สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
บริษัท เสริมสุข จากัด (มหาชน)

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่
เกี่ยวโยงกัน ของ บริษัท เสริมสุข จากัด (มหาชน)

เสนอต่ อ
ผู้ถอื หุ้น บริษัท เสริมสุข จากัด (มหาชน)

โดย

บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้ นท์ จากัด
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บริษัท เสริมสุข จากัด (มหาชน)

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ของบริษัท เสริมสุข จากัด (มหาชน)
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2557
ที่ DM018/2014
เรื่ อง:

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการทีเ่ กี่ยวโยงกันของบริษัท เสริ มสุข จากัด (มหาชน)

เรี ยน:

คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้ถือหุ้นบริ ษัท เสริ มสุข จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ: 1) สรุปข้ อมูลของ บริ ษัท เสริ มสุข จากัด (มหาชน)
2) สรุปข้ อมูลของ บริ ษัท เกษมทรัพย์สริ ิ 4 จากัด และบริ ษัท วัฒนพัฒน์เทรดดิ ้ง จากัด
อ้ างถึง:
1) มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เสริ มสุข จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 12/2557 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557
2) มติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท เสริ มสุข จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 9/2557 (วาระพิเศษ) วันที่ 17
ตุลาคม 2557
3) มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เสริ มสุข จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 8/2557 (วาระพิเศษ) วันที่ 29
กันยายน 2557
4) สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน ของบริ ษัท เสริ มสุข จากัด (มหาชน) วันที่ 29 กันยายน 2557
5) สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน ของบริ ษัท เสริ มสุข จากัด (มหาชน) วันที่ 2 กรกฎาคม 2557
6) แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ของบริ ษัท เสริ มสุข จากัด (มหาชน) สิ ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2556
7) งบการเงินที่ตรวจสอบแล้ วโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริ ษัท เสริ มสุข จากัด (มหาชน) สาหรับงวด
12 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 – 2556 และงบการเงินที่สอบทานแล้ วโดยผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตงวด 9 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557
8) สัญญาตัวแทนในการดาเนินการขายสินทรัพย์ (สัญญานายหน้ า) ระหว่าง บริ ษัท เสริ มสุข จากัด
(มหาชน) และ บริ ษัท ซี.ไอ.ที. พรอพเพอร์ ตี ้ คอนซัลแทนส์ จากัด
9) เอกสารการประมูล ที่ดินและสิง่ ปลูกสร้ างสาขาธนบุรีของบริษัท เสริ มสุข จากัด (มหาชน)
10) รายงานการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ บริ ษัท ซีพีเอ็ม แคปปิ ทัล จากัด (วันที่ 19 พฤษภาคม 2557)
11) รายงานการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ บริ ษัท ไทยประเมินราคา ลินน์ ฟิ ลลิปส์ จากัด (วันที่ 22
พฤษภาคม 2557)
12) รายงานการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ บริ ษัท ซี.ไอ.ที. พรอพเพอร์ ตี ้ คอนซัลแทนส์ จากัด (วันที่ 8 ตุลาคม
2557)
13) ร่างสัญญาซื ้อขายที่ดินและสิง่ ปลูกสร้ าง ระหว่าง บริ ษัท เสริ มสุข จากัด (มหาชน) และ บริ ษัท เกษม
ทรัพย์สริ ิ 4 จากัด
14) หนังสือให้ ความสนับสนุนทางการเงินของบริษัท วัฒนพัฒน์เทรดดิ ้ง จากัด ให้ แก่ บริ ษัท เกษมทรัพย์สริ ิ
4 จากัด
บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้ นท์ จากัด
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บริษัท เสริมสุข จากัด (มหาชน)

15) เอกสาร สัญญาอื่นๆ และการสัมภาษณ์ เจ้ าหน้ าที่ทเี่ กี่ยวข้ อง บริ ษัท เสริ มสุข จากัด (มหาชน) และ
เจ้ าหน้ าที่ผ้ ปู ระเมินราคาอิสระ
Disclaimers: 1) ผลการศึกษาของ บริ ษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้ นท์ จากัด (“ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ” หรื อ
“Discover”) ในรายงานฉบับนี ้ อยูบ่ นพื ้นฐานของข้ อมูลและสมมติฐานที่ได้ รับจากผู้บริ หารของบริ ษัท
เสริ มสุข จากัด (มหาชน) และข้ อมูลที่บริ ษัทเปิ ดเผยแก่สาธารณะ ในเว็บไซต์ของสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (www.sec.or.th) และเว็บไซต์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th)
2) ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจะไม่รับผิดชอบต่อผลกาไรหรื อขาดทุน และผลกระทบต่างๆ อันเกิดจากการ
เข้ าทารายการในครัง้ นี ้
3) ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระทาการศึกษาโดยใช้ ความรู้ ความสามารถ และความระมัดระวังโดยตังมั
้ น่ อยู่
บนพื ้นฐานเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
4) ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ พิจารณาและให้ ความเห็นภายใต้ สถานการณ์และข้ อมูลที่สามารถรับรู้ได้
ในปั จจุบนั หากสถานการณ์และข้ อมูลมีการเปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สาคัญอาจส่งผลกระทบต่อผล
การศึกษาของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ตามที่ประชุมคณะกรรมการ บริ ษัท เสริ มสุข จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ” หรื อ “SSC”) ครัง้ ที่ 4/2557 ณ วันที่ 27
พฤษภาคม 2557 ได้ พจิ ารณาอนุมตั ใิ นหลักการที่เกี่ยวข้ องกับแผนการดาเนินการขายที่ดินและสิง่ ปลูกสร้ างสาขาธนบุรี
ของบริ ษัทฯ โดยบริ ษัทฯ ได้ แต่งตัง้ บริ ษัท ซี.ไอ.ที. พรอพเพอร์ ตี ้ คอนซัลแทนส์ จากัด (“CIT” หรื อ “Colliers”) เป็ นตัวแทน
ขายที่ดินและสิง่ ปลูกสร้ างดังกล่าว ด้ วยวิธีประมูลโดยกาหนดราคาขายขันต
้ ่าที่ 1,550,000,000.00 บาท
บริ ษัทฯได้ เริ่ มกระบวนการขายทีด่ ินและสิง่ ปลูกสร้ างสาขาธนบุรี ตัง้ แต่วนั ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 โดย
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ พิจารณาความเป็ นไปได้ ในรูปแบบต่างๆเพื่อให้ บริ ษัทฯ ได้ รับประโยชน์สงู สุดเนื่องจากที่ดิน
ดังกล่าวเป็ นสินทรัพย์ที่มมี ลู ค่าแต่ปัจจุบนั บริ ษัทฯ มิได้ ใช้ ประโยชน์อย่างเต็มที่ ทังนี
้ ้คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ มีการ
พิจารณาแนวทางในการใช้ ประโยชน์จากสินทรัพย์ดงั กล่าวหลายรูปแบบ รวมทังการพั
้
ฒนาทีด่ ินสาขาธนบุรีเป็ นที่อยูอ่ าศัย
หรื อสานักงานด้ วยตนเอง อย่างไรก็ดีคณะกรรมการบริ ษัทฯ เห็นว่าการพัฒนาที่ดินมิใช่การดาเนินธุรกิจปรกติของบริ ษัทฯ
เนื่องจาก บริ ษัทฯ ไม่มีทงที
ั ้ มงานและประสบการณ์ในการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์อีกทังการพั
้
ฒนาที่ดินดังกล่าวจะต้ องใช้
เงินลงทุนสูง คณะกรรมการบริ ษัทฯ จึงเห็นว่าการขายที่ดินและสิง่ ปลูกดังกล่าวโดยวิธีประมูลแบบปิ ด (Closed Bidding)
จึงมีความเหมาะสมที่สดุ โดยขันตอนและเงื
้
่อนไขต่างๆในการประมูลเป็ นไปตามที่ CIT กาหนด ทังนี
้ ้มีผ้ เู สนอความจานง
ในการเข้ าร่วมประมูลทังสิ
้ ้น 7 ราย (รายละเอียดตามข้ อ 4.4.1) โดยระยะเวลาในการยื่นซองประมูลประมาณ 2.6 เดือน
ระหว่างวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 – 18 กันยายน 2557
ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 8/2557 (วาระพิเศษ) ณ วันที่ 29 กันยายน 2557 (โดยกรรมการที่
มีสว่ นได้ เสียในการตกลงเข้ าทารายการมิได้ เข้ าประชุม และไม่มสี ทิ ธิออกเสียงในที่ประชุมในวาระนี ้ โดยกรรมการที่มีสว่ น
ได้ เสียมีทงหมด
ั้
4 ท่านจาก 15 ท่าน รายละเอียดตามข้ อ 1.3.3) ได้ มีมติอนุมตั ิให้ บริษัทฯ เข้ าทารายการขายทีด่ ินและสิง่
ปลูกสร้ างสาขาธนบุรี ให้ กบั บริ ษัท เกษมทรัพย์สริ ิ 4 จากัด (“เกษมทรัพย์สริ ิ” หรื อ “KSS4”) ผู้ชนะการประมูลซึง่ เป็ นบุคคล
ที่เกี่ยวโยงกับบริษัทฯ เนื่องจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ KSS4 เป็ นผู้ถือหุ้นกลุม่ เดียวกันกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ ใน
ราคา 1,809.81 ล้ านบาท โดยราคาดังกล่าวเป็ นราคาที่สงู กว่าราคาประมูลขันต
้ า่ ที่กาหนดในการประมูล
รายการดังกล่าวถือเป็ นรายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551
เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนยั สาคัญทีเ่ ข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์
และประกาศ
บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้ นท์ จากัด
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บริษัท เสริมสุข จากัด (มหาชน)

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ องการเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในการ
ได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศเรื่ องการได้ มาหรื อจาหน่ายไป”) ซึง่ เมื่อคานวณตามเกณฑ์ตา่ งๆ ที่
กาหนดในประกาศ โดยใช้ มลู ค่าสูงสุดที่คานวณได้ จากหลักเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึง่ พบว่ามีขนาดรายการเท่ากับร้ อยละ
14.40 ของสินทรัพย์รวมของบริ ษัทฯ ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 ซึง่ ต่ากว่าร้ อยละ 15 บริ ษัทฯ การเข้ า
ทารายการดังกล่าวจึงอยูภ่ ายใต้ อานาจอนุมตั ิของคณะกรรมการบริ ษัทฯ
อย่างไรก็ดีเนื่องจาก KSS4 เป็ นบุคลที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ รายการดังกล่าวจึงถือเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทารายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่ องการเปิ ดเผยข้ อมูล และการปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน
พ.ศ. 2546 (”ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน”) โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้ อยละ 23.72 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ
(“NTA”) ของบริ ษัทฯ ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 (NTA เท่ากับ 7,900.04 ล้ านบาท) ซึง่ สูงกว่า 20 ล้ าน
บาท หรื อมากกว่าร้ อยละ 3.00 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัทฯ บริษัทฯจึงต้ องขออนุมตั ิการเข้ าทารายการที่
เกี่ยวโยงกันจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มสี ว่ นได้ เสีย และจัดทารายงานการเปิ ดเผยสารสนเทศของ
รายการดังกล่าว
ดังนันที
้ ่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ ที่ 9/2557 (วาระพิเศษ) วันที่ 17 ตุลาคม 2557 จึงมีมติให้ เสนอให้ ที่
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 1/2557 ซึง่ จะประชุมในวันที่ 23 ธันวาคม 2557 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการเข้ าทา
รายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมด
้
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ แต่งตัง้ บริ ษัท ดิสคัฟเวอร์ แมนเนจเม้ นท์ จากัด เป็ นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (“ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระ” หรื อ “Discover”) เพื่อให้ ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผล ความเป็ นธรรมของราคา
และเงื่อนไขของรายการจาหน่ายทีไ่ ปซึง่ สินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อนาเสนอให้ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่
1/2557 ซึง่ จะประชุมในวันที่ 23 ธันวาคม 2557 โดยความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตังอยู
้ บ่ นสมมติฐานว่าข้ อมูล
และเอกสารที่ได้ รับจากบริ ษัทฯ ตลอดจนการสัมภาษณ์ผ้ บู ริ หารของบริ ษัทฯ เป็ นข้ อมูลที่ถกู ต้ องและเป็ นความจริ ง โดยได้
พิจารณาข้ อมูลดังกล่าวด้ วยความรอบคอบ และสมเหตุสมผลตามมาตรฐานของผู้ประกอบวิชาชีพพึงกระทา โดยสามารถ
สรุปข้ อมูลและผลการศึกษาได้ ดงั ต่อไปนี ้
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บริษัท เสริมสุข จากัด (มหาชน)

คาย่ อ
คาเต็ม
บริ ษัท เสริ มสุข จากัด (มหาชน):
บริ ษัท เกษมทรัพย์สริ ิ 4 จากัด:
บริ ษัท วัฒนพัฒน์เทรดดิ ้ง จากัด:
บริ ษัท ทีซีซีโฮลดิ ้ง จากัด:
บริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จากัด:
บริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน):
บริ ษัท สิริวนา จากัด:
บริ ษัท เอสเอส เนชัน่ แนล โลจิสติกส์ จากัด:
บริ ษัท โออิชิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
บริ ษัท ไทยประเมินราคา ลินน์ ฟิ ลลิปส์ จากัด:
บริ ษัท ซี.ไอ.ที. พรอพเพอร์ ตี ้ คอนซัลแทนส์ จากัด:
บริ ษัท ซีพีเอ็ม แคปปิ ทัล จากัด:
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์:
บริ ษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้ นท์ จากัด:
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น:
Exclusive Bottling Appointment
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก

คาย่ อ
บริ ษัทฯ หรื อ SSC
เกษมทรัพย์สริ ิ หรื อ KSS4
WTT
TCCH
TBL
TBEV
SRW
SSN
OISHI
LYNN
CIT หรื อ Colliers
CPM
สานักงาน ก.ล.ต.
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ หรื อ Discover
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
EGM
EBA
ค.ส.ล.

คาอธิบายเพิ่มเติม
การประมูลแบบปิ ด (Closed Bidding):
Closed Bidding หรื อเรี ยกอีกอย่างว่า First Price Sealed Bid Auction
คือการยื่นซองประมูลโดยการเปิ ดซองประมูลจะทาพร้ อมกันและราคาซื ้อขายจะเป็ นราคาที่เสนอสูงสุด โดยผู้เข้ าร่วม
ประมูลแต่ละรายจะต้ องประมาณการมูลค่าของสินทรัพย์จากประโยชน์ที่ตนเองจะทาได้ ซึง่ จะมีความแตกต่างกันขึ ้นอยู่
กับประมาณการและสมมติฐานโครงการของผู้เข้ าประมูล โดยปรกติผ้ เู ข้ าประมูลที่ตงสมมติ
ั้
ฐานในโครงการของตนเองดี
มากเกินไปจะมีแนวโน้ มในที่จะเสนอราคาเกินกว่ามูลค่าหรื อเรียกว่า “Winner’s Curse” โดย Richard V. Eastin and
Gary L. Arbogast, CFA
การคานวณขนาดรายการ:
การคานวณขนาดรายการตามเกณฑ์คานวณเปรี ยบเทียบ โดยใช้ (มูลค่าสิง่ ตอบ
แทนทังหมด
้
/ สินทรัพย์รวมของ SSC) ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระรวม ค่าธรรมเนียมในการโอนในส่วนของบริ ษัทฯ และ
ภาษี ธุรกิจเฉพาะเป็ นส่วนหนึง่ ของมูลค่าสิง่ ตอบแทนทังหมดดั
้
งนันขนาดรายการได้
้
มาจาหน่ายไป และรายการทีเ่ กี่ยวโยง
กันในรายงานฉบับนี ้จึงมีความแตกต่างจากขนาดรายการที่บริ ษัทฯได้ เปิ ดเผยสารสนเทศก่อนหน้ านี ้
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บริษัท เสริมสุข จากัด (มหาชน)

สารบัญ
สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
1. ลักษณะและรายละเอียดของรายการที่เกี่ยวโยงกัน
1.1. วัตถุประสงค์ ความจาเป็ น และที่มาของรายการ
1.2. วันที่เกิดรายการ
1.3. คูส่ ญ
ั ญา และความสัมพันธ์ทเี่ กี่ยวข้ อง
1.4. ประเภท และขนาดของรายการ
1.5. รายละเอียดของสินทรัพย์ และค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ อง
1.6. เกณฑ์และวิธีการที่ใช้ ในการกาหนดราคาจาหน่ายสินทรัพย์
1.7. สรุปสาระสาคัญของสัญญาซื ้อขาย
1.8. สรุปรายละเอียดกาไรขาดทุน
2. ข้ อมูลบริษัท เสริมสุข จากัด (มหาชน)
3. ข้ อมูลของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน (บริษัท เกษมทรัพย์ สิริ 4 จากัด และบริษัท วัฒนพัฒน์ เทรดดิง้ จากัด)
4. ความสมเหตุสมผลของการเข้ าทารายการ
4.1. วัตถุประสงค์ และประโยชน์ของการเข้ าทารายการ
4.2. ข้ อดี และข้ อด้ อยของการเข้ าทารายการ
4.3. ข้ อดี และข้ อด้ อยของการไม่เข้ าทารายการ
4.4. ข้ อดีและข้ อด้ อยของการทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เมื่อเทียบกับบุคคลภายนอก
4.5. ความเสีย่ งของการเข้ าทารายการ
4.6. ความเหมาะสมด้ านราคา
4.7. สรุปความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของราคา
5. สรุ ปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน
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บริษัท เสริมสุข จากัด (มหาชน)

สรุ ปความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ตามมติประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 8/2557 (วาระพิเศษ) เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557 (โดยกรรมการที่
มีสว่ นได้ เสียในการตกลงเข้ าทารายการมิได้ เข้ าประชุม และไม่มีสทิ ธิออกเสียงในที่ประชุมในวาระนี โ้ ดยกรรมการที่มีสว่ น
ได้ เสียมีทงหมด
ั้
4 ท่านจาก 15 ท่าน รายละเอียดตามข้ อ 1.3.3) มีมติพิจารณาอนุมตั ิการเข้ าทาสัญญาโอนสินทรัพย์รวม
มูลค่า 1,809.81 ล้ านบาท ให้ แก่ KSS4 โดย KSS4 เป็ นบริ ษัททีเ่ กี่ยวข้ องกับ TBL ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดยมี
หุ้น 171,923,138 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 64.66 ของหุ้นที่ออกและชาระแล้ ว (ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2557) ทังนี
้ ้รายการดังกล่าว
ถือเป็ นรายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ.20/2551เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทา
รายการที่มีนยั สาคัญที่เข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้ อยละ 23.72 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ
(“NTA”) ของบริ ษัทฯ ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 (NTA เท่ากับ 7,900.04 ล้ านบาท) ซึง่ สูงกว่า 20 ล้ าน
บาทหรื อมากกว่าร้ อยละ 3.00 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัทฯ ดังนันบริ
้ ษัทฯ ต้ องขออนุมตั ิการเข้ าทา
รายการที่เกี่ยวโยงกันจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นทีม่ า
ประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย และจัดทารายงานการเปิ ดเผยสารสนเทศ
ของรายการดังกล่าว
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การที่บริ ษัทฯ เข้ าทารายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ซงึ่ เป็ นรายการที่
เกี่ยวโยงกันโดยบริ ษัทฯ มีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่และกรรมการของบริษัทฯ เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันนัน้ มีความเหมาะสมทังด้
้ าน
ราคา เงื่อนไข และความเหมาะสมในการเข้ าทารายการ
ทังนี
้ ้ความเหมาะสมของราคาเป็ นผลสืบเนื่องมาจากวิธีการที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ ดาเนินการเริ่ มจากการ
อนุมตั ิในหลักการที่เกี่ยวข้ องกับแผนการดาเนินการขายทีด่ ินและสิง่ ปลูกสร้ างสาขาธนบุรีดงั นี ้:
1) แต่งตัง้ CIT ซึง่ เป็ นบริ ษัทตัวแทนขายอสังหาริ มทรัพย์ระดับโลก (รายละเอียดตาม 1.6.1) เป็ นตัวแทนขาย
สินทรัพย์และเป็ นที่ปรึกษาในรายการดังกล่าว
2) กาหนดวิธีการขายสินทรัพย์โดยวิธีการประมูลแบบปิ ด (Closed Bidding) ทาให้ บริ ษัทที่เข้ าร่วมประมูลไม่มี
ความได้ เปรี ยบเสียเปรี ยบ ทังนี
้ ้โดยทางทฤษฎี การประมูลแบบปิ ดผู้ซื ้อจะให้ ราคาสูงที่สดุ ที่สามารถให้ ได้
เพื่อจะได้ มีโอกาสได้ สนิ ทรัพย์มากที่สดุ ส่งผลให้ บริ ษัทฯได้ ประโยชน์สงู สุด นอกจากนี ้ CIT ได้ ทาการ
ประชาสัมพันธ์การประมูลสินทรัพย์ในครัง้ นี ้ด้ วยสือ่ ต่างๆ (รายละเอียดตามข้ อ 1.6.2) ในระยะเวลาที่
เหมาะสมคือประมาณ 2.6 เดือน ทาให้ มีผ้ เู สนอความจานงในการเข้ าร่วมประมูลจานวนมากเพียงพอ
(รายละเอียดข้ อ 4.4.1) ส่งผลให้ บริ ษัทฯ ได้ รับประโยชน์จากวิธีการประมูลแบบปิ ดอย่างสมบูรณ์
3) กาหนดราคาขันต
้ ่าในการประมูลที่เหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้ วา่ จ้ างผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ อิสระที่ได้ รับ
ความเห็นชอบจากสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สนิ แห่งประเทศไทย (“VAT”) และเป็ นบริ ษัทประเมินมูลค่า
ทรัพย์สนิ ในตลาดทุนและผู้ประเมินหลักที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. 3 รายในการประเมิน
ราคาสินทรัพย์ และได้ กาหนดราคาขันต
้ ่าเป็ นราคาที่สงู กว่าราคาประเมินสูงสุดของทัง้ 3 ผู้ประเมินราคา
ทรัพย์สนิ อิสระ (รายละเอียดตาม 1.6.3)
4) ราคาทีค่ ณะกรรมการบริ ษัทฯ อนุมตั ิการเข้ าทาสัญญาโอนสินทรัพย์รวมมูลค่า 1,809.81 ล้ านบาท ให้ แก่
KSS4 เป็ นราคาที่สงู กว่าราคาเหมาะสมตามความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และสูงกว่ามูลค่าทาง
บัญชีสทุ ธิ 519.02 ล้ านบาทหรื อร้ อยละ 40.21 สูงกว่าราคาที่สงู ที่สดุ ที่ประเมินโดยผู้ประเมินทรัพย์สนิ อิสระ
302.43 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 20.06 และสูงกว่าราคาขันต
้ ่าทีก่ าหนดในการประมูล 259.80 ล้ านบาท หรื อ
ร้ อยละ 16.76
บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้ นท์ จากัด
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บริษัท เสริมสุข จากัด (มหาชน)

สาหรับความเหมาะสมด้ านเงื่อนไขในการทารายการ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาจากร่างสัญญาจะซื ้อ
จะขาย (“Agreement for Sale and Purchase of Real Estate”, “Agreement”) (รายละเอียดตาม 1.7) ไม่พบเหตุอนั
เป็ นที่นา่ สงสัยว่าบริษัทฯ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ได้ รับผลประโยชน์มากกว่าการทารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s length
Basis)
สุดท้ ายสาหรับความเหมาะสมในการทารายการที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าการเข้ าทารายการดังกล่าวจะ
เป็ นผลดีกบั บริ ษัทฯ เนื่องจาก 1) บริ ษัทฯ มีกาไรจากการจาหน่ายสินทรัพย์ 2) บริ ษัทฯ มีกระแสเงินสดเพื่อประโยชน์ในการ
ดาเนินธุรกิจ 3) บริ ษัทฯ ได้ จาหน่ายสินทรัพย์ที่ปัจจุบนั ไม่สามารถใช้ ประโยชน์ได้ ค้ มุ ค่า 4) บริ ษัทฯสามารถชาระหนี ้เงินกู้
ลดภาระดอกเบี ้ย และสามารถการจัดการและวางแผนการเงินในอนาคตให้ มีความยืดหยุน่ มากขึ ้น
เนื่องจากสาขาธนบุรีเป็ นสินทรัพย์ที่มีมลู ค่าสูงหรื อคิดเป็ นร้ อยละ 26.77 ของมูลค่าศูนย์กระจายสินค้ าทังหมด
้
ของบริ ษัทฯ แต่กระจายสินค้ าคิดเป็ นร้ อยละ 3.44 ของรายได้ ทงหมดของบริ
ั้
ษัทฯ (จากงบการเงินภายในบริ ษัทฯ ณ วันที่
30 กันยายน 2557) ดังนันการขายที
้
่ดินและสิง่ ปลูกสร้ างสาขาธนบุรีจึงมีความเหมาะสมทังทางด้
้
านผลตอบแทนในส่วน
ของเงินสดที่ได้ รับ และมีผลกระทบต่อระบบการกระจายสินค้ าของบริ ษัทฯ ในระดับที่ตา่ นอกจากนี ้บริษัทฯยังได้ มีการ
วางแผนรองรับผลกระทบทังในระยะสั
้
น้ และระยะยาวจนมัน่ ใจได้ วา่ การขายที่ดินและสิง่ ปลูกสร้ างสาขาธนบุรีจะไม่สง่ ผล
กระทบต่อธุรกิจของบริ ษัทฯ
จากราคา เงื่อนไข และความเหมาะสมในการเข้ าทารายการโดยพิจารณาจากข้ อดี และข้ อด้ อยที่ได้ กล่าวมาแล้ ว
ข้ างต้ น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าผู้ถือหุ้นควรลงมติอนุมตั ิรายการที่เกี่ยวโยงกันในครัง้ นี ้
ทังนี
้ ้การตัดสินใจลงคะแนนเสียงอนุมตั ิในการเข้ าทารายการในครัง้ นี ้ อยู่ในดุลพินิจของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ โดยผู้
ถือหุ้นควรศึกษาข้ อมูลในเอกสารต่างๆ ที่แนบมากับหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2557 ในครัง้ นี ้ด้ วย เพื่อใช้
ในการประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงมติได้ อย่างเหมาะสม

บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้ นท์ จากัด

หน้ า 8/59

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

บริษัท เสริมสุข จากัด (มหาชน)

1. ลักษณะและรายละเอียดของรายการที่เกี่ยวโยงกัน
1.1 วัตถุประสงค์ ของการทารายการ และที่มาของรายการ
จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 1/2557 ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 บริ ษัทฯ มีความประสงค์ที่จะ
ขายที่ดินและสิง่ ปลูกสร้ างสาขาธนบุรี เนื่องจากตังแต่
้ ปี 2556 บริ ษัทฯ มียอดขายที่ลดลงอย่างมีนยั สาคัญ ทาให้ ทดี่ ินและ
สิง่ ปลูกสร้ างดังกล่าวซึง่ ปั จจุบนั เป็ นศูนย์กระจายสินค้ ามิได้ ถกู ใช้ ให้ เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ ประกอบกับบริ ษัทฯ มีความ
ต้ องการกระแสเงินสด เพื่อนาไปชาระเงินกู้จากสถาบันการเงินและใช้ ในการประกอบธุรกิจ ซึง่ ตามงบการเงินรวมของ
บริ ษัทฯ ณ 30 กันยายน 2557 บริ ษัทฯมีเงินกู้ระยะสันจากสถาบั
้
นการเงินจานวน 1,400.00 ล้ านบาท ส่งผลให้ บริ ษัทฯ มี
ต้ นทุนทางการเงิน 26.82 ล้ านบาท ดังนันกระแสเงิ
้
นสดที่บริ ษัทฯ จะได้ รับจากการขายที่ดินและสิง่ ปลูกสร้ างสาขาธนบุรี
จะทาให้ บริ ษัทฯ สามารถชาระหนี ้เงินกู้ได้ ทงหมดและท
ั้
าให้ บริษัทฯ มีสภาพคล่องเพิม่ มากขึ ้น
1.2 วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ
บริ ษัทฯ จะจาหน่ายสินทรัพย์ (ทีด่ ินและสิง่ ปลูกสร้ างสาขาธนบุรี) ภายหลังได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือ
หุ้น ครัง้ ที่ 1/2557 ทีจ่ ะจัดขึ ้นในวันที่ 23 ธันวาคม 2557 โดยคาดว่าการทารายการจะเสร็ จสิ ้นก่อนวันที่ 29 ธันวาคม 2557
1.3 คู่สัญญา และความสัมพันธ์ ท่ เี กี่ยวข้ อง
1.3.1

คู่สัญญาที่เกี่ยวข้ องกับการขายที่ดนิ และสิ่งปลูกสร้ างสาขาธนบุรีของบริษัทฯ
ผู้ซื ้อ :
บริ ษัท เกษมทรัพย์สริ ิ 4 จากัด
ผู้ขาย :
บริ ษัท เสริ มสุข จากัด (มหาชน)

1.3.2

แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์

ที่มา: บริษัทฯ

บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้ นท์ จากัด
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1.3.3
ชื่อ:
ที่อยู:่
เว็บไซต์:
ทุนชาระแล้ ว:
ประเภทธุรกิจ:
ความเกี่ยวโยงกัน:

บริษัท เสริมสุข จากัด (มหาชน)

ข้ อมูล KSS4 และความสัมพันธ์ ท่ เี กี่ยวข้ อง
บริษัท เกษมทรัพย์สิริ 4 จากัด
195 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชัน้ 54 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
ไม่มี
100,000 บาท
ประกอบกิจการด้ านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ KSS4 เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุม่ เดียวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ คือ กลุม่ สิริวฒ
ั นภักดี โดยมี
การถือหุ้นผ่านบริษัทต่างๆ ดังนี ้

- KSS4 มีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่คือ WTT ซึง่ ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 99.971 ของหุ้นที่จาหน่ายแล้ วทังหมดของ
้
KSS4
1
- โดย WTT มีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่คือ TCCH ซึง่ ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 70.00 ของหุ้นที่จาหน่ายแล้ วทังหมดของ
้
WTT
3
1
- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ TCCH คือกลุม่ สิริวฒ
ั นภักดี (ถือหุ้นใน TCCH สัดส่วนร้ อยละ 50.96 ของหุ้นที่จาหน่ายแล้ ว
ทังหมด)
้
และเป็ นผู้ถือหุ้นชันสู
้ งสุดของบริษัทฯ
- กลุม่ สิริวฒ
ั นภักดี ถือหุ้นสัดส่วนร้ อยละ 51.001 ของหุ้นที่จาหน่ายแล้ วทังหมดของ
้
SRW
1
- SRW ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ TBEV โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 45.27 ของหุ้นที่จาหน่ายแล้ วทังหมดของ
้
TBEV
2
- TBEV เป็ นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 ใน TBL ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้ อยละ 64.66 ของหุ้นที่จาหน่ายแล้ ว
ทังหมดบริ
้
ษัทฯ
หมายเหตุ: 1) ข้ อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2557
2) ข้ อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2557
3) กลุม่ สิริวฒ
ั นภักดี ประกอบด้ วย คุณเจริญ สิริวฒ
ั นภักดี และคุณหญิงวรรณา สิริวฒ
ั นภักดี

สรุปสัดส่วนการถือหุ้นของ KSS4
รายชื่อผู้ถือหุ้นของ KSS4 ณ วันที่ 29 กันยายน 2557

จานวนหุ้น

ร้ อยละ

9,997

99.97

นายขวัญชัย ชูเกียรติขจรเดช

1

0.01

นางทัศนีย์ เนตรนี

1

0.01

นางสาวอัญชลี เตมีรักษ์

1

0.01

10,000

100.00

WTT

รวมทัง้ สิน้
หมายเหตุ: มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

กรรมการบริษัทฯที่เกี่ยวข้ อง และมีสว่ นได้ สว่ นเสีย
กรรมการบริ ษัทฯที่เกี่ยวข้ องกับกลุ่ม สิริพัฒนภักดี
1. นายโชติพฒ
ั น์ พีชานนท์
2. นายฐาปน สิริพฒ
ั นภักดี
3. นายสิทธิชยั ชัยเกียงไกร
4. นายมารุต บูรณะเศรษฐกุล
ที่มา: บริษัทฯ

บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้ นท์ จากัด

บริษัทที่เกี่ยวข้ อง
TBL

TCCH

OISHI

X
X
X

X
X
X
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บริษัท เสริมสุข จากัด (มหาชน)

1.4

ประเภท และขนาดของรายการ
บริ ษัทฯ มีความประสงค์ที่จะขายสินทรัพย์ (ที่ดินพร้ อมสิง่ ปลูกสร้ างสาขาธนบุรี) จานวน 10 ไร่ 4 ตารางวา
(4,004 ตารางวา หรื อ 16,016 ตารางเมตร) โฉนดที่ดินเลขที่ 1415 เลขที่ดิน 211 ราวาง 5036 || 6216-812 หน้ าสารวจ
501 ตังอยู
้ ท่ ี่ เลขที่ 721 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้ นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
1.4.1 รายการจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์
การขายที่ดินและสิง่ ปลูกสร้ างสาขาธนบุรีของบริษัทฯ ถือเป็ นรายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ ตามประกาศเรื่ อง
การได้ มาหรื อจาหน่ายไป ซึง่ เมื่อคานวณตามเกณฑ์ตา่ งๆ ที่กาหนดในประกาศ โดยใช้ มลู ค่าสูงสุดที่คานวณได้ จาก
หลักเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึง่ พบว่ามีขนาดรายการเท่ากับร้ อยละ 14.40 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม ณ
วันที่ 30 กันยายน 2557 ซึง่ อยูภ่ ายใต้ อานาจการอนุมตั ิของคณะกรรมการบริ ษัทฯ และไม่มหี น้ าที่ต้องเปิ ดเผยข้ อมูล
สารสนเทศการเข้ าทารายการของบริ ษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้นโดยรายละเอียดรายการจาหน่ายไปซึง่
สินทรัพย์สรุปได้ ดงั นี ้:
 ข้ อมูลทางการเงิน (จากงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ สิ ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2557)
รายละเอียด
(หน่ วย: ล้ านบาท)
สินทรัพย์รวม
13,014.99
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
15.47
หนี ้สินรวม
5,099.48
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย
0
สินทรัพย์ ท่ มี ีตัวตนสุทธิ (NTA)
7,900.04
กาไรสุทธิ ส่ วนที่เป็ นของผู้ถอื หุ้นบริษัทใหญ่ (4 ไตรมาสล่ าสุด)
(649.38)
 การคานวณขนาดรายการตามเกณฑ์คานวณเปรี ยบเทียบ
เกณฑ์

การคานวณ

มูลค่ า (ร้ อยละ)

1. มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ (NTA)

NTA ของบริษัทหรือสินทรัพย์ที่จะจาหน่ายไป
/NTA ของ SSC
กาไรสุทธิจากการดาเนินงาน
/ กาไรสุทธิของ SSC
มูลค่าสิ่งตอบแทนทังหมด
้
/ สินทรัพย์รวมของ SSC
จานวนหุ้นที่ SSC ออกเพื่อชาระค่าสินค้ า
/ จานวนหุ้นที่ออกและชาระแล้ วของ SSC

ไม่สามารถคานวณได้ เนื่องจากเป็ นการจาหน่าย
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้ าง
ไม่สามารถคานวณได้ เนื่องจากเป็ นการจาหน่าย
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้ าง

2. กาไรสุทธิจากการดาเนินงาน
(4 ไตรมาสล่าสุด)
3. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน
4. มูลค่าหุ้นทุนทีบ่ ริษัทจดทะเบียนออก
เพื่อชาระค่าสินทรัพย์

14.40
ไม่สามารถคานวณได้ เนื่องจากเป็ นการจาหน่าย
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้ าง

1.4.2 รายการที่เกี่ยวโยงกัน
นอกจากนี ้การเข้ าทารายการดังกล่าวถือเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยมี
ขนาดของรายการรวมเท่ากับ 1,874.13 ล้ านบาท (มูลค่าซื ้อขาย 1,809.81 ล้ านบาท, ค่าธรรมเนียมในการโอนในส่วนของ
บริ ษัทฯ 4.60 ล้ านบาท และภาษี ธุรกิจเฉพาะ 59.72 ล้ านบาท) หรื อเท่ากับร้ อยละ 23.72 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตน
สุทธิ (NTA) ของบริ ษัทฯ ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 (NTA เท่ากับ 7,900.04 ล้ านบาท) ซึง่ สูงกว่า 20
บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้ นท์ จากัด
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บริษัท เสริมสุข จากัด (มหาชน)

ล้ านบาท และมากกว่าร้ อยละ 3.00 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มตี วั ตนสุทธิของบริ ษัทฯ ดังนันบริ
้ ษัทฯ ต้ องขออนุมตั ิการเข้ าทา
รายการที่เกี่ยวโยงกันจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นทีม่ า
ประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย และจัดทารายงานการเปิ ดเผยสารสนเทศ
ของรายการดังกล่าว
1.5

รายละเอียดของสินทรัพย์ และค่ าใช้ จ่ายเกี่ยวข้ อง
รายละเอียดของสินทรัพย์ และค่าใช้ จ่ายทังหมดที
้
่เกี่ยวข้ องกับรายการมีรายละเอียดดังนี ้:
1.5.1 รายละเอียด สินทรัพย์
รายละเอียดสินทรัพย์ (ที่ดินและสิง่ ปลูกสร้ างสาขาธนบุรีของบริษัทฯ) ที่บริ ษัทฯจะทาการจาหน่ายในครัง้ นี ้:
ประเภท
: ที่ดินพร้ อมสิง่ ปลูกสร้ าง จานวน 10 ไร่ 4 ตารางวา (4,004 ตารางวา หรื อ 16,016 ตาราง
เมตร) โฉนดที่ดินเลขที่ 1415 เลขที่ดิน 211 ราวาง 5036 || 6216-812 หน้ าสารวจ 501
ที่ตงั ้
: เลขที่ 721 ถนนเจริ ญนคร แขวงคลองต้ นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
ลักษณะทรัพย์สนิ
: ที่ดินพร้ อมสิง่ ปลูกสร้ าง
สภาพแวดล้ อมทัว่ ไป
: ตังอยู
้ ใ่ นย่านที่อยู่อาศัยและธุรกิจการค้ าที่มีความหนาแน่นสูง โดยมีระยะห่างจากสถานที่
สาคัญ ในบริ เวณใกล้ เคียงดังนี ้:
1. ติดกับสวนเฉลิมพระเกียรติ
2. ประมาณ 50 เมตรจากสะพานสมเด็จพระเจ้ าตากสิน
3. ประมาณ 600 เมตรจากสถานีรถไฟฟ้ า (BTS) ตากสินและกรุงธนบุรี
4. ติดแม่น ้าเจ้ าพระยาโดยมีหน้ ากว้ างประมาณ 48 เมตร
ทางเข้ า-ออก
: ทางสาธารณประโยชน์ ติดถนนเจริ ญนคร ระหว่างซอย 14-15 เขตทางกว้ าง 24 เมตร
ผู้ถือกรรมสิทธิ์
: บริ ษัท เสริ มสุข จากัด (มหาชน)
ภาระผูกพัน
: ไม่มีภาระผูกพัน
สิง่ ปลูกสร้ าง1
:
1. อาคารสานักงาน 2 ชัน้ + ส่วนต่อเติมหลังคาคลุม
2. โรงเก็บของ
3. อาคารคลังสินค้ า
4. โกดังเก็บของ
5. อาคารแผนกยานพาหนะ
6. อาคารสานักงานและห้ องน ้า
7. ป้อมยาม
8. ลานคอนกรี ตเสริ มเหล็ก และบ่อพัก
9. ท่าเทียบเรื อ
10. ปั น้ จัน่
พื ้นที่ใช้ สอยโดยรวมประมาณ 15,546.00 – 17,039.85 ตารางเมตร2
หมายเหตุ: 1) รายการสิ่งปลูกสร้ างตามรายงานของ LYNN
2) เนื่องจากบริษัทฯได้ วา่ จ้ างผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ 3 รายเพื่อทาการประเมินราคาสินทรัพย์ ข้ อมูลพื ้นที่ใช้ สอยจึงมีความ
แตกต่างกันเนื่องจากผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระแต่ละรายมีการแบ่งสัดส่วนพื ้นที่ใช้ สอยที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่นการวัดระยะ
จากเพื่อนามาคานวณขนาดพื ้นที่ผ้ ปู ระเมินราคาทรัพย์สินอิสระแต่ละรายอาจวัดจุดไม่เท่ากัน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระบาง
รายไม่นบั รวมพื ้นที่ใช้ สอยที่ไม่มีหลังคา บริเวณพื ้นที่ขอบสิ่งปลูกสร้ าง หรือไม่นบั รวมพื ้นที่ใช้ สอยในส่วนของสาธารณูปโภคเช่น
ส่วนของที่ใช้ วางเครื่องปรับอากาศ หรือช่องทางเดินในการซ่อมบารุงเป็ นต้ น
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1.5.2

บริษัท เสริมสุข จากัด (มหาชน)

สถานที่ตงั ้ และสภาพสินทรัพย์

ที่มา: Google Map

ที่มา: รายงานประเมินมูลค่าสินทรัพย์โดย LYNN
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บริษัท เสริมสุข จากัด (มหาชน)

ที่มา: บริษัทฯ ณ วันที่ 29 กันยายน 2557
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1.5.3

บริษัท เสริมสุข จากัด (มหาชน)

โฉนดที่ดิน
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บริษัท เสริมสุข จากัด (มหาชน)

1.6

เกณฑ์ และวิธีการที่ใช้ ในการกาหนดราคาจาหน่ ายสินทรัพย์
1.6.1 ตัวแทนในการดาเนินการขายสินทรัพย์
เพื่อให้ บริ ษัทฯ ได้ รับประโยชน์สงู สุดจากการจาหน่ายสินทรัพย์ และอยูภ่ ายใต้ การกากับดูแลกิจการที่ดี
บริ ษัทฯ ได้ วา่ จ้ าง CIT เพื่อเป็ นตัวแทนในการขายทรัพย์สนิ ดังกล่าว โดยได้ คดั เลือกจากบริ ษัทนายหน้ าขาย
อสังหาริ มทรัพย์จานวน 5 ราย ซึง่ เป็ นบริษัทตัวแทนในการขายอสังหาริ มทรัพย์ระดับโลก มีความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และ ชื่อเสียงในการดาเนินธุรกิจ ประกอบด้ วย:
1. CB Richard Eillis Co., Ltd.
2. Jones Lang Lasalle Co., Ltd.
3. Knight Frank Co., Ltd.
4. Harrison Co., Ltd.
5. Collier หรื อ CIT
ทังนี
้ ้ CIT ได้ รับคัดเลือกด้ วยคะแนนสูงสุด โดยมีขอบเขตการให้ บริ การเบื ้องต้ นดังนี ้
1. จัดทาการตลาดที่เหมาะสมผ่านสือ่ ประชาสัมพันธ์
2. จัดหาและเสนอชื่อผู้สนใจแก่ผ้ ขู าย
3. ติดต่อประสานงาน เจรจาต่อรองราคา
4. จัดเตรี ยมสัญญา และให้ ข้อมูลแก่ผ้ สู นใจ เป็ นต้ น
บริ ษัท ซี.ไอ.ที. พรอพเพอร์ ตี ้ คอนซัลแทนส์ จากัด (“CIT” หรื อ “Colliers”) เป็ นบริ ษัท อสังหาริ มทรัพย์ระดับโลก เป็ นผู้นา
ในธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ทใี่ ห้ บริ การแบบครบวงจรให้ กบั นักลงทุนเจ้ าของสินทรัพย์ ผู้เช่า และนักพัฒนาทัว่ โลก CIT มีสาขา
485 สาขาใน 63 ประเทศทัว่ โลก มีพนักงานกว่า 15,000 คน มีรายได้ ตอ่ ปี มากกว่า 2,000 ล้ านเหรี ยญ ทังนี
้ ้ในประเทศ
ไทย CIT มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี และมีความเข้ าใจในธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ในประเทศไทยเป็ นอย่างดี
ตัวอย่ าง Website ของ CIT

ทีมา: CIT’s Website ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2557

บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้ นท์ จากัด
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บริษัท เสริมสุข จากัด (มหาชน)

ทีมา: CIT’s Website ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2557

ทีมา: CIT’s Website ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2557

1.6.2

ตัวอย่ างการทางานของตัวแทนในการขายทรัพย์ สนิ
จากขอบเขตการทางานของตัวแทนในการขายทรัพย์สนิ ตามข้ อ 1.6.1 หน้ าที่ที่สาคัญที่สดุ ของตัวแทน
ในการขายสินทรัพย์คือการทาให้ บริ ษัทฯได้ รับประโยชน์สงู สุดจาการขายสินทรัพย์ดงั กล่าวโดยการจัดหาและเสนอรายชื่อ
ผู้สนใจ รวมทังเจรจาต่
้
อรองในข้ อกาหนดและเงื่อนไขการเข้ าทารายการ อย่างไรก็ดีการที่บริ ษัทฯ จะได้ รับประโยชน์สงู สุด
ตัวแทนในการขายทรัพย์สนิ จะต้ องจัดทาการตลาดทีเ่ หมาะสมผ่านสือ่ ประชาสัมพันธ์ตา่ งๆ ทังนี
้ ้ในการประชาสัมพันธ์ CIT
ไม่เพียงแต่ทาการโฆษณาเท่านัน้ CIT ยังทาการประชาสัมพันธ์ในเชิงกลยุทธ์เช่นเสนอข่าวและบทความที่เกี่ยวข้ องกับการ
พัฒนาที่ดินดังกล่าว หรื อเป็ นการให้ ข้อมูลเพิ่มเติมด้ านความคืบหน้ าในการเจรจากับบริ ษัทพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ตา่ งๆ
เพื่อเพิ่มความต้ องการของตลาด ตัวอย่างการจัดทาการตลาดของ CIT มีดงั นี ้:
 การแถลงข่าว (Press Conference) เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2557
 การลงโฆษณา และลงบทความในสือ่ ต่างๆ เช่น
- หนังสือพิมพ์ The Nation ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2557
- หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2557
บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้ นท์ จากัด
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-

บริษัท เสริมสุข จากัด (มหาชน)

หนังสือพิมพ์ Bangkok Post ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2557
หนังสือพิมพ์ โพสต์ทเู ดย์ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2557
หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2557
หนังสือพิมพ์ มติชน ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2557
หนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จดั การ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2557
หนังสือพิมพ์ Bangkok Post ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2557
หนังสือพิมพ์ โพสต์ทเู ดย์ ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2557
หนังสือพิมพ์ มติชน ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2557
ARKARNTEEDIN Magazine: issue 137 กรกฎาคม 2557
หนังสือพิมพ์ ฐานเศรษฐกิจ ณ วันที่ 6-9 กรกฎาคม 2557
หนังสือพิมพ์ Bangkok Post ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2557
หนังสือพิมพ์ The Nation ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2557
หนังสือพิมพ์ The Nation ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2557
หนังสือพิมพ์ ประชาชาติธุรกิจ ณ วันที่ 10-13 กรกฎาคม 2557
หนังสือพิมพ์ Bangkok Post ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2557
หนังสือพิมพ์ The Nation ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2557
หนังสือพิมพ์ โพสต์ทเู ดย์ ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2557
หนังสือพิมพ์ Bangkok Post ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2557
หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2557
หนังสือพิมพ์ Bangkok Post ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2557
ARKARNTEEDIN Magazine: issue 138 สิงหาคม 2557
หนังสือพิมพ์ Bangkok Post ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2557
ARKARNTEEDIN Magazine: issue 139 กันยายน 2557
หนังสือพิมพ์ โพสต์ทเู ดย์ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557
หนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557
หนังสือพิมพ์ ข่าวสด ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557
หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557
หนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จดั การ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557
หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557
หนังสือพิมพ์ มติชน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557
รายการโทรทัศน์ช่อง Voice TV
รายการโทรทัศน์ช่อง Now26
ทาการโฆษณาบนเวปไซต์ www.colliers.co.th
ทาการโฆษณาบนเวปไซต์ www.manager.co.th
ทาการโฆษณาบนเวปไซต์ www.prachachat.net
ทาการโฆษณาบนเวปไซต์ www.ddproperty.com
ทาการโฆษณาบนเวปไซต์ www.theagent.co.th

บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้ นท์ จากัด
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-

ทาการโฆษณาบนเวปไซต์ http://khomesmilesclub.askkbank.com/
ทาการโฆษณาบนเวปไซต์ www.cbre.co.th
ทาการโฆษณาบน facebook
ทาการโฆษณาบนป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ ทังป
้ ้ ายปรกติเช่นบริ เวณ หน้ าสานักงานธนบุรี
ป้ายริ มแม่น ้าเจ้ าพระยา ป้าย LED บริ เวณสีแ่ ยกคลองเตย ป้าย LED บริ เวณสีแ่ ยกอโศก
- ป้ายโฆษณาขนาดเล็กกว่า 60 ป้ายทัว่ กรุงเทพฯ
1.6.3

วิธีการ และการกาหนดราคา
เพื่อให้ บริ ษัทฯ ได้ ประโยชน์สงู สุดในการขายสินทรัพย์และสิง่ ปลูกสร้ างสาขาธนบุรี บริ ษัทฯ ได้
กาหนดให้ ทาการประมูลแบบปิ ด (Closed Bidding) โดยมีราคาขันต
้ า่ ซึง่ โดยทางทฤษฎีการประมูลแบบปิ ดผู้ซื ้อจะให้
ราคาสูงที่สดุ ที่สามารถให้ ได้ เพือ่ ให้ มีโอกาสชนะประมูลมากที่สดุ ส่งผลให้ บริ ษัทฯ ได้ รับประโยชน์สงู สุด ทังนี
้ ้ในการ
กาหนดราคาขันต
้ ่าบริษัทฯ ได้ วา่ จ้ างผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ อิสระ 3 รายเพื่อทาการประเมินราคาที่ดินและสิง่ ปลูกสร้ าง
สาขาธนบุรี โดยมีรายละเอียดดังนี ้:
บริษัทผู้ประเมินราคา ราคาประเมินที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน
ราคาประเมินสิ่ง
ราคาประเมินที่ดิน
ทรัพย์ สินอิสระ
(บาทต่ อตารางวา)
รวม (บาท)
ปลูกสร้ าง (บาท)
และสิ่งปลูกสร้ าง
กรมที่ดิน
115,000.00
460,460,000.00
ไม่มีการประเมิน
ไม่มีการประเมิน
1
CIT
330,000.00
1,321,320,000.00
21,015,541.00
1,342,335,541.00
LYNN
280,000.00
1,121,120,000.00
32,391,000.00 1,153,511,000.002
CPM
370,000.00
1,481,480,000.00
25,900,000.00 1,507,380,000.002
ราคาสูงสุด
370,000.00
1,481,480,000.00
32,391,000.00
1,513,871,000.00
หมายเหตุ: 1) CIT ประเมินมูลค่าสินทรัพย์และสิ่งปลูกสร้ างใหม่เนื่องจากการประมูลล่าสุดมีอายุเกิดกว่า 6
เดือนก่อนวันประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ ที่ 8/2557 ซึง่ มีการอนุมตั ิการทารายการดังนันข้
้ อมูลราคาสินทรัพย์และส่งปลูก
สร้ าง
จึงมี
ความแตกต่างจาก รายละเอียดในรายการสารสนเทศ ณ วันที่ 29 กันยายน 2557
2) ราคาปั ดเศษลง

ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ ตงราคาขั
ั้
นต
้ า่ ในการประมูลที่ 1,550.00 ล้ านบาท โดยอ้ างอิงจากราคาสูงสุดของ
ราคาประเมินที่ดิน และราคาประเมินสิง่ ปลูกสร้ าง จากผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ อิสระทัง้ 3 ราย
1.7

สรุ ปสาระสาคัญของร่ างสัญญาที่เกี่ยวข้ อง
ร่างสัญญาซื ้อขาย (“Agreement for Sale and Purchase of Real Estate”, “Agreement”) (เดือน ตุลาคม
2557) ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระขอสรุปสาระสาคัญของร่างสัญญาดังนี ้
ลาดับ
1
2
3

หัวข้ อ
คูส่ ญ
ั ญา
ลักษณะของสัญญา
เงื่อนไขก่อน

บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้ นท์ จากัด

รายละเอียด
SSC (ผู้ขาย) และ KSS4 (ผู้ซื ้อ)
สัญญาซื ้อขายที่ดิน
- ผู้ขายจะต้ องเป็ นเจ้ าของที่ดินตามกฎหมาย
- ผู้ซื ้อยินดีที่จะจ่ายเงินค่าประมูลในราคา 20,000 บาท
- ผู้ซื ้อยินดีจา่ ยค่ามัดจา 5,000,000 บาท
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ลาดับ
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หัวข้ อ

รายละเอียด

4

ราคาซื ้อ

5

รายจ่าย

- ราคาซื ้อขายคือ 1,809,808,000 บาท
- วันเซ็นสัญญาผู้ซื ้อต้ องวางเงินมัดจาร้ อยละ 15 ของราคาที่ประมูลได้ เป็ นเงิน 271,471,200 บาท (ไม่
สามารถเรียกคืนได้ )
- วันที่รายการเสร็จสิ ้น ผู้ซื ้อต้ องจ่ายเงินในส่วนที่เหลือเป็ นเงิน 1,533,316,800 บาท (เงินดังกล่าวเป็ นเงิน
หลังหักค่ามัดจา และค่าประมูล)
- การโอนกรรมสิทธิ์จะต้ องทาไม่เกิน วันที่ 29 ธันวาคม 2557
- ผู้ขายจะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบในค่าใช้ จา่ ยที่เกิดขึ ้นกับสินทรัพย์จนถึงวันโอนกรรมสิทธิ์

6

ค่าตอบแทน

- ถ้ าในวันสิ ้นสุดสัญญา และผู้ขายไม่ยินยอมขายสินทรัพย์ให้ ผ้ ซู ื ้อ ผู้ซื ้อมีสิทธิเรียกร้ องค่าตอบแทน

7

ภาษี

- ค่าทาเนียมในการโอน และอากรแสตมป์ผู้ซื ้อและผู้ขายรับผิดชอบเท่ากัน
- ภาษีหกั ณ ที่จา่ ย และภาษีธุรกิจเฉพาะ ผู้ขายเป็ นผู้รับผิดชอบ

1.8

สรุ ปรายละเอียดกาไรจากการจาหน่ ายสินทรัพย์

ตามงบการเงิน
1,809.81
1,281.28
9.51
519.02
4.60
59.72
10.05

กาไรขาดทุน (ล้ านบาท)
ตามงบภาษีอากร
1,809.81
5.33
9.51
1,794.97
4.60
59.72
10.05

กระแสเงินสดรับ
1,809.81
1,809.81
4.60
59.72
10.05
18.10
1,717.33
344.12
1,391.31

รายได้ จากการขาย
ต้ นทุนที่ดิน1
ต้ นทุนอาคาร2
กาไรจากการจาหน่ายสินทรัพย์
ค่าธรรมเนียมในการโอน3
ภาษีธุรกิจเฉพาะ4
ค่าใช้ จา่ ยอื่นๆโดยประมาณ
ภาษีหกั ณ ที่จา่ ย5
กาไรขาดทุนก่อนหักภาษี
444.64
1,720.59
6
ภาษีเงินได้
88.93
344.12
กาไรสุทธิ
355.71
1,376.47
ที่มา: บริษัทฯ
หมายเหตุ:1) ต้ นทุนของที่ดินมีการปรับปรุงมูลค่าทางบัญชีลา่ สุด ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2556 จากเดิม 5.33 ล้ านบาทเป็ น 1,281.28 ล้ านบาท
2) ต้ นทุนอาคารเป็ นต้ นทุนที่หกั ค่าเสื่อมสะสมแล้ ว ตามงบการเงินภายในบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
3) ร้ อยละ 2.0 จากราคาประเมินกรมที่ดินโดยบริษัทฯรับผิดชอบครึ่งหนึ่ง
4) ร้ อยละ 3.3
5) ร้ อยละ 1.0
6) ร้ อยละ 20.0

2.

ข้ อมูลบริษัท เสริมสุข จากัด (มหาชน) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1)

3.

ข้ อมูลของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน (บริษัท ) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2)
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4.

ความสมเหตุสมผลและประโยชน์ ของการเข้ าทารายการ
4.1
วัตถุประสงค์ และประโยชน์ ของการเข้ าทารายการ
เนื่องจากในปี 2554 บริ ษัทฯ ได้ ยกเลิกสัญญา EBA ในการผลิตและจาหน่ายเครื่ องดืม่ น ้าอัดลมภายใต้
เครื่ องหมายการค้ าเป๊ ปซี่ (“Pepsi”) และได้ ผลิตและจาหน่ายน ้าอัดลมของตนเองภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า “est” (เอส)
โดยบริ ษัทฯ ได้ เริ่ มจาหน่ายน ้าอัดลมภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า “est” ในเดือน พฤศจิกายน 2555 ทังนี
้ ้ น ้าอัดลม est ได้ รับ
การตอบรับจากตลาดเป็ นอย่างดี แต่เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2554 ซึง่ ส่วนแบ่งตลาดน ้าอัดลมทังหมดของเป๊
้
ปซี่มีประมาณ
ร้ อยละ 38 โค้ กร้ อยละ 49 1 (นาอัดลมทังหมดที
้
่จาหน่ายในเครื่ องหมายการค้ าเป็ ปซี่ผลิตโดยบริ ษัทฯ) ปี 2555 น ้าอัดลม
ของบริ ษัทฯ ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า “est” ซึง่ เริ่มจาหน่ายในเดือน พฤศจิกายน ปี 2555 มีสว่ นแบ่งตลาดประมาณร้ อย
ละ 1.61 และมีสว่ นแบ่งตลาดประมาณร้ อยละ 12.9 ในปี 2556 และร้ อยละ 11.3 ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2557
ทังนี
้ ้ปี 2556 บริ ษัทฯ มีรายได้ ลดลงร้ อยละ 50.63 จากปี 2555 และในช่วง 9 เดือนปี 2557 บริ ษัทฯมีรายได้
ลดลงร้ อยละ 12.90 จากช่วง 9 เดือนแรกของปี 2556
จากยอดขายที่ลดลงส่งผลให้ ปริ มาณการผลิตและส่งกระจายสินค้ าลดลงตามไปด้ วย ทาให้ บริษัทฯ ไม่
สามารถใช้ ประโยชน์ (Utilization) ของศูนย์กระจายสินค้ าทังหมดที
้
่มีอยูไ่ ด้ อย่างเต็มที่ ประกอบกับบริ ษัทฯ มีความ
ต้ องการกระแสเงินสด เพื่อนาไปชาระเงินกู้จากสถาบันการเงิน ซึง่ ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ 30 กันยายน 2557 มี
จานวน 1,400.00 ล้ านบาท ส่งผลให้ มีต้นทุนทางการเงิน 26.82 ล้ านบาท ดังนันที
้ ่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ ที่
1/2557 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 จึงเริ่ มศึกษาความเป็ นไปได้ ในการขายที่ดินและสิง่ ปลูกสร้ างสาขาธนบุรี ทังนี
้ ้
กระแสเงินสดที่บริษัทฯ
จะได้ รับจากการขายที่ดินและสิง่ ปลูกสร้ างสาขาธนบุรีเพียงพอที่จะสามารถชาระหนี ้เงินกู้ได้
ทังหมด
้
และทาให้ บริ ษัทฯมีสภาพคล่องเพิ่มมากขึ ้น
4.2
4.2.1

ข้ อดี และข้ อด้ อยของการเข้ าทารายการ
ข้ อดีของการเข้ าทารายการ
1) บริษัทฯ มีกาไรจากการจาหน่ ายสินทรัพย์
การเข้ าทารายการในครัง้ นี ้จะทาให้ บริ ษัทฯมีกาไรสุทธิจากการจาหน่ายสินทรัพย์โดยอ้ างอิงจากมูลค่าตาม
บัญชีลา่ สุด ตามงบการเงินภายใน ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 จานวน 355.71 ล้ านบาทอย่างไรก็ดีเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นเห็นภาพ
ชัดเจนขึ ้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ คานวณรายละเอียดกาไรจากการจาหน่ายสินทรัพย์ทงในรู
ั ้ ปของกาไรตามงบ
การเงิน กาไรตามงบภาษี อากร และกระแสเงินสดรับตามรายละเอียดข้ อ 1.8 ซึง่ ถ้ าพิจารณาตามงบการเงินบริ ษัทฯ จะมี
กาไรเพิ่มขึ ้น 355.71 ล้ านบาท แต่ถ้าพิจารณาจากกระแสเงินสดรับบริ ษัทฯ จะมีเงินสดเพิม่ ขึ ้น 1,391.31 ล้ านบาท
กาไรสุทธิ
ที่มา: บริษัทฯ

ตามงบการเงิน
355.71

กาไรขาดทุน (ล้ านบาท)
ตามงบภาษีอากร
1,376.47

กระแสเงินสดรับ
1,391.31

2) บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพื่อประโยชน์ ในการดาเนินธุรกิจ
หลังจากที่บริษัทฯ ได้ ยกเลิกสัญญา EBA ในการผลิตและจาหน่ายเครื่ องดืม่ น ้าอัดลมภายใต้ เครื่ องหมาย
การค้ าเป๊ ปซี่ และได้ ผลิตและจาหน่ายน ้าอัดลมของตนเองภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า “est” (เอส) โดยได้ หยุดการผลิต
สินค้ าภายใต้ เครื่ องหมายการค้ าเป๊ ปซี่เมื่อสิ ้นวันทาการของวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555
1 ที่มา Nielsen Retail
บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้ นท์ จากัด
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ถึงแม้ วา่ น ้าอัดลม est จะได้ รับการตอบรับจากตลาดเป็ นอย่างดีโดยมีสว่ นแบ่งตลาดเพิ่มขึ ้นจากไม่มีสว่ น
แบ่งการตลาดเลยในปี 2554 เป็ นร้ อยละ 1.6 ร้ อยละ 12.9 และร้ อยละ 11.32 ในปี 2555, 2556 และ 2557 ตามลาดับ
อย่างไรก็ดีรายได้ รวมของบริ ษัทฯ ในปี 2556 มีการปรับตัวลดลงจาก 23,206.49 ล้ านบาทในปี 2555 เป็ น 11,457.53 ล้ าน
บาท หรื อลดลงร้ อยละ 50.63 เนื่องจากเดิมส่วนแบ่งตลาดของ Pepsi ในประเทศไทย (เดิมบริ ษัทฯ เป็ นผู้ผลิตทังหมด)
้
มี
ประมาณร้ อยละ 382 (ปี 2554) การที่ เอส มีสว่ นแบ่งตลาดร้ อยละ 12.92 (2556) และร้ อยละ 11.32 (9 เดือน 2557) จึง
ส่งผลโดยตรงต่อรายได้ รวมของบริ ษัทฯ ส่งผลให้ บริ ษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ (328.53) ล้ านบาท และ (483.87) ล้ านบาท ใน
ปี 2556 และงวด 9 เดือน 2557 ตามลาดับ นอกจากนี ้เงินกู้ระยะสันเพิ
้ ่มขึ ้นจากศูนย์ในปี 2555 เป็ น 700 ล้ านบาทในปี
2556 และ 1,400 ล้ านบาท ณ สิ ้นไตรมาส 3 ปี 2557 ซึง่ เป็ นผลมาจากในช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมาบริษัทฯมีผลการดาเนินงานที่
ขาดทุนอย่างต่อเนื่อง
ดังนันการที
้
่บริ ษัทฯ ขายที่ดินและสิง่ ปลูกสร้ างสาขาธนบุรีซงึ่ ปั จจุบนั มิได้ ใช้ ประโยชน์อย่างคุ้มค่า จะทาให้
บริ ษัทฯมีเงินสดที่จะสามารถใช้ ในการบริ หารงานเพิม่ ขึ ้น
(หน่วย: ล้ านบาท)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

2554
976.48

2555
1,544.54

2556
186.26

ไตรมาส
3/2557
155.88

สินค้ าคงเหลือ

2,274.85

2,018.77

2,226.29

2,312.44

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

5,192.77

5,107.54

3,330.03

3,505.04

129.60

-

700.00

1,400.00

21,660.60

23,206.49

11,457.53

7,881.24

62.36

600.23

(328.53)

(483.87)

เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน
รายได้ รวม
กาไร (ขาดทุน) สาหรับงวด
ที่มา: บริษัทฯ

3) บริษัทฯได้ จาหน่ ายสินทรัพย์ ท่ ปี ั จจุบันไม่ สามารถใช้ ประโยชน์ ได้ ค้ ุมค่ า
เนื่องจากปั จจุบนั บริ ษัทฯ มียอดขายและยอดกาลังการผลิตลดลงทาให้ สนิ ทรัพย์บางส่วนของบริ ษัทฯใช้
ประโยชน์ได้ ไม่ค้ มุ มูลค่าโดยเฉพาะอย่างยิง่ สิง่ ปลูกสร้ างสาขาธนบุรีซงึ่ ในปี 2556 สาขาธนบุรีมีอตั ราการกระจายสินค้ า
ลดลงจากปี 2555 ร้ อยละ 52.63 และในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2557 มีอตั ราลดลงร้ อยละ 15.57 จาก 9 เดือนแรกของปี
2556 ทังนี
้ ้ศูนย์กระจายสินค้ าทังหมดของบริ
้
ษัทฯมีเพียง 4 แห่งทีม่ ีมลู ค่ามากกว่า 300 ล้ านบาท และมีเพียง 2 แห่งที่มี
มูลค่ามากกว่า 1,000 ล้ านบาท คือสาขาบางเขน และสาขาธนบุรี (จากงบการเงินภายในบริ ษัท ณ วันที่ 30 กันยายน
2557) จากงบการเงินภายในบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 ศูนย์สาขาธนบุรีมีมลู ค่าคิดเป็ นร้ อยละ 26.77 ของมูลค่า
ศูนย์กระจายสินค้ าทังหมดของบริ
้
ษัทฯ แต่ทาการกระจายสินค้ าคิดเป็ นร้ อยละ 3.44 ของรายได้ ทงหมดของบริ
ั้
ษัทฯ ดังนัน้
การที่บริ ษัทฯ ขายที่ดินและสิง่ ปลูกสร้ างสาขาธนบุรีซงึ่ ถือเป็ นสินทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่และใช้ ประโยชน์ไม่ค้ มุ ค้ าในราคาที่
เหมาะสมที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าจะทาให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับประโยชน์สงู สุด

2

ที่มา Nielson Retail
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4) บริษัทฯสามารถชาระหนีเ้ งินกู้ ลดภาระดอกเบีย้ และสามารถจัดการและวางแผนการเงินใน
อนาคตให้ มีความยืดหยุ่นมากขึน้
จากงบการเงิน งวด 9 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 บริ ษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน
1,400.00 ล้ านบาท โดยมีอตั ราดอกเบี ้ยโดยเฉลีย่ ร้ อยละ 3 ต่อปี ส่งผลให้ ช่วง 9 เดือนแรกของปี 2557 บริ ษัทฯ มีคา่ ใช้ จา่ ย
ทางการเงิน 26.82 ล้ านบาท ดังนัน้ หากบริ ษัทฯ นาเงินรายได้ จากการขายที่ดินและสิง่ ปลูกสร้ างสาขาธนบุรีมาชาระหนี ้
จากสถาบันการเงินบริษัทฯ จะสามารถลดภาระดอกเบี ้ยได้ ปีละประมาณ 36 ล้ านบาท
ทังนี
้ ้การที่บริ ษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน 1,400.00 ล้ านบาท ส่งผลให้ วงเงินสินเชื่อระยะสัน้
ของบริ ษัทฯ มีความยืดหยุน่ น้ อยและอาจไม่เพียงพอในอนาคตหากมีเหตุจาเป็ นในการใช้ เงินระยะสัน้ จากงบการเงินปี
2556 และ งวด 9 เดือนปี 2557 บริ ษัทฯ มีแนวโน้ มทีจ่ ะต้ องกู้เงินระยะสันเพิ
้ ่มเติมเพื่อรักษาสภาพคล่องในการดาเนินธุรกิจ
ซึง่ ในระยะกลางและระยะยาวบริษัทฯอาจจะต้ องมีการใช้ วงเงินกู้ระยะยาวเพิม่ มากขึ ้น เนื่องจากเหตุการณ์ในปี 2554 ที่
บริ ษัทฯ ได้ ยกเลิกสัญญา EBA ในการผลิตและจาหน่ายเครื่ องดื่มน ้าอัดลมภายใต้ เครื่ องหมายการค้ าเป๊ ปซี่ ซึง่ เป็ น
เหตุการณ์ที่บริ ษัทฯ มิได้ คาดการณ์ลว่ งหน้ ามาก่อน ส่งผลให้ บริ ษัทฯต้ องหันมาผลิตน ้าอัดลมภายในเครื่ องหมายการค้ า
ของตนเอง บริ ษัทฯจึงมีคา่ ใช้ จ่ายในการขายและบริ หารที่มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้น และความจาเป็ นที่จะต้ องใช้ วงเงินกู้เงินระยะ
สัน้
ทังนี
้ ้จะเห็นได้ วา่ อัตรากาไรขันต้
้ นของบริ ษัทฯ เพิม่ ขึ ้นอย่างมากในปี 2556 และ ช่วง 9 เดือนแรกของปี 2557
โดยเพิ่มเป็ นร้ อยละ 27 ในปี 2556 จากเดิมร้ อยละ 20 ในปี 2555 อย่างไรก็ดีคา่ ใช้ จา่ ยในการขายและบริ หารยังคงที่
ในขณะที่รายได้ มีแนวโน้ มลดลง ทาให้ สดั ส่วนค่าใช้ จ่ายในการขาย และบริ หารต่อรายได้ เพิ่มขึ ้นอย่างมากในปี 2556 และ
งวด 9 เดือนปี 2557 โดยค่าใช้ จา่ ยในการขายและบริ หารเพิ่มเป็ นร้ อยละ 35.58 ในปี 2556 และร้ อยละ 37.32 ในช่วง 9
เดือนแรกของปี 2557 จากเดิมร้ อยละ 19.41 ในปี 2555 ส่งผลให้ บริ ษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิในปี 2556 และ 9 เดือนแรกของ
ปี 2557
ดังนันการที
้
่บริ ษัทฯ ขายที่ดินและสิง่ ปลูกสร้ างสาขาธนบุรี จะทาให้ บริ ษัทฯ มีกระแสเงินสดเพิม่ ขึ ้นเพื่อชาระ
หนี ้เงินกู้ยมื ระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน และทาให้ บริ ษัทฯ มีวงเงินสินเชื่อระยะสันคงเหลื
้
อและมีความยืดหยุน่ ด้ านสภาพ
คล่องมากขึ ้น
(หน่วย: ล้ านบาท)
รายได้ จากการขายและการให้ บริการ

ปี 2554
21,430.54

ปี 2555
22,820.68

ปี 2556
11,171.99

9 เดือน ปี 2557
7,789.41

ต้ นทุนจากการขายและการให้ บริการ

17,349.06

18,219.78

8,114.74

5,728.93

4,081.47

4,600.90

3,057.25

2,060.48

19%

20%

27%

27%

3,944.63

4,429.66

3,974.87

2,907.25

อัตราส่วนค่าใช้ จา่ ยในการขาย และบริหารจากรายได้ (ร้ อยละ)

18.41%

19.41%

35.58%

37.32%

ต้ นทุนทางการเงิน และกาไรก่อนส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

(194.56)

182.18

171.80

151.18

168.92

728.26

(479.40)

(657.39)

กาไรขันต้
้ น
อัตรากาไรขันต้
้ น (ร้ อยละ)
ค่าใช้ จา่ ยในการขาย และบริหาร

กาไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้
ที่มา: งบการเงินบริษัทฯ
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4.2.2 ข้ อด้ อยของการเข้ าทารายการ
1) บริษัทฯ จะเสียสานักงานและศูนย์ กระจายสินค้ าหนึ่งแห่ งซึ่งอาจกระทบระบบการกระจาย
สินค้ าหากในอนาคตมียอดขายเพิ่มขึน้
เนื่องจากสานักงานธนบุรีเป็ นสานักงาน และศูนย์กระจายสินค้ าทีม่ ีขนาดใหญ่ โดยมีเนื ้อทีก่ ว่า 10 ไร่และมี
พนักงานมากกว่า 230 คน ครอบคลุมพื ้นที่การจัดส่งในเขตกรุงเทพและธนบุรีเช่น เขตธนบุรี เขตภาษี เจริ ญ เขตบางกอก
ใหญ่ เขตคลองสาน เขตสาธร เขตยานนาวา เป็ นต้ น ดังนันการที
้
บ่ ริ ษัทฯ ขายที่ดินและสิง่ ปลูกสร้ างดังกล่าวอาจก่อให้ เกิด
ผลกระทบกับระบบการกระจายสินค้ าของบริษัทฯ หากในอนาคตมียอดขายเพิ่มขึ ้น
พืน้ ที่กระจายสินค้ าของสานักงานธนบุรี

ที่มา: บริษัทฯ
ยอดการกระจายสินค้ าในกรุ งเทพ/ปี
สาขาธนบุรี
สาขาอื่นๆ
หมายเหตุ: 1) ระยะเวลา ตังแต่
้ 1 มกราคม 2557 - 30 กันยายน 2557
ที่มา: บริษัทฯ

2555
11.96%
88.04%

2556
11.78%
88.22%

(ร้ อยละ)
25571
11.43%
88.57%

อย่างไรก็ดีการขายทีด่ ินและสิง่ ปลูกสร้ างสาขาธนบุรีไม่นา่ จะมีผลกระทบต่อระบบการกระจายสินค้ า ของบริ ษัทฯ
เนือ่ งจากปั จจุบนั ศูนย์กระจายสินค้ าธนบุรีกระจายสินค้ าคิดเป็ นร้ อยละ 11.43 ของสินค้ าทังหมดในเขตกรุ
้
งเทพฯ อีกทัง้
บริ ษัทฯ ได้ เตรี ยมแผนการรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ ้นไว้ อย่างรัดกุมถึง 2 ขันตอนคื
้
อ
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แผนระยะยาว:

บริษัท เสริมสุข จากัด (มหาชน)

เนื่องจากปั จจุบนั บริ ษัทฯมียอดขายลดลงจากเดิม โดยปริ มาณการผลิตน ้าอัดลมในปี 2556 ลดลงจาก
ปี 2555 ร้ อยละ 53.33 ดังนันในระยะสั
้
นระบบการกระจายสิ
้
นค้ าของบริ ษัทฯ จะไม่ได้ รับผลกระทบจาก
การขายสานักงานสาขาธนบุรีในครัง้ นี ้ อย่างไรก็ดีบริษัทฯ ได้ วางแผนการโยกย้ ายพนักงานและปรับ
ระบบการกระจายสินค้ าโดยจะแบ่งการกระจายสินค้ าออกไปในศูนย์กระจายสินค้ า 3 แห่ง คือ ศูนย์
กระจายสินค้ าพระราม2 ศูนย์กระจายสินค้ านนทบุรี และศูนย์กระจายสินค้ าคลองตัน ซึง่ ปั จจุบนั ยัง
สามารถเพิ่มอัตรากาลังการกระจายสินค้ าได้ อกี มาก
สาหรับแผนการกระจายสินค้ าในระยะยาว บริ ษัทฯ คาดว่าจะยังคงใช้ ศนู ย์กระจายสินค้ านนทบุรี และ
พระราม 2 ในการกระจายสินค้ าในเขตการกระจายสินค้ าของสาขาธนบุรีเดิม แต่อาจเพิ่มศูนย์การ
กระจายสินค้ าใหม่ถ้ามีความจาเป็ น ซึง่ ปั จจุบนั บริ ษัทฯ ยังไม่เห็นความจาเป็ นในการเพิ่มศูนย์กระจาย
สินค้ าใหม่

2) สินทรัพย์ ของบริษัทฯ ลดลงอย่ างมีนัยสาคัญ
จากการที่บริ ษัทฯ ขายที่ดินและสิง่ ปลูกสร้ างสานักงานธนบุรีและมีแผนการที่จะใช้ เงินที่ได้ เพื่อชาระหนี ้สิน
ระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน ย่อมส่งผลโดยตรงให้ บริ ษัทฯ มีสนิ ทรัพย์ลดลงอย่างมีนยั สาคัญ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะมี
หนี ้สินลดลงอย่างมีนยั สาคัญเช่นกัน
และการขายสินทรัพย์ดงั กล่าวถึงแม้ วา่ จะทาให้ บริ ษัทฯมีสนิ ทรัพย์ลดลงอย่างมี
นัยสาคัญแต่ไม่มีผลกระทบต่อการกระจายสินค้ าหรื อธุรกิจหลักของบริ ษัทฯ นอกจากนี ้การเข้ าทารายการดังกล่าวจะทาให้
บริ ษัทฯ มีกาไรตามงบการเงิน 355.71 ล้ านบาท (รายละเอียดตามข้ อ 1.8) ซึง่ จะเป็ นประโยชน์กบั ผู้ถือหุ้นโดยตรง

กาไรสุทธิตามงบการเงินจากการจาหน่ายสินทรัพย์
มูลค่าสินทรัพย์ลดลง (เนื่องจากมีการชาระหนี ้สินระยะสัน)
้
มูลค่าสินทรัพย์ลดลงสุทธิ

(ล้ านบาท)
355.71
1,400.00
1,044.29

ที่มา: บริษัทฯ

นอกจากนี ้อัตราส่วนทางการเงินของบริ ษัทฯ โดยเฉพาะอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ที่เพิ่มขึ ้น
(ไม่สามารถคานวณได้ ในขณะนี ้เนื่องจากบริ ษัทฯ มีผลขาดทุน) เนือ่ งจากสินทรัพย์ที่ลดลงโดยบริษัทฯ จะมีสนิ ทรัพย์ลดลง
สุทธิประมาณ 1,044.29 ล้ านบาทหรื อคิดเป็ นร้ อยละ 8.02 ของสินทรัพย์รวมของบริ ษัทฯ ( ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 )
ในขณะที่ถ้าบริ ษัทฯนาเงินทังหมดไปช
้
าระหนี ้อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) จะปรับลดลงจาก 0.17 เท่า
เป็ น 0
4.3 ข้ อดี และข้ อด้ อยของการไม่ เข้ าทารายการ
4.3.1 ข้ อดีของการไม่ เข้ าทารายการ
1) หากบริ ษัทฯ ไม่เข้ าทารายการกันในครัง้ นี ้บริษัทฯ จะไม่ต้องเสียที่ดินและสิง่ ปลูกสร้ างซึง่ อาจจะมีความ
จาเป็ นในอนาคต นอกจากนี ้บริ ษัทฯ จะไม่ต้องทาการเปลีย่ นแปลงระบบการกระจายสินค้ าและยัง
สามารถใช้ ศนู ย์กระจายสินค้ าธนบุรีตอ่ ไปได้
2) บริ ษัทฯ ยังมีโอกาสที่จะสามารถขายที่ดินและสิง่ ปลูกสร้ างในอนาคต ในราคาที่สงู กว่าราคาปั จจุบนั
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4.3.2 ข้ อด้ อยของการไม่ เข้ าทารายการ
1) เนื่องจากปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีเงินกู้ระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 ประมาณ 1,400
ล้ านบาท ซึง่ เป็ นการใช้ วงเงินกู้ระยะสันมากที
้
่สดุ ในช่วง 5 ปี ที่ผา่ นมา ส่งผลให้ วงเงินกู้ระยะสันของบริ
้
ษัทฯ
มีความยืดหยุน่ น้ อยหากบริษัทฯ มีความต้ องการใช้ เงินเร่งด่วนบริ ษัทฯ อาจไม่มวี งเงินเพียงพอ รวมทังมี
้
ภาระต้ นทุนทางการเงินที่สงู ขึ ้น (ปั จจุบนั ดอกเบี ้ยเงินกู้ระยะสันอยู
้ ท่ ี่ประมาณร้ อยละ 3) ทังนี
้ ้เมื่อพิจารณา
ผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2556 และงวด 9 เดือนปี 2557 บริ ษัทฯ มีผลขาดทุนอย่างต่อเนื่องซึง่
เป็ นผลมาจากการยกเลิกสัญญา EBA กับ Pepsi และหันมาผลิตและจาหน่ายน ้าอัดลมภายใต้
เครื่ องหมายการค้ าของตนเอง ดังนันบริ
้ ษัทฯ ยังคงมีแนวโน้ มที่จะต้ องมีการใช้ เงินกู้ทงระยะสั
ั้
น้ และระยะ
ยาวจากสถาบันการเงินเพิม่ ขึ ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต
2) บริ ษัทฯ ไม่สามารถใช้ งานศูนย์กระจายสินค้ าดังกล่าวได้ อย่างมีประสิทธิภาพโดยปั จจุบนั อัตราการใช้ งาน
ของสาขาธนบุรีลดลงมากกว่าร้ อยละ 50 จากยอดเฉลีย่ ปรกติระหว่างปี 2554-2555 เนื่องจากยอดขายที่
ลดลง โดยในปี 2556 บริ ษัทฯ มีรายได้ ลดลงร้ อยละ 50.63 จากปี 2555 และในช่วง 9 เดือนแรกปี 2557
บริ ษัทฯมีรายได้ ลดลงร้ อยละ 12.90 จากช่วง 9 เดือนแรกของปี 2556
4.4 ข้ อดี และข้ อด้ อยของการเข้ าทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันเมื่อเทียบกับบุคคลภายนอก
4.4.1 ข้ อดี และข้ อด้ อยของการทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ข้ อดีของการทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
การเข้ าทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันในครัง้ นี ้ เป็ นการขายทีด่ ินและสิง่ ปลูกสร้ าง โดยบริ ษัทฯ มิได้ มีความ
ตังใจที
้ ่จะขายทีด่ ินดังกล่าวให้ กบั บุคคลที่เกี่ยวข้ องแต่อย่างใด ทังนี
้ ้บริ ษัทฯได้ แต่งตัง้ CIT ซึง่ เป็ นบริ ษัทตัวแทนขาย
อสังหาริ มทรัพย์ระดับโลกเป็ นตัวแทนขายที่ดินและสิง่ ปลูกสร้ าง เพื่อให้ บริ ษัทฯได้ รับประโยชน์สงู สุด โดย CIT ได้ ทาการ
ประกาศขายที่ดินดังกล่าวผ่านทางสือ่ ต่างๆ (รายละเอียดตามข้ อ 1.6.2) ทังนี
้ ้ถ้ าบริษัทฯมีความตังใจจะขายที
้
่ดินดังกล่าว
ให้ กบั บุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกันตังแต่
้ ต้น บริ ษัทฯคงไม่จาเป็ นจะต้ องว่าจ้ างบริษัทตัวแทนในการขายสินทรัพย์
ทังนี
้ ้ในระหว่างการประมูลมีผ้ ทู ี่สนใจซื ้อทีด่ ินซึง่ มีทงบุ
ั ้ คคลภายนอกและบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน โดยบุคคลที่เกี่ยว
โยงกันได้ เสนอราคาเสนอซื ้อเท่ากับ 1,809.81 ล้ านบาทซึง่ เป็ นราคาเสนอซื ้อที่สงู ที่สดุ และสูงกว่าราคาประเมินมูลค่า
ทรัพย์สนิ ของผู้ประเมินราคาอิสระ ดังนันข้
้ อดีของการเข้ าทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงในครัง้ นี ้จะทาให้ บริษัทได้ รับ
ประโยชน์สงู สุด
ข้ อด้ อยของการทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
การทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอาจเกิดข้ อสงสัยว่าเป็ นช่องทางการถ่ายเทผลประโยชน์ หรือทาให้ บริ ษัท
ฯ ไม่สามารถเจรจาต่อรองกาหนดเงื่อนไขต่างๆได้ อย่างเต็มที่เหมือนกับการทารายการกับบุคคลภายนอก ซึง่ อาจส่งผล
กระทบต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้คณะกรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทฯ เข้ าใจกฎเกณฑ์ และตระหนักถึง
ผลกระทบของการทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันเป็ นอย่างดี โดยจะไม่ทารายการใดๆที่ไม่ก่อให้ เกิดประโยชน์กบั บริ ษัท
ฯ หรื อเป็ นการทารายการที่มีราคาไม่เหมาะสม เนือ่ งจากจะส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นรายย่อย
ในการเข้ าทารายการในครัง้ นี ้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ พิจารณาเงื่อนไข และวิธีการในการเข้ าทารายการอย่าง
ละเอียด โปร่งใสจนเชื่อได้ วา่ บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นรายย่อยจะได้ ประโยชน์สงู สุดโดยมีรายละเอียดดังนี ้:
- บริ ษัทฯ ได้ คดั เลือก และแต่งตังตั
้ วแทนในการดาเนินการขายสินทรัพย์ที่มีประสบการณ์การขายอสังหาริ มทรัพย์ระดับ
โลก (CIT) โดยคัดเลือกจากบริษัทฯตัวแทนในการขายอสังหาริ มทรัพย์ 5 รายดังนี ้ 1. CB Richard Eillis Co., Ltd. 2.
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Jones Lang Lasalle Co., Ltd. 3. Knight Frank Co., Ltd. 4. Harrison Co., Ltd. และ 5. Collier หรื อ CIT
(รายละเอียดของ CIT ตามข้ อ 1.6.1)
CIT ซึง่ เป็ นบริ ษัทอสังหาริ มทรัพย์ระดับโลก เป็ นผู้นาในธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ที่ให้ บริการแบบครบวงจรให้ กบั นักลงทุน
เจ้ าของสินทรัพย์ ผู้เช่า และนักพัฒนาทัว่ โลก CIT มีสาขา 485 สาขาใน 63 ประเทศทัว่ โลก มีพนักงานกว่า 15,000
คน มีรายได้ ตอ่ ปี มากกว่า 2,000 ล้ านเหรี ยญ นันมี
้ ระบบการทางาน และเครื อข่ายผู้สนใจในระดับโลก รวมทังได้
้ ทา
การประชาสัมพันธ์เป็ นระยะเวลา 2.6 เดือนล่วงหน้ าก่อนทีจ่ ะมีการเปิ ดซองประมูล (รายละเอียดตามข้ อ 1.6.2)
บริ ษัทฯ ได้ ทาการประเมินราคาสินทรัพย์โดยใช้ บริษัทประเมินอิสระ 3 ราย คือ LYNN CPM และ CIT เพื่อจะได้ ทราบ
ราคาตลาดทีเ่ หมาะสม และใช้ ราคาสูงสุดจากผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ อิสระทัง้ 3 รายเป็ นราคากาหนดตา่ สุดในการ
ประมูล (รายละเอียดตามข้ อ 1.6.3)
บริ ษัทฯ กาหนดวิธีการขายสินทรัพย์โดยการประมูลแบบปิ ด (Closed Bidding) ซึง่ ถือเป็ นวิธีการทีเ่ ชื่อได้ วา่ บริ ษัทฯจะ
ได้ รับผลประโยชน์สงู สุด เนื่องจากมีตวั แทนที่มีชื่อเสียง มีประสบการณ์ในระดับโลก และตัวแทนจะได้ รับผลประโยชน์
สอดคล้ องกับราคาซื ้อขาย บริ ษัทฯ มีการประชาสัมพันธ์ในสือ่ ทีห่ ลากหลายทัว่ ถึง และยาวนานเพียงพอ นอกจากนี ้ใน
การประมูลครัง้ นี ้ยังมีผ้ แู จ้ งความจานงถึง 7 รายที่ไม่มคี วามเกี่ยวข้ องกัน และไม่มีความเกี่ยวข้ องกับบุคคลที่เกี่ยวโยง
กัน (6 รายไม่มีความเกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ 1 รายเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน) นอกจากนี ้บริ ษัทฯ ยังมีการกาหนดราคาขัน้
ต่าที่สงู กว่าราคาประเมินจากผู้ประเมินอิสระ 3 ราย
โดยในการประมูลมีผ้ ซู ื ้อเสนอความจานงในการเข้ าร่วมประมูลจานวน 7 รายดังนี ้:
บริษัท
1 บริ ษัท เรนด์ ดีเวอลอปเม้ นท์ จากัด (Rende Development Co., Ltd.)
2 บริ ษัท เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (KPN Group Corporation Limited)
3 บริ ษัท พรทองหล่อ จากัด (Phorn Thonglor Co., Ltd.)
4 บริ ษัท เกษมทรัพย์สริ ิ 4 จากัด (Kasemsubsiri 4 Co., Ltd.)
5 บริ ษัท เกรส ไอวอรี่ จากัด (Grace Ivory Co., Ltd.)
6 บริ ษัท สยามพิวรรธน์ จากัด (Siam Piwat Co., Ltd.)
7 บริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตท (มหาชน) จากัด (Pruksa Real Estate Plc.)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
นักลงทุน
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

ที่มา: CIT

ผู้ชนะประมูลคือ KSS4 ซึง่ เสนอราคา 1,809.80 ล้ านบาทสูงกว่าราคาขันต
้ ่าที่บริษัทฯ กาหนด 259.81 ล้ านบาท
4.4.2 ข้ อดี และข้ อด้ อยของการทารายการกับบุคคลที่ไม่ เกี่ยวโยงกัน
เนื่องจากการเข้ าทารายการในครัง้ นี ้เป็ นการประมูล โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ พิจารณาจากขันตอนและ
้
วิธีการแต่งตังตั
้ วแทนในการดาเนินการขายทรัพย์สนิ วิธีการประมูล วิธีการกาหนดราคาขันต
้ า่ และเงื่อนไขในการชาระเงิน
ซึง่ ผู้เข้ าประมูลทุกรายจะต้ องปฏิบตั ิเหมือนกัน ดังนันการท
้
ารายการกับบุคคลที่ไม่เกี่ยวโยงกัน จะมีข้อดีเมื่อบริ ษัทฯ เข้ าทา
รายการกับบุคคลที่ไม่เกี่ยวโยงกันที่เสนอราคาสูงที่สดุ และจะมีข้อด้ อยเมื่อบริ ษัทฯเข้ าทารายการกับบุคคลที่ไม่เกี่ยวโยงกัน
ที่เสนอราคาต่ากว่าราคาที่มีผ้ เู สนอสูงสุด
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4.5 ความเสี่ยงของการเข้ าทารายการ
1) ความเสีย่ งจากการไม่ได้ รับชาระเงิน
เนื่องจาก KSS4 เป็ นบริ ษัทที่จดทะเบียนขึ ้นใหม่ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2557 ด้ วยทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
ทาให้ บริ ษัทฯ มีความเสีย่ งที่ KSS4 จะไม่สามารถชาระเงินได้ ตามราคาเสนอซื ้อคือ 1,809.81 ล้ านบาท อย่างไรก็ดีบริษัทฯ
ได้ รับหนังสือให้ การสนับสนุนทางการเงินจาก WTT (ผู้ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 99.97 ใน KSS4) ออกให้ ณ วันที่ 22 กันยายน
2557 เพื่อสนับสนุนทางการเงินแก่ KSS4 ทังนี
้ ้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ ตรวจสอบรายละเอียดของ WTT (รายละเอียด
ตามเอกสารแนบ 2) และเชื่อได้ วา่ WTT มีศกั ยภาพเพียงพอในการสนับสนุน KSS4 ให้ สามารถชาระเงินได้ ตามราคาเสนอ
ซื ้อคือ 1,809.81 ล้ านบาท เนื่องจาก WTT มีทนุ ชาระแล้ ว 7,650.00 ล้ านบาท และจากงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556 WTT มีสนิ ทรัพย์รวม 31,074.60 ล้ านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 6,268.10 ล้ านบาท และสินทรัพย์หมุนเวียน 10,631.49
ล้ านบาท รวมทังมี
้ กลุม่ ผู้ถือหุ้นสูงสุด (Ultimate Shareholder) คือ กลุม่ สิริวฒ
ั นภักดี ซึง่ มีชื่อเสียง และมีฐานะทางการเงิน
ที่มนั่ คง
4.6 ความเหมาะสมด้ านราคาของสินทรัพย์ ท่ จี าหน่ ายไป
เมื่อพิจารณาความเหมาะสมด้ านราคาสาหรับการเข้ าทารายการในครัง้ นี ้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระทาการ
ประเมินมูลค่าที่ดินและสิง่ ปลูกสร้ างที่จะจาหน่ายไปทังสิ
้ ้น 2 วิธี ประกอบด้ วย
1) วิธีมลู ค่าตามบัญชีสทุ ธิ (Book Value Approach)
2) วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของทรัพย์สนิ (Adjusted Book Value Approach)
เนื่องจากทรัพย์สนิ ที่จะจาหน่ายไปในครัง้ นี ้เป็ นที่ดินพร้ อมสิง่ ปลูกสร้ างที่บริ ษัทฯ ใช้ เป็ นศูนย์กระจายสินค้ า ไม่มี
ค่าเช่าหรื อรายได้ จากทรัพย์สนิ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมิได้ ทาการประเมินด้ วยวิธีมลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงิน
สด (Discounted Cash Flow Approach: DCF) อย่างไรก็ดีในการประเมินโดยวิธีการปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของ
ทรัพย์สนิ บริ ษัทฯ ได้ วา่ จ้ างผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ อิสระ 3 ราย โดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ อิสระได้ ใช้ วิธีคิดจากต้ นทุน
(Cost Approach) และวิธีวิเคราะห์จากรายได้ (Income Approach) เพื่อเป็ นการเปรียบเทียบ (LYNN และ CPM ส่วน
CIT มิได้ ประเมินสินทรัพย์โดยวิธีวิเคราะห์จากรายได้ ดังนันที
้ ่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมิได้ ใช้ ข้อมูลของ CIT ในการให้
ความเห็นโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพียงนาเสนอรายงานการประเมินสินทรัพย์ของ CIT ให้ ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นข้ อมูลเพิม่ เติม
เท่านัน)
้
4.6.1 วิธีมูลค่ าตามบัญชีสุทธิ (Book Value Approach)
การประเมินมูลค่าโดยวิธีนี ้ จะแสดงให้ เห็นถึงมูลค่าของสินทรัพย์ซงึ่ ปรากฏตามบัญชี ของทรัพย์สนิ ณ ขณะใด
ขณะหนึง่ โดยในที่นี ้เป็ นการประเมินจากมูลค่าตามบัญชีของทรัพย์สนิ ตามงบการเงินภายในบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน
2557 ซึง่ สรุปได้ ดงั นี ้:
รายการทรัพย์ สิน
มูลค่ า (บาท)
1. ท่าเรื อ
1,148,292.65
2. เครน
224,127.59
3. สิง่ ปลูกสร้ าง
8,134,701.06
4. ที่ดิน
1,281,280,000.00
รวมมูลค่าทังหมด
้
1,290,787,121.30
ที่มา: งบการเงินภายในบริษัทฯ
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การประเมินมูลค่าสินทรัพย์โดยวิธีมลู ค่าตามบัญชีสทุ ธิ (Book Value Approach) จะได้ มลู ค่าของสินทรัพย์ที่จะ
จาหน่ายไป 1,290,787,121.30 บาท
4.6.2 วิธีปรับปรุ งมูลค่ าตามบัญชีของทรัพย์ สิน (Adjusted Book Value Approach)
วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีบริษัทฯ ว่าจ้ างผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ อิสระประเมินราคาโดยวิธีมลู ค่าตลาดของ
ที่ดินโดยอ้ างอิงจากการประเมินราคาสินทรัพย์โดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ อิสระ ทังนี
้ ้บริ ษัทฯได้ วา่ จ้ างผู้ประเมินราคา
ทรัพย์สนิ อิสระที่ได้ รับความเห็นชอบจากสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สนิ แห่งประเทศไทย (“VAT”) และเป็ นบริ ษัทประเมิน
มูลค่าทรัพย์สนิ ในตลาดทุนและผู้ประเมินหลักที่ได้ รับความเห็นชอบจาก สานักงาน ก.ล.ต. จานวน 3 ราย เพื่อทาการ
ประเมินมูลค่าที่ดินและสิง่ ปลูกสร้ างที่จะเข้ าทารายการดังนี ้:
1. บริ ษัท ไทยประเมินราคา ลินน์ ฟิ ลลิปส์ จากัด (“LYNN”) รายงาน ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2557
2. บริ ษัท ซี.ไอ.ที. พรอพเพอร์ ตี ้ คอนซัลแทนส์ จากัด (“CIT”) รายงาน ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2557
3. บริ ษัท ซีพีเอ็ม แคปปิ ทัล จากัด (“CPM”) รายงาน ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2557
4.6.2.1 สรุ ปการประเมินมูลค่ าที่ดนิ และสิ่งปลูกสร้ างสาขาธนบุรี โดย LYNN
LYNN
ทาการประเมินมูลค่าที่ดินและสิง่ ปลูกสร้ างที่จะซื ้อขายโดยมีวตั ถุประสงค์ในการประเมินเพื่อซื ้อขาย
สินทรัพย์ (สามารถเปิ ดเผยต่อสาธารณะได้ ) ทังนี
้ ้ LYNN มีความเห็นว่าการใช้ ประโยชน์ในทีด่ ินที่มีความเหมาะสมและให้
ประโยชน์สงู สุด และดีที่สดุ ของทรัพย์สนิ คือการพัฒนาในเชิงพาณิชยกรรม ทังในด้
้ านที่อยูอ่ าศัย, สถานประกอบการ โดย
การประเมินในครัง้ นี ้ LYNN ในฐานะผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ อิสระได้ ตรวจสอบและพิจารณาปั จจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับ
ทรัพย์สนิ ที่ประเมินมูลค่า อาทิเช่น ลักษณะสิทธิตามกหมาย ลักษณะเฉพาะของทรัพย์สนิ ความเหมาะสมในการใช้
ประโยชน์ สภาพการตลาดทัว่ ไป พร้ อมข้ อจากัดต่างๆ และสมมติฐานเพิม่ เติม/พิเศษ หรื อเงื่อนไขพิเศษเฉพาะการประเมิน
ซึง่ การประเมินครัง้ นี ้ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ อิสระเลือกใช้ การประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับลักษณะของทรัพย์สนิ คือ 1)
วิธีการคิดจากต้ นทุน (Cost Approach) 2) วิธีมลู ค่าบังคับขาย (Forced Sale Value) และ 3) วิธีการตังสมมุ
้ ตฐิ านในการ
พัฒนา (Hypothetical Development Method) ซึง่ มีพื ้นฐานใกล้ เคียงกับวิธีวิเคราะห์จากรายได้ (Income Approach)
1) วิธีการคิดจากต้ นทุน (Cost Approach)
ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ อิสระได้ ประเมินมูลค่าสิง่ ปลูกสร้ างและเครื่ องจักรโดยประมาณการต้ นทุนในการสร้ าง
อาคาร และเครื่ องจักรใหม่ทดแทนตามราคา ณ ปั จจุบนั แล้ วหักด้ วยค่าเสือ่ มราคาตามอายุการใช้ งาน (Cost Approach)
และบวกกับมูลค่าตลาดของที่ดิน (Market Approach) ซึง่ จะได้ มลู ค่าของทรัพย์สิน โดย LYNN คัดเลือกข้ อมูลตลาดของ
ที่ดินเปล่าที่มศี กั ยภาพใกล้ เคียงกันกับทรัพย์สนิ ที่จะเข้ าทารายการมาเป็ นข้ อมูลที่ใช้ สาหรับวิเคราะห์เปรี ยบเทียบจานวน 5
ราย โดยพิจารณาจากปั จจัยที่มีผลกระทบต่อมูลค่า เช่น ทาเลที่ตงขนาดและรู
ั้
ปร่างที่ดิน ระดับที่ดิน การคมนาคม
สาธารณูปโภค และลักษณะการใช้ ประโยชน์ในปั จจุบนั เป็ นต้ น จากนัน้ ให้ คะแนนโดยวิธีถ่วงน ้า หนัก (Weighted Quality
Score : WQS) เป็ นตัวปรับราคาในการเปรี ยบเทียบกับทรัพย์สนิ ซึง่ รายละเอียดของข้ อมูลตลาดที่นามาเปรี ยบเทียบและ
การให้ คะแนน WQS โดย LYNN สรุปได้ ดงั นี ้
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ข้ อมูลตลาดเปรียบเทียบเพื่อประเมินมูลค่ าที่ดนิ จัดทาโดย LYNN
รายละเอียด

ที่ดินของบริ ษัทฯ

1

2

3

4

5

ลักษณะทรัพย์สิน / ข้ อมูล

ที่ดินติดแม่น ้าเจ้ าพระยา

ที่ดินติดแม่น ้าเจ้ าพระยา

ที่ดินติดแม่น ้าเจ้ าพระยา

ที่ดินติดแม่น ้าเจ้ าพระยา

ที่ดินติดแม่น ้าเจ้ าพระยา

ที่ดินติดแม่น ้าเจ้ าพระยา

ทาเลที่ตงั ้

ติดถนนเจริญนคร และซอย
เจริญนคร 57/1

ซอยเจริญนคร 53
(เข้ าซอย 170 เมตร)

ติดทางสาธารณประโยชน์และ
ทางภาระจายอม

ซอยเจริญนคร 39

ซอยเจริญนคร 27

ระยะห่างจากสินทรัพย์

ติดถนนเจริญนคร และซอย
เจริญนคร 15
(เขตทางถนนกรุงธนบุรี)
-

ประมาณ 2 กม.

ประมาณ 2 กม.

ประมาณ 1.8 กม.

ประมาณ 1.5 กม.

ประมาณ 1 กม.

เนื ้อที่ดิน (ไร่-งาน-วา)

10-0-04 ไร่

29-0-71.9 ไร่

3-1-93 ไร่

1-3-61 ไร่

1-3-61 ไร่

5-0-8 ไร่

รูปร่างแปลงทีด่ ิน

หลายเหลี่ยม

หลายเหลี่ยม

สี่เหลี่ยมผืนผ้ า

สี่เหลี่ยมผืนผ้ า

สี่เหลี่ยมผืนผ้ า

สี่เหลี่ยมผืนผ้ า

ขนาด กว้ างxยาว (เมตร)

หน้ ากว้ างติดถนน 46 ม. ติด
แม่น ้าเจ้ าพระยา 183 ม.
-

70X115 ม.

หน้ ากว่า 30 ม.

-

ติดแม่น ้า 62 ม.

ระดับดิน2

หน้ ากว้ าง 60 ม. ติดแม่น ้า
เจ้ าพระยา 48 ม.
เสมอถนน

-

-

-

-

จานวนด้ านติดถนน

2 ด้ าน

2 ด้ าน

1 ด้ าน

1 ด้ าน

1 ด้ าน

1 ด้ าน

ลักษณะถนน(ผิวจราจร)

ค.ส.ล.

ค.ส.ล.

ค.ส.ล.

ค.ส.ล.

ค.ส.ล.

ค.ส.ล.

ความกว้ าง / เขตทาง

-

-

-

-

-

พร้ อม

พร้ อม

พร้ อม

พร้ อม

พร้ อม

พร้ อม

ราคาเสนอขาย

-

ตารางวาละ 154,230 บาท

ตารางวาละ 260,000 บาท

ตารางวาละ 289,000 บาท

ตารางวาละ 125,000 บาท

ตารางวาละ 120,000 บาท

ข้ อดี / ข้ อเสีย
วัน เดือน ปี ข้ อมูล

ย่านชุมชนพักอาศัย / ใกล้
รถไฟฟ้า
พฤษภาคม 2557

ย่านชุมชนพักอาศัย / ใกล้
รถไฟฟ้า
พฤษภาคม 2557

ย่านชุมชนพักอาศัย / ใกล้
รถไฟฟ้า
พฤษภาคม 2557

ย่านชุมชนพักอาศัย / ใกล้
รถไฟฟ้า
พฤษภาคม 2557

ย่านชุมชนพักอาศัย / ใกล้
รถไฟฟ้า
พฤษภาคม 2557

ย่านชุมชนพักอาศัย / ใกล้
รถไฟฟ้า
พฤษภาคม 2557

แหล่งข้ อมูล

-

ประกาศขาย

ประกาศขาย

ประกาศขาย

ประกาศขาย

ประกาศขาย

โทร. 081-400-8047

โทร. 087-800-6262

โทร. 081-496-1545

โทร. 081-146-4822

โทร. 086-570-3038

สาธารณูปโภคที่มี

3

สถานที่ตดิ ต่อ โทรศัพท์ติดต่อ

หมายเหตุ: 1) การเลือกที่ดินเปรียบเทียบ LYNN ได้ เลือกที่ดินที่มีทาเล และลักษณะใกล้ เคียงกับทีด่ ินของบริษัทฯ มากที่สดุ ที่สามารถหาได้ ทังนี
้ ก้ ารที่จะหาที่ดินที่มีลกั ษณะเหมือนกับที่ดินของบริษัทฯ มีความเป็ นไปได้ ยาก
โดยในการคานวณมูลค่า LYNN ได้ มีการปรับค่าถ่วงน ้าหนักเพื่อให้ สอดคล้ องกับหลักการประเมินราคาในส่วนของปั จจัยต่างๆ
2) ระดับที่ดินส่วนใหญ่มีพื ้นที่ตา่ กว่าทีด่ ินของบริ ษัทฯ เนื่องจากที่ดินของบริ ษัทฯ เป็ นที่ดินเสมอถนนใหญ่สว่ นที่ดินอื่นๆส่วนใหญ่เป็ นทีด่ ินมีระดับเสมอกับซอยจึงมีระดับที่ต่ากว่า
3) ความพร้ อมของสาธารณูปโภคนันที
้ ด่ ินทุกแปลงมีสาธารณูปโภคพร้ อมแต่อาจจะมีความแตกต่างกันที่ระยะทางในการติดตังสาธารณู
้
ปโภค เช่นระยะห่างจากชุมสายโทรศัพท์หรือท่อประปาหลัก เป็ นต้ น
บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้ นท์ จากัด
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บริษัท เสริมสุข จากัด(มหาชน)

การถ่ วงนา้ หนักทรัพย์ สนิ เพื่อประเมินมูลค่ า จัดทาโดย LYNN
ปั จจัย

นา้ หนัก
(ร้ อยละ)

ข้ อมูล1

ข้ อมูล2

ข้ อมูล3

ข้ อมูล4

ข้ อมูล5

ทรัพย์ สินที่ประเมิน
ราคา

ทาเล / ที่ตงที
ั ้ ่ดิน
30.0
4.5
3.5
3.5
2
3
5
ขนาดรูปร่างที่ดิน
25.0
0.5
4
4.5
5
3.5
1.5
ระดับที่ดิน
10.0
4
3
3
3
2.5
5
การคมนาคม
10.0
5
3.5
3.5
3.5
3
5
สาธารณูปโภค
10.0
5
4
4
3.5
4
5
ศักยภาพการพัฒนา
15.0
3
4
4.5
2.5
3
3.5
รวม
100.0
332.5
370
390
322.5
317.5
390
หมายเหตุ: 1) รายละเอียดการให้ คะแนน ดีมาก=5, ดี=4, ปานกลาง=3, ค่อนข้ างน้ อย=2, น้ อย=1
2) สาหรับการให้ คะแนนเพื่อปรับค่าถ่วงน ้าหนักนันผู
้ ้ ประเมินราคาสินทรัพย์อสิ ระใช้ ปั จจัยพื ้นฐานในการถ่วงน ้าหนักในเขตกรุงเทพฯ ทังนี
้ ้การถ่วงน ้าหนักอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานทีข่ องสินทรัพย์
3) การให้ คะแนนเปรียบเทียบผู้ประเมินสินทรัพย์อิสระใช้ วิจารณญาณ และประสบการณ์ในการให้ คะแนน ตามวิชาชีพ เช่นขนาดรูปร่างที่ดิน ที่ดนิ ที่มีขนาดพอเหมาะกว่าจะได้ คะแนนมากกว่าเนื่องจากสามารถ
ใช้ ทาประโยชน์ได้ งา่ ยกว่า และมีการลงทุนที่น้อยกว่า ซึง่ จะสอดคล้ องกับคะแนนด้ านศักยภาพการพัฒนา

บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้ นท์ จากัด

หน้ า 31/59

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

บริษัท เสริมสุข จากัด(มหาชน)

ราคาตลาด (Sale Price) และการให้ คะแนนถ่ วงนา้ หนัก (Weighted Quality Score: WQS) จัดทาโดย LYNN
ข้ อเปรียบเทียบ

ทรัพย์ สินที่ประเมิน
ราคา

ข้ อมูล1

ข้ อมูล2

ข้ อมูล3

ข้ อมูล4

ข้ อมูล5

ราคาเสนอขาย (บาท/ตรว.)

154,230

260,000

289,000

125,000

120,000

ราคาปรับ (บาท/ตรว.)

130,000

250,000

270,000

115,000

110,000

ค่าตัวแปรทางคณิตศาสตร์
R Square

0.9760

Standard Deviation

14,001.29

Intercept

-666164.51

Slope

2,427.6032

ราคาที่ดิน (บาท/ตรว.)

280,601

ราคาที่ดิน ปั ดเศษ (บาท/ตรว.)

280,000

รวมราคาทีดิน (บาท)

1,121,120,000

บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้ นท์ จากัด
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บริษัท เสริมสุข จากัด(มหาชน)

ตารางราคาสิ่งปลูกสร้ างจัดทาโดย LYNN
ที่

รายละเอียดสิ่งปลูกสร้ าง

เนือ้ ที่ (ตร.ม)

ราคาต้ นทุนค่ าก่ อสร้ างใหม่ 3
ราคา/หน่ วย
(บาท/หน่ วย)

1

มูลค่ า (บาท)

ค่ าเสื่อมราคา (ร้ อยละ)
หักค่ าเสื่อม
ราคาตาม
มาตรฐาน

เพิ่มค่ าดูแล
รักษาหรือ
ซ่ อมแซม4

สรุ ปค่ าเสื่อม
ราคา

ราคาสิ่งปลูกสร้ างตามสภาพ
ปั จจุบัน
มูลค่ า (บาท)
รวมมูลค่ าย่ อย
(บาท)

อาคารสานักงานสูง 2 ชันพร้
้ อมส่วนต่อเติม

5,141,880

-พื ้นที่สว่ นสานักงาน

592

9,000

5,328,000

-28.0

8.0

-20.0

4,262,400

-พื ้นที่สว่ นต่อเติม

349

3,500

1,221,500

-28.0

0.0

-28.0

879,480

2

โรงเก็บของ (เปิ ดโล่ง)

750

5,000

3,750,000

-46.2

3.0

-43.2

2,130,000

2,130,000

3

อาคารคลังสินค้ า

1,350

6,500

8,775,000

-36.3

4.0

-32.3

5,940,675

5,940,675

4

โกดังเก็บของ

270

5,500

1,485,000

-46.2

3.0

-43.2

843,480

843,480

5

อาคารแผนกยานพาหนะ พร้ อมส่วนต่อเติม

1,286,010

-พื ้นทีสว่ นสานักงาน

162

5,500

891,000

-28.0

3.0

-25.0

668,250

-พื ้นที่สว่ นต่อเติม

286

3,000

858,000

-28.0

0.0

-28.0

617,760

6

อาคารสานักงานและห้ องน ้า-สาขา

216

6,500

1,404,000

-46.2

5.0

-41.2

825,552

825,552

7

ป้อมยาม

33

6,000

198,000

-28.0

5.0

-23.0

152,460

152,460

8

ท่าเทียบเรือ

672

18,000

112,096,000

-60.0

10.0

-50.0

6,048,000

6,048,000

9

ลาน ค.ส.ล.+บ่อพัก+ท่อระบายน ้า

11,512

1,500

17,268,000

-46.2

2.0

-44.2

9,635,544

9,635,544

รวมราคาประเมินสิ่งปลูกสร้ าง
สรุ ปราคาประเมินสิ่งปลูกสร้ าง (ปั ดเศษ)

32,003,601
32,000,000

หมายเหตุ 1) ราคาสิง่ ปลูกสร้ างใช้ ตามมาตรฐานสมาคมผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ แห่งประเทศไทย
2) อายุอาคารอ้ างอิงจากใบขออนุญาตปลูกสร้ าง, ใบอนุญาตให้ ทาสิง่ ล่วงล ้าลาน ้า และในส่วนที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ อ้างอิงจากใบอนุญาตให้ ใช้ สถานที่เป็ นที่สะสมอาหาร
3) ราคาสิง่ ปลูกสร้ างที่ประเมินให้ นี ้รวมถึงต้ นทุนต่างๆ ดังนี ้ 1. ค่าวัสดุและแรงงานในการก่อสร้ าง 2. ค่าประกันอาคารขณะก่อสร้ าง 3. ค่าดาเนินการ, กาไร, ภาษี อากร 4. งานเตรี ยมการและโครงสร้ างชัว่ คราว 5. งานระบบต่างๆภายในอาคาร
6. งานตกแต่งภายในอาคารที่ตดิ ตรึง (Built in) 7. งานโครงเหล็กและงานโครงสร้ างรองรับอุปกรณ์และเครื่ องจักร 8. ค่าใช้ จา่ ยเบ็ดเตล็ดต่างๆเช่น ค่าติดต่อราชการ, เครื่ องจักร (เครน, ลิฟต์) 9. ค่าสารวจ, ออกแบบ, ควบคุมงานและบริ หาร
ขณะก่อสร้ าง
4) วิธีคดิ ค่าเปอร์ เซ็นการดูแลรักษาหรื อซ่อมแซม 0-19% = ไม่มี (อาคารถูกปล่อยทิ ้งร้ าง, ขาดการดูแลรักษา), 20-39% = พอใช้ (อาคารยังใช้ งานหรื อเปิ ดดาเนินการอยู่แต่ขาดการดูแลรักษา), 40-59% = ปานกลาง (อาคารและงานระบบมีการ
ดูแลบารุ งรักษาตามสภาวะปกติ), 60-79% = ดี (อาคารมีการปรับปรุงซ่อมแซมจนดูเหมือนใหม่), 80-100% = ดีมาก (อาคารใหม่)

บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้ นท์ จากัด
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บริษัท เสริมสุข จากัด(มหาชน)

รายงานคานวณเครื่องจักรจัดทาโดย LYNN
เครื่องจักร

ต้ นทุน
ทดแทนใหม่

ซือ้ เมื่อ

อายุ (ปี )

ผ่ านงาน (ปี )

ค่ าคงเหลือ
ตามอายุ
งาน
(ร้ อยละ)

สภาพตาม
เกณฑ์ การ
ใช้ งาน

สภาพที่ให้
ขณะสารวจ
(ร้ อยละ)

ค่ าปั จจัย
ทางสภาพ
การคานวณ

ค่ าปั จจัย
ค่ าเสื่อม
ค่ าเสื่อมทาง
ทางสภาพ ราคาใช้ สอย เศรษฐกิจ
เครื่องจักรที่
(F)
(E)
เหมาะสม
(C)
0.93
1.00
1.00

มูลค่ าตลาด

มูลค่ าปั ด
เศษ

ปั น้ จัน่ (Tower Crane) 1,122,221.14
2544
20
12.5
37.5
56.25
32.50
0.93
391,374.62
391,000
1 เครื่อง
หมายเหตุ: MV = RCN x (1-n/N) x C x F x E
MV = มูลค่าตลาด, RCN= ค่าต้ นทุนทดแทนใหม่, N = อายุการใช้ งาน, n = จานวนปี ที่ใช้ งาน, F = ค่าเสื่อมทางประโยชน์ใช้ สอย (%) ในที่นี ้คือ 1.0, E = ค่าเสื่อมทางเศรษฐกิจในที่นี ้คือ 1.0, C ค่าสภาพปั จจุบนั ในที่นี ้คือ
0.93

สรุ ปมูลค่ าทรัพย์ สนิ ตามวิธีการคิดจากต้ นทุน (Cost Approach)
รายละเอียด

บาท
1,121,120,000
32,000,000
391,000
1,153,511,000

มูลค่าตลาดของที่ดิน
มูลค่าตลาดของสิง่ ปลูกสร้ าง
มูลค่าตลาดของเครื่ องจักร
รวมมูลค่ าตลาดของที่ดนิ สิ่งปลูกสร้ าง และเครื่องจักร

LYNN ได้ ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ของบริ ษัทด้ วยวิธีพิจารณาจากต้ นทุน (Cost Approach) และได้ มลู ค่าประเมินทรัพย์สนิ เท่ากับ 1,153.51 ล้ านบาท

บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้ นท์ จากัด
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บริษัท เสริมสุข จากัด(มหาชน)

2) วิธีการประเมินทรัพย์ สนิ เพื่อกาหนดราคาบังคับขาย (Force Sale)
ลาดับ

คุณสมบัติของทรัพย์ สิน

1
2
3
4
5
6

ผลกระทบทางเศรษฐกิจ
การใช้ ประโยชน์ และศักยภาพในการพัฒนา
กฎหมาย และข้ อห้ าม ข้ อกาหนดต่างๆ
ทาเลที่ตงั ้
ระบบสาธารณูปโภค และการคมนาคม
ลักษณะทางกายภาพ
รวมคะแนน
หมายเหตุ: 1) ระดับตัวคูณ 4=ดีมาก, 3=ดี, 2=ปานกลาง, 1=ต่า, 0=ต่ามาก
2) การให้ คะแนนขึ ้นอยูก่ บั วิจารณญาณ และประสบการณ์ของผู้ประเมินทรัพย์สินอิสระ

นา้ หนัก

ตัวคูณ

คะแนน

5
5
3
3
2
2

3
3
3
3
3
3

15
15
9
9
6
6
60

ราคาบังคับขาย (Force Sale)
คะแนน
มากกว่า 69
68-57
56-45
44-33
32-21
20-0

ส่ วนลด
10%
20%
30%
35%
45%
50%

ส่วนลดร้ อยละ 20 ของราคาประเมินมูลค่าตลาดของที่ดิน สิง่ ปลูกสร้ าง และเครื่ องจักรตามวิธีต้นทุน (Cost Approach) 1,153,120,000 บาท
ส่วนลดร้ อยละ 30 ของราคาประเมินมูลค่าเครื่ องจักร 391,000 บาท
สรุปมูลค่าทรัพย์สนิ ตามราคาบังคับขาย (Force Sale) เป็ นเงิน 922.77 ล้ านบาท

บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้ นท์ จากัด
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3) วิธีตงั ้ สมมติฐานการพัฒนา (Hypothetical Development Method)
LYNN ใช้ วิธีตงสมมติ
ั้
ฐานในการพัฒนา (Hypothetical Development Method) โดยการคานวณมูลค่าปั จจุบนั ของรายได้ ที่เป็ นกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) โดยพิจารณาถึง
ความสามารถในการสร้ างรายได้ เชิงพาณิชย์จากสินทรัพย์เพื่อเป็ นข้ อมูลในการกาหนดสมมติฐานในส่วนของรายได้ และค่าใช้ จา่ ย สมมติฐานในการประเมินราคาทรัพย์สนิ รายละเอียดดังนี ้:
สมมติฐาน

รายละเอียด

สถานที่ตง:ั ้
อัตราส่วนพื ้นที่อาคารรวมต่อพื ้นที่ดิน:
อัตราส่วนพื ้นที่วา่ งต่อพื ้นที่อาคารรวม:
สมมติฐานก่อสร้ างอาคาร:
ขนาดพื ้นที:่

ที่ดินประเภทที่อยูอ่ าศัยหนาแน่นมาก (เขตพื ้นที่สีน ้าตาล)
FAR (ต่อ1) 6 เท่าของพื ้นที่ดิน
OSR (ร้ อยละ) 5 ของพื ้นที่อาคาร
ขนาด 35x40 เมตร สูง 70 ชัน้ ขนาดของ พื ้นที่ก่อสร้ าง 96,096.00 ตารางเมตร
โฉนดที่ดินเลขที่ 1415 เนื ้อที่ 10-0-04 ไร่ หรือ 4,004.00 ตารางวา หักพื ้นที่สว่ นที่ก่อสร้ างอาคาร (ที่ตงอาคาร)
ั้
3,240.00 ตร.ม หรือ 810.00 ตารางวา คงเหลือ
พื ้นที่สว่ นกลาง (พื ้นที่วา่ งรอบอาคาร) 7- 3-94 ไร่ หรือ 3,194 ตารางวา
สิ่งปลูกสร้ าง:
ห้ องชุดพักอาศัยขนาด 95.00 ตร.ม หรื อ จานวน 708ห้ อง อาคารพักอาศัยสูง 70 ชันขนาด
้
35x40 เมตร พื ้นที่ 96,096.00 ตารางเมตร
มูลค่ าโครงการ
รายละเอียด
ค่าก่อสร้ างอาคาร:
4,324.32 ล้ านบาท
งานพัฒนาสารณูปโภค:
39.61 ล้ านบาท
สิ่งอานวยความสะดวก:
61.30 ล้ านบาท
รวมมูลค่าโครงการ
4,425,23 ล้ านบาท
รายได้
รายละเอียด
ราคาขายเฉลี่ย
120,000 บาทต่อ ตร.ม
พื ้นที่ขายรวม
67,267.20 ตร.ม
รวมรายได้
8,072.06 ล้ านบาท
ระยะเวลาในการขาย
กาหนดให้ ปีที่ 1 ขายได้ 20% ของมูลค่าโครงการ, กาหนดให้ ปีที่ 2 ขายได้ 18% ของมูลค่าโครงการ, กาหนดให้ ปีที่ 3 ขายได้ 16% ของมูลค่าโครงการ, กาหนดให้
ปี ที่ 4 ขายได้ 16% ของมูลค่าโครงการ, กาหนดให้ ปีที่ 5 ขายได้ 14% ของมูลค่าโครงการ,กาหนดให้ ปีที่ 6 ขายได้ 8% ของมูลค่าโครงการ, กาหนดให้ ปีที่ 7 ขาย
ได้ 8% ของมูลค่าโครงการ
อัตราคิดลด (Discount Rate)
8.4% (พิจารณาจากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลระยะเวลา 7 ปี = 3.33% + ความเสี่ยงจากการลงทุน, การดาเนินงาน, การขาดสภาพคล่อง = 5%)
ที่มา: รายงานการประเมินราคาสินทรัพย์ของ LYNN

บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้ นท์ จากัด

หน้ า 36/59

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ประมาณการรายได้ (ปี ที่)

บริษัท เสริมสุข จากัด(มหาชน)
1

2

3

4

5

6

7

1,614,412,800

1,452,971,520

1,291,530,240

1,291,530,240

1,130,088,960

645,765,120

645,765,120

885,470,949

708,376,759

708,376,759

708,376,759

619,829,664

442,735,474

354,188,379

12,915,302

11,623,772

10,332,242

10,332,242

9,040,712

5,166,121

5,166,121

12,915,302

11,623,772

10,332,242

10,332,242

9,040,712

5,166,121

5,166,121

12,915,302

11,623,772

10,332,242

10,332,242

9,040,712

5,166,121

5,166,121

85,563,878

77,007,491

68,451,103

68,451,103

59,894,715

34,225,551

34,225,551

49,586,373

39,669,098

39,669,098

39,669,098

34,710,461

24,793,187

19,834,549

ประมาณการรายจ่าย

กาไรสุทธิ
อัตราคิดลด
มูลค่าปั จจุบนั ของกาไรสุทธิ
คงเหลือมูลค่าที่ดิน
ราคาเฉลีย่ ต่อไร่

8,072,064

7,264,858

6,457,651

6,457,651

5,650,445

3,228,826

3,228,826

242,161,920

217,945,728

193,729,536

193,729,536

169,513,344

96,864,768

96,864,768

1,309,601,091

1,085,135,250

1,047,680,873

1,047,680,873

916,720,764

617,346,169

523,840,437

304,811,709

367,836,270

243,849,367

243,849,367

213,368,196

28,418,951

121,924,683

0.92293

0.85181

0.78616

0.72558

0.66966

0.61805

0.57042

281,321,374

313,326,205

191,705,638

176,931,830

142,884,496

17,564,450

69,548,734

1,193,282,727.00 บาท
119,209,063.64 บาท

มูลค่าที่ดินดิบ (บาท/ตร.ว)

298,022.66 บาท

มูลค่าที่ดินดิบ ปั ดเศษ (บาท/ตร.ว)

300,000.00 บาท

ที่มา: รายงานการประเมินราคาสินทรัพย์ของ LYNN

LYNN ได้ ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ของบริ ษัทฯ ด้ วยวิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) และได้ มลู ค่าประเมินทรัพย์สนิ เท่ากับ 1,193.28 ล้ านบาท
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สรุ ปมูลค่ าทรัพย์ สนิ จากการประเมินของ LYNN
รายละเอียด
มูลค่าตลาดของที่ดิน
มูลค่าตลาดของสิง่ ปลูกสร้ าง
มูลค่าตลาดของเครื่ องจักร
รวมมูลค่ าตลาดของที่ดนิ สิ่งปลูกสร้ าง และเครื่องจักร (Cost Approach)
มูลค่าบังคับขายของทีด่ ินและสิง่ ปลูกสร้ าง (Force Sale)
มูลค่าตามวิธีสมมุติฐานการพัฒนา (Hypothetical Development Method)

ล้ านบาท
1,121.12
32.00
0.39
1,153.51
922.76
1,193.28

ทังนี
้ ้ จากการประเมินมูลค่าของทรัพย์สนิ ทัง้ 3 วิธี ได้ แก่ 1) วิธีคิดจากต้ นทุน (Cost Approach) 2)มูลค่าบังคับขายของทีด่ ินและสิง่ ปลูกสร้ าง (Force Sale) และ 3) วิธีตงสมมติ
ั้
ฐานการ
พัฒนา (Hypothetical Development Method) ผู้ประเมินราคาอิสระพิจารณาเลือกใช้ วิธีคิดจากต้ นทุน (Cost Approach) ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ในครัง้ นี ้ดังนันมู
้ ลค่าทรัพย์สนิ จากการประเมิน
โดยผู้ประเมินราคาอิสระเท่ากับ 1,153.51 ล้ านบาท
4.6.2.2 ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่ อการประเมินราคาสินทรัพย์ ของ LYNN
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการเลือกใช้ วิธีการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ จากการพิจารณารายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ซึง่ จัดทาโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ อิสระ
ซึง่ ใช้ 1) วิธีคิดจากต้ นทุน (Cost Approach) ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ เท่ากับ 1,153.52 ล้ านบาท 2) วิธีการประเมินราคาสินทรัพย์เพื่อบังคับขาย (Force Sale) เท่ากับ 922.77 ล้ านบาท และ3)
วิธีสมมติฐานการพัฒนา (Hypothetical Development Method) ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ เท่ากับ 1,193.28 ล้ านบาท ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า วิธีคิดจากต้ นทุน (Cost
Approach) เป็ นวิธีการประเมินราคาทีด่ ินที่เหมาะสมที่สดุ เนื่องจากผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ อิสระได้ สารวจราคาทีด่ ินที่มีการซื ้อขายโดยทัว่ ไปในตลาดและราคาเสนอซื ้อเสนอขายจากที่ดินที่สามารถ
เปรี ยบเทียบกันได้ ในบริ เวณใกล้ เคียง โดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ อิสระประเมินราคาที่ดินจากการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบกับทีด่ ินที่มีลกั ษณะใกล้ เคียงกับที่ดินที่ประเมิน ที่มีการซื ้อขายในช่วงระยะเวลา
ที่ใกล้ เคียงกัน ทาให้ ได้ ราคาที่เป็ นปั จจุบนั และสะท้ อนมูลค่าของที่ดินที่ประเมินตามสภาพตลาดปั จจุบนั ได้ มากที่สดุ ส่วนสิง่ ปลูกสร้ างและเครื่ องจักรบนที่ดินนันผู
้ ้ ประเมินราคาอิสระประเมินมูลค่าโดย
วิธีคิดต้ นทุนทดแทนสิง่ ปลูกสร้ างตามราคาทดแทนใหม่หกั ด้ วยค่าเสือ่ มราคาสะสม ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าการประเมินมูลค่าสิง่ ปลูกสร้ างและเครื่ องจักรเป็ นการประเมินมูลค่าตามสภาพและ
การใช้ ประโยชน์ตา่ งๆ ทาให้ ได้ มลู ค่าสิง่ ปลูกสร้ างที่เหมาะสมที่สดุ ในขณะทีว่ ิธีพิจารณาจากราคาสินทรัพย์เพื่อบังคับขาย (Force Sale) และ วิธีสมมติฐานการพัฒนา (Hypothetical Development
Method) อาจไม่เหมาะกับการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ที่จาหน่ายไปในครัง้ นี ้เนื่องจากบริ ษัทฯ ไม่อยูใ่ นสถานการณ์ทจี่ ะต้ องมีการบังคับขายสินทรัพย์และสินทรัพย์ไม่อยูใ่ นสภาพที่สามารถใช้ ประโยชน์
ได้ อย่างสูงสุด อีกทังบริ
้ ษัทฯ ไม่มีแผนการ และความสามารถหลัก (“Core Competency”) ที่จะพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์ตามสมมติฐานการพัฒนา ดังนันที
้ ่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมี
ความเห็นสอดคล้ องกับผู้ประเมินอิสระที่เลือกใช้ ราคาประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ จากวิธีคิดจากต้ นทุน (Cost Approach)
บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้ นท์ จากัด
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4.6.2.3 สรุ ปการประเมินมูลค่ าที่ดนิ และสิ่งปลูกสร้ างสาขาธนบุรี โดย CPM
CPM ทาการประเมินมูลค่าที่ดินและสิง่ ปลูกสร้ างที่จะซื ้อขายโดยมีวตั ถุประสงค์ในการประเมินเพือ่ ทราบมูลค่าสินทรัพย์ (เพื่อประกอบการซื ้อ-ขายในวัตถุประสงค์สาธารณะ) ทังนี
้ ้ผู้
ประเมินราคาทรัพย์สนิ อิสระมีความเห็นว่าการใช้ ประโยชน์ในที่ดนิ ที่มีความเหมาะสมและให้ ประโยชน์สงู สุดและดีที่สดุ ของทรัพย์สนิ คือการพัฒนาในเชิงพาณิชยกรรมโดยพัฒนาโครงการอาคารชุด
พักอาศัย โดยในการประเมินในครัง้ นี ้ CPM ในฐานะผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ อิสระได้ ตรวจสอบและพิจารณาปั จจัยต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้ องกับทรัพย์สนิ ที่ประเมินมูลค่า อาทิเช่น ลักษณะสิทธิตามกฎหมาย
ลักษณะเฉพาะของทรัพย์สนิ ความเหมาะสมในการใช้ ประโยชน์ สภาพการตลาดทัว่ ไป พร้ อมข้ อจากัดต่างๆ และสมมติฐานเพิ่มเติม/พิเศษ หรื อเงื่อนไขพิเศษเฉพาะการประเมิน ซึง่ การประเมินครัง้ นี ้ผู้
ประเมินราคาทรัพย์สนิ อิสระเลือกใช้ การประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับลักษณะของทรัพย์สนิ คือ 1) วิธีการคิดจากต้ นทุน (Cost Approach) และ 2) วิธีการตังสมมุ
้ ติฐานในการพัฒนา (Hypothetical
Development Method) ซึง่ มีพื ้นฐานใกล้ เคียงกับวิธีวิเคราะห์จากรายได้ (Income Approach)
:
1) วิธีการคิดจากต้ นทุน (Cost Approach)
CPM ทาการประเมินมูลค่าทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสร้ างที่จะซื ้อขาย โดยเลือกใช้ วธิ ีการเปรี ยบเทียบราคาตลาด (Market Approach) สาหรับที่ดิน และวิธีคิดจากต้ นทุน (Cost
Approach) สาหรับสิง่ ปลูกสร้ างและเครื่ องจักร โดย CPM คัดเลือกข้ อมูลตลาดของทีด่ ินเปล่าที่มีศกั ยภาพใกล้ เคียงกันกับทรัพย์สนิ ที่จะเข้ าทารายการมาเป็ นข้ อมูลที่ใช้ สาหรับวิเคราะห์เปรียบเทียบ
จานวน 8 ราย โดยเลือกใช้ 3 รายที่มีลกั ษณะใกล้ เคียงกับสินทรัพย์ที่ประเมินที่สดุ โดยพิจารณาจากปั จจัยที่มีผลกระทบต่อมูลค่า เช่น ทาเล ที่ตงขนาดและรู
ั้
ปร่างที่ดิน ระดับที่ดิน การคมนาคม
สาธารณูปโภค และลักษณะการใช้ ประโยชน์ในปั จจุบนั เป็ นต้ น จากนัน้ ให้ คะแนนโดยวิธีถว่ งน ้า หนัก (Weighted Quality Score : WQS) เป็ นตัวปรับราคาในการเปรี ยบเทียบกับทรัพย์สนิ ซึง่
รายละเอียดของข้ อมูลตลาดที่นามาเปรี ยบเทียบและการให้ คะแนน WQS โดย CPM สรุปได้ ดงั นี ้:
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บริษัท เสริมสุข จากัด(มหาชน)

ข้ อมูลตลาดเปรียบเทียบเพื่อประเมินมูลค่ าที่ดนิ จัดทาโดย CPM
รายละเอียด

ข้ อมูลทางการตลาด
1

2

3

4

5

6

7

8

ที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ าง
ซอยไม่มีชื่อ แยกจากถนนท่า
ดินแดงมีด้านติดแม่น ้า
เจ้ าพระยา
0-2-87.0 ไร่
สี่เหลี่ยมผืนผ้ า
กว้ างประมาณ 150 ม. ยาว
80 ม.
เสมอถนน
1 ด้ านและติดแม่น ้า
เจ้ าพระยา
ค.ส.ล. สภาพดี กว้ าง 5 ม.
เขตทาง 6 ม.
สีน ้าตาล
ไฟฟ้ า,น ้าประปา,โทรศัพท์,
ท่อระบายน ้า
ตรว. ละ 175,000 บาท

ที่ดินว่างเปล่า
ซอยสมเด็จเจ้ าพระยา 5

ที่ดินว่างเปล่า
ซอยท่าดินแดง 20

ที่ดินว่างเปล่า
ติดถนนท่าดินแดง

ที่ดินว่างเปล่า
ซอยเจริ ญนคร 53 ห่างจาก ถ.
เจริ ญนคร 200 ม.

ที่ดินติดแม่น ้าเจ้ าพระยา
ติดถนน พระราม 3

ที่ดินว่างเปล่า
ซอยมไหศวรรย์ 6 ห่างจาก ถ.
พระราม3 400 ม.

ที่ดินว่างเปล่า
ซอยราษฎร์ บรู ณะ 23 ห่าง
จาก ถ. ราษฎร์ บรู ณะ 200 ม.

3-1-94 ไร่
สี่เหลี่ยมผืนผ้ า
กว้ างประมาณ 75 ม. ยาว 70
ม.
เสมอถนน
1 ด้ านและติดแม่น ้า
เจ้ าพระยา
ค.ส.ล. สภาพดี กว้ าง 5 ม.
เขตทาง 6 ม.
สีน ้าตาล
ไฟฟ้ า,น ้าประปา,โทรศัพท์,
ท่อระบายน ้า
ตรว. ละ 180,000 บาท

2-2-80 ไร่
สี่เหลี่ยมผืนผ้ า
กว้ างประมาณ 30 ม.
เสมอถนน
1 ด้ าน

3-2-2.4 ไร่
หลายเหลี่ยม
กว้ างประมาณ 76 ม. ยาว
182 ม.
เสมอถนน
3 ด้ าน

ค.ส.ล. สภาพดี กว้ าง 6 ม.
เขตทาง 8 ม.
สีน ้าตาล
ไฟฟ้ า,น ้าประปา,โทรศัพท์,
ท่อระบายน ้า
ตรว. ละ 170,000 บาท

ค.ส.ล. สภาพดี กว้ าง 12 ม.
เขตทาง 16 ม.
สีน ้าตาล
ไฟฟ้ า,น ้าประปา,โทรศัพท์,
ท่อระบายน ้า
ตรว. ละ 120,000 บาท

3-1-93 ไร่
หลายเหลี่ยม
กว้ างประมาณ 60 ม. ยาว
120 ม.
เสมอถนน
ติดซอยเจริ ญนคร 60 ม.
แม่น ้าเจ้ าพระยา 56 ม.
ค.ส.ล. สภาพปานกลาง กว้ าง
4 ม. เขตทาง 5 ม.
สีน ้าตาล
ไฟฟ้ า,น ้าประปา,โทรศัพท์

16-2-32 ไร่
สี่เหลี่ยมผืนผ้ า
กว้ างประมาณ 114 ม. ยาว
230 ม.
เสมอถนน
ติด ถ.พระราม3 114 ม.
แม่น ้าเจ้ าพระยา 124 ม.
ลาดยาง สภาพปานกลาง
กว้ าง 24 ม. เขตทาง 40 ม.
สีน ้าตาล
ไฟฟ้ า,น ้าประปา,โทรศัพท์

7-1-30 ไร่
หลายเหลี่ยม
กว้ างประมาณ 90 ม. ยาว
200 ม.
เสมอถนน
ติดซอยมไหศวรรย์ 6 40 ม.
แม่น ้าเจ้ าพระยา 90 ม.
ค.ส.ล. สภาพปานกลาง กว้ าง
4 ม. เขตทาง 5 ม.
สีน ้าตาล
ไฟฟ้ า,น ้าประปา,โทรศัพท์

5-2-00 ไร่
หลายเหลี่ยม
กว้ างประมาณ 20 ม. ยาว
200 ม.
เสมอถนน
ติดซอยราษฎร์ บรู ณะ23 100
ม.ติดแม่น ้าเจ้ าพระยา 80 ม.
ค.ส.ล. สภาพปานกลาง กว้ าง
4 ม. เขตทาง 5 ม.
สีส้ม
ไฟฟ้ า,น ้าประปา,โทรศัพท์

ตรว. ละ 285,000 บาท

ตรว. ละ 320,000 บาท

ตรว. ละ 250,000 บาท

ตรว. ละ 280,000 บาท

สภาพแวดล้ อม

ย่านที่อยูอ่ าศัย
และพาณิชยกรรม

ย่านที่อยูอ่ าศัย
และพาณิชยกรรม

ย่านที่อยูอ่ าศัย
และพาณิชยกรรม

ย่านที่อยูอ่ าศัย
และพาณิชยกรรม

ย่านที่อยูอ่ าศัย

ย่านที่อยูอ่ าศัย
และพาณิชยกรรม

ย่านที่อยูอ่ าศัย

ย่านที่อยูอ่ าศัย

วัน เดือน ปี ข้ อมูล

ณ วันสารวจ

ณ วันสารวจ

ณ วันสารวจ

ณ วันสารวจ

ณ วันสารวจ

ณ วันสารวจ

ณ วันสารวจ

ณ วันสารวจ

เงือนไข
สถานที่ติดต่อ โทรศัพท์
ติดต่อ

เสนอขาย
คุณศิริพร
083-664-9654

เสนอขาย
คุณสมมาตร์
086-777-3816

เสนอขาย
คุณสมศักดิ์
082-701-7111

ราคาขายปลายปี 2555
รหัสทรัพย์
41071S01G1P01676
บรรษัทบริ หารสินทรัพย์ไทย

เสนอขาย
คุณปิ ณ
089-449-5354

เสนอขาย
คุณภัทรพร
081-373-2955

เสนอขาย
คุณพลภัทร
096-051-9991

เสนอขาย
คุณสุขวุฒิ
088-8920-2453

ลักษณะทรัพย์สิน
ทาเลที่ตงั ้

เนื ้อที่ดิน (ไร่-งาน-วา)
รูปร่างแปลงที่ดิน
ขนาด กว้ างxยาว (เมตร)
ระดับดิน
จานวนด้ านติดถนน
ลักษณะถนน
(ผิวจราจร)
ผังเมือง1
สาธารณูปโภคที่มี
ราคาเสนอขาย

หมายเหตุ: 1) สีส้ม = ทีอยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง, สีนาตาล = ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
2) การเลือกที่ดนิ เปรี ยบเทียบ CPM ได้ เลือกที่ดนิ ที่มีลกั ษณะใกล้ เคียงกับที่ดนิ ของบริษัทฯ มากที่สดุ ที่สามารถหาได้ ทังนี
้ ้การทีจ่ ะหาที่ดนิ ที่มีลกั ษณะเหมือนกับที่ดนิ ของบริ ษัทฯมีความเป็ นไปได้ ยาก ทังนี
้ ้
มูลค่าผู้ประเมินอิสระได้ มีการปรับค่าถ่วงน ้าหนักเพื่อให้ สอดคล้ องกับหลักการประเมินราคาในส่วนของปั จจัยต่างๆ
3) CPM ได้ เลือกที่ดนิ 3 แห่งเพื่อเปรี ยบเทียบโดยเน้ นความเหมาะสมตามวิจารณญาณ และมีข้อมูลมากเพียงพอในการให้ คะแนนคุณภาพถ่วงน ้าหนัก
4) ที่ดนิ ที่ใช้ ในการเปรี ยบเทียบทัง้ 3 แห่งเป็ นที่ดนิ ติดแม่น ้าเจ้ าพระยาโดยที่มีหน้ ากว้ างที่เหมาะสม และมีขนาดและทาเลที่ตงสอดคล้
ั้
องกับที่ดนิ ของบริ ษัทฯ
5) แม้ ว่าที่ดนิ ที่ใช้ ในการเปรี ยบเทียบจะมีความแตกต่างในส่วนของผังเมือง แต่สามารถปรับปรุ งโดยใช้ คะแนนคุณภาพถ่วงน ้าหนักได้
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บริษัท เสริมสุข จากัด(มหาชน)

การถ่ วงนา้ หนักสินทรัพย์ เพื่อประเมินมูลค่ า จัดทาโดย CPM
รายละเอียด
เนื ้อที่ (ตรว.)
ราคาเสนอขาย (บาท / ตารางวา)
ราคาต่อรอง (บาท)
ราคาปรับแก้ เบื ้องต้ น

บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้ นท์ จากัด

ข้ อมูลตลาดเปรี ยบเทียบ
ข้ อมูล5
1,393.0
285,000
-14,250
270,000

ข้ อมูล6
6,632.0
320,000
0
320,000

ทรัพย์ สินที่ประเมินราคา
ข้ อมูล8
2,200.0
280,000
-14,000
266,000
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4,004.0
N/A
N/A
N/A
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บริษัท เสริมสุข จากัด(มหาชน)

ปั จจัยที่พิจารณา

นา้ หนัก
(ร้ อยละ)

ข้ อมูล5

ข้ อมูล6

ข้ อมูล8

ทรัพย์ สินที่ประเมินราคา

ทาเลที่ตงทั
ั ้ ว่ ไป
สภาพแวดล้ อม
เนื ้อที่ดิน
รูปร่างที่ดิน
หน้ ากว้ าง x ลึก
ระดับที่ดิน
ถนนผ่านที่
สิทธิการใช้ ทาง
ไฟฟ้ า
น ้าใช้
ความเหมะสมการใช้ ประโยชน์สงู สุด
สภาพคล่อง

25
20
15
10
10
0
10
0
0
0
5
5

5
4
8
6
6
7
4
6
6
6
5
5

7
6
5
8
7
7
7
6
6
6
7
7

5
4
7
7
6
7
4
6
6
6
5
5

8
8
6
8
7
7
7
6
6
6
8
8

ข้ อจากัดทางกฎหมาย
ผลรวมคะแนนจากการถ่วงน ้าหนัก
สัดส่วนคะแนนเทียบกับทรัพย์สิน

0
100
-

6
535
1.4019

6
660
1.1364

6
530
1.4151

6
750
1.000

ราคาที่ได้ ปรับแก้ แล้ ว

-

379,556

363,636

376,415

N/A

สูตรคานวณทางคณิตศาสตร์ (IF, ABS)

-

215

90

220

525.000

สัดส่วน

-

0.4095

0.1714

0.4190

1.000

Inverse

2.4419

5.8333

2.3864

10.6616

การให้ คะแนนถ่วงน ้าหนัก

22.90%

54.71%

22.38%

100.00%

มูลค่าจากการให้ น ้าหนัก

86,931

198,956

84,253

370,143

มูลค่าที่ประเมิน ตารางวาละ (ปั ดเศษ)

370,000

ที่มา: รายงานประเมิน CPM
หมายเหตุ: 1) รายละเอียดการให้ คะแนน ดีมาก= 9-10, ดี=7-8, ปานกลาง=5-6, ค่อนข้ างน้ อย=3-4, น้ อย=1-2
2) การให้ เปรียบเทียบผู้ประเมินสินทรัพย์อิสระใช้ วิจารณญาณ และประสบการณ์ในการให้ คะแนน ตัวอย่างขนาดรูปร่างที่ดิน ที่ดินที่มีขนาดพอเหมาะกว่าจะได้ ค ะแนนมากกว่าเนื่องจากสามารถใช้ ทาประโยชน์
ได้ งา่ ยกว่า และมีการลงทุนที่น้อยกว่า ซึง่ จะสอดคล้ องกับสภาพคล่องซึง่ หมายถึงการหมุนเวียนเปลี่ยนมือ
3) ความเหมาะสมในการใช้ ประโยชน์สงู สุด CPM คานึงถึงลักษณะของที่ดินที่ ลักษณะถนนที่เข้ าถึงที่ดิน การคมนาคมทางรถไฟฟ้า และหน้ ากว้ างติดแม่น ้า
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บริษัท เสริมสุข จากัด(มหาชน)

ตารางราคาสิ่งปลูกสร้ าง จัดทาโดย CPM
ที่

เนือ้ ที่
(ตร.ม)

ราคา/หน่ วย
(บาท/หน่ วย)

อายุอาคาร
(ปี )

มูลค่ าทดแทน
ใหม่

ค่ าเสื่อม
(ร้ อยละ)

รวมมูลตาม
สภาพ(บาท)

-พื ้นที่ใช้ สอยสานักงาน

786.5

9,500

16

7,471,750

32

5,080,790

-พื ้นที่ใช้ สอยส่วนโล่งหลังคามุง

345

2,500

16

862,500

48

448,500

2

อาคารโกดังเก็บสินค้ า

600

3,500

30

2,100,000

60

840,000

3

อาคารโกดังเก็บสินค้ า
-โถงเก็บสินค้ า

750

5,500

11

4,125,000

33

2,763,750

-พื ้นที่ใช้ สอยสานักงาน

210

5,000

11

1,050,000

33

703,500

4

อาคารโกดังเก็บของ

300

6,000

15

1,800,000

30

1,260,000

5

โรงซ่อมบารุง
-พื ้นที่ใช้ สอยภายใน

420

6,500

15

2,730,00

30

1,911,000

-พื ้นที่ใช้ สอยส่วนโล่งหลังคาคลุม

192

1,500

15

288,000

45

158,400

6

โรงอาหาร

60

2,500

10

150,000

20

120,000

7

ที่จอดรถ

175

1,500

10

262,500

30

183,750

8

ป้อมยาม

24

7,000

10

168,000

20

134,400

9

ท่าเทียบเรือ ขนาด 14x60 ม.

840

10,000

13

8,400,000

39

5,124,000

10

ถนน และลาน ค.ส.ล.

11,100

1,000

16

11,100,000

48

5,772,000

1

รายละเอียดสิ่งปลูกสร้ าง
อาคารสานักงานสูง 2 ชันพร้
้ อมส่วนต่อเติม

รวมมูลค่าสิ่งปลูกสร้ าง (ปั ดเศษ)

40,508,000

หมายเหตุ: 1) ราคาหน่วยละตามข้ างต้ นได้ มาจากมาตรฐานราคาก่อสร้ างอาคาร 2556 ของสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย แล้ วนามาปรับแก้ ไขให้ เหมาะกับรายงาน
2) หักค่าเสื่อมสภาพตามเกณฑ์ข้อกาหนดของสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทยแล้ วนามาปรับแก้ ไขให้ เหมาะกับสภาพความเป็ นจริง

บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้ นท์ จากัด
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บริษัท เสริมสุข จากัด(มหาชน)

รายงานคานวณเครื่องจักร
เครื่องจักร

ต้ นทุนทดแทน
ใหม่

ซือ้ เมื่อ

ปั น้ จัน่ (Tower Crane)
1 เครื่อง

2,400,000

2544

หมายเหตุ:

อายุการใช้ งาน
(ปี )
(N)
20

จานวนปี ที่ใช้ งาน
(ปี )
(n)
7

ผู้ผลิต

อายุงานที่
คงเหลือ (ปี )

ฝรั่งเศส

13

ต้ นทุนทดแทน
ใหม่ (บาท)
(RCN)
2,400,000

มูลค่ าตลาด
(บาท)
(MV)
1,404,000

ปั ดเศษ

1,400,000

มูลค่าตลาด = MV = RCN x P x F x E
MV = RCN x (1-n/N) x C x F x E
MV = มูลค่าตลาด, RCN= ค่าต้ นทุนทดแทนใหม่, P = ค่าเสื่อมราคาทางกายภาพ (%) ในที่นี ้คือ 0.585, N = อายุการใช้ งาน ,
n = จานวนปี ที่ใช้ งาน (เนื่องจากปั น้ จัน่ ที่ถกู ประเมินได้ รับการ Maintenance ใหญ่เมื่อปี 2550 บริษัทฯ จึงพิจารณา n = 7 ปี ),
F = ค่าเสื่อมทางประโยชน์ใช้ สอย (%) ในที่นี ้คือ 1.0, E = ค่าเสื่อมทางเศรษฐกิจในที่นี ้คือ 1.0, C ค่าสภาพปั จจุบนั ในที่นี ้คือ 0.9

สรุ ปมูลค่ าทรัพย์ สนิ ตามวิธีการคิดจากต้ นทุน (Cost Approach)
รายละเอียด
ที่ดิน
สิง่ ปลูกสร้ าง
เครื่ องจักร
รวมมูลค่ า

บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้ นท์ จากัด

บาท
1,481,480,000
24,500,000
1,400,000
1,507,380,000
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บริษัท เสริมสุข จากัด(มหาชน)

2) วิธีสมมติฐานการพัฒนา (Hypothetical Development Method)
CPM ใช้ วิธีตงสมมติ
ั้
ฐานในการพัฒนา (Hypothetical Development Method) โดยการคานวณมูลค่าปั จจุบนั ของรายได้ ที่เป็ นกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) โดย
พิจารณาถึงความสามารถในการสร้ างรายได้ ในเชิงพาณิชย์จากสินทรัพย์เพื่อเป็ นข้ อมูลในการกาหนดสมมติฐานในส่วนของรายได้ และค่าใช้ จา่ ย สมมติฐานในการประเมินราคาทรัพย์สนิ รายละเอียด
ดังนี ้
สมมติฐาน
สถานที่ตง:ั ้

ที่ดินประเภทที่อยูอ่ าศัยหนาแน่นมาก (เขตพื ้นที่สีน ้าตาล)

อัตราส่วนพื ้นที่อาคารรวมต่อพื ้นที่ดิน:

FAR (ต่อ1) 6 เท่าของพื่นที่ดิน

สมมติฐานก่อสร้ างอาคารตาม พรบ. ผังเมือง FAR8:1:

พื ้นที่ก่อสร้ าง 96,096.00 ตารางเมตร

OSR อัตราส่วนของพื ้นที่วา่ งปราศจากสิ่งปกคลุมต่อขนาดอาคารรวม

OSR (ร้ อยละ) 7.5 ของพื ้นที่อาคาร

OSR อัตราส่วนของพื ้นที่วา่ งปราศจากสิ่งปกคลุมต่อขนาดอาคารรวม

7,207.20 ตารางเมตร

พื ้นที่อาคารปกคลุมดิน (พื ้นที่โครงการ-พื ้นที่วา่ งปราศจากสิ่งปกคลุม)

8,808.80 ตารางเมตร

พื ้นที่อาคารปกคลุมดิน (ตามการออกแบบเบื ้องต้ น สาหรับอาคาร 50
ชัน)
้
พื ้นที่วา่ ง และพื ้นที่ก่อสร้ างอาคาร
มูลค่ าโครงการ
ค่าก่อสร้ างอาคาร:
ค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ:
ค่าใช้ จา่ ยในการดาเนินงาน:
รวมมูลค่าโครงการ
รายได้
ราคาขายเฉลี่ย
พื ้นที่ขายรวม
รวมรายได้
ระยะเวลาในการขาย
อัตราคิดลด (Discount Rate)
ที่มา: รายงานการประเมินราคาสินทรัพย์ของ CPM
บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้ นท์ จากัด

รายละเอียด

1,921.92 ตารางเมตร
245,000 ตารางเมตร
รายละเอียด
3,095.19 ล้ านบาท
46.43 ล้ านบาท
1,554.64 ล้ านบาท
4,696.26 ล้ านบาท
รายละเอียด
160,000 บาทต่อ ตร.ม
57,657.6 ตร.ม
9,225.22 ล้ านบาท
4 ปี
28.33% (Risk free rate = 2.83%, Risk Premium = 25.5%)
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บริษัท เสริมสุข จากัด(มหาชน)
รายการ

2557-2558

2558-2559

2559-2560

2556-2561

461,260,800

461,260,800

461,260,800

461,260,800

461,260,800

461,260,800

461,260,800

กระแสเงินสดรับ
เงินดาวน์ รวมจอง และทาสัญญา รวม 20%
เงินโอน 80 %

7,380,172,800
รวมกระแสเงินสดรั บ

7,841,433,600

ต้ นทุนประมาณการค่ าพัฒนาโครงการ
ค่าทาถนนคอนกรี ต /ท่อระบายน ้า/บ่อพัก

8,964,000

ค่าขยายเขตไฟฟ้า

2,000,000

ค่าขยายเขตประปา

2,000,000

ค่าก่อสร้ างอาคาร พร้ องสาธารณูปโภค ส่วนกลาง

871,797,333

871,797,333

ค่าเฟอร์ นิเจอร์ Built-in และชุดครัวสาเร็ จรู ป

288,288,000

ค่าสระว่ายน ้า ขนาดประมาณ 10x20 ม.ลึกเฉลีย่ 1.5 ม.

12,000,000

ค่าภูมิสถาปั ตยกรรม
ค่าก่อสร้ างรัว้ โครงการและกาแพงกันดิน

871,797,333

13,626,000
4,612,500

ค่าก่อสร้ างส่วนลานจอดรถ

148,308,300

ค่าใช้ จา่ ยเผือ่ ขาดเผือ่ เหลือ

15,475,954

15,475,954

15,475,954

ประมาณการค่ าใช้ จ่ายดาเนิ นงาน
ค่าใช้ จา่ ยก่อนการดาเนินงาน

2,000,000

ค่าใช้ จา่ ยโครงการและธุรการ

46,126,080

46,126,080

46,126,080

46,126,080

ค่าบริ หารโครงการ

57,657,600

57,657,600

57,657,600

57,657,600

ค่าขออนุญาต

46,126,080

ค่าทารายงานผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม (EIA)

5,000,000

ค่าบริ การหลังการขาย

31,416,187

ค่าออกแบบอาคารพร้ อมผังโครงการ

64,381,546

ค่าจัดทาห้ องตัวอย่างและสานักงานขาย

12,000,000

ค่าใช้ จา่ ยทางการตลาด

57,657,600

64,381,546
57,657,600

57,657,600

ค่าคอมมิชชัน่

184,504,320

ค่าธรรมเนียมการโอน(1%)

92,252,160

ภาษี หกั ณ ที่จา่ ยา (1%)

92,252,160

ค่าภาษี ธุรกิจเฉพาะ (3.3%)
ค่าธรรมเนียมโอนซื ้อที่ดิน (2%)

304,432,128
10,131,242

รวมกระแสเงินสดจ่ าย

309,692,647

1,261,404,413

กระแสเงินสุทธิ คงเหลือโครงการ

151,568,153

(800,143,613)

0.78

0.61

118,108,122

(485,860,457)

NPV = 1,479,901,876

1,048,714,567

2,076,449,522

(587,453,767) 5,764,984,078
0.47

0.37

(277,964,357) 2,125,618,568

ที่มา: รายงานการประเมินราคาสินทรัพย์ของ CPM
บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้ นท์ จากัด

57,657,600
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บริษัท เสริมสุข จากัด(มหาชน)

CPM ได้ ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ของบริ ษัทด้ วยวิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) และได้ มลู ค่าประเมินทรัพย์สนิ เท่ากับ 1,479.90 ล้ านบาท
สรุ ปมูลค่ าทรัพย์ สนิ จากการประเมินของ CPM
รายละเอียด
มูลค่าตลาดของที่ดิน
มูลค่าตลาดของสิง่ ปลูกสร้ าง
มูลค่าตลาดของเครื่ องจักร
รวมมูลค่ าตลาดของที่ดนิ สิ่งปลูกสร้ าง และเครื่องจักร (Cost Approach)
มูลค่าตามวิธีสมมติฐานการพัฒนา (Hypothetical Development Method)

บาท
1,481,480,000
24,500,000
1,400,000
1,507,380,000
1,479,901,876

ทังนี
้ ้ จากการประเมินมูลค่าของทรัพย์สนิ ทัง้ 2 วิธี ได้ แก่ วิธีคิดจากต้ นทุน (Cost Approach) และ วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ อิสระ
พิจารณาเลือกใช้ วธิ ีคิดจากต้ นทุน (Cost Approach) ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ในครัง้ นี ้ ดังนัน้ มูลค่าทรัพย์สนิ จากการประเมิน โดยผู้ประเมินราคาอิสระเท่ากับ 1,507.38 ล้ านบาท
4.6.2.4 ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่ อการประเมินราคาสินทรัพย์ ของ CPM
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการเลือกใช้ วิธีการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ จากการพิจารณารายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ซึง่ จัดทาโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ อิสระ
ซึง่ ใช้ 1) วิธีคดิ จากต้ นทุน (Cost Approach) ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ เท่ากับ 1,507.38 ล้ านบาท และ 2) วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ เท่ากับ
1,479.90 ล้ านบาท ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าวิธีคดิ จากต้ นทุน (Cost Approach) เป็ นวิธีการประเมินราคาที่ดินทีเ่ หมาะสมที่สดุ เนื่องจากผู้ประเมินราคาอิสระได้ สารวจราคาทีด่ ินที่มี
การซื ้อขายโดยทัว่ ไปในตลาดและราคาเสนอซื ้อเสนอขายจากทีด่ ินที่สามารถเปรี ยบเทียบกันได้ ในบริ เวณใกล้ เคียง โดยผู้ประเมินราคาอิสระประเมินราคาที่ดินจากการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบกับที่ดนิ ที่มี
ลักษณะใกล้ เคียงกับทีด่ ินที่ประเมิน ที่มีการซื ้อขายในช่วงระยะเวลาที่ใกล้ เคียงกัน ทาให้ ได้ ราคาที่เป็ นปั จจุบนั และสะท้ อนมูลค่าของที่ดินที่ประเมินตามสภาพตลาดปั จจุบนั ได้ มากที่สดุ ส่วนสิง่ ปลูก
สร้ างและเครื่ องจักรบนที่ดินนันผู
้ ้ ประเมินราคาอิสระประเมินมูลค่าโดยวิธีคิดต้ นทุนทดแทนสิง่ ปลูกสร้ างตามราคาทดแทนใหม่หกั ด้ วยค่าเสื่ อมราคาสะสม ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า การประเมิน
มูลค่าสิง่ ปลูกสร้ างและเครื่ องจักรเป็ นการประเมินมูลค่าตามสภาพและการใช้ ประโยชน์ตา่ งๆ ทาให้ ได้ มลู ค่าสิง่ ปลูกสร้ างที่เหมาะสมที่สดุ
ในขณะทีว่ ิธีสมมติฐานการพัฒนา (Hypothetical
Development Method) อาจไม่เหมาะกับการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ที่จาหน่ายไปในครัง้ นี ้ เนื่องจากสินทรัพย์ไม่อยูใ่ นสภาพที่สามารถใช้ ประโยชน์ได้ อย่างสูงสุด อีกทังบริ
้ ษัทฯไม่มีแผนการที่จะ

บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้ นท์ จากัด
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พัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์ตามสมมติฐานการพัฒนา
(Cost Approach)

บริษัท เสริมสุข จากัด(มหาชน)

ดังนันที
้ ่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นสอดคล้ องกับผู้ประเมินอิสระที่ เลือกใช้ ราคาประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ จากวิธีคิดจากต้ นทุน

4.6.2.5 สรุ ปการประเมินมูลค่ าที่ดนิ และสิ่งปลูกสร้ างสาขาธนบุรี โดย CIT
CIT ทาการประเมินมูลค่าที่ดิน และสิง่ ปลูกสร้ างที่จะซื ้อขาย (เพื่อใช้ ในการตัดสินใจภายในบริ ษัทฯ อย่างไรก็ดี CIT มีหนังสืออนุญาตให้ รายงานดังกล่าวใช้ ในรายงานที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระได้ ) โดยใช้ วิธีคดิ จากต้ นทุน (Cost Approach) โดยเปรี ยบเทียบราคาตลาด (Market Approach) สาหรับที่ดิน และวิธีคิดจากต้ นทุน (Cost Approach) สาหรับสิง่ ปลูกสร้ างและ
เครื่ องจักร โดย CIT คัดเลือกข้ อมูลตลาดของที่ดินเปล่าที่มีศกั ยภาพใกล้ เคียงกันกับทรัพย์สนิ ที่จะเข้ าทารายการมาเป็ นข้ อมูลที่ใช้ สาหรับวิเคราะห์เปรี ยบเทียบจานวน 8 ราย โดยเลือกใช้ 3 รายที่มี
ลักษณะใกล้ เคียงกับสินทรัพย์ทปี่ ระเมินที่สดุ โดยพิจารณาจากปั จจัยที่มีผลกระทบต่อมูลค่า เช่น ทาเลที่ตงขนาดและรู
ั้
ปร่างที่ดิน ระดับที่ดิน การคมนาคม สาธารณูปโภค และลักษณะการใช้ ประโยชน์
ในปั จจุบนั เป็ นต้ น จากนัน้ ให้ คะแนนโดยวิธีถว่ งน ้า หนัก (Weighted Quality Score : WQS) เป็ นตัวปรับราคาในการเปรี ยบเทียบกับทรัพย์สนิ ซึง่ รายละเอียดของข้ อมูลตลาดที่นามาเปรียบเทียบและ
การให้ คะแนน WQS โดย CIT สรุปได้ ดงั นี ้:

บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้ นท์ จากัด
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บริษัท เสริมสุข จากัด(มหาชน)

ข้ อมูลตลาดเปรียบเทียบเพื่อประเมินมูลค่ าที่ดนิ จัดทาโดย CIT
รายละเอียด

ข้ อมูลทางการตลาด
1
ที่ดนิ ว่างเปล่า

2
ที่ดนิ ว่างเปล่า

ทาเลที่ตงั ้

ซอยเจริ ญนคร 3 และ
แม่น ้าเจ้ าพระยา

ซอยเจริ ญนคร 39 และ
แม่น ้าเจ้ าพระยา

ระยะห่างจากถนนใหญ่

100 ม.

เนื ้อที่ดนิ (ไร่ -งาน-วา)

4
ที่ดินว่างเปล่า
ซอยเจริญนคร 35 และ
แม่น ้าเจ้ าพระยา
260 ม.

5
ที่ดินว่างเปล่า
ซอยเจริญนคร 27 และ
แม่น ้าเจ้ าพระยา
150 ม.

6
ที่ดินว่างเปล่า
ถนนเจริญนคร

285 ม.

3
ที่ดินว่างเปล่า
ซอยเจริญนคร 53 และ
แม่น ้าเจ้ าพระยา
250 ม.

5-0-0 ไร่

1-3-61 ไร่

3-1-97 ไร่

1-1-87 ไร่

รู ปร่ างแปลงที่ดนิ

หลายเหลี่ยม

สี่เหลี่ยมผืนผ้ า

ขนาด กว้ างxยาว
(เมตร)
ระดับดิน

25 ม. X 200 ม.

30 ม. X 35 ม.

สี่เหลี่ยมผืนผ้ า
65 ม. X 85.72 ม.

เสมอถนน

เสมอถนน

จานวนด้ านติดถนน

1 ด้ าน

1 ด้ าน

ลักษณะถนน (ผิว
จราจร)

ค.ส.ล. สภาพดี 8
ม. x 8 ม.

ค.ส.ล. สภาพดี
6 ม. x 6 ม.

ผังเมือง1

สีน ้าตาล

สีน ้าตาล

สาธารณูปโภคที่มี

ไฟฟ้า,น ้าประปา,
โทรศัพท์, ท่อระบายน ้า

ไฟฟ้า,น ้าประปา,โทรศัพท์
, ท่อระบายน ้า

ราคาเสนอขาย

ตรว. ละ 360,000 บาท

ตรว. ละ 289,093 บาท

สภาพแวดล้ อม

ย่านที่อยู่อาศัย,
พาณิชยกรรม

ย่านที่อยู่อาศัย,
พาณิชยกรรม

วัน เดือน ปี ข้ อมูล

06-10-2557

06-10-2557

เงือนไข

เสนอขาย

สถานที่ตดิ ต่อ โทรศัพท์
ติดต่อ

คุณพงษ์ พนส
081-375-3928

ลักษณะทรัพย์สนิ

8
ที่ดินว่างเปล่า
ซอยเจริญนคร 39

ติดถนนใหญ่

7
ที่ดินว่างเปล่า
ถนนเจริญกรุง
ซอยเจริญนคร 57/1
ติดถนนใหญ่

5-0-08 ไร่

50-0-0 ไร่

29-0-71.9 ไร่

1-3-61 ไร่

สี่เหลี่ยมผืนผ้ า
35ม. X 70 ม.

สี่เหลี่ยมคางหมู
6ม. X 170 ม.

หลายเหลี่ยม
200ม. X 270ม.

หลายเหลี่ยม
46 ม. X 323 ม.

หลายเหลี่ยม
70 ม. X 90 ม.

เสมอถนนลาดถึงแม่น ้า
1 ด้ าน

เสมอถนน
1 ด้ าน

เสมอถนนบางส่วน
1 ด้ าน

เสมอถนน
1 ด้ าน

สูงกว่าถนน 0.3 ม.
2 ด้ าน

เสมอถนน
1 ด้ าน

ค.ส.ล. สภาพดี
3 ม. x 4 ม.
สีน ้าตาล
ไฟฟ้า,น ้าประปา,
โทรศัพท์, ท่อระบายน ้า
ตรว. ละ 289,727 บาท
ย่านที่อยูอ่ าศัย,
พาณิชยกรรม

ค.ส.ล. สภาพดี
5 ม. x 5 ม.
สีน ้าตาล
ไฟฟ้า,น ้าประปา,
โทรศัพท์, ท่อระบายน ้า
ตรว. ละ 511,073 บาท
ย่านที่อยูอ่ าศัย
,พาณิชยกรรม

ค.ส.ล. สภาพดี
3 ม. x 4 ม.
สีน ้าตาล
ไฟฟ้า,น ้าประปา,
โทรศัพท์, ท่อระบายน ้า
ตรว. ละ 130,000 บาท
ย่านที่อยูอ่ าศัย,
พาณิชยกรรม

ค.ส.ล. สภาพดี
18 ม. x 24 ม.
สีน ้าตาล
ไฟฟ้า,น ้าประปา,
โทรศัพท์, ท่อระบายน ้า
ตรว. ละ 300,000 บาท
ย่านที่อยูอ่ าศัย,
พาณิชยกรรม

ลาดยาง สภาพดี
18 ม. x 24 ม.
สีน ้าตาล
ไฟฟ้า,น ้าประปา,
โทรศัพท์, ท่อระบายน ้า
ตรว. ละ 250,000 บาท
ย่านที่อยูอ่ าศัย,
พาณิชยกรรม

ค.ส.ล. สภาพดี
4 ม. x 6 ม.
สีน ้าตาล
ไฟฟ้า,น ้าประปา,
โทรศัพท์, ท่อระบายน ้า
ตรว. ละ 289,000 บาท
ย่านที่อยูอ่ าศัย,
พาณิชยกรรม

เสนอขาย

06-10-2557
เสนอขาย

06-10-2557
เสนอขาย

06-10-2557
ขายเดือน เม.ย 2556

06-10-2557
ขายเดือน มิ.ย. 2557

06-10-2557
ขายในปี 2557

06-10-2557
เสนอขาย

Suwannabhum Estate
Agency 081-496-1545

คุณชลิต
081-408-7371

คุณสมมาตร
081-618-6597

คุณสัญชัย
081-750-0236

CIT
02-656-7000

คุณบอย
081-400-8047

CIT คุณแพท
02-656-7000 ต่อ 334

หมายเหตุ: 1) สีส้ม = ทีอยูอ่ าศัยหนาแน่นปานกลาง, สีนาตาล = ที่อยูอ่ าศัยหนาแน่นมาก
2) CIT พิจารณาเลือกที่ดินที่มีทาเล และลักษณะใกล้ เคียงกับที่ดินของบริษัทฯมากที่สดุ ทีส่ ามารถหาได้ โดยเน้ นหนักด้ านขนาดทีส่ ามารถพัฒนาเชิงพาณิชย์ได้ และมีการซื ้อขายล่าสุด
บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้ นท์ จากัด
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บริษัท เสริมสุข จากัด(มหาชน)

การถ่ วงนา้ หนักทรัพย์ สนิ เพื่อประเมินมูลค่ า จัดทาโดย CIT
รายละเอียด

ข้ อมูลตลาดเปรียบเทียบ
ข้ อมูล1

เนื ้อที่ (ตรว.)
2,000.00
ราคาเสนอขาย (บาท / ตารางวา)
360,000.00
ราคาที่สาเร็จ (บาท / ตารางวา)
310,000.00
ราคาขาย
0.00
ระยะเวลาปรับปรุง
0.00
Land Backfill and improvements
0.00
ราคาปรับปรุง
310,000.00
หมายเหตุ: 1) การถ่วงน ้าหนักเป็ นการใช้ วิจารณญาณ และประสบการณ์ของผู้ประเมิน

บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้ นท์ จากัด

ข้ อมูล 3

ทรัพย์ สินที่ประเมินราคา
ข้ อมูล 6

1,397.00
289,727.00
274,000.00
0.00
0.00
0.00
274,000.00
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20,000.00
0.00
0.00
300,000.00
0.00
0.00
300,000.00

4,004.0
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

บริษัท เสริมสุข จากัด(มหาชน)

ปั จจัยที่พิจารณา
นา้ หนัก (%)
ข้ อมูล1
-5.00
(15,500.00)
0.00
5.00
15,500.00
0.00
0.00
10.00
31,000.00
-5.00
(15,500.00)
5.00
15,500.00
0.00
0.00
0.00
5.00
15,500.00
0.00
0.00
46,500.00
356,500.00
35.00
0.30
3.34
0.37

ข้ อมูลเปรียบเทียบ
นา้ หนัก(%)
ข้ อมูล3
-10.00
(27,400.00)
0.00
10.00
27,400.00
0.00
-5.00
(13,700.00)
0.00
-5.00
(13,700.00)
10.00
27,400.00
0.00
0.00
0.00
5.00
13,700.00
0.00
0.00
13,700.00
287,700.00
45.00
0.38
2.60
0.29

นา้ หนัก(%)
ข้ อมูล6
20.00
60,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-7.00
(21,000.00)
-5.00
(15,000.00)
0.00
0.00
0.00
0.00
5.00
15,000.00
0.00
0.00
39,000.00
339,000.00
37.00
0.32
3.16
0.35

ขนาดทีด่ ิน
สถานที่ตงั ้
ระยะจากถนน
สภาพแวดล้ อม
รูปร่างที่ดิน
หน้ ากว้ าง x ลึก
ถนนผ่านที่
ความสะดวกในการเข้ าถึงที่
สิทธิการใช้ ทาง
ความสะดวกในการขนส่ง
สาธารณูปโภค
การใช้ ที่ดินปั จจุบนั
ข้ อจากัดในการใช้ ที่ดิน
การพัฒนาในอนาคต
ผลรวมการปรับราคา
มูลค่าหลังการปรับราคา
อัตราการปรับราคาสุทธิ(ร้ อยละ)
117.00
คะแนนสาหรับความต่าง
1.00
คะแนนสาหรับความเหมือน
9.11
ร้ อยละการถ่ วงนา้ หนักของข้ อมูลที่
1.00
เปรียบเทียบ
มูลค่าถ่วงน ้าหนักเฉลี่ย
330,775.96
130,886.99
82,154.69
117,734.29
ราคาตลาดสุทธิ (บาท/ตรม.)
330,000.00 หมายเหตุ: 1) ไม่มีการถ่วงน ้าหนักของสถานที่ตงั ้ สภาพแวดล้ อม สิทธิการใช้ ทาง ความสะดวกในการขนส่ง สาธารณูปโภค ข้ อจากัดในการใช้
เนื ้อที่ (ตารางวา)
4,004.00 ที่ดิน และการพัฒนาในอนาคตเนื่องจาก CIT เห็นว่าที่ดินที่ใช้ เปรียบเทียบไม่มี ความแตกต่างในด้ านดังกล่าว
มูลค่ าตลาดรวม
1,321,320,000.00
บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้ นท์ จากัด
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บริษัท เสริมสุข จากัด(มหาชน)

ตารางราคาสิ่งปลูกสร้ าง จัดทาโดย CIT
ที่
1

2
3

4
5

6
7
8

รายละเอียดสิ่งปลูกสร้ าง
อาคารโกดังเก็บสินค้ า A
-พื ้นที่ใช้ สอยภายใน
-พื ้นที่ใช้ สอยส่วนโล่งหลังคาคลุม
อาคารโกดังเก็บสินค้ า B
อาคารสานักงาน
-พื ้นที่ใช้ สอยสานักงาน
-พื ้นที่ใช้ สอยส่วนโล่งหลังคามุง
อาคารโกดังเก็บของ A
อาคารโกดังเก็บของ B
-พื ้นที่ใช้ สอยภายใน
-พื ้นที่ใช้ สอยส่วนโล่งหลังคาคลุม
ป้อมยาม
พื ้นที่ใช้ สอยส่วนโล่งหลังคาคลุมอื่นๆ
รวมส่วนของอาคาร
ส่วนอื่นๆ
-ถนน และลาน ค.ส.ล
-รัว้
-ประตูเหล็ก (ทางเข้ าหลัก)
รวมทัง้ หมด
รวมทัง้ หมดปั ดเศษ

บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้ นท์ จากัด

เนือ้ ที่ท่(ี ตรม.)

ราคา/หน่ วย
(บาท/ตรม.)

ค่ าใช้ จ่าย
ทัง้ หมด (บาท)

อายุอาคาร
(ปี )

อัตราค่ าเสื่อม
(ต่ อปี )

อัตราค่ าเสื่อม
สะสม
(ร้ อยละ)

รวมค่ าเสื่อม
ราคา

ต้ นทุนหลังหัก
ค่ าเสื่อมราคา

ต้ นทุนอาคาร
ทัง้ หมด
2,145,520.00

988.00
390.00
750.00

4,600.00
2,100.00
2,600.00

4,544,800.00
819,000.00
1,950,000.00

24.00
24.00
24.00

-

60.00
60.00
60.00

2,726,880.00
491,400.00
1,170,000.00

1,817,920.00
327,600.00
780,000.00

712.00
319.00
270.00

9,300.00
2,100.00
4,600.00

6,621,600.00
669,900.00
1,242,000.00

24.00
24.00
4.00

2.00%
-

48.00
60.00
60.00

3,178,368.00
401,940.00
745,200.00

3,443,232.00
267,960.00
496,800.00

210.00
168.00
30.00
228.00
4,065.00

5,200.00
1,500.00
4,600.00
2,100.00

1,092,000.00
252,000.00
138,000.00
478,800.00
17,808,100.00

24.00
24.00
24.00
24.00

2.00%
-

60.00
60.00
48.00
60.00

655,200.00
151,200.00
66,240.00
287,280.00
9,873,708.00

436,800.00
100,800.00
71,760.00
191,520.00
7,934,392.00

12,974.85
299.00
12.00
17,350.85

850.00
750.00
L/S

11,028,622.50
224,250.00
15,000.00
29,075,972.50

24.00
24.00
24.00

-

60.00
60.00
60.00

6,617,173.50
134,550.00
9,000.00
16,634,431.50
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780,000.00
3,711,192.00

496,800.00
537,600.00

71,760.00
191,520.00
7,934,392.00
4,507,149.00

4,411,449.00
89,700.00
6,000.00
12,441,541.00 12,441,541.00
12,441,000.00
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บริษัท เสริมสุข จากัด(มหาชน)

รายงานคานวณท่ าเทียบเรือ
อาคาร

พืน้ ที่อาคาร
(ตร.ม)

ค่ าก่ อสร้ าง
อาคาร (บาท/
ตร.ม)

มูลค่ าทดแทน
ใหม่ (บาท)

765.00

14,000

10,584,000.00

ท่าเทียบเรือขนส่งสินค้ า

ค่ าเสื่อมอาคาร
อายุอาคาร (ปี )

ค่ าเสื่อมต่ อปี (%)

12

3%

มูลค่ าอาคารตามสภาพ

ค่ าเสื่อมสะสม
(บาท)
36%

ค่ าเสื่อมสะสม
(%)
3,810,240

6,773,760.00

หมายเหตุ 1) ค่าก่อสร้ างต่อตารางเมตรได้ มาจากการถอดปริมาณวัสดุ (Bill of Quantity Method: BOQ) โดยประมาณการจากแบบแปลนที่ได้ รับจากผู้มอบหมายงาน และได้ นาค่าก่อสร้ างดังกล่าวมาวิเคราะห์กบั ค่า
ก่อสร้ างของสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทยซึง่ ได้ มีการเก็บรวบข้ อมูลสินทรัพย์ทงที
ั ้ ่มีลกั ษณะคล้ ายคลึงกัน และแตกต่างกันมาประกอบการพิจารณา
2) องค์ประกอบมาตรฐานค่าก่อสร้ างอาคาร ประกอบด้ วยค่าวัสดุก่อสร้ างต่างๆ (ในงานโครงสร้ าง งานสถาปั ตยกรรม และงานระบบประกอบอาคาร) ค่าแรงงานค่าก่อสร้ าง ค่าใช้ จา่ ยทัว่ ไปในการก่อสร้ างและ
กาไรของผู้รับเหมา และค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม (7%) โดยไม่รวมดอกเบี ้ยค่าลงทุนก่อสร้ าง บริหารโครงการ ออกแบบ และควบคุมงาน

รายงานคานวณเครื่องจักร
เครื่องจักร

ต้ นทุน
ทดแทนใหม่

ซือ้ เมื่อ

อายุการใช้
งาน(ปี )

จานวนปี ที่
ใช้ งาน (ปี )

ผู้ผลิต

อายุงานที่
คงเหลือ (ปี )

ต้ นทุน
ทดแทนใหม่
(บาท)
5,000,000

มูลค่ าตลาด
(บาท)

ปั น้ จัน่ (Tower Crane) 1 เครื่อง 5,000,000
2544
20
12
ฝรั่งเศส
8
1,800,000
หมายเหตุ:
มูลค่าตลาด = MV = RCN x P x F x E
MV = RCN x (1-n/N) x C x F x E
MV = มูลค่าตลาด, RCN= ค่าต้ นทุนทดแทนใหม่ม, P = ค่าเสื่อมราคาทางกายภาพ (%) ในที่นี ้คือ 0.36, N = อายุการใช้ งาน, n = จานวนปี ที่ใช้ งาน, F = ค่าเสื่อมทางประโยชน์ใช้ สอย (%) ในที่นี ้
คือ 1.0, E = ค่าเสื่อมทางเศรษฐกิจในที่นี ้คือ 1.0, RCN = ต้ นทุนท
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สรุ ปมูลค่ าทรัพย์ สนิ จากการประเมินราคาของ CIT
รายละเอียด
มูลค่าตลาดของที่ดิน
มูลค่าตลาดของสิง่ ปลูกสร้ าง
มูลค่าตลาดของเครื่ องจักร
รวมมูลค่ าตลาดของที่ดนิ สิ่งปลูกสร้ าง และเครื่องจักร (Cost Approach)

บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้ นท์ จากัด

หน้ า 54/59

บาท
1,321,320,000
19,215,301
1,800,000
1,342,335,301

4.6.2.6 ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่ อการประเมินราคาสินทรัพย์ ของ CIT
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการเลือกใช้ วิธีการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ
จากการ
พิจารณารายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ซึง่ จัดทาโดย CIT ซึง่ ใช้ วิธีคิดจากต้ นทุน (Cost Approach) ในการประเมินมูลค่า
ทรัพย์สนิ เท่ากับ 1,342.34 ล้ านบาท ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า ถึงแม้ วา่ วิธีคิดจากต้ นทุน (Cost
Approach) เป็ นวิธีการประเมินราคาทีด่ ินที่เหมาะสมที่สดุ เนื่องจากผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ อิสระได้ สารวจราคาทีด่ ินที่มี
การซื ้อขายโดยทัว่ ไปในตลาดและราคาเสนอซื ้อเสนอขายจากทีด่ นิ ที่สามารถเปรี ยบเทียบกันได้ ในบริ เวณใกล้ เคียง โดยผู้
ประเมินราคาทรัพย์สนิ อิสระประเมินราคาที่ดินจากการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบกับที่ดินทีม่ ีลกั ษณะใกล้ เคียงกับที่ดินที่
ประเมิน ที่มีการซื ้อขายในช่วงระยะเวลาที่ใกล้ เคียงกัน ทาให้ ได้ ราคาที่เป็ นปั จจุบนั และสะท้ อนมูลค่าของที่ดินที่ประเมิน
ตามสภาพตลาดปั จจุบนั ได้ มากที่สดุ ส่วนสิง่ ปลูกสร้ างและเครื่ องจักรบนที่ดินนันผู
้ ้ ประเมินราคาอิสระประเมินมูลค่าโดยวิธี
คิดต้ นทุนทดแทนสิง่ ปลูกสร้ างตามราคาทดแทนใหม่หกั ด้ วยค่าเสือ่ มราคาสะสม ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า การ
ประเมินมูลค่าสิง่ ปลูกสร้ างและเครื่ องจักรเป็ นการประเมินมูลค่าตามสภาพและการใช้ ประโยชน์ตา่ งๆ ทาให้ ได้ มลู ค่าสิง่
ปลูกสร้ างที่เหมาะสมที่สดุ แต่เนือ่ งจาก CIT มิได้ จดั ทารายการประเมินราคาสินทรัพย์ดงั กล่าวเพือ่ วัตถุประสงค์สาธารณะ
ดังนันที
้ ่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงใช้ ราคาประเมินทรัพย์สนิ ของ CIT เป็ นเพียงข้ อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ มีข้อมูล
มากขึ ้นเท่านัน้
4.6.3 สรุ ปมูลค่ าที่ดินและสิ่งปลูกสร้ างสาขาธนบุรีโดยวิธีปรับปรุ งมูลค่ าตามบัญชีของสินทรัพย์
(Adjusted Book Value Approach)
(ล้ านบาท)
วิธีการประเมินมูลค่ า

มูลค่ าที่ดิน

มูลค่ าสิ่งปลูก
สร้ าง

มูลค่ า
เครื่องจักร

รวมมูลค่ า

วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของทรัพย์สิน
- ราคาประเมิน LYNN
1,121.12
32.00
0.39
1,153.51
- ราคาประเมิน CPM
1,481.48
24.5
1.40
1,507.38
- ราคาประเมิน CIT1
1,321.32
19.22
1.80
1,343.34
หมายเหตุ: 1) CIT ประเมินมูลค่าสินทรัพย์และสิ่งปลูกสร้ างใหม่ เนื่องจากการประมูลล่าสุดมีอายุเกินกว่า 6 เดือนก่อนวันประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ ที่ 8/2557 ซึง่ มีการอนุมตั ิการทารายการดังนันข้
้ อมูลราคาสินทรัพย์และสื่งปลูกสร้ างจึงมีความ
แตกต่างจาก รายละเอียดในรายการสารสนเทศ ณ วันที่ 29 กันยายน 2557 อย่างไรก็ดีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมิได้ ใช้ ข้อมูล
ของ CIT ในการให้ ความเห็นเนื่องจากรายงานการประเมินทรัพย์สินของ CIT ไม่มีวตั ถุประสงค์สาธารณะ

จากตารางสรุปข้ างต้ นสรุปได้ วา่ การประเมินมูลค่าสินทรัพย์โดยวิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์
(Adjusted Book Value Approach) จะได้ มลู ค่าของสินทรัพย์ที่จะจาหน่ายไปอยูร่ ะหว่าง 1,153.51 – 1,507.88 ล้ าน
บาท
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4.6.4 สรุ ปมูลค่ าที่ดินและสิ่งปลูกสร้ างสาขาธนบุรี
ตารางสรุปเปรี ยบเทียบมูลค่าที่ดนิ และสิง่ ปลูกสร้ างสาขาธนบุรีตามการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ด้ วยวิธีตา่ งๆ
(ล้ านบาท)
วิธีการประเมินมูลค่ า

มูลค่ าที่ดิน

มูลค่ าสิ่งปลูก
สร้ าง
9.54

มูลค่ า
เครื่องจักร
0.25

รวมมูลค่ า

1) วิธีมลู ค่าทรัพย์สินตามบัญชี (สุทธิ)
1,281.28
1,291.07
2) วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของทรัพย์สิน
- ราคาประเมินกรมที่ดิน
406.46
N/A
N/A
406.46
- ราคาประเมิน LYNN
1,121.12
32.00
0.39
1,153.51
- ราคาประเมิน CPM
1,481.48
24.5
1.40
1,507.38
1
- ราคาประเมิน CIT
1,321.32
19.22
1.80
1,343.34
ราคาสูงสุดจากผู้ประเมินราคาสินทรัพย์อิสระโดยใช้ ราคา
1,481.48
32.00
1.40
1,514.88
สูงที่สดุ ทีป่ ระเมินได้
1,550.00
3) ราคาประมูลขันต
้ ่า2
หมายเหตุ: 1) ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเสนอให้ CIT ประเมินมูลค่าสินทรัพย์และสิ่งปลูกสร้ างใหม่เนื่องจากการประมูลล่าสุดมีอายุเกิ นกว่า 6
เดือนก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ ที่ 8/2557 ซึง่ มีการอนุมตั ิการทารายการดังนันข้
้ อมูลราคาสินทรัพย์และสื่งปลูก
สร้ างจึงมีความแตกต่างจาก รายละเอียดในรายการสารสนเทศ ณ วันที่ 29 กันยายน 2557 อย่างไรก็ดีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
มิได้ ใช้ ข้อมูลของ CIT ในการให้ ความเห็นเนื่องจากรายงานการประเมินทรัพย์สินของ CIT ไม่มีวตั ถุประสงค์สาธารณะ
2) ราคาประเมินต่าสุดกาหนดโดยคณะกรรมการบริษัทฯ

จากตารางสรุปข้ างต้ นสรุปได้ วา่ การประเมินมูลค่าสินทรัพย์โดยวิธีตา่ งๆอยูร่ ะหว่าง 406.46 – 1,514.88 ล้ าน
บาท
4.7 สรุ ปความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของราคา
จากตารางสรุปราคาที่ดินและส่งปลูกสร้ างสาขาธนบุรีตามวิธีประเมินแบบต่างๆ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็น
ว่าราคาทีเ่ หมาะสมของทีด่ ินและสิง่ ปลูกสร้ างสาขาธนบุรีอยูร่ ะหว่าง 1,291.07 – 1,507.88 ล้ าน ซึง่ เป็ นราคาระหว่าง
มูลค่าสินทรัพย์ทางบัญชีสทุ ธิ และราคาประเมินของผู้ประเมินทรัพย์สนิ อิสระมากกว่า 1 ราย (LYNN และ CPM) โดยผู้
ประเมินทรัพย์สนิ อิสระใช้ วิธีการคิดจากต้ นทุน (Cost Approach) โดยใช้ วิธีการเปรี ยบเทียบราคาตลาด (Market
Approach) สาหรับที่ดิน และวิธีคิดจากต้ นทุน (Cost Approach) สาหรับสิง่ ปลูกสร้ างและเครื่ องจักร ทังนี
้ ้สาหรับวิธีการ
เปรี ยบเทียบราคาตลาด (Market Approach) สาหรับที่ดินผู้ประเมินทรัพย์สนิ อิสระได้ ตรวจสอบและพิจารณาปั จจัยต่างๆ
รวมทังได้
้ สารวจราคาที่ดินที่มีการซื ้อขายโดยทัว่ ไปในตลาดและราคาเสนอซื ้อเสนอขายจากทีด่ ินทีส่ ามารถเปรี ยบเทียบกัน
ได้ ในบริ เวณใกล้ เคียง โดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ อิสระประเมินราคาทีด่ ินจากการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบกับที่ดินทีม่ ี
ลักษณะใกล้ เคียงกับทีด่ ินที่ประเมิน ที่มีการซื ้อขายในช่วงระยะเวลาที่ใกล้ เคียงกัน ทาให้ ได้ ราคาทีเ่ ป็ นปั จจุบนั และสะท้ อน
มูลค่าของที่ดินที่ประเมินตามสภาพตลาดปั จจุบนั ได้ มากที่สดุ โดยที่ดินและสิง่ ปลูกสร้ างสาขาธนบุรีนนราคาที
ั้
่ดินเป็ นราคา
ที่สะท้ อนมูลค่าทรัพย์สนิ เกือบทังหมด
้
(จากมูลค่าสินทรัพย์ทางบัญชีที่ดินคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 99.24 ของมูลค่าสินทรัพย์
ทังหมด,
้
จากการประเมินมูลค่าด้ วยวิธีคิดจากต้ นทุน (Cost Approach) ของผู้ประเมินราคาอิสระโดย LYNN และ CPM
ที่ดินคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 97.20 และ 98.28 ของมูลค่าสินทรัพย์ทงหมดตามล
ั้
าดับ)
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ทังนี
้ ้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ ทาการสอบทานรายละเอียดในการประเมินราคาทรัพย์สนิ และไม่พบเหตุอนั
เป็ นที่นา่ สงสัยว่าผู้ประเมินทรัพย์สนิ ทัง้ 2 รายตังใจที
้ ่จะประเมินทรัพย์สนิ ไม่ตรงตามมาตรฐานของผู้ประกอบวิชาชีพพึง
กระทา
5. สรุ ปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระโดยภาพรวมสาหรับการทารายการ
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การที่บริ ษัทฯ เข้ าทารายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ซงึ่ เป็ นรายการที่
เกี่ยวโยงกันโดยบริ ษัทฯ มีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่และกรรมการของบริษัทฯ เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันนัน้ มีความเหมาะสมทังด้
้ าน
ราคา เงื่อนไข และความเหมาะสมในการเข้ าทารายการ
ทังนี
้ ้ความเหมาะสมของราคาเป็ นผลสืบเนื่องมาจากวิธีการที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ ดาเนินการเริ่ มจากการ
อนุมตั ิในหลักการที่เกี่ยวข้ องกับแผนการดาเนินการขายทีด่ ินและสิง่ ปลูกสร้ างสาขาธนบุรีดงั นี:้
1) แต่งตัง้ CIT ซึง่ เป็ นบริ ษัทตัวแทนขายอสังหาริ มทรัพย์ระดับโลก (รายละเอียดตาม 1.6.1) เป็ นตัวแทนขาย
สินทรัพย์และเป็ นที่ปรึกษาในรายการดังกล่าว
2) กาหนดวิธีการขายสินทรัพย์โดยวิธีการประมูลแบบปิ ด (Closed Bidding) ทาให้ บริ ษัทที่เข้ าร่วมประมูลไม่มี
ความได้ เปรี ยบเสียเปรี ยบ ทังนี
้ ้โดยทางทฤษฎี การประมูลแบบปิ ดผู้ซื ้อจะให้ ราคาสูงที่สดุ ที่สามารถให้ ได้
เพื่อจะได้ มีโอกาสได้ สนิ ทรัพย์มากที่สดุ ส่งผลให้ บริ ษัทฯได้ ประโยชน์สงู สุด นอกจากนี ้ CIT ได้ ทาการ
ประชาสัมพันธ์การประมูลสินทรัพย์ในครัง้ นี ้ด้ วยสือ่ ต่างๆ (รายละเอียดตามข้ อ 1.6.2) ในระยะเวลาที่
เหมาะสมคือประมาณ 2.6 เดือน ทาให้ มีผ้ เู สนอความจานงในการเข้ าร่วมประมูลจานวนมากเพียงพอ
(รายละเอียดข้ อ 4.4.1) ส่งผลให้ บริ ษัทฯ ได้ รับประโยชน์จากวิธีการประมูลแบบปิ ดอย่างสมบูรณ์
3) กาหนดราคาขันต
้ ่าในการประมูลที่เหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้ ว่าจ้ างผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ อิสระที่ได้ รับ
ความเห็นชอบจากสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สนิ แห่งประเทศไทย (“VAT”) และเป็ นบริ ษัทประเมินมูลค่า
ทรัพย์สนิ ในตลาดทุนและผู้ประเมินหลักที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. 3 รายในการประเมิน
ราคาสินทรัพย์ และได้ กาหนดราคาขันต
้ ่าเป็ นราคาที่สงู กว่าราคาประเมินสูงสุดของทัง้ 3 ผู้ประเมินราคา
ทรัพย์สนิ อิสระ (รายละเอียดตาม 1.6.2)
4) ราคาทีค่ ณะกรรมการบริ ษัทฯ อนุมตั ิการเข้ าทาสัญญาโอนสินทรัพย์รวมมูลค่า 1,809.81 ล้ านบาท ให้ แก่
KSS4 เป็ นราคาที่สงู ราคาเหมาะสมตามความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และสูงกว่ามูลค่าทาง
บัญชีสทุ ธิ 519.02 ล้ านบาทหรื อร้ อยละ 40.21,สูงกว่าราคาที่สงู ทีส่ ดุ ที่ประเมินโดยผู้ประเมินทรัพย์สนิ อิสระ
302.43 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 20.06 และสูงกว่าราคาขันต
้ ่าทีก่ าหนดในการประมูล 259.80 ล้ านบาท หรื อ
ร้ อยละ 16.76
สาหรับความเหมาะสมด้ านเงื่อนไงการทารายการ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาจากร่างสัญญาจะซื ้อจะ
ขาย (“Agreement for Sale and Purchase of Real Estate”, “Agreement”) (รายละเอียดตาม 1.7) ไม่พบเหตุอนั เป็ นที่
น่าสงสัยว่าบริ ษัทฯ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ได้ รับผลประโยชน์มากกว่าการทารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s length
Basis)
สุดท้ ายสาหรับความเหมาะสมในการทารายการที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าการเข้ าทารายการดังกล่าวจะ
เป็ นผลดีกบั บริ ษัทฯ เนื่องจาก 1) บริ ษัทฯ มีกาไรจากการจาหน่ายสินทรัพย์ 2) บริ ษัทฯ มีกระแสเงินสดเพื่อประโยชน์ในการ
ดาเนินธุรกิจ 3) บริ ษัทฯ ได้ จาหน่ายสินทรัพย์ที่ปัจจุบนั ไม่สามารถใช้ ประโยชน์ได้ ค้ มุ ค่า 4) บริ ษัทฯสามารถชาระหนี ้เงินกู้
ลดภาระดอกเบี ้ย และสามารถจัดการและวางแผนการเงินในอนาคต มีความยืดหยุน่ มากขึ ้น
บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้ นท์ จากัด
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เนื่องจากสาขาธนบุรีเป็ นสินทรัพย์ที่มีมลู ค่าสูงหรื อคิดเป็ นร้ อยละ 26.77 ของมูลค่าศูนย์กระจายสินค้ าทังหมด
้
ของบริ ษัทฯ แต่กระจายสินค้ าคิดเป็ นร้ อยละ 3.44 ของรายได้ ทงหมดของบริ
ั้
ษัทฯ (จากงบการเงินภายในบริ ษัทฯ ณ วันที่
30 กันยายน 2557) ดังนันการขายที
้
่ดินและสิง่ ปลูกสร้ างสาขาธนบุรีจึงมีความเหมาะสมทังทางด้
้
านผลตอบแทนในส่วน
ของเงินสดที่ได้ รับ
และผลกระทบที่อยูใ่ นระดับตา่ ในระบบการกระจายสินค้ าของบริ ษัทฯนอกจากนี ้บริษัทฯยังได้ มีการ
วางแผนรองรับผลกระทบทังในระยะสั
้
น้ และระยะยาวจนมัน่ ใจได้ วา่ การขายที่ดินและสิง่ ปลูกสร้ างสาขาธนบุรีจะไม่สง่ ผล
กระทบต่อธุรกิจของบริ ษัทฯ
จากราคา เงื่อนไข และความเหมาะสมในการเข้ าทารายการโดยพิจารณาจากข้ อดี และข้ อด้ อยที่ได้ กล่าวมาแล้ ว
ข้ างต้ น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าผู้ถือหุ้นควรลงมติอนุมตั ิรายการที่เกี่ยวโยงกันในครัง้ นี ้
ทังนี
้ ้การตัดสินใจลงคะแนนเสียงอนุมตั ิในการเข้ าทารายการในครัง้ นี ้ อยูใ่ นดุลพินิจของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ โดยผู้
ถือหุ้นควรศึกษาข้ อมูลในเอกสารต่างๆ ที่แนบมากับหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2557 ในครัง้ นี ้ด้ วย เพื่อใช้
ในการประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงมติได้ อย่างเหมาะสม

บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้ นท์ จากัด
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บริ ษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้ นท์ จากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ขอรับรองว่าได้ พจิ ารณา และให้
ความเห็นข้ างต้ นด้ วยความรอบคอบตามหลักมาตรฐานวิชาชีพ โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็ นสาคัญ

ขอแสดงความนับถือ
บริ ษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้ นท์ จากัด

(นายจรัสพงศ์ โชติกวณิชย์)
กรรมการ

(นายลี ฮวาย-หยวน)
กรรมการ
รองกรรมการผู้จดั การ

(นายวุฒชิ ยั ธรรมสาโรช)
ผู้ควบคุมการปฏิบตั ิงาน

ติดต่อ: บริ ษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้ นท์ จากัด
02-860-8832
Info@discoverym.com
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เอกสารแนบ 1
ภาพรวมการประกอบธุรกิจและผลการดาเนินการงาน
บริษัท เสริมสุข จากัด (มหาชน)
1.
ข้ อมูลเบือ้ งต้ น
ชื่อบริ ษัท
: บริ ษัท เสริ มสุข จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ” หรื อ “SSC”)
SERMSUK PUBLIC COMPANY LIMITED
ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่ : อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ อาคาร 1 ชัน้ 27-28, 252/35-36
ถนนรัชดาภิเษก เขตห้ วยขวาง กทม. 10320
โทรศัพท์
: (02) 693-2255-65
โทรสาร
: (02) 693-2266
ประเภทธุรกิจ
: ผู้ผลิตและจัดจาหน่ายเครื่ องดื่มอัดลม และเครื่ องดื่มไม่อดั ลม ภายใต้ ยี่ห้อ เอส ชาเขียวโออิชิ
ชาลิปตัน น ้าดื่มและน ้าโซดาคริ สตัล เครื่ องดื่มเกลือแร่ เกเตอเรด และเครื่ องดื่มบารุ งกาลังแรง
เยอร์
เลขทะเบียนบริ ษัท : 0107537001650
เว็บไซต์
: http://www.sermsukplc.com/
ทุนจดทะเบียน
: 265,900,484.00 บาท
ทุนที่ชาระแล้ ว
: 265,900,484.00 บาท
จานวนหุ้นที่ชาระแล้ ว: 265,900,484 หุ้น
2.
2.1

ข้ อมูลการประกอบธุรกิจ
ประวัติความเป็ นมา
บริ ษัท เสริ มสุข จากัด (มหาชน) เริ่ มประกอบธุรกิจเครื่ องดืม่ โดยมีคณะผู้ก่อตังบริ
้ ษัทฯ จานวนทังสิ
้ ้น 7 คนได้ ยื่น
จดทะเบียนโดยมีทนุ จดทะเบียนเริ่ มต้ น 8 ล้ านบาท เริ่ มเปิ ดดาเนินการเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2495 และได้ เริ่ มผลิต
เครื่ องดื่ม “เป๊ ปซี”่ ที่โรงงานสีลมและนาออกจาหน่ายครัง้ แรกเมื่อ 18 มีนาคม 2496 เป็ นต้ นมา
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554 คณะกรรมการได้ มีมติยกเลิกสัญญาผลิตและจัดจาหน่ายเครื่ องดืม่ น ้าอัดลมภายใต้
เครื่ องหมายการค้ าของเป๊ ปซี่แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ( Exclusive Bottling Appointment (“EBA”) ) ทังนี
้ ้ ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2554 ในวันที่ 29 เมษายน 2554 ได้ ให้ ความเห็นชอบการดาเนินการของบริ ษัทฯ ที่เกี่ยวข้ องกับ
สัญญาระหว่างบริ ษัทฯ กับเป๊ ปซี่ (รวมถึงการเลิกสัญญา) ต่อมาในเดือนกรกฎาคม 2554 บริ ษัทฯ ได้ รับหนังสือจาก
บริ ษัทเป๊ ปซี-่ โคล่า (ไทย) เทรดดิ ้ง จากัด Seven-Up Nederland, B.V. (รวมเรี ยกว่า “กลุม่ เป๊ ปซี”่ ) และบริ ษัทเอสเอสเนชัน่
แนลโลจิสติกส์ จากัด (“SSN”) (รวมเรี ยกกลุม่ เป๊ ปซี่ และ SSN ว่า“กลุม่ ผู้ถือหุ้นใหญ่”) แจ้ งว่ากลุม่ ผู้ถือหุ้นใหญ่ได้ ลงนาม
ในสัญญาจะซื ้อจะขายหุ้นของบริษัท โดยในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับสัญญา EBA นัน้ หากกลุม่ เป๊ ปซี่เป็ นฝ่ ายขายหุ้นให้ กบั
SSN และ/หรื อผู้ลงทุนฝ่ าย SSN กาหนดเป็ นเงื่อนไขให้ บริ ษัทฯ และเป๊ ปซี่ดาเนินการขยายระยะเวลาวันที่การเลิกสัญญา
EBA มีผลออกไปอีก 7 เดือน นับจากวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2555
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ต่อมา TBL ซึง่ เป็ นผู้ลงทุนฝ่ าย SSN ได้ ซื ้อหุ้นจากลุม่ เป๊ ปซี่และได้ ทาคาเสนอซื ้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ และ
บริ ษัทฯ ได้ ลงนามในหนังสือขยายระยะเวลาการมีผลบังคับของการเลิกสัญญา EBA ออกไป มีกาหนด 7 เดือนนับแต่วนั ที่
1 เมษายน 2555 ดังนัน้ สัญญา EBA จะเป็ นอันสิ ้นสุดเมื่อสิ ้นวันทาการของวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 ทังนี
้ ้ สัญญาอื่นที่
เกี่ยวข้ องกับสัญญา EBA คือ สัญญาความร่วมมือทางการตลาดและการโฆษณา (Agreement for Cooperative
Advertising and Marketing Principles (“Coop”) ก็สิ ้นสุดในวันเดียวกัน ทังนี
้ ้ ภายหลังจากการสิ ้นสุดสัญญา EBA
บริ ษัทเป็ นผู้ผลิตและจาหน่ายเครื่องดื่มน้ าอัดลมภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า “est” (เอส)
ปั จจุบนั บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการตามแผนธุรกิจในอนาคตโดยอาศัยทรัพยากรต่างๆ ทรัพย์สนิ รวมทังศั
้ กยภาพของ
ระบบการจัดจาหน่ายและขนส่งสินค้ าที่เข้ มแข็งเพื่อดาเนินการตามแผนธุรกิจในอนาคต เพื่อสร้ างการเติบโตอย่างมัน่ คง
และยัง่ ยืน
2.2

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริ ษัทฯ ดาเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตและจาหน่ายเครื่ องดื่มน ้าอัดลม น ้าดื่ม โซดา และเครื่ องดื่มชนิดอื่น
รวมถึงเป็ นผู้จาหน่ายเครื่ องดื่มบารุ งกาลังและชา โดยสามารถแบ่งสินค้ าและการบริ การได้ 4 ประเภทตามธุรกิจดังนี ้
1. การผลิตและจัดจาหน่ายเครื่ องดื่มน ้าอัดลม
น ้าอัดลมภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า “เอส”
2. การผลิตและจัดจาหน่ายน ้าดืม่
น ้าดื่ม และน ้าโซดาภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า “คริ สตัล”
3. การผลิตและจัดจาหน่ายเครื่ องดื่มไม่อดั ลม
ชาเขียวพร้ อมดื่มชนิดคืนขวด รสน ้าผึ ้งผสมมะนาว ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า “โออิชิ”
ชาพร้ อมดื่มชนิดคืนขวด รสเลมอน ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า “ลิปตัน”
เครื่ องดื่มเกลือแร่ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า “เกเตอเรด”
เครื่ องดื่มบารุงกาลังภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า “แรงเยอร์ ”
เครื่ องดื่มเกลือแร่ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า “พาวเวอร์ พลัส”
4. ผู้จดั จาหน่ายอาหารและเครื่ องดื่ม
ชาเขียวพร้ อมดื่มชนิดกระป๋ องและขวดพีอีทีภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า “โออิชิ”
สาหร่ายทอดกรอบภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า “โอโนริ ” ให้ กบั บริ ษัท โออิชิ เทรดดิ ้ง จากัด
ชาพร้ อมดื่มชนิดกระป๋ องและขวดพีอีที ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า “ลิปตัน” ให้ กบั บริ ษัท เป๊ ปซี่ ลิปตัน
อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด
2.3

โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
บริ ษัทฯ มีผ้ ถู ือหุ้นหลัก 2 กลุม่ คือ TBL และSSN
นอกจากนี ้ ยังมีบริ ษัทในเครื อคือ บริ ษัท เสริ มสุข เบเวอร์ เรจ จากัด (บริ ษัทย่อยทางอ้ อม) ดาเนินธุรกิจ เป็ นผู้ผลิต
และรับจ้ างผลิตเครื่ องดื่มชาลิปตัน และจาหน่ายให้ บริษัทฯ เป็ นผู้จดั จาหน่ายโดยตรงหรื อจาหน่ายให้ บริ ษัท เป๊ ปซี-่ โคล่า
(ไทย) เทรดดิ ้ง จากัด ซึง่ จะจาหน่ายต่อให้ บริ ษัทฯเป็ นผู้จดั จาหน่ายให้ อีกต่อหนึง่ ปั จจุบนั หุ้นของบริ ษัท เสริ มสุข เบเวอร์ เรจ
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บริษัท เสริมสุข จากัด (มหาชน)

จากัด(ร้ อยละ 99.99) ถือโดยบริษัท เสริ มสุข โฮลดิ ้งส์ จากัด (บริ ษัทย่อยทางตรง) ซึง่ จัดตังขึ
้ ้นเมือ่ วันที่ 23 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2549 โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ถือหุ้น และบริ หารการลงทุนของบริ ษัทในเครื อของเสริ มสุข
บริ ษัทฯ ยังถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 40 ในบริ ษัท เพ็ทฟอร์ ม (ไทยแลนด์) จากัด ซึง่ เป็ นผู้ผลิตและจาหน่ายหลอด
พลาสติกเพื่อใช้ ในการผลิตขวดพีอีที ขวดพีอีที และฝาพลาสติก นอกจากนี ้ บริ ษัท เสริ มสุข โฮลดิ ้งส์ จากัด (บริ ษัทย่อย
ทางตรง) ได้ เข้ าซื ้อกิจการบริ ษัท เครื่ องดื่มแรงเยอร์ (2008) จากัด เพื่อผลิตและจาหน่ายเครื่ องดื่ม “แรงเยอร์ ” “พาว
เวอร์ พลัส”และอื่นๆให้ กบั บริ ษัทฯเพื่อจัดจาหน่าย โดยบริ ษัทฯ มีลกั ษณะโครงสร้ างบริ ษัทดังต่อไปนี ้:

ที่มา : รายงานประจาปี 2556 ของบริษัทฯ

2.4

โครงสร้ างรายได้
รายได้ หลักของบริษัทฯ และบริ ษัทย่อย แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ (1) รายได้ จากการขาย เครื่ องดื่มประเภทอัด
ลม (2) รายได้ จากการขายเครื่ องดื่มประเภทไม่อดั ลม โดยมีรายละเอียดสัดส่วนของรายได้ ดงั นี ้

ประเภทรายได้

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

รายได้

สัดส่ วน

รายได้

สัดส่ วน

รายได้

สัดส่ วน

รายได้ จากการขาย เครื่ องดื่มประเภทอัดลม

13,981

65.24%

14,672

64.30%

5,814

52.04%

รายได้ จากการขายเครื่ องดืม่ ประเภทไม่อดั ลม

7,450

34.76%

8,149

35.70%

5,358

47.96%

รวม

21,431

100.00%

22,821

100.00%

11,172

100.00%

ที่มา : แบบ 56-1ปี 2556 ของบริษัทฯ
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3.
3.1

บริษัท เสริมสุข จากัด (มหาชน)

ผู้ถอื หุ้นและคณะกรรมการบริษัทฯ
ผู้ถอื หุ้น
กลุม่ ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด ข้ อมูลวันที่ 15 ตุลาคม 2557
ลาดับ
ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่
1
บริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จากัด
2
บริ ษัท เอสเอส เนชัน่ แนล โลจิสติกส์ จากัด
3
DBS VICKERS SECURITIES (SINGAPORE) PTE LTD
4
UBS AG SINGAPORE BRANCH
5

UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED
ผู้ถือหุ้นอื่น
รวม

จานวนหุ้น
171,923,138
56,199,807
12,500,000
10,800,000
7,200,000
7,277,539
265,900,484

%
64.66
21.14
4.70
4.06
2.71
2.73
100.00

ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์ฯ

3.2

คณะกรรมการบริษัทฯ
รายชื่อคณะกรรมการของบริ ษัทฯ ข้ อมูล ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2557
ชื่อ
ตาแหน่ ง
1. นาย โพธิพงษ์ ลา่ ซา
ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
2. นาย สมชาย บุลสุข
ประธานคณะกรรมการบริ หาร
รองประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/
3. นาย สุจินต์ หวัง่ หลี
กรรมการตรวจสอบ
4. นาย โชติพฒ
ั น์ พีชานนท์
รองประธานกรรมการ
5. นาย ฐาปน สิริวฒ
ั นภักดี
รองประธานกรรมการ
6. นาย ฐิ ตวิ ฒ
ุ ิ์ บุลสุข
กรรมการผู้จดั การ
7. นาย สิทธิชยั ชัยเกรียงไกร
กรรมการ
8. นาย ศักดิ์ชยั ธนบุญชัย
กรรมการ
9. นาย รังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์
กรรมการ
10. นาย มารุต บูรณะเศรษฐกุล
กรรมการ
11. นาย ปราโมทย์ พรประภา
กรรมการ
12. นาย เรวัต ฉ่าเฉลิม
กรรมการอิสระ
13. คุณหญิง สุชาดา กีระนันทน์
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
14. นาง ศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
ที่มา : บริ ษัทฯ
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4.

บริษัท เสริมสุข จากัด (มหาชน)

สรุ ปรายการสาคัญในงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
(หน่วย: ล้ านบาท)

รายการ
สินทรัพย์
สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี ้การค้ า
ลูกหนี ้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ลูกหนี ้อื่น
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
สินค้ าคงเหลือ
ภาษีสรรพสามิตจ่ายล่วงหน้ า
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจากัดในการใช้
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

2554

2555

2556

สิน้ สุด 30
กันยายน 2557

976.48
12.00
990.09
9.97
499.86
2,274.85
391.97
37.55
5,192.77

1,544.54
735.62
64.95
406.16
2,018.77
188.52
148.98
5,107.54

186.26
489.73
23.07
147.70
2,226.29
92.17
164.81
3,330.03

155.88
554.34
38.48
199.34
2,312.44
81.44
163.12
3,505.04

2.44
18.38
126.17
0.09
5.00
29.65
8,003.89
39.90
24.20
8,249.71
13,442.49

2.49
195.07
214.10
0.09
5.00
33.16
7,983.37
19.06
2.69
31.03
8,486.06
13,593.59

0.83
276.31
174.45
3.00
232.15
8,636.65
21.32
3.97
22.29
9,370.95
12,700.98

0.50
342.65
172.60
3.00
232.15
8,716.97
15.47
7.15
19.47
9,509.96
13,014.99
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บริษัท เสริมสุข จากัด (มหาชน)

(หน่วย: ล้ านบาท)

รายการ
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ินหมุนเวียน
เจ้ าหนี ้การค้ า
เจ้ าหนี ้อื่นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
เจ้ าหนี ้อื่น
เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน
ภาษีเงินได้ ค้างจ่าย
ค่าใช้ จา่ ยค้ างจ่าย
เงินปั นผลค้ างจ่าย
เงินมัดจารับขวดและลังจากลูกค้ า
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
หนี ้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี ้สินระยะยาว
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชาระเต็มมูลค่าแล้ ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ ว
สารองตามกฎหมาย
สารองทัว่ ไป
ยังไม่จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่วนของบริษัทใหญ่
ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

2554

2555

2556

สิน้ สุด 30
กันยายน 2557

1,369.18
26.23
369.25
129.60
14.30
369.35
74.88
851.55
78.17
3,282.52

1,237.51
50.25
438.60
755.24
75.03
691.83
59.44
3,307.89

766.24
24.66
331.44
700.00
447.80
73.59
522.18
43.47
2,909.38

985.41
8.02
317.05
1,400.00
503.12
73.47
489.28
56.64
3,832.97

1,155.35
9.97
1,155.35
4,437.87

453.37
1,102.90
1,556.27
4,864.16

463.46
925.55
1,389.00
4,298.39

286.32
980.19
1,266.50
5,099.48

265.90

265.90

265.90

265.90

265.90
1,342.45

265.90
1,342.45

265.90
1,342.45

265.90
1,342.45

26.80
3,089.00
396.16
3,854.20
8,974.51
20.15
8,994.65
13,432.52

26.80
3,089.00
1,081.41
2,923.87
8,729.43
8,729.43
13,593.59

26.80
2,785.00
555.95
3,426.50
8,402.59
8,402.59
12,700.98

26.80
2,285.00
572.09
3,423.29
7,915.52
7,915.52
13,014.99
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งบกาไรขาดทุน
(หน่วย: ล้ านบาท)

รายการ
รายได้
รายได้ จากการขายและการให้ บริการ
รายได้ อื่น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้ นทุนขายและต้ นทุนการให้ บริการ
ค่าใช้ จา่ ยในการขาย
ค่าใช้ จา่ ยในการบริหาร
ต้ นทุนทางการเงิน
รวมค่ าใช้ จ่าย
กาไรก่อนส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
(สุทธิจากภาษีเงินได้ )
กาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
รายได้ (ค่าใช้ จา่ ย) ภาษี เงินได้
กาไร(ขาดทุน)สาหรับงวด
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า
หน่วยงานต่างประเทศ
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิของ
เงินลงทุนเผื่อขาย
กาไรจากการตีมลู ค่าที่ดินใหม่
กาไร(ขาดทุน)จากการประมาณการ
ตามหลักการคณิตศาสตร์ สาหรับ
โครงการผลประโยชน์พนักงาน
ภาษีเงินได้ เกี่ยวกับองค์ประกอบของ
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสาหรับงวด
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาหรับงวด
การแบ่ งปั นกาไร (ขาดทุน)
ส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไร (ขาดทุน) สาหรับงวด
กาไรต่ อหุ้น (บาท : หุ้น)

2554

2555

สิน้ สุด 30
กันยายน 2557

2556

21,430.54
230.06
21,660.60

22,820.68
385.81
23,206.49

11,171.99
285.54
11,457.53

7,789.41
91.83
7,881.24

17,349.06
2,867.20
1,077.43
1.72
21,295.41

18,219.78
3,222.92
1,206.74
5.49
22,654.92

8,114.74
2,949.97
1,024.90
9.56
12,099.17

5,728.93
2,143.67
763.58
26.82
8,662.99

(196.27)
168.92
(106.56)
62.36

176.69
728.26
(128.04)
600.23

162.24
(479.40)
150.87
(328.53)

124.36
(657.39)
173.53
(483.87)

-

(0.22)

11.01

(1.73)

2.58
-

40.86
0.46

(26.35)
641.65

(1.85)
-

34.21

(2.61)

204.00

-

36.79
99.15

(7.74)
30.76
630.98

(163.86)
666.45
337.92

0.37
(3.21)
(487.08)

55.13
7.23
62.36
0.21

604.70
(4.48)
600.23
2.27

(328.53)
(328.53)
(1.24)

(483.87)
(483.87)
(1.82)
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งบกระแสเงินสด
(หน่วย: ล้ านบาท)

รายการ
เงินสดสุทธิได้ มาจาก(ใช้ ไป)ในกิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดสุทธิได้ มาจาก(ใช้ ไป)ในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้ มาจาก(ใช้ ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
กระแสเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง)สุทธิ

2554
793.51
(916.71)
(335.00)
(458.20)

2555
1,720.99
(818.57)
(334.36)
568.06

2556
(863.32)
(523.16)
28.20
(1,358.28)

สิน้ สุด 30
กันยายน
2557
(306.63)
(395.15)
673.13
(28.64)

อัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญ
อัตราส่ วนทางการเงิน
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตรากาไรขันต้
้ น
อัตรากาไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

2554

2555

2556

1.58
19.09%
0.26%
0.66%
0.64%
0.48

1.54
20.16%
2.57%
6.77%
4.44%
0.48

1.14
27.37%
-2.53%
-3.84%
-2.50%
0.51

5.
5.1

สิน้ สุด 30
กันยายน
2557
0.91
26.45%
-6.21%
-8.09%
-5.13%
0.64

คาอธิบายผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงิน
ผลการดาเนินงาน
5.1.1 รายได้
ปี 2555 บริ ษัทฯ มีรายได้ รวม 23,206.49 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 1,545.89 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 7.14 จากปี
2554 ซึง่ ประกอบด้ วย
- รายได้ จากการขายและการให้ บริ การ 22,820.68 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 1,390.14 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ
6.49 เมื่อเทียบกับปี 2554 เนื่องจากบริษัทฯ มีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่เข้ าสูต่ ลาดในช่วงปี 2555 หลายสินค้ า
- รายได้ อื่น 385.81 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 155.75 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 67.70 เมื่อเทียบกับปี 2554
เนื่องจากการเพิม่ ขึ ้นเนื่องจากรับรู้เงินชดเชยค่าประกันภัยน ้าท่วมและรายได้ จากการขายขวดแก้ วที่ไม่สามารถนามาใช้
งานได้ แล้ ว
ปี 2556 บริ ษัทฯ มีรายได้ รวม 11,457.53 ล้ านบาท ลดลง 11,748.96 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 50.63 จากปี
2555 ซึง่ ประกอบด้ วย
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- รายได้ จากการขายและการให้ บริ การ 11,171.99 ล้ านบาท ลดลง 11,648.69 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ
51.04 เมื่อเทียบกับปี 2555 เนื่องจากการหยุดจาหน่ายผลิตภัณฑ์น ้าอัดลมและเครื่ องดื่มบารุงกาลังยี่ห้อเดิมที่สิ ้นสุด
สัญญาช่วงปลายปี 2555 และเริ่ มต้ นการจาหน่ายผลิตภัณฑ์น ้าอัดลมและเครื่ องดื่มบารุงกาลังยี่ห้อใหม่
- รายได้ อื่น 285.54 ล้ านบาท ลดลง 100.28 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 25.99 เมื่อเทียบกับปี 2555 เนื่องจาก
บริ ษัทฯ ได้ รับเงินชดเชยค่าประกันภัยน ้าท่วมที่ลดลงจากปี ก่อนและมีการขายขวดแก้ วที่ไม่สามารถนามาใช้ งานได้ แล้ ว
น้ อยลง จึงทาให้ รายได้ ในส่วนนี ้ลดลง
งวด 9 เดือนปี 2557 บริ ษัทฯ มีรายได้ รวม 7,881.24 ล้ านบาท ลดลง 1,167.58 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ
12.90 จากงวดเดียวกันของปี ก่อน ซึง่ ประกอบด้ วย
- รายได้ จากการขายและการให้ บริ การ 7,789.41 ล้ านบาท ลดลง 1,091.33 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 12.29
จากงวดเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจากบริษัทฯ ยังอยูใ่ นช่วงเริ่ มต้ นการจาหน่ายผลิตภัณฑ์น ้าอัดลมและเครื่ องดื่มบารุงกาลัง
ยี่ห้อใหม่
- รายได้ อื่น 91.83 ล้ านบาท ลดลง 76.25 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 45.36 จากงวดเดียวกันของปี ก่อน
เนื่องจากบริษัทฯ ได้ รับเงินชดเชยค่าประกันภัยน ้าท่วมซึง่ ถือเป็ นรายได้ พิเศษที่ลดลงจากปี ก่อน
5.1.2 ต้ นทุนขายและต้ นทุนการให้ บริ การ
ปี 2555 บริ ษัทฯ มีต้นทุนขาย จานวน 18,219.78 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 870.71 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 5.02
เมื่อเทียบกับปี 2554 ปั จจัยหลักที่สง่ ผลให้ อตั ราการเพิ่มขึ ้นของต้ นทุนขายน้ อยกว่าอัตราการเพิ่มขึ ้นของรายได้ คือ สัดส่วน
การขายแต่ละผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันและราคาหัวน ้าเชื ้อที่ลดลง ทังที
้ ่ได้ บนั ทึกค่าเผื่อการลดมูลค่าขวดแก้ วหมุนเวียนที่ไม่
สามารถนามาใช้ งานแล้ ว อันเนือ่ งมาจากผลกระทบจากการสิ ้นสุดสัญญา Exclusive Bottling Appointmen (EBA) ใน
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555
ปี 2556 บริ ษัทฯ ต้ นทุนขายและต้ นทุนการให้ บริการ จานวน 8,114.7 ล้ านบาท ลดลง 10,105 ล้ านบาท หรื อร้ อย
ละ 55.46 เมื่อเทียบกับปี 2555 ปั จจัยหลักที่สง่ ผลให้ อตั ราการลดลงของต้ นทุนขายมากกว่าอัตราการลดลงของรายได้
เนื่องจากมีการบริ หารจัดการต้ นทุนการผลิตให้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้น และผลกระทบจากการบันทึกค่าเผื่อการลดมูลค่า
ขวดแก้ วหมุนเวียนที่ ไม่สามารถนามาใช้ งานได้ ในปี ก่อน
งวด 9 เดือนปี 2557 บริ ษัทฯ ต้ นทุนขายและต้ นทุนการให้ บริการ จานวน 5,728.93 ล้ านบาท ลดลง 689.88 ล้ าน
บาท หรื อร้ อยละ 10.75 จากงวดเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจากมีการบริ หารจัดการต้ นทุนการผลิตให้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้น
5.1.3 ค่าใช้ จา่ ยในการขายและบริ หาร
ปี 2555 บริ ษัทฯ มีคา่ ใช้ จ่ายในการขาย และค่าใช้ จ่ายในการบริหาร จานวน 4,429.66 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจานวน
485.03 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 12.30 เมื่อเทียบกับปี 2554 เพิ่มขึ ้นเนื่องจากค่าใช้ จา่ ยในการส่งเสริ มการขายและ
การตลาดสาหรับการออกผลิตภัณฑ์น ้าอัดลมยี่ห้อใหม่สตู่ ลาด
ปี 2556 บริ ษัทฯ มีคา่ ใช้ จา่ ยในการขาย และค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร จานวน 3,974.87 ล้ านบาท ลดลงจานวน
454.78 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 11.44 เมื่อเทียบกับปี 2555 เนื่องจากค่าใช้ จา่ ยในการส่งเสริ มการขายและการตลาดที่
ลดลง
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งวด 9 เดือนปี 2557 บริ ษัทฯ มีคา่ ใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร 2,907.24 ล้ านบาท ลดลง 103.70 ล้ านบาท หรื อ
ร้ อยละ 4.30 จากงวดเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจากค่าใช้ จ่ายในการส่งเสริ มการขายและการตลาดทีล่ ดลงอย่างต่อเนื่อง
5.1.4 กาไรสุทธิ
ณ สิ ้นปี 2555 บริ ษัทฯ มีกาไรสุทธิสาหรับงวด 600.23 ล้ านบาท กาไรเพิ่มขึ ้น 537.86 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ
862.49 จากสิ ้นปี 2554 เนื่องจากบริ ษัทฯ มีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เข้ าสูต่ ลาดซึง่ สามารถเพิ่มยอดขายให้ กบั บริษัทฯ
ณ สิ ้นปี 2556 บริ ษัทฯ ขาดทุนสุทธิสาหรับงวด 328.53 ล้ านบาท ขาดทุนเพิม่ ขึ ้น 928.76 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ
154.73 จากสิ ้นปี 2555 เนื่องจากบริ ษัทฯ มีการหยุดจาหน่ายผลิตภัณฑ์น ้าอัดลมยี่ห้อเดิมที่หมดสัญญาลงไป
สิ ้นสุดไตรมาส 3 ณ 30 กันยายน 2557 บริ ษัทฯ ขาดทุนสุทธิสาหรับงวด 483.87 ล้ านบาท ขาดทุนเพิม่ ขึ ้น
331.35 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 217.25 จากงวดเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจากบริ ษัทฯ ยังคงได้ รับผลกระทบในเชิงลบจาก
การหมดสัญญาการจาหน่ายผลิตภัณฑ์น ้าอัดลมยี่ห้อเดิมที่บริ ษัทฯ เคยจาหน่ายในอดีต
5.2

ฐานะทางการเงิน
5.2.1 สินทรัพย์
ณ สิ ้นปี 2555 บริ ษัทฯ มีสนิ ทรัพย์รวมทังสิ
้ ้น 13,593.59 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 151.10 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ
1.12 เมื่อเทียบกับสิ ้นปี 2554 โดยเป็ นการเพิม่ ขึ ้นของเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสันจ
้ านวน 568.06 ล้ าน
บาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 58.17 บาท เนื่องจากบริษัทมีกาไรสุทธิเพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน โดยเป็ นเงินหมุนเวียนที่เหลือจากการ
ดาเนินงานและการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรและโครงการต่าง ๆ ที่จาเป็ นในการประกอบธุรกิจ ลูกหนี ้การค้ าลดลงจานวน
254.47 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 25.70 เนื่องจากบริษัทฯ มีคา่ เผื่อการลดมูลค่าของขวดแก้ วทีเ่ พิ่มขึ ้น และมีคา่ วัตถุดิบ
ที่ลดลง ลูกหนี ้อื่นลดลง 93.70 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 18.74 สินค้ าคงเหลือลดลง 256.08 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ
11.26 เนื่องจาก เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ ้น 169.69 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 961.58 เนื่องจากบริ ษัท เพ็ทฟอร์ ม
(ไทยแลนด์) จากัด ซึง่ เป็ นบริษัทร่วมได้ รับรู้ผลขาดทุนจากมหาอุทกภัยในปี 2554 และได้ รับรู้การชดเชยจากน ้าท่วมในปี
2555 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลง 20.53 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 0.26 เมื่อเทียบกับสิ ้นปี 2554 เนื่องจากบริษัทฯมี
การปรับปรุงมูลค่าสินทรัพย์บางส่วน
ณ สิ ้นปี 2556 บริ ษัทฯ มีสนิ ทรัพย์รวมทังสิ
้ ้น 12,700.98 ล้ านบาท ลดลง 892.61 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 6.57 เมื่อ
เทียบกับสิ ้นปี 2555 โดยเป็ นการลดลงของเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสันจ
้ านวน 1,358.28 ล้ านบาท หรื อ
ลดลงร้ อยละ 87.94 เนื่องจากบริ ษัทฯมีการลงทุนในสินค้ าใหม่ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า เอส ทังในสิ
้ นทรัพย์ถาวรและ
โครงการต่างๆ ที่จาเป็ นในการประกอบธุรกิจ ลูกหนี ้การค้ าลดลงจานวน 245.89 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 33.43
เนื่องจากยอดขายที่ลดลง สินค้ าคงคลังเพิ่มขึ ้น 207.52 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 10.28 และที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
เพิ่มขึ ้น 653.28 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 8.18 เมื่อเทียบกับสิ ้นปี 2555 เนื่องจากบริ ษัทฯมีการปรับปรุงมูลค่าสินทรัพย์
บางส่วน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 บริ ษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทังสิ
้ ้น 13,014.99 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 314.01 ล้ านบาทหรื อ
ร้ อยละ 2.47 เมื่อเทียบกับสิ ้นปี 2556 โดยเป็ นการลดลงของเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสันจ
้ านวน 30.38
ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 16.31 เนือ่ งจากบริ ษัทฯ มีการใช้ เงินสดในการประกอบธุรกิจและบริ หารงานเพิ่มขึ ้นจากเดิม ลูกหนี ้
การค้ าเพิ่มขึ ้นจานวน 64.61 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 13.19 เนื่องจากบริ ษัทฯ มียอดขายในเดือน กันยายน 2557 สูงกว่า
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เดือน ธันวาคม 2556 สินค้ าคงคลังเพิ่มขึ ้น 86.15 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3.87 และที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มขึ ้น
80.32 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 0.93 เมื่อเทียบกับสิ ้นปี 2556 เนื่องจากบริ ษัทฯมีการปรับปรุงมูลค่าสินทรัพย์บางส่วน
5.2.2 หนี ้สิน
ณ สิ ้นปี 2555 บริ ษัทฯ มีหนี ้สินรวมจานวน 4,864.16 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 426.29 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ
9.61 เมื่อเทียบกับสิ ้นปี 2554 เกิดจากการลดลงของเจ้ าหนี ้การค้ าจานวน 131.67 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 9.62
ค่าใช้ จา่ ยค้ างจ่ายเพิม่ ขึ ้น 385.90 หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 104.48 เนื่องจากผลตอบแทนพนักงานสูงกว่าปี ก่อน เงินมัดจารับ
ขวดและลังจากลูกค้ าลดลง 159.72 หรื อลดลงร้ อยละ 18.76 เมือ่ เทียบกับสิ ้นปี 2554 เนื่องบริ ษัทฯ มีการรับคืนขวดแก้ ว
น ้าอัดลมยี่ห้อเดิม อย่างไรก็ดีบริษัทฯมีเงินกู้ระยะสันจากสถาบั
้
นการเงินลดลง 129.60 ล้ านบาท เป็ น 0 เนื่องจากบริ ษัทฯ
มีผลประกอบการเป็ นกาไร บริ ษัทฯ จึงมีการชาระคืนหนี ้ระยะสันทั
้ งหมด
้
ณ สิ ้นปี 2556 บริ ษัทฯ มีหนี ้สินรวมจานวน 4,298.39 ล้ านบาท ลดลง 565.77 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 11.63
เมื่อเทียบกับสิ ้นปี 2555 เกิดจากการลดลงของเจ้ าหนี ้การค้ าจานวน 471.27 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 38.08 ค่าใช้ จา่ ย
ค้ างจ่ายลดลง 307.44 หรื อลดลงร้ อยละ 40.71 เมื่อเทียบกับสิ ้นปี 2555 จากสวัสดิการพนักงานและค่าใช้ จา่ ยการตลาด
ค้ างจ่ายที่ลดลง อย่างไรก็ดีบริ ษัทฯ มีเงินกู้ระยะสันจากสถาบั
้
นการเงินเพิ่มขึ ้น 700.00 ล้ านบาท เนื่องจากบริ ษัทฯ กู้เงินมา
เพื่อใช้ เงินในการลงทุนในสินทรัพย์ และใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 บริ ษัทฯ มีหนี ้สินรวมจานวน 5,099.48 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 801.09 ล้ านบาท หรื อ
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 18.64 เมื่อเทียบกับสิ ้นปี 2556 เกิดจากการเพิ่มขึ ้นของเจ้ าหนี ้การค้ าจานวน 219.16 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้น
ร้ อยละ 28.60 เนื่องจากบริ ษัทฯ มียอดขายในเดือน กันยายน 2557 สูงกว่าเดือน ธันวาคม 2556 และมีการยืดเวลาชาระ
หนี ้กับเจ้ าหนี ้บางราย ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่ายเพิ่มขึ ้น 55.31 หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 12.35 และ เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
น
การเงิน เพิ่มขึ ้นจานวน 700.00 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 100.00 เมื่อเทียบกับสิ ้นปี 2556 ฯ กู้เงินมาเพื่อใช้ เงินในการ
ลงทุนในสินทรัพย์ และใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
5.2.3 ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ สิ ้นปี 2555 บริ ษัทฯ มีสว่ นของผู้ถือหุ้น 8,729.43 ล้ านบาท ลดลง 265.22 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 2.95
จาก ณ สิ ้นปี 2554 เนื่องจากบริ ษัทฯ มีองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจากเดิม
ณ สิ ้นปี 2556 บริ ษัทฯ มีสว่ นของผู้ถือหุ้น 8,402.59 ล้ านบาท ลดลง 326.84 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 3.74
จาก ณ สิ ้นปี 2555 เนื่องจากบริ ษัทฯ มีการขาดทุนจากการดาเนินงานจึงทาให้ กาไรสะสมลดลง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 บริ ษัทฯ มีสว่ นของผู้ถือหุ้น 7,915.52 ล้ านบาท ลดลง 487.08 ล้ านบาท หรื อลดลง
ร้ อยละ5.80จากสิ ้นปี 2556 เนื่องจากบริ ษัทฯ มีการขาดทุนจากการดาเนินงานจึงทาให้ กาไรสะสมลดลง
5.2.4 สภาพคล่อง
ณ สิ ้นปี 2555 บริ ษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิเพิม่ ขึ ้น 568.06 ล้ านบาท จากปี ก่อน โดยเป็ นการเพิม่ ขึ ้นของกระแส
เงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน 1,720.99 ล้ านบาท การลดลงของกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 818.57 ล้ านบาท และ
การเพิม่ ขึ ้นของกระแสเงินสดใช้ ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน 334.36 ล้ านบาท เนื่องจากบริ ษัทฯ มีกาไรจากการดาเนินงาน
เพิ่มขึ ้น และเริ่ มรับรู้รายได้ พิเศษจากเงินชดเชยน ้าท่วมที่ได้ ทาไว้ กบั บริ ษัทรับประกันภัย
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ณ สิ ้นปี 2556 บริ ษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิลดลง 1,358.28 ล้ านบาท จากปี ก่อน โดยเป็ นการลดลงของกระแส
เงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน 863.32 ล้ านบาท การลดลงของกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 523.16 ล้ านบาท และ
การเพิม่ ขึ ้นของกระแสเงินสดใช้ ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน 28.20 ล้ านบาท เนื่องจากบริษัทฯมีการขาดทุนจากการ
ดาเนินงาน และมีการลงทุนในธุรกิจใหม่
สิ ้นสุดไตรมาส 3 ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 บริ ษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิลดลง 28.64 ล้ านบาท จากปี ก่อน โดย
เป็ นการลดลงของกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน 306.63 ล้ านบาท การลดลงของกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
395.15 ล้ านบาทและเป็ นการเพิม่ ขึ ้นกระแสเงินสดใช้ ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน 673.13 ล้ านบาท เนื่องจากบริ ษัทฯมีการ
ขาดทุนจากการดาเนินงาน และมีการลงทุนในธุรกิจใหม่อย่างต่อเนื่อง
6.

ภาวการณ์ ของตลาดและแนวโน้ มของอุตสาหกรรม
ภาพรวมตลาดเครื่องดื่ม “นา้ อัดลม”
อุตสาหกรรมการผลิตและจัดจาหน่ายน ้าอัดลมเป็ นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ซึง่ ต้ องใช้ เครื่ องจักรทันสมัยในการ
ผลิตและการควบคุมคุณภาพรวมทังแรงงานในด้
้
านการขนส่งและการจัดจาหน่ายสินค้ าสูม่ ือผู้บริ โภค ทังยั
้ งเป็ นธุรกิจที่
สนับสนุนอุตสาหกรรมอื่นๆอีกเช่นอุตสาหกรรม น ้าตาล ขวดแก้ ว ขวดพลาสติก ลังพลาสติก ฝาจุกจีบ เป็ นต้ น สภาพการ
แข่งขันของอุตสาหกรรมน ้าอัดลมเกิดขึ ้นตลอดทังปี
้ มีผ้ ปู ระกอบการรายใหม่ ๆ เข้ ามาในตลาดเพิม่ ขึ ้น ในปั จจุบนั อัตราการ
เจริ ญเติบโตของตลาดน ้าอัดลมไม่สงู นัก เนื่องจากมีเครื่ องดื่มประเภทอื่นเข้ าสูต่ ลาดเครื่ องดืม่ เป็ นจานวนมาก รวมทังการ
้
เปลีย่ นแปลงกระแสความนิยมบริ โภคเครื่ องดื่มอื่นๆ ของผู้บริ โภค อาทิเช่น น้ าดื่ม น้ าผลไม้ น้ าแร่และนม เป็ นต้ น จึงทาให้
การแข่งขันในธุรกิจน ้าอัดลมยิง่ เพิ่มความรุนแรงมากขึ ้นอีก

ที่มา: Marketeer

ปั จจัยของความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจน ้าอัดลม ได้ แก่ การมีสนิ ค้ าที่มีคณ
ุ ภาพได้ มาตรฐาน การให้ บริ การที่ดี
และการตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ อย่างรวดเร็ว ซึง่ โอกาสสาหรับการดาเนินธุรกิจเครื่ องดื่มนันจะขึ
้
้นอยูก่ บั การ
มีช่องทางการจาหน่ายเพื่อเข้ าถึงผู้บริ โภคเพิ่มขึ ้น การขยายตัวทางธุรกิจของลูกค้ า อันได้ แก่ ห้ าง ตลาดค้ าส่งค้ าปลีกขนาด
ใหญ่ ซุปเปอร์ มาร์ เก็ต ร้ านค้ าสะดวกซื ้อ ร้ านอาหารฟาส์ตฟู้ด เป็ นต้ น อัตราเจริ ญเติบโตของธุรกิจดังกล่าวขึ ้นอยูก่ บั
ปั จจัยพื ้นฐานของเศรษฐกิจภายในประเทศเป็ นสาคัญ
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แนวโน้ มการเจริ ญเติบโต และการพัฒนาของอุตสาหกรรมน ้าอัดลม เป็ นผลจากการส่งเสริ มและขยายกิจกรรม
ทางด้ านการตลาดเป็ นเกณฑ์ ซึง่ รวมถึงการโฆษณา การจัดการส่งเสริ มการขาย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภณ
ั ฑ์
ใหม่ๆหรื อการแนะนาสินค้ ารสชาติใหม่เพื่อดึงดูดใจผู้บริ โภค เป็ นผลให้ การขยายตัวของอุตสาหกรรมมีอยูอ่ ย่างต่อเนื่อง
การแข่งขันในธุรกิจน ้าอัดลมมีความรุนแรง โดยเฉพาะการแข่งขันในด้ านราคา โดยเน้ นจุดขายด้ วยปริ มาณที่
มากกว่าในราคาทีถ่ กู กว่า
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บริษัท เสริมสุข จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2
ข้ อมูลของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน (KSS4 และ WTT)
1.
บริษัท เกษมทรัพย์ สิริ 4 จากัด
1.1
ข้ อมูลทั่วไปของบริษัท
ชื่อบริ ษัท
: บริ ษัท เกษมทรัพย์สริ ิ 4 จากัด (“KSS4”)
ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่ : 195 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชัน้ 54 ถนนสาทรใต้ ยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์
: (02) 652-1111
ประเภทธุรกิจ
: พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
เลขทะเบียนบริ ษัท : 0104557011615
ทุนจดทะเบียน
: 100,000 บาท (หุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าทีต่ ราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท)
ทุนที่ชาระแล้ ว
: 100,000 บาท (หุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าทีต่ ราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท)
1.2

ผู้ถอื หุ้นและคณะกรรมการของบริษัท
WTT เป็ นผู้ถือหุ้นสูงสุดของ KSS4 โดยถือจานวนทังสิ
้ ้น 9,997 หุ้น หรื อ ร้ อยละ 99.97 โดยรายละเอียดของผู้ถือ
หุ้นทังหมดของ
้
KKS4 ณ วันที่ 29 กันยายน 2557 มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
No
1.
2.
3.
4.

รายชื่อผู้ถอื หุ้น KSS4
บริ ษัท วัฒนพัฒน์เทรดดิ ้ง จากัด
นายขวันชัย ชูเกียรติขจรเดช
นางทัศนี เนตรมี
นางสาวอัญชลี เตมีรักษ์
รวม

จานวนหุ้น
9,997
1
1
10,000

%
99.97
0.01
0.01
0.01
100.00

ที่มา: กระทรวงพาณิชน์ (มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)

1.3

คณะกรรมการบริษัท
รายชื่อคณะกรรมการ ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2557
1. นาย ขวัญชัย ชูเกียรติขจรเดช
2. นางทัศนี เนตรมี
3. นางสาวอัญชุลี เตมีรักษ์

1.4

ความเกี่ยวโยงกันของผู้ทารายการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ KSS4 เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุม่ เดียวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ กล่าวคือ KSS4 มีผ้ ู
ถือหุ้นรายใหญ่คือ WTT ซึง่ ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 99.97 ของหุ้นที่จาหน่ายแล้ วทังหมดของ
้
KSS4 โดย WTT มีผ้ ถู ือหุ้น
รายใหญ่คือ TCCH ซึง่ ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 70.00 ของหุ้นทีจ่ าหน่ายแล้ วทังหมดของ
้
WTT ทังนี
้ ้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
TCCH คือกลุม่ สิริวฒ
ั นภักดี (ถือหุ้นใน TCCH สัดส่วนร้ อยละ 50.96 ของหุ้นที่จาหน่ายแล้ วทังหมด)และเป็
้
นผู้ถือหุ้นสูงสุด
เอกสารแนบ 2 หน้า 1
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บริษัท เสริมสุข จากัด (มหาชน)

ของบริ ษัทฯ โดย กลุม่ สิริวฒ
ั นภักดี ถือหุ้นสัดส่วนร้ อยละ 51.00 ของหุ้นที่จาหน่ายแล้ วทังหมดของ
้
SRW ทังนี
้ ้ SRW ซึง่
เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ TBEV โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 45.27 ของหุ้นที่จาหน่ายแล้ วทังหมดของ
้
TBEV ทังนี
้ ้ TBEV เป็ น
ผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 ใน TBEVL ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นในบริ ษัทฯ ร้ อยละ 64.66 ของหุ้นที่จาหน่ายแล้ วทังหมดบริ
้
ษัทฯ
โดยความสัมพันธ์ของทังสองบริ
้
ษัทมีโครงสร้ างดังต่อไปนี ้

ที่มา: บริษัทฯ
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บริษัท เสริมสุข จากัด (มหาชน)

2.
บริษัท วัฒนพัฒน์ เทรดดิง้ จากัด
2.1
ข้ อมูลทั่วไปของบริษัท
ชื่อบริ ษัท
: บริ ษัท วัฒนพัฒน์เทรดดิ ้ง จากัด (“WTT”)
ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่ : 195 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชัน้ 54 ถนนสาทรใต้ ยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
ที่ตงสาขาย่
ั้
อย
: 1. เลขที่ 63 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
2. เลขที่ 1858 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์
: (02) 652-1111
ประเภทธุรกิจ
: ลงทุนในหลักทรัพย์และอสังหาริ มทรัพย์ รวมทังให้
้ เช่าอาคารสานักงานและอาคารชุด พร้ อมทัง้
ให้ บริ การด้ านสาธารณูปโภค
เลขทะเบียนบริ ษัท : 0105553125773
ทุนจดทะเบียน
: 7,650,000,000 บาท (หุ้นสามัญ 76,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท)
ทุนที่ชาระแล้ ว
: 7,650,000,000 บาท (หุ้นสามัญ 76,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ น
ุ ละ 100 บาท)
2.2

ประวัติความเป็ นมาของบริษัท
บริ ษัท วัฒนพัฒน์เทรดดิ ้ง จากัด (“WTT”) เกิดขึ ้นจากการควบรวมกันระหว่างสองบริ ษัท ได้ แก่ บริ ษัท วัฒน
พัฒน์เทรดดิ ้ง จากัด และ บริ ษัท ช.ชนะอนันตพาณิชย์ จากัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยมีการควบรวม
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2553 ซึง่ หลักจากการควบรวม WTT ได้ ดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์และ
อสังหาริ มทรัพย์ รวมทังให้
้ เช่าอาคารสานักงานและอาคารชุด พร้ อมทังให้
้ บริ การด้ านสาธารณูปโภค
2.3

ผู้ถอื หุ้น
กลุม่ ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้น ณ วันที่ 29 กันยายน 2557
No
1.
2.
3.

รายชื่อผู้ถอื หุ้น
บริ ษัท ที่ซีซี โฮลอิ ้ง จากัด
บริ ษัท บางนาพัฒนกิจ จากัด
บริ ษัท นครชื่น จากัด
รวม

ที่มา: สาเนารายชื่อผู้ถือหุ้น WTT

2.4
1.
2.
3.
4.

กรรมการบริษัท
รายชื่อคณะกรรมการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557
นายชัยพงศ์ ภูส่ นุ ทรศรี
นายโกสิทธิ์ ศรี เศรษฐพันธ์
นางทัศนี เนตรมี
นายมนตรี ศรี สกุลเมฆี
เอกสารแนบ 2 หน้า 3

จานวนหุ้น
53,550,001
22,949,998
1
76,500,000

%
70.00
29.99
0.01
100.00
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5.
6.
7.
8.
2.5

บริษัท เสริมสุข จากัด (มหาชน)

นายวรเทพ สาราญทิวาวัลย์
นายทศพร คิดเห็น
นางเรวดี พัคค์สนุ ทร
นางสาวอัญชุลี เตมีรักษ์
สรุ ปรายการสาคัญในงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
(หน่วย: ล้ านบาท)
รายการ
สินทรัพย์
สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น
ลูกหนี ้ตามสัญญาแลกเปลี่ยนล่วงหน้ า-สุทธิ
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
เงินลงทุนระยะยาวอื่น-สุทธิ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์สทุ ธิ
สิทธิการเช่า-สุทธิ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

2554

2555

2556

23.28
37.55
6,787.42
0.91
6,849.15

11.81
24.15
4,940.20
1.83
4,977.99

22.85
42.64
191.70
10,298.68
75.61
10,631.49

666.20
1,228.69
6,597.32
19.17
145.91
28.96
8,686.25
15,535.40

4,262.63
6,534.30
19.78
138.56
19.97
10,975.24
15,953.24

13,549.59
6,597.48
15.17
131.21
149.66
20,443.11
31,074.60
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บริษัท เสริมสุข จากัด (มหาชน)
(หน่วย: ล้ านบาท)

รายการ

2554

หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ินหมุนเวียน
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น
เงินกู้ยืมระยะสันจากบุ
้
คคลและกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน-ส่วนที่ถึงชาระภายใน 1 ปี
รายได้ คา่ เช่ารับล่วงหน้ าจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
รอตัดบัญชีที่จะถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน-สุทธิ
ประมาณการหนี ้สินผลประโยชน์พนักงาน
รายได้ คา่ เช่ารับล่วงหน้ าจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
รอตัดบัญชี-สุทธิ
หนี ้สินไม่หมุนเวียนอื่น-เงินค ้าประกัน
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญจานวน 76,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100บาท
ทุนที่ออกและชาระเต็มมูลค่าแล้ ว
หุ้นสามัญจานวน 76,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100บาท
กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
เงินลงทุน
กาไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแล้ ว
สารองตามกฎหมาย
สารองทัว่ ไป
ยังไม่จดั สรร
รวมส่วนของบริษัทใหญ่
ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

2555

2556

71.77
801.70
140.00

99.05
1,215.44
140.00

39.63
15,563.32
6,521.23
-

17.87
1,031.34

1.96
1,456.46

74.45
4.62
22,203.25

1,445.00
1.43

1,305.00
1.64

1.83

29.12
1,475.55
2,506.89

36.52
1,343.16
2,799.62

2,593.44
7.98
2,603.24
24,806.50

7,650.00

7,650.00

7,650.00

7,650.00

7,650.00

7,650.00

19.40

-

-

2.67
5,356.44
13,028.51
13,028.51
15,535.40

2.67
5,500.95
13,153.62
13,153.62
15,953.24

277.67
(1,659.57)
6,268.10
6,268.10
31,074.60
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บริษัท เสริมสุข จากัด (มหาชน)

งบกาไรขาดทุน
(หน่วย: ล้ านบาท)
รายการ

2554

รายได้
รายได้ คา่ เช่าจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
รายได้ คา่ บริการ
ดอกเบี ้ยรับ
รายได้ เงินปั นผล
หนี ้สงสัยจะสูญปรับกลับบัญชี
กาไรจากการจาหน่ายสินทรัพย์
กาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุน
รายได้ อื่น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าใช้ จา่ ยในการบริหาร
ขาดทุนจากการลดมุลค่าเงินลงทุน
หนี ้สงสัยจะสูญ
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ขาดทุนจากการจาหน่ายสินทรัพย์
ขาดทุนจากการจาหน่ายเงินลงทุน
รวมค่ าใช้ จ่าย
กาไร(ขาดทุน)ก่อนต้ นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้ นทุนทางการเงิน
กาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ นิติบคุ คล
ภาษีเงินได้ นิติบคุ คล
กาไร(ขาดทุนสาหรับงวด

อัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญ
อัตราส่ วนทางการเงิน
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตรากาไรขันต้
้ น*
อัตรากาไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

2555

2556

173.64
47.04
143.30
7,914.66
2.29
8,280.93

186.60
36.52
231.09
25.05
98.62
148.58
66.32
1.45
794.23

171.52
33.79
359.11
3.38
18.27
3.20
589.27

334.96
165.65
134.28
634.90
7,646.03
(157.41)
7,488.61
0.00
7,488.61

348.87
179.08
527.95
266.28
(111.77)
154.52
(10.01)
144.51

400.19
1,468.43
113.01
0.42
32.38
2,014.44
(1,425.17)
(235.39)
(1,660.57)
0.00
(1,660.57)

2554
6.64
-1.38%
90.43%
80.60%
54.96%
0.19
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2555
3.42
-15.83%
18.19%
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2556
0.48
-33.07%
-281.80%
-17.10%
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3.96
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2.6
2.6.1

คาอธิบายผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงิน
ผลการดาเนินงาน
รายได้
ปี 2555 บริ ษัทมีรายได้ รวมทังสิ
้ ้นจานวน 794.23 ล้ านบาท ลดลง 7,486.69 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 90.41
จากงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้ า ประกอบด้ วยรายการที่สาคัญดังต่อไปนี ้
- รายได้ คา่ เช่าจากอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน 186.60 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 12.96 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ
7.47 จากงวดเดียวกันของปี ก่อน
- รายได้ จากดอกเบี ้ยรับ 231.09 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 87.79 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 61.27 จากงวดเดียวกัน
ของปี ก่อน
- รายได้ เงินปั นผล 25.05 ล้ านบาท ลดลง 7,889.60 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 99.68 จากงวดเดียวกันของปี
ก่อน
- บริ ษัทมีกาไรจากการจาหน่ายสินทรัพย์จานวน 148.58 ล้ านบาท ซึง่ ในปี 2554 ไม่มีรายการนี ้เกิดขึ ้น
ปี 2556 บริ ษัทมีรายได้ รวมทังสิ
้ ้นจานวน 589.27 ล้ านบาท ลดลง 204.97 บาท หรื อลดลงร้ อยละ 25.81 จาก
งวดเดียวกันของปี ก่อน ประกอบด้ วยรายการที่สาคัญดังต่อไปนี ้
- รายได้ คา่ เช่าจากอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน 171.52 ล้ านบาท ลดลง 15.08 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ
8.08 จากงวดเดียวกันของปี ก่อน
- รายได้ จากดอกเบี ้ยรับจานวน 359.11 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 128.03 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 55.40 จากงวด
เดียวกันของปี ก่อน
- บริ ษัทไม่มีกาไรจากการขายสินทรัพย์เกิดขึ ้นในปี 2556
ค่ าใช้ จ่าย
ปี 2555 บริ ษัทมีคา่ ใช้ จ่ายรวมทังสิ
้ ้นจานวน 527.95 ล้ านบาท ลดลง 106.95 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 16.85
จากงวดเดียวกันของปี ก่อน จากการบริ หารจัดการที่มีประสิทธิภาพมากขึ ้น โดยคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 66.47 ของรายได้
รวม
ปี 2556 บริ ษัทมีคา่ ใช้ จา่ ยรวมทังสิ
้ ้นจานวน 2,014.44 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 1,486.49 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ
281.56% จากงวดเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจากบริ ษัทมีการขาดทุนจากมูลค่าการลงทุนจานวน 1,468.43 ล้ านบาทเพิ่ม
ขึ ้นมา โดยค่าใช้ จา่ ยรวมคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 341.86 ของรายได้ รวม
กาไรสุทธิ
ณ สิ ้นปี 2555 บริ ษัทมีกาไรสุทธิสาหรับงวดจานวน 144.51 ล้ านบาท ลดลง 7,344.11 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อย
ละ 98.07 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจากบริษัทมีรายได้ จากเงินปั นผลที่ลดลงจานวนมาก
ณ สิ ้นปี 2556 บริ ษัทมีการขาดทุนสาหรับงวดจานวน 1,660.57 ล้ านบาท โดยขาดทุนเพิม่ ขึ ้น 1,805.08 ล้ าน
บาท หรื อร้ อยละ 1,249.12 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจากบริ ษัทขาดทุนจากมูลค่าเงินลงทุนที่ลดลง
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2.6.2

ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์
ณ สิ ้นปี 2555 บริ ษัทมีสนิ ทรัพย์รวมทังสิ
้ ้น 15,953.24 ล้ านบาทเพิ่มขึ ้น 417.83 หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 2.69 เมื่อ
เทียบกับปี 2554 ประกอบด้ วยรายการที่สาคัญคือ เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ กิจการทีเ่ กี่ยวข้ องกันจานวน 4,940.20 ล้ านบาท
ลดลง 1,847.21 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 27.22 เงินลงทุนระยะยาวอื่น-สุทธิ 4,262.63 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 3,033.95
ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 246.93 เนื่องจากบริ ษัทมีการลงทุนในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วมเพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน และ
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนจานวน 6,534.30 ล้ านบาท ลดลง 63.02 ล้ านบาท หรื อ ลดลงร้ อยละ 0.96 เมื่อเทียบกับสิ ้น
ปี 2554
ณ สิ ้นปี 2556 บริ ษัทมีสนิ ทรัพย์รวมทังสิ
้ ้น 31,074.60 ล้ านบาทเพิ่มขึ ้น 15,121.36 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ
94.79 เมื่อเทียบกับสิ ้นปี 2554 ประกอบด้ วยรายการที่สาคัญดังต่อไปนี ้ เงินให้ ก้ ูยืมระยะสันแก่
้ กิจการที่เกี่ ยวข้ องกัน
จานวน 10,298.68 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ 5,358.47 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 108.47 เงิ นลงทุนระยะยาวอื่น -สุทธิ
13,549.59 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 9,286.96 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 217.89 เนื่องจากบริ ษัทมีการลงทุนในบริ ษัทย่อย
และบริ ษัทร่วมเพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน และอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนจานวน 6,597.48 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 63.81 ล้ านบาท
หรื อ ลดลงร้ อยละ 0.97 เมื่อเทียบกับ ณ สิ ้นปี 2555
หนีส้ นิ
ณ สิ ้นปี 2555 บริ ษัทมีหนี ้สินรวม 2,799.62 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 292.73 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 11.68 จาก
ณ สิ ้นปี 2554 ประกอบด้ วยรายการที่สาคัญได้ แก่ เงินกู้ยืมระยะสันจากบุ
้
คคลและกิจการที่เกี่ยวข้ องกันจานวน 1,215.44
ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 413.74 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 51.61 และ เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน-สุทธิ จานวน
1,305.00 ลดลง 140.00 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 9.69 เมื่อเทียบกับ ณ สิ ้นปี 2554
ณ สิ ้นปี 2556 บริ ษัทมีหนี ้สินรวม 24,806.50 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 22,006.88 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 786.07
จาก ณ สิ ้นปี 2555 ประกอบด้ วยรายการที่สาคัญได้ แก่เงินกู้ยื มระยะสันจากสถาบั
้
นการเงินจานวน 6,521.23 ล้ านบาท
รายได้ ค่าเช่ารับล่วงหน้ าจากอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนรอตัดบัญชี -สุทธิ จานวน 2,593.44 ซึ่งปี ก่อนหน้ าไม่มีสอง
รายการนี ้เกิดขึ ้น เงินกู้ยืมระยะสันจากบุ
้
คคลและกิจการที่เกี่ยวข้ องกันจานวน 15,563.32 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ 14,347.88
ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 1,180.47 เมื่อเทียบกับ ณ สิ ้นปี 2555
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ณ สิ ้นปี 2555 บริ ษัทมีสว่ นของผู้ถือหุ้น 13,153.62 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 125.10 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 0.96
จาก ณ สิ ้นปี 2554
ณ สิ ้นปี 2556 บริ ษัทมีสว่ นของผู้ถือหุ้น 6,268.10 ล้ านบาท ลดลง 6,885.52 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 52.35
จาก ณ สิ ้นปี 2555 เนื่องจากบริษัทมีการกู้เงินระยะสันจากบุ
้
คคลที่เกี่ยวข้ องกัน เพื่อลงทุนในสินทรัพย์
2.7

ภาวการณ์ อุปสงค์ และแนวโน้ มของตลาดคอนโดมิเนียม
ภาวการณ์ของตลาดคอนโดมิเนียม
จานวนคอนโดมิเนียมทีเ่ ปิ ดขายใหม่ในไตรมาสที่ 2 ปี 2557 สูงกว่าไตรมาสเดียวกันในปี 2556 หลายโครงการ
เลือ่ นการเปิ ดขายมาจากไตรมาสที่ 4 ปี 2556 และ ไตรมาสที่ 1 ปี 2557 เนื่องจากได้ รับผลกระทบจากปั ญหาการเมืองใน
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ประเทศไทย ซึง่ มีผลต่อภาวะเศรษฐกิจตังแต่
้ ไตรมาสที่ 4 ปี 2556 และไตรมาสที่ 1 ปี 2557 แต่วา่ ตังแต่
้ คณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ (คสช.) เข้ ายึดอานาจในเดือนพฤษภาคม เริ่ มมีสญ
ั ญาณบวกมากขึ ้น โครงการคอนโดมิเนียมหลายโครงการ
เปิ ดขายในเดือนมิถนุ ายน ปี 2557 จานวน 7,000 ยูนิต ในขณะที่มีคอนโดมิเนียมเปิ ดขายในเดือนเมษายน และพฤษภาคม
เพียงแค่ประมาณ 5,000 ยูนิตเท่านัน้ ในไตรมาสที่ 2 ปี 2557 มีคอนโดมิเนียมเปิ ดขายประมาณ 12,710 ยูนิต เพิ่มขึ ้น
ประมาณ 26% จากไตรมาสที่ 1 ปี 2557 ผู้ประกอบการหลายรายมีแผนที่จะเปิ ดขายโครงการใหม่ในช่วงครึ่งหลังปี 2557
ดังนันจ
้ านวนคอนโดมิเนียมที่คาดว่าจะเปิ ดขายในปี 2557 คาดว่าจะมีจานวนมากกว่า 50,000 ยูนิต แต่ต้องขึ ้นอยูก่ บั
สถานการณ์ของตลาดในอนาคตด้ วย
แผนภูมิแสดงจานวนคอนโดมิเนียมที่เปิ ดขายใหม่ในช่วงไตรมาสที่ 1 พ.ศ.2555 – ไตรมาสที่ 2 พ.ศ.2557 โดย
จาแนกรายไตรมาส

ที่มา: ฝ่ ายวิจยั คอลลิเออร์ ส อินเตอร์ เนชัน่ แนลประเทศไทย

อุปสงค์ของอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์
ดัชนีความเหมาะสมในการซื ้อบ้ านหลังใหม่จากการสารวจของศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจ และธุรกิจมหาวิทยาลัย
หอการค้ าไทย ณ เดือนมิถนุ ายนพ.ศ.2557 เพิ่มขึ ้นอย่างเห็นได้ ชดั จากเดือนเมษายน และพฤษภาคม พ.ศ.2557 หลังจาก
ที่ คสช. ยึดอานาจในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2557 และมีการจัดตังคณะท
้
างานรวมทังออกนโยบาย
้
และมาตรการต่างๆ
เพื่อขับเคลือ่ นประเทศไทยอีกครัง้ คนไทยส่วนใหญ่มีความเชื่อมัน่ มากขึ ้นในการใช้ จ่ายมากกว่าช่วง 6 เดือนก่อนหน้ านี ้
และมีความเชื่อมัน่ ในการซื ้อที่อยูอ่ าศัยใหม่มากขึ ้นในเดือนมิถนุ ายน พ.ศ.2557 แม้ วา่ ดัชนีจะยังคงต่ากว่าช่วงไตรมาสที่ 1
พ.ศ.2556 แต่วา่ ยังสามารถนับได้ วา่ เป็ นสัญญาณบวกสาหรับตลาดอสังหาริมทรัพย์ และหวังว่าจะเพิ่มขึ ้นต่อเนื่องต่อไป
ในอนาคต
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กราฟดัชนีความเหมาะสมในการซื ้อบ้ านหลังใหม่ ณ เดือนมิถนุ ายน พ.ศ.2557

ที่มา: ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจ และธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย และฝ่ ายวิจยั คอลลิเออร์ ส อินเตอร์ เนชัน่ แนล ประเทศไทย

แนวโน้ มของตลาดคอนโดมิเนียมในอนาคต
ตลาดคอนโดมิเนียมในครึ่งปี หลังของปี 2557 คาดว่าจะมีการขยายตัวมากกว่าที่คาดการณ์ในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี
2557 หลังจากที่ความเชื่อมัน่ ของทังผู
้ ้ ซื ้อและผู้ประกอบการกลับมาในเดือนมิถนุ ายน จานวนของคอนโดมิเนียมที่เปิ ดขาย
ในปี 2557 น่าจะมีจานวนมากกว่า 50,000 ยูนิต และอัตราการขายเฉลีย่ จะมากกว่าช่วงครึ่งแรกปี 2557
ราคาขายเฉลีย่ ของคอนโดมิเนียมที่เปิ ดขายใหม่ในไตรมาสที่ 2 ปี 2557 เพิ่มขึ ้นจากไตรมาสแรกประมาณ 17%
เนื่องจากมีคอนโดมิเนียมหลายโครงการเปิ ดขายในพื ้นที่เมืองชันใน
้ และอยูใ่ กล้ กบั สถานีรถไฟฟ้ า และรถไฟใต้ ดิน ดังนัน้
ราคาขายเฉลีย่ ในช่วงครึ่งหลังปี 2557 จะสูงกว่าช่วงหกเดือนแรกของปี ประมาณ 10% หลังจากทีผ่ ้ ปู ระกอบการพยายาม
คงราคาขายไว้ หรื อปรับเพิ่มขึ ้นไม่มากในช่วงไตรมาสที่ 1
โครงการระบบขนส่งมวลชนบางเส้ นทางในกรุงเทพมหานครยังคงดาเนินการก่อสร้ างอย่างต่อเนื่อง
และบาง
เส้ นทางใหม่ก็เดินหน้ าตามแผนเดิมหลังจากที่ คสช. ประกาศนโยบายเกี่ยวกับโครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
เส้ นทางระบบขนส่งมวลชนที่อยูร่ ะหว่างการก่อสร้ าง และอยูใ่ นแผนการพัฒนาเป็ นปั จจัยหลักบวกในการขับเคลือ่ นตลาด
อสังหาริ มทรัพย์ โดยเฉพาะตลาดคอนโดมิเนียม
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