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การนําเสนอข้อมูลโครงการบางใหญ่แก่นักวเิคราะห์ 

วันที่ 11 ธันวาคม 2555 

ผู้ นําเสนอข้อมลู: 

1. คณุนริศ เชยกลิน่  

รองกรรมการผู้จดัการใหญ่สายงานการเงิน บญัชี และบริหารความเส่ียง บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) 

2. คณุนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์  

ผู้ อํานวยการอาวโุสฝ่ายการเงิน บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) 

3. คณุมนตรี ศรไพศาล  

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

4. คณุวนัทนา เพชรฤกษ์วงศ์  

ผู้ อํานวยการอาวโุส บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

 

Slide 4: คณุนริศ : สวสัดีครับนกัวิเคราะห์ทกุท่าน วนันี ้CPN ได้มีโอกาสนําเสนอเร่ืองการเข้าทําสญัญาเช่าท่ีดินบริเวณ

บางใหญ่ ขนาดท่ีดินประมาณ 100 ไร่ตัง้อยู่บนส่ีแยกระหว่างถนนกาญจนาภิเษก (หรือเรียกว่าวงแหวนตะวนัตก) ตดักบั

ถนนรัตนาธิเบศร์ ในจงัหวดันนทบรีุ ทําเลสวยมาก มีรถไฟฟ้าตดัผ่าน รายการจะเป็นการเข้าทําสญัญาเช่าท่ีดินจากบริษัท 

แวนเทจกราวด์ จํากดั (“Vantage Ground”) ซึง่เป็นเจ้าของท่ีดิน  โดย Vantage Ground เป็นบริษัทในกลุม่เซ็นทรัล ดงันัน้

รายการนีจ้ึงถือเป็นรายการเก่ียวโยงกนั จากการจดัประชมุคณะกรรมการบริษัทในวนัท่ี 9 พฤษจิกายน 2555 มีมติอนมุติั

ให้ CPN เข้าทํารายการเช่าท่ีดินกบัทาง Vantage Ground ได้ แต่ทัง้นีต้้องขึน้อยู่กบัการอนมุติัของผู้ ถือหุ้น ซึง่จะมีการจดั

ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2556 ขึน้ในวนัท่ี 18 มกราคม 2556  

Slide 5: คณุนริศ: ท่ีดิน จะตัง้อยูบ่ริเวณหวัมมุส่ีแยก เส้นสีมว่งท่ีตดัผ่านคือ รถไฟฟ้าสายสีม่วง โดย CPN จะเข้าทําสญัญา

เช่าโดยจ่ายคา่หน้าดิน (upfront payment) 655 ล้านบาท และคา่เช่ารายปี 30 ปี เป็นจํานวนเงิน 4,443 ล้านบาท รวมเป็น

จํานวนเงินท่ีต้องจ่ายทัง้สิน้ 5,098.68 ล้านบาท 

Slide 6: คณุนริศ: ท่ีตัง้โครงการอยูบ่ริเวณหวัมมุ ดงันัน้ทางเข้า-ออก โครงการจะสะดวกมาก ท่ีดินขนาดใหญ่เกือบ 100 ไร่ 

มีศกัยภาพในการทําโครงการค่อนข้างมาก ลกัษณะโครงการจะเป็น Mixed-Use Complex ในเบือ้งต้นจะมีการพฒันา

ศนูย์การค้าก่อน และในอนาคตอาจจะมีการพฒันาอ่ืนๆ เพิ่มเติม 

Slide 7: คณุนริศ: ค่าเช่าจะจ่ายเป็นรายปี ระยะเวลา 30 ปี โดยจะค่อยๆ เพิ่มขึน้ทกุๆ 3 ปีและจะเพิ่มมากขึน้ในช่วงหลงัปี

ท่ี 3 เน่ืองจาก CPN ต่อรองกบัเจ้าของท่ีดินว่าในช่วงแรกของการก่อสร้างและดําเนินการ ซึง่ Cash flow ของ CPN อาจจะ

ยงัไมค่อ่ยดีนกั จงึขอจ่ายจํานวนน้อยๆ ก่อนและจะจ่ายเพ่ิมขึน้ในช่วงหลงั ซึง่จะช่วยให้ IRR ของบริษัทดีขึน้ด้วย 

Slide 8: คณุนริศ: กําหนดการท่ีเก่ียวข้องในการเข้าทํารายการเป็นดงันี ้
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- วนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2555 ปิดสมดุบญัชีเพ่ือการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น (XM) 

- วนัท่ี 18 มกราคม 2556 จะมีการจดัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น 

- หลงัจากนัน้ ช่วงปลายเดือนมกราคม 2556 คาดวา่จะสามารถเข้าทําสญัญาเช่าท่ีดินแปลงดงักลา่ว 

- จะเร่ิมก่อสร้างได้ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2556 

ปัจจบุนัการออกแบบตา่งๆ ได้ดําเนินการไปบ้างแล้ว 

ทัง้หมดนีเ้ป็นลกัษณะทัว่ไปของรายการ สําหรับรายละเอียดเร่ืองความเหมาะสมของการเข้าทํารายการ ขอเรียนเชิญทาง

คณุมนตรีนําเสนอข้อมลู 

Slide 9: คณุมนตรี: Maybank Kim Eng มีความภาคภมิูใจท่ีมีโอกาสทํางานร่วมกบักลุม่ CPN มา 10 กว่าปี ได้เห็นถึง

ความตัง้ใจจริงและความจริงใจของ CPN ท่ีมีต่อนกัลงทนุเสมอมา ทาง Maybank Kim Eng ได้รับมอบหมายให้เป็นท่ี

ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ซึง่หมายความว่า Maybank Kim Eng ไม่ได้เป็นท่ีปรึกษาในการเจรจาว่าจะมีเง่ือนไขใน

การเช่าอย่างไร หน้าท่ีของ Maybank Kim Eng คือดผูลจากการเจรจาว่าในแง่ของนกัลงทนุแล้วการเข้าทําสญัญามีความ

เป็นธรรมหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างย่ิงกบันกัลงทนุท่ีไม่มีความเก่ียวโยงกนั เพราะฉะนัน้ หน้าท่ีของ Maybank Kim Eng คือ

ดูเร่ืองความสมเหตุสมผลและมูลค่าท่ีเหมาะสม ผมขอเรียนเบือ้งต้นว่า ทําเลท่ีตัง้ของท่ีดินมีความเหมาะสมเชิงธุรกิจ 

เน่ืองจากท่ีดินอยู่บริเวณหวัมมุและมีขนาดใหญ่ สวยงามมาก ซึ่งบริษัทสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้มากมาย เร่ืองทําเล

นัน้มีความสําคญัท่ีสดุสําหรับกลุม่เซ็นทรัล ท่ีดินหวัมมุมีทางเข้าออกหลายทาง เป็นหวัใจสําคญัทําให้เกิดความสะดวกใน

การเดินทาง จะเห็นได้ว่าศนูย์การค้าท่ีอยู่ติดถนนใหญ่มีทางเข้าออกทางเดียวจะมีปัญหาเร่ืองการจราจรติดขดั ด้านความ

เหมาะสมด้านเง่ือนไขในการเข้าทําสญัญาเช่า จะเห็นว่าอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ (IRR) ของโครงการนัน้ดีมาก ใน

ด้านการตดัสินใจ จากท่ีได้รับทราบจากผู้บริหาร CPN มีอิสระในการตดัสินใจ ถึงแม้ว่า Vantage Ground ซึง่เป็นบคุคลท่ี

เก่ียวโยงกันได้ลงทนุรวบรวมท่ีดินแล้ว ไม่จําเป็นว่า CPN จะต้องเข้าลงทุนในทุกเง่ือนไข หากเง่ือนไขนัน้ไม่เหมาะสม 

ผู้บริหารและคณะกรรมการของบริษัทมีการตดัสินใจท่ีเป็นอิสระโดยมองประโยชน์ของ CPN เป็นหลกั สะท้อนให้เห็นว่า

เป็นการตดัสินใจท่ีเป็นไปตามหลกัการท่ีถูกต้อง ส่วนเร่ืองความสมเหตสุมผลอ่ืน รวมถึงความเหมาะสมด้านมลูค่า คุณ

วนัทนาจะชีแ้จงให้ทราบตอ่ไป ขอเชิญคณุวนัทนาครับ 

Slide 10: คณุวนัทนา: รายละเอียดความเหน็ของ IFA จะขอนําเสนอตัง้แต ่Slide ท่ี 10 เป็นต้นไป 

Slide นีจ้ะเป็นการสรุปอีกครัง้ว่ารายการนีเ้ป็นรายการเก่ียวโยงกันซึ่ง CPN จะเข้าทําสญัญาเช่าระยะยาว 30 ปีกับ 

Vantage Ground ซึง่ถือเป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั จะเข้าทําสญัญาหลงัจากได้รับอนมุติัจากผู้ ถือหุ้น ในการประชมุวนัท่ี 18 

มกราคม 2556 เง่ือนไขหลกัๆ เป็นสญัญาเช่าปกติ CPN จะเข้าไปพฒันาการก่อสร้างหลงัจากได้เข้าทําสญัญาเช่าแล้ว โดย

จะสร้างเป็นศนูย์การค้าครบวงจร ปลอ่ยพืน้ท่ีเช่าให้กบัผู้ เช่า ร้านค้ายอ่ยตา่งๆ ซึง่เป็นลกัษณะทัว่ไปของการประกอบธุรกิจ 
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ในส่วนของค่าเช่า ท่ีคณุนริศได้เรียนไปแล้ว จะมี Upfront payment เม่ือเข้าทําสญัญา เป็นจํานวนเงิน 655 ล้านบาท 

หลังจากนัน้จะมีการจ่ายค่าเช่ารายปี ในช่วงก่อสร้างจะมีค่าเช่าแต่จํานวนน้อย เป็นผลมาจากการเจรจาให้ค่าเช่า

สอดคล้องกบัการทําโครงการ เง่ือนไขเหลา่นีจ้ะทําได้เม่ือได้รับอนมุติัจากผู้ ถือหุ้น ตามกฎของสํานกังาน ก.ล.ต. และ ตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

Slide 11: คณุวนัทนา: Vantage Ground ก่อตัง้ขึน้มาตัง้แต่เดือนธันวาคม 2534 ลกัษณะธุรกิจคือการซือ้-ขาย หรือปลอ่ย

เช่าทรัพย์สิน ปัจจบุนันีมี้ทนุจดทะเบียน 85 ล้านบาท โครงสร้างผู้ ถือหุ้นคือ กลุ่มเซ็นทรัล ถือหุ้น 100% สามารถสงัเกตได้

จากภาพทางขวามือ 

Slide 12: คณุวนัทนา: แผนงานท่ีผู้บริหาร CPN วางแผนไว้ คือเม่ือเช่าท่ีดินแล้ว จะพฒันาโครงการศนูย์การค้าขนาดใหญ่ 

เป็น Super Regional Mall ระยะเวลาในการก่อสร้างประมาณ 26 เดือน เร่ิมดําเนินการได้ในปี 2558 พืน้ท่ีใช้สอยโครงการ 

(Gross Floor Area) 330,000 ตารางเมตรและพืน้ท่ีเช่าสทุธิ (Net Rentable Area) ของ CPN ไม่รวมพืน้ท่ีห้างสรรพสินค้า 

75,000 ตารางเมตร 

คุณวนัทนา: Slide 13 เป็นต้นไป จะพูดถึงความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระว่ามีความคิดเห็นอย่างไร การให้

ความเห็นต่อผู้ ถือหุ้นสิ่งท่ีต้องพิจารณาคือ เร่ืองของความสมเหตุสมผลของการทํารายการ ในแง่ของราคามีเง่ือนไขท่ี

ยติุธรรมหรือไม ่รวมถงึเง่ือนไขของสญัญาท่ีจะเข้าลงนามกบัทาง Vantage Ground 

Slide 13: คณุวนัทนา: Slide นี ้สรุปเร่ืองความสมเหตสุมผลว่าเป็นอย่างไรบ้าง IFA มองว่าการทํารายการนีเ้ป็นธุรกิจหลกั

ของ CPN อยูแ่ล้ว คือการพฒันาและบริหารศนูย์การค้า ซึง่ต้องมีการจดัหาท่ีดินท่ีทําเลดีในการพฒันาศนูย์การค้า คณุนริศ

และคณุมนตรีได้เรียนแล้วว่าท่ีดินมีทําเลดีมาก หาได้ยาก ซึ่ง Vantage Ground ใช้เวลาในการรวบรวมที่ดินนานมาก 

เน่ืองจากเป็นท่ีดินผืนใหญ่ มีโฉนดหลายฉบบั เจ้าของหลายราย รวบรวมท่ีดินตัง้แต่ปี 2546 ดงันัน้จึงถือเป็นโอกาสท่ีดีและ

เหมาะสมในการพฒันาศนูย์การค้าขนาดใหญ่ ด้วยพืน้ท่ีเกือบ 100 ไร่ สามารถรองรับการขยายงานและสร้างเป็น Mix ed-

Use Complex ได้ สามารถสร้างการกระจายรายได้ให้กบั CPN ได้มากขึน้ สร้าง pipeline ท่ี CPN จะพฒันาอย่างต่อเน่ือง 

IFA จงึมองวา่รายการมีความสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์ตอ่บริษัทและผู้ ถือหุ้นในระยะยาว 

Slide 14: คณุวนัทนา: นอกจากความสมเหตสุมผลแล้ว IFA ยงัพิจารณาถึงปัจจยัเส่ียงของการทํารายการในครัง้นี ้ปัจจยั

เส่ียงหลกัๆ มาจากเร่ืองการพฒันาโครงการ ในเร่ืองความสามารถในการสร้างรายได้ให้เป็นไปตามท่ีคาดการณ์ ซึ่งอาจ

สง่ผลกระทบตอ่ผลตอบแทนท่ีคาดไว้  

สว่นเร่ืองความเส่ียงด้านการจดัหาผู้ เช่าไม่ได้ การพฒันาศนูย์การค้าไม่ได้ตามประมาณการณ์หรือระยะเวลาท่ีวางไว้ ซึ่ง

คิดว่า ความเส่ียงในลกัษณะนีไ้ม่มาก เน่ืองจากประสบการณ์และความเช่ียวชาญ รวมถึงผลงานท่ีผ่านมาทัง้โครงการใน 

กรุงเทพฯ รอบนอกกรุงเทพฯ และต่างจงัหวดั ท่ี CPN มีประสบการณ์ น่าจะทําให้นกัลงทนุมีความมัน่ใจได้ว่า CPN จะ

สามารถทําได้ตามแผนงานท่ีวางไว้ 
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สว่นความเส่ียงเร่ืองนํา้ท่วมนัน้ ในช่วงท่ีนํา้ท่วมหนกั ปี 2554 ห้างบริเวณใกล้เคียงเช่น Big C บางใหญ่ นํา้ไม่เข้าโครงการ 

นํา้อาจจะขึน้มาท่ีถนนเล็กน้อย ซึง่ CPN ได้มีการเตรียมการอย่างเต็มท่ี จะมีการสร้างคนักัน้นํา้สงูขึน้ และทําโครงการสงู

กว่าระดบัท่ีเคยนํา้ท่วม รวมทัง้มีการทําประกนัเพ่ือรองรับทัง้ในช่วงระหว่างการก่อสร้างและประกนัแบบ All risk ซึ่งจะ

ครอบคลมุในช่วงท่ีเปิดดําเนินการ รวมถึงมีแผนงานต่างๆ เพ่ือรองรับถ้าในกรณีท่ีมีนํา้ท่วม ไม่ว่าจะเป็นด้านอปุกรณ์ต่างๆ 

การสบูนํา้ การฝึกบคุลากร เป็นการเตรียมพร้อมอย่างเต็มท่ีเพ่ือรองรับเร่ืองนี ้แต่อย่างท่ีเรียนไปเบือ้งต้นว่าช่วงท่ีนํา้ท่วม

หนกัๆ นํา้ก็ยงัไม่เข้าตวัโครงการในบริเวณใกล้เคียง และได้มีการวางแผนให้สร้างโครงการสงูขึน้อีก ดงันัน้เร่ืองนีจ้ึงไม่น่า

เป็นความเส่ียงมากนกั 

Slide 16: คณุวนัทนา: ความเหมาะสมในการเข้าทํารายการกบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั ค่อนข้างชดัเจน ว่าท่ีดินมีทําเลท่ีดี มี

ศกัยภาพในการพฒันาศนูย์การค้าเป็นประเด็นสําคญั หาก CPN ไม่เข้าทํารายการนีแ้ต่ไปหาทําเลอ่ืนโดยการจดัซือ้ท่ีดิน

เอง รวบรวมท่ีดินเองหรือหาคนปลอ่ยเช่ารายอ่ืน ก็อาจจะไมไ่ด้ทําเลท่ีดีแบบนี ้ขนาดของท่ีดิน ก็อาจจะไม่เหมาะสมกบัการ

นํามาพฒันาศนูย์การค้าขนาดใหญ่ตามวตัถปุระสงค์และแผนงานท่ีวางไว้ ดงันัน้จึงมีเหตผุลท่ีชดัเจนว่าการเข้าทํารายการ

ในครัง้นีมี้ความเหมาะสม 

Slide 17: คณุวนัทนา: Slide นีเ้ป็นสว่นของความคิดเห็นเก่ียวกบัเง่ือนไขราคาว่ามีความยติุธรรมหรือไม่ โดย IFA ใช้ 2 วิธี

ในการประเมินมลูค่า คือ 1) Market Approach และ 2) Income Approach ซึง่โดยทัว่ไปทางตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือทาง 

สํานกังาน ก.ล.ต. คงมุ่งประเด็นว่าการทํารายการกบับคุคลเก่ียวโยงเป็นไปตามราคาตลาดหรือไม่ หรือเป็นการทํารายการ

ท่ีบริษัทได้ประโยชน์จริงหรือไม่ ซึ่งใน 2 แนวทางนี ้IFA ได้เทียบเคียงราคาตลาด ซึ่งมีผู้ประเมินราคาอิสระท่ีอยู่ในบญัชี

รายช่ือของ ก.ล.ต. เข้ามาประเมินท่ีดิน โดย CPN ได้จดัหาผู้ประเมินราคาท่ีดิน 2 ราย คือ บริษัท บรูค เรียลเอสเตท จํากดั 

และ บริษัท 15 ท่ีปรึกษาธุรกิจ จํากดั เข้ามาประเมินท่ีดิน ราคาเช่าตามราคาตลาดของท่ีดินแปลงนีว้่าด้วยระยะเวลา 30 ปี 

ราคาเช่าของตลาดควรมีมลูคา่เทา่ใด 

Slide 17-18: คณุวนัทนา: Slide 17 – 18 เป็นรายละเอียดการประเมินราคาท่ีดิน โดยมีการหาตวัอย่างข้อมลูราคาตลาด

มาเปรียบเทียบหาราคาตลาดท่ีเหมาะสม 

Slide 19: คณุวนัทนา: จากการพิจารณา พบว่าราคาประเมินของผู้ประเมินทัง้ 2 ราย อยู่ท่ี 1,870 ล้านบาท และ 1,978 

ล้านบาท IFA จะพิจารณาว่าการเข้าทําสญัญาเช่าครัง้นี ้ซึง่ประกอบด้วยการจ่าย upfront payment 655 ล้านบาท และ

การจ่ายค่าเช่ารายปีทัง้หมด เม่ือคิดเป็นมลูค่าปัจจบุนั เม่ือใช้ discount rate ท่ี WACC 8.76% มลูค่าปัจจบุนัเท่ากบั 

1,748 ล้านบาท เม่ือเปรียบเทียบกบัค่าเช่าตามราคาตลาดท่ีผู้ประเมินทัง้ 2 รายได้ประเมินไว้ จะมี discount ประมาณ 5-

10% ดงันัน้จึงได้ข้อสรุปว่าค่าเช่าท่ีจ่ายให้ Vantage Ground นัน้ไม่ได้สงูกว่าราคาตลาด แต่มี discount เลก็น้อย ทัง้หมด

นีเ้ป็นการพิจารณาโดยใช้วิธีในการประเมินมลูคา่วิธีแรก 
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Slide 20: คณุวนัทนา: ต่อมาเป็นวิธีในการประเมินมลูค่าวิธีท่ี 2 IFA พิจารณาการทํารายการท่ีต้องจ่ายค่าเช่าเพ่ือไป

พฒันาโครงการนัน้ ได้ประโยชน์มากน้อยเพียงใด เพิ่มมลูค่าแก่บริษัทและผู้ ถือหุ้นหรือไม่ โดยใช้ IRR ของโครงการ

เปรียบเทียบ สมมติฐานหลกัท่ีใช้ ได้แก่ อตัราการเช่าและอตัราค่าเช่า ท่ีสามารถเก็บได้จากผู้ เช่ารายย่อย โดยใช้โครงการ

ในปัจจบุนัท่ีใกล้เคียงกนัในการเปรียบเทียบ IRR ของโครงการ เท่ากบั 14.8% เม่ือเปรียบเทียบกบั WACC ซึ่งเท่ากบั 

8.76% พบว่า IRR ของโครงการสงูกว่า WACC ดงันัน้โครงการนีจ้ะสร้างมลูค่าเพิ่มให้กบับริษัทและผู้ ถือหุ้น หาก

เปรียบเทียบ IRR กบั อตัราผลตอบแทนตามนโยบายของ CPN อยู่ระหว่าง 14-15% IRR ของโครงการนีจ้ึงอยู่ในช่วงท่ี

กําหนดไว้ นอกจากนี ้IFA ได้มีการเปรียบเทียบกบัอตัราผลตอบแทนของศนูย์การค้าทัว่ไป โดยได้แหล่งข้อมลูจากมลูนิธิ

ประเมินราคาสินทรัพย์แห่งประเทศไทยปี 2554 อยู่ท่ี 8-12% ดงันัน้การลงทนุในครัง้นีน้่าจะได้ผลตอบแทนท่ีดีสําหรับผู้ ถือ

หุ้น 

Slide 21: คณุวนัทนา: ในภาพรวม IFA มีความเห็นว่า การเข้าทํารายการในครัง้นีจ้ะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ ถือหุ้น 

ทัง้ด้านความสมเหตสุมผลของการเข้าทํารายการซึ่งเป็นไปตามแผนธุรกิจท่ีต้องการสร้างผลตอบแทนในระยะยาวให้กบั

บริษัทและผู้ ถือหุ้น ในด้านความสมเหตสุมผลของราคาจากการประเมินทัง้ 2 วิธีนัน้ มีความสมเหตสุมผลเช่นกนั เง่ือนไข

ในการเข้าทําสญัญาเป็นไปตามเง่ือนไขการเช่าปกติของสญัญาเช่าทัว่ไป และมีข้อกําหนดว่าเม่ือครบกําหนดสญัญาเช่า 

30 ปีแล้ว CPN มีสิทธิท่ีจะต่อสญัญาเช่านีไ้ด้ โดยจะมีการเจรจากนัตามภาวะตลาดในเวลานัน้ ซึง่จะมีการเจรจาก่อนการ

หมดสญัญาเช่า 1 ปี เร่ืองเง่ือนไขของการจ่ายค่าเช่า น่าจะเป็นประโยชน์เช่นกนั เพราะมีการแบ่งจ่ายค่าเช่าตามการสร้าง

รายได้จากโครงการ จะช่วยเพิ่มผลตอบแทนสําหรับโครงการ ทัง้หมดนีเ้ป็นภาพรวมโดยสรุปว่า IFA เช่ือว่ารายการนีน้่าจะ

ได้รับการอนมุติัจากผู้ ถือหุ้นคะ่ 

คณุนริศ: ก่อนช่วงถาม-ตอบ: ขอเล่าถึงประวติัของท่ีดินแปลงนี ้ในการจดัหาท่ีดินจะพิจารณาเร่ืองความเหมาะสมของ

ทําเลท่ีตัง้ มีทัง้ท่ี CPN จดัหาและกลุม่เซ็นทรัลจดัหา เพราะกลุ่มเซ็นทรัลก็มีการลงทนุในเชิงพาณิชย์ประเภทอ่ืนๆเช่นกนั 

สําหรับท่ีแปลงนีมี้การพิจารณามาตัง้แต่ปี 2546 แต่ในช่วงเวลานัน้ CPN มีการวางแผนขยายงานค่อนข้างมาก และมีการ

ลงทนุซือ้ท่ีดินหลายๆ แห่ง ทัง้โครงการแจ้งวฒันะ ขอนแก่น และพทัยาบีช รวมถึงมีการลงทนุก่อสร้างศนูย์การค้าท่ีชลบรีุ

ด้วย ซึ่งแต่ละท่ีใช้เงินลงทุนประมาณ 3-4 พนัล้านบาท ดงันัน้เงินท่ีต้องใช้ในขณะนัน้ค่อนข้างเยอะ ขณะเดียวกนั ท่ีดิน

แปลงนีเ้ป็นท่ีดินแปลงใหญ่ ซึ่งทางกลุ่มเซ็นทรัลต้องใช้เวลาในการรวบรวมนานมาก เน่ืองจากท่ีดินมีหลายโฉนด เจ้าของ

เป็นรายยอ่ยหลายราย มีความเส่ียงท่ีจะรวมท่ีดินได้ไมค่รบ รวมถึงเร่ืองภาษีท่ีเก่ียวข้อง หลายๆ ปัจจยัรวมกนั รวมถึงการท่ี 

CPN มีค่าใช้จ่ายในการลงทนุท่ีสงูและ CPN มีโครงการรัตนาธิเบศร์อยู่แล้ว ซึง่เพิ่งเร่ิมเข้าดําเนินการได้ไม่นาน ในภาวะ

ขณะนัน้ CPN จึงคิดว่าไม่เหมาะสมท่ีจะแบกรับความเส่ียงในการรวบรวมท่ีดินเพิ่มอีก Cash Flow ต่างๆ ยงัไม่ค่อยมาก

เหมือนในปัจจบุนั CPN จึงตดัสินใจว่าให้กลุม่เซ็นทรัลซือ้ท่ีดินไปก่อน  สว่น CPN จะพฒันาหรือไม่ ขึน้อยู่กบัการตดัสินใจ

ด้านความพร้อมอีกครัง้หนึ่ง โดยลกัษณะการดําเนินการเช่นนีเ้คยเกิดขึน้มาแล้วครัง้หนึ่งท่ีภูเก็ต ซึ่ง ณ ขณะนัน้ CPN 

ดําเนินการซือ้โครการเซน็ทรัลเวิลด์ ต้องใช้เงินลงทนุสงูมากกลุม่เซ็นทรัลมีท่ีดินอยู่ท่ีภเูก็ต แต่ CPN ไม่สามารถซือ้ท่ีดินหรือ
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เง่ือนไขในการซือ้ท่ีสําคัญเป็นการเช่าระยะยาว (เซ้ง) ซึ่งนโยบายของกลุ่มเซ็นทรัลเม่ือซือ้ท่ีดินแล้วจะไม่ค่อยขาย 

เหมือนกบัท่ีป่ินเกล้าหรือรามอินทรา เป็นลกัษณะการเซ้งเช่นกนั เง่ือนไขต่างๆ คล้ายๆ กนั ทัง้หมดนีคื้อท่ีมาของท่ีดินแปลง

นี ้คิดว่าอีก 2-3 ปีข้างหน้า ทําเลบริเวณนัน้น่าจะดี ปัจจบุนัราคาท่ีดินบริเวณนีป้รับขึน้ไปมากแล้ว คู่แข่งก็สนใจอยู่ ได้ข่าว

วา่มีการซือ้ท่ีดินไปบ้างแล้วด้วย CPN จงึต้องรีบดําเนินการเจรจาเก่ียวกบัท่ีดินแปลงนีข้ึน้ 
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คาํถาม - คาํตอบจากการนําเสนอข้อมูล 

1. พืน้ท่ีท่ีจะใช้ในการก่อสร้างในสว่นแรกประกอบด้วยอะไรบ้าง ใช้พืน้ท่ีประมาณก่ีไร่ 

• พืน้ท่ีท่ีจะพฒันาในสว่นแรก คือ ศนูย์การค้าเทา่นัน้ ใช้พืน้ท่ีประมาณ 60 ไร่ สว่นพืน้ท่ีด้านหลงัและพืน้ท่ีด้านหน้า

แนวรถไฟฟ้าจะยงัไม่มีการพฒันา ลกัษณะโครงการเป็นอาคารแนวราบ สงู 3 ชัน้ อาจจะพฒันาเป็นรูปแบบใหม ่

ซึง่มีแผนงานไว้แล้วว่าพืน้ท่ีสว่นใดจะพฒันาเป็นอะไร  สําหรับ IRR เท่ากบั 14.8% คิดมาจากรายได้จากการ

พฒันาในช่วงแรกเทา่นัน้ ดงันัน้ พืน้ท่ีสว่นท่ีเหลือสามารถสร้างมลูคา่เพิ่มให้กบัโครงการได้อีก 

2. Mixed – Use Complex ประกอบด้วยอะไรบ้าง 

• ในช่วงแรกจะดําเนินการสร้างศูนย์การค้า ใช้พืน้ท่ีประมาณ 60 ไร่ พืน้ท่ีส่วนท่ีเหลืออาจจะมีการพัฒนาท่ีอยู่

อาศยัเพิ่มเติมในอนาคต แตอ่าจจะไมมี่การพฒันาอาคารสํานกังาน 

3. พืน้ท่ีสว่นท่ีเหลือจากการพฒันาจะสามารถนําไปให้เช่าช่วงตอ่ได้หรือไม ่

• เป็นไปได้ หากการทํารายการนัน้มีความเหมาะสม 

4. โครงการท่ีบางใหญ่ สามารถเทียบได้กบัโครงการใดของ CPN 

• ขนาดอาจจะใหญ่กวา่แจ้งวฒันะเลก็น้อย 

5. ราคาคา่เช่าร้านค้าปลีกของโครงการบางใหญ่ ประมาณก่ีบาทตอ่ตารางเมตร 

• ราคาค่าเช่าของโครงการบางใหญ่ ประมาณ 1,400 บาทต่อตารางเมตร ซึ่งถือว่าเป็นตวัเลขท่ีคํานวณด้วยความ

ระมดัระวงั โดยใช้สมมติฐานจากโครงการปัจจบุนัท่ีใกล้เคียงกนั ซึง่มีอตัราคา่เช่าประมาณ 1,200-1,300 บาทต่อ

ตารางเมตร โดยในอีก 2- 3 ปีข้างหน้า คา่เช่าจะมีการปรับขึน้ประมาณปีละ 5% 

6. ประมาณการอตัราการเช่าของโครงการบางใหญ่เทา่กบัเทา่ใด 

• ในช่วง 3 ปีแรก ประมาณการอตัราการเช่าไว้ 89% ปีต่อๆ ไปประมาณ 92-95% ซึง่ถือเป็นการประมาณการท่ี

ระมดัระวงัอย่างมาก เพราะปัจจบุนัศนูย์การค้าท่ีเปิดใหม่ มีอตัราการเช่าเกือบ 100% ทกุศนูย์ฯ เช่น เซ็นทรัล

พลาซา ลําปาง เซน็ทรัลพลาซา สรุาษฎร์ธานี 

7. CAPEX ในแผนงานท่ีวางไว้ รวมโครงการนีแ้ล้วหรือไม ่

• รวมอยูใ่นแผนแล้ว 
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8. คา่เช่าท่ีดินท่ีจ่ายให้ Vantage Ground ในช่วงระยะเวลา 30 ปีตามสญัญาเช่า จะมีการเปล่ียนแปลงหรือไม ่

• ไมมี่ คา่เช่าจะเป็นไปตามท่ีระบไุว้ในสญัญา 

9. ระยะเวลาคืนทนุของโครงการนี ้ประมาณก่ีปี 

• ระยะเวลาคืนทุนของโครงการโดยทั่วไป ประมาณ 7- 10 ปี แต่เน่ืองจากโครงการนีเ้ป็นโครงการขนาดใหญ่ 

รูปแบบใหม ่แตกตา่งไปจากโครงการในปัจจบุนั ใช้เงินลงทนุจํานวนมาก ระยะเวลาคืนทนุประมาณ 10 ปี 

10. โครงการบางใหญ่จะมีการให้สว่นลดคา่เช่าแก่ผู้ เช่าหรือไม ่

• โดยปกติ CPN มีการตัง้งบประมาณการให้ส่วนลดแก่ร้านค้าปลีกในช่วงเปิดดําเนินการศนูย์การค้าใหม่ สําหรับ

โครงการนี ้CPN กําหนดส่วนลดไว้ประมาณ 10% ในช่วง 2 ปีแรก ซึ่งได้มีการรวมเข้าไว้ในการประมาณการ

ตวัเลขตา่งๆ แล้ว โดยปกติสว่นลดท่ีให้แก่ร้านค้าจะน้อยกวา่ท่ีได้ตัง้ประมาณการไว้ 

11. มีความกงัวลเก่ียวกบัปัญหาการขาดแคลนแรงงานในการก่อสร้างหรือไม ่

• ผู้ รับเหมาก่อสร้างท่ี CPN ว่าจ้างเป็นรายใหญ่ เช่น บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จํากดั ( มหาชน ) บริษัท 

ฤทธา จํากดั บริษัท คอนสตรัคชัน่ ไลนส์ จํากดั ซึง่มีแรงงานมาก ดงันัน้โอกาสท่ีจะขาดแคลนแรงงานมีต่ํา รวมถึง

ในบริเวณใกล้เคียงมีการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ไมม่ากนกั โดยท่ีผ่านมายงัไม่เคยประสบปัญหา และโครงการ

เซน็ทรัลพลาซา ลําปางใช้เวลาสร้างเพียง 8 เดือนเทา่นัน้ ดงันัน้โครงการท่ีบางใหญ่น่าจะสามารถก่อสร้างได้เสร็จ

ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

12. โครงการเซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์ มีพืน้ท่ีขนาดเท่าใด จะมีการพฒันาเพิ่มเติมเพ่ือรองรับการเปิดตวัของโครงการ

บางใหญ่หรือไม ่และมีความกงัวลเก่ียวกบัการดงึลกูค้าระหวา่งกนัหรือไม ่

• ท่ีดินท่ีโครงการเซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์ ประมาณ 50 ไร่ เป็นศนูย์การค้าท่ีซือ้มาจาก จสัโก้ รัตนาธิเบศร์  มี

แผนว่าจะปรับปรุงเพิ่มเติม  สําหรับกลุ่มลกูค้าจะแตกต่างจากท่ีบางใหญ่ ดงันัน้รูปแบบศนูย์การค้าจะแตกต่าง

กนัออกไป 

13. CPN มีหลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกห้างสรรพสินค้าในศนูย์การค้าอย่างไร ว่าศนูย์ฯ ใดจะเป็นห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล 

ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ ศูนย์ฯ ใดจะเป็นห้างสรรพสินค้าโรบินสนั เน่ืองจากเห็นว่าโครงการเซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์เป็น

ห้างสรรพสินค้าโรบินสนั แต่โครงการบางใหญ่ ซึ่งเป็นโครงการท่ีอยู่ไกลออกไป คาดว่าจะให้ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล  

ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ เข้าดําเนินการ 
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• โครงการเซน็ทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์ เป็นศนูย์การค้าท่ีซือ้มาจาก จสัโก้ รัตนาธิเบศร์  ซึง่ CPN ไม่ได้ปรับเปล่ียน

รูปแบบศนูย์ฯ มากนกั กลุ่มลกูค้าจึงยงัไม่ใช่ของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลดีพาร์ทเม้นท์สโตร์  สําหรับในปัจจุบนั

ท่ีดินบริเวณถนนกาญจนาภิเษกมีความเจริญของเมืองเปล่ียนแปลงไปมาก มีรถไฟฟ้าตดัผ่านและมีการก่อสร้าง

โครงการหมู่บ้าน รวมถึงโครงการขนาดใหญ่ในจํานวนท่ีน้อยกว่าบริเวณโครงการเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว

เลก็น้อยเทา่นัน้ ดงันัน้ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลดีพาร์ทเม้นท์สโตร์น่าจะเหมาะสมกบักลุม่ลกูค้าบริเวณนัน้ ซึง่เป็น

กลุม่ลกูค้าท่ีมีกําลงัซือ้ 

14. นอกจากห้างสรรพสนิค้าเซน็ทรัลดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ท่ีเป็นพืน้ท่ีใหญ่ ( Anchor) แล้ว มีผู้ เช่ารายใดท่ีเป็น  Anchor บ้าง 

• โรงภาพยนตร์, Tops Supermarket, Homework, B2S เป็นต้น  

• Anchor บางประเภท เช่น Supersports อยูใ่นพืน้ท่ีของห้างสรรพสนิค้า จะมีการแบง่ต้นทนุคา่เช่าท่ีดินกบั CPN 

15. คูแ่ข่งรายใดท่ีอาจจะเข้าลงทนุในบริเวณใกล้เคียง 

• IKEA และ Siam Future อาจจะตัง้อยู่บริเวณใกล้ๆ กนั  แต่ไม่แน่ใจว่าสามารถรวบรวมท่ีดินได้หมดหรือไม ่

เพราะเจ้าของท่ีดินบริเวณนัน้เป็นรายย่อย และหลังจากกลุ่มเซ็นทรัลเข้าซือ้ท่ีดิน ราคาท่ีบริเวณนัน้ขึน้

คอ่นข้างมาก  

• ท่ีดินของ Vantage Ground อยู่ในเขตพืน้ท่ีสีแดงสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชยกรรมได้ คือสร้าง

อาคารสูงหรือศูนย์การค้าขนาดใหญ่ได้ รวมถึงเป็นพืน้ท่ีท่ีมีประชากรอาศยัอยู่อย่างหนาแน่น จึงเป็นท่ีดินท่ีมี

ศกัยภาพสงู ในปัจจบุนัท่ีดินบริเวณนัน้เหลือเพียงไมก่ี่แปลงท่ีเป็นพืน้ท่ีสีแดง 

16. ข้อได้เปรียบจากการพฒันาศนูย์การค้าในบริเวณนัน้ก่อนคูแ่ข่งรายอ่ืนคืออะไร 

• จะสามารถดงึร้านค้า brand ตา่งๆ เข้าพืน้ท่ีได้ก่อน  

 

คณุมนตรี: จากคําถามตา่งๆ เช่ือวา่นกัวิเคราะห์ให้ความสําคญัเร่ืองการเติบโตมากกวา่เร่ืองการทํารายการว่าเหตใุดจึงเป็น

การเซ้งท่ีดินไม่ได้ซือ้ท่ีดิน วนันีท้กุคนน่าจะมีความเห็นตรงกนักบัทางบริษัท โดยมุ่งเป้าไปท่ีเร่ืองการเติบโตและการไม่ติด

ข้อจํากดัเร่ืองเงินลงทนุ ทําให้ CPN เติบโตได้อย่างต่อเน่ืองและมีแผนเติบโตต่อไปในอนาคต โดยไม่ติดข้อจํากดัด้านเงิน

ลงทนุท่ีศนูย์ใดศนูย์หนึ่งมากเกินไปเป็นระยะเวลานาน ปัจจบุนั CPN มีการบริหารข้อจํากดันีอ้ยู่แล้วโดยการขายสินทรัพย์

เข้ากองทนุอสงัหาริมทรัพย์ตา่งๆ ซึง่ช่วยให้ CPN เติบโตได้อยา่งทกุวนันี ้


