การนําเสนอข้ อมูลโครงการบางใหญ่ แก่ นักวิเคราะห์
วันที่ 11 ธันวาคม 2555
ผู้นําเสนอข้ อมูล:
1. คุณนริศ เชยกลิน่
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่สายงานการเงิน บัญชี และบริหารความเสี่ยง บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
2. คุณนภารัตน์ ศรี วรรณวิทย์
ผู้อํานวยการอาวุโสฝ่ ายการเงิน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
3. คุณมนตรี ศรไพศาล
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
4. คุณวันทนา เพชรฤกษ์ วงศ์
ผู้อํานวยการอาวุโส บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
Slide 4: คุณนริ ศ : สวัสดีครับนักวิเคราะห์ทกุ ท่าน วันนี ้ CPN ได้ มีโอกาสนําเสนอเรื่ องการเข้ าทําสัญญาเช่าที่ดินบริ เวณ
บางใหญ่ ขนาดที่ดินประมาณ 100 ไร่ตงอยู
ั ้ ่บนสี่แยกระหว่างถนนกาญจนาภิเษก (หรื อเรี ยกว่าวงแหวนตะวันตก) ตัดกับ
ถนนรัตนาธิเบศร์ ในจังหวัดนนทบุรี ทําเลสวยมาก มีรถไฟฟ้าตัดผ่าน รายการจะเป็ นการเข้ าทําสัญญาเช่าที่ดินจากบริ ษัท
แวนเทจกราวด์ จํากัด (“Vantage Ground”) ซึง่ เป็ นเจ้ าของที่ดิน โดย Vantage Ground เป็ นบริ ษัทในกลุม่ เซ็นทรัล ดังนัน้
รายการนี ้จึงถือเป็ นรายการเกี่ยวโยงกัน จากการจัดประชุมคณะกรรมการบริ ษัทในวันที่ 9 พฤษจิกายน 2555 มีมติอนุมตั ิ
ให้ CPN เข้ าทํารายการเช่าที่ดินกับทาง Vantage Ground ได้ แต่ทงนี
ั ้ ้ต้ องขึ ้นอยู่กบั การอนุมตั ิของผู้ถือหุ้น ซึง่ จะมีการจัด
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2556 ขึ ้นในวันที่ 18 มกราคม 2556
Slide 5: คุณนริศ: ที่ดิน จะตังอยู
้ บ่ ริเวณหัวมุมสี่แยก เส้ นสีมว่ งที่ตดั ผ่านคือ รถไฟฟ้าสายสีม่วง โดย CPN จะเข้ าทําสัญญา
เช่าโดยจ่ายค่าหน้ าดิน (upfront payment) 655 ล้ านบาท และค่าเช่ารายปี 30 ปี เป็ นจํานวนเงิน 4,443 ล้ านบาท รวมเป็ น
จํานวนเงินที่ต้องจ่ายทังสิ
้ ้น 5,098.68 ล้ านบาท
Slide 6: คุณนริศ: ที่ตงโครงการอยู
ั้
บ่ ริเวณหัวมุม ดังนันทางเข้
้
า-ออก โครงการจะสะดวกมาก ที่ดินขนาดใหญ่เกือบ 100 ไร่
มีศกั ยภาพในการทําโครงการค่อนข้ างมาก ลักษณะโครงการจะเป็ น Mixed-Use Complex ในเบื ้องต้ นจะมีการพัฒนา
ศูนย์การค้ าก่อน และในอนาคตอาจจะมีการพัฒนาอื่นๆ เพิ่มเติม
Slide 7: คุณนริ ศ: ค่าเช่าจะจ่ายเป็ นรายปี ระยะเวลา 30 ปี โดยจะค่อยๆ เพิ่มขึ ้นทุกๆ 3 ปี และจะเพิ่มมากขึ ้นในช่วงหลังปี
ที่ 3 เนื่องจาก CPN ต่อรองกับเจ้ าของที่ดินว่าในช่วงแรกของการก่อสร้ างและดําเนินการ ซึง่ Cash flow ของ CPN อาจจะ
ยังไม่คอ่ ยดีนกั จึงขอจ่ายจํานวนน้ อยๆ ก่อนและจะจ่ายเพิ่มขึ ้นในช่วงหลัง ซึง่ จะช่วยให้ IRR ของบริษัทดีขึ ้นด้ วย
Slide 8: คุณนริศ: กําหนดการที่เกี่ยวข้ องในการเข้ าทํารายการเป็ นดังนี ้
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-

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 ปิ ดสมุดบัญชีเพื่อการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (XM)

-

วันที่ 18 มกราคม 2556 จะมีการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

-

หลังจากนัน้ ช่วงปลายเดือนมกราคม 2556 คาดว่าจะสามารถเข้ าทําสัญญาเช่าที่ดินแปลงดังกล่าว

-

จะเริ่มก่อสร้ างได้ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2556

ปั จจุบนั การออกแบบต่างๆ ได้ ดําเนินการไปบ้ างแล้ ว
ทังหมดนี
้
้เป็ นลักษณะทัว่ ไปของรายการ สําหรับรายละเอียดเรื่ องความเหมาะสมของการเข้ าทํารายการ ขอเรี ยนเชิญทาง
คุณมนตรี นําเสนอข้ อมูล
Slide 9: คุณมนตรี : Maybank Kim Eng มีความภาคภูมิใจที่มีโอกาสทํางานร่วมกับกลุม่ CPN มา 10 กว่าปี ได้ เห็นถึง
ความตังใจจริ
้
งและความจริ งใจของ CPN ที่มีต่อนักลงทุนเสมอมา ทาง Maybank Kim Eng ได้ รับมอบหมายให้ เป็ นที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ซึง่ หมายความว่า Maybank Kim Eng ไม่ได้ เป็ นที่ปรึกษาในการเจรจาว่าจะมีเงื่อนไขใน
การเช่าอย่างไร หน้ าที่ของ Maybank Kim Eng คือดูผลจากการเจรจาว่าในแง่ของนักลงทุนแล้ วการเข้ าทําสัญญามีความ
เป็ นธรรมหรื อไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับนักลงทุนที่ไม่มีความเกี่ยวโยงกัน เพราะฉะนัน้ หน้ าที่ของ Maybank Kim Eng คือ
ดูเรื่ องความสมเหตุสมผลและมูลค่าที่เหมาะสม ผมขอเรี ยนเบือ้ งต้ นว่า ทําเลที่ตงั ้ ของที่ดินมีความเหมาะสมเชิงธุรกิจ
เนื่องจากที่ดินอยู่บริ เวณหัวมุมและมีขนาดใหญ่ สวยงามมาก ซึ่งบริ ษัทสามารถนําไปใช้ ประโยชน์ได้ มากมาย เรื่ องทําเล
นันมี
้ ความสําคัญที่สดุ สําหรับกลุม่ เซ็นทรัล ที่ดินหัวมุมมีทางเข้ าออกหลายทาง เป็ นหัวใจสําคัญทําให้ เกิดความสะดวกใน
การเดินทาง จะเห็นได้ ว่าศูนย์การค้ าที่อยู่ติดถนนใหญ่มีทางเข้ าออกทางเดียวจะมีปัญหาเรื่ องการจราจรติดขัด ด้ านความ
เหมาะสมด้ านเงื่อนไขในการเข้ าทําสัญญาเช่า จะเห็นว่าอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) ของโครงการนันดี
้ มาก ใน
ด้ านการตัดสินใจ จากที่ได้ รับทราบจากผู้บริ หาร CPN มีอิสระในการตัดสินใจ ถึงแม้ ว่า Vantage Ground ซึง่ เป็ นบุคคลที่
เกี่ยวโยงกันได้ ลงทุนรวบรวมที่ดินแล้ ว ไม่จําเป็ นว่า CPN จะต้ องเข้ าลงทุนในทุกเงื่อนไข หากเงื่อนไขนัน้ ไม่เหมาะสม
ผู้บริ หารและคณะกรรมการของบริ ษัทมีการตัดสินใจที่เป็ นอิสระโดยมองประโยชน์ของ CPN เป็ นหลัก สะท้ อนให้ เห็นว่า
เป็ นการตัดสินใจที่เป็ นไปตามหลักการที่ถูกต้ อง ส่วนเรื่ องความสมเหตุสมผลอื่น รวมถึงความเหมาะสมด้ านมูลค่า คุณ
วันทนาจะชี ้แจงให้ ทราบต่อไป ขอเชิญคุณวันทนาครับ
Slide 10: คุณวันทนา: รายละเอียดความเห็นของ IFA จะขอนําเสนอตังแต่
้ Slide ที่ 10 เป็ นต้ นไป
Slide นีจ้ ะเป็ นการสรุ ปอีกครัง้ ว่ารายการนี ้เป็ นรายการเกี่ยวโยงกันซึ่ง CPN จะเข้ าทําสัญญาเช่าระยะยาว 30 ปี กับ
Vantage Ground ซึง่ ถือเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน จะเข้ าทําสัญญาหลังจากได้ รับอนุมตั ิจากผู้ถือหุ้น ในการประชุมวันที่ 18
มกราคม 2556 เงื่อนไขหลักๆ เป็ นสัญญาเช่าปกติ CPN จะเข้ าไปพัฒนาการก่อสร้ างหลังจากได้ เข้ าทําสัญญาเช่าแล้ ว โดย
จะสร้ างเป็ นศูนย์การค้ าครบวงจร ปล่อยพื ้นที่เช่าให้ กบั ผู้เช่า ร้ านค้ าย่อยต่างๆ ซึง่ เป็ นลักษณะทัว่ ไปของการประกอบธุรกิจ
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ในส่วนของค่าเช่า ที่คณ
ุ นริ ศได้ เรี ยนไปแล้ ว จะมี Upfront payment เมื่อเข้ าทําสัญญา เป็ นจํานวนเงิน 655 ล้ านบาท
หลัง จากนัน้ จะมี การจ่ า ยค่า เช่ า รายปี ในช่ ว งก่ อ สร้ างจะมี ค่า เช่า แต่จํ า นวนน้ อ ย เป็ นผลมาจากการเจรจาให้ ค่า เช่ า
สอดคล้ องกับการทําโครงการ เงื่อนไขเหล่านี ้จะทําได้ เมื่อได้ รับอนุมตั ิจากผู้ถือหุ้น ตามกฎของสํานักงาน ก.ล.ต. และ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Slide 11: คุณวันทนา: Vantage Ground ก่อตังขึ
้ ้นมาตังแต่
้ เดือนธันวาคม 2534 ลักษณะธุรกิจคือการซื ้อ-ขาย หรื อปล่อย
เช่าทรัพย์สิน ปั จจุบนั นี ้มีทนุ จดทะเบียน 85 ล้ านบาท โครงสร้ างผู้ถือหุ้นคือ กลุ่มเซ็นทรัล ถือหุ้น 100% สามารถสังเกตได้
จากภาพทางขวามือ
Slide 12: คุณวันทนา: แผนงานที่ผ้ บู ริ หาร CPN วางแผนไว้ คือเมื่อเช่าที่ดินแล้ ว จะพัฒนาโครงการศูนย์การค้ าขนาดใหญ่
เป็ น Super Regional Mall ระยะเวลาในการก่อสร้ างประมาณ 26 เดือน เริ่ มดําเนินการได้ ในปี 2558 พื ้นที่ใช้ สอยโครงการ
(Gross Floor Area) 330,000 ตารางเมตรและพื ้นที่เช่าสุทธิ (Net Rentable Area) ของ CPN ไม่รวมพื ้นที่ห้างสรรพสินค้ า
75,000 ตารางเมตร
คุณวันทนา: Slide 13 เป็ นต้ นไป จะพูดถึงความเห็นของที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระว่ามีความคิดเห็นอย่างไร การให้
ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นสิ่งที่ต้องพิจารณาคือ เรื่ องของความสมเหตุสมผลของการทํารายการ ในแง่ของราคามีเงื่อนไขที่
ยุติธรรมหรื อไม่ รวมถึงเงื่อนไขของสัญญาที่จะเข้ าลงนามกับทาง Vantage Ground
Slide 13: คุณวันทนา: Slide นี ้ สรุปเรื่ องความสมเหตุสมผลว่าเป็ นอย่างไรบ้ าง IFA มองว่าการทํารายการนี ้เป็ นธุรกิจหลัก
ของ CPN อยูแ่ ล้ ว คือการพัฒนาและบริหารศูนย์การค้ า ซึง่ ต้ องมีการจัดหาที่ดินที่ทําเลดีในการพัฒนาศูนย์การค้ า คุณนริ ศ
และคุณมนตรี ได้ เรี ยนแล้ วว่าที่ดินมีทําเลดีมาก หาได้ ยาก ซึ่ง Vantage Ground ใช้ เวลาในการรวบรวมที่ดินนานมาก
เนื่องจากเป็ นที่ดินผืนใหญ่ มีโฉนดหลายฉบับ เจ้ าของหลายราย รวบรวมที่ดินตังแต่
้ ปี 2546 ดังนันจึ
้ งถือเป็ นโอกาสที่ดีและ
เหมาะสมในการพัฒนาศูนย์การค้ าขนาดใหญ่ ด้ วยพื ้นที่เกือบ 100 ไร่ สามารถรองรับการขยายงานและสร้ างเป็ น Mix edUse Complex ได้ สามารถสร้ างการกระจายรายได้ ให้ กบั CPN ได้ มากขึ ้น สร้ าง pipeline ที่ CPN จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
IFA จึงมองว่ารายการมีความสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์ตอ่ บริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว
Slide 14: คุณวันทนา: นอกจากความสมเหตุสมผลแล้ ว IFA ยังพิจารณาถึงปั จจัยเสี่ยงของการทํารายการในครัง้ นี ้ ปั จจัย
เสี่ยงหลักๆ มาจากเรื่ องการพัฒนาโครงการ ในเรื่ องความสามารถในการสร้ างรายได้ ให้ เป็ นไปตามที่คาดการณ์ ซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คาดไว้
ส่วนเรื่ องความเสี่ยงด้ านการจัดหาผู้เช่าไม่ได้ การพัฒนาศูนย์การค้ าไม่ได้ ตามประมาณการณ์ หรื อระยะเวลาที่วางไว้ ซึ่ง
คิดว่า ความเสี่ยงในลักษณะนี ้ไม่มาก เนื่องจากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ รวมถึงผลงานที่ผ่านมาทังโครงการใน
้
กรุ งเทพฯ รอบนอกกรุ งเทพฯ และต่างจังหวัด ที่ CPN มีประสบการณ์ น่าจะทําให้ นกั ลงทุนมีความมัน่ ใจได้ ว่า CPN จะ
สามารถทําได้ ตามแผนงานที่วางไว้
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ส่วนความเสี่ยงเรื่ องนํ ้าท่วมนัน้ ในช่วงที่นํ ้าท่วมหนัก ปี 2554 ห้ างบริ เวณใกล้ เคียงเช่น Big C บางใหญ่ นํ ้าไม่เข้ าโครงการ
นํ ้าอาจจะขึ ้นมาที่ถนนเล็กน้ อย ซึง่ CPN ได้ มีการเตรี ยมการอย่างเต็มที่ จะมีการสร้ างคันกันนํ
้ ้าสูงขึ ้น และทําโครงการสูง
กว่าระดับที่เคยนํ ้าท่วม รวมทังมี
้ การทําประกันเพื่อรองรับทังในช่
้ วงระหว่างการก่อสร้ างและประกันแบบ All risk ซึ่งจะ
ครอบคลุมในช่วงที่เปิ ดดําเนินการ รวมถึงมีแผนงานต่างๆ เพื่อรองรับถ้ าในกรณีที่มีนํ ้าท่วม ไม่ว่าจะเป็ นด้ านอุปกรณ์ต่างๆ
การสูบนํ ้า การฝึ กบุคลากร เป็ นการเตรี ยมพร้ อมอย่างเต็มที่เพื่อรองรับเรื่ องนี ้ แต่อย่างที่เรี ยนไปเบื ้องต้ นว่าช่วงที่นํ ้าท่วม
หนักๆ นํ ้าก็ยงั ไม่เข้ าตัวโครงการในบริ เวณใกล้ เคียง และได้ มีการวางแผนให้ สร้ างโครงการสูงขึ ้นอีก ดังนันเรื
้ ่ องนี ้จึงไม่น่า
เป็ นความเสี่ยงมากนัก
Slide 16: คุณวันทนา: ความเหมาะสมในการเข้ าทํารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ค่อนข้ างชัดเจน ว่าที่ดินมีทําเลที่ดี มี
ศักยภาพในการพัฒนาศูนย์การค้ าเป็ นประเด็นสําคัญ หาก CPN ไม่เข้ าทํารายการนี ้แต่ไปหาทําเลอื่นโดยการจัดซื ้อที่ดิน
เอง รวบรวมที่ดินเองหรื อหาคนปล่อยเช่ารายอื่น ก็อาจจะไม่ได้ ทําเลที่ดีแบบนี ้ ขนาดของที่ดิน ก็อาจจะไม่เหมาะสมกับการ
นํามาพัฒนาศูนย์การค้ าขนาดใหญ่ตามวัตถุประสงค์และแผนงานที่วางไว้ ดังนันจึ
้ งมีเหตุผลที่ชดั เจนว่าการเข้ าทํารายการ
ในครัง้ นี ้มีความเหมาะสม
Slide 17: คุณวันทนา: Slide นี ้เป็ นส่วนของความคิดเห็นเกี่ยวกับเงื่อนไขราคาว่ามีความยุติธรรมหรื อไม่ โดย IFA ใช้ 2 วิธี
ในการประเมินมูลค่า คือ 1) Market Approach และ 2) Income Approach ซึง่ โดยทัว่ ไปทางตลาดหลักทรัพย์ฯ หรื อทาง
สํานักงาน ก.ล.ต. คงมุ่งประเด็นว่าการทํารายการกับบุคคลเกี่ยวโยงเป็ นไปตามราคาตลาดหรื อไม่ หรื อเป็ นการทํารายการ
ที่บริ ษัทได้ ประโยชน์จริ งหรื อไม่ ซึ่งใน 2 แนวทางนี ้ IFA ได้ เทียบเคียงราคาตลาด ซึ่งมีผ้ ปู ระเมินราคาอิสระที่อยู่ในบัญชี
รายชื่อของ ก.ล.ต. เข้ ามาประเมินที่ดิน โดย CPN ได้ จดั หาผู้ประเมินราคาที่ดิน 2 ราย คือ บริ ษัท บรูค เรี ยลเอสเตท จํากัด
และ บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จํากัด เข้ ามาประเมินที่ดิน ราคาเช่าตามราคาตลาดของที่ดินแปลงนี ้ว่าด้ วยระยะเวลา 30 ปี
ราคาเช่าของตลาดควรมีมลู ค่าเท่าใด
Slide 17-18: คุณวันทนา: Slide 17 – 18 เป็ นรายละเอียดการประเมินราคาที่ดิน โดยมีการหาตัวอย่างข้ อมูลราคาตลาด
มาเปรี ยบเทียบหาราคาตลาดที่เหมาะสม
Slide 19: คุณวันทนา: จากการพิจารณา พบว่าราคาประเมินของผู้ประเมินทัง้ 2 ราย อยู่ที่ 1,870 ล้ านบาท และ 1,978
ล้ านบาท IFA จะพิจารณาว่าการเข้ าทําสัญญาเช่าครัง้ นี ้ ซึง่ ประกอบด้ วยการจ่าย upfront payment 655 ล้ านบาท และ
การจ่ายค่าเช่ารายปี ทังหมด
้
เมื่อคิดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั เมื่อใช้ discount rate ที่ WACC 8.76% มูลค่าปั จจุบนั เท่ากับ
1,748 ล้ านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับค่าเช่าตามราคาตลาดที่ผ้ ปู ระเมินทัง้ 2 รายได้ ประเมินไว้ จะมี discount ประมาณ 510% ดังนันจึ
้ งได้ ข้อสรุปว่าค่าเช่าที่จ่ายให้ Vantage Ground นันไม่
้ ได้ สงู กว่าราคาตลาด แต่มี discount เล็กน้ อย ทังหมด
้
นี ้เป็ นการพิจารณาโดยใช้ วิธีในการประเมินมูลค่าวิธีแรก
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Slide 20: คุณวันทนา: ต่อมาเป็ นวิธีในการประเมินมูลค่าวิธีที่ 2 IFA พิจารณาการทํารายการที่ต้องจ่ายค่าเช่าเพื่อไป
พัฒนาโครงการนัน้ ได้ ประโยชน์มากน้ อยเพียงใด เพิ่มมูลค่าแก่บริ ษัทและผู้ถือหุ้นหรื อไม่ โดยใช้ IRR ของโครงการ
เปรี ยบเทียบ สมมติฐานหลักที่ใช้ ได้ แก่ อัตราการเช่าและอัตราค่าเช่า ที่สามารถเก็บได้ จากผู้เช่ารายย่อย โดยใช้ โครงการ
ในปั จจุบนั ที่ใกล้ เคียงกันในการเปรี ยบเทียบ IRR ของโครงการ เท่ากับ 14.8% เมื่อเปรี ยบเทียบกับ WACC ซึ่งเท่ากับ
8.76% พบว่า IRR ของโครงการสูงกว่า WACC ดังนัน้ โครงการนี ้จะสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กบั บริ ษัทและผู้ถือหุ้น หาก
เปรี ยบเทียบ IRR กับ อัตราผลตอบแทนตามนโยบายของ CPN อยู่ระหว่าง 14-15% IRR ของโครงการนี ้จึงอยู่ในช่วงที่
กําหนดไว้ นอกจากนี ้ IFA ได้ มีการเปรี ยบเทียบกับอัตราผลตอบแทนของศูนย์การค้ าทัว่ ไป โดยได้ แหล่งข้ อมูลจากมูลนิธิ
ประเมินราคาสินทรัพย์แห่งประเทศไทยปี 2554 อยู่ที่ 8-12% ดังนันการลงทุ
้
นในครัง้ นี ้น่าจะได้ ผลตอบแทนที่ดีสําหรับผู้ถือ
หุ้น
Slide 21: คุณวันทนา: ในภาพรวม IFA มีความเห็นว่า การเข้ าทํารายการในครัง้ นี ้จะเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษัทและผู้ถือหุ้น
ทังด้
้ านความสมเหตุสมผลของการเข้ าทํารายการซึ่งเป็ นไปตามแผนธุรกิจที่ต้องการสร้ างผลตอบแทนในระยะยาวให้ กบั
บริ ษัทและผู้ถือหุ้น ในด้ านความสมเหตุสมผลของราคาจากการประเมินทัง้ 2 วิธีนนั ้ มีความสมเหตุสมผลเช่นกัน เงื่อนไข
ในการเข้ าทําสัญญาเป็ นไปตามเงื่อนไขการเช่าปกติของสัญญาเช่าทัว่ ไป และมีข้อกําหนดว่าเมื่อครบกําหนดสัญญาเช่า
30 ปี แล้ ว CPN มีสิทธิที่จะต่อสัญญาเช่านี ้ได้ โดยจะมีการเจรจากันตามภาวะตลาดในเวลานัน้ ซึง่ จะมีการเจรจาก่อนการ
หมดสัญญาเช่า 1 ปี เรื่ องเงื่อนไขของการจ่ายค่าเช่า น่าจะเป็ นประโยชน์เช่นกัน เพราะมีการแบ่งจ่ายค่าเช่าตามการสร้ าง
รายได้ จากโครงการ จะช่วยเพิ่มผลตอบแทนสําหรับโครงการ ทังหมดนี
้
้เป็ นภาพรวมโดยสรุปว่า IFA เชื่อว่ารายการนี ้น่าจะ
ได้ รับการอนุมตั ิจากผู้ถือหุ้นค่ะ
คุณนริ ศ: ก่อนช่วงถาม-ตอบ: ขอเล่าถึงประวัติของที่ดินแปลงนี ้ ในการจัดหาที่ดินจะพิจารณาเรื่ องความเหมาะสมของ
ทําเลที่ตงั ้ มีทงที
ั ้ ่ CPN จัดหาและกลุม่ เซ็นทรัลจัดหา เพราะกลุ่มเซ็นทรัลก็มีการลงทุนในเชิงพาณิชย์ประเภทอื่นๆเช่นกัน
สําหรับที่แปลงนี ้มีการพิจารณามาตังแต่
้ ปี 2546 แต่ในช่วงเวลานัน้ CPN มีการวางแผนขยายงานค่อนข้ างมาก และมีการ
ลงทุนซื ้อที่ดินหลายๆ แห่ง ทังโครงการแจ้
้
งวัฒนะ ขอนแก่น และพัทยาบีช รวมถึงมีการลงทุนก่อสร้ างศูนย์การค้ าที่ชลบุรี
ด้ วย ซึ่งแต่ละที่ใช้ เงินลงทุนประมาณ 3-4 พันล้ านบาท ดังนันเงิ
้ นที่ต้องใช้ ในขณะนันค่
้ อนข้ างเยอะ ขณะเดียวกัน ที่ดิน
แปลงนี ้เป็ นที่ดินแปลงใหญ่ ซึ่งทางกลุ่มเซ็นทรัลต้ องใช้ เวลาในการรวบรวมนานมาก เนื่องจากที่ดินมีหลายโฉนด เจ้ าของ
เป็ นรายย่อยหลายราย มีความเสี่ยงที่จะรวมที่ดินได้ ไม่ครบ รวมถึงเรื่ องภาษี ที่เกี่ยวข้ อง หลายๆ ปั จจัยรวมกัน รวมถึงการที่
CPN มีค่าใช้ จ่ายในการลงทุนที่สงู และ CPN มีโครงการรัตนาธิเบศร์ อยู่แล้ ว ซึง่ เพิ่งเริ่ มเข้ าดําเนินการได้ ไม่นาน ในภาวะ
ขณะนัน้ CPN จึงคิดว่าไม่เหมาะสมที่จะแบกรับความเสี่ยงในการรวบรวมที่ดินเพิ่มอีก Cash Flow ต่างๆ ยังไม่ค่อยมาก
เหมือนในปั จจุบนั CPN จึงตัดสินใจว่าให้ กลุม่ เซ็นทรัลซื ้อที่ดินไปก่อน ส่วน CPN จะพัฒนาหรื อไม่ ขึ ้นอยู่กบั การตัดสินใจ
ด้ านความพร้ อมอีกครัง้ หนึ่ง โดยลักษณะการดําเนินการเช่นนี เ้ คยเกิดขึน้ มาแล้ วครั ง้ หนึ่งที่ภูเก็ต ซึ่ง ณ ขณะนัน้ CPN
ดําเนินการซื ้อโครการเซ็นทรัลเวิลด์ ต้ องใช้ เงินลงทุนสูงมากกลุม่ เซ็นทรัลมีที่ดินอยู่ที่ภเู ก็ต แต่ CPN ไม่สามารถซื ้อที่ดินหรื อ
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เงื่ อ นไขในการซื อ้ ที่ สํ า คัญ เป็ นการเช่ า ระยะยาว (เซ้ ง ) ซึ่ง นโยบายของกลุ่ม เซ็น ทรั ล เมื่ อ ซื อ้ ที่ ดิ น แล้ ว จะไม่ ค่อ ยขาย
เหมือนกับที่ปิ่นเกล้ าหรื อรามอินทรา เป็ นลักษณะการเซ้ งเช่นกัน เงื่อนไขต่างๆ คล้ ายๆ กัน ทังหมดนี
้
้คือที่มาของที่ดินแปลง
นี ้ คิดว่าอีก 2-3 ปี ข้ างหน้ า ทําเลบริ เวณนันน่
้ าจะดี ปั จจุบนั ราคาที่ดินบริ เวณนี ้ปรับขึ ้นไปมากแล้ ว คู่แข่งก็สนใจอยู่ ได้ ข่าว
ว่ามีการซื ้อที่ดินไปบ้ างแล้ วด้ วย CPN จึงต้ องรี บดําเนินการเจรจาเกี่ยวกับที่ดินแปลงนี ้ขึ ้น
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คําถาม - คําตอบจากการนําเสนอข้ อมูล
1. พื ้นที่ที่จะใช้ ในการก่อสร้ างในส่วนแรกประกอบด้ วยอะไรบ้ าง ใช้ พื ้นที่ประมาณกี่ไร่
• พื ้นที่ที่จะพัฒนาในส่วนแรก คือ ศูนย์การค้ าเท่านัน้ ใช้ พื ้นที่ประมาณ 60 ไร่ ส่วนพื ้นที่ด้านหลังและพื ้นที่ด้านหน้ า
แนวรถไฟฟ้าจะยังไม่มีการพัฒนา ลักษณะโครงการเป็ นอาคารแนวราบ สูง 3 ชัน้ อาจจะพัฒนาเป็ นรูปแบบใหม่
ซึง่ มีแผนงานไว้ แล้ วว่าพื ้นที่สว่ นใดจะพัฒนาเป็ นอะไร สําหรับ IRR เท่ากับ 14.8% คิดมาจากรายได้ จากการ
พัฒนาในช่วงแรกเท่านัน้ ดังนัน้ พื ้นที่สว่ นที่เหลือสามารถสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กบั โครงการได้ อีก
2. Mixed – Use Complex ประกอบด้ วยอะไรบ้ าง
• ในช่วงแรกจะดําเนินการสร้ างศูนย์การค้ า ใช้ พืน้ ที่ประมาณ 60 ไร่ พืน้ ที่ส่วนที่เหลืออาจจะมีการพัฒนาที่อยู่
อาศัยเพิ่มเติมในอนาคต แต่อาจจะไม่มีการพัฒนาอาคารสํานักงาน
3. พื ้นที่สว่ นที่เหลือจากการพัฒนาจะสามารถนําไปให้ เช่าช่วงต่อได้ หรื อไม่
• เป็ นไปได้ หากการทํารายการนันมี
้ ความเหมาะสม
4. โครงการที่บางใหญ่ สามารถเทียบได้ กบั โครงการใดของ CPN
• ขนาดอาจจะใหญ่กว่าแจ้ งวัฒนะเล็กน้ อย
5. ราคาค่าเช่าร้ านค้ าปลีกของโครงการบางใหญ่ ประมาณกี่บาทต่อตารางเมตร
• ราคาค่าเช่าของโครงการบางใหญ่ ประมาณ 1,400 บาทต่อตารางเมตร ซึ่งถือว่าเป็ นตัวเลขที่คํานวณด้ วยความ
ระมัดระวัง โดยใช้ สมมติฐานจากโครงการปั จจุบนั ที่ใกล้ เคียงกัน ซึง่ มีอตั ราค่าเช่าประมาณ 1,200-1,300 บาทต่อ
ตารางเมตร โดยในอีก 2- 3 ปี ข้ างหน้ า ค่าเช่าจะมีการปรับขึ ้นประมาณปี ละ 5%
6. ประมาณการอัตราการเช่าของโครงการบางใหญ่เท่ากับเท่าใด
• ในช่วง 3 ปี แรก ประมาณการอัตราการเช่าไว้ 89% ปี ต่อๆ ไปประมาณ 92-95% ซึง่ ถือเป็ นการประมาณการที่
ระมัดระวังอย่างมาก เพราะปั จจุบนั ศูนย์การค้ าที่เปิ ดใหม่ มีอตั ราการเช่าเกือบ 100% ทุกศูนย์ฯ เช่น เซ็นทรัล
พลาซา ลําปาง เซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ ธานี
7. CAPEX ในแผนงานที่วางไว้ รวมโครงการนี ้แล้ วหรื อไม่
• รวมอยูใ่ นแผนแล้ ว
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8. ค่าเช่าที่ดินที่จ่ายให้ Vantage Ground ในช่วงระยะเวลา 30 ปี ตามสัญญาเช่า จะมีการเปลี่ยนแปลงหรื อไม่
• ไม่มี ค่าเช่าจะเป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในสัญญา
9. ระยะเวลาคืนทุนของโครงการนี ้ ประมาณกี่ปี
• ระยะเวลาคืนทุนของโครงการโดยทั่วไป ประมาณ 7- 10 ปี แต่เนื่องจากโครงการนี เ้ ป็ นโครงการขนาดใหญ่
รูปแบบใหม่ แตกต่างไปจากโครงการในปั จจุบนั ใช้ เงินลงทุนจํานวนมาก ระยะเวลาคืนทุนประมาณ 10 ปี
10. โครงการบางใหญ่จะมีการให้ สว่ นลดค่าเช่าแก่ผ้ เู ช่าหรื อไม่
• โดยปกติ CPN มีการตังงบประมาณการให้
้
ส่วนลดแก่ร้านค้ าปลีกในช่วงเปิ ดดําเนินการศูนย์การค้ าใหม่ สําหรับ
โครงการนี ้ CPN กําหนดส่วนลดไว้ ประมาณ 10% ในช่วง 2 ปี แรก ซึ่งได้ มีการรวมเข้ าไว้ ในการประมาณการ
ตัวเลขต่างๆ แล้ ว โดยปกติสว่ นลดที่ให้ แก่ร้านค้ าจะน้ อยกว่าที่ได้ ตงประมาณการไว้
ั้
11. มีความกังวลเกี่ยวกับปั ญหาการขาดแคลนแรงงานในการก่อสร้ างหรื อไม่
• ผู้รับเหมาก่อสร้ างที่ CPN ว่าจ้ างเป็ นรายใหญ่ เช่น บริ ษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊ อปเมนต์ จํากัด ( มหาชน ) บริ ษัท
ฤทธา จํากัด บริษัท คอนสตรัคชัน่ ไลนส์ จํากัด ซึง่ มีแรงงานมาก ดังนันโอกาสที
้
่จะขาดแคลนแรงงานมีตํ่า รวมถึง
ในบริเวณใกล้ เคียงมีการก่อสร้ างอาคารขนาดใหญ่ไม่มากนัก โดยที่ผ่านมายังไม่เคยประสบปั ญหา และโครงการ
เซ็นทรัลพลาซา ลําปางใช้ เวลาสร้ างเพียง 8 เดือนเท่านัน้ ดังนันโครงการที
้
่บางใหญ่น่าจะสามารถก่อสร้ างได้ เสร็จ
ตามระยะเวลาที่กําหนด
12. โครงการเซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์ มีพื ้นที่ขนาดเท่าใด จะมีการพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปิ ดตัวของโครงการ
บางใหญ่หรื อไม่ และมีความกังวลเกี่ยวกับการดึงลูกค้ าระหว่างกันหรื อไม่
• ที่ดินที่โครงการเซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์ ประมาณ 50 ไร่ เป็ นศูนย์การค้ าที่ซื ้อมาจาก จัสโก้ รัตนาธิเบศร์ มี
แผนว่าจะปรับปรุ งเพิ่มเติม สําหรับกลุ่มลูกค้ าจะแตกต่างจากที่บางใหญ่ ดังนันรู
้ ปแบบศูนย์การค้ าจะแตกต่าง
กันออกไป
13. CPN มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกห้ างสรรพสินค้ าในศูนย์การค้ าอย่างไร ว่าศูนย์ฯ ใดจะเป็ นห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัล
ดีพาร์ ทเม้ นท์สโตร์ ศูนย์ฯ ใดจะเป็ นห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน เนื่องจากเห็นว่าโครงการเซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิ เบศร์ เป็ น
ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน แต่โครงการบางใหญ่ ซึ่งเป็ นโครงการที่อยู่ไกลออกไป คาดว่าจะให้ ห้างสรรพสินค้ าเซ็นทรั ล
ดีพาร์ ทเม้ นท์สโตร์ เข้ าดําเนินการ

8

• โครงการเซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์ เป็ นศูนย์การค้ าที่ซื ้อมาจาก จัสโก้ รัตนาธิเบศร์ ซึง่ CPN ไม่ได้ ปรับเปลี่ยน
รู ปแบบศูนย์ฯ มากนัก กลุ่มลูกค้ าจึงยังไม่ใช่ของห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัลดีพาร์ ทเม้ นท์สโตร์ สําหรับในปั จจุบนั
ที่ดินบริ เวณถนนกาญจนาภิเษกมีความเจริ ญของเมืองเปลี่ยนแปลงไปมาก มีรถไฟฟ้าตัดผ่านและมีการก่อสร้ าง
โครงการหมู่บ้าน รวมถึงโครงการขนาดใหญ่ในจํานวนที่น้อยกว่าบริ เวณโครงการเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้ าว
เล็กน้ อยเท่านัน้ ดังนันห้
้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัลดีพาร์ ทเม้ นท์สโตร์ น่าจะเหมาะสมกับกลุม่ ลูกค้ าบริ เวณนัน้ ซึง่ เป็ น
กลุม่ ลูกค้ าที่มีกําลังซื ้อ
14. นอกจากห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัลดีพาร์ ทเม้ นท์สโตร์ ที่เป็ นพื ้นที่ใหญ่ ( Anchor) แล้ ว มีผ้ เู ช่ารายใดที่เป็ น Anchor บ้ าง
• โรงภาพยนตร์ , Tops Supermarket, Homework, B2S เป็ นต้ น
• Anchor บางประเภท เช่น Supersports อยูใ่ นพื ้นที่ของห้ างสรรพสินค้ า จะมีการแบ่งต้ นทุนค่าเช่าที่ดินกับ CPN
15. คูแ่ ข่งรายใดที่อาจจะเข้ าลงทุนในบริเวณใกล้ เคียง
• IKEA และ Siam Future อาจจะตังอยู
้ ่บริ เวณใกล้ ๆ กัน แต่ไม่แน่ใจว่าสามารถรวบรวมที่ดินได้ หมดหรื อไม่
เพราะเจ้ า ของที่ ดิ น บริ เ วณนัน้ เป็ นรายย่ อ ย และหลัง จากกลุ่ม เซ็ น ทรั ล เข้ า ซื อ้ ที่ ดิ น ราคาที่ บ ริ เ วณนัน้ ขึ น้
ค่อนข้ างมาก
• ที่ดินของ Vantage Ground อยู่ในเขตพื ้นที่สีแดงสามารถนําไปใช้ ประโยชน์ในเชิงพาณิชยกรรมได้ คือสร้ าง
อาคารสูงหรื อศูนย์การค้ าขนาดใหญ่ได้ รวมถึงเป็ นพื ้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น จึงเป็ นที่ดินที่มี
ศักยภาพสูง ในปั จจุบนั ที่ดินบริเวณนันเหลื
้ อเพียงไม่กี่แปลงที่เป็ นพื ้นที่สีแดง
16. ข้ อได้ เปรี ยบจากการพัฒนาศูนย์การค้ าในบริเวณนันก่
้ อนคูแ่ ข่งรายอื่นคืออะไร
• จะสามารถดึงร้ านค้ า brand ต่างๆ เข้ าพื ้นที่ได้ ก่อน

คุณมนตรี : จากคําถามต่างๆ เชื่อว่านักวิเคราะห์ให้ ความสําคัญเรื่ องการเติบโตมากกว่าเรื่ องการทํารายการว่าเหตุใดจึงเป็ น
การเซ้ งที่ดินไม่ได้ ซื ้อที่ดิน วันนี ้ทุกคนน่าจะมีความเห็นตรงกันกับทางบริ ษัท โดยมุ่งเป้าไปที่เรื่ องการเติบโตและการไม่ติด
ข้ อจํากัดเรื่ องเงินลงทุน ทําให้ CPN เติบโตได้ อย่างต่อเนื่องและมีแผนเติบโตต่อไปในอนาคต โดยไม่ติดข้ อจํากัดด้ านเงิน
ลงทุนที่ศนู ย์ใดศูนย์หนึ่งมากเกินไปเป็ นระยะเวลานาน ปั จจุบนั CPN มีการบริ หารข้ อจํากัดนี ้อยู่แล้ วโดยการขายสินทรัพย์
เข้ ากองทุนอสังหาริมทรัพย์ตา่ งๆ ซึง่ ช่วยให้ CPN เติบโตได้ อย่างทุกวันนี ้
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