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คําย่อ ชือเต็ม 

 

บริษัทฯ หรือ OISHI บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

โออิชิ เทรดดิง  บริษัท โออิชิ เทรดดงิ จํากัด 

กลุ่มบริษัทฯ  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย อนัได้แก่ บริษัท โออิชิ เทรดดิง จํากัด 

บริษัท โออิชิ ราเมน จํากัด และบริษัท โออิชิ  อินเตอร์เนชนัแนล โฮลดิง ลิมิเต็ด 

นําตาลชลบรีุ บริษัท อุตสาหกรรมนําตาลชลบรีุ จํากัด 

กลุ่มสิริวฒันภกัดี นายเจริญ สิริวฒันภักด ีและคุณหญิงวรรณา สิริวฒันภักด ี

ไทยเบฟ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) 

TPA บริษัท ไทยประเมินราคา ลินน์ ฟิลลิปส์ จํากดั 

AA บริษัท อเมริกัน แอ๊พเพรซลั (ประเทศไทย) จํากัด 

ทีปรึกษาทางการเงินอิสระ หรือ IFA  บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จํากดั  

ตลาดหลกัทรัพย์ฯ  ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

สํานกังาน ก.ล.ต. สํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ประกาศได้มาและจําหน่ายไป ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที ทจ. 20/2551 เรือง หลักเกณฑ์ในการทํารายการทีมี

นัยสําคัญทีเข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ และประกาศของ

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือง การเปิดเผยข้อมูลและการ

ปฏิบตักิารของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลง

วนัที 29 ตลุาคม 2547 และทีแก้ไขเพิมเติม  

ประกาศเกียวโยง รายการเกียวโยงตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ. 21/2551 เรือง

หลักเกณฑ์ในการทํารายการทีเกียวโยงกัน  ลงวันที 31 สิงหาคม 2551 และทีแก้ไข

เพิมเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือง การ

เปิดเผยข้อมลูและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการทีเกียวโยงกัน พ.ศ. 

2546 ลงวนัที 19 พฤศจิกายน  2546 และทีแก้ไขเพิมเตมิ 
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28 มีนาคม 2556 

 

เรียน ท่านผู้ ถือหุ้น 

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

 

เรือง ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกบัรายการได้มาซงึสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกนั 

 

ด้วยทีประชุมคณะกรรมการของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “OISHI”) ครังที 2/2556 เมือวันที 11 

มีนาคม 2556 มีมตเิห็นชอบในการเข้าทํารายการเกียวโยงกันระหว่างบริษัท โออิชิ เทรดดิง จํากัด (“โออิชิ เทรดดิง”) ซึงเป็นบริษัท

ย่อยของบริษัทฯ กบั บริษัท อตุสาหกรรมนําตาลชลบรีุ จํากดั ซึงเป็นนิติบุคคลทีมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดียวกันกับบริษัทฯ ใน

การซือทีดิน เนือทีรวม 182-2-19 ไร่ ซึงตงัอยู่เลขที 283/1 หมู่ที 3 ตําบลหนองชาก อําเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ตามโฉนดเลขที 

11500 เลขทีดนิ 22 หน้าสํารวจ 38 สําหรับโครงการก่อสร้างอาคารโรงงานและตดิตงัระบบของครัวกลางใหม่  

 

ปัจจบุนั โออิชิ เทรดดิง ได้เช่าทีดินดงักล่าวจากจากนําตาลชลบุรีสําหรับโครงการก่อสร้างอาคารโรงงานและติดตังระบบ

ของครัวกลางใหม่เป็นระยะเวลา 2 ปี นับตงัแต่วันที 1 สิงหาคม 2555 ถึงวนัที 31 กรกฎาคม 2557 ในอัตราค่าเช่าและบริการ

จํานวน 310,000 บาทตอ่เดอืน ต่อมาในวนัที 21 มกราคม 2556 นําตาลชลบุรีได้มีหนังสือเสนอขายทีดินดงักล่าวแบบยกแปลงใน

ราคารวม 146.04 ล้านบาท แก่โออิชิ เทรดดิง และบริษัทฯ ประสงค์ซือทีดินดงักล่าวสําหรับโครงการครัวกลางใหม่ของบริษัทฯ  

 

การเข้าทํารายการซอืทีดนิของโออิชิ เทรดดิง ซงึเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ (ณ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ ถือหุ้ นในโออิชิ 

เทรดดิง ร้อยละ 99.99 ของหุ้นทีออกและจําหน่ายแล้วของโออิชิ เทรดดิง) ดงักล่าวข้างต้น ถือเป็นรายการได้มาซึงสินทรัพย์ตาม

ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที ทจ. 20/2551 เรือง หลักเกณฑ์ในการทํารายการทีมีนัยสําคญัทีเข้าข่ายเป็นการได้มาหรือ

จําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ และประกาศของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือง การเปิดเผยข้อมูลและการ

ปฏิบตักิารของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวนัที 29 ตลุาคม 2547 และทีแก้ไขเพิมเติม 

(“ประกาศได้มาและจําหน่ายไป”) โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 2.01 ของมูลค่าสินทรัพย์รวม ซึงเป็นขนาดรายการสูงสุดตาม

เกณฑ์การคํานวณ คือ เกณฑ์มลูค่าของสินทรัพย์ รายการดงักล่าวจึงเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที 1 ซึงไม่เข้าเกณฑ์ทีบริษัทฯ

จะต้องเปิดเผยข้อมลูต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 

อย่างไรก็ดี เนืองจากบริษัทฯ และนําตาลชลบรีุ มีผู้ ถือหุ้นใหญ่เป็นกลุ่มบุคคลเดียวกัน ได้แก่ กลุ่มนายเจริญ สิริวฒันภักดี 

(“กลุ่มสิริวฒันภกัด”ี) โดยกลุ่มสิริวัฒนภักดีถือหุ้นบริษัทฯ ทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 79.66 ของจํานวนหุ้นทีออกและจําหน่ายได้

แล้วทังหมดของบริษัทฯ (ข้อมลู ณ วนัที 20 มีนาคม 2556) ผ่านการถือหุ้นในบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) (“ไทยเบฟ”) 

ซงึเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ (กลุ่มสิริวฒันภักดีถือหุ้นไทยเบฟร้อยละ 65.89 ของจํานวนหุ้นทีออกและจําหน่ายได้แล้วทังหมด

ของไทยเบฟ) ขณะทีกลุ่มสิริวัฒนภักดีถือหุ้นทางอ้อมในนําตาลชลบุรีผ่านบริษัท พรรณธิอร จํากัด (“พรรณธิอร”) และบริษัท 
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100.00% 

79.66%***

บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ 
65.89%** 

99.99% 

บจก.คริสตอลลา บมจ.โออิชิ กรุ๊ป  

บจก.พรรณธิอร 

กลุ่มสิริวัฒนภักดี* 

99.99% 99.99% 

บจก.โออิชิ ราเมน 

ผู้จะขายทีดนิ 

48.31% 

บจก.นําตาลชลบุรี 

51.43% 

บจก.โออิชิ เทรดดิง 

ผู้จะซือทีดิน 100.00% 

โออิชิ อินเตอร์เนชันแนล 

โฮลดิง ลิมเิต็ด 

คริสตอลลา จํากดั (“คริสตอลลา”) รวมในสดัส่วนร้อยละ 99.74 ของจํานวนหุ้นทีออกและจําหน่ายได้แล้วทังหมดของนําตาลชลบุรี 

(ข้อมลู ณ วนัที 30 มกราคม 2556) ซงึรายละเอียดความสมัพันธ์ปรากฏตามแผนภาพที 1 ด้วยเหตุนี การเข้าทํารายการดังกล่าวจึง

ถือเป็นรายการทีเกียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ. 21/2551 เรืองหลักเกณฑ์ในการทํารายการทีเกียว

โยงกัน  ลงวนัที 31 สิงหาคม 2552 และทีแก้ไขเพิมเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือง การ

เปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตักิารของบริษัทจดทะเบียนในรายการทีเกียวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวนัที 19 พฤศจิกายน  2546 และที

แก้ไขเพิมเตมิ (“ประกาศเกียวโยง”) โดยมีขนาดรายการร้อยละ 4.73 ของมูลค่าสินทรัพย์ทีมีตวัตนสุทธิ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2555 

(มลูคา่สินทรัพย์ทีมีตวัตนสทุธิ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2555 เท่ากับ 3,088.05 ล้านบาท) ซึงมากกว่าร้อยละ 3.00 ของมลูค่าทรัพย์สิน

ทีมีตวัตนสุทธิ ดงันนั บริษัทฯ ต้องขออนุมตักิารเข้าทํารายการจากทีประชมุผู้ถือหุ้น โดยต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมัติไม่ตํากว่า 3 ใน 

4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นทีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ ถือหุ้นทีมีส่วนได้เสีย รวมทัง

บริษัทฯ ต้องจัดให้มีทีปรึกษาทางการเงินอิสระเพือให้ความเห็นเกียวกับความสมเหตุสมผลของรายการ และความเป็นธรรมของ

ราคาและเงือนไขของรายการตอ่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เพือประกอบการพิจารณาอนมุตัิการทํารายการ   

 

แผนภาพท ี1 แผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ และนําตาลชลบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
หมายเหต ุ   * กลุ่มสิริวฒันภักดี ประกอบด้วย นายเจริญ สิริวฒันภักดี และคณุหญิงวรรณา สิริวฒันภักดี 

  ** ข้อมลูการถือหุ้นของไทยเบฟ ณ 28 สงิหาคม 2555 โดยกลุม่สริิวฒันภกัดีถือหุ้นทางอ้อมในไทยเบฟผา่นการถือหุ้นในบริษัทที
เกียวข้องร้อยละ 65.89 ได้แก่ บริษัท สริิวนา จํากัด ร้อยละ 45.27 Maxtop Management Corp. ร้อยละ 17.23 Risen Mark 
Enterprise Ltd. ร้อยละ 3.32 และ Golden Capital (Singapore) Ltd. ร้อยละ 0.06  

*** ข้อมลูการถือหุ้นของบริษัทฯ ณ 20 มีนาคม 2556 
- ข้อมลูการถือหุ้นของนําตาลชลบรีุ ณ 30 มกราคม 2556 ข้อมลูการถือหุ้นของพรรณธิอร ณ 30 เมษายน 2555 และข้อมูลการ

ถือหุ้นของคริสตอลลา ณ 31 มกราคม 2555 



รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงนิอสิระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกนั 
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               ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครังที 1/2556 เมือวันที 26 กุมภาพันธ์ 2556 ได้มีมติอนุมัติแต่งตงัให้บริษัท เจดี พาร์ท

เนอร์ จํากัด (“ทีปรึกษาทางการเงินอิสระ” หรือ “IFA”) ในฐานะทีปรึกษาทางการเงินทีได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) และเป็นอิสระจากบริษัทฯ เป็นทีปรึกษาทางการเงิน

อิสระในการให้ความเห็นเกียวกบัความสมเหตสุมผลของราคาและเงือนไขการเข้าทํารายการต่อผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ประกอบการ

พิจารณาอนมุตัิการทํารายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกันของบริษัทฯ ในครังนี    

 

รายงานของทีปรึกษาทางการเงินอิสระฉบบันี จดัทําขึนจากข้อมูลทีได้จากการสัมภาษณ์ และเอกสารทีได้รับจากบริษัทฯ 

และข้อมลูทีเผยแพร่ตอ่สาธารณชนทวัไป นอกจากนี ทีปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาถึงสภาวะเศรษฐกิจ ณ ปัจจุบัน ในการ

พิจารณาเพือให้ความเห็นในการเข้าทํารายการในครังนี ดงันัน หากข้อมลูทีใช้ในการศึกษานีมีการเปลียนแปลงไปอย่างมีนัยสําคญั

ในอนาคต อาจส่งผลให้ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเปลียนแปลงตามไปด้วย ซึงข้อมูลทีใช้ในการจัดทํารายงานฉบับนี 

เช่น 

 มติคณะกรรมการบริษัทฯ ทีเกียวข้องกบัการเข้าทํารายการ  

 สารสนเทศการเข้าทํารายการได้มาซงึสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกนัของบริษัทฯ  

 แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2553 – 2555 (แบบ 56-1) ของบริษัทฯ  

 งบการเงินของบริษัทฯ และโออิชิ เทรดดิง ทีผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาตของบริษัทฯ สําหรับปี

สินสดุวนัที 31 ธันวาคม 2553 – 2555 

 สญัญาทีเกียวข้องกบัการทํารายการ 

 ข้อมลูจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าทีของบริษัทฯ และโออิชิ เทรดดิง  

 ข้อมลูและเอกสารทีได้รับจากบริษัทฯ และโออิชิ เทรดดิง  

 รายงานประเมินมลูคา่สินทรัพย์ทีเกียวข้องกบัการทํารายการ ซึงจัดทําโดยบริษัทผู้ประเมินราคาอิสระ 

 

นอกจากนี การจดัทําความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระตงัอยู่ภายใต้สมมตฐิาน ดงันี 

 ข้อมลูและเอกสารทังหมด ซึงทีปรึกษาทางการเงินอิสระได้รับจากบริษัทฯ และโออิชิ เทรดดิง รวมถึงข้อมลูทีได้จาก

การสัมภาษณ์ผู้ บริหารของบริษัทฯ และโออิชิ เทรดดิง มีความครบถ้วน ถูกต้อง เป็นจริง และความเห็นทีแสดงไว้

สามารถเชือถือได้และใกล้เคยีงกับสภาพความจริง ณ ปัจจบัุน 

 ไม่มีเหตกุารณ์ใดทีได้เกิดขึน หรือกําลังจะเกิด หรือมีความเป็นไปได้ว่าจะเกิด ทีอาจจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ

ตอ่ผลประกอบการและสถานะทางการเงินของบริษัทฯ และโออิชิ เทรดดิง   

 สัญญาทางธุรกิจต่างๆ เกียวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ และโออิชิ เทรดดิง ทีทํากับคู่สัญญายังคงถูกต้องตาม

กฎหมาย มีผลบงัคบัใช้และผลผูกพนัตามสญัญา และไม่มีการเปลียนแปลงเงือนไข เพิกถอน หรือยกเลิก 

 

  ทงันี ทีปรึกษาทางการเงินอิสระได้จัดทํารายงานความเห็นเกียวกับการเข้าทํารายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียว

โยงกนัของบริษัทฯ ณ วนัที 11 มีนาคม 2556 และขอรับรองว่าได้ทําหน้าทีศึกษาและวิเคราะห์ข้อมลูต่างๆ ดังทีได้กล่าวมาข้างต้น 

ตามมาตรฐานวิชาชีพ และได้ให้เหตผุลบนพืนฐานของข้อมลูและการวิเคราะห์อย่างเทียงธรรม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น

รายย่อยของบริษัทฯ เป็นสําคญั  อย่างไรก็ดี ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระตงัอยู่บนสมมติฐานว่าข้อมลูและเอกสารที



รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงนิอสิระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกนั 
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ได้รับจากบริษัทฯ รวมถึงจากการสัมภาษณ์ผู้ บริหารของบริษัทฯ ตลอดจนข้อมูลทีเปิดเผยต่อสาธารณชน และข้อมูลอืนๆ ที

เกียวข้องเป็นข้อมูลทีถูกต้องและเป็นความจริงในขณะทีทีปรึกษาทางการเงินอิสระจัดทํารายงานความเห็นนี  ดงันัน หากข้อมูล

ดงักล่าวข้างต้นไม่ถกูต้อง และ/หรือไม่เป็นจริง และ/หรือไม่ครบถ้วน และ/หรือมีการเปลียนแปลงอย่างมีนัยสําคัญในอนาคต อาจ

ส่งผลกระทบตอ่ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นในครังนี ด้วยเหตนีุ ทีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่อาจ

ยืนยนัถึงผลกระทบทีอาจเกิดขึนตอ่บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นในอนาคตจากปัจจัยดงักล่าวได้ อีกทังความเห็นของทีปรึกษาทางการเงิน

อิสระในครังนี มีวตัถุประสงค์เพือให้ความเห็นแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อการเข้าทํารายการดังรายละเอียดข้างต้นเท่านัน โดยการ

ตดัสินใจลงคะแนนเสียงอนมุตัิสําหรับการเข้าทํารายการในครังนี อยู่ในดุลพินิจของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นสําคัญ ซึงผู้ ถือหุ้ นควร

จะศกึษาข้อมลูและพิจารณาเหตผุล ข้อด ีข้อด้อย ปัจจัยความเสียง ข้อจํากัด และความเห็นในประเด็นพิจารณาต่างๆ ทีเกียวข้อง

กบัการเข้าทํารายการดงักล่าวทีแนบมาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นในครังนีด้วยความรอบคอบระมัดระวงัก่อนลงมติ เพือ

พิจารณาอนุมัติการเข้าทํารายการดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม ทังนี การให้ความเห็นนีมิได้เป็นการรับรองผลสําเร็จของการเข้าทํา

รายการตา่งๆ รวมถึงผลกระทบทีอาจเกิดขึน และทีปรึกษาทางการเงินอิสระไม่ต้องรับผิดชอบต่อผลกระทบใดๆ ทีอาจเกิดขึนจาก

การเข้าทํารายการดงักล่าว ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางอ้อม 

 

  ทีปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาถึงความสมเหตสุมผลของรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกันของ

บริษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดงันี 

 

บทสรุปผู้บริหาร 

 

เมือวันที 11 มีนาคม 2556 ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทครังที 2/2556 ได้มีมติเห็นชอบให้โออิชิ เทรดดิง เข้าซือทีดิน

จํานวน 1 แปลง เนือทีรวม 182-2-19 ไร่ ซงึตงัอยู่ทีตาํบลหนองชาก อําเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี จากนําตาลชลบุรี ในราคา 146.04 

ล้านบาท คิดเป็นราคาไร่ละ 800,000 บาท หรือตารางวาละ 2,000 บาท  

 

ทงันี ในปัจจบุัน โออิชิ เทรดดงิได้ทําการเช่าทีดินแปลงดงักล่าวจากนําตาลชลบุรี โดยสัญญาเช่าทีดินและสัญญาบริการ

ฉบับลงวนัที 1 สิงหาคม 2555 มีอายสุัญญา 2 ปี เริมตงัแต่วันที 1 สิงหาคม 2555 – 31 กรกฎาคม 2557 คิดอัตราค่าเช่าทีดินและ

ค่าบริการสําหรับบริการระบบนําดิบและถนนในสถานทีเช่า รวมจํานวน 310,000 บาท/เดือน (รายละเอียดของสัญญาเช่าและ

สัญญาบริการแสดงในส่วนที 2 ข้อที 2.1.2 ของรายงานฉบับนี) โดยขณะนีโออิชิ เทรดดิง อยู่ระหว่างการก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ที

จะใช้เป็นครัวกลางสําหรับผลิตวัตถุดิบให้แก่ร้านอาหารญีปุ่ นของกลุ่มบริษัทฯ บนทีดินแปลงดงักล่าว เพือรองรับการขยายธุรกิจ

ด้านร้านอาหารญีปุ่ นของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต โดยโครงการก่อสร้างครัวกลางแห่งใหม่ดงักล่าวใช้เงินลงทุนประมาณ 545 ล้าน

บาท และคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จและเริมดาํเนินการผลิตได้ในไตรมาสที 4 ปี 2556  

 

เมือวันที 21 มกราคม 2556 นําตาลชลบุรีในฐานะผู้ ให้เช่าและผู้ ให้บริการได้ส่งหนังสือแจ้งให้โออิชิ เทรดดิงทราบว่า 

นําตาลชลบรีุมีความประสงค์จะขายทีดินให้แก่บุคคลอืน โดยกําหนดค่าทีดินแบบยกแปลงเป็นมลูค่ารวมทังสิน 146.04 ล้านบาท 

แต่เนืองจากในสญัญาเช่าทีดนิมีข้อกําหนดว่า ในกรณีทีนําตาลชลบรีุประสงค์จะขายทีดนิดงักล่าวในระหว่างระยะเวลาเช่า นําตาล

ชลบรีุต้องให้สิทธิเสนอขายทีดินดงักล่าวแก่โออิชิ เทรดดงิเป็นลําดบัแรก ด้วยเหตนีุ บริษัทฯ จึงมีมติให้โออิชิ เทรดดิงเข้าทํารายการ



รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงนิอสิระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกนั 
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ซือทีดินจากนําตาลชลบุรี เพือลดความเสียงจากการสินสุดสัญญาเช่าในอนาคต อันอาจส่งผลให้บริษัทฯไม่สามารถดําเนินงาน

โครงการครัวกลางใหม่ได้อย่างตอ่เนืองตามแผนทีวางไว้ ประกอบกับคา่ใช้จ่ายทีอาจเกิดขึนในการรือถอนสิงปลูกสร้างต่าง ๆ อีกทัง

การเข้าทํารายการจะส่งผลให้บริษัทฯได้มาซึงกรรมสิทธิ ทีดินในทําเลทีมีศกัยภาพ ไม่อยู่ในพืนทีประสบปัญหาอุทกภัย และตังอยู่

ใกล้กับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ของบริษัทฯ ซงึตงัอยู่ทีนิคมอตุสาหกรรมบางพลี จังหวดัสมทุรปราการ 

 

การเข้าทํารายการซอืทีดนิดงักล่าวถือเป็นรายการได้มาซงึสินทรัพย์ตามประกาศได้มาและจําหน่ายไป ซึงมีขนาดรายการ

สูงสดุเท่ากบัร้อยละ 2.01 นอกจากนี เนืองจากบริษัทฯ และนําตาลชลบุรี มีผู้ ถือหุ้นใหญ่เป็นกลุ่มบุคคลเดียวกัน ได้แก่ กลุ่มสิริวฒัน

ภกัด ีการเข้าทํารายการดงักล่าวจึงถือเป็นรายการทีเกียวโยงกันตามประกาศเกียวโยง โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 4.73 ของ

มลูค่าสินทรัพย์ทีมีตัวตนสุทธิ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2555 ซึงมากกว่าร้อยละ 3.00 ของมลูค่าทรัพย์สินทีมีตัวตนสุทธิ ซึงมากกว่า

ร้อยละ 3.00 ของมลูคา่ทรัพย์สินทีมีตวัตนสทุธิ ดงันนั บริษัทฯ ต้องขออนุมัติการเข้าทํารายการจากทีประชุมผู้ ถือหุ้น โดยต้องได้รับ

คะแนนเสียงอนุมตัไิม่ตํากว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ ถือหุ้นทีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วน

ของผู้ ถือหุ้นทีมีส่วนได้เสีย รวมทังบริษัทฯ ต้องจัดให้มีทีปรึกษาทางการเงินอิสระเพือให้ความเห็นเกียวกับความสมเหตสุมผลของ

รายการ และความเป็นธรรมของราคาและเงือนไขของรายการต่อผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ เพือประกอบการพิจารณาอนุมัติการทํา

รายการ  

  

ทีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่ การซอืทีดนิจากนําตาลชลบรีุในครังนี มีความเหมาะสม เนืองจาก 

1. ทําให้โออิชิ เทรดดิง ได้มาซงึกรรมสิทธิ ในทีดนิอันเป็นทีตงัของโครงการลงทุนในครัวกลางแห่งใหม่ของกลุ่มบริษัทฯ 

โดยมีเงินลงทุนรวม ณ 28 กุมภาพันธ์ 2556 จํานวน 106.46 ล้านบาท ซึงจะช่วยลดความเสียงต่างๆ ทีอาจจะ

เกิดขึนจากการลงทุนบนพืนทีเช่าอันเกิดจากการสินสุดของสัญญาเช่าไม่ว่าด้วยเหตใุดๆ ก็ตาม เช่น ความเสียงที

ผู้ให้เช่าจะบอกเลิกสัญญาก่อนกําหนดเนืองจากประสงค์จะขายทีดินดงักล่าวให้แก่บุคคลอืน เป็นต้น ซึงอาจส่งผล

กระทบตอ่การประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท อีกทัง กลุ่มบริษัทฯ อาจต้องสูญเสียโอกาสในการใช้ประโยชน์จากสิง

ปลูกสร้างและระบบสาธารณปูโภคทีได้ลงทนุ รวมทงัอาจมีภาระค่าใช้จ่ายในการรือถอนสิงปลูกสร้างดงักล่าว และ

จดัหาพืนทีตงัครัวกลางแห่งใหม่ด้วย 

2. ทําให้โออิชิ เทรดดิงได้มาซึงทีดินทีมีศักยภาพเพือรองรับการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต โดยทีดิน

ดงักล่าวมีข้อได้เปรียบด้านทําเลทีตังมากกว่าทีตังโรงงานของกลุ่มบริษัทฯ ในปัจจุบัน  เนืองจากไม่อยู่ในพืนที

ประสบปัญหาอุทกภัยและอยู่ใกล้สํานกังานของบริษัทผู้ให้บริการโลจิสติกส์ของกลุ่มบริษัทฯ รวมทังมีเนือทีดินเพียง

พอทีจะรองรับแผนการลงทนุก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ของกลุ่มบริษัทฯ ทีจะเกิดขึนในระยะยาว 

3. ช่วยลดความเสียงทีอาจจะเกิดขึนจากการเช่าสินทรัพย์ในระยะยาว เช่น ภาระค่าใช้จ่ายทีอาจเพิมขึน ในกรณีที

เจ้าของทีดินรายใหม่ประสงค์จะให้บริษัทฯ เช่าทีดินดงักล่าว แตมี่การเปลียนแปลงอัตราค่าเช่าและเงือนไขต่างๆ ซึง

ทําให้สิทธิของของโออิชิ เทรดดงิ ในฐานะผู้ เช่าด้อยลง 

4. ราคาในการได้มาซึงสินทรัพย์ที 146.04 ล้านบาท อยู่ในช่วงราคายุติธรรมทีประเมินโดยผู้ประเมินราคาสินทรัพย์

อิสระ ซึงมลูคา่ยตุิธรรมของทีดินทีประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระมีมลูคา่ 146.00 ล้านบาท และ 149.69 ล้านบาท  

(รายละเอียดการประเมินราคาของผู้ประเมินราคาสินทรัพย์อิสระปรากฎในส่วนที 2 ข้อ 2.3.1 ของรายงานฉบบันี) 



รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงนิอสิระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกนั 
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5.     เงือนไขและข้อกําหนดในสญัญาจะซอืจะขายเป็นเงือนไขปกติของการซอืขายอสงัหาริมทรัพย์โดยทวัไปและไม่ทําให้

บริษัทฯ เป็นฝ่ายเสียประโยชน์แตอ่ย่างใด 

 

ดงันนั ผู้ ถือหุ้นควรอนุมตัิการเข้าทํารายการดงักล่าว อย่างไรก็ตาม การเข้าทํารายการดงักล่าวมีข้อด้อยและความเสียงที

ผู้ ถือหุ้นควรพิจารณาเพิมเติมเพือประกอบการลงมติอนุมัติการเข้าทํารายการ กล่าวคือการจ่ายค่าทีดินจํานวนมากในครังเดียวจะ

ส่งผลให้กระแสเงินสดของกลุ่มบริษัทฯ ลดลง เมือเปรียบเทียบกบัการทยอยจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือน รวมถึงอาจทําให้กลุ่มบริษัทฯ 

สูญเสียโอกาสในการนําเงินทีจะใช้ในการซือทีดินนีไปลงทุนในด้านอืน 



รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงนิอสิระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกนั 
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ส่วนท ี1 ข้อมลูบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 

 

1.1 ประวัติและความเป็นมาของบริษัท 

 

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) จัดตังขึนเมือปี 2543 ภายใต้ชือ บริษัท โออิชิ เรสเตอร์รอง จํากัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริมแรก 

10.00 ล้านบาท เพือประกอบธุรกิจร้านอาหารญีปุ่ นในรูปแบบบุฟเฟ่ต์ ภายใต้ชือ "OISHI" หรือ "โออิชิ" ต่อมาในปี 2547 ได้แปร

สภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากัด และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ เมือวันที 25 สิงหาคม 2547 จากนัน ในปี 2551 บริษัทฯ มี

การเปลียนแปลงโครงสร้างการถือหุ้น โดยบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) เข้าเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ในสัดส่วน

ร้อยละ 43.90 และเพิมสดัส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ เป็นร้อยละ 89.93 ภายหลังเสร็จสินการทําคําเสนอซือหลักทรัพย์ทังหมดของ

กิจการ   

 

ในช่วงทีผ่านมา บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจด้านอาหารและเครืองดืมอย่างตอ่เนือง ซงึพฒันาการทีสําคญัของบริษัทฯ มีดงันี 

ปี 2542 : เปิดดําเนินการร้านอาหารญีปุ่ น "โออิชิ"  

ปี 2544  : เปิดให้บริการร้านบะหมีญีปุ่น ภายใต้ชือ "โออิชิ ราเมน" 

ปี 2545 : เปิดบริการร้านอาหารระบบสายพานวนสไตล์บฟุเฟ่ต์ ทีบริการทงัข้าวปันหน้าตา่งๆ และสุกีหม้อไฟญีปุ่ น ภายใต้ชือ 

"ชาบชิู" 

ปี 2546 : เปิดดําเนินการครัวกลางแห่งใหม่ทีโรงงานนวนคร หน่วยผลิตอาหารและเครืองดืม เพือสนับสนุนการขายภายใน

ร้านค้าของบริษัทฯ 

 : เริมการผลิตเครืองดมืชาเขียวออกสู่ตลาด ภายใต้ชือ "โออิชิ กรีนท"ี 

ปี 2547 : เปิดให้บริการ "โออิชิ แกรนด์" แกรนด์บฟุเฟ่ต์ ทีสยามดสิคฟัเวอรี 

ปี 2548 : เริมผลิตและจําหน่ายเครืองดมืนําผลไม้ผสมอะมิโน ภายใต้ชือ "อะมิโน โอเค" 

ปี 2549 : เปิดดําเนินการโรงงาน อมตะนคร 

ปี 2550 : ออกผลิตภัณฑ์ชาเขียว รสชาดาํผสมมะนาว 

ปี 2551 : ออกผลิตภัณฑ์ใหม่กาแฟพร้อมดืมภายใต้ชือ คอฟฟิโอ 

ปี 2552 : เปิดให้บริการร้านอาหารอดุ้งและโซบะ Kazokutei แฟรนไชส์จากประเทศญีปุ่ น 

 : ปรับเปลียนผลิตภัณฑ์ อะมิโน โอเค มาเป็น อะมิโน พลัส โดยปรับเปลียนกลยุทธ์ทางการตลาดและจุดขาย 

ปี 2553 : ออกเครืองดมืรสชาติใหม่ Goji Berry 

ปี 2554 : ออกเครืองดมืชาเขียวผสมนําผลไม้ Fruito และชาเขียวกระป๋องผสมโซดา 

 : เปิดร้านอาหาร Nikuya ในสไตล์ปิงย่างแบบบฟุเฟ่ต์ 

ปี 2555 : เปิดร้านอาหาร Kakashi ให้บริการข้าวหน้าสไตล์ญีปุ่ น  

 : เปิดตวัผลิตภัณฑ์สาหร่ายทอดกรอบ “โอโนริ” 

 : ออกเครืองดมืชาเขียวแบบกล่อง UHT ลายการ์ตนู “One Piece” 

 : ออกผลิตภัณฑ์ชาเขียวขวดแก้วแบบคืนขวด 
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ณ วนัที 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้วจํานวน 375.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจํานวน 

187.50 ล้านหุ้น มลูค่าทีตราไว้หุ้นละ 2.00 บาท และมีบริษัทย่อย ดงันี 

 

ตารางท ี1 ข้อมลูบริษัทย่อยของบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2555  

ชือบริษัท 
สัดส่วนการถือ

หุ้นของบริษัทฯ 
ประเภทธุรกิจ 

ทุนจดทะเบียน 

(ล้านบาท) 

บริษัท โออิชิ ราเมน จํากัด  

  

ร้อยละ 99.99  บริการร้านบะหมีญีปุ่ น  

 ธุรกิจแฟรนไชส์ 

158.00 

บริษัท โออิชิ เทรดดงิ จํากัด  ร้อยละ 99.99  ดาํเนินงานครัวกลางเพือสนับสนุนธุรกิจร้านอาหาร  

 ผลิตและจําหน่ายเครืองดืมชาเขียว  

 ผลิตและจําหน่ายเครืองดืมอะมิโน พลสั 

420.00 

บริษัท โออิชิ  อินเตอร์เนชัน

แนล โฮลดิง ลิมิเต็ด* 

ร้อยละ 100.00  เพือรองรับการขยายตวัของธุรกิจในตา่งประเทศ 50,000  

เหรียญฮ่องกง 

หมายเหต ุ* บริษัท โออิชิ อินเตอร์เนชนัแนล โฮลดิง ลมิิเต็ด ได้จดทะเบียนจดัตงัทีเขตบริหารพิเศษฮ่องกง แห่งสาธารณรฐัประชาชนจีน เมือ
วนัทื 21 พฤษภาคม 2555 เพืองรองรับการขยายตวัของธรุกิจในต่างประเทศ ซึงอยู่ในระหว่างการจัดโครงสร้างการดําเนินการ
ต่างๆ จึงยงัไม่มีรายได้จากการประกอบธรุกิจ 

ทีมา : บริษัทฯ 

 

1.2   ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัทฯ”) ประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท ได้แก่ธุรกิจร้านอาหารญีปุ่ นและธุรกิจเครืองดืม ดงันี 

 

1.2.1 ธุรกิจร้านอาหารญีปุ่ น บริษัทฯ ให้บริการร้านอาหารญีปุ่ นภายใต้ตราสินค้าต่างๆ ดงันี   

 

ตารางท ี2 รายละเอียดธุรกิจร้านอาหารญีปุ่ นของกลุ่มบริษัทฯ  

ตราสินค้า/บริการ รูปแบบบริการ จาํนวนสาขา* 

โออิชิ แกรนด์  ให้บริการอาหารญีปุ่นคณุภาพสงูแบบบุฟเฟต ์ 1 

โออิชิ บฟุเฟต์ ให้บริการอาหารญีปุ่นแบบบุฟเฟต์ โดยเปิดให้บริการตลอดทังวัน และจํากัด

ระยะเวลาการรับประทาน 

17 

ชาบชิู ให้บริการอาหารญีปุ่ นแบบบุฟเฟต์ในราคาย่อมเยา โดยลําเลียงอาหารด้วยระบบ

สายพาน เน้นการให้บริการอาหาร 2 ชนิด ได้แก่ สุกีหม้อไฟญีปุ่น (ชาบู-ชาบู) และ

ข้าวปันและข้าวห่อสาหร่าย (ซชิู) โดยเปิดให้บริการตลอดทังวัน และจํากัดระยะเวลา

การรับประทาน 

68 

โออิชิ ราเมน ให้บริการร้านบะหมีญีปุ่ นประเภทเส้นราเมน  42 

โออิชิ เดลิเวอรี บริการจัดส่งอาหารญีปุ่ นถึงบ้าน 7 
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ตราสินค้า/บริการ รูปแบบบริการ จาํนวนสาขา* 

Kazokutei ธุรกิจแฟรนไชส์นําเข้ามาจากประเทศญีปุ่ น ซึงเป็นร้านอาหารอุด้งและโซบะเก่าแก่ใน

เมืองโอซากา  

9 

Nikuya ให้บริการร้านอาหารบฟุเฟ่ต์สไตล์ปิงย่าง 6 

Kakashi ให้บริการร้านอาหารประเภทข้าวหน้าสไตล์ญีปุ่ น 5 

Snack Shop คีออสจําหน่ายผลิตภัณฑ์ในเครือโออิชิ เช่น แซนวิช เครืองดืม สาหร่ายทอดกรอบ 

อาหารแช่แข็ง 

1 

หมายเหต ุ * จํานวนสาขา ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2555 
ทีมา : บริษัทฯ 

 
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2555 กลุ่มบริษัทฯ มีสาขาร้านอาหารรวมทังสิน 156 แห่ง ตงัอยู่ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ 

พัทยา ชลบุรี สระบุรี ลพบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี และภูเก็ต ฯลฯ โดยแบ่งเป็นสาขาทีบริษัทฯ เป็นผู้ ดําเนินการเอง 

จํานวน 154 แห่ง และสาขาในรูปแบบแฟรนไชส์ จํานวน 2 แห่งตงัอยู่ในจังหวดัภูเก็ต 

 

1.2.2   ธุรกิจเครืองดืม กลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจําหน่ายเครืองดมืต่างๆ ประกอบด้วย  

   ชาเขียว ภายใต้ตราสินค้า “โออิชิ กรีนที” โดยมีรสชาติ ขนาดบรรจ ุและประเภทบรรจุภัณฑ์ทีหลากหลาย ทังรูปแบบขวด

พลาสติก ขวดแก้ว กล่อง และกระป๋อง 

   ชาเขียวผสมโซดา ภายใต้ตราสินค้า “ชาคลูล์ซา่” ในรูปแบบกระป๋อง 

   เครืองดมืประเภท Functional Drink ภายใต้ตราสินค้า “อะมิโน พลัส” ในรูปแบบขวดพลาสติกและกล่อง 

   กาแฟพร้อมดมื ภายใต้ตราสินค้า “คอฟฟิโอ” ในรูปแบบขวดพลาสติก 

 

โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัทฯ ระหวา่งปี 2553 – 2555 เป็นดงันี 

 

ตารางท ี3 โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัทฯ ระหว่างปี 2553 – 2555  

 (หน่วย : ล้านบาท) ดําเนินการโดย 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

มลูค่า 

(ล้านบาท) 
% 

มลูค่า 

(ล้านบาท) 
% 

มลูค่า 

(ล้านบาท) 
% 

รายได้จากธุรกิจเครืองดมื บริษัทฯ และ 

โออิชิ เทรดดิง  

5,109                      58 5,527                      57 6,353         54 

รายได้จากธุรกิจร้านอาหาร บริษัทฯ และ บริษัท 

โออิชิ ราเมน จํากัด 

3,657                        42 4,150                        43 5,349         46 

รวมรายได้  8,766    100 9,677       100 11,702      100 

ทีมา : บริษัทฯ 
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1.3 รายชือผู้ถือหุ้น 

 

ณ วนัที 20 มีนาคม 2556 ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ มีรายชือดงันี 

 

ตารางท ี4 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ณ วันท ี20 มนีาคม 2556 

รายชือผู้ถือหุ้น 
สัดส่วนการถือหุ้น 

จาํนวน (หุ้น) ร้อยละ 

1. บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) 149,360,199 79.66 

2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั 10,537,192 5.62 

3. DBS VICKERS SECURITIES (SINGAPORE) PTE LTD 9,000,000 4.80 

4. UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 4,678,700 2.49 

5. นายทวรัีช ปรุงพัฒนสกุล 1,947,000 1.04 

6. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 1,722,400 0.92 

7. นายทวฉีัตร  จฬุางกรู 1,270,000 0.68 

8.  HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 1,013,300 0.54 

9. CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS AG LONDON 

BRANCH-NRBS IPB CLIENT SEG 
529,300 0.28 

10. นางหทยัรัตน์  จฬุางกูร 390,000 0.21 

 ผู้ ถือหุ้นรายย่อย 7,051,909 3.76 

 รวม 187,500,000 100.00 

ทีมา : บริษัทฯ 

 

1.4 คณะกรรมการบริษัท 
 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการบริษัทฯ มีรายชือดงัตอ่ไปนี 

 

ตารางท ี5 คณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที 31 ธันวาคม 2555 

รายชือ ตําแหน่ง 

1. นายณรงค์ ศรีสอ้าน* ประธานกรรมการ 

2.  นายฐาปน สิริวฒันภกัดี* รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร 

3. นายแมทธิว กิจโอธาน* กรรมการและกรรมการผู้จดัการ 

4. นายสิทธิชัย ชยัเกรียงไกร* กรรมการ 

5. นายอวยชัย ตนัทโอภาส*  กรรมการ 

6. นายพิษณ ุวเิชียรสรรค์* กรรมการ 



รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงนิอสิระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกนั 
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รายชือ ตําแหน่ง 

7. นายปณต สิริวฒันภักด*ี กรรมการ 

8. นางสุรีย์พร ประดิษฐ์ทัศนีย์* กรรมการ 

9. นายวิกรม คุ้มไพโรจน์  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

10. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

11. นายชัย จรุงธนาภิบาล  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

12. นายประสิทธิ โฆวไิลกูล กรรมการอิสระ 

หมายเหต ุ* ตวัแทนของไทยเบฟ ซงึเป็นผู้ถอืหุ้นใหญข่องบริษทัฯ  

 

กรรมการผู้ มีอํานาจผกูพนัตามหนงัสือรับรองบริษัทฯ คือ กรรมการสองคนลงลายมือชือร่วมกัน และประทับตราสําคญัของบริษัท 

ยกเว้น นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ นายชยั จรุงธนาภิบาล นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช และนายประสิทธิ  โฆวิไลกลู 

 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2555 คณะผู้บริหารของบริษัทฯ มีรายชือดงัต่อไปนี 

 

ตารางท ี6 คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันท ี31 ธันวาคม 2555 

รายชือ ตําแหน่ง 

1.  นายแมทธิว กิจโอธาน  กรรมการผู้จดัการ 

2.  นายไพบลูย์ คจุารีวณิช  รองกรรมการผู้จดัการ 

3.  นายไพศาล อ่าวสถาพร รองกรรมการผู้จัดการ-สายงานธุรกิจอาหาร 

4.  นายอนิรุทธิ มหธร  รองกรรมการผู้จดัการ-ฝ่ายขายและการตลาดธุรกิจเครืองดมื 

5.  นายสงวน พงศ์หว่าน  ผู้ อํานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

6.  นายสมศกัดิ อศัวธีรากลุ  ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชี 

7.  นายธานี พรพิสทุธิ ศกัด ิ  ผู้ จัดการทัวไปโรงงาน 

8. นายสุธี ธรรมสิทธิ บรูณ์  ผู้ อํานวยการการตลาด สายงานธุรกิจเครืองดืม 

9. นางสาวธัชนันท์  มาโนชนฤมล  ผู้ อํานวยการฝ่ายพัฒนาการขาย สายงานธุรกิจเครืองดืม 

10. นางวรรณศรี บญุเอกบศุย์  ผู้ อํานวยการฝ่ายบริหารการเงิน 

11. นางจิตเกษม หมู่มิง  ผู้ อํานวยการฝ่ายการเงิน 

12. นายนิรุธ ศรีพวาทกุล ผู้ อํานวยการการตลาดอาหาร สายงานธุรกิจอาหาร 

13. นายหทยัสรรค์  ฤดีวงศ์ ผู้ อํานวยการฝ่ายขาย สายงานธุรกิจเครืองดมื 

14. นายชนาวุฒิ นาคเวก ผู้ อํานวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 

15. นายกิตติ อนุตรเศษฐ ผู้ อํานวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

16. นางชนกกานต์ โยธาประเสริฐ  ผู้ อํานวยการฝ่ายจดัซอื 

       ทีมา : บริษทัฯ 
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1.5  สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

 

ข้อมลูทางการเงินตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ทีผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด 

สําหรับงวดปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2553 ถึง 31 ธันวาคม 2555 มีดงันี 

 

ตารางท ี7 สรุปฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปีสินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2553 – 2555 

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
2553 2554 2555 

งบดุล (หน่วย : ล้านบาท) 

สินทรัพย์หมุนเวียน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 309.40  56.02  93.65  

ลกูหนีการค้า 606.48  502.42  709.32  

ลกูหนีอืน 55.72  1,424.52  1,010.26  

สินค้าคงเหลือ 495.78  225.16  309.61  

สินทรัพย์หมนุเวยีนอืน 31.23  42.96  37.28  

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,498.62  2,251.08  2,175.54  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน      

เงินลงทุนระยะยาวอืน 12.16  12.16  10.16  

ลกูหนีอืนกิจการทีเกียวข้องกนั 6.65  3.88   - 

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,966.08  3,130.07  4,741.70  

สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 46.71  35.81  33.14  

สิทธิการเช่า 92.00  82.32  72.63  

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 5.31  18.71  53.77  

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอืน 155.37  184.77  173.08  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,284.27  3,467.72  5,084.48  

รวมสินทรัพย์ 4,782.89  5,718.80  7,260.02  

หนีสินและส่วนของผู้ ถือหุ้น      

หนีสินหมุนเวียน      

เงินกู้ ยืมระยะสันจากสถาบันการเงิน -  581.00  1,836.00  

เจ้าหนีการค้า 795.54  643.50  932.94  

เจ้าหนีอืน 322.14  649.91  927.92  

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินทีถึงกําหนดชําระ

ภายในหนึงปี -  600.00   -  

เจ้าหนีค่าสินทรัพย์ 288.08  191.99  323.11  

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 44.10  40.88  3.70  
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บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
2553 2554 2555 

งบดุล (หน่วย : ล้านบาท) 

หนีสินหมนุเวียนอืน 24.05  40.41  57.25  

รวมหนีสินหมุนเวียน 1,473.91  2,747.70  4,080.93  

หนีสินไม่หมุนเวียน      

รายได้รอตัดบญัชี 0.78  0.52  0.26  

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 600.00  -   -  

ภาระผกูพันผลประโยชน์พนักงาน -  26.70  40.89  

หนีสินไม่หมนุเวยีนอืน 26.53  39.04  16.75  

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 627.32  66.25  57.90  

รวมหนีสิน 2,101.23  2,813.95  4,138.83  

ส่วนของผู้ ถือหุ้น      

ทนุจดทะเบียน 375.00  375.00  375.00  

ทนุทีออกและชําระแล้ว 375.00  375.00  375.00  

ส่วนเกินมลูค่าหุ้นสามัญ 609.40  609.40  609.40  

กําไรสะสมจัดสรรเป็นทนุสํารองตามกฎหมาย 37.50  37.50  37.50  

กําไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร 1,659.76  1,846.08  2,062.44  

องค์ประกอบอืนของส่วนของผู้ ถือหุ้น -  36.86  36.85  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,681.66  2,904.85  3,121.19  

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,782.89  5,718.80  7,260.02  

 

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
2553 2554 2555 

งบกําไรขาดทุน (หน่วย : ล้านบาท) 

รายได้        

รายได้จากการขาย 8,733.05  9,501.12  11,634.40  

กําไรจากอัตราแลกเปลียนสุทธิ -  26.11  -  

กําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์ 10.19  114.13  -  

รายได้อืน 23.18  36.08  67.89  

รวมรายได้ 8,766.42  9,677.44  11,702.29  

ค่าใช้จ่าย       

ต้นทนุขาย 5,900.20  6,558.02  8,030.59  

คา่ใช้จ่ายในการขาย 842.31  1,023.97  1,376.45  

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 943.17  1,105.26  1,579.23  

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลียนสุทธิ 23.70  -  36.59  



รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงนิอสิระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกนั 

 

 16 

                                                  

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
2553 2554 2555 

งบกําไรขาดทุน (หน่วย : ล้านบาท) 

ขาดทุนจากนําท่วมสทุธิ -  115.98  5.74  

ต้นทนุทางการเงิน -  15.68  45.65  

รวมค่าใช้จ่าย 7,709.38  8,818.92  11,074.25  

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 1,057.04  858.52  628.04  

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ -82.47 -50.39 25.79 

กําไรสําหรับปี 974.57 808.13 653.83 

 

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด )มหาชน(  
2553 2554 2555 

งบกระแสเงินสด (หน่วย : ล้านบาท) 

เงินสดสุทธิมาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 1,201.31  1,310.70  1,615.59  

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน  (1,382.80) (1,529.95) (1,756.05) 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน  (67.50) (34.14) 178.10  

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพมิขึน 

(ลดลง) 

(248.99) (253.39) 37.64 

 

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จาํกัด )มหาชน(  
2553 2554 2555 

อัตราส่วนทางการเงิน 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)    

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.02  0.82  0.53  

อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว (เท่า) 0.62  0.20  0.20  

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.92  0.62  0.47  

อตัราส่วนหมนุเวียนลกูหนีการค้า (เท่า) 14.60  17.14  19.20  

ระยะเวลาเก็บหนีเฉลีย (วนั) 25.00  21.30  19.01  

อตัราส่วนหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 16.84  18.19  30.03  

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย (วนั) 21.67  20.06  12.15  

อตัราส่วนหมนุเวียนเจ้าหนี (เท่า) 8.28  9.11  10.19  

ระยะเวลาชําระหนี (วนั) 44.06  40.05  35.83  

Cash Cycle (วนั) 2.62  1.32  (4.67) 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร (Profitability Ratio) 

อตัรากําไรขนัต้น (%) 32.44% 30.98% 30.98% 

อตัรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 11.72% 7.35% 5.21% 

อตัราส่วนเงินสดต่อการทํากําไร (%) 114.70% 161.05% 249.27% 
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บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จาํกัด )มหาชน(  
2553 2554 2555 

อัตราส่วนทางการเงิน 

อตัรากําไรสทุธิ (%) 11.16% 8.51% 5.62% 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) 38.86% 28.93% 21.70% 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio) 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 23.61% 15.39% 10.08% 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 42.36% 26.51% 16.61% 

อตัราการหมนุของสินทรัพย์ (เท่า) 2.12  1.84  1.80  

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายการเงิน (Financial Policy Ratio) 

 

 

อตัราส่วนหนีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.78  0.97  1.33  

อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) 61.57% 51.04% 45.88% 

 

คําอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานรวมของบริษัท 

 

ผลการดําเนินงานรวม 

 

รายได้ 

ในปี 2553 – 2555 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายจํานวน 8,733.05 ล้านบาท 9,501.12 ล้านบาท และ 11,634.40 ล้านบาท 

ตามลําดบั คดิเป็นอตัราการเตบิโตร้อยละ 8.79 และ 22.45 ในปี 2554 – 2555 ตามลําดบั โดยในปี 2554 การเพิมขึนของรายได้จาก

การขายส่วนใหญ่มาจากการเพิมขึนของรายได้จากธุรกิจร้านอาหาร ซึงมีอัตราการเติบโตร้อยละ 13.63 จากปีก่อนหน้า เนืองจากกล

ยทุธ์การส่งเสริมการขายและการเปิดสาขาใหม่อย่างต่อเนือง ประกอบกับการเพิมขึนของรายได้จากธุรกิจเครืองดืม คิดเป็นอัตรา

การเตบิโตร้อยละ 5.34 จากปีก่อนหน้า เนืองจากการออกผลิตภัณฑ์เครืองดืมประเภทใหม่ๆ เช่น ชาคูลล์ซ่าและฟรุตโตะ ส่วนในปี 

2555 รายได้จากการขายเพิมขึนเนืองจากรายได้จากธุรกิจร้านอาหารทีเพิมขึนอย่างต่อเนือง คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 28.63 

ในขณะทีรายได้จากธุรกิจเครืองดมืเพิมขึนร้อยละ 17.69  

 

ทงันี ในปี 2553 – 2555 รายได้รวมของบริษัทฯ มีจํานวนเท่ากับ 8,766.42 ล้านบาท 9,677.44 ล้านบาท และ 11,702.29 ล้านบาท 

ตามลําดับ ซึงเพิมขึนร้อยละ 10.39 และ 20.92 ในปี 2554 – 2555 ตามลําดบั โดย ณ สินปี 2553 – 2555 บริษัทฯ มีสาขา

ร้านอาหารรวมทงัสิน 125 สาขา 120 สาขา และ 156 สาขา ตามลําดบั 

 

ต้นทุนขาย 

ต้นทนุขายของบริษัทฯ ประกอบด้วยต้นทุนการผลิตอาหารและเครืองดืม โดยในปี 2553 – 2555 มีจํานวนเท่ากับ 5,900.20 ล้าน

บาท 6,558.02 ล้านบาท และ 8,030.59 ล้านบาท ตามลําดบั คิดเป็นอัตราส่วนต่อรายได้จากการขายเท่ากับร้อยละ 67.56 ร้อยละ 

69.02 และร้อยละ 69.02 ตามลําดบั โดยอัตราส่วนต้นทุนขายทีเพิมขึนในปี 2554 เป็นผลมาจากต้นทุนการผลิตอาหารและ

เครืองดมืทีเพิมสงูขึน และการส่งเสริมการขายโดยการให้ส่วนลดแก่ลกูค้ามากขึน  
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ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการขายของบริษัทฯ ประกอบด้วย คา่โฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าพืนที และค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายเป็นหลัก โดย

สําหรับปี 2553 – 2555 ค่าใช้จ่ายในการขายมีจํานวนเท่ากับ 842.31 ล้านบาท 1,023.97 ล้านบาท และ 1,376.45 ล้านบาท คิด

เป็นอัตราส่วนต่อรายได้จากการขายเท่ากับร้อยละ 9.65 ร้อยละ 10.78 และร้อยละ 11.83 ตามลําดบั โดยอัตราส่วนค่าใช้จ่ายใน

การขายทีเพิมขึนในปี 2554 – 2555 นนั ส่วนหนึงเป็นผลมาจากการเพิมขึนของค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์จํานวน 128.65 ล้านบาท 

และ 328.76 ล้านบาท ตามลําดบั เพือส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ทีออกใหม่ รวมถึงการจัดโปรโมชันส่งเสริมการขายเพือรองรับการ

แข่งขันในภาคอุตสาหกรรมทีเพิมสงูขึน  

 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกียวกับบุคลากร ค่าเสือมราคาและค่าตัดจําหน่าย และค่าใช้จ่าย

เกียวกบัสํานักงานเป็นหลัก โดยในปี 2553 – 2555 ค่าใช้จ่ายในการบริหารมีจํานวนเท่ากับ 943.17 ล้านบาท 1,105.26 ล้านบาท 

และ 1,579.23 ล้านบาท คดิเป็นอตัราการเตบิโตร้อยละ 17.19 และร้อยละ 42.88 ในปี 2554 – 2555 โดยค่าใช้จ่ายในการบริหารที

เพิมขึนอย่างต่อเนืองส่วนหนึงเป็นผลมาจากการเพิมขึนของค่าใช้จ่ายเกียวกับบุคลากร คิดเป็นจํานวน 119.78 ล้านบาท และ 

281.23 ล้านบาท ในปี 2554 – 2555 เนืองจากการเพิมขึนของสาขาร้านอาหารญีปุ่ นของบริษัทฯ อย่างตอ่เนือง 

 

ทังนี ในปี 2554 บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัย โดยได้ทําการปิดโรงงานผลิตของบริษัทฯ ซึงตังอยู่ในนิคม

อตุสาหกรรมนวนครเป็นการชัวคราว เพือปิดกันนําไม่ให้เข้าสู่ภายในโรงงานและเป็นการป้องกันความเสียหาย โดยบริษัทฯ หยุด

ดําเนินการผลิตตงัแตว่นัที 19 ตลุาคม 2554 และได้เริมดาํเนินการผลิตใหม่ในเดือนตลุาคม 2555 ส่งผลให้บริษัทฯ มีผลขาดทุนจาก

นําท่วมสทุธิจํานวน 115.98 ล้านบาท ในปี 2554 

 

กําไรสุทธิ 

ในปี 2553 – 2555 บริษัทฯ มีกําไรสทุธิเท่ากับ 974.57 ล้านบาท 808.13 ล้านบาท และ 653.83 ล้านบาท ตามลําดบั คิดเป็นอัตรา

กําไรสุทธิเท่ากบัร้อยละ 11.16 ร้อยละ 8.51 และร้อยละ 5.62 ตามลําดบั โดยการลดลงของอัตรากําไรสุทธิอย่างต่อเนืองเป็นผลมา

จากบริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์มหาอทุกภยัในปี 2554 ประกอบกับสดัส่วนของค่าใช้จ่ายทางการตลาดและค่าใช้จ่าย

เกียวกับบุคลากรทีเพิมขึน นอกจากนี ในปี 2555 บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินจํานวน 45.65 ล้านบาท เพิมขึนจากปี 2554 ซึงมี

จํานวนเท่ากบั 15.68 ล้านบาท เนืองจากบริษัทฯ มีเงินกู้ ยืมระยะสนัจากสถาบนัการเงินทีเพิมสงู  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงนิอสิระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกนั 

 

 19 

                                                  

ฐานะทางการเงิน 

 

สินทรัพย์ 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2553 – 2555 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจํานวน 4,782.89 ล้านบาท 5,718.80 ล้านบาท และ 7,260.02 ล้าน

บาท ตามลําดับ โดยสินทรัพย์หลักของบริษัทฯ ประกอบด้วย ลูกหนีการค้า ลูกหนีอืน และทีดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยมี

รายละเอียดดงันี 

 ณ สินปี 2553 – 2555 ลูกหนีการค้าของบริษัทฯ มีจํานวนเท่ากับ 606.48 ล้านบาท 502.42 ล้านบาท และ 709.32 ล้าน

บาท ตามลําดบั โดยลูกหนีการค้า ณ สินปี 2554 ลดลงร้อยละ 17.16 จากสินปีก่อนหน้า เนืองจากยอดขายในเดือน

ธันวาคม 2554 มีจํานวนลดลงจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า สําหรับ ณ สินปี 2555 ลูกหนีการค้าเพิมขึนร้อยละ 41.18 

ตามยอดขายทีเพิมสูงขึน  

 ณ สินปี 2553 – 2555 ลูกหนีอืนของบริษัทฯ มีจํานวนเท่ากับ 55.72 ล้านบาท 1,424.52 ล้านบาท และ 1,010.26 ล้าน

บาท ตามลําดบั ประกอบด้วย ลูกหนีอืนกิจการทีเกียวข้องกันและค่าใช้จ่ายล่วงหน้า เป็นต้น โดยในปี 2554 – 2555 

ลูกหนีอืนเพิมขึนจํานวน 1,368.80 ล้านบาท และลดลงจํานวน 414.27 ล้านบาท ตามการเพิมขึนและลดลงของลูกหนี

ค่าเคลมประกนัภยัจากเหตการณ์มหาอทุกภยัทีโรงงานนวนคร จงัหวดัปทุมธานี เป็นหลกั 

 ณ สินปี 2553 – 2555 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษัทฯ มีจํานวนเท่ากับ 2,966.08 ล้านบาท 3,130.07 ล้านบาท และ 

4,741.70 ล้านบาท เพิมขึนร้อยละ 5.53 และ 51.49 ตามลําดบั โดยในปี 2555 บริษัทฯ มีเงินลงทุนเพิมสูงขึนเนืองจากมี

การก่อสร้างโรงงานใหม่และซอืเครืองจกัร รวมถึงการเปิดและปรับปรุงสาขา 

 

หนีสิน 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2553 – 2555 บริษัทฯ มีหนีสินรวมจํานวน 2,101.23 ล้านบาท 2,813.95 ล้านบาท และ 4,138.83 ล้านบาท 

ตามลําดบั โดยหนีสินหลกัของบริษัทฯ ประกอบด้วย เจ้าหนีการค้า เจ้าหนีอืนและเงินกู้ ยืมจากสถาบันการเงิน โดยมีรายละเอียด

ดงันี 

 ณ สินปี 2554 – 2555 เงินกู้ ยืมระยะสันจากสถาบันการเงิน มีจํานวนเท่ากับ 581.00 ล้านบาท และ 1,836.00 ล้านบาท 

คิดเป็นอัตราส่วนต่อหนีสินรวมเท่ากับร้อยละ 20.65 และร้อยละ 44.36 ตามลําดบั โดยเงินกู้ ยืมระยะสันจากสถาบัน

การเงินทีเพิมสงูขึนเพือรองรับการลงทุนทีเพิมขึน 

 ณ สินปี 2553 – 2555 เจ้าหนีการค้าของบริษัทฯ มีจํานวนเท่ากับ 795.54 ล้านบาท 643.50 ล้านบาท และ 932.94 ล้าน

บาท คดิเป็นอตัราส่วนตอ่หนีสินรวมเท่ากบัร้อยละ 37.86 ร้อยละ 22.87 และร้อยละ 22.54 ตามลําดบั  

 เจ้าหนีอืน ณ สินปี 2553 – 2555 มีจํานวนเท่ากับ 322.14 ล้านบาท 649.91 ล้านบาท และ 927.92 ล้านบาท ตามลําดบั 

คิดเป็นอตัราส่วนต่อหนีสินรวมเท่ากบัร้อยละ 15.33 ร้อยละ 23.10 และร้อยละ 22.42 ตามลําดบั โดยเจ้าหนีอืนส่วนใหญ่ 

ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายทางการตลาด ค่าใช้จ่ายพนกังาน และคา่ใช้จ่ายค้างจ่ายอืนๆ 
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ส่วนของเจ้าของ 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2553 – 2555 ส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ มีจํานวนเท่ากับ 2,681.66 ล้านบาท 2,904.85 ล้านบาท และ 

3,121.19 ล้านบาท เพิมขึนร้อยละ 8.32 และ 7.45 ณ สินปี 2554 – 2555 ตามลําดบั เป็นผลมาจากการเพิมขึนของกําไรสะสมจาก

ผลประกอบการกําไรของบริษัทฯ อย่างต่อเนือง และการตีมลูค่าทีดินใหม่จํานวน 36.86 ล้านบาทในปี 2554 นอกจากนี บริษัทฯ มี

การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นจากผลประกอบการประจําปี 2553 – 2554 จํานวน 600.00 ล้านบาท และ 412.50 ล้านบาท คิด

เป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 61.57 และร้อยละ 51.04 ตามลําดบั  และบริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสําหรับงวด 

6 เดอืนแรก ปี 2555 อีกจํานวน 300.00 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลร้อยละ 50.25 ของกําไรสุทธิสําหรับงวด 6 เดือนแรก

ของปี 2555 

 

สภาพคล่อง 

ในปี 2553 – 2555 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิจากการดําเนินงานจํานวน 1,201.31 ล้านบาท 1,310.70 ล้านบาท และ 1,615.59 

ล้านบาท ตามลําดบั และมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุนจํานวน 1,382.80 ล้านบาท 1,529.95 ล้านบาท และ 

1,756.05 ล้านบาท ตามลําดบั ซึงเป็นการลงทุนในเครืองจักรบรรจุขวด PET โครงการครัวกลางแห่งใหม่ และโครงการเครืองจักร

บรรจุแบบกล่อง UHT เป็นหลัก โดยในปี 2554 – 2555 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 67.50 ล้าน

บาท และ 34.14 ล้านบาท ตามลําดบั เนืองจากบริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผล ชําระคืนเงินกู้ ระยะยาวและดอกเบีย สุทธิกับการเบิก

เงินกู้ ยืมระยะสันจากสถาบนัการเงิน สําหรับปี 2555 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ 178.10 ล้านบาท 

เพิมขึนจากการเบิกเงินกู้ยืมระยะสันจํานวน 1,255.00 ล้านบาท สุทธิกับการจ่ายชําระเงินกู้ ยืมระยะยาวจํานวน 600.00 ล้านบาท 

และการจ่ายเงินปันผลจํานวน 431.25 ล้านบาท 

 

สําหรับปี 2553 – 2555 บริษัทฯ มีอตัราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 1.02 เท่า 0.82 เท่าและ 0.53 เท่า ตามลําดับ ทังนี อัตราส่วนสภาพ

คล่องทีมีแนวโน้มลดลง เป็นผลมาจากบริษัทฯ มีการใช้เบิกใช้เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงินเพิมขึน ประกอบกับเจ้าหนี

การค้าทีเพิมขึน 

 

โครงสร้างเงินทุน 

อตัราส่วนหนีสินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ สินปี 2553 – 2555 เท่ากับ 0.78 เท่า 0.97 เท่า และ 1.33 เท่า ตามลําดับ โดย

อตัราส่วนหนีสินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นมีแนวโน้มเพิมสูงขึนอย่างต่อเนือง ถึงแม้ว่าส่วนของผู้ถือหุ้ นของบริษัทฯ จะเพิมขึนจากกําไร

สะสมทีเพิมสูงขึน แตบ่ริษัทฯ มีหนีสินเพิมขึนเช่นกัน โดยเฉพาะเงินกู้ ยืมระยะสันจากสถาบันการเงิน ส่งผลให้อัตราส่วนหนีสินต่อ

ส่วนของผู้ ถือหุ้นเพิมสงูขึน 
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1.6 สภาวะอุตสาหกรรม 

 

1.6.1    ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม 

 

ข้อมลูจากสํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ณ เดอืนกุมภาพันธ์ 2556 ระบุว่า เศรษฐกิจไทยปี 2555 

มีการขยายตัวร้อยละ 6.4 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการปรับตวัดีขึนของภาคอุตสาหกรรมทีสามารถกลับมาทําการผลิตได้ตาม

ภาวะปกติภายหลังประสบปัญหาอุทกภัย ส่งผลให้ในปี 2555 ภาคอุตสาหกรรมมีการขยายตัวร้อยละ 7.0 ด้านภาคโรงแรมและ

ภตัตาคารขยายตวัร้อยละ 11.5 เนืองจากการเพิมขึนของจํานวนนักท่องเทียวต่างชาติ สําหรับภาคการก่อสร้างมีการขยายตวัร้อย

ละ 7.8 อันเป็นผลจากการขยายตวัของโครงการก่อสร้างภาครัฐและภาคเอกชน ในขณะทีการขยายตวัด้านการใช้จ่าย มีปัจจัย

สนับสนุนจากการขยายตัวของอุปสงค์ในประเทศ โดยเฉพาะการใช้จ่ายของภาคครัวเรือนและการลงทุนทังจากภาครัฐและ

ภาคเอกชน ทีมีการขยายตวัร้อยละ 6.6 และร้อยละ 13.3 ตามลําดับ อันเป็นผลจากการปรับตัวดีขึนของความเชือมันผู้บริโภค 

ตลาดแรงงานทีอยู่ในเกณฑ์ดี ดอกเบียและอัตราเงินเฟ้อทีอยู่ในเกณฑ์ตํา รวมทัง มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ อาทิ 

มาตรการคนืภาษีรถยนต์คนัแรก การปรับขึนเงินเดือนข้าราชการ มาตรการแทรกแซงราคาสินค้าเกษตร เป็นต้น 

 

สําหรับปี 2556 สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคาดการณ์ว่า เศรษฐกิจไทยจะมีการขยายตวัร้อย

ละ 4.5 – 5.5 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการฟืนตวัอย่างเต็มทีของกําลังการผลิตภาคอุตสาหกรรม การปรับตวัดีขึนของเศรษฐกิจ

โลก ซึงจะส่งผลให้การส่งออกมีบทบาทในการขับเคลือนเศรษฐกิจไทยในปี 2556 มากขึน โดยคาดการณ์ว่ามลูค่าการส่งออกสินค้า

ในปี 2556 จะขยายตวัร้อยละ 11.0 ขณะทีอุปสงค์ในประเทศยังมีการขยายตวัต่อเนืองแต่ในอัตราทีชะลอตวัลงตามการลดลงของ

แรงส่งจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสันของภาครัฐและแรงส่งจากรายจ่ายเพือการฟืนฟูและบูรณะประเทศภายหลัง

เหตุการณ์อุทกภัย โดยคาดการณ์ว่า การบริโภคของครัวเรือนและการลงทุนรวมจะมีการขยายตัวร้อยละ 3.5 และร้อยละ 8.9 

ตามลําดบั ด้านอุปสงค์ภาคเอกชนในประเทศยงัแนวโน้มขยายตวัในเกณฑ์ดี จากปัจจัยสนับสนุนจาก 1) การปรับตวัดีขึนของภาค

ครัวเรือนตามการเพิมค่าแรงขนัตํา 300 บาททวัประเทศ ในขณะทีการฟืนตวัของภาคการผลิตส่งผลให้อัตราการว่างงานอยู่ในระดับ

ตํา 2) การปรับตวัดีขึนของราคาสินค้าเกษตรในช่วงทีเศรษฐกิจโลกฟืนตวั 3) อัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบียทียังอยู่ในระดบัตํา 

และ 4) มาตรการสนับสนุนค่าครองชีพและการลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  

 

ทงันี จากภาวะเศรษฐกิจไทยโดยรวมทีมีทิศทางการขยายตวัอย่างต่อเนืองจากปี 2555 – 2556 ดงัทีกล่าวมาข้างต้น โดยเฉพาะการ

บริโภคของภาคครัวเรือนและอุปสงค์ภาคเอกชน ซึงเป็นปัจจัยสําคญัต่อการขับเคลือนการเติบโตของธุรกิจร้านอาหาร คาดการณ์ว่า

ธุรกิจร้านอาหารน่าจะมีแนวโน้มขยายตัวไปในทิศทางเดียวกันกับเศรษฐกิจในประเทศ นอกจากนี ผลของมาตรการกระตุ้น

เศรษฐกิจและเพิมรายได้ให้ประชาชนของรัฐบาลในช่วงทีผ่านมา เช่น การปรับขึนคา่แรงขันตํา การปรับเงินเดือนข้าราชการ การคืน

ภาษีรถยนต์คนัแรก การแทรกแซงราคาสินค้าเกษตร ซึงช่วยสนับสนุนให้ประชาชนมีกําลังซือเพิมขึน จะยังคงเป็นปัจจัยสนับสนุน

อย่างตอ่เนืองแก่ธุรกิจร้านอาหารในปี 2556 
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อย่างไรก็ตาม ในปี 2556 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมหมายรวมถึงผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหาร อาจต้องเผชิญแรงกดดนัต่อการ

ประกอบธุรกิจจากการเพิมขึนของต้นทนุการผลิตทีสําคญั ดงันี 

 ต้นทนุค่าจ้างแรงงาน จากนโยบายการปรับค่าแรงขนัตําเป็น 300 บาทต่อวนัทัวประเทศ ตงัแต่เมือวนัที 1 มกราคม 2556 

ทีผ่านมา ส่งผลทําให้ระดบัคา่จ้างขันตําเฉลียปรับตวัเพิมขึนร้อยละ 32.5 

 ต้นทุนค่าไฟฟ้าและเชือเพลิง จากการปรับขึนค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (ค่า Ft) ในงวดเดือนมกราคม – เมษายน 2556 

จํานวน 0.04 บาท และการทยอยลดการอดุหนนุราคาพลงังานในประเทศในส่วนก๊าซ LPG ภาคขนส่งและนํามนัดีเซล 

 ต้นทนุวตัถุดบิ จากความผนัผวนของราคาและปริมาณวตัถุดิบทางการเกษตรภายในประเทศและของโลกทีแปรผันตาม

สภาพอากาศ และอุปสงค์อุปทานในตลาด 

 

ธุรกิจร้านอาหารญีปุ่น 

ด้วยเหตทีุภาวะธุรกิจร้านอาหารญีปุ่ นมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกันกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ดงันัน จากแนวโน้ม

เศรษฐกิจไทยทีมีทิศทางขยายตัวเพิมขึนในปี 2556 ประกอบกับความเชือมันและกําลังซือของประชาชนทียังอยู่ในระดับดี 

คาดการณ์ว่าธุรกิจร้านอาหารญีปุ่ นในปี 2556 จะมีการเติบโตเพิมขึนจากปี 2555 ทีมลูค่าตลาดรวมอยู่ทีประมาณ 14,000 ล้าน

บาท โดยในช่วงทีผ่านมา มลูค่าตลาดของธุรกิจร้านอาหารญีปุ่ นมีอัตราการเติบโตเฉลียร้อยละ 15 – 201 ต่อปี ซึงเป็นผลมาจาก

กระแสความนิยมในอาหารเพือสุขภาพและความคุ้นเคยของผู้บริโภคตอ่อาหารญีปุ่ น และด้วยอัตราการเติบโตในระดับสูงดงักล่าว 

ส่งผลให้มีผู้ประกอบการรายใหม่เข้าสู่ธุรกิจเพิมมากขึน ทังผู้ ประกอบการร้านอาหารญีปุ่ นซึงเป็นแฟรนไชส์จากประเทศญีปุ่ น

โดยตรง ผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ประกอบการร้านอาหารประเภทอืนทีหันมาทําธุรกิจอาหารญีปุ่ น ทําให้ตลาดร้านอาหารญีปุ่ นมี

การแข่งขันสูงขึน อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการร้านอาหารญีปุ่ นรายใหญ่ทีมีตราสินค้าเป็นทีรู้จักและยอมรับของตลาด รวมทังมี

สาขาจํานวนมาก จะยังคงความได้เปรียบในการแข่งขนัทงัด้านต้นทุนและการเข้าถึงกลุ่มลกูค้าทีกว้างขวางมากกว่า  

 

อตุสาหกรรมเครืองดืม 

อตุสาหกรรมเครืองดืมชาเขียวในปี 2555 มีมูลค่าประมาณ 13,000 ล้านบาท คิดเป็นการเติบโตประมาณร้อยละ 30 จากปี 2554 

ซงึเกิดปัญญาอุทกภัยในประเทศ ทังนี เครืองดืมชาเขียวภายใต้ตราสินค้าโออิชิเป็นผู้ นําตลาด โดยมีส่วนแบ่งการตลาดประมาณ

ร้อยละ 46  รองลงมาเป็นเครืองดืมชาเขียวภายใต้ตราสินค้าอิชิตันและเพียวริค ุซึงมีส่วนแบ่งการตลาดประมาณร้อยละ 22 และ

ร้อยละ 162 ตามลําดบั สําหรับปี 2556 กระแสความนิยมอาหารและเครืองดมืเพือสขุภาพทียงัไม่ลดลงนันจะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้

เครืองดมืชาเขียวยงัคงได้รับความนิยมจากผู้บริโภค ขณะทีการแข่งขันในตลาดเครืองดืมชาเขียวคาดว่าจะเพิมความรุนแรงขึน ทัง

จากการแข่งขนัของผู้ประกอบการรายเดิมในตลาดทีมีการจดักิจกรรมส่งเสริมการตลาดและออกผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ อย่างต่อเนือง เพือ

กระตุ้นยอดขายและรักษาส่วนแบ่งการตลาดของตน รวมถึงการแข่งขันจากการเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหม่ ทังทีมุ่งเน้นการ

ออกผลิตภัณฑ์เครืองดืมชาเขียวเพือกลุ่มผู้บริโภคแบบทวัไป และเครืองดมืชาเขียวคณุภาพสงูเพือผู้บริโภคเฉพาะกลุ่ม 

 

                                                             
1   ทีมา : ข่าว “เกมรบใหม่ ร้านอาหารญีปุ่ น ชคูวามเชียวชาญ-เจาะเซก็เมนต์เฉพาะ” ของหนงัสอืพิมพ์ประชาชาธรุกิจ ฉบบัวนัที 14 ธนัวาคม 

2555  
2     ทมีา : ข่าว “ชาเขียวเปิดศึกข้ามปี อดัแคมเปญเดือด” ของหนงัสอืพมิพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบบัวนัที 31 ธนัวาคม 2555 
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ส่วนท ี2 การขออนุมัติการซอืทดีินจากบริษัท อุตสาหกรรมนําตาลชลบุรี จํากัด 

 

2.1 ลักษณะและรายละเอียดของรายการ 

 

โออิชิ เทรดดิง ซึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีความประสงค์จะซือทีดินจํานวน 1 แปลง เนือทีดินรวม 182-2-19 ไร่ หรือเท่ากับ 

73,019 ตารางวา ตงัอยู่ทีตาํบลหนองชาก อําเภอบ้านบึง จงัหวัดชลบรีุ จากนําตาลชลบุรีซึงเป็นบคุคลทีเกียวโยงกันของบริษัทฯ  ใน

ราคา 146.04 ล้านบาท โดยเป็นราคาเสนอขายตามทีระบุไว้ในหนังสือแจ้งความประสงค์จะเสนอขายทีดินจากนําตาลชลบุรี ลง

วนัที 21 มกราคม 2556 การซือทีดินแปลงดงักล่าวของโออิชิ เทรดดงิ มีวตัถปุระสงค์เพือใช้เป็นพืนทีตังครัวกลางแห่งใหม่เพือรองรับ

การเตบิโตของธุรกิจร้านอาหารญีปุ่นของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต ซึงเป็นการใช้สิทธิของของโออิชิ เทรดดิงในฐานะผู้ เช่าทีดินแปลง

ดงักล่าวตามเงือนไขทีระบุไว้ในสัญญาเช่าทีดินระหว่างโออิชิ เทรดดิง และนําตาลชลบุรีในปัจจุบันว่า หากนําตาลชลบุรีมีความ

ประสงค์ทีจะโอนขายสถานทีเช่าระหว่างระยะเวลาเช่านัน นําตาลชลบุรีตกลงให้สิทธิแก่โออิชิ เทรดดิง ทีจะซือสถานทีเช่าได้ก่อน

เป็นลําดบัแรก ทงันี นําตาลชลบรีุระบุให้โออิชิ เทรดดิงแจ้งความประสงค์ในการใช้สิทธิซอืทีดนิเป็นลายลักษณ์อักษรภายในวันที 30 

เมษายน 2556 โดยหากโออิชิ เทรดดงิ ไม่แจ้งความประสงค์ภายในกําหนดระยะเวลาดงักล่าว นําตาลชลบุรีจะดําเนินการขายทีดิน

ให้แก่บคุคลอืนตามความประสงค์ตอ่ไป  

 

2.1.1 ประเภทและขนาดของรายการ 

 

การเข้าทํารายการดงักล่าวเป็นรายการได้มาซึงสินทรัพย์ตามประกาศได้มาและจําหน่ายไป ทีมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 2.01 

ของมูลค่าสินทรัพย์รวม ณ วันที 31 ธันวาคม 2555 ซึงเป็นขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์การคํานวณ คือ เกณฑ์มูลค่าของ

สินทรัพย์ รายการดงักล่าวจึงเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที 1 ซงึไม่เข้าเกณฑ์ทีบริษัทฯ จะต้องเปิดเผยข้อมลูต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ 

 

นอกจากนี เนืองจากบริษัทฯ และนําตาลชลบรีุ มีผู้ ถือหุ้นใหญ่เป็นกลุ่มบุคคลเดียวกัน ได้แก่ กลุ่มสิริวัฒนภักดี ซึงถือหุ้นในบริษัทฯ 

ทางอ้อมผ่านไทยเบฟ ในสัดส่วนร้อยละ 79.66 ของจํานวนหุ้ นทีออกและจําหน่ายได้แล้วทังหมดของบริษัทฯ อีกทังกลุ่มสิริวฒัน

ภกัดยีงัถือหุ้นในนําตาลชลบรีุผ่านพรรณธิอรและคริสตอลลา รวมในสัดสว่นร้อยละ 99.74 ของจํานวนหุ้นทีออกและจําหน่ายได้แล้ว

ทงัหมดของนําตาลชลบรีุ ซงึรายละเอียดความสัมพันธ์ปรากฏตามแผนภาพที 1 ของรายงานฉบับนี ด้วยเหตุนี การเข้าทํารายการ

ดงักล่าวจึงถือเป็นรายการทีเกียวโยงกันตามประกาศเกียวโยง โดยมีขนาดรายการร้อยละ 4.73 ของมลูค่าสินทรัพย์ทีมีตัวตนสุทธิ 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2555 (มลูคา่สินทรัพย์ทีมีตัวตนสุทธิ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2555 เท่ากับ 3,088.05 ล้านบาท) ซึงมากกว่าร้อย

ละ 3.00 ของมลูค่าทรัพย์สินทีมีตัวตนสุทธิ ดงันัน บริษัทฯ ต้องขออนุมัติการเข้าทํารายการจากทีประชุมผู้ถือหุ้ น โดยต้องได้รับ

คะแนนเสียงอนุมตัไิม่ตํากว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ ถือหุ้นทีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วน

ของผู้ ถือหุ้นทีมีส่วนได้เสีย ซงึมีรายชือดงันี  
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ตารางท ี8 รายชือผู้ถือหุ้นฯ ทีไม่มีสิทธิลงคะแนนในการอนุมัติรายการ  

รายชือ 
จาํนวนหุ้นทถีือใน OISHI 

ความสัมพนัธ์กับคู่สัญญาในการเข้าทาํรายการ 
จาํนวนหุ้น % 

1. บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) 149,360,199 79.66 มีผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นกลุ่มบคุคลเดียวกนั 

2. นางอาภาสมร  มหธร 3,100 0.00 ภรรยาของนายอนิรุทธิ มหธร ซึงดํารงตําแหน่งรอง

กรรมการผู้ จัดการ-ฝ่ายขายและการตลาดธุรกิจ

เครืองดืมของบริษัทฯ โดยนายอนิรุทธิ มหธร เป็น

ผู้บริหารตวัแทนจากไทยเบฟ 

หมายเหต ุข้อมลู ณ วนัที 20 มีนาคม 2556 

 

2.1.2 คู่สัญญา เงือนไขสําคัญของสัญญา และข้อมลูสินทรัพย์ในการเข้าทํารายการ 

 คู่สัญญา 

ผู้จะซือ : บริษัท โออิชิ เทรดดงิ จํากดั 

ผู้จะขาย : บริษัท อุตสาหกรรมนําตาลชลบรีุ จํากัด                

ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

ระหว่างกัน         

: บริษัทฯ และนําตาลชลบรีุมีผู้ ถือหุ้นใหญ่เป็นกลุ่มบคุคลเดยีวกัน  

 

ข้อมลูบริษัท อุตสาหกรรมนําตาลชลบุรี จาํกัด  

ประเภทธุรกิจ : ผู้ผลิตและจําหน่ายนําตาลทรายขาว นําตาลทรายดบิ และกากนําตาล 

ทนุจดทะเบียน : 700,000,000 บาท 

กรรมการบริษัท : รายชือ ตําแหน่ง 

นายขจร เทพย์ปฏิพธัน์ กรรมการ 

นายพรศกัดิ  ธรรมเวชวิถี กรรมการ 

นายวิศษิฏ์ ลิขิตาภรณ์ กรรมการ 

นางนิดดา ธีระวฒันชยั กรรมการ 

นางพิกลุ ศิริเมธารักษ์ กรรมการ 
 

อํานาจกรรมการ : นายขจร เทพย์ปฎิพัธน์ หรือ นายพรศกัดิ  ธรรมเวชวิถี ลงลายมือชือร่วมกับ นางนิดดา ธี

ระวฒันชัย หรือนายวิศิษฏ์ ลิขิตาภรณ์ หรือนางพิกุล ศิริเมธารักษ์ รวมเป็นสองคนและ

ประทับตราสําคญัของบริษัท 
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 โครงสร้างผู้ ถือหุ้นของนําตาลชลบรีุ ณ วนัที 30 มกราคม 2556 

 

ตารางท ี9 ผู้ ถือหุ้นของนําตาลชลบุรี ณ วันท ี30 มกราคม 2556 

รายชือผู้ถือหุ้น 
สัดส่วนการถือหุ้น 

จาํนวน (หุ้น) ร้อยละ 
1. บริษัท พรรณธิอร จํากัด 3,600,060 51.43 

2. บริษัท คริสตอลลา จํากดั 3,381,576 48.31 

3. ผู้ ถือหุ้นอืน 18,364 0.26 

   รวม 7,000,000  100.00  

ทีมา : บริษัทฯ  

 

 บริษัท พรรณธิอร จํากัด มีรายชือกรรมการและผู้ ถือหุ้นดงันี 

รายชือ ตําแหน่ง 

นายเจริญ สิริวฒันภักดี กรรมการ 

คณุหญิงวรรณา สิริวฒันภกัด ี กรรมการ 

นายขจร เทพย์ปฏิพธัน์ กรรมการ 

นายปณต สิริวฒันภักดี กรรมการ 

นายประเสริฐ เมฆวฒันา กรรมการ 

นายทัศน์ วนากรกุล กรรมการ 

นายวินิจ วสนุธราธรรม กรรมการ 

นางนิดดา ธีระวฒันชยั กรรมการ 

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการ 

นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ กรรมการ 

นายสุรพงษ์ พรศิริกลุ กรรมการ 

นายสิทธิชัย ชยัเกรียงไกร กรรมการ 

นายโสภณ ราชรักษา กรรมการ 
 

รายชือผู้ถือหุ้น ณ 30 เมษายน 2555 
สัดส่วนการถือหุ้น 

จาํนวน (หุ้น) ร้อยละ 

บริษัท แพลนทิออน อินเตอร์เนชันแนล จํากดั* 490,000,000 49.00 

นาย เจริญ สิริวัฒนภกัด ี 255,000,003 25.50 

คณุหญิง วรรณา สิริวฒันภกัดี 254,999,997 25.50 

รวม 1,000,000,000 100.00 

 หมายเหต ุ* เป็นบริษัททีจัดตังทีประเทศบริติช เวอร์จินไอซ์แลนด์ โดยมีนายเจริญ สิริวฒันภักดี  และคุณหญิงวรรณา สิริวฒันภักดี 

ถือหุ้นรายละร้อยละ 50.00 ของทนุจดทะเบียนชําระแล้ว                                          
 ทีมา : บริษัทฯ  
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 บริษัท คริสตอลลา จํากดั มีรายชือกรรมการและผู้ ถือหุ้นดงันี 

รายชือ ตําแหน่ง 

นายเจริญ สิริวฒันภักดี กรรมการ 

คณุหญิงวรรณา สิริวฒันภกัด ี กรรมการ 

นายขจร เทพย์ปฏิพธัน์ กรรมการ 

นายปณต สิริวฒันภักดี กรรมการ 

นายประเสริฐ เมฆวฒันา กรรมการ 

นายทัศน์ วนากรกุล กรรมการ 

นางนิดดา ธีระวฒันชยั กรรมการ 

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการ 

นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ กรรมการ 

นายสุชาติ คงปรีชา กรรมการ 

นายสิทธิชัย ชยัเกรียงไกร กรรมการ 

นายสุรพงษ์ พรศิริกลุ กรรมการ 

นายวิศษิฏ์ ลิขิตาภรณ์ กรรมการ 

 

รายชือผู้ถือหุ้น ณ 31 มกราคม 2555 
สัดส่วนการถือหุ้น 

จาํนวน (หุ้น) ร้อยละ 

บริษัท พรรณธิอร จํากัด 11,999,994 99.99 

ผู้ ถือหุ้นอืน 6 0.01 

รวม 12,000,000 100.00 

 ทีมา : บริษัทฯ 

 

 สรุปเงือนไขสําคัญของร่างสัญญาจะซอืจะขายทดีิน 

คูส่ัญญา : 1. บริษัท โออิชิ เทรดดงิ จํากดั ในฐานะผู้จะซือ  

2. บริษัท อุตสาหกรรมนําตาลชลบรีุ จํากัด ในฐานะผู้จะขาย 

ทรัพย์สินทีจะซือจะขาย  : ทีดินโฉนดเลขที 11500 เลขทีดนิ 22 หน้าสํารวจ 38 ตงัอยู่ที ตําบลหนองชาก อําเภอบ้าน

บึง จงัหวดัชลบุรี เนือทีดนิรวม 182 ไร่ 2 งาน 19 ตารางวา 

ราคาซอืขาย : 146,038,000 บาท (คดิเป็น 800,000 บาทตอ่ไร่ หรือ 2,000 บาทตอ่ตารางวา) 

เงือนไขและข้อกําหนดทสีําคัญ 

เงือนไขบงัคบัก่อนการเข้า

ทํารายการ 

: ทีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ต้องอนมุตัิการเข้าทํารายการดงักล่าว (โออิชิ เทรดดิง จะเข้า

ทําสัญญาจะซือจะขายทีดิน ภายใน 1 เดือน นับจากวันทีได้รับมติอนุมัติจากทีประชุม

สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556) 

การชําระราคาซือขาย : ผู้ จะซือจะชําระเงินค่าทีดินทังหมดจํานวน 146.04 ล้านบาท ให้แก่ผู้ จะขาย ณ วนัโอน
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กรรมสิทธิ ทีดิน 

ภาษีอากร :  คู่สัญญาตกลงรับผิดชอบร่วมกันชําระบรรดาค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใดๆ ทีมีขึน

ในการซือขายทีดนิตามสญัญาฉบบันี 

 บรรดาภาษีและอากรต่างๆ ทีมีขึนในการซือขายทีดินตามสัญญาฉบับนี คู่สัญญาตก

ลงให้เป็นไปตามทีกฎหมายกําหนด 

ทังนี ข้อมูลทีได้รับจากผู้ บริหารของบริษัทฯ ระบุว่าคู่สัญญาตกลงทีจะรับผิดชอบ

คา่ธรรมเนียมทีเกียวข้องกบัการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิและนิติกรรมทีดินฝ่ายละเท่าๆ 

กนัและรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายภาษีในส่วนของตนเอง 

คาํรับรองและหน้าทีของผู้

จะขาย 

  ผู้จะขายรับรองและยืนยนัว่าผู้จะขายเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ โดยชอบด้วยกฎหมายใน

ทีดินทีจะซือขาย 

 ผู้ จะขายทราบดีว่าสิงปลูกสร้างทีผู้ จะซือได้ปลูกสร้างลงบนทีดินทีจะซือขายใน

ระหว่างการเช่าทีดินตามสัญญาเช่าทีดินนันเป็นกรรมสิทธิ ของผู้จะซือ และตกลงว่า

การซือขายทีดนิตามสญัญาฉบบันีเป็นการซอืขายเฉพาะทีดินทีจะซือขายเท่านัน โดย

ไม่รวมสิงปลูกสร้างทีเป็นกรรมสิทธิ ของผู้จะซือด้วย 

 ผู้จะขายขอรับรองว่า ณ วันทําสัญญาฉบับนี ทีดินทีจะซือขายปลอดและปราศจาก         

ข้อผกูมัดทังปวง การจํานอง การรอนสิทธิ สิทธิยึดหน่วง ภาระผูกพัน ความรับผิด การ

เรียกร้อง หนีสิน กรรมสิทธิ ร่วมและ/หรือผลประโยชน์ทีเป็นปรปักษ์ เว้นแต่การทําสัญญา

เช่าทีดนิกบัผู้จะซอื 

 ผู้ จะขายจะดําเนินการทุกประการทีจํ าเป็นตามทีผู้ จะซือ ร้องขอโดยสมควร               

เพือวตัถุประสงค์ในการทําให้การขายทีดินทีจะซอืขายและการปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี

มีผลสมบรูณ์และถกูต้องครบถ้วน 

ผลของการผิดนัดสญัญา :  ในกรณีทีคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึงผิดนดัและ/หรือผิดสญัญาฉบับนีไม่ว่าข้อใดข้อหนึง 

คู่สัญญาฝ่ายทีไม่ได้ผิดนัดสัญญามีสิทธิเรียกให้คู่ส ัญญาฝ่ายทีผิดนัดสัญญาชําระ

คา่เสียหายตามจํานวนทีเกิดขึนจริง  

 หากคู่สญัญาฝ่ายใดผิดนัดชําระคา่เสียหายดงักล่าวข้างต้น คู่สัญญาฝ่ายนันตกลงชําระ

ดอกเบียให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึงในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จากจํานวนค่าเสียหาย 

ตงัแต่วนัทีผิดนัดชําระค่าเสียหายเป็นต้นไป จนกว่าจะชําระค่าเสียหายพร้อมดอกเบีย

เสร็จสินครบถ้วน 

ข้อตกลงอืนๆ :  คู่สัญญาตกลงให้สัญญาเช่าทีดินเป็นอันสินสุดลงในวนัทีมีการโอนกรรมสิทธิ ทีดิน 

โดยไม่ถือว่าเป็นความผิดของคู่สัญญาฝ่ายหนึงฝ่ายใดและคู่สัญญาตกลงจะไม่

เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึงอันเนืองมาจากการเลิกสัญญาเช่า

ทีดิน 

 ผู้จะขายตกลงคืนเงินประกันให้แก่ผู้ จะซือภายในกําหนดระยะเวลาตามทีระบุไว้ใน
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สญัญาเช่าและสญัญาบริการ (รายละเอียดของสัญญาเช่าและสัญญาบริการปรากฏ

ในส่วนที 2 ข้อ 2.1.2 ของรายงานฉบับนี) ซึงมีจํานวนทังสิน 200,000 บาท และ 

420,000 บาท ตามลําดับ ภายใน 7 วนั นับจากวันทีสัญญาเช่าทีดินและสัญญา

บริการสินสดุลง 

  

 มลูค่าสิงตอบแทน 

การเข้าทํารายการในครังนี โออิชิ เทรดดิง จะชําระค่าทีดินจํานวน 146.04 ล้านบาท คิดเป็นราคา 800,000 บาทต่อไร่ หรือ 

2,000 บาทตอ่ตารางวา เป็นเงินสดทังจํานวนให้แก่ผู้จะขาย ณ วันโอนกรรมสิทธิ ทีดินด้วยเงินทุนหมนุเวียนของโออิชิ เทรด

ดิง ทังนี เกณฑ์ในการกําหนดมลูค่าสิงตอบแทนค่าทีดินเป็นราคาเสนอขายจากผู้ ขายนัน ผู้ ขายได้แจ้งว่าผู้ ขายมีความ

ประสงค์จะเสนอขายทีดนิดงักล่าวให้แก่บคุคลอืนในราคาเดียวกนันี  

 

 ข้อมลูสินทรัพย์ 

 รายละเอียดทีดินของนําตาลชลบุรี ซงึโออิชิ เทรดดงิ จะเข้าทํารายการ มีดงันี 

ประเภท : ทีดินจํานวน 1 แปลง (ไม่รวมสิงปลูกสร้างบนทีดิน) โฉนดทีดินเลขที 11500 เนือทีดินรวม 

182 ไร่ 2 งาน 19 ตารางวา หรือเท่ากบั 73,019 ตารางวา 

ทีตงั : เลขที 283/1 หมู่ที 3 ถนนสายหนองชาก-หัวกุญแจ ตําบลหนองชาก (ทางหลวงชนบท

หมายเลข ชบ.3059 ระหว่างหลกักิโลเมตรที 3 – 4) อําเภอบ้านบึง จงัหวดัชลบรีุ  

ลกัษณะทรัพย์สิน : ทีดินส่วนใหญ่เป็นพืนทีว่างเปล่าซึงมีการถมแล้ว โดยพืนทีบางส่วนมีการขุดเป็นบ่อเก็บนํา

และบ่อบําบดั ทงันี โออิชิ เทรดดิง ในฐานะผู้ เช่าได้เริมดําเนินการก่อสร้างโรงงานทีจะเป็น

ครัวกลางแห่งใหม่ของกลุ่มบริษัทฯ บนพืนทีดังกล่าวแล้ว (สรุปข้อมลูโครงการก่อสร้างครัว

กลางแห่งใหม่แสดงไว้ในตารางถัดไป)  

ทางเข้า-ออก : ตงัอยู่ตดิถนนสายหนองชาก-หวักุญแจ แยกจากถนนสายบ้านบึง-แกลง เข้าไปประมาณ 2 

กิโลเมตร โดยถนนเป็นทางสาธารณะประโยชน์ ผิวจราจรกว้าง 8 เมตร ลักษณะผิวจราจร

ลาดยาง สามารถเข้าถึงทีดนิได้โดยรถยนต์  

สภาพแวดล้อมทวัไป : พืนทีใกล้เคยีงเป็นย่านเกษตรกรรมและทีอยู่อาศยั 

ผู้ ถือกรรมสิทธิ : บริษัท อุตสาหกรรมนําตาล ชลบุรี จํากดั 

ภาระผูกพัน : ทีดินปลอดการจํานองและภาระผกูพันอืนๆ อย่างไรก็ดี ทีดินดงักล่าวอยู่ภายใต้สัญญาเช่า

ทีดินและสัญญาบริการระหวา่งโออิชิ เทรดดงิและนําตาลชลบรีุ   
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รูปภาพที 1 ทตีังและสภาพทดีิน ณ ปัจจุบัน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีมา : รายงานประเมนิมลูค่าสินทรพัย์ของบริษัท ไทยประเมนิราคา ลินน์ ฟิลลปิส์ จํากดั 
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 สรุปข้อมลูโครงการครัวกลางแห่งใหม่ 

วตัถปุระสงค์ : สืบเนืองจากการเติบโตอย่างต่อเนืองของธุรกิจร้านอาหารญีปุ่ น ซึง ณ 31 ธันวาคม 2555 

กลุ่มบริษัทฯ มีจํานวนสาขาทงัสิน 156 สาขา โดยตามแผนงานของบริษัทฯ คาดว่าจะมีการ

ขยายสาขาเพิมเติมอีกประมาณ 27 สาขาต่อปี ประกอบกับการเติบโตของผลิตภัณฑ์

ประเภทอาหารแช่แข็ง ส่งผลให้ครัวกลางปัจจุบันทีตังอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมนวนครซึงมี

พืนทีประมาณ 4,500 ตร.ม. อาจไม่สามารถรองรับแผนงานของบริษัทฯ ในอนาคตได้ ทังนี 

ผู้บริหารของบริษัทฯ ให้ข้อมูลว่า โรงงานครัวกลางแห่งใหม่จะช่วยเพิมกําลังการผลิตของ

บริษัทฯ ประมาณร้อยละ 50.00 – 60.00 รวมทังเป็นการลดความเสียงจากผลกระทบที

อาจจะเกิดขึนต่อธุรกิจอาหารของกลุ่มบริษัทฯ จากปัญหาอทุกภยัทีอาจเกิดขึนต่อครัวกลาง

เดมิซึงตงัอยู่ทีนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี 

เงินลงทุนของโครงการ : ประมาณ 544.74 ล้านบาท โดย ณ 28 กุมภาพันธ์ 2556 บริษัทฯ ได้ลงทุนไปแล้วจํานวน 

106.46 ล้านบาท 

ทีมา : บริษัทฯ ณ วนัที 13 มีนาคม 2556 
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ลกัษณะทรัพย์สิน : อาคารและสิงปลกูสร้างของครัวกลางแห่งใหม่เป็นดงันี 

รายละเอียด พนืทีใช้สอย (ตร.ม.) 

1. อาคารสาธารณูปโภค  1,622 

2. อาคารครัวหมปูลาผัก 4,900 

3. อาคารทีพกัอาศยั 1,240 

4. อาคารครัวร้อน  9,800 

5. อาคารสํานกังานและทีจอดรถ 2,900 

6. อาคารสโมสร 2,769  

7. ทีจอดรถ 4,000 

8. บ่อเก็บนําดบิ 69,875  

9. บ่อบําบัดนําเสีย 40,490  

 
 

ระยะเวลาก่อสร้าง : เมือวนัที 19 มิถุนายน 2555 โออิชิ เทรดดิง ได้รับความยินยอมจากนําตาลชลบุรีให้เข้าทํา

การปลกูสร้างอาคารในทีดนิดงักล่าวได้ และเริมดําเนินการก่อสร้างครัวกลางแห่งใหม่ เมือ

วันที 31 กรกฎาคม 2555 โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จและสามารถดําเนินการผลิตในเชิง

พาณิชย์ได้ในไตรมาสที 4 ปี 2556  

 

 สรุปเงือนไขสําคัญของสัญญาเช่าทดีิน 

คูส่ัญญา : บริษัท โออิชิ เทรดดงิ จํากดั ในฐานะผู้ เช่า และ 

บริษัท อุตสาหกรรมนําตาล ชลบุรี จํากดั ในฐานะผู้ให้เช่า 

วนัทีทําสญัญาเช่า : 1 สิงหาคม 2555 
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ทรัพย์สินทีเช่า : ทีดินโฉนดเลขที 11500 เนือทีดินรวม 182 ไร่ 2 งาน 19 ตารางวา ซึงตงัอยู่เลขที 283/1 หมู่

ที 3 ตาํบลหนองชาก อําเภอบ้านบึง จงัหวดัชลบรีุ 

วตัถปุระสงค์การเช่า : เพือใช้ประโยชน์ในการประกอบกิจการของผู้ เช่า 

ระยะเวลาการเช่า :  คู่สัญญาตกลงกําหนดระยะเวลาเช่า 2 ปี เริมตงัแต่วันที 1 สิงหาคม 2555 และสินสุด

วนัที 31 กรกฎาคม 2557 

 หากผู้ เช่ามีความประสงค์จะต่อระยะเวลาเช่า ผู้ เช่าจะแจ้งให้ผู้ ให้เช่าทราบล่วงหน้าเป็น

ลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 60 วนัก่อนสินสุดกําหนดระยะเวลาเช่า ซึงเมือผู้ ให้เช่า

ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรดังกล่าวแล้ว ผู้ ให้เช่าจะให้ผู้ เช่าเช่าสถานทีต่อไปอีก

คราวละ 2 ปี โดยให้มีเงือนไขและรายละเอียดตา่งๆ ตามทีระบไุว้ในสญัญาเช่าฉบบันี 

 หากผู้ เช่าประสงค์จะเลิกสญัญาก่อนครบกําหนดระยะเวลาเช่า ให้ผู้ เช่าบอกกล่าวเป็น

ลายลักษณ์อักษรให้ผู้ ให้เช่าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั และผู้ เช่ายินยอมชําระ

คา่เสียหายให้แก่ผู้ ให้เช่าเท่ากับค่าเช่าจํานวน  2 เดือน เป็นจํานวนเงินทังสิน 200,000 

บาท ทังนี การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาก่อนครบกําหนดไม่ถือว่าเป็นการกระทําผิด

เงือนไขของสัญญาฉบบันี 

คา่เช่าและการชําระ

ราคาคา่เช่า 

: ชําระค่าเช่าล่วงหน้าเป็นรายเดือนในอัตราเดือนละ 100,000 บาท โดยจ่ายชําระภายใน

วนัที 5 ของทุกเดอืน  

คา่ใช้จ่ายและค่าภาษี :  ผู้ เช่าตกลงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาตามปกติและเพือซ่อมแซมเล็กน้อยใน

สถานทีเช่า 

 ผู้ เช่าตกลงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้า ค่านําประปา และค่าโทรศัพท์ภายในสถานที

เช่า 

 ผู้ เช่าตกลงรับผิดชอบค่าภาษีโรงเรือนและทีดินสําหรับสิงปลูกสร้างทีผู้ เช่าปลูกสร้างขึน

ในสถานทีเช่าซึงเป็นกรรมสิทธิ ของผู้เช่า (หากมี) และคา่ภาษีป้ายทีผู้ เช่านําเข้าไปติดตัง

ในสถานทีเช่าตลอดระยะเวลาการเช่า 

เงินประกนัการเช่า :  ผู้ เช่าตกลงวางเงินประกนัการเช่าให้แก่ผู้ ให้เช่าเป็นเงินจํานวนทังสิน 200,000 บาท เพือ

เป็นหลกัประกนัการปฏิบัติตามสัญญาเช่าฉบับนีและเป็นประกันความเสียหายใดๆ ที

อาจเกิดต่อสถานทีเช่าและ/หรือผู้ ให้เช่า โดยผู้ ให้เช่าตกลงคืนเงินประกันให้แก่ผู้ เช่า

ภายใน 7 วนั นบัจากวนัทีสญัญาเช่าฉบับนีสินสดุลงไม่วา่ด้วยเหตใุดๆ โดยผู้ เช่ามิได้ผิด

สญัญาและมิได้ค้างชําระเงินจํานวนใดๆ ตามสัญญาฉบบันี 

 หากผู้ เช่าไม่ปฏิบตัติามสัญญาข้อหนึงข้อใดและทําให้ผู้ ให้เช่าได้รับความเสียหายด้วย

ประการใดๆ ผู้ ให้เช่ามีสิทธิริบเงินประกันจํานวนดงักล่าวไว้ทังหมดหรือบางส่วนเพือ

ชดเชยความเสียหายทีผู้ให้เช่าได้รับ 

เงือนไขอืนๆ :  ผู้ เช่าตกลงจะไม่ก่อสร้างสิงปลูกสร้างใดๆ ในสถานทีเช่า และไม่ต่อเติม ดัดแปลง 

เปลียนแปลงสภาพ หรือทําลายสถานทีเช่า และจะไม่กระทําการใดๆ กับสถานทีเช่าอัน

เป็นการทําให้สถานทีเช่าเสือมสภาพหรือเสือมราคา เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็น
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ลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้เช่า  

 ผู้ เช่าจะไม่นําสถานทีเช่าออกให้บุคคลอืนใดใช้ประโยชน์ หรือก่อภาระผูกพันใดๆ แก่

สถานทีเช่า เว้นแตจ่ะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้เช่า 

 ผู้ เช่าตกลงจะรับผิดในความชํารุดเสียหายอย่างใดๆ อันเกิดขึนแก่สถานทีเช่าเพราะ

ความผิดของผู้ เช่าเอง บุคคลซึงอยู่กับผู้ เช่า พนักงาน ลูกจ้าง บริวารของผู้ เช่า หรือ

บุคคลใดๆ ทีเกียวข้องกบัผู้ เช่า อนัเนืองมาจากการใช้ประโยชน์สถานทีเช่า 

การขายสถานทีเช่า :  ในกรณีทีผู้ ให้เช่ามีความประสงค์ทีจะโอนขายสถานทีเช่าในระหว่างระยะเวลาเช่าไม่ว่า

ทงัหมดหรือบางส่วน ผู้ ให้เช่าตกลงให้สิทธิแก่ผู้ เช่าทีจะซือสถานทีเช่าได้ก่อนเป็นลําดับ

แรก โดยผู้ ให้เช่าจะแจ้งให้ผู้ เช่าทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 60 วนั 

และผู้ เช่าจะแจ้งการใช้สิทธิซอืสถานทีเช่าให้ผู้ให้เช่าทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 

30 วนั นบัแตว่นัทีผู้ เช่าได้รับแจ้งจากผู้ ให้เช่าเป็นลายลกัษณ์อกัษร หากผู้ เช่ามิได้แจ้งให้

ผู้ ให้เช่าทราบภายในกําหนดระยะเวลาดังกล่าว ผู้ ให้ เช่ามีสิทธิเสนอขายสถานทีเช่า

ให้แก่บคุคลอืนได้ทนัที  

กรณีผิดนดัสัญญา :  ในกรณีทีผู้ เช่าผิดนัดชําระค่าเช่า ผู้ ให้เช่ามีสิทธิคิดดอกเบียในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี

ของจํานวนค่าเช่าทีค้างชําระจนกว่าจะชําระคา่เช่าครบถ้วน 

 หากผู้ เช่าหรือผู้ ให้เช่าผิดสัญญาข้อหนึงข้อใดในสัญญาฉบับนี (ซึงมิใช่การผิดนัดชําระ

ค่าเช่า) คู่สัญญาทีมิได้เป็นฝ่ายผิดนัดสัญญามีสิทธิเรียกให้คู่สัญญาฝ่ายทีผิดนัด

สัญญาทําการแก้ไขกรณีผิดนัดสัญญาดังกล่าวให้เรียบร้อยภายใน 30 วนั นับแต่วนัที

ได้รับแจ้งเป็นลายลกัษณ์อักษรจากอีกฝ่ายหนึง และหากคู่สัญญาฝ่ายทีผิดนัดสัญญา

ไม่แก้ไขการผิดนัดสัญญาดังกล่าวภายในระยะเวลาทีกําหนดโดยไม่มีเหตอัุนสมควร 

คูส่ัญญาทีมิได้เป็นฝ่ายผิดนัดสัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันทีโดยแจ้งให้อีกฝ่าย

ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 

การสินสดุสญัญา : คูส่ัญญาตกลงให้สญัญาฉบบันีสินสดุลงเมือเกิดกรณีใดกรณีหนึงดงัต่อไปนี 

1) เมือครบกําหนดระยะเวลาเช่าหรือระยะเวลาการต่อสัญญาเช่าเพิมเตมิ (แล้วแตก่รณี) 

2) ในกรณีทีสถานทีเช่าถกูเวนคนืตามกฎหมายก่อนครบกําหนดระยะเวลาเช่า  

3) เมือคู่สญัญาตกลงกันให้สญัญาฉบับนีเป็นอนัสินสดุลง 

4) เมือคู่สญัญาฝ่ายหนึงฝ่ายใดใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี เนืองจากคู่สัญญาอีกฝ่าย

หนึงผิดนดัสญัญา 

5) เมือผู้ เช่าบอกเลิกสญัญาฉบับนีก่อนครบกําหนดระยะเวลาเช่า 

ผลของการสินสดุ

สญัญา 

:  เมือสัญญาสินสดุลงไม่วา่กรณีใดๆ ผู้ เช่าตกลงให้สิทธิแก่ผู้ ให้เช่าทีจะเลือกให้บรรดาสิง

ปลูกสร้าง ทรัพย์สิน สิงก่อสร้าง สิงตกแต่ง ดดัแปลง ต่อเติมสถานทีเช่าทีติดตรึงตรา

ถาวรตกเป็นของผู้ ให้เช่า เมือผู้ ให้เช่าได้ชําระราคาให้แก่ผู้ เช่าตามสมควร หรือเลือกให้ผู้

เช่ารือถอนสิงปลกูสร้างดงักล่าวออกไปจากสถานทีเช่า พร้อมทงัซอ่มแซมสถานทีเช่าให้
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กลับคนืสู่สภาพเดิมด้วยคา่ใช้จ่ายของผู้ เช่าเอง 

 หากผู้ เช่าไม่ออกจากสถานทีเช่าภายในวนัทีสัญญาฉบับนีสินสุดลง ผู้ เช่าตกลงยินยอม

ชําระคา่ปรับให้แก่ผู้ให้เช่าเป็นรายวนั ในอตัราวนัละ 3,300 บาท 

 

 สรุปเงือนไขสําคัญของสัญญาบริการ 

คูส่ัญญา : บริษัท โออิชิ เทรดดงิ ในฐานะผู้ รับบริการ และ  

บริษัท อุตสาหกรรมนําตาล ชลบุรี จํากดั ในฐานะผู้ให้บริการ  

วนัทําสญัญา : 1 สิงหาคม 2555 

ขอบเขตของการ

ให้บริการ  

:  บริการเกียวกับระบบนําดิบภายในสถานทีเช่า  

 บริการเกียวกับถนนในสถานทีเช่า  

ระยะเวลาการให้บริการ :  ระยะเวลาการให้บริการ 2 ปี ตังแต่วันที 1 สิงหาคม 2555 และสินสุดวันที 31 

กรกฎาคม 2557 เท่ากับระยะเวลาของการเช่าตามสัญญาเช่า  

 หากมีการตอ่อายสุัญญาเช่าออกไป คู่ส ัญญาตกลงจะให้สัญญาบริการฉบับนีต่ออายุ

ออกไปเท่ากับระยะเวลาการเช่าสถานทีเช่า ทีขยายออกไป โดยมีเงือนไขและ

รายละเอียดตา่งๆ ตามทีระบุไว้ในสญัญาฉบบันี  

 หากผู้ รับบริการประสงค์จะเลิกสัญญาก่อนครบกําหนดระยะเวลาบริการ ให้ผู้ รับบริการ

บอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ ให้บริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั และ

ผู้ รับบริการยินยอมชําระค่าเสียหายให้แก่ผู้ ให้บริการเท่ากับค่าบริการจํานวน 2 เดือน 

เป็นจํานวนทังสิน 420,000 บาท  

คา่บริการและการชําระ

คา่บริการ 

:  เดอืนละ 210,000 บาท โดยชําระภายในวนัที 5 ของทุกเดอืน  

 อตัราคา่บริการดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงได้ตามการเปลียนแปลงของต้นทุนของผู้

ให้บริการ โดยผู้ ให้บริการจะแจ้งความจําเป็นทีจะเปลียนแปลงอัตราค่าบริการให้

ผู้ รับบริการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันทีการเปลียนแปลงอัตรา

ค่าบริการจะมีผลบังคับใช้ เพือทีคู่สัญญาจะได้ทําความตกลงเจรจาร่วมกันกําหนด

อัตราค่าบริการทีเปลียนแปลงไปให้มีความเหมาะสมและเสร็จสินก่อนวันทีการ

เปลียนแปลงอตัราค่าบริการจะมีผลบังคบัใช้ 

 ในกรณีทีคู่สญัญาไม่สามารถตกลงกําหนดอัตราค่าบริการกันได้ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายมี

สิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนีได้ โดยส่งหนังสือบอกกล่าวไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึง

ล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 30 วนั 

เงินประกนัการบริการ :  ผู้ รับบริการตกลงวางเงินประกันการบริการให้แก่ผู้ ให้บริการเป็นเงินจํานวนทังสิน 

420,000 บาท เพือเป็นหลกัประกนัการปฏิบัติตามสัญญาฉบับนีและเป็นประกันความ

เสียหายใดๆ ทีอาจเกิดต่อผู้ ให้บริการ โดยผู้ ให้บริการตกลงคืนเงินประกันให้แก่

ผู้ รับบริการภายใน 7 วนั นับจากวันทีสัญญาฉบับนีสินสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ โดย

ผู้ รับบริการมิได้ผิดสัญญาและมิได้ค้างชําระเงินจํานวนใดๆ ตามสญัญาฉบับนี  
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 หากผู้ รับบริการไม่ปฏิบัติตามสัญญาฉบับนีข้อหนึงข้อใดและทําให้ผู้ ให้บริการได้รับ

ความเสียหายด้วยประการใดๆ ผู้ ให้บริการมีสิทธิริบเงินประกันจํานวนดังกล่าวไว้

ทงัหมดหรือบางส่วนเพือชดเชยความเสียหายทีผู้ให้บริการได้รับ 

กรณีผิดนดัสัญญา :  ในกรณีทีผู้ รับบริการผิดนัดชําระค่าเช่า ผู้ ให้บริการมีสิทธิคิดดอกเบียในอัตราร้อยละ 

7.50 ตอ่ปีของจํานวนคา่บริการทีค้างชําระจนกวา่จะชําระคา่บริการครบถ้วน 

 ในกรณีผู้ รับบริการผิดสัญญาข้อหนึงข้อใดในสัญญาฉบับนี ผู้ ให้บริการมีสิทธิเรียกให้

ผู้ รับบริการทําการแก้ไขกรณีผิดนัดผิดสญัญาดงักล่าวให้เรียบร้อยภายใน 30 วนั นับแต่

วนัทีได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ ให้บริการ ในกรณีทีผู้ รับบริการไม่สามารถ

หรือไม่ดําเนินการแก้ไขกรณีผิดนัดสัญญาให้เรียบร้อยภายในระยะเวลา 30 วัน ผู้

ให้บริการมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันทีโดยแจ้งให้ผู้ รับบริการทราบเป็นลายลักษณ์

อกัษร 

 ในกรณีผู้ ให้บริการผิดสัญญาข้อหนึงข้อใดในสัญญาฉบับนี ผู้ รับบริการมีสิทธิเรียกให้

ผู้ ให้บริการทําการแก้ไขกรณีผิดนัดสัญญาดงักล่าวให้เรียบร้อยภายใน 30 วนั นับแต่

วนัทีได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ รับบริการ ในกรณีทีผู้ ให้บริการไม่สามารถ

หรือไม่ดําเนินการแก้ไขกรณีผิดนัดสัญญาให้เรียบร้อยภายใน 30 วนั ผู้ รับบริการมีสิทธิ

บอกเลิกสญัญาได้ทันทีโดยแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

การสินสดุสญัญา : คูส่ัญญาตกลงให้สญัญาฉบบันีสินสดุลงเมือเกิดกรณีใดกรณีดงัตอ่ไปนี  

1) เมือครบกําหนดระยะเวลาบริการหรือระยะเวลาบริการเพิมเติม (แล้วแต่กรณี) และไม่มี

การต่ออายสุัญญาออกไป หรือเมือสญัญาเช่าสินสดุลง 

2) ในกรณีทีสถานทีเช่าถกูเวนคนืตามกฎหมายก่อนครบกําหนดระยะเวลาเช่า  

3) เมือผู้ รับบริการผิดนดัผิดสญัญาและผู้ ให้บริการได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา  

4) เมือผู้ ให้บริการผิดนดัผิดสญัญาและผู้ รับบริการได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา 

5) เมือผู้ รับบริการบอกเลิกสัญญาฉบบันีก่อนครบกําหนดระยะเวลาบริการ 

6) เมือคู่สญัญาตกลงกันให้สญัญาฉบับนีเป็นอนัสินสดุลง 

ผลของการสินสดุ

สญัญา 

: ในกรณีทีสัญญาฉบับนีสินสุดลง ผู้ ให้บริการมีสิทธิได้รับค่าบริการตามทีได้ตกลงกันไว้ใน

สญัญาฉบับนีตามส่วนของระยะเวลาทีให้บริการจริง 

 

2.2 ความสมเหตุสมผลของรายการ 

 

2.2.1 วัตถุประสงค์และประโยชน์ของรายการ 

 

การเข้าซอืทีดนิซงึเป็นทีตงัของโครงการลงทนุครัวกลางแห่งใหม่สําหรับรองรับการขยายธุรกิจด้านร้านอาหารญีปุ่ นของกลุ่มบริษัทฯ

ครังนี เป็นการใช้สิทธิของโออิชิ เทรดดิง ตามทีได้ระบุในสัญญาเช่าทีดินว่า กรณีทีผู้ ให้เช่าประสงค์จะขายทีดินดงักล่าวในระหว่าง

ระยะเวลาเช่า ผู้ให้เช่าจะให้สิทธิเสนอขายทีดินดงักล่าวแก่ผู้ เช่าเป็นลําดับแรก โดยการเข้าทํารายการดงักล่าวจะทําให้โออิชิ เทรด
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ดิงได้มาซึงกรรมสิทธิ ในทีดินอันเป็นทีตงัของโครงการลงทุนครัวกลางแห่งใหม่ของกลุ่มบริษัทฯ ซึงจะช่วยลดความเสียงต่างๆ ที

อาจจะเกิดขึนจากการลงทนุบนพืนทีเช่า โดยเฉพาะอย่างยิงความเสียงจากการสินสุดของสัญญาเช่าอันเกิดจากผู้ ให้เช่าขายทีดิน

ดงักล่าวให้บุคคลอืน นอกจากนี ทีดนิดงักล่าวยงัมีทําเลทีตงัทีมีศกัยภาพเหมาะสมสําหรับรองรับการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ 

ในอนาคต เนืองจากตงัอยู่ในจังหวดัชลบรีุทีมีความเสียงจากปัญหาอทุกภยัน้อยกว่าจังหวัดปทุมธานี ซึงเป็นทีตงัของครัวกลางของ

กลุ่มบริษัทฯ ในปัจจุบัน อีกทัง ทีดินดังกล่าวยังตงัอยู่ใกล้กับสํานักงานของบริษัทผู้ ให้บริการโลจิสติกส์ของกลุ่มบริษัทฯ ในนิคม

อุตสาหกรรมบางพลี จังหวดัสมทุรปราการ ซึงจะช่วยให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถประหยัดต้นทุนด้านโลจิสติกส์และบริหารจัดการ

สินค้าคงคลงัได้มีประสิทธิภาพดียิงขึน  

 

ทงันี เนืองจากเงือนไขตามสัญญาเช่าระบวุ่าผู้ให้เช่ามีสิทธิเสนอขายสถานทีเช่าแก่บคุคลอนืได้ทันที หากโออิชิ เทรดดิงไม่ใช้สิทธิใน

การซือทีดนิ ดงันนั ในกรณีทีทีประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติไม่อนมุัตกิารเข้าทํารายการในครังนี  โออิชิ เทรดดิงอาจมีความเสียง

ทีจะถูกบอกเลิกสัญญาเช่าก่อนครบระยะเวลาเช่า ส่งผลให้โออิชิ เทรดดิง อาจต้องยุติการก่อสร้างครัวกลางแห่งใหม่ทีกําลังดําเนิน

อยู่ในขณะนี และดําเนินการจัดหาทีดินใหม่เพือใช้สําหรับเป็นพืนทีตงัครัวกลางของกลุ่มบริษัทฯ ต่อไป หรืออาจต้องดําเนินการ

เจรจากับเจ้าของทีดินรายใหม่เพือให้โออิชิ เทรดดิง ยังคงได้รับสิทธิในการเช่าทีดินดังกล่าวต่อไป ซึงในกรณีดงักล่าว บริษัทฯ มี

ความเสียงทีข้อกําหนดและ/หรือเงือนไขต่างๆ ในสัญญาเช่าและ/หรือสัญญาบริการกับเจ้าของทีดินรายใหม่จะมีการเปลียนแปลง

ไปในทางทีด้อยลงเมือเทียบกบัสัญญาเช่าในปัจจุบนั  

 

2.2.2   เปรียบเทยีบข้อดีและข้อด้อยของการทาํรายการกับการไม่ทาํรายการ 

 

 ข้อดีและข้อด้อยของการทาํรายการ 

 

ข้อดีของการทาํรายการ 

1) ได้มาซงึกรรมสิทธิ ในทีดนิอนัเป็นทีตงัสําหรับโครงการก่อสร้างครัวกลางแห่งใหม่ของกลุ่มบริษัทฯ  

การเข้าทํารายการในครังนี จะทําให้โออิชิ เทรดดิงได้มาซึงกรรมสิทธิ ในทีดินอันเป็นทีตงัของโครงการลงทุนครัวกลางแห่ง

ใหม่ของกลุ่มบริษัทฯ ทีมีมลูค่าเงินลงทุนประมาณ 544.74 ล้านบาท ซึงจะช่วยให้การประกอบธุรกิจร้านอาหารญีปุ่ นของ

กลุ่มบริษัทฯในอนาคตมีความมนัคงเพิมมากขึน เนืองจากไม่มีความเสียงทีอาจจะเกิดขึนจากการสินสุดของสัญญาเช่าด้วย

เหตตุ่างๆ อาทิ ความเสียงทีนําตาลชลบรีุจะเสนอขายทีดนิให้บุคคลอืน ภายหลงัจากทีโออิชิ เทรดดิงไม่ใช้สิทธิในฐานะผู้ เช่า 

ซึงได้รับสิทธิในการซือทีดินดงักล่าวเป็นลําดบัแรก  โดยการสินสุดสัญญาเช่าไม่ว่าด้วยเหตใุด ย่อมส่งผลกระทบต่อการ

ประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีนัยสําคญั เนืองจากกลุ่มบริษัทฯ มีแผนงานทีจะย้ายสายการผลิตวตัถุดิบสําหรับ

ร้านอาหารญีปุ่ นจากครัวกลางปัจจุบนัทีตงัอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมนวนครมายังครัวกลางแห่งใหม่นี  โดยการสินสุดลงของ

สญัญาเช่าอาจทําให้ร้านอาหารญีปุ่ นของบริษัทฯ ทังสาขาทีมีอยู่ในปัจจุบันจํานวน 156 แห่ง (ณ 31 ธันวาคม 2555) และ

สาขาใหม่ทีจะเปิดเพิมขึนในอนาคตอีกประมาณปีละ 27 แห่ง ต้องประสบปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบในการให้บริการแก่

ลกูค้าได้ อีกทงั กลุ่มบริษัทฯ ต้องสญูเสียโอกาสในการใช้ประโยชน์จากสิงปลูกสร้างและระบบสาธารณูปโภคทีได้ลงทุนไป

แล้ว รวมทังอาจมีภาระคา่ใช้จ่ายในการรือถอนสิงปลูกสร้างดงักล่าว กรณีนําตาลชลบุรีในฐานะผู้ ให้เช่าไม่ประสงค์ทีจะใช้



รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงนิอสิระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกนั 

 

 37 

                                                  

ประโยชน์จากสิงปลกูสร้างและระบบสาธารณปูโภคทีกลุ่มบริษัทฯ ได้ก่อสร้างไว้ระหวา่งระยะเวลาเช่าทีดิน นอกจากนี กลุ่ม

บริษัทฯ อาจมีภาระคา่ใช้จ่ายในการเคลือนย้ายเครืองจักร และจดัหาพืนทีตงัครัวกลางแห่งใหม่ด้วย 

 

2) ได้มาซงึสินทรัพย์ทีมีศกัยภาพเพือรองรับการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต 

เนืองจากทีดนิดงักล่าวมีทีตงัในอําเภอบ้านบึง จังหวดัชลบรีุ ซงึมีลกัษณะภูมิประเทศเป็นทีราบสลบัเนินเขา ส่งผลให้ครัวกลาง

แห่งใหม่ซึงจะก่อสร้างบนทีดินดงักล่าวนีมีความเสียงทีจะประสบปัญหาอุทกภัยน้อยกว่าครัวกลางของกลุ่มบริษัทฯ ใน

ปัจจุบัน ซึงตังอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวดัปทุมธานี ทีมีลักษณะภูมิประเทศเป็นทีราบลุ่มริมฝังแม่นําเจ้าพระยา 

(โดยปี 2554 ทีผ่านมา ครัวกลางของกลุ่มบริษัทฯ ในนิคมอุตสาหกรรมนวนครประสบปัญหาอุทกภัย จนเป็นเหตใุห้ต้องหยุด

ดาํเนินการผลิตวตัถดุบิสําหรับร้านอาหารญีปุ่นและผลิตภัณฑ์เครืองดืมต่างๆ เป็นระยะเวลา 12 เดือน) อีกทัง ทีดินดังกล่าว

ยงัตงัอยู่ใกล้กบัสํานักงานของบริษัทผู้ ให้บริการโลจิสติกส์ของกลุ่มบริษัทฯ ในนิคมอตุสาหกรรมบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

ซึงจะช่วยให้กลุ่มบริษัทฯ ประหยัดต้นทุนด้านโลจิสติกส์และสามารถบริหารจัดการสินค้าคงคลังได้มีประสิทธิภาพดียิงขึน  

นอกจากนี เนืองจากกลุ่มบริษัทฯ มีแผนงานทีจะก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่เพิมเตมิอีกในอนาคต เพือรองรับการขยายสาขาของ

ร้านอาหารญีปุ่ นภายใต้ตราสินค้าต่างๆ ของกลุ่มบริษัทฯ ทีมีอยู่ในปัจจุบัน โดยกลุ่มบริษัทฯ มีเป้าหมายทีจะเปิดสาขาใหม่

ประมาณปีละ 27 แห่ง ดงันนั ภายหลังเสร็จสินโครงการก่อสร้างครัวกลางแห่งใหม่ซึงคาดว่าจะใช้เนือทีประมาณ 153 ไร่ ทีดิน

ดงักล่าวยงัคงมีเนือทีเพียงพอทีจะรองรับแผนการลงทนุของกลุ่มบริษัทฯ ทีจะเกิดขึนในอนาคตได้ 

 

รูปภาพที 2 ทตีังโรงงานปัจจุบัน สินทรัพย์ทีเข้าทาํรายการ และผู้บริหารโลจสิติกส์  

 
 
3)  ลดความเสียงจากการเปลียนแปลงเงือนไขตา่งๆ ในสญัญาเช่าหรือสญัญารับบริการ 

เนืองจากในสัญญาบริการ นําตาลชลบุรีมีสิทธิทีจะเปลียนแปลงอัตราค่าบริการตามการเปลียนแปลงของต้นทุนของตนได้ 

(โดยต้องได้รับความเห็นชอบร่วมกันระหว่างคู่สัญญา) นอกจากนี แม้ในปัจจุบัน สัญญาเช่าจะให้สิทธิแก่โออิชิ เทรดดิง ใน
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การต่ออายสุัญญาเช่าออกไปคราวละ 2 ปี โดยมีเงือนไขและรายละเอียดตา่งๆ ตามทีระบไุว้ในสัญญาเดิม อย่างไรก็ตาม หาก

นําตาลชลบรีุเสนอขายทีดินให้กับบุคคลอืน อันเป็นผลให้สัญญาเช่าและสัญญาบริการฉบับปัจจุบันสินสุดลง อาจส่งผลให้

โออิชิ เทรดดิง ต้องดําเนินการเจรจากับเจ้าของทีดินรายใหม่เพือเช่าทีดินต่อไปในอนาคต โดยทีผู้ ให้เช่ารายใหม่อาจกําหนด

อตัราคา่เช่าและเงือนไขต่างๆ ทีเปลียนแปลงไปจากสญัญาเช่าฉบบัปัจจุบนั ซงึอาจทําให้สิทธิของโออิชิ เทรดดิง ในฐานะผู้ เช่า

ด้อยลงได้ เช่น การเพิมอตัราค่าเช่าและจํานวนเงินชดเชยความเสียหายในการผิดนัดผิดสัญญา การลดระยะเวลาเช่า เป็นต้น 

ซงึอาจส่งผลกระทบตอ่การประกอบธุรกิจของโออิชิ เทรดดงิ  

 

4)  ลดความเสียงจากการเพิมขึนของราคาทีดนิในอนาคต กรณีทีบริษัทฯ ประสงค์จะซือทีดินแทนการเช่า 

จากแนวโน้มราคาทีดินทีมีโอกาสปรับตวัสูงขึนในอนาคต เนืองจากความต้องการทีดินทีเพิมสูงขึนตามการขยายตัวของ

จํานวนประชากร ซงึข้อมลูจากวารสารธนาคารอาคารสงเคราะห์ฉบับเดอืนกรกฎาคม – กันยายน 2555 ระบุว่า ราคาประเมิน

ทนุทรัพย์ทีดนิรอบบัญชีปี 2555 – 2558 เมือเปรียบเทียบราคาประเมินทุนทรัพย์ทีดิน รอบบัญชีปี 2551 – 2554 พบว่า ราคา

ประเมินทนุทรัพย์ทีดิน ซึงใช้สําหรับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดินนัน 

ภาพรวมพืนทีกรุงเทพฯ มีอตัราเพิมขึนโดยเฉลียร้อยละ 17.13 ขณะทพืีนทีส่วนภูมิภาคมีอัตราเพิมขึนโดยเฉลียร้อยละ 21.40 

และในส่วนจังหวดัชลบรีุซงึเป็นทีตงัของทีดินทีโออิชิ เทรดดงิจะซือในครังนี ราคาประเมินทุนทรัพย์ทีดินมีอัตราเพิมขึนร้อยละ 

24.32 ดงันัน การเข้าทํารายการในครังนี จะช่วยลดความเสียงทีอาจจะเกิดขึนจากการเพิมขึนของราคาทีดินในอนาคต ใน

กรณีทีกลุ่มบริษัทฯ ประสงค์จะซือทีดนิดงักล่าวหรือทีดินอืนเพือทดแทนการเช่าทีดินในปัจจบุนั 

 

ข้อด้อยในการเข้าทาํรายการ  

1) ต้องจ่ายชําระค่าทีดนิในคราวเดยีว 

การเข้าทํารายการในครังนี โออิชิ เทรดดิง จะต้องชําระค่าทีดินจํานวน 146.04 ล้านบาท ทังจํานวนในคราวเดียว ณ วันโอน

กรรมสิทธิ ทีดิน ซึงเงือนไขในการจ่ายชําระค่าทีดินในคราวเดียว จะส่งผลให้กระแสเงินสดของกลุ่มบริษัทฯ ลดลงเป็นอย่าง

มาก เมือเปรียบเทียบกับการทยอยจ่ายชําระค่าเช่าเป็นรายเดอืน รวมถึง อาจทําให้กลุ่มบริษัทฯ สูญเสียโอกาสในการนําเงินที

จะใช้ในการซือทีดินนีไปลงทนุในด้านอืน เช่น การขยายสาขาร้านอาหาร การออกผลิตภัณฑ์เครืองดืมชนิดใหม่ๆ และสําหรับ

ใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการดาํเนินธุรกิจปกติ เป็นต้น  

 

ทงันี โออิชิ เทรดดิง จะใช้เงินทุนหมนุเวยีนสําหรับการเข้าทํารายการครังนี โดยในปี 2553 – 2555 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจาก

กิจกรรมดําเนินงานก่อนการลงทุนและการจ่ายชําระหนีเท่ากับ 1,201.31 ล้านบาท 1,310.70 ล้านบาท และ 1,615.59 ล้าน

บาท ตามลําดับ โดยทีภายหลังการเข้าทํารายการเสร็จสิน บริษัทฯ จะมีทีดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิเพิมขึนประมาณ 

146.04 ล้านบาท อีกทังบริษัทฯ จะไม่ต้องจ่ายชําระค่าเช่าทีดินและคา่บริการให้แก่นําตาลชลบุรีอีกต่อไป คิดเป็นอัตราค่าเช่า

และค่าบริการรวมปีละ 3.72 ล้านบาท ทงันี มลูคา่รวมของค่าเช่าและคา่บริการคงเหลือก่อนสินสุดอายุสัญญาเช่าและสัญญา

บริการ ณ 31 กรกฎาคม 2557 มีจํานวนทังสิน 5.27 ล้านบาท (นบัแตเ่ดอืนมีนาคม 2556)  

 

 

 



รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงนิอสิระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกนั 

 

 39 

                                                  

ความเสียงในการเข้าทาํรายการ 

 ความเสียงในกรณีทีเงือนไขบงัคบัก่อนการทํารายการไม่เป็นผลสําเร็จ 

เนืองจากบริษัทฯ ต้องได้รับอนุมัติจากทีประชุมผู้ ถือหุ้นก่อนการเข้าทํารายการดังล่าว โดยต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมัติไม่ตํา

กว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ ถือหุ้นทีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ ถือหุ้นทีมีส่วน

ได้เสียดงัแสดงไว้ในตารางที 8 รายชือผู้ ถือหุ้นฯ ทีไม่มีสิทธิลงคะแนนในการอนุมตัริายการ ของรายงานฉบับนี ดงันัน ในกรณีทีที

ประชุมผู้ ถือหุ้ นไม่อนุมัติการเข้าทํารายการดงักล่าว บริษัทฯ ต้องจ่ายชําระค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับการเข้าทํารายการ อาทิ 

คา่ธรรมเนียมทีปรึกษาทางการเงินอิสระ โดยสญูเปล่า 

 

ข้อดีและข้อด้อยของการไม่ทาํรายการ 

 

ข้อดีของการไม่ทาํรายการ 
1) ในกรณีทีโออิชิ เทรดดงิสามารถดําเนินการเจรจากับเจ้าของทีดินรายใหม่เพือเช่าทีดิน โดยกําหนดให้มีเงือนไขเป็นไปตามที

ระบไุว้ในสัญญาเช่าและสญัญาบริการฉบบัปัจจบัุน มลูค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดทีโออิชิ เทรดดิงจะต้องจ่ายชําระใน

อนาคตอาจมีมลูค่าตาํกว่าการชําระค่าทีดนิในคราวเดยีวทีราคา 146.04 ล้านบาท (รายละเอียดการคํานวณและสมมติฐานที

ใช้ในการคํานวณแสดงไว้ในส่วนที 2 ข้อ 2.3.1 ของรายงานฉบับนี) 

 

2) กลุ่มบริษัทฯ ยงัคงมีสภาพคล่องและกระแสเงินสดเพือใช้เป็นเงินทุนหมนุเวียนในการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน รวมถึงใช้เป็น

เงินทนุสําหรับแผนการลงทนุอืนๆ ในอนาคต เนืองจากโออิชิ เทรดดิง ไม่ต้องจ่ายเงินจํานวนมากเพือชําระค่าทีดนิในคราวเดยีว  

 

ข้อด้อยของการไม่ทาํรายการ 

1) มีความเสียงในการประกอบธุรกิจเพิมขึนในอนาคต  

การลงทุนก่อสร้างครัวกลางแห่งใหม่ของกลุ่มบริษัทฯ บนทีดินเช่า จะทําให้การประกอบธุรกิจร้านอาหารญีปุ่ นของกลุ่มบริษัทฯ 

มีความเสียงเพิมขึน โดยเป็นความเสียงอนัเกิดขึนจากการสินสุดของสัญญาเช่าด้วยเหตุต่างๆ อาทิ ผู้ ให้เช่าขายทีดินให้บุคคล

อืน  การไม่ได้รับการตอ่อายุสญัญาเช่า ซงึจะส่งผลกระทบต่อรายได้และแผนการขยายสาขาร้านอาหารญีปุ่ นของกลุ่มบริษัทฯ 

นอกจากนี ยังทําให้กลุ่มบริษัทฯ มีความเสียงทีจะเกิดภาระค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการสินสุดของสัญญาเช่า เช่น ค่าใช้จ่ายใน

การรือถอนสิงปลูกสร้าง ค่าใช้จ่ายในการเคลือนย้ายเครืองจักร ค่าใช้จ่ายจากการตัดจําหน่ายสินทรัพย์ทีไม่สามารถ

เคลือนย้ายได้ ซึงคา่ใช้จ่ายดงักล่าวนี อาจส่งผลกระทบตอ่ฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต 

 

2) อาจได้รับผลกระทบจากการเปลียนแปลงเงือนไขต่างๆ ในสัญญาเช่าหรือสัญญารับบริการ 

เนืองจากการทําสัญญาเช่าทีดินกบัเจ้าของทีดนิรายใหม่ อาจมีเงือนไขตา่งๆ ในสัญญาเช่าและสัญญาบริการทีทําให้สิทธิของ

โออิชิ เทรดดิง ในฐานะผู้ เช่าด้อยลงได้ เช่น การเพิมอัตราค่าเช่าและค่าบริการ การลดระยะเวลาเช่า เป็นต้น ซึงอาจส่งผล

กระทบตอ่การประกอบธุรกิจของโออิชิ เทรดดิง 
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2.2.3   เปรียบเทยีบข้อดีและข้อเสียระหว่างการทาํรายการกับบุคคลเกียวโยงกันและบุคคลภายนอก 

 

ข้อดีและข้อด้อยจากการทาํรายการกับบุคคลเกียวโยงกัน  

เนืองจากปัจจุบัน โออิชิ เทรดดิงได้เริมดําเนินการก่อสร้างครัวกลางแห่งใหม่ในทีดินเช่าดงักล่าวแล้ว โดยข้อมลูจากผู้บริหารของ

บริษัทฯ ระบวุ่า ณ วันที 28 กุมภาพันธ์ 2556 มีมลูค่างานก่อสร้างทีลงทุนไปแล้วเป็นจํานวน 106.46 ล้านบาท และตามแผนงาน

การก่อสร้างจะแล้วเสร็จสมบรูณ์พร้อมเริมดาํเนินการผลิตในไตรมาสที 4 ปี 2556 นี ดงันัน การทีกลุ่มบริษัทฯ พิจารณาทีจะซือทีดิน

ดงักล่าวจากผู้ให้เช่าซงึเป็นบคุคลทีมีความเกียวโยงกันในครังนีเป็นการใช้สิทธิในฐานะผู้ เช่าทีได้รับสิทธิในการซือทีดินดังกล่าวเป็น

ลําดบัแรก ในกรณีทีผู้ให้เช่าต้องการขายทีดิน จะส่งผลให้บริษัทได้ใช้ประโยชน์จากเงินลงทุนในโครงการทีได้ลงทุนไปแล้ว อีกทัง

ทีดินดงักล่าวยงัมีทําเลทีตงัทีเหมาะสม เนืองจากไม่อยู่ในพืนทีประสบปัญหาอทุกภัยและอยู่ใกล้สํานักงานของบริษัทผู้ให้บริการโล

จิสตกิส์ของกลุ่มบริษัทฯ ซงึจะช่วยเพิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการต้นทนุด้านโลจิสตกิส์และสินค้าคงคลงั  

 

ข้อดีและข้อด้อยจากการทาํรายการกับบุคคลภายนอก 

ในกรณีทีโออิชิ เทรดดงิ เข้าทํารายการกับบุคคลภายนอก โออิชิ เทรดดิงอาจมีโอกาสทีจะได้มาซึงทีดินทีมีความเหมาะสมในด้าน

ราคาและทําเลทีตงัมากกวา่ทีดินของนําตาลชลบรีุ อย่างไรก็ตาม การเข้าทํารายการกับบุคคลภายนอก กลุ่มบริษัทฯ ต้องพิจารณา

ถึงภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีอาจจะเกิดขึน เช่น ค่าใช้จ่ายในการรือถอนหรือเคลือนย้ายสิงปลูกสร้างทีได้ดําเนินการไปบนทีดินเช่า 

รวมถึงการปรับสภาพทีดนิเช่าให้กลบัคนืสู่สภาพเดิม รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดหาทีดินแห่งใหม่จากบุคคลภายนอกอืน ซึงอาจทํา

ให้มลูคา่การเข้าทํารายการซอืทีดินจากบคุคลภายนอกมีจํานวนสงูกว่าการเข้าทํารายการกบับคุคลทีเกียวโยงกนัในครังนี  

 

2.3 ความเป็นธรรมของราคาและเงือนไขของรายการ 

 

2.3.1    ความเป็นธรรมของราคาในการเข้าทาํรายการ 

 

ในการพิจารณาความเหมาะสมของราคาสําหรับการเข้าทํารายการในครังนี ทีปรึกษาทางการเงินอิสระทําการประเมินมูลค่าทีดินที

จะซอืขายโดยใช้หลกัการประเมินมลูคา่ 2 วธีิ ดงันี 

1) วธีิมลูคา่ตลาดของทีดนิโดยอ้างอิงจากการประเมินราคาสินทรัพย์โดยผู้ประเมินราคาอิสระ 

2) วธีิมลูคา่ปัจจุบนัสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) 

 

รายละเอียดการประเมินมลูคา่ทีดนิโดยแต่ละวธีิเป็นดงันี 

 

1) วิธีมลูค่าตลาดของทดีินโดยอ้างอิงจากการประเมนิราคาสินทรัพย์โดยผู้ประเมนิราคาอิสระ 

 

ในการพิจารณาความเป็นธรรมของราคาในการเข้าทํารายการซือทีดินจากนําตาลชลบุรี ทีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าควร

พิจารณาจากราคาตลาดของทีดินทีได้จากการประเมินของผู้ ประเมินราคาอิสระ โดยการเข้าทํารายการครังนี โออิชิ เทรดดิงได้

ว่าจ้างให้ผู้ ประเมินราคาอิสระทีได้รับความเห็นชอบจากสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย (TVA) และสมาคมผู้ประเมินค่า

ทรัพย์สินแห่งประเทศไทย (VAT) จํานวน 2 ราย เพือทําการประเมินมลูคา่ทีดินทีจะเข้าทํารายการ ดงันี 
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1. บริษัท ไทยประเมินราคา ลินน์ ฟิลลิปส์ จํากดั (“TPA”) รายงานลงวนัที 1 กุมภาพันธ์ 2556 เพือประเมินมลูค่าทรัพย์สิน ณ 

วนัที 1 กมุภาพันธ์ 2556 โดยมีวตัถปุระสงค์เพือทราบมลูค่าทรัพย์สิน เพือวตัถุประสงค์สาธารณะ 

2. บริษัท อเมริกัน แอ๊พเพรซลั (ประเทศไทย) จํากัด (“AA”) รายงานลงวนัที 13 กุมภาพันธ์ 2556 เพือประเมินมลูค่าทรัพย์สิน 

ณ วนัที 8 กมุภาพันธ์ 2556 โดยมีวตัถปุระสงค์เพือทราบมลูค่าทรัพย์สิน เพือวตัถุประสงค์สาธารณะ 

 

ทงันี การประเมินมลูคา่ทีดนิของนําตาลชลบรีุ ซึงจัดทําโดย TPA และ AA มีรายละเอียดโดยสรุปดงันี 

 

สรุปการประเมนิมูลค่าทดีินของนําตาลชลบุรี จัดทาํโดย TPA 

 

TPA ทําการประเมินมลูค่าทีดินทีจะซือขาย โดยเลือกใช้วิธีการเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) โดย TPA คดัเลือก

ข้อมลูตลาดของทีดนิเปล่าทีมีศกัยภาพใกล้เคยีงกันกับทรัพย์สินทีจะเข้าทํารายการมาเป็นข้อมูลทีใช้สําหรับวิเคราะห์เปรียบเทียบ 

จํานวนทังสิน 5 รายการ โดยพิจารณาจากปัจจัยทีมีผลกระทบต่อมลูค่า เช่น ทําเลทีตงั ขนาดและรูปร่างทีดิน ระดับทีดิน การ

คมนาคม สาธารณปูโภค และลกัษณะการใช้ประโยชน์ในปัจจุบนั เป็นต้น จากนันให้คะแนนโดยวิธีถ่วงนําหนัก (Weighted Quality 

Score : WQS) เป็นตัวปรับราคาในการเปรียบเทียบกับทรัพย์สิน ซึงรายละเอียดของข้อมูลตลาดทีนํามาเปรียบเทียบและการให้

คะแนน WQS โดย TPA สรุปได้ดงันี 
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ตารางท ี10 ข้อมลูตลาดของทดีินทีใช้ในการเปรียบเทยีบเพือประเมินมูลค่า จัดทาํโดย TPA 

รายละเอียด 
ทรัพย์สินท ี

ประเมนิราคา 
ข้อมลูท ี1 ข้อมลูท ี2 ข้อมลูท ี3 ข้อมลูท ี4 ข้อมลูท ี5 

ลกัษณะทรัพย์สิน ทีดินว่างเปล่า ทีดินวา่งเปล่า ทีดินวา่งเปล่า ทีดินวา่งเปล่า ทีดินวา่งเปล่า ทีดินวา่งเปล่า 

ทําเลทีตงั ตดิถนนหนองชาก-หวั

กญุแจ 

ตดิซอย ตดิถนนหนองชาก-

หวักญุแจ 

ตดิถนน รพช ตดิซอย ตดิถนน รพช 

ระยะห่างจาก

ทรัพย์สิน 

- 450 เมตร 600 เมตร 2.5 กิโลเมตร 4.2 กิโลเมตร 3.5 กิโลเมตร 

เนือทีดนิ 182 – 2 – 19 ไร่  30 ไร่ 1 – 3 – 72 ไร่ 6 ไร่ 30 ตารางวา 18 ไร่ 

รูปแปลงทีดนิ รูปหลายเหลียม รูปสีเหลียม รูปสีเหลียม รูปสีเหลียม รูปสีเหลียม รูปสีเหลียม 

หน้ากว้างทีดิน 940 เมตร 80 เมตร 20 เมตร - 6 เมตร 60 เมตร 

ระดบัของทีดิน ตาํกว่าถนน 1 – 2 เมตร ตาํกว่าถนน 1 เมตร เสมอถนน ตาํกว่าถนน 1 เมตร เสมอถนน ตาํกว่าถนน 1เมตร 

จํานวนด้านติดถนน 1 ด้าน 

ลกัษณะถนน 

(ผิวจราจร) 
ลาดยาง 

ความกว้าง / เขตทาง 

(เมตร) 

กว้าง 8 เมตร 

เขตทาง 12 เมตร 

กว้าง 4 เมตร 

เขตทาง 6 เมตร 

กว้าง 8 เมตร 

เขตทาง 12 เมตร 

กว้าง 6 เมตร 

เขตทาง 8 เมตร 

กว้าง 6 เมตร 

เขตทาง 8 เมตร 

กว้าง 8 เมตร 

เขตทาง 12 เมตร 

สาธารณปูโภคทีมี ไฟฟ้า/ ประปา/ โทรศพัท์ ไฟฟ้า/ ประปา/ 

โทรศพัท์ 

ไฟฟ้า/ ประปา/ 

โทรศพัท์ 

ไฟฟ้า/ ประปา/ 

โทรศพัท์ 

ไฟฟ้า ไฟฟ้า/ ประปา/ 

โทรศพัท์ 

ราคาเสนอขาย - 1,625 บาท /ตร.ว. 5,000 บาท /ตร.ว. 3,000 บาท /ตร.ว. 25,000 บาท /ตร.ว. 3,750 บาท /ตร.ว. 

ข้อด ี/ ข้อด้อย พฒันาบางส่วน ไร่มนั ถมทีดนิแล้ว ทีนา ถมทีดนิแล้ว ยงัไม่ทําประโยชน์ 

วนัทีข้อมลู มกราคม 2556 

แหล่งข้อมลู - ประกาศขาย ประกาศขาย สอบถามร้านค้า ประกาศขาย ขายแล้วปี 2556 
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ตารางท ี11 การถ่วงนําหนักทรัพย์สินเพือประเมนิมลูค่า จดัทาํโดย TPA 

 
นําหนัก 

(ร้อยละ) 

ทรัพย์สินที

ประเมนิ

ราคา 

ข้อมลูท ี1 ข้อมลูท ี2 ข้อมลูท ี3 ข้อมลูท ี4 ข้อมลูท ี5 

ทําเลทีตงัทีดิน 30.0 3.5 3 4 3.5 5 3.5 

ขนาดรูปร่างทีดิน 20.0 1 2.5 3 2.5 5 2.5 

ระดบัทีดิน 10.0 3.5 3 3.5 3 5 3 

การคมนาคม 15.0 4 3 4 3.5 5 3.5 

สาธารณูปโภค 10.0 4 3 4 4 5 4 

การใช้ประโยชน์ปัจจุบนั 15.0 4.5 4 4 4 5 4 

รวม 100.0 327.5 305 375 337.5 500 337.5 

หมายเหต ุ คะแนน 1 หมายถึง น้อย 2 หมายถึง ค่อนข้างน้อย 3 หมายถึง ปานกลาง 4 หมายถึง ดี 5 หมายถึง ดีมาก 

 

ทังนี TPA พิจารณาข้อมูลราคาตลาดและการให้คะแนนโดยวิธีถ่วงนําหนัก (WQS) โดยการใช้ Regression Analysis เพือ

คํานวณหาราคาตลาดทีเทียบเคยีงกนัได้ของทรัพย์สินทีประเมินราคาโดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี 

 

ตารางท ี12 การคํานวณราคาตลาดโดยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด จดัทาํโดย TPA 

ข้อมลูเปรียบเทยีบ 
ทรัพย์สินที

ประเมนิราคา 
ข้อมลูท ี1 ข้อมลูท ี2 ข้อมลูท ี3 ข้อมลูที 4 ข้อมลูท ี5 

ราคาเสนอขาย (บาท/ตรว.) - 1,625 5,000 3,000 25,000 3,750 

ราคาปรับ (บาท/ตรว.) - 1,450 4,000 2,800 22,000 3,750 

คา่ตวัแปรทางคณิตศาสตร์ 

- R square 

- Standard deviation 

- Intercept 

- Slope 

 

0.9465 

2,284.15 

-33699.74 

109.1637 

     

     

     

     

     

ราคาทดีิน (บาท/ตรว.) 2,051      

ราคาทดีินปัดเศษ (บาท/ตร.ว.) 2,050      

รวมราคาทดีิน (บาท) 149,688,950      
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จากการวเิคราะห์ข้อมลูเปรียบเทียบทรัพย์สินข้างต้น TPA ประเมินราคาทีดินของนําตาลชลบุรี ซึงมีเนือทีดินรวม 182 ไร่ 2 งาน 19 

ตารางวา โดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด มีราคาประเมินเท่ากับตารางวาละ 2,050 บาท หรือคิดเป็นมูลค่ารวมทังสิน 149.69 

ล้านบาท ทงันี TPA ระบเุพิมเติมวา่ภายในทีดินดงักล่าวมีบ่อเก็บนําดบิจํานวน 3 บ่อ เนือทีประมาณ 65 ไร่ ซึงไม่สามารถระบุความ

ลึกของทีดินทีเป็นบ่อนําได้ ดงันัน TPA จึงทําการประเมินมลูค่าโดยเฉลียทังแปลง นอกจากนี ทีดินทีจะซือขายมีศกัยภาพทีจะ

พฒันาเป็นโรงงานอุตสาหกรรมได้ อย่างไรก็ตาม TPA ไม่ได้ทําการประเมินมลูค่าสิงก่อสร้างทีอยู่ระหว่างการดําเนินงานเนืองจาก

เป็นความประสงค์ของโออิชิ เทรดดิง ในฐานะผู้ วา่จ้างให้ประเมินเฉพาะราคาทีดินเปล่า 

 

สรุปการประเมนิมูลค่าทดีินของนําตาลชลบุรี จัดทาํโดย AA 

AA ทําการประเมินมลูค่าทีดนิทีจะซอืขาย โดยเลือกใช้วิธีการเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) โดย AA คดัเลือกข้อมูล

ตลาดของทีดินเปล่าทีมีศกัยภาพใกล้เคยีงกนักบัทรัพย์สินทีจะเข้าทํารายการมาเป็นข้อมลูทีใช้สําหรับวิเคราะห์เปรียบเทียบจํานวน

ทังสิน 3 รายการ โดยพิจารณาจากปัจจัยทีมีผลกระทบต่อมลูค่า เช่น ทําเลทีตงั เนือทีดิน ระดบัดิน รูปร่าง/หน้ากว้าง ถนนหน้า

ทรัพย์สิน ระบบสาธารณูปโภค ข้อกําหนดผังเมือง เป็นต้น จากนันจึงนําปัจจัยดังกล่าวมาวิเคราะห์และปรับแก้ไขข้อแตกต่าง

ระหว่างสินทรัพย์ทีทําการประเมินและข้อมลูทีนํามาเปรียบเทียบ ซึงรายละเอียดของข้อมูลตลาดทีนํามาเปรียบเทียบโดย AA สรุป

ได้ดงันี 
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ตารางท ี13 ข้อมลูตลาดของทดีินทีใช้ในการเปรียบเทยีบเพือประเมินมูลค่า จัดทาํโดย AA 

รายละเอียด ทรัพย์สิน ข้อมลูท ี1 ข้อมลูท ี2 ข้อมลูท ี3 

ประเภททรัพย์สิน ทีดินเปล่า ทีดินเปล่า ทีดินเปล่า ทีดินเปล่า 

เนือทีดนิ (ไร่) 182.5475 100 200 88 

ระดบัดนิ ทีดินส่วนใหญ่ถมแล้ว มีระดบั

เสมอถนน และ ~ ร้อยละ 26.8 

ถกูขดุเป็นบ่อนํา 

ตาํกว่าระดบัถนน ~  0.5 เมตร ตาํกว่าระดบัถนน ~  0.5 เมตร เสมอระดบัถนน 

รูปร่าง/หน้ากว้าง หลายเหลียม / ~  960 เมตร หลายเหลียม / ~  500 เมตร หลายเหลียม / ~ 200 เมตร หลายเหลียม / ~  246 เมตร 

ถนนหน้าทรัพย์สิน ลาดยาง 8 เมตร ลาดยาง 6 เมตร ลาดยาง 8 เมตร ลาดยาง 6 เมตร 

ระบบสารธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา และโทรศพัท์  ไฟฟ้า ประปา และโทรศพัท์ ไฟฟ้า ประปา และโทรศพัท์ ไฟฟ้า ประปา และโทรศพัท์ 

ข้อกําหนดผงัเมือง นอกเขตผงัเมือง นอกเขตผงัเมือง นอกเขตผงัเมือง นอกเขตผงัเมือง 

การใช้ประโยชน์ปัจจุบนั/สงูสดุ อตุสาหกรรม / อตุสาหกรรม ทีดินเปล่า / อตุสาหกรรม ทีดินเปล่า / อตุสาหกรรม ทีดินเปล่า / อตุสาหกรรม 

วนัที  กมุภาพันธ์ 2556 กมุภาพันธ์ 2556 กมุภาพันธ์ 2556 

ราคาเสนอขาย (บาท/ไร่)  - 1,200,000 1,200,000 

ราคาซอื-ขาย (บาท/ไร่)  700,000 - - 

การปรับแก้มลูค่า รายละเอียด ปรับแก้  รายละเอียด ปรับแก้ รายละเอียด ปรับแก้ 

ประเภทรายการ เสนอขาย 0% เสนอขาย -20% เสนอขาย -20% 

วนัทีขาย กมุภาพันธ์ 2556 0% กมุภาพันธ์ 2556 0% กมุภาพันธ์ 2556 0% 

รวม  0%  -20%  -20% 

มลูค่าหลังปรับแก้ (บาท/ไร่) 700,000 960,000 960,000 

ทําเลทีตงั ด้อยกวา่ทรัพย์สิน +10% ดกีวา่ทรัพย์สิน -20% ดกีวา่ทรัพย์สิน -10% 

เนือทีดนิ คล้ายกบัทรัพย์สิน 0% คล้ายกบัทรัพย์สิน 0% คล้ายกบัทรัพย์สิน 0% 

ระดบัดนิ คล้ายกบัทรัพย์สนิ 0% คล้ายกบัทรัพย์สิน 0% ดกีวา่ทรัพย์สิน -10% 

รูปร่าง/หน้ากว้าง คล้ายกบัทรัพย์สิน 0% ด้อยกวา่ทรัพย์สิน +10% คล้ายกบัทรัพย์สิน 0% 
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รายละเอียด ทรัพย์สิน ข้อมลูท ี1 ข้อมลูท ี2 ข้อมลูท ี3 

ถนนหน้าทรัพย์สิน คล้ายกบัทรัพย์สิน 0% คล้ายกบัทรัพย์สิน 0% คล้ายกบัทรัพย์สิน 0% 

ระบบสาธารณปูโภค คล้ายกบัทรัพย์สิน 0% คล้ายกบัทรัพย์สิน 0% คล้ายกบัทรัพย์สิน 0% 

ข้อกําหนดผงัเมือง คล้ายกบัทรัพย์สิน 0% คล้ายกบัทรัพย์สิน 0% คล้ายกบัทรัพย์สิน 0% 

ผลรวมการปรับแก้สภาพทวัไปของทรัพย์สิน  +10%  -10%  -20% 

มลูค่าหลังการปรับแก้ขันสุดท้าย (บาท/ไร่) 770,000 864,000 768,000 

ระดบัการให้นําหนัก 100% 40% 30% 30% 

มลูคา่ยตุธิรรม (บาท/ไร่) 797,000 308,000 259,000 230,400 

ยอดถ้วน (บาท/ไร่) 800,000      
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จากการวเิคราะห์ข้อมลูเปรียบเทียบทรัพย์สินข้างต้น AA ประเมินราคาทีดินของนําตาลชลบุรี ซึงมีเนือทีดินรวม 182 ไร่ 2 งาน 19 

ตารางวา โดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด มีราคาประเมินเท่ากับ 800,000 บาทต่อไร่ หรือคิดเป็นตารางวาละ 2,000 บาท รวม

เป็นมลูคา่ทงัสิน 146.04 ล้านบาท (ยอดถ้วนเท่ากับ 146.00 ล้านบาท) ทังนี AA ประเมินมลูค่าภายใต้เงือนไขทีว่าเจ้าของจะขาย

ทีดินในสภาพทีเป็นอยู่ในปัจจุบนั โดยปราศจากข้อผูกพนัหรือสิทธิยึดหน่วงต่างๆ เช่น สัญญาเช่า กิจการร่วมค้า ข้อตกลงทางการ

จัดการ หรือข้อผูกพันอืนๆ ทีคล้ายคลึงกัน อันจะทําให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีมูลค่าเพิมขึน ทังนี เนืองจากปัจจุบันทีดินทีทําการ

ประเมินอยู่ระหวา่งดําเนินการก่อสร้างเป็นโรงงานผลิตอาหารของโออิชิ เทรดดิง อย่างไรก็ดี AA ทําการประเมินมลูค่าเฉพาะส่วน

ของทีดนิเท่านนั เนืองจากเป็นความประสงค์ของโออิชิ เทรดดงิ ในฐานะผู้ว่าจ้าง 

 

อนึง บญัชีกําหนดราคาประเมินทนุทรัพย์ทีดนิในการจดทะเบียนสิทธิและนิตกิรรมเกียวกบัอสงัหาริมทรัพย์ ตําบลหนองชาก อําเภอ

บ้านบึง จงัหวดัชลบรีุ ซึงผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์เมือวนัที 30 พฤศจิกายน 2554 และ

ประกาศใช้เมือวนัที 26 มิถุนายน 2555 มีรายละเอียดดงัน ี

 

ตารางที 14 ราคาประเมินทุนทรัพย์ทีดินในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกียวกับอสังหาริมทรัพย์  

หน่วยท ี ทดิีนบริเวณ ระยะ (เมตร) 
ราคาประเมิน 

บาท/ตารางวา บาท/ไร่ 

1. ทีดินตดิทีพฒันาเป็นอาคารพาณิชย์บริเวณตลาดเนืองจํานงค์ 40 4,000 1,600,000 

2. ทีดินตดิถนนสายบ้านบึง-แกลง (ทล.หมายเลข 344) 

2.1 ทีดินตดิถนน 

2.2 ทีดินตอ่จากหน่วยที 2.1 ในแปลงเดียวกัน 

 

40 

40 

 

2,500 

1,250 

 

1,000,000 

500,000 

3. ทีดินตดิถนนสาย ชบ.3289  

3.1  ทีดนิตดิถนนสาย ชบ.3289 

3.2 ทีดินตอ่จากหน่วยที 3.1 ในแปลงเดียวกัน 

 

40 

40 

 

2,000 

1,000 

 

800,000 

400,000 

4. ทีดินตดิถนนสายหวักญุแจ-บ้านหนองชาก 40 1,500 600,000 

5. ทีดินตดิถนนสาย ชบ.3026 40 1,550 600,000 

6. ทีดินตดิถนน ซอย ทาง 100 400 160,000 

7. ทีดินนอกจากหน่วยที 1 – 6 - 150 60,000 

ทีมา : รายงานการประเมินมูลค่าสนิทรัพย์ จัดทําโดย TPA วนัที 1 กมุภาพนัธ์ 2556 และ AA วนัที 13 กมุภาพันธ์ 2556 

 

ตามทีระบุในรายงานการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ทีจัดทําโดย TPA ระบุว่าราคาประเมินทุนทรัพย์ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติ

กรรมสําหรับทีดินทีจะซอืขายโดยการประเมินราคาแบบรายแปลงเป็นดงันี 

1. ทีดินตดิถนนสายหนองชาก-หวักญุแจ ระยะ 40 เมตร ตารางวาละ 1,500 บาท 

2. ทีดินนอกนนัตารางวาละ 150 บาท 
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ความเหน็ของทปีรึกษาทางการเงินอิสระต่อการประเมินราคาของผู้ประเมนิราคาอิสระ 

 

สรุปการประเมินมลูคา่ทีดนิทีจะซอืขายโดยผู้ประเมินราคาอิสระทงั 2 ราย ด้วยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาดเป็นดงันี 

 

ตารางท ี15 สรุปผลการประเมนิมลูค่าทีดินทจีะซือขาย จดัทําโดย TPA และAA 

รายการ การประเมนิโดย TPA การประเมนิโดย AA 

วนัทีประเมิน 1 กุมภาพันธ์ 2556 8 กุมภาพันธ์ 2556 

ทรัพย์สินทีประเมินราคา ทีดินเปล่า เนือที 182 – 2 – 19 ไร่  

(73,019 ตารางวา) 

ทีดินเปล่า เนือที 182 – 2 – 19 ไร่  

(73,019 ตารางวา) 

วธีิประเมิน วธีิเปรียบเทียบราคาตลาด วธีิเปรียบเทียบราคาตลาด 

ราคาประเมินต่อตารางวา 2,050 บาท 2,000 บาท 

ราคาประเมินรวม 149,688,950 บาท 146,000,000 บาท (ยอดถ้วน) 

เปรียบเทียบราคาเข้าทํารายการ

กับราคาประเมินโดยผู้ ประเมิน

ราคาอิสระ 

ราคาประเมินสงูกว่าจํานวน  

3,650,950 บาท คดิเป็นสงูกว่าร้อยละ 2.50 

ราคาประเมินตํากวา่จํานวน  

38,000 บาท คดิเป็นตาํกว่าร้อยละ 0.03 

 

ทีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่การประเมินราคาทีดินโดยผู้ประเมินราคาอิสระทัง 2 ราย โดยใช้วิธีการเปรียบเทียบราคา

ตลาดเพือให้ได้มาซงึมลูค่ายติุธรรมของทีดินทีจะซือขายนัน เป็นวธีิทีเหมาะสมสําหรับการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ทีมีราคาซือ

ขายหรือราคาเสนอซือขายทีเปรียบเทียบกนัได้ในช่วงเวลาทีใกล้เคียงกัน ซึงจะทําให้ทราบราคาทีเป็นปัจจุบันและสามารถสะท้อน

ถึงมลูคา่สินทรัพย์ตามสภาพปัจจบัุนได้มากทีสุด โดยราคาประเมินของ TPA และราคาประเมินของ AA อยู่ในช่วงใกล้เคียงกัน โดย

มีช่วงราคาประเมินระหวา่ง 146.00 – 149.69 ล้านบาท  

 

อย่างไรก็ดี การประเมินราคาทีดนิโดยผู้ประเมินราคาอิสระทัง 2 ราย มีความแตกต่างกนับางประการดงันี 

1. จํานวนข้อมลูสินทรัพย์ทีนํามาเปรียบเทียบ โดย TPA เลือกใช้ข้อมลูตลาดจํานวน 5 รายการ ในขณะที AA เลือกใช้ข้อมลู

ตลาดจํานวน 3 รายการ  

2. ทีดินทีนํามาเปรียบเทียบ โดยข้อมลูตลาดที TPA เลือกใช้มีเนือทีดินตงัแต่ 30 ตารางวา จนถึง 18 ไร่ โดยแบ่งเป็นทีดินทีมี

การซือขายแล้วในปี 2556 จํานวน 1 รายการ และทีดินส่วนทีเหลืออีก 4 รายการ อ้างอิงจากราคาเสนอขายในเดือน

มกราคม 2556 ในขณะทีข้อมลูที AA เลือกใช้มีเนือทีดินตงัแต่ 88 – 200 ไร่ ซึงมีขนาดใกล้เคียงกันกับขนาดทีดินของ

นําตาลชลบรีุมากวา่ โดยแบ่งเป็นทีดินทีมีการซอืขายแล้วในปี 2556 จํานวน 1 รายการ และทีดินส่วนทีเหลืออีก 2 รายการ 

อ้างอิงจากราคาเสนอขายในเดอืนกุมภาพนัธ์ 2556 

 

ด้วยความแตกตา่งของสินทรัพย์ทีผู้ ประเมินราคาอิสระทัง 2 ราย เลือกใช้ ประกอบกับวิธีการให้คะแนนต่อปัจจัยเชิงคณุภาพและ

การให้นําหนักข้อมลูตลาดทีนํามาเปรียบเทียบแตล่ะรายการ ส่งผลให้ราคาประเมินทีดนิโดยผู้ประเมินราคาอิสระทังสองรายมีความ
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แตกต่างกันดงัทีกล่าวไปข้างต้น ทงันี ผู้ประเมินราคาอิสระทัง 2 ราย ทําการประเมินมลูค่าเฉพาะส่วนของทีดินเท่านัน โดยไม่ได้ทํา

การประเมินมลูค่าสิงปลูกสร้าง อาคารโรงงานหรือสิงปลูกสร้างอืนๆ บนทีดินทีอยู่ระหว่างการดําเนินการก่อสร้าง ซึงเป็นไปตาม

เงือนไขทีปรากฏในสัญญาจะซือจะขายทีดินทีระบุว่าการซือขายทีดินครังนีเป็นการซือขายเฉพาะในส่วนของทีดินเท่านัน โดยไม่

รวมถึงสิงปลูกสร้างตา่งๆ ทีโออิชิ เทรดดิงได้ดําเนินการก่อสร้างระหวา่งการเช่าทีดินตามสัญญาเช่า เนืองจากสิงปลูกสร้างดงักล่าว

เป็นกรรมสิทธิ ของโออิช ิเทรดดงิ 

 

ในการพิจารณาความเป็นธรรมของราคาในการเข้าทํารายการครังนี ทีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าราคาทีเหมาะสมสําหรับใช้ใน

การกําหนดราคาซือขายทีดนิควรพิจารณาจากราคาตลาดของทีดินทีประเมินโดยผู้ ประเมินราคาอิสระทัง 2 ราย ซึงมีมูลค่าระหว่าง 

146.00 – 149.69 ล้านบาท ทังนี เนืองจากราคาในการเข้าทํารายการอยู่ในช่วงราคาประเมินทีเหมาะสมโดยผู้ประเมิน

ราคาสินทรัพย์อิสระ ดังนัน ทีปรึกษาทางการเงินอิสระเหน็ว่าราคาในการเข้าทํารายการครังนีที 146.04 ล้านบาท เป็น

ราคาทเีหมาะสม 

 

2) วิธีมลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิ (Discounted Cash Flow Approach) 

 

วิธีมลูค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิพิจารณากระแสเงินสดทีคาดว่าโออิชิ เทรดดิงจะต้องจ่ายชําระหากโออิชิ เทรดดิงยังคง

ดําเนินการเช่าทีดินต่อไปในอนาคตและคิดลดด้วยอัตราคิดลด (Discount Rate) ทีเหมาะสมเพือคํานวณหามูลค่าปัจจุบันของ

กระแสเงินสดดังกล่าว ทังนี เพือนํามาเปรียบเทียบกับราคาในการเข้าทํารายการซือทีดินครังนีจํานวน 146.04 ล้านบาท โดยมี

สมมตฐิานสําคญัในการจัดทําประมาณการทางการเงิน ดงันี 

I. โออิชิ เทรดดิง สามารถต่ออายุสัญญาเช่าและสัญญาบริการต่อไปในอนาคตภายหลังสินสุดอายุสัญญาเช่าและสัญญา

บริการฉบับปัจจุบัน ณ วนัที 31 กรกฎาคม 2557 อย่างไม่มีทีสินสุด (Going Concern Basis) โดยทีผู้ ให้เช่าไม่ได้เสนอ

ขายทีดนิผืนดงักล่าวให้แก่บุคคลอืนระหวา่งระยะเวลาเช่า หรือในกรณีทีโออิชิ เทรดดิงสามารถเจรจากับเจ้าของทีดินราย

ใหม่เพือเช่าทีดนิต่อไปในอนาคตอย่างไม่มีทีสินสดุ ทังนี เพือเปรียบเทียบกับการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ ทีดนิในระยะยาว 

II. อัตราค่าเช่าและค่าบริการเป็นไปตามสมมติฐานทีกําหนดไว้ โดยอ้างอิงจากเงือนไขทีระบุไว้ในสัญญาเช่าและส ัญญา

บริการฉบบัปัจจุบันเป็นหลกั  

III. ทีปรึกษาทางการเงินอิสระจัดทําประมาณการทางการเงินเป็นระยะเวลา 31 ปี 5 เดือน ตงัแต่วันที 1 มีนาคม 2556 – 31 

กรกฎาคม 2587 (อายุสัญญาคงเหลือปัจจุบัน 1 ปี 5 เดือน รวมกับการต่ออายุสัญญาเพิมเติมอีก 30 ปี) และคํานวณ 

Terminal Value สําหรับกระแสเงินสดภายหลงัระยะเวลาประมาณการ  

 

การจัดทําประมาณการครังนีตงัอยู่ภายใต้สถานการณ์ในปัจจบุนัและสมมติฐานทีกําหนดขึน ทังนี หากมีการเปลียนแปลงในภาวะ

เศรษฐกิจหรือปัจจยัใดๆ อนัอาจมีผลกระทบต่อสมมติฐานดังกล่าว ประมาณการกระแสเงินสดและมลูค่าปัจจุบันสุทธิของกระแส

เงินสดอาจมีการเปลียนแปลงได้ โดยสมมติฐานเกียวกบัการจ่ายชําระค่าเช่าและคา่บริการของโออิชิ เทรดดงิ เป็นดงันี 
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1)   ระยะเวลาของสญัญาเช่าและสญัญาบริการ 

 

สัญญาเช่าและสญัญาบริการฉบับปัจจบุนัระหว่างโออิชิ เทรดดิง และนําตาลชลบุรีมีอายุ  2 ปี ซึงสัญญาทังสองฉบับนีจะสินสุดลง

ในวนัที 31 กรกฎาคม 2557 ทงันี ทีปรึกษาทางการเงินอิสระกําหนดสมมติฐานให้โออิชิ เทรดดิงสามารถต่ออายุสัญญาเช่าออกไป

อีกคราวละ 2 ปี โดยไม่มีทีสินสดุ เนืองจากสัญญาบริการมีเงือนไขระบวุา่หากมีการตอ่อายุสญัญาเช่าออกไป จะต้องต่ออายุสัญญา

บริการออกไปเท่ากบัระยะเวลาการเช่าทีขยายออกไป ดงันัน ทีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงกําหนดให้โออิชิ เทรดดิง ต่ออายุสัญญา

บริการออกไปอีกคราวละ 2 ปี โดยไม่มีทีสินสดุเช่นเดยีวกนั 

 

2) อตัราคา่เช่าและการปรับขึนคา่เช่า 

 

ทีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการคา่เช่าทีดนิให้มีอัตราคงทีเท่ากับ 100,000 บาทต่อเดือน ตลอดระยะเวลาประมาณการ ซึง

เท่ากับอัตราค่าเช่าทีโออิชิ เทรดดิงจ่ายชําระอยู่ ณ ปัจจุบัน เนืองจากสัญญาเช่าฉบับปัจจุบันกําหนดให้ในกรณีทีมีการต่ออายุ

สัญญาเช่าเพิมเตมิในอนาคต เงือนไขและรายเอียดต่างๆ จะเป็นไปตามทีระบุไว้ในสญัญาเช่าฉบับปัจจบุัน  

 

3)        อตัราคา่บริการและการปรับขึนค่าบริการ 

 

ทีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการให้อัตราค่าบริการมีจํานวนเท่ากับ 210,000 บาทต่อเดือน จนกระทังสินสุดอายสุัญญา

บริการรอบปัจจุบัน ณ วนัที 31 กรกฎาคม 2557 โดยภายหลังจากวันทีดงักล่าว ทีปรึกษาทางการเงินอิสระกําหนดให้อัตรา

ค่าบริการมีการปรับเพิมขึนร้อยละ 5.00 ทุกๆ 2 ปี ทีมีการต่ออายุสัญญาเพิมเติม เนืองจากเงือนไขในสัญญาบริการระบุว่าผู้

ให้บริการสามารถเปลียนแปลงอัตราค่าบริการได้ตามการเปลียนแปลงของต้นทุนของผู้ ให้บริการ 

 

4) อตัราคดิลด (Discount Rate) 

 

ทีปรึกษาทางการเงินอิสระใช้ต้นทุนทางการเงินเฉลียถ่วงนําหนัก (Weighted Average Cost of Capital: WACC) เป็นอัตราคิดลด

ในการคํานวณมลูคา่ปัจจุบนัของกระแสเงินสดจากการจ่ายชําระคา่เช่าทีดนิและค่าบริการ ซึงต้นทนุทางการเงินถัวเฉลียถ่วงนําหนัก

สามารถคาํนวณได้ตามสมการดงันี 

 

WACC = Ke x [E/(D+E)] + Kd x (1 - t) x [D/(D+E)]    

 

อย่างไรก็ตาม ในการคํานวณหาต้นทุนทางการเงินเฉลียถ่วงนําหนักจําเป็นต้องคํานวณหาค่า Ke ซึงคํานวณได้จากสมการ Capital 

Asset Pricing Model (CAPM) โดยมีรายละเอียดตามสมการ ดงันี 

 

Ke  = Rf +      (Rm – Rf) 
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โดยที 

Rf  = อัตราดอกเบียปราศจากความเสียง ซึงทีปรึกษาทางการเงินอิสระอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนของ

พันธบัตรรัฐบาลอายุ 30 ปี ณ วนัที 11 มีนาคม 2556 ซึงเป็นวันทีทีปรึกษาทางการเงินอิสระจัดทํา

รายงานฉบบันี เท่ากับร้อยละ 4.32 ตอ่ปี (ทีมา:  www.thaibma.or.th) 

 

  = ค่าสัมประสิทธิ ความแปรปรวนของหุ้นสามัญของ OISHI ย้อนหลัง 3 ปี ถึงวันที 11 มีนาคม 2556 

(ทีมา: Bloomberg) ซงึเท่ากับ 0.67 

  

Rm = อตัราผลตอบแทนตลาด ซงึทีปรึกษาทางการเงินอิสระอ้างอิงจากการเปลียนแปลงโดยเฉลียของดัชนี

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 38 ปี  ตังแต่ปี 2518 – 2555 ซึงเท่ากับร้อยละ 15.12 (ทีมา: 

www.set.or.th และการคํานวณของทีปรึกษาทางการเงินอิสระ) 

 

โดยรายละเอียดการคาํนวณหา Ke ได้แสดงในตารางด้านล่างดงันี 

 

ตารางท ี16 การคํานวณอัตราผลตอบแทนต่อผู้ ถือหุ้นของ OISHI 

ปัจจยัทีใช้ในการคํานวณ สมมติฐานทใีช้ 

Risk-free Rate (1) 4.32% 

Risk Premium (Rm – Rf) (2) 10.80% 

 (3) 0.67 

Cost of Equity หรือ Ke (4) = (1) + [(3) x (2)] 11.57% 

 

ทังนี อัตราผลตอบแทนต่อผู้ ถือหุ้น (Ke) ทีคํานวณได้ดังทีแสดงไว้ในตารางข้างต้นเท่ากับร้อยละ 11.57 และเมือนําค่า Ke ไป

คํานวณหา WACC จะได้คา่อตัราส่วนลดเท่ากบัร้อยละ 8.18 โดยมีรายละเอียดการคํานวณ ดงัแสดงในตารางด้านล่าง 

 

Ke  =  อตัราตอบผลแทนต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น คํานวณจากการใช้ทฤษฎี Capital Asset Pricing Model (CAPM) 

ดงัแสดงตามสมการข้างต้นเท่ากับร้อยละ 11.57 

Kd  =  ต้นทนุทางการเงินของหนีสินทีมีภาระดอกเบีย ซงึทีปรึกษาทางการเงินอิสระอ้างอิงจากอัตราดอกเบียเงิน

กู้ ยืมถัวเฉลียถ่วงนําหนักของ OISHI ณ 31 ธันวาคม 2555 มีค่าเท่ากบัร้อยละ 3.04 

t  =  อตัราภาษีเงินได้นิตบิคุคลของ OISHI สําหรับปี 2556 ซงึเท่ากับร้อยละ 20.00 

D  =  ส่วนของหนีสินทีมีภาระดอกเบีย ณ 31 ธันวาคม 2555 ของ OISHI เท่ากับ 1,836.00 ล้านบาท 

E  =      ส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2555 ของ OISHI เท่ากับ 3,121.19 ล้านบาท 
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ตารางท ี17 การคํานวณต้นทุนถัวเฉลียถ่วงนําหนัก (WACC) ของ OISHI 

ปัจจยัทีใช้ในการคํานวณ สมมติฐานทใีช้ 

Cost of Equity หรือ Ke (1) 11.57% 

Cost of Debt หรือ Kd (2) 3.04% 

D/(D+E) (3) 37.04% 

อตัราภาษีเงินได้นิตบิคุคล หรือ t (4) 20.00% 

WACC หรือ Discount Rate (5) = {(1) x [1-(3)]} + {(2) x [1-(4)] x (3)} 8.18% 

 

5)      Terminal Value 

 

ทีปรึกษาทางการเงินอิสระคํานวณหา Terminal Value ของกระแสเงินสดจ่ายเพือชําระค่าเช่าทีดนิและค่าบริการภายหลังระยะเวลา

ประมาณการโดยกําหนดให้อัตราการเติบโตระยะยาวของกระแสเงินสดดงักล่าว (Perpetual Growth Rate) มีค่าเท่ากับร้อยละ 

1.68 ต่อปี ซึงเท่ากับอัตราการเติบโตเฉลียต่อปี (Compound Annual Growth Rate: CAGR) ของค่าเช่าและค่าบริการรวมกรณีที

กําหนดให้คา่บริการมีอัตราการเตบิโตร้อยละ 5.00 ทกุๆ 2 ปี 



รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงนิอสิระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกนั 

 

 53 

                                                  

ตารางท ี18 สรุปประมาณการกระแสเงินสดจ่ายชําระค่าเช่าและค่าบริการ 

 

หน่วย : พนับาท 
ระยะเวลา 

สัญญาเดิม 

ระยะเวลาประมาณการ 

ปีที 1 ปีที 2 ปีที 3 ปีที 4 ปีที 5 ปีที 6 ปีที 7 ปีที 8 ปีที 9 ปีที 10 ปีที 11 ปีที 12 ปีที 13 ปีที 14 

สินสุด ณ ก.ค.56 ก.ค.57 ก.ค.58 ก.ค.59 ก.ค.60 ก.ค.61 ก.ค.62 ก.ค.63 ก.ค.64 ก.ค.65 ก.ค.66 ก.ค.67 ก.ค.68 ก.ค.69 ก.ค.70 ก.ค.71 

คา่เช่าต่อเดอืน       100      100       100       100       100       100       100       100       100       100       100       100       100       100       100       100  

   อตัราการเพิมค่าเช่า      0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

คา่บริการตอ่เดอืน       210      210       221       221       232       232       243       243       255       255       268       268       281       281       295       295  

   อตัราการเพิมค่าบริการ      5% 0% 5% 0% 5% 0% 5% 0% 5% 0% 5% 0% 5% 0% 

จํานวนเดอืน  5 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

ค่าเช่าและค่าบริการรวมต่อปี    1,550   3,720    3,846    3,846    3,978    3,978    4,117    4,117    4,263    4,263    4,416    4,416    4,577    4,577    4,746    4,746  

หน่วย : พนับาท 
ระยะเวลาประมาณการ 

ปีที 15 ปีที 16 ปีที 17 ปีที 18 ปีที 19 ปีที 20 ปีที 21 ปีที 22 ปีที 23 ปีที 24 ปีที 25 ปีที 26 ปีที 27 ปีที 28 ปีที 29 ปีที 30 

สินสุด ณ ก.ค.72 ก.ค.73 ก.ค.74 ก.ค.75 ก.ค.76 ก.ค.77 ก.ค.78 ก.ค.79 ก.ค.80 ก.ค.81 ก.ค.82 ก.ค.83 ก.ค.84 ก.ค.85 ก.ค. 86 ก.ค. 87 

คา่เช่าต่อเดอืน  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

   อตัราการเพิมค่าเช่า  0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

คา่บริการตอ่เดอืน       310       310       326       326       342       342       359       359       377       377       396       396       416       416       437       437  

   อตัราการเพิมค่าบริการ  5% 0% 5% 0% 5% 0% 5% 0% 5% 0% 5% 0% 5% 0% 5% 0% 

จํานวนเดอืน  12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

ค่าเช่าและค่าบริการรวมต่อปี    4,923    4,923    5,109    5,109    5,305    5,305    5,510    5,510    5,726    5,726    5,952    5,952    6,189    6,189    6,439    6,439  

Terminal Value                               100,666  

อัตราคิดลด  8.18%  
            

  

มลูค่าปัจจุบันสุทธิ  58,114  
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จากการคาํนวณในตารางข้างต้น มลูคา่ปัจจุบนัของกระแสเงินสดสทุธิในการจ่ายชําระค่าเช่าทีดินและค่าบริการเท่ากับ 58.11 ล้าน

บาท ซงึตาํกว่าราคาในการเข้าทํารายการซือทีดนิครังนีที 146.04 ล้านบาท ร้อยละ 60.21  

 

นอกจากนี ทีปรึกษาทางการเงินอิสระทําการวิเคราะห์ค่าความไว (Sensitivity Analysis) ของประมาณการกระแสเงินสดทีคาดว่า

จะต้องจ่ายชําระเพือสะท้อนถึงผลกระทบจากการเปลียนแปลงของปัจจัยต่างๆ ในกรณีฐาน (Base Case Scenario) ทังนี ทีปรึกษา

ทางการเงินอิสระทําการวิเคราะห์คา่ความไวโดยแบ่งเป็น 2 กรณี ดงันี 

กรณีที 1    ปรับอัตราการเพิมขึนของคา่บริการเป็นร้อยละ 3.00 ทกุๆ 2 ปี จากกรณีฐานทีร้อยละ 5.00 ทกุๆ 2 ปี 

กรณีที 2   ปรับอัตราการเพิมขึนของคา่บริการเป็นร้อยละ 7.00 ทกุๆ 2 ปี จากกรณีฐานทีร้อยละ 5.00 ทกุๆ 2 ปี 

 

ตารางท ี19 การวิเคราะห์ค่าความไว (Sensitivity Analysis) 

กรณี สมมติฐาน 

อัตราการเติบโต

ของค่าเช่าและ

ค่าบริการรวมต่อปี 

(CAGR) (ร้อยละ) 

มลูค่าปัจจุบันสุทธิ 

(ล้านบาท) 

กรณีที 1 อตัราการเพิมขึนของคา่บริการเท่ากับร้อยละ 3.00 ทกุๆ 2 ปี 1.01% 52.18 

กรณีฐาน อัตราการเพมิขึนของค่าบริการเท่ากับร้อยละ 5.00 ทุกๆ 2 ปี 1.68% 58.11 

กรณีที 2 อตัราการเพิมขึนของคา่บริการเท่ากับร้อยละ 7.00 ทกุๆ 2 ปี 2.34% 65.78 

 

จากการวิเคราะห์ค่าความไว (Sensitivity Analysis) ข้างต้น มูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดจ่ายเท่ากับ 52.18 – 65.78 ล้าน

บาท ซงึตาํกวา่เมือเทียบกบัราคาในการเข้าทํารายการท ี146.04 ล้านบาท ร้อยละ 54.96 – 64.27 โดยแสดงให้เห็นว่ากระแสเงินสด

ทีโออิชิ เทรดดงิอาจต้องจ่ายชําระสําหรับการเช่าทีดินเพือดําเนินธุรกิจต่อไปในอนาคตมีมลูค่าตํากว่าการชําระค่าซือทีดินในคราว

เดยีวภายใต้การเข้าทํารายการครังน ี 

 

อย่างไรก็ตาม ทีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวา่การกําหนดสมมตฐิานการเช่าอย่างไม่มีทีสินสดุยังคงมีความไม่แน่นอนสูง เนืองจาก

ผู้ให้เช่าประสงค์จะเสนอขายทีดนิให้กับบคุคลอืนในกรณีทีโออิชิ เทรดดงิไม่ใช้สิทธิในการซือทีดินก่อนเป็นลําดับแรก อีกทัง ในกรณี

ทีโออิชิ เทรดดงิทําการเจรจากับเจ้าของทีดินรายใหม่เพือดาํเนินการเช่าทีดนิต่อไปในอนาคตนัน เงือนไขของสัญญาเช่าและสัญญา

บริการอาจเปลียนแปลงไปจากเงือนไขทีปรากฏในสญัญาฉบบัปัจจุบนัอย่างมีนัยสําคญั ซึงอาจส่งผลให้มลูค่าทีได้จากการคํานวณ

มีการเปลียนแปลงไปอย่างมีนัยสําคญัเช่นกัน ดังนัน ทีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าวิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด

สุทธิเป็นวิธีทไีม่เหมาะสมในการกําหนดมลูค่าทีดินทจีะซอืขายในการทาํรายการครังนี  
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ตารางท ี20 สรุปเปรียบเทยีบราคาประเมินทดีินกับราคาในการเข้าทํารายการ         

วิธีประเมิน 
ราคาประเมิน 

(ล้านบาท) 

ราคาเข้าทาํ

รายการ 

(ล้านบาท) 

ความเหมะสม

ของวิธี

ประเมนิ 

ราคาประเมินสูง

กว่า (ตํากว่า) 

ราคาทาํรายการ 

(ร้อยละ) 

1. วิ ธีมูลค่าตล าดของทีดินโดยอ้างอิงจากการ

ประเมินราคาสินทรัพย์โดยผู้ประเมินราคาอิสระ 

146.00 – 149.69 146.04 เหมาะสม (0.03) – 2.50 

2. วธีิมลูคา่ปัจจุบนัของกระแสเงินสดสทุธิ 52.18 – 65.78 146.04 ไม่เหมาะสม (54.96) – (64.27)  

 

ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาความเป็นธรรมของราคาในการเข้าทํารายการโดยอ้างอิงจากมลูค่าตลาดของทีดินทีประเมินโดยผู้

ประเมินราคาอิสระ เนืองจากวิธีดงักล่าวสามารถสะท้อนถึงมลูคา่ตลาดของสินทรัพย์ตามสภาพปัจจุบันได้ โดยราคาในการได้มาซึง

ทีดินในการเข้าทํารายการครังนีที 146.04 ล้านบาท เป็นราคาทีอยู่ในช่วงราคายุติธรรมทีประเมินโดยผู้ ประเมินราคาอิสระทงั 2 ราย

ที 146.00 – 149.69 ล้านบาท ดงันนั ทีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวา่ราคาในการเข้าทํารายการในครังนีมีความเหมาะสม 

 

2.3.2 ความเป็นธรรมของเงือนไขในการเข้าทาํรายการ 

 

ทีปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาความเหมาะสมของเงือนไขในการเข้าทํารายการในครังนี จากสัญญาจะซือจะขายทีดิน

ระหว่างโออิชิ เทรดดิง และนําตาลชลบุรี ซึงมีรายละเอียดตามทีปรากฎในส่วนที 2 ข้อ 2.1.2 ของรายงานฉบับนี โดยทีปรึกษา

ทางการเงินอิสระเห็นว่า เงือนไขของสัญญาจะซือจะขายดงักล่าว เป็นเงือนไขปกติของการซือขายอสังหาริมทรัพย์โดยทัวไป ซึงผู้ จะ

ซอืและผู้จะขายสามารถทําข้อตกลงในเรืองดังกล่าวได้ในหลายแนวทางตามความสมัครใจของทังสองฝ่าย และไม่ทําให้บริษัทฯ 

เป็นฝ่ายเสียประโยชน์แต่อย่างใด เช่น การทีผู้ จะซือตกลงจะชําระเงินค่าทีดินทังหมดในวนัโอนกรรมสิทธิ  การทีคู่สญัญาทังสองตก

ลงทีจะรับผิดชอบค่าธรรมเนียมทีเกียวข้องกับการโอนกรรมสิทธิทีดินฝ่ายละเท่าๆ กัน และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายภาษีในส่วนของ

ตนเอง  

 

นอกจากนี ข้อตกลงบางประการทีคู่สัญญาได้ตกลงร่วมกันภายใต้สัญญาจะซือจะขายดงักล่าว ยังช่วยให้กลุ่มบริษัทฯ ไม่สูญเสีย

สิทธิ และ/หรือผลประโยชน์ทีกลุ่มบริษัทฯ พึงมีและ/หรือพึงได้รับอันเป็นผลมาจากการเข้าทํารายการในครังนี เช่น ข้อกําหนดที

คู่สัญญาตกลงให้สญัญาเช่าทีดนิและสัญญาบริการเป็นอันสินสุดลงในวันทีมีการโอนกรรมสิทธิ ทีดิน และคู่สัญญาจะไม่เรียกร้อง

ค่าเสียหายใดๆ จากคูส่ัญญาอีกฝ่ายหนึงอันเนืองมาจากการเลิกสญัญาเช่าทีดนิและสัญญาบริการ หรือข้อกําหนดทีผู้ จะขายตกลง

คืนเงินประกนัการเช่าทีดนิจํานวน 200,000 บาท และเงินประกันการรับบริการจํานวน 420,000 บาท ให้แก่โออิชิ เทรดดิง ภายใน  

7 วนั นบัแตส่ญัญาเช่าและสญัญาบริการสินสดุลง (ซงึในทีนี หมายถึง วนัโอนกรรมสิทธิ ทีดิน) ดงันัน ทีปรึกษาทางการเงินอิสระ

มคีวามเห็นว่าเงือนไขการเข้าทาํรายการในครังนีมคีวามเหมาะสม  

 

 

 

 



รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงนิอสิระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกนั 

 

 56 

                                                  

2.4  สรุปความเหน็ของทปีรึกษาทางการเงินอิสระ 

 

เนืองจากการซอืทีดนิจากนําตาลชลบุรีในครังนี จะทําให้โออิชิ เทรดดิง ได้มาซึงกรรมสิทธิ ในทีดินอันเป็นทีตังของโครงการลงทุนใน

ครัวกลางแห่งใหม่ของกลุ่มบริษัทฯ ซงึได้เริมดาํเนินการก่อสร้างไปแล้ว ซึงจะช่วยลดความเสียงต่างๆ ทีอาจจะเกิดขึนจากการลงทุน

บนพืนทีเช่าอันเกิดจากการสินสุดของสัญญาเช่าไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม เช่น ความเสียงทีผู้ เช่าจะบอกเลิกสัญญาก่อนกําหนด

เนืองจากประสงค์จะขายทีดินดงักล่าวให้แก่บคุคลอืน อีกทงัเป็นการได้มาซึงสินทรัพย์ทีมีศักยภาพสําหรับรองรับต่อแผนงานในการ

ขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต ซึงเมือประกอบกับราคาและเงือนไขในการเข้าทํารายการทีเหมาะสม โดยราคาซือทีดินที 

146.04 ล้านบาท อยู่ในช่วงราคาทีเหมาะสมซึงประเมินโดยผู้ ประเมินราคาสินทรัพย์อิสระทังสองราย ซึงเท่ากับ 146.00 ล้านบาท 

และ 149.69 ล้านบาท นอกจากนี เงือนไขและข้อกําหนดในสัญญาจะซือจะขายเป็นเงือนไขปกติของการซือขายอสังหาริมทรัพย์

โดยทัวไปและไม่ทําให้บริษัทฯ เป็นฝ่ายเสียประโยชน์แตอ่ย่างใด ดังนัน ทีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้น

ของบริษัทฯ ควรอนุมตัิการเข้าทาํรายการดังกล่าว อย่างไรก็ด ีการตดัสินใจลงคะแนนเสียงอนุมัติสําหรับการทํารายการอยู่ใน

ดลุพินิจของผู้ ถือหุ้นบริษัทฯ เป็นสําคญั 
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ส่วนท ี3   สรุปความเหน็ของทปีรึกษาทางการเงินอิสระ 

 

จากการวิเคราะห์ของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับความสมเหตุสมผลของรายการ รวมถึงความเป็นธรรมของราคาและ

เงือนไขของรายการซือทีดินของนําตาลชลบุรีตามทีได้กล่าวมาแล้วข้างต้น  ทีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าการเข้าทํารายการ

ดงักล่าวมคีวามเหมาะสม เนืองจาก 

1. ทําให้โออิชิ เทรดดิง ได้มาซงึกรรมสิทธิในทีดนิอันเป็นทีตงัของโครงการลงทุนในครัวกลางแห่งใหม่ของกลุ่มบริษัทฯ 

โดยมีเงินลงทุนรวม ณ 28 กุมภาพันธ์ 2556 จํานวน 106.46 ล้านบาท ซึงจะช่วยลดความเสียงต่างๆ ทีอาจจะ

เกิดขึนจากการลงทุนบนพืนทีเช่าอันเกิดจากการสินสุดของสัญญาเช่าไม่ว่าด้วยเหตใุดๆ ก็ตาม เช่น ความเสียงที

ผู้ให้เช่าจะบอกเลิกสัญญาก่อนกําหนดเนืองจากประสงค์จะขายทีดินดงักล่าวให้แก่บุคคลอืน เป็นต้น ซึงอาจส่งผล

กระทบตอ่การประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท อีกทัง กลุ่มบริษัทฯ อาจต้องสูญเสียโอกาสในการใช้ประโยชน์จากสิง

ปลูกสร้างและระบบสาธารณปูโภคทีได้ลงทนุ รวมทงัอาจมีภาระค่าใช้จ่ายในการรือถอนสิงปลูกสร้างดงักล่าว และ

จดัหาพืนทีตงัครัวกลางแห่งใหม่ด้วย 

2. ทําให้โออิชิ เทรดดิงได้มาซึงทีดินทีมีศักยภาพเพือรองรับการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต โดยทีดิน

ดงักล่าวมีข้อได้เปรียบด้านทําเลทีตังมากกว่าทีตังโรงงานของกลุ่มบริษัทฯ ในปัจจุบัน  เนืองจากไม่อยู่ในพืนที

ประสบปัญหาอุทกภัยและอยู่ใกล้สํานกังานของบริษัทผู้ให้บริการโลจิสติกส์ของกลุ่มบริษัทฯ รวมทังมีเนือทีดินเพียง

พอทีจะรองรับแผนการลงทนุก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ของกลุ่มบริษัทฯ ทีจะเกิดขึนในระยะยาว 

3. ช่วยลดความเสียงทีอาจจะเกิดขึนจากการเช่าสินทรัพย์ในระยะยาว เช่น ภาระค่าใช้จ่ายทีอาจเพิมขึน ในกรณีที

เจ้าของทีดินรายใหม่ประสงค์จะให้บริษัทฯ เช่าทีดินดงักล่าว แตมี่การเปลียนแปลงอัตราค่าเช่าและเงือนไขต่างๆ ซึง

ทําให้สิทธิของของโออิชิ เทรดดงิ ในฐานะผู้ เช่าด้อยลง 

4. ราคาในการได้มาซึงสินทรัพย์ที 146.04 ล้านบาท อยู่ในช่วงราคายุติธรรมทีประเมินโดยผู้ประเมินราคาสินทรัพย์

อิสระ ซึงมลูคา่ยตุิธรรมของทีดินทีประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระมีมลูคา่ 146.00 ล้านบาท และ 149.69 ล้านบาท  

(รายละเอียดการประเมินราคาของผู้ประเมินราคาสินทรัพย์อิสระปรากฎในส่วนที 2 ข้อ 2.3.1 ของรายงานฉบับนี) 

5. เงือนไขและข้อกําหนดในสญัญาจะซอืจะขายเป็นเงือนไขปกติของการซอืขายอสงัหาริมทรัพย์โดยทัวไปและไม่ทําให้

บริษัทฯ เป็นฝ่ายเสียประโยชน์แตอ่ย่างใด 

 

ดงันนั ผู้ ถือหุ้นควรอนุมตัิการเข้าทํารายการดงักล่าว อย่างไรก็ตาม การเข้าทํารายการดงักล่าวมีข้อด้อยและความเสียงที

ผู้ ถือหุ้นควรพิจารณาเพิมเติมเพือประกอบการลงมติอนุมัติการเข้าทํารายการ กล่าวคือการจ่ายค่าทีดินจํานวนมากในครังเดียวจะ

ส่งผลให้กระแสเงินสดของกลุ่มบริษัทฯ ลดลง เมือเปรียบเทียบกบัการทยอยจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือน รวมถึงอาจทําให้กลุ่มบริษัทฯ 

สูญเสียโอกาสในการนําเงินทีจะใช้ในการซือทีดินนีไปลงทุนในด้านอืน 

 

 

 

 



รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงนิอสิระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกนั 

 

 58 

                                                  

การตดัสินใจลงคะแนนเสียงอนมุัตสิําหรับการทํารายการในครังนี อยู่ในดลุพินิจของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นสําคญั ซึงผู้ ถือหุ้นควร

จะศกึษาข้อมลูและพิจารณาเหตผุล ข้อด ีข้อด้อย ปัจจยัความเสียง ข้อจํากดั และความเห็นในประเด็นพิจารณาต่างๆทีเกียวข้องกับ

การเข้าทํารายการดงักล่าวทีแนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นในครังนีด้วยความรอบคอบระมัดระวังก่อนลงมติ เพือ

พิจารณาอนมุตัิการเข้าทํารายการดงักล่าวได้อย่างเหมาะสม 

 

บริษัท เจด ีพาร์ทเนอร์ จํากัด ในฐานะทีปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัทฯ ขอรับรองว่าได้ทําหน้าที ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูล

ต่างๆ ดงัทีได้กล่าวมาข้างต้นตามมาตรฐานวิชาชีพ และได้ให้เหตผุลบนพืนฐานของข้อมลูและการวิเคราะห์อย่างเทียงธรรม โดย

คํานึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทฯ เป็นสําคญั 

 

ทังนี การให้ความเห็นในการเข้าทํารายการดงักล่าวข้างต้น อ้างอิงจากข้อมูลทีได้รับจากเอกสาร และ/หรือจากการสัมภาษณ์

ผู้บริหารของบริษัทฯ ตลอดจน ข้อมลูทีเปิดเผยต่อสาธารณชน และข้อมลูอืนๆ ทีเกียวข้อง โดยทีปรึกษาทางการเงินอิสระตงัข้อ

สมมติฐานว่าข้อมูลดงักล่าวข้างต้นมีความถูกต้องและเป็นจริง ดงันัน หากข้อมลูดงักล่าวข้างต้นไม่ถูกต้อง และ/หรือไม่เป็นจริง 

และ/หรือมีการเปลียนแปลงอย่างมีนัยสําคัญในอนาคต อาจส่งผลกระทบต่อความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้

ความเห็นในครังนี ด้วยเหตุนีทีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่อาจยืนยันถึงผลกระทบจากปัจจัยดังกล่าวทีอาจเกิดขึนต่อบริษัทฯ 

และผู้ ถือหุ้นในอนาคตได้ อีกทัง ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระในครังนี มีวัตถุประสงค์เพือให้ความเห็นต่อผู้ ถือหุ้ นของ

บริษัทฯ ต่อการเข้าทํารายการดังรายละเอียดข้างต้นเท่านัน และการให้ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระนี มิได้เป็นการ

รับรองผลสําเร็จของการเข้าทํารายการต่างๆ รวมถึงผลกระทบทีอาจเกิดขึนกบับริษัทฯ  

   

 

 ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 

     

                                                                     (นางดวงใจ  หล่อเลิศวทิย์)             (น.ส.จิรยง อนุมานราชธน) 

                                                                              หุ้นส่วนบริหาร                              หุ้นส่วนผู้ จัดการ 

 

 

 

 

       (น.ส.จิรยง   อนุมานราชธน) 

          ผู้ควบคมุการปฏิบัติงาน 

          บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จํากดั ในฐานะทีปรึกษาทางการเงินอิสระ 




