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ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
ของบริษัท เสริมสุข จ ากัด (มหาชน)  

 
   วนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2557 
ที่ DM018/2014 
 
เร่ือง: ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการทีเ่ก่ียวโยงกนัของบริษัท เสริมสขุ จ ากดั (มหาชน) 
 
เรียน: คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้ ถือหุ้นบริษัท เสริมสขุ จ ากดั (มหาชน) 

 
เอกสารแนบ: 1)  สรุปข้อมลูของ บริษัท เสริมสขุ จ ากดั (มหาชน) 

2) สรุปข้อมลูของ บริษัท เกษมทรัพย์สริิ 4 จ ากดั และบริษัท วฒันพฒัน์เทรดดิง้ จ ากดั 
 
อ้างถงึ:           

1) มติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท เสริมสขุ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 12/2557 วนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2557 
2) มติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท เสริมสขุ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 9/2557 (วาระพิเศษ) วนัท่ี 17 

ตลุาคม 2557 
3) มติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท เสริมสขุ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 8/2557 (วาระพิเศษ) วนัท่ี 29 

กนัยายน 2557 
4) สารสนเทศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ของบริษัท เสริมสขุ จ ากดั (มหาชน) วนัท่ี 29 กนัยายน 2557 
5) สารสนเทศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ของบริษัท เสริมสขุ จ ากดั (มหาชน) วนัท่ี 2 กรกฎาคม 2557 
6) แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ของบริษัท เสริมสขุ จ ากดั (มหาชน) สิน้สดุวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2556 
7) งบการเงินที่ตรวจสอบแล้วโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของบริษัท เสริมสขุ จ ากดั (มหาชน) ส าหรับงวด 

12 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 – 2556 และงบการเงินท่ีสอบทานแล้วโดยผู้สอบบญัชีรับ
อนญุาตงวด 9 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 

8) สญัญาตวัแทนในการด าเนินการขายสนิทรัพย์ (สญัญานายหน้า) ระหวา่ง บริษัท เสริมสขุ จ ากดั 
(มหาชน) และ บริษัท ซี.ไอ.ที. พรอพเพอร์ตี ้คอนซลัแทนส์ จ ากดั 

9) เอกสารการประมลู ท่ีดินและสิง่ปลกูสร้างสาขาธนบรีุของบริษัท  เสริมสขุ จ ากดั (มหาชน) 
10) รายงานการประเมินมลูคา่สนิทรัพย์ บริษัท ซีพีเอ็ม แคปปิทลั จ ากดั (วนัท่ี 19 พฤษภาคม 2557) 
11) รายงานการประเมินมลูคา่สินทรัพย์ บริษัท ไทยประเมินราคา ลนิน์ ฟิลลปิส์ จ ากดั (วนัที่ 22 

พฤษภาคม 2557) 
12) รายงานการประเมินมลูคา่สนิทรัพย์ บริษัท ซี.ไอ.ที. พรอพเพอร์ตี ้คอนซลัแทนส์ จ ากดั (วนัท่ี 8 ตลุาคม 

2557) 
13) ร่างสญัญาซือ้ขายที่ดินและสิง่ปลกูสร้าง ระหวา่ง บริษัท เสริมสขุ จ ากดั (มหาชน) และ บริษัท เกษม

ทรัพย์สริิ 4 จ ากดั 
14) หนงัสอืให้ความสนบัสนนุทางการเงินของบริษัท วฒันพฒัน์เทรดดิง้ จ ากดั ให้แก่ บริษัท เกษมทรัพย์สริิ 

4 จ ากดั 
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15) เอกสาร สญัญาอื่นๆ และการสมัภาษณ์ เจ้าหน้าที่ท่ีเก่ียวข้อง บริษัท เสริมสขุ จ ากดั (มหาชน) และ
เจ้าหน้าที่ผู้ประเมินราคาอิสระ 

Disclaimers: 1) ผลการศกึษาของ บริษัท ดิสคฟัเวอร์ แมเนจเม้นท์ จ ากดั (“ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ” หรือ 
“Discover”) ในรายงานฉบบันี ้ อยูบ่นพืน้ฐานของข้อมลูและสมมติฐานท่ีได้รับจากผู้บริหารของบริษัท 
เสริมสขุ จ ากดั (มหาชน) และข้อมลูที่บริษัทเปิดเผยแกส่าธารณะ ในเว็บไซต์ของส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (www.sec.or.th) และเว็บไซต์ของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (www.set.or.th)  

2) ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจะไมรั่บผิดชอบตอ่ผลก าไรหรือขาดทนุ และผลกระทบตา่งๆ อนัเกิดจากการ
เข้าท ารายการในครัง้นี ้

3) ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระท าการศกึษาโดยใช้ความรู้ ความสามารถ และความระมดัระวงัโดยตัง้มัน่อยู่
บนพืน้ฐานเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ 

4) ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาและให้ความเห็นภายใต้สถานการณ์และข้อมลูที่สามารถรับรู้ได้
ในปัจจบุนัหากสถานการณ์และข้อมลูมีการเปลีย่นแปลงอยา่งมีนยัส าคญัอาจสง่ผลกระทบตอ่ผล
การศกึษาของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

 
ตามที่ประชมุคณะกรรมการ บริษัท เสริมสขุ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “SSC”) ครัง้ที่ 4/2557 ณ วนัท่ี 27 

พฤษภาคม 2557 ได้พจิารณาอนมุตัใินหลกัการท่ีเก่ียวข้องกบัแผนการด าเนินการขายที่ดินและสิง่ปลกูสร้างสาขาธนบรีุ
ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้แตง่ตัง้ บริษัท ซี.ไอ.ที. พรอพเพอร์ตี ้คอนซลัแทนส์ จ ากดั (“CIT” หรือ “Colliers”) เป็นตวัแทน
ขายที่ดินและสิง่ปลกูสร้างดงักลา่ว ด้วยวิธีประมลูโดยก าหนดราคาขายขัน้ต ่าที ่1,550,000,000.00 บาท 

บริษัทฯได้เร่ิมกระบวนการขายทีด่ินและสิง่ปลกูสร้างสาขาธนบรีุ ตัง้แตว่นัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2557 โดย
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความเป็นไปได้ในรูปแบบตา่งๆเพื่อให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์สงูสดุเนื่องจากที่ดิน
ดงักลา่วเป็นสนิทรัพย์ที่มมีลูคา่แตปั่จจบุนับริษัทฯ มิได้ใช้ประโยชน์อยา่งเต็มที ่ ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการ
พิจารณาแนวทางในการใช้ประโยชน์จากสนิทรัพย์ดงักลา่วหลายรูปแบบ รวมทัง้การพฒันาทีด่ินสาขาธนบรีุเป็นท่ีอยูอ่าศยั 
หรือส านกังานด้วยตนเอง อยา่งไรก็ดีคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นวา่การพฒันาที่ดินมใิชก่ารด าเนนิธุรกิจปรกติของบริษัทฯ  
เนื่องจาก บริษัทฯ ไมม่ีทัง้ทีมงานและประสบการณ์ในการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์อีกทัง้การพฒันาที่ดินดงักลา่วจะต้องใช้
เงินลงทนุสงู คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นวา่การขายที่ดินและสิง่ปลกูดงักลา่วโดยวิธีประมลูแบบปิด (Closed Bidding) 
จึงมคีวามเหมาะสมที่สดุ โดยขัน้ตอนและเง่ือนไขตา่งๆในการประมลูเป็นไปตามที่ CIT ก าหนด ทัง้นีม้ีผู้ เสนอความจ านง
ในการเข้าร่วมประมลูทัง้สิน้ 7 ราย (รายละเอียดตามข้อ 4.4.1) โดยระยะเวลาในการยื่นซองประมลูประมาณ 2.6 เดือน
ระหวา่งวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2557 – 18 กนัยายน 2557 

 ตอ่มาที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 8/2557 (วาระพิเศษ)  ณ วนัท่ี 29 กนัยายน 2557  (โดยกรรมการท่ี
มีสว่นได้เสยีในการตกลงเข้าท ารายการมิได้เข้าประชมุ และไมม่สีทิธิออกเสยีงในท่ีประชมุในวาระนี  ้ โดยกรรมการท่ีมีสว่น
ได้เสยีมีทัง้หมด 4 ทา่นจาก 15 ทา่น รายละเอียดตามข้อ 1.3.3) ได้มีมติอนมุตัิให้บริษัทฯ เข้าท ารายการขายทีด่ินและสิง่
ปลกูสร้างสาขาธนบรีุ ให้กบั บริษัท เกษมทรัพย์สริิ 4 จ ากดั (“เกษมทรัพย์สริิ” หรือ “KSS4”) ผู้ชนะการประมลูซึง่เป็นบคุคล
ที่เก่ียวโยงกบับริษัทฯ เนื่องจากผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ KSS4 เป็นผู้ ถือหุ้นกลุม่เดยีวกนักบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ใน
ราคา 1,809.81 ล้านบาท โดยราคาดงักลา่วเป็นราคาที่สงูกวา่ราคาประมลูขัน้ต า่ที่ก าหนดในการประมลู 

รายการดงักลา่วถือเป็นรายการจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทนุท่ี ทจ. 20/2551 
เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีมีนยัส าคญัทีเ่ข้าขา่ยเป็นการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ และประกาศ

http://www.sec.or.th/
http://www.set.or.th/
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คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการ
ได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศเร่ืองการได้มาหรือจ าหนา่ยไป”) ซึง่เมื่อค านวณตามเกณฑ์ตา่งๆ ที่
ก าหนดในประกาศ โดยใช้มลูคา่สงูสดุที่ค านวณได้จากหลกัเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึง่ พบวา่มขีนาดรายการเทา่กบัร้อยละ 
14.40 ของสนิทรัพย์รวมของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 ซึง่ต ่ากวา่ร้อยละ 15 บริษัทฯ การเข้า
ท ารายการดงักลา่วจงึอยูภ่ายใต้อ านาจอนมุตัิของคณะกรรมการบริษัทฯ  

อยา่งไรก็ดีเนื่องจาก KSS4 เป็นบคุลท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทฯ รายการดงักลา่วจึงถือเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ เร่ืองการเปิดเผยข้อมลู และการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
พ.ศ. 2546 (”ประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั”) โดยมีขนาดรายการเทา่กบัร้อยละ 23.72 ของมลูคา่สนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ 
(“NTA”) ของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 (NTA เทา่กบั 7,900.04 ล้านบาท) ซึง่สงูกวา่ 20 ล้าน
บาท หรือมากกวา่ร้อยละ 3.00 ของมลูคา่สนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ บริษัทฯจงึต้องขออนมุตัิการเข้าท ารายการท่ี
เก่ียวโยงกนัจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมสีว่นได้เสยี และจดัท ารายงานการเปิดเผยสารสนเทศของ
รายการดงักลา่ว  

ดงันัน้ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 9/2557 (วาระพิเศษ) วนัท่ี 17 ตลุาคม 2557 จึงมมีติให้เสนอให้ที่
ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1/2557 ซึง่จะประชมุในวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2557 เพื่อพจิารณาอนมุตัิการเข้าท า
รายการจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ และรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยี 

ทัง้นี ้ บริษัทฯ ได้แตง่ตัง้ บริษัท ดิสคฟัเวอร์ แมนเนจเม้นท์ จ ากดั เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ (“ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระ” หรือ “Discover”) เพื่อให้ความเห็นตอ่ผู้ ถือหุ้นเก่ียวกบัความสมเหตสุมผล ความเป็นธรรมของราคา 
และเง่ือนไขของรายการจ าหนา่ยทีไ่ปซึง่สนิทรัพย์และรายการท่ีเก่ียวโยงกนั เพื่อน าเสนอให้ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 
1/2557 ซึง่จะประชมุในวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2557 โดยความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตัง้อยูบ่นสมมติฐานวา่ข้อมลู 
และเอกสารที่ได้รับจากบริษัทฯ ตลอดจนการสมัภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นข้อมลูที่ถกูต้องและเป็นความจริง โดยได้
พิจารณาข้อมลูดงักลา่วด้วยความรอบคอบ และสมเหตสุมผลตามมาตรฐานของผู้ประกอบวิชาชีพพงึกระท า โดยสามารถ
สรุปข้อมลูและผลการศกึษาได้ดงัตอ่ไปนี ้
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ค าย่อ 
 
ค าเต็ม ค าย่อ 
บริษัท เสริมสขุ จ ากดั (มหาชน): บริษัทฯ หรือ SSC 
บริษัท เกษมทรัพย์สริิ 4 จ ากดั: เกษมทรัพย์สริิ หรือ KSS4 
บริษัท วฒันพฒัน์เทรดดิง้ จ ากดั: WTT 
บริษัท ทีซีซีโฮลดิง้ จ ากดั: TCCH 
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จ ากดั: TBL 
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน): TBEV 
บริษัท สริิวนา จ ากดั: SRW 
บริษัท เอสเอส เนชัน่แนล โลจิสตกิส์ จ ากดั: SSN 
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) OISHI 
บริษัท ไทยประเมินราคา ลนิน์ ฟิลลปิส์ จ ากดั: LYNN 
บริษัท ซี.ไอ.ที. พรอพเพอร์ตี ้คอนซลัแทนส์ จ ากดั: CIT หรือ Colliers 
บริษัท ซีพีเอ็ม แคปปิทลั จ ากดั: CPM 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์: ส านกังาน ก.ล.ต. 
บริษัท ดิสคฟัเวอร์ แมเนจเม้นท์ จ ากดั: ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ หรือ Discover 
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย: ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น: EGM 
Exclusive Bottling Appointment EBA 
คอนกรีตเสริมเหลก็ ค.ส.ล. 
  
 

ค าอธิบายเพิ่มเติม 

การประมูลแบบปิด (Closed Bidding):  Closed Bidding หรือเรียกอีกอยา่งวา่ First Price Sealed Bid Auction 
คือการยื่นซองประมลูโดยการเปิดซองประมลูจะท าพร้อมกนัและราคาซือ้ขายจะเป็นราคาที่เสนอสงูสดุ โดยผู้ เข้าร่วม
ประมลูแตล่ะรายจะต้องประมาณการมลูคา่ของสนิทรัพย์จากประโยชน์ที่ตนเองจะท าได้ ซึง่จะมคีวามแตกตา่งกนัขึน้อยู่
กบัประมาณการและสมมติฐานโครงการของผู้ เข้าประมลู โดยปรกติผู้ เข้าประมลูที่ตัง้สมมตฐิานในโครงการของตนเองดี
มากเกินไปจะมแีนวโน้มในท่ีจะเสนอราคาเกินกวา่มลูคา่หรือเรียกวา่ “Winner’s Curse” โดย Richard V. Eastin and 
Gary L. Arbogast, CFA 

การค านวณขนาดรายการ:  การค านวณขนาดรายการตามเกณฑ์ค านวณเปรียบเทียบ โดยใช้ (มลูคา่สิง่ตอบ
แทนทัง้หมด / สนิทรัพย์รวมของ SSC) ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระรวม คา่ธรรมเนียมในการโอนในสว่นของบริษัทฯ และ
ภาษีธุรกิจเฉพาะเป็นสว่นหนึง่ของมลูคา่สิง่ตอบแทนทัง้หมดดงันัน้ขนาดรายการได้มาจ าหนา่ยไป และรายการท่ีเก่ียวโยง
กนัในรายงานฉบบันีจ้ึงมคีวามแตกตา่งจากขนาดรายการท่ีบริษัทฯได้เปิดเผยสารสนเทศก่อนหน้านี ้
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สรุปความเห็นที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระ 

 ตามมติประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 8/2557 (วาระพิเศษ) เมื่อวนัท่ี 29 กนัยายน 2557  (โดยกรรมการท่ี
มีสว่นได้เสยีในการตกลงเข้าท ารายการมิได้เข้าประชมุ และไมม่ีสทิธิออกเสยีงในท่ีประชมุในวาระนีโ้ดยกรรมการท่ีมีสว่น
ได้เสยีมีทัง้หมด 4 ทา่นจาก 15 ทา่น รายละเอียดตามข้อ 1.3.3)  มีมติพิจารณาอนมุตัิการเข้าท าสญัญาโอนสนิทรัพย์รวม
มลูคา่  1,809.81 ล้านบาท ให้แก่ KSS4 โดย KSS4 เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบั TBL ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดยมี
หุ้น 171,923,138 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.66 ของหุ้นท่ีออกและช าระแล้ว (ณ วนัท่ี 15 ตลุาคม 2557) ทัง้นีร้ายการดงักลา่ว
ถือเป็นรายการจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทนุท่ี ทจ.20/2551เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท า
รายการท่ีมีนยัส าคญัที่เข้าขา่ยเป็นการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์และรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 21/2551 โดยมีขนาดรายการเทา่กบัร้อยละ 23.72 ของมลูคา่สนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ 
(“NTA”) ของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 (NTA เทา่กบั 7,900.04 ล้านบาท) ซึง่สงูกวา่ 20 ล้าน
บาทหรือมากกวา่ร้อยละ 3.00 ของมลูคา่สนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ ดงันัน้บริษัทฯ ต้องขออนมุตัิการเข้าท า
รายการท่ีเก่ียวโยงกนัจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมา
ประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยี และจดัท ารายงานการเปิดเผยสารสนเทศ
ของรายการดงักลา่ว  

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่ การท่ีบริษัทฯ เข้าท ารายการจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ซึง่เป็นรายการท่ี
เก่ียวโยงกนัโดยบริษัทฯ มีผู้ ถือหุ้นใหญ่และกรรมการของบริษัทฯ เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนันัน้ มีความเหมาะสมทัง้ด้าน
ราคา เง่ือนไข และความเหมาะสมในการเข้าท ารายการ 

ทัง้นีค้วามเหมาะสมของราคาเป็นผลสบืเนื่องมาจากวิธีการที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ด าเนินการเร่ิมจากการ
อนมุตัิในหลกัการท่ีเก่ียวข้องกบัแผนการด าเนินการขายทีด่ินและสิง่ปลกูสร้างสาขาธนบรีุดงันี:้ 

1) แตง่ตัง้ CIT ซึง่เป็นบริษัทตวัแทนขายอสงัหาริมทรัพย์ระดบัโลก (รายละเอียดตาม 1.6.1) เป็นตวัแทนขาย
สนิทรัพย์และเป็นท่ีปรึกษาในรายการดงักลา่ว 

2) ก าหนดวิธีการขายสนิทรัพย์โดยวธีิการประมลูแบบปิด (Closed Bidding) ท าให้บริษัทท่ีเข้าร่วมประมลูไมม่ี
ความได้เปรียบเสยีเปรียบ ทัง้นีโ้ดยทางทฤษฎี การประมลูแบบปิดผู้ซือ้จะให้ราคาสงูที่สดุที่สามารถให้ได้
เพื่อจะได้มีโอกาสได้สนิทรัพย์มากที่สดุ สง่ผลให้บริษัทฯได้ประโยชน์สงูสดุ นอกจากนี ้ CIT ได้ท าการ
ประชาสมัพนัธ์การประมลูสนิทรัพย์ในครัง้นีด้้วยสือ่ตา่งๆ (รายละเอียดตามข้อ 1.6.2) ในระยะเวลาที่
เหมาะสมคือประมาณ 2.6 เดือน ท าให้มีผู้ เสนอความจ านงในการเข้าร่วมประมลูจ านวนมากเพียงพอ 
(รายละเอียดข้อ 4.4.1) สง่ผลให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์จากวิธีการประมลูแบบปิดอยา่งสมบรูณ์ 

3) ก าหนดราคาขัน้ต ่าในการประมลูที่เหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้วา่จ้างผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระท่ีได้รับ
ความเห็นชอบจากสมาคมผู้ประเมินคา่ทรัพย์สนิแหง่ประเทศไทย (“VAT”) และเป็นบริษัทประเมินมลูคา่
ทรัพย์สนิในตลาดทนุและผู้ประเมินหลกัที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. 3 รายในการประเมิน
ราคาสนิทรัพย์ และได้ก าหนดราคาขัน้ต ่าเป็นราคาที่สงูกวา่ราคาประเมินสงูสดุของทัง้ 3 ผู้ประเมินราคา
ทรัพย์สนิอิสระ (รายละเอียดตาม 1.6.3) 

4) ราคาทีค่ณะกรรมการบริษัทฯ อนมุตัิการเข้าท าสญัญาโอนสนิทรัพย์รวมมลูคา่  1,809.81 ล้านบาท ให้แก ่
KSS4 เป็นราคาที่สงูกวา่ราคาเหมาะสมตามความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และสงูกวา่มลูคา่ทาง
บญัชีสทุธิ 519.02 ล้านบาทหรือร้อยละ 40.21 สงูกวา่ราคาที่สงูที่สดุที่ประเมินโดยผู้ประเมินทรัพย์สนิอิสระ 
302.43 ล้านบาท หรือร้อยละ 20.06 และสงูกวา่ราคาขัน้ต ่าทีก่ าหนดในการประมลู 259.80 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 16.76 
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 ส าหรับความเหมาะสมด้านเง่ือนไขในการท ารายการ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาจากร่างสญัญาจะซือ้
จะขาย  (“Agreement for Sale and Purchase of Real Estate”, “Agreement”) (รายละเอียดตาม 1.7) ไมพ่บเหตอุนั
เป็นท่ีนา่สงสยัวา่บริษัทฯ ให้ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ได้รับผลประโยชน์มากกวา่การท ารายการกบับคุคลภายนอก (Arm’s length 
Basis) 
 สดุท้ายส าหรับความเหมาะสมในการท ารายการท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวา่การเข้าท ารายการดงักลา่วจะ
เป็นผลดีกบับริษัทฯ เนื่องจาก 1) บริษัทฯ มีก าไรจากการจ าหนา่ยสนิทรัพย์ 2) บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพื่อประโยชน์ในการ
ด าเนินธุรกิจ 3) บริษัทฯ ได้จ าหนา่ยสนิทรัพย์ที่ปัจจบุนัไมส่ามารถใช้ประโยชน์ได้คุ้มคา่ 4) บริษัทฯสามารถช าระหนีเ้งินกู้  
ลดภาระดอกเบีย้ และสามารถการจดัการและวางแผนการเงินในอนาคตให้มีความยืดหยุน่มากขึน้ 
 เนื่องจากสาขาธนบรีุเป็นสนิทรัพย์ที่มีมลูคา่สงูหรือคิดเป็นร้อยละ 26.77 ของมลูคา่ศนูย์กระจายสนิค้าทัง้หมด
ของบริษัทฯ แตก่ระจายสนิค้าคดิเป็นร้อยละ 3.44 ของรายได้ทัง้หมดของบริษัทฯ (จากงบการเงินภายในบริษัทฯ ณ วนัที ่
30 กนัยายน 2557) ดงันัน้การขายที่ดินและสิง่ปลกูสร้างสาขาธนบรีุจึงมคีวามเหมาะสมทัง้ทางด้านผลตอบแทนในสว่น
ของเงินสดที่ได้รับ และมีผลกระทบตอ่ระบบการกระจายสนิค้าของบริษัทฯ ในระดบัท่ีต า่ นอกจากนีบ้ริษัทฯยงัได้มีการ
วางแผนรองรับผลกระทบทัง้ในระยะสัน้ และระยะยาวจนมัน่ใจได้วา่การขายที่ดินและสิง่ปลกูสร้างสาขาธนบรีุจะไมส่ง่ผล
กระทบตอ่ธุรกิจของบริษัทฯ 

จากราคา เง่ือนไข และความเหมาะสมในการเข้าท ารายการโดยพิจารณาจากข้อดี และข้อด้อยที่ได้กลา่วมาแล้ว
ข้างต้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่ผู้ ถือหุ้นควรลงมติอนมุตัิรายการท่ีเก่ียวโยงกนัในครัง้นี ้  

 
ทัง้นีก้ารตดัสนิใจลงคะแนนเสยีงอนมุตัิในการเข้าท ารายการในครัง้นี ้อยู่ในดลุพินิจของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยผู้

ถือหุ้นควรศกึษาข้อมลูในเอกสารตา่งๆ ที่แนบมากบัหนงัสอืเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2557 ในครัง้นีด้้วย เพื่อใช้
ในการประกอบการพิจารณาตดัสนิใจลงมติได้อยา่งเหมาะสม 
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1. ลักษณะและรายละเอียดของรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
1.1 วัตถุประสงค์ของการท ารายการ และที่มาของรายการ 

จากมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 1/2557 ณ วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2557 บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะ
ขายที่ดินและสิง่ปลกูสร้างสาขาธนบรีุ เนื่องจากตัง้แตปี่ 2556 บริษัทฯ มียอดขายที่ลดลงอยา่งมีนยัส าคญั ท าให้ทีด่ินและ
สิง่ปลกูสร้างดงักลา่วซึง่ปัจจบุนัเป็นศนูย์กระจายสนิค้ามิได้ถกูใช้ให้เกิดประโยชน์อยา่งเต็มที่ ประกอบกบับริษัทฯ มีความ
ต้องการกระแสเงินสด เพื่อน าไปช าระเงินกู้จากสถาบนัการเงินและใช้ในการประกอบธุรกิจ ซึง่ตามงบการเงินรวมของ
บริษัทฯ ณ 30 กนัยายน 2557 บริษัทฯมีเงินกู้ ระยะสัน้จากสถาบนัการเงินจ านวน 1,400.00 ล้านบาท สง่ผลให้บริษัทฯ มี
ต้นทนุทางการเงิน 26.82 ล้านบาท ดงันัน้กระแสเงินสดที่บริษัทฯ จะได้รับจากการขายที่ดินและสิง่ปลกูสร้างสาขาธนบรีุ 
จะท าให้บริษัทฯ สามารถช าระหนีเ้งินกู้ ได้ทัง้หมดและท าให้บริษัทฯ มีสภาพคลอ่งเพิม่มากขึน้  
 

1.2 วัน เดือน ปี ที่เกดิรายการ 
บริษัทฯ จะจ าหนา่ยสนิทรัพย์ (ทีด่ินและสิง่ปลกูสร้างสาขาธนบรีุ) ภายหลงัได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือ

หุ้น ครัง้ที่ 1/2557 ทีจ่ะจดัขึน้ในวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2557 โดยคาดวา่การท ารายการจะเสร็จสิน้ก่อนวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2557 
 

1.3 คู่สัญญา และความสัมพนัธ์ที่เกี่ยวข้อง 
 

1.3.1 คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกับการขายที่ดนิและสิ่งปลกูสร้างสาขาธนบุรีของบริษัทฯ 
ผู้ซือ้ : บริษัท เกษมทรัพย์สริิ 4 จ ากดั  
ผู้ขาย : บริษัท เสริมสขุ จ ากดั (มหาชน) 

 
1.3.2  แผนภมิูแสดงความสัมพนัธ์ 

 
ที่มา: บริษัทฯ 
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1.3.3 ข้อมูล KSS4 และความสัมพนัธ์ที่เกี่ยวข้อง 
 

หมายเหต:ุ 1) ข้อมลู ณ วนัที่ 29 กนัยายน 2557 
 2) ข้อมลู ณ วนัที่ 15 ตลุาคม 2557 

3) กลุม่สิริวฒันภกัดี ประกอบด้วย คณุเจริญ สิริวฒันภกัดี และคณุหญิงวรรณา สิริวฒันภกัด ี
 

 สรุปสดัสว่นการถือหุ้นของ KSS4 

รายช่ือผู้ถือหุ้นของ KSS4 ณ วันที่ 29 กันยายน 2557 จ านวนหุ้น ร้อยละ 

WTT 9,997 99.97 

นายขวญัชยั ชเูกียรติขจรเดช 1 0.01 

นางทศันีย์ เนตรนี 1 0.01 

นางสาวอญัชลี เตมีรักษ์ 1 0.01 

รวมทัง้สิน้ 10,000 100.00 

หมายเหต:ุ มลูคา่หุ้นละ 10 บาท 
 

 กรรมการบริษัทฯที่เก่ียวข้อง และมีสว่นได้สว่นเสยี 

กรรมการบริษัทฯที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม สิริพัฒนภักดี 
บริษัทที่เกี่ยวข้อง 

TBL TCCH  OISHI 

1. นายโชติพฒัน์ พีชานนท์ 
2. นายฐาปน สิริพฒันภกัด ี
3. นายสิทธิชยั ชยัเกียงไกร 
4. นายมารุต บรูณะเศรษฐกลุ 

 
X 
X 
 

X  
X 
X 
X 

ที่มา: บริษัทฯ 

 
 

ชื่อ: บริษัท เกษมทรัพย์สิริ 4 จ ากดั 
ที่อยู:่ 195 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชัน้ 54 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
เว็บไซต์: ไมมี่ 
ทนุช าระแล้ว: 100,000 บาท  
ประเภทธุรกิจ: ประกอบกิจการด้านการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
ความเก่ียวโยงกนั: ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ KSS4 เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่กลุม่เดียวกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ คือ กลุม่สิริวฒันภกัด ี โดยมี

การถือหุ้นผ่านบริษัทตา่งๆ ดงันี ้

-  KSS4 มีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่คือ WTT ซึง่ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.971 ของหุ้นที่จ าหน่ายแล้วทัง้หมดของ KSS4   
-  โดย WTT มีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่คือ TCCH ซึง่ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 70.001 ของหุ้นที่จ าหน่ายแล้วทัง้หมดของ  WTT  
-  ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ TCCH คือกลุม่สิริวฒันภกัดี3 (ถือหุ้นใน TCCH สดัสว่นร้อยละ 50.961 ของหุ้นที่จ าหน่ายแล้ว
ทัง้หมด) และเป็นผู้ ถือหุ้นชัน้สงูสดุของบริษัทฯ  

-  กลุม่สิริวฒันภกัดี ถือหุ้นสดัสว่นร้อยละ 51.001 ของหุ้นที่จ าหน่ายแล้วทัง้หมดของ SRW  
- SRW ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ TBEV โดยถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 45.271 ของหุ้นที่จ าหน่ายแล้วทัง้หมดของ TBEV 
- TBEV เป็นผู้ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.99 ใน TBL ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 64.662 ของหุ้นที่จ าหน่ายแล้ว
ทัง้หมดบริษัทฯ 
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1.4 ประเภท และขนาดของรายการ 
บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะขายสนิทรัพย์ (ที่ดินพร้อมสิง่ปลกูสร้างสาขาธนบรีุ) จ านวน 10 ไร่ 4 ตารางวา 

(4,004 ตารางวา หรือ 16,016 ตารางเมตร) โฉนดที่ดินเลขท่ี 1415 เลขที่ดิน 211 ราวาง 5036 || 6216-812 หน้าส ารวจ 
501 ตัง้อยูท่ี่ เลขที่ 721 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร  
   

1.4.1 รายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์  
 การขายที่ดินและสิง่ปลกูสร้างสาขาธนบรีุของบริษัทฯ ถือเป็นรายการจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ ตามประกาศเร่ือง

การได้มาหรือจ าหนา่ยไป ซึง่เมื่อค านวณตามเกณฑ์ตา่งๆ ที่ก าหนดในประกาศ โดยใช้มลูคา่สงูสดุที่ค านวณได้จาก
หลกัเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึง่ พบวา่มีขนาดรายการเทา่กบัร้อยละ 14.40 ของสนิทรัพย์รวมของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม ณ 
วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 ซึง่อยูภ่ายใต้อ านาจการอนมุตัิของคณะกรรมการบริษัทฯ และไมม่หีน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมลู
สารสนเทศการเข้าท ารายการของบริษัทฯ ตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และผู้ ถือหุ้นโดยรายละเอยีดรายการจ าหนา่ยไปซึง่
สนิทรัพย์สรุปได้ดงันี:้  

 
 ข้อมลูทางการเงิน (จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557)   

รายละเอียด (หน่วย: ล้านบาท) 

สนิทรัพย์รวม 13,014.99 
สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน 15.47 

หนีส้นิรวม     5,099.48 
สว่นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย 0 
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) 7,900.04 

ก าไรสุทธิ ส่วนที่เป็นของผู้ถอืหุ้นบริษัทใหญ่ (4 ไตรมาสล่าสุด) (649.38) 
 

 การค านวณขนาดรายการตามเกณฑ์ค านวณเปรียบเทียบ 
เกณฑ์ การค านวณ มูลค่า (ร้อยละ) 

1. มลูคา่สินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ (NTA) NTA ของบริษัทหรือสินทรัพย์ที่จะจ าหน่ายไป 
/NTA ของ SSC 

ไมส่ามารถค านวณได้ เน่ืองจากเป็นการจ าหน่าย
ที่ดินและสิ่งปลกูสร้าง 

2. ก าไรสทุธิจากการด าเนินงาน  
(4 ไตรมาสลา่สดุ) 

ก าไรสทุธิจากการด าเนินงาน  
/ ก าไรสทุธิของ SSC 

ไมส่ามารถค านวณได้ เน่ืองจากเป็นการจ าหน่าย
ที่ดินและสิ่งปลกูสร้าง 

3. มลูคา่รวมของสิ่งตอบแทน มลูคา่สิ่งตอบแทนทัง้หมด 
 / สินทรัพย์รวมของ SSC 

14.40 

4. มลูคา่หุ้นทนุทีบ่ริษัทจดทะเบียนออก
เพ่ือช าระคา่สินทรัพย์ 

จ านวนหุ้นที ่SSC ออกเพ่ือช าระคา่สินค้า 
 / จ านวนหุ้นที่ออกและช าระแล้วของ SSC 

ไมส่ามารถค านวณได้ เน่ืองจากเป็นการจ าหน่าย
ที่ดินและสิ่งปลกูสร้าง 

 
1.4.2 รายการที่เกี่ยวโยงกนั 
นอกจากนีก้ารเข้าท ารายการดงักลา่วถือเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยมี

ขนาดของรายการรวมเทา่กบั 1,874.13 ล้านบาท (มลูคา่ซือ้ขาย 1,809.81 ล้านบาท, คา่ธรรมเนยีมในการโอนในสว่นของ
บริษัทฯ 4.60 ล้านบาท และภาษีธุรกิจเฉพาะ 59.72 ล้านบาท) หรือเทา่กบัร้อยละ 23.72 ของมลูคา่สนิทรัพย์ที่มีตวัตน
สทุธิ (NTA) ของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 (NTA เทา่กบั 7,900.04 ล้านบาท) ซึง่สงูกวา่ 20 
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ล้านบาท และมากกวา่ร้อยละ 3.00 ของมลูคา่สนิทรัพย์ที่มตีวัตนสทุธิของบริษัทฯ ดงันัน้บริษัทฯ ต้องขออนมุตัิการเข้าท า
รายการท่ีเก่ียวโยงกนัจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมา
ประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยี และจดัท ารายงานการเปิดเผยสารสนเทศ
ของรายการดงักลา่ว  

 

1.5 รายละเอียดของสินทรัพย์ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้อง 
รายละเอียดของสนิทรัพย์ และคา่ใช้จ่ายทัง้หมดที่เก่ียวข้องกบัรายการมีรายละเอียดดงันี:้ 

1.5.1 รายละเอียด สินทรัพย์ 
รายละเอียดสนิทรัพย์ (ที่ดินและสิง่ปลกูสร้างสาขาธนบรีุของบริษัทฯ) ที่บริษัทฯจะท าการจ าหนา่ยในครัง้นี:้ 

ประเภท : ที่ดินพร้อมสิง่ปลกูสร้าง จ านวน 10 ไร่ 4 ตารางวา (4,004 ตารางวา หรือ 16,016 ตาราง
เมตร) โฉนดที่ดินเลขท่ี 1415 เลขที่ดิน 211 ราวาง 5036 || 6216-812 หน้าส ารวจ 501  

ที่ตัง้ : เลขที่ 721 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 
ลกัษณะทรัพย์สนิ : ที่ดินพร้อมสิง่ปลกูสร้าง 
สภาพแวดล้อมทัว่ไป : ตัง้อยูใ่นยา่นท่ีอยู่อาศยัและธุรกิจการค้าที่มีความหนาแนน่สงู โดยมีระยะหา่งจากสถานท่ี

ส าคญั ในบริเวณใกล้เคยีงดงันี:้ 
1. ติดกบัสวนเฉลมิพระเกียรต ิ
2. ประมาณ 50 เมตรจากสะพานสมเดจ็พระเจ้าตากสนิ 
3. ประมาณ 600 เมตรจากสถานีรถไฟฟ้า (BTS) ตากสนิและกรุงธนบรีุ 
4. ติดแมน่ า้เจ้าพระยาโดยมีหน้ากว้างประมาณ 48 เมตร 

ทางเข้า-ออก : ทางสาธารณประโยชน์ ตดิถนนเจริญนคร ระหวา่งซอย 14-15 เขตทางกว้าง 24 เมตร 
ผู้ ถือกรรมสทิธ์ิ : บริษัท เสริมสขุ จ ากดั (มหาชน) 
ภาระผกูพนั : ไมม่ีภาระผกูพนั 
สิง่ปลกูสร้าง1 : 1. อาคารส านกังาน 2 ชัน้ + สว่นตอ่เติมหลงัคาคลมุ 

2. โรงเก็บของ 
3. อาคารคลงัสนิค้า 
4. โกดงัเก็บของ 
5. อาคารแผนกยานพาหนะ 
6. อาคารส านกังานและห้องน า้ 
7. ป้อมยาม 
8. ลานคอนกรีตเสริมเหลก็ และบอ่พกั 
9. ทา่เทียบเรือ 
10. ปัน้จัน่ 

พืน้ท่ีใช้สอยโดยรวมประมาณ 15,546.00  – 17,039.85 ตารางเมตร2 

หมายเหต:ุ 1) รายการสิ่งปลกูสร้างตามรายงานของ LYNN 
 2) เน่ืองจากบริษัทฯได้วา่จ้างผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ 3 รายเพ่ือท าการประเมินราคาสินทรัพย์ ข้อมลูพืน้ที่ใช้สอยจงึมีความ
 แตกตา่งกนัเน่ืองจากผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระแตล่ะรายมีการแบง่สดัสว่นพืน้ที่ใช้สอยที่แตกตา่งกนั ตวัอยา่งเชน่การวดัระยะ
 จากเพ่ือน ามาค านวณขนาดพืน้ที่ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระแตล่ะรายอาจวดัจดุไมเ่ทา่กนั ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระบาง
 รายไมน่บัรวมพืน้ที่ใช้สอยที่ไมมี่หลงัคา บริเวณพืน้ที่ขอบสิ่งปลกูสร้าง หรือไมน่บัรวมพืน้ที่ใช้สอยในสว่นของสาธารณปูโภคเชน่ 
 สว่นของที่ใช้วางเคร่ืองปรับอากาศ หรือชอ่งทางเดินในการซอ่มบ ารุงเป็นต้น 
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1.5.2 สถานที่ตัง้ และสภาพสนิทรัพย์ 

 
ที่มา: Google Map 
 

 
ที่มา: รายงานประเมินมลูคา่สินทรัพย์โดย LYNN 
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ที่มา: บริษัทฯ ณ วนัที่ 29 กนัยายน 2557 
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1.5.3 โฉนดที่ดิน 

 
 
 
 
 
 



ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท เสริมสขุ จ ากดั (มหาชน) 

บริษัท ดิสคฟัเวอร์ แมเนจเม้นท์ จ ากดั  หน้า 16/59 
 

1.6 เกณฑ์และวิธีการที่ใช้ในการก าหนดราคาจ าหน่ายสินทรัพย์  
1.6.1 ตัวแทนในการด าเนินการขายสินทรัพย์ 

เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์สงูสดุจากการจ าหนา่ยสนิทรัพย์ และอยูภ่ายใต้การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี
บริษัทฯ ได้วา่จ้าง CIT เพื่อเป็นตวัแทนในการขายทรัพย์สนิดงักลา่ว โดยได้คดัเลอืกจากบริษัทนายหน้าขาย
อสงัหาริมทรัพย์จ านวน 5 ราย ซึง่เป็นบริษัทตวัแทนในการขายอสงัหาริมทรัพย์ระดบัโลก มคีวามรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ และ ช่ือเสยีงในการด าเนินธุรกิจ ประกอบด้วย: 

1. CB Richard Eillis Co., Ltd. 
2. Jones Lang Lasalle Co., Ltd. 
3. Knight Frank Co., Ltd. 
4. Harrison Co., Ltd. 
5. Collier หรือ CIT 

ทัง้นี ้CIT ได้รับคดัเลอืกด้วยคะแนนสงูสดุ โดยมีขอบเขตการให้บริการเบือ้งต้นดงันี ้
1. จดัท าการตลาดที่เหมาะสมผา่นสือ่ประชาสมัพนัธ์ 
2. จดัหาและเสนอช่ือผู้สนใจแก่ผู้ขาย 
3. ติดตอ่ประสานงาน เจรจาตอ่รองราคา  
4. จดัเตรียมสญัญา และให้ข้อมลูแก่ผู้สนใจ เป็นต้น 

 
บริษัท ซี.ไอ.ที. พรอพเพอร์ตี ้คอนซลัแทนส์ จ ากดั (“CIT” หรือ “Colliers”) เป็นบริษัท อสงัหาริมทรัพย์ระดบัโลก เป็นผู้น า
ในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ทีใ่ห้บริการแบบครบวงจรให้กบันกัลงทนุเจ้าของสนิทรัพย์ ผู้ เช่า และนกัพฒันาทัว่โลก CIT มีสาขา 
485 สาขาใน 63 ประเทศทัว่โลก มีพนกังานกวา่ 15,000 คน มรีายได้ตอ่ปี มากกวา่ 2,000 ล้านเหรียญ ทัง้นีใ้นประเทศ
ไทย CIT มีประสบการณ์มากกวา่ 20 ปี และมีความเข้าใจในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ในประเทศไทยเป็นอยา่งดี 
 

ตัวอย่าง Website ของ CIT 

 
ทีมา: CIT’s Website ณ วนัที่ 5 ตลุาคม 2557 
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ทีมา: CIT’s Website ณ วนัที่ 5 ตลุาคม 2557 

 

 
ทีมา: CIT’s Website ณ วนัที่ 5 ตลุาคม 2557 

 
1.6.2 ตัวอย่างการท างานของตัวแทนในการขายทรัพย์สนิ 

จากขอบเขตการท างานของตวัแทนในการขายทรัพย์สนิตามข้อ 1.6.1 หน้าที่ท่ีส าคญัที่สดุของตวัแทน
ในการขายสนิทรัพย์คือการท าให้บริษัทฯได้รับประโยชน์สงูสดุจาการขายสนิทรัพย์ดงักลา่วโดยการจดัหาและเสนอรายช่ือ
ผู้สนใจ รวมทัง้เจรจาตอ่รองในข้อก าหนดและเง่ือนไขการเข้าท ารายการ อยา่งไรก็ดีการท่ีบริษัทฯ จะได้รับประโยชน์สงูสดุ
ตวัแทนในการขายทรัพย์สนิจะต้องจดัท าการตลาดทีเ่หมาะสมผา่นสือ่ประชาสมัพนัธ์ตา่งๆ ทัง้นีใ้นการประชาสมัพนัธ์ CIT 
ไมเ่พียงแตท่ าการโฆษณาเทา่นัน้ CIT ยงัท าการประชาสมัพนัธ์ในเชิงกลยทุธ์เช่นเสนอขา่วและบทความที่เก่ียวข้องกบัการ
พฒันาที่ดินดงักลา่ว หรือเป็นการให้ข้อมลูเพิ่มเติมด้านความคบืหน้าในการเจรจากบับริษัทพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ตา่งๆ 
เพื่อเพิ่มความต้องการของตลาด ตวัอยา่งการจดัท าการตลาดของ CIT มีดงันี:้ 

 การแถลงขา่ว (Press Conference) เมื่อวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2557 

 การลงโฆษณา และลงบทความในสือ่ตา่งๆ เช่น 
- หนงัสอืพิมพ์ The Nation ณ วนัท่ี 2 กรกฎาคม 2557 
- หนงัสอืพิมพ์ เดลนิิวส์ ณ วนัท่ี 2 กรกฎาคม 2557 
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- หนงัสอืพิมพ์ Bangkok Post  ณ วนัท่ี 3 กรกฎาคม 2557 
- หนงัสอืพิมพ์ โพสต์ทเูดย์ ณ วนัท่ี 3 กรกฎาคม 2557 
- หนงัสอืพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ ณ วนัท่ี 3 กรกฎาคม 2557 
- หนงัสอืพิมพ์ มติชน ณ วนัท่ี 3 กรกฎาคม 2557 
- หนงัสอืพิมพ์ ASTV ผู้จดัการ ณ วนัท่ี 3 กรกฎาคม 2557 
- หนงัสอืพิมพ์ Bangkok Post  ณ วนัท่ี 4 กรกฎาคม 2557 
- หนงัสอืพิมพ์ โพสต์ทเูดย์ ณ วนัท่ี 4 กรกฎาคม 2557 
- หนงัสอืพิมพ์ มติชน ณ วนัท่ี 4 กรกฎาคม 2557 
- ARKARNTEEDIN Magazine: issue 137 กรกฎาคม 2557 
- หนงัสอืพิมพ์ ฐานเศรษฐกิจ ณ วนัท่ี 6-9 กรกฎาคม 2557 
- หนงัสอืพิมพ์ Bangkok Post  ณ วนัท่ี 7 กรกฎาคม 2557 
- หนงัสอืพิมพ์ The Nation ณ วนัท่ี 7 กรกฎาคม 2557 
- หนงัสอืพิมพ์ The Nation ณ วนัท่ี 9 กรกฎาคม 2557 
- หนงัสอืพิมพ์ ประชาชาตธิุรกิจ ณ วนัท่ี 10-13 กรกฎาคม 2557 
- หนงัสอืพิมพ์ Bangkok Post  ณ วนัท่ี 11 กรกฎาคม 2557 
- หนงัสอืพิมพ์ The Nation ณ วนัท่ี 14 กรกฎาคม 2557 
- หนงัสอืพิมพ์ โพสต์ทเูดย์ ณ วนัท่ี 7 กรกฎาคม 2557 
- หนงัสอืพิมพ์ Bangkok Post  ณ วนัท่ี 15 กรกฎาคม 2557 
- หนงัสอืพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ ณ วนัท่ี 21 กรกฎาคม 2557 
- หนงัสอืพิมพ์ Bangkok Post  ณ วนัท่ี 4 สงิหาคม 2557 
- ARKARNTEEDIN Magazine: issue 138 สงิหาคม 2557 
- หนงัสอืพิมพ์ Bangkok Post  ณ วนัท่ี 18 สงิหาคม 2557 
- ARKARNTEEDIN Magazine: issue 139 กนัยายน 2557 
- หนงัสอืพิมพ์ โพสต์ทเูดย์ ณ วนัท่ี 1 ตลุาคม 2557 
- หนงัสอืพิมพ์ ไทยโพสต์ ณ วนัท่ี 1 ตลุาคม 2557 
- หนงัสอืพิมพ์ ขา่วสด ณ วนัท่ี 1 ตลุาคม 2557 
- หนงัสอืพิมพ์ คมชดัลกึ ณ วนัท่ี 1 ตลุาคม 2557 
- หนงัสอืพิมพ์ ASTV ผู้จดัการ ณ วนัท่ี 1 ตลุาคม 2557 
- หนงัสอืพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ ณ วนัท่ี 1 ตลุาคม 2557 
- หนงัสอืพิมพ์ มติชน ณ วนัท่ี 1 ตลุาคม 2557 
- รายการโทรทศัน์ช่อง Voice TV  
- รายการโทรทศัน์ช่อง Now26 
- ท าการโฆษณาบนเวปไซต์ www.colliers.co.th 
- ท าการโฆษณาบนเวปไซต์ www.manager.co.th 
- ท าการโฆษณาบนเวปไซต์ www.prachachat.net  
- ท าการโฆษณาบนเวปไซต์ www.ddproperty.com 
- ท าการโฆษณาบนเวปไซต์ www.theagent.co.th 

http://www.prachachat.net/
http://www.ddproperty.com/
http://www.theagent.co.th/
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- ท าการโฆษณาบนเวปไซต์ http://khomesmilesclub.askkbank.com/ 
- ท าการโฆษณาบนเวปไซต์ www.cbre.co.th 
- ท าการโฆษณาบน facebook 
- ท าการโฆษณาบนป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ ทัง้ป้ายปรกติเช่นบริเวณ หน้าส านกังานธนบรีุ 

ป้ายริมแมน่ า้เจ้าพระยา ป้าย LED  บริเวณสีแ่ยกคลองเตย ป้าย LED  บริเวณสีแ่ยกอโศก 
- ป้ายโฆษณาขนาดเลก็กวา่ 60 ป้ายทัว่กรุงเทพฯ 

 
1.6.3 วิธีการ และการก าหนดราคา 

  เพื่อให้บริษัทฯ ได้ประโยชน์สงูสดุในการขายสนิทรัพย์และสิง่ปลกูสร้างสาขาธนบรีุ บริษัทฯ ได้
ก าหนดให้ท าการประมลูแบบปิด (Closed Bidding) โดยมีราคาขัน้ต า่ ซึง่โดยทางทฤษฎีการประมลูแบบปิดผู้ซือ้จะให้
ราคาสงูที่สดุที่สามารถให้ได้ เพือ่ให้มีโอกาสชนะประมลูมากที่สดุ สง่ผลให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์สงูสดุ ทัง้นีใ้นการ
ก าหนดราคาขัน้ต ่าบริษัทฯ ได้วา่จ้างผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระ 3 รายเพื่อท าการประเมินราคาที่ดินและสิง่ปลกูสร้าง
สาขาธนบรีุ โดยมีรายละเอยีดดงันี:้ 
 

บริษัทผู้ประเมินราคา
ทรัพย์สินอิสระ 

ราคาประเมินที่ดิน 
(บาทต่อตารางวา) 

ราคาประเมินที่ดิน 
รวม (บาท) 

ราคาประเมินส่ิง
ปลูกสร้าง (บาท) 

ราคาประเมินที่ดิน 
และส่ิงปลูกสร้าง 

กรมที่ดิน 115,000.00 460,460,000.00 ไมมี่การประเมิน ไมมี่การประเมิน 
CIT1 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 
หมายเหต:ุ 1) CIT ประเมินมลูคา่สินทรัพย์และสิ่งปลกูสร้างใหมเ่น่ืองจากการประมลูลา่สดุมีอายเุกิดกวา่ 6  เดือนก่อนวนัประชมุ
 คณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 8/2557 ซึง่มีการอนมุตัิการท ารายการดงันัน้ข้อมลูราคาสินทรัพย์และสง่ปลกู สร้าง จงึมี
 ความแตกตา่งจาก รายละเอียดในรายการสารสนเทศ ณ วนัที่ 29 กนัยายน 2557 
 2) ราคาปัดเศษลง 

  
 ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตัง้ราคาขัน้ต า่ในการประมลูที่ 1,550.00 ล้านบาท โดยอ้างองิจากราคาสงูสดุของ
ราคาประเมินที่ดิน และราคาประเมินสิง่ปลกูสร้าง จากผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระทัง้ 3 ราย 
 

1.7 สรุปสาระส าคัญของร่างสัญญาที่เกี่ยวข้อง 
 ร่างสญัญาซือ้ขาย  (“Agreement for Sale and Purchase of Real Estate”, “Agreement”) (เดือน ตลุาคม 
2557) ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระขอสรุปสาระส าคญัของร่างสญัญาดงันี ้ 

  
ล าดับ หวัข้อ รายละเอียด 

1 คูส่ญัญา SSC (ผู้ขาย) และ KSS4 (ผู้ซือ้)  
2 ลกัษณะของสญัญา สญัญาซือ้ขายที่ดิน 
 3 เง่ือนไขก่อน - ผู้ขายจะต้องเป็นเจ้าของที่ดินตามกฎหมาย 

- ผู้ซือ้ยินดีที่จะจา่ยเงินคา่ประมลูในราคา 20,000 บาท 
- ผู้ซือ้ยินดีจา่ยคา่มดัจ า 5,000,000 บาท 

http://www.cbre.co.th/
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ล าดับ หวัข้อ รายละเอียด 

4 ราคาซือ้ - ราคาซือ้ขายคือ 1,809,808,000 บาท 
- วนัเซ็นสญัญาผู้ซือ้ต้องวางเงินมดัจ าร้อยละ 15 ของราคาที่ประมลูได้ เป็นเงิน 271,471,200 บาท (ไม่

สามารถเรียกคืนได้) 
- วนัที่รายการเสร็จสิน้ ผู้ซือ้ต้องจา่ยเงินในสว่นที่เหลือเป็นเงิน 1,533,316,800 บาท (เงินดงักลา่วเป็นเงิน

หลงัหกัคา่มดัจ า และคา่ประมลู) 
- การโอนกรรมสิทธ์ิจะต้องท าไมเ่กิน วนัที่ 29 ธันวาคม 2557 

5 รายจา่ย - ผู้ขายจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบในคา่ใช้จา่ยที่เกิดขึน้กบัสินทรัพย์จนถึงวนัโอนกรรมสิทธ์ิ 

6 คา่ตอบแทน - ถ้าในวนัสิน้สดุสญัญา และผู้ขายไมย่ินยอมขายสินทรัพย์ให้ผู้ซือ้ ผู้ซือ้มีสิทธิเรียกร้องคา่ตอบแทน  

7 ภาษี - คา่ท าเนียมในการโอน และอากรแสตมป์ผู้ซือ้และผู้ขายรับผิดชอบเทา่กนั 
- ภาษีหกั ณ ที่จา่ย และภาษีธุรกิจเฉพาะ ผู้ขายเป็นผู้ รับผิดชอบ 

 
1.8 สรุปรายละเอียดก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ 

 

  
ก าไรขาดทุน (ล้านบาท) 

  
ตามงบการเงนิ ตามงบภาษีอากร กระแสเงนิสดรับ 

รายได้จากการขาย                           1,809.81                  1,809.81                    1,809.81  

 
ต้นทนุที่ดิน1                           1,281.28                          5.33   - 

 
ต้นทนุอาคาร2                                   9.51                          9.51   - 

ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย์                              519.02                  1,794.97                    1,809.81  

 
คา่ธรรมเนียมในการโอน3                                   4.60                          4.60                            4.60  

 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ4                                 59.72                        59.72                          59.72  

 
คา่ใช้จา่ยอ่ืนๆโดยประมาณ                                 10.05                        10.05                          10.05  

 
ภาษีหกั ณ ที่จา่ย5                             18.10  

ก าไรขาดทนุก่อนหกัภาษี                              444.64                  1,720.59                    1,717.33  

 
ภาษีเงินได้6                                 88.93                      344.12                       344.12  

ก าไรสุทธิ              355.71                  1,376.47                    1,391.31  
ที่มา: บริษัทฯ  
หมายเหต:ุ1) ต้นทนุของที่ดินมีการปรับปรุงมลูคา่ทางบญัชีลา่สดุ ณ วนัที่ 2 กรกฎาคม 2556 จากเดิม 5.33 ล้านบาทเป็น  1,281.28 ล้านบาท 
 2) ต้นทนุอาคารเป็นต้นทนุที่หกัคา่เสื่อมสะสมแล้ว ตามงบการเงินภายในบริษัทฯ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2557 
 3) ร้อยละ 2.0 จากราคาประเมินกรมที่ดินโดยบริษัทฯรับผิดชอบคร่ึงหนึ่ง 
 4) ร้อยละ 3.3 
 5) ร้อยละ 1.0 
 6) ร้อยละ 20.0 

 
2. ข้อมูลบริษัท เสริมสุข จ ากัด (มหาชน) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1) 

 
3. ข้อมูลของบุคคลที่เกี่ยวโยงกนั (บริษัท ) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2) 
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4. ความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของการเข้าท ารายการ 
4.1 วัตถุประสงค์ และประโยชน์ของการเข้าท ารายการ 
 เนื่องจากในปี 2554 บริษัทฯ ได้ยกเลกิสญัญา EBA ในการผลติและจ าหนา่ยเคร่ืองดืม่น า้อดัลมภายใต้

เคร่ืองหมายการค้าเป๊ปซี่ (“Pepsi”) และได้ผลติและจ าหนา่ยน า้อดัลมของตนเองภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “est” (เอส) 
โดยบริษัทฯ ได้เร่ิมจ าหนา่ยน า้อดัลมภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “est” ในเดือน พฤศจิกายน 2555 ทัง้นี ้น า้อดัลม est ได้รับ
การตอบรับจากตลาดเป็นอยา่งด ี แตเ่มื่อเปรียบเทียบกบัปี 2554 ซึง่สว่นแบง่ตลาดน า้อดัลมทัง้หมดของเป๊ปซี่มีประมาณ

ร้อยละ 38 โค้กร้อยละ 491 (น าอดัลมทัง้หมดที่จ าหนา่ยในเคร่ืองหมายการค้าเป็ปซี่ผลติโดยบริษัทฯ) ปี 2555 น า้อดัลม

ของบริษัทฯ ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “est” ซึง่เร่ิมจ าหนา่ยในเดือน พฤศจิกายน ปี 2555 มีสว่นแบง่ตลาดประมาณร้อย
ละ 1.61 และมีสว่นแบง่ตลาดประมาณร้อยละ 12.9 ในปี 2556 และร้อยละ 11.3 ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2557  

ทัง้นีปี้ 2556 บริษัทฯ มีรายได้ลดลงร้อยละ 50.63 จากปี 2555 และในช่วง 9 เดือนปี 2557 บริษัทฯมีรายได้
ลดลงร้อยละ 12.90 จากชว่ง 9 เดือนแรกของปี 2556  

จากยอดขายที่ลดลงสง่ผลให้ปริมาณการผลติและสง่กระจายสนิค้าลดลงตามไปด้วย ท าให้บริษัทฯ ไม่
สามารถใช้ประโยชน์ (Utilization) ของศนูย์กระจายสนิค้าทัง้หมดที่มีอยูไ่ด้อยา่งเต็มที่  ประกอบกบับริษัทฯ มคีวาม
ต้องการกระแสเงินสด เพื่อน าไปช าระเงินกู้จากสถาบนัการเงิน ซึง่ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ 30 กนัยายน 2557 มี
จ านวน 1,400.00 ล้านบาท สง่ผลให้มีต้นทนุทางการเงิน 26.82 ล้านบาท ดงันัน้ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที ่
1/2557 เมื่อวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2557 จึงเร่ิมศกึษาความเป็นไปได้ในการขายที่ดินและสิง่ปลกูสร้างสาขาธนบรีุ ทัง้นี ้
กระแสเงินสดที่บริษัทฯ จะได้รับจากการขายที่ดินและสิง่ปลกูสร้างสาขาธนบรีุเพียงพอท่ีจะสามารถช าระหนีเ้งินกู้ ได้
ทัง้หมด และท าให้บริษัทฯมีสภาพคลอ่งเพิ่มมากขึน้  
 

4.2 ข้อดี และข้อด้อยของการเข้าท ารายการ 
4.2.1 ข้อดขีองการเข้าท ารายการ 

1) บริษัทฯ มกี าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ 
การเข้าท ารายการในครัง้นีจ้ะท าให้บริษัทฯมกี าไรสทุธิจากการจ าหนา่ยสนิทรัพย์โดยอ้างองิจากมลูคา่ตาม

บญัชีลา่สดุ ตามงบการเงินภายใน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 จ านวน 355.71 ล้านบาทอยา่งไรก็ดีเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นเห็นภาพ
ชดัเจนขึน้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้ค านวณรายละเอยีดก าไรจากการจ าหนา่ยสนิทรัพย์ทัง้ในรูปของก าไรตามงบ
การเงิน ก าไรตามงบภาษีอากร และกระแสเงินสดรับตามรายละเอียดข้อ 1.8 ซึง่ถ้าพิจารณาตามงบการเงินบริษัทฯ จะมี
ก าไรเพิ่มขึน้ 355.71 ล้านบาท แตถ้่าพจิารณาจากกระแสเงินสดรับบริษัทฯ จะมเีงินสดเพิม่ขึน้ 1,391.31 ล้านบาท 

  
ก าไรขาดทุน (ล้านบาท) 

  
ตามงบการเงนิ ตามงบภาษีอากร กระแสเงนิสดรับ 

ก าไรสุทธิ              355.71                  1,376.47                    1,391.31  
ที่มา: บริษัทฯ 

 
2) บริษัทฯ มีกระแสเงนิสดเพื่อประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจ 
หลงัจากที่บริษัทฯ ได้ยกเลกิสญัญา EBA ในการผลติและจ าหนา่ยเคร่ืองดืม่น า้อดัลมภายใต้เคร่ืองหมาย

การค้าเป๊ปซี่ และได้ผลติและจ าหนา่ยน า้อดัลมของตนเองภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “est” (เอส) โดยได้หยดุการผลติ
สนิค้าภายใต้เคร่ืองหมายการค้าเป๊ปซี่เมื่อสิน้วนัท าการของวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2555  

                                                 

1 ที่มา Nielsen Retail 
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ถึงแม้วา่น า้อดัลม est จะได้รับการตอบรับจากตลาดเป็นอยา่งดโีดยมีสว่นแบง่ตลาดเพิ่มขึน้จากไมม่ีสว่น

แบง่การตลาดเลยในปี 2554 เป็นร้อยละ 1.6 ร้อยละ 12.9 และร้อยละ 11.32 ในปี 2555, 2556 และ 2557 ตามล าดบั 

อยา่งไรก็ดีรายได้รวมของบริษัทฯ ในปี 2556 มีการปรับตวัลดลงจาก 23,206.49 ล้านบาทในปี 2555 เป็น 11,457.53 ล้าน
บาท หรือลดลงร้อยละ 50.63 เนื่องจากเดิมสว่นแบง่ตลาดของ Pepsi ในประเทศไทย (เดมิบริษัทฯ เป็นผู้ผลติทัง้หมด) มี
ประมาณร้อยละ 382 (ปี 2554) การท่ี เอส มีสว่นแบง่ตลาดร้อยละ 12.92 (2556) และร้อยละ 11.32 (9 เดือน 2557) จึง
สง่ผลโดยตรงตอ่รายได้รวมของบริษัทฯ สง่ผลให้บริษัทฯ มีผลขาดทนุสทุธิ (328.53) ล้านบาท และ (483.87) ล้านบาท ใน
ปี 2556 และงวด 9 เดือน 2557 ตามล าดบั นอกจากนีเ้งินกู้ ระยะสัน้เพิ่มขึน้จากศนูย์ในปี 2555 เป็น 700 ล้านบาทในปี 
2556 และ 1,400 ล้านบาท ณ สิน้ไตรมาส 3 ปี 2557 ซึง่เป็นผลมาจากในช่วง 2 ปีที่ผา่นมาบริษัทฯมีผลการด าเนินงานท่ี
ขาดทนุอยา่งตอ่เนื่อง 

ดงันัน้การท่ีบริษัทฯ ขายที่ดินและสิง่ปลกูสร้างสาขาธนบรีุซึง่ปัจจบุนัมิได้ใช้ประโยชน์อยา่งคุ้มคา่ จะท าให้
บริษัทฯมีเงินสดที่จะสามารถใช้ในการบริหารงานเพิม่ขึน้  

(หน่วย: ล้านบาท) 

 
2554 2555 2556 

ไตรมาส 
3/2557 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด  976.48 1,544.54 186.26 155.88 

สินค้าคงเหลือ 2,274.85 2,018.77 2,226.29 2,312.44 

รวมสินทรัพย์หมนุเวียน 5,192.77 5,107.54 3,330.03 3,505.04 

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 129.60 - 700.00 1,400.00 

รายได้รวม 21,660.60 23,206.49 11,457.53 7,881.24 

ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรับงวด 62.36 600.23 (328.53) (483.87) 

ที่มา: บริษัทฯ 

 
3) บริษัทฯได้จ าหน่ายสินทรัพย์ที่ปัจจุบันไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้คุ้มค่า 
เนื่องจากปัจจบุนับริษัทฯ มยีอดขายและยอดก าลงัการผลติลดลงท าให้สนิทรัพย์บางสว่นของบริษัทฯใช้

ประโยชน์ได้ไมคุ่้มมลูคา่โดยเฉพาะอยา่งยิง่สิง่ปลกูสร้างสาขาธนบรีุซึง่ในปี 2556 สาขาธนบรีุมีอตัราการกระจายสนิค้า
ลดลงจากปี 2555 ร้อยละ 52.63 และในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2557 มีอตัราลดลงร้อยละ 15.57 จาก 9 เดือนแรกของปี 
2556 ทัง้นีศ้นูย์กระจายสนิค้าทัง้หมดของบริษัทฯมเีพียง 4 แหง่ทีม่ีมลูคา่มากกวา่ 300 ล้านบาท และมีเพียง 2 แหง่ที่มี
มลูคา่มากกวา่ 1,000 ล้านบาท คือสาขาบางเขน และสาขาธนบรีุ (จากงบการเงินภายในบริษัท ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 
2557) จากงบการเงินภายในบริษัทฯ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 ศนูย์สาขาธนบรีุมีมลูคา่คดิเป็นร้อยละ 26.77 ของมลูคา่
ศนูย์กระจายสนิค้าทัง้หมดของบริษัทฯ แตท่ าการกระจายสนิค้าคดิเป็นร้อยละ 3.44 ของรายได้ทัง้หมดของบริษัทฯ ดงันัน้
การท่ีบริษัทฯ ขายที่ดินและสิง่ปลกูสร้างสาขาธนบรีุซึง่ถือเป็นสนิทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่และใช้ประโยชน์ไมคุ่้มค้าในราคาที่
เหมาะสมที่ปรึกษาทางการเงินอสิระเห็นวา่จะท าให้ผู้ ถือหุ้นได้รับประโยชน์สงูสดุ 

 
 
 
 

                                                 
2 ที่มา Nielson Retail 
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4) บริษัทฯสามารถช าระหนีเ้งนิกู้ ลดภาระดอกเบีย้ และสามารถจัดการและวางแผนการเงนิใน
อนาคตให้มีความยดืหยุ่นมากขึน้ 

จากงบการเงิน งวด 9 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 
1,400.00 ล้านบาท โดยมีอตัราดอกเบีย้โดยเฉลีย่ร้อยละ 3 ตอ่ปี สง่ผลให้ช่วง 9 เดือนแรกของปี 2557 บริษัทฯ มีคา่ใช้จา่ย
ทางการเงิน 26.82 ล้านบาท ดงันัน้ หากบริษัทฯ น าเงินรายได้จากการขายที่ดินและสิง่ปลกูสร้างสาขาธนบรีุมาช าระหนี ้
จากสถาบนัการเงินบริษัทฯ จะสามารถลดภาระดอกเบีย้ได้ปีละประมาณ 36 ล้านบาท 

ทัง้นีก้ารท่ีบริษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 1,400.00 ล้านบาท สง่ผลให้วงเงินสนิเช่ือระยะสัน้
ของบริษัทฯ มีความยดืหยุน่น้อยและอาจไมเ่พียงพอในอนาคตหากมเีหตจุ าเป็นในการใช้เงินระยะสัน้ จากงบการเงินปี 
2556 และ งวด 9 เดือนปี 2557 บริษัทฯ มีแนวโน้มทีจ่ะต้องกู้ เงินระยะสัน้เพิ่มเติมเพื่อรักษาสภาพคลอ่งในการด าเนินธุรกิจ 
ซึง่ในระยะกลางและระยะยาวบริษัทฯอาจจะต้องมกีารใช้วงเงินกู้ ระยะยาวเพิม่มากขึน้ เนื่องจากเหตกุารณ์ในปี 2554 ที่
บริษัทฯ ได้ยกเลกิสญัญา EBA ในการผลติและจ าหนา่ยเคร่ืองดื่มน า้อดัลมภายใต้เคร่ืองหมายการค้าเป๊ปซี่ ซึง่เป็น
เหตกุารณ์ที่บริษัทฯ มิได้คาดการณ์ลว่งหน้ามาก่อน สง่ผลให้บริษัทฯต้องหนัมาผลติน า้อดัลมภายในเคร่ืองหมายการค้า
ของตนเอง บริษัทฯจึงมคีา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารที่มีแนวโน้มเพิ่มขึน้ และความจ าเป็นท่ีจะต้องใช้วงเงินกู้ เงินระยะ
สัน้  

ทัง้นีจ้ะเห็นได้วา่อตัราก าไรขัน้ต้นของบริษัทฯ เพิม่ขึน้อยา่งมากในปี 2556 และ ช่วง 9 เดือนแรกของปี 2557 
โดยเพิ่มเป็นร้อยละ 27 ในปี 2556 จากเดิมร้อยละ 20 ในปี 2555 อยา่งไรก็ดีคา่ใช้จา่ยในการขายและบริหารยงัคงที่ 
ในขณะท่ีรายได้มีแนวโน้มลดลง ท าให้สดัสว่นคา่ใช้จ่ายในการขาย และบริหารตอ่รายได้เพิ่มขึน้อยา่งมากในปี 2556 และ
งวด 9 เดือนปี 2557 โดยคา่ใช้จา่ยในการขายและบริหารเพิ่มเป็นร้อยละ 35.58 ในปี 2556 และร้อยละ 37.32 ในชว่ง 9
เดือนแรกของปี 2557 จากเดมิร้อยละ 19.41 ในปี 2555 สง่ผลให้บริษัทฯ มีผลขาดทนุสทุธิในปี 2556 และ 9 เดือนแรกของ
ปี 2557  

ดงันัน้การท่ีบริษัทฯ ขายที่ดินและสิง่ปลกูสร้างสาขาธนบรีุ จะท าให้บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพิม่ขึน้เพื่อช าระ
หนีเ้งินกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน  และท าให้บริษัทฯ มีวงเงินสนิเช่ือระยะสัน้คงเหลอืและมคีวามยืดหยุน่ด้านสภาพ
คลอ่งมากขึน้ 

   
(หน่วย: ล้านบาท) 

  ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 9 เดือน ปี 2557 

รายได้จากการขายและการให้บริการ 21,430.54 22,820.68 11,171.99 7,789.41 

ต้นทนุจากการขายและการให้บริการ 17,349.06 18,219.78 8,114.74 5,728.93 

ก าไรขัน้ต้น 4,081.47 4,600.90 3,057.25 2,060.48 

อตัราก าไรขัน้ต้น (ร้อยละ) 19% 20% 27% 27% 

คา่ใช้จา่ยในการขาย และบริหาร 3,944.63 4,429.66 3,974.87 2,907.25 

อตัราสว่นคา่ใช้จา่ยในการขาย และบริหารจากรายได้ (ร้อยละ) 18.41% 19.41% 35.58% 37.32% 

ต้นทนุทางการเงิน และก าไรก่อนสว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม (194.56) 182.18 171.80 151.18 

ก าไรสทุธิก่อนภาษีเงินได้ 168.92 728.26 (479.40) (657.39) 

ที่มา: งบการเงินบริษัทฯ 
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4.2.2 ข้อด้อยของการเข้าท ารายการ 
1) บริษัทฯ จะเสียส านักงานและศูนย์กระจายสินค้าหน่ึงแห่งซึ่งอาจกระทบระบบการกระจาย

สินค้าหากในอนาคตมียอดขายเพิ่มขึน้ 
เนื่องจากส านกังานธนบรีุเป็นส านกังาน และศนูย์กระจายสินค้าทีม่ีขนาดใหญ่ โดยมีเนือ้ทีก่วา่ 10 ไร่และมี

พนกังานมากกวา่ 230 คน ครอบคลมุพืน้ท่ีการจดัสง่ในเขตกรุงเทพและธนบรีุเช่น เขตธนบรีุ เขตภาษีเจริญ เขตบางกอก
ใหญ่ เขตคลองสาน เขตสาธร เขตยานนาวา เป็นต้น ดงันัน้การท่ีบริษัทฯ ขายที่ดินและสิง่ปลกูสร้างดงักลา่วอาจก่อให้เกิด
ผลกระทบกบัระบบการกระจายสนิค้าของบริษัทฯ หากในอนาคตมียอดขายเพิ่มขึน้  
 

พืน้ที่กระจายสินค้าของส านักงานธนบุรี 

ที่มา: บริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

ยอดการกระจายสินค้าในกรุงเทพ/ปี  2555 2556 25571 

 สาขาธนบรีุ  11.96% 11.78% 11.43% 
 สาขาอื่นๆ  88.04% 88.22% 88.57% 

หมายเหต:ุ 1) ระยะเวลา ตัง้แต ่1 มกราคม 2557 - 30 กนัยายน 2557 
ที่มา: บริษัทฯ 

 
 อยา่งไรก็ดีการขายทีด่ินและสิง่ปลกูสร้างสาขาธนบรีุไมน่า่จะมีผลกระทบตอ่ระบบการกระจายสนิค้าของบริษัทฯ
เนือ่งจากปัจจบุนัศนูย์กระจายสนิค้าธนบรีุกระจายสนิค้าคดิเป็นร้อยละ 11.43 ของสนิค้าทัง้หมดในเขตกรุงเทพฯ อีกทัง้
บริษัทฯ ได้เตรียมแผนการรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึน้ไว้อยา่งรัดกมุถงึ 2 ขัน้ตอนคือ 
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แผนระยะสัน้: เนื่องจากปัจจบุนับริษัทฯมียอดขายลดลงจากเดมิ โดยปริมาณการผลติน า้อดัลมในปี 2556 ลดลงจาก 
ปี 2555 ร้อยละ 53.33 ดงันัน้ในระยะสัน้ระบบการกระจายสนิค้าของบริษัทฯ จะไมไ่ด้รับผลกระทบจาก
การขายส านกังานสาขาธนบรีุในครัง้นี ้ อยา่งไรก็ดีบริษัทฯ ได้วางแผนการโยกย้ายพนกังานและปรับ
ระบบการกระจายสนิค้าโดยจะแบง่การกระจายสนิค้าออกไปในศนูย์กระจายสนิค้า 3 แหง่ คือ ศนูย์
กระจายสนิค้าพระราม2 ศนูย์กระจายสนิค้านนทบรีุ และศนูย์กระจายสนิค้าคลองตนั ซึง่ปัจจบุนัยงั
สามารถเพิ่มอตัราก าลงัการกระจายสนิค้าได้อกีมาก 

แผนระยะยาว: ส าหรับแผนการกระจายสนิค้าในระยะยาว บริษัทฯ คาดวา่จะยงัคงใช้ศนูย์กระจายสนิค้านนทบรีุ และ
พระราม 2 ในการกระจายสนิค้าในเขตการกระจายสนิค้าของสาขาธนบรีุเดิม แตอ่าจเพิ่มศนูย์การ
กระจายสนิค้าใหมถ้่ามคีวามจ าเป็น ซึง่ปัจจบุนับริษัทฯ ยงัไมเ่ห็นความจ าเป็นในการเพิ่มศนูย์กระจาย
สนิค้าใหม ่ 

 
2) สินทรัพย์ของบริษัทฯ ลดลงอย่างมีนัยส าคัญ 
จากการท่ีบริษัทฯ ขายที่ดินและสิง่ปลกูสร้างส านกังานธนบรีุและมีแผนการที่จะใช้เงินท่ีได้เพื่อช าระหนีส้นิ

ระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน ยอ่มสง่ผลโดยตรงให้บริษัทฯ มีสนิทรัพย์ลดลงอยา่งมีนยัส าคญั อยา่งไรก็ตามบริษัทฯ จะมี
หนีส้นิลดลงอยา่งมีนยัส าคญัเช่นกนั และการขายสนิทรัพย์ดงักลา่วถงึแม้วา่จะท าให้บริษัทฯมีสนิทรัพย์ลดลงอยา่งมี
นยัส าคญัแตไ่มม่ีผลกระทบตอ่การกระจายสนิค้าหรือธุรกิจหลกัของบริษัทฯ นอกจากนีก้ารเข้าท ารายการดงักลา่วจะท าให้
บริษัทฯ มีก าไรตามงบการเงิน 355.71 ล้านบาท (รายละเอยีดตามข้อ 1.8) ซึง่จะเป็นประโยชน์กบัผู้ ถือหุ้นโดยตรง  

 
   (ล้านบาท) 
ก าไรสทุธิตามงบการเงินจากการจ าหนา่ยสินทรัพย์ 355.71 
มลูคา่สินทรัพย์ลดลง (เน่ืองจากมีการช าระหนีส้ินระยะสัน้) 1,400.00 
มลูคา่สินทรัพย์ลดลงสทุธิ 1,044.29 

ที่มา: บริษัทฯ 

นอกจากนีอ้ตัราสว่นทางการเงินของบริษัทฯ โดยเฉพาะอตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ (ROA) ที่เพิ่มขึน้ 
(ไมส่ามารถค านวณได้ในขณะนีเ้นื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทนุ) เนือ่งจากสนิทรัพย์ที่ลดลงโดยบริษัทฯ จะมีสนิทรัพย์ลดลง
สทุธิประมาณ 1,044.29 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 8.02 ของสนิทรัพย์รวมของบริษัทฯ ( ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2557 )  
ในขณะท่ีถ้าบริษัทฯน าเงินทัง้หมดไปช าระหนีอ้ตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (D/E Ratio) จะปรับลดลงจาก 0.17 เทา่ 
เป็น 0 

 
4.3 ข้อดี และข้อด้อยของการไม่เข้าท ารายการ 

4.3.1 ข้อดขีองการไม่เข้าท ารายการ 
1) หากบริษัทฯ ไมเ่ข้าท ารายการกนัในครัง้นีบ้ริษัทฯ จะไมต้่องเสยีที่ดินและสิง่ปลกูสร้างซึง่อาจจะมีความ

จ าเป็นในอนาคต นอกจากนีบ้ริษัทฯ จะไมต้่องท าการเปลีย่นแปลงระบบการกระจายสนิค้าและยงั
สามารถใช้ศนูย์กระจายสินค้าธนบรีุตอ่ไปได้ 

2) บริษัทฯ ยงัมีโอกาสที่จะสามารถขายที่ดินและสิง่ปลกูสร้างในอนาคต ในราคาที่สงูกวา่ราคาปัจจบุนั 

 
 
 



ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท เสริมสขุ จ ากดั (มหาชน) 

บริษัท ดิสคฟัเวอร์ แมเนจเม้นท์ จ ากดั  หน้า 26/59 
 

4.3.2 ข้อด้อยของการไม่เข้าท ารายการ 
1) เนื่องจากปัจจบุนับริษัทฯ มีเงินกู้ระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 ประมาณ 1,400 

ล้านบาท ซึง่เป็นการใช้วงเงินกู้ ระยะสัน้มากที่สดุในชว่ง 5 ปีที่ผา่นมา สง่ผลให้วงเงินกู้ ระยะสัน้ของบริษัทฯ 
มีความยดืหยุน่น้อยหากบริษัทฯ มีความต้องการใช้เงินเร่งดว่นบริษัทฯ อาจไมม่วีงเงินเพยีงพอ รวมทัง้มี
ภาระต้นทนุทางการเงินท่ีสงูขึน้ (ปัจจบุนัดอกเบีย้เงินกู้ ระยะสัน้อยูท่ี่ประมาณร้อยละ 3) ทัง้นีเ้มื่อพจิารณา
ผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2556 และงวด 9 เดือนปี 2557 บริษัทฯ มีผลขาดทนุอยา่งตอ่เนื่องซึง่
เป็นผลมาจากการยกเลกิสญัญา EBA กบั Pepsi และหนัมาผลติและจ าหนา่ยน า้อดัลมภายใต้
เคร่ืองหมายการค้าของตนเอง ดงันัน้บริษัทฯ ยงัคงมแีนวโน้มที่จะต้องมกีารใช้เงินกู้ทัง้ระยะสัน้ และระยะ
ยาวจากสถาบนัการเงินเพิม่ขึน้อยา่งตอ่เนื่องในอนาคต 

2) บริษัทฯ ไมส่ามารถใช้งานศนูย์กระจายสนิค้าดงักลา่วได้อยา่งมปีระสทิธิภาพโดยปัจจบุนัอตัราการใช้งาน
ของสาขาธนบรีุลดลงมากกวา่ร้อยละ 50 จากยอดเฉลีย่ปรกติระหวา่งปี 2554-2555 เนื่องจากยอดขายที่
ลดลง โดยในปี 2556 บริษัทฯ มรีายได้ลดลงร้อยละ 50.63 จากปี 2555 และในช่วง 9 เดือนแรกปี 2557 
บริษัทฯมีรายได้ลดลงร้อยละ 12.90 จากชว่ง 9 เดือนแรกของปี 2556  

 
4.4 ข้อดี และข้อด้อยของการเข้าท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันเมื่อเทียบกับบุคคลภายนอก 

4.4.1 ข้อดี และข้อด้อยของการท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกนั 
ข้อดีของการท ารายการกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนั 

   การเข้าท ารายการกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนัในครัง้นี ้เป็นการขายทีด่ินและสิง่ปลกูสร้าง โดยบริษัทฯ มิได้มีความ
ตัง้ใจที่จะขายทีด่ินดงักลา่วให้กบับคุคลที่เก่ียวข้องแตอ่ยา่งใด  ทัง้นีบ้ริษัทฯได้แตง่ตัง้  CIT ซึง่เป็นบริษัทตวัแทนขาย
อสงัหาริมทรัพย์ระดบัโลกเป็นตวัแทนขายที่ดินและสิง่ปลกูสร้าง เพื่อให้บริษัทฯได้รับประโยชน์สงูสดุ โดย CIT ได้ท าการ
ประกาศขายที่ดินดงักลา่วผา่นทางสือ่ตา่งๆ (รายละเอียดตามข้อ 1.6.2) ทัง้นีถ้้าบริษัทฯมคีวามตัง้ใจจะขายที่ดินดงักลา่ว
ให้กบับคุคลทีเ่ก่ียวโยงกนัตัง้แตต้่น บริษัทฯคงไมจ่ าเป็นจะต้องวา่จ้างบริษัทตวัแทนในการขายสนิทรัพย์  
 ทัง้นีใ้นระหวา่งการประมลูมีผู้ที่สนใจซือ้ทีด่ินซึง่มีทัง้บคุคลภายนอกและบคุคลที่เก่ียวโยงกนั โดยบคุคลที่เก่ียว
โยงกนัได้เสนอราคาเสนอซือ้เทา่กบั 1,809.81 ล้านบาทซึง่เป็นราคาเสนอซือ้ที่สงูที่สดุ และสงูกวา่ราคาประเมินมลูคา่
ทรัพย์สนิของผู้ประเมินราคาอิสระ ดงันัน้ข้อดีของการเข้าท ารายการกบับคุคลที่เก่ียวโยงในครัง้นีจ้ะท าให้บริษัทได้รับ
ประโยชน์สงูสดุ 

 
ข้อด้อยของการท ารายการกบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั 
การท ารายการกบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัอาจเกิดข้อสงสยัวา่เป็นชอ่งทางการถ่ายเทผลประโยชน์ หรือท าให้บริษัท

ฯ ไมส่ามารถเจรจาตอ่รองก าหนดเง่ือนไขตา่งๆได้อยา่งเต็มที่เหมือนกบัการท ารายการกบับคุคลภายนอก ซึง่อาจสง่ผล
กระทบตอ่ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยของบริษัทฯ ทัง้นีค้ณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าใจกฎเกณฑ์ และตระหนกัถงึ
ผลกระทบของการท ารายการกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนัเป็นอยา่งด ี โดยจะไมท่ ารายการใดๆที่ไมก่่อให้เกิดประโยชน์กบับริษัท
ฯ หรือเป็นการท ารายการท่ีมีราคาไมเ่หมาะสม เนือ่งจากจะสง่ผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย 

ในการเข้าท ารายการในครัง้นีค้ณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเง่ือนไข และวิธีการในการเข้าท ารายการอยา่ง
ละเอียด โปร่งใสจนเช่ือได้วา่บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยจะได้ประโยชน์สงูสดุโดยมีรายละเอียดดงันี:้ 
- บริษัทฯ ได้คดัเลอืก และแตง่ตัง้ตวัแทนในการด าเนินการขายสนิทรัพย์ที่มีประสบการณ์การขายอสงัหาริมทรัพย์ระดบั

โลก (CIT) โดยคดัเลอืกจากบริษัทฯตวัแทนในการขายอสงัหาริมทรัพย์ 5 รายดงันี ้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 หรือ CIT 
(รายละเอียดของ CIT ตามข้อ 1.6.1) 

- CIT ซึง่เป็นบริษัทอสงัหาริมทรัพย์ระดบัโลก เป็นผู้น าในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ที่ให้บริการแบบครบวงจรให้กบันกัลงทนุ
เจ้าของสนิทรัพย์ ผู้ เช่า และนกัพฒันาทัว่โลก CIT มีสาขา 485 สาขาใน 63 ประเทศทัว่โลก มีพนกังานกวา่ 15,000 
คน มีรายได้ตอ่ปี มากกวา่ 2,000 ล้านเหรียญ นัน้มีระบบการท างาน และเครือขา่ยผู้สนใจในระดบัโลก รวมทัง้ได้ ท า
การประชาสมัพนัธ์เป็นระยะเวลา 2.6 เดือนลว่งหน้าก่อนทีจ่ะมกีารเปิดซองประมลู (รายละเอียดตามข้อ 1.6.2) 

- บริษัทฯ ได้ท าการประเมินราคาสนิทรัพย์โดยใช้บริษัทประเมินอิสระ 3 ราย คือ LYNN CPM และ CIT เพื่อจะได้ทราบ
ราคาตลาดทีเ่หมาะสม และใช้ราคาสงูสดุจากผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระทัง้ 3 รายเป็นราคาก าหนดต า่สดุในการ
ประมลู (รายละเอยีดตามข้อ 1.6.3) 

- บริษัทฯ ก าหนดวิธีการขายสนิทรัพย์โดยการประมลูแบบปิด (Closed Bidding) ซึง่ถือเป็นวิธีการท่ีเช่ือได้วา่บริษัทฯจะ
ได้รับผลประโยชน์สงูสดุ เนื่องจากมีตวัแทนที่มีช่ือเสยีง มีประสบการณ์ในระดบัโลก และตวัแทนจะได้รับผลประโยชน์
สอดคล้องกบัราคาซือ้ขาย บริษัทฯ มีการประชาสมัพนัธ์ในสือ่ทีห่ลากหลายทัว่ถึง และยาวนานเพียงพอ นอกจากนีใ้น
การประมลูครัง้นีย้งัมีผู้แจ้งความจ านงถึง 7 รายที่ไมม่คีวามเก่ียวข้องกนั และไมม่ีความเก่ียวข้องกบับคุคลที่เก่ียวโยง
กนั (6 รายไมม่ีความเก่ียวข้องกบับริษัทฯ 1 รายเป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนั) นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัมกีารก าหนดราคาขัน้
ต ่าที่สงูกวา่ราคาประเมินจากผู้ประเมินอิสระ 3 ราย 
 

- โดยในการประมลูมีผู้ซือ้เสนอความจ านงในการเข้าร่วมประมลูจ านวน 7 รายดงันี:้ 
บริษัท ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

1 บริษัท เรนด์ ดีเวอลอปเม้นท์ จ ากดั (Rende Development Co., Ltd.) พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
2 บริษัท เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (KPN Group Corporation Limited) พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
3 บริษัท พรทองหลอ่ จ ากดั (Phorn Thonglor Co., Ltd.) นกัลงทนุ 
4 บริษัท เกษมทรัพย์สริิ 4 จ ากดั (Kasemsubsiri 4 Co., Ltd.) พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
5 บริษัท เกรส ไอวอร่ี จ ากดั (Grace Ivory Co., Ltd.) พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
6 บริษัท สยามพวิรรธน์ จ ากดั (Siam Piwat Co., Ltd.) พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
7 บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท (มหาชน) จ ากดั (Pruksa Real Estate Plc.) พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
ที่มา: CIT 

 
ผู้ชนะประมลูคือ KSS4 ซึง่เสนอราคา 1,809.80 ล้านบาทสงูกวา่ราคาขัน้ต ่าที่บริษัทฯ ก าหนด 259.81 ล้านบาท 

 
4.4.2 ข้อดี และข้อด้อยของการท ารายการกับบุคคลที่ไม่เกี่ยวโยงกัน 
เนื่องจากการเข้าท ารายการในครัง้นีเ้ป็นการประมลู โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาจากขัน้ตอนและ

วิธีการแตง่ตัง้ตวัแทนในการด าเนนิการขายทรัพย์สนิ วิธีการประมลู วิธีการก าหนดราคาขัน้ต า่ และเง่ือนไขในการช าระเงิน
ซึง่ผู้ เข้าประมลูทกุรายจะต้องปฏิบตัิเหมือนกนั ดงันัน้การท ารายการกบับคุคลที่ไมเ่ก่ียวโยงกนั จะมีข้อดีเมื่อบริษัทฯ เข้าท า
รายการกบับคุคลที่ไมเ่ก่ียวโยงกนัท่ีเสนอราคาสงูที่สดุ และจะมีข้อด้อยเมื่อบริษัทฯเข้าท ารายการกบับคุคลที่ไมเ่ก่ียวโยงกนั
ที่เสนอราคาต ่ากวา่ราคาที่มีผู้ เสนอสงูสดุ 
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4.5 ความเสี่ยงของการเข้าท ารายการ 
1) ความเสีย่งจากการไมไ่ด้รับช าระเงิน 
เนื่องจาก KSS4 เป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนขึน้ใหม ่เมื่อวนัท่ี 20 มกราคม 2557 ด้วยทนุจดทะเบียน 100,000 บาท 

ท าให้บริษัทฯ มคีวามเสีย่งที่ KSS4 จะไมส่ามารถช าระเงินได้ตามราคาเสนอซือ้คือ 1,809.81 ล้านบาท อยา่งไรก็ดีบริษัทฯ 
ได้รับหนงัสอืให้การสนบัสนนุทางการเงินจาก WTT (ผู้ ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 99.97 ใน KSS4) ออกให้ ณ วนัท่ี 22 กนัยายน 
2557 เพื่อสนบัสนนุทางการเงินแก่ KSS4 ทัง้นีท้ี่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ตรวจสอบรายละเอียดของ WTT (รายละเอียด
ตามเอกสารแนบ 2) และเช่ือได้วา่ WTT มีศกัยภาพเพยีงพอในการสนบัสนนุ KSS4 ให้สามารถช าระเงินได้ตามราคาเสนอ
ซือ้คือ 1,809.81 ล้านบาท เนื่องจาก WTT มีทนุช าระแล้ว 7,650.00 ล้านบาท และจากงบการเงิน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 
2556 WTT มีสนิทรัพย์รวม 31,074.60 ล้านบาท สว่นของผู้ ถือหุ้น 6,268.10 ล้านบาท และสนิทรัพย์หมนุเวียน 10,631.49 
ล้านบาท รวมทัง้มีกลุม่ผู้ ถือหุ้นสงูสดุ (Ultimate Shareholder) คือ กลุม่สริิวฒันภกัดี ซึง่มช่ืีอเสยีง และมีฐานะทางการเงิน
ที่มัน่คง 
 

4.6 ความเหมาะสมด้านราคาของสินทรัพย์ที่จ าหน่ายไป  
เมื่อพิจารณาความเหมาะสมด้านราคาส าหรับการเข้าท ารายการในครัง้นีท้ี่ปรึกษาทางการเงินอิสระท าการ

ประเมินมลูคา่ที่ดินและสิง่ปลกูสร้างที่จะจ าหนา่ยไปทัง้สิน้ 2 วิธี ประกอบด้วย 
1) วิธีมลูคา่ตามบญัชีสทุธิ (Book Value Approach) 
2) วิธีปรับปรุงมลูคา่ตามบญัชีของทรัพย์สนิ (Adjusted Book Value Approach) 

เนื่องจากทรัพย์สนิที่จะจ าหนา่ยไปในครัง้นีเ้ป็นท่ีดินพร้อมสิง่ปลกูสร้างที่บริษัทฯ ใช้เป็นศนูย์กระจายสนิค้า ไมม่ี
คา่เช่าหรือรายได้จากทรัพย์สนิ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมิได้ท าการประเมินด้วยวิธีมลูคา่ปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงิน
สด (Discounted Cash Flow Approach: DCF) อยา่งไรก็ดีในการประเมินโดยวิธีการปรับปรุงมลูคา่ตามบญัชีของ
ทรัพย์สนิ บริษัทฯ ได้วา่จ้างผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระ 3 ราย โดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระได้ใช้วิธีคิดจากต้นทนุ 
(Cost Approach) และวิธีวิเคราะห์จากรายได้ (Income Approach) เพื่อเป็นการเปรียบเทียบ (LYNN และ CPM สว่น 
CIT มิได้ประเมินสนิทรัพย์โดยวธีิวิเคราะห์จากรายได้ ดงันัน้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจงึมิได้ใช้ข้อมลูของ CIT ในการให้
ความเห็นโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพียงน าเสนอรายงานการประเมินสนิทรัพย์ของ CIT ให้ผู้ ถือหุ้นเป็นข้อมลูเพิม่เตมิ
เทา่นัน้) 

 
4.6.1 วิธีมูลค่าตามบัญชีสุทธิ (Book Value Approach) 

 การประเมินมลูคา่โดยวิธีนี ้ จะแสดงให้เห็นถึงมลูคา่ของสนิทรัพย์ซึง่ปรากฏตามบญัชีของทรัพย์สนิ ณ ขณะใด
ขณะหนึง่ โดยในท่ีนีเ้ป็นการประเมินจากมลูคา่ตามบญัชีของทรัพย์สนิ ตามงบการเงินภายในบริษัทฯ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 
2557 ซึง่ สรุปได้ดงันี:้  

รายการทรัพย์สิน มูลค่า (บาท) 
1. ทา่เรือ 1,148,292.65 
2. เครน 224,127.59 
3. สิง่ปลกูสร้าง 8,134,701.06 
4. ที่ดิน 1,281,280,000.00 
รวมมลูคา่ทัง้หมด 1,290,787,121.30 

ที่มา: งบการเงินภายในบริษัทฯ 
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 การประเมินมลูคา่สนิทรัพย์โดยวธีิมลูคา่ตามบญัชีสทุธิ (Book Value Approach) จะได้มลูคา่ของสนิทรัพย์ที่จะ
จ าหนา่ยไป 1,290,787,121.30 บาท 

 
4.6.2 วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชขีองทรัพย์สิน (Adjusted Book Value Approach)  

วิธีปรับปรุงมลูคา่ตามบญัชีบริษัทฯ วา่จ้างผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระประเมินราคาโดยวิธีมลูคา่ตลาดของ
ที่ดินโดยอ้างอิงจากการประเมินราคาสนิทรัพย์โดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระ ทัง้นีบ้ริษัทฯได้วา่จ้างผู้ประเมินราคา
ทรัพย์สนิอิสระท่ีได้รับความเห็นชอบจากสมาคมผู้ประเมินคา่ทรัพย์สนิแหง่ประเทศไทย (“VAT”) และเป็นบริษัทประเมิน
มลูคา่ทรัพย์สนิในตลาดทนุและผู้ประเมินหลกัที่ได้รับความเห็นชอบจาก ส านกังาน ก.ล.ต. จ านวน 3 ราย เพื่อท าการ
ประเมินมลูคา่ที่ดินและสิง่ปลกูสร้างที่จะเข้าท ารายการดงันี:้ 
 

1. บริษัท ไทยประเมินราคา ลนิน์ ฟิลลปิส์ จ ากดั (“LYNN”) รายงาน ณ วนัท่ี 22 พฤษภาคม 2557 

2. บริษัท ซี.ไอ.ที. พรอพเพอร์ตี ้คอนซลัแทนส์ จ ากดั (“CIT”) รายงาน ณ วนัท่ี 8 ตลุาคม 2557  

3. บริษัท ซีพีเอ็ม แคปปิทลั จ ากดั (“CPM”) รายงาน ณ วนัท่ี 19 พฤษภาคม 2557 

 
4.6.2.1 สรุปการประเมินมูลค่าที่ดนิและสิ่งปลูกสร้างสาขาธนบุรี โดย LYNN 

 LYNN ท าการประเมินมลูคา่ที่ดินและสิง่ปลกูสร้างที่จะซือ้ขายโดยมวีตัถปุระสงค์ในการประเมินเพื่อซือ้ขาย
สนิทรัพย์ (สามารถเปิดเผยตอ่สาธารณะได้) ทัง้นี ้LYNN มีความเห็นวา่การใช้ประโยชน์ในท่ีดินที่มีความเหมาะสมและให้
ประโยชน์สงูสดุ และดีที่สดุของทรัพย์สนิ คือการพฒันาในเชิงพาณิชยกรรม ทัง้ในด้านท่ีอยูอ่าศยั, สถานประกอบการ โดย
การประเมินในครัง้นี ้ LYNN ในฐานะผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระได้ตรวจสอบและพิจารณาปัจจยัตา่งๆ ที่เก่ียวข้องกบั
ทรัพย์สนิท่ีประเมินมลูคา่ อาทิเช่น ลกัษณะสทิธิตามกหมาย ลกัษณะเฉพาะของทรัพย์สนิ ความเหมาะสมในการใช้
ประโยชน์ สภาพการตลาดทัว่ไป พร้อมข้อจ ากดัตา่งๆ และสมมตฐิานเพิม่เตมิ/พิเศษ หรือเง่ือนไขพิเศษเฉพาะการประเมิน 
ซึง่การประเมินครัง้นีผู้้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระเลอืกใช้การประเมินมลูคา่ที่เหมาะสมกบัลกัษณะของทรัพย์สนิคือ 1) 
วิธีการคิดจากต้นทนุ (Cost Approach) 2) วิธีมลูคา่บงัคบัขาย (Forced Sale Value) และ 3) วิธีการตัง้สมมตุฐิานในการ
พฒันา (Hypothetical Development Method) ซึง่มีพืน้ฐานใกล้เคียงกบัวิธีวิเคราะห์จากรายได้ (Income Approach) 
 

1) วิธีการคดิจากต้นทุน (Cost Approach) 

 ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระได้ประเมินมลูคา่สิง่ปลกูสร้างและเคร่ืองจกัรโดยประมาณการต้นทนุในการสร้าง

อาคาร และเคร่ืองจกัรใหมท่ดแทนตามราคา ณ ปัจจบุนัแล้วหกัด้วยคา่เสือ่มราคาตามอายกุารใช้งาน (Cost Approach) 

และบวกกบัมลูคา่ตลาดของที่ดิน (Market Approach) ซึง่จะได้มลูคา่ของทรัพย์สิน โดย LYNN คดัเลอืกข้อมลูตลาดของ

ที่ดินเปลา่ที่มศีกัยภาพใกล้เคียงกนักบัทรัพย์สนิท่ีจะเข้าท ารายการมาเป็นข้อมลูที่ใช้ส าหรับวิเคราะห์เปรียบเทียบจ านวน 5 

ราย โดยพิจารณาจากปัจจยัที่มีผลกระทบตอ่มลูคา่ เช่น ท าเลที่ตัง้ขนาดและรูปร่างที่ดิน ระดบัท่ีดิน การคมนาคม 

สาธารณปูโภค และลกัษณะการใช้ประโยชน์ในปัจจบุนั เป็นต้น จากนัน้ ให้คะแนนโดยวธีิถ่วงน า้ หนกั (Weighted Quality 

Score : WQS) เป็นตวัปรับราคาในการเปรียบเทยีบกบัทรัพย์สนิ ซึง่รายละเอียดของข้อมลูตลาดที่น ามาเปรียบเทยีบและ

การให้ คะแนน WQS โดย LYNN สรุปได้ดงันี ้
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ข้อมูลตลาดเปรียบเทียบเพื่อประเมินมูลค่าที่ดนิ จัดท าโดย LYNN 

รายละเอียด ที่ดินของบริษัทฯ 1 2 3 4 5 

ลกัษณะทรัพย์สิน / ข้อมลู ที่ดินติดแมน่ า้เจ้าพระยา ที่ดินติดแมน่ า้เจ้าพระยา ที่ดินติดแมน่ า้เจ้าพระยา ที่ดินติดแมน่ า้เจ้าพระยา ที่ดินติดแมน่ า้เจ้าพระยา ที่ดินติดแมน่ า้เจ้าพระยา 

ท าเลที่ตัง้ ติดถนนเจริญนคร และซอย
เจริญนคร 15  

(เขตทางถนนกรุงธนบรีุ) 

ติดถนนเจริญนคร และซอย
เจริญนคร 57/1 

ซอยเจริญนคร 53 
 (เข้าซอย 170 เมตร) 

ติดทางสาธารณประโยชน์และ
ทางภาระจ ายอม 

ซอยเจริญนคร 39 ซอยเจริญนคร 27 

ระยะหา่งจากสินทรัพย์ - ประมาณ 2 กม. ประมาณ 2 กม. ประมาณ 1.8 กม. ประมาณ 1.5 กม. ประมาณ 1 กม. 

เนือ้ที่ดิน (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 

รูปร่างแปลงทีด่ิน หลายเหลี่ยม หลายเหลี่ยม สี่เหลี่ยมผืนผ้า สี่เหลี่ยมผืนผ้า สี่เหลี่ยมผืนผ้า สี่เหลี่ยมผืนผ้า 

ขนาด กว้างxยาว (เมตร) หน้ากว้าง 60 ม. ติดแมน่ า้
เจ้าพระยา 48 ม. 

หน้ากว้างติดถนน 46 ม. ติด
แมน่ า้เจ้าพระยา 183 ม. 

70X115 ม. หน้ากวา่ 30 ม. - ติดแมน่ า้ 62 ม. 

ระดบัดิน2 เสมอถนน - - - - - 

จ านวนด้านติดถนน 2 ด้าน 2 ด้าน 1 ด้าน 1 ด้าน 1 ด้าน 1 ด้าน 

ลกัษณะถนน(ผิวจราจร)  ค.ส.ล. ค.ส.ล. ค.ส.ล. ค.ส.ล. ค.ส.ล. ค.ส.ล. 

ความกว้าง / เขตทาง  - - - - -  

สาธารณปูโภคที่มี3 พร้อม พร้อม พร้อม พร้อม พร้อม พร้อม 

ราคาเสนอขาย - ตารางวาละ 154,230 บาท ตารางวาละ 260,000 บาท ตารางวาละ 289,000 บาท ตารางวาละ 125,000 บาท ตารางวาละ 120,000 บาท 

ข้อดี / ข้อเสีย ยา่นชมุชนพกัอาศยั / ใกล้
รถไฟฟ้า 

ยา่นชมุชนพกัอาศยั / ใกล้
รถไฟฟ้า 

ยา่นชมุชนพกัอาศยั / ใกล้
รถไฟฟ้า 

ยา่นชมุชนพกัอาศยั / ใกล้
รถไฟฟ้า 

ยา่นชมุชนพกัอาศยั / ใกล้
รถไฟฟ้า 

ยา่นชมุชนพกัอาศยั / ใกล้
รถไฟฟ้า 

วนั เดือน ปี ข้อมลู พฤษภาคม 2557 พฤษภาคม 2557 พฤษภาคม 2557 พฤษภาคม 2557 พฤษภาคม 2557 พฤษภาคม 2557 

แหลง่ข้อมลู - ประกาศขาย ประกาศขาย ประกาศขาย ประกาศขาย ประกาศขาย 

สถานที่ตดิตอ่ โทรศพัท์ติดตอ่  โทร. 081-400-8047 โทร. 087-800-6262 โทร. 081-496-1545 โทร. 081-146-4822 โทร. 086-570-3038 

หมายเหต:ุ 1) การเลือกที่ดินเปรียบเทยีบ LYNN ได้เลือกที่ดินที่มีท าเล และลกัษณะใกล้เคียงกบัทีด่ินของบริษัทฯ มากที่สดุที่สามารถหาได้ ทัง้นีก้ารที่จะหาที่ดินที่มีลกัษณะเหมือนกบัที่ดินของบริษัทฯ มีความเป็นไปได้ยาก 

 โดยในการค านวณมลูคา่ LYNN ได้มีการปรับคา่ถว่งน า้หนกัเพื่อให้สอดคล้องกบัหลกัการประเมินราคาในสว่นของปัจจยัตา่งๆ 

 2) ระดบัที่ดินสว่นใหญ่มีพืน้ที่ต า่กวา่ทีด่ินของบริษัทฯ เน่ืองจากที่ดินของบริษัทฯ เป็นที่ดินเสมอถนนใหญ่สว่นที่ดินอ่ืนๆสว่นใหญ่เป็นทีด่ินมีระดบัเสมอกบัซอยจงึมีระดบัที่ต ่ากวา่ 

 3) ความพร้อมของสาธารณปูโภคนัน้ทีด่ินทกุแปลงมีสาธารณปูโภคพร้อมแตอ่าจจะมีความแตกตา่งกนัที่ระยะทางในการติดตัง้สาธารณปูโภค เชน่ระยะหา่งจากชมุสายโทรศพัท์หรือทอ่ประปาหลกัเป็นต้น 
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การถ่วงน า้หนักทรัพย์สนิเพื่อประเมินมูลค่า จัดท าโดย LYNN 
 

ปัจจัย น า้หนัก 
(ร้อยละ) 

ข้อมูล1 ข้อมูล2 ข้อมูล3 ข้อมูล4 ข้อมูล5 ทรัพย์สินที่ประเมิน
ราคา 

ท าเล / ที่ตัง้ที่ดิน 30.0 4.5 3.5 3.5 2 3 5 
ขนาดรูปร่างที่ดิน 25.0 0.5 4 4.5 5 3.5 1.5 

ระดบัที่ดิน 10.0 4 3 3 3 2.5 5 
การคมนาคม 10.0 5 3.5 3.5 3.5 3 5 
สาธารณปูโภค 10.0 5 4 4 3.5 4 5 

ศกัยภาพการพฒันา 15.0 3 4 4.5 2.5 3 3.5 
รวม 100.0 332.5 370 390 322.5 317.5 390 

หมายเหต:ุ 1) รายละเอียดการให้คะแนน ดีมาก=5, ดี=4, ปานกลาง=3, คอ่นข้างน้อย=2, น้อย=1 
 2) ส าหรับการให้คะแนนเพ่ือปรับคา่ถ่วงน า้หนกันัน้ผู้ประเมินราคาสินทรัพย์อิสระใช้ ปัจจยัพืน้ฐานในการถ่วงน า้หนกัในเขตกรุงเทพฯ ทัง้นีก้ารถ่วงน า้หนกัอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานทีข่องสินทรัพย์ 
 3) การให้คะแนนเปรียบเทียบผู้ประเมินสินทรัพย์อิสระใช้ วิจารณญาณ และประสบการณ์ในการให้คะแนน ตามวิชาชีพ เชน่ขนาดรูปร่างที่ดิน ที่ดนิที่มีขนาดพอเหมาะกวา่จะได้คะแนนมากกวา่เน่ืองจากสามารถ
 ใช้ท าประโยชน์ได้งา่ยกวา่ และมีการลงทนุที่น้อยกวา่ ซึง่จะสอดคล้องกบัคะแนนด้านศกัยภาพการพฒันา  
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ราคาตลาด (Sale Price) และการให้คะแนนถ่วงน า้หนัก (Weighted Quality Score: WQS) จัดท าโดย LYNN 
 

ข้อเปรียบเทยีบ ทรัพย์สินที่ประเมิน
ราคา 

ข้อมูล1 ข้อมูล2 ข้อมูล3 ข้อมูล4 ข้อมูล5 

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 

คา่ตวัแปรทางคณิตศาสตร์       

R Square 0.9760      

Standard Deviation 14,001.29      

Intercept -666164.51      

Slope 2,427.6032      

ราคาที่ดิน (บาท/ตรว.) 280,601      

ราคาที่ดิน ปัดเศษ (บาท/ตรว.) 280,000      

รวมราคาทดีิน (บาท) 1,121,120,000      
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ตารางราคาสิ่งปลกูสร้างจัดท าโดย LYNN 
ที่ รายละเอียดส่ิงปลูกสร้าง เนือ้ที่ (ตร.ม) ราคาต้นทุนค่าก่อสร้างใหม่3 ค่าเสื่อมราคา (ร้อยละ) ราคาส่ิงปลูกสร้างตามสภาพ

ปัจจุบัน 
   ราคา/หน่วย 

(บาท/หน่วย) 
มูลค่า (บาท) หกัค่าเสื่อม

ราคาตาม
มาตรฐาน 

เพิ่มค่าดูแล
รักษาหรือ
ซ่อมแซม4 

สรุปค่าเสื่อม
ราคา 

มูลค่า (บาท) รวมมูลค่าย่อย 
(บาท) 

1 อาคารส านกังานสงู 2 ชัน้พร้อมสว่นตอ่เติม        5,141,880 

 -พืน้ที่สว่นส านกังาน 592 9,000 5,328,000 -28.0 8.0 -20.0 4,262,400  

 -พืน้ที่สว่นตอ่เติม 349 3,500 1,221,500 -28.0 0.0 -28.0 879,480  

2 โรงเก็บของ (เปิดโลง่)  750 5,000 3,750,000 -46.2 3.0 -43.2 2,130,000 2,130,000 

3 อาคารคลงัสินค้า  1,350 6,500 8,775,000 -36.3 4.0 -32.3 5,940,675 5,940,675 

4 โกดงัเก็บของ  270 5,500 1,485,000 -46.2 3.0 -43.2 843,480 843,480 

5 อาคารแผนกยานพาหนะ พร้อมสว่นตอ่เติม        1,286,010 

 -พืน้ทีสว่นส านกังาน 162 5,500 891,000 -28.0 3.0 -25.0 668,250  

 -พืน้ที่สว่นตอ่เติม 286 3,000 858,000 -28.0 0.0 -28.0 617,760  

6 อาคารส านกังานและห้องน า้-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 ทา่เทียบเรือ 672 18,000 112,096,000 -60.0 10.0 -50.0 6,048,000 6,048,000 

9 ลาน ค.ส.ล.+บอ่พกั+ทอ่ระบายน า้ 11,512 1,500 17,268,000 -46.2 2.0 -44.2 9,635,544 9,635,544 

รวมราคาประเมินสิ่งปลกูสร้าง 32,003,601 

สรุปราคาประเมินส่ิงปลูกสร้าง (ปัดเศษ) 32,000,000 

หมายเหต ุ 1) ราคาสิง่ปลกูสร้างใช้ตามมาตรฐานสมาคมผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิแหง่ประเทศไทย 
2) อายอุาคารอ้างอิงจากใบขออนญุาตปลกูสร้าง, ใบอนญุาตให้ท าสิง่ลว่งล า้ล าน า้ และในสว่นท่ีไม่สามารถตรวจสอบได้อ้างอิงจากใบอนญุาตให้ใช้สถานท่ีเป็นท่ีสะสมอาหาร 
3) ราคาสิง่ปลกูสร้างท่ีประเมินให้นีร้วมถึงต้นทนุตา่งๆ ดงันี ้1. คา่วสัดแุละแรงงานในการก่อสร้าง 2. คา่ประกนัอาคารขณะก่อสร้าง 3. คา่ด าเนินการ, ก าไร, ภาษีอากร 4. งานเตรียมการและโครงสร้างชัว่คราว 5. งานระบบตา่งๆภายในอาคาร 
6. งานตกแตง่ภายในอาคารท่ีตดิตรึง (Built in) 7. งานโครงเหลก็และงานโครงสร้างรองรับอปุกรณ์และเคร่ืองจกัร 8. คา่ใช้จา่ยเบ็ดเตลด็ตา่งๆเช่น คา่ตดิตอ่ราชการ, เคร่ืองจกัร (เครน, ลฟิต์) 9. คา่ส ารวจ, ออกแบบ, ควบคมุงานและบริหาร
ขณะก่อสร้าง  
4) วิธีคดิคา่เปอร์เซน็การดแูลรักษาหรือซอ่มแซม 0-19% = ไม่มี (อาคารถกูปลอ่ยทิง้ร้าง, ขาดการดแูลรักษา), 20-39% = พอใช้ (อาคารยงัใช้งานหรือเปิดด าเนินการอยู่แตข่าดการดแูลรักษา), 40-59% = ปานกลาง (อาคารและงานระบบมีการ
ดแูลบ ารุงรักษาตามสภาวะปกต)ิ, 60-79% = ดี (อาคารมีการปรับปรุงซอ่มแซมจนดเูหมือนใหม่), 80-100% = ดีมาก (อาคารใหม่) 
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รายงานค านวณเคร่ืองจกัรจัดท าโดย LYNN 
เคร่ืองจักร ต้นทุน

ทดแทนใหม่ 
ซือ้เมื่อ อายุ (ปี) ผ่านงาน (ปี) ค่าคงเหลือ

ตามอายุ
งาน 

 (ร้อยละ) 

สภาพตาม
เกณฑ์การ
ใช้งาน 

สภาพที่ให้
ขณะส ารวจ 
(ร้อยละ) 

ค่าปัจจัย
ทางสภาพ
การค านวณ 

ค่าปัจจัย
ทางสภาพ
เคร่ืองจักรที่
เหมาะสม 

(C) 

ค่าเสื่อม
ราคาใช้สอย 

(F) 

ค่าเสื่อมทาง
เศรษฐกิจ 

(E) 

มูลค่าตลาด มูลค่าปัด
เศษ 

ปัน้จัน่ (Tower Crane) 
1 เคร่ือง 

1,122,221.14 2544 20 12.5 37.5 56.25 32.50 0.93 0.93 1.00 1.00 391,374.62 391,000 

หมายเหต:ุ MV = RCN x (1-n/N) x C x F x E 
MV = มลูคา่ตลาด, RCN= คา่ต้นทนุทดแทนใหม,่ N = อายกุารใช้งาน, n = จ านวนปีที่ใช้งาน, F = คา่เสื่อมทางประโยชน์ใช้สอย (%) ในที่นีค้ือ 1.0, E = คา่เสื่อมทางเศรษฐกิจในที่นีค้ือ 1.0, C คา่สภาพปัจจบุนัในที่นีค้ือ 

 0.93 

 
สรุปมูลค่าทรัพย์สนิตามวิธีการคิดจากต้นทุน (Cost Approach) 
 

รายละเอียด บาท 

มลูคา่ตลาดของที่ดิน 1,121,120,000 
มลูคา่ตลาดของสิง่ปลกูสร้าง 32,000,000 
มลูคา่ตลาดของเคร่ืองจกัร 391,000 
รวมมูลค่าตลาดของที่ดนิ สิ่งปลูกสร้าง และเคร่ืองจักร 1,153,511,000 

  
  LYNN ได้ประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิของบริษัทด้วยวิธีพิจารณาจากต้นทนุ (Cost Approach) และได้มลูคา่ประเมินทรัพย์สนิเทา่กบั 1,153.51 ล้านบาท 
 
 
 
 
 
 



ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ             บริษัท เสริมสขุ จ ากดั(มหาชน) 

บริษัท ดิสคฟัเวอร์ แมเนจเม้นท์ จ ากดั  หน้า 35/59 
 

2) วิธีการประเมินทรัพย์สนิเพื่อก าหนดราคาบังคับขาย (Force Sale) 

ล าดับ คุณสมบัติของทรัพย์สิน น า้หนัก ตัวคูณ คะแนน 

1 ผลกระทบทางเศรษฐกิจ 5 3 15 
2 การใช้ประโยชน์ และศกัยภาพในการพฒันา 5 3 15 
3 กฎหมาย และข้อห้าม ข้อก าหนดตา่งๆ 3 3 9 
4 ท าเลที่ตัง้ 3 3 9 
5 ระบบสาธารณปูโภค และการคมนาคม 2 3 6 
6 ลกัษณะทางกายภาพ 2 3 6 

รวมคะแนน 60 
หมายเหต:ุ 1) ระดบัตวัคณู 4=ดีมาก, 3=ด,ี 2=ปานกลาง, 1=ต ่า, 0=ต ่ามาก 

 2) การให้คะแนนขึน้อยูก่บั วิจารณญาณ และประสบการณ์ของผู้ประเมินทรัพย์สินอิสระ 

 
ราคาบังคับขาย (Force Sale) 

คะแนน ส่วนลด 
มากกวา่ 69 10% 

68-57 20% 
56-45 30% 
44-33 35% 
32-21 45% 
20-0 50% 

 
สว่นลดร้อยละ 20 ของราคาประเมินมลูคา่ตลาดของที่ดิน สิง่ปลกูสร้าง และเคร่ืองจกัรตามวิธีต้นทนุ (Cost Approach) 1,153,120,000 บาท 
สว่นลดร้อยละ 30 ของราคาประเมินมลูคา่เคร่ืองจกัร 391,000 บาท 
สรุปมลูคา่ทรัพย์สนิตามราคาบงัคบัขาย (Force Sale) เป็นเงิน 922.77 ล้านบาท  
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3) วิธีตัง้สมมติฐานการพัฒนา (Hypothetical Development Method) 

LYNN ใช้วิธีตัง้สมมตฐิานในการพฒันา (Hypothetical Development Method) โดยการค านวณมลูคา่ปัจจบุนัของรายได้ที่เป็นกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) โดยพิจารณาถงึ

ความสามารถในการสร้างรายได้เชิงพาณิชย์จากสนิทรัพย์เพื่อเป็นข้อมลูในการก าหนดสมมตฐิานในสว่นของรายได้และคา่ใช้จา่ย สมมติฐานในการประเมินราคาทรัพย์สนิรายละเอียดดงันี:้ 

สมมติฐาน รายละเอียด 

สถานที่ตัง้: ที่ดินประเภทที่อยูอ่าศยัหนาแน่นมาก (เขตพืน้ที่สีน า้ตาล) 
อตัราสว่นพืน้ที่อาคารรวมตอ่พืน้ที่ดิน: FAR (ตอ่1)    6   เทา่ของพืน้ที่ดิน 
อตัราสว่นพืน้ที่วา่งตอ่พืน้ที่อาคารรวม: OSR (ร้อยละ) 5  ของพืน้ที่อาคาร 
สมมติฐานก่อสร้างอาคาร: ขนาด 35x40 เมตร สงู 70 ชัน้ ขนาดของ พืน้ที่ก่อสร้าง  96,096.00 ตารางเมตร 
ขนาดพืน้ที:่ โฉนดที่ดินเลขที่ 1415 เนือ้ที่ 10-0-04 ไร่ หรือ 4,004.00 ตารางวา หกัพืน้ที่สว่นที่ก่อสร้างอาคาร (ที่ตัง้อาคาร) 3,240.00 ตร.ม หรือ 810.00 ตารางวา คงเหลือ

พืน้ที่สว่นกลาง (พืน้ที่วา่งรอบอาคาร) 7- 3-94 ไร่ หรือ 3,194 ตารางวา 
สิ่งปลกูสร้าง: ห้องชดุพกัอาศยัขนาด  95.00 ตร.ม หรือ จ านวน 708ห้อง อาคารพกัอาศยัสงู 70 ชัน้ขนาด 35x40 เมตร พืน้ที่ 96,096.00 ตารางเมตร 

มูลค่าโครงการ รายละเอียด 
คา่ก่อสร้างอาคาร: 4,324.32 ล้านบาท 
งานพฒันาสารณปูโภค: 39.61 ล้านบาท  
สิ่งอ านวยความสะดวก: 61.30 ล้านบาท 
รวมมลูคา่โครงการ 4,425,23 ล้านบาท 

รายได้ รายละเอียด 
ราคาขายเฉลี่ย  120,000 บาทตอ่ ตร.ม 
พืน้ที่ขายรวม 67,267.20 ตร.ม 
รวมรายได้ 8,072.06 ล้านบาท 
ระยะเวลาในการขาย ก าหนดให้ปีที่ 1 ขายได้ 20% ของมลูคา่โครงการ, ก าหนดให้ปีที่ 2 ขายได้ 18% ของมลูคา่โครงการ, ก าหนดให้ปีที่ 3 ขายได้ 16% ของมลูคา่โครงการ, ก าหนดให้

ปีที่ 4 ขายได้ 16% ของมลูคา่โครงการ, ก าหนดให้ปีที่ 5 ขายได้ 14% ของมลูคา่โครงการ,ก าหนดให้ปีที่ 6 ขายได้ 8% ของมลูคา่โครงการ, ก าหนดให้ปีที่ 7 ขาย
ได้ 8% ของมลูคา่โครงการ 

อตัราคิดลด (Discount Rate) 8.4% (พิจารณาจากอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลระยะเวลา 7 ปี = 3.33% + ความเสี่ยงจากการลงทนุ, การด าเนินงาน, การขาดสภาพคลอ่ง = 5%) 
ที่มา: รายงานการประเมินราคาสินทรัพย์ของ LYNN 
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ประมาณการรายได้ (ปีที่) 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           

ประมาณการรายจา่ย

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             

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           

ก าไรสทุธิ 304,811,709                367,836,270           243,849,367           243,849,367           213,368,196           28,418,951             121,924,683           

อตัราคิดลด 0.92293                       0.85181                  0.78616                  0.72558                  0.66966                  0.61805                  0.57042                  

มลูค่าปัจจบุนัของก าไรสทุธิ 281,321,374                313,326,205           191,705,638           176,931,830           142,884,496           17,564,450             69,548,734             

คงเหลอืมลูค่าที่ดิน 1,193,282,727.00        บาท

ราคาเฉลีย่ต่อไร่ 119,209,063.64           บาท

มลูค่าที่ดินดิบ (บาท/ตร.ว) 298,022.66                  บาท

มลูค่าที่ดินดิบ ปัดเศษ (บาท/ตร.ว) 300,000.00                  บาท  
ที่มา: รายงานการประเมินราคาสินทรัพย์ของ LYNN 

 

  LYNN ได้ประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิของบริษัทฯ ด้วยวิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) และได้มลูคา่ประเมินทรัพย์สนิเทา่กบั 1,193.28 ล้านบาท 
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สรุปมูลค่าทรัพย์สนิจากการประเมินของ LYNN 
รายละเอียด ล้านบาท 

มลูคา่ตลาดของที่ดิน 1,121.12 
มลูคา่ตลาดของสิง่ปลกูสร้าง 32.00 
มลูคา่ตลาดของเคร่ืองจกัร 0.39 
รวมมูลค่าตลาดของที่ดนิ สิ่งปลูกสร้าง และเคร่ืองจักร (Cost Approach) 1,153.51 

มลูคา่บงัคบัขายของทีด่ินและสิง่ปลกูสร้าง (Force Sale) 922.76 

มลูคา่ตามวิธีสมมตุิฐานการพฒันา (Hypothetical Development Method) 1,193.28 
 

 ทัง้นี ้จากการประเมินมลูคา่ของทรัพย์สนิทัง้ 3 วิธี ได้แก่ 1) วิธีคิดจากต้นทนุ (Cost Approach) 2)มลูคา่บงัคบัขายของทีด่ินและสิง่ปลกูสร้าง (Force Sale) และ 3) วิธีตัง้สมมตฐิานการ
พฒันา (Hypothetical Development Method) ผู้ประเมินราคาอสิระพิจารณาเลอืกใช้วิธีคิดจากต้นทนุ (Cost Approach) ในการประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิในครัง้นีด้งันัน้มลูคา่ทรัพย์สนิจากการประเมิน 
โดยผู้ประเมินราคาอิสระเทา่กบั 1,153.51 ล้านบาท 

 
4.6.2.2 ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระต่อการประเมินราคาสินทรัพย์ของ LYNN 

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตอ่การเลอืกใช้วิธีการประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิ จากการพิจารณารายงานประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิซึง่จดัท าโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระ 
ซึง่ใช้1) วิธีคิดจากต้นทนุ (Cost Approach) ในการประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิเทา่กบั  1,153.52 ล้านบาท 2) วิธีการประเมินราคาสนิทรัพย์เพื่อบงัคบัขาย (Force Sale) เทา่กบั 922.77 ล้านบาท และ3) 
วิธีสมมตฐิานการพฒันา (Hypothetical Development Method) ในการประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิเทา่กบั 1,193.28 ล้านบาท ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมคีวามเห็นวา่ วิธีคิดจากต้นทนุ (Cost 
Approach) เป็นวิธีการประเมินราคาทีด่ินที่เหมาะสมที่สดุ เนื่องจากผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระได้ส ารวจราคาทีด่ินที่มีการซือ้ขายโดยทัว่ไปในตลาดและราคาเสนอซือ้เสนอขายจากที่ดินที่สามารถ
เปรียบเทียบกนัได้ในบริเวณใกล้เคียง โดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระประเมินราคาที่ดินจากการวิเคราะห์เปรียบเทียบกบัท่ีดินที่มีลกัษณะใกล้เคียงกบัท่ีดินที่ประเมิน ที่มีการซือ้ขายในชว่งระยะเวลา
ที่ใกล้เคยีงกนั ท าให้ได้ราคาที่เป็นปัจจบุนัและสะท้อนมลูคา่ของที่ดินที่ประเมินตามสภาพตลาดปัจจบุนัได้มากที่สดุ สว่นสิง่ปลกูสร้างและเคร่ืองจกัรบนที่ดินนัน้ผู้ประเมินราคาอิสระประเมินมลูคา่โดย
วิธีคิดต้นทนุทดแทนสิง่ปลกูสร้างตามราคาทดแทนใหมห่กัด้วยคา่เสือ่มราคาสะสม ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวา่การประเมินมลูคา่สิง่ปลกูสร้างและเคร่ืองจกัรเป็นการประเมินมลูคา่ตามสภาพและ
การใช้ประโยชน์ตา่งๆ ท าให้ได้มลูคา่สิง่ปลกูสร้างที่เหมาะสมที่สดุ ในขณะท่ีวิธีพิจารณาจากราคาสนิทรัพย์เพื่อบงัคบัขาย (Force Sale) และ วิธีสมมตฐิานการพฒันา (Hypothetical Development 
Method) อาจไมเ่หมาะกบัการประเมินมลูคา่สนิทรัพย์ที่จ าหนา่ยไปในครัง้นีเ้นื่องจากบริษัทฯ ไมอ่ยูใ่นสถานการณ์ทีจ่ะต้องมีการบงัคบัขายสนิทรัพย์และสนิทรัพย์ไมอ่ยูใ่นสภาพท่ีสามารถใช้ประโยชน์
ได้อยา่งสงูสดุ อีกทัง้บริษัทฯ ไมม่ีแผนการ และความสามารถหลกั (“Core Competency”) ที่จะพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ตามสมมตฐิานการพฒันา  ดงันัน้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมี
ความเห็นสอดคล้องกบัผู้ประเมินอิสระท่ีเลอืกใช้ราคาประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิจากวิธีคิดจากต้นทนุ (Cost Approach) 
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4.6.2.3 สรุปการประเมินมูลค่าที่ดนิและสิ่งปลูกสร้างสาขาธนบุรี โดย CPM 

  CPM ท าการประเมินมลูคา่ที่ดินและสิง่ปลกูสร้างที่จะซือ้ขายโดยมีวตัถปุระสงค์ในการประเมินเพือ่ทราบมลูคา่สนิทรัพย์ (เพื่อประกอบการซือ้-ขายในวตัถปุระสงค์สาธารณะ) ทัง้นีผู้้
ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระมีความเห็นวา่การใช้ประโยชน์ในท่ีดนิท่ีมีความเหมาะสมและให้ประโยชน์สงูสดุและดีที่สดุของทรัพย์สนิ คือการพฒันาในเชิงพาณิชยกรรมโดยพฒันาโครงการอาคารชดุ
พกัอาศยั โดยในการประเมินในครัง้นี ้CPM ในฐานะผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระได้ตรวจสอบและพิจารณาปัจจยัตา่งๆ ทีเ่ก่ียวข้องกบัทรัพย์สนิท่ีประเมินมลูคา่ อาทิเช่น ลกัษณะสทิธิตามกฎหมาย 
ลกัษณะเฉพาะของทรัพย์สนิ ความเหมาะสมในการใช้ประโยชน์ สภาพการตลาดทัว่ไป พร้อมข้อจ ากดัตา่งๆ และสมมติฐานเพิ่มเตมิ/พิเศษ หรือเง่ือนไขพิเศษเฉพาะการประเมิน ซึง่การประเมินครัง้นีผู้้
ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระเลอืกใช้การประเมินมลูคา่ที่เหมาะสมกบัลกัษณะของทรัพย์สนิคือ 1) วิธีการคดิจากต้นทนุ (Cost Approach) และ 2) วิธีการตัง้สมมตุิฐานในการพฒันา (Hypothetical 
Development Method) ซึง่มีพืน้ฐานใกล้เคยีงกบัวิธีวิเคราะห์จากรายได้ (Income Approach) 
: 

1) วิธีการคดิจากต้นทุน (Cost Approach) 

  CPM ท าการประเมินมลูคา่ทีด่นิ และสิง่ปลกูสร้างที่จะซือ้ขาย โดยเลอืกใช้วธีิการเปรียบเทยีบราคาตลาด (Market Approach) ส าหรับท่ีดิน และวิธีคิดจากต้นทนุ (Cost 
Approach) ส าหรับสิง่ปลกูสร้างและเคร่ืองจกัร โดย CPM คดัเลอืกข้อมลูตลาดของทีด่ินเปลา่ที่มีศกัยภาพใกล้เคียงกนักบัทรัพย์สนิท่ีจะเข้าท ารายการมาเป็นข้อมลูที่ใช้ส าหรับวิเคราะห์เปรียบเทียบ
จ านวน 8 ราย โดยเลอืกใช้ 3 รายที่มีลกัษณะใกล้เคยีงกบัสนิทรัพย์ที่ประเมินท่ีสดุ โดยพิจารณาจากปัจจยัที่มีผลกระทบตอ่มลูคา่ เช่น ท าเล ที่ตัง้ขนาดและรูปร่างที่ดิน ระดบัท่ีดิน การคมนาคม 
สาธารณปูโภค และลกัษณะการใช้ประโยชน์ในปัจจบุนั เป็นต้น จากนัน้ ให้คะแนนโดยวิธีถว่งน า้ หนกั (Weighted Quality Score : WQS) เป็นตวัปรับราคาในการเปรียบเทียบกบัทรัพย์สนิ ซึง่
รายละเอียดของข้อมลูตลาดที่น ามาเปรียบเทียบและการให้ คะแนน WQS โดย CPM สรุปได้ดงันี:้ 
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ข้อมูลตลาดเปรียบเทียบเพื่อประเมินมูลค่าที่ดนิ จัดท าโดย CPM 
รายละเอียด ข้อมูลทางการตลาด 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ลกัษณะทรัพย์สิน  ท่ีดินพร้อมสิ่งปลกูสร้าง ท่ีดินวา่งเปลา่ ท่ีดินวา่งเปลา่ ท่ีดินวา่งเปลา่ ท่ีดินวา่งเปลา่ ท่ีดินติดแมน่ า้เจ้าพระยา ท่ีดินวา่งเปลา่ ท่ีดินวา่งเปลา่ 

ท าเลท่ีตัง้ ซอยไมม่ีช่ือ แยกจากถนนท่า
ดินแดงมีด้านติดแมน่ า้

เจ้าพระยา 

ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 5 ซอยท่าดินแดง 20 ติดถนนท่าดินแดง ซอยเจริญนคร 53 ห่างจาก ถ.
เจริญนคร 200 ม. 

ติดถนน พระราม 3 ซอยมไหศวรรย์ 6 ห่างจาก ถ.
พระราม3 400 ม. 

ซอยราษฎร์บรูณะ 23 ห่าง
จาก ถ. ราษฎร์บรูณะ 200 ม. 

เนือ้ท่ีดิน (ไร่-งาน-วา) 0-2-87.0 ไร่ 3-1-94 ไร่ 2-2-80 ไร่ 3-2-2.4 ไร่ 3-1-93 ไร่ 16-2-32 ไร่ 7-1-30 ไร่ 5-2-00 ไร่ 

รูปร่างแปลงท่ีดิน สี่เหลี่ยมผืนผ้า สี่เหลี่ยมผืนผ้า สี่เหลี่ยมผืนผ้า หลายเหลี่ยม หลายเหลี่ยม สี่เหลี่ยมผืนผ้า หลายเหลี่ยม หลายเหลี่ยม 

ขนาด กว้างxยาว (เมตร) กว้างประมาณ 150 ม. ยาว 
80 ม. 

กว้างประมาณ 75 ม. ยาว 70 
ม. 

กว้างประมาณ 30 ม. กว้างประมาณ 76 ม. ยาว 
182 ม. 

กว้างประมาณ 60 ม. ยาว 
120 ม. 

กว้างประมาณ 114 ม. ยาว 
230 ม. 

กว้างประมาณ 90 ม. ยาว 
200 ม. 

กว้างประมาณ 20 ม. ยาว 
200 ม. 

ระดบัดิน เสมอถนน เสมอถนน เสมอถนน เสมอถนน เสมอถนน เสมอถนน เสมอถนน เสมอถนน 

จ านวนด้านติดถนน 1 ด้านและติดแมน่ า้
เจ้าพระยา 

1 ด้านและติดแมน่ า้
เจ้าพระยา 

1 ด้าน 3 ด้าน ติดซอยเจริญนคร 60 ม. 
แมน่ า้เจ้าพระยา 56 ม. 

ติด ถ.พระราม3 114 ม. 
แมน่ า้เจ้าพระยา 124 ม. 

ติดซอยมไหศวรรย์ 6 40 ม. 
แมน่ า้เจ้าพระยา 90 ม. 

ติดซอยราษฎร์บรูณะ23 100 
ม.ติดแมน่ า้เจ้าพระยา 80 ม. 

ลกัษณะถนน  
(ผิวจราจร) 

ค.ส.ล. สภาพดี กว้าง 5 ม. 
เขตทาง 6 ม. 

ค.ส.ล. สภาพดี กว้าง 5 ม. 
เขตทาง 6 ม. 

ค.ส.ล. สภาพดี กว้าง 6 ม. 
เขตทาง 8 ม. 

ค.ส.ล. สภาพดี กว้าง 12 ม. 
เขตทาง 16 ม. 

ค.ส.ล. สภาพปานกลาง กว้าง 
4 ม. เขตทาง 5 ม. 

ลาดยาง สภาพปานกลาง 
กว้าง 24 ม. เขตทาง 40 ม. 

ค.ส.ล. สภาพปานกลาง กว้าง 
4 ม. เขตทาง 5 ม. 

ค.ส.ล. สภาพปานกลาง กว้าง 
4 ม. เขตทาง 5 ม. 

ผงัเมือง1 สีน า้ตาล สีน า้ตาล สีน า้ตาล สีน า้ตาล สีน า้ตาล สีน า้ตาล สีน า้ตาล สีส้ม 

สาธารณปูโภคท่ีมี ไฟฟ้า,น า้ประปา,โทรศพัท์, 
ท่อระบายน า้ 

ไฟฟ้า,น า้ประปา,โทรศพัท์, 
ท่อระบายน า้ 

ไฟฟ้า,น า้ประปา,โทรศพัท์, 
ท่อระบายน า้ 

ไฟฟ้า,น า้ประปา,โทรศพัท์, 
ท่อระบายน า้ 

ไฟฟ้า,น า้ประปา,โทรศพัท์ ไฟฟ้า,น า้ประปา,โทรศพัท์ ไฟฟ้า,น า้ประปา,โทรศพัท์ ไฟฟ้า,น า้ประปา,โทรศพัท์ 

ราคาเสนอขาย ตรว. ละ 175,000 บาท ตรว. ละ 180,000 บาท ตรว. ละ 170,000 บาท ตรว. ละ 120,000 บาท ตรว. ละ 285,000 บาท ตรว. ละ 320,000 บาท ตรว. ละ 250,000 บาท ตรว. ละ 280,000 บาท 

สภาพแวดล้อม ยา่นท่ีอยูอ่าศยั 
และพาณิชยกรรม 

ยา่นท่ีอยูอ่าศยั 
และพาณิชยกรรม 

ยา่นท่ีอยูอ่าศยั 
และพาณิชยกรรม 

ยา่นท่ีอยูอ่าศยั 
และพาณิชยกรรม 

ยา่นท่ีอยูอ่าศยั 
 

ยา่นท่ีอยูอ่าศยั 
และพาณิชยกรรม 

ยา่นท่ีอยูอ่าศยั 
 

ยา่นท่ีอยูอ่าศยั 
 

วนั เดือน ปี ข้อมลู ณ วนัส ารวจ ณ วนัส ารวจ ณ วนัส ารวจ ณ วนัส ารวจ ณ วนัส ารวจ ณ วนัส ารวจ ณ วนัส ารวจ ณ วนัส ารวจ 

เงือนไข เสนอขาย เสนอขาย เสนอขาย ราคาขายปลายปี 2555 เสนอขาย เสนอขาย เสนอขาย เสนอขาย 

สถานท่ีติดต่อ โทรศพัท์
ติดต่อ 

คณุศิริพร  
083-664-9654 

คณุสมมาตร์ 
 086-777-3816 

คณุสมศกัด์ิ  
082-701-7111 

รหสัทรัพย์ 
41071S01G1P01676 

บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย 

คณุปิณ  
 089-449-5354 

คณุภทัรพร  
081-373-2955 

คณุพลภทัร 
096-051-9991 

คณุสขุวฒุิ 
088-8920-2453 

หมายเหต:ุ 1) สีส้ม = ทีอยู่อาศยัหนาแน่นปานกลาง, สีน าตาล = ท่ีอยู่อาศยัหนาแน่นมาก 
 2) การเลือกที่ดนิเปรียบเทียบ CPM ได้เลือกที่ดนิท่ีมีลกัษณะใกล้เคียงกบัท่ีดนิของบริษัทฯ มากท่ีสดุท่ีสามารถหาได้ ทัง้นีก้ารท่ีจะหาท่ีดนิท่ีมีลกัษณะเหมือนกบัท่ีดนิของบริษัทฯมีความเป็นไปได้ยาก  ทัง้นี ้ ในการค านวณ
มลูคา่ผู้ประเมินอิสระได้มีการปรับคา่ถ่วงน า้หนกัเพ่ือให้สอดคล้องกบัหลกัการประเมินราคาในสว่นของปัจจยัตา่งๆ 

 3) CPM ได้เลือกที่ดนิ 3 แหง่เพ่ือเปรียบเทียบโดยเน้นความเหมาะสมตามวิจารณญาณ และมีข้อมลูมากเพียงพอในการให้คะแนนคณุภาพถ่วงน า้หนกั 
 4) ท่ีดนิท่ีใช้ในการเปรียบเทียบทัง้ 3 แหง่เป็นท่ีดนิติดแม่น า้เจ้าพระยาโดยที่มีหน้ากว้างท่ีเหมาะสม และมีขนาดและท าเลท่ีตัง้สอดคล้องกบัท่ีดนิของบริษัทฯ 
 5) แม้ว่าท่ีดนิท่ีใช้ในการเปรียบเทียบจะมีความแตกตา่งในสว่นของผงัเมือง แตส่ามารถปรับปรุงโดยใช้คะแนนคณุภาพถ่วงน า้หนกัได้  
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การถ่วงน า้หนักสนิทรัพย์เพื่อประเมินมูลค่า จัดท าโดย CPM 
รายละเอียด 

 
ข้อมูลตลาดเปรียบเทยีบ ทรัพย์สินที่ประเมินราคา 

ข้อมูล5 ข้อมูล6 ข้อมูล8 

เนือ้ที่ (ตรว.) 1,393.0 6,632.0 2,200.0 4,004.0 
ราคาเสนอขาย (บาท / ตารางวา) 285,000 320,000 280,000 N/A 

ราคาตอ่รอง (บาท) -14,250 0 -14,000 N/A 
ราคาปรับแก้เบือ้งต้น 270,000 320,000 266,000 N/A 
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ที่มา: รายงานประเมิน CPM 
หมายเหต:ุ 1) รายละเอียดการให้คะแนน ดีมาก= 9-10, ดี=7-8, ปานกลาง=5-6, คอ่นข้างน้อย=3-4, น้อย=1-2 
 2) การให้เปรียบเทยีบผู้ประเมินสินทรัพย์อิสระใช้ วิจารณญาณ และประสบการณ์ในการให้คะแนน ตวัอยา่งขนาดรูปร่างที่ดิน ที่ดินที่มีขนาดพอเหมาะกวา่จะได้คะแนนมากกวา่เน่ืองจากสามารถใช้ท าประโยชน์
 ได้งา่ยกวา่ และมีการลงทนุที่น้อยกวา่ ซึง่จะสอดคล้องกบัสภาพคลอ่งซึง่หมายถึงการหมนุเวียนเปลี่ยนมือ 
 3) ความเหมาะสมในการใช้ประโยชน์สงูสดุ CPM ค านึงถึงลกัษณะของที่ดินที่ ลกัษณะถนนที่เข้าถึงที่ดิน การคมนาคมทางรถไฟฟ้า และหน้ากว้างติดแมน่ า้ 

  

ปัจจัยที่พิจารณา น า้หนัก 
(ร้อยละ) 

ข้อมูล5 ข้อมูล6 ข้อมูล8 ทรัพย์สินที่ประเมินราคา 

ท าเลท่ีตัง้ทัว่ไป 25 5 7 5 8 

สภาพแวดล้อม 20 4 6 4 8 
เนือ้ท่ีดิน 15 8 5 7 6 

รูปร่างท่ีดิน 10 6 8 7 8 

หน้ากว้าง x ลกึ 10 6 7 6 7 
ระดบัท่ีดิน 0 7 7 7 7 

ถนนผ่านท่ี 10 4 7 4 7 

สิทธิการใช้ทาง 0 6 6 6 6 
ไฟฟ้า 0 6 6 6 6 

น า้ใช้ 0 6 6 6 6 

ความเหมะสมการใช้ประโยชน์สงูสดุ 5 5 7 5 8 

สภาพคลอ่ง 5 5 7 5 8 

ข้อจ ากดัทางกฎหมาย 0 6 6 6 6 

ผลรวมคะแนนจากการถ่วงน า้หนกั 100 535 660 530 750 
สดัสว่นคะแนนเทียบกบัทรัพย์สิน - 1.4019 1.1364 1.4151 1.000 

ราคาท่ีได้ปรับแก้แล้ว - 379,556 363,636 376,415 N/A 

สตูรค านวณทางคณิตศาสตร์ (IF, ABS) - 215 90 220 525.000 

สดัสว่น - 0.4095 0.1714 0.4190 1.000 

Inverse  2.4419 5.8333 2.3864 10.6616 

การให้คะแนนถ่วงน า้หนกั  22.90% 54.71% 22.38% 100.00% 

มลูค่าจากการให้น า้หนกั  86,931 198,956 84,253 370,143 

มลูค่าท่ีประเมิน ตารางวาละ (ปัดเศษ) 370,000 
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ตารางราคาสิ่งปลกูสร้าง จัดท าโดย CPM 
ที่ รายละเอียดส่ิงปลูกสร้าง เนือ้ที่ 

(ตร.ม) 
ราคา/หน่วย 
(บาท/หน่วย) 

อายุอาคาร 
 (ปี) 

มูลค่าทดแทน
ใหม่ 

ค่าเสื่อม 
(ร้อยละ) 

รวมมูลตาม
สภาพ(บาท) 

1 อาคารส านกังานสงู 2 ชัน้พร้อมสว่นตอ่เติม       

 -พืน้ที่ใช้สอยส านกังาน 786.5 9,500 16 7,471,750 32 5,080,790 

 -พืน้ที่ใช้สอยสว่นโลง่หลงัคามงุ 345 2,500 16 862,500 48 448,500 

2 อาคารโกดงัเก็บสินค้า  600 3,500 30 2,100,000 60 840,000 

3 อาคารโกดงัเก็บสินค้า       

 -โถงเก็บสินค้า 750 5,500 11 4,125,000 33 2,763,750 

 -พืน้ที่ใช้สอยส านกังาน 210 5,000 11 1,050,000 33 703,500 

4 อาคารโกดงัเก็บของ  300 6,000 15 1,800,000 30 1,260,000 

5 โรงซอ่มบ ารุง       

 -พืน้ที่ใช้สอยภายใน 420 6,500 15 2,730,00 30 1,911,000 

 -พืน้ที่ใช้สอยสว่นโลง่หลงัคาคลมุ 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 ทา่เทียบเรือ 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 

รวมมลูคา่สิ่งปลกูสร้าง (ปัดเศษ) 40,508,000  24,500,000 

หมายเหต:ุ 1) ราคาหน่วยละตามข้างต้นได้มาจากมาตรฐานราคาก่อสร้างอาคาร 2556 ของสมาคมผู้ประเมินคา่ทรัพย์สินแหง่ประเทศไทย แล้วน ามาปรับแก้ไขให้เหมาะกบัรายงาน 
 2) หกัคา่เสื่อมสภาพตามเกณฑ์ข้อก าหนดของสมาคมผู้ประเมินคา่ทรัพย์สินแหง่ประเทศไทยแล้วน ามาปรับแก้ไขให้เหมาะกบัสภาพความเป็นจริง 
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รายงานค านวณเคร่ืองจกัร 
เคร่ืองจักร ต้นทุนทดแทน

ใหม่ 
ซือ้เมื่อ อายุการใช้งาน

(ปี) 
(N) 

จ านวนปีที่ใช้งาน 
(ปี) 
(n) 

ผู้ผลิต อายุงานที่
คงเหลือ (ปี) 

 

ต้นทุนทดแทน
ใหม่ (บาท) 

(RCN) 

มูลค่าตลาด 
(บาท) 
(MV) 

ปัน้จัน่ (Tower Crane) 
1 เคร่ือง 

2,400,000 2544 20 7 ฝร่ังเศส 13 2,400,000 1,404,000 

ปัดเศษ 1,400,000 
 

หมายเหต:ุ  มลูคา่ตลาด = MV = RCN x P x F x E 
  MV = RCN x (1-n/N) x C x F x E 
  MV = มลูคา่ตลาด, RCN= คา่ต้นทนุทดแทนใหม,่ P = คา่เสื่อมราคาทางกายภาพ (%) ในที่นีค้ือ 0.585, N = อายกุารใช้งาน ,  

n = จ านวนปีที่ใช้งาน (เน่ืองจากปัน้จัน่ที่ถกูประเมินได้รับการ Maintenance ใหญ่เม่ือปี 2550 บริษัทฯ จงึพิจารณา n = 7 ปี), 
F = คา่เสื่อมทางประโยชน์ใช้สอย (%) ในที่นีค้ือ 1.0, E = คา่เสื่อมทางเศรษฐกิจในที่นีค้ือ 1.0, C คา่สภาพปัจจบุนัในที่นีค้ือ 0.9  

 

สรุปมูลค่าทรัพย์สนิตามวิธีการคิดจากต้นทุน (Cost Approach) 
รายละเอียด บาท 

ที่ดิน 1,481,480,000 
สิง่ปลกูสร้าง 24,500,000 
เคร่ืองจกัร 1,400,000 
รวมมูลค่า 1,507,380,000 
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2) วิธีสมมตฐิานการพัฒนา (Hypothetical Development Method) 

CPM ใช้วิธีตัง้สมมตฐิานในการพฒันา (Hypothetical Development Method) โดยการค านวณมลูคา่ปัจจบุนัของรายได้ที่เป็นกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) โดย

พิจารณาถึงความสามารถในการสร้างรายได้ในเชิงพาณิชย์จากสนิทรัพย์เพื่อเป็นข้อมลูในการก าหนดสมมตฐิานในสว่นของรายได้และคา่ใช้จา่ย สมมติฐานในการประเมินราคาทรัพย์สนิรายละเอียด

ดงันี ้

สมมติฐาน รายละเอียด 

สถานที่ตัง้: ที่ดินประเภทที่อยูอ่าศยัหนาแน่นมาก (เขตพืน้ที่สีน า้ตาล) 

อตัราสว่นพืน้ที่อาคารรวมตอ่พืน้ที่ดิน: FAR (ตอ่1)    6   เทา่ของพ่ืนที่ดิน 

สมมติฐานก่อสร้างอาคารตาม พรบ. ผงัเมือง FAR8:1: พืน้ที่ก่อสร้าง  96,096.00 ตารางเมตร 

OSR อตัราสว่นของพืน้ที่วา่งปราศจากสิ่งปกคลมุตอ่ขนาดอาคารรวม OSR (ร้อยละ) 7.5  ของพืน้ที่อาคาร 

OSR อตัราสว่นของพืน้ที่วา่งปราศจากสิ่งปกคลมุตอ่ขนาดอาคารรวม 7,207.20  ตารางเมตร 

พืน้ที่อาคารปกคลมุดิน (พืน้ที่โครงการ-พืน้ที่วา่งปราศจากสิ่งปกคลมุ) 8,808.80 ตารางเมตร 
พืน้ที่อาคารปกคลมุดิน (ตามการออกแบบเบือ้งต้น ส าหรับอาคาร 50 
ชัน้) 1,921.92 ตารางเมตร 
พืน้ที่วา่ง และพืน้ที่ก่อสร้างอาคาร 245,000 ตารางเมตร 

มูลค่าโครงการ รายละเอียด 
คา่ก่อสร้างอาคาร: 3,095.19 ล้านบาท 
คา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ: 46.43 ล้านบาท  
คา่ใช้จา่ยในการด าเนินงาน: 1,554.64 ล้านบาท 
รวมมลูคา่โครงการ 4,696.26 ล้านบาท 
รายได้ รายละเอียด 
ราคาขายเฉลี่ย  160,000 บาทตอ่ ตร.ม 
พืน้ที่ขายรวม 57,657.6 ตร.ม 
รวมรายได้ 9,225.22 ล้านบาท 
ระยะเวลาในการขาย 4 ปี 
อตัราคิดลด (Discount Rate) 28.33% (Risk free rate = 2.83%, Risk Premium = 25.5%) 

ที่มา: รายงานการประเมินราคาสินทรัพย์ของ CPM 
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รายการ 2557-2558 2558-2559 2559-2560 2556-2561

กระแสเงินสดรับ

เงินดาวน์ รวมจอง และท าสญัญา รวม 20% 461,260,800         461,260,800      461,260,800      461,260,800      

เงินโอน 80 % 7,380,172,800   

รวมกระแสเงนิสดรับ 461,260,800       461,260,800    461,260,800    7,841,433,600  

ต้นทุนประมาณการค่าพฒันาโครงการ

ค่าท าถนนคอนกรีต/ท่อระบายน า้/บอ่พกั 8,964,000          

ค่าขยายเขตไฟฟ้า 2,000,000             

ค่าขยายเขตประปา 2,000,000             

ค่ากอ่สร้างอาคาร พร้องสาธารณูปโภค สว่นกลาง 871,797,333      871,797,333      871,797,333      

ค่าเฟอร์นิเจอร์ Built-in และชดุครัวส าเร็จรูป 288,288,000      

ค่าสระว่ายน า้ ขนาดประมาณ 10x20 ม.ลกึเฉลีย่ 1.5 ม. 12,000,000        

ค่าภมิูสถาปัตยกรรม 13,626,000        

ค่ากอ่สร้างรัว้โครงการและก าแพงกนัดิน 4,612,500             

ค่ากอ่สร้างสว่นลานจอดรถ 148,308,300      

ค่าใช้จา่ยเผ่ือขาดเผ่ือเหลอื 15,475,954        15,475,954        15,475,954        

ประมาณการค่าใช้จ่ายด าเนินงาน

ค่าใช้จา่ยกอ่นการด าเนินงาน 2,000,000             

ค่าใช้จา่ยโครงการและธุรการ 46,126,080           46,126,080        46,126,080        46,126,080        

ค่าบริหารโครงการ 57,657,600           57,657,600        57,657,600        57,657,600        

ค่าขออนญุาต 46,126,080           

ค่าท ารายงานผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม (EIA) 5,000,000             

ค่าบริการหลงัการขาย 31,416,187        

ค่าออกแบบอาคารพร้อมผงัโครงการ 64,381,546           64,381,546        

ค่าจดัท าห้องตัวอยา่งและส านักงานขาย 12,000,000           

ค่าใช้จา่ยทางการตลาด 57,657,600           57,657,600        57,657,600        57,657,600        

ค่าคอมมิชชัน่ 184,504,320      

ค่าธรรมเนียมการโอน(1%) 92,252,160        

ภาษีหกั ณ ที่จา่ยา (1%) 92,252,160        

ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ (3.3%) 304,432,128      

ค่าธรรมเนียมโอนซือ้ที่ดิน (2%) 10,131,242           

รวมกระแสเงนิสดจ่าย 309,692,647       1,261,404,413  1,048,714,567  2,076,449,522  

กระแสเงนิสุทธิคงเหลือโครงการ 151,568,153       (800,143,613)   (587,453,767)   5,764,984,078  

0.78                      0.61                   0.47                   0.37                   

NPV = 1,479,901,876 118,108,122         (485,860,457)    (277,964,357)    2,125,618,568    
ที่มา: รายงานการประเมินราคาสินทรัพย์ของ CPM 
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  CPM ได้ประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิของบริษัทด้วยวิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) และได้มลูคา่ประเมินทรัพย์สนิเทา่กบั 1,479.90 ล้านบาท 
 
สรุปมูลค่าทรัพย์สนิจากการประเมินของ CPM 
 

รายละเอียด บาท 

มลูคา่ตลาดของที่ดิน 1,481,480,000 
มลูคา่ตลาดของสิง่ปลกูสร้าง 24,500,000 
มลูคา่ตลาดของเคร่ืองจกัร 1,400,000 
รวมมูลค่าตลาดของที่ดนิ สิ่งปลูกสร้าง และเคร่ืองจักร (Cost Approach) 1,507,380,000 

มลูคา่ตามวิธีสมมติฐานการพฒันา (Hypothetical Development Method) 1,479,901,876 
 

  ทัง้นี ้จากการประเมินมลูคา่ของทรัพย์สนิทัง้ 2 วิธี ได้แก่ วิธีคิดจากต้นทนุ (Cost Approach) และ วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระ
พิจารณาเลอืกใช้วธีิคิดจากต้นทนุ (Cost Approach) ในการประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิในครัง้นี ้ดงันัน้ มลูคา่ทรัพย์สนิจากการประเมนิ โดยผู้ประเมินราคาอิสระเทา่กบั 1,507.38 ล้านบาท 

 
4.6.2.4 ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระต่อการประเมินราคาสินทรัพย์ของ CPM 

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตอ่การเลอืกใช้วิธีการประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิ จากการพิจารณารายงานประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิซึง่จดัท าโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระ 
ซึง่ใช้ 1) วิธีคดิจากต้นทนุ (Cost Approach) ในการประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิเทา่กบั  1,507.38 ล้านบาท และ 2) วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) ในการประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิเทา่กบั 
1,479.90 ล้านบาท ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมคีวามเห็นวา่วิธีคดิจากต้นทนุ (Cost Approach) เป็นวิธีการประเมินราคาที่ดินท่ีเหมาะสมที่สดุ เนื่องจากผู้ประเมนิราคาอิสระได้ส ารวจราคาทีด่ินที่มี
การซือ้ขายโดยทัว่ไปในตลาดและราคาเสนอซือ้เสนอขายจากทีด่ินท่ีสามารถเปรียบเทยีบกนัได้ในบริเวณใกล้เคยีง โดยผู้ประเมินราคาอิสระประเมินราคาที่ดินจากการวเิคราะห์เปรียบเทียบกบัท่ีดนิท่ีมี
ลกัษณะใกล้เคยีงกบัท่ีดินที่ประเมิน ที่มีการซือ้ขายในช่วงระยะเวลาที่ใกล้เคยีงกนั ท าให้ได้ราคาที่เป็นปัจจบุนัและสะท้อนมลูคา่ของที่ดินที่ประเมินตามสภาพตลาดปัจจบุนัได้มากที่สดุ สว่นสิง่ปลกู
สร้างและเคร่ืองจกัรบนที่ดินนัน้ผู้ประเมินราคาอิสระประเมินมลูคา่โดยวธีิคิดต้นทนุทดแทนสิง่ปลกูสร้างตามราคาทดแทนใหมห่กัด้วยคา่เสื่อมราคาสะสม ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวา่ การประเมิน
มลูคา่สิง่ปลกูสร้างและเคร่ืองจกัรเป็นการประเมินมลูคา่ตามสภาพและการใช้ประโยชน์ตา่งๆ ท าให้ได้มลูคา่สิง่ปลกูสร้างที่เหมาะสมที่สดุ ในขณะท่ีวิธีสมมติฐานการพฒันา (Hypothetical 
Development Method) อาจไมเ่หมาะกบัการประเมินมลูคา่สนิทรัพย์ที่จ าหนา่ยไปในครัง้นี ้ เนื่องจากสนิทรัพย์ไมอ่ยูใ่นสภาพท่ีสามารถใช้ประโยชน์ได้อยา่งสงูสดุ อีกทัง้บริษัทฯไมม่ีแผนการที่จะ
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พฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ตามสมมติฐานการพฒันา  ดงันัน้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจงึมีความเห็นสอดคล้องกบัผู้ประเมินอิสระท่ี เลอืกใช้ราคาประเมนิมลูคา่ทรัพย์สนิจากวิธีคิดจากต้นทุน 
(Cost Approach) 

 
4.6.2.5 สรุปการประเมินมูลค่าที่ดนิและสิ่งปลูกสร้างสาขาธนบุรี โดย CIT 

  CIT ท าการประเมินมลูคา่ที่ดิน และสิง่ปลกูสร้างที่จะซือ้ขาย (เพื่อใช้ในการตดัสนิใจภายในบริษัทฯ อยา่งไรก็ดี CIT มีหนงัสอือนญุาตให้รายงานดงักลา่วใช้ในรายงานท่ีปรึกษา
ทางการเงินอิสระได้) โดยใช้วิธีคดิจากต้นทนุ (Cost Approach) โดยเปรียบเทยีบราคาตลาด (Market Approach) ส าหรับท่ีดิน และวิธีคิดจากต้นทนุ (Cost Approach) ส าหรับสิง่ปลกูสร้างและ
เคร่ืองจกัร โดย CIT คดัเลอืกข้อมลูตลาดของที่ดินเปลา่ที่มีศกัยภาพใกล้เคียงกนักบัทรัพย์สนิท่ีจะเข้าท ารายการมาเป็นข้อมลูที่ใช้ส าหรับวิเคราะห์เปรียบเทียบจ านวน 8 ราย โดยเลอืกใช้ 3 รายที่มี
ลกัษณะใกล้เคยีงกบัสนิทรัพย์ทีป่ระเมินที่สดุ โดยพิจารณาจากปัจจยัที่มีผลกระทบตอ่มลูคา่ เช่น ท าเลที่ตัง้ขนาดและรูปร่างที่ดิน ระดบัท่ีดิน การคมนาคม สาธารณปูโภค และลกัษณะการใช้ประโยชน์
ในปัจจบุนั เป็นต้น จากนัน้ ให้คะแนนโดยวิธีถว่งน า้ หนกั (Weighted Quality Score : WQS) เป็นตวัปรับราคาในการเปรียบเทียบกบัทรัพย์สนิ ซึง่รายละเอียดของข้อมลูตลาดที่น ามาเปรียบเทียบและ
การให้ คะแนน WQS โดย CIT สรุปได้ดงันี:้ 
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ข้อมูลตลาดเปรียบเทียบเพื่อประเมินมูลค่าที่ดนิ จัดท าโดย CIT 
รายละเอียด ข้อมูลทางการตลาด 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ลกัษณะทรัพย์สนิ  ท่ีดนิว่างเปลา่ ท่ีดนิว่างเปลา่ ที่ดินวา่งเปลา่ ที่ดินวา่งเปลา่ ที่ดินวา่งเปลา่ ที่ดินวา่งเปลา่ ที่ดินวา่งเปลา่ ที่ดินวา่งเปลา่ 

ท าเลท่ีตัง้ ซอยเจริญนคร 3 และ
แม่น า้เจ้าพระยา 

ซอยเจริญนคร 39 และ
แม่น า้เจ้าพระยา 

ซอยเจริญนคร 53 และ
แมน่ า้เจ้าพระยา 

ซอยเจริญนคร 35 และ
แมน่ า้เจ้าพระยา 

ซอยเจริญนคร 27 และ
แมน่ า้เจ้าพระยา 

ถนนเจริญนคร ถนนเจริญกรุง 
 ซอยเจริญนคร 57/1 

ซอยเจริญนคร 39 

ระยะหา่งจากถนนใหญ่ 100 ม. 285 ม. 250 ม. 260 ม. 150 ม. ติดถนนใหญ่ ติดถนนใหญ่ 150 ม. 

เนือ้ท่ีดนิ (ไร่-งาน-วา) 5-0-0 ไร่ 1-3-61 ไร่ 3-1-97 ไร่ 1-1-87 ไร่ 5-0-08 ไร่ 50-0-0 ไร่ 29-0-71.9 ไร่ 1-3-61 ไร่ 

รูปร่างแปลงที่ดนิ หลายเหลี่ยม สี่เหลี่ยมผืนผ้า สี่เหลี่ยมผืนผ้า สี่เหลี่ยมผืนผ้า สี่เหลี่ยมคางหม ู หลายเหลี่ยม หลายเหลี่ยม หลายเหลี่ยม 
ขนาด กว้างxยาว 

(เมตร) 
25 ม. X 200 ม. 30 ม. X 35 ม. 65 ม. X 85.72 ม.  35ม. X 70 ม.  6ม. X 170 ม. 200ม. X 270ม.  46 ม. X 323 ม.  70 ม. X 90 ม. 

ระดบัดนิ เสมอถนน เสมอถนน เสมอถนนลาดถึงแมน่ า้ เสมอถนน เสมอถนนบางสว่น เสมอถนน สงูกวา่ถนน 0.3 ม. เสมอถนน 
จ านวนด้านตดิถนน 1 ด้าน 1 ด้าน 1 ด้าน 1 ด้าน 1 ด้าน 1 ด้าน 2 ด้าน 1 ด้าน 

ลกัษณะถนน (ผิว
จราจร) 

ค.ส.ล. สภาพดี 8 
 ม. x 8 ม. 

ค.ส.ล. สภาพดี  
6 ม. x 6 ม. 

ค.ส.ล. สภาพดี  
3 ม. x 4 ม. 

ค.ส.ล. สภาพดี  
5 ม. x 5 ม. 

ค.ส.ล. สภาพดี  
3 ม. x 4 ม. 

ค.ส.ล. สภาพดี  
18 ม. x 24 ม. 

ลาดยาง สภาพดี  
18 ม. x 24 ม. 

ค.ส.ล. สภาพดี  
4 ม. x 6 ม. 

ผงัเมือง1 สีน า้ตาล สีน า้ตาล สีน า้ตาล สีน า้ตาล สีน า้ตาล สีน า้ตาล สีน า้ตาล สีน า้ตาล 
สาธารณปูโภคท่ีมี ไฟฟ้า,น า้ประปา, 

โทรศพัท์, ทอ่ระบายน า้ 
ไฟฟ้า,น า้ประปา,โทรศพัท์

, ทอ่ระบายน า้ 
ไฟฟ้า,น า้ประปา,

โทรศพัท์, ทอ่ระบายน า้ 
ไฟฟ้า,น า้ประปา,

โทรศพัท์, ทอ่ระบายน า้ 
ไฟฟ้า,น า้ประปา,

โทรศพัท์, ทอ่ระบายน า้ 
ไฟฟ้า,น า้ประปา,

โทรศพัท์, ทอ่ระบายน า้ 
ไฟฟ้า,น า้ประปา, 

โทรศพัท์, ทอ่ระบายน า้ 
ไฟฟ้า,น า้ประปา, 

โทรศพัท์, ทอ่ระบายน า้ 
ราคาเสนอขาย ตรว. ละ 360,000 บาท ตรว. ละ 289,093 บาท ตรว. ละ 289,727 บาท ตรว. ละ 511,073 บาท ตรว. ละ 130,000 บาท ตรว. ละ 300,000 บาท ตรว. ละ 250,000 บาท ตรว. ละ 289,000 บาท 
สภาพแวดล้อม ย่านท่ีอยู่อาศยั, 

พาณิชยกรรม 
ย่านท่ีอยู่อาศยั, 
พาณิชยกรรม 

ยา่นที่อยูอ่าศยั, 
พาณิชยกรรม  

ยา่นที่อยูอ่าศยั 
,พาณิชยกรรม 

ยา่นที่อยูอ่าศยั, 
พาณิชยกรรม 

ยา่นที่อยูอ่าศยั, 
พาณิชยกรรม 

ยา่นที่อยูอ่าศยั, 
พาณิชยกรรม 

ยา่นที่อยูอ่าศยั, 
พาณิชยกรรม 

วนั เดือน ปี ข้อมลู 06-10-2557 06-10-2557 06-10-2557 06-10-2557 06-10-2557 06-10-2557 06-10-2557 06-10-2557 
เงือนไข เสนอขาย เสนอขาย เสนอขาย เสนอขาย ขายเดือน เม.ย 2556 ขายเดือน มิ.ย. 2557 ขายในปี 2557 เสนอขาย 

สถานท่ีตดิตอ่ โทรศพัท์
ตดิตอ่ 

คณุพงษ์พนส 
 081-375-3928 

Suwannabhum Estate 
Agency 081-496-1545 

คณุชลิต 
 081-408-7371 

คณุสมมาตร 
 081-618-6597 

คณุสญัชยั  
 081-750-0236 

CIT 
02-656-7000 

คณุบอย  
081-400-8047 

CIT คณุแพท 
02-656-7000 ตอ่ 334 

หมายเหต:ุ 1) สีส้ม = ทีอยูอ่าศยัหนาแน่นปานกลาง, สีน าตาล = ที่อยูอ่าศยัหนาแน่นมาก 
 2) CIT พิจารณาเลือกที่ดินที่มีท าเล และลกัษณะใกล้เคียงกบัที่ดินของบริษัทฯมากที่สดุทีส่ามารถหาได้ โดยเน้นหนกัด้านขนาดทีส่ามารถพฒันาเชิงพาณิชย์ได้ และมีการซือ้ขายลา่สดุ 
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การถ่วงน า้หนักทรัพย์สนิเพื่อประเมินมูลค่า จัดท าโดย CIT 
 

รายละเอียด 
 

ข้อมูลตลาดเปรียบเทยีบ ทรัพย์สินที่ประเมินราคา 

ข้อมูล1 ข้อมูล 3 ข้อมูล 6 

เนือ้ที่ (ตรว.) 2,000.00 1,397.00 20,000.00 4,004.0 
ราคาเสนอขาย (บาท / ตารางวา) 360,000.00 289,727.00 0.00 N/A 
ราคาที่ส าเร็จ (บาท / ตารางวา) 310,000.00 274,000.00 0.00 N/A 

ราคาขาย 0.00 0.00 300,000.00 N/A 
 ระยะเวลาปรับปรุง  0.00 0.00 0.00 N/A 

Land Backfill and improvements 0.00 0.00 0.00 N/A 
ราคาปรับปรุง 310,000.00 274,000.00 300,000.00 N/A 

หมายเหต:ุ 1) การถ่วงน า้หนกัเป็นการใช้วิจารณญาณ และประสบการณ์ของผู้ประเมิน 
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ปัจจัยที่พิจารณา ข้อมูลเปรียบเทยีบ 
 น า้หนัก (%) ข้อมูล1 น า้หนัก(%) ข้อมูล3 น า้หนัก(%) ข้อมูล6 

ขนาดทีด่ิน -5.00 (15,500.00) -10.00 (27,400.00) 20.00 60,000.00 
สถานที่ตัง้ 0.00  0.00  0.00  

ระยะจากถนน 5.00 15,500.00 10.00 27,400.00 0.00  
สภาพแวดล้อม 0.00  0.00  0.00  
รูปร่างที่ดิน 0.00  -5.00 (13,700.00) 0.00  

หน้ากว้าง x ลกึ 10.00 31,000.00 0.00  -7.00 (21,000.00) 
ถนนผ่านที ่ -5.00 (15,500.00) -5.00 (13,700.00) -5.00 (15,000.00) 

ความสะดวกในการเข้าถึงที ่ 5.00 15,500.00 10.00 27,400.00 0.00  
สิทธิการใช้ทาง 0.00  0.00  0.00  

ความสะดวกในการขนสง่ 0.00  0.00  0.00  
สาธารณปูโภค 0.00  0.00  0.00  

การใช้ที่ดินปัจจบุนั 5.00 15,500.00 5.00 13,700.00 5.00 15,000.00 
ข้อจ ากดัในการใช้ที่ดิน 0.00  0.00  0.00  
การพฒันาในอนาคต 0.00  0.00  0.00  

ผลรวมการปรับราคา  46,500.00 13,700.00 39,000.00 
มลูคา่หลงัการปรับราคา  356,500.00 287,700.00 339,000.00 

อัตราการปรับราคาสุทธิ(ร้อยละ) 117.00 35.00 45.00 37.00 
คะแนนส าหรับความตา่ง 1.00 0.30 0.38 0.32 
คะแนนส าหรับความเหมือน 9.11 3.34 2.60 3.16 

ร้อยละการถ่วงน า้หนักของข้อมูลที่
เปรียบเทยีบ 

1.00 0.37 0.29 0.35 

มลูคา่ถ่วงน า้หนกัเฉลี่ย 330,775.96 130,886.99 82,154.69 117,734.29 
ราคาตลาดสทุธิ (บาท/ตรม.) 330,000.00 หมายเหต:ุ 1) ไมมี่การถ่วงน า้หนกัของสถานที่ตัง้ สภาพแวดล้อม สิทธิการใช้ทาง ความสะดวกในการขนสง่ สาธารณปูโภค ข้อจ ากดัในการใช้

ที่ดิน และการพฒันาในอนาคตเน่ืองจาก CIT เห็นวา่ที่ดินที่ใช้เปรียบเทียบไมมี่ ความแตกตา่งในด้านดงักลา่ว 
 

เนือ้ที่ (ตารางวา) 4,004.00 
มูลค่าตลาดรวม 1,321,320,000.00 
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ตารางราคาสิ่งปลกูสร้าง จัดท าโดย CIT 

ที่ รายละเอียดส่ิงปลูกสร้าง เนือ้ที่ที่(ตรม.) 
ราคา/หน่วย 
 (บาท/ตรม.) 

ค่าใช้จ่าย
ทัง้หมด (บาท) 

อายุอาคาร 
(ปี) 

อัตราค่าเสื่อม 
(ต่อปี) 

อัตราค่าเสื่อม
สะสม  

(ร้อยละ) 

รวมค่าเสื่อม
ราคา 

ต้นทุนหลังหกั
ค่าเสื่อมราคา 

ต้นทุนอาคาร
ทัง้หมด 

1 อาคารโกดงัเก็บสินค้า A 
 

    
 

        2,145,520.00  
  -พืน้ที่ใช้สอยภายใน 988.00 4,600.00   4,544,800.00  24.00 - 60.00 2,726,880.00  1,817,920.00    
  -พืน้ที่ใช้สอยสว่นโลง่หลงัคาคลมุ 390.00 2,100.00  819,000.00  24.00 - 60.00 491,400.00  327,600.00   
2 อาคารโกดงัเก็บสินค้า B 750.00 2,600.00    1,950,000.00  24.00 - 60.00 1,170,000.00  780,000.00  780,000.00  
3 อาคารส านกังาน 

 
    

   
    3,711,192.00  

  -พืน้ที่ใช้สอยส านกังาน 712.00 9,300.00  6,621,600.00  24.00 2.00% 48.00 3,178,368.00  3,443,232.00    
  -พืน้ที่ใช้สอยสว่นโลง่หลงัคามงุ 319.00  2,100.00  669,900.00  24.00 - 60.00 401,940.00  267,960.00  

 4 อาคารโกดงัเก็บของ A 270.00 4,600.00  1,242,000.00  4.00 - 60.00 745,200.00  496,800.00  496,800.00 
5 อาคารโกดงัเก็บของ B 

 
    

   
    537,600.00  

  -พืน้ที่ใช้สอยภายใน 210.00 5,200.00  1,092,000.00  24.00 - 60.00 655,200.00  436,800.00   
  -พืน้ที่ใช้สอยสว่นโลง่หลงัคาคลมุ 168.00        1,500.00  252,000.00  24.00 - 60.00 151,200.00  100,800.00   
6 ป้อมยาม 30.00 4,600.00  138,000.00  24.00 2.00% 48.00 66,240.00  71,760.00  71,760.00  
7 พืน้ที่ใช้สอยสว่นโลง่หลงัคาคลมุอ่ืนๆ 228.00 2,100.00  478,800.00  24.00  -  60.00 287,280.00  191,520.00  191,520.00  

 
รวมสว่นของอาคาร 4,065.00   17,808,100.00        9,873,708.00  7,934,392.00  7,934,392.00  

8 สว่นอ่ืนๆ 
 

              4,507,149.00  
  -ถนน และลาน ค.ส.ล 12,974.85 850.00  11,028,622.50  24.00  -  60.00 6,617,173.50  4,411,449.00    
  -รัว้ 299.00 750.00  224,250.00  24.00  -  60.00 134,550.00  89,700.00    
  -ประตเูหล็ก (ทางเข้าหลกั) 12.00  L/S  15,000.00  24.00  -  60.00 9,000.00  6,000.00   

รวมทัง้หมด 17,350.85   29,075,972.50        16,634,431.50  12,441,541.00  12,441,541.00  
รวมทัง้หมดปัดเศษ         12,441,000.00 
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รายงานค านวณท่าเทียบเรือ 
อาคาร พืน้ที่อาคาร 

(ตร.ม) 
ค่าก่อสร้าง
อาคาร (บาท/

ตร.ม) 

มูลค่าทดแทน
ใหม่ (บาท) 

ค่าเสื่อมอาคาร มูลค่าอาคารตามสภาพ 

อายุอาคาร (ปี) ค่าเสื่อมต่อปี (%) ค่าเสื่อมสะสม
(บาท) 

ค่าเสื่อมสะสม 
(%) 

ทา่เทียบเรือขนสง่สินค้า  765.00 14,000 10,584,000.00 12 3% 36% 3,810,240 6,773,760.00 
 

หมายเหต ุ 1) คา่ก่อสร้างตอ่ตารางเมตรได้มาจากการถอดปริมาณวสัด ุ (Bill of Quantity Method: BOQ) โดยประมาณการจากแบบแปลนที่ได้รับจากผู้มอบหมายงาน และได้น าคา่ก่อสร้างดงักลา่วมาวิเคราะห์กบัคา่
 ก่อสร้างของสมาคมผู้ประเมินคา่ทรัพย์สินแหง่ประเทศไทยซึง่ได้มีการเก็บรวบข้อมลูสินทรัพย์ทัง้ที่มีลกัษณะคล้ายคลงึกนั และแตกตา่งกนัมาประกอบการพิจารณา 
 2) องค์ประกอบมาตรฐานคา่ก่อสร้างอาคาร ประกอบด้วยคา่วสัดกุ่อสร้างตา่งๆ (ในงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบประกอบอาคาร) คา่แรงงานคา่ก่อสร้าง คา่ใช้จา่ยทัว่ไปในการก่อสร้างและ
 ก าไรของผู้ รับเหมา และคา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม (7%) โดยไมร่วมดอกเบีย้คา่ลงทนุก่อสร้าง บริหารโครงการ ออกแบบ และควบคมุงาน 
 

 
รายงานค านวณเคร่ืองจกัร 

 
เคร่ืองจักร ต้นทุน

ทดแทนใหม่ 
ซือ้เมื่อ อายุการใช้

งาน(ปี) 
จ านวนปีที่
ใช้งาน (ปี) 

ผู้ผลิต อายุงานที่
คงเหลือ (ปี) 

ต้นทุน
ทดแทนใหม่ 

(บาท) 

มูลค่าตลาด 
(บาท) 

ปัน้จัน่(Tower Crane) 1 เคร่ือง 5,000,000 2544 20 12 ฝร่ังเศส 8 5,000,000 1,800,000 
หมายเหต:ุ  มลูคา่ตลาด = MV = RCN x P x F x E 
  MV = RCN x (1-n/N) x C x F x E 

  MV = มลูคา่ตลาด, RCN= คา่ต้นทนุทดแทนใหมม่, P = คา่เสื่อมราคาทางกายภาพ (%) ในที่นีค้ือ 0.36, N = อายกุารใช้งาน, n = จ านวนปีที่ใช้งาน, F = คา่เสื่อมทางประโยชน์ใช้สอย (%) ในที่นี ้
  คือ 1.0, E = คา่เสื่อมทางเศรษฐกิจในที่นีค้ือ 1.0, RCN = ต้นทนุท 
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สรุปมูลค่าทรัพย์สนิจากการประเมินราคาของ CIT 
รายละเอียด บาท 

มลูคา่ตลาดของที่ดิน 1,321,320,000 

มลูคา่ตลาดของสิง่ปลกูสร้าง 19,215,301 
มลูคา่ตลาดของเคร่ืองจกัร 1,800,000 
รวมมูลค่าตลาดของที่ดนิ สิ่งปลูกสร้าง และเคร่ืองจกัร (Cost Approach) 1,342,335,301 
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4.6.2.6 ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระต่อการประเมินราคาสินทรัพย์ของ CIT 
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตอ่การเลอืกใช้วิธีการประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิ จากการ

พิจารณารายงานประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิซึง่จดัท าโดย CIT ซึง่ใช้วิธีคิดจากต้นทนุ (Cost Approach) ในการประเมินมลูคา่
ทรัพย์สนิเทา่กบั  1,342.34 ล้านบาท ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่ ถงึแม้วา่วิธีคิดจากต้นทนุ (Cost 
Approach) เป็นวิธีการประเมนิราคาทีด่ินที่เหมาะสมที่สดุเนื่องจากผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระได้ส ารวจราคาทีด่ินที่มี
การซือ้ขายโดยทัว่ไปในตลาดและราคาเสนอซือ้เสนอขายจากทีด่นิท่ีสามารถเปรียบเทยีบกนัได้ในบริเวณใกล้เคยีง โดยผู้
ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระประเมินราคาที่ดินจากการวิเคราะห์เปรียบเทียบกบัท่ีดินทีม่ีลกัษณะใกล้เคียงกบัท่ีดินที่
ประเมิน ที่มีการซือ้ขายในช่วงระยะเวลาที่ใกล้เคยีงกนั ท าให้ได้ราคาที่เป็นปัจจบุนัและสะท้อนมลูคา่ของที่ดินท่ีประเมิน
ตามสภาพตลาดปัจจบุนัได้มากที่สดุ สว่นสิง่ปลกูสร้างและเคร่ืองจกัรบนที่ดินนัน้ผู้ประเมินราคาอิสระประเมินมลูคา่โดยวิธี
คิดต้นทนุทดแทนสิง่ปลกูสร้างตามราคาทดแทนใหมห่กัด้วยคา่เสือ่มราคาสะสม ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวา่ การ
ประเมินมลูคา่สิง่ปลกูสร้างและเคร่ืองจกัรเป็นการประเมินมลูคา่ตามสภาพและการใช้ประโยชน์ตา่งๆ ท าให้ได้มลูคา่สิง่
ปลกูสร้างที่เหมาะสมที่สดุ แตเ่นือ่งจาก CIT มิได้จดัท ารายการประเมินราคาสนิทรัพย์ดงักลา่วเพือ่วตัถปุระสงค์สาธารณะ
ดงันัน้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงใช้ราคาประเมินทรัพย์สนิของ CIT เป็นเพยีงข้อมลูเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้มีข้อมลู
มากขึน้เทา่นัน้ 

 
4.6.3 สรุปมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสาขาธนบุรีโดยวิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ 

(Adjusted Book Value Approach) 
          
         (ล้านบาท) 

วิธีการประเมินมูลค่า มูลค่าที่ดิน มูลค่าส่ิงปลูก
สร้าง 

มูลค่า
เคร่ืองจักร 

รวมมูลค่า 

วิธีปรับปรุงมลูคา่ตามบญัชีของทรัพย์สิน     
- 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 

หมายเหต:ุ 1) CIT ประเมินมลูคา่สินทรัพย์และสิ่งปลกูสร้างใหม ่เน่ืองจากการประมลูลา่สดุมีอายเุกินกวา่ 6 เดือนก่อนวนัประชมุ
 คณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 8/2557 ซึง่มีการอนมุตัิการท ารายการดงันัน้ข้อมลูราคาสินทรัพย์และสื่งปลกูสร้างจงึมีความ
 แตกตา่งจาก รายละเอียดในรายการสารสนเทศ ณ วนัที่ 29 กนัยายน 2557 อยา่งไรก็ดีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมิได้ใช้ข้อมลู
 ของ CIT ในการให้ความเห็นเน่ืองจากรายงานการประเมินทรัพย์สินของ CIT ไมมี่วตัถปุระสงค์สาธารณะ 
 

จากตารางสรุปข้างต้นสรุปได้วา่การประเมินมลูคา่สนิทรัพย์โดยวธีิปรับปรุงมลูคา่ตามบญัชีของสนิทรัพย์ 
(Adjusted Book Value Approach) จะได้มลูคา่ของสนิทรัพย์ที่จะจ าหนา่ยไปอยูร่ะหวา่ง 1,153.51 – 1,507.88 ล้าน
บาท  
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4.6.4 สรุปมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสาขาธนบุรี 

ตารางสรุปเปรียบเทยีบมลูคา่ที่ดนิและสิง่ปลกูสร้างสาขาธนบรีุตามการประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิด้วยวิธีตา่งๆ 
 

          (ล้านบาท) 
วิธีการประเมินมูลค่า มูลค่าที่ดิน มูลค่าส่ิงปลูก

สร้าง 
มูลค่า

เคร่ืองจักร 
รวมมูลค่า 

1) วิธีมลูคา่ทรัพย์สินตามบญัชี (สทุธิ) 1,281.28 9.54 0.25 1,291.07 
2) วิธีปรับปรุงมลูคา่ตามบญัชีของทรัพย์สิน     
- 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 
- ราคาประเมิน CIT1 1,321.32 19.22 1.80 1,343.34 
ราคาสงูสดุจากผู้ประเมินราคาสินทรัพย์อิสระโดยใช้ราคา
สงูที่สดุทีป่ระเมินได้  

1,481.48 32.00 1.40 1,514.88 

3) ราคาประมลูขัน้ต ่า2    1,550.00 

หมายเหต:ุ 1) ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเสนอให้ CIT ประเมินมลูคา่สินทรัพย์และสิ่งปลกูสร้างใหมเ่น่ืองจากการประมลูลา่สดุมีอายเุกินกวา่ 6 
 เดือนก่อนวนัประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 8/2557 ซึง่มีการอนมุตัิการท ารายการดงันัน้ข้อมลูราคาสินทรัพย์และสื่งปลกู
 สร้างจงึมีความแตกตา่งจาก รายละเอียดในรายการสารสนเทศ ณ วนัที่ 29 กนัยายน 2557 อยา่งไรก็ดีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
 มิได้ใช้ข้อมลูของ CIT ในการให้ความเห็นเน่ืองจากรายงานการประเมินทรัพย์สินของ CIT ไมมี่วตัถปุระสงค์สาธารณะ 
 2) ราคาประเมินต ่าสดุก าหนดโดยคณะกรรมการบริษัทฯ 
 

จากตารางสรุปข้างต้นสรุปได้วา่การประเมินมลูคา่สนิทรัพย์โดยวธีิตา่งๆอยูร่ะหวา่ง 406.46 – 1,514.88 ล้าน
บาท  
 

4.7 สรุปความเห็นที่ปรึกษาทางการเงนิเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของราคา 
 จากตารางสรุปราคาที่ดินและสง่ปลกูสร้างสาขาธนบรีุตามวิธีประเมินแบบตา่งๆ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็น
วา่ราคาทีเ่หมาะสมของทีด่ินและสิง่ปลกูสร้างสาขาธนบรีุอยูร่ะหวา่ง 1,291.07 – 1,507.88 ล้าน ซึง่เป็นราคาระหวา่ง
มลูคา่สนิทรัพย์ทางบญัชีสทุธิ และราคาประเมินของผู้ประเมินทรัพย์สนิอิสระมากกวา่ 1 ราย (LYNN และ CPM) โดยผู้
ประเมินทรัพย์สนิอิสระใช้วิธีการคิดจากต้นทนุ (Cost Approach) โดยใช้วิธีการเปรียบเทยีบราคาตลาด (Market 
Approach) ส าหรับท่ีดิน และวิธีคิดจากต้นทนุ (Cost Approach) ส าหรับสิง่ปลกูสร้างและเคร่ืองจกัร ทัง้นีส้ าหรับวิธีการ
เปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) ส าหรับท่ีดินผู้ประเมินทรัพย์สนิอิสระได้ตรวจสอบและพิจารณาปัจจยัตา่งๆ 
รวมทัง้ได้ส ารวจราคาที่ดินท่ีมีการซือ้ขายโดยทัว่ไปในตลาดและราคาเสนอซือ้เสนอขายจากทีด่ินทีส่ามารถเปรียบเทยีบกนั
ได้ในบริเวณใกล้เคียง โดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระประเมินราคาทีด่ินจากการวเิคราะห์เปรียบเทียบกบัท่ีดินทีม่ี
ลกัษณะใกล้เคยีงกบัท่ีดินที่ประเมิน ท่ีมีการซือ้ขายในชว่งระยะเวลาที่ใกล้เคียงกนั ท าให้ได้ราคาทีเ่ป็นปัจจบุนัและสะท้อน
มลูคา่ของที่ดินท่ีประเมินตามสภาพตลาดปัจจบุนัได้มากที่สดุ โดยที่ดินและสิง่ปลกูสร้างสาขาธนบรีุนัน้ราคาที่ดินเป็นราคา
ที่สะท้อนมลูคา่ทรัพย์สนิเกือบทัง้หมด (จากมลูคา่สนิทรัพย์ทางบญัชีที่ดินคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 99.24 ของมลูคา่สนิทรัพย์
ทัง้หมด, จากการประเมินมลูคา่ด้วยวธีิคิดจากต้นทนุ (Cost Approach) ของผู้ประเมินราคาอิสระโดย LYNN และ CPM 
ที่ดินคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 97.20 และ 98.28 ของมลูคา่สนิทรัพย์ทัง้หมดตามล าดบั) 
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 ทัง้นีท้ี่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ท าการสอบทานรายละเอียดในการประเมินราคาทรัพย์สนิ และไมพ่บเหตอุนั
เป็นท่ีนา่สงสยัวา่ผู้ประเมินทรัพย์สนิทัง้ 2 รายตัง้ใจที่จะประเมินทรัพย์สนิไมต่รงตามมาตรฐานของผู้ประกอบวิชาชีพพงึ
กระท า  
 

5. สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระโดยภาพรวมส าหรับการท ารายการ 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่ การท่ีบริษัทฯ เข้าท ารายการจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ซึง่เป็นรายการท่ี

เก่ียวโยงกนัโดยบริษัทฯ มีผู้ ถือหุ้นใหญ่และกรรมการของบริษัทฯ เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนันัน้ มีความเหมาะสมทัง้ด้าน
ราคา เง่ือนไข และความเหมาะสมในการเข้าท ารายการ 

 
ทัง้นีค้วามเหมาะสมของราคาเป็นผลสบืเนื่องมาจากวิธีการท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ด าเนินการเร่ิมจากการ

อนมุตัิในหลกัการท่ีเก่ียวข้องกบัแผนการด าเนินการขายทีด่ินและสิง่ปลกูสร้างสาขาธนบรีุดงันี:้ 
1) แตง่ตัง้ CIT ซึง่เป็นบริษัทตวัแทนขายอสงัหาริมทรัพย์ระดบัโลก (รายละเอียดตาม 1.6.1) เป็นตวัแทนขาย

สนิทรัพย์และเป็นท่ีปรึกษาในรายการดงักลา่ว 
2) ก าหนดวิธีการขายสนิทรัพย์โดยวธีิการประมลูแบบปิด (Closed Bidding) ท าให้บริษัทท่ีเข้าร่วมประมลูไมม่ี

ความได้เปรียบเสยีเปรียบ ทัง้นีโ้ดยทางทฤษฎี การประมลูแบบปิดผู้ซือ้จะให้ราคาสงูที่สดุที่สามารถให้ได้
เพื่อจะได้มีโอกาสได้สนิทรัพย์มากที่สดุ สง่ผลให้บริษัทฯได้ประโยชน์สงูสดุ นอกจากนี ้ CIT ได้ท าการ
ประชาสมัพนัธ์การประมลูสนิทรัพย์ในครัง้นีด้้วยสือ่ตา่งๆ (รายละเอียดตามข้อ 1.6.2) ในระยะเวลาที่
เหมาะสมคือประมาณ 2.6 เดือน ท าให้มีผู้ เสนอความจ านงในการเข้าร่วมประมลูจ านวนมากเพียงพอ 
(รายละเอียดข้อ 4.4.1) สง่ผลให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์จากวิธีการประมลูแบบปิดอยา่งสมบรูณ์ 

3) ก าหนดราคาขัน้ต ่าในการประมลูที่เหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้ว่าจ้างผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระท่ีได้รับ
ความเห็นชอบจากสมาคมผู้ประเมินคา่ทรัพย์สนิแหง่ประเทศไทย (“VAT”) และเป็นบริษัทประเมินมลูคา่
ทรัพย์สนิในตลาดทนุและผู้ประเมินหลกัที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. 3 รายในการประเมิน
ราคาสนิทรัพย์ และได้ก าหนดราคาขัน้ต ่าเป็นราคาที่สงูกวา่ราคาประเมินสงูสดุของทัง้ 3 ผู้ประเมินราคา
ทรัพย์สนิอิสระ (รายละเอียดตาม 1.6.2) 

4) ราคาทีค่ณะกรรมการบริษัทฯ อนมุตัิการเข้าท าสญัญาโอนสนิทรัพย์รวมมลูคา่  1,809.81 ล้านบาท ให้แก ่
KSS4 เป็นราคาที่สงูราคาเหมาะสมตามความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และสงูกวา่มลูคา่ทาง
บญัชีสทุธิ 519.02 ล้านบาทหรือร้อยละ 40.21,สงูกวา่ราคาที่สงูทีส่ดุที่ประเมินโดยผู้ประเมินทรัพย์สนิอิสระ 
302.43 ล้านบาท หรือร้อยละ 20.06 และสงูกวา่ราคาขัน้ต ่าทีก่ าหนดในการประมลู 259.80 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 16.76 

ส าหรับความเหมาะสมด้านเง่ือนไงการท ารายการ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาจากร่างสญัญาจะซือ้จะ
ขาย  (“Agreement for Sale and Purchase of Real Estate”, “Agreement”) (รายละเอียดตาม 1.7) ไมพ่บเหตอุนัเป็นท่ี
นา่สงสยัวา่บริษัทฯ ให้ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ได้รับผลประโยชน์มากกวา่การท ารายการกบับคุคลภายนอก (Arm’s length 
Basis) 
 สดุท้ายส าหรับความเหมาะสมในการท ารายการท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวา่การเข้าท ารายการดงักลา่วจะ
เป็นผลดีกบับริษัทฯ เนื่องจาก 1) บริษัทฯ มีก าไรจากการจ าหนา่ยสนิทรัพย์ 2) บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพื่อประโยชน์ในการ
ด าเนินธุรกิจ 3) บริษัทฯ ได้จ าหนา่ยสนิทรัพย์ที่ปัจจบุนัไมส่ามารถใช้ประโยชน์ได้คุ้มคา่ 4) บริษัทฯสามารถช าระหนีเ้งินกู้  
ลดภาระดอกเบีย้ และสามารถจดัการและวางแผนการเงินในอนาคต มีความยืดหยุน่มากขึน้ 
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บริษัท ดิสคฟัเวอร์ แมเนจเม้นท์ จ ากดั  หน้า 58/59 
 

 เนื่องจากสาขาธนบรีุเป็นสนิทรัพย์ที่มีมลูคา่สงูหรือคิดเป็นร้อยละ 26.77 ของมลูคา่ศนูย์กระจายสนิค้าทัง้หมด
ของบริษัทฯ แตก่ระจายสนิค้าคดิเป็นร้อยละ 3.44 ของรายได้ทัง้หมดของบริษัทฯ (จากงบการเงินภายในบริษัทฯ ณ วนัที ่
30 กนัยายน 2557) ดงันัน้การขายที่ดินและสิง่ปลกูสร้างสาขาธนบรีุจึงมคีวามเหมาะสมทัง้ทางด้านผลตอบแทนในสว่น
ของเงินสดที่ได้รับ และผลกระทบที่อยูใ่นระดบัต า่ในระบบการกระจายสนิค้าของบริษัทฯนอกจากนีบ้ริษัทฯยงัได้มีการ
วางแผนรองรับผลกระทบทัง้ในระยะสัน้ และระยะยาวจนมัน่ใจได้วา่การขายที่ดินและสิง่ปลกูสร้างสาขาธนบรีุจะไมส่ง่ผล
กระทบตอ่ธุรกิจของบริษัทฯ 

จากราคา เง่ือนไข และความเหมาะสมในการเข้าท ารายการโดยพิจารณาจากข้อดี และข้อด้อยที่ได้กลา่วมาแล้ว
ข้างต้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่ผู้ ถือหุ้นควรลงมติอนมุตัิรายการท่ีเก่ียวโยงกนัในครัง้นี ้  

 
ทัง้นีก้ารตดัสนิใจลงคะแนนเสยีงอนมุตัิในการเข้าท ารายการในครัง้นี ้อยูใ่นดลุพินิจของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยผู้

ถือหุ้นควรศกึษาข้อมลูในเอกสารตา่งๆ ที่แนบมากบัหนงัสอืเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2557 ในครัง้นีด้้วย เพื่อใช้
ในการประกอบการพิจารณาตดัสนิใจลงมติได้อยา่งเหมาะสม 
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บริษัท ดิสคฟัเวอร์ แมเนจเม้นท์ จ ากดั  หน้า 59/59 
 

 บริษัท ดิสคฟัเวอร์ แมเนจเม้นท์ จ ากดั ในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ขอรับรองวา่ได้พจิารณา และให้
ความเห็นข้างต้นด้วยความรอบคอบตามหลกัมาตรฐานวิชาชีพ โดยค านงึถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยเป็นส าคญั 
 
 
 
 
 ขอแสดงความนบัถือ 
 บริษัท ดิสคฟัเวอร์ แมเนจเม้นท์ จ ากดั 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
  

    (นายวฒุชิยั ธรรมสาโรช) 
     ผู้ควบคมุการปฏิบตัิงาน 
 
 
ติดตอ่: บริษัท ดิสคฟัเวอร์ แมเนจเม้นท์ จ ากดั 
 
02-860-8832 
Info@discoverym.com 
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เอกสารแนบ 1 
ภาพรวมการประกอบธุรกิจและผลการด าเนินการงาน 

บริษัท เสริมสุข จ ากัด (มหาชน) 
  

1. ข้อมูลเบือ้งต้น 
ช่ือบริษัท : บริษัท เสริมสขุ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “SSC”) 
  SERMSUK PUBLIC COMPANY LIMITED 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่   : อาคารเมืองไทย-ภทัร คอมเพลก็ซ์ อาคาร 1 ชัน้ 27-28, 252/35-36  
 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กทม.  10320 
โทรศพัท์ : (02) 693-2255-65 
โทรสาร : (02) 693-2266 
ประเภทธุรกิจ : ผู้ผลิตและจดัจ าหน่ายเคร่ืองดื่มอดัลม และเคร่ืองดื่มไม่อดัลม ภายใต้ยี่ห้อ เอส  ชาเขียวโออิชิ 

ชาลิปตนั น า้ดื่มและน า้โซดาคริสตลั เคร่ืองดื่มเกลือแร่เกเตอเรด และเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงัแรง
เยอร์ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537001650   
เว็บไซต์ : http://www.sermsukplc.com/  
ทนุจดทะเบียน : 265,900,484.00 บาท  
ทนุท่ีช าระแล้ว : 265,900,484.00 บาท 
จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว:      265,900,484 หุ้น 
 
2. ข้อมูลการประกอบธุรกิจ 
2.1 ประวัติความเป็นมา 

บริษัท เสริมสขุ จ ากดั (มหาชน) เร่ิมประกอบธุรกิจเคร่ืองดืม่ โดยมีคณะผู้ก่อตัง้บริษัทฯ จ านวนทัง้สิน้ 7 คนได้ยื่น
จดทะเบยีนโดยมีทนุจดทะเบยีนเร่ิมต้น 8 ล้านบาท เร่ิมเปิดด าเนินการเมื่อวนัท่ี 18 เมษายน 2495 และได้เร่ิมผลติ
เคร่ืองดื่ม “เป๊ปซี”่ ที่โรงงานสลีมและน าออกจาหนา่ยครัง้แรกเมื่อ 18 มีนาคม 2496 เป็นต้นมา 

เมื่อวนัท่ี 31 มีนาคม 2554 คณะกรรมการได้มีมตยิกเลกิสญัญาผลติและจดัจ าหนา่ยเคร่ืองดืม่น า้อดัลมภายใต้
เคร่ืองหมายการค้าของเป๊ปซี่แตเ่พียงผู้ เดยีวในประเทศไทย ( Exclusive Bottling Appointment (“EBA”) ) ทัง้นี ้ที่ประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2554 ในวนัท่ี 29 เมษายน 2554 ได้ให้ความเห็นชอบการด าเนินการของบริษัทฯ ที่เก่ียวข้องกบั
สญัญาระหวา่งบริษัทฯ กบัเป๊ปซี่ (รวมถงึการเลกิสญัญา) ตอ่มาในเดือนกรกฎาคม 2554 บริษัทฯ ได้รับหนงัสอืจาก
บริษัทเป๊ปซี-่โคลา่ (ไทย) เทรดดิง้ จ ากดั Seven-Up Nederland, B.V. (รวมเรียกวา่ “กลุม่เป๊ปซี”่) และบริษัทเอสเอสเนชัน่
แนลโลจิสติกส์ จากดั (“SSN”) (รวมเรียกกลุม่เป๊ปซี่ และ SSN วา่“กลุม่ผู้ ถือหุ้นใหญ่”) แจ้งวา่กลุม่ผู้ ถือหุ้นใหญ่ได้ลงนาม
ในสญัญาจะซือ้จะขายหุ้นของบริษัท โดยในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัสญัญา EBA นัน้ หากกลุม่เป๊ปซี่เป็นฝ่ายขายหุ้นให้กบั 
SSN และ/หรือผู้ลงทนุฝ่าย SSN ก าหนดเป็นเง่ือนไขให้บริษัทฯ และเป๊ปซี่ด าเนินการขยายระยะเวลาวนัท่ีการเลกิสญัญา 
EBA มีผลออกไปอีก 7 เดือน นบัจากวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2555 

http://www.sermsukplc.com/
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ตอ่มา TBL ซึง่เป็นผู้ลงทนุฝ่าย SSN ได้ซือ้หุ้นจากลุม่เป๊ปซี่และได้ท าค าเสนอซือ้หุ้นจากผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และ
บริษัทฯ ได้ลงนามในหนงัสอืขยายระยะเวลาการมีผลบงัคบัของการเลกิสญัญา EBA ออกไป มีก าหนด 7 เดือนนบัแตว่นัท่ี 
1 เมษายน 2555 ดงันัน้ สญัญา EBA จะเป็นอนัสิน้สดุเมื่อสิน้วนัทาการของวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2555 ทัง้นี ้สญัญาอื่นท่ี
เก่ียวข้องกบัสญัญา EBA คือ สญัญาความร่วมมือทางการตลาดและการโฆษณา (Agreement for Cooperative 
Advertising and Marketing Principles (“Coop”) ก็สิน้สดุในวนัเดยีวกนั ทัง้นี ้ ภายหลงัจากการสิน้สดุสญัญา EBA 
บริษัทเป็นผู้ผลติและจ าหนา่ยเคร่ืองดื่มน้าอดัลมภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “est” (เอส)  

ปัจจบุนั บริษัทฯ ได้ด าเนินการตามแผนธุรกิจในอนาคตโดยอาศยัทรัพยากรตา่งๆ ทรัพย์สนิ รวมทัง้ศกัยภาพของ
ระบบการจดัจ าหนา่ยและขนสง่สนิค้าที่เข้มแข็งเพื่อด าเนินการตามแผนธุรกิจในอนาคต เพื่อสร้างการเติบโตอยา่งมัน่คง
และยัง่ยืน 

 
2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการผลติและจ าหนา่ยเคร่ืองดื่มน า้อดัลม น า้ดื่ม โซดา และเคร่ืองดื่มชนิดอื่น 
รวมถึงเป็นผู้จ าหน่ายเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงัและชา โดยสามารถแบง่สนิค้าและการบริการได้ 4 ประเภทตามธุรกิจดงันี ้

1. การผลติและจดัจ าหนา่ยเคร่ืองดื่มน า้อดัลม  
น า้อดัลมภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “เอส”  

2. การผลติและจดัจ าหนา่ยน า้ดืม่  
น า้ดื่ม และน า้โซดาภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “คริสตลั”  

3. การผลติและจดัจ าหนา่ยเคร่ืองดื่มไมอ่ดัลม  
ชาเขียวพร้อมดื่มชนิดคืนขวด รสน า้ผึง้ผสมมะนาว ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “โออิชิ”  
ชาพร้อมดื่มชนดิคืนขวด รสเลมอน ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “ลปิตนั”  
เคร่ืองดื่มเกลอืแร่ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “เกเตอเรด”  
เคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงัภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “แรงเยอร์”  
เคร่ืองดื่มเกลอืแร่ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “พาวเวอร์พลสั”  

4. ผู้จดัจ าหนา่ยอาหารและเคร่ืองดื่ม  
ชาเขียวพร้อมดื่มชนิดกระป๋องและขวดพีอีทีภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “โออิชิ”  
สาหร่ายทอดกรอบภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “โอโนริ” ให้กบับริษัท โออชิิ เทรดดิง้ จากดั  
ชาพร้อมดื่มชนดิกระป๋องและขวดพีอีที ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “ลปิตนั” ให้กบับริษัท เป๊ปซี่ ลปิตนั 

อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
 

2.3 โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบริษัท 
บริษัทฯ มีผู้ ถือหุ้นหลกั 2 กลุม่ คือ TBL และSSN 

นอกจากนี ้ยงัมีบริษัทในเครือคือ บริษัท เสริมสขุ เบเวอร์เรจ จ ากดั (บริษัทยอ่ยทางอ้อม) ด าเนินธรุกิจ เป็นผู้ผลติ
และรับจ้างผลติเคร่ืองดื่มชาลปิตนั และจ าหนา่ยให้บริษัทฯ เป็นผู้จดัจ าหนา่ยโดยตรงหรือจ าหนา่ยให้บริษัท เป๊ปซี-่โคลา่ 
(ไทย) เทรดดิง้ จ ากดั ซึง่จะจ าหนา่ยตอ่ให้บริษัทฯเป็นผู้จดัจ าหนา่ยให้อีกตอ่หนึง่ ปัจจบุนัหุ้นของบริษัท เสริมสขุ เบเวอร์เรจ 



เอกสารแนบ ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท เสริมสขุ จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หนา้ 3 

จ ากดั(ร้อยละ 99.99) ถือโดยบริษัท เสริมสขุ โฮลดิง้ส์ จ ากดั (บริษัทยอ่ยทางตรง) ซึง่จดัตัง้ขึน้เมือ่วนัท่ี 23 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2549 โดยมีวตัถปุระสงค์เพือ่ถือหุ้น และบริหารการลงทนุของบริษัทในเครือของเสริมสขุ  

บริษัทฯ ยงัถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 40 ในบริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จ ากดั ซึง่เป็นผู้ผลติและจ าหนา่ยหลอด
พลาสติกเพื่อใช้ในการผลติขวดพอีีที ขวดพีอีท ี และฝาพลาสติก นอกจากนี ้ บริษัท เสริมสขุ โฮลดิง้ส์ จ ากดั (บริษัทยอ่ย
ทางตรง) ได้เข้าซือ้กิจการบริษัท เคร่ืองดื่มแรงเยอร์ (2008) จากดั เพื่อผลติและจ าหนา่ยเคร่ืองดื่ม “แรงเยอร์” “พาว
เวอร์พลสั”และอื่นๆให้กบับริษัทฯเพื่อจดัจ าหนา่ย โดยบริษัทฯ มีลกัษณะโครงสร้างบริษัทดงัตอ่ไปนี:้ 

 
ที่มา : รายงานประจ าปี 2556 ของบริษัทฯ  

 
2.4 โครงสร้างรายได้ 
 รายได้หลกัของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย แบง่ออกเป็น 2 ประเภท คือ (1) รายได้จากการขาย เคร่ืองดื่มประเภทอดั
ลม (2) รายได้จากการขายเคร่ืองดื่มประเภทไมอ่ดัลม โดยมีรายละเอียดสดัสว่นของรายได้ดงันี ้
 

ประเภทรายได้ 
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

รายได้ สัดส่วน รายได้ สัดส่วน รายได้ สัดส่วน 

รายได้จากการขาย เคร่ืองดื่มประเภทอดัลม 13,981 65.24% 14,672 64.30% 5,814 52.04% 

รายได้จากการขายเคร่ืองดืม่ประเภทไมอ่ดัลม 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. ผู้ถอืหุ้นและคณะกรรมการบริษัทฯ 
3.1 ผู้ถอืหุ้น  

กลุม่ผู้ ถือหุ้นท่ีถือหุ้นสงูสดุ ข้อมลูวนัท่ี 15 ตลุาคม 2557 

ล าดับ ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ จ านวนหุ้น % 
1 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จ ากดั 171,923,138 64.66 
2 บริษัท เอสเอส เนชัน่แนล โลจิสตกิส์ จ ากดั 56,199,807 21.14 
3 DBS VICKERS SECURITIES (SINGAPORE) PTE LTD 12,500,000 4.70 
4 UBS AG SINGAPORE BRANCH 10,800,000 4.06 

5 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED 7,200,000 2.71 
 ผู้ ถือหุ้นอื่น 7,277,539 2.73 
 รวม 265,900,484 100.00 

  ที่มา :  ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
 

3.2 คณะกรรมการบริษัทฯ 
รายช่ือคณะกรรมการของบริษัทฯ ข้อมลู ณ วนัท่ี 14 ตลุาคม 2557 

 
ชื่อ ต าแหน่ง 

1.  นาย โพธิพงษ์ ล า่ซ า ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ 
2.  นาย สมชาย บลุสขุ ประธานคณะกรรมการบริหาร 

3.  นาย สจิุนต์ หวัง่หล ี
รองประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/

กรรมการตรวจสอบ 
4.  นาย โชติพฒัน์ พีชานนท์ รองประธานกรรมการ 
5.  นาย ฐาปน สริิวฒันภกัดี รองประธานกรรมการ 
6.  นาย ฐิตวิฒุิ์ บลุสขุ กรรมการผู้จดัการ 
7.  นาย สทิธิชยั ชยัเกรียงไกร กรรมการ 
8.  นาย ศกัดิ์ชยั ธนบญุชยั กรรมการ 
9.  นาย รังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์ กรรมการ 
10.  นาย มารุต บรูณะเศรษฐกลุ กรรมการ 
11.  นาย ปราโมทย์ พรประภา กรรมการ 
12.  นาย เรวตั ฉ ่าเฉลมิ กรรมการอิสระ 
13.  คณุหญิง สชุาดา กีระนนัทน์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
14.  นาง ศิริเพ็ญ สตีสวุรรณ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

ท่ีมา : บริษัทฯ 
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4. สรุปรายการส าคัญในงบการเงนิ 
งบแสดงฐานะการเงิน 

(หน่วย: ล้านบาท)  

รายการ 2554 2555 2556 
สิน้สุด 30 

กันยายน 2557 

สินทรัพย์         
สินทรัพย์หมุนเวียน         
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด  976.48 1,544.54 186.26 155.88 
เงินลงทนุชัว่คราว 12.00 - - - 
ลกูหนีก้ารค้า 990.09 735.62 489.73 554.34 
ลกูหนีอ่ื้นกิจการที่เก่ียวข้องกนั 9.97 64.95 23.07 38.48 
ลกูหนีอ่ื้น 499.86 406.16 147.70 199.34 
เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการที่เก่ียวข้องกนั - - -            - 
สินค้าคงเหลือ 2,274.85 2,018.77 2,226.29 2,312.44 
ภาษีสรรพสามิตจา่ยลว่งหน้า 391.97 188.52 92.17 81.44 
สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น 37.55 148.98 164.81 163.12 

 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 5,192.77 5,107.54 3,330.03 3,505.04 

 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน         

 
เงินฝากสถาบนัการเงินที่มีข้อจ ากดัในการใช้ 2.44 2.49 0.83 0.50 

 
เงินลงทนุในบริษัทร่วม 18.38 195.07 276.31 342.65 

 
เงินลงทนุระยะยาวอื่น 126.17 214.10 174.45 172.60 

 
เงินทดรองจา่ยแก่กิจการที่เก่ียวข้องกนั 0.09 0.09 - - 

 
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เก่ียวข้องกนั 5.00 5.00 3.00 3.00 

 
อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 29.65 33.16 232.15 232.15 

 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 8,003.89 7,983.37 8,636.65 8,716.97 

 
สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน 39.90 19.06 21.32 15.47 

 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี - 2.69 3.97 7.15 

 
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 24.20 31.03 22.29 19.47 

 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 8,249.71 8,486.06 9,370.95 9,509.96 
รวมสินทรัพย์  13,442.49 13,593.59 12,700.98 13,014.99 
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(หน่วย: ล้านบาท) 

รายการ 2554 2555 2556 
สิน้สุด 30 

กันยายน 2557 
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น      

 
หนีสิ้นหมุนเวียน          
เจ้าหนีก้ารค้า 1,369.18 1,237.51 766.24 985.41 
เจ้าหนีอ่ื้นบคุคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกนั 26.23 50.25 24.66 8.02 
เจ้าหนีอ่ื้น 369.25 438.60 331.44 317.05 
เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 129.60 - 700.00 1,400.00 
ภาษีเงินได้ค้างจา่ย 14.30 - - - 
คา่ใช้จา่ยค้างจา่ย  369.35 755.24 447.80 503.12 
เงินปันผลค้างจา่ย 74.88 75.03 73.59 73.47 
เงินมดัจ ารับขวดและลงัจากลกูค้า  851.55 691.83 522.18 489.28 
หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 78.17 59.44 43.47 56.64 
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 3,282.52 3,307.89 2,909.38 3,832.97 
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน         
หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัช ี - 453.37 463.46 286.32 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 1,155.35 1,102.90 925.55 980.19 
ประมาณการหนีส้ินระยะยาว 9.97 - - - 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 1,155.35 1,556.27 1,389.00 1,266.50 
รวมหนีสิ้น  4,437.87 4,864.16 4,298.39 5,099.48 
ส่วนของผู้ถือหุ้น         
ทนุเรือนหุ้น         
   ทนุจดทะเบียน 265.90 265.90 265.90 265.90 

ทนุที่ออกและช าระเต็มมลูคา่แล้ว 265.90 265.90 265.90 265.90 
สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 1,342.45 1,342.45 1,342.45 1,342.45 
ก าไรสะสม         
  จดัสรรแล้ว         
      ส ารองตามกฎหมาย 26.80 26.80 26.80 26.80 
      ส ารองทัว่ไป 3,089.00 3,089.00 2,785.00 2,285.00 
  ยงัไมจ่ดัสรร 396.16 1,081.41 555.95 572.09 
องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ ถือหุ้น 3,854.20 2,923.87 3,426.50 3,423.29 
รวมสว่นของบริษัทใหญ่ 8,974.51 8,729.43 8,402.59 7,915.52 
สว่นได้เสยีที่ไมมี่อ านาจควบคมุ 20.15 - - - 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 8,994.65 8,729.43 8,402.59 7,915.52 
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 13,432.52 13,593.59 12,700.98 13,014.99 
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  งบก าไรขาดทนุ 

   (หน่วย: ล้านบาท) 

รายการ 2554 2555 2556 
สิน้สุด 30 

กันยายน 2557 
รายได้         

รายได้จากการขายและการให้บริการ 21,430.54 22,820.68 11,171.99 7,789.41 
รายได้อ่ืน 230.06 385.81 285.54 91.83 
รวมรายได้ 21,660.60 23,206.49 11,457.53 7,881.24 
ค่าใช้จ่าย         
ต้นทนุขายและต้นทนุการให้บริการ 17,349.06 18,219.78 8,114.74 5,728.93 
คา่ใช้จา่ยในการขาย  2,867.20 3,222.92 2,949.97 2,143.67 
คา่ใช้จา่ยในการบริหาร  1,077.43 1,206.74 1,024.90 763.58 
ต้นทนุทางการเงิน 1.72 5.49 9.56 26.82 
รวมค่าใช้จ่าย  21,295.41 22,654.92 12,099.17 8,662.99 

ก าไรก่อนสว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม         
(สทุธิจากภาษีเงินได้) (196.27) 176.69 162.24 124.36 
ก าไร(ขาดทนุ)ก่อนภาษีเงินได้ 168.92 728.26 (479.40) (657.39) 
รายได้ (คา่ใช้จา่ย) ภาษีเงินได้  (106.56) (128.04) 150.87 173.53 
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด 62.36 600.23 (328.53) (483.87) 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น         
ผลตา่งจากอตัราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคา่         
   หน่วยงานตา่งประเทศ - (0.22) 11.01 (1.73) 
การเปลี่ยนแปลงในมลูคา่ยตุิธรรมสทุธิของ         
   เงินลงทนุเผ่ือขาย 2.58 40.86 (26.35) (1.85) 
ก าไรจากการตีมลูคา่ที่ดินใหม ่ - 0.46 641.65 - 
ก าไร(ขาดทนุ)จากการประมาณการ         
   ตามหลกัการคณิตศาสตร์ส าหรับ         
     โครงการผลประโยชน์พนกังาน 34.21 (2.61) 204.00 - 
ภาษีเงินได้เก่ียวกบัองค์ประกอบของ         
  ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน -  (7.74) (163.86) 0.37 
ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นส าหรับงวด 36.79 30.76 666.45 (3.21) 

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 99.15 630.98 337.92 (487.08) 

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)         
    สว่นที่เป็นของบริษัทใหญ่ 55.13 604.70 (328.53) (483.87)  
    สว่นที่เป็นของสว่นได้เสียที่ไมมี่อ านาจควบคมุ 7.23 (4.48) - - 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 62.36 600.23 (328.53) (483.87)  

ก าไรต่อหุ้น (บาท : หุ้น) 0.21 2.27 (1.24) (1.82) 
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  งบกระแสเงินสด 

(หน่วย: ล้านบาท) 

 รายการ 2554 2555 2556 
สิน้สุด 30 
กันยายน 

2557 
เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไป)ในกิจกรรมด าเนินงาน 793.51 1,720.99 (863.32) (306.63) 
เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทนุ (916.71) (818.57) (523.16) (395.15) 

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไป)ในกิจกรรมจดัหาเงิน (335.00) (334.36) 28.20 673.13 
กระแสเงนิสดเพิ่มขึน้(ลดลง)สุทธิ (458.20) 568.06 (1,358.28) (28.64) 

 

 อตัราสว่นทางการเงินท่ีส าคญั  

 อัตราส่วนทางการเงนิ 2554 2555 2556 
สิน้สุด 30 
กันยายน 

2557 
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 1.58 1.54 1.14 0.91 
อตัราก าไรขัน้ต้น 19.09% 20.16% 27.37% 26.45% 
อตัราก าไรสทุธิ 0.26% 2.57% -2.53% -6.21% 
อตัราผลตอบแทนตอ่ผู้ ถือหุ้น 0.66% 6.77% -3.84% -8.09% 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์  0.64% 4.44% -2.50% -5.13% 
อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 0.48 0.48 0.51 0.64 
 
5. ค าอธิบายผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงนิ 
5.1 ผลการด าเนินงาน 

5.1.1 รายได้ 
ปี 2555 บริษัทฯ มีรายได้รวม 23,206.49 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,545.89 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 7.14 จากปี 

2554 ซึง่ประกอบด้วย 
-  รายได้จากการขายและการให้บริการ 22,820.68 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,390.14 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 

6.49 เมื่อเทียบกบัปี 2554 เนื่องจากบริษัทฯ มีการออกผลติภณัฑ์ใหมเ่ข้าสูต่ลาดในช่วงปี 2555 หลายสนิค้า 
-   รายได้อื่น 385.81 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 155.75 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 67.70 เมื่อเทยีบกบัปี 2554 

เนื่องจากการเพิม่ขึน้เนื่องจากรับรู้เงินชดเชยคา่ประกนัภยัน า้ทว่มและรายได้จากการขายขวดแก้วที่ไมส่ามารถน ามาใช้
งานได้แล้ว 

ปี 2556 บริษัทฯ มีรายได้รวม 11,457.53 ล้านบาท ลดลง 11,748.96 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 50.63 จากปี 
2555 ซึง่ประกอบด้วย  
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-  รายได้จากการขายและการให้บริการ 11,171.99 ล้านบาท ลดลง 11,648.69 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 
51.04 เมื่อเทียบกบัปี 2555 เนื่องจากการหยดุจ าหนา่ยผลติภณัฑ์น า้อดัลมและเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงัยี่ห้อเดิมที่สิน้สดุ
สญัญาช่วงปลายปี 2555 และเร่ิมต้นการจ าหนา่ยผลติภณัฑ์น า้อดัลมและเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงัยี่ห้อใหม ่ 

-   รายได้อื่น 285.54 ล้านบาท ลดลง 100.28 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 25.99 เมื่อเทียบกบัปี 2555 เนื่องจาก
บริษัทฯ ได้รับเงินชดเชยค่าประกนัภยัน า้ท่วมที่ลดลงจากปีก่อนและมีการขายขวดแก้วที่ไม่สามารถน ามาใช้งานได้แล้ว
น้อยลง จึงท าให้รายได้ในสว่นนีล้ดลง 

งวด 9 เดือนปี 2557 บริษัทฯ มีรายได้รวม 7,881.24 ล้านบาท ลดลง 1,167.58 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 
12.90 จากงวดเดียวกนัของปีก่อน ซึง่ประกอบด้วย  

-  รายได้จากการขายและการให้บริการ 7,789.41 ล้านบาท ลดลง 1,091.33  ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 12.29 
จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน เนื่องจากบริษัทฯ ยงัอยูใ่นชว่งเร่ิมต้นการจ าหนา่ยผลติภณัฑ์น า้อดัลมและเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงั
ยี่ห้อใหม ่ 

-  รายได้อื่น 91.83 ล้านบาท ลดลง 76.25 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 45.36 จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน 
เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับเงินชดเชยคา่ประกนัภยัน า้ทว่มซึง่ถือเป็นรายได้พิเศษที่ลดลงจากปีก่อน 

 

5.1.2 ต้นทนุขายและต้นทนุการให้บริการ 
ปี 2555 บริษัทฯ มีต้นทนุขาย จ านวน 18,219.78 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 870.71 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 5.02 

เมื่อเทยีบกบัปี 2554 ปัจจยัหลกัที่สง่ผลให้อตัราการเพิ่มขึน้ของต้นทนุขายน้อยกวา่อตัราการเพิ่มขึน้ของรายได้คือ สดัสว่น
การขายแตล่ะผลติภณัฑ์ที่แตกตา่งกนัและราคาหวัน า้เชือ้ที่ลดลง ทัง้ที่ได้บนัทกึคา่เผ่ือการลดมลูคา่ขวดแก้วหมนุเวียนที่ไม่
สามารถน ามาใช้งานแล้ว อนัเนือ่งมาจากผลกระทบจากการสิน้สดุสญัญา Exclusive Bottling Appointmen (EBA) ใน
วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2555 

ปี 2556 บริษัทฯ ต้นทนุขายและต้นทนุการให้บริการ จ านวน 8,114.7 ล้านบาท ลดลง 10,105 ล้านบาท หรือร้อย
ละ 55.46 เมื่อเทยีบกบัปี 2555 ปัจจยัหลกัที่สง่ผลให้อตัราการลดลงของต้นทนุขายมากกวา่อตัราการลดลงของรายได้ 
เนื่องจากมีการบริหารจดัการต้นทนุการผลติให้มีประสทิธิภาพมากขึน้ และผลกระทบจากการบนัทกึคา่เผ่ือการลดมลูคา่
ขวดแก้วหมนุเวยีนที่ ไมส่ามารถน ามาใช้งานได้ในปีก่อน 

งวด 9 เดือนปี 2557 บริษัทฯ ต้นทนุขายและต้นทนุการให้บริการ จ านวน 5,728.93 ล้านบาท ลดลง 689.88 ล้าน
บาท หรือร้อยละ 10.75 จากงวดเดียวกนัของปีก่อน เนื่องจากมีการบริหารจดัการต้นทนุการผลติให้มีประสทิธิภาพมากขึน้ 
 

5.1.3 คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร 
ปี 2555 บริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายในการขาย และคา่ใช้ จ่ายในการบริหาร จ านวน 4,429.66 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 

485.03 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 12.30 เมื่อเทียบกบัปี 2554 เพิ่มขึน้เนื่องจากคา่ใช้จา่ยในการสง่เสริมการขายและ
การตลาดส าหรับการออกผลติภณัฑ์น า้อดัลมยี่ห้อใหมสู่ต่ลาด 

ปี 2556 บริษัทฯ มีคา่ใช้จา่ยในการขาย และคา่ใช้ จ่ายในการบริหาร จ านวน 3,974.87 ล้านบาท ลดลงจ านวน 
454.78 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 11.44 เมื่อเทียบกบัปี 2555 เนื่องจากคา่ใช้จา่ยในการสง่เสริมการขายและการตลาดที่
ลดลง 
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 งวด 9 เดือนปี 2557 บริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 2,907.24 ล้านบาท ลดลง 103.70 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 4.30 จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน เนื่องจากคา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขายและการตลาดทีล่ดลงอยา่งตอ่เนื่อง 

 
5.1.4 ก าไรสทุธิ 
ณ สิน้ปี 2555 บริษัทฯ มีก าไรสทุธิส าหรับงวด 600.23 ล้านบาท ก าไรเพิ่มขึน้ 537.86 ล้านบาท หรือร้อยละ 

862.49 จากสิน้ปี 2554 เนื่องจากบริษัทฯ มีการออกผลติภณัฑ์ใหม่ๆ  เข้าสูต่ลาดซึง่สามารถเพิ่มยอดขายให้กบับริษัทฯ  
ณ สิน้ปี 2556 บริษัทฯ ขาดทนุสทุธิส าหรับงวด 328.53 ล้านบาท ขาดทนุเพิม่ขึน้ 928.76 ล้านบาท หรือร้อยละ 

154.73 จากสิน้ปี 2555 เนื่องจากบริษัทฯ มีการหยดุจ าหนา่ยผลติภณัฑ์น า้อดัลมยี่ห้อเดมิที่หมดสญัญาลงไป 
สิน้สดุไตรมาส 3 ณ 30 กนัยายน 2557 บริษัทฯ ขาดทนุสทุธิส าหรับงวด 483.87 ล้านบาท ขาดทนุเพิม่ขึน้ 

331.35 ล้านบาท หรือร้อยละ 217.25 จากงวดเดียวกนัของปีก่อน เนื่องจากบริษัทฯ ยงัคงได้รับผลกระทบในเชิงลบจาก
การหมดสญัญาการจ าหนา่ยผลติภณัฑ์น า้อดัลมยี่ห้อเดมิที่บริษัทฯ เคยจ าหนา่ยในอดีต 

 

5.2 ฐานะทางการเงนิ 
5.2.1 สนิทรัพย์ 

 ณ สิน้ปี 2555 บริษัทฯ มีสนิทรัพย์รวมทัง้สิน้ 13,593.59 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 151.10 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 
1.12 เมื่อเทยีบกบัสิน้ปี 2554 โดยเป็นการเพิม่ขึน้ของเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินลงทนุระยะสัน้จ านวน 568.06 ล้าน
บาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 58.17 บาท เนื่องจากบริษัทมีก าไรสทุธิเพิ่มขึน้จากปีก่อน โดยเป็นเงินหมนุเวยีนที่เหลอืจากการ
ด าเนินงานและการลงทนุในสนิทรัพย์ถาวรและโครงการตา่ง ๆ ที่จ าเป็นในการประกอบธุรกิจ ลกูหนีก้ารค้าลดลงจ านวน 
254.47 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 25.70 เนื่องจากบริษัทฯ มีคา่เผ่ือการลดมลูคา่ของขวดแก้วทีเ่พิ่มขึน้ และมีคา่วตัถดุิบ
ที่ลดลง ลกูหนีอ้ื่นลดลง 93.70 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 18.74 สนิค้าคงเหลอืลดลง 256.08 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 
11.26 เนื่องจาก เงินลงทนุในบริษัทร่วมเพิ่มขึน้ 169.69 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 961.58 เนื่องจากบริษัท เพ็ทฟอร์ม 
(ไทยแลนด์) จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทร่วมได้รับรู้ผลขาดทนุจากมหาอทุกภยัในปี 2554 และได้รับรู้การชดเชยจากน า้ทว่มในปี 
2555  ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ลดลง 20.53 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.26  เมื่อเทียบกบัสิน้ปี 2554 เนื่องจากบริษัทฯมี
การปรับปรุงมลูคา่สนิทรัพย์บางสว่น 

ณ สิน้ปี 2556 บริษัทฯ มีสนิทรัพย์รวมทัง้สิน้ 12,700.98 ล้านบาท ลดลง 892.61 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.57 เมื่อ
เทียบกบัสิน้ปี 2555 โดยเป็นการลดลงของเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินลงทนุระยะสัน้จ านวน 1,358.28 ล้านบาท หรือ
ลดลงร้อยละ 87.94 เนื่องจากบริษัทฯมีการลงทนุในสนิค้าใหมภ่ายใต้เคร่ืองหมายการค้า เอส ทัง้ในสนิทรัพย์ถาวรและ
โครงการตา่งๆ ที่จ าเป็นในการประกอบธุรกิจ ลกูหนีก้ารค้าลดลงจ านวน 245.89 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 33.43 
เนื่องจากยอดขายที่ลดลง สนิค้าคงคลงัเพิ่มขึน้ 207.52 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 10.28 และที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์
เพิ่มขึน้ 653.28 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.18 เมื่อเทียบกบัสิน้ปี 2555 เนื่องจากบริษัทฯมีการปรับปรุงมลูคา่สนิทรัพย์
บางสว่น 
 ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2557 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทัง้สิน้ 13,014.99 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 314.01  ล้านบาทหรือ 
ร้อยละ 2.47 เมื่อเทียบกบัสิน้ปี 2556 โดยเป็นการลดลงของเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินลงทนุระยะสัน้จ านวน 30.38 
ล้านบาท หรือร้อยละ 16.31 เนือ่งจากบริษัทฯ มีการใช้เงินสดในการประกอบธุรกิจและบริหารงานเพิ่มขึน้จากเดิม  ลกูหนี ้
การค้าเพิ่มขึน้จ านวน 64.61 ล้านบาท หรือร้อยละ 13.19 เนื่องจากบริษัทฯ มียอดขายในเดือน กนัยายน 2557  สงูกว่า
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เดือน ธนัวาคม 2556 สนิค้าคงคลงัเพิ่มขึน้ 86.15  ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 3.87 และที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์เพิ่มขึน้ 
80.32 ล้านบาท หรือร้อยละ  0.93 เมื่อเทียบกบัสิน้ปี 2556 เนื่องจากบริษัทฯมีการปรับปรุงมลูคา่สนิทรัพย์บางสว่น 
 

5.2.2 หนีส้นิ 
ณ สิน้ปี 2555 บริษัทฯ มีหนีส้นิรวมจ านวน 4,864.16 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 426.29 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 

9.61 เมื่อเทยีบกบัสิน้ปี 2554 เกิดจากการลดลงของเจ้าหนีก้ารค้าจ านวน 131.67 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 9.62
คา่ใช้จา่ยค้างจ่ายเพิม่ขึน้ 385.90 หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 104.48 เนื่องจากผลตอบแทนพนกังานสงูกวา่ปีก่อน เงินมดัจ ารับ
ขวดและลงัจากลกูค้าลดลง 159.72 หรือลดลงร้อยละ 18.76 เมือ่เทียบกบัสิน้ปี 2554 เนื่องบริษัทฯ มีการรับคืนขวดแก้ว
น า้อดัลมยี่ห้อเดิม อยา่งไรก็ดีบริษัทฯมีเงินกู้ ระยะสัน้จากสถาบนัการเงินลดลง 129.60 ล้านบาท เป็น 0 เนื่องจากบริษัทฯ 
มีผลประกอบการเป็นก าไร บริษัทฯ จึงมีการช าระคืนหนีร้ะยะสัน้ทัง้หมด 

ณ สิน้ปี 2556 บริษัทฯ มีหนีส้นิรวมจ านวน 4,298.39 ล้านบาท ลดลง 565.77 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 11.63 
เมื่อเทยีบกบัสิน้ปี 2555  เกิดจากการลดลงของเจ้าหนีก้ารค้าจ านวน 471.27 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 38.08 คา่ใช้จา่ย
ค้างจ่ายลดลง 307.44 หรือลดลงร้อยละ 40.71 เมื่อเทียบกบัสิน้ปี 2555 จากสวสัดิการพนกังานและคา่ใช้จา่ยการตลาด
ค้างจ่ายที่ลดลง อยา่งไรก็ดีบริษัทฯ มีเงินกู้ ระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพิ่มขึน้ 700.00 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ กู้ เงินมา
เพื่อใช้เงินในการลงทนุในสนิทรัพย์  และใช้เป็นเงินทนุหมนุเวยีน 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2557 บริษัทฯ มีหนีส้ินรวมจ านวน 5,099.48 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 801.09 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึน้ร้อยละ 18.64 เมื่อเทียบกบัสิน้ปี 2556  เกิดจากการเพิ่มขึน้ของเจ้าหนีก้ารค้าจ านวน 219.16 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้
ร้อยละ 28.60 เนื่องจากบริษัทฯ มียอดขายในเดือน กนัยายน 2557  สงูกว่าเดือน ธันวาคม 2556 และมีการยืดเวลาช าระ
หนีก้ับเจ้าหนีบ้างราย ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึน้ 55.31 หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 12.35 และ เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนั
การเงิน เพิ่มขึน้จ านวน 700.00 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 100.00  เมื่อเทียบกบัสิน้ปี 2556 ฯ กู้ เงินมาเพื่อใช้เงินในการ
ลงทนุในสนิทรัพย์  และใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 

 
5.2.3 สว่นของผู้ ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2555 บริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้น 8,729.43 ล้านบาท ลดลง 265.22 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.95  

จาก ณ สิน้ปี 2554 เนื่องจากบริษัทฯ มีองค์ประกอบอื่นของสว่นของผู้ ถือหุ้นลดลงจากเดิม 
ณ สิน้ปี 2556 บริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้น 8,402.59 ล้านบาท ลดลง 326.84 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.74 

จาก ณ สิน้ปี 2555 เนื่องจากบริษัทฯ มีการขาดทนุจากการด าเนินงานจึงท าให้ก าไรสะสมลดลง 
ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2557 บริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้น 7,915.52   ล้านบาท ลดลง 487.08 ล้านบาท หรือลดลง

ร้อยละ5.80จากสิน้ปี 2556 เนื่องจากบริษัทฯ มีการขาดทนุจากการด าเนินงานจึงท าให้ก าไรสะสมลดลง 
  

5.2.4 สภาพคลอ่ง 
ณ สิน้ปี 2555 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสทุธิเพิม่ขึน้ 568.06 ล้านบาท จากปีก่อน โดยเป็นการเพิม่ขึน้ของกระแส

เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 1,720.99 ล้านบาท การลดลงของกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ 818.57 ล้านบาท และ
การเพิม่ขึน้ของกระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมจดัหาเงิน 334.36 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มกี าไรจากการด าเนินงาน
เพิ่มขึน้ และเร่ิมรับรู้รายได้พิเศษจากเงินชดเชยน า้ทว่มที่ได้ท าไว้กบับริษัทรับประกนัภยั 
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ณ สิน้ปี 2556 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสทุธิลดลง 1,358.28 ล้านบาท จากปีก่อน โดยเป็นการลดลงของกระแส
เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 863.32 ล้านบาท การลดลงของกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ 523.16 ล้านบาท และ
การเพิม่ขึน้ของกระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมจดัหาเงิน 28.20 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯมีการขาดทนุจากการ
ด าเนินงาน และมกีารลงทนุในธุรกิจใหม ่
 สิน้สดุไตรมาส 3 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสทุธิลดลง 28.64 ล้านบาท จากปีก่อน โดย
เป็นการลดลงของกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 306.63 ล้านบาท การลดลงของกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ 
395.15 ล้านบาทและเป็นการเพิม่ขึน้กระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมจดัหาเงิน 673.13 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯมีการ
ขาดทนุจากการด าเนินงาน และมีการลงทนุในธุรกิจใหมอ่ยา่งตอ่เนื่อง 

 
6. ภาวการณ์ของตลาดและแนวโน้มของอุตสาหกรรม 

ภาพรวมตลาดเคร่ืองดื่ม “น า้อดัลม”   
อตุสาหกรรมการผลติและจดัจ าหนา่ยน า้อดัลมเป็นอตุสาหกรรมขนาดใหญ่ ซึง่ต้องใช้เคร่ืองจกัรทนัสมยัในการ

ผลติและการควบคมุคณุภาพรวมทัง้แรงงานในด้านการขนสง่และการจดัจ าหนา่ยสนิค้าสูม่ือผู้บริโภค ทัง้ยงัเป็นธุรกิจที่
สนบัสนนุอตุสาหกรรมอื่นๆอีกเชน่อตุสาหกรรม น า้ตาล ขวดแก้ว ขวดพลาสติก ลงัพลาสติก ฝาจกุจีบ เป็นต้น สภาพการ
แขง่ขนัของอตุสาหกรรมน า้อดัลมเกิดขึน้ตลอดทัง้ปี มีผู้ประกอบการรายใหม ่ๆ เข้ามาในตลาดเพิม่ขึน้ ในปัจจบุนัอตัราการ
เจริญเติบโตของตลาดน า้อดัลมไมส่งูนกั เนื่องจากมีเคร่ืองดื่มประเภทอื่นเข้าสูต่ลาดเคร่ืองดืม่เป็นจ านวนมาก รวมทัง้การ
เปลีย่นแปลงกระแสความนิยมบริโภคเคร่ืองดื่มอื่นๆ ของผู้บริโภค อาทิเช่น น้าดื่ม น้าผลไม้ น้าแร่และนม เป็นต้น จึงท าให้
การแขง่ขนัในธุรกิจน า้อดัลมยิง่เพิ่มความรุนแรงมากขึน้อีก  

 
ที่มา: Marketeer 
ปัจจยัของความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจน า้อดัลม ได้แก่ การมีสนิค้าที่มีคณุภาพได้มาตรฐาน การให้บริการท่ีด ี

และการตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้อยา่งรวดเร็ว ซึง่โอกาสส าหรับการด าเนินธุรกิจเคร่ืองดื่มนัน้จะขึน้อยูก่บัการ
มีช่องทางการจ าหนา่ยเพื่อเข้าถึงผู้บริโภคเพิ่มขึน้ การขยายตวัทางธุรกิจของลกูค้า อนัได้แก่ ห้าง ตลาดค้าสง่ค้าปลกีขนาด
ใหญ่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านค้าสะดวกซือ้ ร้านอาหารฟาส์ตฟู้ ด เป็นต้น อตัราเจริญเติบโตของธุรกิจดงักลา่วขึน้อยูก่บั
ปัจจยัพืน้ฐานของเศรษฐกิจภายในประเทศเป็นส าคญั  
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แนวโน้มการเจริญเติบโต และการพฒันาของอตุสาหกรรมน า้อดัลม เป็นผลจากการสง่เสริมและขยายกิจกรรม
ทางด้านการตลาดเป็นเกณฑ์ ซึง่รวมถึงการโฆษณา การจดัการสง่เสริมการขาย การพฒันาผลติภณัฑ์ และบรรจภุณัฑ์
ใหม่ๆ หรือการแนะน าสนิค้ารสชาติใหมเ่พื่อดงึดดูใจผู้บริโภค เป็นผลให้การขยายตวัของอตุสาหกรรมมีอยูอ่ยา่งตอ่เนื่อง  

การแขง่ขนัในธุรกิจน า้อดัลมมีความรุนแรง โดยเฉพาะการแขง่ขนัในด้านราคา โดยเน้นจดุขายด้วยปริมาณที่
มากกวา่ในราคาทีถ่กูกวา่ 
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เอกสารแนบ 2 
ข้อมูลของบุคคลที่เกี่ยวโยงกนั (KSS4 และ WTT) 

 
1. บริษัท เกษมทรัพย์สิริ 4 จ ากดั  
1.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท 
ช่ือบริษัท : บริษัท เกษมทรัพย์สริิ 4 จ ากดั (“KSS4”) 
ที่ตัง้ส านกังานใหญ่   : 195 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชัน้ 54 ถนนสาทรใต้ ยานนาวา  
 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  
โทรศพัท์ : (02) 652-1111 
ประเภทธุรกิจ : พฒันาอสงัหาริมทรัพย์  
เลขทะเบียนบริษัท : 0104557011615 
ทนุจดทะเบียน     :     100,000 บาท (หุ้นสามญั 10,000 หุ้น มลูคา่ทีต่ราไว้หุ้นละ 10 บาท) 
ทนุท่ีช าระแล้ว     :     100,000 บาท (หุ้นสามญั 10,000 หุ้น มลูคา่ทีต่ราไว้หุ้นละ 10 บาท) 
 
1.2 ผู้ถอืหุ้นและคณะกรรมการของบริษัท 

WTT เป็นผู้ ถือหุ้นสงูสดุของ KSS4 โดยถือจ านวนทัง้สิน้ 9,997 หุ้น หรือ ร้อยละ 99.97 โดยรายละเอียดของผู้ ถือ
หุ้นทัง้หมดของ KKS4 ณ วนัท่ี 29 กนัยายน 2557 มีรายละเอยีดดงัตอ่ไปนี ้ 

 
No รายชื่อผู้ถอืหุ้น KSS4  จ านวนหุ้น % 
1. บริษัท วฒันพฒัน์เทรดดิง้ จ ากดั  9,997  99.97 
2. นายขวนัชยั ชเูกียรติขจรเดช 1 0.01 
3. นางทศันี เนตรม ี 1 0.01 
4. นางสาวอญัชล ีเตมีรักษ์  0.01 

รวม 10,000 100.00 
 ที่มา: กระทรวงพาณิชน์ (มลูคา่หุ้นละ 10 บาท) 
 

1.3 คณะกรรมการบริษัท 
รายช่ือคณะกรรมการ ณ วนัท่ี 2 ตลุาคม 2557 

1. นาย ขวญัชยั ชเูกียรติขจรเดช 
2. นางทศันี เนตรม ี
3. นางสาวอญัชลุ ีเตมีรักษ์ 

 
1.4 ความเกี่ยวโยงกันของผู้ท ารายการ 
 ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ KSS4 เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่กลุม่เดียวกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ กลา่วคือ KSS4 มีผู้
ถือหุ้นรายใหญ่คือ WTT ซึง่ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.97 ของหุ้นท่ีจ าหนา่ยแล้วทัง้หมดของ KSS4 โดย WTT มีผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่คือ TCCH ซึง่ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 70.00 ของหุ้นท่ีจ าหนา่ยแล้วทัง้หมดของ WTT ทัง้นีผู้้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ 
TCCH คือกลุม่สริิวฒันภกัด ี(ถือหุ้นใน TCCH สดัสว่นร้อยละ 50.96 ของหุ้นท่ีจ าหนา่ยแล้วทัง้หมด)และเป็นผู้ ถือหุ้นสงูสดุ
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ของบริษัทฯ โดย กลุม่ สริิวฒันภกัดี ถือหุ้นสดัสว่นร้อยละ 51.00 ของหุ้นท่ีจ าหนา่ยแล้วทัง้หมดของ SRW ทัง้นี ้SRW ซึง่
เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ TBEV โดยถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 45.27 ของหุ้นท่ีจ าหนา่ยแล้วทัง้หมดของ TBEV ทัง้นี ้TBEV เป็น
ผู้ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.99 ใน TBEVL ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 64.66 ของหุ้นท่ีจ าหนา่ยแล้วทัง้หมดบริษัทฯ
โดยความสมัพนัธ์ของทัง้สองบริษัทมีโครงสร้างดงัตอ่ไปนี ้
 

 
 

ที่มา: บริษัทฯ 
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2. บริษัท วัฒนพัฒน์เทรดดิง้ จ ากัด  
2.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท 
 ช่ือบริษัท : บริษัท วฒันพฒัน์เทรดดิง้ จ ากดั (“WTT”) 
ที่ตัง้ส านกังานใหญ่   : 195 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชัน้ 54 ถนนสาทรใต้ ยานนาวา  
 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  
ที่ตัง้สาขายอ่ย          : 1. เลขที่ 63 ถ.วิทย ุแขวงลมุพินี  เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 
 2. เลขที่ 1858 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท์ : (02) 652-1111  
ประเภทธุรกิจ : ลงทนุในหลกัทรัพย์และอสงัหาริมทรัพย์ รวมทัง้ให้เช่าอาคารส านกังานและอาคารชุด พร้อมทัง้

ให้บริการด้านสาธารณปูโภค  
เลขทะเบียนบริษัท : 0105553125773 
ทนุจดทะเบียน : 7,650,000,000 บาท (หุ้นสามญั 76,500,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) 
ทนุท่ีช าระแล้ว     :      7,650,000,000 บาท (หุ้นสามญั 76,500,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) 

 
2.2 ประวัติความเป็นมาของบริษัท 
 บริษัท วฒันพฒัน์เทรดดิง้ จ ากดั (“WTT”) เกิดขึน้จากการควบรวมกนัระหวา่งสองบริษัท ได้แก ่ บริษัท วฒัน
พฒัน์เทรดดิง้ จ ากดั และ บริษัท ช.ชนะอนนัตพาณิชย์ จ ากดั ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ โดยมีการควบรวม
เมื่อวนัท่ี 11 ตลุาคม 2553 ซึง่หลกัจากการควบรวม WTT ได้ด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัการลงทนุในหลกัทรัพย์และ
อสงัหาริมทรัพย์ รวมทัง้ให้เชา่อาคารส านกังานและอาคารชดุ พร้อมทัง้ให้บริการด้านสาธารณปูโภค 

 
2.3 ผู้ถอืหุ้น 
 กลุม่ผู้ ถือหุ้นท่ีถือหุ้น ณ วนัท่ี 29 กนัยายน 2557 
 

No รายชื่อผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้น % 
1. บริษัท ที่ซีซี โฮลอิง้ จ ากดั 53,550,001  70.00 
2. บริษัท บางนาพฒันกิจ จ ากดั  22,949,998 29.99 
3. บริษัท นครช่ืน จ ากดั 1 0.01 

รวม 76,500,000 100.00 
ที่มา: ส าเนารายชื่อผู้ ถือหุ้น WTT 
 

2.4 กรรมการบริษัท 
 รายช่ือคณะกรรมการ ณ วนัท่ี 1 ตลุาคม 2557 

1. นายชยัพงศ์ ภูส่นุทรศรี 
2. นายโกสทิธ์ิ ศรีเศรษฐพนัธ์ 
3. นางทศันี เนตรม ี
4. นายมนตรี ศรีสกลุเมฆี 
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5. นายวรเทพ ส าราญทวิาวลัย์ 
6. นายทศพร คิดเห็น 
7. นางเรวดี พคัค์สนุทร 
8. นางสาวอญัชลุ ีเตมีรักษ์ 

 
2.5 สรุปรายการส าคัญในงบการเงนิ 

งบแสดงฐานะการเงิน 
(หน่วย: ล้านบาท) 

 รายการ 2554 2555 2556 

สินทรัพย์       
สินทรัพย์หมุนเวียน       
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด  23.28 11.81 22.85 
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 37.55 24.15 42.64 
ลกูหนีต้ามสญัญาแลกเปลี่ยนลว่งหน้า-สทุธิ - -  191.70  
เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการที่เก่ียวข้องกนั 6,787.42 4,940.20 10,298.68 
สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น 0.91 1.83 75.61 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 6,849.15 4,977.99 10,631.49 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       
เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย 666.20 - - 
เงินลงทนุระยะยาวอื่น-สทุธิ 1,228.69 4,262.63 13,549.59 
อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 6,597.32 6,534.30 6,597.48 
สว่นปรับปรุงอาคารเชา่และอปุกรณ์สทุธิ 19.17 19.78 15.17 
สิทธิการเชา่-สทุธิ 145.91 138.56 131.21 
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 28.96 19.97 149.66 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 8,686.25 10,975.24 20,443.11 
รวมสินทรัพย์ 15,535.40 15,953.24 31,074.60 
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(หน่วย: ล้านบาท) 

 รายการ 2554 2555 2556 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น      

หนีสิ้นหมุนเวียน         
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

 
71.77 99.05 39.63 

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากบคุคลและกิจการที่เก่ียวข้องกนั 801.70 1,215.44 15,563.32 
เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน - -  6,521.23 
เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน-สว่นที่ถึงช าระภายใน 1 ปี 140.00 140.00 - 
รายได้คา่เชา่รับลว่งหน้าจากอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ      
    รอตดับญัชีที่จะถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี - -  74.45 
หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 

 
17.87 1.96 4.62 

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 
 

1,031.34 1,456.46 22,203.25 
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน 

 
      

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน-สทุธิ 1,445.00 1,305.00 -  
ประมาณการหนีส้ินผลประโยชน์พนกังาน 1.43 1.64 1.83 
รายได้คา่เชา่รับลว่งหน้าจากอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ      
    รอตดับญัชี-สทุธิ 

 
-  -  2,593.44 

หนีส้ินไมห่มนุเวียนอื่น-เงินค า้ประกนั 29.12 36.52 7.98 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 

 
1,475.55 1,343.16 2,603.24 

รวมหนีสิ้น   2,506.89 2,799.62 24,806.50 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 

 
      

ทนุเรือนหุ้น 
   

      
ทนุจดทะเบียน 

  
      

   หุ้นสามญัจ านวน 76,500,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 100บาท 7,650.00 7,650.00 7,650.00 

ทนุที่ออกและช าระเต็มมลูคา่แล้ว     
 

    
   หุ้นสามญัจ านวน 76,500,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 100บาท 7,650.00 7,650.00 7,650.00 
ก าไรที่ยงัไมเ่กิดขึน้จากการเปลี่ยนแปลงมลูคา่
เงินลงทนุ    

19.40 - -  

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม 
   

      
   จดัสรรแล้ว 

   
      

      ส ารองตามกฎหมาย 
   

2.67 2.67 277.67 
      ส ารองทัว่ไป 

   
-   -  - 

   ยงัไม่จดัสรร 
   

5,356.44 5,500.95 (1,659.57) 
รวมสว่นของบริษัทใหญ่   13,028.51 13,153.62 6,268.10 
สว่นได้เสยีที่ไมมี่อ านาจควบคมุ - - -  
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 

 
13,028.51 13,153.62 6,268.10 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 15,535.40 15,953.24 31,074.60 
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  งบก าไรขาดทนุ 

(หน่วย: ล้านบาท)  

 รายการ 2554 2555 2556 

รายได้       

รายได้คา่เชา่จากอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 173.64 186.60 171.52 
รายได้คา่บริการ 47.04 36.52 33.79 
ดอกเบีย้รับ 143.30 231.09 359.11 
รายได้เงินปันผล 7,914.66 25.05 3.38 
หนีส้งสยัจะสญูปรับกลบับญัชี - 98.62 18.27 
ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ - 148.58 - 
ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุ - 66.32 - 
รายได้อ่ืน 2.29 1.45 3.20 
รวมรายได้ 8,280.93 794.23 589.27 
ค่าใช้จ่าย       

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 334.96 348.87 400.19 
ขาดทนุจากการลดมลุคา่เงินลงทนุ  165.65 179.08 1,468.43 
หนีส้งสยัจะสญู  134.28 - - 
ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยน - - 113.01 
ขาดทนุจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ - - 0.42 
ขาดทนุจากการจ าหน่ายเงินลงทนุ - - 32.38 
รวมค่าใช้จ่าย 634.90 527.95 2,014.44 
ก าไร(ขาดทนุ)ก่อนต้นทนุทางการเงินและภาษีเงินได้ 7,646.03 266.28 (1,425.17) 
ต้นทนุทางการเงิน (157.41) (111.77) (235.39) 
ก าไร(ขาดทนุ)ก่อนภาษีเงินได้นิติบคุคล 7,488.61 154.52 (1,660.57) 
ภาษีเงินได้นิติบคุคล 0.00 (10.01) 0.00 
ก าไร(ขาดทุนส าหรับงวด 7,488.61 144.51 (1,660.57) 

 
อตัราสว่นทางการเงินท่ีส าคญั  

 อัตราส่วนทางการเงนิ 2554 2555 2556 
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 6.64 3.42 0.48 
อตัราก าไรขัน้ต้น* -1.38% -15.83% -33.07% 
อตัราก าไรสทุธิ 90.43% 18.19% -281.80% 
อตัราผลตอบแทนตอ่ผู้ ถือหุ้น 80.60% 1.10% -17.10% 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์  54.96% 0.92% -7.06% 
อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 0.19 0.21 3.96 
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2.6 ค าอธิบายผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงนิ 
2.6.1 ผลการด าเนินงาน 

รายได้ 
ปี 2555 บริษัทมีรายได้รวมทัง้สิน้จ านวน 794.23 ล้านบาท ลดลง 7,486.69 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 90.41 

จากงวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้า ประกอบด้วยรายการท่ีส าคญัดงัตอ่ไปนี ้ 
- รายได้คา่เช่าจากอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ 186.60 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 12.96 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 

7.47 จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน  
- รายได้จากดอกเบีย้รับ 231.09 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 87.79 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 61.27 จากงวดเดียวกนั

ของปีก่อน 
- รายได้เงินปันผล 25.05 ล้านบาท ลดลง 7,889.60 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 99.68 จากงวดเดียวกนัของปี

ก่อน 
- บริษัทมีก าไรจากการจ าหนา่ยสนิทรัพย์จ านวน 148.58 ล้านบาท ซึง่ในปี 2554 ไมม่ีรายการนีเ้กิดขึน้ 
ปี 2556  บริษัทมีรายได้รวมทัง้สิน้จ านวน 589.27 ล้านบาท ลดลง 204.97 บาท หรือลดลงร้อยละ 25.81 จาก

งวดเดียวกนัของปีก่อน ประกอบด้วยรายการท่ีส าคญัดงัตอ่ไปนี ้ 
- รายได้คา่เช่าจากอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ 171.52 ล้านบาท ลดลง 15.08 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 

8.08 จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน  
- รายได้จากดอกเบีย้รับจ านวน 359.11 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 128.03 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 55.40 จากงวด

เดียวกนัของปีก่อน  
- บริษัทไมม่ีก าไรจากการขายสนิทรัพย์เกิดขึน้ในปี 2556  

 
ค่าใช้จ่าย 
ปี 2555 บริษัทมีคา่ใช้จ่ายรวมทัง้สิน้จ านวน  527.95 ล้านบาท ลดลง 106.95 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 16.85 

จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน จากการบริหารจดัการท่ีมีประสทิธิภาพมากขึน้ โดยคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 66.47 ของรายได้
รวม 

ปี 2556 บริษัทมีคา่ใช้จา่ยรวมทัง้สิน้จ านวน 2,014.44 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,486.49 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 
281.56% จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน เนื่องจากบริษัทมีการขาดทนุจากมลูคา่การลงทนุจ านวน 1,468.43 ล้านบาทเพิ่ม
ขึน้มา  โดยคา่ใช้จา่ยรวมคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 341.86 ของรายได้รวม 
 

ก าไรสุทธิ 
ณ สิน้ปี 2555 บริษัทมีก าไรสทุธิส าหรับงวดจ านวน 144.51 ล้านบาท ลดลง 7,344.11 ล้านบาท หรือลดลงร้อย

ละ 98.07 เมื่อเทยีบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน เนื่องจากบริษัทมีรายได้จากเงินปันผลที่ลดลงจ านวนมาก 
ณ สิน้ปี 2556 บริษัทมีการขาดทนุส าหรับงวดจ านวน 1,660.57 ล้านบาท โดยขาดทนุเพิม่ขึน้ 1,805.08 ล้าน

บาท หรือร้อยละ 1,249.12 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน เนื่องจากบริษัทขาดทนุจากมลูคา่เงินลงทนุท่ีลดลง 
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2.6.2 ฐานะทางการเงนิ 
สินทรัพย์ 

 ณ สิน้ปี 2555 บริษัทมีสนิทรัพย์รวมทัง้สิน้ 15,953.24 ล้านบาทเพิ่มขึน้ 417.83 หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 2.69 เมื่อ
เทียบกบัปี 2554 ประกอบด้วยรายการท่ีส าคญัคือ เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนัจ านวน 4,940.20 ล้านบาท 
ลดลง 1,847.21 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 27.22 เงินลงทนุระยะยาวอื่น-สทุธิ 4,262.63 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 3,033.95 
ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 246.93 เนื่องจากบริษัทมกีารลงทนุในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมเพิ่มขึน้จากปีก่อน  และ
อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุจ านวน 6,534.30 ล้านบาท ลดลง 63.02 ล้านบาท หรือ ลดลงร้อยละ 0.96 เมื่อเทียบกบัสิน้
ปี 2554 
 ณ สิน้ปี 2556 บริษัทมีสนิทรัพย์รวมทัง้สิน้ 31,074.60 ล้านบาทเพิ่มขึน้ 15,121.36 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 
94.79 เมื่อเทียบกับสิน้ปี 2554 ประกอบด้วยรายการที่ส าคญัดังต่อไปนี ้เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่กิจการที่เก่ียวข้องกัน
จ านวน 10,298.68 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 5,358.47 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 108.47 เงินลงทุนระยะยาวอื่น-สุทธิ 
13,549.59 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 9,286.96 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 217.89  เนื่องจากบริษัทมีการลงทนุในบริษัทย่อย
และบริษัทร่วมเพิ่มขึน้จากปีก่อน  และอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุจ านวน 6,597.48 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 63.81 ล้านบาท 
หรือ ลดลงร้อยละ 0.97 เมื่อเทียบกบั ณ สิน้ปี 2555 
 

หนีส้นิ 
ณ สิน้ปี 2555 บริษัทมีหนีส้ินรวม 2,799.62 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 292.73 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 11.68 จาก 

ณ สิน้ปี 2554 ประกอบด้วยรายการท่ีส าคญัได้แก่ เงินกู้ยืมระยะสัน้จากบคุคลและกิจการที่เก่ียวข้องกนัจ านวน 1,215.44 
ล้านบาท เพิ่มขึน้ 413.74 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 51.61 และ เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน-สทุธิจ านวน 
1,305.00 ลดลง 140.00 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 9.69 เมื่อเทียบกบั ณ สิน้ปี 2554  

ณ สิน้ปี 2556 บริษัทมีหนีส้นิรวม 24,806.50 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 22,006.88 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 786.07 
จาก ณ สิน้ปี 2555 ประกอบด้วยรายการที่ส าคญัได้แก่เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินจ านวน 6,521.23 ล้านบาท 
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าจากอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรอตดับัญชี -สทุธิจ านวน 2,593.44 ซึ่งปีก่อนหน้าไม่มีสอง
รายการนีเ้กิดขึน้ เงินกู้ยืมระยะสัน้จากบคุคลและกิจการที่เก่ียวข้องกนัจ านวน  15,563.32 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 14,347.88 
ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 1,180.47 เมื่อเทียบกบั ณ สิน้ปี 2555 
 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 
ณ สิน้ปี 2555 บริษัทมีสว่นของผู้ถือหุ้น 13,153.62 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 125.10 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 0.96

จาก ณ สิน้ปี 2554  
 ณ สิน้ปี 2556 บริษัทมีสว่นของผู้ ถือหุ้น 6,268.10 ล้านบาท ลดลง 6,885.52 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 52.35 

จาก ณ สิน้ปี 2555 เนื่องจากบริษัทมีการกู้ เงินระยะสัน้จากบคุคลที่เก่ียวข้องกนั เพื่อลงทนุในสนิทรัพย์ 
 

2.7 ภาวการณ์ อุปสงค์และแนวโน้มของตลาดคอนโดมเินียม 
  ภาวการณ์ของตลาดคอนโดมิเนยีม 
  จ านวนคอนโดมิเนยีมทีเ่ปิดขายใหมใ่นไตรมาสที่ 2 ปี 2557 สงูกวา่ไตรมาสเดียวกนัในปี 2556 หลายโครงการ
เลือ่นการเปิดขายมาจากไตรมาสที่ 4 ปี 2556 และ ไตรมาสที่ 1 ปี 2557 เนื่องจากได้รับผลกระทบจากปัญหาการเมืองใน
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ประเทศไทย ซึง่มีผลตอ่ภาวะเศรษฐกิจตัง้แตไ่ตรมาสที่ 4 ปี 2556 และไตรมาสที่ 1 ปี 2557 แตว่า่ตัง้แตค่ณะรักษาความ
สงบแหง่ชาติ (คสช.) เข้ายดึอ านาจในเดือนพฤษภาคม เร่ิมมีสญัญาณบวกมากขึน้ โครงการคอนโดมิเนียมหลายโครงการ
เปิดขายในเดือนมถินุายน ปี 2557 จ านวน 7,000 ยนูิต ในขณะที่มีคอนโดมิเนยีมเปิดขายในเดือนเมษายน และพฤษภาคม 
เพียงแคป่ระมาณ 5,000 ยนูิตเทา่นัน้ ในไตรมาสที่ 2 ปี 2557 มีคอนโดมิเนียมเปิดขายประมาณ 12,710 ยนูิต เพิ่มขึน้
ประมาณ 26% จากไตรมาสที่ 1 ปี 2557 ผู้ประกอบการหลายรายมีแผนท่ีจะเปิดขายโครงการใหมใ่นชว่งคร่ึงหลงัปี 2557 
ดงันัน้จ านวนคอนโดมิเนยีมที่คาดวา่จะเปิดขายในปี 2557 คาดวา่จะมีจ านวนมากกวา่ 50,000 ยนูิต แตต้่องขึน้อยูก่บั
สถานการณ์ของตลาดในอนาคตด้วย 
  แผนภมูิแสดงจ านวนคอนโดมิเนยีมที่เปิดขายใหมใ่นชว่งไตรมาสที่ 1 พ.ศ.2555 – ไตรมาสที่ 2 พ.ศ.2557 โดย
จ าแนกรายไตรมาส 

 
ที่มา: ฝ่ายวิจยั คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชัน่แนลประเทศไทย 
 

 อปุสงค์ของอตุสาหกรรมอสงัหาริมทรัพย์ 
 ดชันีความเหมาะสมในการซือ้บ้านหลงัใหมจ่ากการส ารวจของศนูย์พยากรณ์เศรษฐกิจ และธุรกิจมหาวิทยาลยั
หอการค้าไทย ณ เดือนมิถนุายนพ.ศ.2557 เพิ่มขึน้อยา่งเห็นได้ชดัจากเดือนเมษายน และพฤษภาคม พ.ศ.2557 หลงัจาก
ที่ คสช. ยดึอ านาจในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2557 และมีการจดัตัง้คณะท างานรวมทัง้ออกนโยบาย และมาตรการตา่งๆ 
เพื่อขบัเคลือ่นประเทศไทยอีกครัง้ คนไทยสว่นใหญ่มีความเช่ือมัน่มากขึน้ในการใช้จ่ายมากกวา่ชว่ง 6 เดือนก่อนหน้านี ้
และมีความเช่ือมัน่ในการซือ้ที่อยูอ่าศยัใหมม่ากขึน้ในเดือนมิถนุายน พ.ศ.2557 แม้วา่ ดชันีจะยงัคงต ่ากวา่ชว่งไตรมาสที่ 1 
พ.ศ.2556 แตว่า่ยงัสามารถนบัได้วา่เป็นสญัญาณบวกส าหรับตลาดอสงัหาริมทรัพย์ และหวงัวา่จะเพิ่มขึน้ตอ่เนื่องตอ่ไป
ในอนาคต  
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กราฟดชันีความเหมาะสมในการซือ้บ้านหลงัใหม ่ณ เดือนมิถนุายน พ.ศ.2557 

 
ที่มา: ศนูย์พยากรณ์เศรษฐกิจ และธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย และฝ่ายวิจยั คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชัน่แนล ประเทศไทย 
 

แนวโน้มของตลาดคอนโดมิเนยีมในอนาคต 

ตลาดคอนโดมิเนียมในคร่ึงปีหลงัของปี 2557 คาดวา่จะมีการขยายตวัมากกวา่ที่คาดการณ์ในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 
2557 หลงัจากที่ความเช่ือมัน่ของทัง้ผู้ซือ้และผู้ประกอบการกลบัมาในเดือนมิถนุายน จ านวนของคอนโดมิเนียมที่เปิดขาย
ในปี 2557 นา่จะมจี านวนมากกวา่ 50,000 ยนูิต และอตัราการขายเฉลีย่จะมากกวา่ช่วงคร่ึงแรกปี 2557 

ราคาขายเฉลีย่ของคอนโดมิเนยีมที่เปิดขายใหมใ่นไตรมาสที่ 2 ปี 2557 เพิ่มขึน้จากไตรมาสแรกประมาณ 17% 
เนื่องจากมีคอนโดมเินียมหลายโครงการเปิดขายในพืน้ท่ีเมืองชัน้ใน และอยูใ่กล้กบัสถานีรถไฟฟ้า และรถไฟใต้ดิน ดงันัน้
ราคาขายเฉลีย่ในชว่งคร่ึงหลงัปี 2557 จะสงูกวา่ช่วงหกเดือนแรกของปีประมาณ 10% หลงัจากทีผู่้ประกอบการพยายาม
คงราคาขายไว้ หรือปรับเพิ่มขึน้ไมม่ากในชว่งไตรมาสที่ 1 

โครงการระบบขนสง่มวลชนบางเส้นทางในกรุงเทพมหานครยงัคงด าเนินการก่อสร้างอยา่งตอ่เนื่อง และบาง
เส้นทางใหมก็่เดินหน้าตามแผนเดิมหลงัจากที่ คสช. ประกาศนโยบายเก่ียวกบัโครงการพฒันาระบบสาธารณปูโภค 
เส้นทางระบบขนสง่มวลชนที่อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง และอยูใ่นแผนการพฒันาเป็นปัจจยัหลกับวกในการขบัเคลือ่นตลาด
อสงัหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะตลาดคอนโดมิเนยีม 




