับดังกล่าวมาหักออกจากราคาซื ้อขายหุ้น) คิดเป็ นเงิน
จานวนทังสิ
้ ้นไม่เกิน 122,160,663,488 บาท โดยผู้ซื ้อมีข้อตกลงเฉพาะกับผู้ขายว่าจะชาระเป็ นเงินสกุลยูโรที่อตั ราแลกเปลี่ยน ณ
วันที่เข้ าทาสัญญาจะทาการขายหุ้น BIGC และนอกจากการชาระราคาซื ้อขายหุ้นให้ แก่ Geant แล้ ว สัญญาจะทาการขายหุ้นยัง
กาหนดให้ ผ้ ซู ื ้อจะต้ องชาระเงินให้ แก่ผ้ ขู ายเป็ นจานวนเท่ากับจานวน “เงินสดสุทธิ” คงเหลือ (คานวณจากจานวนสินทรัพย์หมุนเวียน
หักด้ วยหนี ้สินหมุนเวียน) ในเสาวนีย์ ณ วันที่การซื ้อขายเสร็ จสมบูรณ์ (ตามที่ผ้ ขู ายจะแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า 5 วันทาการ) โดยการ
ชาระเงินในส่วนนี ้ สัญญาจะทาการขายหุ้นกาหนดให้ ชาระแก่ผ้ ขู ายเป็ นเงินสกุลยูโรที่อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ได้ รับแจ้ งจานวน
“เงินสดสุทธิ” ดังกล่าวจากผู้ขาย (โดยอัตราแลกเปลี่ยนจะอ้ างอิงตามอัตราแลกเปลี่ยนที่เป็ นสากล ตามข้ อกาหนดที่ระบุไว้ แล้ วใน
สัญญา ทังนี
้ ้ ตามข้ อมูลล่าสุดที่ได้ รับจากผู้ขาย เสาวนีย์ มี “เงินสดสุทธิ” คงเหลือเป็ นจานวนทังสิ
้ ้นประมาณ 2,141.41 ล้ านบาท ซึง่
จานวนเงินที่จะต้ องชาระจริงอาจเปลี่ยนแปลงตามสถานะทางการเงินของ เสาวนีย์ ณ วันที่การซื ้อขายเสร็จสมบูรณ์)
(2) ภายหลังจากที่การซื ้อขายหุ้น BIGC เสร็ จสมบูรณ์ในวันที่มีการชาระราคาค่าหุ้น BIGC ให้ แก่ผ้ ขู าย (ซึง่ คาดว่าจะ
เกิ ดขึน้ ก่ อ นหรื อ ภายในวัน ที่ 31 มี นาคม 2559) บริ ษั ทฯ และ/หรื อ บริ ษัทย่อ ยจะมีก ารได้ ม าซึ่ง หุ้นใน BIGC จานวนทัง้ สิ น้
483,077,600 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 58.55 ของหุ้นทังหมดของ
้
BIGC ซึง่ เกินกว่าจุดที่ต้องทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดของกิ
ั้
จการ
ดังนัน้ บริ ษัทฯและ/หรื อบริ ษัทย่อยจะทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดของ
ั้
BIGC เพื่อเสนอซื ้อหุ้นส่วนที่เหลือทังหมดจากผู
้
้ ถือหุ้น
ของ BIGC ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและ
วิธีการในการเข้ าถือครองหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการต่อไป ซึง่ หุ้น BIGC ส่วนที่เหลือทังหมด
้
มีจานวนทังสิ
้ ้น 341,922,400 หุ้น
(คิดเป็ นร้ อยละ 41.45 ของหุ้นที่ออกจาหน่ายแล้ วทังหมดของ
้
BIGC) โดยราคาในการคาทาเสนอซื ้อจะไม่เกินกว่าต้ นทุนราคาซื ้อหุ้น
BIGC ของบริษัทฯ ตาม (1) (ในกรณีที่ Geant และเสาวนีย์ได้ รับ หรือจะได้ รับเงินปั นผลปี 2558 จาก BIGC ให้ นาจานวนเงินปั นผลที่
ได้ รับหรื อจะได้ รับดังกล่าวมาหักออกจากราคาซื ้อขายหุ้น) ทังนี
้ ้ การทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดของ
ั้
BIGC โดยบริ ษัทฯ และ/
หรือบริษัทย่อยข้ างต้ นจะเกิดขึ ้นต่อเมื่อเงื่อนไขต่างๆ ต่อไปนี ้ได้ เกิดขึ ้นครบถ้ วนเป็ นที่เรียบร้ อยแล้ ว
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o ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2559 ของบริษัทฯ มีมติอนุมตั ิให้ บริษัทฯ และ/หรือบริ ษัทย่อยเข้ าซื ้อหุ้น BIGC
o บริ ษัทฯ และ/หรื อบริ ษัทย่อยได้ มาซึง่ หุ้น BIGC จานวนทังสิ
้ ้น 483,077,600 หุ้น ภายหลังจากที่ชาระราคาซื ้อ
ขายให้ แก่ผ้ ขู ายในวันที่การซื ้อขายหุ้น BIGC เสร็จสมบูรณ์
(3) การเข้ าซื ้อหุ้นสามัญของ C- Distribution Asia เป็ นจานวนทังสิ
้ ้น 2,700,000 หุ้น (คิดเป็ นร้ อยละ 60.00 ของหุ้น
ทังหมดของ
้
C-Distribution Asia) จาก Cdiscount International BV (บริ ษัทในกลุ่มเดียวกันกับ Geant) ในราคาซื ้อขายเป็ นเงิน
รวมทัง้ สิน้ 21.5 ล้ านยูโร หรื อจานวนประมาณ 856.00 ล้ านบาท โดยเงื่อนไขตามสัญญากาหนดให้ ผ้ ซู ื ้อจะต้ องชาระหนีท้ ี่ CDistribution Asia มีต่อบริ ษัทในกลุ่มของผู้ขาย ณ วันที่การซื ้อขายเสร็ จสมบูรณ์ด้วย (ตามข้ อมูลล่าสุดที่ได้ รับจากผู้ขาย ณ วันที่ 19
กุมภาพันธ์ 2559 หนี ้ดังกล่าวมีจานวนรวมทังสิ
้ ้น 6,251,491.24 ยูโร คิดเป็ นเงินประมาณ 249 ล้ านบาท ซึง่ จานวนเงินที่จะต้ องชาระ
จริง ณ วันที่การซื ้อขายเสร็จสมบูรณ์อาจเปลี่ยนแปลงไปบ้ าง)
ทังนี
้ ้ เนื่องจาก C-Distribution Asia เป็ นกิจการที่สนับสนุนการประกอบธุรกิจของ BIGC ดังนัน้ ในกรณีที่ประชุมผู้
ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติไม่อนุมตั ิให้ เข้ าซื ้อหุ้น บริษัทฯ จะไม่นาเสนอวาระเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการเข้ าซื ้อหุ้น C-Distribution Asia ต่อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
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โครงสร้ างก่ อนการเข้ าทารายการ

โครงสร้ างหลังการเข้ าทารายการ
ชำระค่ำหุน้ ไม่เกิ น 122,160.66 ล้ำนบำท
และเงินสดสุทธิ ในเสำวนีย์ (ประมำณ 2,141 ล้ำนบำท**)

Geant
49.00%*

ผู้ถือหุ้นอื่น

ผู้ถือหุ้นรายย่ อย
BIGC

เสาวนีย์
26.46%

41.45%

BJC และ/หรือบริษัทย่ อย

BIGC
40.00%

100.00%

บริษัทในกลุม่ เดียวกัน

32.09%

Cdiscount International BV

1.
32.09-73.54%*

0-41.45%*

C Distribution Asia
30.00%

ธุรกิจออนไลน์ใน
ประเทศ
เวียดนาม

*Geant International BV จะดาเนินการเพื่อให้ ได้ มาซึ่งหุ้นของเสาวนีย์ในส่วนที่เหลืออีกร้ อยละ
51 เพื่อขายให้ แก่ผ้ ซู ื ้อ

1.1) ซื ้อหุ้น BIGC 32.09%
1.2) ซื ้อหุ้นเสาวนีย์ 100%
ชำระค่ำหุน้ 21.5 ล้ำนยูโร หรื อประมำณ 856 ล้ำนบำท
และหนี ้ C Distribution Asia 6.25 ล้ำนยูโร หรื อ
ประมำณ 249 ล้ำนบำท**

Cdiscount International BV

40.00%

70.00%
บริษัท ซี ดีสทริบวิ ชัน่
(ประเทศไทย) จากัด

26.46%

BIGC

60.00%

C Distribution Asia
30.00%

เสาวนีย์

Geant

70.00%

2.
60.00% 2.1) ซื ้อหุ้น C Distribution Asia
2.2) ชาระหนี ้ที่ C Distribution Asia มี
ต่อบริษัทในกลุม่ ผู้ขาย
ผ๖

บริ ษัท ซี ดีสทริ บิวชัน่ (ประเทศไทย) จากัด
หมายเหตุ * สัดส่วนการถือหุ้นภายหลังจากการเข้ าทารายการ ขึ ้นอยู่กับจานวนหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นของ BIGC ตอบรับคาเสนอซื ้อ
หลักทรัพย์โดยบริ ษัทฯ และ/หรื อ บริ ษัทย่อย ซึ่งมีหน้ าที่จะต้ องทาคาเสนอซื ้อภายหลังจากการได้ มาซึ่งหุ้นของ
BIGC ร้ อยละ 58.55
** จานวนหนี ้สินที่จะต้ องชาระจริง ณ วันที่การซื ้อขายเสร็จสมบูรณ์อาจเปลี่ยนแปลงไปบ้ าง
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การเข้ าลงทุนในหุ้นสามัญ BIGC และกิจการที่เกี่ยวข้ องในครัง้ นี ้ของบริษัทฯ มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ บริ ษัทฯ มีช่องทางในการ
เข้ าสู่ตลาดค้ าปลีกขนาดใหญ่ในประเทศไทย โดยภายหลังการเข้ าทารายการ บริ ษัทฯ จะก้ าวสู่การเป็ นผู้นาอันดับ 2 ในธุรกิจค้ าปลีก
สินค้ าอุปโภคบริโภค ซึง่ มีส่วนแบ่งการตลาดร้ านค้ าปลีกประเภทห้ างไฮเปอร์ มาร์ เก็ต ร้ อยละ 43 รองจาก Tesco Lotus ส่งผลให้ กลุ่ม
บริ ษัทมีขีดความสามารถการแข่งขันในธุรกิจค้ าปลีกมากขึ ้น จากการมีช่องทางการจัดจาหน่ายสินค้ าอุปโภคบริ โภคของตนเองผ่าน
ร้ านค้ าปลีกสมัยใหม่ในรู ปแบบต่างๆ ของ BIGC ที่มีสาขาตังอยู
้ ่ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ รวมมากกว่า 700 แห่ง รวมไปถึงร้ านค้ า
ออนไลน์ ซึ่งจะช่วยขยายโอกาสในนาเสนอและจาหน่ายสินค้ าของกลุ่มบริ ษัทแก่กลุ่มผู้บริ โภคได้ กว้ างขวางยิ่ง ขึน้ นอกจากนี ้
ภายหลังการเข้ าทารายการดังกล่าว กลุ่มบริษัทจะมีขนาดกิจการที่ใหญ่ขึ ้นและเป็ นการขยายขอบเขตการดาเนินธุรกิจของกลุ่มบริ ษัท
ไปยังธุรกิจด้ านอื่นๆ อันจะเป็ นปั จจัยสนับสนุน ให้ กลุ่มบริ ษัทมีจุดยืนที่ดีในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic
Community หรือ AEC)
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ อนุมตั ิให้ บริ ษัทฯ และ/หรื อบริ ษัทย่อยเข้ าทารายการ บริ ษัทฯ คาดว่า ธุรกรรม
รายการซื ้อหุ้นจาก Geant จะดาเนินการเสร็ จสิ ้นภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559 และภายหลังจากซื ้อหุ้นสามัญ BIGC เสร็ จสิ ้น อัน
ส่งผลให้ บริษัทฯ และ/หรื อบริ ษัทย่อยได้ มาซึง่ หุ้นของ BIGC เกินกว่าร้ อยละ 50 ของหุ้นทังหมดของ
้
BIGC บริ ษัทฯและ/หรื อบริ ษัท
ย่อยจะมีหน้ าที่ทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทัง้ หมดของ BIGC ภายใต้ หลักเกณฑ์และประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุนและ
กฎเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องต่อไป โดยแหล่งเงินทุนสาหรับการเข้ าทารายการซื ้อหุ้นสามัญ BIGC รวมถึงการทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์
ทังหมดของ
้
BIGC และการซื ้อหุ้น C- Distribution Asia จะมาจากการกู้ยืมเงินระยะสัน้ (ไม่เกิน 12 เดือน) จากสถาบันการเงินใน
วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 220,000 ล้ านบาท นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริ ษัทอาจพิจารณาให้ บริ ษัทฯ มีการเพิ่มทุนในจานวนและ
สัดส่วนที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการใช้ เป็ นแหล่งเงินทุน เพื่อชาระคืนหนี เ้ งินกู้ยืมข้ างต้ น ซึ่งกรณีดงั กล่าว บริ ษัทฯ จะ
นาเสนอการเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อขออนุมตั ิต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครัง้
รายการได้ มาซึง่ หุ้น BIGC (ทังจากการซื
้
้อหุ้น BIGC จาก Geant จานวน 264,797,600 หุ้น และการได้ มาซึง่ หุ้น BIGC
จานวน 218,280,000 หุ้น จากการเข้ าซื ้อหุ้นทังหมดในเสาวนี
้
ย์ รวมทังการท
้
าคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ส่วนที่เหลือทังหมดของ
้
BIGC
จานวน 341,922,400 หุ้น) และ C-Distribution Asia ข้ างต้ น เข้ าข่ายเป็ นการเข้ าซื ้อหรื อการได้ มาซึง่ กิจการของบริ ษัทอื่นตาม
มาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และเป็ นรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ของบริ ษัทฯ ตามประกาศ
รายการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสินทรั พย์ โดยมีขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์ มลู ค่ารวมของสิ่งตอบแทน รวมเท่ากับร้ อยละ
474.652 เข้ าข่ายเป็ นรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ประเภทที่ 4 (รายละเอียดการคานวณขนาดรายการ ปรากฏในส่วนที่ 1 ข้ อ 1.1.1 ของ
รายงานฉบับนี ้) อย่างไรก็ดี การเข้ าทาธุรกรรมดังกล่าวไม่เข้ าข่ายเป็ นการเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทางอ้ อม (Back
Door Listing) เนื่องจากธุรกิจของ BIGC มีลกั ษณะที่คล้ ายคลึงหรื อเสริ มกันกับธุรกิจของบริ ษัทฯ อีกทัง้ บริ ษัทฯ ไม่มีนโยบายจะ
เปลี่ยนแปลงที่สาคัญในธุรกิจหลักของบริ ษัทฯ นอกจากนี ้ กลุ่มบริ ษัทภายหลังการได้ มาซึง่ หุ้นของ BIGC จะยังคงมีคณ
ุ สมบัติ
เหมาะสมที่จะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เนื่องจาก BIGC มีสถานะเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อยู่แล้ ว และ
การเข้ าทารายการในครัง้ นี ้ จะไม่ส่งผลให้ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญในคณะกรรมการและอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ หรื อ
ผู้ถือหุ้นที่มีอานาจควบคุมบริษัทฯ แต่อย่างใด ดังนัน้ บริษัทฯ จึงได้ รับยกเว้ นไม่ต้องยื่นขอให้ พิจารณารับหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ใหม่อีกครัง้ ตามประกาศรายการได้ มาหรือจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์
2

พิจารณาขนาดรายการจากงบการเงินฉบับล่าสุดของบริ ษัท ฯ (ได้ แก่ งบการเงินรวมฉบับสอบทานสาหรับงวด 9 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30
กันยายน 2558) และ BIGC (ได้ แก่ งบการเงินรวมฉบับตรวจสอบสาหรับรอบระยะเวลา 12 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558) ณ
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ซึง่ เป็ นวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2559 ได้ มีมติให้ ความเห็นชอบการเข้ าทารายการและให้
นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ติ อ่ ไป
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ทังนี
้ ้ บริษัทฯ มีหน้ าที่ต้องเปิ ดเผยสารสนเทศการทารายการของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และต้ องขออนุมตั ิการเข้ าทา
รายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยต้ องได้ รับคะแนนเสียงอนุมตั ิไม่ต่ากว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ เสีย
จากการวิเคราะห์ของที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของรายการ รวมถึงความเป็ นธรรมของราคา
และเงื่อนไขของการได้ มาซึง่ หุ้น BIGC และ C-Distribution Asia ภายใต้ ข้อจากัดในการเข้ าถึงข้ อมูลภายในของทังสองกิ
้
จการ ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นต่อการเข้ าทารายการ ดังนี ้
การได้ มาซึ่งหุ้น BIGC
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า การเข้ าทารายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจาก
1. เป็ นการลงทุนในกิจการที่มีศกั ยภาพในการดาเนินธุรกิจร้ านค้ าปลีกสมัยใหม่ในประเทศไทย ซึง่ จะช่วยสนับสนุนให้
บริ ษัทฯ สามารถเริ่ มต้ นธุรกิจใหม่ดังกล่าวได้ อย่างรวดเร็ วเมื่อเทียบกับการที่บริ ษัทฯ เริ่ มธุรกิจด้ วยตนเอง โดย
ปั จจุบนั BIGC เป็ นผู้ประกอบการร้ านค้ าปลีกสมัยใหม่ที่มีส่วนแบ่งตลาดเป็ นอันดับ 2 ของมูลค่าตลาดธุรกิจร้ านค้ า
ปลี ก สมัย ใหม่ ใ นรู ป แบบไฮเปอร์ ม าร์ เ ก็ ต ประกอบกับ BIGC มี ค วามพร้ อมในการดาเนิ นธุ ร กิ จ เช่ น ความ
หลากหลายของรู ปแบบร้ านค้ าและจานวนสาขามากกว่า 700 แห่ง ซึง่ ตังอยู
้ ่ในทุกภูมิภาคทัว่ ประเทศ บุคลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในธุรกิจร้ านค้ าปลีกสมัยใหม่ การมีระบบบริหารจัดการข้ อมูลสินค้ า ฐานสมาชิก
และระบบบริหารขนส่งและกระจายสินค้ าที่มีประสิทธิภาพ เป็ นต้ น อีกทังในช่
้ วงที่ผ่านมา BIGC ได้ ดาเนินการต่างๆ
เพื่อพัฒนาศักยภาพการแข่งขันในธุรกิจร้ านค้ าปลีกของตนอย่างต่อเนื่อง เช่น การขยายสาขาร้ านค้ าไปยังทาเลใหม่
ที่มีศกั ยภาพ การพัฒนาฐานข้ อมูลสมาชิกเพื่อนามาใช้ ประโยชน์ในการวางกลยุทธ์ การตลาดและการจัดกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมการขาย เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ ด้ วยเหตุที่ BIGC เป็ นกิจการที่มีผลการดาเนินงานที่ดีและมีการจ่ายเงินปั นผลอย่างสม่าเสมอ โดยในปี
2556 – 2558 มีกาไรสุทธิรวม 6,989.41 ล้ านบาท 7,249.60 ล้ านบาท และ 6,901.89 ล้ านบาท ตามลาดับ และมี
การจ่ายเงินปั นผลเป็ นจานวน 2.55 บาทต่อหุ้น 2.62 บาทต่อหุ้น และ 2.62 บาทต่อหุ้น ในรอบผลการดาเนินงานปี
2556 – 2558 ตามลาดับ ส่งผลให้ บริษัทฯ มีโอกาสได้ รับประโยชน์และผลตอบแทนจากการลงทุนในครัง้ นี ้
2.

การเข้ าลงทุนใน BIGC จะก่อให้ เกิดการประสานประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจในปั จจุบนั ของกลุ่มบริ ษัท เช่น เพิ่มช่อง
ทางการจัดจาหน่ายสินค้ าอุปโภคบริ โภคของกลุ่มบริ ษัทให้ เข้ าถึงผู้บริ โภคได้ อย่างกว้ างขวางมากขึน้ ผ่านสาขาของ
BIGC ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทัว่ ประเทศ เพิ่มรายได้ และความสามารถในการทากาไรจากการต่อยอดการขายสินค้ า
และบริการของกลุ่มบริ ษัทฯ ที่มีอยู่ในปั จจุบนั ให้ แก่ฐานลูกค้ าของ BIGC ผ่านการประสานความร่ วมมือทางธุรกิจใน
การจัดกิ จกรรมทางการตลาด หรื อการรั บจ้ างผลิ ตสินค้ าภายใต้ ตราสินค้ าของ BIGC แลกเปลี่ยนความรู้ และ
ประสบการณ์ในการดาเนินธุรกิจร้ านค้ าปลีกสมัยใหม่ของ BIGC มาประยุกต์ใช้ กบั ร้ านค้ าปลีกของกลุ่มบริ ษัท รวมถึง
โอกาสในการที่จะรวมกิจกรรมทางด้ านการขนส่ง และการใช้ ศนู ย์กระจายสินค้ าร่วมกันระหว่าง BIGC กับบริษัทฯ

3.

การขยายการลงทุนของกลุ่มบริ ษัทไปยังธุรกิจร้ านค้ าปลีกสมัยใหม่ครั ง้ นี ้ เป็ นการเพิ่ม ความหลากหลายในการ
ประกอบธุรกิจของกลุ่มบริ ษัท ซึ่งเป็ นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยลดความเสี่ยงหรื อผลกระทบที่อาจจะเกิดขึน้ ต่อกลุ่ม
บริ ษัทกรณีธุรกิจหลักอย่างใดอย่างหนึ่งของกลุ่มบริ ษัทในปั จจุบนั มีผลการดาเนินงานไม่เป็ นไปตามแผนงานหรื อ
เป้าหมายที่วางไว้ อีกทัง้ ยังเป็ นการลงทุนที่จะช่วยสนับสนุนให้ เป้าหมาย “การเป็ นผู้นาในการผลิตและจัดจาหน่าย
สินค้ าอุปโภคบริ โภคที่ใช้ ในชีวิตประจาวันให้ แก่ลูกค้ าในภูมิภาคอาเซียน” ของกลุ่มบริ ษัทบรรลุผลสาเร็ จได้ ใน
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อนาคต เนื่อ งจากภายหลัง การเข้ า ทารายการ กลุ่มบริ ษัทจะมี ช่องทางการจัดจาหน่ายสินค้ าผ่านร้ านค้ าปลี ก
สมัยใหม่ของตนเอง รวมไปถึงมีศูนย์การจายสินค้ าเพิ่มขึน้ อีก 4 แห่งในประเทศ ส่งผลให้ บริ ษัทฯ มีโครงสร้ าง
พื ้นฐานในการผลิตและกระจายสินค้ า (Supply Chain Infrastructure) อย่างครบวงจรในประเทศไทย เพื่อให้ เป็ น
รากฐานในการเชื่อมโยงการค้ าสู่ตลาดอื่นในภูมิภาคอาเซียนในอนาคต
4.

ด้ วยเหตุที่บริ ษัทฯ มีแผนงานที่จะประสานความร่ วมมือทางธุรกิจระหว่าง BIGC กับกลุ่มบริ ษัทในหลายด้ าน
ภายหลังการเข้ าทารายการด้ านตามที่กล่าวไว้ ข้างต้ น เพื่อให้ เกิดการใช้ ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความ
คุ้มค่า และประโยชน์สงู สุดต่อกลุ่มบริ ษัทโดยรวม การเข้ าทารายการดังกล่าวจึงเป็ นการเพิ่มโอกาสในการสร้ างผล
กาไรและช่วยลดต้ นทุนในการประกอบธุรกิจโดยรวมของกลุ่มบริ ษัท ส่งผลให้ กลุ่มบริ ษัทมีศกั ยภาพในการดาเนิน
ธุรกิจและขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ ้นในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

5.

มูลค่าการเข้ าลงทุนในหุ้น BIGC ทังหมด
้
รวมจานวน 825,000,000 หุ้น จากการเข้ าซื ้อหุ้น BIGC จาก Geant การ
ได้ มาซึง่ หุ้น BIGC จากการเข้ าซื ้อหุ้นทังหมดของเสาวนี
้
ย์ และการทาคาเสนอซื ้อหุ้น BIGC ส่วนที่เหลือทังหมด
้
ใน
ราคาหุ้นละ 252.88 บาท (ซึง่ ในกรณีที่การเข้ าซื ้อหุ้นจากผู้ขายทัง้ 2 รายดังกล่าว และ/หรื อจากการทาคาเสนอซื ้อ
หุ้น BIGC ส่วนที่เหลือดังกล่าวเกิดขึ ้นหลังจากวันกาหนดสิทธิการรับเงินปั นผลประจาปี 2558 ของหุ้น BIGC ราคา
ซื ้อหุ้นดังกล่าวจะถูกปรับลดลงจากราคา 252.88 บาท ในจานวนเท่ากับจานวนเงินปั นผลต่อหุ้น) รวมมูลค่าเงิน
ลงทุนทังสิ
้ ้นเป็ นจานวนไม่เกิน 208,626.00 ล้ านบาท อยู่ในช่วงราคาที่เหมาะสมซึง่ ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระด้ วยการหามูลค่าปั จจุบนั โดยวิธีส่วนลดกระแสเงินสด ซึง่ เท่ากับ 246.33 ถึง 301.89 บาทต่อหุ้น (รายละเอียด
การประเมินราคายุติธรรมของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระปรากฏในส่วนที่ 1 ข้ อ 1.3.1 ของรายงานฉบับนี ้)

6.

เงื่อนไขการซื ้อหุ้น BIGC (รายละเอียดปรากฎในสรุปเงื่อนไขสาคัญของสัญญาซื ้อขายหุ้น ในส่วนที่ 1 ข้ อ 1.1.2 (ก)
ของรายงานฉบับนี)้ เป็ นเงื่อนไขและ/หรื อข้ อกาหนดที่ เป็ นธรรมและมีความเหมาะสม เช่น การส่งมอบหลักทรัพย์
เมื่อมีการชาระเงินครบถ้ วน และสิทธิ เรี ยกร้ องกรณีที่ผ้ ขู ายผิดคารับประกัน ได้ สงู สุดร้ อยละ 100.00 ของราคาซื ้อ
ขาย เป็ นต้ น นอกจากนี ้ ยังมีเงื่อนไขและ/หรื อข้ อกาหนดที่รักษาผลประโยชน์ของบริ ษัท และช่วยให้ บริ ษัทสามารถ
เข้ าบริหารกิจการ BIGC ต่อไปได้ อย่างราบรื่นหลังจากการเข้ าทารายการ เช่น ผู้ขายจะดาเนินการให้ BIGC ดาเนิน
ธุรกิจอย่างต่อเนื่องตามปกติเช่นเดียวกับที่ได้ ดาเนินมาก่อนวันที่ลงนามในสัญญา ผู้ขายจะให้ ความร่ วมมือเกี่ยว
การจ้ างงานของผู้บริหารและพนักงาน BIGC ในช่วงการเปลี่ยนผ่านของการเข้ าทารายการ และผู้ขายจะไม่ประกอบ
ธุรกิจที่เป็ นการแข่งขันในประเทศไทยเป็ นระยะเวลา 10 ปี เป็ นต้ น

ดังนัน้ ผู้ถือหุ้นควรอนุมัตกิ ารเข้ าทารายการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การเข้ าทารายการดังกล่าวมีข้อด้ อยและความเสี่ยง
ที่ผ้ ถู ือหุ้นควรพิจารณาเพิ่มเติมเพื่อประกอบการลงมติอนุมตั ิการเข้ าทารายการ ดังนี ้
1. ภายหลังการเข้ าทารายการ ผลการดาเนินงานของบริษัทฯ อาจจะด้ อยลงจากหลายปั จจัย อาทิ
 การมีภาระดอกเบี ้ยเพิ่มขึ ้นจากเงินกู้ยืมเพื่อใช้ เป็ นแหล่งเงินทุนในการเข้ าทารายการ เนื่องจากบริ ษัทฯ มี
แผนการจะกู้เงินจากวงเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน (Bridging Loan) ระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนเพื่อ
ใช้ เป็ นแหล่งเงินทุนในการเข้ ารายการดังกล่าว ซึง่ ต้ องใช้ เงินลงทุนจานวนไม่เกิน 122,161 ล้ านบาท ในการซื ้อ
หุ้นจากผู้ขาย และอีกไม่เกิน 86,465 ล้ านบาท สาหรับการทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ห้ นุ BIGC ส่วนที่เหลือ
โดยในกรณีที่บริ ษัทฯ ทาคาเสนอซื ้อหุ้น BIGC ส่วนที่เหลือในราคาหุ้นละ 252.88 บาท และได้ มาซึง่ หุ้นของ
BIGC ทัง้ หมดร้ อยละ 100.00 ของจานวนหุ้นสามัญทังหมดของ
้
BIGC บริ ษัทฯ จะต้ องใช้ เงินลงทุนจานวน
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รวมทังสิ
้ ้นประมาณ 208,626 ล้ านบาท ซึง่ เมื่อรวมกับเงินสดสุทธิของเสาวนีย์อีกจานวน ประมาณ 2,141.41
ล้ านบาท ที่ผ้ ซู ื ้อต้ องชาระให้ แก่ผ้ ขู ายเพิ่มเติมสาหรับการได้ มาซึง่ หุ้นทังหมดของเสาวนี
้
ย์ ส่งผลให้ บริษัทฯ จะมี
หนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยเพิ่มขึ ้น และเมื่อรวมกับภาระหนี ้เงินกู้เดิมจะทาให้ ภาระหนี ้สินภายหลังการทารายการ
ซื ้อหุ้น BIGC ประมาณ 237,955 ล้ านบาท และมีอตั ราส่วนหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยต่อทุนประมาณ 11.46
เท่า (พิจารณาจากงบการเงินสาหรับปี 2558 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยไม่รวมผลการดาเนินงานที่จะ
เกิดขึน้ ในอนาคต) ในระยะสันที
้ ่บริ ษัทฯ จะจัดหาเงินทุนจากการกู้ยืมสถาบันการเงิน นอกจากนี ้ ด้ วยภาระ
ดอกเบี ้ยเงินกู้รวมที่สงู ขึ ้นดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทฯ ในระยะสัน้ อย่างไรก็
ตาม เนื่องจากภาระค่าใช้ จ่ายดอกเบี ้ยที่เพิ่มขึ ้นทังหมด
้
(เมื่อพิจารณาผลการดาเนินงานของ BIGC ในปี ที่
ผ่านมา) จะเห็นได้ ว่าสามารถชดเชยได้ บางส่วนจากผลกาไรของ BIGC ดังนัน้ การใช้ โครงสร้ างทางการเงินที่
เหมาะสมและหากบริ ษั ท ฯ สามารถหาแหล่ง เงินกู้ที่ด อกเบีย้ ต่ า จะท าให้ ก าไรของบริ ษั ทฯ อาจไม่ไ ด้ รั บ
ผลกระทบจากค่าใช้ จ่ายดอกเบี ้ยที่เพิ่มขึ ้นและสามารถใช้ คืนเงินกู้ได้
ผลกระทบจากการบันทึกค่าความนิยม (Goodwill) ในกรณีที่มูลค่าเงินลงทุนในการได้ มาซึ่งหุ้น BIGC มี
มูลค่าสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี ้สินของ BIGC ณ วันทาการซื ้อขาย ทังนี
้ ้ กรณีบริ ษัทฯ ได้ มา
ซึง่ หุ้น BIGC ร้ อยละ 100.00 ซึง่ จะมีมลู ค่าการเข้ าทารายการรวมไม่เกิน 208,626.00 ล้ านบาท ขณะที่ ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 BIGC มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 94,571.17 ล้ านบาทและมีหนี ้สินรวม 47,900.42 ล้ าน
บาท ส่งผลให้ มีค่าความนิยมในเบื ้องต้ นประมาณ 161,966 ล้ านบาท นอกจากนี ้ ภายหลังการเข้ าทารายการ
หากผลการดาเนินงานของ BIGC ไม่เป็ นไปตามที่คาดการณ์ไว้ อาจส่งผลให้ บริ ษัทฯ ต้ องทาการประเมินการ
ด้ อยค่าของสินทรัพย์ค่าความนิยมดังกล่าวในภายหลัง ซึ่งจะมีผลกระทบต่องบการเงินรวมของบริ ษัทฯ ใน
อนาคต อย่างไรก็ดี บริ ษัทฯ จะต้ องมีการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนีส้ ินของ BIGC ทังที
้ ่มี
ตัวตน และไม่มีตวั ตน ณ วันทาการซื ้อขาย ภายหลังจากการเข้ าซื ้อเงินลงทุนในครัง้ นี ้เสร็ จสมบูรณ์ โดยมูลค่า
ของค่าความนิยมอาจแตกต่างจากจานวนดังกล่าวข้ างต้ น ซึ่งหากภายหลังจากการประเมินมูลค่ายุติธรรม
และบริ ษัทฯ ต้ อ งบันทึกค่าความนิยมในจานวนที่สูง อาจส่งผลกระทบต่อการคานวณขนาดรายการได้ มา
จาหน่ายไป และ/หรือรายการที่เกี่ยวโยงกันในอนาคตของบริษัทฯ (ถ้ ามี)

2.

การเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ เพื่อนาเงินที่ได้ รั บจากการเพิ่มทุนดังกล่าวรวมกับเงินที่ได้ รับจากวงเงินกู้ยืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงินที่บริษัทฯ สามารถจัดหาได้ ไปชาระคืนเงินกู้ยืมระยะสันที
้ ่บริ ษัทฯ กู้ยืมมาเพื่อใช้ เป็ นแหล่งเงินทุนใน
การเข้ าทารายการ จะทาให้ เกิดผลกระทบด้ านสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ที่
มิได้ ใช้ สิทธิในการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (กรณีเป็ นการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ตาม
สัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)) และส่งผลกระทบต่อผู้ถือเดิมทุกราย (กรณีเป็ นการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
แบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement ให้ แก่บคุ คลในวงจากัด ซึง่ มิใช่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม) อย่างไรก็ตาม การเพิ่มทุนของ
บริ ษัทฯ ต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป อนึ่ง ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นไม่อนุมัติการเพิ่มทุน หรื อผู้ถือหุ้น
อนุมตั ิการเพิ่มทุนแต่บริษัทฯ ไม่สามารถเพิ่มทุนได้ ตามเป้าหมายของบริษัทฯ จะส่งผลให้ บริ ษัทฯ มีอตั ราส่วนหนี ้สิน
ที่มีภาระดอกเบี ้ยต่อทุนเกินกว่าข้ อกาหนดทางการเงิน (financial covenant) ของบริ ษัทฯ ที่ 1.75 – 2.00 เท่า ซึ่ง
บริษัทฯ จะต้ องเจรจากับสถาบันการเงินในการขยายระยะเวลาหรือปรับเงื่อนไขการกู้ยืม

3.

บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่จะไม่ได้ รับผลตอบแทนจากการลงทุนใน BIGC ตามที่คาดการณ์ไว้ ซึง่ อาจเกิดขึ ้นจากหลาย
สาเหตุ เช่น
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การชะลอตัวของเศรษฐกิจ และ/หรื อการเกิดสถานการณ์ความไม่สงบต่างๆ ซึง่ ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมัน่ และ
กาลังซื ้อของผู้บริโภคภายในประเทศ และ/หรือภาวะการแข่งที่รุนแรงขึ ้นในธุรกิจร้ านค้ าปลีกสมัยใหม่ของไทย อัน
เกิดจากผู้ประกอบการรายเดิมและการเข้ ามาของผู้ประกอบการรายใหม่ๆ อย่างไรก็ดี กลุ่มผู้ขายซึง่ มีความเกี่ยว
โยงกันกับ Casino Group ซึ่งเป็ นผู้ประกอบการธุรกิจค้ าปลีกค้ าส่งรายใหญ่ ระดับโลกและมีการดาเนินธุรกิจ
ดังกล่ าวในภูมิ ภาคอาเซียน จะไม่ สามารถประกอบธุ รกิ จที่ เป็ นการแข่งขันกับบริ ษั ทฯ ในประเทศไทยเป็ น
ระยะเวลา 10 ปี หลังจากวันที่การซื ้อขายเสร็จสมบูรณ์ ตามข้ อกาหนดที่ระบุในสัญญาจะทาการขายหุ้น BIGC
 กรณี ผลการดาเนินงานของ BIGC ลดลง อันมีสาเหตุจากการลดลงของจานวนสาขาไฮเปอร์ มาร์ เก็ตและ
ซุปเปอร์ มาร์ เก็ตของ BIGC ซึง่ ตังอยู
้ ่บนที่ดินที่เป็ นสิทธิการเช่าระยะยาว ซึง่ BIGC มิได้ รับการต่อสัญญาเช่า
จากเจ้ าของที่ดินเมื่อสิ ้นสุดสัญญาเช่าฉบับปั จจุบนั ซึง่ ส่งผลกระทบต่อ ยอดขายของ BIGC และทาให้ BIGC
ต้ องใช้ เงินทุนเพื่อก่อตังร้้ านค้ าปลีกแห่งใหม่เพิ่มเติม เพื่อชดเชยร้ านค้ าที่ลดลงจากสาเหตุดงั กล่าว
ซึง่ กรณีที่ผลการดาเนินงานโดยรวมของ BIGC ลดลงจากปั จจัยต่างๆ ข้ างต้ น อาจส่งผลให้ ความสามารถในการจ่ายเงิน
ปั นผลของ BIGC ในอนาคตลดลง และทาให้ ผลตอบแทนจากการถือหุ้น BIGC ของบริษัทฯ ลดลงกว่าที่คาดไว้
4.

ภายหลังการเข้ าทารายการ ซึง่ ส่งผลให้ BIGC มีสถานะเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ และด้ วยเหตุที่ทงั ้ สองกิจการมี
สถานะเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึง่ มีหน้ าที่ต้องปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ของสานักงานก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนัน้ หากในอนาคต กิจการทังสองมี
้
การทารายการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ หรื อกรณี
การทารายการที่เ กี่ยวโยงกัน ซึ่ง มีมูลค่า และขนาดของรายการเกิ นกว่าเกณฑ์ ที่ส านัก งาน ก.ล.ต. และตลาด
หลักทรัพย์ฯ กาหนด อาจส่งผลให้ ต้องมีการขออนุมตั ิการทารายการจากทังจากคณะกรรมการและที
้
่ประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ และ BIGC ซึง่ อาจส่งผลให้ กิจการทังสองมี
้
ความคล่องตัวในการดาเนินธุรกิจลดลง

นอกจากนี ้ บริษัทฯ มีความเสี่ยงด้ านอื่นๆ อาทิ ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลยูโร ที่บริ ษัทฯ
จะชาระเป็ นค่าซื ้อหุ้นของ BIGC (บวกด้ วยเงินสดสุทธิในเสาวนีย์) ให้ แก่ผ้ ขู าย ความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจใหม่ที่
บริษัทฯ มีประสบการณ์ในการดาเนินธุรกิจที่จากัด
ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาข้ อมูลข้ อดี ข้ อด้ อย ความเสี่ยงของการเข้ าทารายการซื ้อหุ้น BIGC ได้ เพิ่มเติมในส่วนที่ 1
ข้ อ 1.2.2 ของรายงานฉบับนี ้
การได้ มาซึ่งหุ้น C-Distribution Asia
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า การเข้ าทารายการดังกล่าวมีข้อดี ดังนี ้
1. เนื่องจากเป็ นการขยายการลงทุนในธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) ซึง่ เป็ นธุรกิจที่มีแนวโน้ มการเติบโต
อย่างต่อเนื่องในอนาคต ตามการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริ โภคที่มีการซื ้อขายสินค้ าผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์
เพิ่มมากขึ ้น สะท้ อนจากมูลค่าพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ (รวม e-Auction) ในประเทศไทยในปี 2557 – 2558 ที่มีมลู ค่า
สูงถึง 2.03 ล้ านล้ านบาท และ 2.11 ล้ านล้ านบาท ตามลาดับ ประกอบกับ C-Distribution Asia และ CDT ซึง่ เป็ น
บริ ษัทย่อยที่เป็ นผู้ดาเนินการเว็บไซต์ www.cdiscount.co.th เพื่อให้ บริ การซื ้อขายสินค้ าออนไลน์ในประเทศไทย
เป็ นกิจการที่มีความพร้ อมและศักยภาพในการดาเนินธุรกิจ โดยมีระบบการบริ หารจัดการเว็บไซต์ของตนเอง มี
สมาชิกเว็บไซต์ประมาณ 160,000 คน รวมถึงมีผ้ บู ริ หารและพนักงานที่มีประสบการณ์ในการดาเนิน ธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) อีกทัง้ Cdiscount เป็ นหนึง่ ในผู้ให้ บริการเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซรายใหญ่ของโลก ดังนัน้
ธุรกิจเว็บไซต์ www.cdiscount.co.th ซึง่ บริษัทฯ จะได้ มาภายหลังจากการซื ้อหุ้น C-Distribution Asia นัน้ อาจช่วย
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2.
3.

4.

5.

เสริ มกับธุรกิจร้ านค้ าปลีกสมัยใหม่และ “บิ๊กซี ช็อปปิ ้ง ออนไลน์ ” ของ BIGC ซึ่งเป็ นกิจการที่บริ ษัทฯ มีความ
ประสงค์จะเข้ าลงทุนในช่วงเวลาเดียวกัน รวมไปถึงธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) ของ BJC ที่อยู่
ระหว่างการเริ่มต้ นได้ อีกด้ วย
เพิ่มความแข็งแกร่งแก่ธุรกิจ Online Shopping ให้ แก่ BIGC มากยิ่งขึ ้น และครอบคลุมทุกช่องทาง (omni-channel)
มีโอกาสที่จะปรับโครงสร้ างการถือหุ้นให้ BIGC เป็ นผู้ถือหุ้นใน C-Distribution Asia ได้ ร้อยละ 100 ในอนาคต ซึง่ จะ
ส่งผลให้ BIGC สามารถบริ หารจัดการ และสนุนสนุนธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) ของ BIGC และ
กลุ่มบริษัทได้ อย่างเต็มที่
มูลค่าการเข้ าลงทุนในหุ้น C-Distribution Asia รวมมูลค่าเงินลงทุนจานวน 21.5 ล้ านยูโร หรื อประมาณ 856.00
ล้ านบาท อยู่ในช่วงราคาที่เหมาะสมซึง่ ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระด้ วยวิธีการเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่
ประกอบกิจการประเภทเดียวกันหรือใกล้ เคียงแบบ มูลค่ากิจการต่อรายได้ (EV/Sales) ซึง่ เท่ากับ 576.3 – 1,083.3
ล้ านบาท (รายละเอียดการประเมินราคายุติธรรมของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระปรากฏในส่วนที่ 2 ข้ อ 2.3.1 ของ
รายงานฉบับนี ้)
เงื่อนไขการซื ้อหุ้น C-Distribution Asia (รายละเอียดปรากฎในสรุปเงื่อนไขสาคัญของสัญญาซื ้อขายหุ้น ในส่วนที่ 2
ข้ อ 2.1.2 ของรายงานฉบับนี ้) เป็ นเงื่อนไขและ/หรื อข้ อกาหนดที่เป็ นธรรมและมีความเหมาะสม เช่น การส่งมอบ
หลักทรัพย์ เมื่อมีการชาระเงินครบถ้ วน และสิทธิ เรี ยกร้ องกรณีที่ผ้ ขู ายผิดคารับประกัน ได้ สูงสุดร้ อยละ 100 ของ
ราคาซื ้อขาย เป็ นต้ น

ดังนัน้ ผู้ถือหุ้นควรอนุ มัติการเข้ าทารายการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การเข้ าทารายการดังกล่าวมีข้อด้ อยและความเสี่ยง
หลายประการ ดังนี ้
1. ภายหลังการเข้ าทารายการ ผลการดาเนินงานของบริษัทฯ อาจจะด้ อยลงจากหลายปั จจัย อาทิ
 บริ ษัทฯ อาจต้ องรับรู้ ผลขาดทุนจากการดาเนินงานของ C-Distribution Asia และ CDT ในงบการเงินของ
บริ ษัทฯ ก่อนที่ธุรกิจจะมีความสามารถในการสร้ างกาไรที่ดีขึน้ ในอนาคตตามการคาดการณ์ ทาให้ ผลการ
ดาเนินงานของบริ ษัทฯ ด้ อยลงจากการจัดทางบการเงินรวมดังกล่าว โดยในปี 2558 CDT มีขาดทุนสุทธิ 304
ล้ านบาท
 ผลกระทบจากการบันทึกค่าความนิยม (Goodwill) ในกรณีที่มลู ค่าการเข้ าซื ้อหุ้นสามัญของ C-Distribution
Asia ที่ 21.5 ล้ านยูโร หรื อประมาณ 856.00 ล้ านบาท สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี ้สินของ CDistribution Asia ณ วันทาการซื ้อขาย โดยบริ ษัทฯ จะต้ องมีการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และ
หนี ้สินของ BIGC ทังที
้ ่มีตวั ตน และไม่มีตวั ตน ณ วันทาการซื ้อขาย ภายหลังจากการเข้ าซื ้อเงินลงทุนในครัง้ นี ้
เสร็ จสมบูรณ์ ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 C-Distribution Asia มีสินทรัพย์จานวน 564 ล้ านบาท และ
หนี ้สินจานวน 388 ล้ านบาท ในขณะที่ CDT มีสินทรัพย์จานวน 478 ล้ านบาท และหนี ้สินจานวน 891 ล้ าน
บาท ภายหลังการเข้ าทารายการ ในกรณีที่กลุ่มบริ ษัทไม่สามารถปรับปรุ งผลการดาเนินงานของ CDT ได้
ตามที่คาดการณ์ไว้ อาจส่งผลให้ บริ ษัทฯ ต้ องทาการประเมินการด้ อยค่าของสินทรัพย์ค่าความนิยมดังกล่าว
ในภายหลัง ซึง่ จะมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯ ในอนาคต
2.

ภายหลังการเข้ าซื ้อหุ้นของ C-Distribution Asia บริ ษัทฯ จะไม่ได้ เป็ นเจ้ าของชื่อการค้ า Cdiscount เพื่อใช้ ในการ
ดาเนินธุรกิจเว็บไซต์ www.cdiscount.co.th ที่ดาเนินการโดย CDT ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของ C-Distribution Asia อยู่
ในปั จจุบัน ทัง้ นี ้ การเปลี่ยนแปลงชื่อการค้ าของเว็บไซต์ www.cdiscount.co.th ที่จะเกิดขึน้ ในอนาคต อาจมี
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ผลกระทบต่อยอดขายจากกลุ่มลูกค้ าที่มีที่มีความภักดีกับชื่อการค้ า Cdiscount อย่างไรก็ดี บริ ษัทฯ มีแผนการ
ดาเนินงานด้ านการตลาดเพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ ้นดังกล่าว นอกจากนี ้ CDT มีระยะเวลา 6 เดือน ในการใช้
ชื่อการค้ า Cdiscount โดยไม่มีค่าใช้ จ่าย และสามารถใช้ ระบบสนับสนุนต่างๆ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่ง
บริษัทฯ เห็นว่าระยะเวลาดังกล่าวเป็ นระยะเวลาที่เพียงพอต่อการดาเนินการเพื่อรองรับการเปลี่ยนชื่อการค้ า รวมถึง
การเรียนรู้เพื่อจัดเตรียมระบบสนับสนุนของตนเอง
3.

การเข้ าทารายการดังกล่าวที่มีมลู ค่าเงินลงทุนทังสิ
้ ้น 21.5 ล้ านยูโร หรือประมาณ 856.00 ล้ านบาท รวมทังหนี
้ ้ของ CDistribution Asia อีกประมาณ 6.25 ล้ านยูโร คิดเป็ นเงินประมาณ 249 ล้ านบาท ซึ่งผู้ซือ้ ต้ องชาระให้ แก่ผ้ ขู าย
เพิ่มเติมจากค่าหุ้น C-Distribution Asia จะมีแหล่งเงินทุนในการเข้ าทารายการจากวงเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
น
การเงิน (Bridging Loan) ระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน ดังนัน้ จึงส่งผลให้ บริ ษัทฯ มี ภาระเงินกู้ยืมและค่าใช้ จ่าย
ดอกเบี ้ยจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ ้น โดยภายหลังจากการเข้ าทารายการเข้ าซื ้อหุ้นสามัญทังหมดของ
้
BIGC และ CDistribution Asia แล้ ว บริ ษัทฯ จะมีหนี ้สินที่ภาระดอกเบี ้ย ประมาณ 239,060 ล้ านบาท และมีอตั ราส่วนหนี ้สินที่มี
ภาระดอกเบี ้ยต่อทุนประมาณ 11.51 เท่า (พิจารณาจากงบการเงินสาหรับปี 2558 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
โดยไม่รวมผลการดาเนินงานที่จะเกิดขึ ้นในอนาคต) ในระยะสันที
้ ่บริษัทฯ จะจัดหาเงินทุนจากการกู้ยืมสถาบันการเงิน

4.

เป็ นการลงทุนในธุรกิจใหม่ที่กลุ่มบริษัทมีประสบการณ์ในการดาเนินธุรกิจที่จากัด โดยปั จจุบนั กลุ่มบริ ษัทเริ่ มดาเนิน
ธุรกิจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) มาเป็ นเวลา 1 ปี ทาให้ บริ ษัทฯ ต้ องใช้ ระยะเวลาในการศึกษาธุรกิจ
ของ C-Distribution Asia และ CDT รวมทังต้
้ องพึง่ พิงความรู้และประสบการณ์ของบุคลากรเดิม ในช่วงแรกของการ
เข้ าบริหารจัดการธุรกิจของทังสองกิ
้
จการ

5.

การเข้ าทารายการดังกล่าวมีความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบด้ านลบต่อบริษัทฯ เช่น ความเสี่ยงจากความผันผวนของ
อัตราแลกเปลี่ยนในการชาระเงินค่าหุ้น C-Distribution Asia และหนี ้ที่ C-Distribution Asia มีต่อบริ ษัทในกลุ่ม
ผู้ขายให้ แก่ผ้ ขู ายเป็ นสกุลยูโร รวมถึงการจ่ายชาระคืนหนี ้เงินกู้ เนื่องจากบริ ษัทฯ มีการกู้ยืมเงินเพื่อใช้ เป็ นแหล่ง
เงินทุนในการเข้ าทารายการในสกุลยูโร ความเสี่ยงที่ผลการดาเนินงานของ C-Distribution Asia ไม่เป็ นไปตามที่
คาดการณ์ไว้ จากหลายสาเหตุ อาทิ การชะลอตัวของเศรษฐกิจ กาลังซื ้อผู้บริโภค ภาวะการแข่งขันที่รุนแรงของธุรกิจ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) ส่งผลให้ บริษัทฯ อาจต้ องมีการด้ อยค่าเงินลงทุน กรณีไม่ได้ รับผลตอบแทน
จากการลงทุน C-Distribution Asia ตามที่คาดการณ์ไว้

ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาข้ อมูลข้ อดี ข้ อด้ อย ความเสี่ยงของการเข้ าทารายการซื ้อหุ้น C-Distribution Asia ได้
เพิ่มเติมในส่วนที่ 2 ข้ อ 2.2.2 ของรายงานฉบับนี ้

16

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์

ส่ วนที่ 1 การเข้ าซือ้ หุ้นสามัญของบริษัท บิก๊ ซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
1.1 ลักษณะและรายละเอียดของรายการ
ตามที่เมื่อช่วงเดือนมกราคม 2559 ที่ผ่านมา Casino Guichard - Perrachon SA (“Casino Group”) ได้ เปิ ดให้ มีการประมูลเพื่อ
เสนอซื ้อหุ้นทังหมดของ
้
BIGC ที่ถือโดย Geant จานวน 264,797,600 หุ้น (หรือคิดเป็ นร้ อยละ 32.09) และที่ถือโดยเสาวนีย์ จานวน
218,280,000 หุ้น (หรื อ คิดเป็ นร้ อยละ 26.46) นัน้ ทัง้ นี ้ เนื่องด้ วยบริ ษัทฯ เห็นว่า BIGC เป็ นกิจการที่มีศักยภาพ มีผลการ
ดาเนินงานที่ดีและจ่ายปั นผลอย่างต่อเนื่อง อีกทัง้ BIGC ยังเป็ นผู้นาด้ านกิจการค้ าปลีกสินค้ าอุปโภคบริ โภครายใหญ่ในประเทศ
ไทย การเข้ าซื ้อหุ้น BIGC จึงเป็ นขันตอนส
้
าคัญเชิงกลยุทธ์ ของบริ ษัทฯ ซึง่ จะช่วยสนับสนุนและเสริ มสร้ างการขยายธุรกิจค้ าปลีก
ของบริษัทฯ ทาให้ บริษัทฯ มีช่องทางในการเข้ าสู่ตลาดค้ าปลีกขนาดใหญ่ในประเทศไทยได้ อย่างรวดเร็ ว และช่วยต่อยอดธุรกิจด้ าน
อื่นๆ ของบริษัทฯ ได้ เป็ นอย่างดี ดังนัน้ ฝ่ ายจัดการของบริษัทฯ จึงมีความสนใจที่จะเข้ าร่ วมประมูลซื ้อหุ้น BIGC โดยได้ ศึกษาข้ อมูล
ต่างๆ เกี่ยวกับกิจการและราคาหุ้นของ BICG เพื่อเป็ นข้ อมูลประกอบการพิจารณาเข้ าร่ วมประมูล อย่างไรก็ดี เนื่องด้ วยบริ ษัทฯ มี
สถานะเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งผลให้ การเข้ าซื ้อหุ้น BIGC เป็ นรายการที่จะต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นของบริ ษัทฯ ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง บริ ษัทฯ จึงไม่สามารถเข้ าร่ วมการประมูลเพื่อซื ้อหุ้นดังกล่าวในนามของ
บริ ษัทฯ เองได้ เนื่องด้ วยเงื่อนไขในการเข้ าร่ วมประมูล ซึ่งผู้ขายมิให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูล อีกทัง้ สัญญาจะทาการขายหุ้นที่จะทา
ขึ ้นกับผู้ชนะประมูลจะต้ องไม่มีการกาหนดเงื่อนไขใดๆ ที่อาจส่งผลให้ เกิดความไม่แน่นอนในการซื ้อขายหุ้นตามสัญญาให้ สาเร็ จ
ลุล่วง รวมถึงยังมีข้อจากัดในเรื่องระยะเวลา เนื่องจากผู้ขายประสงค์ที่จะปิ ดการประมูลและเข้ าทาสัญญาจะขายหุ้นโดยเร็ ว ในการ
นี ้เพื่อมิให้ บริษัทฯ สูญเสียโอกาสที่สาคัญในทางธุรกิจ ฝ่ ายจัดการของบริษัทฯ จึงได้ ขอให้ TCC ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ
(ณ วันที่ 1 กันยายน 2558 TCC ถือหุ้นบริ ษัทร้ อยละ 73.83 ของหุ้นทังหมดของบริ
้
ษัทฯ) ทาการเป็ นตัวแทนบริ ษัทฯ ในการเข้ าซื ้อ
หุ้น BIGC จากCasino Group ในราคาและเงื่อนไขที่ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ได้ นาเสนอต่อ TCC เพื่อพิจารณา โดยไม่มีการเปิ ดเผย
ชือ่ บริษัทฯจนกว่าจะประมูลได้ ทังนี
้ ้ การที่ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ได้ ตดั สินใจเข้ าร่วมประมูลซื ้อหุ้น BIGC เนื่องจากได้ รับคารับรอง
จาก TCC ว่า TCC ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึง่ ถือหุ้นบริ ษัทฯ ในสัดส่วนร้ อยละ 73.83 จะออกเสียงลงมติอนุมตั ิการเข้ าซื ้อหุ้น
BIGC ดังกล่าว หากการประมูลเป็ นผลสาเร็จ
ทังนี
้ ้ การยื่นประมูลและเจรจาเงื่อนไขในการซื ้อขายหุ้น BIGC กับ Casino Group ในครัง้ นี ้ เกิดขึ ้นที่ประเทศสิงคโปร์ ในช่วงต้ นเดือน
กุมภาพันธ์ 2559 โดยการตัดสินใจเรื่ องราคาและเงื่อนไขในทางธุรกิจในการเจรจาซื ้อขายหุ้น BIGC เป็ นการตัดสินใจโดยฝ่ าย
จัดการของบริ ษัทฯ ผ่านผู้เจรจาของบริ ษัทฯ ที่ได้ เข้ าร่ วมเจรจาในการประมูลกับผู้ขายข้ างต้ น การดาเนินการทังหมดจึ
้
งเป็ นเรื่ องที่
TCC กระทาไปตามที่ได้ รับมอบหมายในฐานะตัวแทนของบริษัทฯ และบริ ษัทฯ ในฐานะตัวการจึงมีสิทธิโดยชอบด้ วยกฎหมายที่จะ
เข้ ารับสัญญาจะทาการขายหุ้น BIGC ฉบับลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ซึง่ TCC ได้ เข้ าทากับ Geant ไว้ แทนบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ ความ
คิดเห็นของที่ปรึกษากฎหมายของ BJC เกี่ยวกับการเข้ าซื ้อหุ้น BIGC ปรากฏในส่วนที่ 1 ข้ อ 1.1.2 (ข) ของรายงานฉบับนี ้
ต่อมาเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครัง้ ที่ 1/2559 ได้ มีมติให้ นาเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือ
หุ้นของบริษัทฯ ครัง้ ที่ 1/ 2559 ซึง่ จะจัดขึ ้นในวันที่ 21 มีนาคม 2559 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิให้
(1) บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้ าซื ้อหุ้นสามัญของ BIGC จานวน 483,077,600 หุ้น (คิดเป็ นร้ อยละ 58.55 ของหุ้นที่
ออกจาหน่ายแล้ วทังหมดของ
้
BIGC) โดย (1) การซื ้อหุ้น BIGC จาก Geant จานวน 264,797,600 หุ้น ในราคาหุ้นละ 252.88 บาท
คิดเป็ นมูลค่า 66,962,017,088 บาท และ (2) การซื ้อหุ้นทัง้ หมดในเสาวนีย์ 3 (จานวน 202,000 หุ้น) เพื่อให้ ได้ มาซึ่งหุ้น BIGC
3

เสาวนีย์จดั ตังบริ
้ ษัทเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2541 ปั จจุบนั มีทุนจดทะเบียน 20.20 ล้ านบาท และประกอบธุรกิจถือหุ้นในบริ ษัทจากัด
มหาชน ได้ แก่ BIGC เพียงบริ ษัทเดียว กรรมการของเสาวนีย์ ประกอบด้ วย นายโรเบิร์ต เจมส์ ซิสเซล* นายศุขสนัน่ โชติกเสถียร และ
นางคริ สเตล เฌอเนวิแอฟ คริ สเตียน ยูซ์ ดูฟูร์ ผู้ถือหุ้นของเสาวนีย์ ณ วันที่ 30 เมษายน 2558 ได้ แก่ (1) Geant International BV ถือ
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จานวน 218,280,000 หุ้น ทีถ่ ือโดยเสาวนีย์ คิดเป็ นมูลค่า 55,198,646,400 บาท บวกด้ วยเงินสดสุทธิในเสาวนีย์4(ในกรณีที่ Geant
และเสาวนีย์ได้ รับ หรือจะได้ รับเงินปั นผลปี 2558 จาก BIGC ให้ นาจานวนเงินปั นผลที่ได้ รับหรื อจะได้ รับดังกล่าวมาหักออกจาก
ราคาซื ้อขายหุ้น) โดยจะชาระให้ แก่ผ้ ขู ายเป็ นเงินสกุลยูโร (ที่อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ซึง่ เป็ นวันที่ค่สู ญ
ั ญา
เข้ าทาสัญญาจะทาการขายหุ้น BIGC) ทังนี
้ ้ ข้ อมูลทางการเงินตามงบการเงินของเสาวนีย์ สาหรับปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556 – 2557 มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี ้
งบแสดงฐานะการเงิน (หน่ วย : ล้ านบาท)
2556
2557
สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
526.93
1,546.51
เงินลงทุนชัว่ คราว
609.49
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
6.31
22.95
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
1,142.74
1,569.46
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทร่วม*
2,182.80
2,182.80
เงินลงทุนในบริษัทย่อย**
0.51
0.51
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
2,183.31
2,183.31
รวมสินทรัพย์
3,326.04
3,752.77
หนีส้ นิ หมุนเวียน
ค่าบริหารงานค้ างจ่าย
156.34
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
5.59
23.61
รวมหนีส้ นิ หมุนเวียน
161.93
23.61
รวมหนีส้ นิ
161.93
23.61
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
หุ้นสามัญที่ออกและชาระแล้ ว
9.80
9.80
หุ้นบุริมสิทธิที่ออกและชาระแล้ ว
10.40
10.40
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
29.50
29.50
กาไรสะสม
3,114.41
3,679.46
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
3,164.11
3,729.16
รวมหนีส้ นิ และส่ วนของผู้ถือหุ้น
3,326.04
3,752.77
หมายเหตุ * เงินลงทุนใน BIGC
** เงินลงทุนในบริ ษัทจากัด ซึง่ จากข้ อมูล www.bol.co.th บริ ษัทดังกล่าวได้ เลิกและชาระบัญชี
แล้ วเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558

4

หุ้นร้ อยละ 49.0 (2) นางสาวบุษบา แตงสุวรรณ ถือหุ้นร้ อยละ 25.0 (3) นายศุขสนัน่ โชติกเสถียร ถือหุ้นร้ อยละ 25.0 และผู้ถือหุ้นอื่น
รวม 6 ราย ถือหุ้นรวมกันร้ อยละ 1.00 (ที่มา : www.bol.co.th และงบการเงินของเสาวนีย์)
หมายเหตุ * นายโรเบิร์ต เจมส์ ซิสเซล ดารงตาแหน่งเป็ น ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและกรรมการผู้จดั การใหญ่ของ BIGC
นอกจากการชาระราคาซื ้อขายหุ้นให้ แก่ Geant แล้ ว สัญญาจะทาการขายหุ้นยังกาหนดให้ ผ้ ซู ื ้อจะต้ องชาระเงินให้ แก่ผ้ ขู ายเป็ นจานวน
เท่ากับจานวน “เงินสดสุทธิ” คงเหลือ (คานวณจากจานวนสินทรัพย์หมุนเวียนหักด้ วยหนี ้สินหมุนเวียน) ในเสาวนีย์ ณ วันที่การซื ้อขาย
เสร็ จสมบูรณ์ (ตามที่ผ้ ขู ายจะแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า 5 วันทาการ) โดยการชาระเงินในส่วนนี ้ สัญญาจะทาการขายหุ้นกาหนดให้ ชาระแก่
ผู้ขายเป็ นเงินสกุลยูโรที่อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ได้ รับแจ้ งจานวน “เงินสดสุทธิ” ดังกล่าวจากผู้ขาย (ตามข้ อมูลล่าสุดที่ได้ รับจากผู้ขาย
เสาวนีย์ มี “เงินสดสุทธิ” คงเหลือเป็ นจานวนทังสิ
้ ้นประมาณ 2,141.41 ล้ านบาท ซึง่ จานวนเงินที่จะต้ องชาระจริ งอาจเปลี่ยนแปลงตาม
สถานะทางการเงินของ เสาวนีย์ ณ วันที่การซื ้อขายเสร็ จสมบูรณ์)
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งบแสดงผลการดาเนินงาน (หน่ วย : ล้ านบาท)
รายได้
เงินปั นผลรับ
รายได้ อื่น
รายได้ รวม
รวมค่ าใช้ จ่าย
กาไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสาหรับปี

2556
482.40
25.63
508.03
18.69
489.33
1.39
487.94

2557
556.61
31.26
587.87
12.00
575.87
9.37
566.50

(2) บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดของ
ั้
BIGC เพื่อปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามหน้ าที่ภายหลัง
การเข้ าเป็ นผู้ถือหุ้นของ BIGC เกินกว่าจุดที่ต้องทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงั ้ หมดของกิจการ (Mandatory Tender offer)
ภายหลังจากที่การซื ้อขายหุ้น BIGC เสร็จสมบูรณ์ในวันที่มีการชาระราคาค่าหุ้น BIGC ให้ แก่ผ้ ขู าย (ซึง่ คาดว่าจะเกิดขึ ้นก่อน
หรือภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559) บริษัทฯ และ/หรื อบริ ษัทย่อยมีการได้ มาซึง่ หุ้นใน BIGC จานวนทังสิ
้ ้น 483,077,600 หุ้น
คิดเป็ นร้ อยละ 58.55 ของหุ้นทัง้ หมดของ BIGC ซึ่งเกินกว่าจุดที่ต้องทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดของกิ
ั้
จการ ซึ่งหุ้น
BIGC ส่วนที่เหลือทังหมด
้
มีจานวนทังสิ
้ ้น 341,922,400 หุ้น (คิดเป็ นร้ อยละ 41.45 ของหุ้นที่ออกจาหน่ายแล้ วทังหมดของ
้
BIGC) โดยราคาในการคาทาเสนอซื ้อจะไม่เกินกว่าต้ นทุนราคาซื ้อขายหุ้น BIGC ของบริ ษัทฯ ตาม (1) (อาจจะมีการปรับลง
ตามจานวนเงินปั นผลซึง่ ผู้ถือหุ้น BIGC อาจได้ รับตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 ของ BIGC) ทังนี
้ ้ การทาคา
เสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงั ้ หมดของ BIGC โดยบริ ษัทฯ และ/หรื อบริ ษัทย่อยข้ างต้ นจะเกิดขึน้ ต่อเมื่อเงื่อนไขต่างๆ ต่อไปนีไ้ ด้
เกิดขึ ้นครบถ้ วนเป็ นที่เรียบร้ อยแล้ ว
o ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2559 มีมติอนุมตั ิให้ บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยเข้ าซื ้อหุ้น BIGC
o บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยได้ มาซึง่ หุ้น BIGC จานวนทังสิ
้ ้น 483,077,600 หุ้น ภายหลังจากที่ชาระราคาซื ้อขายให้ แก่
ผู้ขายในวันที่การซื ้อขายหุ้น BIGC เสร็จสมบูรณ์
ทังนี
้ ้ เมื่อรวมการได้ มาซึง่ หุ้น BIGC จาก Geant และจากการเข้ าซื ้อหุ้นในเสาวนีย์ รวมถึงหุ้น BIGC ที่จะได้ มาเพิ่มเติมในกรณี
ที่ผ้ ถู ือหุ้น BIGC ทุกรายตอบรับคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ที่บริษัทฯ เสนอซื ้อ การเข้ าทารายการในครัง้ นี ้จะส่งผลให้ บริ ษัทฯ และ/
หรื อบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ได้ มาซึ่งหุ้น BIGC รวมจานวนทัง้ สิน้ 825,000,000 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 100.00 ของหุ้น
ทังหมดของ
้
BIGC ในราคาหุ้นละไม่เกิน 252.88 บาท รวมมูลค่าเงินลงทุนทังสิ
้ ้นไม่เกิน 208,626 ล้ านบาท (ยังไม่รวมเงินสด
สุทธิในเสาวนีย์ ซึง่ บริษัทฯ ต้ องชาระให้ แก่ผ้ ขู ายอีกประมาณ 2,141.41 ล้ านบาท)
ในกรณีที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครัง้ ที่ 1/2559 อนุมตั ิให้ บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยเข้ าซื ้อหุ้นสามัญของ BIGC จาก
Geant และเข้ าซื ้อหุ้นทังหมดของเสาวนี
้
ย์ เพื่อได้ มาซึง่ หุ้น BIGC ซึง่ ถือโดยเสาวนีย์ รวมถึงการทาคาเสนอซื ้อหุ้น BIGC ส่วนที่เหลือ
จากผู้ถือหุ้นของ BIGC บริษัทฯ คาดว่าธุรกรรมรายการซื ้อหุ้น BIGC จาก Geant และเข้ าซื ้อหุ้นทังหมดของเสาวนี
้
ย์เพื่อให้ ได้ มาซึง่
หุ้น BIGC ซึง่ ถือโดยเสาวนีย์ จะดาเนินการเสร็ จสิ ้น ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559 และหลังจากนัน้ บริ ษัทฯ จะดาเนินการทาคา
เสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดของ
ั้
BIGC จากผู้ถือหุ้นรายย่อยที่เหลือต่อไป
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1.1.1 ประเภทและขนาดของรายการ
การได้ มาซึง่ หุ้น BIGC จาก Geant และจากการเข้ าซื ้อหุ้นทังหมดในเสาวนี
้
ย์ รวมถึงหุ้น BIGC ที่จะได้ มาเพิ่มเติมในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้น
BIGC ทุกรายตอบรับคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ที่บริ ษัทฯ เสนอซื ้อ อันส่งผลให้ บริ ษัทฯ และ/หรื อบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ได้ มาซึง่ หุ้น
BIGC ร้ อยละ 100.00 ของหุ้นที่ออกจาหน่ายแล้ วทังหมดของ
้
BIGC เข้ าข่ายเป็ นการเข้ าซื ้อหรื อการได้ มาซึง่ กิจการของบริ ษัทอื่น
ตามมาตรา107(2) (ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และเป็ นรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ของบริ ษัทฯ ตามนัย
ของประกาศรายการได้ มาหรือจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ โดยมีขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิ่งตอบแทน เท่ากับร้ อย
ละ 472.15 โดยคานวณจากงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ งวด 9 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 และงบการเงินรวมของ BIGC
สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 (ซึง่ เป็ นงบการเงินรวมล่าสุดของบริ ษัทฯ และ BIGC ในวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการของ
บริษัทฯ ครัง้ ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 มีมติเห็นชอบให้ เข้ าทารายการและนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
อนุมตั ิการเข้ าทารายการซื ้อหุ้น BIGC) และเมื่อรวมขนาดรายการดังกล่าวกับรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์อื่นที่บริ ษัทฯ จะขออนุมัติ
จากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2559 เดียวกันนี ้ อันได้ แก่ การเข้ าหุ้นสามัญ ของ C- Distribution Asia ซึง่ มีขนาดรายการ
สูงสุดตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิ่งตอบแทน เท่ากับร้ อยละ 2.50 จะมีขนาดรายการรวมทังสิ
้ ้นเท่ากับร้ อยละ 474.65 รายละเอียด
การคานวณขนาดรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์5 เป็ นดังนี ้
เกณฑ์ การ
คานวณ
1. เ ก ณ ฑ์
สินทรัพย์ที่
มีตวั ตน
2. เ ก ณ ฑ์
กาไรสุทธิ

3.

เกณฑ์
มูลค่ารวม
ของสิ่ง
ตอบแทน

ขนาดรายการ
สูตร

การได้ มาซึ่งหุ้น
C- Distribution Asia
1
มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของกิจการที่จะเข้ าลงทุน x 100% = 19,083 ล้ านบาท x 100% ไม่สามารถคานวณได้ เนื่องจาก
มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัทฯ
12,6062 ล้ านบาท
ไม่ได้ รับข้ อมูลงบการเงินสาหรับ
= 151.38%
ปี 2558
รวมขนาดรายการ
151.38%
3
กาไรสุทธิจากการดาเนินงานของกิจการที่จะเข้ าลงทุน x 100% = 6,898 ล้ านบาท x 100%
= 46 ล้ านบาท x 60%
4
กาไรสุทธิจากการดาเนินงานของบริษัทฯ
2,663 ล้ านบาท
2,6634 ล้ านบาท
= 259.02%
= 0.09%
รวมขนาดรายการ
259.11%
มูลค่ากิจการของกิจการที่จะเข้ าลงทุน x 100%
= 208,626 ล้ านบาท x 100% = (856 + 249 ล้ านบาท) x 100%
สินทรัพย์รวมของบริ ษัทฯ
44,1875
44,1875
= 472.15%
= 2.50%
การได้ มาซึ่งหุ้น BIGC

รวมขนาดรายการ
474.65%7
หมายเหตุ: 1 มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของ BIGC ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
2
มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัท ฯ และบริ ษัทย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ตามงบการเงินรวมงวด 9 เดือนของ
บริ ษัทฯ สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558
3
กาไรสุทธิจากการดาเนินงานของ BIGC สาหรับรอบระยะเวลา 12 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
4
กาไรสุทธิจากการดาเนินงานของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย สาหรับรอบระยะเวลา 12 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558
5
สินทรัพย์รวมของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
6
กาไรสุทธิจากการดาเนินงานของ C–Distribution Asia สาหรั บรอบระยะเวลา 12 เดือน สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
อ้ างอิงจากหมายเหตุประกอบงบการเงินของ BIGC
7
เมื่อพิจารณาขนาดรายการจากงบการเงินฉบับตรวจสอบสาหรั บปี สิน้ สุด ณ 31 ธันวาคม 2558 ของ BJC แล้ ว ขนาด
รายการได้ มากรณีเข้ าซื ้อหุ้นสามัญของ BIGC ตามเกณฑ์มลู ค่าสิ่งตอบแทนเท่ากับร้ อยละ 466.72 และขนาดรายการได้ มา
กรณีเข้ าซื ้อหุ้นสามัญ C-Distribution Asia ตามเกณฑ์มลู ค่าสิ่งตอบแทนเท่ากับร้ อยละ 2.47 ซึง่ เมื่อรวมขนาดรายการได้ มา
ทังสองรายการสู
้
งสุดตามเกณฑ์มลู ค่าสิ่งตอบแทนจะเท่ากับร้ อยละ 469.19
5

คานวณจากหุ้น BIGC ที่จะได้ มาโดยใช้ ราคาซื ้อขายต่อหุ้น BIGC สูงสุดที่ผ้ ขู ายจะมีสิทธิได้ รับ 252.88 บาทต่อหุ้น
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ทังนี
้ ้ การได้ มาซึง่ หุ้น BIGC และ C- Distribution Asia ดังกล่าว ที่มีขนาดรายการมากกว่าร้ อยละ 100.00 เข้ าข่ายเป็ นรายการได้ มา
ซึง่ สินทรัพย์ประเภทที่ 4 ส่งผลให้ บริษัทฯ มีหน้ าที่ต้องเปิ ดเผยสารสนเทศการทารายการของบริ ษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และต้ อง
ขออนุมตั ิการเข้ าทารายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยต้ องได้ รับคะแนนเสียงอนุมตั ิไม่ต่ากว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้
ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ เสีย ซึง่ จากรายชื่อผู้ถือหุ้นตามวันปิ ดสมุด
ทะเบียนล่าสุด (ณ วันที่ 1 กันยายน 2558) ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นของบริษัทฯ รายใดเป็ นผู้มีส่วนได้ เสียในการเข้ าทารายการดังกล่าว
อย่างไรก็ดี การเข้ าทาธุรกรรมดังกล่าวไม่เข้ าข่ายเป็ นการเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทางอ้ อม (BackDoor Listing)
เนื่องจากธุรกิจของ BIGC มีลกั ษณะที่คล้ ายคลึงหรื อเสริ มกันกับธุรกิจของบริ ษัทฯ อีกทัง้ บริ ษัทฯ ไม่มีนโยบายจะเปลี่ยนแปลงที่
สาคัญในธุรกิจหลักของบริ ษัทฯ นอกจากนี ้ กลุ่มบริ ษัทภายหลังการได้ มาซึง่ หุ้นของ BIGC จะยังคงมีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมที่จะจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เนื่องจาก BIGC มีสถานะเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อยู่แล้ ว และการเข้ าทารายการ
ในครัง้ นี ้ จะไม่ส่งผลให้ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญในคณะกรรมการและอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ หรื อผู้ถือหุ้นที่มีอานาจ
ควบคุมบริ ษัทฯ แต่อย่างใด ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงได้ รับยกเว้ นไม่ต้องยื่ นขอให้ พิจารณารับหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ เป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ใหม่อีกครัง้ ตามประกาศรายการได้ มาหรือจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์
ทังนี
้ ้ รายการเข้ าซื ้อหุ้น BIGC และ C- Distribution Asia ดังกล่าว ไม่เข้ าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ เนือ่ งจากGeant
เข้ าทาสัญญาจะทาการขายหุ้นกับ TCC ฉบับลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 โดย TCC ตกลงเป็ นตัวแทนให้ แก่บริ ษัทฯ ในการยื่น
ประมูลซื ้อหุ้น BIGC ภายใต้ เงื่อนไขทางด้ านราคาและเงื่อนไขอื่นตามที่บริ ษัทฯ ในฐานะตัวการกาหนด โดยเมื่อ TCC เป็ นผู้ชนะ
การประมูลและได้ เข้ าทาสัญญาจะทาการขายหุ้นในนามของ TCC บริ ษัทฯ ในฐานะตัวการจึงมีสิทธิเข้ าซื ้อหุ้นและ/หรื อให้ บริ ษัท
ย่อยของบริ ษัทฯ เข้ าซื ้อหุ้นตามสัญญาจะทาการขายหุ้น BIGC จากผู้ขายได้ โดยตรง ตามเงื่อนไขของกฎหมายและหลักการของ
สัญญาที่ทาขึ ้นไว้ และธุรกรรมของบริษัทฯ ข้ างต้ นจึงไม่ใช่การเข้ าทาธุรกรรมกับ TCC อันจะถือเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกัน และ TCC
ไม่ถือเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ เสีย ทัง้ นี ้ รายละเอียดความคิดเห็นของที่ปรึ กษากฎหมายของ BJC เกี่ยวกับการเข้ าซื ้อหุ้น BIGC
ปรากฏในข้ อ 1.1.2 (ข) ของรายงานฉบับนี ้)
1.1.2 คู่สัญญา เงื่อนไขสาคัญของสัญญา และข้ อมูลสินทรัพย์ ในการเข้ าทารายการ
(ก) สัญญาจะทาการขายหุ้น BIGC (สรุปโดยบริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จากัด)
คู่สัญญา
้
ารงอยู่ภายใต้ กฎหมายของประเทศ
คู่สญ
ั ญา
: o Geant International BV (บริ ษัทซึง่ จัดตังและด
เนเธอร์ แลนด์) (“ผู้ขาย” หรือ “Geant”)
o บริษัท ทีซซี ี คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (บริษัทซึง่ จัดตังและด
้
ารงอยู่ภายใต้ กฎหมายของ
ประเทศไทย) ( “TCC”) ซึง่ เข้ าทาสัญญาในฐานะตัวแทนของบริษัทฯ
ลักษณะความสัมพันธ์ : o บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ไม่มีความเกี่ยวข้ องกับผู้ขาย
ระหว่างกัน
o TCC ในฐานะตัวแทนของบริ ษัทฯ ในการยื่นข้ อเสนอเข้ าร่ วมประมูลและเข้ าทา
สัญญาจะทาการขายหุ้น BIGC กับผู้ขาย เป็ นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ (ณ
วันที่ 1 กันยายน 2558 บริษัท ทีซซี ี คอร์ ปอเรชัน่ จากัด ถือหุ้นบริษัทฯ ร้ อยละ 73.83
ของหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ)
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สรุ ปเงื่อนไขสาคัญของสัญญา
วันที่ลงนามในสัญญา
: 5 กุมภาพันธ์ 2559
หุ้นที่จะทาการซื ้อขาย
: (1) หุ้นสามัญของ BIGC จานวน 264,797,600 หุ้น ซึง่ คิดเป็ นร้ อยละ 32.09 ของจานวน
หุ้นและสิทธิการออกเสียงทังหมดใน
้
BIGC ซึง่ ถือโดยผู้ขาย
(2) หุ้นของบริษัท เสาวนีย์โฮลดิ ้งส์ จากัด (“เสาวนีย์”) ซึง่ คิดเป็ นร้ อยละ 100 ของ
จานวนหุ้นและสิทธิการออกเสียงทังหมดในเสาวนี
้
ย์ ประกอบด้ วย
(2.1) หุ้นสามัญกลุ่ม ก. จานวน 98,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท
(2.2) หุ้นบุริมสิทธิกลุ่ม ข. จานวน 102,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท
(2.3) หุ้นบุริมสิทธิกลุ่ม ค. จานวน 2,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท
หมายเหตุ - เสาวนีย์ถือหุ้น BIGC จานวน 218,280,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 26.46
ของจานวนหุ้นและสิทธิการออกเสียงทังหมดใน
้
BIGC
- เมื่อการซื ้อขายหุ้นตามสัญญานี ้เสร็จสิ ้น ผู้ซื ้อจะเข้ าถือหุ้น BIGC ร้ อยละ
58.55 ของจานวนหุ้นและสิทธิการออกเสียงทังหมดใน
้
BIGC
ราคาซื ้อขาย
: o คู่สญ
ั ญาตกลงกาหนดราคาสาหรับหุ้น BIGC ที่ราคา เท่ากับ 252.88 บาทต่อหุ้น
ประกอบด้ วย
(1) ราคาซื ้อขายหุ้น BIGC ที่ถือโดย Geant จานวน 264,797,600 หุ้น คิดเป็ น
มูลค่า 66,962,017,088 บาท
(2) ราคาซือ้ ขายหุ้น BIGC ที่ ถือโดยเสาวนีย์ จ านวน 218,280,000 หุ้น คิดเป็ น
มูลค่า 55,198,646,400 บาท บวกด้ วยเงินสดสุทธิในเสาวนีย์ ณ วันที่การซื ้อ
ขายหุ้นตามสัญญานี ้เสร็จสิ ้น ซึง่ ผู้ขายจะแจ้ งล่วงหน้ า 5 วันทาการ
o ก่อนสิ ้นสุดการทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดของ
ั้
BIGC ซึง่ เป็ นหน้ าที่ตามกฎหมาย
กรณีผ้ ซู ื ้อได้ มาซึง่ หุ้นสามัญของ BIGC ในราคาที่สงู กว่า 252.88 บาทต่อหุ้นของ BIGC
โดยเทียบตามเกณฑ์ บาทต่อบาท ผู้ซือ้ ตกลงที่จะชาระเงินสดเพิ่มเติมแก่ผ้ ูขายเป็ น
จานวนเท่ากับผลคูณของ (1) ราคาต่อหุ้นดังกล่าวในส่วนที่เกินกว่า 252.88 บาท คูณ
ด้ วย (2) 483,077,600 (จานวนหุ้น BIGC ที่ถือโดย Geant และเสาวนีย์)
o ในกรณีที่ Geant และเสาวนีย์ได้ รับ หรื อจะได้ รับเงินปั นผลปี 2558 จาก BIGC ให้ นา
จานวนเงินปั นผลที่ได้ รับหรือจะได้ รับดังกล่าวมาหักออกจากราคาซื ้อขายหุ้น
การชาระราคาซื ้อขาย
: ในการชาระราคาซื ้อขายให้ แก่ Geant ตามสัญญาฉบับนี ้ ผู้ซื ้อตกลงชาระราคาซื ้อขาย
เป็ นเงินสกุลยูโรโดยใช้ อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ทาสัญญาฉบับนี ้ (ยกเว้ นในส่วนของเงิน
สดสุทธิในเสาวนีย์ ให้ ใช้ อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ได้ รับแจ้ งจานวนเงินจากผู้ขาย โดย
อัตราแลกเปลี่ยนจะอ้ างอิงตามอัตราแลกเปลี่ยนที่เป็ นสากล ตามข้ อกาหนดที่ระบุไว้ แล้ ว
ในสัญญา)
ข้ อตกลง
: ฝ่ ายผู้ขาย
o การประกอบธุรกิจ : ในช่วงเวลาตังแต่
้ วนั ที่ลงนามในสัญญาฉบับนี ้จนถึงวันที่การซื ้อ
ขายเสร็จสมบูรณ์ ผู้ขายจะดาเนินการให้ BIGC ดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องตามปกติ
เช่นเดียวกับที่ได้ ดาเนินมาก่อนวันที่ลงนามในสัญญาฉบับนี ้
o การให้ ความร่ วมมือเกี่ยวกับการจ้ างงาน : ผู้ขายจะให้ ความร่ วมมือแก่ผ้ ซู ื ้ออย่าง
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หลักประกัน

:

ระยะเวลา
คารับประกันของผู้ขาย

:
:

ข้ อจากัดการเรียกร้ อง
:
ค่าเสียหาย (กรณีผ้ ขู าย
ผิดคารับประกัน)

การไม่แข่งขัน

:

การกาหนดตัวผู้ซื ้อ

:

เต็มที่ในเรื่องที่เกี่ยวกับการจ้ างงานของ BIGC
o เงินสดสุทธิ : นาส่งงบแสดงสถานะเงินสดสุทธิของเสาวนีย์แก่ผ้ ซู ื ้อล่วงหน้ า 5 วันทา
การก่อนวันที่การซื ้อขายเสร็จสมบูรณ์
ฝ่ ายผู้ซื ้อ
o เครื่ องหมายการค้ าของ BIGC : จะไม่ดาเนินการหรื อมีส่วนเกี่ยวข้ องกับกิจกรรมใดๆ
ในประเทศเวียดนามโดยใช้ เครื่ องหมายการค้ า “BIGC” หรื อเครื่ องหมายการค้ าหรื อชื่อ
อื่นที่คล้ ายคลึงกัน เป็ นระยะเวลา 5 ปี หลังจากวันที่การซื ้อขายเสร็จสมบูรณ์
o ผู้ซื ้อจะนาส่งหลักประกัน (First Demand Guarantee) เป็ นจานวน 600 ล้ าน
ดอลลาร์ สหรัฐแก่ผ้ ขู าย ดังนี ้
(1) 370 ล้ านดอลลาร์สหรัฐ ในวันที่ลงนามในสัญญาฉบับนี ้
(2) 140 ล้ านดอลลาร์สหรัฐ ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 และ
(3) 90 ล้ านดอลลาร์สหรัฐ ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2559
o ผู้ขายจะส่งคืนหลักประกันข้ างต้ นแก่ผ้ ซู ื ้อในวันทาการถัดจากวันที่การซื ้อขายเสร็จ
สมบูรณ์
วันสุดท้ ายที่การซื ้อขายต้ องเสร็จสมบูรณ์ (Long Stop Date) คือวันที่ 31 มีนาคม 2559
ผู้ข ายรั บประกันต่อ ผู้ซือ้ ว่า ในวันที่ลงนามในสัญ ญาฉบับนี ้ และในวันที่การซือ้ ขายเสร็ จ
สมบูรณ์
(1) เสาวนีย์ไม่ได้ ประกอบธุรกิจใด นอกเหนือจากการลงทุนในหุ้น BIGC และการดาเนิน
กิจกรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับการลงทุนดังกล่าว
(2) เสาวนีย์ไม่มีลกู จ้ าง
ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2558 เป็ นต้ นมา เสาวนีย์ไม่ได้ ดาเนินการใดๆ อันก่อให้ เกิดความรับ
ผิดต่อเสาวนี ย์เพิ่มเติมจากที่มีอ ยู่ เว้ นแต่เป็ นการดาเนินธุร กิจตามปกติเช่นเดียวกับที่ได้
ดาเนินมาก่อนหน้ า
o ค่าเสียหายขันต
้ ่าสาหรับแต่ละข้ อเรียกร้ อง (Individual Claim): มากกว่า100,000 ยูโร
o ค่าเสียหายขันต
้ ่าสาหรับการเรียกร้ องในแต่ละครัง้ (Aggregate Basket): มากกว่า
5,000,000 ยูโร
o ค่าเสียหายสูงสุด (Maximum): 100% ของราคาซื ้อขาย
o ค่าเสียหายสาหรับการผิดคารับประกันอื่นนอกเหนือจากคารับประกันเกี่ยวกับความ
เป็ นเจ้ าของและความสามารถ (Title and Capacity Warranties): ร้ อยละ15 ของราคา
ซื ้อขาย
o ข้ อจากัดด้ านระยะเวลา: 1 ปี หลังจากวันที่การซื ้อขายเสร็จสมบูรณ์
ผู้ขายจะไม่ประกอบธุรกิจที่เป็ นการแข่งขันในประเทศไทยเป็ นระยะเวลา 10 ปี หลังจาก
วันที่การซื ้อขายเสร็ จสมบูรณ์ (ธุรกิจที่เป็ นการแข่งขัน หมายถึง การค้ าปลีก สมัยใหม่
(Modern Grocery Retail) และธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับการค้ าส่ง ทังนี
้ ้ ไม่รวมถึงการจัดหา
สินค้ า และการค้ าส่งสินค้ าภายใต้ ชื่อทางการค้ าของบริ ษัทในกลุ่มผู้ขาย ซึง่ หมายความ
รวมถึง Casino Group ด้ วย)
ผู้ซื ้อสามารถกาหนดให้ บริ ษัทหนึ่งหรื อหลายบริ ษัทในกลุ่ม TCC เป็ นผู้ซื ้อหุ้นทังหมดหรื
้
อ
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กฎหมายที่ใช้ บงั คับและ
อนุญาโตตุลาการ

บางส่วนภายใต้ สัญญาฉบับนี ้ ในเวลาใดเวลาหนึ่งก่อนวันที่การซือ้ ขายเสร็ จสมบูรณ์ ได้
(บริษัทในกลุ่ม TCC หมายถึง บริษัทที่มีสมาชิกในครอบครัว “สิริวฒ
ั นภักดี” มีส่วนในความ
เป็ นเจ้ าของ (ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้ อม) ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50)
: o กฎหมายที่ใช้ บงั คับ: กฎหมายของรัฐเดลาแวร์
o อนุญาโตตุลาการ: อนุญาโตตุลาการจานวนสาม (3) คน ตามกฎของหอการค้ า
นานาชาติ (International Chamber of Commerce) สถานที่ของอนุญาโตตุลาการจะ
จัดขึ ้นที่กรุงเจนิวา ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ และภาษาที่ใช้ คือภาษาอังกฤษ

(ข) ความคิดเห็นของที่ปรึกษากฎหมายของ BJC เกี่ยวกับการเข้ าซือ้ หุ้น BIGC
จากข้ อเท็จจริงตามที่ปรากฎดังต่อไปนี ้
(1)
Geant International BV
(“ผู้ ข าย”) เข้ า ท าสัญ ญาจะท าการขายหุ้น กับ TCC ฉบับ ลงวัน ที่
5 กุมภาพันธ์ 2559 โดย TCC ตกลงเป็ นตัวแทนให้ แก่ BJC ในการยื่นประมูลซื ้อหุ้น BIGC ภายใต้ เงื่อนไขทางด้ านราคาและเงื่อนไข
อื่นตามที่ BJC ในฐานะตัวการกาหนด เมื่อ TCC เป็ นผู้ชนะการประมูลและได้ เข้ าทาสัญญาจะทาการขายหุ้นในนามของ TCC เอง
BJC ในฐานะตัวการจึงมีสิทธิเข้ าซื ้อหุ้น BIGC ได้ ตามหลักการของกฎหมายและนอกจากนีส้ ญ
ั ญาที่ทาขึ ้นก็ได้ ระบุให้ สิทธิแก่ TCC
ในการแจ้ งชื่อบริษัทในกลุ่มให้ เป็ นผู้เข้ าซื ้อหุ้นตามสัญญาได้
(2)
สัญญาจะทาการขายหุ้นกาหนดให้ ใช้ กฎหมายของมลรัฐเดลาแวร์ เป็ นกฎหมายที่ใช้ บงั คับกับสัญญา อย่างไรก็
ตามในการพิจารณาเรื่องสถานะและความสามารถของบุคคลจะต้ องใช้ บงั คับตามกฎหมายสัญชาติของบุคคล ดังนัน้ กฎหมายไทย
จึงใช้ บงั คับในการพิจารณาความสามารถของ TCC ในการกระทาการเป็ นตัวแทนของ BJC เนื่องจาก TCC เป็ นนิติบคุ คลสัญชาติ
ไทย ซึง่ ส่งผลให้ การแต่งตัง้ TCC เป็ นตัวแทนเพื่อเข้ าทาสัญญาจะทาการขายหุ้นมีผลสมบูรณ์ ตามกฎหมาย
ที่ปรึ กษากฎหมายมีความเห็นว่าการเข้ าซื ้อหุ้น BIGC โดย BJC ไม่เข้ าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เนื่องจากเป็ นการใช้ สิทธิ ในฐานะ
ตัวการไม่เปิ ดเผยชื่อตามกฎหมายเพื่อเข้ ารับสั ญญาที่ TCC ในฐานะตัวแทนได้ เข้ าทาไว้ แทนตน จึงเป็ นการทารายการโดยตรง
ระหว่าง BJC และผู้ขาย โดยมิได้ มีการทารายการระหว่าง BJC และ TCC ส่วนข้ อตกลงที่ TCC ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตกลงเป็ น
ตัวแทนในการเจรจาและเข้ าทาสัญญาจะทาการขายหุ้นกับผู้ขายไปแทน BJC นัน้ แม้ การแต่งตังตั
้ วแทนอาจเข้ าข่ายเป็ นการทา
รายการ แต่ TCC กระทาการไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของ BJC โดยไม่มีการชาระบาเหน็จหรื อค่าตอบแทนจึงไม่มีประเด็นเรื่ องการ
ถ่ายเทผลประโยชน์หรื อเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์แต่อย่างใด ซึง่ การแต่งตัง้ ตัวแทนเป็ นเรื่ องที่อยู่ในวิสัยที่ฝ่ายจั ดการมี
อานาจดาเนินการ และที่ประชุมคณะกรรมการของ BJC ครัง้ ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ได้ มีมติอนุมตั ิให้ BJC เข้ ารับ
เอาสัญญาจะทาการขายหุ้นข้ างต้ นจึงถือว่าคณะกรรมการของ BIC ได้ ให้ ความเห็นชอบในเรื่องดังกล่าวแล้ ว
นอกจากนัน้ TCC ยังไม่ถื อ เป็ นผู้ถื อ หุ้นที่มีส่วนได้ เ สีย (ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) หรื อมีส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษ (ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน) จึงมีสิทธิออก
เสียงพิจารณารายการเข้ าซื ้อหุ้น BIGC และหุ้น C-Distribution Asia Pte Ltd. ในการประชุมผู้ถือหุ้นของ BJC เนื่องจาก TCC ไม่ได้
รับหรื อเสียประโยชน์ใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อมแตกต่างไปจากผู้ถือหุ้นอื่นจากการที่ BJC จะเข้ าซื ้อหรื อไม่เข้ าซื ้อหุ้นข้ างต้ น
กล่าวคือ ตามหลักกฎหมายตัวการ-ตัวแทน เมื่อ BJC ในฐานะตัวการไม่เปิ ดเผยชื่อได้ แสดงตัวและเข้ ารับเอาประโยชน์ตามสัญญา
ที่ TCC ได้ ทาขึ ้นไว้ แทนแล้ ว ถือได้ ว่าสัญญาดังกล่าวเป็ นสัญญาที่เข้ าทาในนามของ BJC เอง และหาก TCC ซึง่ เป็ นตัวแทนได้ รับ
ความเสียหายหรื อมีภาระค่าใช้ จ่ายใดๆ ที่ได้ ชาระไปจากการดาเนินการเป็ นตัวแทนหรื อตามสัญญาข้ างต้ น TCC ย่อมมีสิทธิร้อง
ขอให้ BJC รับผิดชอบได้
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ยิ่งกว่านัน้ การที่ BJC เข้ าซื ้อหุ้น BIGC ข้ ามจุดที่ต้องทาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดของกิ
ั้
จการ ถือเป็ นการทาคาเสนอซื ้อ
หลักทรัพย์ทงหมดของกิ
ั้
จการเพื่อปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามหน้ าที่ภายหลังการได้ มาซึง่ หุ้น (Mandatory Tender Offer: MTO) ตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน เนื่องจากสัญญาจะทาการขายหุ้นระหว่าง TCC (ตัวแทนของ
BJC) และผู้ขาย มีลกั ษณะเป็ นสัญญาจะซื ้อจะขายหุ้น ซึง่ หุ้น BIGC รวมถึงสิทธิที่มีในหุ้น (เช่น สิทธิได้ รับเงินปั นผล) จะโอนให้ แก่ผ้ ู
ซื ้อเมื่อมีการชาระราคาซื ้อขายให้ แก่ผ้ ขู ายแล้ วเท่านัน้ (ซึง่ คาดว่าจะเกิดขึ ้นภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559) หลังจากทาสัญญาจะทา
การขายหุ้น BJC จึงยังไม่มีหน้ าที่ต้องจัดทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงั ้ หมดของกิจการเนื่องจากยังไม่ได้ รับโอนหุ้น และเมื่อการซื ้อ
ขายหุ้นเสร็ จสมบูรณ์ ตามสัญญา โดย BJC ชาระราคาซือ้ ขายให้ แก่ผ้ ขู ายแล้ วและได้ รับส่งมอบหุ้นพร้ อมสิทธิ ในหุ้น BIGC ถึง
จานวนที่ข้ามจุด BJC จึงมีหน้ าที่ต้องทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดของ
ั้
BIGC ภายหลังจากได้ รับหุ้นมาแล้ ว โดยผลจากการได้
หุ้นถึงจานวนที่กฎหมายกาหนด มิใช่โดยความสมัครใจของ BJC ที่แสดงเจตนาจะทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดของกิ
ั้
จการแต่
อย่างใด
ทังนี
้ ้ การที่ BJC แจ้ งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเกี่ยวกับการเข้ าซื ้อหุ้นสามัญและการทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์
ทัง้ หมดของ BIGC ต่อ ตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรั พย์ฯ ”) เป็ นเพียงการเปิ ดเผยข้ อมูลเพื่อปฏิบัติตาม
ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ฯ และคณะกรรมการตลาดหลักทรั พย์ฯ มิใช่การประกาศต่อสาธารณชนเพื่อทาคาเสนอซื ้อหุ้น
ทังหมดของกิ
้
จการโดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer: VTO) ของ BJC แต่อย่างใด การเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวของ BIGC ต่อ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีวตั ถุประสงค์เพื่อแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นและนักลงทุนทราบถึงการดาเนินการของ BJC ที่จะเกิดขึ ้นหลังจากการเข้ าเป็ น
ผู้ถือหุ้น BIGC โดยมิได้ มีการแสดงเจตนาที่จะทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดของ
ั้
BIGC ในทุกกรณีเพื่อครอบงากิจการ แต่จะทา
คาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดเฉพาะในกรณี
ั้
ที่ BJC ได้ รับโอนหุ้นตามสัญญาจะทาการขายหุ้นแล้ วเท่านัน้ ซึ่งการเข้ าเป็ นผู้ถือหุ้น
ดังกล่าวจึงเป็ นผลทาให้ BJC ต้ องถูกบังคับให้ ทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดของ
ั้
BIGC ภายหลังจากการได้ ห้ นุ มาข้ ามจุดที่ต้อง
ทาคาเสนอซื ้อดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าผลจากการทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดแบบ
ั้
Mandatory Tender Offer: MTO หรื อ
แบบ Voluntary Tender Offer: VTO ในกรณีนีจ้ ะไม่แตกต่างกัน เนื่องจาก BJC มีความประสงค์ที่จะทาการซื ้อหุ้นทัง้ หมดของ
กิจการเช่นเดียวกัน
มูลค่ าสิ่งตอบแทน เกณฑ์ ท่ใี ช้ ในการกาหนดมูลค่ าสิ่งตอบแทน และแหล่ งที่มาของเงินทุนในการเข้ าทารายการ
มูลค่าสิ่งตอบแทนซึ่งบริ ษัทฯ และ/หรื อบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ต้ องชาระสาหรับการได้ มาซึ่งหุ้นสามัญของ BIGC ครัง้ นี ้
แบ่งเป็ น
o มูลค่าสิ่งตอบแทนสาหรับหุ้น BIGC ที่ซื ้อจาก Geant และหุ้น BIGC ที่ได้ จากการซือ้ หุ้นเสาวนีย์ทงั ้ หมด รวม
483,077,600 หุ้น ในราคา 252.88 บาทต่อหุ้น (ในกรณีที่ Geant และเสาวนีย์ได้ รับ หรื อจะได้ รับเงินปั นผลปี 2558
จาก BIGC ให้ นาจานวนเงินปั นผลที่ได้ รับหรือจะได้ รับดังกล่าวมาหักออกจากราคาซื ้อขายหุ้น) ประกอบด้ วย
- มูลค่าสิ่งตอบแทนสาหรั บหุ้น BIGC ที่ซื ้อจาก Geant จานวน 264,797,600 หุ้น คิดเป็ นมูลค่า ประมาณ
66,962,017,088 บาท
- มูลค่าสิ่งตอบแทนสาหรับ หุ้นทัง้ หมดของเสาวนีย์ (จานวน 202,000 หุ้น) เพื่อให้ ได้ มาซึ่ง หุ้น BIGC จานวน
218,280,000 หุ้น ทีถ่ ือโดยเสาวนีย์ คิดเป็ นมูลค่า 55,198,646,400 บาท บวกด้ วยเงินสดสุทธิคงเหลือในเสาวนีย์
(คานวณจากจานวนสินทรัพย์หมุนเวียนหักด้ วยหนี ้สินหมุนเวียน) ณ วันที่การซื ้อขายเสร็ จสมบูรณ์ (ตามที่ผ้ ขู าย
จะแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า 5 วันทาการ ทังนี
้ ้ ตามข้ อมูลล่าสุดที่ได้ รับจากผู้ขาย เสาวนีย์ มี “เงินสดสุทธิ ” คงเหลือ
เป็ นจานวนทังสิ
้ ้นประมาณ 2,141.41 ล้ านบาท ซึง่ จานวนเงินที่จะต้ องชาระจริ งอาจเปลี่ ยนแปลงตามสถานะ
ทางการเงินของเสาวนีย์ ณ วันที่การซื ้อขายเสร็จสมบูรณ์)
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สาหรับการชาระค่าหุ้น BIGC จะชาระเป็ นเงินสกุลยูโรที่อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ซึง่ เป็ นวันที่
คู่สญ
ั ญาเข้ าทาสัญญาจะทาการขายหุ้น BIGC ขณะที่การชาระเงินสดสุทธิคงเหลือในเสาวนี ย์ให้ แก่ผ้ ขู าย จะชาระ
เป็ นเงินสกุลยูโรที่อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ได้ รับแจ้ งจานวน “เงินสดสุทธิ ” ดังกล่าวจากผู้ขาย โดยอัตราแลกเปลี่ยน
จะอ้ างอิงตามอัตราแลกเปลี่ยนที่เป็ นสากล ตามข้ อกาหนดที่ระบุไว้ แล้ วในสัญญา ทังนี
้ ้ ตามเงื่อนไขในสัญญาจะทา
การขายหุ้น BIGC ฉบับลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 กาหนดให้ การซื ้อขายต้ องเสร็ จสมบูรณ์ ภายในวันที่ 31 มีนาคม
2559
o มูลค่าสิ่งตอบแทนสาหรับหุ้น BIGC จานวน 341,922,400 หุ้น ที่บริ ษัทฯ และ/หรื อบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ จะได้ มา
เพิ่มเติมจากการทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ห้ นุ BIGC ส่วนที่เหลือ (กรณีผ้ ูถือหุ้น BIGC ทุกรายตอบรับคาเสนอซือ้
หลักทรัพย์ที่บริษัทฯ เสนอซื ้อ) คิดเป็ นจานวนเงินทังสิ
้ ้นไม่เกิน 86,465,336,512 บาท (ในราคาเสนอซื ้อไม่เกิน 252.88
บาทต่อหุ้น ในกรณีที่ Geant และเสาวนีย์ได้ รับ หรื อจะได้ รับเงินปั นผลปี 2558 จาก BIGC ให้ นาจานวนเงินปั นผลที่
ได้ รับหรือจะได้ รับดังกล่าวมาหักออกจากราคาซื ้อขายหุ้น BIGC ดังกล่าว) โดยบริษัทฯ และ/หรื อบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ
จะชาระเงินให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น BIGC ที่ตอบรับคาเสนอซื ้อหุ้นทังจ
้ านวน ภายหลังสิ ้นสุดระยะเวลาทาคาเสนอซื ้อ และ/หรื อ
กาหนดวันอื่นตามที่จะระบุไว้ ในคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ห้ นุ BIGC โดยบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ต่อไป
เกณฑ์ที่ใช้ ในการกาหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนของหุ้นสามัญ BIGC ตามสัญญาจะทาการขายหุ้น BIGC เป็ นไปตามที่
คู่สญ
ั ญาได้ ตกลงกัน สาหรับเกณฑ์ที่ใช้ ในการกาหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนของหุ้นสามัญ BIGC ที่ได้ จากการทาคาเสนอซื ้อ
หลักทรัพย์จะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่ อง หลักเกณฑ์
เงื่อนไขและวิธีการในการเข้ าถือครองหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ
ทังนี
้ ้ แหล่งเงินทุนของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่จะใช้ สาหรับสาหรับการได้ มาซึง่ หุ้นสามัญของ BIGC และ
หุ้นสามัญของ C–Distribution Asia ครัง้ นี ้จะมาจากการกู้ยืมเงินระยะสัน้ (ไม่เกิน 12 เดือน) จากสถาบันการเงิน วงเงินกู้
สูงสุดไม่เกิน 220,000 ล้ านบาท โดยคณะกรรมการของบริ ษัทฯ อาจพิจารณาให้ มีการเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ในจานวนและ
สัดส่วนที่ มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการใช้ เป็ นแหล่งเงินทุนเพื่อชาระคืนหนีก้ ้ ูยืมข้ างต้ น ซึ่งในกรณีบริ ษัทฯ จะ
ดาเนินการเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทฯ จะนาเสนอเพื่อขออนุมตั ิต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทอีกครัง้
ข้ อมูลสินทรัพย์
ข้ อ มูลทั่วไปของ BIGC ซึ่งเป็ นสินทรัพย์ที่บริ ษั ทฯ จะเข้ า ซื ้อหุ้นครั ง้ นี ้ รวมถึงการทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ ในครั ง้ นี ้ มี
รายละเอียดในเอกสารแนบ 2 ของรายงานฉบับนี ้
1.2

ความสมเหตุสมผลของรายการ

1.2.1 วัตถุประสงค์ และประโยชน์ ของรายการ
การเข้ าซื ้อหุ้นสามัญของ BIGC ครัง้ นี ้ เป็ นการดาเนินการที่สอดคล้ องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในส่วนธุรกิจค้ าปลีกที่บริษัทฯ ประสงค์
จะเป็ นผู้นาด้ านผู้ผลิตและจัดจาหน่ายสินค้ าอุปโภคบริโภคอย่างครบวงจร ประกอบกับด้ วยศักยภาพในการดาเนินธุรกิจและผลการ
ดาเนินงานที่เติบโตอย่างต่อเนื่องของ BIGC ซึง่ จะส่งผลให้ ภายหลังการเข้ าทารายการดังกล่าว บริ ษัทฯ จะก้ าวสู่การเป็ นผู้นาอันดับ
2 ในธุรกิจค้ าปลีกสินค้ าอุปโภคบริโภคสมัยใหม่ ซึง่ มีส่วนแบ่งการตลาดร้ านค้ าปลีกประเภทห้ างไฮเปอร์ มาร์ เก็ต ร้ อยละ 43 รองจาก
Tesco Lotus ส่งผลให้ กลุ่มบริ ษัทมีขีดความสามารถการแข่งขันในธุรกิจค้ าปลีกมากขึน้ จากการมีช่องทางการจัดจาหน่า ยสินค้ า
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อุปโภคบริ โภคของตนเองผ่านร้ านค้ าปลีกสมัยใหม่ในรู ปแบบต่างๆ ของ BIGC ที่มีสาขาตังอยู
้ ่ในทุกภูมิภาคทัว่ ประเทศ นอกจากนี ้
ภายหลังการเข้ าทารายการดังกล่าว ซึ่ง บริ ษัทฯ ได้ มีการขยายขอบเขตการดาเนินธุรกิจไปยังธุรกิจใหม่เพิ่มเติม ประกอบกับ การ
ประสานประโยชน์ทางธุรกิจระหว่างธุรกิจของกลุ่มบริ ษัทและธุรกิจค้ าปลีกสินค้ าอุปโภคบริ โภคของ BIGC ในด้ านต่างๆ ที่บริ ษัทฯ
คาดว่าจะเกิดขึ ้นภายหลังการเข้ าทารายการในครัง้ นี ้ จะช่วยสนับสนุนให้ บริ ษัทฯ มีขีดความสามารถการแข่งขันในธุรกิจเพิ่มขึ ้น ซึง่
จะเพิ่มโอกาสในการทากาไรและแหล่งที่มาของรายได้ ของกลุ่มบริ ษัท อันจะเป็ นปั จจัยสนับสนุนให้ กลุ่มบริ ษัทมี ผลประกอบการที่ดี
ขึ ้นในอนาคต
1.2.2 เปรียบเทียบข้ อดีและข้ อด้ อยของการทารายการ
 ข้ อดีและข้ อด้ อยของการทารายการ
ข้ อดีของการทารายการ
1) เป็ นการลงทุนในกิจการที่มีศักยภาพในการดาเนิ นธุรกิจ และมีโอกาสได้ รั บผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนใน
อนาคต
การเข้ าทารายการดังกล่าว ทาให้ บริ ษัทฯ ได้ มาซึง่ หุ้นสามัญของ BIGC รวมร้ อยละ 58.55 ของจานวนหุ้นสามัญทังหมดของ
้
BIGC ซึง่ เป็ นกิจการที่ประกอบธุรกิจ ค้ าปลีกสินค้ าอุปโภคบริ โภคสมัยใหม่ที่มีช่องทางการจัดจาหน่ายและรู ปแบบของศูนย์
จาหน่ายสินค้ าที่ครบทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็ น บิ๊กซีเอ็กซ์ตร้ า (BigC extra) และบิ๊กซีซูเปอร์ เซ็นเตอร์ (BigC Supercenter) ซึง่
เป็ นร้ านค้ าประเภทไฮเปอร์ มาร์ เก็ต บิ๊กซีมาร์ เก็ต (BigC Market) ซึง่ เป็ นร้ านค้ าประเภทซุปเปอร์ มาร์ เก็ต บิ๊กซีจมั โบ (BigC
Jumbo) ซึง่ เป็ นร้ านค้ าซึง่ ผสมผสานระหว่างร้ านค้ าปลีกขนาดใหญ่และร้ านค้ าแบบ Cash&Carry มินิบิ๊กซี (Mini BigC) ซึง่
เป็ นร้ านค้ า ประเภทสะดวกซือ้ นอกจากนี ย้ ัง มี ธุ ร กิ จ ร้ านขายยาที่ เ ปิ ดด าเนิ นงานภายใต้ ชื่ อ ร้ านขายยาเพรี ย ว ( Pure
Drugstore) โดย BIGC มีศกั ยภาพ และ/หรือปั จจัยสนับสนุนในการประกอบธุรกิจดังนี ้
 มีจานวนร้ านค้ าที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ สามารถเข้ าถึงลูกค้ าทัว่ ทังประเทศ
้
ณ เดือนธันวาคมปี 2558 BIGC มี
จานวนร้ านค้ าทังสิ
้ ้นจานวน 734 ร้ านค้ า ซึง่ เพิ่มขึ ้นจาก 636 ร้ านค้ า ณ สิ ้นปี 2557 และ 559 ร้ านค้ า ณ สิ ้นปี 2556 โดย
แบ่งเป็ นร้ านค้ าประเภทต่างๆ ดังนี ้ ร้ านค้ าประเภทไฮเปอร์ มาร์ เก็ตและร้ านค้ าแบบผสมผสานทัง้ หมด 125 ร้ านค้ า
ร้ านค้ าประเภทซูเปอร์ มาร์ เก็ตจานวน 55 ร้ านค้ า ร้ านค้ าประเภทสะดวกซื ้อจานวน 391 ร้ านค้ า และร้ านขายยาเพรี ยว
จานวน 163 ร้ านค้ า นอกจากนี ้ BIGC ยังมีพืน้ ที่ให้ เช่าภายในร้ านค้ าประเภทไฮเปอร์ มาร์ เก็ตเพื่อให้ เกิดความ
หลากหลายในศูนย์การค้ า และยังเป็ นการเพิ่มตัวเลือกในการบริ การต่างๆ เช่น โรงภาพยนตร์ ร้ านอาหาร ร้ านเครื่ อง
ตกแต่งบ้ าน เป็ นต้ น ซึง่ ความหลากหลายดังกล่าวจะช่วยตอบสนองความต้ องการและความพึงพอใจของลูกค้ า ส่งผลให้
สามารถเพิ่มจานวนลูกค้ าที่มาใช้ บริการอีกด้ วย โดย ณ เดือนธันวาคมปี 2558 BIGC มีจานวนร้ านค้ าให้ เช่าทังสิ
้ ้น 174
ร้ านค้ าหรือคิดเป็ นพื ้นที่เช่าทังหมดประมาณ
้
778,000 ตารางเมตร เพิ่มขึ ้นจากจานวนร้ านค้ าให้ เช่าทังสิ
้ ้น 154 ร้ านค้ า
หรือคิดเป็ นประมาณ 767,000 ตารางเมตร ณ สิ ้นปี 2557 และจากจานวนร้ านค้ าให้ เช่าทังสิ
้ ้น 143 ร้ านค้ า หรื อคิดเป็ น
ประมาณ 744,000 ตารางเมตร ณ สิ ้นปี 2556
 มีผลการดาเนินงานที่ดีและมีการจ่ายเงินปั นผลอย่างสม่าเสมอ อ้ างอิงข้ อมูลจากงบการเงินฉบับตรวจสอบของ BIGC
สาหรับรอบปี 2556 – 2558 พบว่า BIGC มีรายได้ รวมจานวน 130,970.69 ล้ านบาท 135,394.53 ล้ านบาท และ
133,709.11 ล้ านบาท ตามลาดับ และมีกาไรสุทธิรวม 6,989.41 ล้ านบาท 7,249.60 ล้ านบาท และ 6,901.89 ล้ านบาท
ตามลาดับ นอกจากนี ้ ในรอบผลการดาเนินงานปี 2556 – 2558 BIGC มีการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นจานวน
2.55 บาทต่อหุ้น 2.62 บาทต่อหุ้น และ 2.62 บาทต่อหุ้น ตามลาดับ (สาหรับเงินปั นผลปี 2558 อยู่ระหว่างการขออนุมตั ิ
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จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ BIGC) หรือคิดเป็ นอัตราผลตอบแทนจากเงินปั นผล 6 ร้ อยละ 1.20 ร้ อยละ 1.08 และ ร้ อยละ
1.30 ตามลาดับ ทังนี
้ ้ กาไรสุทธิของ BIGC อาจจะสามารถชดเชยภาระค่าใช้ จ่ายดอกเบี ้ยที่เกิดจากเงินกู้ที่บริ ษัทฯ ต้ อง
กู้มาเข้ าทารายการ และในกรณีที่ผลการดาเนินงานของ BIGC สูงกว่าค่าใช้ จ่ายดอกเบี ้ยส่วนที่เพิ่มจากการเข้ าทา
รายการของบริษัทฯ จะมีความเป็ นไปได้ ที่จะทาให้ ผลกาไรรวมของบริษัทฯ สูงขึ ้น
 ระบบงานและเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริ หารจัดการข้ อมูลฐานลูกค้ า โดยปั จจุบนั BIGC มีฐานลูกค้ าที่เป็ นสมาชิก
บัตรบิ๊กการ์ ดมากกว่า 8 ล้ านราย ซึ่งเป็ นผลจากการพัฒนาด้ านสิทธิ ประโยชน์สาหรับสมาชิก โดยทาการวิเคราะห์
พฤติกรรมและความต้ องการของสมาชิกผู้ถือบัตร เพื่อให้ สามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าแต่ละกลุ่มได้ อย่าง
เหมาะสม นอกจากนี ้ BIGC มีการนาเสนอส่วนลดพิเศษสาหรับสมาชิก รวมถึงโปรแกรมการสะสมยอดซื ้อสินค้ าเพื่อ
แลกเป็ นส่วนลดเงินสด หรือคูปองส่วนลด ซึง่ ถือเป็ นกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อรักษาฐานลูกค้ าที่ดีอย่างหนึง่
 มีโครงสร้ างพื ้นฐานในการกระจายสินค้ าที่ทนั สมัย การจัดส่งสินค้ าสาหรับวางขายในร้ านค้ า BIGC ซึง่ มีที่ตงกระจาย
ั้
อยู่ในภูมิภาคต่างๆ ทัว่ ประเทศนัน้ สินค้ าส่วนใหญ่จะถูกจัดส่งผ่านศูนย์กระจายสินค้ าของ BIGC ที่มีระบบการบริ หาร
จัดการในการจัดส่งและกระจายสินค้ าที่ทันสมัย สามารถจัดส่งสินค้ าได้ อย่างรวดเร็ ว และแม่นยา ส่งผลให้ ระบบการ
ขนส่ ง มี ค วามคล่ อ งตัว และสามารถลดต้ นทุนที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ทัง้ นี ้ ในช่ ว งที่ ผ่ า นมา BIGC ได้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง และเพิ่ ม
ประสิทธิภาพของระบบศูนย์กระจายสินค้ าอย่างต่อเนื่อง โดยปั จจุบนั BIGC มีศนู ย์กระจายสินค้ าจานวน 2 แห่ง ตังอยู
้ ่ที่
อาเภอวังน้ อ ย จังหวัดพระนครศรี อยุธยา และเขตบางนา กรุ งเทพมหานคร และอีก 2 แห่ง เป็ นศูนย์กระจายสินค้ า
สาหรั บอาหารสด ซึ่งตัง้ อยู่บริ เวณเขตลาดกระบัง กรุ งเทพมหานคร และศูนย์ กระจายสินค้ าสาหรั บมินิบิ๊กซีที่ตงั ้ อยู่
บริเวณอาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ทังนี
้ ้ ด้ วยศักยภาพและ/หรือปั จจัยสนับสนุนการประกอบธุรกิจของ BIGC ข้ างต้ น ดังนัน้ การเข้ าทารายการดังกล่าวในครัง้ นี ้
จะเป็ นการลงทุนในกิจการที่มีศกั ยภาพในการประกอบธุรกิจ ซึง่ จะส่งผลให้ บริ ษัทฯ มีโอกาสได้ รับผลตอบแทนที่ดีจากการ
ดาเนินธุรกิจของ BIGC ในอนาคต

2) เกิดการประสานประโยชน์ กับธุรกิจปั จจุบนั ของบริษทั ฯ
การลงทุนใน BIGC จะช่วยก่อให้ เกิดการประสานประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจปั จจุบนั ของบริษัทฯ หลายประการ เช่น
 เพิ่มช่องทางการจัดจาหน่ายสินค้ าและโอกาสในการจัดจาหน่ายสินค้ าของบริ ษัทฯ ผ่านร้ านค้ าของ BIGC แม้ ว่าใน
ปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีช่องทางการจัดจาหน่ายสินค้ าผ่านร้ านค้ าปลี กหรื อร้ านค้ าส่งประเภทต่างๆ ซึง่ รวมไปถึงร้ านค้ าของ
BIGC อยู่แล้ วก็ตาม อย่างไรก็ดี ภายหลังการเข้ าทารายการ อาจเพิ่มโอกาสให้ บริษัทฯ สามารถจัดจาหน่ายสินค้ าและจัด
กิจกรรมทางการตลาดสินค้ าของกลุ่มบริษัทฯ ร่วมกับร้ านค้ าของ BIGC เพิ่มมากยิ่งขึ ้น ผ่านการประสานความร่วมมือทาง
ธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท
 นาความรู้ ความเชี่ยวชาญด้ านธุรกิจ ค้ าปลีกของ BIGC มาประยุกต์ใช้ กบั ร้ านค้ าปลีกของบริ ษัทฯ ปั จจุบนั นอกจากการ
เป็ นผู้ผลิตสินค้ าอุปโภคและบริโภค บริษัทฯ ยังดาเนินธุรกิจค้ าปลีกทังในประเทศ
้
ได้ แก่ ร้ านจาหน่ายหนังสือ “เอเชียบุ๊คส์”
ร้ านค้ าปลีกผลิตภัณฑ์ เพื่อสุขภาพและความงาม “Ogenki” รวมไปถึงธุรกิจการบริ หารร้ านค้ าปลีกในภูมิภาคอาเซียน
ได้ แก่ ร้ านสะดวกซื ้อในประเทศเวียดนาม “B’s mart” และร้ านสะดวกซื ้อ” M-point Mart” ใน สปป.ลาว โดยภายหลังจาก
การเข้ าทารายการ บริษัทฯ อาจประสานความร่วมมือทางธุรกิจกับ BIGC เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการ
ดาเนินธุรกิจค้ าปลีกของ BIGC มาประยุกต์ใช้ กบั ร้ านค้ าปลีกของกลุ่มบริษัท เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในด้ าน
ธุรกิจร้ านค้ าปลีกของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต
6

ข้ อมูลจาก www.set.or.th
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 โอกาสในการเพิ่มยอดการผลิตสินค้ าอุปโภคบริ โภคภายใต้ ตราสินค้ า ของผู้ค้าปลีก (Private label) ภายหลังจากการเข้ า
ทารายการ บริ ษัทฯ ในฐานะผู้ผลิตสินค้ าอุปโภคบริ โภคภายใต้ ตราสินค้ าของตนเองและรับจ้ างผลิตสินค้ าภายใต้ ตรา
สินค้ าที่ลกู ค้ ากาหนด อาจมีโอกาสประสานความร่วมมือกับ BIGC เพื่อรับจ้ างผลิตสินค้ าให้ แก่ BIGC ไปจาหน่ายภายใต้
ตราสินค้ าของ BIGC ซึง่ ความร่วมมือทางธุรกิจดังกล่าวที่อาจเกิดขึ ้น จะเอื ้อประโยชน์ ให้ กลุ่มบริ ษัทมีรายได้ จากการผลิต
และจาหน่ายสินค้ าอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ ้นในอนาคต
 โอกาสในการที่จะรวมกิจกรรมทางด้ านการขนส่ง และการใช้ ศนู ย์กระจายสินค้ าร่ วมกันระหว่าง BIGC กับบริ ษัทฯ ทาให้
การกระจายสินค้ ามีประสิทธิภาพและสามารถประหยัดค่าใช้ จ่ายในระยะยาว

3) โอกาสในการเริ่มต้ นธุรกิจร้ านค้ าปลีกสมัยใหม่ ได้ อย่ างรวดเร็ว
การเข้ าทารายการดังกล่าว จะทาให้ บริ ษัทฯ ก้ าวสู่การเป็ นผู้ประกอบธุรกิจร้ านค้ าปลีกสมัยใหม่ที่มีความหลากหลายของ
รูปแบบและมีสาขามากกว่า 700 แห่งทัว่ ประเทศ ซึง่ มีส่วนแบ่งการตลาดอันดับ 2 ในส่วนผู้ประกอบการค้ าปลีกในรูปแบบห้ าง
ไฮเปอร์ มาร์ เก็ตรองจาก Tesco Lotus ดังนัน้ การเข้ าซื ้อหุ้นสามัญของ BIGC ในครัง้ นี ้ จะทาให้ บริษัทฯ สามารถเริ่มต้ นธุรกิจ
ร้ านค้ าปลีกสมัยใหม่ในประเทศไทยได้ อย่างรวดเร็ ว เมื่อ เทียบกับการเริ่ มต้ นธุรกิจดังกล่าวด้ วยตนเอง ซึ่งต้ องใช้ ระยะเวลา
เงินทุน ความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของบุคลากร ตลอดจนความพร้ อมด้ านระบบบริ หารการจัดการในด้ านต่างๆ
เช่น ระบบการขนส่งและกระจายสินค้ า เพื่อให้ ธุรกิจร้ านค้ าปลีกสมัยใหม่ที่กลุ่มบริ ษัทจะจัดตังขึ
้ น้ สามารถมีขีดความสามารถ
ในการแข่งขันทัดเทียมกับผู้ประกอบการรายเดิมที่มีอยู่ปัจจุบนั
4) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่ งขันและจุดยืนที่ดีของกลุ่มบริษัทในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ตามที่บริษัทฯ มีแผนงานที่จะประสานความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างกันภายในกลุ่มบริษัทในหลายด้ าน ภายหลังการได้ มาซึง่
หุ้นของ BIGC ตามที่ได้ กล่าวมาข้ างต้ น เพื่อให้ เกิดการใช้ ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า และประโยชน์สงู สุด
ต่อกลุ่มบริ ษัทโดยรวมนัน้ นับเป็ นกลยุทธ์ หนึ่งที่จะช่วยลดต้ นทุนในการประกอบธุรกิจและเพิ่มโอกาสในการสร้ างผลกาไร
โดยรวมของกลุ่มบริ ษัท ส่งผลให้ กลุ่มบริ ษัทมีศักยภาพในการดาเนินธุรกิจและขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึน้ ในยุค
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นอกจากนี ้ การเข้ าลงทุนใน BIGC ยังทาให้ บริษัทฯ มีขนาดทางธุรกิจเพิ่มขึ ้น สามารถเพิ่มความ
น่าสนใจและชื่อเสียงของบริษัทฯ เพื่อดึงดูดนักลงทุนทังในประเทศและต่
้
างประเทศอีกด้ วย
5) เพิ่มความหลากหลายในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษทั
การเข้ าลงทุนใน BIGC ในครัง้ นี ้ เป็ นการเพิ่มความหลากหลายของประเภทธุรกิจ และแหล่งที่มาของรายได้ ของบริ ษัทฯ ซึ่ง
เป็ นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยลดความเสี่ยงหรื อผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ ้นต่ อกลุ่มบริ ษัท กรณีธุรกิจหลักอย่างใดอย่างหนึ่งของ
กลุ่มบริ ษัทในปั จจุบนั มีผลการดาเนินงานไม่เป็ นไปตามแผนงานหรื อเป้าหมายที่วางไว้ ไม่ว่าด้ วยสาเหตุใดก็ตาม อนึ่ง ในปี
2556 – 2558 บริ ษัทฯ มีรายได้ จากกลุ่มสินค้ าและบริ การทางบรรจุภณ
ั ฑ์ ร้ อยละ 42.03 ร้ อยละ 39.51 และร้ อยละ 41.25
กลุ่มสินค้ าและบริ การทางด้ านอุปโภคบริ โภค ร้ อยละ 34.93 ร้ อยละ 36.52 และร้ อยละ 35.94 กลุ่มสินค้ าและบริ การทาง
เวชภัณฑ์และทางเทคนิค ร้ อยละ 17.34 ร้ อยละ 18.72 และร้ อยละ 16.80 และกลุ่มธุรกิจอื่นๆ ร้ อยละ 6.43 ร้ อยละ 6.86 และ
ร้ อยละ 6.87

6) สนับสนุนเป้าหมายการดาเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท
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ด้ วยหนึง่ ในเป้าหมายการดาเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท คือ การเป็ นผู้นาในการผลิตและจัดจาหน่ายสินค้ าอุปโภคบริ โภคที่ใช้ ใน
ชีวิตประจาวันให้ แก่ลกู ค้ าในภูมิภาคอาเซียน ดังนัน้ การเข้ าทารายการในครัง้ นี ้จะที่ทาให้ กลุ่มบริษัทมีช่องทางการจัดจาหน่าย
สินค้ าอุปโภคบริโภคของตนเอง รวมไปถึงมีศนู ย์การจายสินค้ าเพิ่มขึ ้นจานวน 4 แห่งในประเทศ ส่งผลให้ บริ ษัทฯ มีโครงสร้ าง
พื ้นฐานในการผลิตและกระจายสินค้ า (Supply Chain Infrastructure) อย่างครบวงจรในประเทศไทย เพื่อให้ เป็ นรากฐานใน
การเชื่อ มโยงการค้ าสู่ตลาดอื่นในภู มิภาคอาเซียน จึงเป็ นการลงทุนที่จะช่วยสนับสนุนให้ เป้าหมายดังกล่าวของบริ ษัทฯ
บรรลุผลสาเร็จได้ ในอนาคต
ข้ อด้ อยของการทารายการ
1) เพิ่มภาระเงินกู้ยืมและค่ าใช้ จ่ายดอกเบีย้ จากสถาบันการเงินเพื่อเป็ นแหล่ งเงินทุนสาหรับการเข้ าทารายการ
การได้ มาซึง่ หุ้น BIGC ร้ อยละ 58.55 ของหุ้นที่ออกจาหน่ายแล้ วทังหมดของ
้
BIGC ในอัตราหุ้นละ 252.88 บาทต่อหุ้น รวม
เป็ นเงินลงทุนทังสิ
้ ้นไม่เกิน 122,160.66 ล้ านบาท รวมกับเงินสดสุทธิของเสาวนีย์ จานวนประมาณ 2,141.41 ล้ านบาท ซึง่ ผู้
ซื ้อต้ องชาระให้ แก่ผ้ ขู ายเพิ่มเติม บริ ษัทฯ มีแผนการจะกู้เงินจากวงเงิ นกู้ยืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน (Bridging Loan)
ระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนเพื่อใช้ เป็ นแหล่งเงินทุนในการเข้ ารายการดังกล่าว อย่างไรก็ดี ตามที่การเข้ าซื ้อหุ้นสามัญดังกล่าว
มีการเจรจาตกลงซือ้ ขายกันบนเงินสกุลบาท แต่เนื่องจากการชาระราคาซือ้ ขาย จะชาระเป็ นเงินสกุลยูโร โดยใช้ อัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันที่ลงนามสัญญาจะทาการขายหุ้น BIGC ดังนัน้ เพื่อลดความเสี่ยงเรื่ องความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทฯ จะจัดเตรียมเงินกู้ยืมระยะสันในสกุ
้
ลยูโรเพื่อชาระเงินค่าหุ้นให้ แก่ผ้ ขู าย ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ ติดต่อและได้ รับข้ อเสนอและ
เงื่อนไขในการให้ ก้ ยู ืมเงินระยะสัน้ จากสถาบันการเงินต่างๆ เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนในการเข้ าทารายการ ซึง่ ปั จจุบนั บริ ษัทฯ อยู่
ระหว่างการพิจารณาคัดเลือกและเจรจากับสถาบันการเงินเพื่อให้ ได้ ข้อเสนอและเงื่อนไขที่เป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษัทฯ ทังนี
้ ้
บริษัทฯ คาดว่าบริษัทฯจะสามารถบรรลุข้อตกลงกับสถาบันการเงินและได้ รับเงินกู้ยืมที่เพียงพอต่อการเข้ าทารายการภายใน
กรอบเวลาที่กาหนด
นอกจากนี ้ ภายหลังการได้ มาซึ่งหุ้น BIGC ดังกล่าวข้ างต้ น ซึ่งจะส่งผลให้ บริ ษัทฯ ได้ มาซึง่ หุ้นของ BIGC เกินกว่าร้ อยละ
50.00 ของหุ้นสามัญและสิทธิออกเสียงทังหมด
้
และมีหน้ าที่ทาคาเสนอซื ้อหุ้นสามัญส่วนที่เหลือทังหมดใน
้
BIGC จานวน
341,922,400 หุ้น (คิดเป็ นร้ อยละ 41.45 ของหุ้นที่ออกจาหน่ายแล้ วทังหมดของ
้
BIGC) ในราคาไม่เกินกว่าต้ นทุนราคาซื ้อ
ขายหุ้นของ BIGC ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่ อง หลักเกณฑ์
เงื่อ นไขและวิธีการในการเข้ าถือครองหลักทรั พย์เพื่อครอบงากิจการ โดยแหล่งเงินทุน ของการทาคาเสนอซือ้ หุ้น BIGC
ดังกล่าว จะมาจากเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน (Bridging Loan) ระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนเช่นกัน โดยจะเป็ นการ
กู้ยืมเงินสกุลบาท
อนึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษัทฯ มีหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยจานวน 14,975.21 ล้ านบาท และมีอัตราส่วนหนี ้สินที่มี
ภาระดอกเบี ้ยต่อทุน 0.72 เท่า ภายหลังจากการเข้ าทารายการ บริ ษัทฯ จะมีหนี ้สินที่ภาระดอกเบี ้ย และอัตราส่วนหนี ้สินที่มี
ภาระดอกเบี ้ยต่อทุนในกรณีต่างๆ ดังนี ้
สัดส่ วนการเข้ าถือหุ้น (ปี 2558)
58.55%
100.00%
อัตราส่วนหนี ้สินต่อทุน (D/E) ปี 2558
4.89x
13.61x
อัตราส่วนหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยต่อทุน (IBD/E) ปี 2558
3.78x
11.46x
อัตราส่วนความสามารถในการชาระดอกเบี ้ย (Implied ICR)
2.45x
1.58x
ค่าความนิยมที่เพิ่มขึ ้น (Goodwill)
94,838.88 ล้ านบาท 161,965.86 ล้ านบาท
ภาระดอกเบี ้ยจากเงินกู้ยืมใหม่
4,350.57 ล้ านบาท
7,376.86 ล้ านบาท
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สัดส่ วนการเข้ าถือหุ้น (ปี 2558)
58.55%
100.00%
หนี ้สินสุทธิต่อกาไรจากการดาเนินงาน (Net Debt/EBITDA)
11.18x
16.20x
หมายเหตุ: ประมาณการเสมือน BJC ถือหุ้นใน BIGC ในปี 2558 โดยมีแหล่งเงินทุนจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินทังจ
้ านวน ซึง่
จะมีมลู ค่าการกู้ยืมไม่เกิน 210,767 ล้ านบาท ซึ่งมูลค่าดังกล่าวจะขึ ้นอยู่กบั ผลการทาคาเสนอซื ้อ (Tender offer) และมีอตั รา
ดอกเบี ้ยร้ อยละ 3.50 ต่อปี โดยตารางข้ างต้ น เป็ นตารางเพื่อแสดงผลกระทบเบื ้องต้ นเท่านัน้ อย่างไรก็ดี งบการเงินเสมือนหลังจาก
เข้ าทารายการอาจจะแตกต่างจากนี ้
ทังนี
้ ้ หากรวมผลกระทบจากการเข้ าซื ้อหุ้นสามัญของ C-Distribution Asia และการชาระหนี ้ของ C-Distribution Asia ที่มีต่อ
บริษัทในกลุ่มผู้ขาย ณ วันที่ทาการซื ้อขายเสร็จสมบูรณ์ บริษัทฯ จะมีอตั ราส่วนหนี ้สินต่อทุนโดยอ้ างอิงจากงบการเงินปี 2558
ประมาณ 4.92 – 13.66 เท่า และอัตราส่วนหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยต่อทุนประมาณ 3.80 – 11.51 เท่า ในสัดส่วนการเข้ าถือ
หุ้นร้ อยละ 58.55 – 100.00
2) ผลกระทบต่ อผู้ถือหุ้นจากการเพิ่มทุนสาหรั บใช้ เป็ นแหล่ งเงิน ทุนในการคืน เงิน กู้ยืมระยะสัน้ เพื่อใช้ เป็ นแหล่ ง
เงินทุนในการเข้ าทารายการ
บริษัทฯ อาจจาเป็ นต้ องมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อนาเงินที่ได้ รับจากการเพิ่มทุนดังกล่าวรวมกับเงินที่ได้ รับจาก
วงเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่บริษัทฯ สามารถจัดหาได้ ไปชาระคืนเงินกู้ยืมระยะสั น้ ที่บริ ษัทฯ กู้ยืมมาเพื่อใช้ เป็ น
แหล่งเงินทุนในการเข้ าทารายการ โดยบริษัทฯ จะพิจารณาโครงสร้ างการเงินที่เหมาะสมเพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัทฯ
และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อีกทังเนื
้ ่องจากจานวนหุ้นที่บริษัทฯ จะได้ รับจากการทาคาเสนอซื ้อภายหลังจากการเข้ าทารายการยัง
มีความไม่แน่นอน ดังนัน้ โครงสร้ างเงินทุนดังกล่าวจึงจะขึ ้นอยู่กบั การพิจารณาของคณะผู้บริ หารและการตัดสินใจสุดท้ ายอยู่
ทีผ่ ้ ถู ือหุ้นของบริษัทฯ เป็ นสาคัญ ผู้บริหารของบริษัทฯ จึงไม่สามารถคาดการณ์จานวนเงิน และ/หรื อจานวนหุ้นที่จะได้ รับจาก
การเพิ่มทุนครัง้ นี ้ได้
ทังนี
้ ้ กรณีบริษัทฯ มีการเพิ่มทุนอาจส่งผลกระทบด้ านสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ที่มิได้
ใช้ สิทธิในการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (กรณีเป็ นการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ตามสัดส่วนการถือ
หุ้น (Rights Offering)) และส่งผลกระทบต่อผู้ถือเดิมทุกราย (กรณีเป็ นการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง
(Private Placement ให้ แก่บคุ คลในวงจากัด ซึง่ มิใช่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม) อย่างไรก็ตาม การเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ต้ องได้ รับการอนุมตั ิ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป อนึ่ง ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นไม่อนุมตั ิการเพิ่มทุน หรื อผู้ถือหุ้นอนุมตั ิการเพิ่มทุนแต่บริ ษัทฯ ไม่สามารถ
เพิ่มทุนได้ ตามเป้าหมายของบริ ษัทฯ จะส่งผลให้ บริ ษัทฯ มีอตั ราส่วนหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยต่อทุนเกินกว่าข้ อกาหนดทาง
การเงิน (financial covenant) ของบริ ษั ทฯ ที่ 1.75 – 2.00 เท่า ซึ่งบริ ษั ทฯ จะต้ องเจรจากับสถาบันการเงินในการขยาย
ระยะเวลาหรือปรับเงื่อนไขการกู้ยืม
3) ผลกระทบต่ อความสามารถในการจ่ ายเงินปั นผลของบริษัทฯ
เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนจะใช้ เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน เพื่อเป็ นแหล่งเงินทุนในการเข้ าทารายการในครัง้ นี ้ ซึง่ ส่งผลให้
บริ ษัทฯ มีภาระดอกเบี ้ยเงินกู้รวมสูงขึน้ และอาจส่งผลกระทบต่อการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทฯ ในระยะสัน้ หากค่าใช้ จ่าย
ดอกเบี ้ยรวมสูงกว่ากาไรของกิจการ BIGC อย่างไรก็ตาม โครงสร้ างแหล่งเงินทุนระยะยาวที่เหมาะสมจะทาให้ ภาระค่าใช้ จ่าย
ดอกเบี ้ยต่าลง ซึง่ จะส่งผลให้ กาไรรวมของบริ ษัทฯ ที่รวมกิจการกับ BIGC อาจสูงขึ ้น บริ ษัทฯ อาจมีความสามารถในการจ่ายปั น
ผลได้ มากขึ ้น อนึ่ง ในงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ ณ สิ ้นปี 2556 – 2558 บริ ษัทฯ มีค่าใช้ จ่ายทางการเงินจานวน 575.18 ล้ านบาท
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555.64 ล้ านบาท และ 492.51 ล้ านบาท ตามลาดับ ทังนี
้ ้ สามารถดูรายละเอียดภาระหนี ้สินของบริ ษัทฯ ที่อาจเกิดขึ ้นภายหลัง
จากการเข้ าทารายการ จากข้ อมูลที่ปรากฏอยู่ในส่วนที่ 1 ข้ อ 1.3.1 ของรายงานฉบับนี ้
4) เป็ นการลงทุนในธุรกิจใหม่ ท่กี ลุ่มบริษัทมีประสบการณ์ ในการดาเนินธุรกิจที่จากัด
ด้ วยเหตุที่บริษัทฯ ยังไม่เคยมีการลงทุนในธุรกิจค้ าปลีก เช่น BIGC มาก่อน ซึง่ ด้ วยข้ อจากัดดังกล่าว อาจทาให้ บริษัทฯ ต้ องใช้
ระยะเวลาในการศึกษาธุรกิจและพึ่งพิงความรู้ และประสบการณ์ของบุคลากรเดิมของ BIGC ในช่วงแรกของการเข้ าบริ หาร
จัดการ อย่างไรก็ดี ด้ วยปั จจุบนั บริษัทฯ เป็ นหนึ่งในผู้นาในธุรกิจสินค้ าและบริ การทางอุปโภคบริ โภคอย่างครบวงจรของไทย
ซึง่ รวมถึงมีการประกอบธุรกิจร้ านค้ าปลีกบางประเภท อีกทัง้ มีการดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับสินค้ าอุปโภคบริ โภคในต่างประเทศ
หลายด้ าน ทังในฐานะผู
้
้ ผลิต ผู้ให้ บริการนาเข้ าส่งออกและกระจายสินค้ า รวมถึงธุรกิจร้ านสะดวกซื ้อ ดังนัน้ บริ ษัทฯ อาจนา
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการดาเนินธุรกิจดังกล่าวข้ างต้ นมาปรับใช้ ในการบริหารจัดการธุรกิจ ค้ าปลีกของ
BIGC ได้ อย่างต่อเนื่องและราบรื่นไปในอนาคต
5) ผลกระทบจากการบันทึกค่ าความนิยมของ BIGC ในงบการเงินรวมของบริษัทฯ
ข้ อมูลจากการสัมภาษณ์ผ้ บู ริ หารของบริ ษัทฯ พบว่ า ราคาซื ้อขายหุ้น BIGC พิจารณาจากความสามารถในการสร้ างรายได้
และกระแสเงินสดในอนาคตของ BIGC เป็ นหลัก อย่างไรก็ดี ภายหลังการเข้ าทารายการ บริ ษัทฯ อาจต้ องมีการบันทึกบัญชี
การเข้ าลงทุน ในกรณีที่มีส่วนต่างของต้ นทุนการเข้ าซื ้อธุรกิจที่สูงกว่าส่วนได้ ส่วนเสียของผู้ซื อ้ ในมูลค่ายุติธรรมสุทธิ ของ
สินทรัพย์ หนี ้สิน และหนี ้สินที่อาจเกิดขึ ้นที่ระบุได้ ส่วนต่างนี ้ คือ ค่าความนิยม (“Goodwill”) ซึง่ แสดงถึงจานวนเงินที่ผ้ ซู ื ้อจ่าย
โดยคาดหวังประโยชน์ เ ชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่ จะได้ รับจากสินทรั พย์ ซึ่งอาจไม่สามารถระบุและรั บรู้ เป็ นรายการแย ก
เฉพาะเจาะจงได้
ทัง้ นี ้ การซือ้ หุ้นของ BIGC ในครั ง้ นี ้ มีมูลค่าสูงสุดไม่เกิน 208,626.00 ล้ านบาท ในขณะที่อ้างอิงจากงบการเงินฉบับ
ตรวจสอบของ BIGC ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 พบว่า BIGC มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 94,571.17 ล้ านบาท ซึง่ รวมไปถึงค่า
ความนิยมที่ถกู บันทึกไว้ เมื่อครัง้ ที่ BIGC เข้ าซื ้อกิจการของ Carrefour เมื่อปี 2554 จานวน 26,722.03 ล้ านบาท และมีหนี ้สิน
รวม 47,900.42 ล้ านบาท โดยหากคานวณจากราคาเข้ าทารายการที่ประมาณ 208,626.00 ล้ านบาท จะมีค่าความนิยมใน
เบื ้องต้ นประมาณ 161,966 ล้ านบาท นอกจากนี ้ ภายหลังการเข้ าทารายการ หากผลการดาเนินงานของ BIGC ไม่เป็ นไป
ตามที่คาดการณ์ไว้ อาจส่งผลให้ บริษัทฯ ต้ องทาการประเมินการด้ อยค่าของสินทรัพย์ค่าความนิยมดังกล่าวในภายหลัง ซึง่ จะ
มีผลกระทบต่องบการเงินรวมของบริ ษัทฯ ในอนาคต ทัง้ นี ้ บริ ษัทฯ จะต้ องมีการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ และ
หนี ้สินของ BIGC ทังที
้ ่มีตัวตน และไม่มีตวั ตน ณ วันทาการซื ้อขาย ภายหลังจากการเข้ าซื ้อเงินลงทุนในครัง้ นี ้เสร็ จสมบูรณ์
โดยมูลค่าของค่าความนิยมอาจแตกต่างจากจานวนดังกล่าวข้ างต้ น ซึง่ หากภายหลังจากการประเมินมูลค่ายุติธรรม และ
บริ ษัทฯ ต้ องบันทึกค่าความนิยมในจานวนที่สูง อาจส่งผลกระทบต่อการคานวณขนาดรายการได้ มาจาหน่ายไป และ/หรื อ
รายการที่เกี่ยวโยงกันในอนาคต (ถ้ ามี) ของบริ ษัทฯ และในกรณีที่กลุ่มบริ ษัทมีการเข้ าทารายการได้ มาจาหน่ายไป และ/หรื อ
รายการที่เกี่ยวโยงกันในอนาคต บริษัทฯ จะปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องกับการเข้ าทารายการดังกล่าว
6) บริ ษัทฯ อาจมีความคล่ องตัวในการดาเนิ นธุรกิจที่ลดลงจากกรณีท่ ี บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่ อยต่ างเป็ นบริ ษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ
การเข้ าทารายการซื ้อหุ้นสามัญของ BIGC ในครัง้ นี ้ จะส่งผลให้ BIGC ซึง่ เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็ น
บริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ภายหลังเสร็ จสิน้ การเข้ าทารายการบริ ษัทฯ และ BIGC มีหน้ าที่ต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ
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สานักงานก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่น กรณีที่ BIGC ซึง่ มีฐานะเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ มีการทารายการได้ มาหรื อ
จาหน่ายไปซึ่งสิน ทรั พ ย์ หรื อ กรณี ก ารท ารายการที่ เกี่ ย วโยงกัน ซึ่ง กรณี ที่มูล ค่า และขนาดของรายการเกิ นกว่ าเกณฑ์ ที่
สานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด (โดยพิจารณามูลค่าและขนาดรายการตามงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ และ
งบการเงินรวมของ BIGC) อาจส่งผลให้ ต้องมีการขออนุมตั ิการทารายการจากทัง้ จากคณะกรรมการของบริ ษัทฯ และ BIGC
รวมถึงการขออนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของทังบริ
้ ษัทฯ และ BIGC ซึง่ อาจส่งผลให้ การดาเนินการใดๆ ของบริ ษัทฯ และ BIGC
ในอนาคตอาจมีคล่องตัวลดลง
ความเสี่ยงในการทารายการ
1) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินกู้ยืมระยะสัน้ ที่ใช้ เป็ นแหล่ งเงินทุนในการเข้ าทารายการ
เนื่องจากแหล่งเงินทุนของบริ ษัทฯ ที่จะใช้ ในการเข้ าซื ้อหุ้นสามัญของ BIGC ในส่วนที่จะจ่ายชาระแก่ผ้ ขู าย (จานวนไม่เกิน
122,160.66 ล้ านบาท) จะเป็ นเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงินในสกุลเงินยูโร นอกจากนี ้ ในสัญญาจะทาการขายหุ้น
BIGC กาหนดให้ ผ้ ซู ื ้อจะต้ องชาระเงินให้ แก่ผ้ ขู ายเป็ นจานวนเท่ากับ “เงินสดสุทธิ” คงเหลือในเสาวนีย์ ณ วันที่การซื ้อขายเสร็ จ
สมบูรณ์ (ตามที่ผ้ ูขายจะแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า 5 วันทาการ) โดยการชาระเงินในส่วนนีจ้ ะชาระเป็ นเงินสกุลยูโรที่อัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันที่ได้ รับแจ้ งจานวน “เงินสดสุทธิ ” ดังกล่าวจากผู้ขาย ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงมีความเสี่ยงจากความผันผวนของ
อัตราแลกเปลี่ยนในการจ่ายชาระคืนหนี ้เงินกู้ และจ่ายชาระในส่วนของเงินสดสุทธิ ในเสาวนีย์ในครัง้ นี ้ ทัง้ นี ้ บริ ษัทฯ เห็นว่า
บริษัทฯ มีระยะเวลาในการจ่ายชาระคืนหนี ้เงินกู้ระยะสันในสกุ
้
ลยูโร ในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน จากแหล่งเงินทุนระยะยาว
ที่บริษัทฯ จะจัดหาในอนาคต ซึง่ บริษัทฯ จะสามารถเลือกจ่ายชาระคืนได้ ในระยะเวลาที่อตั ราแลกเปลี่ยนเหมาะสม และเป็ น
ประโยชน์ต่อบริษัทฯ
2) ความเสี่ยงกรณีท่ผี ลการดาเนินงานของ BIGC ไม่ เป็ นไปตามที่คาดการณ์ ไว้
กรณีที่ผลการดาเนินงานของ BIGC ไม่เป็ นไปตามที่คาดการณ์ ไว้ ซึง่ อาจเกิดขึ ้นได้ จากหลายสาเหตุ เช่น การชะลอตัวของ
เศรษฐกิจในประเทศ สถานการณ์ ทางการเมือง และ/หรื อ ภาวะการแข่งขันในธุรกิจร้ านค้ าปลีกสมัยใหม่ในประเทศที่อาจ
รุนแรงเพิ่มขึ ้นจากการเข้ ามาของผู้ประกอบการรายใหม่ กรณีดงั กล่าวอาจส่งผลให้ ผลตอบแทนที่บริ ษัทฯ คาดว่าจะได้ รับจาก
การลงทุนใน BIGC ไม่เป็ นไปตามที่คาดการณ์ไว้ ส่งผลให้ บริษัทฯ อาจต้ องมีการบันทึกการด้ อยค่าเงินลงทุนดังกล่าว
อนึ่ง ตามเงื่อนไขภายหลังการเข้ าทารายการ ผู้ขายจะไม่ประกอบธุรกิจที่เป็ นการแข่งขันในประเทศไทยเป็ นระยะเวลา 10 ปี
หลังจากวันที่การซื ้อขายเสร็ จสมบูรณ์ ทังนี
้ ้ ธุรกิจที่เป็ นการแข่งขัน หมายถึง การค้ าปลีกสมัยใหม่ (Modern Grocery Retail)
และธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับการค้ าส่ง ทังนี
้ ้ ไม่รวมถึงการจัดหาสินค้ า และการค้ าส่งสินค้ าภายใต้ ชื่อทางการค้ าของบริ ษัทในกลุ่ม
ผู้ขาย อันได้ แก่ Casino Group
3) ความเสี่ยงในการต่ ออายุสัญญาเช่ าของร้ านค้ าที่ BIGC เข้ าลงทุนในรูปแบบการเช่ า
ณ สิ ้นปี 2558 BIGC ร้ านค้ าในรูปแบบไฮเปอร์ มาร์ เก็ตและซุปเปอร์ มาร์ เก็ต รวมประมาณ 180 ร้ านค้ า หรื อคิดเป็ นประมาณ
1,036,000 ตารางเมตร และพื ้นที่ร้านค้ าสาหรับให้ เช่าในศูนย์จาหน่ายสินค้ าขนาดใหญ่อีกประมาณ 174 ร้ านค้ า หรื อคิดเป็ น
ประมาณ 778,000 ตารางเมตร โดย BIGC ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินซึง่ เป็ นที่ตงไฮเปอร์
ั้
มาร์ เก็ตและซุปเปอร์ มาร์ เก็ตดังกล่าว
ประมาณร้ อยละ 30 – 40 ของพื ้นที่ทงหมด
ั้
และส่วนที่เหลือ BIGC จะถือครองที่ดินในรู ปแบบของสิทธิ การเช่าระยะยาว
ดังนัน้ BIGC จึงมีความเสี่ยงในกรณีที่ผ้ ใู ห้ เช่าที่ดินดังกล่าวไม่ต่ออายุสญ
ั ญาเช่า ซึง่ จะทาให้ จานวนร้ านค้ า BIGC ในรู ปแบบ
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ไฮเปอร์ มาร์ เก็ตและซุปเปอร์ มาร์ เก็ตลดลง ซึง่ จะส่งผลกระทบให้ รายได้ ของ BIGC ลดลงตามไปด้ วย อีกทัง้ BIGC อาจต้ องใช้
เงินลงทุนในการซื ้อที่ดิน ค่าหน้ าดิน และค่าก่อสร้ างร้ านค้ าปลีกแห่งใหม่เพิ่มเติม เพื่อชดเชยร้ านค้ าที่ลดลงจากสาเหตุดงั กล่าว
1.3

ความเป็ นธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการ

1.3.1

ความเป็ นธรรมของราคาในการเข้ าทารายการ

การเข้ าทารายการในครัง้ นี ้ เป็ นการเข้ าซื ้อหุ้นสามัญใน BIGC รวม 483,077,600 หุ้น (คิดเป็ นร้ อยละ 58.55 ของหุ้นทังหมดของ
้
BIGC) โดยมีรายละเอียดการซื ้อหุ้นดังนี ้
1)
2)

ซื ้อหุ้น BIGC จาก Geant จานวน 264,797,600 หุ้น
ซื ้อหุ้นทังหมดของ
้
เสาวนีย์ จานวน 202,000 หุ้น (ซึง่ เสาวนีย์เป็ นผู้ถือหุ้น BIGC จานวน 218,280,000 หุ้น)

สาหรับการประเมินราคาของหุ้นทังหมดของเสาวนี
้
ย์ เนื่องจากเสาวนีย์ประกอบกิจการดาเนินการธุรกิจเป็ นผู้ถือหุ้นในบริ ษัท ทังนี
้ ้
จากงบการเงินประจาปี 2557 และข้ อมูลจาก www.bol.co.th เสาวนีย์มีการถือหุ้นในบริ ษัทที่มีการเปิ ดดาเนินการอยู่เพียงบริ ษัท
เดียว คือ BIGC เท่านัน้ ดังนัน้ ราคาของหุ้นทังหมดของเสาวนี
้
ย์จึงสามารถประเมินด้ วยการประเมินราคาหุ้น BIGC ที่เสาวนีย์ถือ
(See Through Price) ซึง่ เท่ากับราคาหุ้น BIGC คูณด้ วยหุ้นจานวน 218,280,000 หุ้น บวกด้ วยเงินสดสุทธิของเสาวนีย์ที่มีอยู่
สมมติฐานที่สาคัญในการจัดทาความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระขึ ้นอยู่กบั สมมติฐานดังต่อไปนี ้
 ที่ปรึ กษาทางการเงินอิส ระไม่มีเ หตุอันควรสงสัยว่าข้ อ มูล และเอกสารทัง้ หมด อันได้ แก่ งบการเงิน ข้ อมูล สาธารณะ
ประมาณการทางการเงินและแผนธุรกิจ ที่จดั ทาโดยฝ่ ายบริ หารของบริ ษัท ฯ รวมถึงเอกสารอื่นๆ ซึง่ ที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระที่ได้ รับจากบริษัทฯ รวมถึงการสัมภาษณ์ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ขาดความถูกต้ องและความครบถ้ วนในสาระสาคัญ
อันจะส่งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อการวิเคราะห์ข้อมูล
 ไม่มีเหตุการณ์ ที่เกิดขึน้ แล้ ว กาลังจะเกิด หรื อมีความเป็ นไปได้ ว่าจะเกิด บนสมมติฐานที่ใช้ ในการทาความเห็นของที่
ปรึ กษาทางการเงินอิสระ ที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อผลประกอบการและสถานะทางการเงินของบริ ษัท ฯ หรื อ
BIGC รวมไปถึงเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี ้
 ไม่มีความเสี่ยงอื่นๆ ที่อาจส่งผลให้ เกิดความล่าช้ าหรือมีผลกระทบทาให้ ราคาเข้ าซื ้อกิจการเพิ่มขึ ้น
 รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ จดั ทาขึ ้นโดยอ้ างอิงจากสภาวะทางเศรษฐกิจและปั จจัยอื่นๆ
ณ เวลาของการจัดทาเท่านัน้ ดังนัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจะไม่สามารถประเมินผลกระทบที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และองค์ประกอบต่างๆ ภายหลังช่วงเวลาในการศึกษาและไม่มีภาระผูกพันในการ
เปลี่ยนแปลงและปรับปรุงข้ อมูลดังกล่าวให้ เป็ นปั จจุบนั
 ไม่มีเหตุการณ์อื่นใด (Material Adverse Event) รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง หรื อ
กฎหมาย ที่อาจส่งผลกระทบถึงบริษัทเป้าหมายอย่างมีนยั สาคัญ
วิธีพจิ ารณาความสมเหตุสมผลของราคาเข้ าซือ้ กิจการ
ในการพิจารณาความสมเหตุสมผลของราคาเสนอซื ้อ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ จัดทาการประเมินมูลค่าของบริ ษัทเป้าหมาย
ด้ วยวิธีดงั ต่อไปนี ้
1.3.1.1 วิธีประเมินมูลค่าตามบัญชี (Book Value Approach)
1.3.1.2 วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach)
34
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1.3.1.3 ค่าเฉลี่ยราคาตลาดย้ อนหลัง (Historical Market Price Approach)
1.3.1.4 วิธีการเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการประเภทเดียวกันหรือใกล้ เคียง (Market Comparables Approach)
 มูล ค่า กิจ การต่อ ก าไรจากการดาเนิน งานก่ อ นหักดอกเบีย้ ภาษี ค่า เสื่ อ มราคาและค่ า ใช้ จ่า ยตัด จาหน่ า ย
(EV/EBITDA Multiple)
 มูลค่ากิจการต่อรายได้ (EV/Sales Multiple)
 ราคาปิ ดต่อกาไรต่อหุ้น (P/E Multiple)
 ราคาปิ ดต่อมูลค่าทางบัญชี (P/BV Multiple)
1.3.1.5 การหามูลค่าปั จจุบนั โดยวิธีส่วนลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach)
1.3.1.6 วิธีการเปรียบเทียบราคาซื ้อขายบริษัทกับรายการซื ้อขายอื่น (Precedent Transaction Comparables Approach)
1.3.1.7 มูลค่าประมาณการโดยนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Research Analyst Consensus)
หมายเหตุ : ในการคานวณตัวเลขต่างๆ ในรายงานฉบับนี ้ ตัวเลขทศนิยมเกิดจากการปั ดเศษทศนิยม ตาแหน่งที่ 2 หรือ 3 แล้ วแต่กรณี ทาให้
ตัวเลขทีค่ านวณได้ อาจไม่ตรงกับผลลัพธ์ ที่เกิดจากการคานวณดังที่แสดงไว้ ในรายงานฉบับนี ้

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ พิจารณาความเหมาะสมของวิธีการประเมินมูลค่าในแต่ละวิธีดงั นี ้
1.3.1.1 วิธปี ระเมินมูลค่ าตามบัญชี (Book Value Approach)
วิธีการประเมินมูลค่าตามบัญชี (Book Value Approach) อ้ างอิงจากมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินของ BIGC ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558 ซึง่ เป็ นงบการเงินที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของ BIGC รายละเอียดของรายการแสดงในตารางด้ านล่างดังนี ้
31 ธันวาคม 2558
(ตรวจสอบ)

รายการ (หน่ วย: ล้ านบาท)
1) ทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ ว มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาทจานวน
825,000,000 หุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
2) ส่วนเพิ่ม (ส่วนลด) มูลค่าหุ้น
3) กาไรสะสม
- จัดสรรแล้ ว
- ยังไม่ได้ จดั สรร
4) องค์ประกอบอื่นของส่วนผู้ถือหุ้น
ส่ วนของผู้ถือหุ้นของผู้มีส่วนได้ เสียที่มีอานาจควบคุม
จานวนหุ้นสามัญที่ออกและจาหน่ายแล้ ว (ล้ านหุ้น)
มูลค่ าตามบัญชีของ BIGC (บาทต่ อหุ้น)

8,250.00
5,955.65
901.96
31,788.28
(235.75)
46,660.14
825.00
56.56

หมายเหตุ : งบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตรวจสอบโดยบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด

จากวิธีการข้ างต้ น มูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นของ BIGC ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีมลู ค่ารวม 46,660.14 ล้ านบาท วิธีการ
ประเมินมูลค่าตามบัญชีเป็ นการแสดงมูลค่าทางบัญชีของฺ BIGC ณ ช่วงเวลาหนึง่ โดยมิคานึงถึงประมาณการผลการดาเนินงานใน
อนาคต แนวโน้ มของอุตสาหกรรม และมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี ้สินของ BIGC ดังนัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมี
ความเห็นว่าวิธีประเมินมูลค่าดังกล่าวเป็ นวิธีที่ไม่เหมาะสมสาหรับการประเมินรายการนี ้
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1.3.1.2 วิธีปรับปรุ งมูลค่ าตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach)
วิธีการปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach) อ้ างอิงจากมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นภายหลังการปรับปรุงมูลค่า
ตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ตามงบการเงินของ BIGC ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึง่ เป็ นงบการเงินที่ตรวจสอบ
โดยผู้สอบบัญชีของบริษัท รายละเอียดของรายการแสดงในตารางด้ านล่างดังนี ้
31 ธันวาคม 2558
(ตรวจสอบ)
46,660.14
41,399.00
88,059.14
825.00
106.74

รายการ (หน่ วย: ล้ านบาท)
1) ส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้มีส่วนได้ เสียที่มีอานาจควบคุม
2) ส่วนเพิ่มมูลค่าทางบัญชีจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ส่ วนของผู้ถือหุ้นของผู้มีส่วนได้ เสียที่มีอานาจควบคุมภายหลังการปรับปรุง
จานวนหุ้นสามัญที่ออกและจาหน่ายแล้ ว (ล้ านหุ้น)
มูลค่ าตามบัญชีของ BIGC (บาทต่ อหุ้น)
หมายเหตุ : งบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตรวจสอบโดยบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด

จากวิธีการข้ างต้ น มูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นภายหลังการปรับปรุงมูลค่าทางบัญชีของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนของ BIGC ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีมลู ค่ารวม 88,059.14 ล้ านบาท วิธีการปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี เป็ นการแสดงมูลค่าทางบัญชีของ BIGC
ปรับปรุงด้ วยมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ ช่วงเวลาหนึ่ง โดยมิคานึงถึงประมาณการผลการดาเนินงานใน
อนาคต แนวโน้ มของอุตสาหกรรม และมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี ้สินของ BIGC ดังนัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมี
ความเห็นว่าวิธีประเมินมูลค่าดังกล่าวเป็ นวิธีที่ไม่เหมาะสมสาหรับการประเมินรายการนี ้
1.3.1.3 ค่ าเฉลี่ยราคาตลาดย้ อนหลัง (Historical Market Price Approach)
ปริมาณ (หุ้น)

(บาท/หุ้น)

300

ราคา (บาท/หุ้น)

12

ราคาต่าสุด 163 บาท/หุ้น
3 มกราคม 2557

250

(ล้ านหุ้น)

10

200

8
ราคาสูงสุด 268 บาท/หุ้น
3 ธันวาคม 2557
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8 กุมภาพันธ์ 2559:
BIGC ประกาศการขายหุ้น
ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่

0

6
4
2
0

ก.พ. 56

ส.ค. 56

ก.พ. 57

ส.ค. 57

ก.พ. 58
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ที่มา : SETSMART ข้ อมูลการซื ้อขายในระหว่าง 18 กุมภาพันธ์ 2556 ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2559

ระยะเวลาที่ใช้ ในการเฉลี่ย
7 วัน ย้ อนหลังก่อนวันประกาศ
30 วัน ย้ อนหลังก่อนวันประกาศ
1

ช่ วงเวลา
28 มกราคม 2559 – 5 กุมภาพันธ์ 2559
6 มกราคม 2559 – 5 กุมภาพันธ์ 2559
36

ราคาเฉลี่ย (บาท/หุ้น)
226.93
229.35

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์

ระยะเวลาที่ใช้ ในการเฉลี่ย
3 เดือน ย้ อนหลังก่อนวันประกาศ
6 เดือน ย้ อนหลังก่อนวันประกาศ
1 ปี ย้ อนหลังก่อนวันประกาศ

ช่ วงเวลา
6 พฤศจิกายน 2558 – 5 กุมภาพันธ์ 2559
6 สิงหาคม 2558 – 5 กุมภาพันธ์ 2559
6 กุมภาพันธ์ 2558 - 5 กุมภาพันธ์ 2559

ราคาเฉลี่ย (บาท/หุ้น)
217.18
209.64
209.10

หมายเหตุ : 1วันทาการ

แผนภูมิข้างต้ นแสดงราคาปิ ดและมูลค่าการซื ้อขายในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา ทังนี
้ ้ ราคาตลาดเฉลี่ยย้ อนหลัง 7 วัน1 30 วัน 3 เดือน 6
เดือน และ 1 ปี ของหุ้น BIGC นับจากวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งเป็ นวันก่อนวันที่ประกาศการขายหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (8
กุมภาพันธ์ 2559) มีมลู ค่า 226.93 บาทต่อหุ้น 229.35 บาทต่อหุ้น 217.18 บาทต่อหุ้น 209.64 บาทต่อหุ้น และ 209.10 บาทต่อหุ้น
ตามลาดับ
สาหรับวิธีการประเมินมูลค่า BIGC โดยค่าเฉลี่ยราคาตลาดย้ อนหลัง ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ พิจารณาว่าราคาหุ้นปั จจุบนั และ
ราคาหุ้นย้ อนหลัง เป็ นตัวบ่งชี ้ที่เหมาะสมถึงราคายุติธรรมในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งหรื อไม่ และพบว่าราคาหุ้นสามัญย้ อนหลังก่อน
วันที่ BIGC ประกาศราคาการขายหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ สะท้ อนให้ เห็นถึงการซื ้อขายโดยกลุ่มผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย แต่ไม่แสดงถึง
ส่วนเพิ่มจากการมีอานาจควบคุม ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าวิธีประเมินมูลค่าดังกล่าวเป็ นวิธีที่ไม่เหมาะสมสาหรับ
การประเมินรายการนี ้
1.3.1.4 วิธีการเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการประเภทเดียวกันหรือใกล้ เคียง (Market Comparables
Approach)
วิธีการเปรี ยบเทียบอัตราส่วนมูลค่าตลาด (Market Comparables Approach) เป็ นวิธีการประเมินมูลค่าของกิจการภายใต้
สมมติฐานที่ว่ากลุ่มของกิจการที่ประกอบธุรกิจลักษณะคล้ ายคลึง กันควรจะมีอัตราส่วนราคาการซื ้อขายที่ใกล้ เคียงกัน ทัง้ นี ้ ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ พิจารณาบริ ษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกันหรื อใกล้ เคียงกัน ทังในประเทศ
้
และในภูมิภาค
เอเชี ย โดยไม่ ร วมถึ ง บริ ษั ท อื่ น ที่ ป ระกอบกิ จ การประเภทเดี ย วกัน หรื อ ใกล้ เ คี ย งกัน ในภูมิ ภ า คส าคัญ อื่ น ๆ เช่ น ยุโรป หรื อ
สหรั ฐอเมริ ก า เนื่ อ งจากมี โครงสร้ างและแนวโน้ ม ตลาดที่แตกต่า งจากบริ ษัทเป้ าหมาย การประเมินมูล ค่า โดยการใช้ วิธี การ
เปรี ยบเทียบอัตราส่วนมูลค่าตลาด (Market Comparables Approach) นัน้ แสดงให้ เห็นถึงกลไกของตลาดและมุมมองของนัก
ลงทุนที่มีต่อบริ ษัท ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง อย่างไรก็ตาม แต่ละบริ ษัทที่นามาเปรี ยบเทียบนัน้ มีความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็ นด้ าน
นโยบายทางการบัญชี (การรับรู้รายได้ และการบันทึกหนี ้สูญและหนี ้สงสัยจะสูญ) นโยบายการลงทุน ขนาดของกิจการ โครงสร้ าง
ต้ นทุน แหล่งที่มาของรายได้ อื่นๆ และคุณภาพของกิจการ รวมถึงคุณภาพของสินทรัพย์อีกด้ วยทังนี
้ ้ เนื่องจากรายชื่อของบริ ษัทที่ได้
นามาเปรี ยบเทียบนัน้ อาจจะไม่ได้ ครอบคลุมบริ ษัทที่คล้ ายคลึงกันทัง้ หมดและอาจมีความแตกต่างกันในหลายๆ ประการดังที่
อธิบายไปแล้ วข้ างต้ น ดังนัน้ การเปรียบเทียบจะถูกนาเสนออย่างจากัดและมีจดุ ประสงค์เพียงเพื่อแสดงประกอบการอธิบายเท่านัน้
โดยค่าที่ได้ แสดงดังต่อไปนีน้ นั ้ จะสะท้ อนถึงมูลค่าของผู้ถือหุ้นส่วนน้ อยและไม่รวมส่วนเพิ่มจากการมีอานาจควบคุม (Control
Premium) เข้ าในการคานวณ
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ สรุปข้ อมูลบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการประเภทเดียวกันหรือใกล้ เคียงกัน ดังนี ้
บริษัทในประเทศไทย
1. บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) (“CPALL”)
บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจค้ าปลีกประเภทร้ านสะดวกซื ้อ 7-Eleven โดยได้ รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive
Right) จาก 7-Eleven, Inc. ให้ ประกอบธุรกิจภายใต้ เครื่องหมายการค้ า “7-Eleven” ในประเทศไทย ภายใต้ สญ
ั ญา Area License
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Agreement ณ สิ ้นปี 2557 บริ ษัทมีร้าน 7-Eleven ทัว่ ประเทศรวม 8,127 สาขา โดยเป็ นร้ านในกรุ งเทพฯ และปริ มณฑล 3,648
สาขา (คิดเป็ นร้ อยละ 45) และเป็ นร้ าน ในต่างจังหวัด 4,479 สาขา (คิดเป็ นร้ อยละ 55) บริ ษัทมีรายได้ ทงสิ
ั ้ ้น 371,301.1 ล้ านบาท
และมีกาไรทังสิ
้ ้น 10,153.8 ล้ านบาท
2. บริษัท สยามแม็คโครจากัด (มหาชน) (“MAKRO”)
บริ ษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) เป็ นผู้ดาเนินธุรกิจค้ าส่งภายใต้ ชื่อทางการค้ า “makro” เน้ นขายสินค้ าทังเพื
้ ่ออุปโภคและ
บริ โภค โดยมีรูปแบบสาขาที่หลากหลายกระจายอยู่ทวั่ ประเทศไทย ณ สิ ้นปี 2557 makro มีจานวนทังสิ
้ ้น 82 สาขา แบ่งเป็ นศูนย์
จาหน่ายสินค้ าแม็คโคร 69 สาขา แม็คโคร ฟูดเซอร์ วิส 8 สาขา และร้ านสยามโฟรเซ่น 5 สาขา บริ ษัท มีรายได้ ทงสิ
ั ้ ้น 142,531.9
ล้ านบาท และมีกาไรทังสิ
้ ้น 4,884.9 ล้ านบาท
3. บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) (“HMPRO”)
บริ ษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) เป็ นผู้นาในธุรกิจค้ าปลีกสินค้ าเกี่ยวกับบ้ านและที่พักอาศัยครบวงจร ดาเนินงาน
ภายใต้ ชื่อทางการค้ า “Home Pro” โดยภายในร้ านค้ าจะเน้ นขายสินค้ าจาพวกวัสดุก่อสร้ าง อุปกรณ์ตกแต่งและปรับปรุ งที่พกั อาศัย
บริษัทมีจานวนสาขาทังหมด
้
71สาขาครอบคลุมทัว่ ประเทศ โดยมีสานักงานใหญ่ตงอยู
ั ้ ่ที่จงั หวัดนนทบุรีและมีพนักงานกว่า 10,000
คน ณ สิ ้นปี 2557 บริษัทมีรายได้ ทงสิ
ั ้ ้น 51,208.6 ล้ านบาท และมีกาไรทังสิ
้ ้น 3,313.3 ล้ านบาท
4. บริษัท ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน จากัด (มหาชน) (“ROBINS”)
บริษัท ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน จากัด (มหาชน) ดาเนินการห้ างสรรพสินค้ าชันน
้ าในอุตสาหกรรมภายใต้ ชื่อทางการค้ า “Robinson”
ณ สิน้ ปี 2558 โรบินสันมีห้างสรรพสินค้ าทัง้ สิน้ 39 สาขาทั่วประเทศ แบ่งเป็ น 11 สาขาที่ตงั ้ อยู่ในเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริมณฑล และอีก 28 สาขาตังอยู
้ ่ตามจังหวัดต่างๆ ทัว่ ประเทศ อีกทังยั
้ งมีสาขาที่เปิ ดให้ บริ การในเวียดนามจานวน 2 แห่ง บริ ษัทมี
รายได้ ทงสิ
ั ้ ้น 29,213.9 ล้ านบาท และมีกาไรทังสิ
้ ้น 2,153.0 ล้ านบาท
5. บริษัท สยามโกลบอลเฮ้ าส์ จากัด (มหาชน) (“GLOBAL”)
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้ าส์ จากัด (มหาชน) ประกอบกิจการจาหน่ายสินค้ าวัสดุก่อสร้ าง วัสดุตกแต่ง เครื่ องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ ในการ
ก่อสร้ างและอุปกรณ์สานักงาน ในปั จจุบนั บริ ษัทมี สาขาที่เปิ ดดาเนินการแล้ ว 34 สาขาทัว่ ประเทศ มีพื ้นที่ให้ บริ การรวมมากกว่า
630,000 ตารางเมตร ณ สิ ้นปี 2558 บริษัทมีรายได้ ทงสิ
ั ้ ้น 17,410.9 ล้ านบาท และมีกาไรทังสิ
้ ้น 880.6 ล้ านบาท
6. บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน) (“COL”)
บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน) ดาเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการจัดจาหน่ายเครื่องเขียนและหนังสือ และอุปกรณ์สานักงานโดยรับคา
สัง่ ซื ้อผ่านระบบ Call-Center และระบบออนไลน์ผ่านเว็บไซด์ (e-Commerce) และขายผ่านหน้ าร้ าน ภายใต้ ชื่อ “OfficeMate”
และ “B2S” รวมไปถึงจาหน่ายสินค้ าต่างๆ ผ่านทางระบบออนไลน์ภายใต้ ชื่อ “Central Online” โดยจากงบการเงินงวด 9 เดือนปี
2558 บริษัทมีรายได้ ทงสิ
ั ้ ้น 7,997.9 ล้ านบาท และมีกาไรทังสิ
้ ้น 297.4 ล้ านบาท
บริษัทในภูมิภาคเอเชีย
1. Dairy Farm International Holding Limited (“DAIRY”)
Dairy Farm International Holding Limited ประกอบธุรกิจหลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็ น ซูเปอร์ มาร์ เก็ต ร้ านค้ าปลีก ร้ านเสริ ม
สวยและร้ านค้ าเพื่อสุขภาพ ร้ านสะดวกซื ้อ ร้ านอุปกรณ์ตกแต่งที่พกั อาศัย และร้ านอาหาร โดยบริ ษัทมีสาขามากกว่า 6,100 สาขา
ครอบคลุมทัว่ ภูมิภาคเอเชีย ภายใต้ เครื่องหมายการค้ าต่างๆ อาทิเช่น “7-Eleven” และ “IKEA” โดย Dairy Farm เป็ นหนึง่ ในสมาชิก
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ของ Jardine Matheson Group ณ สิ ้นปี 2557 บริ ษัทในกลุ่มมีรายได้ ทงสิ
ั ้ ้น 13,103.0 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ (ประมาณ 431,927.3
ล้ านบาท) และมีกาไรทังสิ
้ ้น 242.6 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ (ประมาณ 7,997.1 ล้ านบาท)
2. Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT (“AMRT”)
Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT ประกอบธุรกิจโลจิสติกส์สินค้ าอุปโภคบริโภค โดยผ่านเครือข่ายตลาดร้ านค้ าสะดวกซื ้อภายใต้ ชื่อ
“Alfamart” ในปั จจุบัน บริ ษัทเป็ นหนึ่งในผู้นาเครื อข่ายตลาดร้ านค้ าสะดวกซื ้อในอินโดนีเซีย โดยมีพนักงานกว่า 70,000 คน
ให้ บริ การผ่านเครื อข่ายร้ านค้ ากว่า 9,800 สาขาทั่วประเทศ ณ สิ ้นปี 2557 บริ ษัทมีรายได้ 41,773.3 พันล้ านรู เปี ย อินโดนีเซีย
(ประมาณ 117,729.7 ล้ านบาท) และมีกาไรจานวน 533.5 พันล้ านรูเปี ย อินโดนีเซีย (ประมาณ 1,503.7 ล้ านบาท)
3. Puregold Price Club Inc. (“PGOLD”)
Puregold Price Club Inc. ประกอบธุรกิจค้ าส่งและค้ าปลีกสินค้ าอุปโภคบริ โภค ผ่านสาขาในรู ปแบบต่างๆ กว่า 242 สาขา ทัว่
ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ทังร้้ านค้ าประเภท ไฮเปอร์ มาร์ เก็ต ซูเปอร์ มาร์ เก็ตและ ร้ านขายของถูก (Discount Store) และมีการร่ วมทุนกับ
บริ ษัทญี่ปนประกอบธุ
ุ่
รกิจร้ านค้ าสะดวกซื ้อภายใต้ ชื่อ “Lawson” ณ สิ ้นปี 2557 บริ ษัทมีรายได้ 84,697.4 ล้ านเปโซ (ประมาณ
63,624.7 ล้ านบาท) และมีกาไรจานวน 4,520.5 ล้ านเปโซ (ประมาณ 3,395.8 ล้ านบาท)
4. Mahatari Putra Prima Tbk PT (“MPPA”)
Mahatari Putra Prima Tbk PT ประกอบธุรกิจค้ าปลีก โดยเน้ นกลุ่มสินค้ าที่มีการอุปโภคบริ โภคในอัตราสูง (Fast Moving
Consumer Goods) โดยมีสาขากว่า 220 สาขาทั่วประเทศอินโดนีเซี ย บริ ษัทมีรายได้ 13,590.41 พันล้ านรู เปี ย อินโดนีเซีย
(ประมาณ 38,301.8 ล้ านบาท) และมีกาไรจานวน 554.0 พันล้ านรูเปี ย อินโดนีเซีย (ประมาณ 1,561.4 ล้ านบาท) ณ สิ ้นปี 2557
ตาราง: บริษทั ที่ประกอบกิจการประเภทเดียวกันหรือใกล้ เคียงกันในประเทศและในภูมิภาคเอเชีย
อัตราการเติบโต
EV/Sales EV/EBITDA
P/E
P/BV
EV
ของกาไร
บริษัท
(ล้ านบาท)
2558
2558
2558
3Q 2558
2555-2557
Big C - Offer Price
218,482
1.64x
16.98x
30.47x
4.47x
11.64%
Big C - Prior to Announcement
197,131
1.48x
15.32x
27.35x
4.01x
11.64%
Berli Jucker Public Co. Ltd.
66,736
1.50x
12.14x
23.34x
3.17x
(16.47%)
บริษัทในประเทศไทย
CP ALL Public Company Limited
Siam Makro Public Company
Limited
Home Product Center Public
Company Limited
Robinson Department Store
Public Company Limited
Siam Global House Public
Company Limited
COL Public Company Limited
ค่ าเฉลี่ยประเทศไทย

561,534

1.40x

17.73x

29.20x

11.41x

(3.72%)

168,518

1.07x

18.98x

29.42x

12.65x

19.19%

100,447

1.88x

13.32x

25.09x

5.54x

10.74%

44,526

1.74x

9.80x

20.06x

3.34x

7.82%

35,128

2.03x

17.30x

35.52x

2.12x

(18.42%)

10,247

1.02x
1.52x

13.58x
15.12x

28.13x
27.90x

2.32x
6.23x

35.25%
8.48%
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บริษัท
บริษัทในภูมิภาคเอเชีย
Dairy Farm International Holdings
Limited
Puregold Price Club, Inc.
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk
PT Matahari Putra Prima Tbk
ค่ าเฉลี่ยภูมิภาคเอเชีย
ค่ าเฉลี่ยรวม

EV/Sales EV/EBITDA
EV
(ล้ านบาท)
2558
2558

P/E
2558

อัตราการเติบโต
ของกาไร
3Q 2558
2555-2557
P/BV

261,965

0.64x

11.06x

18.16x

5.86x

(0.47%)

71,756
74,504
26,628

1.00x
0.58x
0.69x
0.73x

11.46x
12.01x
11.57x
11.53x

19.02x
49.38x
22.43x
27.25x

2.50x
5.48x
3.42x
4.31x

18.52%
9.28%
NA
9.11%

1.20x

13.68x

27.64x

5.46x

8.69%

ที่มา : Bloomberg, Capital IQ และข้ อมูลบริษัท ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559

การประเมิ นมูลค่าโดยวิธีเปรี ย บเทียบกับ บริ ษัทอื่นที่ ประกอบกิ จการประเภทเดียวกันหรื อใกล้ เคียงกันนัน้ จะประเมินโดยใช้
อัตราส่วนมูลค่าตลาด (Market Comparables) ดังต่อไปนี ้
 มูลค่ากิจการ (Enterprise Value: EV) ต่อกาไรจากการดาเนินงานก่อนหักดอกเบี ้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้ จ่ายตัด
จาหน่าย (EV/EBITDA Multiple)
 มูลค่ากิจการต่อรายได้ (EV/Sales Multiple)
 ราคาปิ ดต่อกาไรต่อหุ้น (P/E Multiple)
 ราคาปิ ดต่อมูลค่าทางบัญชี (P/BV Multiple)
1) อัตราส่ วนมูลค่ ากิจการต่ อกาไรจากการดาเนินงานก่ อนหักดอกเบีย้ จ่ าย ภาษีเงินได้ ค่ าเสื่อมราคาและค่ าใช้ จ่ายตัด
จาหน่ าย (EV/EBITDA Multiple)
การประเมินมูลค่าโดยวิธีนีค้ านวณโดยการคูณกาไรจากการดาเนินงานก่อนหักดอกเบีย้ จ่าย ภาษี เงินได้ ค่าเสื่อมราคา และ
ค่าใช้ จ่ายตัดจาหน่าย (EBITDA) ของ BIGC กับอัตราส่วน EV/EBITDA ของบริ ษัทในกลุ่มที่ประกอบกิจการใกล้ เคียงกันดังที่ได้
กล่าวไว้ ข้างต้ นเพื่อประเมินมูลค่าของ BIGC ซึ่งทางที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ หักหนีส้ ิน ที่มีภาระดอกเบี ้ยและส่วนของผู้ถือ
หุ้นส่วนน้ อยจากมูลค่าสุทธิออก และบวกเงินสด รวมทังรายการเที
้
ยบเท่าเงินสดของกิจการกลับเข้ าไปเพื่อใช้ ในการหามูลค่าของ
ส่วนของผู้ถือหุ้น โดยค่า EBITDA ที่ใช้ คานวณ มาจากงบการเงินของ BIGC ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
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ตาราง: ค่ าเฉลี่ย EV/EBITDA ปี 2558 (เท่ า) ลาดับตามมูลค่ ากิจการในแต่ ละภูมิภาค

ค่าเฉลี่ย:13.68
ค่ากลาง
(มัธยฐาน):
12.67
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ที่มา : Bloomberg, Capital IQ และข้ อมูลบริษัท ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559

ค่าเฉลี่ยของ EV/EBITDA ของบริษัทที่ใช้ ในการเปรียบเทียบเท่ากับ 13.68 เท่า ในขณะที่ค่ามัธยฐานมีค่าเท่ากับ 12.67 เท่า
ตาราง: มูลค่ าของกิจการที่ประเมินได้ ด้วยวิธี EV/EBITDA
หน่ วย: ล้ านบาท
EBITDA
ผลสรุ ป
ค่า EV/EBITDA สูงสุด (เท่า)
ค่า EV/EBITDA ต่าสุด (เท่า)
ค่าเฉลี่ย EV/EBITDA (เท่า)
มูลค่าของกิจการสุทธิคานวณจากค่าเฉลี่ย
ช่วงมูลค่าของกิจการสุทธิ
หัก หนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ย
หัก ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
เพิ่ม เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
มูลค่าส่วนของผู้ถอื หุ้นคานวณจากค่าเฉลี่ย
ช่วงมูลค่าส่วนของผู้ถอื หุ้น
มูลค่ าที่เหมาะสมต่ อหุ้น (บาทต่ อหุ้น)

ข้ อมูล ปี 2558
12,973.83
18.98
9.80
13.68
177,511.40
127,189.19 – 246,301.18
12,212.82
10.61
2,367.84
167,655.81
117,333.59 – 236,445.59
142.22 – 286.60

จากตารางด้ านบน ค่าประมาณของมูลค่าที่เหมาะสมต่อหุ้นของ BIGC คานวณจากค่าสูงสุดและต่าสุดของค่าเฉลี่ย EV/EBITDA
ในปี 2558 โดยราคาที่คานวณได้ อยู่ระหว่าง 142.22 บาทต่อหุ้น ถึง 286.60 บาทต่อหุ้น โดยทัว่ ไปแล้ วการคานวณมูลค่าของกิจการ
ด้ วยวิธีอัตราส่วน EV/EBITDA นันได้
้ รับความนิยม เนื่องจากสามารถนาไปเปรี ยบเทียบกับบริ ษัทอื่นๆที่มีความแตกต่างกันด้ าน
โครงสร้ างของเงินทุนและไม่มีผลกระทบจากค่าใช้ จ่ายที่ไม่ได้ เป็ นตัวเงินเช่น ค่าเสื่อมและค่าใช้ จ่ายตัดจาหน่าย
2) อัตราส่ วนมูลค่ ากิจการต่ อรายได้ (EV/Sales Multiple)
การประเมินมูลค่าโดยวิธีนี ้คานวณโดยการคูณรายได้ ของ BIGC กับอัตราส่วน EV/Sales ของบริ ษัทในกลุ่มที่ประกอบกิจการ
ใกล้ เคียงกันดังที่ได้ กล่าวไว้ ข้างต้ นเพื่อประเมินมูลค่าของ BIGC ซึง่ ทางที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ หกั หนี ้สิน ที่มีภาระดอกเบี ้ย
และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้ อยจากมูลค่าสุทธิออก และบวกเงินสด รวมทังรายการเที
้
ยบเท่าเงินสดของกิจการกลับเข้ าไปเพื่อใช้ ใน
การหามูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้น โดยรายได้ ที่ใช้ คานวณ มาจากงบการเงินของ BIGC ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
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ตาราง: ค่ าเฉลี่ย EV/Sales ปี 2558 (เท่ า) ลาดับตามมูลค่ ากิจการในแต่ ละภูมิภาค

ค่าเฉลี่ย:1.20
ค่ากลาง (มัธยฐาน): 1.04

CPALL

MAKRO HMPRO ROBINS GLOBAL

COL

DAIRY

AMRT

PGOLD

MPPA

ที่มา : Bloomberg, Capital IQ และข้ อมูลบริษัท ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559

ค่าเฉลี่ยของ EV/Salesของบริษัทที่ใช้ ในการเปรียบเทียบเท่ากับ 1.20 เท่า ในขณะที่ค่ามัธยฐานมีค่าเท่ากับ 1.04 เท่า
ตาราง: มูลค่ าของกิจการที่ประเมินได้ ด้วยวิธี EV/Sales
หน่ วย: ล้ านบาท
รายได้
ผลสรุ ป
ค่า EV/Sales สูงสุด (เท่า)
ค่า EV/Sales ต่าสุด (เท่า)
ค่าเฉลี่ย EV/Sales (เท่า)
มูลค่าของกิจการสุทธิคานวณจากค่าเฉลี่ย
ช่วงมูลค่าของกิจการสุทธิ
หัก หนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ย
หัก ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
เพิ่ม เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
มูลค่าส่วนของผู้ถอื หุ้นคานวณจากค่าเฉลี่ย
ช่วงมูลค่าส่วนของผู้ถอื หุ้น
มูลค่ าที่เหมาะสมต่ อหุ้น (บาทต่ อหุ้น)

ข้ อมูล ปี 2558
129,407.19
2.03
0.58
1.20
155,889.58
75,420.77 – 262,712.54
12,212.82
10.61
2,367.84
146,033.99
65,565.18 – 252,856.95
79.47 – 306.49

จากตารางด้ านบน ค่าประมาณของมูลค่าที่เหมาะสมต่อหุ้นของ BIGC คานวณจากค่าสูงสุดและต่าสุดของ EV/Sales โดยราคาที่
คานวณได้ อยู่ระหว่าง 79.47 บาทต่อหุ้นถึง 306.49 บาทต่อหุ้น โดยทั่วไปแล้ วการคานวณมูลค่าของกิจการด้ วยวิธีอัตราส่วน
EV/Sales เหมาะสาหรับบริษัทที่ไม่สามารถคานวณกาไร หรื อ EBITDA ได้ หรื อติดลบ ซึง่ มักเป็ นบริ ษัทที่อยู่ในช่วงเริ่ มต้ น ไม่ใช่ช่วงที่
อิ่มตัวแล้ ว อย่างไรก็ตาม วิธีดงั กล่าวเป็ นวิธีที่ไม่คานึงถึงประสิทธิภาพของบริษัทในการเปลี่ยนรายได้ เป็ นผลตอบแทนให้ แก่นกั ลงทุน
3) อัตราส่ วนราคาปิ ดต่ อกาไร (P/E Multiple)
การประเมินมูลค่าโดยวิธีอัตราส่วนราคาปิ ดต่อกาไร (P/E Multiple) นัน้ คานวณโดยการนากาไรสุทธิ ของ BIGC มาคูณกับ
อัตราส่วนราคาปิ ดต่อกาไร (P/E Multiple) ของบริ ษัทที่ประกอบธุรกิจในลักษณะใกล้ เคียงกัน ซึง่ คล้ ายคลึงกับการประเมินมูลค่า
โดยวิธี EV/EBITDA โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ เปรียบเทียบอัตราส่วนราคาต่อกาไร (P/E Multiple) ของบริ ษัทที่ดาเนินธุรกิจ
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ร้ านค้ าปลีก ทัง้ ในประเทศและในภูมิภาคเอเชีย เพื่อที่จะช่วยในการประเมินมูลค่าของ BIGC ทัง้ นี ้กาไรสุทธิ ที่ใช้ ในการประเมิน
มูลค่ามาจากงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ตาราง: ค่ าเฉลี่ย P/E ปี 2558 (เท่ า) ลาดับตามมูลค่ ากิจการในแต่ ละภูมิภาค

ค่าเฉลี่ย: 27.64
ค่ากลาง
(มัธยฐาน):
26.61
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ที่มา : Bloomberg, Capital IQและข้ อมูลบริษัทณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559

ค่าเฉลี่ยของ P/E ของบริษัทที่ใช้ ในการเปรียบเทียบเท่ากับ 27.64 เท่า ในขณะที่ค่ามัธยฐานมีค่าเท่ากับ 26.61เท่า
ตาราง: มูลค่ าของกิจการที่ประเมินได้ ด้วยวิธี P/E
หน่ วย: ล้ านบาท
กาไรสุทธิ
ผลสรุ ป
ค่า P/E สูงสุด (เท่า)
ค่า P/E ต่าสุด (เท่า)
ค่าเฉลี่ย P/E (เท่า)
มูลค่าส่วนของผู้ถอื หุ้นคานวณจากค่าเฉลี่ย
ช่วงมูลค่าของส่วนของผู้ถอื หุ้น
มูลค่ าที่เหมาะสมต่ อหุ้น (บาทต่ อหุ้น)

ข้ อมูล ปี 2558
6,901.89
49.38
18.16
27.64
190,772.62
125,335.01 – 340,798.93
151.92 – 413.09

จากตารางด้ านบน ค่าประมาณของมูลค่าที่เหมาะสมต่อหุ้นของ BIGC คานวณมาจากช่วงของค่าสูงสุดและต่าสุดของค่าเฉลี่ย P/E
โดยราคาทีค่ านวณได้ อยู่ระหว่าง 151.92 บาทต่อหุ้นถึง 413.09 บาทต่อหุ้น การประเมินมูลค่าด้ วยวิธีอตั ราส่วนราคาต่อกาไรต่อหุ้น
(P/E) นัน้ แสดงให้ เห็นถึงกลไกของตลาดและมุมมองของนักลงทุนที่มีต่อบริ ษัท ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตาม จะเห็นได้ ว่า
แต่ละบริ ษัทที่นามาเปรี ยบเทีย บนัน้ มีรูปแบบการดาเนินงานที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็ นด้ านนโยบายทางการบัญชี นโยบายทาง
การเงิน ขนาดของกิจการ โครงสร้ างต้ นทุน โครงสร้ างทางการเงินและแหล่งที่มาของรายได้ เป็ นต้ น
4) อัตราส่ วนราคาปิ ดต่ อมูลค่ าทางบัญชี (P/BV Multiple)
การประเมินมูลค่าด้ วยวิธีอตั ราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชีนนเป็
ั ้ นการคานวณมูลค่าโดยการคูณมูลค่าทางบัญชี (Book Value) ของ
BIGC ด้ วยอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี (P/BV) ของบริ ษัทที่มีการดาเนินธุรกิจในลักษณะที่คล้ ายคลึงกัน โดยในกรณีนี ้ ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระ ได้ แสดงช่วงราคาของ BIGC ซึง่ สอดคล้ องกับค่าเฉลี่ยของ P/BV (โดยใช้ มลู ค่าทางบัญชี ณ ไตรมาส 3 ปี 2558)
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ตาราง: ค่ าเฉลี่ย P/BV ไตรมาส 3 ปี 2558 (เท่ า) ลาดับตามมูลค่ ากิจการในแต่ ละภูมิภาค

ค่าเฉลี่ย: 5.46
ค่ากลาง
(มัธยฐาน):
4.45
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ที่มา : Bloomberg, Capital IQและข้ อมูลบริษัทณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559

ค่าเฉลี่ยของ P/BVของบริษัทที่ใช้ ในการเปรียบเทียบเท่ากับ 5.46 เท่า ในขณะที่ค่ามัธยฐานมีค่าเท่ากับ 4.45 เท่า
ตาราง: มูลค่ าของกิจการที่ประเมินได้ ด้วยวิธี P/BV
หน่ วย: ล้ านบาท
มูลค่าทางบัญชี
ผลสรุ ป
ค่า P/BV สูงสุด (เท่า)
ค่า P/BV ต่าสุด (เท่า)
ค่าเฉลี่ย P/BV (เท่า)
มูลค่าส่วนของผู้ถอื หุ้นคานวณจากค่าเฉลี่ย
ช่วงมูลค่าของส่วนของผู้ถอื หุ้น
มูลค่ าที่เหมาะสมต่ อหุ้น (บาทต่ อหุ้น)

ข้ อมูล ไตรมาส 3 ปี 2558
46,660.14
12.65
2.12
5.46
254,919.45
98,779.74 – 590,177.56
119.73 – 715.37

จากตารางด้ านบน ค่าประมาณของมูลค่าที่เหมาะสมต่อหุ้นของ BIGC คานวณมาจากช่วงของค่าสูงสุดและต่าสุดของค่าเฉลี่ย
P/BV โดยราคาที่คานวณได้ อยู่ระหว่าง 119.73 บาทต่อหุ้น ถึง 715.37 บาทต่อหุ้น
1.3.1.5 วิธีมูลค่ าปั จจุบนั ของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach)
วิธีมลู ค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดเป็ นการคานวณหามูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงิ นสดที่คาดว่าจะได้ รับจากการดาเนินธุรกิจของ
กิจการในอนาคตมาปรับด้ วยอัตราส่วนลด (Discount rate) ที่เหมาะสม ซึง่ ในการประเมินหามูลค่าส่วนผู้ถือหุ้นของกิจการในครัง้ นี ้
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ ใช้ ต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก (Weighted Average Cost of Capital) เป็ นอัตราคิดลดใน
การคานวณหามูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดของกิจการ (Free cash flow to firm) จากประมาณการกระแสเงินสดของกิจการเป็ น
ระยะเวลา 10 ปี ตังแต่
้ ปี 2559–2568 โดยใช้ ข้อมูลสาธารณะ (Public Information) และข้ อมูลประมาณการที่จดั ทาโดยผู้บริ หาร
ของบริษัทฯ
โดยข้ อมูลสมมติฐานที่ใช้ ในการหามูลค่าปั จจุบนั ของ BIGC ด้ วยวิธีมลู ค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow
Approach: DCF) สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
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อัตราส่ วนคิดลด (Discount rate)
อัตราส่วนคิดลดที่ใช้ ในคานวณหามูลค่าปั จจุบนั สุทธิเท่ากับร้ อยละ 8.39 ซึง่ เป็ นต้ นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก (Weighted
Average Cost of Capital: WACC) ซึง่ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ คานวณอัตราคิดลด ดังนี ้

โดยที่

Ke
Kd
T
IBD/E

คือ อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
คือ อัตราดอกเบี ้ยเงินกู้ยืมของ BIGC เฉลี่ยปี 2556 – 2558 ซึง่ เท่ากับร้ อยละ 3.60 ต่อปี
คือ อัตราภาษีนิติบคุ คลระยะยาว ซึง่ เท่ากับร้ อยละ 20
คือ อัตราส่วนระหว่างประมาณการเป้าหมาย หนีส้ ินทางการเงินและส่วนผู้ถือหุ้นของกลุ่มธุรกิจที่มีลักษณะ
ใกล้ เคียงกับ BIGC ภายในประเทศ ซึง่ ได้ แก่ COL GLOBAL HMPRO MAKRO และ ROBINS ซึง่ จากการ
คานวณข้ างดังกล่าว คิดเป็ นโครงสร้ างทางการเงินเป้าหมายของกิจการที่ประมาณ 0.43 เท่า
หมายเหตุ : ไม่รวม CPALLเนื่องจากมีโครงสร้ างทางการเงินที่แตกต่างจากค่าเฉลี่ยมาก
(IBD/E 4.98 เท่าเทียบกับค่าเฉลี่ยที่ 0.43 เท่า)

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น โดยอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นที่ประเมินจากแบบจาลอง Capital Asset Pricing Model (CAPM) มี
รายละเอียด ดังนี ้
โดยที่

Rf

β

คือ อัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง อ้ างอิง จากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ณ วันที่ 5
กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งเท่ากับร้ อยละ 2.30 (ที่มา: สมาคมตราสารหนี ้ไทย) พันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ที่นามา
อ้ างอิงน่าจะสะท้ อนอัตราผลตอบปราศจากความเสี่ยงได้ เป็ นอย่างดี ทังนี
้ ้ พันธบัตรรัฐบาลอายุเกิน 10 ปี ส่วน
ใหญ่มีสภาพคล่องต่าจึงไม่เหมาะที่จะนามาอ้ างอิง
คือ ค่าความแปรปรวนของผลตอบแทนของหุ้นคานวณโดยการ เทียบกับอัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์
กลุ่มธุรกิจที่มีลกั ษณะใกล้ เคียงกับ BIGC ภายในประเทศ ซึง่ ได้ แก่ COL GLOBAL HMPRO MAKRO และ
ROBINS ซึง่ มาจากการ unleveredβ และ releveredβ เพื่อสะท้ อนโครงสร้ างทางการเงินโดยเฉลี่ยของกิจการ
ดังนันค่
้ า β ที่ได้ คือ 1.00 (ที่มา: Bloomberg)
หมายเหตุ : ไม่รวม CPALLเนื่องจากมีโครงสร้ างทางการเงินที่แตกต่างจากค่าเฉลี่ยมาก
(IBD/E 4.98 เท่าเทียบกับค่าเฉลี่ยที่ 0.43 เท่า)

Rm คือ อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาด ซึง่ อ้ างอิงจากผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเฉลี่ย
ย้ อนหลัง 30 ปี ซึ่งคาดว่าจะครอบคลุมวัฏจักรการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์และสามารถนามาใช้ อ้างอิงเป็ น
ตัว แทนอัต ราผลตอบแทนที่ นัก ลงทุนคาดหวัง ในอนาคต ทัง้ นี ้ อัต ราผลตอบแทนจากการลงทุนในต ลาด
หลักทรัพย์เฉลี่ยย้ อนหลัง 30 ปี เท่ากับร้ อยละ 10.81 (ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
Ke คือ อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น คานวณได้ จากการใช้ สตู ร Capital Asset Pricing Model (CAPM) เท่ากับร้ อยละ
10.76
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มูลค่ าสุดท้ าย (Terminal Value)
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระคานวณมูลค่าสุดท้ ายดังนี ้

CF2568 คือ กระแสเงินสดของกิจการในปี 2568
g
คือ อัตราการเติบโตระยะยาวของกระแสเงินสดภายหลังปี 2568 เท่ากับร้ อยละ 3.00 ซึง่ อ้ างอิงจากอัตราเงิน
เฟ้ อระยะยาวประเทศไทย เฉลี่ยย้ อนหลัง 20 ปี
WACC คือ อัตราส่วนคิดลดซึง่ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระคานวณได้ เท่ากับร้ อยละ 8.39
1) สมมติฐานที่สาคัญในการทาประมาณการ
1. รายได้
ประมาณการรายได้ คานวณมาจากจานวนสาขาทัว่ ประเทศของ BIGC ย้ อนหลัง 3 ปี ตังแต่
้ ปี 2556-2558 มีรายละเอียดสาขาดังนี ้
จานวนสาขา
รูปแบบสาขา
31 ธันวาคม 2556
31 ธันวาคม 2557
31 ธันวาคม 2558
ไฮเปอร์ มาร์ เก็ต
119
123
125
มินิบกิ๊ ซี
278
324
391
บิก๊ ซีมาร์ เก็ต
30
37
55
ร้ านขายยาเพรียว
132
163
163
รวม
559
647
734
ทัง้ นี ้ ในอนาคตผู้บริ หารจะเน้ นการขยายไปยังสาขาขนาดกลางและเล็กซึ่งมีอัตรากาไรที่สูงกว่าไฮเปอ ร์ มาร์ เก็ต โดยในปี 2568
ผู้บริ หารคาดว่าจะมีจานวนสาขาไฮเปอร์ มาร์ เก็ตทังสิ
้ ้น 145 สาขา และสาขาขนาดกลางและเล็ก(Mini Big C Big C Market และ
Pure Drug Store) ทังสิ
้ ้น 1,272 สาขารวมทังหมด
้
1,417 สาขา ซึง่ เป็ นการเติบโตในอัตราที่ลดลงเมื่อเทียบกับข้ อมูลการขยาย
สาขาในอดีต โดยผู้บริ หารเชื่อว่าการขยายสาขาขนาดกลางและเล็ก จะเป็ นปั จจัยสาคัญที่จะช่วยเพิ่มรายได้ ของ BIGCในอนาคต
เนื่องจากอุตสาหกรรมค้ าปลีกในประเทศไทยยังมีแนวโน้ มการเติบโตที่สงู ประกอบกับความต้ องการซื ้อสินค้ าในประเทศที่เพิ่มขึ ้น
จากจานวนประชากร และการเปิ ดเสรีประชาคมอาเซียน
รายได้ ต่อพืน้ ที่ขาย
ขนาดของสาขาที่จะเปิ ดในอนาคตมีขนาดของสาขาเฉลี่ยเทียบเท่ากับสาขาที่มีอยู่ในปั จจุบนั ดังนัน้ จึงนารายได้ ต่อพืน้ ที่มาเป็ น
เกณฑ์ในการคานวณรายได้ โดยคาดการณ์ว่ารายได้ ต่อสาขามีอตั ราการเติบโตดังนี ้
ไฮเปอร์ มาร์ เก็ต
ร้ อยละ -1.10 ต่อปี ในปี 2559 เนื่องจากผู้บริหารเชือ่ ว่ายังคงได้ รับผลกระทบระยะสันจากภาวะเศรษฐกิ
้
จโดยรวมของ
ประเทศไทย
ร้ อยละ 1.50 ต่อปี ในปี 2560
ร้ อยละ 2.00 ต่อปี ในปี 2561 เป็ นต้ นไป
หมายเหตุ : อัตราการเติบโตย้ อนหลังเฉลี่ยระหว่างปี 2556-2558 เท่ากับร้ อยละ -1.08
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สาขาขนาดกลางและเล็ก
ร้ อยละ 2.00 ต่อปี ในปี 2559
ร้ อยละ 3.00 ต่อปี ในปี 2560 เป็ นต้ นไป
หมายเหตุ : อัตราการเติบโตย้ อนหลังเฉลี่ยระหว่างปี 2556-2558 เท่ากับร้ อยละ 2.11
พื ้นที่ให้ เช่า
ร้ อยละ 5.00 ต่อปี ในปี 2559 เป็ นต้ นไป
หมายเหตุ : อัตราการเติบโตย้ อนหลังเฉลี่ยระหว่างปี 2556-2558 เท่ากับร้ อยละ 3.56 อย่างไรก็ตามที่ปรึกษาได้
อ้ างอิงการอัตราการเติบโตจากข้ อมูลในปี 2556 เนื่องจากเป็ นปี ปกติ
2. ต้ นทุนขาย
ต้ นทุนขาย เช่น ต้ นทุนค่าสินค้ า และค่าเสื่อมราคา ซึง่ ในปี 2556-2558 ต้ นทุนขายคิดเป็ นร้ อยละ 79.17 ร้ อยละ 78.96 และ 79.73
ของรายได้ รวมตามลาดับ ซึง่ ต้ นทุนขายต่อรายได้ รวมในอนาคตคาดว่าจะค่อยๆ ลดลงเป็ นร้ อยละ 79.00 ของรายได้ รวม ในปี 2568
เนื่องจากผู้บริหารจะเน้ นการขยายสาขาในรูปแบบร้ านค้ าขนาดกลางและขนาดเล็ก เช่น บิก๊ ซีมาร์ เก็ต ซึง่ มีอตั รากาไรที่สงู กว่าสาขา
รูปแบบไฮเปอร์ มาร์ เก็ต
3. ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร เช่น เงินเดือน ค่าโสหุ้ย และค่าเสื่อมราคา โดยในปี 2556-2558 ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร
เป็ นร้ อยละ 16.50 ร้ อยละ 16.61และร้ อยละ 16.49 ของรายได้ รวมตามลาดับ ซึง่ ผู้บริ หารคาดการณ์ว่าค่าใช้ จ่ายในการขายและ
บริหารต่อรายได้ รวมจะค่อยๆ ลดลงเนื่องจากความประหยัดจากขนาดจนเป็ นร้ อยละ 13.92 ในปี 2568
4. ภาษีเงินได้ นิติบุคคล
ภาษีเงินได้ นิติบคุ คลร้ อยละ 20 ตลอดการประมาณการ
5. เงินทุนหมุนเวียน
ผู้บริ หารจัดทาประมาณการเงินทุนหมุนเวียน โดยประมาณการสินทรัพย์หมุนเวียน (Working Capital Assets) ซึง่ ประกอบด้ วย
ลูกหนี ้การค้ า ลูกหนี ้อื่น ลูกหนี ้คู่ค้า และลูกหนี ้ร้ านค้ าเช่า สินค้ าคงเหลือ เจ้ าหนี ้การค้ า และเจ้ าหนี ้อื่น โดยอ้ างอิงกับข้ อมู ลในอดีต
ซึง่ สามารถสรุปได้ ดงั ตารางด้ านล่างนี ้
ข้ อมูลในอดีต
ลูกหนี ้การค้ า
ลูกหนี ้อื่น
ลูกหนี ้คู่ค้าและลูกหนี ้ร้ านค้ าเช่า
สินค้ าคงเหลือ
เจ้ าหนี ้การค้ า
เจ้ าหนี ้อื่น

2556

2557

2558

1.00
135.99
34.93
83.49
3.31%

0.62
0.02%
124.69
41.06
87.25
3.29%

0.66
0.02%
117.03
39.00
87.55
2.94%
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ประมาณการ
2559 เป็ นต้ น
ไป
0.64
0.02%
117.03
38.33
87.40
2.94%

หมายเหตุ
ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ย (วัน)
ร้ อยละของรายได้ รวม
ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ย (วัน)
ระยะเวลาสินค้ าคงเหลือเฉลี่ย (วัน)
ระยะเวลาเจ้ าหนี ้เฉลี่ย (วัน)
ร้ อยละของรายได้ รวม
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6. ค่ าใช้ จ่ายในการลงทุน
ผู้บริ หารคาดการณ์ว่าค่าใช้ จ่ายในการลงทุนจะแปรผันไปตามรายได้ จากธุรกิจค้ าปลีก ซึง่ มีสดั ส่วนร้ อยละ 5.86 2.76 และ 3.52
ของรายได้ จากธุรกิจค้ าปลีก ในปี 2556-2558 โดยอัตราส่วนดังกล่าวจะค่อยๆ ลดลงในอนาคต เนื่องจากในอนาคตผู้บริ หารมี
แผนการที่จะเน้ นการขยายสาขาขนาดกลางและเล็ก เช่น บิ๊กซีมาร์ เก็ต และมินิบิ๊กซี ซึง่ มีค่าใช้ จ่ายในการลงทุนที่ต่า กว่าการลงทุน
ไฮเปอร์ มาร์ เก็ต โดยมีรายละเอียดดังตารางด้ านล่างนี ้
ร้ อยละของรายได้ จากธุรกิจค้ าปลีก
ร้ อยละของรายได้ จากธุรกิจค้ าปลีก

2559
4.14%
2564
2.40%

2560
3.48%
2565
2.10%

2561
3.20%
2566
1.80%

2562
3.00%
2567
1.80%

2563
2.70%
2568
1.80%

7. สมมติฐานอื่นๆ
นอกเหนือจากสมมติฐานดังกล่าวข้ างต้ นยังมีสมมติฐานที่สาคัญดังต่อไปนี ้
 ในการหามูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดของกิจการ ใช้ ประมาณการของกระแสเงินสดที่ BIGC จะได้ รับเฉลี่ยเป็ นช่วง
กลางปี ของทุกปี
 ในขณะที่ผ้ บ
ู ริ หารคาดว่าการซื ้อหุ้น BIGCในครัง้ นีจ้ ะทาให้ เกิด Synergy ซึ่งมิได้ นามาคิดรวมเป็ นมูลค่าในวิธีมลู ค่า
ปั จจุบนั ของกระแสเงินสด
 รายการพิเศษ (Extraordinary Item) ไม่ได้ นามาคิดรวมในประมาณการ
2) มูลค่ าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดของกิจการ
การคานวณมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดของกิจการ โดยประมาณการกระแสเงินสดเป็ นจานวน 10 ปี จากปี 2559–2568 มาคิด
ลดที่อตั ราคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึง่ สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
หน่ วย : ล้ านบาท
รายได้ รวม
ต้ นทุนขายและบริการ
กาไรขัน้ ต้ น
รายได้ อื่น
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
กาไรก่ อนดอกเบีย้ และภาษี (EBIT)
ภาษี
กาไรก่ อนดอกเบีย้ หลังหักภาษี
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ความต้ องการเงินทุนหมุนเวียน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
ค่าใช้ จ่ายลงทุน
กระแสเงินสดของกิจการ
รายได้ รวม

2559
134,009.48
106,324.92
27,684.55
4,327.58
21,567.90
10,444.24
20.00%
8,355.39
3,914.51
424.13
12,694.03
(5,114.51)
7,579.52
2564
171,201.90

2560
142,444.43
112,993.28
29,451.15
4,599.97
22,422.65
11,628.47
20.00%
9,302.78
4,069.63
884.00
14,256.41
(4,561.30)
9,695.11
2565
178,070.09
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2561
150,174.31
119,123.76
31,050.55
4,849.59
23,492.79
12,407.35
20.00%
9,925.88
4,285.87
784.74
14,996.49
(4,416.31)
10,580.17
2566
185,199.32

2562
157,726.43
125,072.77
32,653.67
5,093.47
24,394.79
13,352.35
20.00%
10,681.88
4,343.44
756.69
15,782.01
(4,343.44)
11,438.57
2567
192,599.52

2563
164,585.19
130,430.55
34,154.64
5,314.96
25,042.61
14,426.99
20.00%
11,541.59
4,224.77
637.46
16,403.82
(4,073.88)
12,329.94
2568
200,281.02
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หน่ วย : ล้ านบาท
ต้ นทุนขายและบริการ
กาไรขัน้ ต้ น
รายได้ อื่น
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
กาไรก่ อนดอกเบีย้ และภาษี (EBIT)
ภาษี
กาไรก่ อนดอกเบีย้ หลังหักภาษี
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ความต้ องการเงินทุนหมุนเวียน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
ค่าใช้ จ่ายลงทุน
กระแสเงินสดของกิจการ

2559
135,590.03
35,611.87
5,528.64
25,610.90
15,529.61
20.00%
12,423.69
4,075.25
673.11
17,172.04
(3,761.77)
13,410.28

2560
140,942.26
37,127.83
5,750.43
26,178.93
16,699.34
20.00%
13,359.47
3,907.34
658.48
17,925.28
(3,418.92)
14,506.36

2561
146,494.45
38,704.87
5,980.66
26,745.73
17,939.80
20.00%
14,351.84
3,719.94
679.16
18,750.94
(3,043.58)
15,707.35

2562
152,254.11
40,345.40
6,219.63
27,310.24
19,254.80
20.00%
15,403.84
3,511.90
660.55
19,576.29
(3,160.71)
16,415.58

2563
158,229.05
42,051.97
6,467.69
27,871.34
20,648.33
20.00%
16,518.66
3,282.01
762.06
20,562.73
(3,282.01)
17,280.72

สรุ ปการประเมินมูลค่ าหุ้นของกิจการด้ วยวิธีมูลค่ าปั จจุบนั ของกระแสเงินสด
หน่ วย : ล้ านบาท
31 ธันวาคม 2558
อัตราคิดลด (WACC)
8.39%
อัตราการเติบโตระยะยาวของกระแสเงินสดภายหลังปี 2568
3.00%
มูลค่าปั จบุ นั ของกระแสเงินสด (2559-2568)
83,838.47
มูลค่าปั จบุ นั ของมูลค่าสุดท้ าย (Terminal Value)
153,682.67
มูลค่ ากิจการ
237,521.14
หัก หนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ย*
12,212.82
หัก ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม*
10.61
เพิ่ม เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด*
2,367.84
มูลค่ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
227,665.55
หารด้ วย จานวนหุ้น (ล้ านหุ้น)
825.00
มูลค่ าต่ อหุ้น (บาทต่ อหุ้น)
275.96
หมายเหตุ :

ข้ อมูลจากงบการเงินตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ของ BIGC

จากการประเมินมูลค่าหุ้นด้ วยวิธีมลู ค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดจะได้ มลู ค่าหุ้นของ BIGC เท่ากับ 275.96 บาทต่อหุ้น
3) การวิเคราะห์ ความไวของสมมติฐานที่สาคัญ (Sensitivity Analysis)
เนื่องจากผลการประเมินมูลค่าหุ้นของ BIGC นันขึ
้ ้นอยู่กบั สมมติฐานที่สาคัญหลายประการ ดังนัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงได้
จัดทา Sensitivity Analysis เพื่อแสดงผลกระทบของสมมติฐานที่สาคัญต่อมูลค่าหุ้น (บาทต่อหุ้น) ดังนี ้
1. Sensitivity Analysis ระหว่างอัตราคิดลด (WACC) และอัตราการเติบโตระยะยาวของกระแสเงินสด (Terminal Growth)
WACC
หน่ วย :
บาทต่ อหุ้น
7.00%
7.50%
8.00%
8.39%
9.00%
9.50%
10.00%
253.90
234.49
217.57
205.85
189.49
177.74
167.19
0.00%
Terminal
281.96
257.73
237.01
222.89
203.48
189.73
177.54
1.00%
Growth
321.24
289.41
262.94
245.27
221.46
204.92
190.48
2.00%
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หน่ วย :
บาทต่ อหุ้น
3.00%
4.00%
5.00%
6.00%

7.00%
380.17
478.38
674.81
1264

7.50%
335.18
407.10
536.56
838.63

9.50%
224.79
251.88
291.01
352.50

10.00%
207.12
229.30
260.36
306.94

2. Sensitivity Analysis การเพิ่มขึ ้นและลดลงของอัตราการเติบโตของรายได้ ต่อพื ้นที่ของธุรกิจค้ าปลีก
อัตราการเติบโตของรายได้ ต่อพืน้ ที่ของธุรกิจค้ าปลีก
หน่ วย :
บาทต่ อหุ้น
-0.50%
-1.00%
-1.50%
0.00%
+0.50%
+1.00%
264.72
268.25
272.00
275.96
280.15
284.57
ราคาหุ้น

+1.50%
289.25

3. Sensitivity Analysis การเพิ่มขึ ้นและลดลงของอัตราการเติบโตของรายได้ ต่อพื ้นที่ของธุรกิจให้ เช่าพื ้นที่
อัตราการเติบโตของรายได้ ต่อพืน้ ที่ของธุรกิจให้ เช่ าพืน้ ที่
หน่ วย :
บาทต่ อหุ้น
-0.50%
-1.00%
-1.50%
0.00%
+0.50%
+1.00%
249.65
258.09
266.85
275.96
285.42
295.26
ราคาหุ้น

+1.50%
305.48

4. Sensitivity Analysis ต้ นทุนทางการเงิน
หน่ วย :
บาทต่ อหุ้น
2.00%
299.00
ราคาหุ้น

5.00%
258.26

2.50%
291.41

8.00%
299.24
353.68
444.43
625.92

WACC
8.39%
275.96
320.63
391.67
522.20

9.00%
245.43
279.00
329.34
413.25

ต้ นทุนทางการเงิน
3.00%
3.60%
4.00%
284.16
275.96
270.64

4.50%
264.31

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ สรุปช่วงมูลค่าหุ้นของ BIGC โดยอ้ างอิงกับอัตราคิดลดเนื่องจากเป็ นตัวแปรที่สาคัญในการ
ประเมินมูลค่ากิจการจะได้ มลู ค่าหุ้นของ BIGC ระหว่าง 245.43 ถึง 299.24 บาทต่อหุ้น
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1.3.1.6 วิธกี ารเปรียบเทียบกับรายการซือ้ ขายอื่น (Precedent Transaction Comparables Approach)
วิธีการเปรียบเทียบกับรายการซื ้อขายอื่น เป็ นวิธีการประเมินมูลค่าโดยประมาณของ BIGC โดยการเปรียบเทียบรายการเข้ าซื ้อ BIGC กับรายการซื ้อขายบริษัทอื่น ตารางข้ างต้ นแสดงรายละเอียดรายการ
ซื ้อขายบริษัทอื่นที่เกิดขึ ้นในประเทศไทยและต่างประเทศ ซึง่ นามาใช้ ประกอบการคานวณ
วันที่
ประกาศ
รายการ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
วันที่ทา
รายการ

7/1/2559

12/3/2558

26/6/2556 23/4/2556
16/1/2556 20/11/2555
28/5/2555 28/3/2555
5/1/2554 15/11/2553
1/4/2553
25/1/2553
ประเทศอื่นในภูมภิ าคเอเชีย

ผู้ซอื ้

TCC Holding Co., Ltd.
CP ALL
PT CT Corp
Puregold Price Club Inc
Big C Supercenter PCL
CVC

15/10/2558
3/12/2555

Temasek Holdings (Private)
Limited; Canada Pension Plan
7/9/2558 Investment Board; Public Sector
Pension Investment Board; MBK
Partners
10/3/2558 FamilyMart Co. Ltd.
16/10/2555 Shinsegae Co Ltd

31/1/2555

29/7/2554

China Resources Enterprise Ltd

5/8/2554

4/11/2553

Shanghai Friendship Group Inc.

22/10/2558

บริษัทเป้าหมาย

ประเทศ

EV
สัดส่ วน
EV/EBITDA EV/Sales
(ล้ านเหรียญ
ที่เข้ าซือ้
(เท่ า)
(เท่ า)
สหรัฐ)

P/E (เท่ า)

METRO Cash & Carry Vietnam Co.
Ltd.
Siam Makro
PT Carrefour Indonesia
Kareila Management Corporation
Carrefour Thailand
Matahari Department Store Tbk PT

เวียดนาม

100%

695.8

40.25x

1.06x

NA

ไทย
อินโดนีเซีย
ฟิ ลิปปิ นส์
ไทย
อินโดนีเซีย

100%
60%
100%
100%
91%

6,600.00
1,133.30
387.67
1,173.10
900.6

31.96x
14.00x
17.00x
13.00x
NA

1.64x
0.80x
2.50x
1.40x
NA

53.12x
30.30x
25.20x
ND
NA

Homeplus Co., Ltd.

เกาหลีใต้

100%

6,448.3

9.10x

0.79x

NA

UNY Group Holdings Co., Ltd.
Central City Co. Ltd
Jiangxi Hongkelong Department
Store Investment Co. Ltd
Shanghai Bailian Group Co Ltd

ญี่ปนุ่
เกาหลีใต้

100%
60%

3,949.2
NA

8.11x
NA

0.47x
NA

11.5x
37.40x

จีน

100%

NA

NA

NA

40.60x

จีน

100%

2,535.10

19.80x

1.70x

31.60x
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วันที่ทา
รายการ

วันที่
ประกาศ
รายการ

31/5/2553

9/2/2553

Lotte Shopping Co. Ltd

11/1/2553
17/9/2551

20/1/2553
14/5/2551

Lotte Shopping Co. Ltd
Tesco Plc

ผู้ซอื ้

บริษัทเป้าหมาย
GS Square Co., Ltd and GS Mart
Co., Ltd
Times Ltd
E-Land Retail Ltd

ที่มา : Bloomberg, Capital IQและข้ อมูลบริษัทตามงบการเงินตรวจสอบล่าสุด ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559
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ประเทศ

EV
สัดส่ วน
EV/EBITDA EV/Sales
(ล้ านเหรียญ
ที่เข้ าซือ้
(เท่ า)
(เท่ า)
สหรัฐ)

เกาหลีใต้

100%

จีน
เกาหลีใต้

100%
100%

1,153.25

729.7
2,237.20
ค่าเฉลี่ย (เท่า)
ค่ากลาง (มัธยฐาน) (เท่า)
ค่าสูงสุด (เท่า)
ค่าต่าสุด (เท่า)

P/E (เท่ า)

15.00x

1.00x

ND

18.00x
30.60x
19.71
17.00
40.25
8.11

1.20x
1.30x
1.26x
1.20x
2.50x
0.47x

36.80x
ND
36.43x
36.80x
53.12
11.50
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ค่าเฉลี่ยและค่ามัธยฐานของ EV/EBITDA ของรายการซื ้อขายอื่นที่นามาเปรียบเทียบมีค่า 19.71 และ 17.00 เท่า ตามลาดับ
ตาราง: มูลค่ าของกิจการที่ประเมินได้ ด้วยวิธี EV/EBITDA
หน่ วย: ล้ านบาท
ค่าเฉลี่ย EV/EBITDA (เท่า)
ค่ามัธยฐาน EV/EBITDA (เท่า)
ค่า EV/EBITDA สูงสุด (เท่า)
ค่า EV/EBITDA ต่าสุด (เท่า)
มูลค่าของกิจการสุทธิคานวณจากค่าเฉลี่ย
หัก หนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ย
หัก ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
เพิ่ม เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
มูลค่าส่วนของผู้ถอื หุ้นคานวณจากค่าเฉลี่ย
ช่วงมูลค่าส่วนของผู้ถอื หุ้น
มูลค่าที่เหมาะสมต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)

ข้ อมูล ปี 2558
19.71
17.00
40.25
8.11
255,728.68
12,212.82
10.61
2,367.84
245,873.09
95,362.14 – 512,379.23
115.59 – 621.07

ค่าเฉลี่ยและค่ามัธยฐานของ EV/Sales ของรายการซื ้อขายอื่นที่นามาเปรียบเทียบมีค่า 1.26 และ 1.20 เท่า ตามลาดับ
ตาราง: มูลค่ าของกิจการที่ประเมินได้ ด้วยวิธี EV/Sales
หน่ วย: ล้ านบาท
ค่าเฉลี่ย EV/Sales (เท่า)
ค่ามัธยฐาน EV/Sales (เท่า)
ค่า EV/Salesสูงสุด (เท่า)
ค่า EV/Sales ต่าสุด (เท่า)
มูลค่าของกิจการสุทธิคานวณจากค่าเฉลี่ย
หัก หนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ย
หัก ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
เพิ่ม เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
มูลค่าส่วนของผู้ถอื หุ้นคานวณจากค่าเฉลี่ย
ช่วงมูลค่าส่วนของผู้ถอื หุ้น
มูลค่าที่เหมาะสมต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)

ข้ อมูล ปี 2558
1.26
1.20
2.50
0.47
163,142.94
12,212.82
10.61
2,367.84
153,287.35
50,965.79 – 313,662.38
61.78 – 380.20

ค่าเฉลี่ยและค่ามัธยฐานของ P/E ของรายการซื ้อขายอื่นที่นามาเปรียบเทียบมีค่า 33.31 และ 34.20 เท่า ตามลาดับ
ตาราง: มูลค่ าของกิจการที่ประเมินได้ ด้วยวิธี P/E
หน่ วย: ล้ านบาท
ค่าเฉลี่ย P/E (เท่า)
ค่ามัธยฐาน P/E (เท่า)
ค่า P/Eสูงสุด (เท่า)
ค่า P/E ต่าสุด (เท่า)

ข้ อมูล ปี 2558
33.31
34.20
53.12
11.50
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หน่ วย: ล้ านบาท
มูลค่าส่วนของผู้ถอื หุ้นคานวณจากค่าเฉลี่ย
ช่วงมูลค่าส่วนของผู้ถอื หุ้น
มูลค่าที่เหมาะสมต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)

ข้ อมูล ปี 2558
229,934.32
79,371.78 – 366,610.36
96.21 – 444.38

เนื่องจากรายการซื ้อขายอื่นที่นามาเปรียบเทียบสะท้ อนสถานภาพรวมถึงปั จจัยเฉพาะของแต่ละรายการที่ทาการเข้ าซื ้อบริ ษัท ซึง่ มี
ข้ อ จากัดบางประการ เช่น แนวโน้ มการเติบโตในอนาคต ช่วงระยะเวลาการเข้ าทารายการ และการแข่งขันทางธุรกิจในแต่ละ
ประเทศ เป็ นต้ น การประเมินราคา BIGC โดยวิธีการเปรี ยบเทียบกับรายการซื ้อขายอื่นจึงอาจเป็ นวิธีที่ไม่สามารถสะท้ อนราคา
BIGC ได้ อย่างเหมาะสม
1.3.1.7 มูลค่ าประมาณการโดยนักวิเคราะห์ หลักทรัพย์ (Research Analyst Consensus)
มูลค่ายุติธรรมของ BIGC โดยประมาณจากการศึกษามูลค่าประมาณการโดยนักวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริ ษัทต่างๆ เท่าที่ที่
ปรึกษาทางการเงินเก็บรวบรวมได้ และศึกษาในช่วงเวลาใกล้ การประกาศการเข้ าทารายการ มีมลู ค่าอยู่ในช่วง 180-243 บาทต่อหุ้น
และมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 208.70 บาทต่อหุ้น อย่างไรก็ตาม มุมมองของนักวิเคราะห์หลายบริ ษัทไม่ได้ รวมส่วนเพิ่มจากการมีอานาจ
ควบคุม (Control Premium) และความสามารถในการทากาไรหลังจากการเข้ าซื ้อกิจการภายใต้ มมุ มองของผู้บริ หารบริ ษัทเข้ าไว้ ใน
การคานวณด้ วย ดังนัน้ ราคาหุ้นที่ได้ จากวิธีการดังกล่าว อาจไม่เหมาะสมเพียงพอที่จะสะท้ อนมูลค่าของ BIGC หลังจากการเข้ าซื ้อ
ของบริษัทฯ ได้
อันดับ

วันที่ออกบทวิเคราะห์

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2 กุมภาพันธ์ 2559
22 มกราคม 2559
19 มกราคม 2559
18 มกราคม 2559
14 มกราคม 2559
13 มกราคม 2559
21 ธันวาคม 2558
17 ธันวาคม 2558
25 พฤศจิกายน 2558
16 พฤศจิกายน 2558
ค่ าเฉลี่ย

มูลค่ ายุติธรรม
(บาทต่ อหุ้น)
210
230
230
226
202
200
180
185
243
181
208.70
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บริษัทที่ออกบทวิเคราะห์
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
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สรุ ปผลการประเมินหุ้น BIGC
Book Value

57.8

Adjusted Book Value

108.0

Historical Market Price Approach

210.0

Precedent Transaction Comparables Approach

219.8

62.7

623.7

Discounted Cash Flow Approach

246.3

Comparables: Price to Book Value Ratio

301.9
718.0

120.6

Comparables: Price to Earnings Ratio

152.8

Comparables: EV to Sales Ratio

415.7

80.4

Comparables: EV to EBITDA Ratio

309.1
143.1

Research Analyst Concensus

289.3

180.9
0

100

245.7
200

300

400

มูลค่ ารายการ 252.88 บาท/หุ้น

500

600

700

800
(บาท/หุ้น)

จากข้ อมูลผลการประเมินมูลค่าหุ้น BIGC ข้ างต้ น ตามวิธี DCF มูลค่าหุ้น BIGC โดยประมาณอยู่ในช่วง 245.43 ถึง 299.24 บาท
ต่อหุ้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ ประเมินช่วงราคาโดยพิจารณาช่วงราคาที่จะสามารถสะท้ อนวิธีการประเมินค่าทุกวิธีได้ อย่าง
เหมาะสมที่สดุ โดยที่จะอ้ างอิงวิธี DCF เป็ นหลัก อย่างไรก็ตาม ราคาที่เข้ าทารายการได้ รวมเงินปั นผลที่ผ้ ขู ายได้ รับแล้ ว โดยหากมี
การจ่ายปั นผล จะถูกนาไปหักออกจากราคาเสนอซื ้อและเมื่อรวมกับมูลค่าของ C-Distribution Asia ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ร้อยละ
40 และที่ BIGC ถือหุ้นใน CDT ร้ อยละ 30 ซึง่ มีมลู ค่าประมาณ 0.90 ถึง 1.75 บาทต่อหุ้น (รายละเอียดในส่วนที่ 2.3.1) จะทาให้
มูลค่าหุ้น BIGC มีมลู ค่าประมาณ 246.33 ถึง 301.89 บาทต่อหุ้น ดังนัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า ราคาเสนอซื ้อของ BIGC
ที่ 252.88 บาทต่อหุ้น เป็ นราคาที่ยตุ ิธรรมและสมเหตุสมผล
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่มีเหตุอนั ควรสงสัยให้ เชื่อว่าข้ อมูลที่ได้ รับการจัดทาโดยฝ่ ายบริหารของบริษัทฯ และข้ อมูลที่ใช้ อ้างอิงไม่
ถูกต้ องและไม่สมบูรณ์ในแง่ที่จะส่งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อความครบถ้ วนของข้ อมูล ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่มีเหตุอนั
ควรให้ สงสัยว่าสมมติฐานที่ในการจัดทาข้ อ มูลทางการเงิน ข้ อมูลการวิเคราะห์และการประมาณการ ไม่ถูกต้ องและไม่สะท้ อน
ความเห็นของฝ่ ายบริหารของบริษัทฯ
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ พิจารณาวิธีการประเมินราคาหลายวิธีตามที่ได้ กล่าวไว้ ข้างต้ นและได้ ให้ น ้าหนักการประเมินราคาโดย
วิธี DCF เป็ นหลัก เนื่องจากวิธีดงั กล่าวเป็ นการประเมินมูลค่าพื ้นฐานโดยการประเมินกระแสเงินสดในอนาคตของบริษัท
วิธีการวัดมูลค่าจากวิธีปรับปรุ งมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach) และวิธีปรับปรุ งมูลค่าตามบัญชี (Adjusted
Book Value Approach) เป็ นการประเมินมูลค่าของ BIGC ณ จุดหนึง่ ของระยะเวลาเท่านัน้ โดยไม่ได้ คานึงถึงประมาณการผลการ
ดาเนินงานในอนาคต แนวโน้ มอุตสาหกรรม และมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี ้สินของ BIGC ดังนันที
้ ่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
จึงเชื่อว่าการมูลค่าของ BIGC ที่ได้ จากวิธีการดังกล่าว ไม่สอดคล้ องกับมูลค่า BIGC จากการทารายการนี ้
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สาหรับวิธีการประเมินมูลค่า BIGC โดยค่าเฉลี่ยราคาตลาดย้ อนหลัง (Historical Market Price Approach) ที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระได้ พิจารณาว่าราคาหุ้นปั จจุบนั และราคาหุ้นย้ อนหลัง เป็ นตัวบ่งชี ้ที่เหมาะสมถึงราคายุติธรรมในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งหรื อไม่
และพบว่าราคาหุ้นสามัญย้ อนหลังก่อนวันที่ BIGC ประกาศราคาการขายหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ สะท้ อนให้ เห็นถึงการซื ้อขายโดย
กลุ่มผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย แต่ไม่แสดงถึงส่วนเพิ่ มจากการมีอานาจควบคุม จึงมีความเห็นว่าวิธีประเมินมูลค่าดังกล่าวเป็ นวิธีที่ไม่
เหมาะสมสาหรับการประเมินรายการนี ้
นอกจากนี ้ ปรึกษาทางการเงินอิสระยังพิจารณาวิธีการเปรี ยบเทียบกับบริ ษัทอื่นที่ประกอบกิจการประเภทเดียวกันหรื อใกล้ เคียง
(Market Comparables Approach) ด้ วย เนื่องจากวิธีดงั กล่าวสะท้ อนมุมมองของผู้ถือหุ้นต่ออุตสาหกรรมค้ าปลีกและธุรกิจที่
เกี่ยวข้ อง โดยการใช้ การประมาณการค่า EV/EBITDA เป็ นหนึง่ ในวิธีที่นิยมใช้ มากที่สดุ เนื่องจากวิธีดงั กล่าวทาให้ ที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระสามารถเปรียบเทียบบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันแต่มีการดาเนินงานที่ต่างกัน เนื่องจากการมีโครงสร้ างเงินทุน นโยบาย
ทางภาษี นโยบายทางบัญชี ที่แตกต่างกันตามแต่ละประเทศได้ อย่างไรก็ตาม วิธีนี ้อาจไม่ได้ คานึงถึงส่วนเพิ่มจากการมีอานาจ
ควบคุม จึงมิได้ ใช้ วิธีนี ้ในการประเมินรายการนี ้ ตามมุมมองของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ วิธีการเปรี ยบเทียบโดยการใช้ ประมาณ
การค่า P/E อาจเป็ นวิธีที่ไม่เหมาะสมสาหรับการเปรี ยบเทียบมูลค่าโดยตรง เนื่องจากประมาณการค่า P/E ไม่ได้ สะท้ อนโครงสร้ าง
เงินทุน นโยบายทางภาษี นโยบายทางบัญชี ที่แตกต่างกันระหว่างบริ ษัทอื่นที่ประกอบกิจการประเภทเดียวกันหรื อ ใกล้ เคียงกับ
BIGC อีกทัง้ วิธีการเปรี ยบเทียบกับบริ ษัทอื่นที่ประกอบกิจการประเภทเดียวกันหรื อใกล้ เคียงเป็ นการคานวณมูลค่าจากราคาซื ้อ
และราคาขายของผู้ถือหุ้นรายย่อยซึง่ มิได้ คานึงถึงส่วนเพิ่มจากการมีอานาจควบคุม (Control Premium) ดังเช่นในกรณีการเข้ าทา
รายการซื ้อ BIGC
วิธีการเปรี ยบเทียบราคาซื ้อขายบริ ษัทกับรายการซื ้อขายอื่น (Precedent Transaction Comparable Approach) เป็ นอีกวิธีการ
หนึ่ง ในการค านวณมูลค่ ากิ จการของ BIGC โดยวัด มูล ค่าจากรายการซือ้ ขายบริ ษั ทอื่ นการประเมินราคา BIGC โดยวิธี การ
เปรียบเทียบกับรายการซื ้อขายอื่นจึงอาจเป็ นวิธีที่ไม่สามารถสะท้ อนราคา BIGC ได้ อย่างเหมาะสม
มูลค่าประมาณการโดยนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Research Analyst Consensus) เป็ นมุมมองของนักวิเคราะห์หลายบริษัท ซึง่ ไม่ได้
รวมส่วนเพิ่มจากการมีอานาจควบคุม (Control Premium) และความสามารถในการทากาไรหลังจากการเข้ าซื ้อกิจการภายใต้
มุมมองของผู้บริหารบริษัทเข้ าไว้ ในการคานวณด้ วย ดังนัน้ ราคาหุ้นที่ได้ จากวิธีการดังกล่าว อาจไม่เหมาะสมเพียงพอที่จะสะท้ อน
มูลค่าของ BIGC หลังจากการเข้ าซื ้อของบริษัทฯ ได้
1.3.2

ความเป็ นธรรมของเงื่อนไขในการเข้ าทารายการ

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้ พิจารณาเงื่อนไขการเข้ าทารายการจากสัญญาซื ้อขายหุ้นฉบับลงนามวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ซึง่ มี
รายละเอียดตามที่ปรากฏในข้ อ 1.1.2 (ก) ของรายงานฉบับนี ้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าเงื่อนไขและ/หรื อข้ อกาหนดหลาย
ประการของสัญญาฉบับดังกล่าวเป็ นเงื่อนไขและ/หรื อข้ อกาหนดที่ช่วยรักษาผลประโยชน์ของบริ ษัท เพื่อให้ ได้ มาซึง่ สินทรัพย์ซงึ่ มี
สภาพเป็ นไปตามที่ทงสองฝ่
ั้
ายตกลงกันก่อนการเข้ าทารายการ รวมทังช่
้ วยให้ บริษัทสามารถเข้ าบริ หารกิจการ BIGC ต่อไปได้ อย่าง
ราบรื่นหลังจากการเข้ าทารายการ เช่น
 ข้ อตกลงเรื่ องการประกอบธุรกิจ ซึ่งผู้ขายจะดาเนินการให้ BIGC ดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องตามปกติเช่นเดียวกับที่ได้
ดาเนินมาก่อนวันที่ลงนามในสัญญาฉบับนี ้

56

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์
 ข้ อตกลงเรื่องการให้ ความร่วมมือเกี่ยวการจ้ างงาน ของผู้บริหารและพนักงาน BIGC ในช่วงการเปลี่ยนผ่านของการเข้ าทา

รายการ ซึง่ ผู้ขายจะให้ ความร่วมมือแก่ผ้ ซู ื ้ออย่างเต็มที่ในเรื่องที่เกี่ยวกับการจ้ างงานของ BIGC
 ข้ อกาหนดเรื่ องการไม่แข่งขัน ซึง่ ผู้ขายจะไม่ประกอบธุรกิจที่เป็ นการแข่งขันในประเทศไทยเป็ นระยะเวลา 10 ปี หลังจาก
วันที่การซื ้อขายเสร็จสมบูรณ์
ข้ อตกลงเรื่องเครื่องหมายการค้ าของ BIGC ในประเทศเวียดนาม โดยผู้ซือ้ จะไม่ดาเนินการหรื อมีส่วนเกี่ยวข้ องกับกิจกรรมใดๆ ใน
ประเทศเวียดนามโดยใช้ เครื่องหมายการค้ า “BIGC” หรือเครื่องหมายการค้ าหรือชื่ออื่นที่คล้ ายคลึงกัน เป็ นระยะเวลา 5 ปี หลังจาก
วันที่การซื ้อขายเสร็ จสมบูรณ์ ซึ่งที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระเห็นว่าไม่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของ BIGC ในประเทศไทย
เนื่องจาก BIGC เป็ นเจ้ าของเครื่ องหมายการค้ า “BIGC” อีกทัง้ ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ดังกล่าว หาก BIGC ในฐานะเจ้ าของ
เครื่ องหมายการค้ า “BIGC” มีการให้ ใช้ สิทธิในเครื่ องหมายการค้ าของ BIGC ในประเทศเวียดนามแก่บคุ คลอื่น (ในกรณีที่ได้ รับ
ความยินยอมจากผู้ขาย) ภายหลังจากสัญญาอนุญาตให้ ใช้ เครื่ องหมายการค้ าฉบับปั จจุบนั ระหว่าง BIGC (ในฐานะผู้ให้ สิทธิ) กับ
ผู้รับสิทธิที่จะครบกาหนดสัญญาในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 สิ ้นสุดลง BIGC จะได้ รับค่าตอบแทนการให้ ใช้ สิทธิในอัตราที่จะต้ องตก
ลงกันต่อไป)
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ส่ วนที่ 2 การเข้ าซือ้ หุ้นสามัญของ C – Distribution Asia Pte Ltd.
2.1

ลักษณะและรายละเอียดของรายการ

ตามที่บริ ษัทฯ และ/หรื อบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ มีความประสงค์จะเข้ าซื ้อหุ้นสามัญของ BIGC (ทังการซื
้
้อหุ้น BIGC จาก Geant
และจากการเข้ าซื ้อหุ้นทังหมดของในเสาวนี
้
ย์ ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นของ BIGC รวมถึงการทาคาเสนอซื ้อหุ้น BIGC ส่วนที่เหลือทังหมด
้
จากผู้ถือ หุ้นรายย่อ ย) ซึ่งจะส่งผลให้ บริ ษัทฯ และ/หรื อบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ได้ มาซึ่งหุ้น BIGC ร้ อยละ 100.00 ของหุ้นที่
ออกจาหน่ายแล้ วทังหมดของ
้
BIGC (กรณีถือหุ้น BIGC ทุกรายตอบรับคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ที่บริษัทฯ เสนอซื ้อ)
สืบเนื่องจากการซือ้ หุ้น BIGC ข้ างต้ น บริ ษัทฯ และ/หรื อบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ จึงมีความประสงค์จะเข้ าซื ้อหุ้นสามัญของ CDistribution Asia7 ซึ่งเป็ นกิจการที่เกี่ยวข้ องกับ BIGC โดย C- Distribution Asia ประกอบธุรกิจเป็ นบริ ษัทโฮลดิ ้งเพื่อการลงทุนใน
กิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) ในภูมิภาคอาเซียน และให้ การสนับสนุนด้ านการบริ หารจัดการและการดาเนินงาน
ตลอดจนให้ การสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัทในเครือ ซึง่ เป็ นบริษัทที่จดั ตังขึ
้ ้นเพื่อดาเนินกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce)
ในประเทศต่างๆ สาหรับประเทศไทย ได้ แก่ เว็บไซต์ซื ้อขายสินค้ าออนไลน์ www.cdiscount.co.th และเป็ นผู้ถือหุ้นในบริ ษัท ซี ดีสทริ
บิวชัน่ (ประเทศไทย) จากัด (“CDT”) ซึง่ เป็ นผู้ให้ บริ การรับส่งสินค้ าที่มีการซื ้อสัง่ ผ่าน www.cdiscount.co.th ที่ BIGC สาขาต่างๆ ทัว่
ประเทศตามที่กาหนด โดยที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ได้ เห็นชอบให้ นาเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิให้ บริ ษัทฯ และ/หรื อบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ เข้ าซื ้อหุ้นสามัญของ C- Distribution Asia จานวน
2,700,000 หุ้น (คิดเป็ นร้ อยละ 60 ของหุ้นทังหมดของ
้
C-Distribution Asia) จาก Cdiscount International BV (บริ ษัทในกลุ่มเดียวกัน
กับ Geant) ในราคาซื ้อขายเป็ นเงินรวมทังสิ
้ ้นจานวน 21.5 ล้ านยูโร หรื อประมาณ 856.00 ล้ านบาท นอกจากนี ้ เงื่อนไขตามสัญญา
กาหนดให้ ผ้ ซู ื ้อจะต้ องชาระหนี ้ที่ C- Distribution Asia มีต่อบริษัทในกลุ่มของผู้ขาย ณ วันที่การซื ้อขายเสร็ จสมบูรณ์ด้วย (ตามข้ อมูล ณ
19 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ได้ รับจากผู้ขาย หนี ้ดังกล่าวมีจานวนรวมทัง้ สิน้ 6,251,491.24 ยูโร คิดเป็ นเงินประมาณ 249 ล้ านบาท ซึ่ง
จานวนเงินที่จะต้ องชาระจริง ณ วันที่การซื ้อขายเสร็จสมบูรณ์อาจเปลี่ยนแปลงไปบ้ าง)
อย่างไรก็ดี นอกเหนือจากส่วนของธุรกิจในประเทศไทย ในปั จจุบนั C-Distribution Asia ยังคงมีส่วนงานของธุรกิจในประเทศ
เวียดนามด้ วย ซึง่ ก่อนการเข้ าทารายการดังกล่าว Cdiscount International BV ในฐานะผู้ขาย จะดาเนินการปรับโครงสร้ างกิจการ
ของ C- Distribution Asia โดยแยกส่วนงานของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) ในประเทศเวียดนามออกจาก CDistribution Asia ให้ คงเหลือแต่ธุรกิจในประเทศไทย ซึ่งในกรณีที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ครั ง้ ที่ 1/2559 อนุมัติให้
บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยเข้ าซื ้อหุ้นสามัญของ C- Distribution Asia บริษัทฯ คาดว่าจะดาเนินการซื ้อหุ้นสามัญ C- Distribution
Asia พร้ อมกับการดาเนินการซื ้อหุ้นสามัญของ BIGC (ตามเงื่อนไขที่กาหนดในสัญญาจะทาการขายหุ้น BIGC จะต้ องดาเนินการซื ้อ
หุ้น BIGC ให้ เสร็ จสิ ้นภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559) โดยภายหลังการเข้ าทารายการดังกล่าว บริ ษัทฯ และ/หรื อบริ ษัทย่อยของ
บริษัทฯ จะถือหุ้นร้ อยละ 100.00 ใน C- Distribution Asia แบ่งเป็ นการถือหุ้นผ่านกลุ่มบริ ษัทร้ อยละ 60.00 และอีกร้ อยละ 40.00
เป็ นการถือหุ้นทางอ้ อมผ่าน BIGC ซึง่ ถือหุ้น C- Distribution Asia ร้ อยละ 40.00 ในปั จจุบนั
ทังนี
้ ้ เนื่องจาก C-Distribution Asia เป็ นกิจการที่สนับสนุนการประกอบธุรกิจของ BIGC ดังนัน้ ในกรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ มี
มติไม่อนุมตั ิให้ เข้ าซื ้อหุ้น BIGC บริษัทฯ จะไม่นาเสนอวาระเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการเข้ าซื ้อหุ้น C-Distribution Asia ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

7

Cdiscount International BV และ BIGC มีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่รายเดียวกัน คือ Casino Group
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2.1.1 ประเภทและขนาดของรายการ
การได้ มาซึง่ หุ้น C – Distribution Asia เข้ าข่ายเป็ นการเข้ าซื ้อหรื อการได้ มาซึง่ กิจการของบริ ษัทอื่นตามมาตรา 107(2)(ข) แห่ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และเป็ นรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ของบริ ษัทฯ ตามนัยของประกาศรายการได้ มาหรื อ
จาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ โดยมีขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิ่งตอบแทน เท่ากับร้ อยละ 2.50 โดยคานวณจากงบ
การเงินรวมของบริษัทฯ งวด 9 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 และเมื่อรวมขนาดรายการดังกล่าวกับรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์
อื่นที่บริ ษัทฯ จะขออนุมตั ิจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2559 เดียวกันนี ้ อันได้ แก่ การเข้ าซื ้อหุ้นทังหมดใน
้
BIGC ซึง่ มีขนาด
รายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เท่ากับร้ อยละ 472.15 จะมีขนาดรายการรวมทัง้ สิน้ เท่ากับร้ อยละ 474.658
รายละเอียดการคานวณขนาดรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ ปรากฏในส่วนที่ 1 ข้ อ 1.1.1 ของรายงานฉบับนี ้
ทังนี
้ ้ การได้ มาซึง่ หุ้น C–Distribution Asia และหุ้น BIGC ดังกล่าว ที่มีขนาดรายการรวมกันมากกว่าร้ อยละ 100.00 เข้ าข่ายเป็ น
รายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 4 ส่งผลให้ บริ ษัทฯ มีหน้ าที่ต้องเปิ ดเผยสารสนเทศการทารายการของบริ ษัทฯ ต่อตลาด
หลักทรัพย์ฯ และต้ องขออนุมัติการเข้ าทารายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยต้ องได้ รับคะแนนเสียงอนุมัติไม่ต่ากว่า 3 ใน 4 ของ
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ เสีย ซึง่ จากรายชื่อผู้
ถือหุ้นตามวันปิ ดสมุดทะเบียนล่าสุด (ณ วันที่ 1 กันยายน 2558) ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทฯ รายใดเป็ นผู้มีส่วนได้ เสียในการเข้ าทา
รายการดังกล่าว
อย่างไรก็ดี การเข้ าทาธุรกรรมดังกล่าวไม่เข้ าข่ายเป็ นการเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทางอ้ อม (BackDoor Listing) และ
ไม่เข้ าข่ายเป็ นการเข้ าทาธุรกรรมกับ TCC อันจะถือเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกัน และ TCC ไม่ถือเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ เสีย ตาม
เหตุผลที่ได้ แสดงไว้ ในส่วนที่ 1 ข้ อ 1.1.1 ของรายงานฉบับนี ้
2.1.2 คู่สัญญา เงื่อนไขสาคัญของสัญญา และข้ อมูลสินทรัพย์ ในการเข้ าทารายการ
สัญญาจะทาการขายหุ้น C–Distribution Asia (สรุปโดยบริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จากัด)
คู่สัญญา
คู่สญ
ั ญา
: o Cdiscount International BV บริษัทซึง่ จัดตังและด
้
ารงอยูภ่ ายใต้ กฎหมายของ
ประเทศเนเธอร์ แลนด์) (“ผู้ขาย”)
o บริษัท ทีซซี ี คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (บริษัทซึง่ จัดตังและด
้
ารงอยู่ภายใต้ กฎหมายของ
ประเทศไทย) ( “TCC”) ซึง่ เข้ าทาสัญญาในฐานะตัวแทนของบริษัทฯ
ลักษณะความสัมพันธ์ : o บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ไม่มีความเกี่ยวข้ องกับผู้ขาย
ระหว่างกัน
o TCC ในฐานะตัวแทนของบริ ษัทฯ ในการเข้ าทาสัญญาซื ้อขายหุ้น C–Distribution
Asia กับผู้ขาย เป็ นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริ ษัทฯ (ณ วันที่ 1 กันยายน 2558
บริ ษัท ทีซีซี คอร์ ปอเรชัน่ จากัด ถือหุ้นบริ ษัทฯ ร้ อยละ 73.83 ของหุ้นที่จาหน่ายได้
แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ)
8

เมื่อพิจารณาขนาดรายการจากงบการเงินฉบับตรวจสอบสาหรับปี สิ ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2558 ของ BJC แล้ ว ขนาดรายการได้ มา
กรณีเข้ าซื ้อหุ้นสามัญของ BIGC ตามเกณฑ์มลู ค่าสิ่งตอบแทนเท่ากับร้ อยละ 466.72 และขนาดรายการได้ มากรณีเข้ าซื ้อหุ้นสามัญ
C-Distribution Asia ตามเกณฑ์มลู ค่าสิ่งตอบแทนเท่ากับร้ อยละ 2.47 ซึ่งเมื่อรวมขนาดรายการได้ มาทังสองรายการสู
้
งสุดตาม
เกณฑ์มลู ค่าสิ่งตอบแทนจะเท่ากับร้ อยละ 469.19
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สรุ ปเงื่อนไขสาคัญของสัญญา
วันที่ลงนามในสัญญา
: วันที่การซื ้อขายภายใต้ สญ
ั ญาซื ้อขายหุ้นที่เกี่ยวข้ องกับ BIGC เสร็จสมบูรณ์
หุ้นที่จะทาการซื ้อขาย
: หุ้นสามัญของ C–Distribution Asia จานวน 2,700,000 หุ้น ซึง่ คิดเป็ นร้ อยละ 60 ของ
หุ้นทังหมดใน
้
C–Distribution Asia
หมายเหตุ : ปั จจุบัน BIGC ถือหุ้นใน C–Distribution Asia คิดเป็ นร้ อยละ 40 ของ
จานวนหุ้นทังหมดใน
้
C–Distribution Asia
ราคาซื ้อขาย
: 21,523,762 ยูโร
ข้ อตกลง
: (1) ผู้ซื ้อตกลงชาระหนี ้ที่ C–Distribution Asia มีต่อบริษัทในกลุ่มของผู้ขาย ณ วันที่การ
ซื ้อขายเสร็จสมบูรณ์
(2) ผู้ขายตกลงต่อผู้ซื ้อว่า นับแต่วันที่ลงนามในสัญญาจะทาการขายหุ้น BIGC และ
ต่อไปจนวันที่การซื ้อขายเสร็ จสมบูรณ์ ผู้ขายจะดาเนินการให้ C–Distribution Asia
ไม่ได้ ดาเนินการใดๆ อันก่อให้ เกิดความรับผิดต่อ C–Distribution Asia เพิ่มเติมจาก
ที่มีอยู่ เว้ นแต่เป็ นการดาเนินธุรกิจตามปกติเช่นเดียวกับที่ได้ ดาเนินมาก่อนหน้ า
ข้ อจากัดการเรียกร้ อง
: o ค่าเสียหายสูงสุด (Maximum): ร้ อยละ 100 ของราคาซื ้อขาย
ค่าเสียหาย(กรณีผ้ ขู าย
o ผู้ซื ้อจะไม่ได้ รับชดใช้ ค่าเสียหายในความสูญเสีย ข้ อเรี ยกร้ อง ความเสียหาย ต้ นทุน
ผิดคารับประกัน)
หรือค่าใช้ จ่ายซึง่ เกิดขึ ้นจากเหตุการณ์ ข้ อเท็จจริ ง หรื อสภาวะแวดล้ อมเดียวกันหรื อ
คล้ ายคลึงกัน ซึ่ง สามารถได้ รับการชดเชยได้ ตามสัญญาฉบับนีห้ รื อสัญ ญาใดๆ
(รวมถึงสัญญาซื ้อขายหุ้นที่เกี่ยวข้ องกับ BIGC) ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกรรมกับการซื อ้
ขายหุ้นของ BIGC มากกว่าหนึง่ ครัง้
การกาหนดตัวผู้ซื ้อ
: ผู้ซื ้อสามารถกาหนดให้ บริ ษัทหนึ่งหรื อหลายบริ ษัทในกลุ่ม TCC เป็ นผู้ซื ้อหุ้นทังหมดหรื
้
อ
บางส่วนภายใต้ สัญญาฉบับนี ้ ในเวลาใดเวลาหนึ่งก่อนวันที่การซื ้อขายเสร็ จสมบูรณ์ ได้
(บริ ษัทในกลุ่ม TCC หมายถึง บริ ษัทที่มีสมาชิกในครอบครัว “สิริวัฒนภักดี” มีส่วนใน
ความเป็ นเจ้ าของ (ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้ อม) ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50)
กฎหมายที่ใช้ บงั คับและ : o กฎหมายที่ใช้ บงั คับ: กฎหมายของรัฐเดลาแวร์
อนุญาโตตุลาการ
o อนุญาโตตุลาการ: อนุญาโตตุลาการจานวนสาม (3) คน ตามกฎของหอการค้ า
นานาชาติ (International Chamber of Commerce) สถานที่ของอนุญาโตตุลาการ
จะจัดขึ ้นที่กรุงเจนิวา ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ และภาษาที่ใช้ คือภาษาอังกฤษ
มูลค่ าสิ่งตอบแทน เกณฑ์ ท่ใี ช้ ในการกาหนดมูลค่ าสิ่งตอบแทน และแหล่ งที่มาของเงินทุนในการเข้ าทารายการ
มูลค่าสิ่งตอบแทนซึง่ บริ ษัทฯ และ/หรื อบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ต้ องชาระสาหรับการได้ มาซึง่ หุ้นสามัญของ C–Distribution
Asia จานวน 2,700,000 หุ้น (คิดเป็ นร้ อยละ 60 ของหุ้นทังหมดของ
้
C-Distribution Asia) เป็ นจานวนเงินรวมทังสิ
้ ้น 21.5
ล้ านยูโร หรื อประมาณ 856.00 ล้ านบาท โดยเกณฑ์ที่ใช้ ในการกาหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนของหุ้นสามัญ C–Distribution
Asia เป็ นไปตามที่ค่สู ญ
ั ญาได้ ตกลงกัน นอกจากนี ้ เงื่อนไขตามสัญญา กาหนดให้ ผ้ ซู ื ้อจะต้ องชาระหนี ้ที่ C- Distribution Asia
มีต่อบริษัทในกลุ่มของผู้ขาย ณ วันที่การซื ้อขายเสร็จสมบูรณ์ด้วย (ตามข้ อมูลล่าสุดที่ได้ รับจากผู้ขาย หนี ้ดังกล่าวมีจานวนรวม
ทังสิ
้ ้น 6,251,491.24 ยูโร คิดเป็ นเงินประมาณ 249 ล้ านบาท ซึง่ จานวนเงินที่จะต้ องชาระจริง ณ วันที่การซื ้อขายเสร็จสมบูรณ์
อาจเปลี่ยนแปลงไปบ้ าง)
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ทังนี
้ ้ แหล่งเงินทุนของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่จะใช้ สาหรับสาหรับการได้ มาซึง่ หุ้นสามัญของ BIGC และ
หุ้นสามัญของ C–Distribution Asia ครัง้ นี ้จะมาจากการกู้ยืมเงินระยะสัน้ (ไม่เกิน 12 เดือน) จากสถาบันการเงิน วงเงินกู้
สูงสุดไม่เกิน 220,000 ล้ านบาท โดยคณะกรรมการของบริ ษัทฯ อาจพิจารณาให้ มีการเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ในจานวนและ
สัดส่วนที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการใช้ เป็ นแหล่งเงินทุนเพื่อชาระคืนหนีก้ ้ ูยืมข้ างต้ น ซึ่งในกรณีบริ ษัทฯ จะ
ดาเนินการเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทฯ จะนาเสนอเพื่อขออนุมตั ิต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทอีกครัง้
ข้ อมูลสินทรัพย์
ข้ อมูลทัว่ ไปของ C – Distribution Asia ซึง่ เป็ นสินทรัพย์ที่บริษัทฯ จะเข้ าทารายการในครัง้ นี ้ มีรายละเอียดในเอกสารแนบ 3
ของรายงานฉบับนี ้
2.1

ความสมเหตุสมผลของรายการ

2.1.1 วัตถุประสงค์ และประโยชน์ ของรายการ
ในปั จจุบนั BIGC เป็ นผู้ถือหุ้นใน C-Distribution Asia ในสัดส่วนร้ อยละ 40.00 โดยมี Cdiscount International BV (ซึง่ เป็ นบริ ษัท
ในกลุ่มเดียวกันกับผู้ขาย) ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 60.00 ทังนี
้ ้ C-Distribution Asia เป็ นบริ ษัทโฮลดิ ้งเพื่อดาเนินการลงทุนในธุรกิจ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยและเวียดนาม และถือหุ้นใน CDT ซึง่ เป็ นบริ ษัทที่ดาเนินธุรกิจธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ผ่านเว็บไซต์ www.cdiscount.co.th ในสัดส่วนร้ อยละ 70.00 (ร่ วมกับ BIGC ที่ถือหุ้น CDT ร้ อยละ 30.00) ดังนัน้ การเข้ าซื ้อหุ้น
สามัญของ C-Distribution Asia ในครัง้ นี ้ ที่จะส่งผลให้ กลุ่มบริ ษัทเป็ นผู้ถือหุ้นร้ อยละ 100 ใน C-Distribution Asia นัน้ ทาให้ บริ ษัทฯ
ได้ มาซึง่ กิจการที่เกี่ยวข้ องและสนับสนุนกับการประกอบธุรกิจของ BIGC ในปั จจุบนั อีกทัง้ ด้ วยความพร้ อมและประสบการณ์ใน
การดาเนินธุรกิจด้ านธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) ของ C-Distribution Asia และ CDT ประกอบกับแนวโน้ มการ
เติบโตของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) ที่จะต่อเนื่องไปในอนาคต อาจทาให้ บริ ษัทฯ มีโอกาสได้ รับประโยชน์จาก
การประสานความร่วมมือทางธุรกิจ และได้ รับผลตอบแทนจากการลงทุนใน C-Distribution Asia ในอนาคต
2.2.2 เปรียบเทียบข้ อดีและข้ อด้ อยของการทารายการ
ข้ อดีและข้ อด้ อยของการทารายการ
ข้ อดีของการทารายการ
o เป็ นการลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพ และมีโอกาสได้ รับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนในอนาคต
การเข้ าทารายการดังกล่าว ทาให้ บริ ษัทฯ ได้ มาซึง่ หุ้นสามัญของ C-Distribution Asia ร้ อยละ 60 ของจานวนหุ้นสามัญ
ทัง้ หมดของ C-Distribution Asia ซึ่ง เป็ นบริ ษั ทโฮลดิ ง้ ที่ ถื อ หุ้นใน CDT ที่ ป ระกอบธุ ร กิ จ พาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (ecommerce) ในประเทศไทย ผ่านเว็บไซต์ www.cdiscount.co.th ที่เน้ นจาหน่ายสินค้ าที่ไม่ใช่กลุ่มอาหาร ซึง่ จะช่วยเสริ มกับ
“บิ๊กซี ช็อปปิ ง้ ออนไลน์ ” อันเป็ นช่องทางการขายผ่านอินเตอร์ เน็ตที่มีอยู่แล้ วของ BIGC ซึง่ เป็ นการเพิ่มความแข็งแกร่ งแก่
ธุรกิจ Online Shopping ให้ แก่ BIGC มากยิ่งขึ ้น และครอบคลุมทุกช่องทาง (omni-channel) นอกจากนัน้ ด้ วยเหตุที่ผ้ สู ั่ง
สินค้ าจากเว็บไซต์ www.cdiscount.co.th สามารถเลือกไปรับสินค้ าได้ จากสาขาต่างๆ ของ BIGC ทัว่ ประเทศตามที่กาหนด
อาจเป็ นการเพิ่มโอกาสให้ สาขา BIGC ที่เป็ นจุดรับสินค้ าดังกล่าวมีปริ มาณลูกค้ าและยอดขายสินค้ าเพิ่มเติมจากลูกค้ าของ
www.cdiscount.co.th ได้ อีกทัง้ จากแนวโน้ มการเติบโตที่ดีอย่างต่อเนื่องของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce)
ในประเทศไทย ซึง่ สะท้ อนจากผลสารวจของสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ที่คาดการณ์ว่า
มูลค่าธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (รวม e-Auction) ในประเทศไทยปี 2558 จะมีมลู ค่า 2.11 ล้ านล้ านบาท เติบโตเมื่อเทียบ
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กับปี 2557 ซึ่งมีมูลค่า 2.03 ล้ านล้ านบาท โดยมูลค่าธุรกิจพาณิชย์ อิเล็กทรอนิ กส์ ของธุรกิจค้ าปลีกและค้ าส่ง มีมลู ค่า
325,077.48 ล้ านบาท หรือคิดเป็ นร้ อยละ 19.00 ของมูลค่าตลาดธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทงหมด
ั้
เป็ นอันดับ 3 รองจาก
ธุรกิจให้ บริการที่พกั และอาคาร และธุรกิจการผลิต ซึง่ มีมลู ค่า 658,909.76 ล้ านบาท และ 350,286.83 ล้ านบาท ตามลาดับ
ดังนัน้ การเข้ าทารายการดังกล่าว ซึง่ ถือว่าเป็ นการขยายธุรกิจด้ านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) ของบริษัทฯ จึงเป็ น
การขยายการลงทุนในธุรกิจที่มีศกั ยภาพการเติบโตในอนาคต ซึง่ จะส่งผลให้ บริ ษัทฯ มี โอกาสได้ รับผลตอบแทนที่ดีจากการ
ลงทุนใน C-Distribution Asia
แผนภาพ : มูลค่ าธุรกิจพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทยในปี 2557 – 2558 (รวม e-Auction)

ที่มา : สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ทังนี
้ ้ C-Distribution Asia และ CDT มีระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์ของตนเอง และมีสมาชิกประมาณ 160,000 คน รวมถึงมี
ผู้บริหารและพนักงานที่มีประสบการณ์ในการดาเนินธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) ซึง่ ความพร้ อมด้ านบุคลากร
และระบบซอฟท์แวร์ ในการประกอบธุรกิจของ C-Distribution Asia และ CDT ซึง่ Cdiscount เป็ นหนึ่งในผู้ให้ บริ การเว็บไซต์อี
คอมเมิร์ซรายใหญ่ของโลก เป็ นส่วนหนึ่งของบริ ษัท Cnova ที่มีฐานปฏิบตั ิการใน 11 ประเทศ ทัว่ โลก ได้ แก่ประเทศฝรั่งเศส
บราซิล โคลัมเบีย เอกวาดอร์ โกตดิววั ร์ ซีนีกลั แคเมอรูน เบลเยี่ยม ปานามา เวียดนาม และประเทศไทย ภายใต้ การบริ หารงาน
ของ Casino Group ดังกล่าว อาจช่วยเสริ มกับธุรกิจ “บิ๊กซี ช็อปปิ ง้ ออนไลน์” ของ BIGC ในปั จจุบนั รวมไปถึงธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) ของ BJC ที่อยู่ระหว่างการเริ่มต้ นได้ อีกด้ วย
ทังนี
้ ้ ในอนาคตบริ ษัทฯ อาจมีโอกาสที่จะปรับโครงสร้ างการถือหุ้นให้ BIGC เป็ นผู้ถือหุ้นใน C-Distribution Asia ได้ ร้อยละ 100
ซึง่ จะส่งผลให้ BIGC สามารถบริ หารจัดการ และสนับสนุนธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) ของ BIGC ได้ อย่าง
เต็มที่
ข้ อด้ อยของการทารายการ
1) บริษัทฯ จะไม่ ได้ เป็ นเจ้ าของชื่อการค้ า Cdiscount
ตามที่ได้ กล่าวในข้ างต้ นว่าชื่อการค้ า Cdiscount เป็ นส่วนหนึ่งของ Cnova ที่อยู่ภายใต้ การบริ หารงานของ Casino Group
ดังนัน้ ภายหลังการเข้ าทารายการ CDT จะต้ องเปลี่ยนชื่อการค้ าของ www.cdiscount.co.th โดย CDT มีระยะเวลาในการใช้
ชื่อการค้ าดังกล่าวได้ ไม่เกิน 6 เดือน โดยไม่มีค่าใช้ จ่าย และสามารถใช้ ระบบสนับสนุนต่างๆ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560
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ทังนี
้ ้ บริษัทฯ เห็นว่าระยะเวลาดังกล่าวเป็ นระยะเวลาที่เพียงพอต่อการดาเนินการเพื่อรองรับการเปลี่ยนชื่อการค้ า รวมถึงการ
เรียนรู้เพื่อจัดเตรียมระบบสนับสนุนของตนเอง
ทังนี
้ ้ การเปลี่ยนแปลงชื่อการค้ าของเว็บไซต์ www.cdiscount.co.th ที่จะเกิดขึน้ ในอนาคต อาจส่งผลกระทบต่อผู้บริ โภค
(Market Sentiment) โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้ าที่มีความภักดี (Brand Loyalty) กับชื่อการค้ า Cdiscount ซึง่ อาจมีผลกระทบต่อ
ยอดขายในอนาคตในช่วงที่เกิดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีแผนการดาเนินงานเพื่อลดผลกระทบที่อาจจะ
เกิดขึ ้นดังกล่าว และเพิ่มสนับสนุนการเปลี่ยนชื่อการค้ าที่จะเกิดขึ ้นในอนาคต เช่น การจัดกิจกรรมทางการตลาด
2) เพิ่มภาระเงินกู้ยืมและค่ าใช้ จ่ายดอกเบีย้ จากสถาบันการเงินเพื่อเป็ นแหล่ งเงินทุนสาหรับการเข้ าทารายการ
ตามแผนงาน บริษัทฯ จะกู้เงินจากวงเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน (Bridging Loan) ระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน เพื่อ
ใช้ เป็ นแหล่งเงินทุนในการเข้ าทารายการ ซึ่งบริ ษัทฯ ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาข้ อเสนอและเงื่อนไขการกู้ยืมจากสถาบัน
การเงินต่างๆ ทังนี
้ ้ สาหรับเงินทุนในการเข้ าซื ้อหุ้นสามัญของ C-Distribution Asia ในสัดส่วนร้ อยละ 60 ในราคาซื ้อขายเป็ น
เงินรวมทังสิ
้ ้นจานวน 21.5 ล้ านยูโร หรื อประมาณ 856.00 ล้ านบาท และการชาระหนี ้ที่ C-Distribution Asia มีต่อบริ ษัทใน
กลุ่มผู้ขาย จานวนประมาณ 6.25 ล้ านยูโร หรือประมาณ 249.00 ล้ านบาทนัน้ บริษัทฯ จะกู้ยืมเงินในสกุลเงินยูโรเช่นเดียวกัน
กับการซื ้อหุ้นสามัญของ BIGC ที่ได้ กล่าวไว้ ข้างต้ น ทัง้ นี ้ ภายหลังจากการทาคาเสนอซื ้อหุ้นสามัญส่วนที่เหลือทัง้ หมดใน
BIGC แล้ ว บริษัทฯ จึงจะพิจารณาโครงสร้ างเงินทุนในสัดส่วนที่เหมาะสมอีกครัง้ เนื่องจากต้ องพิจารณาจานวนเงินทังหมดที
้
่
บริษัทฯ จะต้ องใช้ ในการได้ มาซึง่ หุ้นของ BIGC จากการทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ประกอบ โดยบริษัทฯ อาจมีการกู้ยืมระยะยาว
จากสถาบันการเงิน หรือการออกตราสารหนี ้ต่างๆ รวมถึงการเพิ่มทุน
อนึ่ง ณ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษัทฯ มีหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยจานวน 14,975.21 ล้ านบาท และมีอตั ราส่วนหนี ้สินที่มีภาระ
ดอกเบี ้ยต่อทุน 0.72 เท่า ภายหลังจากการเข้ าทารายการเข้ าซื ้อหุ้นสามัญทังหมดของ
้
BIGC และ C-Distribution Asia แล้ ว
บริ ษัทฯ จะมีหนี ้สินที่ภาระดอกเบี ้ย และอัตราส่วนหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยต่อทุนในกรณีต่างๆ ซึง่ ปรากฏอยู่ในส่วนที่ 1 ข้ อ
1.2.2 ของรายงานฉบับนี ้
3) ผลการดาเนินงานของกลุ่มบริษัทอาจด้ อยลง
ภายหลังการเข้ าทารายการดังกล่าว C-Distribution Asia และ CDT จะมีสถานะเป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึง่ จะทาให้ บริ ษัทฯ
อาจต้ องรับรู้ ผลขาดทุนจากการดาเนินงานของ C-Distribution Asia และ CDT ในงบการเงินของบริ ษัทฯ ก่อนที่ธุรกิจจะมี
ความสามารถในการสร้ างกาไรที่ดีขึ ้นในอนาคตตามการคาดการณ์ ซึง่ อาจทาให้ ผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ด้ อยลงจาก
การจัดทางบการเงินรวมดังกล่าว ทังนี
้ ้ สาหรับปี 2558 CDT ซึง่ เป็ นบริ ษัทที่ดาเนินธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศ
ไทยผ่านเว็บไซต์ www.cdiscount.co.th มีรายได้ รวมจานวน 508 ล้ านบาท และมีผลการดาเนินงานขาดทุนสุทธิ 304 ล้ าน
บาท ซึ่งจากแบบรายงาน 56-1 ของ BIGC ในปี 2557 ระบุว่าเป็ นปกติสาหรั บธุรกิจพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ที่จะมีผล
ประกอบการขาดทุนในช่วงเริ่ มต้ นของการดาเนิ นธุรกิจ เนื่องจากมีการลงทุนในโครงสร้ างพื ้นฐาน รวมถึงค่าใช้ จ่ายในการ
ส่งเสริมการขายต่างๆ ที่จะช่วยสร้ างความสนใจให้ ลกู ค้ าเข้ าชมเว็บไซต์
4) เป็ นการลงทุนในธุรกิจใหม่ ท่กี ลุ่มบริษัทมีประสบการณ์ ในการดาเนินธุรกิจที่จากัด
ด้ วยเหตุที่กลุ่มบริษัทเพิ่งเริ่มดาเนินธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้ บริ ษัท บีเจซี คอมเมิร์ซ จากัด ซึง่ ดาเนินธุรกิจ ค้ าปลีก
ผ่ า นเว็ บไซต์ 3 เว็ บ ไซต์ ได้ แ ก่ www.voltztore.com www.asiabooks.com และ www.ogenkistore.com มาเป็ นเวลา
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ประมาณ 1 ปี ซึง่ ด้ วยประสบการณ์ในการดาเนินธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่มบริ ษัทที่ยงั มีจากัด อาจทาให้ บริ ษัทฯ
ต้ องใช้ ระยะเวลาในการศึกษาธุรกิจและพึง่ พิงความรู้ และประสบการณ์ของบุคลากรเดิมของ C-Distribution Asia และ CDT
ในช่วงแรกของการเข้ าบริหารจัดการธุรกิจของทังสองกิ
้
จการ
5) ผลกระทบจากการบันทึกค่ าความนิยมของ C-Distribution Asia ในงบการเงินรวมของบริษัทฯ
ภายหลังการเข้ าทารายการในครัง้ นี ้ บริษัทฯ อาจได้ รับผลกระทบจากการบันทึก ค่าความนิยม (Goodwill) ในกรณีที่ราคาเข้ า
ซื ้อหุ้นสามัญของ C-Distribution Asia มีมลู ค่าสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี ้สินของ C-Distribution Asia ณ วัน
ทาการซื ้อขาย (ค่าความนิยม เท่ากับส่วนต่างของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ ซึง่ รวมถึงสินทรัพย์ที่มีตัวตนและไม่มีตัวตน
และหนี ้สินของกิจการเป้าหมายกับมูลค่าซื ้อขายจริ งในบัญชี) โดยมูลค่าในการเข้ าทารายการครัง้ นี ้อยู่ที่ 21.5 ล้ านยูโร หรื อ
ประมาณ 856.00 ล้ านบาท ในขณะที่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 อ้ างอิงจากงบการเงินฉบับตรวจสอบของ BIGC นัน้ CDistribution Asia มีสินทรัพย์จานวน 564 ล้ านบาท และหนี ้สินจานวน 388 ล้ านบาท สาหรับCDT มีสินทรัพย์จานวน 478
ล้ านบาท และหนี ้สินจานวน 891 ล้ านบาท โดยในกรณีภายหลังการเข้ าทารายการ กลุ่มบริ ษัทไม่สามารถปรับปรุ งผลการ
ดาเนินงานได้ ตามที่คาดการณ์ไว้ อาจส่งผลให้ บริษัทฯ ต้ องทาการประเมินการด้ อยค่าของสินทรัพย์ค่าความนิยมดังกล่าวใน
ภายหลัง ซึง่ จะมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯ ในอนาคต
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ จะต้ องมีการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนีส้ ิ นของ C-Distribution Asia ทัง้ ที่มีตวั ตนและไม่มี
ตัวตน ณ วันทาการซื ้อขาย ภายหลังจากการเข้ าซื ้อเงินลงทุนในครัง้ นี ้เสร็ จสมบูรณ์ ซึง่ หากภายหลังจากการประเมินมูลค่า
ยุติธรรม และบริษัทฯ ต้ องบันทึกค่าความนิยมในจานวนที่สงู อาจส่งผลกระทบต่อการคานวณขนาดรายการได้ มาจาหน่ายไป
และ/หรื อ รายการที่เกี่ยวโยงกันในอนาคต (ถ้ ามี) ของบริ ษัทฯ และในกรณีที่กลุ่มบริ ษัทมีการเข้ าทารายการได้ มาจาหน่ายไป
และ/หรือ รายการที่เกี่ยวโยงกันในอนาคต บริษัทฯ จะปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องกับการเข้ าทารายการดังกล่าว
ความเสี่ยงในการทารายการ
1) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
เนื่องจากบริษัทฯ จะชาระค่าหุ้นสามัญของ C-Distribution Asia จานวน 21.5 ล้ านยูโร หรื อประมาณ 856.00 ล้ านบาท รวมถึง
เงื่อนไขตามสัญญากาหนดให้ ผ้ ซู ื ้อจะต้ องชาระหนี ้ที่ C- Distribution Asia มีต่อบริษัทในกลุ่มของผู้ขาย ณ วันที่การซื ้อขายเสร็ จ
สมบูรณ์ (จานวนประมาณ 6.25 ล้ านยูโร หรื อประมาณ 249.00 ล้ านบาท) ให้ แก่ผ้ ขู ายเป็ นเงินสกุลยูโร โดยที่บริ ษัทฯ มีการ
กู้ยืมเงินในสกุลยูโรเช่นกัน ดังนัน้ บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในการจ่ายชาระคืนหนี ้เงินกู้
ในครัง้ นี ้ ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ เห็นว่าบริ ษัทฯ มีระยะเวลาในการจ่ายชาระคืนหนี ้เงินกู้ระยะสันในสกุ
้
ลยูโร ในระยะเวลาไม่เกิน 12
เดือน จากแหล่งเงินทุนระยะยาวที่บริ ษัทฯ จะจัดหาในอนาคต ซึ่งบริ ษัทฯ จะสามารถเลือกจ่ายชาระคืนได้ ในระยะเวลาที่
อัตราแลกเปลี่ยนเหมาะสม และเป็ นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
2) ความเสี่ยงกรณีท่ผี ลการดาเนินงานของ C-Distribution Asia ไม่ เป็ นไปตามที่คาดการณ์ ไว้
กรณีที่ผลการดาเนินงานของ C-Distribution Asia ไม่เป็ นไปตามที่คาดการณ์ไว้ ซึง่ อาจเกิดขึ ้นได้ จากหลายสาเหตุ เช่น การ
ชะลอตัวของเศรษฐกิจ และ/หรื อ ภาวการณ์ แข่งขันในธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่อาจเพิ่มขึน้ จากการมีผ้ ปู ระกอบการ
เพิ่มขึ ้น กรณีดงั กล่าวอาจส่งผลให้ ผลตอบแทนที่บริ ษัทฯ คาดว่าจะได้ รับจากการลงทุนใน C-Distribution Asia ไม่เป็ นไป
ตามที่คาดการณ์ไว้ ส่งผลให้ บริษัทฯ อาจต้ องมีการด้ อยค่าเงินลงทุนดังกล่าว
64

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์

2.3

ความเป็ นธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการ

2.3.1

ความเป็ นธรรมของราคาในการเข้ าทารายการ

สาหรับการประเมินราคาของหุ้นของ C-Distribution Asia เนื่องจาก C-Distribution Asia ประกอบกิจการดาเนินการธุรกิจเป็ นผู้ถือ
หุ้นในบริ ษัทจากัด โดยถือหุ้นใน CDT และธุรกิจออนไลน์ในเวียดนาม ซึง่ ก่อนการเข้ าทารายการ ผู้ขายจะทาการขายหุ้นทังหมด
้
ของธุรกิจออนไลน์ในเวียดนามออก เหลือ CDT เพียงบริ ษัทเดียวเท่านัน้ ราคาของหุ้นทังหมดของ
้
C-Distribution Asia จึงสามารถ
ประเมินด้ วยการประเมินราคาหุ้น CDT ที่ C-Distribution Asia เป็ นเจ้ าของ ทังนี
้ ้ C-Distribution Asia ถือหุ้นร้ อยละ 70 ใน CDT
สมมติฐานที่สาคัญในการจัดทาความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระขึ ้นอยู่กบั สมมติฐานดังต่อไปนี:้
 ที่ปรึ กษาทางการเงินอิส ระไม่มีเ หตุอันควรสงสัยว่าข้ อ มูล และเอกสารทัง้ หมด อันได้ แก่ งบการเงิน ข้ อมูล สาธารณะ
ประมาณการทางการเงินและแผนธุรกิจ ที่จดั ทาโดยฝ่ ายบริ หารของบริ ษัท รวมถึงเอกสารอื่นๆ ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระที่ได้ รับจากบริษัทรวมถึงการสัมภาษณ์ฝ่ายบริหารของบริษัท ขาดความถูกต้ องและความครบถ้ วนในสาระสาคัญอัน
จะส่งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อการวิเคราะห์ข้อมูล
 ไม่มีเหตุการณ์ ที่เกิดขึน้ แล้ ว กาลังจะเกิด หรื อมีความเป็ นไปได้ ว่าจะเกิด บนสมมติฐานที่ใช้ ในการทาความเห็นของที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระ ที่ส่งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อผลประกอบการและสถานะทางการเงินของบริษัทหรือบริษัท
เป้าหมายรวมไปถึงเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี ้:
o ไม่มีความเสี่ยงอื่น ๆ ที่อาจส่งผลให้ เกิดความล่าช้ าหรือมีผลกระทบทาให้ ราคาเข้ าซื ้อกิจการเพิ่มขึ ้น
o รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ จดั ทาขึ ้นโดยอ้ างอิงจากสภาวะทางเศรษฐกิจและปั จจัยอื่นๆ
ณ เวลาของการจัดทาเท่านัน้ ดังนัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจะไม่สามารถประเมินผลกระทบที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และองค์ประกอบต่างๆ ภายหลังช่วงเวลาในการศึกษาและไม่มีภาระผูกพันในการ
เปลี่ยนแปลงและปรับปรุงข้ อมูลดังกล่าวให้ เป็ นปั จจุบนั
o ไม่มีเหตุการณ์ อื่นใด (Material Adverse Event) รวมถึงแต่ไม่จากัด เช่น ภาวะเศรษฐกิจ การเมือ ง หรื อ
กฎหมาย ที่อาจส่งผลกระทบถึงบริษัทเป้าหมายอย่างมีนยั สาคัญ
การประเมินมูลค่ าส่ วนของผู้ถือหุ้นของ CDT
วิธีพจิ ารณาความสมเหตุสมผลของราคาเข้ าซือ้ กิจการ
ในการพิจารณาความสมเหตุสมผลของราคาเสนอซื ้อ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ จัดทาการประเมินมูลค่าของบริ ษัทเป้าหมาย
ด้ วยวิธีดงั ต่อไปนี ้
2.3.1.1 วิธีประเมินมูลค่าตามบัญชี (Book Value Approach)
2.3.1.2 วิธีการเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการประเภทเดียวกันหรือใกล้ เคียง (Market Comparables Approach)
 มูลค่ากิจการ (Enterprise Value: EV) ต่อกาไรจากการดาเนินงานก่อนหักดอกเบี ย้ ภาษี ค่าเสื่อมราคาและ
ค่าใช้ จ่ายตัดจาหน่าย (EV/EBITDA Multiple)
 มูลค่ากิจการต่อรายได้ (EV/Sales Multiple)
 ราคาปิ ดต่อกาไรต่อหุ้น (P/E Multiple)
 ราคาปิ ดต่อมูลค่าทางบัญชี (P/BV Multiple)
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หมายเหตุ : ในการคานวณตัวเลขต่างๆ ในรายงานฉบับนี ้ ตัวเลขทศนิยมเกิดจากการปั ดเศษทศนิยม ตาแหน่งที่ 2 หรือ 3 แล้ วแต่กรณี ทาให้
ตัวเลขทีค่ านวณได้ อาจไม่ตรงกับผลลัพธ์ ที่เกิดจากการคานวณดังที่แสดงไว้ ในรายงานฉบับนี ้

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ พิจารณาความเหมาะสมของวิธีการประเมินมูลค่าในแต่ละวิธีดงั นี ้
2.3.1.1 วิธีประเมินมูลค่ าตามบัญชี (Book Value Approach)
วิธีการประเมินมูลค่าตามบัญชี (Book Value Approach) อ้ างอิงจากมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินของ CDT ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558 มีรายละเอียดของรายการแสดงในตารางด้ านล่างดังนี ้
รายการ (หน่ วย:ล้ านบาท)
1) ทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ ว
2) กาไรสะสม
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ส่ วนของผู้ถือหุ้นที่ C-Distribution Asia เป็ นเจ้ าของ (ร้ อยละ 70)

31 ธันวาคม 2558
100.00
(208.91)
(108.91)
(76.24)

หมายเหตุ : งบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึง่ เป็ นงบภายในที่ยงั ไม่ได้ รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชี

จากวิธีการข้ างต้ น มูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นของ CDT ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีมลู ค่ารวมติดลบ 76.24 ล้ านบาท วิธีการ
ประเมินมูลค่าตามบัญชีเป็ นการแสดงมูลค่าทางบัญชีของ CDT ณ ช่วงเวลาหนึ่ง โดยมิคานึงถึงประมาณการผลการดาเนินงานใน
อนาคต แนวโน้ มของอุตสาหกรรม และมูลค่ ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี ้สินของ CDT ดังนัน้ ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระจึงมี
ความเห็นว่าวิธีประเมินมูลค่าดังกล่าวเป็ นวิธีที่ไม่เหมาะสมสาหรับการประเมินรายการนี ้
2.3.1.2 วิธีการเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการประเภทเดียวกันหรือใกล้ เคียง (Market Comparable
Approach)
วิธีการเปรี ยบเทียบอัตราส่วนมูลค่าตลาด (Market Comparables Approach) เป็ นวิธีการประเมินมูลค่าของกิจการภายใต้
สมมติฐานที่ว่ากลุ่มของกิจการที่ประกอบธุรกิจลักษณะคล้ ายคลึงกันควรจะมีอัตราส่วนราคาการซื ้อขายที่ใกล้ เคียงกัน ทัง้ นี ้ ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ พิจารณาบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกันหรื อใกล้ เคียงกัน ทังในประเทศ
้
และต่างประเทศ
การประเมินมูลค่าโดยการใช้ วิธีการเปรี ยบเทียบอัตราส่วนมูลค่าตลาด (Market Comparables Approach)นัน้ แสดงให้ เห็นถึง
กลไกของตลาดและมุมมองของนักลงทุนที่มีต่อบริ ษัท ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง อย่างไรก็ตาม แต่ละบริ ษัทที่นามาเปรี ยบเทียบนัน้ มี
ความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็ นด้ านนโยบายทางการบัญชี (การรับรู้รายได้ และการบันทึกหนี ้สูญและหนี ้สงสัยจะสูญ) นโยบายการ
ลงทุน ขนาดของกิจการ โครงสร้ างต้ นทุน แหล่งที่มาของรายได้ อื่นๆ และคุณภาพของกิจการ รวมถึงคุณภาพของสินทรัพย์อีกด้ วย
ทังนี
้ ้ เนื่องจากรายชื่อของบริ ษัทที่ได้ นามาเปรี ยบเทียบนัน้ อาจจะไม่ได้ ครอบคลุมบริ ษัทที่คล้ ายคลึงกันทัง้ หมดและอาจมีความ
แตกต่างกันในหลายๆ ประการดังที่อธิบายไปแล้ วข้ างต้ น ดังนัน้ การเปรี ยบเทียบจะถูกนาเสนออย่างจากัดและมีจดุ ประสงค์ เพียง
เพื่อแสดงประกอบการอธิบายเท่านัน้ โดยค่าที่ได้ แสดงดังต่อไปนี ้จะสะท้ อนถึงมูลค่าของผู้ถือหุ้นส่วนน้ อยและไม่รวมส่วนเพิ่มจาก
การมีอานาจควบคุม (Control Premium) เข้ าในการคานวณ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ สรุ ปข้ อมูลบริ ษัทอื่นที่ประกอบกิจการ
ประเภทเดียวกันหรือใกล้ เคียงกัน ดังนี ้
1. Ocado Group Plc.
Ocado Group เป็ นบริษัทสัญชาติองั กฤษก่อตังเมื
้ ่อปี 2543 ดาเนินธุรกิจออนไลน์ซเู ปอร์ มาร์ เก็ต บริ การส่งตรงจากคลังสินค้ าถึงบ้ าน
โดยไม่มีหน้ าร้ าน Ocado Group และเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน ณ สิ ้นปี 2557 บริ ษัทมีรายได้ 948.8 ล้ าน
ปอนด์ (ประมาณ 48,871.7 ล้ านบาท) และมีกาไรทังสิ
้ ้น 7.3 ล้ านปอนด์ (ประมาณ 376.0 ล้ านบาท)
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2. Cnova N.V.
Cnovaเป็ นบริ ษัทสัญชาติเนเธอร์ แลนด์ ก่อตัง้ เมื่อปี 2557 ดาเนินธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commence) ภายในชื่อการค้ า
“Cdiscount” เป็ นส่วนหนึ่ง Groupe Casino และเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ ก ณ สิ ้นปี 2557 บริ ษัทมีรายได้
3,473.8 ล้ านยูโร (ประมาณ 140,185.9 ล้ านบาท) และขาดทุนทังสิ
้ ้น 54.4 ล้ านยูโร (ประมาณ 2,195.3 ล้ านบาท)
3. E-Commerce China Dangdang Inc.
E-Commerce China Dangdang เป็ นบริ ษัทสัญชาติจีน ก่อตังเมื
้ ่อปี 2542 ดาเนินธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commence)
ภายให้ ชื่อการค้ า “Dangdang” และเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ ก ณ สิ ้นปี 2557 บริ ษัทมีรายได้ 7,635.5 ล้ าน
หยวน (ประมาณ 40,864.4 ล้ านบาท) และมีกาไรทังสิ
้ ้น 88.1 ล้ านหยวน (ประมาณ 471.5 ล้ านบาท)
4. Amazon.com, Inc.
Amazon.com เป็ นบริ ษัทสัญชาติอเมริ กัน ก่อตัง้ เมื่อปี 2537 ดาเนินธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commence) และการ
ประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing) ภายให้ ชื่อการค้ า “Amazon” และเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลั กทรัพย์
นิวยอร์ ก ณ สิ ้นปี 2558 บริ ษัทมีรายได้ 107,000 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ (ประมาณ 3,852,749.0 ล้ านบาท) และมีกาไรทังสิ
้ ้น 596.0
ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ (ประมาณ 21,460.2 ล้ านบาท)
5. JD.com, Inc.
JD.com เป็ นบริษัทสัญชาติจีน ก่อตังเมื
้ ่อปี 2541 ดาเนินธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commence) ภายให้ ชื่อการค้ า “JD” และ
เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ ก ณ สิ ้นปี 2557 บริ ษัทมีรายได้ 115,000ล้ านหยวน (ประมาณ 615,468.5 ล้ าน
บาท)และขาดทุนทังสิ
้ ้น 5,103 ล้ านหยวน (ประมาณ 27,310.7 ล้ านบาท)
6. Liberty Interactive Corporation
Liberty Interactive Corporation เป็ นบริษัทสัญชาติอเมริกา ก่อตังเมื
้ ่อปี 2541 โดยแรกเริ่มเป็ นแผนกหนึง่ ของ Liberty Media โดย
กลุ่มบริษัทถือหุ้นในกิจการด้ านดิจิตอล มีเดีย และการสื่อสารเป็ นหลัก ณ สิ ้นปี 2557 บริ ษัทมีรายได้ 10,499.0 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ
(ประมาณ 346,089.0 ล้ านบาท) และมีกาไรทังสิ
้ ้น 537.0 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ (ประมาณ 17,701.7 ล้ านบาท)
7. Zalando SE
Zalando เป็ นบริ ษัทสัญชาติเยอรมัน ก่อตังเมื
้ ่อปี 2551 ดาเนินธุรกิจด้ านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic commerce) โดยมี
แพลตฟอร์ ม ออนไลน์ครอบคลุมร้ านค้ า เน้ นขายรองเท้ า เสื ้อผ้ า และสินค้ าแฟชัน่ ณ สิ ้นปี 2557 บริ ษัทมีรายได้ 2,214.0 ล้ านยูโร
(ประมาณ 89,346.4 ล้ านบาท) และมีกาไรทังสิ
้ ้น 47.1ล้ านยูโร (ประมาณ 1,900.7 ล้ านบาท)
8. Vipshop Holdings Limited
Vipshop Holdings Limited ประกอบธุรกิจขายสินค้ าราคาถูกผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ ในประเทศจีน เน้ นขายสินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพและ
ได้ รับความนิยมสูง โดยขายถูกกว่าราคาตามร้ านค้ าค่อนข้ างมาก ณ สิ ้นปี 2557 บริ ษัทมีรายได้ 3,773.7 ล้ านหยวน (ประมาณ
20,196.3 ล้ านบาท) และมีกาไรทังสิ
้ ้น 137.3 ล้ านหยวน (ประมาณ 734.6 ล้ านบาท)
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9. Rocket Internet SE
Rocket Internet เป็ นบริษัทสัญชาติเยอรมัน ก่อตังเมื
้ ่อปี 2550 ประกอบธุรกิจด้ านอินเตอร์ เน็ต โดยสร้ างแพลตฟอร์ มออนไลน์ และ
ถือหุ้นในบริษัทที่ประกอบกิจการด้ านธุรกิจออนไลน์อีกหลายแห่งทัว่ โลก นอกจากประเทศจีนและอเมริกา บริ ษัทมีพนักงานรวมกว่า
30,000 ครอบคลุมบริษัทในเครือข่ายกว่า 110 ประเทศ ณ สิ ้นปี 2557บริษัทมีรายได้ 177.2 ล้ านยูโร (ประมาณ 7,149.3 ล้ านบาท)
และมีผลขาดทุนทังสิ
้ ้น 20.2ล้ านยูโร (ประมาณ 814.4 ล้ านบาท)
10. ASOS Plc
ASOS ประกอบธุรกิจด้ านแฟชัน่ ออนไลน์ทวั่ โลก โดยมีฐานอยู่ที่สหราชอาณาจักร โดยเน้ นสินค้ าที่ทนั สมัย และความหลากหลายของ
สินค้ ากว่า 75,000 ตราสินค้ า รวมไปถึงตราสินค้ าของตนเอง และมีพนักงานกว่า 2,000 คน ณ สิ ้นปี 2557 บริ ษัทมีรายได้ 975.5 ล้ าน
ปอนด์ (ประมาณ 50,240.1 ล้ านบาท) และมีกาไรทังสิ
้ ้น 36.6 ล้ านปอนด์ (ประมาณ 1,884.5 ล้ านบาท)
11. Start Today Co., Ltd.
Start Today เป็ นบริษัทสัญชาติญี่ปนุ่ ดาเนินธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commence) โดยมีเว็บไซต์ขายสินค้ าแฟชัน่ ออนไลน์
ภายใต้ ชื่อ “ZOZOTOWN” รวมไปถึงการให้ บริ การที่เกี่ยวข้ อง ณ สิน้ ปี 2557 บริ ษัทมีรายได้ 114.7 พันล้ านเยน (ประมาณ
34,718.2 ล้ านบาท) และมีกาไรทังสิ
้ ้น 7.8 พันล้ านเยน (ประมาณ 2,360.6 ล้ านบาท)
12. YOOX Net-A-Porter Group S.p.A
YOOX Net-A-Porter Group S.p.A เป็ นบริ ษัทสัญชาติอิตาลี ก่อตังเมื
้ ่อปี 2558 จากการรวมกิจการของ YOOX Group และ NetA-Porter Group ปั จจุบนั ดาเนินธุรกิจขายสินค้ าออนไลน์ โดยเน้ นเสือ้ ผ้ าและเครื่ องประดับทั ง้ ผู้ชายและผู้หญิง ณ สิน้ ปี 2557
บริษัทมีรายได้ 524.3 ล้ านยูโร (ประมาณ 21,158.2 ล้ านบาท) และมีกาไรทังสิ
้ ้น 13.8ล้ านยูโร (ประมาณ 556.9 ล้ านบาท)
13. AO World Plc.
AO World ก่อตังเมื
้ ่อปี 2543 ดาเนินธุรกิจค้ าปลีกออนไลน์ ในสหราชอาณาจักร โดยเน้ นขายสินค้ าประเภทเครื่ องใช้ ในครัวเรื อน ณ
สิ ้นปี 2557 บริ ษัทมีรายได้ 384.9 ล้ านปอนด์ (ประมาณ 19,823.7 ล้ านบาท) และมีกาไรทังสิ
้ ้น 9.6 ล้ านปอนด์ (ประมาณ 494.4
ล้ านบาท)
14. Zooplus AG
Zooplus ก่อตังเมื
้ ่อปี 2542 ดาเนินธุรกิจขายสินค้ าเกี่ยวกับสัตว์เลี ้ยงผ่านทางเว็บไซต์ออนไลน์ โดยมีสานักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศ
เยอรมัน ปั จจุบนั มีการส่งสินค้ าไปทัว่ โลกกว่า 28 ประเทศ ณ สิ ้นปี 2557 บริ ษัทมีรายได้ 570.9 ล้ านยูโร (ประมาณ 23,037.2 ล้ าน
บาท) และมีกาไรทังสิ
้ ้น 5.2 ล้ านยูโร (ประมาณ 210.5 ล้ านบาท)
15. B2W Companhia Digital
B2W Companhia Digitalเป็ นผู้ประกอบการค้ าปลีกรายใหญ่ในละตินอเมริ กา จากการควบรวมกิจการของ Americanas.com
และ Submarino.com ปั จจุบนั ดาเนินธุรกิจผ่านเว็บไซต์ “Submarino.com” “Americanas.com” “Shoptime” “Soubarato” และ
“Ingresso.com” และมีพนักงานกว่า 2,300 คน ณ สิ ้นปี 2557 บริษัทมีรายได้ 9,094.7ล้ านเรียล (ประมาณ 731.4 ล้ านบาท) และมี
ผลขาดทุนทังสิ
้ ้น 163.3 ล้ านเรียล (ประมาณ 13.1 ล้ านบาท)
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16. Boohoo.com Plc.
Boohoo.com เป็ นบริ ษัทในสหราชอาณาจักร ก่อตังเมื
้ ่อปี 2549 ประกอบธุรกิจค้ าปลีกออนไลน์ โดยเน้ นขายเสือ้ ผ้ า และสินค้ า
แฟชัน่ ภายใต้ ตราสินค้ าของตนเอง โดยบริ ษัทดาเนินการเองครบวงจร ตังแต่
้ ออกแบบ จัดซื ้อ ทาการตลาด ตลอดจนการจาหน่าย
สินค้ าไปกว่า 100 ประเทศทัว่ โลก ณ สิ ้นปี 2557 บริษัทมีรายได้ 109.8 ล้ านปอนด์ (ประมาณ 5,655.1 ล้ านบาท) และมีกาไรทังสิ
้ ้น
8.4 ล้ านปอนด์ (ประมาณ 432.6 ล้ านบาท)
การประเมิ นมูลค่าโดยวิธี เปรี ย บเทียบกับ บริ ษัทอื่นที่ ประกอบกิ จการประเภทเดียวกันหรื อใกล้ เคียงกันนัน้ จะประเมินโดยใช้
อัตราส่วนมูลค่าตลาด (Market Comparables) ดังต่อไปนี ้
 มูลค่ากิจการ (Enterprise Value: EV) ต่อกาไรจากการดาเนินงานก่อนหักดอกเบี ้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้ จ่ายตัด

จาหน่าย (EV/EBITDA Multiple)
 มูลค่ากิจการต่อรายได้ (EV/Sales Multiple)
 ราคาปิ ดต่อกาไรต่อหุ้น (P/E Multiple)
 ราคาปิ ดต่อมูลค่าทางบัญชี (P/BV Multiple)
เนื่องจาก กาไรจากการดาเนินงานก่อนหักดอกเบี ้ย ภาษี ค่าเสือ่ มราคาและค่าใช้ จ่ายตัดจาหน่าย กาไร และมูลค่าทางบัญชี ของ CDT มีคา่
เป็ นลบ จึงไม่สามารถคานวณมูลค่าของบริษัทเป้าหมายได้ นอกจากนี ้ เนื่องจาก CDT เป็ นธุรกิจออนไลน์ที่อยู่ในช่วงที่กาลังเติบโต
อัตราส่วน EV/EBITDA P/E และ P/BV จึงไม่เหมาะสมที่จะนามาใช้ คานวณหามูลค่าของ CDT
อัตราส่ วนมูลค่ ากิจการต่ อรายได้ (EV/Sales Multiple)
การประเมินมูลค่าโดยวิธีนีค้ านวณโดยการคูณรายได้ ของ CDT กับอัตราส่วน EV/Sales ของบริ ษัทในกลุ่มที่ประกอบกิจการ
ใกล้ เคียงกันดังที่จะกล่าวต่อไปเพื่อประเมินมูลค่าของ CDT ซึง่ ทางที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ หกั หนี ้สินทังหมดจากมู
้
ลค่า กิจการ
ออก และบวกเงิน สด รวมทัง้ รายการเทียบเท่าเงินสดของกิจการกลับเข้ าไปเพื่อใช้ ในการหามูลค่าของส่ว นของผู้ถือหุ้น ทัง้ นี ้
อัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อรายได้ มีความเหมาะสมเนื่องจาก
 การประเมินมูลค่าด้ วยรายได้ เป็ นวิธีที่เหมาะสมสาหรับธุรกิจออนไลน์ในช่วงที่กาลังเติบโต
 มีข้อมูลที่เปิ ดเผยต่อสาธารณะที่จากัด
 ข้ อมูลที่ใช้ ในการคานวณเปรียบเทียบอัตราส่วนอื่นๆ ติดลบ
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บริษัท

ตาราง: บริษทั ที่ประกอบกิจการประเภทเดียวกันหรือใกล้ เคียงกันในต่ างประเทศ
มูลค่ าตลาด
EV/Sales
ประเทศ
(ล้ านบาท)
LTM
2555
2556
2557
2558
2559
สหราชอาณาจักร 78,388
1.43 x 2.30 x 1.97 x 1.65 x 1.41 x 1.23 x
เนเธอร์ แลนด์
36,275
0.27 x 0.50 x 0.34 x 0.29 x 0.28 x 0.28 x

Ocado Group Plc.
Cnova N.V.
E-Commerce China Dangdang
จีน
12,135
Inc.
Amazon.com, Inc.
สหรัฐอเมริกา
8,198,725
JD.com, Inc.
จีน
935,301
Liberty Interactive Corporation
สหรัฐอเมริกา
404,314
Zalando SE
เยอรมัน
275,485
Vipshop Holdings Limited
จีน
208,116
Rocket Internet SE
เยอรมัน
140,802
ASOS Plc.
สหราชอาณาจักร 119,525
Start Today Co., Ltd.
ญี่ปนุ่
113,851
YOOX Net-A-Porter Group S.p.A
อิตาลี
90,084
AO World Plc.
สหราชอาณาจักร 34,761
Zooplus AG
เยอรมัน
30,196
B2W Companhia Digital
บราซิล
29,837
Boohoo.com Plc.
สหราชอาณาจักร 26,015
ค่ าสูงสุด
ค่ ามัธยฐาน
ค่ าเฉลี่ย
ค่ าต่าสุด

2560
1.08 x
0.25 x

CAGR รายได้ ตัง้ แต่ ปี 2557
1 ปี
2 ปี
3 ปี
17.1% 15.5% 15.2%
2.5%
1.9%
5.1%

0.06 x

0.11 x

0.09 x

0.07 x

NA

NA

NA

NA

NA

NA

2.13 x
0.96 x
1.88 x
2.12 x
1.01 x
3.98 x
1.91 x
7.41 x
3.85 x
1.23 x
1.03 x
0.67 x
2.72 x
7.41 x
1.66 x
2.04 x
0.06 x

3.73 x
3.74 x
1.66 x
5.04 x
8.87 x
17.90 x
3.45 x
10.75 x
6.12 x
2.49 x
2.14 x
1.24 x
7.29 x
17.90 x
3.59 x
4.83 x
0.11 x

3.06 x
2.23 x
1.61 x
3.31 x
3.63 x
6.01 x
2.62 x
9.77 x
5.05 x
1.80 x
1.68 x
0.98 x
4.32 x
9.77 x
2.43 x
3.03 x
0.09 x

2.56 x
1.35 x
1.56 x
2.64 x
1.59 x
4.19 x
2.12 x
8.93 x
4.39 x
1.40 x
1.26 x
0.75 x
3.29 x
8.93 x
1.62 x
2.38 x
0.07 x

2.13 x
0.87 x
1.79 x
1.97 x
0.93 x
2.76 x
1.77 x
7.32 x
1.47 x
1.14 x
1.00 x
0.64 x
2.43 x
7.32 x
1.47 x
1.86 x
0.28 x

1.76 x
0.62 x
1.54 x
1.57 x
0.67 x
1.62 x
1.48 x
5.97 x
1.17 x
0.89 x
0.79 x
0.54 x
1.93 x
5.97 x
1.23 x
1.47 x
0.28 x

1.47 x
0.47 x
1.45 x
1.28 x
0.53 x
0.73 x
1.23 x
5.03 x
0.98 x
0.70 x
0.64 x
0.45 x
1.59 x
5.03 x
0.98 x
1.19 x
0.25 x

20.4%
55.2%
-12.5%
34.1%
71.0%
51.5%
19.4%
22.1%
199.6%
22.9%
25.2%
17.1%
35.3%
199.6%
22.9%
38.7%
-12.5%

20.8%
47.3%
0.9%
29.7%
53.8%
60.6%
19.8%
22.3%
93.6%
25.4%
26.4%
17.8%
30.7%
93.6%
25.4%
31.1%
0.9%

20.4%
42.2%
2.7%
27.3%
44.5%
78.6%
19.9%
21.1%
65.0%
28.1%
25.6%
18.2%
27.5%
78.6%
25.6%
29.3%
2.7%

ที่มา : Bloomberg, Capital IQ และข้ อมูลบริษัท ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559
หมายเหตุ: กิจการประเภท Start-up มีอตั รา EV/Sales ที่แตกต่างกันมาก ขึ ้นอยูก่ บั สถานะการเริ่มของธุรกิจ ระดับสัดส่วนของธุรกิจออนไลน์ และศักยภายในการเติบโต
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ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ ประมาณการรายได้ ของ CDT ในปี 2559 และ 2560 ดังนี ้
หน่ วย: ล้ านบาท
รายได้ ของ BIGC จากธุรกิจค้ าปลีก
รายได้ ของ CDT จากการขาย
สัดส่วนรายได้ จากธุรกิจออนไลน์
อัตราการเติบโตรายได้ เฉลี่ยของ CDT ตังแต่
้ ปี 2557

ปี 2557
121,844.6
315.0
0.26%

ปี 2558
119,620.1
508.01
0.42%
61.3%

ปี 2559 E
123,451.7
631.0
0.51%
41.5%

ปี 2560 E
131,046.5
1,155.0
0.88%
54.2%

หมายเหตุ: 1รายได้ รวม

ซึง่ การประมาณการที่ได้ จากบริ ษัทฯ มีความสอดคล้ องกับข้ อมูลการเติบโตในปี 2558 ที่ ร้ อยละ 61.3 และคาดว่าจะยังสามารถ
เติบโตได้ อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี ้ CDT ยังมีโอกาสในการเติบโตได้ อีกมาก เนื่องจากสัดส่วนรายได้ จากการขายผ่านออนไลน์ยงั ต่า
กว่าผู้ประกอบการธุรกิจค้ าปลีกอื่นๆ
ตาราง: มูลค่ าของ CDT ที่ประเมินได้ ด้วยวิธี EV/Sales
ปี 2559 E
หน่ วย: ล้ านบาท
ปี 2558
631.0
รายได้
508.0
ผลสรุ ป
ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด
EV/Sales
1.86 x
7.32 x
1.47 x
5.97 x
EV
944.9
3,717.1
927.5
3,767.5
หนี ้สินสุทธิ (2558)
496.2
496.2
496.2
496.2
431.1
3,271.3
มูลค่าส่วนของผู้ถอื หุ้น
448.7
3,220.9
สัดส่วนการถือหุ้น
70.0%
70.0%
70.0%
70.0%
มูลค่ าส่ วนของผู้ถือหุ้นที่ C-Distribution
301.9
2,289.9
314.1
2,254.7
Asia เป็ นเจ้ าของ

ปี 2560 E
1,155.0
ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด
1.19 x
5.03 x
1,374.5 5,808.7
496.2
496.2
878.3
5,312.5
70.0%
70.0%
614.8

3,718.8

มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของ CDT ที่ C-Distribution Asia เป็ นเจ้ าของร้ อยละ 70 จากการประเมินมูลค่ากิจการด้ วยวิธี อตั ราส่วน
มูลค่ากิจการต่อรายได้ ในปี 2558 มีมลู ค่าประมาณ 314.1 ล้ านบาท ถึง 2,254.7 ล้ านบาท ในปี 2559 มีมลู ค่าประมาณ 301.9
ล้ านบาท ถึง 2,289.9 ล้ านบาท และปี 2560 มีมลู ค่าประมาณ 614.8 ล้ านบาท ถึง 3,718.8 ล้ านบาท
อัตราส่ วนมูลค่ ากิจการต่ อรายได้ (EV/Sales Multiple) ที่มีการปรับเปลี่ยนวิธกี ารประเมินเพิ่มเติม
อีกวิธีหนึ่งที่สามารถใช้ ในการประเมินมูลค่ากิจการ คือการใช้ วิธี อตั ราส่วนมูลค่ากิจการต่อรายได้ (EV/Sales Multiple) ที่มีการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการประเมินเพิ่มเติม ดังนี ้
 ใช้ อตั ราส่วน EV/Sales ในปี 2558 ของ Cnova ซึง่ เท่ากับ 0.28x เนื่องจากบริ ษัทอยู่ในช่วงที่ดาเนินธุรกิจปกติ เพื่อให้
สอดคล้ องกัน และ Cnova ยังเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ C-Distribution Asia
 ใช้ รายได้ ของ CDT ในปี 2563 เนื่องจากจะเป็ นช่วงที่ดาเนินธุรกิจปกติและเริ่มมีความมัน่ คงแล้ ว โดยผู้บริ หารของบริ ษัทฯ
เชื่อว่า ในปี 2563 รายได้ ของ CDT จะเป็ นสัดส่วน ร้ อยละ 5 ของรายได้ จากธุรกิจค้ าปลีกของ BIGC
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ตาราง: สัดส่ วนรายได้ จากธุรกิจออนไลน์ ของกิจการอื่นเทียบกับรายได้ จากธุรกิจค้ าปลีก
ปี 2558
ปี 2557
NA
Tesco UK (สหราชอาณาจักร)
7.10%
5.10%
Sainsbury’s (สหราชอาณาจักร)
4.80%
NA
Metro (ประเทศเยอรมัน)
4.90%
Groupe Casino (ประเทศฝรั่งเศส)
8.36%
9.20%
0.43%
CDT (ประเทศไทย)
0.26%
เมื่อเปรี ยบเทียบสัดส่วนรายได้ จากธุรกิจออนไลน์ของกิจการอื่น โดยคานึงถึงอัตราการเข้ าถึงอินเตอร์ เน็ต การดาเนินชีวิตของคน
สมัยใหม่ และความรู้ความสามารถที่ได้ รับโอนมาจาก Cnova ทาให้ เชื่อได้ ว่า CDT จะสามารถเติบโตไปสู่จดุ ที่เริ่มมีความมัน่ คงและ
ดาเนินธุรกิจตามปกติได้ ภายในเวลา 5 ปี
ตาราง: มูลค่ าของ CDT ที่ประเมินได้ ด้วยวิธี EV/Sales ที่มีการปรับเปลี่ยนวิธกี ารประเมินเพิ่มเติม
หน่ วย: ล้ านบาท
ปี 2558
150,884.6
ประมาณการรายได้ จากธุรกิจค้ าปลีก BIGC ปี 2563
5.00%
สัดส่ วนรายได้ จากธุรกิจออนไลน์
7,544.2
ประมาณการรายได้ จากธุรกิจค้ าปลีก CDT ปี 2563
ผลสรุ ป
EV/Sales
0.28 x
EV
2,115.1
หัก หนี ้สินสุทธิ (2558)
496.2
มูลค่าส่วนของผู้ถอื หุ้น
1,618.9
สัดส่วนการถือหุ้น
70.0%
มูลค่ าส่ วนของผู้ถือหุ้นที่ C-Distribution Asia เป็ นเจ้ าของ
1,133.2
มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของ CDT ที่ C-Distribution Asia เป็ นเจ้ าของร้ อยละ 70 จากการประเมินมูลค่ากิจการด้ วยวิธี อตั ราส่วน
มูลค่ากิจการต่อรายได้ ที่มีการปรับเปลี่ยนวิธีการประเมินเพิ่มเติม โดยใช้ รายได้ ของธุรกิจออนไลน์ ปี 2563 ซึง่ เท่ากับ 7,544.2 ล้ าน
บาท (เป็ นร้ อยละ 5.00 ของรายได้ จากธุรกิจค้ าปลีก BIGC) และอัตรา EV/Sales ในปี 2558 ของ Cnova ที่ 0.28 เท่า จะมีมลู ค่า
ส่วนของผู้ถือหุ้นของ CDT ที่ C-Distribution Asia เป็ นเจ้ าของร้ อยละ 70 มีมลู ค่าประมาณ 1,133.2 ล้ านบาท
เนื่องจากผลการประเมินมูลค่าหุ้นของ CDT นันขึ
้ ้นอยู่กบั สมมติฐานที่สาคัญหลายประการ ดังนัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงได้
จัดทา Sensitivity Analysis เพื่อแสดงผลกระทบของสมมติฐานที่สาคัญ
ตาราง: การวิเคราะห์ ความไวของสมมติฐานที่สาคัญของ มูลค่ าของ CDT ที่ประเมินได้ ด้วยวิธี EV/Sales ที่มีการ
ปรับเปลี่ยนวิธกี ารประเมินเพิ่มเติม
หน่ วย: ล้ านบาท
150,884.6
ประมาณการรายได้ จากธุรกิจค้ าปลีก BIGC ปี 2563
5.50%
4.50%
สัดส่ วนรายได้ จากธุรกิจออนไลน์
6,789.8
8,298.7
ประมาณการรายได้ จากธุรกิจค้ าปลีก CDT ปี 2563
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หน่ วย: ล้ านบาท
EV/Sales
EV
หนี ้สินสุทธิ (2558)
มูลค่าส่วนของผู้ถอื หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น
มูลค่ าส่ วนของผู้ถือหุ้นที่ C-Distribution Asia เป็ นเจ้ าของ

0.25 x
1,697.5
496.2
1,201.3
70.0%
840.9

0.25 x
2,074.7
496.2
1,578.5
70.0%
1,104.9

EV/Sales
EV
หนี ้สินสุทธิ (2558)
มูลค่าส่วนของผู้ถอื หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น
มูลค่ าส่ วนของผู้ถือหุ้นที่ C-Distribution Asia เป็ นเจ้ าของ

0.35 x
2,376.4
496.2
1,880.2
70.0%
1,316.2

0.35 x
2,904.5
496.2
2,408.3
70.0%
1,685.8

มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของ CDT ที่ C-Distribution Asia เป็ นเจ้ าของร้ อยละ 70 จากการประเมินมูลค่ากิจการด้ วยวิธี อตั ราส่วน
มูลค่ากิจการต่อรายได้ ที่มีการปรับเปลี่ยนวิธีการประเมินเพิ่มเติม โดยการวิเคราะห์ความไวของสมมติฐาน คือ สัดส่วนรายได้ ของ
ธุรกิจออนไลน์ระหว่างร้ อยละ 4.50 และร้ อยละ 5.50 ของรายได้ จากธุรกิจค้ าปลีก BIGC และอัตราส่วน EV/Sales ที่ 0.25 เท่า ถึง
0.35 เท่า จะมีมลู ค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของ CDT ที่ C-Distribution Asia เป็ นเจ้ าของร้ อยละ 70 มีมลู ค่าประมาณ 840.9 ล้ านบาท
ถึง 1,685.8 ล้ านบาท
การประเมินมูลค่ าส่ วนของผู้ถือหุ้นของ C-Distribution Asia
มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของ C-Distribution Asia สามารถประเมินด้ วยการประเมินราคาหุ้น CDT ที่ C-Distribution Asia ถือบวก
ด้ วยสินทรัพย์ยกเว้ นเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย ลบหนี ้สิน ทังนี
้ ้ C-Distribution Asia ถือหุ้นร้ อยละ 70 ใน CDT และงบการเงินของ CDistribution Asia ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีรายละเอียดของรายการแสดงในตารางด้ านล่างดังนี ้
ตาราง: สรุ ปฐานะทางการเงินของ C-Distribution Asia
งบแสดงฐานะการเงิน
(หน่ วย : ล้ านบาท)
2557
สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
5.93
ลูกหนี ้อื่น
0.62
ลูกหนี ้เงินกู้
195.31
เงินลงทุน
62.20
รวมสินทรัพย์
264.06
หนีส้ นิ
เจ้ าหนี ้อื่น
1.33
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
0.12
73

2558
4.40
5.75
498.54
62.20
570.89
9.27
1.64
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งบแสดงฐานะการเงิน
(หน่ วย : ล้ านบาท)
เงินกู้
รวมหนีส้ นิ
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ ว
กาไร (ขาดทุน) สะสม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ นิ และส่ วนของผู้ถือหุ้น
หมายเหตุ:

2557
89.60
91.05

2558
378.16
389.07

178.97
(5.96)
173.01
264.06

178.97
2.85
181.81
570.89

งบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตรวจสอบโดยบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
งบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึง่ เป็ นงบภายในที่ยงั ไม่ได้ รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชี
อัตราแลกเปลี่ยนที่ 39.77 บาท ต่อ 1 ยูโร

ภายใต้ สมมติฐานที่ก่อนการเข้ าทารายการ ผู้ขายจะทาการขายหุ้นทัง้ หมดของธุรกิจออนไลน์ในเวียดนามออก เหลือเพียง CDT
เพียงบริษัทเดียวเท่านัน้ และเงินลงทุนที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน คือเงินลงทุนในร้ อยละ 70 ของ CDT มูลค่าของส่วนผู้ถือหุ้น
ของ C-Distribution Asia จะเท่ากับ มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของ CDT ที่ C-Distribution Asia เป็ นเจ้ าของร้ อยละ 70 (จากการ
ประเมินมูลค่าของ CDT ข้ างต้ น) ลบด้ วยหนี ้สินสุทธิ เมื่อใช้ วิธีอตั ราส่วนมูลค่ากิจการต่อรายได้ ที่มีการปรับเปลี่ยนวิธีการประเมิน
เพิ่มเติมในการประเมินมูลค่า CDT จะทาให้ C-Distribution Asia มีมลู ค่าประมาณ 960.5 ถึง 1,805.5 ล้ านบาท
หน่ วย: ล้ านบาท
มูลค่ าส่ วนของผู้ถือหุ้นของ CDT ที่ C-Distribution Asia เป็ นเจ้ าของ
ร้ อยละ 70 จากวิธีอัตราส่ วนมูลค่ ากิจการต่ อรายได้ ท่มี ีการ
ปรับเปลี่ยนวิธกี ารประเมินเพิ่มเติม
หนี ้สิน
(เจ้ าหนี ้อื่น, หนี ้สินหมุนเวียนอื่น และเงินกู้)
สินทรัพย์
(เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด, ลูกหนี ้อื่น และลูกหนี ้เงินกู้)
มูลค่าส่วนของผู้ถอื หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น
มูลค่ าส่ วนของผู้ถือหุ้นของ C-Distribution Asia ที่บริษทั ได้ รับ
หมายเหตุ:

840.9

1,685.8

508.7

508.7

389.1

389.1

960.5
60.0%
576.3

1,805.5
60.0%
1,083.3

งบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึง่ เป็ นงบภายในที่ยงั ไม่ได้ รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชี
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สรุ ปผลการประเมินหุ้น 60% ของ C-Distribution Asia ผ่ านการประเมินมูลค่ าหุ้นของ CDT ด้ วยวิธีอัตราส่ วนมูลค่ า
กิจการต่ อรายได้ แบบต่ างๆ

EV/Sales 2558

260.2

1,424.6

EV/Sales 2559E

252.9

1,445.7

EV/Sales 2560E

440.7

EV/Sales (ปรับปรุง)

2,303.0
1,083.3

576.3
0

500

1000

1500

2000

2500

มูลค่ ารายการ 856.00 ล้ านบาท
หมายเหตุ: กิจการประเภท Start-up มีอตั รา EV/Sales ที่แตกต่างกันมาก ขึน้ อยู่กับสถานะการเริ่ มของธุรกิจ ระดับสัดส่วนของธุรกิจออนไลน์ และ
ศักยภาพในการเติบโต

จากข้ อมูลผลการประเมินมูลค่าหุ้น C-Distribution Asia ข้ างต้ น มูลค่าหุ้นร้ อยละ 60 ของ C-Distribution Asia (ผ่านการประเมิน
มูลค่าหุ้นของ CDT ที่ C-Distribution Asia เป็ นเจ้ าของร้ อยละ 70) จะมีมลู ค่าอยู่ในช่วงประมาณ 576.3 ถึง 1,083.3 ล้ านบาท ที่
ปรึ กษาทางการเงิน อิ สระได้ ป ระเมิ นช่ วงราคาโดยพิจ ารณาช่ วงราคาอ้ า งอิ งจากวิ ธี อัตราส่ วนมูล ค่า กิจ การต่อ รายได้ ที่มีก าร
ปรับเปลี่ยนวิธีการประเมินเพิ่มเติม ในการประเมินมูลค่า CDT เนื่องจากเป็ นวิธีที่เหมาะสมสาหรับธุรกิจออนไลน์ในช่วงที่กาลัง
เติบโตและมีข้อจากัดด้ านมีข้อมูลที่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ และข้ อมูลที่ใช้ ในการคานวณเปรียบเทียบอัตราส่วนอื่นๆ ติดลบ
ในส่วนของหนี ้ที่จะชาระจานวนประมาณ 6.25 ล้ านยูโร หรื อเทียบเท่าประมาณ 248.6 ล้ านบาท ถ้ าคาดว่าจะได้ รับเงินกู้คืนเต็ม
จานวน มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นร้ อยละ 60 ของ C-Distribution Asia รวมกับหนี ้สินที่จะชาระ จะมีมลู ค่ารวมประมาณ 824.9 ล้ าน
บาท (คานวณจาก 576.3+248.6) ถึง 1,331.9 ล้ านบาท (คานวณจาก 1,083.3+248.6) เมื่อเทียบกับมูลค่ารายการที่ 1,104.6 ล้ าน
บาท (คานวณจาก 856.0+248.6) จึงมีความเหมาะสม
2.3.2

ความเป็ นธรรมของเงื่อนไขในการเข้ าทารายการ

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้ พิจารณาเงื่อนไขการเข้ าทารายการจากสัญญาซื ้อขายหุ้นฉบับลงนามวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ซึง่ มี
รายละเอียดตามที่ปรากฏในข้ อ 2.1.2 ของรายงานฉบับนี ้ ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระเห็นว่าเงื่อนไขและ/หรื อข้ อกาหนดหลาย
ประการของสัญญาฉบับดังกล่าวไม่มีเงื่อนไขและ/หรื อข้ อกาหนดที่ส่งผลลบต่อบริ ษัทฯ เช่น การส่งมอบหลักทรัพย์ เมื่อมีการชาระ
เงินครบถ้ วน และสิทธิเรียกร้ องกรณีที่ผ้ ขู ายผิดคารับประกัน ได้ สงู สุดร้ อยละ 100 ของราคาซื ้อขาย เป็ นต้ น
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ส่ วนที่ 3 สรุ ปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
จากการวิเคราะห์ของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของรายการ รวมถึงความเป็ นธรรมของราคาและเงื่อนไข
ของการได้ มาซึง่ หุ้น BIGC และ C-Distribution Asia ภายใต้ ข้อจากัดในการเข้ าถึงข้ อมูลภายในของทังสองกิ
้
จการ ที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระมีความเห็นต่อการเข้ าทารายการ ดังนี ้
การได้ มาซึ่งหุ้น BIGC
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า การเข้ าทารายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจาก
1. เป็ นการลงทุนในกิจการที่มีศักยภาพในการดาเนินธุรกิจร้ านค้ าปลีกสมัยใหม่ในประเทศไทย ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้ บริ ษัทฯ
สามารถเริ่ มต้ นธุรกิจใหม่ดังกล่าวได้ อย่างรวดเร็ วเมื่อเทียบกับการที่บริ ษัทฯ เริ่ มธุรกิจด้ วยตนเอง โดยปั จจุบนั BIGC เป็ น
ผู้ประกอบการร้ านค้ าปลีกสมัยใหม่ที่มีส่วนแบ่งตลาดเป็ นอันดับ 2 ของมูลค่าตลาดธุรกิจร้ านค้ าปลีกสมัยใหม่ในรู ปแบบไฮเปอร์
มาร์ เก็ต ประกอบกับ BIGC มีความพร้ อมในการดาเนินธุรกิจ เช่น ความหลากหลายของรู ปแบบร้ านค้ าและจานวนสาขา
มากกว่า 700 แห่ง ซึ่งตัง้ อยู่ในทุกภูมิ ภาคทั่วประเทศ บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ในธุรกิ จร้ านค้ าปลี ก
สมัยใหม่ การมีระบบบริหารจัดการข้ อมูลสินค้ า ฐานสมาชิก และระบบบริหารขนส่งและกระจายสินค้ าที่มีประสิทธิภาพ เป็ นต้ น
อีกทังในช่
้ วงที่ผ่านมา BIGC ได้ ดาเนินการต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพการแข่งขันในธุรกิจร้ านค้ าปลีกของตนอย่างต่อเนื่อง เช่น
การขยายสาขาร้ านค้ าไปยังทาเลใหม่ที่มีศักยภาพ การพัฒนาฐานข้ อมูลสมาชิกเพื่อนามาใช้ ประโยชน์ในการวางกลยุทธ์
การตลาดและการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการขาย เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ ด้ วยเหตุที่ BIGC เป็ นกิจการที่มีผลการดาเนินงานที่ดีและมีการจ่ายเงินปั นผลอย่างสม่าเสมอ โดยในปี 2556 –
2558 มีกาไรสุทธิรวม 6,989.41 ล้ านบาท 7,249.60 ล้ านบาท และ 6,901.89 ล้ านบาท ตามลาดับ และมีการจ่ายเงินปั นผลเป็ น
จานวน 2.55 บาทต่อหุ้น 2.62 บาทต่อหุ้น และ 2.62 บาทต่อหุ้น ในรอบผลการดาเนินงานปี 2556 – 2558 ตามลาดับ ส่งผลให้
บริษัทฯ มีโอกาสได้ รับประโยชน์และผลตอบแทนจากการลงทุนในครัง้ นี ้
2. การเข้ าลงทุนใน BIGC จะก่อให้ เกิดการประสานประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจในปั จจุบนั ของกลุ่มบริ ษัท เช่น เพิ่มช่องทางการจัด
จาหน่ายสินค้ าอุปโภคบริ โภคของกลุ่มบริ ษัทให้ เข้ าถึงผู้บริ โภคได้ อย่างกว้ างขวางมากขึ ้นผ่านสาขาของ BIGC ที่ครอบคลุมทุก
ภูมิภาคทัว่ ประเทศ เพิ่มรายได้ และความสามารถในการทากาไรจากการต่อยอดการขายสินค้ าและบริ การของกลุ่มบริ ษัทฯ ที่มีอยู่
ในปั จจุบนั ให้ แก่ฐานลูกค้ าของ BIGC ผ่านการประสานความร่ วมมือทางธุรกิจในการจัดกิจกรรมทางการตลาด หรื อการรับจ้ าง
ผลิตสินค้ าภายใต้ ตราสินค้ าของ BIGC แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ในการดาเนินธุรกิจร้ านค้ าปลีกสมัยใหม่ของ BIGC
มาประยุกต์ใช้ กบั ร้ านค้ าปลีกของกลุ่มบริ ษัท รวมถึงโอกาสในการที่จะรวมกิจกรรมทางด้ านการขนส่ง และการใช้ ศนู ย์กระจาย
สินค้ าร่วมกันระหว่าง BIGC กับบริษัทฯ
3. การขยายการลงทุนของกลุ่มบริ ษัทไปยังธุรกิจร้ านค้ าปลีกสมัยใหม่ครัง้ นี ้ เป็ นการเพิ่มความหลากหลายในการประกอบธุรกิจ
ของกลุ่มบริษัท ซึง่ เป็ นแนวทางหนึง่ ที่จะช่วยลดความเสี่ยงหรื อผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ ้นต่อกลุ่มบริ ษัทกรณีธุรกิจหลักอย่างใด
อย่างหนึง่ ของกลุ่มบริษัทในปั จจุบนั มีผลการดาเนินงานไม่เป็ นไปตามแผนงานหรื อเป้าหมายที่วางไว้ อีกทัง้ ยังเป็ นการลงทุนที่
จะช่วยสนับสนุนให้ เป้าหมาย “การเป็ นผู้นาในการผลิตและจัดจาหน่ายสินค้ าอุปโภคบริ โภคที่ใช้ ในชีวิตประจาวันให้ แก่ลกู ค้ าใน
ภูมิภาคอาเซียน” ของกลุ่มบริษัทบรรลุผลสาเร็จได้ ในอนาคต เนื่องจากภายหลังการเข้ าทารายการ กลุ่มบริ ษัทจะมีช่องทางการ
จัดจาหน่ายสินค้ าผ่านร้ านค้ าปลีกสมัยใหม่ของตนเอง รวมไปถึงมีศนู ย์การจายสินค้ าเพิ่มขึน้ อีก 4 แห่งในประเทศ ส่งผลให้
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บริ ษัทฯ มีโครงสร้ างพื ้นฐานในการผลิตและกระจายสินค้ า (Supply Chain Infrastructure) อย่างครบวงจรในประเทศไทย
เพื่อให้ เป็ นรากฐานในการเชื่อมโยงการค้ าสู่ตลาดอื่นในภูมิภาคอาเซียนในอนาคต
4. ด้ วยเหตุที่บริษัทฯ มีแผนงานที่จะประสานความร่วมมือทางธุรกิจระหว่าง BIGC กับกลุ่มบริษัทในหลายด้ านภายหลังการเข้ า
ทารายการด้ านตามที่กล่าวไว้ ข้างต้ น เพื่อให้ เกิดการใช้ ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า และประโยชน์สงู สุด
ต่อ กลุ่มบริ ษัทโดยรวม การเข้ าทารายการดังกล่าวจึงเป็ นการเพิ่มโอกาสในการสร้ างผลกาไรและช่วยลดต้ นทุนในการ
ประกอบธุรกิจโดยรวมของกลุ่มบริษัท ส่งผลให้ กลุ่มบริษัทมีศกั ยภาพในการดาเนินธุรกิจและขีดความสามารถในการแข่งขัน
เพิ่มขึ ้นในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
5. มูลค่าการเข้ าลงทุนในหุ้น BIGC ทังหมด
้
รวมจานวน 825,000,000 หุ้น จากการเข้ าซื ้อหุ้น BIGC จาก Geant การได้ มาซึง่
หุ้น BIGC จากการเข้ าซื ้อหุ้นทัง้ หมดของเสาวนีย์ และการทาคาเสนอซื ้อหุ้น BIGC ส่วนที่เหลือทัง้ หมด ในราคาหุ้นละ
252.88 บาท (ซึง่ ในกรณีที่การเข้ าซื ้อหุ้นจากผู้ขายทัง้ 2 รายดังกล่าว และ/หรือจากการทาคาเสนอซื ้อหุ้น BIGC ส่วนที่เหลือ
ดังกล่าวเกิดขึ ้นหลังจากวันกาหนดสิทธิการรับเงินปั นผลประจาปี 2558 ของหุ้น BIGC ราคาซื ้อหุ้นดังกล่าวจะถูกปรับลดลง
จากราคา 252.88 บาท ในจานวนเท่ากับจานวนเงินปั นผลต่อหุ้น) รวมมูลค่าเงินลงทุนทังสิ
้ ้นเป็ นจานวนไม่เกิน 208,626.00
ล้ านบาท อยู่ในช่วงราคาที่เหมาะสมซึง่ ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระด้ วยการหามูลค่าปั จจุบนั โดยวิธีส่วนลดกระแส
เงินสด ซึง่ เท่ากับ 246.33 ถึง 301.89 บาทต่อหุ้น (รายละเอียดการประเมินราคายุติธรรมของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระปรากฏ
ในส่วนที่ 1 ข้ อ 1.3.1 ของรายงานฉบับนี ้)
6. เงื่อนไขการซื ้อหุ้น BIGC (รายละเอียดปรากฎในสรุ ปเงื่อนไขสาคัญของสัญญาซื ้อขายหุ้น ในส่วนที่ 1 ข้ อ 1.1.2 (ก) ของ
รายงานฉบับนี ้) เป็ นเงื่อนไขและ/หรือข้ อกาหนดที่เป็ นธรรมและมีความเหมาะสม เช่น การส่งมอบหลักทรัพย์ เมื่อมีการชาระ
เงินครบถ้ วน และสิทธิเรียกร้ องกรณีที่ผ้ ขู ายผิดคารับประกัน ได้ สงู สุดร้ อยละ 100.00 ของราคาซื ้อขาย เป็ นต้ น นอกจากนี ้ ยัง
มีเงื่อนไขและ/หรื อข้ อกาหนดที่ รักษาผลประโยชน์ของบริ ษัท และช่วยให้ บริ ษัทสามารถเข้ าบริ หารกิจการ BIGC ต่อไปได้
อย่างราบรื่นหลังจากการเข้ าทารายการ เช่น ผู้ขายจะดาเนินการให้ BIGC ดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องตามปกติเช่นเดียวกับที่
ได้ ดาเนินมาก่อนวันที่ลงนามในสัญญา ผู้ขายจะให้ ความร่ วมมือเกี่ยวการจ้ างงานของผู้บริ หารและพนักงาน BIGC ในช่วง
การเปลี่ยนผ่านของการเข้ าทารายการ และผู้ขายจะไม่ประกอบธุรกิจที่เป็ นการแข่งขันในประเทศไทยเป็ นระยะเวลา 10 ปี
เป็ นต้ น
ดังนัน้ ผู้ถือหุ้นควรอนุมัตกิ ารเข้ าทารายการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การเข้ าทารายการดังกล่าวมีข้อด้ อยและความเสี่ยงที่ผ้ ถู ือหุ้น
ควรพิจารณาเพิ่มเติมเพื่อประกอบการลงมติอนุมตั ิการเข้ าทารายการ ดังนี ้
1. ภายหลังการเข้ าทารายการ ผลการดาเนินงานของบริษัทฯ อาจจะด้ อยลงจากหลายปั จจัย อาทิ
 การมีภาระดอกเบี ้ยเพิ่มขึ ้นจากเงินกู้ยืมเพื่อใช้ เป็ นแหล่งเงินทุนในการเข้ าทารายการ เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนการจะกู้เงิน
จากวงเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน (Bridging Loan) ระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนเพื่อใช้ เป็ นแหล่งเงินทุนในการ
เข้ ารายการดังกล่าว ซึง่ ต้ องใช้ เงินลงทุนจานวนไม่เกิน 122,161 ล้ านบาท ในการซื ้อหุ้นจากผู้ขาย และอีกไม่เกิน 86,465
ล้ านบาท สาหรับการทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ห้ นุ BIGC ส่วนที่เหลือ โดยในกรณีที่บริษัทฯ ทาคาเสนอซื ้อหุ้น BIGC ส่วน
ที่เหลือในราคาหุ้นละ 252.88 บาท และได้ มาซึง่ หุ้นของ BIGC ทังหมดร้
้
อยละ 100.00 ของจานวนหุ้นสามัญทังหมดของ
้
BIGC บริ ษัทฯ จะต้ องใช้ เงินลงทุนจานวนรวมทังสิ
้ ้นประมาณ 208,626 ล้ านบาท ซึง่ เมื่อรวมกับเงินสดสุทธิของเสาวนีย์
อีกจานวน ประมาณ 2,141.41 ล้ านบาท ที่ผ้ ซู ื ้อต้ องชาระให้ แก่ผ้ ขู ายเพิ่มเติมสาหรับการได้ มาซึง่ หุ้นทังหมดของเสาวนี
้
ย์

77

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์

ส่งผลให้ บริษัทฯ จะมีหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยเพิ่มขึ ้น และเมื่อรวมกับภาระหนี ้เงินกู้เดิมจะทาให้ ภาระหนี ้สินภายหลังการ
ทารายการซื ้อหุ้น BIGC ประมาณ 237,955 ล้ านบาท และมีอตั ราส่วนหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยต่อทุนประมาณ 11.46
เท่า (พิจารณาจากงบการเงินสาหรับปี 2558 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยไม่รวมผลการดาเนินงานที่จะเกิดขึ ้นใน
อนาคต) ในระยะสันที
้ ่บริษัทฯ จะจัดหาเงินทุนจากการกู้ยืมสถาบันการเงิน นอกจากนี ้ ด้ วยภาระดอกเบี ้ยเงินกู้รวมที่สงู ขึ ้น
ดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อการจ่ายเงินปั นผลของบริษัทฯ ในระยะสัน้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากภาระค่าใช้ จ่ายดอกเบี ้ยที่
เพิ่มขึ ้นทังหมด
้
(เมื่อพิจารณาผลการดาเนินงานของ BIGC ในปี ที่ผ่านมา) จะเห็นได้ ว่าสามารถชดเชยได้ บางส่วนจากผล
กาไรของ BIGC ดังนัน้ การใช้ โครงสร้ างทางการเงินที่เหมาะสมและหากบริษัทฯ สามารถหาแหล่งเงินกู้ที่ดอกเบี ้ยต่าจะทา
ให้ กาไรของบริษัทฯ อาจไม่ได้ รับผลกระทบจากค่าใช้ จ่ายดอกเบี ้ยที่เพิ่มขึ ้นและสามารถใช้ คืนเงินกู้ได้
 ผลกระทบจากการบันทึกค่าความนิยม (Goodwill) ในกรณีที่มลู ค่าเงินลงทุนในการได้ มาซึ่งหุ้น BIGC มีมลู ค่าสูงกว่า
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี ้สินของ BIGC ณ วันทาการซื ้อขาย ทังนี
้ ้ กรณีบริ ษัทฯ ได้ มาซึง่ หุ้น BIGC ร้ อยละ
100.00 ซึง่ จะมีมลู ค่าการเข้ าทารายการรวมไม่เกิน 208,626.00 ล้ านบาท ขณะที่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 BIGC มี
สินทรัพย์รวมเท่ากับ 94,571.17 ล้ านบาทและมีหนีส้ ินรวม 47,900.42 ล้ านบาท ส่งผลให้ มีค่าความนิยมในเบื ้องต้ น
ประมาณ 161,966 ล้ านบาท นอกจากนี ้ ภายหลังการเข้ าทารายการ หากผลการดาเนินงานของ BIGC ไม่เป็ นไปตามที่
คาดการณ์ไว้ อาจส่งผลให้ บริษัทฯ ต้ องทาการประเมินการด้ อยค่าของสินทรัพย์ค่าความนิยมดังกล่าวในภายหลัง ซึง่ จะมี
ผลกระทบต่องบการเงินรวมของบริษัทฯ ในอนาคต อย่างไรก็ดีบริษัทฯ จะต้ องมีการประเมินมูลค่ายุติ ธรรมของสินทรัพย์
และหนี ้สินของ BIGC ทังที
้ ่มีตวั ตน และไม่มีตวั ตน ณ วันทาการซื ้อขาย ภายหลังจากการเข้ าซื ้อเงินลงทุนในครัง้ นี ้เสร็ จ
สมบูรณ์ โดยมูลค่าของค่าความนิยมอาจแตกต่างจากจานวนดังกล่าวข้ างต้ น ซึ่งหากภายหลังจากการประเมินมูลค่า
ยุติธรรม และบริ ษัทฯ ต้ อ งบันทึ ก ค่าความนิ ยมในจานวนที่สูง อาจส่งผลกระทบต่ อการคานวณขนาดรายการได้ มา
จาหน่ายไป และ/หรือรายการที่เกี่ยวโยงกันในอนาคตของบริษัทฯ (ถ้ ามี)
2. การเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ เพื่อ นาเงินที่ได้ รับจากการเพิ่มทุนดังกล่าวรวมกับเงินที่ได้ รับจากวงเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงินทีบ่ ริษัทฯ สามารถจัดหาได้ ไปชาระคืนเงินกู้ยืมระยะสันที
้ ่บริษัทฯ กู้ยืมมาเพื่อใช้ เป็ นแหล่งเงินทุนในการเข้ าทารายการ
จะทาให้ เกิดผลกระทบด้ านสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ที่มิได้ ใช้ สิทธิในการจองซื ้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุน (กรณีเป็ นการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)) และ
ส่งผลกระทบต่อผู้ถือเดิมทุกราย (กรณีเป็ นการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement ให้ แก่บคุ คล
ในวงจากัด ซึง่ มิใช่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม) อย่างไรก็ตาม การเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป อนึ่ง ใน
กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นไม่อนุมตั ิการเพิ่มทุน หรื อผู้ถือหุ้นอนุมตั ิการเพิ่มทุนแต่บริ ษัทฯ ไม่สามารถเพิ่มทุนได้ ตามเป้าหมายของบริ ษัทฯ
จะส่งผลให้ บริษัทฯ มีอตั ราส่วนหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยต่อทุนเกินกว่าข้ อกาหนดทางการเงิน (financial covenant) ของบริ ษัท
ฯ ที่ 1.75 – 2.00 เท่า ซึง่ บริษัทฯ จะต้ องเจรจากับสถาบันการเงินในการขยายระยะเวลาหรือปรับเงื่อนไขการกู้ยืม
3. บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่จะไม่ได้ รับผลตอบแทนจากการลงทุนใน BIGC ตามที่คาดการณ์ไว้ ซึง่ อาจเกิดขึ ้นจากหลายสาเหตุ เช่น
 การชะลอตัวของเศรษฐกิจ และ/หรือการเกิดสถานการณ์ความไม่สงบต่างๆ ซึง่ ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมัน่ และกาลังซื ้อของ
ผู้บริ โภคภายในประเทศ และ/หรื อภาวะการแข่งที่รุนแรงขึน้ ในธุรกิจร้ านค้ าปลีกสมัยใหม่ของไทย อันเกิดจากผู้ประกอบการ
รายเดิมและการเข้ ามาของผู้ประกอบการรายใหม่ๆ อย่างไรก็ดี กลุ่มผู้ขายซึง่ มีความเกี่ยวโยงกันกับ Casino Group ซึง่ เป็ น
ผู้ประกอบการธุรกิจค้ าปลีกค้ าส่งรายใหญ่ระดับโลกและมีการดาเนินธุรกิจดังกล่าวในภูมิภาคอาเซียน จะไม่สามารถประกอบ
ธุรกิจที่เป็ นการแข่งขันกับบริษัทฯ ในประเทศไทยเป็ นระยะเวลา 10 ปี หลังจากวันที่การซื ้อขายเสร็ จสมบูรณ์ ตามข้ อกาหนดที่
ระบุในสัญญาจะทาการขายหุ้น BIGC
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 กรณีผลการดาเนินงานของ BIGC ลดลง อันมีสาเหตุจากการลดลงของจานวนสาขาไฮเปอร์ มาร์ เก็ตและซุปเปอร์ มาร์ เก็ต
ของ BIGC ซึง่ ตังอยู
้ ่บนที่ดินที่เป็ นสิทธิการเช่าระยะยาว ซึง่ BIGC มิได้ รับการต่อสัญญาเช่าจากเจ้ าของที่ดินเมื่อสิ ้นสุด
สัญญาเช่าฉบับปั จจุบนั ซึง่ ส่งผลกระทบต่อยอดขายของ BIGC และทาให้ BIGC ต้ องใช้ เงินทุนเพื่อก่อตังร้้ านค้ าปลีกแห่ง
ใหม่เพิ่มเติม เพื่อชดเชยร้ านค้ าที่ลดลงจากสาเหตุดงั กล่าว
ซึ่งกรณีที่ผลการดาเนินงานโดยรวมของ BIGC ลดลงจากปั จจัยต่างๆ ข้ างต้ น อาจส่งผลให้ ความสามารถในการจ่ายเงินปั นผลของ
BIGC ในอนาคตลดลง และทาให้ ผลตอบแทนจากการถือหุ้น BIGC ของบริษัทฯ ลดลงกว่าที่คาดไว้
4. ภายหลังการเข้ าทารายการ ซึง่ ส่งผลให้ BIGC มีสถานะเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ และด้ วยเหตุที่ทงสองกิ
ั้
จการมีสถานะเป็ น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึง่ มีหน้ าที่ต้องปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ของสานักงานก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนัน้
หากในอนาคต กิจการทังสองมี
้
การทารายการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ หรื อกรณีการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึง่ มี
มูลค่าและขนาดของรายการเกินกว่าเกณฑ์ที่สานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด อาจส่งผลให้ ต้องมีการขออนุมตั ิ
การทารายการจากทังจากคณะกรรมการและที
้
่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ และ BIGC ซึง่ อาจส่งผลให้ กิจการทังสองมี
้
ความ
คล่องตัวในการดาเนินธุรกิจลดลง
นอกจากนี ้ บริษัทฯ มีความเสี่ยงด้ านอื่นๆ อาทิ ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลยูโร ที่บริ ษัทฯ จะ
ชาระเป็ นค่าซื ้อหุ้นของ BIGC (บวกด้ วยเงินสดสุทธิในเสาวนีย์) ให้ แก่ผ้ ขู าย ความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจใหม่ที่บริ ษัทฯ มี
ประสบการณ์ในการดาเนินธุรกิจที่จากัด
ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาข้ อมูลข้ อดี ข้ อด้ อย ความเสี่ยงของการเข้ าทารายการซื ้อหุ้น BIGC ได้ เพิ่มเติมในส่วนที่ 1 ข้ อ 1.2.2
ของรายงานฉบับนี ้
การได้ มาซึ่งหุ้น C-Distribution Asia
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า การเข้ าทารายการดังกล่าวมีข้อดี ดังนี ้
1. เนื่องจากเป็ นการขยายการลงทุนในธุรกิจ พาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) ซึ่งเป็ นธุรกิจที่มีแนวโน้ มการเติบโตอย่าง
ต่อเนื่องในอนาคต ตามการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีการซื ้อขายสินค้ าผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากขึ ้น สะท้ อน
จากมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (รวม e-Auction) ในประเทศไทยในปี 2557 – 2558 ที่มีมลู ค่าสูงถึง 2.03 ล้ านล้ านบาท และ
2.11 ล้ านล้ านบาท ตามลาดับ ประกอบกับ C-Distribution Asia และ CDT ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยที่เป็ นผู้ดาเนินการเว็บไซต์
www.cdiscount.co.th เพื่อให้ บริ การซื ้อขายสินค้ าออนไลน์ ในประเทศไทย เป็ นกิจการที่มีค วามพร้ อมและศักยภาพในการ
ดาเนินธุรกิจ โดยมีระบบการบริ หารจัดการเว็บไซต์ของตนเอง มีสมาชิกเว็บไซต์ประมาณ 160,000 คน รวมถึงมีผ้ บู ริ หารและ
พนักงานที่มีประสบการณ์ในการดาเนินธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) อีกทัง้ Cdiscount เป็ นหนึ่งในผู้ให้ บริ การ
เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซรายใหญ่ของโลก ดังนันธุ
้ รกิจเว็บไซต์ www.cdiscount.co.th ซึง่ บริษัทฯ จะได้ มาภายหลังจากการซื ้อหุ้น CDistribution Asia นัน้ อาจช่วยเสริ มกับธุรกิจร้ านค้ าปลีกสมัยใหม่และ “บิ๊กซี ช็อปปิ ง้ ออนไลน์ ” ของ BIGC ซึง่ เป็ นกิจการที่
บริษัทฯ มีความประสงค์จะเข้ าลงทุนในช่วงเวลาเดียวกัน รวมไปถึงธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) ของ BJC ที่อยู่
ระหว่างการเริ่มต้ นได้ อีกด้ วย
2. เพิ่มความแข็งแกร่งแก่ธุรกิจ Online Shopping ให้ แก่ BIGC มากยิ่งขึ ้น และครอบคลุมทุกช่องทาง (omni-channel)
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3. มีโอกาสที่จะปรับโครงสร้ างการถือหุ้นให้ BIGC เป็ นผู้ถือหุ้นใน C-Distribution Asia ได้ ร้อยละ 100 ในอนาคต ซึง่ จะส่งผลให้
BIGC สามารถบริ หารจัดการ และสนุนสนุนธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) ของ BIGC และกลุ่มบริ ษัทได้ อย่าง
เต็มที่
4. มูลค่าการเข้ าลงทุนในหุ้น C-Distribution Asia รวมมูลค่าเงินลงทุนจานวน 21.5 ล้ านยูโร หรื อประมาณ 856.00 ล้ านบาท อยู่
ในช่วงราคาที่เหมาะสมซึง่ ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระด้ วยวิธีการเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการประเภท
เดียวกันหรือใกล้ เคียงแบบ มูลค่ากิจการต่อรายได้ (EV/Sales) ซึง่ เท่ากับ 576.3 – 1,083.3 ล้ านบาท (รายละเอียดการประเมิน
ราคายุติธรรมของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระปรากฏในส่วนที่ 2 ข้ อ 2.3.1 ของรายงานฉบับนี ้)
5. เงื่อนไขการซื ้อหุ้น C-Distribution Asia (รายละเอียดปรากฎในสรุ ปเงื่อนไขสาคัญของสัญญาซื ้อขายหุ้น ในส่วนที่ 2 ข้ อ 2.1.2
ของรายงานฉบับนี ้) เป็ นเงื่อนไขและ/หรือข้ อกาหนดที่เป็ นธรรมและมีความเหมาะสม เช่น การส่งมอบหลักทรัพย์ เมื่อมีการชาระ
เงินครบถ้ วน และสิทธิเรียกร้ องกรณีที่ผ้ ขู ายผิดคารับประกัน ได้ สงู สุดร้ อยละ 100 ของราคาซื ้อขาย เป็ นต้ น
ดังนัน้ ผู้ถือหุ้นควรอนุ มัติการเข้ าทารายการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การเข้ าทารายการดังกล่าวมีข้อด้ อยและความเสี่ยงหลาย
ประการ ดังนี ้
1. ภายหลังการเข้ าทารายการ ผลการดาเนินงานของบริษัทฯ อาจจะด้ อยลงจากหลายปั จจัย อาทิ
 บริษัทฯ อาจต้ องรับรู้ ผลขาดทุนจากการดาเนินงานของ C-Distribution Asia และ CDT ในงบการเงินของบริ ษัทฯ ก่อนที่
ธุรกิจจะมีความสามารถในการสร้ างกาไรที่ดีขึ ้นในอนาคตตามการคาดการณ์ ทาให้ ผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ด้ อยลง
จากการจัดทางบการเงินรวมดังกล่าว โดยในปี 2558 CDT มีขาดทุนสุทธิ 304 ล้ านบาท
 ผลกระทบจากการบันทึกค่าความนิยม (Goodwill) ในกรณีที่มลู ค่าการเข้ าซื ้อหุ้นสามัญของ C-Distribution Asia ที่ 21.5
ล้ านยูโร หรื อประมาณ 856.00 ล้ านบาท สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี ้สินของ C-Distribution Asia ณ วัน
ทาการซื ้อขาย โดยบริษัทฯ จะต้ องมีการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี ้สินของ BIGC ทังที
้ ่มีตวั ตน และไม่มี
ตัวตน ณ วันทาการซื ้อขาย ภายหลังจากการเข้ าซื ้อเงินลงทุนในครัง้ นี ้เสร็ จสมบูรณ์ ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 CDistribution Asia มีสินทรัพย์จานวน 564 ล้ านบาท และหนี ้สินจานวน 388 ล้ านบาท ในขณะที่ CDT มีสินทรัพย์จานวน
478 ล้ านบาท และหนี ้สินจานวน 891 ล้ านบาท ภายหลังการเข้ าทารายการ ในกรณีที่กลุ่มบริ ษัทไม่สามารถปรับปรุ งผล
การดาเนินงานของ CDT ได้ ตามที่คาดการณ์ ไว้ อาจส่งผลให้ บริ ษัทฯ ต้ องทาการประเมินการด้ อยค่าของสินทรัพย์ค่า
ความนิยมดังกล่าวในภายหลัง ซึง่ จะมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯ ในอนาคต
2. ภายหลังการเข้ าซื ้อหุ้นของ C-Distribution Asia บริษัทฯ จะไม่ได้ เป็ นเจ้ าของชื่อการค้ า Cdiscount เพื่อใช้ ในการดาเนินธุรกิจ
เว็บไซต์ www.cdiscount.co.th ที่ดาเนินการโดย CDT ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของ C-Distribution Asia อยู่ในปั จจุบนั ทัง้ นี ้ การ
เปลี่ยนแปลงชื่อการค้ าของเว็บไซต์ www.cdiscount.co.th ที่จะเกิดขึ ้นในอนาคต อาจมีผลกระทบต่อยอดขายจากกลุ่มลูกค้ า
ที่มีที่มีความภักดีกบั ชื่อการค้ า Cdiscount อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีแผนการดาเนินงานด้ านการตลาดเพื่อลดผลกระทบที่อาจจะ
เกิดขึ ้นดังกล่าว นอกจากนี ้ CDT มีระยะเวลา 6 เดือน ในการใช้ ชื่อการค้ า Cdiscount โดยไม่มีค่าใช้ จ่าย และสามารถใช้ ระบบ
สนับสนุนต่างๆ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึง่ บริษัทฯ เห็นว่าระยะเวลาดังกล่าวเป็ นระยะเวลาที่เพียงพอต่อการดาเนินการ
เพื่อรองรับการเปลี่ยนชื่อการค้ า รวมถึงการเรียนรู้เพื่อจัดเตรียมระบบสนับสนุนของตนเอง
3.

การเข้ าทารายการดังกล่าวที่มีมลู ค่าเงินลงทุนทัง้ สิน้ 21.5 ล้ านยูโร หรื อประมาณ 856.00 ล้ านบาท รวมทัง้ หนีข้ อง CDistribution Asia อีกประมาณ 6.25 ล้ านยูโร คิดเป็ นเงินประมาณ 249 ล้ านบาท ซึง่ ผู้ซื ้อต้ องชาระให้ แก่ผ้ ขู ายเพิ่มเติมจากค่าหุ้น
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C-Distribution Asia จะมีแหล่งเงินทุนในการเข้ าทารายการจากวงเงินกู้ยืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน (Bridging Loan)
ระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน ดังนัน้ จึงส่งผลให้ บริ ษัทฯ มีภาระเงินกู้ยืมและค่าใช้ จ่ายดอกเบี ้ยจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ ้น โดย
ภายหลังจากการเข้ าทารายการเข้ าซื ้อหุ้นสามัญทังหมดของ
้
BIGC และ C-Distribution Asia แล้ ว บริ ษัทฯ จะมีหนี ้สินที่ภาระ
ดอกเบี ้ย ประมาณ 239,060 ล้ านบาท และมีอตั ราส่วนหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยต่อทุนประมาณ 11.51 เท่า (พิจารณาจากงบ
การเงินสาหรับปี 2558 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยไม่รวมผลการดาเนินงานที่จะเกิดขึ ้นในอนาคต) ในระยะสันที
้ ่บริ ษัทฯ
จะจัดหาเงินทุนจากการกู้ยืมสถาบันการเงิน
4. เป็ นการลงทุนในธุรกิจใหม่ที่กลุ่มบริ ษัทมีประสบการณ์ ในการดาเนินธุรกิจที่จากัด โดยปั จจุบนั กลุ่มบริ ษัทเริ่ มดาเนินธุรกิจ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) มาเป็ นเวลา 1 ปี ทาให้ บริษัทฯ ต้ องใช้ ระยะเวลาในการศึกษาธุรกิจของ C-Distribution
Asia และ CDT รวมทังต้
้ องพึง่ พิงความรู้และประสบการณ์ของบุคลากรเดิม ในช่วงแรกของการเข้ าบริ หารจัดการธุรกิจของทัง้
สองกิจการ
5. การเข้ าทารายการดังกล่าวมีความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบด้ านลบต่อบริ ษัทฯ เช่น ความเสี่ยงจากความผันผวนของอั ตรา
แลกเปลี่ยนในการชาระเงินค่าหุ้น C-Distribution Asia และหนี ้ที่ C-Distribution Asia มีต่อบริษัทในกลุ่มผู้ขายให้ แก่ผ้ ขู ายเป็ น
สกุลยูโร รวมถึงการจ่ายชาระคืนหนี ้เงินกู้ เนื่องจากบริษัทฯ มีการกู้ยืมเงินเพื่อใช้ เป็ นแหล่งเงินทุนในการเข้ าทารายการในสกุลยู
โร ความเสี่ยงที่ผลการดาเนินงานของ C-Distribution Asia ไม่เป็ นไปตามที่คาดการณ์ไว้ จากหลายสาเหตุ อาทิ การชะลอตัว
ของเศรษฐกิจ กาลังซื ้อผู้บริ โภค ภาวะการแข่งขันที่รุนแรงของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) ส่งผลให้ บริ ษัทฯ
อาจต้ องมีการด้ อยค่าเงินลงทุน กรณีไม่ได้ รับผลตอบแทนจากการลงทุน C-Distribution Asia ตามที่คาดการณ์ไว้
ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาข้ อมูลข้ อดี ข้ อด้ อย ความเสี่ยงของการเข้ าทารายการซื ้อหุ้น C-Distribution Asia ได้ เพิ่มเติมในส่วนที่
2 ข้ อ 2.2.2 ของรายงานฉบับนี ้
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การตัดสินใจลงคะแนนเสียงอนุมตั ิสาหรับการทารายการในครัง้ นี ้ อยู่ในดุลพินิจของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็ นสาคัญ ซึง่ ผู้ถือหุ้นควรจะ
ศึกษาข้ อมูลและพิจารณาเหตุผล ข้ อดี ข้ อด้ อย ปั จจัยความเสี่ยง ข้ อจากัด และความเห็นในประเด็นพิจารณาต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับ
การเข้ าทารายการดังกล่าวที่แนบมาพร้ อมกับหนังสือเชิ ญประชุมผู้ถือหุ้นในครัง้ นีด้ ้ วยความรอบคอบระมัดระวังก่อนลงมติ เพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิการเข้ าทารายการดังกล่าวได้ อย่างเหมาะสม
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) และบริ ษัท เจดี พาร์ ทเนอร์ จากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระของบริษัทฯ ขอรับรองว่าได้ ทาหน้ าที่ ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ดังที่ได้ กล่าวมาข้ างต้ นตามมาตรฐานวิชาชีพ และได้ ให้
เหตุผลบนพื ้นฐานของข้ อมูลและการวิเคราะห์อย่างเที่ยงธรรม โดยคานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทฯ เป็ นสาคัญ
ทังนี
้ ้ การให้ ความเห็นในการเข้ าทารายการดังกล่าวข้ างต้ น อ้ างอิงจากข้ อมูลที่ได้ รับจากเอกสาร และ/หรื อจากการสัมภาษณ์
ผู้บริ หารของบริ ษัทฯ ตลอดจน ข้ อมูลที่เปิ ดเผยต่อสาธารณชน และข้ อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตังข้
้ อ
สมมติฐานว่าข้ อมูลดังกล่าวข้ างต้ นมีความถูกต้ องและเป็ นจริ ง ดังนัน้ หากข้ อมูลดังกล่าวข้ างต้ นไม่ถกู ต้ อง และ/หรื อไม่เป็ นจริ ง
และ/หรื อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญในอนาคต อาจส่งผลกระทบต่อความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้
ความเห็นในครัง้ นี ้ ด้ วยเหตุนี ้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่อาจยืนยันถึงผลกระทบจากปั จจัยดังกล่าวที่อาจเกิดขึ ้นต่อบริษัทฯ และ
ผู้ถือหุ้นในอนาคตได้ อีกทัง้ ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในครัง้ นี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ
ต่อการเข้ าทารายการดังรายละเอียดข้ างต้ นเท่านัน้ และการให้ ความเห็นของที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระนี ้ มิ ได้ เป็ นการรับรอง
ผลสาเร็จของการเข้ าทารายการต่างๆ รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นกับบริษัทฯ

ขอแสดงความนับถือ

นายมนตรี ศรไพศาล
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารร่วม
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

นายทวีสิทธิ์ สันตติกลุ
ผู้ควบคุมการปฏิบตั ิงาน
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
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น.ส.จิรยง อนุมานราชธน
หุ้นส่วนผู้จดั การและผู้ควบคุมการปฏิบตั ิงาน
บริษัท เจดี พาร์ ทเนอร์ จากัด
ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
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เอกสารแนบ 1 ข้ อมูลบริษทั เบอร์ ล่ ี ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน)
1.

ประวัตแิ ละความเป็ นมาของบริษัท

บริษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน) ก่อตังขึ
้ ้นในประเทศไทยเมื่อปี 2425 โดยนายอัลเบิร์ต ยุคเกอร์ และนายเฮนรี่ ซิกก์ โดยใช้ ชื่อ
ว่า “ห้ างยุคเกอร์ แอนด์ ซิกก์ แอนด์ โก” ประกอบกิจการค้ าในด้ านเป็ นตัวแทนบริ ษัทเรื อฝรั่งเศส อังกฤษ และอิตาลี พร้ อมกับเป็ น
ตัวแทนบริ ษัทประกันภัยของต่างประเทศ และยังเป็ นตัวแทนธนาคารต่างๆ นอกจากนัน้ ยังทาการค้ าโรงสีข้าวและเป็ นตัวแทน
จาหน่ายสินค้ านาเข้ าและส่งออก โดยมี การเปลี่ยนแปลงการดาเนินงานแบบหุ้นส่วนภายในครอบครัวเป็ นรู ปบริ ษัท ภายใต้ ชื่อ
“บริ ษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จากัด” ในปี 2508 ซึง่ พัฒนาการที่สาคัญด้ านต่างๆ ของบริ ษัทฯ และที่เกี่ยวข้ องกับการลงทุนในประเทศ
เวียดนาม ในช่วงที่ผ่านมา มีดงั นี ้
ปี 2544
ปี 2551
ปี 2553

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

: เปลี่ยนแปลงโครงสร้ างการถือหุ้นของบริ ษัทฯ ซึ่งภายหลังการทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์เสร็ จสิ ้นลง บริ ษัท นครชื่น จากัด ซึ่ง
เป็ นบริ ษั ท ในเครื อบริ ษั ท ไทยเจริ ญ คอร์ ป อเรชั่น หรื อ ที ซีซี กรุ๊ ป ถื อหุ้น บริ ษัท ฯ ทัง้ สิน้ ร้ อยละ 83.50 ของหุ้น ที่ ออกและ
จาหน่ายแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ
:  ซื ้อกิจการของบริษัท เจซี ฟู้ดส์ เอสดีเอน บีเอชดี ซึ่งเป็ นผู้ผลิตมันฝรั่งทอดกรอบและขนมขึน้ รูปในประเทศมาเลเซีย ซึ่ง
ผลิตสินค้ าจาหน่า ยทัง้ ในประเทศมาเลเซีย และส่งออกไปยังประเทศในภูมิภาคเอเชียหลายประเทศ เช่น สิงคโปร์
ฮ่องกง ฟิ ลิปปิ นส์ บรูไน
:  ร่วมทุนกับโอเว่น อิลลินนอยส์ ผู้ผลิตแก้ วรายใหญ่ของโลก ส่งให้ บริษัท อุตสาหกรรมทาเครื่ องแก้ วไทย จากัด (มหาชน)
เป็ นผู้ผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์แก้ วรายใหญ่ที่สดุ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีกาลังการผลิตรวม 3,300 ตันต่อวัน
 บริ ษัท ไทยคอร์ ป อินเตอร์ เนชัน่ แนล (เวียดนาม) ลิมิเต็ด (บริ ษัทย่อยที่บริ ษัทฯ ถือหุ้นทางอ้ อม) ได้ รับใบอนุญาตการ
ลงทุนจากรัฐบาลเวียดนามเพื่อประกอบธุรกิจเป็ นผู้นาเข้ าและส่งออก การจัดจาหน่ายและกระจายสินค้ าอุปโภคและ
บริโภค และสินค้ าอื่นๆ ทัว่ ทังประเทศเวี
้
ยดนาม
:  โรงงานผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์กระป๋ อง ทีบีซี -บอล เบเวอร์ เรจแคน เวียดนาม ลิมิเต็ด ในประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็ นบริ ษัทร่วม
ทุนระหว่างบริ ษัท ไทยเบเวอร์ เรจแคน จากัด (บริ ษัทย่อยที่บริ ษัทฯ ถือหุ้นร้ อยละ 50.00) และบริ ษัท บอลล์ คอร์ เปอ
เรชัน่ จากัด ซึง่ เป็ นผู้ผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์กระป๋ องอลูมิเนียมรายใหญ่ของโลก เริ่มดาเนินการผลิตเป็ นครัง้ แรก
 เปิ ดตัวผลิตภัณฑ์บารุงผิวเข้ าสู่ตลาด ภายใต้ ตราสินค้ า “Premedica” ซึ่งเป็ นตราสินค้ าของบริ ษัท และมีการว่าจ้ าง
โรงงานผลิตในประเทศเกาหลี
:  ซื ้อเงินลงทุนในสัดส่วนร้ อยละ 75.00 ของอิจิบงั คัมปะนีลิมิเต็ด ประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็ นผู้ผลิตและจัดจาหน่ายเต้ าหู้
และผลิตภัณฑ์ที่ทาจากเต้ าหู้และถัว่ เหลือง
 ซื ้อหุ้นร้ อยละ 65.00 ของไทอัน เวียดนาม จอยส์ สต็อก คัมปะนี ซึง่ ดาเนินธุรกิจจัดจาหน่าย นาเข้ า ส่งออก ค้ าปลีกค้ าส่ง
สินค้ าอุปโภคบริโภคในประเทศเวียดนาม โดยมีจดุ ศูนย์กลางอยูบ่ ริเวณเวียดนามตอนเหนือ
 ให้ ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ภไู ท กรุ๊ ป จอยส์ สต็อก คัมปะนี ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ เพื่อเข้ าซื ้อเงินลงทุน
จากผู้ถือหุ้นเดิมในกิจการร้ านสะดวกซื ้อในประเทศเวียดนามและเพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนเบือ้ งต้ นในการขยาย
กิจการ โดย ณ สิ ้นปี 2556 ภูไท กรุ๊ป จอยส์ สต็อก คัมปะนี มีร้านค้ าสะดวกซื ้อภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า “B’s mart”
รวมจานวนกว่า 60 สาขา
 เริ่ มดาเนินธุรกิจร้ านค้ าปลีกเพื่อสุขภาพและความงาม เช่น วิตามิน อาหารเสริ มและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับความงาม
ภายใต้ แบรนด์ “Ogenki” โดย ณ สิ ้นปี 2556 มีจานวน 8 สาขา
 ทาสัญญาร่วมทุนกับพันธมิตรธุรกิ จเพื่อลงทุนในบริ ษัท บีเจซี – เอ็มพ็อยท์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด เพื่อดาเนินธุรกิจ
การให้ คาปรึ กษาในการด าเนินธุ รกิ จค้ า ส่งและค้ า ปลีกสิน ค้ า ทั่วไป เพื่อขยายช่องทางการดาเนิ นธุรกิจการค้ า และ
ช่องทางจัดจาหน่ายสินค้ าอุปโภคบริ โภคของกลุ่มบริ ษัทในประเทศไทย ลาว และประเทศอื่ นๆ ในแถบภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ โดย ณ สิ ้นปี 2556 มีร้านค้ าสะดวกซื ้อภายใต้ เครื่องหมายการค้ า “MPoint” จานวน 17 สาขา
:  บริษัทฯ ได้ ทาการปิ ดโรงงานราษฎร์ บูรณะในวันที่ 8 กันยายน 2557 และได้ จดั พิธีอ่นุ เตาหลอมแก้ วโรงผลิตที่ 3 (TM3)
ณ บริ ษัท ไทย มาลายา กลาส จากัด ในวันที่ 11 กันยายน 2557 การเปิ ดเตาหลอมแก้ วโรงผลิตขึน้ มาใหม่นี ้ มี
จุดประสงค์เพื่อแสดงถึงความพร้ อมและความสาเร็จของโครงการขยายกาลังการผลิตเพื่อตอบสนองความต้ องการของ
ลูกค้ าที่มีมากยิ่งขึ ้น รวมถึงแสดงถึงความมุง่ มัน่ ในการขยายกิจการของบริษัทที่กาลังเจริญเติบโตอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน
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นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยังได้ รับรางวัลเชิดชูเกียรติระดับประเทศ เป็ นปี ที่ 7 ติดต่อกัน ในด้ านสถานประกอบการดีเด่นด้ าน
แรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจาปี 2557
 บริ ษัทฯ ได้ รับรางวัลบริ ษัทจดทะเบียนด้ านนักลงทุนสัมพันธ์ ดีเด่น (Outstanding Investor Relations Awards) งาน
SET Awards 2014 สาหรับบริษัทที่มีมลู ค่าหลักทรัพย์ 20,000 - 50,000 ล้ านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีทนุ จดทะเบียน 2,014,389,444 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน 2,014,389,444 หุ้น มูล
ค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท และมีทนุ จดทะเบียนชาระแล้ ว 1,592,221,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน1,592,221,000
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท นอกจากนี ้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีห้ นุ กู้ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2554 ชุดที่ 2 ครบกาหนดไถ่ถอนปี 2559
ประเภทหุ้นกู้
: หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้
ลักษณะการเสนอขาย
: เสนอขายให้ แก่ผ้ ลู งทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนทัว่ ไป
จานวนและมูลค่าของหุ้นกู้
: จานวนไม่เกิน 1, 000,000 หน่วย คิดเป็ นมูลค่าไม่เกิน 1,000,000,000 บาท
ที่เสนอขาย
มูลค่าที่ตราไว้ ต่อหน่วย
ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย
อายุของหุ้นกู้
วันที่ออกหุ้นกู้
วันครบกาหนดไถ่ถอน
อัตราดอกเบี ้ย
การชาระคืนเงินต้ น
การชาระดอกเบี ้ย

:
:
:
:
:
:
:
:

มูลค่าคงเหลือ
การไถ่ถอนหุ้นกู้

:
:

การซื ้อคืนหุ้นกู้

:

1,000 บาท
1,000 บาท
5 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
วันที่ 31 พฤษภาคม 2554
วันที่ 31 พฤษภาคม 2559
อัตราดอกเบี ้ยคงที่ร้อยละ 3.98 ต่อปี ตลอดอายุห้ นุ กู้
ชาระคืนเงินต้ นทังจ
้ านวนในวันครบกาหนดไถ่ถอน
ชาระดอกเบี ้ยทุกๆ 6 เดือน ในวันที่ 31 พฤษภาคม และวันที่ 30 พฤศจิกายนของทุกปี โดยเริ่ ม
ชาระดอกเบี ้ยครัง้ แรกในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554
1,000,000,000 บาท
การไถ่ถอนหุ้นกู้จะกระทาในวันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยชาระเงินต้ นตามมูลค่าหุ้นกู้เพียง
ครัง้ เดียว พร้ อมทังดอกเบี
้
้ยหุ้นกู้งวดสุดท้ ายที่จะต้ องชาระในขณะนันทั
้ งหมดให้
้
แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้
ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิซื ้อคืนหุ้นกู้จากตลาดรองหรื อแหล่งอื่นๆ ได้ ไม่ว่าในเวลาใดๆ เมื่อผู้ออกหุ้นกู้
ทาการซื ้อคืนหุ้นกู้แล้ วจะมีผลทาให้ หนีต้ ามหุ้นกู้ดังกล่าวระงับลง ทัง้ นี ้ ผู้ออกหุ้นกู้จะแจ้ งให้
นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบเพื่อยกเลิกหุ้นกู้ที่ซื ้อมาดังกล่าวโดยไม่ชกั ช้ า
“A+” โดยบริษัท ทริส เรทติ ้ง จากัด (เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557)

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
:
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 นิติบคุ คลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตังแต่
้ ร้อยละ 10.00 ขึ ้นไป มีดงั นี ้

ตาราง: ข้ อมูลนิติบคุ คลที่บริษทั ฯ ถือหุ้นตัง้ แต่ ร้อยละ 10.00 ขึน้ ไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ชื่อบริษัท
บริษัทย่ อย
บริษัท อุตสาหกรรมทาเครื่องแก้ วไทย
จากัด (มหาชน)
บริษัท ไทย มาลายา กลาส จากัด

สัดส่ วนการ
ถือหุ้น/ลงทุน
(ร้ อยละ)

ทุน
จดทะเบียน

ทุนชาระแล้ ว

98.59

1,170,000,000บาท

1,170,000,000บาท

ผลิตภัณฑ์บรรจุภณ
ั ฑ์แก้ ว

100

2,270,000,000บาท

2,270,000,000บาท

ผลิตและจาหน่ายขวดแก้ วและ
ผลิตภัณฑ์จากแก้ ว
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สัดส่ วนการ
ถือหุ้น/ลงทุน
(ร้ อยละ)
100
100

ทุน
จดทะเบียน

ทุนชาระแล้ ว

100,000,000 บาท
2,055,000,000 บาท

100,000,000 บาท
2,055,000,000 บาท

บริการจัดอบรมสัมมนา
บริษัทลงทุน

8,310,000
เหรียญฮ่องกง
15,822,000
เหรียญสหรัฐ
1,500,000,000 บาท
60,000,000
เหรียญสหรัฐ
1,170,000,000,000
เวียดนามดอง

8,310,000
เหรียญฮ่องกง
15,822,000
เหรียญสหรัฐ
1,500,000,000 บาท
60,000,000
เหรียญสหรัฐ
585,000,000,000
เวียดนามดอง

ลงทุน ค้ าขาย นาเข้ า และส่งออก

320,000,000 บาท
12,000,000
ริงกิต
1,185,200,000 บาท

ผลิตอาหารว่าง
ผลิตอาหารว่าง

100

320,000,000 บาท
12,000,000
ริงกิต
1,185,200,000 บาท

บริษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ เซลล็อกซ์
จากัด
บริษัท รูเบียอุตสาหกรรม จากัด

94.84

900,000,000 บาท

900,000,000 บาท

99.85

70,000,000 บาท

70,000,000 บาท

บริษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์
จากัด
ไทยคอร์ ป อินเตอร์ เนชัน่ แนล คัมปะนี
ลิมิเต็ด จัดตังที
้ ่ฮอ่ งกง
ไทยคอร์ ป อินเตอร์ เนชัน่ แนล
(เวียดนาม) คัมปะนี ลิมิเต็ด
จัดตังที
้ ่เวียดนาม
บีเจไอเอ็มเค คัมปะนี ลิมิเต็ด
จัดตังที
้ ่ฮอ่ งกง
อิจิบงั คัมปะนี ลิมิเต็ด
จัดตังที
้ ่เวียดนาม
ไทอัน เวียดนาม จอยท์ สต็อก คัม
ปะนี จัดตังที
้ ่เวียดนาม
ภูไท กรุ๊ป จอยท์ สต็อก คัมปะนี
จัดตังที
้ ่เวียดนาม
ภูไท เทเลคอมมูนิเคชัน่ จอยท์ สต็อก
คัมปะนี จัดตังที
้ ่เวียดนาม
ภูไท คอนสตรัคชัน่ แอนด์ อินเวสท์
เม้ นท์ จอยท์ สต็อก คัมปะนี

100

50,000,000 บาท

50,000,000 บาท
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41,000,000
เหรียญฮ่องกง
54,000,000,000
เวียดนามดอง

41,000,000
เหรียญฮ่องกง
5,400,000,000
เวียดนามดอง

5,110,000
เหรียญฮ่องกง
30,000,000,000
เวียดนามดอง
600,000,000,000
เวียดนามดอง
366,265,340,000
เวียดนามดอง
50,000,000,000
เวียดนามดอง
10,000,000,000
เวียดนามดอง

5,110,000
เหรียญฮ่องกง
30,000,000,000
เวียดนามดอง
600,000,000,000
เวียดนามดอง
366,265,340,000
เวียดนามดอง
50,000,000,000
เวียดนามดอง
10,000,000,000
เวียดนามดอง

ชื่อบริษัท
บริษัท ไทยกลาสเทคโนโลยี จากัด
บริษัท บีเจซี แพคเกจจิ ้ง จากัด
บีเจซี กล๊ าส คัมปะนี ลิมิเต็ด
จัดตังที
้ ่ฮอ่ งกง
บีเจซี กล๊ าส เวียดนาม ลิมิเต็ด
จัดตังที
้ เ่ วียดนาม
บริษัท ไทย เบเวอร์ เรจ แคน จากัด
ทีบีซ-ี บอล เบเวอร์ เรจ แคน โฮลดิ ้ง ลิ
มิเต็ด จัดตังที
้ ่ฮอ่ งกง
ทีบีซ-ี บอล เบเวอร์ เรจ แคน เวียดนาม
ลิมิเต็ด
จัดตังที
้ ่เวียดนาม
บริษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จากัด
บีเจซี ฟู้ดส์ (มาเลเซีย) เอสดีเอ็น
บีเอชดี จัดตังที
้ ่มาเลเซีย
บริษัท ไทย แดรี่ จากัด

100
100
50.00001
26.79
26.79

100
100

75

75
75
65
64.55
64.49
64.49
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ประเภทธุรกิจ

ผลิตและจาหน่ายภาชนะแก้ ว
ผลิตกระป๋ องและฝาอะลูมิเนียม
บริษัทลงทุน
ผลิตกระป๋ องอะลูมิเนียม

ผลิตและจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์
โยเกิร์ตสด และผลิตภัณฑ์ซงึ่
ทาจากนม
ผลิตและจาหน่ายกระดาษอนามัย
ผลิตช็อกโกแลต สบูเ่ ครื่องสาอาง
และ ลูกอม
บริการด้ านพิธีการออกสินค้ า
คลังสินค้ า ขนส่ง และจัดส่งสินค้ า
บริษัทลงทุน
ตัวแทนจาหน่าย

ตัวแทนจาหน่าย
ผลิตผลิตภัณฑ์ซงึ่ ทาจาก
ถัว่ เหลือง
บริษัทลงทุน
จาหน่ายสินค้ าอุปโภคและบริโภค
จาหน่ายสินค้ าอุปโภคและบริโภค
จาหน่ายวัสดุก่อสร้ าง

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์
สัดส่ วนการ
ถือหุ้น/ลงทุน
(ร้ อยละ)

ทุน
จดทะเบียน

ทุนชาระแล้ ว

ประเภทธุรกิจ

19,000,000,000
เวียดนามดอง
15,000,000,000
เวียดนามดอง
87,300,000,000
เวียดนามดอง
5,000,000,000
เวียดนามดอง

19,000,000,000
เวียดนามดอง
15,000,000,000
เวียดนามดอง
87,300,000,000
เวียดนามดอง
5,000,000,000
เวียดนามดอง

จาหน่ายสินค้ าอุปโภคและบริโภค

60,000,000,000
เวียดนามดอง
10,000,000,000
เวียดนามดอง
1,900,000,000
เวียดนามดอง

60,000,000,000
เวียดนามดอง
10,000,000,000
เวียดนามดอง
1,900,000,000
เวียดนามดอง

จาหน่ายสินค้ าอุปโภคและบริโภค

187,125,675,000
เวียดนามดอง
9,000,000,000
เวียดนามดอง
50,000,000 บาท
200,000,000 บาท

ค้ าปลีก

100
100

187,125,675,000
เวียดนามดอง
9,000,000,000
เวียดนามดอง
200,000,000 บาท
200,000,000 บาท

บริษัท มัณฑนา จากัด

100

500,000 บาท

500,000บาท

บริษัท คอสม่า เมดิคอล จากัด

100

5,000,000 บาท

1,325,000 บาท

บริษัท มัณฑนา มาร์ เก็ตติ ้ง จากัด

100

20,000,000 บาท

15,000,000 บาท

บริษัท บีเจซี แอนด์ ซีเอฟ (ประเทศ
ไทย) จากัด

51

30,000,000 บาท

15,000,000 บาท

บริษัท ไทย-สแกนดิค สตีล จากัด

100

586,000,000 บาท

586,000,000 บาท

บริษัท บีเจซี อินดัสเตรียล แอนด์ เท
รดดิ ้ง จากัด

100

250,000,000 บาท

250,000,000 บาท

บริษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ สเปเชียลตี ้ส์
จากัด

99.15

63,785,000 บาท

63,875,000 บาท

ชื่อบริษัท
จัดตังที
้ ่เวียดนาม
ภูไท ฮานอย เทรดดิ ้ง จอยท์ สต็อก
คัมปะนี จัดตังที
้ เ่ วียดนาม
ภูไท คันเทอ ดิสทริบิวชัน่ จอยท์
สต็อก คัมปะนี จัดตังที
้ ่เวียดนาม
ภูไท ฟู้ดส์ เวียดนาม คัมปะนี ลิมิเต็ด
จัดตังที
้ ่เวียดนาม
ภูไท ฟู้ดส์ เซ็นทรัล เวียดนาม วัน เมม
เบอร์ คัมปะนี ลิมิเต็ด
จัดตังที
้ ่เวียดนาม
ภูไท ฟู้ดส์ นอร์ ธ คัมปะนี ลิมิเต็ด
จัดตังที
้ ่เวียดนาม
พีที ฟู้ด ดิสทริบิวชัน่ จอยท์ สต็อก คัม
ปะนี จัดตังที
้ ่เวียดนาม
วัน ฝู เอกซ์พอร์ ต อิมพอร์ ต เทรดดิ ้ง
แมนูแฟคเจอริ่ง คัมปะนี ลิมิเต็ด
จัดตังที
้ ่เวียดนาม
ไทอัน เวียดนาม เทรดดิ ้ง คัมปะนี ลิมิ
เต็ด จัดตังที
้ ่เวียดนาม
ภูไท ฟู้ด ดิสทริบิวชัน่ จอยท์ สต็อก
คัมปะนี จัดตังที
้ ่เวียดนาม
บริษัท บีเจเอช อินเวสเมนท์ จากัด
บริษัท บีเจซี เฮลท์แคร์ จากัด

64.49
64.49
64.55
64.55
64.55
51.61
64.55
64.55
64.55
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จาหน่ายสินค้ าอุปโภคและบริโภค
จาหน่ายสินค้ าอุปโภคและบริโภค
จาหน่ายสินค้ าอุปโภคและบริโภค

จาหน่ายสินค้ าอุปโภคและบริโภค
บริการด้ านคลังสินค้ า

จาหน่ายสินค้ าอุปโภคและบริโภค
บริษัทลงทุน
จาหน่ายเวชภัณฑ์ เครื่องมือ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ และ
เวชภัณฑ์
จาหน่ายเวชภัณฑ์ เครื่องมือ และ
อุปกรณ์ทางการแพทย์
จาหน่ายเวชภัณฑ์ เครื่องมือ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ และเภสัช
ภัณฑ์
จาหน่ายเวชภัณฑ์ วัสดุการ แพทย์
และเครื่องมืออุปกรณ์ทาง
การแพทย์
จัดหาและจาหน่ายเภสัชภัณฑ์
เครื่องสาอาง อาหารเสริม สินค้ า
อุปโภค
ผลิตโครงสร้ างเหล็ก
ชุบสังกะสี
จาหน่ายผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีทาง
ภาพ เครื่องเขียน และวัสดุก่อสร้ าง
จาหน่ายเคมีภณ
ั ฑ์ และสารแต่ง
ส่วนผสมอาหาร

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์

ชื่อบริษัท
บริษัท บีเจซี สเปเชียลตี ้ส์ จากัด

สัดส่ วนการ
ถือหุ้น/ลงทุน
(ร้ อยละ)
100

ทุน
จดทะเบียน

ทุนชาระแล้ ว

200,000,000 บาท

50,000,000 บาท

1,120,568,027
เหรียญฮ่องกง
34,000,000
เหรียญสหรัฐ

1,120,568,027
เหรียญฮ่องกง
14,000,000
เหรียญสหรัฐ

100

50,000
เหรียญสหรัฐ

50,000
เหรียญสหรัฐ

100

9,999 ยูโร

9,999 ยูโร

100

1,611,000,000 บาท

1,611,000,000 บาท

บริษัทลงทุน
ผู้ค้าและจาหน่ายหนังสือและ
นิตยสาร
ผู้ค้าและจาหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อ
สุขภาพและความงาม

ประเภทธุรกิจ
กิจการบริการร้ านเครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล์
ตัวแทนจาหน่าย

บีเจซี อินเตอร์ เนชัน่ แนล คัมปะนี ลิมิ
เต็ด จัดตังที
้ ่ฮอ่ งกง
บีเจซี อินเตอร์ เนชัน่ แนล (เวียดนาม)
ลิมิเต็ด
จัดตังที
้ ่เวียดนาม
บีเจซี อินเตอร์ เนชัน่ แนล (เมียนมาร์ )
คัมปะนี ลิมิเต็ด
จัดตังที
้ ่เมียนมาร์
บีเจซี อินเตอร์ เนชัน่ แนล โฮลดิ ้ง
พีทีอี แอลทีดี จัดตังที
้ ่สิงคโปร์
บริษัท บีเจซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์
เฮ้ าส์ จากัด
บริษัท เอเซียบุ๊คส จากัด

100

100

301,724,000 บาท

301,724,000 บาท

บริษัท บีเจซี โอเกนกิ จากัด
(เดิมชื่อบริษัท เจอร์ เนิล โฮลดิ ้งส์
จากัด)
บริษัท บีเจซี-เอ็มพ็อยท์ อินเตอร์ เนชัน่
แนล จากัด
บีเจซี-เอ็มพ็อยท์ (ฮ่องกง) คัมปะนี ลิ
มิเต็ด จัดตังที
้ ่ฮอ่ งกง

100

142,100,000 บาท

142,100,000 บาท

51

132,600,000 บาท

132,600,000 บาท

100

4,300,000
เหรียญสหรัฐ

4,300,000
เหรียญสหรัฐ

บีเจซี-เอ็มพีเอ็ม (ลาว) โซล คัมปะนี ลิ
มิเต็ด จัดตังที
้ ่สปป.ลาว
บริษัท บีเจซี คอมเมิร์ซ จากัด
บริษัท ที.ซี.ซี.เทคโนโลยี จากัด

51

25,506,000,000 กีบ

25,506,000,000 กีบ

100
51

31,000,000 บาท
430,000,000 บาท

31,000,000 บาท
180,000,000 บาท

บริษัท คอสม่า เทรดดิ ้ง จากัด

100

1,000,000 บาท

1,000,000 บาท

รูเบีย อินเวสท์เม้ นทส์ ลิมิเต็ด
จัดตังที
้ ่หมูเ่ กาะบริติช เวอร์ จิ ้น
บริษัท ดิสทรี่ - ไทย จากัด

100

30,000,000 บาท

30,000,000 บาท

100

11,000,000 บาท

11,000,000 บาท

ผู้ค้าและจาหน่ายหนังสือและ
นิตยสาร

50

245,826,002
เหรียญสหรัฐ
100,000,000
ริงกิต
772,800,000,000
เวียดนามดอง

245,826,002
เหรียญสหรัฐ
55,172,225
ริงกิต
322,209,160,000
เวียดนามดอง

บริษัทลงทุน

กิจการที่ควบคุมร่ วมกัน
บีเจซี โอ-ไอ กล๊ าส พีทีอี แอลทีดี
จัดตังที
้ ่สิงคโปร์
มาลายา กล๊ าส โปรดักส์ เอสดีเอ็น
บีเอชดี จัดตังที
้ ่มาเลเซีย
มาลายา เวียดนาม กล๊ าส ลิมิเต็ด
จัดตังที
้ ่เวียดนาม
บริษัทร่ วม

100

50
35
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ตัวแทนจาหน่าย
บริการให้ คาปรึกษาด้ านการ
วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์และการ
รวบรวมข้ อมูล
บริษัทลงทุน

ค้ าส่ง และค้ าปลีก
บริการให้ คาปรึกษาด้ านการ
บริหารจัดการแฟรนไชส์ และ
ค้ าขาย
บริการให้ คาปรึกษาทางด้ าน
การค้ าและการลงทุน
ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ให้ บริการระบบข้ อมูลสารสนเทศ
จาหน่ายเวชภัณฑ์ เครื่องมือ และ
อุปกรณ์ทางการแพทย์
บริษัทลงทุน

ผลิตภาชนะแก้ ว
ผลิตภาชนะแก้ ว

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์

ชื่อบริษัท
บริษัท เบอร์ ลี่ เอเชียติ๊ก โซดา จากัด
บริษัท เบอร์ ลี่ ไดน่าพลาส จากัด
บริษัท แก้ วกรุงไทย จากัด
บริษัทที่หยุดดาเนินงาน
เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ (เมียนมาร์ ) ลิมิเต็ด
จัดตังที
้ ่เมียนมาร์
บริษัท หินอ่อนและศิลา จากัด
บริษัท บีเจซี คอนซูเมอร์ จากัด
บริษัท บี เจ ซี มารีน รีซอสเซส ดิเวลล
อปเม้ นท์ จากัด
ที่มา : บริษัทฯ

2.

สัดส่ วนการ
ถือหุ้น/ลงทุน
(ร้ อยละ)
50
49
24.65

ทุน
จดทะเบียน

ทุนชาระแล้ ว

40,000,000 บาท
303,933,400 บาท
320,000,000 บาท

40,000,000 บาท
303,933,400 บาท
320,000,000 บาท

100

1,000,000 จัค

615,000 จัค

หยุดดาเนินการ

100
100
50

99,800,000 บาท
2,000,000 บาท
100,000,000 บาท

99,800,000 บาท
2,000,000 บาท
94,400,000 บาท

หยุดดาเนินการ
หยุดดาเนินการ
หยุดดาเนินการ

ประเภทธุรกิจ
จาหน่ายโซดาแอช
ผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกแข็ง
จาหน่ายเศษแก้ ว
พลาสติกและวัสดุที่ใช้ แล้ ว

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ปั จจุบนั บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย (“กลุ่มบริ ษัท”) ประกอบธุรกิจทังการผลิ
้
ต การตลาด การจัดจาหน่าย และการให้ บริ การ โดยแบ่ง
ธุรกิจหลัก เป็ น 4 กลุ่มธุรกิจ ดังนี ้
2.1 กลุ่มสินค้ าและบริการทางบรรจุภณ
ั ฑ์
ธุรกิจสินค้ าและบริการทางบรรจุภณ
ั ฑ์ แบ่งออกเป็ น 3 ประเภท ได้ แก่
2.1.1 ธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์แก้ ว
ดาเนินธุรกิจผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์แก้ วรูปแบบต่างๆ ได้ แก่ ขวดปากแคบ ขวดปากกว้ าง ทังประเภทที
้
่สามารถนากลับมาใช้
ใหม่ และประเภทน ้าหนักเบาแบบใช้ ครัง้ เดียว ดาเนินการโดยบริ ษัท อุตสาหกรรมทาเครื่ องแก้ วไทย จากัด (มหาชน)
(“TGI”) และบริษัท ไทย มาลายา กลาส จากัด (“TMG”) และมีฝ่ายบรรจุภณ
ั ฑ์แก้ วของบริ ษัทเป็ นผู้ทาการตลาดและ
จัดจาหน่ายบรรจุภณ
ั ฑ์แก้ วทังหมดที
้
่ผลิตจาก TGI และ TMG นอกจากนี ้ยังให้ บริ การสินค้ าฝาเขี ้ยว (Lug Cap หรื อ
Twist-Off) สาหรับทังขวดปากแคบและขวดปากกว้
้
าง โดยนาเข้ าจากต่างประเทศ นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังได้ ร่วมทุน
กับพันธมิตร บริ ษัท โอเว่น อิลลินอยส์ อิงค์ ผู้ผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์แก้ วที่ใหญ่ที่สดุ ในโลกจากสหรัฐอเมริ กา จัดตังบริ
้ ษัท
ร่ วมทุน บีเจซี โอ-ไอ กลาส พีทีอี แอลทีดี (“BJC O-I”) เพื่อลงทุนใน มาลายา กลาส โปรดักส์ เอสดีเอ็น บีเอชดี
(“MGP”) และ มาลายา เวียดนาม กลาส ลิมิเต็ด (“MVG”) ผู้ผลิตและจาหน่ายบรรจุภณ
ั ฑ์แก้ วรู ปแบบต่างๆ ให้ แก่
กลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ภายในประเทศและต่างประเทศ เช่น เบียร์ สุรา เครื่องดื่ม และอาหาร เป็ นต้ น
2.1.2 ธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์กระป๋ องอะลูมิเนียม
ดาเนินธุรกิจผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์ทาจากอะลูมิเนียมสาหรับบรรจุเครื่ องดื่ม ประกอบด้ วย กระป๋ องและฝา โดยมีการพิมพ์
ตามคาสัง่ ของลูกค้ า ดาเนินการโดยบริ ษัท ไทย เบเวอร์ เรจแคน จากัด (“TBC”) นอกจากนี ้ TBC ยังได้ ร่วมลงทุนกับ
บริ ษัท บอลล์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด ผู้ผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์ชนน
ั ้ าจากสหรัฐอเมริ กา สร้ างโรงงานผลิตกระป๋ องอลูมิเนียมใน
ประเทศเวียดนาม ภายใต้ ทีบีซี-บอล เบเวอร์ เรจ แคน เวียดนาม ลิมิเต็ด (“TBC-BALL VN”) ดาเนินการผลิตและ
จาหน่ายบรรจุภณ
ั ฑ์กระป๋ องอลูมิเนียมสาหรับบรรจุเครื่องดื่ม และเป็ นผู้นาเข้ าและจาหน่ายฝาอลูมิเนียมสาหรับบรรจุ
เครื่องดื่ม
2.1.3 ธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก
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ดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกในรูปแบบขวด กล่อง และฝา พร้ อมทังพิ
้ มพ์ หรือติด
สติ๊กเกอร์ หรื อหุ้มฉลากพลาสติก โดยควบคู่กบั การพัฒนาทางวิศวกรรม การปรับปรุ งต้ นทุน และเพิ่มคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ ดาเนินการโดยบริษัท เบอร์ ลี่ ไดน่าพลาส จากัด
2.2 กลุ่มสินค้ าและบริการทางอุปโภคบริโภค
กลุ่มบริษัทดาเนินธุรกิจสินค้ าและบริการทางอุปโภคบริโภคอย่างครบวงจร ตังแต่
้ การผลิตสินค้ า การทาการตลาด และการจัด
จาหน่ายสินค้ าของกลุ่มบริษัทเอง รวมถึงการรับจ้ างผลิตสินค้ า การทาการตลาด และการจัดจาหน่ายสินค้ าให้ กบั คู่ค้าภายใต้
เครื่องหมายการค้ าของคู่ค้า โดยครอบคลุมทังตลาดในประเทศและตลาดต่
้
างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทังนี
้ ้
สินค้ าและบริการทางอุปโภคบริโภคของกลุ่มบริษัท ประกอบด้ วย
2.2.1 ผลิตภัณฑ์อาหาร
o ดาเนินธุรกิจผลิตสินค้ าประเภทขนมขบเคี ้ยวและเครื่องดื่มช็อคโกแลต ภายใต้ ตราสินค้ า (1) มันผสมทอดกรอบ
เคลือบเนยคาราเมลและข้ าวโพดเคลือบเนยคาราเมล ตราปาร์ ตี ้ (2) มันฝรั่งทอดกรอบ ตราเทสโต (3) ขนมอบ
กรอบเคลือบรสช็อคโกแลตและเครื่ องดื่มช็อคโกแลตมอลต์ ตราแคมปั ส (4) ข้ าวอบกรอบปรุ งรสและสาหร่ าย
ทอดกรอบ ตราโดโซะ และ (5) มันฝรั่งทอดกรอบสไตล์ญี่ปนุ่ ตราคารามูโจ้ ดาเนินการโดยบริ ษัท เบอร์ ลี่ ยุค
เกอร์ ฟู้ดส์ จากัด (“BJF”)
o ดาเนินธุรกิจผลิต รับจ้ างผลิต และจัดจาหน่ายสินค้ าประเภทขนมขบเคี ้ยว ภายใต้ ตราสินค้ า มันฝรั่งทอดกรอบ
ตราไวส์ เทสโต คาลบี ้ และเทสโก้ ดาเนินการโดย บีเจซี ฟู้ดส์ (มาเลเซีย) เอสดีเอ็น บีเอชดี (“BJFM”)
o ดาเนินธุรกิจผลิตและจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์นมเปรี ย้ วและโยเกิร์ต ภายใต้ ตราสินค้ า แอคทีเวีย ดาเนินการโดย
บริษัท ไทย แดรี่ จากัด
o ดาเนินธุรกิจด้ านการตลาดและจัดจาหน่ายสินค้ าในกลุ่มธุรกิ จผลิตภัณฑ์อาหารที่ผลิตภายในกลุ่มบริ ษัททังใน
้
และต่างประเทศ รวมถึงวางแผนการตลาดและโฆษณาอย่างครบวงจร ทัง้ การโฆษณาทางสื่อต่างๆ เช่น
โทรทัศน์ นิตยสาร วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ อีกทังการจั
้
ดกิจกรรม เพื่อสร้ างการรับรู้ และการยอมรับในหมู่ผ้ บู ริ โภคอย่าง
ทัว่ ถึง รวมถึงการจัดจาหน่ายให้ กบั ผู้ผลิตรายอื่นๆ ดาเนินการโดยฝ่ ายผลิตภัณฑ์อาหารของบริษัทฯ
2.2.2 สินค้ าอุปโภค
o ดาเนินธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์กระดาษทิชชู่ ทังที
้ ่เป็ นตราสินค้ าของบริษัทฯเอง ได้ แก่ เซลล็อกซ์ ซิลค์ เบลล์ แม๊ กซ์
โม่ และบีเจซี ไฮจินิสท์ และตราสินค้ าของห้ างค้ าปลีก ดาเนินการโดยบริ ษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ เซลล็อกซ์ จากัด
(“CPC”)
o ดาเนินธุรกิจผลิตและรับจ้ างผลิตสินค้ าจาพวก สบู่ แชมพู เครื่ องสาอาง ลูกอม และช็อคโกแลต ดาเนินการโดย
บริษัท รูเบียอุตสาหกรรม จากัด
o ดาเนินธุรกิจด้ านการตลาดและการจัดจาหน่าย รวมถึงวางแผนการตลาด โฆษณา และจัดกิจกรรม ณ จุดขาย
เพื่อ สร้ างการรั บรู้ และการยอมรั บ ของผู้บริ โภคอย่างทั่วถึงให้ กับสินค้ าที่ผลิตภายในกลุ่มบริ ษัท ทัง้ ในและ
ต่างประเทศ และจัดจาหน่ายสินค้ าให้ กบั คู่ค้ารายอื่น ๆ ดาเนินการโดยฝ่ ายผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ ส่วนตัวและ
เครื่องใช้ ในครัวเรื อนของบริ ษัท โดยมีผลิตภัณฑ์ 3 กลุ่ม ได้ แก่ กลุ่มเครื่ องใช้ ส่วนตัว กลุ่มเครื่ องใช้ ในครัวเรื อน
และกลุ่มสินค้ ารับจัดจาหน่าย ทังเครื
้ ่องใช้ ส่วนตัวและในครัวเรือน
2.2.3 บริการด้ านการจัดเก็บและจัดส่งสินค้ า
ดาเนินธุรกิจด้ านโลจิสติกส์ ได้ แก่ 1) บริ การรับฝากและบริ หารสินค้ าคงคลัง 2) บริ การขนส่งเพื่อกระจายสินค้ าทัว่
ประเทศ 3) บริการตัวแทนพิธีการศุลกากร ใบอนุญาตเลขที่ 208 สาหรับสินค้ านาเข้ าและส่งออก 4) ให้ คาปรึกษาด้ าน
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ซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ ทังนี
้ ้ ให้ บริ การทังลู
้ กค้ าในกลุ่มบริ ษัทและลูกค้ าภายนอก ดาเนินการโดยบริ ษัท เบอร์ ลี่
ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ จากัด (“BJL”)
2.2.4 ธุรกิจผลิตและจัดจาหน่ายในประเทศเวียดนาม
o ดาเนินธุรกิจนาเข้ า ส่งออก จัดจาหน่าย และกระจายสินค้ าประเภทอุปโภคบริ โภค และสินค้ าอื่นๆ ในประเทศ
เวียดนาม โดยได้ รับใบอนุญาตลงทุน (Investment License) หมายเลข 411043001315 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม
2553 จากรัฐบาลเวียดนาม ดาเนินการโดย ไทยคอร์ ป อินเตอร์ เนชัน่ แนล (เวียดนาม) ลิมิเต็ด (“TCI-VN”)
o ดาเนินธุรกิจผลิตและจัดจาหน่ายสินค้ าประเภทเต้ าหู้ ภายใต้ ตราสินค้ า Ichiban ได้ รับใบอนุญาตลงทุน
(Investment Certificate) หมายเลข 412023000408 โดยมีสินค้ าดังนี ้ 1) เต้ าหู้ขาว Tafu และ Fuji San 2)
เต้ าหู้ไข่ Tafu และ Fuji San 3) เต้ าหู้นิ่ม Tau Hu Non และ Tau Hu OME 4) เต้ าหู้แข็ง Tau Hu Momen
Chien ทังนี
้ ้ ดาเนินการโดย อิจิบงั คัมปะนี ลิมิเต็ด (“Ichiban”)
o ดาเนินธุรกิจจัดจาหน่ายและกระจายสินค้ าอุปโภคบริ โภคในประเทศเวียดนาม ดังนี ้ 1) สินค้ าอุปโภค ได้ แก่
เครื่ องใช้ ไฟฟ้ า เช่น หม้ อหุงข้ าว เตาไฟฟ้ า เป็ นต้ น ผลิตภัณฑ์ซีเมนต์ ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดในครัวเรื อน
และผลิตภัณฑ์ของใช้ ส่วนตัว 2) สินค้ าบริโภค ได้ แก่ ผลิตภัณฑ์นม อาหาร และขนมขบเคี ้ยว ดาเนินการโดย ไท
อัน กรุ๊ป (“TAG”)
2.2.5 ผลิตภัณฑ์เครื่องเขียนและไลฟ์ สไตล์
o ดาเนินธุรกิจนาเข้ าและจัดจาหน่ายสินค้ าเครื่ องเขียนและเครื่ องใช้ สานักงานต่าง ๆ สาหรับใช้ ในหน่วยงาน
ราชการ สานักงาน สถาบันการศึกษา นักเรี ยน นักศึกษาและบุคคลทัว่ ไป โดยมีทงผลิ
ั ้ ตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศ
ได้ แก่ ผลิตภัณฑ์เครื่ องเขียนและเครื่ องใช้ สานักงาน 3M ภายใต้ ยี่ห้อ Scotch® และ Post-it® และผลิตภัณฑ์
กลุ่มสมุดและกระดาษภายใต้ ยี่ห้อดับเบิ ้ลเอ (Double A) และผลิตภัณฑ์ที่นาเข้ าจากต่างประเทศ ได้ แก่
ผลิตภัณฑ์เครื่ องเขียนสตาบิโล (STABILO) ผลิตภัณฑ์กาวทัง้ ประเภทเครื่ องเขียนและซ่อมแซมของใช้ ใน
ครัวเรื อนยู้ฮู (UHU) จากประเทศเยอรมัน และผลิตภัณฑ์เครื่ องเขียนและเครื่ องใช้ สานักงานจากประเทศจีน
ดาเนินการโดยฝ่ ายเครื่องเขียนและเครื่องใช้ สานักงานของบริษัทฯ
o ดาเนินธุรกิจเป็ นตัวแทนจาหน่าย และทาการตลาด โดยเป็ นตัวกลางในการจัดกระจายสินค้ ากลุ่มสินค้ า
อิเล็กทรอนิกส์ อันได้ แก่ โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊ค เครื่องใช้ ไฟฟ้ าภายในบ้ านและสานักงาน
ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ าของผู้อื่น เช่น ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้ ยี่ห้อ ซัมซุง (Samsung) แอปเปิ ล้
(Apple) อิเลคทรอลักซ์ (Electrolux) แอลจี (LG) โซนี่ (Sony) เดล (Dell) โตชิบา (Toshiba) พานาโซนิค
(Panasonic) และอื่น ๆ โดยมีการรับจากผู้ผลิตโดยตรง หรื อผู้จดั จาหน่ายอื่น โดยมีหน่วยธุรกิจเสริ ม 3 ธุรกิจ
คือ 1) ศูนย์บริ การ 2) ธุรกิจบริ การถ่ายภาพ 3) ธุรกิจนวัตกรรมเพื่อการศึกษา ดาเนินการโดยฝ่ ายผลิตภัณฑ์
อิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทฯ
2.3 กลุ่มสินค้ าและบริการทางเวชภัณฑ์ และทางเทคนิค
2.3.1 สินค้ าและบริการทางเวชภัณฑ์
ดาเนินธุรกิจนาเข้ า ทาการตลาด และจัดจาหน่ายเวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ ดาเนินการโดยฝ่ ายเวชภัณฑ์และฝ่ าย
การแพทย์ของบริษัทฯ โดยมีผลิตภัณฑ์ ดังนี ้
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o สินค้ าด้ านเวชภัณฑ์ ได้ แก่ (1) เวชภัณฑ์ยา เช่น เภสัชภัณฑ์จาก Biosidus S.A. ยา Hemax, ยา Neutromax
และ Bioferon, Daito Corporation ยา Mecobalamin - Daito, Bio products Laboratory ยา Zenalb,
Astellas ยา Cefspan, SciGen ยา Gensulin และ Scitropin A, Pierre Fabre ยา Permixion, Ossopan และ
Ixel, Teijin ยา Bon-One, Schwabe, ยา Tebonin, Hugel ยา Botulax, Eurodrug (2) เวชภัณฑ์ร้านยา เช่น
เภสัชภัณฑ์จาก Taiko Pharmaceutical ประเทศญี่ปนุ่ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพของ 3M สหรัฐอเมริ กา และ
ถุงยางอนามัยแอนเซลล์ ออสเตรเลีย ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ จาก Cocokara ประเทศญี่ปนุ่ ผลิตภัณฑ์เสริ ม
อาหาร และเครื่องสาอางบารุงผิว ดาเนินการโดยฝ่ ายเวชภัณฑ์ของบริษัทฯ
o สินค้ าด้ านเครื่ องมือแพทย์ ได้ แก่ (1) สินค้ าด้ านนวัตกรรมทางการแพทย์และเวชสารสนเทศ (Medical
Innovation Technology) (2) สินค้ าด้ านการผ่าตัด (Surgery) (3) สินค้ าด้ านฟื น้ ฟูสุขภาพและช่วยชีวิตครบ
วงจร (Life Care Solutions) ดาเนินการโดยฝ่ ายการแพทย์ของบริษัทฯ
2.3.2 สินค้ าและบริการทางเทคนิค
o เคมีภณ
ั ฑ์อตุ สาหกรรม โดยมีฝ่ายเคมีภณ
ั ฑ์อุตสาหกรรมเป็ นผู้นาเข้ าหลักในกลุ่มวัตถุดิบและสารปรุ งแต่งใน
อาหาร เครื่องดื่มและเครื่ องสาอาง รวมถึงเคมีในอุตสาหกรรม โดยเป็ นตัวแทนจาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ภาพ
จากผู้ผลิตชัน้ นาทั่วโลก ซึ่งล้ วนเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจกับฝ่ ายมาเป็ นเวลานาน ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ จะจัด
จาหน่ายภายใต้ ตราสินค้ าเดิมของผู้ขาย โดยบางผลิตภัณฑ์มีการปรับเปลี่ยนการบรรจุ หรื อการบดผสม เพื่อ
เพิ่มมูลค่าให้ แก่สินค้ าในห่วงโซ่อปุ ทาน
o บริการออกแบบและติดตังผลิ
้ ตภัณฑ์วิศวกรรมให้ กบั ลูกค้ าภาคอุตสาหกรรมทังในประเทศ
้
บริ ษัทข้ ามชาติ และ
หน่วยงานของรั ฐ ตลอดจนให้ คาปรึ กษาและให้ บริ การหลังการขายสาหรั บผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ และระบบ
วิศวกรรมประเภทต่างๆ โดยนาเข้ าจากต่างประเทศ แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้ แก่ (1) ระบบขนถ่ายและ
ลาเลียงสินค้ า (Material Handing) (2) ระบบและอุปกรณ์ จดั เก็บสินค้ า (Logistics and Warehouse
Equipment) (3) เครื่องผลิตก๊ าซ (Gas Generator) ดาเนินการโดยแผนกวิศวกรรมของบริษัทฯ
o ทาการตลาดและจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้ เทคโนโลยีด้านการพิมพ์ที่ต้องการคุณภาพสูงให้ กบั ผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมการพิมพ์ ดาเนินการโดยแผนกอุตสาหกรรมการพิมพ์ของบริษัท
o ออกแบบ ผลิต และชุบสังกะสี โครงสร้ างเหล็กเพื่อใช้ กบั เสาสายส่งไฟฟ้ าแรงสูง เสาสื่อสารโทรคมนาคม และ
อุตสาหกรรมทัว่ ไปทังในประเทศและต่
้
างประเทศ ดาเนินการโดยบริษัท ไทย-สแกนดิค สตีล จากัด (“TSS”)
o ตัวแทนจาหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีภณ
ั ฑ์อตุ สาหกรรม สินค้ าหลักคือ โซดาแอช ซึง่ เป็ นวัตถุดิบที่นาไปใช้ ในหลาย
อุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมผลิตขวดแก้ ว อุตสาหกรรมเซรามิกส์ อุตสาหกรรมกระจก อุตสาหกรรมเหมืองแร่
และอุตสาหกรรมผงซักฟอก ดาเนินการโดยบริษัท เบอร์ ลี่ เอเชียติ๊ก โซดา จากัด (“BAS”) โดยนาเข้ าสินค้ าจาก
ผู้ผลิตในต่างประเทศ
2.4 กลุ่มธุรกิจอื่นๆ
2.4.1 ธุรกิจต่างประเทศ
ฝ่ ายธุรกิจต่างประเทศตังอยู
้ ่ที่สานักงานใหญ่ของบริ ษัทในประเทศไทย และมีสานักงานตัวแทนใน 4 ประเทศ ได้ แก่
เวียดนาม เมียนมาร์ สปป.ลาว และกัมพูชา โดยฝ่ ายธุรกิจต่างประเทศมีบทบาทสาคัญในการสร้ างรากฐาน เครื อข่าย
ธุรกิจ และแสวงหาโอกาสการลงทุน เพื่อสร้ างธุรกิจใหม่ในภูมิภาคอาเซียน อันเป็ นการต่อยอดฐานธุรกิจสินค้ าเดิม
ของกลุ่มบริ ษัท และเพิ่มความแข็งแกร่ งด้ านการค้ าการลงทุนในภู มิภาคให้ แก่บริ ษัทฯ ในส่วนสานักงานตัวแทนใน
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ต่างประเทศมีหน้ าที่หลักในการรวบรวมข้ อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของตลาด กฏระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
กับการค้ าและการลงทุน ที่ทนั เหตุการณ์ในแต่ละประเทศ เพื่อเป็ นฐานข้ อมูลให้ กบั บริ ษัทฯ และบริ ษัทในเครื อ รวมทัง้
สร้ างความสัมพันธ์อนั ดีในเชิงรุกกับนักลงทุนท้ องถิ่น หน่วยงานราชการและเอกชนในประเทศนันๆ
้ อันเป็ นส่วนสาคัญ
ในการต่อยอดธุรกิจของบริษัทฯในภูมิภาคอาเซียน
2.4.2 ธุรกิจค้ าปลีก
o ดาเนินธุรกิจนาเข้ าและจัดจาหน่ายหนังสือภาษาอังกฤษ ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอื่นๆ อีกทัง้ ร่ วมพิมพ์
และเป็ นผู้แทนจาหน่ายสิ่งพิมพ์จากสานักพิมพ์ทงในประเทศและต่
ั้
างประเทศ นอกจากนี ้ ยังเป็ นผู้แทนจาหน่าย
นิตยสารต่างประเทศแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ตลอดจนเป็ นผู้แทนจาหน่ายสินค้ ากลุ่มไลฟ์ สไตล์ สมุดโน้ ต
อุปกรณ์เครื่ องเขียน และสินค้ าเสริ มสร้ างการเรี ยนรู้ และทักษะการอ่าน ตลอดจนพัฒนาการของเด็กในหลาย
ระดับ ซึง่ ดาเนินการโดยบริษัท เอเซียบุ๊คส จากัด (“AB”)
o ดาเนินธุรกิจร้ านค้ าปลีกเพื่อสุขภาพและความงามสไตล์ญี่ปนในนาม
ุ่
“OGENKI” โดยให้ บริ การสินค้ าเพื่อดูแล
ทังเรื
้ ่ องสุขภาพและความงามมากกว่า 5,000 รายการ ประกอบด้ วย วิตามิน ยา อาหารเสริ ม (Health &
Fitness) เวชสาอาง (Derma Skin) ของใช้ ส่วนตัว (Personal Care) ผลิตภัณฑ์บารุ งผิว (Skincare)
เครื่องสาอาง (Cosmetics) อุปกรณ์ความงามและสินค้ าเบ็ดเตล็ด (Beauty Accessories & Others) และทาง
ร้ านยังมีเครื่องมือที่ทนั สมัย เพื่อให้ บริ การตรวจเช็คสภาพผิวหน้ า พร้ อมให้ คาแนะนา และวิธีการดูแลผิวหน้ าที่
ถูกต้ องเหมาะกับสภาพผิวหน้ า ดาเนินการโดยบริษัท บีเจซี โอเกนกิ จากัด (“BJO”)
o ดาเนินธุรกิจประเภทพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) ในรู ปแบบของการกระจายและจัดจาหน่ายสินค้ า
ผ่านช่องทางออนไลน์ ทัง้ ทางเว็บไซต์และโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสามาร์ ทโฟน ดาเนินการโดยแผนกธุรกิจ
ออนไลน์และบริษัท บีเจซี คอมเมิร์ซ จากัด (“”BJCC”)
2.4.3 ธุรกิจอื่นๆ
ให้ บริการศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ เชิงพาณิชย์ (Commercial Data Center) โดยให้ บริการเป็ นศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์
เชิงพาณิชย์หลัก และศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ เชิงพาณิชย์สารองให้ หน่วยงานธุรกิจต่างๆ ดาเนินการโดยบริ ษัท ที.ซี.ซี.
เทคโนโลยี จากัด (“TCCT”) โดยมีบริการหลัก ได้ แก่
o บริ การ Infrastructure Services ได้ แก่ บริ การศูนย์หลัก ศูนย์สารอง (Colocation & Disaster Recovery
Services) บริ การเชื่อมต่อระบบ (Interconnection & Network Connectivity Services) บริ การเครื อข่าย
เคเบิลใยแก้ วนาแสงเชื่อมระหว่างประเทศ (International Gateway)
o บริ การจัดการระบบ Enterprise Business/ Cloud Services ได้ แก่ บริ การดูแลระบบ ERP - SAP Cloud Services
บริ การดูแลระบบ Microsoft - Microsoft Hosted Services บริ การดูแลระบบ Virtual Private Server Hosted
Services บริการดูแลระบบไอทีครบวงจรและเป็ นที่ปรึกษาให้ กบั ลูกค้ า IT Outsourcing & Consulting Services
โครงสร้ างรายได้ ของกลุ่มบริษัทฯ และบริษัทย่อยสาหรับปี 2556 - 2558 เป็ นดังนี ้
ตาราง: โครงสร้ างรายได้ ของบริษัทฯ และบริษทั ย่ อยสาหรับปี 2556 – 2558
กลุ่มธุรกิจ / ดาเนินการโดย

% การ
ถื่อหุ้น

กลุ่มสินค้ าและบริ การทางบรรจุภัณฑ์
บมจ. เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์
บริษัทแม่

ปี 2556 ปรับปรุ ง
ล้ าน
สัดส่ วน
บาท
(%)
6,019

14.24
92

% การ
ถือหุ้น
บริษัทแม่

ปี 2557 ปรับปรุ ง
สัดส่ วน
ล้ านบาท
(%)
4,744

11.38

% การ
ถือหุ้น

ปี 2558
ล้ าน
สัดส่ วน
บาท
(%)

บริษัทแม่

1,172

2.73
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กลุ่มธุรกิจ / ดาเนินการโดย
บมจ. อุตสาหกรรมทาเครื่องแก้ ว
ไทย
บจ.ไทย มาลายากลาส
บจ. ไทยเบเวอร์ เรจแคน
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. บีเจซี แพคเกจจิ ้ง
บจ.ไทยกลาสเทคโนโลยี

% การ
ถื่อหุ้น

ปี 2556 ปรับปรุ ง
ล้ าน
สัดส่ วน
บาท
(%)

ปี 2557 ปรับปรุ ง
สัดส่ วน
ล้ านบาท
(%)

% การ
ถือหุ้น

% การ
ถือหุ้น

ปี 2558
ล้ าน
สัดส่ วน
บาท
(%)

98.59%

7,060

16.72

98.59%

6,358

15.25

98.59%

5,553

12.95

100.00%
50.00%

3,987
5,167

9.44
12.24

100.00%
50.00%

5,123
5,552

12.29
13.32

100.00%
50.00%

8,982
6,493

20.94
15.14

26.79%

738

1.75

26.79%

873

2.09

26.79%

829

1.93

26.79%

1,654

3.92

26.79%

1,914

4.59

26.79%

2,256

5.26

35.00%

569

1.35

-

-

-

-

-

-

50.00%

1,014

2.40

-

-

-

-

-

-

100.00%

28

0.07

100.00%

54

0.13

100.00%

29

0.07

100.00%

9

0.02

100.00%

28

0.07

100.00%

18

0.04

100.00%
100.00%

26,245
(8,497)
17,748

62.15
(20.12)
42.03

100.00%
100.00%

19
24,665
(8,192)
16,473

0.04
59.16
(19.65)
39.51

100.00%
100.00%

72
30
25,434
(7,742)
17,692

0.17
0.07
59.30
(18.05)
41.25

9,077
2,620

21.50
6.20

บริษัทแม่
100.00%

8,797
2,365

21.10
5.66

บริษัทแม่
100.00%

8,636
2,203

20.13
5.13

651.00

1.54

51.00%

-

100.00%

317

0.74

384
2,591
1,841
709

0.91
6.14
4.36
1.68

100.00%
94.84%
99.85%
100.00%

344
2,506
1,999
750

0.83
6.01
4.79
1.80

100.00%
94.84%
99.85%
100.00%

310
2,465
1,959
852

0.72
5.75
4.57
1.99

1,114

2.64

75.00%

1,264

3.03

75.00%

1,389

3.24

32

0.08

100.00%

29

0.07

100.00%

35

0.08

80
2,609
21,708
(6,959)
หัก รายการขายระหว่างกัน
14,749
กลุ่มสินค้ าและบริการทางเวชภัณฑ์ และทางเทคนิค
บมจ. เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์
บริษัทแม่
5,857
บจ. บีเจซี เฮลท์แคร์
100.00%
677
บจ. มัณฑนา
100.00%
48
บจ. คอสม่า เมดิคอล
100.00%
646
บจ.บีเจซี โอเกนกิ
100.00%
8

0.19
6.17
51.41
(16.48)
34.93

75.00%
65.00%

92
3,313
21,459
(6,230)
15,229

0.22
7.95
51.46
(14.94)
36.52

75.00%
65.00%

111
3,485
21,762
(6,345)
15,417

0.26
8.12
50.73
(14.79)
35.94

13.87
1.60
0.11
1.53
0.02

บริษัทแม่
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

4,744
1,572
61
1,044
55

11.38
3.77
0.15
2.51
0.13

บริษัทแม่
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

4,439
1,996
94
1,599
55

10.35
4.65
0.22
3.73
0.13

หัก รายการขายระหว่างกัน
กลุ่มสินค้ าและบริการทางอุปโภคบริโภค
บมจ. เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์
บริษัทแม่
บจ. เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์
100.00%
บจ.ไทย แดรี่ (เดิมชื่อ บจ. บีเจซี
51.00%
ดานอน แดรี่ )
BJC Foods (Malaysia) Sdn. Bhd. 100.00%
บจ. เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ เซลล็อกซ์
94.84%
บจ. รูเบียอุตสาหกรรม
99.85%
บจ. เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์
100.00%
Thai Corp International
75.00%
(Vietnam) Company Limited
BJC International (Vietnam)
100.00%
Limited
Ichiban Company Limited
75.00%
Thai An Group
65.00%
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กลุ่มธุรกิจ / ดาเนินการโดย
บจ. ไทย-สแกนดิค สตีล
บจ. บีเจซี อินดัสเตรียล แอนด์
เทรดดิ ้ง
บจ. เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ สเปเชียลตี ้ส์
บจ. บีเจซี สเปเชียลตี ้ส์
BJC International Company
Limited
BJC International (Vietnam)
Limited

% การ
ถื่อหุ้น
100.00%

ปี 2556 ปรับปรุ ง
ล้ าน
สัดส่ วน
บาท
(%)
509
1.21

ปี 2557 ปรับปรุ ง
สัดส่ วน
ล้ านบาท
(%)
100.00%
1,456
3.49

100.00%

% การ
ถือหุ้น

% การ
ถือหุ้น

ปี 2558
ล้ าน
สัดส่ วน
บาท
(%)
579
1.35

100.00%

10

0.02

100.00%

1

-

100.00%

2

-

99.15%
-

135
-

0.32
-

99.15%
100.00%

176
-

0.42
-

99.15%
100.00%

170
2

0.40
-

100.00%

80

0.19

100.00%

88

0.21

100.00%

86

0.20

100.00%

41

0.10

100.00%

48

0.12

100.00%

61

0.15

8,011
(688)
7,323

18.97
(1.63)
17.34

9,245
(1,440)
7,805

22.18
(3.46)
18.72

9,083
(1,879)
7,204

21.18
(4.38)
16.80

บริษัทแม่

1,048

2.48

บริษัทแม่

1,051

2.52

บริษัทแม่

916

2.13

100.00%

-

-

100.00%

-

-

100.00%

-

-

100.00%

-

-

100.00%

-

-

100.00%

-

-

100.00%
100.00%
100.00%
51.00%

994
7
667

2.35
0.02
1.58

100.00%
100.00%
100.00%
51.00%

914
1
579

2.19
1.39

100.00%
100.00%
100.00%
51.00%

865
17
724

2.02
0.04
1.69

51.00%

28

0.07

-

-

-

-

-

-

51.00%

13

0.03

-

-

-

-

-

-

64.55%

34

0.08

64.55%

358

0.86

64.55%

482

1.12

หัก รายการขายระหว่างกัน

2,791
(77)
2,714

6.61
(0.18)
6.43

2,903
(42)
2,861

6.96
(0.10)
6.86

3,004
(57)
2,947

7.00
(0.13)
6.87

รวม
หัก รายการขายระหว่างกัน
รวมกลุ่มธุรกิจ

42,534
(308)
42,226

100.73
(0.73)
100.00

42,368
(673)
41,695

101.61
(1.61)
100.00

43,260
(367)
42,893

100.86
(0.86)
100.00

หัก รายการขายระหว่างกัน
กลุ่มธุรกิจอื่นๆ
บมจ. เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์
BJC International Company
Limited
BJC International (Vietnam)
Limited
บจ. เอเซียบุ๊คส
บจ. ดิสทรี่ - ไทย
บจ บีเจซี คอมเมิร์ซ
บจ. ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี
บริษัท บีเจซี-เอ็มพ็อยท์ อินเตอร์
เนชัน่ แนล จากัด
BJC-MPM (Lao) Sole Company
Limited
Thai An Vietnam Trading
Company Limited

ที่มา : บริ ษัท

3.

คณะกรรมการและผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัท มีดงั นี ้
ตาราง: คณะกรรมการบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
1.
2.

รายชื่อ
นายเจริญ สิริวฒ
ั นภักดี
คุณหญิงวรรณา สิริวฒ
ั นภักดี

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการ
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

รายชื่อ
นายอัศวิน เตชะเจริญวิกลุ
นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ
นายชัยยุทธ ปิ ลันธน์โอวาท
นายสิทธิชยั ชัยเกรียงไกร
นายฐาปน สิริวฒ
ั นภักดี
นางฐาปณี เตชะเจริญวิกลุ
นายปณต สิริวฒ
ั นภักดี
นายประเสริฐ เมฆวัฒนา
นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช
นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์
นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล
นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ
พล.ต.อ.กฤษณะ ผลอนันต์

ตาแหน่ ง
กรรมการและกรรมการผู้จดั การใหญ่
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ที่มา : บริษัทฯ
ทังนี
้ ้ กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท คือ กรรมการสองคนลงลายมือร่วมกัน และประทับตราสาคัญของบริ ษัท ยกเว้ น นาย
ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช พล.ต.อ.กฤษณะ ผลอนันต์ และนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์
4. ผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ณ วันที่ 1 กันยายน 2558 มีรายละเอียดดังนี ้
ตาราง: ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทฯ ณ วันที่ 1 กันยายน 2558
รายชื่อผู้ถือหุ้น
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

บริษัท ทีซีซี คอร์ ปอเรชัน่ จากัด 1/
DBS BANK LTD
กองทุนเปิ ด บัวหลวงหุ้นระยะยาว
กองทุนเปิ ด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25
สานักงานประกันสังคม
กองทุนเปิ ด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ ้ลเพื่อการเลี ้ยงชีพ
กองทุนสารองเลี ้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
ซึง่ จดทะเบียนแล้ ว โดย บลจ. บัวหลวง จากัด
กองทุนเปิ ด บัวหลวงทศพล
กองทุนเปิ ด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี ้ยงชีพ

จานวนหุ้น
(หุ้น)
1,175,584,220
85,651,600
42,591,700
33,526,800
16,624,300
16,376,800
10,488,600

สัดส่ วนการถือหุ้นต่ อ
จานวนหุ้นทัง้ หมด (ร้ อยละ)
73.83
5.38
2.67
2.11
1.04
1.03
0.66

9,888,400
8,357,300

0.62
0.52

หมายเหตุ : 1/ เป็ นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการกาหนดนโยบายการจัดการหรื อการดาเนินงานของบริ ษัทอย่างมีนยั สาคัญ
โดยบริ ษัท ทีซีซี คอร์ ปอเรชัน่ จากัด ประกอบธุรกิจด้ านการลงทุน และมีผ้ ถู ือหุ้น ประกอบด้ วย 1) ทีซีซี กรุ๊ ป อินเตอร์
เนชั่นแนล ลิมิเต็ด ถือ หุ้นจานวน 489,906,880 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 48.99 2) นายเจริ ญ สิริ วฒ
ั นภักดี ถื อหุ้นจานวน
254,951,450 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 25.50 และ 3) คุณหญิงวรรณา สิริวฒ
ั นภักดี ถือหุ้นจานวน 254,574,750 หุ้น คิดเป็ น
ร้ อยละ 25.46 ทังนี
้ ้ บริ ษัท ทีซีซี คอร์ ปอเรชั่น จากัด เปลี่ยนชื่อบริ ษัทจาก บริ ษัท ทีซีซี โฮลดิ ้ง จากัด เมื่อวันที่ 2
กุมภาพันธ์ 2559
ที่มา : บริ ษัทฯ และ www.set.or.th
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5.

สรุ ปฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน

ข้ อมูลทางการเงินตามงบการเงินของบริษัทฯ สาหรับปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 – 2558 ที่ผ่านการตรวจสอบจากบริ ษัท ดี
ลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี ้
ตาราง: สรุ ปฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานสาหรับปี บัญชี 2556 – 2558
งบแสดงฐานะการเงิน
(หน่ วย : ล้ านบาท)

2556
(ปรับปรุ ง)

สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
สินค้ าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและเงินลงทุนระยะยาวอื่น
สิทธิการเช่า
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าความนิยม
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หุ้นกู้ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้ ค้างจ่าย
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หุ้นกู้
หนี ้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี ้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
ส่ วนของผู้ถือหุ้น

1,378.76
8,663.67
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งบการเงินรวม
2557
(ปรับปรุ ง)

2558

7,972.23
72.07
18,086.74

1,123.40
9,200.58
7,410.41
28.52
17,762.92

1,130.36
9,770.68
120.00
7,243.64
115.63
18,380.32

3,534.71
498.71
106.56
16,739.19
2,187.54
672.72
507.72
176.51
24,423.64
42,510.37

3,534.67
475.81
122.42
18,042.06
2,187.54
607.44
517.67
177.80
25,665.42
43,428.33

3,420.31
456.86
112.62
18,589.28
2,187.54
714.80
557.53
281.29
26,320.24
44,700.56

3,385.39
7,946.23
536.70
1,597.21
220.82
32.21
13,718.56

5,529.31
7,473.72
2,752.52
1,899.59
217.55
331.11
18,203.80

3,668.38
7,554.33
2,853.04
999.77
208.74
29.23
15,313.49

7,338.85
2,898.11
452.24
624.78
124.04
11,438.02
25,156.58

5,051.02
999.54
454.36
581.59
121.04
7,207.55
25,411.35

7,454.03
463.82
603.85
115.00
8,636.70
23,950.19
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งบแสดงฐานะการเงิน
(หน่ วย : ล้ านบาท)
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชาระแล้ ว
ส่วนเกินทุน
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น
กาไร (ขาดทุน) สะสม
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่ วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ส่วนของผู้มีสว่ นได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริษัทย่อย
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
งบแสดงผลการดาเนินงาน
(หน่ วย : ล้ านบาท)
รายได้
รายได้ จากการขายและบริการ
รายได้ อื่น
รายได้ รวม
ต้ นทุนขายและบริการ
ค่าใช้ จา่ ยในการขายและบริหาร
ค่าใช้ จา่ ยทางการเงิน
รวมค่ าใช้ จ่าย
ส่วนแบ่งกาไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริ ษัทร่วมค้ า
กาไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้ จา่ ยภาษีเงินได้
กาไรสาหรับปี

2556
(ปรับปรุ ง)
1,668.13
1,590.44
3,216.56
115.44
9,765.18
(120.27)
14,567.36
2,786.43
17,353.80
42,510.37

งบการเงินรวม
2557
(ปรับปรุ ง)
2,014.39
1,592.22
3,302.75
177.71
10,229.15
(304.46)
14,997.37
3,019.61
18,016.98
43,428.33

2556
(ปรับปรุ ง)

งบการเงินรวม
2557
(ปรับปรุ ง)

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

งบกระแสเงินสด
(หน่ วย : ล้ านบาท)

2556

เงินสดสุทธิได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดสุทธิได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ

3,908.30
(4,867.13)
651.37
(307.46)

อัตราส่ วนทางการเงิน

2556

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ย (วัน)
ระยะเวลาขายสินค้ า (วัน)
ระยะเวลาการชาระหนี ้โดยเฉลี่ย (วัน)
Cash Cycle (วัน)

1.32
0.74
61
83
52
92
97

41,695.23
704.47
42,399.70
32,362.61
7,011.28
555.64
39,929.53
(26.23)
2,443.94
397.78
2,046.16
งบการเงินรวม
2557
(ปรับปรุ ง)
4,396.03
(3,284.16)
(1,351.84)
(239.97)
งบการเงินรวม
2557
(ปรับปรุ ง)
0.98
0.57
66
86
53
98

2558
2,014.39
1,592.22
3,302.75
253.72
12,065.68
(151.80)
17,062.57
3,687.80
20,750.37
44,700.56
2558
42,892.78
1,616.43
44,509.22
33,071.26
7,179.39
492.51
40,743.16
87.10
3,853.15
400.07
3,453.08
2558
4,693.18
(1,611.05)
(3,151.07)
(68.94)
2558
1.20
0.73
69
80
51
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อัตราส่ วนทางการเงิน

2556

อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากาไร (Profitability Ratio)
อัตรากาไรขันต้
้ น (%)
อัตรากาไรจากการดาเนินงาน (%)
อัตรากาไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)
อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบี ้ย (เท่า)

งบการเงินรวม
2557
(ปรับปรุ ง)

2558

23.91%
8.62%
5.66%
17.15%

22.38%
7.14%
3.96%
11.36%

22.90%
9.57%
6.27%
17.42%

5.71%
25.06%
1.06

3.87%
20.10%
0.99

6.25%
25.61%
1.01

1.45
5.22

1.41
4.02

1.15
6.67

คาอธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานรวมของบริษัทฯ
ผลการดาเนินงานของ BJC สามารถพิจารณาตามประเภทของธุรกิจได้ ดงั นี ้
รายได้ จากกลุ่มสินค้ าและบริการทางบรรจุภณ
ั ฑ์
ในปี 2556 - 2558 BJC มีรายได้ จากกลุ่มสินค้ าและบริ การทางบรรจุภณ
ั ฑ์ จานวน 17,748 ล้ านบาท (งบปรับปรุ ง) 16,473 ล้ าน
บาท และ 17,692 ล้ านบาท ตามลาดับ โดยรายได้ ส่วนนี ้ลดลงในปี 2557 เป็ นจานวน 1,275 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 7.2 และปรับ
เพิ่มขึ ้นในปี 2558 เป็ นจานวน 1,219 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 7.4 โดยมาจากธุรกิจแก้ วบรรจุภณ
ั ฑ์ ที่มีการเติบโตจากของยอดขาย
เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ และธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์กระป๋ องที่มียอดขายเติบโตอย่างต่อเนื่องของยอดขายเครื่ องดื่มบารุ งกาลังในประเทศ
ไทย รวมถึงยอดขายน ้าอัดลมในประเทศเวียดนาม
รายได้ จากกลุ่มสินค้ าและบริการทางอุปโภคบริโภค
ในปี 2556 - 2558 BJC มีรายได้ จากกลุ่มสินค้ าและบริ การทางอุปโภคบริ โภคจานวน 14,749 ล้ านบาท (งบปรับปรุ ง) 15,229 และ
15,417 ล้ านบาท ตามลาดับ เพิ่มขึ ้นในปี 2557 และ 2558 เป็ นจานวน 480 ล้ านบาท และ 188 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นเพิ่มร้ อยละ
3.3 และ 1.2 จากปี ก่อนหน้ า ตามลาดับ โดยเป็ นการเพิ่มขึ ้นของธุรกิจโลจิสติกส์และธุรกิจต่างประเทศ
รายได้ จากกลุ่มสินค้ าและบริการทางเวชภัณฑ์ และเทคนิค
ในปี 2556 - 2558 BJC มีรายได้ จากกลุ่มสินค้ าและบริ การทางเวชภัณฑ์และเทคนิค จานวน 7,323 ล้ านบาท (งบปรับปรุ ง) 7,805
ล้ านบาท และ 7,204 ล้ านบาท ตามลาดับ โดยรายได้ เพิ่มขึ ้นในปี 2557 จานวน 482 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 6.6 โดยเป็ นการ
เพิ่มขึ ้นจากกลุ่มสินค้ าที่เกี่ยวกับอาหารและเบเกอรี่ และธุรกิจโครงสร้ างเหล็กชุบสังกะสี เนื่องจากมีการรับงานก่อสร้ างและงานรับ
ทาโครงสร้ างเหล็กมากขึ ้น และลดลงในปี 2558 จานวน 601 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 7.7 เนื่องจากยอดขายที่ลดลงในกลุ่มสินค้ า
และบริการทางเทคนิค
กาไรขัน้ ต้ น
ในปี 2556 – 2558 BJC มีกาไรขันต้
้ นจานวน 10,095 ล้ านบาท 9,333 ล้ านบาท และ 9,822 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นอัตรากาไรขันต้
้ น
ร้ อยละ 23.9 ร้ อยละ 22.4 และร้ อยละ 22.9 ตามลาดับ โดยในปี 2557 มีกาไรขันต้
้ นลดลง 762 ล้ านบาทหรื อคิดเป็ นร้ อยละ 7.6
จากปี ก่อนหน้ า เป็ นผลมาจากราคาต้ นทุนวัตถุดิบเศษแก้ วและค่าพลังงานสูงขึ ้น ทังจากกลุ
้
่มสินค้ าและบริ การทางบรรจุภณ
ั ฑ์ และ

98

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์

ราคาต้ นทุนวัตถุดิบมันฝรั่งและค่าพลังงานที่สงู ขึ ้นในกลุ่มสินค้ าและบริการทางอุปโภคบริ โภค ทังนี
้ ้ ในปี 2558 มีกาไรขันต้
้ นเพิ่มขึ ้น
จานวน 489 ล้ านบาทหรือเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 5.2 จากปี ก่อนหน้ า เนื่องจากต้ นทุนวัตถุดิบลดลง เช่น เศษแก้ ว น ้ามันปาล์ม และพลังงาน
ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
ในปี 2556 - 2558 BJC มีค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร 7,017 ล้ านบาท 7,011 ล้ านบาท และ 7,179 ล้ านบาท ตามลาดับ โดย
ในปี 2557 มีค่าใช้ ในการขายและบริ หารลดลงจานวน 5 ล้ านบาทหรื อคิดเป็ นร้ อยละ 0.1 จากปี ก่อนหน้ า ในขณะที่ปี 2558 มี
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารเพิ่มขึ ้นจานวน 168 ล้ านบาทหรื อคิดเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 2.4 จากปี ก่อนหน้ า เป็ นผลจากภาวะการ
แข่งขันทางการตลาดที่สงู ขึ ้นและบริการทางอุปโภคบริโภคในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2558
กาไรสุทธิ
ในปี 2556 – 2558 BJC มีกาไรสุทธิหลังหักส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมจานวน 2,426 ล้ านบาท 1,680 ล้ านบาท และ 2,792
ล้ านบาท ตามลาดับ โดยในปี 2557 กาไรสุทธิลดลงจานวน 746 ล้ านบาทหรื อคิดเป็ นร้ อยละ 30.8 จากปี ก่อนหน้ าเนื่องจากการ
ปรับตัวลดลงของรายได้ รายได้ จากกลุ่มสินค้ าและบริการทางบรรจุภณ
ั ฑ์ และการปรับขึ ้นของต้ นทุนขายเพิ่มขึ ้นตามที่แจ้ งไว้ ข้างต้ น
ในขณะที่ปี 2558 BJC มีกาไรสุทธิเพิ่มขึ ้นจานวน 1,112 ล้ านบาท หรือเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 66.2 จากปี กอ่ นหน้ า เนื่องจากมีกาไรจากการ
ต่อรองราคาจากการซื ้อหุ้นในบริษัท ไทย แดรี่ จากัด เป็ นจานวนเงิน 343 ล้ านบาท ในไตรมาส 2 ปี 2558 และจากการที่บริ ษัทฯ มี
รายได้ อื่นจากการลดลงของหนี ้สินที่บริษัทย่อยทางอ้ อมจะต้ องจ่ายชาระให้ กบั ผู้ถือหุ้นใหญ่เดิมภายใต้ สญ
ั ญาซื ้อขายธุรกิจ จานวน
เงิน 344 ล้ านบาท ในไตรมาส 3 ปี 2558 และจากรายการพิเศษในไตรมาส 4 ปี 2558 เป็ นจานวน 29.7 ล้ านบาท อย่างไรก็ดี ถึงแม้
จะหักรายการพิเศษ 3 รายการออก บริ ษัทฯ ยังคงมีกาไรที่เติบโตดีขึ ้น เนื่องจากราคาต้ นทุนการผลิตที่ลดลงและความสามารถใน
การควบคุมค่าใช้ จ่ายที่ดีขึ ้น
ฐานะการเงิน
สินทรัพย์ รวม
ณ 31 ธันวาคม 2556 – 2558 BJC มีสินทรัพย์รวมจานวน 42,510 ล้ านบาท 43,428 ล้ านบาท และ 44,701 ล้ านบาท ตามลาดับ
โดยในปี 2557 BJC มีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ ้นจานวน 918 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 2.2 จากปี ก่อนหน้ า และในปี 2558 BJC มี
สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ ้นจานวน 1,272 ล้ านบาท หรือเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 2.9 จากปี ก่อนหน้ า
สินทรัพย์ส่วนใหญ่ของ BJC คือ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดย ณ 31 ธันวาคม 2556 – 2558 มีจานวน 16,739 ล้ านบาท 18,042
ล้ านบาท และ 18,589 ล้ านบาท ตามลาดับ หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 39.4 ร้ อยละ 41.5 และร้ อยละ 41.6 ของสินทรัพย์รวมในแต่
ละปี ตามลาดับ และนอกจากนี ้ยังมีลกู หนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น ณ 31 ธันวาคม 2556 – 2558 โดยมีจานวน 8,664 ล้ านบาท 9,201
ล้ านบาท และ 9,771 ล้ านบาทตามลาดับ หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 20.4 ร้ อยละ 21.2 และ ร้ อยละ 21.9 ของสินทรัพย์รวมในแต่
ละปี ตามลาดับ
หนีส้ ินรวม
ณ 31 ธันวาคม 2556 – 2558 BJC มีหนี ้สินรวม 25,157 ล้ านบาท 25,411 ล้ านบาท และ 23,950 ล้ านบาท ตามลาดับ ณ 31
ธันวาคม 2557 BJC มีหนี ้สินรวมเพิ่มขึ ้น 255 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 1.1 จากปี ก่อนหน้ า โดยมีการเพิ่มขึ ้นของเงิ นกู้ยืมระยะ
สันจ
้ านวน 1,668 ล้ านบาทเพื่อนามาใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินงาน และการลดลงของหุ้นกู้และเงินกู้ระยะยาวสุทธิ
จานวน 2,112 ล้ านบาท และ ณ 31 ธันวาคม 2558 BJC มีหนี ้สินรวมลดลงจานวน 1,461 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 5.8 ซึง่ เป็ น
ผลมาจากการจ่ายคืนเงินกู้ระยะสัน้ จานวน 1,861 ล้ านบาท ทังนี
้ ้ หนีส้ ินส่วนใหญ่ของ BJC คือ เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงิน โดย ณ 31 ธันวาคม 2556 – 2558 มีจานวน 7,876 ล้ านบาท 7,804 ล้ านบาท และ 10,307 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วน
ร้ อยละ 31.3 ร้ อยละ 30.7 และร้ อยละ 43.0 ของหนี ้สินรวมในแต่ละปี ตามลาดับ
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ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ณ 31 ธันวาคม 2556 – 2558 BJC มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 17,354 ล้ านบาท 18,017 ล้ านบาท และ 20,750 ล้ านบาท ตามลาดับ
ณ 31 ธันวาคม 2557 – 2558 BJC มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเพิ่มขึ ้น 663 ล้ านบาท และ 2,733 ล้ านบาท หรือเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3.8 และ
ร้ อยละ 15.2 จากปี ก่อนหน้ า ตามลาดับ โดยมีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ ้นของกาไรสะสมจากผลการดาเนินงานในรอบปี 2557 และ
2558
ทังนี
้ ้ ณ 31 ธันวาคม 2556 - 2558 BJC อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ 1.4 เท่า 1.4 เท่า และ 1.2 เท่า ตามลาดับ โดยมี
สาเหตุการลดลงของอัตราหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นจากการที่ BJC ได้ มีการทยอยจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว และหุ้นกู้
สภาพคล่ อง
สาหรับปี 2556 - 2558 บริ ษัทมีกระแสเงินสดสุทธิได้ มาจากการดาเนินงานจานวน 3,908 ล้ านบาท 4,396 ล้ านบาท และ 4,693
ล้ านบาท ตามลาดับ โดยส่วนใหญ่ มาจากกาไรก่อนภาษี เงินได้ จานวน 3,181 ล้ านบาท 2,444 ล้ านบาท และ 3,853 ล้ านบาท
ตามลาดับ สาหรับกระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมการลงทุนในปี 2556 - 2558 มีจานวน 4,867 ล้ านบาท 3,284 ล้ านบาท และ
1,611 ล้ านบาท ตามลาดับ โดยส่วนใหญ่ใช้ ไปในการซื ้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์จานวน 3,656 ล้ านบาท 3,323 ล้ านบาท และ
1,705 ล้ านบาท ตามลาดับ ส่วนกระแสเงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมการจัดหาเงินในปี 2556 มีจานวน 651 ล้ านบาท และกระแส
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน ในปี 2557 - 2558 มีจานวน 1,351 ล้ านบาท และ 3,151 ล้ านบาท ตามลาดับ โดยส่วนใหญ่
เป็ นเงินสดจ่ายคืนเงินกู้สถาบันการเงินและหุ้นกู้ รวมถึงการจ่ายเงินปั นผลและดอกเบี ้ย
6.

สภาวะอุตสาหกรรม

เนื่องจากธุรกิจของกลุ่มบริ ษัทในปั จจุบนั ประกอบด้ วย กลุ่มสินค้ าและบริ การทางบรรจุภัณฑ์ กลุ่มสินค้ าและบริ การทางอุปโภค
บริ โภค กลุ่มสินค้ าและบริ การทางทางเวชภัณฑ์ และทางเทคนิค และกลุ่ม ธุรกิจอื่นๆ (ธุรกิจต่า งประเทศ ธุรกิจค้ า ปลีก ธุรกิ จ
เทคโนโลยีสารสนเทศ) ดังนัน้ การขยายตัวของภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศและภูมภิ าคอาเซียน ซึง่ เป็ นกลุ่มลูกค้ าสาคัญของกลุ่ม
บริษัทในปั จจุบนั จึงเป็ นปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการเติบโตของธุรกิจของกลุ่มบริษัท ซึง่ เป็ นผู้ผลิตสินค้ าและบริการตังแต่
้ ต้นน ้าถึงปลาย
น ้า รวมทังเป็
้ นผู้จดั จาหน่ายสินค้ าอุปโภคบริโภคที่ใช้ ในชีวิตประจาวัน
ภาวะเศรษฐกิจไทย
o ภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2558
ข้ อ มูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย ระบุว่า เศรษฐกิจไทยปี 2558 มีอัตราขยายตัวประมาณร้ อยละ 2.8 โดยภาวะเศรษฐกิ จ
ภายในประเทศในไตรมาส 4 ปี 2558 มีการฟื น้ ตัวอย่างค่อยเป็ นค่อยไปต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนหน้ า ตามความสามารถในการเร่ ง
ใช้ จ่ายของภาครัฐ ภาคบริการที่ขยายตัวดี และการบริโภคภาคเอกชนที่ทยอยฟื น้ ตัว ตามการขยายตัวของการใช้ จ่ายในหมวดสินค้ า
ไม่คงทนที่จาเป็ น เช่น น ้ามันเชื ้อเพลิง สินค้ าอุปโภคบริโภคที่ใช้ ในชีวิตประจาวัน และหมวดบริ การ โดยการบริ โภคภาคเอกชนได้ รับ
ปั จจัยสนับสนุนจากราคาน ้ามันที่อยู่ในระดับต่า รวมถึงรายได้ ครัวเรือนนอกภาคเกษตร และความเชื่อมัน่ ผู้บริโภคที่ปรับดีขึ ้น ขณะที่
การใช้ จ่ายในหมวดสินค้ าคงทนได้ รับผลดีต่อเนื่ องจากปั จจัยชั่วคราวที่มีการเร่ งซื ้อรถยนต์ก่อนการปรับขึน้ ภาษี สรรพสามิตในปี
2559 นอกจากนี ้ การบริ โภคภาคเอกชนในไตรมาส 4 ปี 2558 ยังได้ รับผลบวกเพิ่มเติมจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงท้ ายปี
2558 ของภาครัฐที่อนุญาตให้ นาค่าใช้ จ่ายในการซื ้อสินค้ าหรื อบริ การคนละไม่เกิ น 15,000 บาท มาลดหย่อนภาษี เงินได้ บคุ คล
ธรรมดา
ด้ านการผลิตในภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนภาคเอกชนปรับดีขึ ้น โดยในไตรมาส 4 ปี 2558 การผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัว
จากไตรมาสก่อนหน้ า สอดคล้ องกับอุปสงค์ในประเทศและต่างประเทศที่มีแนวโน้ มดีขึ ้น โดยการผลิตยานยนต์เร่ งตัวขึ ้นจากคา
สัง่ ซื ้อในประเทศก่อนการปรับขึ ้นภาษี สรรพสามิตรถยนต์ในปี 2559 ประกอบกับอุปสงค์ในต่างประเทศที่ทยอยฟื น้ ตัว ทาให้ การ
ส่งออกรถยนต์อีโคคาร์ และรถยนต์เชิงพาณิชย์รุ่นใหม่ขยายตัวดี การผลิตเครื่องใช้ ไฟฟ้ าขยายตัวตามการส่งออก โดยเฉพาะประเทศ
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ในกลุ่มอาเซียนและยุโรป ขณะที่การผลิตชิ ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ ้นตามการส่งออกไปยังตลาดจีนเพื่อใช้ สาหรับการผลิตสมาร์ ท
โฟนและแท็บเล็ตรุ่นใหม่
ดัชนีการบริโภคภาคเอกชนปี 2556 -2558

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคปี 2556 - 2558

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

สาหรับภาคบริการในไตรมาส 4 ปี 2558 พบว่า ยังเติบโตต่อเนื่องและเป็ นปั จจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจสาคัญในไตรมาสนี ้ โดยธุรกิจ
การค้ าส่ง ค้ าปลีกขยายตัวต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนหน้ า ตามการบริ โภคภาคเอกชนที่ทยอยฟื น้ ตัว และได้ รับผลบวกเพิ่มเติมจาก
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครั ฐ ขณะที่ธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารชะลอลงจากไตรมาสก่อนหน้ า เนื่องจากจานวน
นักท่องเที่ยวในช่วงต้ นไตรมาส 4 ยังได้ รับผลกระทบจากเหตุระเบิดในกรุ งเทพฯ โดยในไตรมาส 4 ปี 2558 มีจานวนนักท่องเที่ยว
ต่างประเทศ 7.8 ล้ านคน ขยายตัวร้ อยละ 3.7 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้ า ตามจานวนนักท่องเที่ยวจีนที่ขยายตัวดี อย่างไรก็ดี
จานวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่ปรับฤดูกาลแล้ ว หดตัวร้ อยละ 4.6 จากไตรมาสก่อนหน้ า เนื่องจากเหตุระเบิดในกรุ งเทพฯ เมื่อ
เดือ นสิงหาคมยังมีผลกระทบต่อเนื่อ งมาในช่วงต้ นไตรมาสนี ้ ก่อนทยอยปรั บดีขึน้ ในช่วงท้ ายไตรมาส ประกอบกับจานวน
นักท่องเที่ยวจากประเทศผู้ส่งออกสินค้ าโภคภัณฑ์มีแนวโน้ มลดลงตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ส่งผลให้ อตั ราการเข้ าพักที่ปรับ
ฤดูกาลของไตรมาส 4 ปี 2558 ชะลอลงมาอยู่ที่ร้อยละ 59.5 จากไตรมาสก่อนซึง่ อยู่ที่ร้อยละ 61.6
ด้ านการลงทุนภาคเอกชนในไตรมาส 4 ปี 2558 พบว่า ปรับดีขึ ้นจากไตรมาสก่อน แต่จากัดอยู่เฉพาะในบางหมวดและเป็ นผลจาก
ปั จจัยชัว่ คราวจากการลงทุนด้ านเครื่ องจักรและอุปกรณ์เป็ นสาคัญ โดยเฉพาะยอดจาหน่ายรถยนต์เพื่อการลงทุนซึง่ ขยายตัวจาก
ไตรมาสก่อนที่ร้อยละ 12.7 จากปั จจัยชัว่ คราว และการนาเข้ าสินค้ าทุนในช่วงต้ นไตรมาสที่ขยายตัวดีจากการนาเข้ าในหมวด
โทรคมนาคมและหมวดหม้ อแปลงและเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ าเพื่อลงทุนในธุรกิจพลั งงานทดแทน สอดคล้ องกับการระดมทุนในตลาด
ตราสารหนี ้ของธุรกิจโทรคมนาคมและพลังงานทดแทนที่เพิ่มขึ ้นในไตรมาสนี ้ สาหรับการลงทุนในอุตสาหกรรมอื่นๆ ไม่พบการฟื น้ ตัว
ที่ชดั เจน เนื่องจากการส่งออกยังหดตัวต่อเนื่องและอุปสงค์ภายในประเทศยังฟื น้ ตัวอย่างช้ าๆ ด้ านการลงทุนในภาคก่ อสร้ างปรับดี
ขึ ้นเล็กน้ อยจากไตรมาสก่อนตามการขยายตัวของพื ้นที่รับอนุญาตก่อสร้ าง ทังนี
้ ้ ภาวะตลาดอสังหาริ มทรัพย์ในไตรมาส4 ปี 2558
ปรับดีขึ ้น โดยจานวนที่อยู่อาศัยที่ได้ รับอนุมตั ิสินเชื่อปล่อยใหม่ขยายตัวร้ อยละ 6.6 และจานวนที่อยู่อาศัยเปิ ดขายใหม่ปรับเพิ่มขึ ้น
ร้ อยละ 5.2 จากที่อยู่อาศัยแนวราบเป็ นสาคัญ ส่วนหนึ่งมาจากแผนการดาเนินงานของผู้ประกอบการที่หนั มาเปิ ดโครงการที่อยู่
อาศัยแนวราบแทนอาคารชุดที่เปิ ดขายไปแล้ วค่อนข้ างมากในช่วงครึ่งแรกของปี 2558
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จานวนนักท่ องเที่ยวต่ างประเทศปี 2557 - 2558

อัตราการว่ างงานปี 2555 - 2558

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

ด้ านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้ อทัว่ ไปติดลบน้ อยลงจากไตรมาสก่อนหน้ า อันเป็ นผลมาจากฐานราคาน ้ามันที่ทยอยลดลง
ขณะที่อตั ราการว่างงานทรงตัวในระดับต่า โดยการจ้ างงานในไตรมาส 4 ปี 2558 เพิ่มขึ ้นจากไตรมาสก่อนหน้ า อันเป็ นผลจากการ
จ้ างงานในภาคเกษตร เนื่องจากฝนที่ตกล่าช้ า ทาให้ ผลผลิตข้ าวนาปี ถูกเลื่อนมาเก็บเกี่ยวในไตรมาส 4 มากขึ ้น ด้ านดุลบัญชี
เดินสะพัดเกินดุลอย่างต่อเนื่อง อันเป็ นผลมาจากมูลค่าการนาเข้ าที่ยงั ซบเซา
อย่างไรก็ดี ภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 4 ปี 2558 มีปัจจัยลบจากจากรายได้ เกษตรกรที่ตกต่า โดยหดตัวร้ อยละ 8.8 เทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้ า อันเป็ นผลจากราคายางพาราและอ้ อยที่ปรับลดลงและผลผลิตข้ าวเปลือกที่ลดลงจากสถานการณ์ภยั
แล้ ง ด้ านมูลค่าการส่งออกสินค้ าหดตัวสูง อันมีสาเหตุจากราคาสินค้ าหลายชนิดที่หดตัวตามราคาน ้ามันในตลาดโลก และปริ มาณ
การส่งออกที่หดตัวตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนและอาเซียนเป็ นหลัก เช่นเดียวกับมูลค่าการนาเข้ าในไตรมาส 4 ปี 2558 ที่หด
ตัวร้ อยละ 13.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้ า และเมื่อหักทองคาแล้ วการนาเข้ าจะหดตัวในอัตราที่เพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อยละ
15.3 โดยการนาเข้ าหดตัวในเกือบทุกหมวดสินค้ า ยกเว้ นหมวดสินค้ าทุน ตามราคาน ้ามันดิบที่หดตัวสูง และกิจกรรมการผลิตที่
ชะลอลงตามการส่งออกที่ยงั ไม่ฟืน้ ตัว
o แนวโน้ มเศรษฐกิจไทยปี 2559
ข้ อมูลจากสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (“สศช.”) ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2559 คาดการณ์ แนวโน้ ม
เศรษฐกิจไทย ปี 2559 ว่าจะขยายตัวร้ อยละ 2.8 –3.8 โดยมีค่ากลางที่ร้อยละ 3.3 เร่ งขึ ้นจากการขยายตัวร้ อยละ 2.8 ในปี 2558
โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก (1) การเร่งขึ ้นของการใช้ จ่ายและการลงทุนภาครัฐ ตามกรอบงบประมาณรายจ่ายและอัตราการเบิกจ่าย
ในปี งบประมาณ 2559 ที่สงู ขึ ้น ประกอบกับความคืบหน้ าของโครงการลงทุนด้ านโครงสร้ างพื ้นฐานของภาครัฐที่ส่งผลให้ อตั ราการ
เบิกจ่ายของรัฐวิสาหกิจเพิ่มขึ ้น (2) แรงส่งจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่รัฐบาลประกาศเพิ่มเติมในช่วงเดือนกันยายน 2558 –
มกราคม 2559 (3) แนวโน้ มการอ่อนค่าของเงินบาท ซึง่ จะช่วยให้ มลู ค่าการส่งออกในรูปเงินบาทขยายตัวเร่ งขึ ้นและส่งผลให้ รายรับ
และสภาพคล่องของผู้ประกอบการดีขึ ้นต่อเนื่องจากในช่วงครึ่งหลังของปี 2558 (4) ราคาน ้ามันที่คาดว่าจะอยู่ในระดับต่ากว่าปี
2558 ซึง่ จะสนับสนุนอานาจซื ้อของประชาชนและภาคธุรกิจ และสนับสนุนการดาเนินนโยบายการเงินผ่อนคลายอย่างต่อเนื่อง และ
(5) การขยายตัวอย่างต่อเนื่องของภาคการท่องเที่ยวทังนี
้ ้ คาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้ าจะขยายตัว ร้ อยละ 1.2 การบริ โภคของ
ครัวเรื อนและการลงทุนรวม จะขยายตัวร้ อยละ 2.7 และร้ อยละ 4.9 ตามลาดับ อัตราเงินเฟ้ อทัว่ ไปอยู่ในชวงร้ อยละ (-0.1) - 0.9
และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้ อยละ 8.2 ของ GDP
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ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาคอาเซียน
o ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาคอาเซียนไตรมาส 4 ปี 2558
ข้ อมูลจาก สศช. ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2559 ระบุว่า เศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มอาเซียน ส่วนใหญ่ขยายตัวได้ ดีขึ ้นต่อเนื่องตามอุป
สงค์ ภายในประเทศ ซึ่งช่วยชดเชยการหดตัวของการส่งออก โดยเศรษฐกิจเวียดนามมีอัตราการขยายตัวสูงสุดที่ร้อยละ 6.7
รองลงมาได้ แก่ ฟิ ลิปปิ นส์ขยายตัวร้ อยละ 5.8 มาเลเซียขยายตัวร้ อยละ 4.9 อินโดนีเซียขยายตัวร้ อยละ 4.8 และสิงค์โปร์ ขยายตัว
ร้ อยละ 2.1 ในขณะที่อตั ราเงินเฟ้ อของประเทศต่างๆ ในกลุ่มนี ้ยังปรับตัวลดลงตามราคาพลังงานในเกือบทุกประเทศ
ตาราง : อัตราขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคอาเซียน ปี 2557 - 2558

อินโดนีเซีย
มาเลเซีย
ฟิ ลิปปิ นส์
สิงคโปร์
เวียดนาม

2557
ทัง้ ปี
-3.6
2.4
9.5
-0.4
13.7

การส่ งออก (%YoY)
2558
ทัง้ ปี
Q3
-14.6 -16.2
-14.6 -17.0
-5.6
-8.1
-14.5 -17.2
7.9
9.4

Q4
-18.8
-15.1
-5.0
-13.3
4.4

GDP (%YoY)
2558
ทัง้ ปี
Q3
Q4
4.8
4.7
5.0
4.9* 4.7
na
5.8
6.1
6.3
2.1
1.8
2.0
6.7
6.9
7.0

2557
ทัง้ ปี
5.0
6.0
6.1
3.0
6.0

2559F**
ทัง้ ปี
5.3
4.5
6.4
na
6.6

2557
ทัง้ ปี
6.4
3.1
4.2
1.0
4.1

เงินเฟ้อ (%YoY)
2558
ทัง้ ปี Q3
6.4
7.1
2.1
3.0
1.4
0.6
-0.5 -0.6
0.6
0.5

Q4
4.8
2.6
1.0
-0.7
0.3

หมายเหตุ: * ตัวเลขคาดการณ์โดย สศช.
** ตัวเลขคาดการณ์โดยธนาคารโลก
ที่มา: สศช. และธนาคารโลก
o แนวโน้ มเศรษฐกิจภูมิภาคอาเซียนปี 2559
ข้ อมูลจากรายงานแนวโน้ มเศรษฐกิจโลก เดือนมกราคม 2559 ของธนาคารโลก ระบุถึงแนวโน้ มเศรษฐกิจในปี 2559 ของภูมิภาค
เอเซียตะวันออกและแปซิฟิกว่า จะอยู่ที่ประมาณร้ อยละ 6.3 และหากไม่นบั รวมจีน อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจภูมิภาคนี ้ จะอยู่ที่
ร้ อยละ 4.8 ทัง้ นี ้ ธนาคารโลกคาดการณ์ ว่า เศรษฐกิจอินโดนีเซียจะเติบโตร้ อยละ 5.3 อันเป็ นผลจากการปฏิรูปเพื่อกระตุ้นการ
ลงทุนและเพิ่มศักยภาพในการสร้ างผลผลิต เช่นเดียวกันกับเศรษฐกิจฟิ ลิปปิ นส์ที่คาดว่าจะร้ อยละ 6.4 อันเป็ นผลจากการใช้ จ่ายที่
เกิดขึน้ จากโครงการภาครัฐและโครงการความร่ วมมือระหว่างรัฐบาลและเอกชน ขณะที่เศรษฐกิจเวียดนามจะขยายตัวในอัตรา
ใกล้ เคียงกับปี 2558 โดยจะขยายตัวร้ อยละ 6.6 ในปี 2559 อันเป็ นผลจากการขยายตัวของภาคการลงทุน การบริ โภค และภาค
ส่ ง ออก อย่ า งไรก็ ดี เศรษฐกิ จ มาเลเซี ย คาดว่ า จะขยายตัว ลดลงมาอยู่ที่ ร้ อยละ 4.5 ซึ่ง เป็ นผลจากการลดลงของอุป สงค์
ภายในประเทศ
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เอกสารแนบ 2 ข้ อมูลบริษทั บิก๊ ซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
1.

ประวัตแิ ละความเป็ นมาของบริษัท

บริ ษัท บิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) (“BIGC”) จัดตัง้ และมีภูมิลาเนาในประเทศไทย โดยมีบริ ษัทใหญ่ ของกลุ่ม คือ
Casino Guichard-Perrachon ซึ่งเป็ นผู้นาในธุรกิจค้ าปลีกของประเทศฝรั่งเศสและเป็ นผู้ประกอบการค้ าปลีกด้ านอาหารที่มี
ชื่อเสียงของโลก BIGC ดาเนิน 2 ธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจค้ าปลีกในรู ปแบบไฮเปอร์ มาร์ เก็ต และธุรกิจให้ เช่าพื ้นที่ที่อยู่ ณ ศูนย์การค้ า
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 BIGC และบริษัทฯ ย่อยมีร้านค้ าที่เปิ ดให้ บริ การจานวน 734 ร้ านค้ า ทังนี
้ ้ พัฒนาการที่สาคัญด้ าน
ต่างๆ ของบริษัทในช่วงที่ผ่านมา มีดงั นี ้
ปี 2554
:  BIGC ซื ้อกิจการคาร์ ฟรู ์ ในประเทศไทย (จานวน 43 สาขา)
 คาร์ ฟูร์ จานวน 15 สาขาได้ ถูกเปลี่ยนชื่อเป็ นบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้ า ซึ่งเป็ นห้ างไฮเปอร์ มาร์ เก็ตรู ปแบบใหม่
ระดับพรีเมี่ยม โดยกาหนดเป้าหมายลูกค้ าที่มีรายได้ ระดับกลางถึงสูง
 เปิ ดตัวบิ๊กซีจมั โบ้ ซึง่ เป็ นร้ านค้ ารู ปแบบใหม่ที่มีขนาดใหญ่ กาหนดกลุ่มลูกค้ าเป้าหมายเป็ นครอบครัว
ขนาดใหญ่ ร้ านค้ าปลีกขนาดเล็ก โรงแรมและกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย อาทิ โรงแรม ร้ านอาหาร
ธุรกิจจัดเลี ้ยง สถาบัน หรือครอบครัวขนาดใหญ่
ปี 2555
:  BIGC จับมือกับบมจ.บางจากปิ โตเลียม นาร้ านค้ ามินิบิ๊กซีไปเปิ ดให้ บริ การในสถานีบริ การนา้ มันบาง
จากทัว่ ประเทศ โดยมีร้านค้ ามินิบกิ๊ ซี 7 สาขาที่ BIGC ทดลองเปิ ดในสถานีบริการน ้ามันบางจาก
 BIGC ประสบความสาเร็ จในการระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ้นแบบจาเพาะเจาะจงจานวน 26.4 ล้ าน
หุ้น เมื่อเดือนพฤษภาคม 2555
ปี 2556
:  BIGC เริ่มทาโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเป็ นส่วนหนึง่ ของการฉลองครบรอบ 20 ปี
 เดือนเมษายน 2556 BIGC เข้ าทาสัญญาให้ ความร่ วมมือเยี่ยงพันธมิตรทางธุรกิจคนพิเศษกับบางจาก
ปิ โตรเลียม โดยตังเป
้ ้ าในการเปิ ดร้ านค้ ามินิบกิ๊ ซีในปั๊ มน ้ามันบางจาก
 BIGC เป็ นตัวแทนบริ ษัทประกันภัยหลายราย เพื่อให้ ลกู ค้ าสามารถเลือกสรรกรมธรรม์แบบง่ายแก่การ
สมัคร และคุ้มราคาอย่างหลากหลายรูปแบบ
ปี 2557
:  เป็ นปี แห่งพัฒนาการด้ านซัพพลายเชน โดยในไตรมาส 2 เปิ ดศูนย์กระจายสินค้ าสาหรับร้ านค้ ามินิบิ๊กซี
ต่อ มาในไตรมาส 3 เปิ ดศูนย์ เปลี่ยนถ่ายสินค้ า พร้ อมกับเริ่ มสร้ างศูนย์ กระจายสินค้ าสาหรั บสินค้ า
ประเภทอาหารสด
 เร่ งการพัฒนาธุรกิจ e-commerce (การทาธุรกรรมผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์) โดยในไตรมาส 1 มีการตัง้
บริษัทที่ม่งุ เน้ นด้ วยวัตถุประสงค์ด้านอี-คอมเมิร์ซอย่างเดียว ภายใต้ ชื่อ Cdiscount.co.th และต่อมาใน
ไตรมาส 3 ได้ มีการปรับโฉมและประสิทธิภาพของการขายออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของ BIGC
 ดาเนินการควบคุมค่าใช้ จ่ายและพัฒนาประสิทธิผลการทางานในหลายด้ าน
 มีการขยายสาขาในทุกประเภทต่อเนื่องทังปี
้
ปี 2558
:  มีการเติบโตของยอดขายสินค้ าประเภทอาหาร จากการเปลี่ยนรูปแบบการนาเสนอความคุ้มค่าคุ้มราคา
ระหว่างรายการสินค้ า ราคา และคูปองส่วนลด
 มีการเติบโตอย่างแข็งแกร่ งของรายได้ ค่าเช่าและค่าบริ การพื ้นที่ จากการปรับเปลี่ยนและปรับปรุ งสาขา
ของไฮเปอร์ มาร์ เก็ตให้ มีการใช้ พื ้นที่อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มรายได้ ค่าเช่าพื ้นที่
 เกิดผลสาเร็จในการลดค่าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร จากการบริหารจัดการต้ นทุนที่มีประสิทธิภาพ
 การปรับปรุ งระบบห่วงโซ่อุปทานในช่วงหลายปี ที่ผ่านมาได้ ดาเนินการแล้ วเสร็ จ โดยเปิ ดศูนย์กระจาย
สินค้ าอาหารสดแห่งใหม่อย่างเต็มรูปแบบในช่วงกลางปี 2558
 ร่ วมโครงการกับ พันธมิตรในการพัฒนาความแข็งแกร่ งของโปรแกรมการสร้ างความภักดีของลูกค้ า
(Loyalty Coalition Program)
 พัฒนาความร่วมมือกับไปรษณีย์ไทย โดยไปรษณีย์ไทยได้ ดาเนินการติดตังตู
้ ้ ไปรษณีย์อจั ฉริ ยะแห่งแรก
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ในประเทศไทยที่ บิ๊ ก ซี ซู เ ปอร์ เ ซ็ น เตอร์ ส าขาสุวิ น ทวงศ์ และร่ ว มมื อ ในการด าเ นิ น ธุ ร กิ จ พาณิ ช ย์
อิเล็คทรอนิคส์ในการส่งของเข้ าไปจาหน่ายในประเทศเพื่อนบ้ าน โดยมีแผนที่จะเริ่ มจากประเทศกัมพูชา
เป็ นประเทศแรก
 ร่วมมือกับผู้ประกอบการขนส่งอาหารสดแฮปปี เ้ ฟรช ในการขยายการจัดส่งสินค้ าอาหารสดของ BIGC
ถึงมือลูกค้ า โดยเริ่มดาเนินการในช่วงปลายปี 2558
 ขยายธุรกิจในทุกรู ปแบบร้ านค้ า โดยปี 2558 มีการเปิ ดสาขาใหม่ ได้ แก่ ไฮเปอร์ มาร์ เก็ต 2 สาขา บิ๊กซี
มาร์ เก็ต 18 สาขา มินิ บิก๊ ซี 67 สาขา และร้ านขายยาเพรียว 14 สาขา ทาให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
มีไฮเปอร์ มาร์ เก็ต รวมทังสิ
้ ้น 125 สาขา (บิก๊ ซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ , บิก๊ ซี เอ็กซ์ตร้ า และบิก๊ ซี จัมโบ้ ) บิก๊ ซีมาร์
เก็ต 55 สาขา มินิบกิ๊ ซี 391 สาขา (ในจานวนนี ้ 154 สาขาตังอยู
้ ่ในสถานีบริการน ้ามันบางจาก) และร้ าน
ขายยาเพรียว 163 สาขา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 BIGC มีทุนจดทะเบียนและชาระแล้ ว 8,250,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน
825,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10.00 บาท และมีทนุ จดทะเบียนชาระแล้ ว 8,250,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญ
จานวน 825,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10.00 บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 นิติบคุ คลที่ BIGC ถือหุ้นตังแต่
้ ร้อยละ 10.00 ขึ ้นไป มีดงั นี ้
ชื่อบริษัท
บริษัทย่ อยทางตรง
บริษัท เชียงใหม่ บิ๊กซี (2001) จากัด
บริษัท เซ็นทรัลซูเปอร์ สโตร์ จากัด
บริษัท เทพารักษ์ บิ๊กซี จากัด
บริษัท เชียงราย บิ๊กซี จากัด
บริษัท สุราษฎร์ บิ๊กซี จากัด
บริษัท บิ๊กซี ดิสทริบิวชัน่ จากัด
บริษัท เซ็นคาร์ จากัด
บริษัท พิษณุโลก บิ๊กซี 2015 จากัด
(เดิมชื่อ “BIGC เอสเอสซีพี (ประเทศ
ไทย) จากัด”)
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ (ลาว)
จากัด จัดตังที
้ ่ สปป.ลาว
บริษัทย่ อยทางอ้ อม
บริษัท เซ็นทรัล พัทยา จากัด
บริ ษัท อุดร บิ๊กซี จากัด
บริษัท อินทนนท์แลนด์ จากัด
บริษัท บิ๊กซี แฟรี่ จากัด
บริษัท พระราม 2 บิ๊กซี จากัด
บริษัท พิษณุโลก บิ๊กซี จากัด
บริษัท เซ็นคาร์ จากัด
บริษัทร่ วม
บริษัท ซี ดีสทริบวิ ชัน่ (ประเทศไทย)
จากัด

สัดส่ วนการถือ
หุ้นของBIGC
(%)

ทุนจดทะเบียน
(ล้ านบาท)

ทุนชาระแล้ ว
(ล้ านบาท)

ประเภทธุรกิจ

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
39.00
100.00

300.00
1,300.00
80.00
180.00
200.00
1.00
10,000.00
5,462.00

300.00
1,220.00
80.00
180.00
140.00
1.00
8,950.00
5,462.00

หยุดดาเนินธุรกิจ
ให้ เช่าอสังหาริมทรัพย์และลงทุนใน
บริษัทอื่น
ให้ เช่าอสังหาริมทรัพย์
ให้ เช่าอสังหาริมทรัพย์
หยุดดาเนินธุรกิจ
ให้ เช่าอสังหาริมทรัพย์
ธุรกิจค้ าปลีกและลงทุนในบริษัทอื่น

100.00

157.00

31.00

100.00
100.00
100.00
96.82
99.99
100.00

80.00
850.00
841.00
440.00
5.00
1,050.00

80.00
737.95
841.00
440.00
5.00
1,050.00

61.00

10,000.00

8,950.00

ให้ เช่าอสังหาริมทรัพย์
ให้ เช่าอสังหาริมทรัพย์
ให้ เช่าอสังหาริมทรัพย์
ธุรกิจค้ าปลีก
ให้ เช่าอสังหาริมทรัพย์
ธุรกิจค้ าปลีกและ
ให้ เช่าอสังหาริมทรัพย์
ให้ เช่าอสังหาริมทรัพย์

30.00

100.00

100.00

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
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ธุรกิจค้ าส่งและค้ าปลีก
(ยังไม่ได้ เริ่มประกอบธุรกิจ)
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ชื่อบริษัท
บริษัท ซี-ดีสทริบิวชัน่ เอเชีย พีทีอี ลิมิ
เต็ด จัดตังที
้ ่สิงคโปร์

สัดส่ วนการถือ
หุ้นของBIGC
(%)
40.00

ทุนจดทะเบียน
(ล้ านบาท)

ทุนชาระแล้ ว
(ล้ านบาท)

4.50
ล้ านยูโร

4.50
ล้ านยูโร

ประเภทธุรกิจ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ที่มา : แบบ 56-1 ปี 2557 และงบการเงินงวด 9 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 ของ BIGC

2.

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

BIGC ประกอบธุรกิจห้ างค้ าปลีก มีสาขาอยู่ทวั่ ประเทศ โดยมีรูปแบบร้ านค้ า แบ่งออกเป็ น 8 ประเภท ดังนี ้
แบรนด์
 บิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์
 บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้ า

 บิ๊กซี จัมโบ้

 บิ๊กซี มาร์ เก็ต

 มินิ บิ๊กซี

 ร้ านขายยาเพรียว
 บิ๊กซี ช็อปปิ ง้ ออนไลน์
 ซีดิสเคาท์.ซีโอ.ทีเอช
(Cdiscount.co.th)

รู ปแบบร้ านค้ าและกลุ่มเป้าหมาย
ห้ างไฮเปอร์ มาร์ เก็ต มีเป้าหมายเป็ นลูกค้ าที่มีรายได้ ระดับปานกลางถึงล่าง โดยมุ่งเน้ นการนาเสนอสินค้ าและ
บริการที่หลากหลาย ราคาประหยัด และมีคณ
ุ ภาพ
ห้ างไฮเปอร์ มาร์ เก็ต มีเป้าหมายเป็ นลูกค้ าที่มีรายได้ ระดับปานกลางถึงบน โดยนาเสนอสินค้ า
พรี เมี่ยม
อาหารสดและอาหารแห้ ง รวมถึงสินค้ านาเข้ าจากต่างประเทศ โดยเฉพาะจากกลุ่ม แบรนด์Casino สินค้ ากลุ่ม
เทคโนโลยี ไวน์ และสินค้ าพิเศษอื่นๆ
ผสมผสานระหว่างไฮเปอร์ มาร์ เก็ตและร้ านค้ าแบบขายส่ง มีกลุม่ เป้าหมายเป็ นลูกค้ าที่ซื ้อส่ง ซื ้อปลีก และกลุ่ม
ครอบครัวใหญ่ นอกจากนี ้ ยังมีบิ๊กซี จัมโบ้ สเตชัน่ ซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งของบิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ ที่พทั ยาและอยุธยา
โดยทังสองแห่
้
งจับกลุม่ ลูกค้ าประเภท HoReCa ได้ แก่ ผู้ประกอบการโรงแรม ร้ านอาหารและธุรกิจจัดเลี ้ยง
ซูเปอร์ มาร์ เก็ตที่มีจดุ แข็งด้ านสินค้ าคุ้มค่า ราคาถูกและมีโปรโมชัน่ เดียวกับที่วางจาหน่ายในร้ านค้ าไฮเปอร์ มาร์
เก็ต โดยมีเป้าหมายเป็ นลูกค้ าที่มีรายได้ ระดับปานกลางถึงล่าง บิ๊กซี มาร์ เก็ต แตกต่างจากซูเปอร์ มาร์ เก็ตทัว่ ไป
ที่เน้ นเฉพาะการจาหน่ายอาหาร แต่บิ๊กซี มาร์ เก็ต มีทงอาหารสด
ั้
ของใช้ และเครื่องใช้ ไฟฟ้า
ร้ านค้ าในชุมชน มีเป้าหมายเป็ นลูกค้ าที่มีรายได้ ระดับปานกลางถึงล่าง ในปี 2555 บิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ ได้ ลง
นามบันทึกความตกลงร่วมมือด้ านค้ าปลีกกับBIGC บางจากปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน) โดยเปิ ดสาขามินิ บิ๊ก
ซี ในสถานีบริการน ้ามันบางจาก
ร้ านจาหน่ายเวชภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์บารุงสุขภาพและความงาม ส่วนใหญ่ตัง้ อยู่ในไฮเปอร์ มาร์ เก็ต และบิ๊กซี
มาร์ เก็ต แต่ยงั มีร้านขายยาเพรียวที่แยกเป็ นเอกเทศด้ วย
ร้ านค้ าออนไลน์ที่นาบริ การ BIGC มอบให้ ลกู ค้ าผ่านการใช้ เว็บไซต์ แอพพลิเคชัน่ บนสมาร์ ทโฟน และการแส
กนคิวอาร์ โค้ ด (QR Code)
เป็ นการจับจ่ายผ่านอินเตอร์ เน็ตอย่างเต็มรูปแบบ โดยบิ๊กซีได้ ร่วมเป็ นพันธมิตรกับ Cdiscount International
BV เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 เปิ ดตัวเว็บไซต์จาหน่ายสินค้ าที่ไม่ใช่กลุ่มอาหาร และจะช่วยเสริ มทัพให้ กับ
“บิ๊กซี ช็อปปิ ง้ ออนไลน์” ซึง่ เป็ นช่องทางการขายผ่านอินเตอร์ เน็ตที่มีอยู่แล้ ว และเน้ นไปที่การขายของใช้ ทวั่ ไป
เป็ นหลัก

นอกจากนี ้ ศูนย์การค้ ามีความสาคัญอย่างยิ่งในการทาให้ บิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ เป็ น “ศูนย์การจับจ่ายแบบครบวงจร” โดยรายได้
จากการให้ เช่าพื ้นที่เป็ นส่วนสาคัญของผลประกอบการของ BIGC ผู้เช่าศูนย์การค้ าของ BIGC สามารถแบ่งได้ เป็ น 5 กลุ่ม ตาม
ลักษณะของการเช่าและประเภทของธุรกิจ ดังนี ้
 ผู้เช่ารายใหญ่ ประกอบด้ วยผู้ประกอบธุรกิจ ซึง่ ต้ องการพื ้นที่ขนาดใหญ่ที่ช่วยตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าที่มี
ความต้ องการเฉพาะทาง อาทิ ร้ านจาหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งภายในบ้ าน โรงภาพยนตร์ หรื อร้ านเครื่ องใช้
ไอที เป็ นต้ น ซึง่ ผู้เช่ารายใหญ่เหล่านี ้ มีบทบาทสาคัญในการดึงลูกค้ ามาสู่ศนู ย์การค้ าอย่างมาก ช่วยเติม
เต็มให้ BIGC เป็ นจุดหมายปลายทางที่ครบครันทังด้
้ านสินค้ าและบริการสาหรับลูกค้ า
 ร้ านค้ า
ประกอบด้ วยผู้จาหน่ายผลิตภัณ ฑ์และให้ บริ การ ซึง่ เป็ นที่ร้ ู จกั ในกลุ่มผู้บริ โภค อาทิ ร้ านค้ าเครื่ องแต่ง
กาย ร้ านอาหาร ร้ านกาแฟ ธนาคาร ซึง่ ร้ านค้ าเหล่านี ้ได้ นาสินค้ าและบริ การ ซึง่ เป็ นที่ต้องการของลูกค้ า
มาช่วยเพิ่มศักยภาพในการดึงดูดลูกค้ า ส่งเสริมภาพลักษณ์ และความหลากหลายของสินค้ าและบริ การ
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 ศูนย์อาหาร
 บิก๊ บาซาร์
 พื ้นที่เช่า
ชัว่ คราว

ใน BIGC
ศูนย์การค้ า BIGC ทุกแห่งจะมีศนู ย์อาหารคุณภาพ ราคาประหยัด เป็ นทางเลือกในการลดค่าใช้ จ่ายใน
ชีวิตประจาวันให้ กบั ลูกค้ า
ประกอบด้ วยผู้ประกอบการร้ านค้ ารายเล็กที่จาหน่ายสินค้ าหลากหลาย เช่น เครื่ องประดับเครื่ องแต่ง
กาย ผลิตภัณฑ์พื ้นบ้ าน ของเล่นเด็ก ฯลฯ
ประกอบด้ วยผู้เช่ารายย่อย มีรูปแบบเป็ นบูธสินค้ าขนาดเล็กที่จาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ปรับเปลี่ยนไปตาม
กระแสความนิยมและความต้ องการของลูกค้ า โดยจะมีพื ้นที่เช่าอยู่ทงด้
ั ้ านในและด้ านนอกของอาคาร
เพื่อสร้ างบรรยากาศและความสนุกสนานในการจับจ่ายใช้ สอย

โครงสร้ างรายได้ ของ BIGC และบริษัทย่อยสาหรับปี 2556 – 2558 เป็ นดังนี ้
ตาราง: โครงสร้ างรายได้ ของ BIGC และบริษทั ย่ อย สาหรับปี 2556 – 2558
2556
2557
(หน่ วย : ล้ านบาท)
มูลค่ า
%
มูลค่ า
%
รายได้ จากการขาย
118,177
90.2
121,845
90.0
รายได้ คา่ เช่าและค่าบริการ
8,745
6.7
9,385
6.9
รายได้ อื่น
4,049
3.1
4,165
3.1
รวมรายได้
130,971
100
135,395
100
ที่มา : แบบ 56-1 ปี 2557 และข่าวแจ้ งตลาดหลักทรัพย์ฯ ของ BIGC ฉบับวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559

3.

2558
มูลค่ า
119,620
9,787
4,302
133,709

คณะกรรมการและผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทของ BIGC มีดงั นี ้
ตาราง: คณะกรรมการบริษทั ของ BIGC ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
รายชื่อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

นายอัคนี ทับทิมทอง
นายโรเบิร์ต เจมส์ ซิสเซล
นายประพันธ์ เอี่ยมรุ่งโรจน์
น.ส.ราภา คาหอมรื่น
นายฟิ ลิปป์ อลาคอน
นายกีโยม ปี แอร์ อองตวน มาแร็ง ฮัมเบิร์ต
นางโจซีลีน เดอ โคลซาด
นางดิแอน โคลิช
นายอัคเว โดดา
นายกาเบรียล นาอูรี
นายสตีเฟ่ น โจเซฟ แคมมิแลรี่
นายสรร วิเทศพงษ์
นายวัชรา ตันตริยานนท์
นายกิจจา ปั ทมสัตยาสนธิ
น.ส.สุวภา เจริญยิ่ง

ตาแหน่ ง
ประธานคณะกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร/ กรรมการผู้จดั การใหญ่/ กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

ที่มา : แบบ 56-1 ปี 2557 ของ BIGC และ www.set.or.th
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%
89.5
7.3
3.2
100
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ทังนี
้ ้ กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัทของ BIGC คือ กรรมการกลุ่มที่ 1 คือ นางดิแอน โคลิช นายโรเบิร์ต เจมส์ ซิสเซล และ
นางโจซีลีน เดอ โคลซาด และกรรมการกลุ่มที่ 2 คือ นางสาวราภา คาหอมรื่ น นายกีโยม ปี แอร์ อองตวน มาแร็ ง ฮัมเบิร์ต และนาย
ฟิ ลิปป์ อลาคอน โดยให้ กรรมการกลุ่มที่ 1 คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่ วมกับกรรมการกลุ่มที่ 2 คนใดคนหนึ่งรวมเป็ นสองคนและ
ประทับตราสาคัญของบริษัท
4. ผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ BIGC ณ วันที่ 22 เมษายน 2558 มีรายละเอียดดังนี ้
ตาราง: ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของ BIGC ณ วันที่ 22 เมษายน 2558
จานวนหุ้น
สัดส่ วนการถือหุ้นต่ อ
(หุ้น)
จานวนหุ้นทัง้ หมด (ร้ อยละ)
1. บริษัท เสาวนีย์โฮลดิ ้งส์ จากัด1/
218,280,000
26.46
1/
2. GEANT INTERNATIONAL B.V.
194,220,000
23.54
1/
3. GEANT INTERNATIONAL BV
70,577,600
8.55
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด
59,547,443
7.22
5. MRS.ARUNEE CHAN
28,479,214
3.45
6. UBS AG SINGAPORE BRANCH
18,000,000
2.18
7. BARCLAYS BANK PLC, SINGAPORE
15,900,000
1.93
8. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED
10,881,438
1.32
9. CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED
10,803,600
1.31
10. BANK OF SINGAPORE LIMITED-BOS SEG A/C 102016
9,902,402
1.20
รวมผู้ถือหุ้น 10 รายแรก
636,591,697
77.16
11. ผู้ถือหุ้นอื่น
188,408,303
22.84
รวม
825,000,000
100.00
หมายเหตุ : 1/ เป็ นผู้ถือหุ้นซึง่ มีอิทธิพลในการบริหารงานของ BIGC และมีการจัดส่งตัวแทนให้ เป็ นผู้ถือหุ้นแต่งตังเป็
้ นกรรมการของ BIGC
ที่มา : แบบ 56-1 ปี 2557 ของ BIGC และ www.set.or.th
รายชื่อผู้ถือหุ้น

5.

สรุ ปฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน

ข้ อมูลทางการเงินตามงบการเงินของของ BIGC สาหรับปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 – 2558 ที่ผ่านการตรวจสอบจากบริ ษัท
สานักงาน อีวาย จากัด มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี ้
ตาราง: สรุ ปฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของ BIGC สาหรับปี บัญชี 2556 – 2558
งบแสดงฐานะการเงิน
(หน่ วย : ล้ านบาท)

2556

สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น
ลูกหนี ้คูค่ ้ าและลูกหนี ้ร้ านค้ าเช่า
สินค้ าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินให้ ก้ ยู ืมแก่บริษัทร่วม
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
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งบการเงินรวม
2557

2558

7,174.63
322.85
3,258.11
9,535.32
1,490.96
21,781.87

11,413.53
227.97
3,206.13
11,552.36
914.14
27,314.14

2,367.84
240.03
3,138.10
10,918.35
995.63
17,659.95

0.00
16,284.65

84.00
16,187.61

351.00
16,003.14
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งบแสดงฐานะการเงิน
(หน่ วย : ล้ านบาท)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าความนิยม
สิทธิการเช่า
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น
ส่วนของรายได้ สิทธิการเช่ารอตัดบัญชีที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้ ค้างจ่าย
ประมาณการหนี ้สินระยะสัน้
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รายได้ สิทธิการเช่ารอตัดบัญชี - สุทธิจากส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ง
ปี
หนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนี ้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
หนี ้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชาระแล้ ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
กาไร (ขาดทุน) สะสม
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่ วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ
ส่วนของผู้มีสว่ นได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริษัทย่อย
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
งบแสดงผลการดาเนินงาน
(หน่ วย : ล้ านบาท)

2556
26,194.65
26,722.03
5,058.14
110.16
607.49
405.41
75,382.52
97,164.39

งบการเงินรวม
2557
26,042.70
26,722.03
4,778.78
153.99
689.80
805.30
75,464.22
102,778.36

2558
27,035.90
26,722.03
5,117.23
146.19
709.37
826.35
76,911.23
94,571.17

6,000.00
26,997.61
37.16
1,675.00
286.62
78.56
2,080.77
37,155.73

6,000.00
28,863.72
36.65
4,675.00
400.28
46.36
2,080.19
42,102.21

0.00
28,319.61
45.20
5,675.00
183.00
48.23
2,257.05
36,528.09

186.12
18,650.00

157.55
13,975.00

411.90
6,300.00

247.89
387.50
1,458.24
2,040.70
22,970.46
60,126.19

237.80
453.71
1,536.01
2,169.48
18,529.55
60,631.76

226.60
547.11
1,621.85
2,264.87
11,372.33
47,900.42

8,250.00
8,250.00
5,955.65
22,879.13
(65.75)
37,019.03
19.17
37,038.20
97,164.39

8,250.00
8,250.00
5,955.65
27,985.94
(65.75)
42,125.84
20.75
42,146.59
102,778.36

8,250.00
8,250.00
5,955.65
32,690.24
(235.75)
46,660.14
10.61
46,670.75
94,571.17

2556

รายได้
รายได้ จากการขายสินค้ า
รายได้ คา่ เช่าและบริการ

118,176.96
8,744.78
109

งบการเงินรวม
2557
121,844.60
9,385.37

2558
119,620.11
9,787.08
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งบแสดงผลการดาเนินงาน
(หน่ วย : ล้ านบาท)
รายได้ อื่น
รวมรายได้
ต้ นทุนขายและบริการ
ค่าใช้ จา่ ยในการขายและบริการ
ค่าใช้ จา่ ยในการบริหาร
ค่าใช้ จา่ ยทางการเงิน
รวมค่ าใช้ จ่าย
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
กาไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้ จา่ ยภาษีเงินได้
กาไรสาหรับปี

2556
4,048.95
130,970.69
100,490.04
18,584.82
2,350.99
1,053.13
122,478.98
0.00
8,491.71
(1,502.30)
6,989.41

งบการเงินรวม
2557
4,164.56
135,394.53
103,619.64
19,231.72
2,561.21
865.91
126,278.48
(110.57)
9,005.48
(1,755.88)
7,249.60

2558
4,301.92
133,709.11
103,173.99
18,877.12
2,457.45
677.43
125,186.00
0.00
8,523.12
(1,621.22)
6,901.89

งบกระแสเงินสด
(หน่ วย : ล้ านบาท)
เงินสดสุทธิได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดสุทธิได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ

งบการเงินรวม
2556
2557
10,072.18
11,646.70
(7,156.34)
(3,609.91)
(4,521.61)
(3,797.89)
(1,605.77)
4,238.90

2558
11,387.31
(5,575.76)
(14,857.25)
(9,045.69)

อัตราส่ วนทางการเงิน

2556

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
0.59
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)
0.33
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)
0.27
ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ย* (วัน)
1
ระยะเวลาขายสินค้ า (วัน)
34
ระยะเวลาการชาระหนี ้โดยเฉลี่ย (วัน)
98
Cash Cycle (วัน)
(63)
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากาไร (Profitability Ratio)
อัตรากาไรขันต้
้ น (%)
20.83%
อัตรากาไรจากการดาเนินงาน (%)
7.29%
อัตรากาไรสุทธิ (%)
5.33%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)
20.25%
อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
7.29%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)
14.40%
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)
1.37
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
1.62
อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบี ้ย (เท่า)
7.62
หมายเหตุ *เป็ นอัตราส่วนที่พิจารณาเฉพาะรายได้ จากการขายสินค้ าโดยไม่รวมรายได้ คา่ เช่าและบริการ
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งบการเงินรวม
2557
0.65
0.37
0.29
1
37
98
(60)

2558
0.48
0.18
0.29
1
40
101
(61)

21.04%
7.37%
5.34%
18.28%

20.27%
6.88%
5.16%
15.54%

7.24%
14.73%
1.35

6.99%
14.01%
1.36

1.44
9.36

1.03
11.18

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์

คาอธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานรวมของ BIGC
ผลการดาเนินงาน
รายได้ จากการขายสินค้ า
ในปี 2556 BIGC มีรายได้ จากการขายสินค้ า จานวน 118,176.96 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ จากปี ก่อนหน้ า จานวน 6,040.85 ล้ านบาท
หรือเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 5.39 สาเหตุหลักมาจากอัตราการเติบโตของยอดขายของสาขาเดิม การขยายสาขา และประโยชน์จากการเปิ ด
สาขาในระหว่างปี 2555 ซึง่ มีผลเต็มปี ในปี 2556 ทังนี
้ ้ในระหว่างปี BIGC มีการขยายสาขาเพิ่มเติมในแต่ละประเภทร้ านค้ าดังนี ้
ไฮเปอร์ มาร์ เก็ตจานวน 6 สาขา บิก๊ ซีมาร์ เก็ตจานวน 12 สาขา มินิบกิ๊ ซีจานวน 153 สาขา และร้ านขายยาเพรียวจานวน 41 สาขา
ในปี 2557 BIGC มีรายได้ จากการขายสินค้ า จานวน 121,844.60 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน จานวน 3,667.63 ล้ านบาท หรื อ
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3.10 สาเหตุหลักมาจากการได้ รับผลประโยชน์จากการเปิ ดสาขาในระหว่างปี 2556 ซึง่ จะมีผลเต็มปี ในปี 2557 และ
การขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง ทัง้ นีใ้ นระหว่างปี BIGC มีการขยายสาขาเพิ่มเติมในแต่ละประเภทดังนี ้ ไฮเปอร์ มาร์ เก็ตจานวน 4
สาขา บิก๊ ซีมาร์ เก็ตจานวน 7 สาขา มินิบกิ๊ ซีจานวน 46 สาขา และร้ านขายยาเพรียวจานวน 20 สาขา
ในปี 2558 BIGC มีรายได้ จากการขายสินค้ า จานวน 119,620.11 ล้ านบาท ลดลงจากปี ก่อนเป็ นจานวน 2,224.49 ล้ านบาท หรื อ
ลดลงร้ อยละ 1.83 โดยมีสาเหตุหลักมาจากราคาสินค้ าที่ลดต่าลงจากปี ก่อนทาให้ มีรายได้ ลดลงตามไปด้ วย ประกอบกับสินค้ ากลุ่ม
ที่ไม่ใช่อาหารมีการแข่งขันสูงขึ ้นจึงทาให้ ยอดขายในกลุ่มสินค้ าดังกล่าวลดลง
รายได้ จากการให้ เช่ าและค่ าบริการสถานที่
ในปี 2556 – 2558 BIGC มีรายได้ จากการให้ เช่าและค่าบริ การสถานที่เป็ นจานวน 8,744.78 ล้ านบาท 9,385.37 ล้ านบาท และ
9,787.08 ล้ านบาท ตามลาดับ เพิ่มขึ ้นในปี 2557 และ 2558 เป็ นจานวน 640.59 ล้ านบาท และ 401.71 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 7.33 และ 4.28 จากปี ก่อนหน้ า ตามลาดับ เป็ นผลมาจากการเพิ่มขึ ้นของพื ้นที่สาหรับให้ เช่าจากการขยายสาขา
เพิ่มเติม และจากการบริหารจัดการพื ้นที่ให้ เช่าอย่างมีประสิทธิภาพ
รายได้ อ่ นื ๆ
ในปี 2556 – 2558 BIGC มีรายได้ อื่นๆ ซึง่ ประกอบด้ วย รายได้ รับจากค่าโฆษณาซึง่ เรี ยกเก็บจากผู้ขายโดยคิดตามการลงโฆษณา
ในแผ่นพับโฆษณาของบริ ษัทฯ ค่าบริ การรับจากการให้ สิทธิ ในการจัดสื่อโฆษณาต่างๆ ภายในร้ านค้ า ส่วนลดการค้ า เงินชดเชย
ต่างๆค่าบริการที่เก็บหลังการขาย และรายได้ ดอกเบี ้ยรับ จานวนรวมทังสิ
้ ้น 4,048.95 ล้ านบาท 4,164.56 ล้ านบาท และ 4,301.92
ล้ านบาท ตามลาดับ ในปี 2557 และ 2558 BIGC มีรายได้ อื่นๆ เพิ่มขึ ้นเป็ นจานวน 115.61 ล้ านบาท และ 137.36 ล้ านบาท หรื อ
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 2.86 และ 3.30 จากปี ก่อนหน้ า ตามลาดับ เป็ นผลมาจากการเติบโตของค่าโฆษณาที่เรียกเก็บจากการลงโฆษณาใน
โบว์ชวั ร์ และค่าบริการซึง่ รวมถึงการให้ สิทธิในการจัดสื่อโฆษณาในร้ านค้ า
กาไรขัน้ ต้ น
ในปี 2556 – 2558 BIGC มีกาไรขันต้
้ นจานวน 26,431.70 ล้ านบาท 27,610.33 ล้ านบาท และ 26,233.20 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น
อัตรากาไรขันต้
้ นร้ อยละ 20.83 ร้ อยละ 21.04 และร้ อยละ 20.27 ตามลาดับ โดยในปี 2557 มีกาไรขันต้
้ นเพิ่มขึ ้น 1,178.63 ล้ าน
บาทหรื อคิดเป็ นร้ อยละ 4.46 จากปี ก่อนหน้ า เป็ นผลมาจากการปรับปรุ งประสิทธิ ภาพการบริ หารต้ นทุนและความสาเร็ จในการ
เจรจาต่อรองกับคู่ค้า ทัง้ นีใ้ นปี 2558 มีกาไรขันต้
้ นลดลงจานวน 1,377.13 ล้ านบาทหรื อลดลงร้ อยละ 4.99 จากปี ก่อนหน้ า
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสัดส่วนการขาย โดยยอดขายสินค้ ากลุ่มอาหารโดยเฉพาะสินค้ าที่มีความจาเป็ นต่อการบริ โภคที่มี
ยอดขายเพิ่มขึ ้น ในขณะที่สินค้ ากลุ่มที่ไม่ใช่อาหารซึง่ มีอตั รากาไรขันต้
้ นสูงกว่ามียอดขายลดลง และจากการแข่งขันกันจัดกิจกรรม
ทางการตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขาย
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ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
ในปี 2556 - 2558 BIGC มีค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร 20,935.81 ล้ านบาท 21,792.93 ล้ านบาท และ 21,334.58 ล้ านบาท
ตามลาดับ โดยในปี 2557 มีค่าใช้ ในการขายและบริ หารเพิ่มขึ ้นจานวน 857.12 ล้ านบาทหรื อคิดเป็ นร้ อยละ 4.09 จากปี ก่อนหน้ า
โดยมีสาเหตุหลักมาจากการปรับค่าแรง ค่าสาธารณูปโภค ค่าเช่า ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้ จ่ายตัดจ่าย อันเป็ นผลจากการขยาย
สาขาใหม่ๆ ที่เปิ ดเพิ่มขึ ้นระหว่างปี ในขณะที่ปี 2558 มีค่าใช้ จ่ายในการขายและบริหารลดลงจานวน 458.35 ล้ านบาทหรือคิดลดลง
ร้ อยละ 2.10 จากปี ก่อนหน้ า เป็ นผลจากการดาเนินแผนงานในการเพิ่มประสิทธิ ภาพการทางานซึง่ ทาให้ สามารถลดต้ นทุนและ
ค่าใช้ จ่ายหลัก
ต้ นทุนทางการเงิน
ในปี 2556 – 2558 BIGC มีค่าใช้ จ่ายสาหรับต้ นทุนทางการเงินจานวน 1,053.13 ล้ านบาท 865.91 ล้ านบาท และ 677.43 ล้ าน
บาท ตามลาดับ โดยในปี 2557 และ 2558 ค่าใช้ จ่ายสาหรับต้ นทุนทางการเงินลดลงจานวน 187.22 ล้ านบาท และ 188.48 ล้ าน
บาท หรื อลดลงร้ อยละ 17.78 และร้ อยละ 21.77 จากปี ก่อนหน้ า ตามลาดับ ทังนี
้ ก้ ารลดลงของค่าใช้ จ่ายทางการเงินในแต่ละปี มี
สาเหตุหลักมาจากการลดลงของยอดเงินกู้ยืมและอัตราดอกเบี ้ยที่ลดลงในแต่ละปี
ฐานะการเงิน
สินทรัพย์ รวม
ณ 31 ธันวาคม 2556 – 2558 BIGC มีสินทรัพย์รวมจานวน 97,164.39 ล้ านบาท 102,778.36 ล้ านบาท และ 94,571.17 ล้ านบาท
ตามลาดับ โดยในปี 2557 BIGC มีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ ้นจานวน 5,613.96 ล้ านบาท หรือเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 5.78 จากปี ก่อนหน้ า และใน
ปี 2558 BIGC มีสินทรัพย์รวมลดลงจานวน 8,207.18 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 7.99 จากปี ก่อนหน้ า โดยมีสาเหตุมาจากการ
ลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเนื่องจาก BIGC มีการชาระคืนเงินกู้ในระหว่างปี
สินทรัพย์ส่วนใหญ่ของ BIGC คือ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดย ณ 31 ธันวาคม 2556 – 2558 มีจานวน 26,194.65 ล้ านบาท
26,042.70 ล้ านบาท และ 27,035.90 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 26.96 ร้ อยละ 25.34 และร้ อยละ 28.59 ของสินทรัพย์
รวมในแต่ละปี ตามลาดับ และนอกจากนี ้ยังมีค่าความนิยม ที่ถกู บันทึกไว้ เป็ นสินทรัพย์ในงบการเงินรวมของ BIGC กรณีที่เข้ าซื ้อ
กิจการของคาร์ ฟรู ์ ประเทศไทยในปี 2554 โดย ณ 31 ธันวาคม 2556 – 2558 มีความนิยมจานวน 26,722.03 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น
สัดส่วนร้ อยละ 27.50 ร้ อยละ 26.00 และร้ อยละ 28.26 ของสินทรัพย์รวมในแต่ละปี ตามลาดับ
หนีส้ ินรวม
ณ 31 ธันวาคม 2556 – 2558 BIGC มีหนี ้สินรวม 60,126.19 ล้ านบาท 60,631.76 ล้ านบาท และ 47,900.42 ล้ านบาท ตามลาดับ
ณ 31 ธันวาคม 2557 BIGC มีหนี ้สินรวมเพิ่มขึ ้น 505.57 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 0.84 จากปี ก่อนหน้ า และ ณ 31 ธันวาคม
2558 BIGC มีหนีส้ ินรวมลดลงจานวน 12,731.34 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 21.00 ซึง่ เป็ นผลมาจากการจ่ายคืนเงินกู้ระยะสัน้
จานวน 6,000.00 ล้ านบาทและเงินกู้ระยะยาวจานวน 7,675 ล้ านบาทในปี 2558
หนี ้สินส่วนใหญ่ของ BIGC คือ เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น โดย ณ 31 ธันวาคม 2556 – 2558 มีจานวน 26,997.61 ล้ านบาท
28,863.72 ล้ านบาท และ 28,319.61 ล้ านบาท หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 44.53 ร้ อยละ 47.60 และร้ อยละ 59.12 ของหนี ้สินรวม
ในแต่ละปี ตามลาดับ นอกจากนี ้ยังมีหนี ้สินในส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งของแหล่งเงินทุนในการซื ้อกิจการของคาร์
ฟูร์ประเทศไทยในปี 2554 โดย ณ 31 ธันวาคม 2556 – 2558 มีจานวนรวม 20,325.00 ล้ านบาท 18,650.00 ล้ านบาท และ
11,985.00 ล้ านบาท หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 33.80 ร้ อยละ 30.76 และร้ อยละ 38.93 ของหนี ้สินรวมในแต่ละปี ตามลาดับ
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ณ 31 ธันวาคม 2556 – 2558 BIGC มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 37,038.20 ล้ านบาท 42,125.84 ล้ านบาท และ 46,670.75 ล้ านบาท
ตามลาดับ ณ 31 ธันวาคม 2557 – 2558 BIGC มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเพิ่มขึ ้น 5,087.64 ล้ านบาท และ 4,544.91 ล้ านบาท หรื อ
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เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 13.74 และร้ อยละ 10.79 จากปี ก่อนหน้ า ตามลาดับ โดยมีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึน้ ของกาไรสะสมจากผลการ
ดาเนินงานในรอบปี 2557 และ 2558
ทังนี
้ ้ ณ 31 ธันวาคม 2556 - 2558 BIGC อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ 1.62 เท่า 1.44 เท่า และ 1.03 เท่า ตามลาดับ โดย
มีสาเหตุการลดลงของอัตราหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นจากการที่ BIGC ได้ มีการทยอยจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวที่ BIGC ใช้ เป็ น
แหล่งเงินทุนบางส่วนในการซื ้อกิจการห้ างคาร์ ฟรู ์ ประเทศไทยในปี 2554
สภาพคล่ อง
ในปี 2556 – 2558 BIGC มีกระแสเงินสดได้ มาจากการดาเนินงานจานวน 10,072.18 ล้ านบาท 11,646.70 ล้ านบาท และ
11,387.31 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราส่วนร้ อยละ 8.52 ร้ อยละ 9.56 และร้ อยละ 9.52 ของรายได้ จากการขายสินค้ าในแต่ละปี
ตามลาดับ กระแสเงินได้ มาจากการดาเนินงานเพิ่มขึ ้นในปี 2557 จานวน 1,574.52 ล้ านบาท หรือเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 15.63 จากปี ก่อน
หน้ า ลดลงในปี 2558 จานวน 259.39 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 2.23 จากปี ก่อนหน้ า มีสาเหตุมาจากการลดลงของกาไรสุทธิ
ก่อนหักภาษีซงึ่ เป็ นผลจากยอดขายที่ลดลงจากผลกระทบทางเศรษฐกิจในปี 2558
ในปี 2556 – 2558 BIGC มีกระแสเงินสดใช้ ไปในจากการลงทุนจานวน 7,156.34 ล้ านบาท 3,609.91 ล้ านบาท และ 5,575.76 ล้ าน
บาท ในปี 2557 BIGC มีกระแสเงินสดใช้ ไปในการลงทุนลดลงจานวน 3,546.43 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 49.56 จากปี ก่อนหน้ า
สาเหตุหลักมาจากการชะลอแผนการลงทุนในทรัพย์สินถาวรของ BIGC ซึง่ ได้ แก่การขยายสาขา และในปี 2558 BIGC มีกระแสเงินสด
ใช้ ไปในการลงทุนเพิ่มขึน้ จานวน 1,965.85 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 54.46 จากปี ก่อนหน้ า เนื่องจากการขยายสาขาและการ
ปรับปรุงสาขาเดิมรวมถึงการก่อสร้ างศูนย์กระจายสินค้ าอาหารสดแห่งใหม่ซงึ่ ดาเนินการแล้ วเสร็จในปี 2558
ในปี 2556 – 2558 BIGC มีกระแสเงินสดใช้ ไปในการจัดหาเงินจานวน 4,521.61 ล้ านบาท 3,797.89 ล้ านบาท และ 14,875.25
ล้ านบาท ในปี 2557 BIGC มีกระแสเงินสดใช้ ไปในการจัดหาเงินลดลงจานวน 723.72 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 16.01 จากปี
ก่อนหน้ า และในปี 2558 BIGC มีกระแสเงินสดใช้ ไปในการจัดหาเงินเพิ่มขึ ้นจานวน 11,077.36 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึน้ ร้ อยละ
291.67 จากปี ก่อนหน้ า โดยมีสาเหตุหลักมาจากการจ่ายคืนเงินกู้ระยะสัน้ จานวน 6,000.00 ล้ านบาทและเงินกู้ระยะยาวจานวน
7,675 ล้ านบาทในปี 2558
อนึ่ง ณ 31 ธันวาคม 2556 – 2558 BIGC มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจานวน 7,174.63 ล้ านบาท 11,413.53 ล้ านบาท
และ 2,367.84 ล้ านบาท ตามลาดับ โดยในปี 2557 BIGC มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ ้น 4,238.90 ล้ านบาท ในปี
2558 BIGC มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจานวน 9,045.69 ล้ านบาท
6.

สภาวะอุตสาหกรรม

BIGC ประกอบธุรกิจห้ างค้ าปลีกสินค้ าอุปโภคบริโภค โดยมีรูปแบบร้ านค้ าหลากหลาย ได้ แก่ ห้ างไฮเปอร์ มาร์ เก็ต 9 (Hypermarket)
ห้ างไฮเปอร์ มาร์ เก็ตที่ผสมผสานกับร้ านค้ าแบบขายส่ง ซูปเปอร์ มาร์ เก็ต (Supermarket) ร้ านสะดวกซื ้อ (Convenience Store) และ
ร้ านค้ าออนไลน์ ซึง่ ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการเติบโตของธุรกิจ BIGC คือ ภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ ซึง่ มีผลต่อความเชื่อมัน่ และ
กาลังซื ้อของผู้บริโภคในแต่ละช่วงเวลา โดยข้ อมูลภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2558 และแนวโน้ มปี 2559 ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 1 ข้ อ
6 ของรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระฉบับนี ้ นอกจากนี ้ ภาวะตลาดและการแข่งขันของธุรกิจค้ าปลีกยังเป็ นอีก
ปั จจัยสาคัญที่มีผลต่อผลการดาเนินงานของ BIGC ทังนี
้ ้ ธุรกิจค้ าปลีกของไทยในปี 2558 และแนวโน้ มปี 2559 ซึง่ อ้ างอิงข้ อมูล
จากศูนย์วิจยั กสิกรไทย ณ เดือนธันวาคม 2558 ระบุว่า ในปี 2558 ธุรกิจค้ าปลีกไทยในรู ปแบบต่างๆ มีอัตราการขยายตัวร้ อยละ

9

ไฮเปอร์ มาร์ เก็ต คือ ร้ านค้ าปลีกขนาดใหญ่ที่มีพื ้นที่มากกว่า 10,000 ตร.ม. เน้ นจาหน่ายสินค้ าอุปโภคบริ โภคที่จาเป็ นในชีวติ ประจาวัน
113

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์

3.2 โดยร้ านค้ าปลีกประเภทซุปเปอร์ มาร์ เก็ตมีอตั ราการขยายตัวสูงสุด ร้ อยละ 8.5 ขณะที่ร้านค้ าปลีกประเภทอื่น เช่น ร้ านสะดวก
ซื ้อ ห้ างสรรพสินค้ า มีการขยายตัวไม่เกินร้ อยละ 3.00
อัตราการขยายตัวของธุรกิจค้ าปลีกสมัยใหม่ แต่ ละรูปแบบ (% YoY)

ที่มา : ศูนย์วิจยั กสิกรไทย

สาหรับแนวโน้ มของธุรกิจค้ าปลีกไทยในรูปแบบต่างๆ ในปี 2559 คาดการณ์ว่า ร้ านค้ าปลีกประเภทซุปเปอร์ มาร์ เก็ตจะมีอตั ราการ
ขยายตัวสูงสุด ร้ อยละ 8.0 – 9.0 จากปี ก่อนหน้ า ขณะที่ห้างไฮเปอร์ มาร์ เก็ต (Hypermarket) เช่น ห้ าง Tesco Lotus ห้ าง BigC ที่
จับกลุ่มลูกค้ าระดับกลางถึงล่าง จะมีอตั ราขยายตัวร้ อยละ 1.5 – 2.0 ซึง่ เป็ นอัตราที่ต่ากว่าร้ านค้ าปลีกรู ปแบบอื่น โดยมีสาเหตุ
เนื่องจากกาลังซื ้อของกลุ่มลูกค้ าเป้าหมายของห้ างไฮเปอร์ มาร์ เก็ตยังถูกกดดันอย่างต่อเนื่องในช่วง 2 – 3 ปี ที่ผ่านมา จากปั จจัย
แวดล้ อ มต่างๆ เช่น ภาระหนีค้ รัวเรื อ นที่อ ยู่ในระดับสูง ค่าครองชีพที่มีแนวโน้ มปรั บตัวเพิ่มขึน้ ปั ญหาภัยแล้ ง ราคาพืชผลทาง
การเกษตรที่ยงั คงตกต่า ซึง่ จะกระทบโดยตรงต่อกาลังซื ้อของกลุ่มเกษตรกร โดยสะท้ อนได้ จากยอดขายที่ชะลอลงอย่างต่อเนื่องของ
ห้ างไฮเปอร์ มาร์ เก็ตในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา เหลือเพียงร้ อยละ 2.7 ต่อปี (เฉลี่ยปี 2556-2558) จากที่ช่วงก่อนหน้ าขยายตัวเฉลี่ยถึงร้ อย
ละ 9.2 ต่อปี (เฉลี่ยปี 2553-2555) อันเนื่องมาจากผู้บริโภคมีการใช้ จ่ายอย่างระมัดระวังมากขึ ้น ความถี่ในการเข้ าซื ้อสินค้ าอุปโภค
บริ โภค รวมถึงยอดซื ้อในแต่ละครั ้ งลดลง อีกทังผู
้ ้ บริ โภคบางกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้ น้อยอาจจะยังหันไปซื ้อสินค้ าจาก
ร้ านค้ าปลีกรูปแบบอื่นๆ ทดแทน เช่น ตลาดนัดตามแหล่งชุมชน ตลาดธงฟ้ า เป็ นต้ น ซึง่ ยังคงเป็ นช่องทางค้ าปลีกแบบดังเดิ
้ มที่ได้ รับ
ความสนใจจากผู้บริ โภคค่อนข้ างมาก โดยเฉพาะในพื ้นที่ต่างจังหวัด สถานการณ์ดงั กล่าวส่งผลให้ ผ้ ปู ระกอบการห้ างไฮเปอร์ มาร์
เก็ตต้ องเผชิญกับการแข่งขันที่สงู ขึ ้นในปี 2559 เพื่อช่วงชิงกาลังซื ้อของผู้บริโภค จากทังคู
้ ่แข่งประเภทเดียวกัน และคู่แข่งร้ านค้ าปลีก
รูปแบบอื่น ได้ แก่ (1) ร้ านค้ าปลีกรูปแบบร้ านสะดวกซื ้อในพื ้นที่ชมุ ชนเมือง ซึง่ ผู้บริโภคเน้ นความรวดเร็ วและสะดวกสบายในการซื ้อ
สินค้ า และ (2) ร้ านค้ าปลีกแบบดังเดิ
้ ม ซึง่ เน้ นการขายสินค้ าที่มีราคาถูกและปรับตัวให้ เข้ าถึงพื ้นที่ชมุ ชนต่างๆ โดยเฉพาะในพื ้นที่
ต่างจังหวัด เพื่ออานวยความสะดวกให้ กบั ผู้บริโภคมากขึ ้น
ทังนี
้ ้ หนึง่ ในการปรับตัวของผู้ประกอบการห้ างไฮเปอร์ มาร์ เก็ตที่เห็นค่อนข้ างชัดเจน คือ การขยายสาขาของร้ านค้ าปลีกในรู ปแบบ
อื่น เพื่อให้ ครอบคลุมพื ้นที่และสามารถตอบสนองต่อพฤติกรรมของผู้บริ โภคที่หลากหลาย ซึง่ ศูนย์วิจยั กสิกรไทยเห็ นว่า แผนการ
ขยายสาขาห้ างไฮเปอร์ มาร์ เก็ตในปี 2559 น่าจะชะลอตัวลงอย่างชัดเจน เนื่องมาจากข้ อจากัดในการหาพื ้นที่ใหม่ๆ ที่หายากขึ ้น โดย
ปั จจุบนั การขยายสาขาห้ างไฮเปอร์ มาร์ เก็ตได้ ครอบคลุมพื ้นที่เกือบทุกจังหวัดแล้ ว สาหรับร้ านค้ าปลีกรู ปแบบอื่นที่จะมีการขยาย
การลงทุนสาขาใหม่เพิ่มขึ ้นในปี 2559 ได้ แก่ ร้ านสะดวกซื ้อ ซึง่ ใช้ เงินลงทุนและพื ้นที่ต่อสาขาไม่มากนัก รวมถึงซุปเปอร์ มาร์ เก็ตซึง่
ยังคงมีแนวโน้ มเติบโตดี นอกจากนี ้ ภายในห้ างไฮเปอร์ มาร์ เก็ตหรื อร้ านค้ าปลีกรู ปแบบอื่นๆ ที่มีพื ้นที่ให้ เช่า ผู้ประกอบการจะเพิ่ม
การหาพันธมิตรหรื อร้ านค้ าที่เป็ นจุดดึงดูดใหม่ๆ (Magnet) เพื่อสร้ างสีสนั และความแตกต่างทางการตลาด โดยจับกระแสที่ยงั มี
แนวโน้ มได้ รับความนิยม เช่น กลุ่มรักสุขภาพ ผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อรองรับกับความนิยมในการออกกาลังกาย เป็ นต้ น
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เอกสารแนบ 3 ข้ อมูล C – Distribution Asia Pte Ltd.
1.

ประวัตแิ ละความเป็ นมาของบริษัท

C – Distribution Asia Pte Ltd (“C – Distribution Asia”) เป็ นบริ ษัทที่จดั ตังในประเทศสิ
้
งคโปร์ โดยเป็ นบริ ษัทร่ วมทุนระหว่าง
บริษัท บิก๊ ซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) (“BIGC”) Cdiscount Internation BV และQuinam BV เพื่อลงทุนในกิจการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) ในภูมิภาคอาเซียนร่ วมกัน ผ่าน C – Distribution Asia ซึง่ แต่ละฝ่ ายมีสดั ส่วนการถือหุ้นใน C –
Distribution Asia ร้ อยละ 40.00 ร้ อยละ 30.00 และร้ อยละ 30.00 ตามลาดับ โดยเบื ้องต้ น C – Distribution Asia ได้ มีการจัดตัง้
บริษัทขึ ้นเพื่อดาเนินกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) ขึ ้นในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม
ปั จจุบนั C – Distribution Asia มีสานักงานตังอยู
้ ่ที่ 50 Raffles Place #32-01 Singapore Land Tower, Singapore มีทนุ จด
ทะเบียน 4.50 ล้ านยูโร และมีบริ ษัทย่อย 2 แห่ง ได้ แก่ (1) บริ ษัท ซี ดีสทริ บิวชั่น (ประเทศไทย) จากัด (“CDT”) ทุนจดทะเบียน
100,000,000 บาท โดยถือหุ้นโดย C – Distribution Asia ร้ อยละ 70.00 และ BIGC ร้ อยละ 30.00 (2) กิจการที่จดั ตังในประเทศ
้
เวียดนาม อย่างไรก็ดี กรณีผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทฯ และ/หรื อบริ ษัทย่อ ยของบริ ษัทอนุมัติให้ ซื ้อหุ้น C – Distribution Asia ผู้ขายอัน
ได้ แก่ Cdiscount Internation BV จะดาเนินการปรั บโครงสร้ างกิจการของ C- Distribution Asia โดยแยกธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) ในประเทศเวียดนามออกจาก C-Distribution Asia ให้ คงเหลือแต่ธุรกิจในประเทศไทย
2.

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

C – Distribution Asia เป็ นบริษัทโฮลดิ ้งเพื่อการลงทุนในกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) ในภูมิภาคอาเซียน และการ
ให้ การสนับสนุนด้ านการบริ หารจัดการและการดาเนินงาน ตลอดจนให้ การสนับสนุนทางการเงินแก่บริ ษัทในเครื อ ซึ่ งเป็ นบริ ษัทที่
จัดตังขึ
้ ้นเพื่อดาเนินกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) ในประเทศต่างๆ สาหรับประเทศไทย ได้ แก่ เว็บไซต์ซื ้อขาย
สิ น ค้ าออนไลน์ www.cdiscount.co.th
และเป็ นผู้ ถื อ หุ้ นใน CDT ซึ่ ง เป็ นผู้ ให้ บริ ก ารรั บ ส่ ง สิ น ค้ าที่ มี ก ารซื อ้ สั่ ง ผ่ า น
www.cdiscount.co.th ที่ BIGC สาขาต่างๆ
Cdiscount เป็ นหนึง่ ในผู้ให้ บริการเว็บไซต์ e-commerce รายใหญ่แห่งหนึง่ ของโลก โดย Cdiscount เป็ นส่วนหนึ่งของ Cnova ซึง่ มี
การประกอบธุรกิจใน 11 ประเทศทัว่ โลก ได้ แก่ ฝรั่งเศส บราซิล โคลัมเบีย เอกวาดอร์ โกตดิววั ร์ ซีนีกลั แคเมอรูน เบลเยี่ยม ปานามา
เวียดนาม และประเทศไทย ทังนี
้ ้ Cnova อยู่ภายใต้ การบริ หารงานของ Casino Group ซึง่ เป็ นผู้นาด้ านค้ าปลีกรายใหญ่แห่งหนึ่ง
ของโลกที่มีอานาจการซื ้อและการกระจายสินค้ า รวมถึงเครื อข่ายค้ าปลีกจานวนมาก สาหรับเว็บไซต์ www.cdiscount.co.th ของ
ประเทศไทยได้ ก่อตังและเปิ
้
ดให้ บริการเมื่อปี 2557 เพื่อให้ บริ การและเพิ่มความสะดวกแก่ลกู ค้ าชาวไทยในการเลือกซื ้อสินค้ าและ
บริ การต่ า งๆ ผ่ า นทางธุ ร กรรมออนไลน์ โดยรั บ ประกั น ราคาสิ น ค้ าที่ ถู ก ที่ สุ ด ซึ่ ง ปั จจุ บั น สิ น ค้ าที่ ก ารจ าหน่ า ยใน
www.cdiscount.co.th เช่น โทรศัพท์ มือ ถือ แท็ปเล็ต อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ เครื่ องใช้ ไฟฟ้ า สินค้ าเด็ก เสือ้ ผ้ า ผลิตภัณฑ์ เพื่อ
สุขภาพ และผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม เป็ นต้ น โดยลูกค้ าสามารถชาระค่าสินค้ าได้ หลายรูปแบบ เช่น ชาระด้ วยบัตรเครดิต บัตรเด
บิต บริการชาระเงินออนไลน์ผ่านธนาคาร บริการชาระเงินผ่านเคาร์ เตอร์ เซอร์ วิส บริการชาระเงินปลายทาง รวมทังสามารถเลื
้
อกรับ
สินค้ าจากจุดรับสินค้ าต่างๆ ที่ร่วมรายการ ซึง่ รวมถึงห้ าง BIGC สาขาต่างๆ ทัว่ ประเทศ
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MainPage เว็บไซต์ www.cdiscount.co.th

ที่มา : www.cdiscount.co.th เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559

3.

คณะกรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทของ C – Distribution Asia และ CDT ซึง่ เป็ นบริษัทย่อย มีรายชื่อดังนี ้
ตาราง: คณะกรรมการบริษทั ของ C – Distribution Asia
รายชื่อ
ตาแหน่ ง
1 นางคริสเตล เฌอเนวิแอฟ คริสเตียน ยูซ์ ดูฟรู ์ *
กรรมการ
2 นายโรเบิร์ต เจมส์ ซิสเซล**
กรรมการ
3 นางสาวราภา คาหอมรื่น***
กรรมการ
4 ดร. อัคเว โดดา***
กรรมการ
หมายเหตุ * นางคริ ส เตล เฌอเนวิ แ อฟ คริ ส เตี ย น ยู ซ์ ดูฟู ร์ ด ารงต าแหน่ ง เป็ นรองประธานฝ่ ายบริ ห าร
และควบคุมงบประมาณของ BIGC และเป็ นกรรมการของเสาวนีย์
** นายโรเบิร์ต เจมส์ ซิสเซล ดารงตาแหน่งเป็ นประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและกรรมการผู้จดั การใหญ่
ของ BIGC และเป็ นกรรมการของเสาวนีย์
*** นางสาวราภา คาหอมรื่ น และดร. อัคเว โดดา ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการของ BIGC
ที่มา : 56 – 1 ประจาปี 2557 ของ BIGC
ตาราง: คณะกรรมการบริษทั ของ CDT
1
2
3
4

รายชื่อ
นายเอ็มมานูเอล โอลิวเี อร์ เกรนิเอร์
นายโรเบิร์ต เจมส์ ซิสเซล*
นายอานิล เบอนาร์ ดองเด้
นายฟรองซัวร์ เซเวียร์ แฮงโก

ตาแหน่ ง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

หมายเหตุ * นายโรเบิร์ต เจมส์ ซิสเซล ดารงตาแหน่งเป็ น ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ
BIGC และเป็ นกรรมการของเสาวนีย์
ที่มา : www.bol.co.th
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4.

ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นของ C – Distribution Asia ในปั จจุบนั ประกอบด้ วย (1) Cdiscount Internation BV ถือหุ้นจานวน 2,700,000 หุ้น หรื อคิด
เป็ นร้ อยละ 60.00 และ (2) บริษัท บิก๊ ซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) ถือหุ้นจานวน 1,800,000 หุ้น หรือคิดเป็ นร้ อยละ 40.00
สาหรับผู้ถือหุ้นของ CDT ณ วันที่ 30 เมษายน 2558 ประกอบด้ วย (1) C – Distribution Asiaถือหุ้นจานวน 700,000 หุ้น หรื อคิด
เป็ นร้ อยละ 70.00 และ (2) บริษัท บิก๊ ซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) ถือหุ้นจานวน 299,999 หุ้น หรือคิดเป็ นร้ อยละ 30.00 และ
บริษัท สุราษฎร์ บิก๊ ซี จากัด ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยของ BIGC ถือหุ้นจานวน 1 หุ้น หรือคิดเป็ นร้ อยละ 0.00
5.

สรุ ปฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน

C – Distribution Asia เป็ นนิติบคุ คลที่จดั ตังในประเทศสิ
้
งคโปร์ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อลงทุนในกิจการอื่น (Holding Company)
โดยถือหุ้นใน CDT และกิจการที่จดั ตังในประเทศเวี
้
ยดนาม ทังนี
้ ้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาใช้ งบการเงินของ CDT เพื่อ
แสดงให้ เห็นถึงฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานในอดีตของ C – Distribution Asia แทน โดยข้ อมูลทางการเงินตามงบ
การเงินฉบับตรวจสอบของ CDT สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 – 2557 มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี ้
ตาราง: สรุ ปฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของ CDT สาหรับปี บัญชี 2556 – 2557
งบแสดงฐานะการเงิน
งบการเงิน
(หน่ วย : ล้ านบาท)
2556
2557
สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
0.10
208.23
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น
21.86
สินค้ าคงเหลือ
86.04
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
19.92
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
0.10
336.05
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
14.10
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
98.65
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
14.55
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
127.30
รวมสินทรัพย์
0.10
463.35
หนีส้ นิ หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสัน้
280.00
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น
290.91
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
0.07
0.91
รวมหนีส้ นิ หมุนเวียน
0.07
571.81
หนีส้ นิ ไม่ หมุนเวียน
หนี ้สินไม่หมุนเวียนอื่น
0.45
รวมหนีส้ นิ ไม่ หมุนเวียน
0.45
รวมหนีส้ นิ
0.07
572.26
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ ว
0.10
100.00
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งบแสดงฐานะการเงิน
(หน่ วย : ล้ านบาท)
กาไร (ขาดทุน) สะสม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ นิ และส่ วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงิน
2556
2557
(0.07)
(208.91)
0.03
(108.91)
0.10
463.35

งบแสดงผลการดาเนินงาน
(หน่ วย : ล้ านบาท)

งบการเงิน
2556
2557

รายได้
รายได้ จากการขายและบริการ
รายได้ อื่น
รายได้ รวม
ต้ นทุนขายและบริการ
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
ค่าใช้ จ่ายทางการเงิน
รวมค่ าใช้ จ่าย
กาไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสาหรับปี

0.07
0.07
(0.07)
(0.07)

314.91
5.25
320.16
351.37
173.77
3.86
529.01
(208.84)
(208.84)

งบการเงิน

อัตราส่ วนทางการเงิน

2556
2557
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
1.45
0.59
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)
1.45
0.44
ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ย (วัน)
N/A
12.50
ระยะเวลาขายสินค้ า (วัน)
N/A
44.08
ระยะเวลาการชาระหนี ้โดยเฉลี่ย (วัน)
N/A
149.03
Cash Cycle (วัน)
N/A
(92.46)
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากาไร (Profitability Ratio)
อัตรากาไรขันต้
้ น (%)
N/A
-11.58%
อัตรากาไรจากการดาเนินงาน (%)
N/A
-66.76%
อัตรากาไรสุทธิ (%)
N/A
-65.23%
อัตราผลตอบแทนผู้ถอื หุ้น (%)
N/A
N/A
อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
N/A
-90.13%
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)
N/A
1.38
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถอื หุ้น (เท่า)
2.25
(5.25)
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คาอธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของ CDT
ผลการดาเนินงาน
เนื่องจาก CDTจัดตังขึ
้ ้นเมื่อ 19 ธันวาคม 2556 ด้ วยทุนจดทะเบียน 0.10 ล้ านบาท จึงทาให้ ในปี 2556 ยังไม่มีรายได้ สาหรับปี
2557 CDT มีรายได้ รวมจานวน 320.16 ล้ านบาท ประกอบด้ วย รายได้ จากการขายจานวน 314.91 ล้ านบาท และรายได้ อื่น
จานวน 5.25 ล้ านบาท และมีค่าใช้ จ่ายการดาเนินงานรวมจานวน 525.14 ล้ านบาท ดังนัน้ CDT จึงมีขาดทุนสุทธิก่อนหักค่าใช้ จ่าย
ทางการเงิน 208.84 ล้ านบาท ภายหลังจากหักดอกเบี ้ยจ่ายจานวน 3.86 ล้ านบาท ทาให้ CDT มีขาดสุทธิสาหรับงวดจานวน
208.84 ล้ านบาท
ฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 CDT มีสินทรัพย์รวมจานวน 463.35 ล้ านบาท โดยมีสินทรัพย์หลักคือ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน
สดจานวน 208.23 ล้ านบาท หรือคิดเป็ นร้ อยละ 44.94 ของสินทรัพย์รวม สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนซึง่ เป็ นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จานวน
98.65 ล้ านบาท หรือคิดเป็ นร้ อยละ 21.29 ของสินทรัพย์รวม และสินค้ าคงเหลือจานวน 86.04 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 18.57
ของสินทรัพย์รวม และมีหนี ้สินรวมจานวน 572.26 ล้ านบาท โดยมีหนี ้สินหลัก คือ เจ้ าหนี ้การค้ า และเงินกู้ยืมระยะสันจากบุ
้
คคลที่
เกี่ยวข้ อง 290.91 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 50.84 ของหนี ้สินรวม และ 280.00 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 48.93 ของหนี ้สินรวม ส่งผล
ให้ CDT มีส่วนของผู้ถือหุ้นเป็ นผลขาดทุนเกินทุน (ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ) จานวน 108.91 ล้ านบาท ประกอบด้ วยทุนที่ออกและ
ชาระแล้ วจานวน100.00 ล้ านบาท และขาดทุนสะสมจานวน 208.91 ล้ านบาท
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