
 

 

 วันท่ี 12 กรกฎาคม 2556 

 

เรื่อง ขอนําสงความเห็นของกิจการเก่ียวกับคําเสนอซ้ือหลักทรัพย (แบบ 250-2) 

 
เรียน เลขาธิการ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
 กรรมการและผูจัดการ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 ผูถือหุนของบริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 

 
ส่ิงท่ีสงมาดวย สําเนาความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคําเสนอซื้อหลักทรัพย (แบบ 250-2) 

 

ตามท่ีบริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดรับสําเนาประกาศเจตนาในการเขาถือหลักทรัพยเพ่ือ
ครอบงํากิจการ (แบบ 247-3) สําเนาคําเสนอซ้ือหลักทรัพย (แบบ 247-4) ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2556 และที่มี 
การแกไขเพิ่มเติมตามสําเนาจดหมายแจงเพ่ิมเติมขอความในคําเสนอซื้อ วันท่ี 28 มิถุนายน 2556 และ 2 กรกฎาคม 2556 
จากบริษัท ซีพี ออลล จํากัด  )มหาชน (   นั้น บริษัทฯ ไดจัดทําความเห็นของกิจการเก่ียวกับคําเสนอซ้ือหลักทรัพย และได
แตงตั้งบริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน) ใหทําหนาท่ีในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระของผูถือหุนเพ่ือแสดง
ความเห็นตอ   ผูถือหุนของบริษัทฯ เกี่ยวกับคําเสนอซ้ือหลักทรัพยในคร้ังนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยท่ี กจ. 59/2545 เรื่องแบบรายการและระยะเวลาจัดทําความเห็นเกี่ยวกับคําเสนอซื้อ 

ในการนี้ บริษัทฯ ขอนําสงความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคําเสนอซื้อหลักทรัพย  (แบบ 250-2) ซึ่งไดรวมความเห็น
ของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระของผู ถือหุนตอ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และผูถือหุนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีสงมาดวยนี้  

 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

 

บริษัท สยามแมค็โคร จํากัด (มหาชน) 

   

นาง สุชาดา อิทธิจารุกุล  นาง เสาวลักษณ ถิฐาพันธ 
 

 

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 



 

 

 
 

ความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคําเสนอซ้ือหลักทรัพย 
(แบบ 250-2) 

 
 
 
 

ของ 
 
 
 
 

บริษัท สยามแม็คโคร จํากดั (มหาชน) 
 
 
 
 
 
 

ผูทําคําเสนอซื้อ 
 

บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) 
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ความเห็นของกจิการเกี่ยวกบัคําเสนอซ้ือหลักทรัพย 

 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 

เรียน ผูถือหลักทรัพยของบริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 

เนื่องดวยวันที่ 27 มิถุนายน 2556 บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) (ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา “กิจการ” หรือ “บริษัทฯ”) 
ไดรับสําเนาคําเสนอซ้ือหลักทรัพยของกิจการ (แบบ 247-4) และทีม่ีการเพ่ิมเติมขอความในคําเสนอซื้อหลักทรัพยของกิจการ วันที่ 28 
มิถุนายน 2556 และ 2 กรกฎาคม 2556 จาก บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) (ซึ่งตอไปนีจ้ะเรยีกวา “ผูทําคาํเสนอซือ้” หรือ  
“ซีพี ออลล”) ดังมีรายละเอยีดตอไปนี ้

ประเภทหลักทรัพย 

จํานวนหลักทรัพยท่ีเสนอซ้ือ 
หลักทรัพยท่ีเสนอซ้ือคิดเปน 

รอยละ 

ราคาที่จะ

เสนอซ้ือตอ

หนวย 

มูลคาท่ี 

เสนอซ้ือ 

หุน/หนวย สิทธิออกเสียง ของจํานวน

หลักทรัพยท่ี

จําหนายไดแลว

ท้ังหมดของ

กิจการ 

ของจํานวน

สิทธิออกเสียง

ท้ังหมดของ

กิจการ 

หุนสามัญ 81,264,900 81,264,900 33.86 33.86 787.00 ประมาณ 63,955  

ลานบาท 

หุนบุริมสิทธิ - - - - - - 

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่

จะซ้ือหุน 

- - - - - - 

หุนกูแปลงสภาพ - - - - - - 

หลักทรัพยอื่น (ถามี) - - - - - - 

   รวม 33.86 รวม ไมเกินประมาณ 

63,955 ลานบาท 

ราคาเสนอซือ้และระยะเวลารับซื้อ 

ผูทําคําเสนอซื้อจะซื้อหุนสามัญของกิจการหุนละ 787.0 บาท (“ราคาเสนอซ้ือ”) โดยผูถือหุนที่ตอบรับคําเสนอซื้อมีภาระ
คาธรรมเนียมในการเสนอขายหุนสามัญดังกลาวในอัตรารอยละ 0.25 ของราคาเสนอซื้อ และภาษีมูลคาเพ่ิมในอัตรารอยละ 7.0 ของ
คาธรรมเนียมในการเสนอขายหุนสามัญดังกลาว ดังนั้น ราคาสุทธิของหุนสามัญที่ผูแสดงเจตนาขายจะไดรับเทากับ 784.8948 บาท 
ตอหุน ผูทําคําเสนอซื้อจะรับซื้อหลักทรัพยเปนเวลาทั้งส้ิน 25 วันทําการ ต้ังแตเวลา 9:30 น. ถึง 16:30 น. ของทุกวันทําการ ต้ังแต
วันที่ 28 มิถุนายน 2556 ถึง วันที่ 5 สิงหาคม 2556 (“ระยะเวลารับซื้อ”) ซึ่งราคาเสนอซื้อหลักทรัพยเปนราคาเสนอซื้อสุดทายที่จะไม
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เปล่ียนแปลงอีก (Final Offer) และระยะเวลารับซื้อเปนระยะเวลารับซื้อสุดทายที่จะไมขยายระยะเวลารับซื้ออีก เวนแตจะเขาเง่ือนไข
ดังตอไปนี้ 

 ผูทําคําเสนอซื้ออาจลดราคาเสนอซื้อหรือขยายระยะเวลาในการเสนอซื้อหากมีเหตุการณรายแรงตอฐานะหรือทรัพยสินของ
กิจการในระหวางระยะเวลารับซื้อ  

 ผูทําคําเสนอซื้ออาจแกไขขอเสนอหรือขยายระยะเวลาในการเสนอซื้อเพ่ือแขงขันกับบุคคลอื่นนั้น หากมีบุคคลอื่นยื่น 
คําเสนอซื้อหลักทรัพยของกิจการในระหวางระยะเวลารับซื้อ 

เง่ือนไขในการยกเลิกคําเสนอซื้อ 

ผูทําคําเสนอซื้อ อาจยกเลิกคําเสนอซื้อไดในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ 

 หากมีเหตุการณหรือการกระทําใดๆ เกิดข้ึนภายหลังจากยื่นคําเสนอซื้อตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) และยังไมพนเวลารับซื้อ อันเปนเหตุหรืออาจเปนเหตุใหเกิดความเสียหายอยาง
รายแรงตอฐานะทางการเงินหรือทรัพยสินของกิจการ โดยเหตุการณ หรือการกระทําดังกลาวมิไดเกิดจากการกระทําของ
ผูทําคําเสนอซื้อหรือการกระทําที่ผูทําคําเสนอซื้อตองรับผิดชอบ 

 กิจการท่ีถูกเสนอซ้ือกระทําการใดๆ ภายหลังการยื่นคําเสนอซ้ือตอสํานักงาน ก.ล.ต. และยังไมพนระยะเวลารับซื้อ อันเปน
ผลใหมูลคาหุนลดลงอยางมีนัยสําคัญ  

 กิจการกระทําการใดๆ ที่นาจะมีผลตอการทําคําเสนอซื้อตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 14/2554 เรื่อง 
การกระทําหรืองดเวนการกระทําการในประกาศที่นาจะมีผลตอการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยของกิจการ 

ระยะเวลารับซื้อหลักทรัพยที่ผูถือหลักทรัพยสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขาย 

 ผูแสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพยได ณ ที่ทําการตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย ตลอด
ระยะเวลารับซื้อ ต้ังแตเวลา 9:30 น. ถึง 16:30 น. ของทุกวันทําการ ต้ังแตวันที่ 28 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 
รวมถึงระยะเวลารับซื้อหลักทรัพยที่อาจจะขยายออกไป 

กิจการไดพิจารณาขอเสนอในคําเสนอซื้อโดยคํานึงถึงประโยชนของผูถือหลักทรัพยแลวขอเสนอความเห็นเพ่ือประกอบ 
การพิจารณาดังนี้ 

1. สถานภาพของกิจการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานที่ผานมาและที่คาดวาจะเกิดข้ึนในอนาคต พรอมขอสมมติฐานที่
ใชในการคาดการณ 

การประกอบธุรกิจในภาพรวม 

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจศูนยจําหนายสินคาแบบชําระเงินสดและบริการตนเอง จําหนายสินคา
อุปโภคบริโภคใหแกลูกคาที่เปนสมาชิกบัตรของแม็คโคร บริษัทฯ ดําเนินงานโดยทีมผูบริหารมืออาชีพซึ่งประจําอยูที่สํานักงานใหญใน
กรุงเทพมหานคร และมีทีมบริหารประจําแตละสาขาเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนงานและเปาหมายที่กําหนดไว   
ส้ินป 2555 บริษัทฯ มีสาขารวมทั้งส้ิน 57 สาขา และรานจําหนายอาหารแชแข็งขนาดเล็ก “สยามโฟรเซน” อีก 5 แหง นอกจากนี้ 
บริษัทฯ ยังมีการขยายการประกอบธุรกิจ โดยถือหุนทั้งหมดในบริษัทยอย 2 แหง ไดแก ธุรกิจนําเขาและจัดจําหนายอาหารคุณภาพดี
เยี่ยมจากตางประเทศและในประเทศ ดําเนินการโดยบริษัท สยามฟูด เซอรวิส จํากัด และบริษัท วีนาสยาม ฟูด จํากัด ณ เมืองโฮจิ
มินห ประเทศเวียดนาม 
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ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุมบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีดังนี้ 

 

นอกจากการเปนศูนยจําหนายสินคาแม็คโคร (Makro Cash and Carry) แลว บริษัทฯ ยังเพ่ิมทางเลือกใหกับลูกคาโดย 
การจําหนายสินคาภายใตเครือ่งหมายการคาของตนเอง (D.O.B : Distributor Own Brand) ทั้งประเภทอุปโภคบริโภค โดยแบง
ประเภท และชนดิของสินคาตามเครื่องหมายการคาตางๆ ดังนี้  

       

บริษัทฯ มุงเนนการดําเนินธุรกิจดานอาหารซ่ึงเปนธุรกิจหลักและจุดแข็งของบริษัทฯ อยางตอเนื่อง ที่ผานมา บริษัทฯ ได
จัดต้ังหนวยงานธุรกิจฟูดเซอรวิส และวาจางผูเช่ียวชาญดานอาหารเขามารวมงาน เพ่ือมุงพัฒนาและขยายฐานธุรกิจในกลุม
อุตสาหกรรมดานอาหารเพ่ือรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมธุรกิจ โดยเฉพาะกลุมลูกคาธุรกิจโรงแรม รานอาหาร และบริการ 
จัดเล้ียง (“HoReCa”) ตลอดจนคิดคนและพัฒนารูปแบบทางการคาเพ่ือใหธุรกิจดานอาหารของแม็คโครขยายตัวตอไปในระยะยาว ดัง
จะเห็นไดจากการพัฒนารูปแบบสาขาใหมคือ แม็คโคร ฟูดเซอรวิส และรานสยามโฟรเซน และการเพ่ิมความหลากหลายของสินคาและ
บริการ เพ่ือใหแม็คโครเปนคูคาที่นําเสนอทางเลือกที่ดีที่สุดใหแกลูกคาสมาชิก 

โครงสรางผูถือหุนของกิจการ 

รายช่ือผูถอืหุน 10 รายแรกของกิจการ ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนครั้งสุดทาย 9 กรกฎาคม 2556 ภายหลังการเขาซื้อ
หุนของกิจการโดย บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) ทั้งทางตรงและทางออมจากบรษัิท เอสเอชวี เนเธอรแลนด บี.วี. (“กลุม SHV”) 

ลําดับ รายชือ่ จํานวนหุน (หุน) สัดสวนการถือหุนตอหุนทั้งหมด 
(รอยละ) 

1. บริษัท สยามแมค็โคร โฮลด้ิง (ประเทศไทย) จํากัด 132,015,140 55.0 
2. บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) 26,719,960 11.1 
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 12,362,915 5.2 
4. Morgan Stanley & Co. International Plc. 6,960,700 2.9 
5. สํานักงานประกันสังคม (2 กรณี) 6,737,100 2.8 
6. Credit Suisse Securities (Europe) Limited 5,784,161 2.4 
7. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 2,600,000 1.1 
8. CPF Investment Limited 2,421,262 1.0 
9. Raffles Nominees (Pte) Limited 2,067,600 0.9 
10. AIA Company Limited - APEX 1,700,000 0.7 

 รวมผูถอืหุนรายใหญ 10 รายแรก 199,368,838 83.1 

ทั้งนี้ ภายหลังการทําคําเสนอซื้อ หากมีผูแสดงเจตนาขายหุนของกิจการทั้งหมดตามจํานวนที่  ซีพี ออลล เสนอซื้อจะทําให 
ซีพี ออลล เปนผูถือหุนรอยละ 100.0 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกิจการ 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั 
(มหาชน)

บริษทั สยามฟดู เซอรวิส จาํกดั

รอยละ 99.99

บริษทั วีนาสยาม ฟู ด จาํกดั

รอยละ 100.00
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คณะกรรมการ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2556 มีมติแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการทีล่าออก
จํานวน 3 ทาน ไดแก นายกอศักด์ิ ไชยรัศมีศักด์ิ นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล และนายปยะวัฒน ฐิตะสัทธาวรกุล และที่ประชุม
วิสามัญผูถอืหุนครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 มีมติอนุมัติเปล่ียนแปลงและแตงต้ังคณะกรรมการที่เสนอชื่อโดย 
ผูทําคําเสนอซื้อ เพ่ิมข้ึนจํานวน 7 ทาน (จากเดิมทีม่ีกรรมการจํานวน 11 ทาน) รวมทั้งส้ินเปนจํานวน 18 ทาน นอกจากนั้น ที่ประชุม
คณะกรรมการบรษัิทฯ ครั้งที ่4/2556 เมื่อวันที ่12 กรกฎาคม 2556 มีมติแตงต้ังนายกอศักด์ิ ไชยรศัมศีักด์ิ เปนรองประธานกรรมการ 
ที่ 1 และแตงต้ังนางสุชาดา อิทธิจารกุุล เปนรองประธานกรรมการที่ 2 โดยรายชื่อคณะกรรมการบรษัิทฯ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2556 
เปนดังนี ้

ลําดับ รายชือ่ ตําแหนง 

1. นายอาสา สารสิน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ 
2. นายกอศักด์ิ ไชยรัศมศีักด์ิ รองประธานกรรมการที่ 1 
3. นางสุชาดา อิทธิจารุกุล รองประธานกรรมการที่ 2 
4. นางเสาวลักษณ ถิฐาพันธ กรรมการ 
5. นายพิทยา เจยีรวิสิฐกุล กรรมการ 
6. นายฟลลิป วิลเลียม คอกซ กรรมการ 
7. นายปยะวัฒน ฐติะสัทธาวรกุล กรรมการ 
8. ดร. ประเสรฐิ จารุพนิช กรรมการ 
9. นายอรรถพร ขายมาน กรรมการอิสระ 
10. นายชวลิต อัตถศาสตร กรรมการอิสระ 
11. นายธีระ วิภูชนิน กรรมการอิสระ 
12. ดร. ชัยวัฒน วิบูลยสวัสด์ิ กรรมการอิสระ 
13. นายโชติ โภควนิช กรรมการอิสระ 
14. นายสุภกิต เจยีรวนนท กรรมการ 
15. นายศุภชยั เจียรวนนท กรรมการ 
16. นายณรงค เจยีรวนนท กรรมการ 
17. นายอดิเรก ศรีประทักษ กรรมการ 
18. นายอํารุง สรรพสิทธิ์วงศ กรรมการ 

ทั้งนี้ ภายหลังการทําคําเสนอซื้อเสร็จส้ิน ผูทําคําเสนอซ้ืออาจจะมกีารเปลี่ยนแปลงกรรมการไดตามความเหมาะสม เชน มี
การลาออกหรือครบกําหนดตามวาระการดํารงตําแหนง หรืออาจมีการแตงต้ังเพ่ิมเติม เปนตน หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ  
ผูทําคําเสนอซื้อจะพิจารณาดําเนินการตามท่ีเหมาะสมเพ่ือใหเปนไปตามประกาศสํานกังาน ก.ล.ต. วาดวยแนวปฏิบัติในการขอความ
เห็นชอบและการใหความเห็นชอบการแตงต้ังบุคคลเปนกรรมการหรอืผูจัดการของบรษัิทหลักทรัพย พ.ศ. 2553 และประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กจ. 8/2553 เรือ่ง การกําหนดลักษณะขาดความนาไววางใจของกรรมการและ
ผูบริหารของบริษัท ตลอดจนหลักเกณฑและกฎหมายของหนวยงานที่เก่ียวของ 
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สรุปฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของกิจการ (งบการเงินรวม) 

หนวย: ลานบาท งบการเงินรวม การเปล่ียนแปลง (รอยละ) 

รายป 
31 ธันวาคม 

รายไตรมาส 
31 มีนาคม 

2554/2553 2555/2554 
ไตรมาสท่ี 1 
2556/2555 

2553 2554 2555 2555(1) 2556    

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ         

รายไดจากการขายสินคาและการใหบริการ 88,187.6 99,101.5 114,332.7 27,801.9 31,304.4 12.4 15.4 12.6 

รายไดอ่ืน 476.0 568.5 623.1   151.1 164.0 19.4 9.6 8.6 

รวมรายได 88,663.6 99,670.0 114,955.8 27,953.0 31,468.4 12.4 15.3 12.6 

ตนทุนขายสินคา 80,148.4 89,402.4 102,760.4 25,100.2 28,086.8 11.5 14.9 11.9 

คาใชจายในการขายและการบริหาร 5,640.6 6,076.2 7,418.7 1,698.2 2,054.6 7.7 22.1 21.0 

คาใชจายท่ีเกี่ยวของกับการจัดการน้ําทวม - 238.1 - - - 100.0 (100.0) -  

รวมคาใชจาย 85,789.0 95,716.7 110,179.1 26,798.4 30,141.4 11.6 15.1 12.5 

กําไรกอนหักตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได  2,874.6 3,953.3 4,776.7 1,154.6 1,327.0 37.5 20.8 14.9 

กําไรสุทธิ 1,881.0 2,604.4 3,555.9 874.8 1,009.8 38.5 36.5 15.4 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (หนวย: บาท) 7.84 10.85 14.82 3.65 4.21 38.5 36.5 15.4 
งบแสดงฐานะการเงิน         

สินทรัพยหมุนเวียน 12,227.2 14,585.4 14,687.6 13,889.9 16,114.7 19.3 0.7 9.7(3) 

สินทรัพยไมหมุนเวียน 13,264.5 15,734.0 17,397.0 15,958.4 18,183.9 18.6 10.6 4.5(3) 

รวมสินทรัพย 25,491.7 30,319.4 32,084.6 29,848.3 34,298.6 18.9 5.8 6.9(3) 

หนี้สินหมุนเวียน 15,948.9 20,248.6 21,001.3 18,914.1 21,998.4 27.0 3.7 4.7(3) 

หนี้สินไมหมุนเวียน 366.7 390.3 426.7 389.8 428.5 6.4 9.3 0.4(3) 

รวมหน้ีสิน 16,315.6 20,638.9 21,428.0 19,303.9 22,426.9 26.5 3.8 4.7(3) 

รวมสวนของผูถือหุน 9,176.1 9,680.5 10,656.6 10,544.4 11,871.7 5.5 10.1 11.4(3) 

งบกระแสเงินสด         

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 4,850.7 5,596.5 5,166.3 229.2 1,989.6 15.4 (7.7) 768.2 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (1,481.0) (3,319.4) (2,831.4) (469.0) (765.8) 124.1 (14.7) 63.3 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน (1,084.0) (1,282.4) (2,567.4) 51.9  6.9  18.3 100.2 (86.6) 

เงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ 2,285.7 994.7 (232.5) (187.9) 1,230.7 (56.5) (123.4) (755.0) 

อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ (รอยละ)         

การเติบโตของรายไดรวม 13.1 12.4 15.3 17.4 12.6 (5.1) 23.5 (27.8) 

การเติบโตของกําไรสุทธิ 23.2 38.5 36.5 27.7 15.4 65.9 (5.0) (44.3) 

อัตรากําไรขั้นตน 7.3 8.0 8.4 7.9 8.6 9.6 5.0 8.9 

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน 3.3 4.2 4.2 4.2 4.3 27.3 0.0 2.4 

อัตรากําไรสุทธิ 2.1 2.6 3.1 3.1 3.2 23.2 18.4 2.5 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย(2) 7.8 9.3 11.4 11.6 12.2 20.1 22.1 4.6 

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน(2) 21.0 27.6 35.0 34.6 35.9 31.5 26.6 3.6 

 

  

หมายเหตุ:  
(1) งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จไตรมาสแรกป 2555 ไดรับการปรับปรุงใหม 
(2) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย และอัตราผลตอบแทนผูถือหุนคํานวณจากคาเฉลี่ยสินทรัพย และสวนของผูถือหุน 
(3) อัตราการเปลี่ยนแปลง (รอยละ) ระหวางสิ้นป 2555 และ ไตรมาสท่ี 1 ป 2556 
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สรุปผลการดําเนินงานของกิจการ 

รายได 

ในป 2555 แม็คโคร มีรายไดรวม 114,955.8 บาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 15.3 จาก 99,670.0 ลานบาทในป 2554 ซึ่งมีสาเหตุหลัก
มาจากการเปดสาขาใหม การพัฒนาลูกคา และการพัฒนาผลิตภัณฑเพ่ือตอบสนองความตองการของกลุมลูกคาหลัก รวมทั้ง 
การปรับปรุงการขยายพ้ืนที่ขายในสาขาเดิม SSSG มีการปรับเพ่ิมข้ึนเล็กนอยจากรอยละ 8.4 ในป 2554 เปนรอยละ 8.5 ในป 2555 
เนื่องจากการเติบโตที่แข็งแกรงของยอดขายกลุมอาหารสด 

รายไดรวมในป 2554 เพ่ิมข้ึนรอยละ 12.4 จาก 88,663.6 ลานบาทในป 2553 ซึ่งเปนผลจากการเปดสาขาใหมและการ
เติบโตในสาขาเดิม โดย SSSG คิดเปนรอยละ 8.4 ในป 2554 เพ่ิมข้ึนจากรอยละ 6.9 จากป 2553 อันเปนผลมาจากการเพ่ิม
ประสิทธภิาพการดําเนินงานในหลายๆ ดานอยางตอเนือ่ง เชน การพัฒนาลูกคา (Customer development) การเลือกสรรผลิตภณัฑ 
(Product assortment) การบริหารจัดการสินคาเพ่ือจําหนายในชวงที่เกิดเหตุการณอทุกภัย และการพัฒนารูปแบบสาขาใหมเพ่ือ
ตอบสนองตามความตองการของกลุมลูกคา 

รายไดรวมสําหรบัไตรมาสที่ 1 ป 2556 เทากับ 31,468.4 ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 12.6 จาก 27,953.0 ลานบาทในชวงเวลา
เดียวกันของป 2555 

กําไรสุทธิ 

ในป 2555 กําไรสุทธิปรับตัวสูงข้ึนรอยละ 36.5 จาก 2,604.4 ลานบาท หรือคิดเปนกําไรตอหุน 10.85 บาทในป 2554 เปน 
3,555.9 ลานบาทหรือคิดเปนกําไรตอหุน 14.82 บาทในป 2555 อัตราการเติบโตของกําไรสุทธใินป 2555 อยูในระดับที่สูงกวาอัตรา
การเติบโตของรายไดรวมซึ่งคิดเปนรอยละ 15.3 สะทอนใหเห็นถึงประสิทธิภาพในการปรับปรุงกําไรข้ันตนและการบริหารจัดการ
ตนทุนอยางมีประสิทธิภาพของบริษัทฯ ประกอบกับอัตราภาษีที่ลดลง ผลตอบแทนตอสินทรัพยรวมคิดเปนรอยละ 11.4 ในป 2555 
สูงข้ึนจากรอยละ 9.3 ในป 2554 และ ผลตอบแทนตอสวนของผูถอืหุนเทากับรอยละ 35.0 ในป 2555 เพ่ิมข้ึนจากรอยละ 27.6 ในป
กอนหนา 

บริษัทฯ มีกําไรสุทธิ 2,604.4 ลานบาท หรือคิดเปนกําไรตอหุน 10.85 บาทในป 2554 เพ่ิมข้ึนรอยละ 38.5 จาก 1,881.0 
ลานบาท หรือคดิเปนกําไรตอหุน 7.84 บาทในป 2553 ถึงแมวา บริษัทฯจะไดรับผลกกระทบจากเหตุการณอุทกภยัในป 2554 อัตรา
การเติบโตของกําไรสุทธยิังคงอยูในระดับสูงกวาอัตราการเติบโตของรายไดรวมซึ่งคิดเปนรอยละ 12.4 ในป 2554 ผลตอบแทนตอ
สินทรัพยรวมอยูที่รอยละ 9.3 เพ่ิมข้ึนจากรอยละ 7.8 ในป 2553 และ ผลตอบแทนตอสวนของผูถอืหุนเพ่ิมข้ึนจากรอยละ 21.0 ในป 
2553 เปนรอยละ 27.6 ในป 2554 

กําไรสุทธิสําหรับไตรมาสที่ 1 ป 2556 เทากับ 1,009.8 ลานบาท เติบโตรอยละ 15.4 จาก 874.8 ลานบาทในชวงเวลา
เดียวกันของปกอนหนา อัตรากําไรสุทธิเพ่ิมข้ึนเล็กนอยจากรอยละ 3.1 ในไตรมาสแรกในป 2555 เปนรอยละ 3.2 ในไตรมาสแรก ป 
2556 กําไรตอหุนคิดเปน 4.21 บาทในไตรมาสแรกของป 2556 เพ่ิมข้ึนจาก 3.65 บาทในไตรมาสแรกของป 2555 ผลตอบแทนตอ
สินทรัพยรวม และผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที ่ 31 มีนาคม 2556 คิดเปนรอยละ 12.2 และ 35.9 
ตามลําดับ เพ่ิมข้ึนจากรอยละ 11.6 และ 34.6 ตามลําดับในชวงเวลาเดียวกันในป 2555 

ฐานะทางการเงินของ แม็คโคร 

 สินทรพัย 

 แม็คโครมีสินทรพัยรวม ณ ส้ินไตรมาสแรกของป 2556 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 2554 และ 2553 รวมทั้งส้ิน 34,298.6 
ลานบาท 32,084.6 ลานบาท 30,319.4 ลานบาท และ 25,491.7 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 6.9 ในไตรมาส
แรกป 2556 รอยละ 5.8 ในป 2555 และรอยละ 18.9 ในป 2554 ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการเพ่ิมข้ึนของเงินสดและรายการเทยีบเทา
เงินสด และการลงทุนในที่ดิน อาคาร และอุปกรณจากการเปดสาขาใหม 

  
  



แบบ 250-2 

7 

 

 

หน้ีสินรวม 

 แม็คโครมีหนี้สินรวม ณ ส้ินไตรมาสแรกของป 2556 ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2555 2554 และ 2553 เปนจํานวนทั้งส้ิน
22,426.9 ลานบาท 21,428.0 ลานบาท 20,638.9 ลานบาท และ 16,315.6 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนมูลคาทีเ่พ่ิมข้ึนรอยละ 4.7 ใน
ไตรมาสแรกของป 2556 รอยละ 3.8 ในป 2555 และรอยละ 26.5 ในป 2554 การเพ่ิมข้ึนของหนี้สินเปนผลมาจากเจาหนี้การคา และ
เงินกูยมืระยะส้ันที่เพ่ิมสูงข้ึน สืบเนื่องมาจากการส่ังซื้อสินคาคงคลังที่เพ่ิมข้ึนเพ่ือรองรับสาขาใหม และเงินกูยืมที่เพ่ิมข้ึนจากการจัดซื้อ
สินทรัพยถาวรสําหรับสาขาใหมดังกลาว 

 สวนของผูถอืหุน 

สวนของผูถือหุนของแม็คโคร ณ ส้ินไตรมาสแรกของป 2556 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 2554 และ 2553 มีจํานวน
11,871.7 ลานบาท 10,656.6 ลานบาท 9,680.5 ลานบาท และ 9,176.1 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 11.4 ใน
ไตรมาสแรกของป 2556 รอยละ 10.1 ในป 2555 และรอยละ 5.5 ในป 2554 ซึ่งเพ่ิมข้ึนเปนผลมาจากกําไรสะสมที่เพ่ิมข้ึน 

การคาดการณผลการดําเนินงานในอนาคต 

จากการที่ผูทําคําเสนอซื้อไมมีแผนที่จะเปล่ียนแปลงนโยบายหรือแผนการประกอบธุรกิจอยางมีนัยสําคัญในชวงระยะเวลา 
12 เดือนขางหนา และยังคงมุงเนนการดําเนินธุรกิจของกิจการเชนเดิม เวนแตมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญของสภาพทาง
การเงินหรือสภาวะทางธุรกิจของกิจการ ดังนั้น กิจการคาดวาผลการดําเนินงานของกิจการและบริษัทยอยจะข้ึนอยูกับแนวโนม 
การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเปนสําคัญ โดยปจจัยพ้ืนฐานและผลกระทบจากความเสี่ยงของกิจการมิไดมีการเปลี่ยนแปลงไป
จากเดิมอยางมีนัยสําคัญ 

เมื่อพิจารณาขอมูลแนวโนมเศรษฐกิจไทยป 2556 ซึ่งคาดวาจะขยายตัวรอยละ 4.2 - 5.2 โดยมีปจจัยสนับสนุนจากมาตรการ
กระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐและการปรับข้ึนคาแรงข้ันตํ่า เชนเดียวกับอุตสาหกรรมคาปลีก ที่คาดวาจะเติบโตอยางตอเนื่องจากการ
เพ่ิมข้ึนของกําลังซื้อของผูบริโภค ถึงกระนั้น ป 2556 ยังคงเปนปที่ทาทายความสามารถของผูประกอบการธุรกิจคาปลีก ซึ่งการแขงขัน
คาดวาจะทวีความรุนแรงข้ึนดังนั้น กลยุทธของบริษัทฯ ในการดําเนินงานสําหรับปนี้ ยังคงเปนการพัฒนาลูกคาอยางตอเนื่อง พรอมทั้ง
การเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงาน และการวางรากฐานการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะยาว 

ที่ผานมาธุรกิจการใหบริการดานอาหารของไทยมีแนวโนมการขยายตัวที่เดนชัด โดยเฉพาะการขยายตัวในกลุมผูมีรายได
ระดับกลางซึ่งมีกําลังซื้อสูงข้ึน ประกอบกับมีพฤติกรรมในการรับประทานอาหารนอกบานบอยข้ึน อีกทั้งธุรกิจใหบริการประเภทอื่นๆ ก็
มีแนวโนมการเติบโตที่ดีเชนกัน โดยเฉพาะการขยายตัวอยางตอเนื่องของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว จากปจจัยดังกลาว ประกอบกับ
จุดเดนดานความหลากหลายของผลิตภัณฑอาหาร และความเขาใจอยางดีในธุรกิจบริการดานอาหารของแม็คโคร บริษัทฯ จึงเดินหนา
ในการพัฒนาธุรกิจเพ่ือใหบรรลุภารกิจหลักที่วา “เราจะดําเนินธุรกิจ เพ่ือเปนคูคาอันดับหนึ่งของลูกคาสมาชิกผูประกอบธุรกิจดาน
อาหาร (“To be the 1st Choice Supplier to our Registered Food Professionals”) 

อีกหนึ่งแผนงานเพ่ือเสริมสรางความแข็งแกรงใหกับบริษัทฯ คือ การศึกษาชองทางและโอกาสทางธุรกิจ ทั้งในดานการขยาย
สาขาและการพัฒนารูปแบบสาขาใหม เพ่ือสามารถใหบริการตอกลุมลูกคาเปาหมายไดดียิ่งข้ึน ในชวงครึ่งปแรกของป 2556 บริษัทฯ 
ไดเปดสาขาใหมจํานวน 3 สาขาไดแกสาขามุกดาหาร สาขาสตูล และสาขาตราด นอกจากนี้ในเดือนกุมภาพันธ 2556 บริษัทฯ ไดเปด
แม็คโคร ฟูดเซอรวิส ในรูปแบบใหมที่มีพ้ืนที่ขาย 1,000 ตารางเมตร ที่อําเภอ ปาตอง จังหวัดภูเก็ต เพ่ือใหบริการกลุมลูกคาเปาหมาย
ที่เปนผูประกอบการธุรกิจดานอาหาร และภัตตาคารในพ้ืนที่ดังกลาว นอกจากนี้ บริษัทฯ กําลังศึกษาความเปนไปไดในการสราง 
ศูนยกระจายสินคาอาหารแหงแหงที่ 2 เพ่ือรองรับการขยายธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเพ่ือเปนการลดความเสี่ยงและเอื้อตอ 
การดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง 

2. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตองของขอมูลของกิจการที่ปรากฏในคําเสนอซ้ือ 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นวา ขอมูลเก่ียวกับกิจการที่ปรากฏในคําเสนอซื้อ (แบบ 247-4) มีความถูกตองใน
สาระสําคัญ   
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3. ความสัมพันธหรือขอตกลงใดๆ ของกรรมการของกิจการกับผูทําคําเสนอซ้ือ ทั้งในฐานะสวนตัว ในฐานะ
กรรมการของกจิการ หรือในฐานะตวัแทนของผูทําคําเสนอซ้ือ ซ่ึงรวมถึงการถือหุนของกรรมการของกจิการใน 
นิติบุคคลผูทําคําเสนอซ้ือ และการมสีัญญาหรอืขอตกลงที่มีหรือจะมีระหวางกันในดานตาง ๆ (เชน การบริหาร 
ฯลฯ) 

3.1  ความสัมพันธของกรรมการของกิจการกับผูทําคําเสนอซ้ือ (ซีพี ออลล) 

ลําดับ รายชือ่ ตําแหนงในกิจการ ตําแหนงในผูทําคําเสนอซ้ือ 

1. นายอาสา สารสิน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ - 
2. นายกอศักด์ิ ไชยรัศมศีักด์ิ รองประธานกรรมการที่ 1 รองประธานกรรมการ 
3. นางสุชาดา อิทธิจารุกุล รองประธานกรรมการที่ 2 - 
4. นางเสาวลักษณ ถิฐาพันธ กรรมการ - 
5. นายพิทยา เจยีรวิสิฐกุล กรรมการ กรรมการ 
6. นายฟลลิป วิลเลียม คอกซ กรรมการ - 
7. นายปยะวัฒน ฐติะสัทธาวรกุล กรรมการ กรรมการ 
8. ดร. ประเสรฐิ จารุพนิช กรรมการ กรรมการ 
9. นายอรรถพร ขายมาน กรรมการอิสระ - 
10. นายชวลิต อัตถศาสตร กรรมการอิสระ - 
11. นายธีระ วิภูชนิน กรรมการอิสระ - 
12. ดร. ชัยวัฒน วิบูลยสวัสด์ิ กรรมการอิสระ - 
13. นายโชติ โภควนิช กรรมการอิสระ - 
14. นายสุภกิต เจยีรวนนท กรรมการ กรรมการ 
15. นายศุภชยั เจียรวนนท กรรมการ - 
16. นายณรงค เจยีรวนนท กรรมการ กรรมการ 
17. นายอดิเรก ศรีประทักษ กรรมการ กรรมการ 
18. นายอํารุง สรรพสิทธิ์วงศ กรรมการ กรรมการ 

หมายเหตุ: ณ วันท่ี 12 กรกฎาคม 2556  
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3.2  การถือหุนของกรรมการของกจิการในนิตบิุคคลผูทําคําเสนอซื้อ (ซีพี ออลล) 

ลําดับ รายชือ่ ตําแหนงในกิจการ ถือหุนในผูทาํคําเสนอซ้ือ(1) 
(หุน) 

1. นายอาสา สารสิน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ - 
2. นายกอศักด์ิ ไชยรัศมศีักด์ิ รองประธานกรรมการที่ 1 9,615,048 
3. นางสุชาดา อิทธิจารุกุล รองประธานกรรมการที่ 2 - 
4. นางเสาวลักษณ ถิฐาพันธ กรรมการ - 
5. นายพิทยา เจยีรวิสิฐกุล กรรมการ 1,590,547 
6. นายฟลลิป วิลเลียม คอกซ กรรมการ - 
7. นายปยะวัฒน ฐติะสัทธาวรกุล กรรมการ 345,589 
8. ดร. ประเสรฐิ จารุพนิช กรรมการ - 
9. นายอรรถพร ขายมาน กรรมการอิสระ - 
10. นายชวลิต อัตถศาสตร กรรมการอิสระ - 
11. นายธีระ วิภูชนิน กรรมการอิสระ - 
12. ดร. ชัยวัฒน วิบูลยสวัสด์ิ กรรมการอิสระ - 
13. นายโชติ โภควนิช กรรมการอิสระ - 
14. นายสุภกิต เจยีรวนนท กรรมการ 222,396 
15. นายศุภชยั เจียรวนนท กรรมการ 198,000 
16. นายณรงค เจยีรวนนท กรรมการ 304,802 
17. นายอดิเรก ศรีประทักษ กรรมการ - 
18. นายอํารุง สรรพสิทธิ์วงศ กรรมการ - 

ท่ีมา: ซีพี ออลล 
หมายเหตุ : (1) จํานวนหุนรวมหุนท่ีถือโดยกรรมการและผูท่ีเกี่ยวของ  

(2) ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2556 

3.3 การมีสัญญาหรอืขอตกลงที่มีหรือจะมีระหวางกันในดานตางๆ 

กอนไดรับคําเสนอซื้อ กิจการมีรายการระหวางกันกับกลุม SHV ซึ่งเคยเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ สําหรับสิทธิใน 
การใช ทรัพยสินทางปญญา (“IP”) และเทคโนโลยีสารสนเทศ (“IT”) ของกลุม SHV โดยมีหลักการกําหนดราคาระหวางกันโดยหลัก คือ  
1) คาธรรมเนียมรายการรับอนุญาตใหใชสิทธิใน IP สําหรับสิทธิในการใชเครื่องหมายการคาและเครื่องหมายบริการตางๆ ใน 
การประกอบธุรกิจ คิดตามอัตรารอยละของยอดขายของกิจการ 10 รานแรก โดยสัญญาดังกลาวมีอายุ 1 ป การตอสัญญาเปนแบบปตอ
ปตอเนื่องกันไป และ 2) คาธรรมเนียมและคาบริการรายการรับอนุญาตใหใชสิทธิใน IT ซึ่งมีทั้งรูปแบบที่เปนการเรียกเก็บครั้งเดียว
หรือเปนรายปตามท่ีเกิดข้ึนจริง  

โดยในป 2554 และ 2555 รายการระหวางกันดังกลาวระหวางกิจการและกลุม SHV มีมูลคารวมเปน 163.9 ลานบาทและ
ประมาณ 176.2 ลานบาท ตามลําดับ 

อยางไรก็ดี  เนื่องจากผูทําคําเสนอซื้อมีการไดมาซึ่งสิทธิในการใช IP และ IT ดังนั้น จึงอาจทําใหเกิดรายการระหวางกัน โดย
กิจการอาจมีการจายคาธรรมเนียมและคาบริการรายการรับอนุญาตใหใชสิทธิใน IP และ IT ดังกลาวนั้นใหกับบริษัทยอยของ 
ผูทําคําเสนอซื้อแทน โดยอางอิงหลักการกําหนดราคาระหวางกันในรูปแบบเดิม  
  



แบบ 250-2 

10 

 

 

4. ความเห็นของคณะกรรมการของกิจการตอผูถอืหลักทรัพย 

กิจการไดจัดใหมกีารประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที ่ 12 กรกฎาคม 2556 ซึ่งมีวาระใหพิจารณา 
คําเสนอซือ้ของผูทําคําเสนอซือ้ (แบบ 247-4) และรับทราบรายงานความเห็นของบริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระของผูถือหุนตอคําเสนอซือ้ในครั้งนี้ โดยมีกรรมการเขารวมประชุมจํานวน 16 ทาน ดังนี้ 

ลําดับ รายชือ่ ตําแหนง การเขารวมประชุม 

1. นายอาสา สารสิน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ / 
2. นายกอศักด์ิ ไชยรัศมศีักด์ิ รองประธานกรรมการที่ 1 / 
3. นางสุชาดา อิทธิจารุกุล รองประธานกรรมการที่ 2 / 
4. นางเสาวลักษณ ถิฐาพันธ กรรมการ / 
5. นายพิทยา เจยีรวิสิฐกุล กรรมการ / 
6. นายฟลลิป วิลเลียม คอกซ กรรมการ / 
7. นายปยะวัฒน ฐติะสัทธาวรกุล กรรมการ / 
8. ดร. ประเสรฐิ จารุพนิช กรรมการ × 
9. นายอรรถพร ขายมาน กรรมการอิสระ / 
10. นายชวลิต อัตถศาสตร กรรมการอิสระ / 
11. นายธีระ วิภูชนิน กรรมการอิสระ / 
12. ดร. ชัยวัฒน วิบูลยสวัสด์ิ กรรมการอิสระ / 
13. นายโชติ โภควนิช กรรมการอิสระ / 
14. นายสุภกิต เจยีรวนนท กรรมการ × 
15. นายศุภชยั เจียรวนนท กรรมการ / 
16. นายณรงค เจยีรวนนท กรรมการ / 
17. นายอดิเรก ศรีประทักษ กรรมการ / 
18. นายอํารุง สรรพสิทธิ์วงศ กรรมการ / 

หมายเหตุ:  
(1) ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังท่ี 3/2556 มีมติอนุมัติแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกจํานวน 3 ทาน ไดแก นายกอศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล และนายปยะวัฒน ฐิตะสัทธาวรกุล  
(2) ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2556 เม่ือวันท่ี 5 กรกฎาคม 2556 มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงจํานวนกรรมการของคณะกรรมการบริษัทจาก 11 ทานเปน 18 ทาน และมีมติแตงตั้งกรรมการเพิ่มเติมจํานวน 7 
ทาน ไดแก ดร. ชัยวัฒน วิบูลยสวัสดิ์ นายโชติ โภควนิช นายสุภกิต เจียรวนนท นายศุภชัย เจียรวนนท นายณรงค เจียรวนนท นายอดิเรก ศรีประทักษ  และนายอํารุง สรรพสิทธิ์วงศ 
(3) ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังท่ี 4/2556  มีมติแตงตั้งนายกอศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ เปนรองประธานกรรมการที่ 1 และนางสุชาดา อิทธิจารุกุล เปนรองประธานกรรมการที่ 2 

เพ่ือความโปรงใสและเปนอิสระในการใหความเห็นของกิจการเก่ียวกับคําเสนอซือ้ครัง้นี้ กรรมการผูมีสวนไดเสียที่เขารวม
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2556 ซึ่งมีจํานวน 7 ทาน ไดแก นายกอศักด์ิ ไชยรัศมีศักด์ิ นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล  
นายปยะวัฒน ฐติะสัทธาวรกุล นายศุภชยั เจียรวนนท นายณรงค เจียรวนนท นายอดิเรก ศรีประทักษ และนายอํารงุ สรรพสิทธิ์วงศ  
งดออกคะแนนเสยีงในวาระดังกลาว  

4.1. เหตผุลที่สมควรจะตอบรบัและ/หรือเหตผุลทีส่มควรปฏิเสธคําเสนอซ้ือ 

คณะกรรมการบรษัิทฯ ซึ่งไมรวมกรรมการทีม่ีสวนไดเสีย ไดพิจารณาคําเสนอซือ้และความเห็นของที่ปรึกษาของผูถอืหุนตอ
คําเสนอซือ้ ซึ่งไดทําการศึกษาความเหมาะสมของราคาเสนอซือ้ โดยพิจารณาจากหลายปจจัย ทั้งในดานการประเมนิมูลคากิจการโดย
ใชหลักวิชาการหลายวิธี การเปรียบเทียบกับขอมลูราคาของกิจการในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลท.”) และราคาเปาหมายท่ี
ประเมินโดยนักวิเคราะหหลักทรัพย รวมทั้งปจจยัอืน่ๆ ประกอบ เชน ขอมูลทีเ่ปดเผยในเอกสารชีแ้จงการเขาซื้อกิจการ (พฤษภาคม 
2556) และไดมีความเห็นดังตอไปนี้ 

 หากพิจารณาเฉพาะมูลคากิจการในสถานะปจจุบัน (โดยไมมีการควบรวม) โดยวิธีมูลคาปจจบัุนของกระแสเงนิสด 
(Discounted Cash Flows Approach) และวิธีเปรียบเทียบอัตราสวนตลาด (Trading Comparable Approach) ไดแก 
อัตราสวนมูลคากิจการตอกําไรกอนตนทุนทางการเงิน ภาษี คาเส่ือมราคา และคาใชจายตัดจาย (EV/EBITDA) และ
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อัตราสวนราคาตลาดตอกําไรสุทธ ิ (P/E) ซึ่งเปนวิธีที่เหมาะสมในการประเมินมูลคากิจการครั้งนี ้ มูลคากิจการจะอยู
ในชวงราคาระหวาง 363.7 – 658.7 บาทตอหุน  

 อยางไรก็ตาม การควบรวมกิจการระหวางบริษัทฯ และผูทําคําเสนอซ้ือนาจะเปนประโยชนแกบริษัทฯ และผูถือหุน 
เนื่องจากเปนการผนึกกําลังความรวมมือทางธุรกิจของผูนําธุรกิจคาสงและคาปลีกของประเทศไทยที่มีผล 
การดําเนินงานมั่นคงและมีอัตราการเติบโตที่ดีอยางตอเนื่อง รวมทั้งการสนับสนุนทางธุรกิจภายใตกลุมเครือ 
เจริญโภคภัณฑ (“CPG”) ซึ่งมีประสบการณ ความรูความชํานาญในการดําเนินธุรกิจทั้งในและตางประเทศ ดังนั้น การมี
ผูทําคําเสนอซื้อเขามาเปนผูถือหุนใหญของกิจการ นาจะสงผลดีในการเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจใหมี
ผลตอบแทนที่ดีข้ึน และชวยสรางโอกาสการเติบโตโดยการขยายสาขาภายใตช่ือ  “แม็คโคร” ทั้งในและตางประเทศ  

 เนื่องจากขอจํากัดของรายละเอียดขอมูลเก่ียวกับแผนการเพ่ิมมูลคากิจการ ที่ปรึกษาของผูถือหุนจึงไดประเมิน
มูลคาเพ่ิมจากการควบรวมกิจการดังกลาว ภายใตสมมติฐานการรับรูประโยชนตามท่ีผูทําคําเสนอซื้อเปดเผยไวใน
เอกสารชี้แจงเรื่องการเขาซื้อกิจการ (พฤษภาคม 2556) โดยใชมูลคาวิธีปจจุบันของกระแสเงินสด (Discounted Cash 
Flows Approach) มูลคากิจการจะอยูในชวงราคาระหวาง 637.8 – 811.3 บาทตอหุน อยางไรก็ดี มูลคาของกิจการอาจ
มีมูลคาเปล่ียนแปลงไปในทางที่ดีข้ึนภายหลังการควบรวมเสร็จส้ินสมบูรณและมีผลประกอบการที่พิสูจนไดในอนาคต   

 อนึ่ง การรับรูประโยชนที่อาจเกิดข้ึนจากการควบรวมมีความไมแนนอน และอาจยงัไมสามารถรับรูไดทันที ข้ึนอยูกับ
นโยบาย แผนธุรกิจในอนาคต และประสิทธิภาพของการบริหารงานภายใตผูถอืหุนรายใหม  

 ดังนั้น ราคาเสนอซื้อหลักทรัพยของกิจการในครั้งนี้ที่ 787.0 บาทตอหุน จึงเปนราคาที่เหมาะสม เนื่องจากเปนราคาที่
สูงกวาชวงมูลคายุติธรรมในสถานะปจจุบัน (โดยไมมีการควบรวม) ที่ปรึกษาของผูถือหุนประเมินไวดวยวิธีที่เหมาะสม
และอางอิงจากขอมูลที่เปดเผยในปจจุบัน ดวยเหตุนี้ผูถอืหุนของบรษัิทฯ ควรตอบรับคําเสนอซือ้หุนในครั้งนี้  

ความเห็นของคณะกรรมการบรษัิทฯ เปนเพียงสวนหนึ่งซึ่งไมใชทัง้หมดที่ใชประกอบการพิจารณาของผูถอืหุน การทีผู่ถือหุน

จะตอบรับหรือปฏิเสธคําเสนอซื้อในครั้งนี้ ผูถือหุนควรวิเคราะหขอมูลตางๆ ที่เก่ียวของ รวมทั้งควรพิจารณารายงานที่ปรึกษาของ 

ผูถือหุน และขอมูลจากแหลงอื่นๆ ที่เก่ียวของ ประกอบกับระยะเวลาการลงทุน วัตถุประสงคการลงทุน ตลอดจนความสามารถใน 

การรับความเส่ียงและความผนัผวนของผลประกอบการและราคาหุนของกิจการในอนาคต เพ่ือรอรับผลประโยชนที่อาจเกิดข้ึนจาก 

การควบรวมกิจการ ทั้งนี้ การพิจารณาตอบรับหรอืปฏิเสธคําเสนอซือ้ของผูถือหุนจะข้ึนอยูกับดุลยพินจิของผูถือหุนเปนสําคัญ 

 

4.2. ความเห็นและเหตุผลของกรรมการของกิจการแตละรายและจํานวนหุนทีก่รรมการแตละรายน้ันถืออยู (เฉพาะใน
กรณีที่ความเห็นของคณะกรรมการของกิจการตาม 4.1 ไมเปนเอกฉันท) 

ไมม ี
 

4.3. ประโยชนหรอืผลกระทบจากแผนงานและนโยบายตามท่ีผูเสนอซื้อระบไุวในคําเสนอซ้ือ รวมทั้งความเปนไปได
ของแผนงานและนโยบายดังกลาว 

คณะกรรมการบรษัิทฯ โดยไมนับรวมกรรมการที่มสีวนไดเสีย ไดพิจารณาแผนการดําเนินงานและนโยบายของผูทําคาํเสนอ
ซื้อในคําเสนอซื้อของกิจการ ประกอบกับขอมูลทีผู่ทําคําเสนอซือ้เปดเผยในเอกสารชีแ้จงการเขาซื้อกิจการบริษัทฯ และมีความเห็นวา 
ขอมูลเก่ียวกับแผนการดําเนินธรุกิจภายหลังการเขาครอบงํากิจการที่ผูทําคําเสนอซ้ือเปดเผยมคีวามชัดเจนในภาพรวมของกิจการใน
อนาคต และเปนส่ิงที่เปนไปไดในทางปฏิบัติ เนื่องจากแนวทางการดําเนินธุรกิจภายหลังการควบรวมจะไมมีความแตกตางจาก 
การดําเนินธุรกิจหลักในปจจุบันอยางมีนัยสําคญั หากแตยังมีรายละเอียดไมเพียงพอใหคณะกรรมการสามารถใหความเห็นหรือ
ประเมินผลประโยชนหรือผลกระทบจากการควบรวมกิจการในรายละเอยีดได  

ผูทําคําเสนอซื้อไดระบุนโยบายและแผนงานในการบริหารกิจการในเรื่องทีเ่ก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจในอนาคตของกจิการ

ดังนี้ 
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สถานะกิจการ 

ผูทําคําเสนอซื้อจะไมเพิกถอนหุนของกิจการ ออกจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลท. ในชวงระยะเวลา 12 เดือนนับ
จากวันส้ินสุดระยะเวลาการทําคําเสนอซื้อ เวนแตกรณีที่ผูทําคําเสนอซื้อมีหนาที่ปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ และ
กฎระเบียบที่เก่ียวของและมีผลบังคับในขณะนั้น 

อยางไรก็ตาม ภายหลังจากการทําคําเสนอซื้อ คุณสมบัติในการดํารงสถานะเปนบริษัทจดทะเบียนในตลท. เรื่องการกระจาย
การถือหุนใหผูถือหุนสามัญรายยอยของกิจการอาจไดรับผลกระทบ ซึ่งผลกระทบดังกลาวข้ึนอยูกับจํานวนผูถือหุนรายยอยที่ตอบรับ 
คําเสนอซื้อ  ทั้งนี้ คุณสมบัติในการดํารงสถานะเปนบริษัทจดทะเบียนในตลท. กําหนดไววา กิจการจะตองมีจํานวนผูถือหุนรายยอยไม
นอยกวา 150 รายและถือหุนรวมกันไมตํ่ากวารอยละ 15 ของทุนชําระแลวของบริษัทจดทะเบียน 

นโยบายและแผนการบริหารจัดการ 

ผูทําคําเสนอซื้อไมมีแผนหรือนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคการดําเนินธุรกิจหลักของกิจการอยางมีนัยสําคัญใน
ระยะเวลา 12 เดือน และยังคงมีความต้ังใจที่จะมุงเนนการดําเนินธุรกิจของกิจการเชนเดิม ทั้งนี้ ผูทําคําเสนอซื้ออาจจะรวมกับกิจการ
ในการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ โครงสรางองคกร บุคลากร โครงสรางทางการเงิน (รวมถึง
การจําหนายสินทรัพยดําเนินงานของกิจการ) ตามที่จําเปนและเหมาะสม เพ่ือเสริมสรางประสิทธิภาพในการดําเนินงาน การบริหาร
จัดการ การพัฒนาแผนการทางธุรกิจและการเติบโตของบริษัทฯ เพ่ือใหเกิดผลประโยชนรวมกันของทั้งผูทําคําเสนอซื้อ และกิจการ 

คณะกรรมการ 

ผูทําคําเสนอซื้อไดมีการเสนอรายชื่อกรรมการบริษัทฯ เพ่ิมเติมจํานวน 7 ทาน เปนจํานวน 18 ทาน (จากเดิม 11 ทาน) โดย
ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 ไดมีมติอนุมัติเปล่ียนแปลงและแตงต้ังคณะกรรมการรวม
ทั้งส้ินจํานวน 18 ทาน และมีมติอนุมัติ คาตอบแทนกรรมการใหมสําหรับป 2556 จํานวนเพ่ิมเติมประมาณ 4 ลานบาท (6 เดือน)  

การถวงดุลอํานาจ 

เนื่องจาก คณะกรรมการสวนใหญไดรับการเสนอชื่อใหเขาดํารงตําแหนงโดยผูทําคําเสนอซื้อ (8 ทานจาก ทั้งหมด 12 ทาน 
ไมรวมกรรมการอิสระ 6 ทาน) และมีความเปนไปไดวาอํานาจควบคุมของผูทําคําเสนอซื้อในบริษัทฯ เพ่ิมข้ึนถึง หรือมากกวารอยละ 
75 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัทฯ ดังนั้น ผูทําคําเสนอซื้อจะมีอํานาจควบคุมทั้งหมดในบริษัทฯ โดยสามารถควบคุมการตัดสินใจ
หลักสวนใหญ และผูถือหุนรายยอยมีแนวโนมที่จะไมสามารถออกเสียงเพ่ือถวงดุลอํานาจ 

การจายเงินปนผล 

ถึงแมวา ผูทําคําเสนอซื้อไดระบุวาจะไมมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจายเงินปนผลอยางมีนัยสําคัญภายในระยะเวลา 12 
เดือนนับจากวันส้ินสุดระยะเวลาการทําคําเสนอซ้ือ หากมีความจําเปน ผูทําคําเสนอซื้อยังสามารถเปลี่ยนแปลงนโยบายการจาย 
เงินปนผล เพ่ือใหมีความเหมาะสมกับการดําเนินงานและฐานะการเงินของกิจการ และเพ่ือหลีกเล่ียงผลกระทบใดๆที่จะกระทบกับการ
ดําเนินงานของกิจการ หรือเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพในการแขงขันในอนาคต  

ทั้งนี้ การพิจารณาการจายเงินปนผลจะดําเนินการโดยคณะกรรมการบริษัทฯ โดยที่ผานมา บริษัทฯ มีอัตราการจาย 
เงินปนผลตอกําไรสุทธิในระดับที่สูงโดยเฉล่ียที่รอยละ 90.2 ตอป (2553-2555) ซึ่งอยูในระดับที่สูงกวานโยบายจายเงินปนผลของ
บริษัทฯ ที่อัตราไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิที่หักภาษีเงินไดแลวในแตละป ซึ่งการปรับปรุงนโยบายการดําเนินธุรกิจ แผนการ
ทางธุรกิจและการเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคตอาจสงผลกระทบตอความสามารถในการทํากําไรสุทธิและความคลองตัวของกระแสเงิน
สดเพ่ือการจายปนผลในอัตราที่สูงเชนในอดีต  
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การทํารายการระหวางกัน 

ปจจุบันกิจการมีการกําหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติ และข้ันตอนการอนุมัติรายการระหวางกันตามขอกําหนดของตลท. 
และสํานักงาน ก.ล.ต. เพ่ือปองกันมิใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนในการทํารายการระหวางกันของกิจการกับบริษัทยอย  
บริษัทรวม บริษัทที่เก่ียวของ และ/หรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแยง ทั้งนี้ ภายหลังการทําคําเสนอซื้อ ผูทําคําเสนอซื้อหรือบุคคลตาม
มาตรา 258 ของผูทําคําเสนอซื้อไมมีแผนที่จะเปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญตอนโยบายการทํารายการระหวางกันของกิจการจากท่ี
เปนอยูในปจจุบัน  

กอนไดรับคําเสนอซื้อ กิจการมีรายการระหวางกันกับกลุม SHV สําหรับสิทธิในการใช IP และ IT ของกลุม SHV ซึ่งภายหลัง
จากท่ีผูทําคําเสนอซ้ือไดมาซึ่งสิทธิในการใช IP และ IT ดังกลาว อาจทําใหเกิดรายการระหวางกัน โดยกิจการอาจมีการจาย
คาธรรมเนียมและคาบริการรายการรับอนุญาตใชสิทธิใน IP และ IT ดังกลาวใหกับบริษัทยอยของผูทําคําเสนอซื้อแทน ซึ่งมีหลักการ
กําหนดราคาระหวางกันโดยหลักดังที่ปรากฏในสวนที่ 3.3 (การมีสัญญาหรือขอตกลงที่มีหรือจะมีระหวางกันในดานตางๆ) ทั้งนี้ ใน
เบ้ืองตนผูทําคําเสนอซื้อจะคํานึงถึงประโยชนของกิจการเปนหลัก การทํารายการระหวางกันดังกลาวทั้งในปจจุบันและในอนาคตจะเปน
รายการที่ดําเนินการทางธุรกิจตามปกติ จะไมมีรายการใดเปนพิเศษ ไมมีการถายเทผลประโยชนระหวางกิจการ บริษัทรวม บริษัท 
ที่เก่ียวของ และผูถือหุน ทั้งนี้ เพ่ือใหมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑของตลท. โดยมีราคาและเง่ือนไขเสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอก 

 
4.4. ความเห็นเพิ่มเติมของคณะกรรมการของกิจการ (เฉพาะกรณีที่คําเสนอซ้ือน้ันเปนคําเสนอซื้อเพื่อเพิกถอน

หลักทรัพยจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนตามขอบังคับตลท.) 

ไมมี เนื่องจากการทําคําเสนอซื้อครั้งนี้ไมไดเปนการทําคําเสนอซื้อเพ่ือเพิกถอนหลักทรัพยจากการเปนหลักทรัพย 

จดทะเบียน 

5. ความเห็นของทีป่รึกษาของผูถอืหุนซ่ึงเปนบุคคลที่อยูในบญัชรีายชือ่ที่ปรกึษาทางการเงินทีส่ํานักงานใหความ
เห็นชอบ 

โปรดพิจารณารายละเอียดตามเอกสารแนบ (ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตอคําเสนอซื้อหลักทรัพยของบริษัท 
สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)) 

 

กิจการขอรับรองวาขอความขางตนถูกตองครบถวน ตรงตอความเปนจริง ไมมีขอมูลที่อาจทําใหบุคคลอื่นสําคัญผิดใน

สาระสําคัญ และมิไดมีการปกปดขอมูลที่เปนสาระสําคัญซึ่งควรบอกใหแจง 

 

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 

   

นาง สุชาดา อิทธิจารุกุล  นาง เสาวลักษณ ถิฐาพันธ 

 

 

บริษัท สยามแมค็โคร จํากัด (มหาชน) 



 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 



 

 

 

 

 

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ตอคําเสนอซื้อหลักทรพัยของ 

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 

โดยบริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) 

12 กรกฎาคม 2556 
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อภิธานศัพท 

ความเห็นฯ หมายถึง ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตอคําเสนอซ้ือหลักทรัพยของ 

บริษัท สยามแมค็โคร จํากัด (มหาชน) โดยบริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) ลง
วันที่ 12 กรกฎาคม 2556 

คําเสนอซ้ือหลักทรัพย หมายถึง การทําคําเสนอซือ้หุนสามัญทั้งหมดของแม็คโครจากผูถอืหุนที่เหลือ 
จํานวน 81,264,900 หุน 

ธปท. หมายถึง ธนาคารแหงประเทศไทย 

ธุรกรรม หมายถึง การเขาซื้อหุนทั้งหมดของแม็คโครโดย ซีพี ออลล จาํกัด (มหาชน) (“รายการ”) 

ตลท. หมายถึง ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ตัวแทนในการรบัซ้ือ
หลักทรพัย 

หมายถึง บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด 

บริษัทฯ หมายถึง บริษัท สยามแมค็โคร จํากัด (มหาชน) (“แม็คโคร” หรือ “กิจการ”) 

ผูทําคําเสนอซ้ือ หมายถึง บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) (“ซีพี ออลล”) 

ผูรบัคําเสนอซ้ือ หมายถึง ผูถือหุนทุกรายของแม็คโคร ซึ่งไมนับรวม SHV และบริษัทในเครือ SHV 

ภัทร หมายถึง บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน) 

ราคาเสนอซ้ือ หมายถึง 787.0 บาทตอหุนหรือเทียบเทา 27.5 เหรียญสหรฐัตอหุน ณ อัตราแลกเปลี่ยน 
28.6181 บาทตอ 1.0 เหรียญสหรฐั 

รานโชหวย หมายถึง รานคาปลีกรายยอย 

สัญญาซ้ือขายหุน หมายถึง สัญญาซื้อขายหุนระหวาง ซีพี ออลล และกลุม SHV ลงวันที่ 23 เมษายน 2556
ซึ่งแกไขเพ่ิมเติม โดยสัญญาแกไขเพ่ิมเติมสัญญาซือ้ขายหุนลงวันที่ 10 มิถุนายน 
2556  

สศช. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ  

สํานักงาน ก.ล.ต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

AEC หมายถึง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน  

As-is หมายถึง ณ สถานการณปจจุบัน 

BIY หมายถึง Buy-it-yourself 

CAGR หมายถึง อัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมตอป 

CAPM หมายถึง Capital Asset Pricing Model 

CCI หมายถึง ดัชนีความเช่ือมัน่ผูบริโภค 

CPG หมายถึง เครือเจริญโภคภณัฑ 

CVS หมายถึง รานคาสะดวกซื้อ 

DC หมายถึง ศูนยกระจายสินคา 

DCF หมายถึง วิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสด 
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อภิธานศัพท 

EBITDA Margin หมายถึง อัตรากําไรกอนหักตนทุนทางการเงิน ภาษี คาเส่ือมราคา และคาใชจาย 

ตัดจายตอรายไดรวม 

EGM หมายถึง ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน 

EV/EBITDA หมายถึง อัตราสวนมูลคากิจการตอกําไรกอนหักตนทุนทางการเงิน ภาษี คาเส่ือมราคา 
และคาใชจายตัดจาย 

GDP หมายถึง ผลิตภัณฑมวลรวมประเทศ 

GPM หมายถึง อัตรากําไรข้ันตน 

HoReCa หมายถึง กลุมธุรกิจโรงแรม รานอาหาร และบริการจัดเล้ียง 

IFA หมายถึง ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

IMF หมายถึง กองทุนการเงินระหวางประเทศ  

IP หมายถึง ทรัพยสินทางปญญา 

IT หมายถึง เทคโนโลยีสารสนเทศ 

LVMC หมายถึง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสังคมนยิมเวียดนาม 
สหภาพเมียนมาร และราชอาณาจักรกัมพูชา 

Makro Holding หมายถึง บริษัท สยามแมค็โคร โฮลด้ิง (ประเทศไทย) จํากัด 

OHT หมายถึง บริษัท โอเอชที จาํกัด 

P/BV หมายถึง อัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาทางบัญชี 

P/E หมายถึง อัตราสวนราคาตลาดตอกําไรสุทธ ิ

SG&A หมายถึง คาใชจายในการขายและการบริหาร 

SHV หมายถึง บริษัท เอสเอชวี เนเธอรแลนด บี.วี. 

SKU หมายถึง หนวยในการจัดเก็บสินคา 

SSS หมายถึง ยอดขายของสาขาที่เปดเกิน 1 ป หรือสาขาเดิม 

SSSG หมายถึง อัตราการเติบโตของยอดขายของสาขาที่เปดเกิน 1 ป หรือสาขาเดิม  
(“Same Store Sales Growth”) 

Synergy หมายถึง มูลคาเพ่ิมที่อาจเกิดข้ึนจากการควบรวมกิจการ 

UN หมายถึง สหประชาชาติ 

VWAP หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 

WACC หมายถึง ตนทุนทางการเงนิถัวเฉลีย่ถวงน้ําหนัก 
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เลขที่ IB. 016/2556 

 วันที่ 12 กรกฎาคม 2556 

เรื่อง: ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตอคําเสนอซ้ือหลักทรัพยของบริษัท สยามแม็คโคร จาํกัด (มหาชน) 
โดยบริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) 

เรียน: ทานผูถอืหุนของบริษัท สยามแมค็โคร จํากัด (มหาชน) 

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 บริษัท สยามแมค็โคร จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” “กิจการ” หรือ “แม็คโคร”) ไดรับการ
แจงใหทราบวาบริษัท เอสเอชวี เนเธอรแลนด บี.วี. (“SHV”) ซึ่งเปนผูถอืหุนใหญของบริษัทฯ ไดเขาลงนามสัญญาซื้อขายหุนซึ่ง
แกไขเพ่ิมเติมโดยสัญญาแกไขเพ่ิมเติมสัญญาซื้อขายหุนลงวันที่ 10 มิถุนายน 2556 ระหวาง ซีพี ออลล และกลุม SHV ลงวันที่ 23 
เมษายน 2556 (“สัญญาซ้ือขายหุน”) กับบริษัท ซีพี ออลล จํากัด )มหาชน(  (“ซีพี ออลล” หรือ “ผูทําคําเสนอซ้ือ”) โดย SHV จะ
จําหนายหุนทั้งหมดใน (1) แม็คโคร (2) บริษัท สยามแมค็โคร โฮลด้ิง (ประเทศไทย) จํากัด (“แม็คโคร โฮลด้ิง”) และ (3) บริษัท  
โอเอชท ีจํากัด (“OHT”) (รวมเรียกวา “หุนแม็คโครทั้งหมดที่ถือโดยกลุม SHV”) รวมเปนหุนของแม็คโครที่ถอือยูทั้งทางตรงและ
ทางออมจํานวน 154,429,500 หุน คิดเปนอัตรารอยละ 64.35 ของจํานวนหุนทีอ่อกและจําหนายไดแลวทั้งหมดของแม็คโคร ใน
ราคาหุนละ 787.0 บาท หรือ 27.5 เหรียญสหรัฐ ณ อัตราแลกเปลีย่น 28.6181 บาทตอ 1.0 เหรียญสหรัฐ ซึ่งเปนอตัราที่คูสัญญา 
ตกลงกันตามสัญญาซื้อขายหุน เมื่อรวมกับหุนของแม็คโครทีผู่ทําคําเสนอซือ้ถอือยูกอนหนาจํานวน 4,305,600 หุนซึ่งคิดเปน
สัดสวนประมาณรอยละ 1.79 ของจํานวนหุนทีอ่อกและจําหนายไดทั้งหมดของบริษัทฯ ผูทําคําเสนอซ้ือจะถือหุนในแม็คโครทั้ง
ทางตรงและทางออมรวมทั้งส้ินจํานวน 158,735,100 หุน ซึ่งคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 66.14 

เมื่อวันที่ 12 มิถนุายน 2556 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของซีพี ออลล มีมติอนุมัติการเขาซื้อหุนแมค็โครทั้งหมดทีถ่อื
โดยกลุม SHV การเขาลงนามในสัญญาซื้อขายหุน และการทําคําเสนอซือ้หลักทรพัยทั้งหมดของแม็คโคร ดวยคะแนนเสยีงรอยละ 
87.07 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับรวมสวนของผูถอืหุนที่มีสวนไดเสีย 
และเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556 บริษัทฯ ไดรับการแจงวา ซีพี ออลล ไดเขาเปนผูถือหุนของแม็คโคร และถือหุนอยูในจํานวนที่ถึง
หรือเกินกวาจุดทีต่องทําคําเสนอซือ้ (Trigger point) ภายใตหลักเกณฑเง่ือนไขทีเ่ก่ียวของ ซึ่งตอมา ซีพี ออลล ไดยื่นเอกสารคํา
เสนอซือ้หุนสามญัทั้งหมดของกิจการ (“คําเสนอซ้ือหลักทรพัย”) แกสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) และทําการแจกจายใหแกผูถอืหุนอื่นๆ ของแม็คโคร ในวันที่ 27 มิถุนายน 2556 

บริษัทฯ ไดแตงต้ังบริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน) (“ภัทร” หรือ “ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ”) ใหทําหนาที่ใน
ฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของผูถอืหุนเพ่ือแสดงความเห็นตอผูถือหุนของบริษัทฯ เก่ียวกับคําเสนอซือ้หลักทรัพยในครั้งนี ้
(“ความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ” หรือ “ความเห็นฯ”) ในการจัดทํารายงานความเห็นฉบับนี้ ที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระ ไดยึดถอืขอมูลของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ระบไุวในขอ 1.2 ของความเห็นฯ (แนวทางการปฏิบัติงานและที่มาของขอมูลใน
การจัดทําความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ) ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไมมเีหตุอันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวขาดความ
ถูกตองและครบถวนในสาระสําคัญที่อาจสงผลกระทบอยางมีนยัสําคญัตอความสมบูรณของขอมูล ทัง้นี้ ความเห็นของที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระฉบับนี้จัดทําข้ึนภายใตสมมติฐานทางเศรษฐกิจ สภาวะตลาด และปจจัยอื่นๆ ที่เปนไปในขณะจัดทาํความเห็นฯ 
รวมทั้งข้ึนอยูกับขอมูลที่ไดรับจนถึงวันที่ระบไุวในความเห็นฯฉบับนี้ ซึ่งสมมติฐานและขอมูลดังกลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดใน
ภายหลัง และอาจสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระฉบับนี้ ทัง้นี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 
ไมมภีาระผกูพันในการปรับปรุงใหเปนปจจุบัน หรือทบทวน หรือยืนยันความเห็นฯ ฉบับนี้ 
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ผูถือหุนของบริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) ควรศึกษารายละเอียดขอมูลในความเห็นฯ พรอมกับเอกสารตางๆ ที่
แนบมากับแบบ 250-2 หรือความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคําเสนอซื้อหลักทรัพย เพ่ือใชในการประกอบการพิจารณาเพ่ือตัดสินใจได
อยางเหมาะสม   
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1. ความเปนมา 

1.1 ลักษณะรายการ 

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) (“ซีพี ออลล” หรือ “ผูทําคําเสนอซ้ือ”) ไดเขาลงนาม
ในสัญญาซื้อขายหุนกับบริษัท เอสเอชวี เนเธอรแลนด บี.วี. (“SHV”) ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยสัญญาแกไขเพ่ิมเติมสัญญาซื้อขายหุนลง
วันที่ 10 มิถุนายน 2556 (“สัญญาซ้ือขายหุน”) เพ่ือเขาซื้อหุนใน (1) บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ  
“แม็คโคร”) (2) บริษัท สยามแม็คโคร โฮลด้ิง (ประเทศไทย) จํากัด (“แม็คโคร โฮลด้ิง”) และ (3) บริษัท โอเอชที จํากัด (“OHT”) 
(รวมเรียกวา “หุนแม็คโครทั้งหมดที่ถือโดยกลุม SHV”) 

โดยวันที่ 26 มิถนุายน 2556 ซีพี ออลล ไดเขาเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ ซึ่งถือหุนทั้งทางตรงและทางออม
จํานวน 154,429,500 หุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 64.35 ของจํานวนหุนที่ออกและจาํหนายไดแลวทั้งหมดของแม็คโคร ซึ่งเมือ่รวม
กับหุนของแม็คโครที่ผูทําคําเสนอซื้อถอือยูกอนหนาจํานวน 4,305,600 หุน ซึ่งคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 1.79 ผูทําคําเสนอซือ้
จะถือหุนในแม็คโครทั้งทางตรงและทางออมรวมทั้งส้ินจํานวน 158,735,100 หุน ซึ่งคดิเปนสัดสวนประมาณรอยละ 66.14 

การเขาซื้อหุนของแม็คโครจาก SHV เปนผลใหบรษัิทมีสัดสวนการถือหุนใน OHT และแม็คโคร โฮลดิ้งเพ่ิมสูงเกินกวา
รอยละ 50 ข้ึนไปของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ OHT และแม็คโคร โฮลด้ิง ซึ่ง OHT เปนผูถือหุนใหญของแม็คโคร โฮลด้ิง 
โดย OHT ถือหุนในแม็คโคร โฮลด้ิง จํานวน 5,436,520 หุน หรือคิดเปนรอยละ 50.99 ของจํานวนหุนสามัญที่ออกและจาํหนายได
แลวทั้งหมดของแม็คโคร โฮลด้ิง และแม็คโคร โฮลด้ิงซึ่งเปนผูถอืหุนใหญของกิจการ โดยแม็คโคร โฮลด้ิงถือหุนในกิจการเปน
จํานวน 132,015,140 หุนหรือคิดเปนรอยละ 55.01 ของจํานวนหุนสามัญที่ออกและจําหนายไดแลวทัง้หมดของแม็คโคร เปนผลให 
ซีพี ออลล มีหนาที่ตองทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพยทั้งหมดของกิจการ เนื่องจากเขาขายวาเปนการไดมาซึ่งหลักทรัพยของกิจการใน
ลักษณะ Chain Principle ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ  เง่ือนไขและวิธีการในการ
เขาถือหลักทรัพย เพ่ือครอบงํากิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 และทีไ่ดมีการแกไขเพ่ิมเติม ซีพี ออลล จึงทาํคําเสนอซื้อหุน
สามัญทั้งหมดของกิจการ (“คําเสนอซ้ือหลักทรัพย”) จํานวน 81,264,900 หุนหรือคิดเปนรอยละ 33.86 ของจํานวนหุนที่ออกและ
จําหนายไดแลวทัง้หมดของบริษัทฯ ในราคา 787.0 บาทตอหุน หรือเทยีบเทากับ 27.5 เหรยีญสหรฐัตอหุน (“ราคาเสนอซ้ือ”) ซึ่ง
เปนราคาสูงสุดทีซ่ีพี ออลล ไดหุนสามัญของกิจการมาทั้งทางตรงและทางออม ในระหวางระยะเวลา 90 วันกอนวันทีย่ื่นคําเสนอซ้ือ
ตอสํานักงาน คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) 

ในวันที่ 27 มิถุนายน 2556 ซีพี ออลลไดประกาศเจตนาในการเขาถือหลักทรัพยเพ่ือครอบงํากิจการ (แบบ 247-3) และ
ยื่นคําเสนอซ้ือหลักทรัพย (แบบ 247-4) ตอสํานักงาน ก.ล.ต. และมีการแกไขเพ่ิมเติมขอความในคําเสนอซือ้หลักทรพัยของกิจการ
ในวันที่ 28 มิถุนายน 2556 และ 2 กรกฎาคม 2556 ซึ่งสามารถสรปุไดดังนี้  
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รายการ รายละเอียด 

ประเภทของหลักทรัพยทีท่ําคํา
เสนอซือ้ 

 หุนสามัญ 

จํานวนหลักทรัพยที่เสนอซือ้  81,264,900 หุน (เทากับ 81,264,900 สิทธิออกเสียง) 

อัตราสวนตอจํานวนหลักทรัพย  รอยละ 33.86 ของจํานวนหุนที่ออกและจําหนายไดแลวทั้งหมดของกิจการ 

ราคาเสนอซือ้(1)  787.0 บาท (เจ็ดรอยแปดสิบเจ็ดบาท) ตอหุน 
(เปนราคาเสนอซือ้สุดทายที่จะไมเปล่ียนแปลงอีก) 

 ผูแสดงเจตนาขายมีภาระคาธรรมเนียมในการเสนอขายหุนสามัญดังกลาวในอัตรา
รอยละ 0.25 ของราคาเสนอซือ้ และภาษีมูลคาเพ่ิมในอัตรารอยละ 7.0 ของ
คาธรรมเนียมดังกลาว ดังนั้น ราคาสุทธิของหุนสามัญที่ผูแสดงเจตนาขายจะไดรับ
เทากับ 784.8948 บาท ตอหุน 

ระยะเวลารับซื้อ  25 วันทําการ ต้ังแตเวลา 9.30 น. ถึง 16.30 น. ของทุกวันทําการ ต้ังแตวันที่ 28 
มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2556 
(ระยะเวลารับซือ้สุดทายที่จะไมขยายระยะเวลารับซื้ออีก) 

เง่ือนไขในการเปลี่ยนแปลงคํา
เสนอซือ้ 

ผูทําคําเสนอซื้ออาจเปล่ียนแปลงคําเสนอซือ้ โดยมีเง่ือนไขในการเปลี่ยนแปลงคําเสนอซ้ือดังนี ้

 ผูทําคําเสนอซื้ออาจลดราคาเสนอซื้อหรือขยายระยะเวลาในการเสนอซื้อ หากมี
เหตุการณรายแรงตอฐานะหรอืทรพัยสินของกิจการในระหวางระยะเวลารับซื้อ 

 ผูทําคําเสนอซื้ออาจแกไขขอเสนอหรือขยายระยะเวลาในการเสนอซือ้เพ่ือแขงขันกับ
บุคคลอื่นนัน้ หากมีบุคคลอืน่ยื่นคาํเสนอซือ้หลักทรพัยของกิจการในระหวาง
ระยะเวลารับซื้อ 

ระยะเวลารับซื้อที่ผูถอื
หลักทรัพยสามารถยกเลิกการ
แสดงเจตนาขาย 

 ผูแสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพยไดตลอดระยะเวลา
รับซื้อ ต้ังแตเวลา 9.30 น. ถึง 16.30 น. ของทุกวันทําการ ต้ังแตวันที่ 28 มิถุนายน
2556 ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 

เง่ือนไขในการยกเลิกคําเสนอซื้อ ผูทําคําเสนอซื้อ อาจยกเลิกคําเสนอซ้ือไดในกรณใีดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี ้

 มีเหตุการณหรือการกระทําใดๆ เกิดข้ึนภายหลังจากยื่นคําเสนอซ้ือและยังไมพนเวลา
รับซื้อ อนัเปนเหตุหรืออาจเปนเหตุใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอฐานะทาง
การเงินหรือทรัพยสินของกิจการ โดยเหตุการณ หรือการกระทําดังกลาวมิไดเกิดจาก
การกระทําของผูทําคําเสนอซือ้หรอืการกระทําที่ผูทาํคําเสนอซื้อตองรับผิดชอบ 

 กิจการที่ถูกเสนอซื้อกระทําการใดๆ อันเปนผลใหมลูคาหุนลดลงอยางมีนัยสําคัญ 

 กิจการกระทําการใดๆที่นาจะมีผลตอการทําคําเสนอซ้ือตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนที่ ทจ. 14/2554 เรื่องการกระทําหรืองดเวนการกระทําการในประกาศ
ที่นาจะมีผลตอการทําคําเสนอซือ้หลักทรัพยของกจิการ 

เง่ือนไขการชําระราคา  ผูแสดงเจตนาขายจะไดรับชําระราคาคาหุนของกิจการในการตอบรบัคําเสนอซือ้
หลักทรัพยในวันที่ 8 สิงหาคม 2556 

  



  
 

 
8 

 

รายการ รายละเอียด 

แหลงเงินทุนที่ใชในการเสนอซือ้  กระแสเงินสดจากการดําเนินงานของบริษัทและวงเงินตามสัญญาในการสนับสนุนทาง
การเงินจากธนาคารและสถาบันการเงิน 

 ผูจัดเตรยีมคําเสนอซื้อ (ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)) มีความเห็นวาผูทําคาํ
เสนอซือ้มฐีานะการเงินที่เพียงพอที่จะทําคําเสนอซือ้ครั้งนีไ้ดโดยไมกระทบตอการ
ดําเนินธุรกิจของผูทําคําเสนอซื้อ ซึ่งผูจัดเตรียมคําเสนอซือ้ไดพิจารณาความเพียงพอ
ของแหลงเงินทนุที่ใชในการเสนอซื้อรวมจาก 2 สวน คือ 

(1) ยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากออมทรัพยเปนจํานวนเงิน 13,918,638,830.8 
บาท 

(2) วงเงินตามสัญญาในการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารและสถาบันการเงินที่
ไดจัดเตรยีมไวใหผูทําคําเสนอซือ้ โดยมีการใหเงินกูในวงเงินรวมเปนจํานวนไม
เกิน 6,000,000,000 เหรียญสหรฐั ในการเขาซื้อหุนทั้งทางตรงและทางออมที่
ออกโดยกิจการ ซึ่งรวมถึงการเขาทําคําเสนอซือ้หลักทรัพยทั้งหมดของกิจการ 
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1.2 แนวทางการปฏบิัติงานและที่มาของขอมูลในการจัดทําความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินอสิระ 

ตามท่ีบริษัทฯ ไดแตงต้ังภทัรใหทําหนาที่เปนที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของผูถือหุนเพ่ือแสดงความเห็นตอผูถอืหุน
เก่ียวกับความสมเหตุสมผลและผลกระทบที่คาดวาจะไดรับจากการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยในครั้งนี้โดย ซีพี ออลล (“ความเห็น
ของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ” หรือ “ความเห็นฯ”) ภัทรไดดําเนินการศึกษา ทบทวน และวิเคราะหขอมูลตามทีป่รากฏอยูใน
แบบประกาศเจตนาในการเขาถอืหลักทรัพยเพ่ือครอบงํากิจการ (แบบ 247-3) คําเสนอซ้ือหลักทรัพยของแม็คโคร โดย ซีพี ออลล 
(แบบ 247-4) หนังสือสารสนเทศเก่ียวกับการเขาซื้อหุน การลงนามในสัญญาซื้อขายหุนและการทําคาํเสนอซือ้หลักทรพัยทั้งหมดใน
บริษัทโดย ซีพี ออลล การประกาศท่ีเปดเผยจากผูทําคําเสนอซือ้หรือบริษัทฯ แกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลท.”) 
รายงานประจําป แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) งบการเงิน เอกสารประกอบการนําเสนอขอมูลแกนักวิเคราะห
หลักทรัพยและนกัลงทุน ขอมูลและเอกสารที่ไดรับจากบริษัทฯ ไดแก แผนธุรกิจ ประมาณการทางการเงิน ขอมูลอุตสาหกรรม และ
ขอมูลสถิติอืน่ๆ จากแหลงขอมูลสาธารณะ ทั้งนี้  ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไมไดทําการตรวจสอบ (Due diligence) สัญญาซื้อขาย
หุนระหวาง ซีพี ออลล กับ SHV และสัญญาขอตกลงที่เก่ียวของกับสิทธใินการใชทรัพยสินทางปญญา (“IP”) และสิทธิในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ (“IT”) ของบริษัทฯ (“ขอตกลงเกี่ยวกับ IP และ IT”) โดยการจัดเตรียมความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระต้ังอยูบนสมมติฐานที่วาขอมลูและเอกสารดังกลาวมีความครบถวน สมบูรณ และถูกตอง ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระถือวา
สัญญาซื้อขายหุน และขอตกลงเกี่ยวกับ IP และ IT มีผลบังคับใชและมผีลผูกพันทางกฎหมาย โดยปราศจากขอมูล หรือเหตุการณ 
เง่ือนไขใดๆที่อาจสงผลกระทบอยางรายแรงตอการจัดทําความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไม
สามารถรับผิดชอบตอความถูกตองและความครบถวนของขอมูลดังกลาว 

นอกจากนี้ ในการจัดเตรยีมความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ภัทร ไดดําเนนิการดังตอไปนี ้

 ศึกษาขอมูลทางธุรกิจและการเงินของบริษัทฯ รวมถึงขอมูลภาพรวมของภาวะอุตสาหกรรมของบริษัทฯ จาก
ขอมูลที่มีการเปดเผยตอสาธารณะ รายงานการวิเคราะหอุตสาหกรรม และรายงานการวิเคราะหหลักทรัพยของ
นักวิเคราะหตางๆ; 

 สัมภาษณผูบริหารของบริษัทฯ เก่ียวกับกลยุทธการดําเนินธุรกิจภายใตการดําเนินธุรกิจในปจจุบัน แผนธรุกิจ 
ตลอดจนผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนในดานการประกอบธุรกิจ และสถานะทางการเงินจากการที่ ซีพี ออลล เขามา
เปนผูถือหุนใหญในบริษัทฯ (“ธุรกรรม” หรือ “รายการ”); 

 จัดเตรียมแบบจําลองทางการเงินเพ่ือทําประมาณการทางเงินภายใตการดําเนินธุรกิจในปจจุบัน; 

 วิเคราะหและคํานวณผลกระทบหรือมูลคาเพ่ิมที่อาจเกิดข้ึนจากการควบรวมกิจการ (“Synergy”); 

 วิเคราะหและประเมินมูลคาบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอืน่ๆ ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอสิระเห็นวา
สามารถใชในการเทียบเคยีงกับบรษัิทฯได โดยใชขอมูลที่มีการเปดเผยตอสาธารณะ; 

 ศึกษาและวิเคราะหเพ่ือประเมนิมลูคาบริษัทฯ โดยเปรียบเทยีบกับราคาซื้อขายกิจการของบริษัทอืน่ๆ ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระเห็นวาสามารถใชในการเทียบเคยีงกับบริษัทฯได โดยใชขอมูลทีม่ีการเปดเผยตอสาธารณะ; 

 ศึกษาและวิเคราะหราคาหลักทรพัยของบริษัทฯ ทั้งในอดีตและปจจุบัน; และ 

 ศึกษาราคาเปาหมายจากบทวิเคราะหของนักวิเคราะหหลักทรัพยของบริษัทฯ เพ่ือประกอบการพิจารณามูลคา
ของบริษัทฯ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไมมีเหตุอันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวขาดความถูกตองครบถวนในสาระสําคัญอันจะมี
ผลกระทบตอความสมบูรณในเนื้อหาของขอมูลแตละรายการที่ไดรับอยางมีนัยสําคัญ นอกจากนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมิไดทํา
การตรวจสอบ ตีราคาหรือประเมินมูลคาของสินทรัพยหรือหนี้สินของบริษัทฯ โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไมมีเหตุอันควรสงสัย
วาสมมติฐานท่ีใชไมเหมาะสมตามขอมูลประมาณการลาสุดเทาที่จะจัดหามาไดหรือไมสะทอนความเห็นของผูบริหารของบริษัทฯ   
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ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไมขอแสดงความเห็นเก่ียวกับการวิเคราะห คาดการณ รวมทั้งสมมติฐานที่จัดทําข้ึนโดยคณะผูบริหารของ
บริษัทฯ 

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระฉบับนี้จัดทําข้ึนภายใตสภาวะตลาด เง่ือนไขทางเศรษฐกิจ และปจจัยภายนอก
อื่นๆ ที่เกิดข้ึนในขณะจัดทําความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ รวมทั้งข้ึนกับขอมูลที่ไดรับจนถึงวันที่ระบุไวในความเห็นของที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระฉบับนี้ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญในภายหลัง และอาจสงผลกระทบตอความเห็นของที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระ อยางไรก็ดี ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไมมีภาระผูกพันในการปรับปรุงใหเปนปจจุบัน หรือทบทวนยืนยัน
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระฉบับนี้ 

ทั้งนี้ ความเห็นทางการเงินของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระฉบับนี้ จัดทําข้ึนเพ่ือใชและเปนประโยชนตอผูถือหุนของ
บริษัทฯ อยางไรก็ตาม การพิจารณาการตอบรับคําเสนอซื้อครั้งนี้อยูในดุลยพินิจของผูถือหุนของบริษัทฯ แตละรายเปนสําคัญ 
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2. ขอมูลเกี่ยวกับผูทําคําเสนอซื้อและบริษัทฯ 

2.1 ขอมูลเกี่ยวกับผูทําคําเสนอซ้ือ 

2.1.1 ภาพรวมการประกอบธุรกิจและพัฒนาการทีส่ําคัญของ ซีพี ออลล 

ซีพี ออลล กอต้ังข้ึนเมื่อป 2531 โดยเครือเจริญโภคภัณฑ (“CPG”) เพ่ือประกอบธุรกิจหลักดานคาปลีกประเภทรานคา
สะดวกซื้อในประเทศไทยภายใตเครื่องหมายการคา “7-Eleven” ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 เครือขายราน 7-Eleven มีขนาดใหญ
เปนอันดับสามของโลก รองจากประเทศญี่ปุน และประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีราน 7-Eleven 7,041 สาขาครอบคลุมทั่วประเทศ 
แบงเปนรานในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  3,260  สาขา  และเปนสาขาในตางจังหวัดจํานวน  3,781  สาขา  นอกจากนี้  ราน  
7-Eleven ยังแบงตามลักษณะความเปนเจาของไดแก รานสาขาของบริษัทจํานวน 3,123 สาขา รานแฟรนไซส 3,377 สาขา และ
รานคาที่ไดรับสิทธิชวงอาณาเขต 541 สาขา 

จุดแข็งของ ซีพี ออลล อยูที่ความเปนรานสะดวกซือ้ ที่เนนสินคาอาหารพรอมรับประทานและเครือ่งด่ืมเปนหลัก สินคา
ประเภทดังกลาว คิดเปนสัดสวนรอยละ 72.8 ของรายไดรวมในป 2555 นอกจากนี ้ซีพี ออลล ไดขยายการลงทุนไปในธุรกิจที่ชวย
สนับสนุนธุรกิจรานคาสะดวกซื้ออยางตอเนือ่งทั้งในดานการพัฒนาแบรนด การบริการ และการขยายชองทางการจัดจําหนายใหมๆ 
เชน การบริการรับชําระคาสินคาและคาบริการ การผลิตอาหารแชแข็งและเบเกอรี่ การบริหารการขนสงและกระจายสินคา การจัด
ฝกอบรม การใหบริการปรึกษาวางแผนกิจกรรมทางการตลาด การบริการดานสารสนเทศ และการสั่งซื้อสินคาผานทางแคตตาล็อก 

พัฒนาการทีส่ําคัญของ ซีพี ออลล 

ป การพัฒนา 

2531  ไดรับสิทธิการใชเครี่องหมายการคา “7-Eleven” จาก 7-Eleven, Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 กอต้ังบริษัทเพ่ือประกอบธุรกิจรานคาสะดวกซื้อภายใตเครีอ่งหมายการคา “7-Eleven” 

2533  เปดราน 7-Eleven สาขาแรก ในกรุงเทพมหานคร 

2541  จดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด 

 ฉลองการเปดราน 7-Eleven ครบ 1,000 สาขาในประเทศไทย 

2546  เขาจดทะเบียนในตลท. และกระจายหุนใหแกประชาชนท่ัวไป 

2552  เปดราน 7-Eleven ครบ 5,000 สาขาทําใหประเทศไทยเปนประเทศที่มีเครือขาย 7-Eleven ที่ใหญที่สุดเปน
อันดับ 3 ของโลก 

2555  ไดรับการคัดเลือกจากนิตรสารฟอรบส เอเชีย ใหเปน 1 ใน 50 บริษัทจดทะเบียนขนาดใหญที่มีผลงาน 

โดดเดนที่สุดในภมูิภาคเอเชยี-แปซิฟก (Asia’s Fab 50 Companies) เปนปที่ 2 ติดตอกัน 

 รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในกลุมผูดําเนินธรุกิจคาปลีกของเมืองไทย จากการประเมินจัดอนัดับรวมกันของ 
ยูโรมอนิเตอร อินเตอรเนชั่นแนล เคพีเอม็จ ีและนติยสาร รีเทลล เอเชีย ในงาน “Retail Asia-Pacific Top 
500 Ranking 2012 Awards” เปนปที่ 3 ติดตอกัน 
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2.1.2  โครงสรางการถือหุนของกลุม ซีพี ออลล 

ดวยเปาหมายการเปนผูนําในธรุกิจรานคาสะดวกซือ้ในประเทศไทย ซีพี ออลล ไดขยายการลงทุนไปในธุรกิจที่ชวยสนบัสนุนธุรกิจรานคาสะดวกซื้อหลายธุรกิจอยางตอเนื่อง  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซีพี ออลล มีโครงสรางธุรกิจ ดังนี ้

 

บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน)

Lotus Distribution Investment Ltd. (ธุรกิจลงทุน)

Successor Investments Ltd. (ธุรกิจลงทุน)

บริษัท เคานเตอร
เซอรวิส จํากัด

ตัวแทนรับชําระ
คาสินคา
และบริการ

บริษัท  
ซีพีแรม จํากัด

ผลิตและจําหนาย
อาหาร

แชแข็งและเบเกอรี่

บริษัท รีเทลลิงค
(ไทยแลนด) จํากัด

จําหนาย
และซอมแซม
อุปกรณคาปลีก

บริษัท โกซอฟท 
(ประเทศไทย) จํากัด

บริการดานระบบ
สารสนเทศ

บริษัท เอ็ม เอ
เอ็ม ฮารท จํากัด

บริการดาน
การตลาด

บริษัท
ศึกษาภิวัฒน จํากัด

บริการดาน
การศึกษา

บริษัท ไดนามิค แมน
เนจเมนท จํากัด

บริการขนสง
และกระจาย

สินคา

บริษัท ไทย
สมารทคารด จํากัด

ชําระคาสินคาและ
บริการผานบัตร
สมารทคารด

บริษัท
ปญญธารา จํากัด

จัดฝกอบรม
สัมมนาเชิงธุรกิจ

จัดฝกอบรม
สัมมนาเชิงธุรกิจ

ประเทศบริติช เวอรจิ้น 
ไอสแลนด

ประเทศฮองกง

ประเทศไทย

รอยละ 99.99

รอยละ 100.00

บริษัท
ออลล เทรนนิ่ง จํากัด

รอยละ 100.00

รอยละ 99.99 รอยละ 99.99 รอยละ 99.99 รอยละ 99.99 รอยละ 99.99 รอยละ 99.99 รอยละ 72.61 รอยละ 99.99 รอยละ 99.99
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ขอมูลโดยสรุปของบริษัทในเครือ ซีพี ออลล 

ที่มา:  รายงานประจําป 2555 ของ ซีพี ออลล 

  

ทุนเรียกชําระธุรกิจบริษัทยอย

บริษัทยอยในประเทศไทย

บริษัท เคานเตอรเซอรวิส จํากัด (CS) ตัวแทนรับชําระเงินคาสนิคา
และบริการ 70.0 ลานบาท

บริษัท ซีพีแรม จํากัด (CPRAM) ผลิตและจําหนายอาหาร
แชแข็งและเบเกอร่ี 600.0 ลานบาท

บริษัท ซีพี รีเทลลิงค จํากัด (CPR) จําหนาย
และซอมแซมอุปกรณคาปลีก 20.0 ลานบาท

บริษัท โกซอฟท (ประเทศไทย) จํากัด 
(GOSOFT) บริการดานระบบสารสนเทศ 20.0 ลานบาท

บริษัท เอ็ม เอ เอ็ม ฮารท จํากัด (MAM) บริการดานการตลาด 1.0 ลานบาท

บริษัท ศึกษาภิวฒัน จํากัด (SPW) บริการดานการศึกษา 810.0 ลานบาท

บริษัท ไดนามิค แมนเนจเมนท จํากัด 
(DM) บริการขนสงและกระจายสนิคา 2.0 ลานบาท

บริษัท ไทยสมารทคารด จํากัด (TSC) บริการชําระคาสนิคา
และบริการผานบัตรสมารทคารด 1,600.0 ลานบาท

บริษัท ปญญธารา จํากัด (PTR) จัดฝกอบรมสัมมนาทางวิชาการ 1.0 ลานบาท

บริษัท ออลล เทรนนิ่ง จํากัด (ATN) จัดฝกอบรมสัมมนาทางวิชาการ 1.0 ลานบาท

บริษัทยอยในตางประเทศ

Lotus Distribution Investment Ltd. (LDI) ธุรกิจลงทุน 116.2 ลานเหรียญสหรัฐ

Successor Investments Ltd. ธุรกิจลงทุน 116.2 ลานเหรียญฮองกง
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รายชือ่ผูถือหุนสูงสุด 10 รายแรกของ ซีพี ออลล 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 ซีพี ออลล มีทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย 8,986.3 ลานบาท เปนทุนชําระแลว 8,983.1 
ลานบาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 8,983,101,348 หุน โดยมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 1.0 บาท 

ลําดับ รายชือ่ผูถือหุน จํานวนหุน 
สัดสวนการถือหุน 

ตอหุนทั้งหมด (รอยละ) 
1. บริษัท ซี.พี. เมอรแชนไดซิ่ง จํากัด 2,901,205,800 32.3 
2. บริษัท เครอืเจรญิโภคภัณฑ จํากัด 1,014,577,400 11.3 
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 440,847,886 4.9 
4. State Street Bank Europe Ltd. 242,143,060 2.7 
5. AIA Company, Ltd.-Di-Life 240,000,000 2.7 
6. HSBC (Singapore) Nominees Pte Ltd. 194,322,667 2.2 
7. บริษัท ย ูเอ็น เอส อโกรเคมคีัล จาํกัด 180,000,000 2.0 
8. UOB Kay Hian (Hong Kong) Ltd. - Client Account 111,000,000 1.2 
9. State Street Bank and Trust Company 101,550,077 1.1 
10. The Bank of New York (Nominees) Ltd. - CGT Exempt 100,685,323 1.1 

 รวมผูถอืหุนรายใหญ 10 รายแรก 5,526,332,213 61.5 
ที่มา: ตลท. 
หมายเหตุ: ขอมูล ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2556 

โครงสรางคณะกรรมการบริษัทของ ซีพี ออลล 

ลําดับ รายชือ่คณะกรรมการบริษัท ตําแหนง 

1. ศ. ดร. โกเมน ภัทรภิรมย กรรมการอิสระ 

2. นายปรีดี บุญยัง กรรมการอิสระ 

3. นายผดุง เตชะศรนิทร กรรมการอิสระ 

4. ศ. ศุภชัย พิศิษฐวานิช กรรมการอิสระ 

5. พล.ต.อ. พัชรวาท วงษสุวรรณ กรรมการอิสระ 

6. นายธนินท เจียรวนนท ประธานกรรมการ 

7. นายกอศักด์ิ ไชยรัศมศีักด์ิ รองประธานกรรมการ 

8. นายอดิเรก ศรีประทักษ กรรมการ 

9. นายอํารุง สรรพสิทธิ์วงศ กรรมการ 

10. นายสุภกิต เจียรวนนท กรรมการ 

11. นายณรงค เจยีรวนนท กรรมการ 

12. ดร. ประเสรฐิ จารุพนิช กรรมการ 

13. นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล กรรมการ  

14. นายปยะวัฒน ฐิตะสัทธาวรกุล กรรมการ  

15. นายธานินทร บูรณมานิต กรรมการ 

ที่มา:  ตลท. 
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2.1.3 สรุปฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานของ ซีพี ออลล (งบการเงินรวม) 

หนวย: ลานบาท 2553(1) 2554 2555 
ไตรมาส 1 

2555(2) 
ไตรมาส 1 

2556 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็         

รายไดจากการขายสินคาและการใหบริการ 134,954.8 155,359.9 188,702.0 43,014.4 50,439.1 
รายไดอืน่ๆ 5,783.9 6,529.9 9,113.6 1,660.0 2,465.9 
รวมรายได 140,738.7 161,889.8 197,815.6 44,674.4 52,905.0 

ตนทุนขายสินคา 101,396.4 116,862.6 140,091.2 31,966.2 37,388.9 
คาใชจายในการขายและการบริหาร 30,185.2 34,032.4 43,736.3 9,167.1 11,581.5 
รวมคาใชจาย 131,581.6 150,895.0 183,827.5 41,133.3 48,970.4 

กําไรกอนหักตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได 9,157.1 10,994.8 13,988.1 3,541.1 3,934.6 
กําไรสุทธิ 6,669.8 8,013.3 11,057.3 2,756.7 3,193.3 

กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน (หนวย: บาท) 0.74(4) 0.89(4) 1.23 0.31 0.35 
งบแสดงฐานะการเงิน    
สินทรัพยหมนุเวียน 30,712.9 36,404.1 48,854.3 40,462.4 48,591.7 
สินทรัพยไมหมนุเวียน 17,191.2 18,936.8 22,944.2 19,665.6 24,853.6 
รวมสินทรัพย 47,904.1 55,340.9 71,798.5 60,128.0 73,445.3 

หนี้สินหมุนเวียน 27,369.3 30,479.1 41,024.7 32,326.2 39,148.1 
หนี้สินไมหมนุเวียน 2,576.6 3,162.9 3,787.7 3,466.3 3,938.0 
รวมหน้ีสิน 29,945.9 33,642.0 44,812.4 35,792.5 43,086.1 

สวนไดเสียที่ไมมอีํานาจควบคุม 202.5 208.2 242.3 209.3 262.2 
รวมสวนของผูถือหุน 17,958.2 21,698.9 26,986.1 24,335.5 30,359.2 

งบกระแสเงินสด    

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 12,339.9 12,590.1 23,031.6 5,868.2 2,180.3 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (3,872.6) (9,637.8) (8,502.2) (1,052.0) (2,637.3) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน (5,402.2) (4,491.0) (5,614.6) 5.2 0.0 
เงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ 3,065.1 (1,538.7) 8,914.7 4,821.4 (457.0) 

อัตราสวนทางการเงินทีส่ําคัญ (รอยละ)   

การเติบโตของรายไดรวม 20.1 15.0 22.2 14.8 18.4 
การเติบโตของกําไรสุทธ ิ 33.0 20.1 38.0 32.2 15.7 
อัตรากําไรข้ันตน 24.9 24.8 25.8 25.7 25.9 
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน 6.5 6.8 7.1 7.9 7.4 
อัตรากําไรสุทธ ิ 4.7 4.9 5.6 6.2 6.0 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย(3) 14.4 15.5 17.3 20.0 19.1 
อัตราผลตอบแทนผูถอืหุน(3) 36.5 40.8 45.7 50.2 47.0 
หมายเหตุ: (1) งบการเงินป 2553 ฉบับปรับปรุงใหม  

(2) งบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จในไตรมาสแรกป 2555 ไดรับการปรับปรุงใหม 
(3) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย และอัตราผลตอบแทนผูถือหุนคํานวณจากคาเฉลี่ยสินทรัพย และสวนของผูถือหุน  
(4) ซีพี ออลลประกาศจายหุนปนผลระหวางป 2555 และไดปรับปรุงจํานวนหุนสําหรับป 2553 และ 2554 จาก 4,493,148,024 หุนเปน 8,983,101,348 หุน 
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ผลการดําเนินงานในอดีตของ ซีพี ออลล 

 รายได 

ในป 2555 ซีพี ออลล มีรายไดรวม 197,815.6 ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 22.2 จากป 2554 ซึ่งมีรายไดรวม 161,889.8
ลานบาท การเติบโตของรายไดเปนผลสืบเนือ่งมาจากการขยายเครือขายสาขาของรานคา 7-Eleven อยางตอเนือ่ง และการเติบโต
ของยอดขายของสาขาที่เปดเกิน 1 ป หรือสาขาเดิม (“Same Store Sales Growth” หรือ “SSSG”) ในป 2555 ซีพี ออลลไดขยาย
สาขาเพ่ิมข้ึน 546 สาขา ซึ่งมากกวาเปาหมายท่ีต้ังไวที่ 500 สาขา รายไดจากการขายสินคาและการใหบริการเพ่ิมข้ึนรอยละ 21.5 
จาก 155,359.9 ลานบาท ในป 2554 เปน 188,702.0 ลานบาทในป 2555 โดยมียอดขายเฉล่ียตอสาขาเดิมตอวันเพ่ิมข้ึนรอยละ
11.5 จาก 82,265 บาทตอสาขาตอวันในป 2554 เปน 91,781 บาทตอสาขาตอวันในป 2555 

ซีพี ออลล มีรายไดรวม 161,889.8 ลานบาท ในป 2554 เพ่ิมข้ึนรอยละ 15.0 จากป 2553 ซึ่งมีรายไดรวม 140,738.7
ลานบาท ถึงแมวาในป 2554 ประเทศไทยประสบเหตุการณอุทกภัยรายแรง ซีพี ออลล ยังสามารถขยายสาขาไดถงึรอยละ 97.2 
ของแผนการขยายสาขาที่วางไว 500 สาขาตอป รายไดจากการขายสินคาและการใหบริการเพ่ิมข้ึนรอยละ 15.1 จาก 134,954.8
ลานบาท ในป 2553 เปน 155,359.9 ลานบาทในป 2554 โดยมี SSSG เทากับรอยละ 4.8 ซึ่งเปนผลมาจากยอดซื้อเฉลีย่ตอบิล 
(Average spending per ticket) ที่เพ่ิมข้ึนจากประมาณ 51 บาทตอบิลในป 2553 เปน 54 บาทตอบิลในป 2554 และจากจํานวน
ลูกคาที่เขารานเพ่ิมข้ึนจาก 1,221 คนตอรานตอวันในป 2553 เปน 1,224 คนตอรานตอวันในป 2554 

รายไดรวมสําหรบัไตรมาสที่ 1 ป 2556 เทากับ 52,905.0 ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 18.4 จากไตรมาสที่ 1 ป 2555 ซึ่งมี
รายไดรวม 44,674.4 ลานบาท รายไดจากการขายสินคาและการใหบริการของไตรมาสที่ 1 เพ่ิมข้ึนรอยละ 17.3  จาก 43,014.4 
ลานบาท ในป 2555 เปน 50,439.1 ลานบาทในป 2556 ทั้งนี้ ยอดซื้อเฉลีย่ตอบิลเพ่ิมข้ึนจาก 55 บาทตอครั้ง ในไตรมาสที่ 1 ป 
2555 เปน 59 บาทตอบิล ในป 2556 สงผลใหยอดขายเฉล่ียตอสาขาเดิมตอวันเพ่ิมข้ึนรอยละ 11.8 

 ตนทุนขาย 

ซีพี ออลล มีตนทุนขายสินคาในป 2555 เทากับ 140,091.2 ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 19.9 จาก 116,862.6 ลานบาท 
ในป 2554 ซึ่งเปนผลมาจากการขยายสาขา อยางไรก็ตาม อตัราการเติบโตของตนทุนขายสินคาอยูในระดับที่ตํ่ากวาอัตราการ
เติบโตของรายไดรวม ซึ่งเปนผลมาจากการบริหารตนทุนอยางมีประสิทธภิาพ การพัฒนากระบวนการคัดเลือกสินคา และการเพ่ิม
สัดสวนสินคาอาหารสําเร็จรูปพรอมรับประทานทีม่ีอัตรากําไรที่สูงกวา 

การขยายสาขาในป 2554 สงผลใหตนทุนขายสินคาเพ่ิมข้ึนรอยละ 15.3 เปน 116,862.6 ลานบาท จาก 101,396.4 
ลานบาทในป 2553 

ตนทุนขายสินคาในไตรมาสที่ 1 ของป 2556 มีมูลคา 37,388.9 ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 17.0 จากไตรมาสเดียวกัน ใน
ป 2555 ซึ่งมีมูลคา 31,966.2 ลานบาท อัตรากําไรข้ันตนของไตรมาสแรกพัฒนาจากรอยละ 25.7 ในป 2555 เปนรอยละ 25.9 ในป 
2556 เนื่องจากอตัรากําไรของสินคากลุมอาหารและเครื่องด่ืมทีเ่พ่ิมข้ึนรอยละ 0.3 และอัตรากําไรของเครื่องอุปโภคทีเ่พ่ิมข้ึนรอยละ 
0.4 มาเปนรอยละ 25.8 และ 24.3 ตามลําดับ 

 คาใชจายในการขายและการบริหาร (“SG&A”) 

ซีพี ออลล มีคาใชจายในการขายและการบริหารสําหรับป 2555 รวมทั้งส้ิน 43,736.3 ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 28.5 
จากป 2554 ซึ่งมี 34,032.4 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากจํานวนสาขาที่เปดใหม ซึ่งในป 2555 มีการเปดสาขามากกวาป 
2554  ถึง  60 สาขา  ดังนั้น  สัดสวนคาใชจายในการขายและการบริหารตอรายไดรวมจึงเพ่ิมข้ึนจากรอยละ  21.4  ในป 2553 เปน 
รอยละ 22.1 ในป 2555 

คาใชจายในการขายและการบริหารเพ่ิมข้ึนรอยละ 12.8 จาก 30,185.2 ลานบาทในป 2553 เปน 34,032.4 ลานบาทใน
ป 2554 ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการขยายตัวของรานคาและยอดขายที่เพ่ิมข้ึนซึ่งนําไปสูการเพ่ิมข้ึนของคาใชจายสาธารณูปโภคและ
คาใชจายวัสดุส้ินเปลือง 
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คาใชจายในการขายและการบริหารสําหรับไตรมาสที่ 1 ป 2556 เทากับ 11,581.5 ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 26.3 จาก 
9,167.1 ลานบาทในไตรมาสเดียวกัน ป 2555 มสีาเหตุหลักมาจากการข้ึนคาแรงงานข้ันตํ่า สงผลใหอัตราสวนของคาใชจายในการ
ขายและการบริหารตอรายไดเพ่ิมข้ึนจากรอยละ 20.5 ในป 2555 เปน 21.9 ในป 2556 ไตรมาสเดียวกัน 

 กําไรสุทธิ 

ในป 2555 บริษัทมีกําไรสุทธิเทากับ 11,057.3 ลานบาทหรือคิดเปนกําไรตอหุน 1.23 บาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 38.0 จากป 
2554 ซึ่งมีกําไรสุทธิเทากับ 8,013.3 ลานบาท หรือคิดเปนกําไรตอหุน 1.78 บาท อัตราการเติบโตของกําไรสุทธสูิงกวาอัตราการ
เติบโตของรายไดรวมที่รอยละ 22.2 สะทอนใหเห็นถึงประสทิธิภาพและความสามารถในการบริหารจัดการตนทุนของ ซีพี ออลล 
สงผลใหอัตรากาํไรสุทธเิพ่ิมข้ึนจากรอยละ 4.9 ในป 2554 เปนรอยละ 5.6 ในป 2555 

กําไรสุทธิของ ซพีี ออลล ในป 2554 เทากับ 8,013.3 ลานบาท หรือคิดเปนกําไรตอหุน 0.89 บาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 20.1 
จาก 6,669.8 ลานบาท หรือคิดเปนกําไรตอหุน 0.74 บาท ในป 2553 ซึ่งเปนผลมาจากคาใชจายที่เพ่ิมข้ึนในสัดสวนที่นอยกวา
รายได 

กําไรสุทธิสําหรับไตรมาสที่ 1 ป 2556 เทากับ 3,193.3 ลานบาท หรือคิดเปนกําไรตอหุน 0.35 บาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 
15.8 จาก 2,756.7 ลานบาท หรือคิดเปนกําไรตอหุน 0.31 บาท ในไตรมาสเดียวกัน ป 2555 

ฐานะทางการเงินของ ซีพี ออลล 

 สินทรพัย 

ซีพี ออลล มีสินทรัพยรวม ณ ส้ินไตรมาสแรกของป 2556 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 2554 และ 2553 เทากับ 
73,445.3 ลานบาท 71,798.5 ลานบาท 55,340.9 ลานบาท และ 47,904.1 ลานบาท ตามลําดับ โดยคิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 
2.3 ในไตรมาสแรกป 2556 รอยละ 29.7 ในป 2555 และ รอยละ 15.5 ในป 2554 ซึ่งเปนผลมาจากการเติบโตของธุรกิจ และการ
ขยายเครือขายสาขาใหมเปนหลัก 

 หน้ีสินรวม 

ซีพี ออลล มีหนี้สินรวม ณ ส้ินไตรมาสแรกของป 2556 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 2554 และ 2553 เทากับ 43,086.1 
ลานบาท 44,812.4 ลานบาท 33,642.0 ลานบาท และ 29,945.9 ลานบาท ตามลําดับ แนวโนมที่เพ่ิมข้ึนของหนี้สินรวมมีสาเหตุหลัก
จากการเพ่ิมข้ึนของเจาหนี้การคาเนื่องจากการเพ่ิมข้ึนของยอดขาย 

 สวนของผูถอืหุน 

สวนของผูถอืหุนของ ซีพี ออลล ณ ส้ินไตรมาสแรกของป 2556 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 2554 และ 2553 เทากับ 
30,359.2 ลานบาท 26,986.1 ลานบาท 21,698.9 ลานบาทและ 17,958.2 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งคิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 
12.5 ในไตรมาสแรกของป 2556 รอยละ 24.4 ในป 2555 และรอยละ 20.8 ในป 2554 โดยการเพ่ิมข้ึนนี้มีสาเหตุมาจากการท่ีบริษัท
สามารถทํากําไรจากการดําเนินธรุกิจไดเพ่ิมข้ึน 

การวิเคราะหงบกระแสเงินสดของ ซีพี ออลล 

 กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน 

ในป 2555 ซีพี ออลล มีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานเทากับ 23,031.6 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจาก 12,590.1 
ลานบาทในป 2554 คิดเปนรอยละ 82.9 ซึ่งเปนผลมาจากการบริหารเงินทุนหมนุเวียนทีม่ีประสิทธิภาพมากข้ึน สงผลใหวงจรเงินสด 
(Cash Cycle) ของ ซีพี ออลล มีระยะเวลาติดลบเพ่ิมข้ึนจาก 48 วัน ในป 2554 เปน 51 วัน ในป 2555 ทั้งนีสื้บเนื่องมาจาก
ระยะเวลาขายสินคา (Inventory days) ที่ลดลงจาก 24 วันในป 2554 เปน 23 วันในป 2555 และระยะเวลาชําระหนีเ้จาหนี้การคา 
(Account payable days) ที่ยาวข้ึนจาก 72 วันในป 2554 เปน 74 วันในป 2555 
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ในป 2554 กระแสเงินสดสุทธจิากกิจกรรมดําเนินงานมีมูลคา 12,590.1 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากป 2553 ซึ่งมีมูลคา 
12,339.9 ลานบาท คิดเปนการเพิ่มข้ึนที่รอยละ 2.0 ทั้งนี้เปนผลมาจากการบริหารจัดการเงินทุนทีดี่ของซีพี ออลล ที่มีวงจรเงินสด
ระยะเวลาติดลบ 48 วันซึ่งประกอบดวย ระยะเวลาขายสินคา 24 วัน และ ระยะเวลาชําระหนี้เจาหนี้การคา 72 วัน 

สําหรับไตรมาสที ่1 ป 2556 มีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานเทากับ 2,180.3 ลานบาท ลดลงจาก 5,868.2 ลานบาท
ในชวงเวลาเดียวกันของปกอน วงจรเงินสดมีระยะเวลาติดลบเพ่ิมข้ึนจาก 46 วันในไตรมาสแรกของป 2555 เปน 49 วันในชวง
เดียวกันของป 2556 เนื่องจากการมีระยะเวลาชําระหนี้เจาหนี้การคาที่ยาวข้ึน 

 กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทนุ 

ในป 2555 กระแสเงินสดที่ใชไปในกิจกรรมลงทุนเทากับ 8,502.2 ลานบาท ลดลงรอยละ 11.8 จาก 9,637.8 ลานบาท
ในป 2554 เนื่องจากการจําหนายเงินลงทนุชั่วคราวในสินทรัพยทีม่ีสภาพคลองสูงและเครื่องมือทางการเงินที่มอีายมุากกวา 1 ปที่
เพ่ิมข้ึน สงผลใหมีกระแสเงินสดเขาจํานวน 7,624.1 ลานบาทในป 2555 

กระแสเงินสดทีใ่ชในกิจกรรมลงทนุเทากับ 9,637.8 ลานบาทในป 2554 เพ่ิมข้ึนรอยละ 148.9 จาก 3,872.6 ลานบาท
ในป 2553 อันเปนผลมาจากการเปดสาขาเพ่ิมข้ึน การซ้ือที่ดิน และปรับปรุงอาคารและรานคา 

กระแสเงินสดทีใ่ชไปในกิจกรรมลงทุนสําหรับไตรมาสที่ 1 ป 2556 และ 2555 คิดเปน 2,637.3 ลานบาท และ 1,052.0 
ลานบาท ตามลําดับ การเพ่ิมข้ึนของกระแสเงนิสดที่ใชไปในกิจกรรมลงทนุดังกลาวเปนผลมาจากแผนการขยายสาขาอยางรวดเร็ว
ในป 2556 ซึ่งในไตรมาสที่ 1 ไดเปดสาขาใหมคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 43.8 ของแผนการเปดสาขาทั้งป 

 กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน 

ในป 2555 ซีพี ออลล มีกระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 5,614.6 ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 25.0 จาก 4,491.0 
ลานบาทในป 2554 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการจายเงินปนผลใหผูถือหุนมูลคา 1,122.7 ลานบาท ในป 2555 ซึ่งเพ่ิมข้ึนรอยละ 
25.0 จากเงินปนผลทั้งหมดที่จายในป 2554 

ในป 2554 ซีพี ออลล มีกระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 4,491.0 ลานบาท ลดลงรอยละ 16.9 จาก 5,402.2 
ลานบาทในป 2553 เนื่องจากเงินปนผลจาย 1.0 บาทตอหุนในป 2554 

กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน สําหรับไตรมาสที่ 1 ป 2556 คิดเปน 0.0 ลานบาท ซึ่งลดลง เนื่องจากการเบิก
ถอนชําระคืนเงินกูสุทธิที่มีปรมิาณนอย เมื่อเทยีบกับการเบิกถอนชําระคืนเงินกูสุทธิที ่5.2 ลานบาท ในชวงเวลาเดียวกันในป 2555 
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2.2 ขอมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ 

2.2.1 ภาพรวมการประกอบธุรกิจและพัฒนาการทีส่ําคัญของแม็คโคร 

แม็คโคร จดทะเบียนต้ังข้ึนเมื่อป 2531 และเขาจดทะเบียนในตลท.ในป 2537 ปจจุบันแม็คโครประกอบธรุกิจศนูย
จําหนายสินคาแบบชําระเงินสดและบริการตนเอง (“Cash & Carry”) ที่ใหญที่สุดในประเทศไทยภายใตช่ือ “แม็คโคร” โดยมุงเนน
กลุมลูกคาประเภทรานคาปลีกรายยอย (“รานโชหวย”) โรงแรม รานอาหาร และจดัเล้ียง (“HoReCa”) และกลุมธุรกิจบริการหรือ
สํานักงาน  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีสาขารวมท้ังหมด 57 สาขา ซึ่งแบงเปน 11 สาขาในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล และ 46 สาขาในตางจังหวัด โดยมีภายใตพ้ืนที่การขายทั้งหมดประมาณ 443,000 ตารางเมตร นอกจากนี ้แม็คโครยังมี
รานจําหนายอาหารแชแข็งขนาดเล็ก “สยามโฟรเซน” จํานวน 5 แหง ภายใตการจัดจําหนายสินคาแบบระบบสมาชิก แม็คโคร ไดมี
การพัฒนาฐานลูกคารวมกวา 2.4 ลานคน ณ ส้ินป 2555 

ในชวงปที่ผานมา ธุรกิจการใหบรกิารดานอาหารของไทย (Food Services Industry) มีแนวโนมการขยายตัวที่เดนชดั 
โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรรมในการรับประทานอาหารนอกบานบอยข้ึน การขยายตัวในกลุมผูมรีายไดระดับกลาง และการ
ขยายตัวของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว จากปจจัยดังกลาว ประกอบกับจุดเดนในธุรกิจบริการดานอาหารของแม็คโคร บริษัทฯ จึง
เดินหนาพัฒนาธุรกิจอยางตอเนือ่ง เพ่ือกาวข้ึนสูผูประกอบการธุรกิจดานอาหารช้ันนํา แมค็โครไดมุงมั่นพัฒนาแผนงานเพ่ือ
เสริมสรางศักยภาพของธุรกิจการใหบริการดานอาหารของบริษัทฯ อาทิเชน การพัฒนาสาขาใหมภายใตรูปแบบศูนยจําหนายสินคา
ฟูดเซอรวิส (Foodservice) และสยามโฟรเซน อีกทั้งยังจัดต้ังหนวยงานฟูดเซอรวิสเพ่ือการขยายฐานธุรกิจในกลุมอุตสาหกรรม
อาหารตอไป 

โครงสรางการประกอบธรุกิจของกลุมบริษัทฯ มีดังนี้ 

 
ที่มา:  รายงาน 56-1 ป 2555 ของ แม็คโคร 

  

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

บริษัท สยามฟูด เซอรวิส จํากัด (SFS)

นําเขาและจําหนายผลิตภัณฑอาหาร
แชแข็งและแชเย็นคณุภาพสูง
ทุนชําระแลว 45.0 ลานบาท

รอยละ 99.99

บริษัท วีนาสยาม ฟูด จํากัด (VSF)

ประกอบธุรกิจทางการคา จัดจําหนายนําเขา 
และสงออกผลิตภัณฑ

ดานอาหารในประเทศเวียดนาม
ทุนชําระแลว 300,000.0 เหรียญสหรัฐ

รอยละ 100.00

จําหนายสินคาแบบชําระเงินสด และบริการ
ตนเองใหแกลูกคาระบบสมาชิก
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พัฒนาการทีส่ําคัญของแม็คโคร 

ป การพัฒนา 

2531  จดทะเบียนกอต้ังบริษัทฯ ดวยทุนจดทะเบียน 750.0 ลานบาท 

2532  เปดแม็คโครสาขาแรกที่ลาดพราว 

2537  เพ่ิมทุนจดทะเบียนเปน 2,400.0 ลานบาท 

 เขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลท. 

2548  เขาลงทุนรอยละ 99.9 ในบริษัท สยามฟูด เซอรวิส จํากัด 

2553  เปดรานจําหนายอาหารแชแข็งนํารอง ภายใตช่ือ สยามโฟรเซน ทีจ่ังหวัดเชียงใหม โดยมุงเนนกลุมลูกคา
HoReCa 

2555  เปดสาขานํารองของแม็คโคร ฟูดเซอรวิส ที่หัวหิน ซึ่งเปนรูปแบบสาขาใหม เพ่ือตอบสนองความตองการ
ของกลุมลูกคา HoReCa 

 จัดต้ังบริษัท วีนาสยาม ฟูด จํากัด ข้ึนที่เวียดนาม โดยถือหุนรอยละ 100.0 

 ปรับเปลี่ยนรูปแบบแผนกสนิคาอปุโภคในศนูยจัดจําหนายสินคาแม็คโคร 

2.2.2 โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัทฯ 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 แม็คโคร มีทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย 2,400.0 ลานบาท ประกอบดวยหุนสามญั 
240.0 ลานหุน โดยมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 10.0 บาท และเรยีกชําระเต็มมูลคาแลว โดยมีผูถือหุนรายใหญ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 
2556 ดังตอไปนี ้

รายชือ่ผูถือหุนสูงสุด 10 รายแรกของแม็คโคร 

ลําดับ รายชือ่ผูถือหุน จํานวนหุน 
สัดสวนการถือหุน 

ตอหุนทั้งหมด (รอยละ) 

1 บริษัท สยามแมค็โคร โฮลด้ิง (ประเทศไทย) จํากัด 132,015,140 55.0 

2 บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) 26,719,960 11.1 

3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 12,362,915 5.2 

4 Morgan Stanley & Co. International Plc. 6,960,700 2.9 

5 สํานักงานประกันสังคม (2 กรณี) 6,737,100 2.8 

6 Credit Suisse Securities (Europe) Limited 5,784,161 2.4 

7 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 2,600,000 1.1 

8 CPF Investment Limited 2,421,262 1.0 

9 Raffles Nominees (Pte) Limited 2,067,600 0.9 

10 AIA Company Limited-APEX 1,700,000 0.7 

 รวมผูถอืหุนรายใหญ 10 รายแรก 199,368,838 83.1 
ที่มา: บริษัทฯ 
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โครงสรางการถือหุนปจจบุันและภายหลังยื่นคําเสนอซ้ือ 

 
หมายเหตุ: ภายหลังการทําคําเสนอซื้อ หากมีผูแสดงเจตนาขายหุนของกิจการทัง้หมดตามจํานวนที่  ซพีี ออลล เสนอซื้อจะทําให ซพีี ออลล เปนผูถอืหุนรอยละ 100.0 ของ
จํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกิจการ 

โครงสรางคณะกรรมการบริษัทของแม็คโคร 

ลําดับ รายชือ่คณะกรรมการบริษัท ตําแหนง 

1. นายอาสา สารสิน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ 
2. นายกอศักด์ิ ไชยรัศมศีักด์ิ รองประธานกรรมการที่ 1 
3. นางสุชาดา อิทธจิารุกุล รองประธานกรรมการที่ 2 
4. นางเสาวลักษณ ถิฐาพันธ กรรมการ 
5. นายพิทยา เจยีรวิสิฐกุล กรรมการ 
6. นายฟลลิป วิลเลียม คอกซ กรรมการ 
7. นายปยะวัฒน ฐติะสัทธาวรกุล กรรมการ 
8. ดร. ประเสรฐิ จารุพนิช กรรมการ 
9. นายชวลิต อัตถศาสตร กรรมการอิสระ  
10. นายอรรถพร ขายมาน กรรมการอิสระ  
11. นายธีระ วิภูชนิน กรรมการอิสระ  
12. ดร. ชัยวัฒน วิบูลยสวัสด์ิ กรรมการอิสระ 
13. นายโชติ โภควนิช กรรมการอิสระ 
14. นายสุภกิต เจยีรวนนท กรรมการ 
15. นายศุภชยั เจียรวนนท กรรมการ 
16. นายณรงค เจยีรวนนท กรรมการ 
17. นายอดิเรก ศรีประทักษ กรรมการ 
18. นายอํารุง สรรพสิทธิ์วงศ กรรมการ 

ที่มา:  แม็คโคร (12 กรกฎาคม 2556) 

โครงสรางปัจจบุนั (กอนยื่นคาํเสนอซ้ือ)

บริษทั ซีพี ออลล จาํกดั 
(มหาชน)

บริษทั โอเอชที 
จาํกดั

บริษทั สยามแมค็โคร โฮลด้ิง 
(ประเทศไทย) จาํกดั

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั 
(มหาชน)

รอยละ 100.00

รอยละ 50.99

รอยละ 55.01

รอยละ 11.13

รอยละ 49.01

โครงสรางหลงัการทาํรายการ (หลงัยื่นคาํเสนอซ้ือ)

บริษทั ซีพี ออลล 
จาํกดั (มหาชน)

บริษทั โอเอชที 
จาํกดั

บริษทั สยามแมค็โคร โฮลด้ิง 
(ประเทศไทย) จาํกดั

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั 
(มหาชน)

รอยละ 100.00

รอยละ 50.99

รอยละ 55.01

รอยละ 44.99

รอยละ 49.01
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2.2.3. สรุปฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานของแม็คโคร (งบการเงินรวม) 

  

หนวย: ลานบาท 2553 2554 2555 
ไตรมาส 1 

2555(1) 
ไตรมาส 1 

2556 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็         

รายไดจากการขายสินคาและการใหบริการ 88,187.6 99,101.5 114,332.7 27,801.9 31,304.4 
รายไดอืน่ 476.0 568.5 623.1  151.1 164.0 
รวมรายได 88,663.6 99,670.0 114,955.8 27,953.0 31,468.4 

ตนทุนขายสินคา 80,148.4 89,402.4 102,760.4 25,100.2 28,086.8 
คาใชจายในการขายและการบริหาร 5,640.6 6,076.2 7,418.7 1,698.2 2,054.6 
คาใชจายทีเ่ก่ียวของกับการจัดการน้ําทวม - 238.1 - - - 
รวมคาใชจาย 85,789.0 95,716.7 110,179.1 26,798.4 30,141.4 

กําไรกอนหักตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได 2,874.6 3,953.3 4,776.7 1,154.6 1,327.0 
กําไรสุทธิ 1,881.0 2,604.4 3,555.9 874.8 1,009.8 

กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน (หนวย: บาท) 7.84 10.85 14.82 3.65 4.21 
งบแสดงฐานะการเงิน    

สินทรัพยหมนุเวียน 12,227.2 14,585.4 14,687.6 13,889.9 16,114.7 
สินทรัพยไมหมนุเวียน 13,264.5 15,734.0 17,397.0 15,958.4 18,183.9 
รวมสินทรัพย 25,491.7 30,319.4 32,084.6 29,848.3 34,298.6 

หนี้สินหมุนเวียน 15,948.9 20,248.6 21,001.3 18,914.1 21,998.4 
หนี้สินไมหมนุเวียน 366.7 390.3 426.7 389.8 428.5 
รวมหน้ีสิน 16,315.6 20,638.9 21,428.0 19,303.9 22,426.9 

รวมสวนของผูถือหุน 9,176.1 9,680.5 10,656.6 10,544.4 11,871.7 

งบกระแสเงินสด    

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 4,850.7 5,596.5 5,166.3 229.2 1,989.6 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (1,481.0) (3,319.4) (2,831.4) (469.0) (765.8) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน (1,084.0) (1,282.4) (2,567.4) 51.9 6.9 
เงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ 2,285.7 994.7 (232.5) (187.9) 1,230.7 

อัตราสวนทางการเงินทีส่ําคัญ (รอยละ)    

การเติบโตของรายไดรวม 13.1 12.4 15.3 17.4 12.6 
การเติบโตของกําไรสุทธ ิ 23.2 38.5 36.5 27.7 15.4 
อัตรากําไรข้ันตน 7.3 8.0 8.4 7.9 8.6 
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน 3.3 4.2 4.2 4.2 4.3 
อัตรากําไรสุทธ ิ 2.1 2.6 3.1 3.1 3.2 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย(2) 7.8 9.3 11.4 11.6 12.2 
อัตราผลตอบแทนผูถอืหุน(2) 21.0 27.6 35.0 34.6 35.9 
ที่มา: รายงาน 56-1 ป 2555 ของบริษัทฯ และ SETSMART 

หมายเหตุ:  (1) งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในไตรมาสแรกป 2555 ไดรับการปรับปรุงใหม 
 (2) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย และอัตราผลตอบแทนผูถือหุนคํานวณจากคาเฉลี่ยสินทรัพย และสวนของผูถือหุน 
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ผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของแม็คโคร 

 รายได 

ในป 2555 แม็คโคร มีรายไดรวม 114,955.8 บาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 15.3 จาก 99,670.0 ลานบาทในป 2554 ซึ่งมีสาเหตุ
หลักมาจากการเปดสาขาใหม การพัฒนาลูกคา และการพัฒนาผลิตภัณฑเพ่ือตอบสนองความตองการของกลุมลูกคาหลัก รวมทั้ง
การปรับปรุงการขยายพ้ืนที่ขายในสาขาเดิม SSSG มีการปรับเพ่ิมข้ึนเล็กนอยจากรอยละ 8.4 ในป 2554 เปนรอยละ 8.5 ในป 
2555 เนื่องจากการเติบโตที่แข็งแกรงของยอดขายของผลิตภัณฑกลุมอาหารสด 

รายไดรวมในป 2554 เพ่ิมข้ึนรอยละ 12.4 จาก 88,663.6 ลานบาทในป 2553 ซึ่งเปนผลจากการเปดสาขาใหมและการ
เติบโตในสาขาเดิม โดย SSSG คิดเปนรอยละ 8.4 ในป 2554 เพ่ิมข้ึนจากรอยละ 6.9 จากป 2553 อันเปนผลมาจากการเพ่ิม
ประสิทธภิาพการดําเนินงานในหลายๆ ดานอยางตอเนื่อง เชน การพัฒนาลูกคา (Customer development) การเลือกสรร
ผลิตภัณฑ (Product assortment) การบริหารจัดการสินคาเพ่ือจําหนายในชวงทีเ่กิดเหตุการณอุทกภยั และการพัฒนารูปแบบสาขา
ใหมเพ่ือตอบสนองตามความตองการของกลุมลูกคา 

รายไดรวมสําหรบัไตรมาสที่ 1 ป 2556 เทากับ 31,468.4 ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 12.6 จาก 27,953.0 ลานบาทใน
ชวงเวลาเดียวกันของป 2555 

 ตนทุนขายสินคา 

บริษัทฯ มีตนทุนขายสินคาในป 2555 ทั้งส้ิน 102,760.4 ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 14.9 เมือ่เทยีบกับป 2554 ที่มีตนทนุ
ขายสินคาอยูที ่89,402.4 ลานบาท อัตราสวนกําไรข้ันตนคิดเปนรอยละ 8.4 เพ่ิมข้ึนจากรอยละ 8.0 ในป 2554 ซึ่งเปนผลจากการ
คัดเลือกผลิตภณัฑโดยมุงเนนกลุมลูกคา HoReCa และการเพ่ิมข้ึนของยอดขายสินคาภายใตแบรนดของบริษัทฯ 

ตนทุนขายสนิคาเพ่ิมข้ึนรอยละ 11.5 จาก 80,148.4 ลานบาทในป 2553 เปน 89,402.4 ลานบาทในป 2554 ซึ่งเปนผล
มาจากการเปดสาขาใหม และคาใชจายในการเชาศูนยกระจายสินคา ("DC") ช่ัวคราว 2 แหงในชวงวิกฤตการณอุทกภัย      
อยางไรก็ตาม อตัรากําไรข้ันตนมกีารขยายตัวจากรอยละ 7.3 ในป 2553 เปนรอยละ 8.0 ในป 2554 เนื่องจากการเพ่ิมสัดสวนของ
สินคาอุปโภคที่มอีัตรากําไรที่สูงกวา 

สําหรับไตรมาสที ่ 1 ป 2556 บริษัทฯ มีตนทุนขายสินคารวมทั้งส้ิน 28,086.8 ลานบาทเพ่ิมข้ึนรอยละ 11.9 จาก 
25,100.2 ลานบาทจากชวงเวลาเดียวกันในป 2555 อัตราสวนกําไรข้ันตนปรับตัวเพ่ิมข้ึนจากรอยละ 7.9 ในไตรมาสแรกของป 2555 
เปนรอยละ 8.6 ในชวงเวลาเดียวกันในป 2556 

 คาใชจายในการขายและการบริหาร 

ในป 2555 บริษัทฯ มีคาใชจายในการขายและการบริหารรวมทัง้ส้ิน 7,418.7 ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 22.1 จาก 
6,076.2 ลานบาท ซึ่งไมรวมคาใชจายที่เก่ียวของกับสถานการณน้าํทวมในป 2554 จํานวน 238.1 ลานบาท โดยคาใชจายทีเ่พ่ิมข้ึน
เปนผลมาจากคาใชจายของสาขาใหม การเพ่ิมข้ึนของคาไฟฟา คาแรงงานข้ันตํ่า และคาใชจายที่เก่ียวของกับคาแรงงานข้ันตํ่า 
สงผลใหสัดสวนของคาใชจายในการขายและการบรหิารตอรายไดรวมเพ่ิมข้ึนเล็กนอยจากรอยละ 6.1 ในป 2554 เปนรอยละ 6.5 
ของรายไดรวมในป 2555 

คาใชจายในการขายและการบริหารเพ่ิมข้ึนรอยละ 7.7 จาก 5,640.6 ลานบาทในป 2553 เปน 6,076.2 ลานบาทในป 
2554 เปนผลมาจากการขยายตัวของสาขา และการเปลี่ยนแปลงโครงสรางขององคกร อยางไรก็ดี สัดสวนของคาใชจายในการขาย
และการบริหารตอรายไดรวมลดลงเล็กนอยจากรอยละ 6.4 ในป 2553 เปนรอยละ 6.1 ในป 2554 

คาใชจายในการขายและการบริหาร สําหรับไตรมาสที่ 1 ป 2556 เทากับ 2,054.6 ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 21.0 จาก 
1,698.2 ลานบาทในชวงไตรมาสแรกในป 2555 สัดสวนของคาใชจายในการขายและการบริหารตอรายไดรวมเพ่ิมข้ึนจากรอยละ 
6.1 ในไตรมาสแรกในป 2555 เปนรอยละ 6.5 ของรายไดรวมในชวงเวลาเดียวกันในป 2556 
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 กําไรสุทธิ 

ในป 2555 กําไรสุทธิปรับตัวสูงข้ึนรอยละ 36.5 จาก 2,604.4 ลานบาท หรือคิดเปนกําไรตอหุน 10.85 บาท ในป 2554 
เปน 3,555.9 ลานบาทหรือคิดเปนกําไรตอหุน 14.82 บาทในป 2555 อัตราการเติบโตของกําไรสุทธิในป 2555 อยูในระดับที่สูงกวา
อัตราการเติบโตของรายไดรวมซึง่คิดเปนรอยละ 15.3 สะทอนใหเห็นถึงประสทิธิภาพในการปรบัปรุงกําไรข้ันตนและการบริหาร
จัดการตนทุนอยางมีประสิทธภิาพของบริษัทฯ ประกอบกับอัตราภาษีที่ลดลง ผลตอบแทนตอสินทรัพยรวมคิดเปนรอยละ 11.4 ในป 
2555 สูงข้ึนจากรอยละ 9.3 ในป 2554 และ ผลตอบแทนตอสวนของผูถอืหุนเทากับรอยละ 35.0 ในป 2555 เพ่ิมข้ึนจากรอยละ 
27.6 ในปกอนหนา 

บริษัทฯ มีกําไรสุทธิ 2,604.4 ลานบาท หรือคิดเปนกําไรตอหุน 10.85 บาทในป 2554 เพ่ิมข้ึนรอยละ 38.5 จาก 
1,881.0 ลานบาท หรือคิดเปนกําไรตอหุน 7.84 บาทในป 2553 ถงึแมวา บริษัทฯ จะไดรับผลกกระทบจากเหตุการณอุทกภัยในป 
2554 อัตราการเติบโตของกําไรสุทธิยังคงอยูในระดับสูงกวาอัตราการเติบโตของรายไดรวมซึ่งคิดเปนรอยละ 12.4 ในป 2554 
ผลตอบแทนตอสินทรัพยรวมอยูทีร่อยละ 9.3 เพ่ิมข้ึนจากรอยละ 7.8 ในป 2553 และผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนเพ่ิมข้ึนจาก
รอยละ 21.0 ในป 2553 เปนรอยละ 27.6 ในป 2554 

กําไรสุทธิสําหรับไตรมาสที่ 1 ป 2556 เทากับ 1,009.8 ลานบาท เติบโตรอยละ 15.4 จาก 874.8 ลานบาทในชวงเวลา
เดียวกันของปกอนหนา อัตรากําไรสุทธิเพ่ิมข้ึนเล็กนอยจากรอยละ 3.1 ในไตรมาสแรกป 2555 เปนรอยละ 3.2 ในไตรมาสแรก ป 
2556 กําไรตอหุนคิดเปน 4.21 บาทในไตรมาสแรกของป 2556 เพ่ิมข้ึนจาก 3.65 บาทในไตรมาสแรกของป 2555 ผลตอบแทนตอ
สินทรัพยรวม และผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที ่ 31 มีนาคม 2556 คิดเปนรอยละ 12.2 และ 
35.9 ตามลําดับ เพ่ิมข้ึนจากรอยละ 11.6 และ 34.6 ตามลําดับในชวงเวลาเดียวกันในป 2555 

ฐานะทางการเงินของแม็คโคร 

 สินทรพัย 

แม็คโครมีสินทรพัยรวม ณ ส้ินไตรมาสแรกของป 2556 ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2555 2554 และ 2553 รวมทั้งส้ิน
34,298.6 ลานบาท 32,084.6 ลานบาท 30,319.4 ลานบาท และ 25,491.7 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 6.9 
ในไตรมาสแรกป 2556 รอยละ 5.8 ในป 2555 และรอยละ 18.9 ในป 2554 ซึง่มีสาเหตุหลักมาจากการเพ่ิมข้ึนของเงินสดและ
รายการเทยีบเทาเงินสด และการลงทุนในที่ดิน อาคาร และอปุกรณจากการเปดสาขาใหม 

 หน้ีสินรวม 

แม็คโครมีหนี้สินรวม ณ ส้ินไตรมาสแรกของป 2556 ณ วันที ่31 ธันวาคม 2555 2554 และ 2553 เปนจํานวนทั้งส้ิน
22,426.9 ลานบาท 21,428.0 ลานบาท 20,638.9 ลานบาท และ 16,315.6 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนมูลคาทีเ่พ่ิมข้ึนรอยละ 4.7 
ในไตรมาสแรกของป 2556 รอยละ 3.8 ในป 2555 และรอยละ 26.5 ในป 2554 การเพ่ิมข้ึนของหนี้สินรวมเปนผลมาจากเจาหนี้
การคา และเงินกูยืมระยะส้ันที่เพ่ิมสูงข้ึน สืบเนื่องมาจากการส่ังซื้อสินคาที่เพ่ิมข้ึนเพ่ือรองรับสาขาใหม และเงินกูยมืที่เพ่ิมข้ึนจาก
การจัดซื้อสินทรพัยถาวรสําหรับสาขาใหมดังกลาว 

 สวนของผูถอืหุน 

สวนของผูถอืหุนของแม็คโคร ณ ส้ินไตรมาสแรกของป 2556 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 2554 และ 2553 มีจํานวน
11,871.7 ลานบาท 10,656.6 ลานบาท 9,680.5 ลานบาท และ 9,176.1 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 11.4 
ในไตรมาสแรกของป 2556 รอยละ 10.1 ในป 2555 และรอยละ 5.5 ในป 2554 ซึ่งเพ่ิมข้ึนเปนผลมาจากกําไรสะสมทีเ่พ่ิมข้ึน 
  



  
 

 

 
25 

 

การวิเคราะหงบกระแสเงินสดของแม็คโคร 

 กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน 

บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนนิงานทัง้ส้ิน 5,166.3 ลานบาทในป 2555 ลดลงรอยละ 7.7 จาก 5,596.5 
ลานบาทในป 2554 สาเหตุหลักมาจากระยะเวลาชาํระหนี้เจาหนี้การคาที่ลดลงจาก 57 วันในป 2554 เปน 55 วันในป 2555 

ในป 2554 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนนิงานมจีํานวน 5,596.5 ลานบาท ขยายตัวรอยละ 15.4 จาก 4,850.7 ลาน
บาทในป 2553 เนื่องจากระยะเวลาชําระหนี้เจาหนีก้ารคาที่เพ่ิมข้ึนจาก 54 วันในป 2553 เปน 57 วันในป 2554 

สําหรับไตรมาสที ่ 1 ป 2556 แม็คโครมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานทั้งส้ิน 1,989.6 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจาก 
229.2 ลานบาทในชวงเวลาเดียวกัน ป 2555 ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มข้ึนของหนี้สินที่ใชในการดําเนินงาน 

 กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทนุ 

ในป 2555 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดที่ใชไปในกิจกรรมลงทนุ  2,831.4 ลานบาท ลดลงรอยละ 14.7 จาก 3,319.4 ลาน
บาท ในป 2554 จากการซ้ือที่ดิน อาคาร และอุปกรณที่ลดลงจาก 3,218.0 ลานบาทในป 2554 เปน 2,794.2 ลานบาทในป 2555 

กระแสเงินสดทีใ่ชไปในกิจกรรมลงทุนในป 2554 เทากับ 3,319.4 ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 124.1 จาก 1,481.0 ลาน
บาท ในป 2553 จากการซ้ือที่ดิน อาคาร และอุปกรณทีเ่พ่ิมข้ึนจาก 1,466.4 ลานบาทในป 2553 เปน 3,218.0 ลานบาทในป 2554 

กระแสเงินสดทีใ่ชไปในกิจกรรมลงทุน สําหรับไตรมาสที่ 1 ป 2556 และป 2555 มีจํานวนทั้งส้ิน 765.8 ลานบาทและ 
469.0 ลานบาท ตามลําดับ ทั้งนี้เปนผลจากคาใชจายลงทุนสําหรับที่ดิน อาคาร และอุปกรณมากข้ึนรอยละ 64.9 จาก 460.2 ลาน
บาทในระหวางงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 เปน 759.1 ลานบาทในชวงเวลาเดียวกันในป 2556 

 กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน 

ในป 2555 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดที่ใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินทั้งส้ิน 2,567.4 ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 100.2 จาก 
1,282.4 ลานบาทในป 2554 เนือ่งจากกระแสเงนิสดที่ไดรับจากเงินกูยืมระยะสัน้ลดลงจาก 852.0 ลานบาทในป 2554 เปน 47.7 
ลานบาทในป 2555 และการจายเงินปนผลทีเ่พ่ิมข้ึนจาก 2,100.0 ลานบาทในป 2554 เปน 2,580.0 ลานบาทในป 2555 

ในป 2554 กระแสเงินสดที่ใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินเทากับ 1,282.4 ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 18.3 จาก 1,084.0 ลาน
บาทในป 2553 เนื่องจากการกูยมืเงินระยะส้ันทีเ่พ่ิมข้ึนจาก 387.4 ลานบาทในป 2553 บาท เปน 852.0 ลานบาท ในป 2554 และ
การจายเงินปนผลที่เพ่ิมข้ึนจาก 1,440.0 ลานบาทในป 2553 เปน 2,100.0 ลานบาทในป 2554 

สําหรับไตรมาสที ่ 1 ป 2556 บริษัทฯ มีกระแสเงนิสดจากที่ไดรับจากกิจกรรมจัดหาเงินรวมทั้งส้ิน 6.9 ลานบาท ซึง่
ลดลงจาก 52.0 ลานบาทในชวงเดียวกันในป 2555 โดยมีสาเหตุหลักจากการลดลงของเงินกูระยะสัน้จาก 60.9 ลานบาทในงวดสาม
เดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 เปน 15.5 ลานบาทในชวงเวลาเดียวกันในป 2556 
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2.2.4 การเคลื่อนไหวของราคาหุนในชวงระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 

ราคาหุนและปรมิาณการซ้ือขายหุนของแม็คโคร 

 
ที่มา: SETSMART 
หมายเหตุ: (1) ขาวเกี่ยวกับการขายกิจการแม็คโครในประเทศไทย วันที่ 1 เมษายน 2556 
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กอนตลาดรบัรูขาวลือการเขาซ้ือกิจการ(1)

29 มี.ค. 2556 – 532.0 บาท

ราคาปิด (บาท) จาํนวนหุนท่ีซ้ือขาย (ลานหุน)
วนัประกาศเขาซ้ือกิจการ

23 เม.ย. 2556 – 754.0 บาท
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2.3 ภาพรวมภาวะอตุสาหกรรม 

2.3.1 แนวโนมเศรษฐกิจไทย 

 การเตบิโตทีแ่ข็งแกรงของผลิตภัณฑมวลรวมประเทศ (“GDP”) 

สภาวะเศรษฐกิจไทยยังคงเปนไปในทิศทางที่ดี ซึ่งในชวงปที่ผานมาอัตราการเติบโตของ GDP เมื่อเทียบกับ ราคาป
ฐาน พ.ศ. 2531 ยังคงขยายตัวเพ่ิมข้ึนอยางตอเนือ่ง ซึ่งเปนสัญญาณบงชี้วาประเทศไทยไดเริม่กลับเขาสูระยะเศรษฐกิจฟนตัว
ภายหลังจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (“สศช.”) คาดการณวา 
GDP จะยังคงมอีัตราการเติบโตที่รอยละ 4.2 - 5.2 ตอปในป 2556 ซึ่งนับเปนการคาดการณที่สูงกวาคาเฉล่ียของอัตราการเติบโต
ของ GDP ในอดีตซึ่งอยูที่ประมาณรอยละ 3.8 ตอป 

อัตราการเติบโตของ GDP ณ ราคาปฐานที่ 2531 (2537 - 2556) 

 
ที่มา: สศช. 

การเติบโตของ GDP นั้นสวนหนึ่งเปนผลสืบเนื่องมาจากการขยายตัวของการบริโภคภาคเอกชน ซึ่งนับเปนหนึ่งใน
ปจจัยสนบัสนุนการขับเคล่ือนของธุรกิจอุตสาหกรรมคาปลีกและคาสง โดยจะเห็นไดจากความสัมพันธในเชิงบวกระหวางการบริโภค 
กับการเติบโตของเศรษฐกิจในภาพรวม กลาวคือ การบริโภคภาคเอกชนมีการเพ่ิมข้ึนในอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสม (“CAGR”) ที่
รอยละ 3.3 ตอป ในชวงระยะเวลา 10 ปที่ผานมา (2544 – 2554) ซึ่งสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกับอัตราการขยายตัวของ 
GDP นอกจากนัน้ ประมาณการเศรษฐกิจในรายงานนโยบายการเงิน เดือนเมษายน 2556 โดยธนาคารแหงประเทศไทย (“ธปท.”) 
คาดการณวามูลคาการบริโภคภาคเอกชนจะยังคงเพ่ิมสูงข้ึนอีกในป 2556 ที่รอยละ 4.7 ซึ่งถือเปนอัตราที่สูงอัตราการเติบโตเฉลี่ย
สะสมตอปของมลูคาการบริโภคภาคเอกชน ทั้งนี ้ แนวโนมการเจริญเติบโตของประเทศที่สดใสจะเปนปจจัยสนับสนนุทิศทางการ
ขยายตัวของธุรกิจคาปลีกคาในอนาคต  
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การบริโภคภาคเอกชน (2546 - 2555) 

 
ที่มา: สศช. 

 นโยบายสนับสนุนของภาครัฐ 

มาตรการของรัฐบาลที่ไดดําเนินการในชวงหลายปที่ผานมาสามารถกระตุนใหเกิดการใชจายของภาคครัวเรือนอยางมี
นัยสําคัญ ซึ่งมาตรการดังกลาว เชน โครงการรถเมลฟรี ไฟฟาฟรี การปรับเพ่ิมอัตราเงินเดือนสําหรับเจาหนาที่ของรัฐใหสูงข้ึน การ
ปรับคาจางแรงงานข้ันตํ่า และเงินเดือนสําหรับปริญญาตรี 15,000.0 บาทตอเดือน การลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล การลดอัตรา
ภาษีสําหรับรถคันแรก โครงการผูซื้อบานหลังแรกและโครงการบัตรเครดิตเกษตรกร เปนตน มีสวนสําคัญในการกระตุนใหเกิดการ
ขยายตัวของรายไดสุทธิตอประชากร 

 ความมั่งค่ังที่เพิม่ข้ึน 

การท่ีประเทศไทยไดกาวสูการเปนประเทศอุตสาหกรรมมากข้ึน ซึ่งสืบเนื่องมาจากการเติบโตของราคาผลผลิต 
ทางการเกษตร และการเติบโตของภาคบริการจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมทองเที่ยว สงผลใหรายไดครัวเรอืนเติบโตอยาง
ตอเนื่อง จากสถติิที่จัดทําโดยสศช. รายไดประจําเฉล่ียตอคนตอเดือนปรับตัวเพ่ิมข้ึนที่รอยละ 8.2 ตอปในชวง 11 ปที่ผานมา (2543 
- 2554) นอกจากนี้ อัตราคาจางแรงงานข้ันตํ่าทีป่รับสูงข้ึนและสวนลดภาษีจากการปรับฐานภาษีใหมสําหรับบุคคลธรรมดาจะเปน
ปจจัยดานบวกเพ่ิมเติมที่ชวยสนบัสนุนแนวโนมการเพ่ิมข้ึนของรายไดประชากรในอนาคต 
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รายไดประจําเฉล่ียตอคนตอเดือน (2531 - 2554) 

 
ที่มา: สศช. 

 ความตองการใชจายมากข้ึน (ความเชื่อมั่นทีสู่งข้ึนและอัตราการวางงานที่ต่าํ) 

ดัชนีความเช่ือมัน่ผูบริโภค (“CCI”) มีการขยายตัวอยางตอเนือ่งต้ังแตปลายป 2552 ถึงป 2555 ซึง่สะทอนใหเห็นถงึ
ระดับความเชือ่มัน่ของรายไดในอนาคตและความมัน่คงในการทํางานที่สูงข้ึน โดยปจจุบันอัตราการวางงานอยูในระดับตํ่าที่รอยละ 
0.7 ณ วันส้ินป 2555 ถึงแมวามีการดําเนินนโยบายการปรับคาจางแรงงานข้ันตํ่า โดยปจจยัหลักสนบัสนุนใหเกิดการจางงาน ไดแก 
การไหลเขาของเงินลงทุนจากตางประเทศ (Foreign Direct Investment) 

ดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภค (2552 - 2555) 

 
ที่มา: ศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
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อัตราการวางงาน (2546 - 2555) 

 
ที่มา: สํานักงานสถิติแหงชาติ 

2.3.2 ภาวะอตุสาหกรรมคาปลีกของประเทศไทย 
ผูประกอบการที่สําคัญในกลุมธุรกจิคาปลีก 

ที่มา: AC Nielson USDA Foreign Agricultural Service McKinsey&Company เว็บไซตของบริษัท และเอกสารนําเสนอนักวิเคราะห (Analyst Presentations) 
หมายเหตุ: จํานวนสาขา ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 
จํานวนสาขาของ Super Sports Villa Market และ Gourmet Market เปนจํานวนลาสุดที่เปดเผยบนเวบ็ไซตของบริษัทนัน้ๆ ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2556 

รอยละ
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รานคาปลีกและรานคาสง

รานคาดัง้เดิม รานคาสมัยใหม

ไฮเปอรมารเก็ต /
รานขายสินคาขนาดใหญ

รานคาปลีกขนาดใหญที่
มีกลุมเปาหมายเปน
ลูกคาที่มีรายไดตํ่าถึง
ปานกลาง
จําหนายผลิตภัณฑที่
หลากหลายโดยมุงเนน
กลุมลูกคาที่ใหความ
สําคัญกับความคุมคา

รานคาปลีกขนาดเล็กซึ่งดําเนนิการโดยผูคารายยอย
และไมมีรูปแบบการบริหารจัดการที่ชัดเจน
จําหนายสนิคาพ้ืนฐานทีบ่งบอกถึงวฒันธรรมของคน
ทองถิน่และจําเปนตอการดํารงชีวิตในประจําวนั

รานคาปลีกขนาดใหญซึ่งมีการบริหารจัดการทีดี่ 
และมีการตัดสินใจทางธุรกิจบนพ้ืนฐานของผลกําไร
ของบริษัท

หางสรรพสินคา

มักจะต้ังอยูใกลบริเวณ
ชุมชน
จําหนายผลิตภัณฑที่มี
ความหลากหลายและมี
คุณภาพสูงในราคาปาน
กลางถึงสูง

ซูเปอรมารเก็ต

มีผลิตภัณฑหลากหลาย
มากกวารานขายของชํา
แตนอยกวาไฮเปอรมาร
เก็ต
จําหนายอาหาร สนิคา
พ้ืนฐาน และสนิคา
อุปโภคบริโภค

รานคาสะดวกซื้อ

รานคาเด่ียวขนาดเล็กที่
ต้ังอยูในบริเวณชุมชน
หนาแนน
จําหนายอาหารแปรรูป
และสินคาซื้อขาย
รายวัน

ศูนยจําหนายสินคา
แบบชําระเงินสดและ

บริการตนเอง

มีกลุมลูกคาเปาหมาย
เปนรายคาขนาดเล็ก
และครัวเรือนซึ่งซื้อ
สินคาจํานวนมาก
ผูซื้อจะตองเปนสมาชิก
ของศูนยจําหนายสินคา
เหลานี้เทานั้น

รานขายสินคา
เฉพาะอยาง

เปนผูนําในการ
จําหนายสินคาในสาย
ผลิตภัณฑ
เฉพาะเจาะจง
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อุตสาหกรรมคาปลีกในประเทศไทยมี 2 รูปแบบ ไดแก รานคาด้ังเดิม (“Traditional Trade”) และรานคาสมยัใหม 
(“Modern Trade”) ผูประกอบการรานคาด้ังเดิมสวนใหญประกอบดวยผูขายของตามขางถนน และตลาดเสรี สวนรานคาปลีก
สมัยใหมประกอบดวยไฮเปอรมารเก็ต ซุปเปอรมารเก็ต หางสรรพสินคา รานคาสะดวกซื้อ ศูนยจําหนายสินคาแบบชําระเงินสดและ
บริการตนเอง และรานขายสินคาเฉพาะอยาง ในชวงเวลา 20 ปที่ผานมา รานคาปลีกในประเทศไทยไดมีการปรับเปล่ียนรูปแบบ
จากรานคาด้ังเดิมเปนรานคาปลีกสมัยใหมเนือ่งจากวิถีชีวิตที่เปล่ียนแปลง รายไดที่เพ่ิมข้ึน และแนวโนมการเปล่ียนแปลงทางดาน
ประชากรศาสตรสงผลใหความตองการของผูบริโภคมีความซับซอนมากข้ึน อางอิงจากยูโรมอนเิตอร ในป 2554 มูลคาของรานคา
ปลีกด้ังเดิมมีสัดสวนรอยละ 59.0 ของมูลคารานคาปลีกโดยรวมซึ่งลดลงจากรอยละ 60.4 จากป 2553 แมวาจะมีการคาดการณวา 
สวนแบงการตลาดของมูลคายอดขายรวมของรานคาด้ังเดิมจะยังลดลงตอไป แตมูลคาของยอดขายจะยงัคงมีอัตราการเติบโต
ประมาณรอยละ 1.2 ตอปในชวง 4 ปขางหนา ในขณะเดียวกัน รานคาสมัยใหมมีการขยายตัวเนื่องจากการเพ่ิมจํานวนของรานคา
สะดวกซื้อเพ่ือรองรับพฤติกรรมการบริโภคทีเ่ปล่ียนแปลงไป โดยครัวเรอืนมีขนาดเล็กลงและผูบริโภคแสวงหาความสะดวกสบาย
มากข้ึน 

ยูโรมอนิเตอรคาดการณวารานคาสะดวกซื้อจะขยายตัวที่ CAGR รอยละ 8.2 ตอป ในชวงป 2556 - 2559 และการ
ขยายตัวของรานคาสมัยใหมในภาพรวมที่ CAGR รอยละ 5.3 ในชวงเวลาเดียวกัน อนึ่ง กฎหมายที่เก่ียวของกับการประกอบธุรกิจ
คาปลีกหรือคาสงในเรื่องการจํากัดการขยายสาขาของรานคาขนาดใหญจะนําไปสูการปรับเปล่ียนรูปแบบรานคาใหมีขนาดเล็กลง 
สวนธุรกิจคาปลีกทางอินเทอรเน็ตจะยังคงเติบโตและไดรับความนิยมตอไปเนื่องจากผูบริโภคในประเทศสามารถเขาถึงเครื่อง
คอมพิวเตอรและสมารทโฟนมากข้ึน 

ผลประกอบการของธุรกิจคาปลีกทีเ่ตบิโตอยางมั่นคงในอดีต 

สายงานวิจัย ภัทร ระบุวา ในระยะเวลา 5 ปที่ผานมา อุตสาหกรรมคาปลีกในประเทศไทยมีผลประกอบการที่โดดเดน 
โดยมีการขยายตัวที่ CAGR รอยละ 28.6 ตอป (2551 - 2555) ในขณะเดียวกันอัตราผลตอบแทนผูถือหุน (ROE) ในอุตสาหกรรม
คาปลีกไดปรับตัวดีข้ึนจากรอยละ 19.5 ในป 2551 เปนรอยละ 28.9 ในป 2555 ซึ่งมากกวาอัตราผลตอบแทนผูถือหุนในตลาดหุน
ไทยที่รอยละ 15.7 การเติบโตในภาคอุตสาหกรรมนี้ไดรับการขับเคล่ือนจากปจจัยดังตอไปนี้ 

 การขยายตวัอยางรวดเร็วของเครือขายรานคา 

ผูประกอบการคาปลีกสมัยใหมมีการเพ่ิมจํานวนรานคาเพ่ือชิงสวนแบงการตลาดจากรานคาด้ังเดิม สายงานวิจัย ภัทร
ประมาณการวาจํานวนรานคาปลีกสมัยใหมมีการเพ่ิมข้ึนที่ CAGR รอยละ 9.1 ตอป ในชวง 5 ปที่ผานมา (2550 - 2555) ซึ่งใน
จํานวนนี้รานคาอุปกรณตกแตงบานมีอัตราการเจริญเติบโตสูงสุด (รอยละ 12.9) ตามดวยรานคาสะดวกซื้อ (รอยละ 10.3) 
หางสรรพสินคา (รอยละ 6.9) และไฮเปอรมารเก็ต (รอยละ 6.3) ทั้งนี้ รานคาอุปกรณตกแตงบานมี CAGR สูงสุดเพราะมีฐานรานคา
จํานวนนอยกวารานคาประเภทอื่นๆ สวนซีพี ออลล ซึ่งเปนผูนําในธุรกิจรานคาสะดวกซื้อไดเพ่ิมจํานวนรานโดยเฉลี่ย 500 รานตอป 
ผูประกอบการหางสรรพสินคามี CAGR ที่อยูในระดับตํ่า เนื่องจากขอจํากัดของอํานาจซื้อและความหนาแนนของประชากรใน
ตางจังหวัด ในขณะที่ไฮเปอรมารเก็ตมีอัตราการเจริญเติบโตที่ตํ่าสุด เนื่องจากอุปสรรคในการขยายสาขาที่ไมสามารถหาที่ดินขนาด
ใหญและติดขอจํากัดในกฎระเบียบ 

 อัตราการเติบโตของ SSSG 

การเติบโตของ GDP และสวนแบงการตลาดที่ไดมาจากรานคาด้ังเดิม เปนแรงผลักดันหลักของ SSSG สายงานวิจัย 
ภัทร ระบุวาในชวงระยะเวลา 5 ปที่ผานมา อุตสาหกรรมคาปลีกมี SSSG เฉล่ียรอยละ 7.4 (รอยละ 9.8 สําหรับรานคาสะดวกซื้อ 
รอยละ 8.8 สําหรับรานคาอุปกรณตกแตงบาน รอยละ 7.4 สําหรับหางสรรพสินคาและรอยละ 3.1 สําหรับไฮเปอรมารเก็ต) ทั้งนี้ 
รานคาสมัยใหมไดรับสวนแบงการตลาดมาจากรานคาด้ังเดิม เนื่องจากปจจัยหลักไดแก (1) พฤติกรรมของกลุมผูบริโภคที่มรีะดับ
รายไดที่สูงข้ึนและการเปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตร (2) การขยายตัวอยางรวดเร็วของรานคาและ (3) การบริการท่ีดีและการ
แขงขันในดานราคา  
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 อัตรากําไรที่เตบิโตตอเน่ือง 

อุตสาหกรรมคาปลีกที่ผานมา มีผลประกอบการและอัตราการทํากําไรทีเ่ติบโตอยางตอเนื่อง โดยมีอตัรากําไรกอนหัก
ตนทุนทางการเงนิ ภาษี คาเส่ือมราคา และคาใชจายตัดจาย (“EBITDA Margin”) รอยละ 8.9 ในป 2551 และรอยละ 10.9 ในป 
2555 ซึ่งในระหวางชวงป 2551 – 2555 รานคาสะดวกซื้อมกีารขยายตัวของ EBITDA Margin ตอปสูงสุดที่รอยละ 0.7 
หางสรรพสินคาอยูอันดับที่สอง รอยละ 0.5 ตามดวยรานคาอุปกรณที่ใชในการตบแตงบานรอยละ 0.4 และ ไฮเปอรมารเก็ตรอยละ 
0.3 การเจริญเติบโตของอัตรากําไรดังกลาว เปนผลมาจากไดรบัการสนับสนุนจากการเพ่ิมจํานวนของสวนลดจากผูผลิตสินคาที่
เพ่ิมข้ึน การประหยัดตอขนาด (Economies of Scale) จากการมีเครอืขายรานคาขนาดใหญและการปรับเปลี่ยนสัดสวนของ
ผลิตภัณฑจําหนายใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภคมากข้ึน 

 การเพิ่มข้ึนของอัตราสวนผลตอบแทนตอเงินลงทุน (ROIC) จากการปรับลดของหนี้สิน 

กลยุทธการลดสดัสวนหนี้สิน เปนอีกหนึ่งปจจยัทีช่วยสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมคาปลีก ผูคาปลีกขนาดใหญ
อาทิเชน หางสรรพสินคา และรานคาสะดวกซื้อ จะมีวงจรเงินสดระยะส้ัน และมีความสามารถในการสรางกระแสเงินสดในปริมาณที่
สูง ปจจัยเหลานี้สงผลใหบริษัทในอุตสาหกรรมคาปลีกสามารถลดอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถอืหุนได และเพ่ิมอัตราสวน
ผลตอบแทนตอเงินลงทุน ควบคูไปกับการขยายกจิการ (ขอยกเวน: บริษัทที่มกีารซ้ือกิจการ เชน บริษัท บ๊ิกซี ซูเปอรเซ็นเตอร 
จํากัด (มหาชน) หรือ “BIG C”) 

แนวโนมการเตบิโตที่แข็งแกรงของตลาดคาปลีก 

ในระยะเวลา 10 ปที่ผานมา อุตสาหกรรมคาปลีกมีการเติบโตอยางตอเนื่องที่ CAGR มากกวารอยละ 6 ตอป นับจากป 
2546 - 2555 อัตราการเติบโตเชนนี้มีผลมาจากการเพ่ิมข้ึนของจํานวนประชากร รายไดสุทธิสวนบุคคลที่สูงข้ึน และการขยายตัว
อยางรวดเร็วของจํานวนรานคาปลีกสมัยใหม จากรายงานของยูโรมอนิเตอร อุตสาหกรรมนี้จะมีการขยายตัวตอไปในอัตราประมาณ
รอยละ 6 ตอปตอไปอีกในชวง 5 ปขางหนา โดยจะถูกขับเคล่ือนดวยการใชจายของคนตางจังหวัดเปนหลัก นอกจากนี้ การเขารวม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (“AEC”) ในอนาคตจะทําใหผูคาปลีกของไทยมีโอกาสและสามารถขยายธุรกิจไปสูระดับภูมิภาค โอกาส
การรวมลงทุนกับนักลงทุนตางชาติจะชวยสรางความแข็งแกรงและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันในตลาดใหมๆ ใน
ขณะเดียวกันการเขามาของบริษัทตางชาติอาจเปนการเพ่ิมการแขงขันในตลาดภายในประเทศ อีกหนึ่งปจจัยที่สงเสริมการเติบโต
ของอุตสาหกรรมคาปลีกคือการขยายชองทางการขายตามแผนการของผูคาปลีกในไทย ซึ่งเปนหนึ่งในกลยุทธที่ถูกนํามาใชเพ่ือ
ขยายตลาดใหครอบคลุมมากข้ึนเพ่ือใหผูบริโภคสามารถเขาถึงรานคาไดงายและสรางความสะดวกสบายในการจับจายใชสอย 
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มูลคาธุรกิจคาปลีก (2546 - 2555) 

 
ที่มา: ยูโรมอนิเตอร 2555 

 ความเปนเมืองที่สูงข้ึน (Urbanization) 

จํานวนประชากรในเขตเมืองของประเทศไทยไดเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วในอัตราการเติบโตที่สูงข้ึน โดยองคการ
สหประชาชาติ (“UN”) คาดการณวาอัตรา Urbanization ของประเทศไทย จะสูงถึงประมาณรอยละ 35.6 ในป 2558 ลักษณะ
ประชากรและรูปแบบการใชที่ดินที่เปล่ียนแปลงไปจะสงผลกระทบอยางมากตอการวางกลยุทธในการลงทุนขยายเครือขายของ
กิจการคาปลีกในอนาคตเพ่ือเสริมสรางความสามารถในการแขงขัน ผูคาปลีกในอุตสาหกรรมนี้จะตองปรับกลยุทธเพ่ือสรางโอกาส
ทางธุรกิจจากอํานาจในการจับจายที่สูงข้ึนและการขยายตัวของเขตเมือง ขอมูลจากสํานักงานสถิติแหงชาติแสดงใหเห็นวา GDP ตอ
ประชากร 1 คน ในตางจังหวัดมีอัตราการเติบโตสูงกวาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใน 10 ปที่ผานมา CAGR ของ GDP 
ตอประชากร 1 คน ของตางจังหวัดคิดเปนรอยละ 6.6 ตอป (2544 - 2554) เมื่อเทียบกับของกรุงเทพมหานครที่รอยละ 3.9 ตอปใน
ชวงเวลาเดียวกัน โดยมีสาเหตุหลักมาจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมในภาคตะวันออก ทิศทางการขยายตัวดังกลาวแสดงใหเห็น
ถึงโอกาสในการเติบโตของตลาดคาปลีกในตางจังหวัดสําหรับผูประกอบกิจการคาปลีกและคาสง 
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มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศตอประชากรตอป (2538 - 2554) 

 
ที่มา: สศช. 
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ประเทศไทย ยกเวนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กรุงเทพมหานคร

‘38 – ’54 อัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมตอป :
กรุงเทพมหานคร = รอยละ 3.9
ประเทศไทย ยกเวน กรุงเทพมหานครและปริมณฑล = รอยละ 6.6

บาท

Urbanization (2543 - 2063) 

 
ที่มา: องคการสหประชาชาติ Department of Economic and Social Affairs, Population Division 

รอยละ

31.1

รอยละ

32.2

รอยละ

33.7

รอยละ

35.6

รอยละ

38.0

25.0

29.0

33.0

37.0

41.0

2543 2548 2553 2558 2063

อัตราความเปนเมือง (Urbanization)

ประมาณการ ประมาณการ

รอยละ



  
 

 

 
35 

 

 โอกาสในการขยายธุรกิจในตางประเทศจากการเปดเสรี AEC 

อุตสาหกรรมคาปลีกนับไดวาเปนหนึ่งในอุตสาหกรรมที่เติบโตเร็วที่สุดในภูมภิาคเอเซยี-แปซิฟค ในระยะเวลา 10 ปที่
ผานมา มูลคาของอุตสาหกรรมคาปลีกมีการเติบโตอยางตอเนือ่งทกุปถึงแมในชวงภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก ซึง่สะทอนใหเห็น
ถึงศักยภาพในการเติบโตและมีความมั่นคงของธุรกิจคาปลีก หากพิจารณามูลคาโดยรวมของอุตสาหกรรมคาปลีกประเทศเวียดนาม
มี CAGR ในชวง 5 ปที่ผานมาสูงสุดที่รอยละ 19.0 ตามดวยประเทศจีนที่รอยละ 12.5 ประเทศอินเดียที่รอยละ 12.0 และประเทศ
อินโดนีเซยีทีร่อยละ 9.9 สวนประเทศไทยมี CAGR อยูทีร่อยละ 4.6 

ยอดคาปลีกตอประชากรตอป (2551 - 2555) 

 
ที่มา: ยูโรมอนิเตอร 2555 

จากรายงานของ IMF อุตสาหกรรมคาปลีกในภมูภิาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตสวนมากยังไมเติบโตถึงข้ันอิ่มตัว ความ
หนาแนนของรานคามีแนวโนมทีจ่ะสูงในเมอืงใหญ แตยังอยูในระดับตํ่าในตางจังหวัดซึ่งเปนพ้ืนที่ที่ผูบริโภคมีกําลังซื้อนอยกวา 
ประเทศเวียดนาม และประเทศอนิโดนีเซียเปนตลาดเกิดใหมที่สําคัญเนื่องจากเปนตลาดที่มีสัดสวนรานคาปลีกอยูในระดับตํ่า โดยมี
จํานวนรานคาปลีกสมัยใหมโดยเฉลี่ยจํานวน 50 รานคาตอประชากรหนึ่งลานคนเมื่อเทียบกับจํานวน 300 รานคาตอประชากรหนึ่ง
ลานคนในประเทศไทย มาเลเซยี และสิงคโปร ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เปนที่สังเกตวาผูนําตลาดในธุรกิจคาปลีก
สวนมากจะเปนบริษัทในประเทศ เนื่องจากขอจํากัดในดานการครอบครองอสังหาริมทรัพย เชน ในประเทศเวียดนาม มาเลเซีย และ
อินโดนีเซยี ทวา เมื่อมีการเปดเสรี AEC การลงทุนจากตางประเทศจะไดรับการสนับสนุนทีม่ากข้ึน นี่จึงถือไดวาเปนโอกาสที่ดี
สําหรับบริษัทคาปลีกในประเทศไทยทีจ่ะใชประโยชนสูงสุดจากจุดแข็งและความสามารถที่มอียูโดยการเขาสูตลาดมีการเติบโตสูงใน
ภูมิภาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต 

 กฎระเบียบใหมที่จะถกูกําหนด 

สถานการณทีอ่าจจะเปนภยัคุกคามตอผูคาปลีกในประเทศไทยคือพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือขายสง
ในประเทศไทย จุดประสงคหลักของพระราชบัญญติันี้คือการควบคมุการเติบโตของรานคาปลีกและขายสงขนาดใหญ เพ่ือปกปอง
ธุรกิจคาปลีกขนาดเล็ก พ้ืนฐานของพระราชบญัญัตินี้คือผูประกอบการที่มีพ้ืนทีท่ี่ใชในการขายหรือยอดขายตอปที่เกินขนาดหรือ
จํานวนที่กําหนดไวจะตองทําการขอรับใบอนุญาต ผูประกอบการคาปลีกและขายสงหลายรายอาจมคีวามเส่ียงจากความคลองตัวใน
การดําเนินธุรกิจและการวางแผนขยายกิจการที่ลดลง จากรายงานของยูโรมอนิเตอร ผูประกอบกิจการคาปลีกจากตางประเทศเริม่
เตรียมตัวสําหรับพระราชบัญญัตินีโ้ดยการปรับขนาดรานคาใหเล็กลง 

0

300

600

900

1,200

1,500

2551 2552 2553 2554 2555

เหรียญสหรฐั

มาเลเซีย
จีน
ไทย

เวียดนาม
ฟิลิปปินส
อินโดนีเซีย

อินเดีย



  
 

 

 
36 

 

3. ความสมเหตุสมผลของราคาเสนอซ้ือ  

3.1 สมมตฐิานสําคัญในการจัดทําความเห็นฯ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดจัดทําความเห็นฯ โดยใชสมมติฐาน (ซึ่งรวมถึง แตไมจํากัดเฉพาะ) ดังตอไปนี้ 

 ขอมูลและเอกสารทั้งหมดซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดรับจากบริษัทฯ มีความถูกตอง สมบูรณ และครบถวน 
ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ พนักงาน และลูกจางไมมีหนาที่ในการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลและ
เอกสารที่ใชประกอบการจัดทําความเห็นฯ และไมมีความรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูล หรือ
การไมเปดเผยขอมูลที่ควรตองแจง ไมวาจะเกิดจากความประมาทเลินเลอหรือกรณีอื่นใด ในความเห็นฯ ของ     
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ นอกจากนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไมมีภาระผูกพันในการปรับปรุงใหเปนปจจุบัน 
หรือเปลี่ยนแปลงความเห็นฯ ฉบับนี้ 

 ไมมีเหตุการณใดที่ไดเกิดข้ึน หรือกําลังจะเกิด หรือมีความเปนไปไดที่จะเกิด เวนแตที่ไดเปดเผยไวเปนอยางอื่น
โดยชัดแจงในรายงานฉบับนี้ ที่อาจจะสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอ สถานะ (การเงิน การดําเนินงาน กฎหมาย 
หรืออื่นใด) หรือ รายได การดําเนินธุรกิจ หรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทในเครือของบริษัทฯ 
รวมถึงไมมีเหตุการณใดที่สงผลกระทบอยางรายแรงตอบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียงสภาวะทางเศรษฐกิจ 
สถานะทางการเงิน หรือการประกาศใชกฎหมายที่สงผลกระทบอยางรายแรงตอบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทในเครือ
ของบริษัทฯ 

 สัญญาทางธุรกิจตางๆ ของบริษัทฯ รวมถึงสัญญาซื้อขายหุน มีผลผูกพันและสามารถใชบังคับตอคูสัญญาตาม
กฎหมายได ไมมีขอเท็จจริงหรือเหตุการณใดเกิดข้ึน ซึ่งอาจสงผลกระทบตอสัญญาทางธุรกิจ หรือสวนหนึ่งสวน
ใดของสัญญาทางธุรกิจของบริษัทฯ เปนโมฆะ โมฆียะ ถูกยกเลิก อาจถูกยกเลิก หรือเพิกถอน ไมวาสวนหนึ่งสวน
ใดโดยคูสัญญาที่เก่ียวของ 

 ณ ส้ินไตรมาสที่ 1 ของป 2556 บริษัทฯ มีหุนสามัญทั้งหมด จํานวน 240,000,000 หุน 

3.2 วิธีการประเมินมูลคา 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดประเมินมูลคายุติธรรมของบริษัทฯ ภายใตสมมติฐานการประกอบธุรกิจปจจุบัน (“As-is”) 
โดยหลายวิธี รวมถึงพิจารณาขอมูลที่เปดเผยทั่วไป ดังนี้ 

1. วิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flows Approach หรือ “DCF”) 

2. วิธีเปรียบเทียบอัตราสวนตลาด (Trading Comparable Approach) 

3. วิธีเปรียบเทียบกับรายการซื้อขายกิจการที่ผานมา (Precedent Transaction Comparable Approach) 

4. วิธีมูลคาทางบัญชี และวิธีปรับปรุงมูลคาทางบัญชี (Book Value and Adjusted Book Value Approaches) 

5. การเปรียบเทียบราคาตลาดถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (Historical Trading Price) 

6. การเปรียบเทียบมูลคาหุนเปาหมายท่ีประเมินโดยนักวิเคราะหหลักทรัพย (Research Analysts Consensus) 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดพิจารณาความเหมาะสมของวิธีการประเมินมูลคาในแตละวิธี โดยมีความเห็นดังนี้ 

1.  วิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสด (DCF) 

DCF เปนวิธีการประเมินมูลคากิจการโดยพิจารณาจากปจจัยพ้ืนฐานเพ่ือหามูลคาที่แทจริงของบริษัท มูลคาของบริษัท
จะถูกคํานวณจากมูลคาปจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต โดยท่ัวไป DCF จะถูกนํามาใชในกรณีที่บริษัทมีกระแสเงิน
สดเปนบวก สามารถประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตไดอยางนาเช่ือถือ และสามารถระบุความเส่ียงเพ่ือคํานวณอัตราคิดลดได 
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เนื่องดวยวิธีนี้มีการพิจารณาความสามารถในการดําเนินธุรกิจจากปจจัยตางๆ เชน แผนการขยายธุรกิจ การพัฒนาสาขาในรูปแบบ
ใหม การบริหารจัดการตนทุน การเลือกกลยุทธในการจัดสัดสวนของผลิตภัณฑ ซึ่งเปนสมมติฐานที่สะทอนถึงกลยุทธและวิสัยทัศน
ของคณะผูบริหาร รวมไปถึงรูปแบบธุรกิจและการดําเนินการที่เปนเอกลักษณเฉพาะของบริษัทฯ ดังนั้น DCF จึงเปนวิธีที่เหมาะสม
ในการหามูลคาที่แทจริงของบริษัทฯ การประเมินมูลคากิจการโดยวิธี DCF ยังสามารถสะทอนสมมติฐานการดําเนินงานที่
เปล่ียนแปลงภายใตสภาวะอุตสาหกรรมและธุรกิจ ทั้งนี้ เปนที่คาดการณวา รูปแบบธุรกิจของบริษัทฯ จะไมมีการเปลี่ยนแปลงอยาง
มีนัยสําคัญภายหลังจากการซื้อกิจการโดยผูทําคําเสนอซื้อ ดังนั้น มูลคายุติธรรมของบริษัทฯ จึงสามารถคํานวณจากปจจัยพ้ืนฐาน
และประมาณการผลการดําเนินงานในอนาคตของบริษัทฯ ได 

ทั้งนี้ ปรึกษาทางการเงินอิสระไดใชวิธี DCF ในการหามูลคายุติธรรมของบริษัทฯ ทั้งกอนและหลังการควบรวมกิจการ 
โดยใชขอมูลที่ผูทําคําเสนอซื้อเปดเผยตอสาธารณะมาคํานวณมูลคากิจการหลังการควบรวม และท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเชื่อวา 
ภายหลังจากการควบรวม ซีพี ออลล และบริษัทฯ จะรวมมือกันพิจารณาและกําหนดแผนงานและกลยุทธที่เปนรูปธรรมซึ่งสามารถ
สราง Synergy ใหแกบริษัทฯ ได 

2.  วิธีเปรียบเทียบอัตราสวนตลาด (Trading Comparable Approach) 

วิธีเปรียบเทียบอัตราสวนตลาดต้ังอยูบนสมมติฐานวาราคาของหลักทรัพยสะทอนมูลคายุติธรรมของบริษัท โดยอาศัย
กลไกตลาด ทั้งนี้การประเมินมูลคาของบริษัทฯ จะอาศัยการเปรียบเทียบอัตราสวนตางๆ ของราคาซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทอื่น
ที่ประกอบกิจการประเภทเดียวกันหรือใกลเคียงกัน และมีการซื้อขายบนตลาดหลักทรัพยทั้งในและตางประเทศ ปจจุบัน มีหลาย
บริษัทที่มีการประกอบธุรกิจคาปลีก และที่มีหลักทรัพยซื้อขายบนตลาดหลักทรัพยทั้งในประเทศและตางประเทศ อยางไรก็ตาม 
เนื่องจากรูปแบบธุรกิจของแม็คโครเปนรูปแบบธุรกิจที่มีความเปนเอกลักษณเฉพาะตัวในหลายดาน เชน อัตราการเจริญเติบโตของ
ยอดขาย ความเส่ียง และการดําเนินธุรกิจในรูปแบบศูนยจําหนายสินคาแบบชําระเงินสด จึงไมมีบริษัทใดที่สามารถเทียบเคียงได
โดยตรง ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไดพิจารณาแยกบริษัทที่ประกอบกิจการประเภทเดียวกันหรือใกลเคียงกันออกเปน 4 กลุม 
ดังนี้ 

กลุม 1: บริษัทคาปลีกที่ดําเนินกิจการในประเทศไทย และมีลักษณะธุรกิจที่ใกลเคียงกับบริษัทฯ ในดานตางๆ เชน 
ลักษณะสินคาและบริการที่เสนอขาย สัดสวนการขายผลิตภัณฑ กลุมลูกคาเปาหมาย อัตราการเจริญเติบโตของยอดขาย การ
บริหารเงินทุนหมุนเวียน และบริษัทในกลุมนี้ยังมีปจจัยทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมรวมกันกับบริษัทฯ และมีการดําเนินกิจการที่
ใกลเคียงกับบริษัทฯ มากที่สุด 

กลุม 2: บริษัทคาปลีกที่ดําเนินกิจการในประเทศไทย และมีลักษณะธุรกิจบางประเภทที่คลายคลึงกับบริษัทฯ เชน 
ลักษณะสินคาและบริการท่ีเสนอขาย การบริหารเงินทุนหมุนเวียน และโครงสรางเงินทุน แตจะแตกตางจากกลุมแรกในสวนของ
รายการสินคาหลักที่บริษัทนั้นๆ เสนอขาย 

กลุม 3: บริษัทคาปลีกที่ดําเนินกิจการในประเทศไทย แตมีลักษณะธุรกิจสวนใหญที่แตกตางจากบริษัทฯ เชน ในเชิง
ลักษณะสินคา กลุมลูกคาเปาหมาย อัตราการเจริญเติบโตของยอดการขาย และการบริหารเงินทุนหมุนเวียน  

กลุม 4: บริษัทคาปลีกที่ดําเนินกิจการนอกประเทศไทย แตอยูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตหรือเอเชียเหนือ 
(ยกเวน ประเทศญี่ปุนและประเทศออสเตรเลีย) ซึ่งบริษัทเหลานี้จะมีปจจัยทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่แตกตางกันกับบริษัทฯ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาคัดเลือกกลุมเทียบเคียงตามความคลายคลึงกันของการประกอบธุรกิจสําหรับการ
คํานวณมูลคาหลักทรัพยของบริษัทฯ โดยกําหนดใหบริษัทเทียบเคียงจากกลุม 1 และกลุม 2 เปนกลุมหลักสําหรับการเปรียบเทียบ
เนื่องจากบริษัทใน 2 กลุมนี้มีความใกลเคียงกับบริษัทฯ มากกวาในดานของสิ่งแวดลอมทางธุรกิจ อัตราการแขงขันในธุรกิจ 
พฤติกรรมผูบริโภค และกฎระเบียบขอบังคับในการดําเนินธุรกิจ อยางไรก็ตาม เพ่ือใหการพิจารณามูลคากิจการมีความครบถวน 
โดยการคํานึงถึงมูลคาเปรียบเทียบกับธุรกิจคาปลีกโดยรวม ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไดรวมเอาบริษัทคาปลีกทั้งหมด (กลุม 1 - 
4) มาใชในการเปรียบเทียบเชนกัน แตเนื่องจากการเปรียบเทียบโดยใชผูประกอบการที่ถูกจัดใหอยูในกลุมนี้เปนการเปรียบเทียบ
กับบริษัทอื่นที่ต้ังอยูในตางประเทศและมีความแตกตางกับบริษัทฯ ในเชิงของสิ่งแวดลอมทางธุรกิจ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงได
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ใหน้ําหนักกับมูลคาหลักทรัพยที่คํานวณไดจากการเปรียบเทียบกับบริษัทคาปลีกทั้งหมดในภูมิภาคนอยกวากลุมบริษัทที่ดําเนินการ
ในประเทศไทย ดวยการใชคามัธยฐานอัตราสวนของบริษัทในภูมิภาคเปนสวนหนึ่งในการคํานวณราคายุติธรรมของหลักทรัพย 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา วิธีเปรียบเทียบอัตราสวนตลาด ไดแก อัตราสวน EV/EBITDA และ P/E มี
ความเหมาะสมในการประเมินมูลคายุติธรรมของบริษัทฯ เนื่องจากเปนวิธีที่สะทอนมุมมองของนักลงทุนตอบริษัท และอุตสาหกรรม
คาปลีกโดยรวม อยางไรก็ตาม อัตราสวน P/BV มีขอจํากัดในการประเมินมูลคากิจการ เชน ไมสามารถสะทอนผลการดําเนินการใน
อนาคต มูลคาของสินทรัพยที่ไมมีตัวตนของบริษัท ความแตกตางของมูลคาของสินทรัพยในบัญชีระหวางการเชาซื้อกับการเปน
เจาของ และขอแตกตางในนโยบายทางบัญชีของบริษัท 

3.  วิธีเปรียบเทียบกับรายการซ้ือขายกิจการที่ผานมา (Precedent Transaction Comparable Approach) 

วิธีเปรียบเทียบกับรายการซื้อขายกิจการที่ผานมาเปนวิธีที่ใชในการประเมินมูลคาหลักทรัพยของบริษัทฯ ดวยการ
เปรียบเทียบกับรายการซื้อขายบริษัทอื่นที่มีลักษณะใกลเคียงกันในอุตสาหกรรมคาปลีก อยางไรก็ดี ความแตกตางของมูลคาราคา
ซื้อขายบริษัทในแตละรายการสะทอนถึงปจจัยที่มีลักษณะเฉพาะของบริษัท และสถานการณนั้นๆ เชน สัดสวนของการเขาซื้อ
กิจการ อํานาจในการเขาควบคุมกิจการ อํานาจในการตอรอง และมูลคาเพ่ิมตอบริษัทที่คาดวาจะเกิดข้ึนภายหลังจากการซื้อขาย
กิจการ ซึ่งไมสามารถนํามาเปรียบเทียบได ดังนั้น วิธีเปรียบเทียบราคาซื้อขายกิจการที่ผานมาจึงมีความเหมาะสมไมเทากับ DCF 
และวิธีเปรียบเทียบอัตราสวนตลาด ในการคํานวณหามูลคายุติธรรมของบริษัทฯ 

4.  วิธีมูลคาทางบัญชีและวิธีปรับปรุงมูลคาทางบัญชี (Book Value and Adjusted Book Value Approaches) 

วิธีมูลคาทางบัญชีเปนการพิจารณามูลคาทางบัญชีของสินทรัพยสุทธิ จากสวนของผูถือหุนที่ปรากฏอยูในงบการเงิน
ของบริษัทฯ อยางไรก็ตาม วิธีการประเมินมูลคาหลักทรัพยนี้เปนการแสดงใหเห็นถึงมูลคาทางบัญชีของกิจการ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
เทานั้น มิไดคํานึงถึงผลประกอบการในอนาคต ไมไดคํานึงถึงแนวโนมภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมโดยรวม และไมไดพิจารณา
มูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินของบริษัทฯ  

วิธีปรับปรุงมูลคาทางบัญชีเปนอีกวิธีหนึ่งที่ใชสําหรับการประเมินมูลคาทรัพยสินสุทธิของกิจการโดยการปรับปรุงมูลคา
ทางบัญชีดวยราคาตลาดของสินทรัพยหรือหนี้สินและเหตุการณที่สงผลกระทบตอมูลคาทางบัญชีที่ยังไมไดมีการรับรูในงบการเงิน 
อยางไรก็ตาม เนื่องจากไมมีขอมูลสําหรับการปรับปรุงมูลคาทางบัญชีของบริษัทฯ เชน มูลคาการประเมินราคาของสินทรัพย        
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นวา วิธีมูลคาทางบัญชีและวิธีปรับปรุงมูลคาทางบัญชีเปนวิธีที่ไมเหมาะสมสําหรับการ
ประเมินมูลคายุติธรรม 

5. การเปรียบเทียบราคาตลาดถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก (Historical Trading Price) 

เนื่องจากราคาซื้อขายหลักทรัพยในตลาดสามารถสะทอนอุปสงค-อุปทานของหลักทรัพยของบริษัทฯ ที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระจึงไดนําการเปรียบเทียบราคาตลาดถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักมาใชอางอิงในการประเมินหามูลคาของบริษัทฯ โดยที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระพิจารณาราคาตลาดหรือราคาถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก (Volume Weighted Average Price “VWAP”) ในตลท. 
ยอนหลัง 30 วัน 60 วัน 90 วัน 180 วัน และ 365 วัน ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2556 ซึ่งเปนหนึ่งวันกอนมีขาวเก่ียวกับการขายกิจการ
แม็คโครในประเทศไทย อยางไรก็ดี เนื่องจากคาเฉล่ียของปริมาณซ้ือขายหลักทรัพยตอวัน (Average Daily Turnover) ของบริษัทฯ 
อยูในปริมาณท่ีตํ่าซึ่งนอยกวารอยละ 0.2 ในชวงเวลา 12 เดือนยอนหลัง ราคาตลาดยอนหลังที่คํานวณไดอาจไมสะทอนมูลคา
ยุติธรรมของบริษัทฯ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นวา การเปรียบเทียบราคาตลาดถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักอาจจะไมใชวิธีที่
เหมาะสมสําหรับการประเมินมูลคาที่แทจริงของบริษัทฯ 
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6. การเปรียบเทียบมูลคาหุนเปาหมายที่ประเมินโดยนักวิเคราะหหลักทรัพย (Research Analysts Consensus) 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดพิจารณารวบรวมประมาณการโดยนักวิเคราะหหลักทรัพยจากบริษัทหลักทรัพยตางๆ 
เพ่ือเปนแนวทางประกอบการประเมินมูลคาหลักทรัพยของบริษัทฯ โดยใชขอมูลราคาที่สามารถหาไดจากแหลงขอมูลสาธารณะ  
ที่มีรายงานเผยแพรในชวงเวลาที่ใกลกับการประกาศเขาทํารายการของซีพี ออลล (ระยะเวลาระหวางวันที่ 28 กุมภาพันธ 2556 
และ 22 เมษายน 2556) อยางไรก็ตาม เนื่องจากประมาณการเหลานี้มีวิธีการประเมินราคาหลักทรัพยที่แตกตางกัน การ
เปรียบเทียบมูลคาหุนเปาหมายท่ีประเมินโดยนักวิเคราะหหลักทรัพย จึงไมใชวิธีที่เหมาะสมสําหรับการประเมินมูลคาบริษัทฯ 

3.3 สมมติฐานทางการเงินหลัก 

3.3.1 การประมาณการรายไดของบริษัทฯ 

ปจจัยที่สําคัญในการประมาณการรายไดของบริษัทฯ มี 3 ประการคอื การเติบโตของยอดขายของสาขาที่เปดเกิน 1 ป 
หรือสาขาเดิม (SSSG) แผนการขยายสาขาใหม และความสามารถในการสรางรายไดของสาขาใหม 

 การเตบิโตของยอดขายของสาขาที่เปดเกิน 1 ป หรือสาขาเดิม (SSSG) 

SSSG (อัตราการเติบโตของรายไดของสาขาที่อยูในระดับที่คงทีแ่ลว) จะข้ึนอยูกับความสามารถของบริษัทฯ ในการ
ปรับเปลี่ยนสินคาใหตรงตามความตองการของกลุมลูกคาเปาหมาย และอัตราการเจริญเติบโตของตลาดคาปลีกโดยทั่วไป โดยท่ี
ผานมา บริษัทฯ ไดมีการพัฒนาธรุกิจบริการดานอาหาร (Food Service Business) เพ่ือเนนการใหบรกิารกลุมลูกคา HoReCa ที่ให
อัตราผลตอบแทนสูงกวาอัตรากําไรข้ันตนเฉลีย่ของบริษัทฯ 

สมมติฐานในการจัดทําประมาณการ SSSG มีดังตอไปนี ้

 บริษัทฯ มีสมมติฐาน SSSG อยูในระดับที่ไมตํ่ากวาผลรวมของอัตราการขยายตัวที่แทจริงของผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศ (รายป) กับอัตราเงินเฟอพ้ืนฐาน (รายป) 

 คาเฉล่ียของ SSSG ระหวางป 2553 - 2555 อยูที่รอยละ 7.9 และมีแนวโนมที่จะเพ่ิมข้ึน เนื่องจากการบริหาร
จัดการดานการพัฒนาลูกคาที่มีประสิทธิภาพ โดยมีกลุมเปาหมายหลักเปนกลุมลูกคาประเภท HoReCa 

 บริษัทฯ วางแผนที่จะปรับเปลี่ยนสัดสวนผลิตภัณฑและแนวทางการใหบริการท่ีตอบสนองตอความตองการของ
กลุมลูกคาประเภทรานคาปลีกรายยอยและกลุม HoReCa เพ่ือสามารถรักษา SSSG ใหอยูที่ระดับรอยละ 7.6 – 
8.5 ไดในระยะปานกลาง (ป 2556 - 2560) และคอยๆ ลดลงจนถึงระดับรอยละ 4.0 ในป 2564 

 รายละเอียดของ SSSG ในอดีตและประมาณการ SSSG ในอนาคตแสดงในตารางดานลาง ดังนี้ 

(รอยละ) 2551 2552 2553 2554 2555 
ประมาณการ 
2556 - 2560 

ประมาณการ 
2561 - 2563 

SSSG 4.4 5.1 6.9 8.4 8.5 7.6 -8.5 4.0 - 8.1 

 แผนการขยายสาขาใหม 

ต้ังแตป 2550 บริษัทฯ มีการเปดศูนยจําหนายสินคาแม็คโครแหงใหมโดยเฉลี่ยปละ 4 สาขา โดยมีรายละเอียดของการ
ขยายสาขาใหมในชวง 6 ปที่ผานมา (2550 - 2555) และไตรมาสที่ 1 ป 2556 แสดงในตารางดานลาง ดังนี้ 
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การขยายสาขา 2550 2551 2552 2553 2554 2555 
ไตรมาส 1 

2556 

ศูนยจําหนายสนิคาแม็คโคร (Cash & Carry) 
กรุงเทพและปริมณฑล  - - 1 - - 2 - 
ตางจังหวัด 12 - 2 4 4 2 2 
แม็คโคร ฟูดเซอรวสิ (Foodservice Store) 
กรุงเทพและปริมณฑล - - - - - - - 
ตางจังหวัด  - - - - - 1 1 
จํานวนสาขาใหมทั้งหมด 12 0 3 4 4 5 3 
จํานวนสาขาทั้งหมด 41 41 44 48 52 57 60 
กรุงเทพและปริมณฑล 8 8 9 9 9 11 11 
ตางจังหวัด 33 33 35 39 43 46 49 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริษัทฯ มีศูนยจําหนายสินคาแม็คโครทีม่ีพ้ืนที่ขายเฉลีย่ต้ังแต 5,500 - 13,000 ตารางเมตร
ตอสาขา เปดใหบริการจํานวน 58 สาขา และมีแม็คโคร ฟูดเซอรวิสที่มีพ้ืนที่ขายเฉล่ียต้ังแต 1,000 - 5,000 ตารางเมตรตอสาขา 
เปดใหบริการจํานวน 2 สาขา ถึงแมวาบริษัทฯ จะมีแผนการขยายธรุกิจของสาขาทั้ง 2 รูปแบบ บริษัทฯ ยังคงมีขอจํากัดดานขนาด
และที่ต้ังของสาขาใหม ที่เกิดจากการแขงขันกันระหวางบริษัทคาปลีกขนาดใหญ และกฎหมายผังเมอืง ดังนั้น จึงมีความเปนไปได
สูงวาสาขาใหมจะต้ังอยูในเมืองชัน้รอง นอกจากนี้ แมวาบริษัทฯ จะมีการเลือกตําแหนงที่ต้ังของสาขาใหมที่อยูหางจากสาขาเดิม
เพ่ือลดผลกระทบจากการกินสวนแบงตลาดของตัวเอง (Cannibalization) แต Cannibalization อาจเปนส่ิงที่หลีกเล่ียงไมได ดังนั้น 
สาขาใหมจึงอาจมีรายไดตอสาขาที่ตํ่ากวารายไดตอสาขาของสาขาปจจุบัน 

ประมาณการแผนการขยายสาขาใหมของทั้งรูปแบบ Cash & Carry และ รูปแบบ Foodservice จากการสัมภาษณ
ผูบริหารของบริษัทฯ แสดงในตารางขางลางดังไปนี้ 

 2551 2552 2553 2554 2555 
ประมาณการ

2556-2560 
ประมาณการ

2561-2563 

จํานวนสาขาทั้งหมด - 3 4 4 5 7 - 8 5 - 7 

3.3.2 การประมาณการอัตรากําไรข้ันตน (“GPM”) 

โดยทั่วไป ผลิตภัณฑในแตละกลุมจะมีอัตรากําไรที่แตกตางกัน องคประกอบที่สําคัญของประมาณการ GPM มี 2 
ประการคือ สัดสวนของแตละชนิดผลิตภัณฑ และการบริหารจัดการตนทุน ซึ่งในอดีตคาเฉล่ียของ GPM ระหวางป 2551 - 2555 
อยูระหวางรอยละ 9.2 - 10.4 และมีแนวโนมที่เพ่ิมข้ึนใน 3 ปลาสุด (2553 – 2555) โดยเฉลี่ยประมาณรอยละ 0.5 ตอป 

สมมติฐานที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาประกอบในการจัดทําประมาณการ GPM มีดังตอไปนี้ 

 บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเพ่ิมการเติบโตของยอดขายจากกลุมธุรกิจ HoReCa ดังนั้น จึงตองมีการเพ่ิมสัดสวน
ผลิตภัณฑประเภทอาหารสด เพ่ือตอบสนองตอความตองการของกลุมลูกคาประเภท  HoReCa 

 สัดสวนผลิตภัณฑประเภทอาหารสดคอยๆ เพ่ิมข้ึนสูงถึงระดับเปาหมายในป 2560 และรักษาระดับคงที่ต้ังแตป 
2560 เปนตนไป 

 รายละเอียดของ GPM ในอดีตและประมาณการ GPM ในอนาคตแสดงในตารางดานลาง ดังนี้ 

(รอยละ) 2551 2552 2553 2554 2555 
ประมาณการ

2556-2560 
ประมาณการ

2561-2563 

GPM 9.2 8.8 9.4 10.1 10.4 10.9 -12.0 12.1 - 12.5 
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3.3.3 การประมาณการ SG&A 

SG&A ของบริษัทฯ ประกอบดวย คาใชจายเก่ียวกับพนักงาน คาใชจายเกี่ยวกับสาธารณูปโภค (เชน คาไฟฟา และ
คาใชจายในการทําความสะอาด) คาใชจายเก่ียวกับการสงเสริมการขาย คาใชจายเก่ียวกับการซอมแซมและบํารุงรักษา คาใชจาย
เก่ียวกับคอมพิวเตอร คาเชาที่ดินจาย คาใชจายเก่ียวกับสิทธิในการใชเครื่องหมายการคา คาเส่ือมราคา และคาตัดจําหนายอื่นๆ 

สมมติฐานที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาประกอบการทําประมาณการ SG&A มีดังตอไปนี้ 

 การเพ่ิมข้ึนของคาใชจายในการลงระบบ IT เพ่ิมเติม และการปรับเพ่ิมข้ึนของคาแรงข้ันตํ่า สงผลใหคาใชจายใน
การดําเนินงานเพ่ิมสูงข้ึนในป 2556 – 2559 และมีอัตราการเติบโตที่ลดลงต้ังแตป 2560 เปนตนไป 

 ประมาณการอัตราสวนของ SG&A ตอรายไดในอนาคตมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง อันเปนผลมาจากรายได
ของสาขาที่เปดข้ึนใหมในระยะแรกของการประมาณการมีการเติบโตตอเนื่อง และเริ่มเขาสูระยะคงที่ที่มีรายได
คอนขางคงที่ 

 สัดสวน SG&A ตอรายไดในอดีตและประมาณการ SG&A ในอนาคตแสดงในตารางดานลาง ดังนี้ 

3.3.4 การประมาณการคาใชจายในการลงทุน 

คาใชจายในการลงทุนของบริษัทฯ สามารถแบงไดเปน 2 ประเภทหลัก คือ คาใชจายสําหรับการซอมแซมและปรับปรุง
สาขาเดิม และคาใชจายสําหรับการลงทุนสาขาใหม ซึ่งประกอบดวยเงินลงทนุคาทีดิ่น อาคาร และอุปกรณ เนือ่งจากประมาณการ
คาใชจายในการลงทุนเหลานี้จะมีความแตกตางทั้งในเชิงของขนาด ลักษณะ และที่ต้ัง ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงกําหนดหลักการ
ประมาณการคาใชจายในการลงทนุ ดังตอไปนี ้

สาขาเดิม 

 บริษัทฯ มีแผนทีจ่ะพัฒนาปรับปรงุระบบคอมพิวเตอรที่ใชในการดําเนินธุรกิจซึ่งใชเงินลงทุนทั้งหมดประมาณ 1,000.0 
ลานบาทในป 2556 และ 2557 

 บริษัทฯ มักมีการสํารองงบประมาณสวนหนึ่งไวสําหรับการซอมแซมและปรับปรุงสาขาเดิม และคาใชจายอื่นๆ ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไดประมาณการใหบรษัิทฯ สํารองงบประมาณไว 1,000.0 ลานบาทตอป อางอิงตามรายจาย
บํารุงรักษาหรือซอมแซมทีเ่กิดข้ึนในปจจุบัน และงบประมาณที่สํารองไวนี้จะปรับตัวข้ึนตามอัตราเงินเฟอพ้ืนฐานทุกป 

สาขาใหม 

 ศูนยจําหนายสินคาแม็คโคร (Cash & Carry): เนื่องจากอุตสาหกรรมคาปลีกของไทยมแีนวโนมที่จะขยายตัวอยาง
รวดเร็วสูเมอืงชั้นรองในตางจังหวัดตามการเติบโตของจํานวนประชากรและระดับรายได ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึง
ต้ังสมมติฐานใหบริษัทฯ มีแผนการขยายสาขาใหมในพ้ืนทีท่ี่มีตนทุนของราคาที่ดินที่ตํ่ากวาตนทุนของราคาที่ดินในเขต
กรุงเทพและปริมณฑล 

 แม็คโคร ฟูดเซอรวิส (Foodservice): เนื่องจากบริษัทฯ มเีปาหมายในการเปดรานคารูปแบบแม็คโคร ฟูดเซอรวิสใน
เขตใจกลางเมอืง และเปนพ้ืนที่ทีม่ีโอกาสในการพัฒนากลุมลูกคาประเภท HoReCa สูง ดังนั้นที่ดินที่ใชสําหรับการ
ขยายสาขาของรานคาในรูปแบบนี้จึงหาไดยาก และมีราคาสูงกวา บริษัทฯ จึงจําเปนตองลงทุนในรูปแบบของสัญญา
เชาเปนสวนใหญ ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงต้ังสมมติฐานใหการลงทุนในทีดิ่นอันเนื่องมาจากการขยายสาขา
ของรานคาในประเภทนี้ของบริษัทฯ อยูในรูปแบบของสัญญาเชา ทีม่ีคาใชจายเปนสวนผสมของการจายคาเชาลวงหนา 
และการจายคาเชารายป 

(รอยละ) 2551 2552 2553 2554 2555 
ประมาณการ

2556-2560 
ประมาณการ

2561-2563 

สัดสวน SG&A ตอรายได 6.1 6.1 6.4 6.1 6.5 7.0 - 7.2 6.3 - 6.8 
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 ประมาณการคาใชจายในการลงทนุในศนูยจําหนายสินคาแม็คโครอยูที่ 560.0 ลานบาทตอสาขา ในขณะที่ประมาณการ
คาใชจายในการลงทุนในแม็คโคร ฟูดเซอรวิสอยูที่ 195.0 ลานบาทตอสาขา ซึ่งคาใชจายเหลานี้จะปรับตัวตามอัตราเงิน
เฟอพ้ืนฐานทุกป 

 DC: ถึงแมวา ในปจจุบันบริษัทฯ มีการใชประโยชนจาก DC  ใกลเต็มพ้ืนที่แลว และบริษัทฯ มแีผนการเพ่ิมจํานวน DC 
ในอนาคต บริษัทฯ จะไมมคีาใชจายในการลงทนุกอสรางสําหรับ DC เนื่องจากโดยทั่วไปบริษัทฯ จะดําเนินการใน
รูปแบบการจัดจางผูใหบริการเชาศนูยกระจายสินคาแบบ built-to-suit และทําสัญญาการเชาในรูปแบบของการเชาชวง
ระยะยาว ดังนั้นคาใชจายทีเ่กิดกับ DC สําหรับบริษัทฯ จึงอยูในรูปรายจายจากการดําเนินงาน 

3.3.5 การประมาณการเงินทุนหมุนเวียน 

เงินทุนหมุนเวียนเปนหนึ่งในปจจัยสําคัญตอการประสบความสําเร็จของธุรกิจคาปลีก เนื่องจากธุรกิจคาปลีกที่มี
ระยะเวลาขายสินคาเฉล่ียส้ัน แตมีระยะเวลาชําระหนี้เจาหนี้การคาเฉล่ียยาว ยอมจะมีวงจรเงินสดที่ดีกวา และจะสรางมูลคาใหกับ
บริษัทฯ ไดมากกวา ดวยความที่บริษัทฯ มีความเขาใจกลุมลูกคาเปนอยางดี บริษัทฯ จึงสามารถบริหารรายการสินคาที่เสนอขายได
อยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถสังเกตไดจากระยะเวลาขายสินคาเฉล่ียที่มีการลดลงอยางตอเนื่องต้ังแตป 2553 

 สัดสวนลูกคาประเภท HoReCa ที่มีความตองการสินคาประเภทอาหารสดซึ่งมีระยะเวลาชําระหนี้เจาหนี้การคาเฉลี่ย
ตํ่า อาจเปนขอจํากัดในการพัฒนาการลดระยะเวลาชําระหนี้การคาของบริษัทฯ อยางไรก็ตาม การเพ่ิมสัดสวนของ
อาหารสดจะชวยลดระยะเวลาขายสินคาเฉล่ียของบริษัทฯ ได 

 รายละเอียดของเงินทุนหมุนเวียนในอดีต และประมาณการเงินทุนหมุนเวียนในอนาคต แสดงในตารางดานลาง 
ดังตอไปนี้ 

หนวย: วัน 2551 2552 2553 2554 2555 ประมาณการ 

ระยะเวลาเก็บหนีจ้าก
ลูกหนี้การคาเฉล่ีย 

0.5 0.6 0.6 0.6 0.7 
คงระยะเวลาเงินทุนหมุนเวียนไวที่
ระดับเดียวกับป 2555 ตลอดชวง
ระยะเวลาประมาณการ ระยะเวลาชําระเจาหนี้

การคาเฉล่ีย 
52.1 58.1 58.3 63.7 55.9 

ระยะเวลาขายสินคาเฉล่ีย 30.5 30.3 26.9 29.4 25.8 
ลดลงจากการเพ่ิมสัดสวนผลิตภณัฑ
อาหารสด 

หมายเหตุ: คํานวณจาก 365 วัน 

3.3.6 ปจจัยทางเศรษฐกิจมหภาค 

 ประมาณการของอัตราการขยายตัวที่แทจริงของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ โดย Economist Intelligence Unit 
แสดงในตารางตอไปนี้ 

(รอยละ) 2551 2552 2553 2554 2555 
ประมาณการ

2556-2560 
ประมาณการ

2561-2563 

อัตราการขยายตัวที่แทจริง
ของผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศ (รายป) 

2.5 (2.3) 7.8 0.1 6.4 4.4 - 5.5 4.3 - 5.1 

 อัตราเงินเฟอพ้ืนฐานที่รอยละ 2.0 ซึ่งสอดคลองกับอัตราเงินเฟอพ้ืนฐานในอดีต และกรอบเปาหมายเงินเฟอของธปท. 

 อัตราภาษีนิติบุคคลที่แทจริง (Effective Tax Rate) สําหรับบริษัทฯ คือ รอยละ 22.5 ต้ังแตป 2556 เปนตนไป 
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3.3.7 สมมติฐานอื่นๆ 

นอกเหนอืไปจากสมมติฐานที่กลาวมา ที่ปรึกษาทางการเงินอสิระพิจารณาสมมติฐานอื่นๆ ประกอบการจัดทํา
แบบจําลองทางการเงินดังตอไปนี ้

 การตัดคาเส่ือมราคาโดยใชวิธีเสนตรง (Straight-line depreciation) ซึ่งอายุของสินทรัพยที่ใชในการประกอบธุรกิจแต
ละประเภทมีระยะเวลาการตัดคาเส่ือมราคาที่ตางกัน อายุของสินทรัพยแตละประเภทที่ใชในการประกอบธุรกิจแสดงใน
ตารางตอไปนี้ 

 
อาคาร สัญญาเชาอาคาร อุปกรณและอื่นๆ 

อายุ (ป) 30 25 3 - 10 

 สมมติฐานอัตราดอกเบ้ียใชประมาณการบนอัตราดอกเบ้ียที่บริษัทฯ ไดรับและจาย ณ ปจจุบัน 

 บริษัทฯ มีสัญญาที่เก่ียวของกับคาใชจายของสิทธิในการใช IP และสิทธิในการใช IT ซึ่งประกอบไปดวย คาธรรมเนียม
รายการรับอนุญาตใหใชสิทธิในเครื่องหมายการคา คาธรรมเนียมรายการรับอนุญาตใหใชซอฟตแวร คาบริการ
บํารุงรักษาซอฟตแวร ระบบการบริหารจัดการฐานขอมูลเพ่ือใชในทางธุรกิจรายป คาบริการใชระบบเครือขายเขา
รหัสเฉพาะ และคาบริการในการสนับสนุนซอฟตแวรและระบบการบริหารจัดการฐานขอมูลเพ่ือใชในทางธุรกิจ 
คาธรรมเนียมรายการรับอนุญาตใหใชสิทธิในเครื่องหมายการคาคํานวณจากอัตรารอยละของยอดขาย ในขณะที่
คาธรรมเนียมประเภทอื่นมีการกําหนดอัตราลวงหนาหรือเปลี่ยนแปลงไปตามจํานวนของสาขาที่เปดใหม ซึ่ง
คาธรรมเนียมเหลานี้จะถูกจายใหแกบริษัทรวมสองบริษัท คือบริษัท ออรคัม เอเชีย เทรดมารค เอจี จํากัด และ บริษัท 
เอสเอชวี โฮลด้ิงส เอ็น.วี. จํากัด ทุกป ถึงแมวาการเขาซื้อหุนของกิจการโดย ซีพี ออลล จะทําให ซีพี ออลล ไดรับสิทธิ
ในการใช IP และ IT จากกลุม SHV ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีสมมติฐานใหบริษัทฯ จายคาธรรมเนียมเหลานี้ตอไป
ในอนาคต บนหลักการการคิดคาธรรมเนียมแบบปจจุบันซึ่งสอดคลองกับแนวทางที่เปดเผยเพ่ิมเติมในคําเสนอซ้ือ
หลักทรัพย 

3.4 วิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดหรือ DCF 

ในการคํานวณมลูคากิจการโดยวิธี DCF ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระคํานวณหามูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดทีค่าดวา
จะไดรับจากการดําเนินธุรกิจในอนาคตมาปรับดวยอัตราคิดลด (Discount Rate) ที่เหมาะสมซึ่งมีข้ันตอนดังนี ้

3.4.1 อัตราคิดลด - ตนทุนทางการเงินถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก (Weighted Average Cost of Capital หรือ “WACC”) 

อัตราคิดลดที่นํามาใชในการคํานวณสวนลดกระแสเงินสดเปนอัตราสวนคิดลดที่นักลงทุนคาดวาจะไดรับโดยพิจารณา
เปรียบเทยีบกับการลงทุนในรูปแบบอื่นที่มคีวามเส่ียงในระดับเดียวกับบริษัทฯ การเลือกอัตราคดิลดที่เหมาะสมจะตองคํานึงถึง
ปจจัยพ้ืนฐานของบริษัทฯ เชน ตนทุนของหนี้สิน อัตราภาษี อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่ไมมคีวามเส่ียง ผลตอบแทนจากการ
ลงทุนในตลาดหลักทรัพยทีเ่กินกวาผลตอบแทนจากการลงทุนที่ไมมีความเส่ียง และสวนตางระหวางผลตอบแทนจากการลงทุนใน
บริษัทฯ และผลตอบแทนจากการลงทุนในบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมคาปลีก ที่ปรึกษาทางการเงินอสิระไดประมาณอตัราคิดลดโดย
วิธี WACC ตามรายละเอยีดดังนี ้
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WACC คํานวณจาก: 

WACC = Ke* (1 – (D / (D + E)) + Kd*(1 - T)*(D / (D + E)) 
ซึ่ง 
Ke = อัตราผลตอบแทนผูถอืหุน คํานวณจากทฤษฎี Capital Asset Pricing Model (“CAPM”)  

นั่นคือ Ke = Rf + β*(Risk Premium) 
Kd = ผลรวมระหวาง สวนตางระหวางอัตราผลตอบแทนการลงทุนในตราสารหนี้ของบริษัทที่มีอันดับความนาเช่ือถือ 
AA ซึ่งมีวันครบกําหนดอายุของตราสารหนี้มากกวา 5 ป กับพันธบัตรรัฐบาล และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่ไมมีความ
เส่ียง  
T = อัตราภาษีสวนเพ่ิมสุดทายเฉล่ียตลอดชวงปประมาณการ 
D/(D+E) = คาเฉล่ียโครงสรางเงินทุนของบริษัทเทยีบเคยีงในกลุมอุตสาหกรรม 
โดยท่ี 
Rf = อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่ไมมีความเส่ียง ที่มา: สายงานวิจัย ภัทร 

β (เบตา) = คาความแปรปรวน ระหวางผลตอบแทนรายวันของ SET กับราคาหุนของบริษัทที่ทาํธุรกิจคาปลีกตางๆ ซึ่งอยูที่
ประมาณ 1.0 (จากคาเฉล่ียของคาความแปรปรวนของบริษัททีท่ําธุรกิจคาปลีกตางๆ ที่เปรยีบเทียบไดกับบริษัทฯ โดยใชสูตร
ปรับปรุงใหสอดคลองกับโครงสรางเงินทุนเปาหมายของบริษัทฯ ที่อาจเปล่ียนแปลงไปหลังการเขาซื้อกิจการ) ที่มา : Bloomberg 
ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2556 
Risk Premium (Rm) = ผลตอบแทนจากการลงทนุใน SET ที่เกินกวาผลตอบแทนจากการลงทุนที่ไมมีความเส่ียง อางอิงจากการ
ประมาณการจากผลวิจัยและความเห็นของนักวิเคราะห ที่มา:  สายงานวิจัย ภัทร 

Ke สามารถคํานวณไดที่ประมาณรอยละ 11.7 และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดใช Kd ที่ประมาณรอยละ 5.4 ดังนั้น WACC 
สามารถคํานวณไดที่ประมาณรอยละ 10.0 

ตารางสรุปสมมติฐานการคํานวณ WACC (หนวย: รอยละ เวนแตระบเุปนอยางอื่น) 
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่ไมมีความเส่ียง (Rf) 4.5 
Rm - Rf 7.0 

β (เทา) 1.0 

Cost of Equity (Ke) 11.7 
Cost of Debt (Kd) 5.4 
1 - D/(D+E) 77.9 
D/(D+E) 22.1 
อัตราภาษี 22.5 
WACC ที่ใชในการคํานวณ DCF  10.0 
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3.4.2 สรุปประมาณการกระแสเงินสดของแม็คโคร (2556 - 2565) 

หนวยลานบาท 2556 2557 2558 2559 2560 

กําไรกอนหักตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได 5,268.9 6,411.5 7,883.4 9,074.2 10,659.3 
ภาษีเงินได (1,185.5) (1,442.6) (1,773.8) (2,041.7) (2,398.3) 

กําไรจากการดาํเนินงานหลังหักภาษีเงินได 4,083.4 4,968.9 6,109.7 7,032.5 8,261.0 
คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 1,503.0 1,706.2 1,961.0 2,132.0 2,350.9 
ความตองการเงนิทุนหมุนเวียน 1,963.4 1,469.7 1,682.5 1,912.6 2,127.4 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (5,370.0) (4,753.8) (4,418.9) (4,507.3) (4,575.0) 

กระแสเงินสดของกิจการ 2,179.8 3,391.0 5,334.3 6,569.8 8,164.3 
      

หนวยลานบาท 2561 2562 2563 2564 2565 
กําไรกอนหักตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได 12,411.2 14,393.8 16,698.7 18,606.6 20,183.8 
ภาษีเงินได (2,792.5) (3,238.6) (3,757.2) (4,186.5) (4,541.4) 
กําไรจากการดาํเนินงานหลังหักภาษีเงินได 9,618.7 11,155.2 12,941.5 14,420.1 15,642.5 
คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 2,554.5 2,662.9 2,712.5 2,770.5 2,796.6 
ความตองการเงนิทุนหมุนเวียน 2,259.7 2,402.6 2,443.0 1,995.3 1,676.4 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (4,644.0) (4,714.5) (4,786.3) (3,547.3) (3,595.8) 
กระแสเงินสดของกิจการ 9,788.8 11,506.3 13,310.8 15,638.5 16,519.7 

3.4.3 ผลการประเมินมูลคาของบริษัทฯ โดยวิธี DCF 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดจัดเตรียมการวิเคราะหความออนไหว (Sensitivity Analysis) ของ WACC และอัตราการ
เติบโตระยะยาวของกระแสเงินสด (Terminal Growth Rate) ที่รอยละ 0.5 เพ่ือแสดงผลกระทบตอมูลคาหลักทรัพยดังตอไปนี้ 

 อัตราการเติบโตระยะยาวรอยละ 1.5 - 2.5 

 มูลคาสวนของผูถือหุน มูลคาตอหุน 
 (ลานบาท) (บาท / หุน) 
WACC รอยละ 9.5 144,465.2 - 158,092.7 601.9 - 658.7 
WACC รอยละ 10.0 134,346.1 - 145,861.8 559.8 - 607.8 
WACC รอยละ 10.5 125,402.4 - 135,212.5 522.5 - 563.4 

3.4.4 การวิเคราะหความออนไหว (Sensitivity Analysis): ผลกระทบตอมูลคาของบริษัทฯ ที่อาจเกิดจากการควบ
รวมธุรกิจกับผูทําคําเสนอซ้ือ 

จากการสัมภาษณผูบริหารของบริษัทฯ เก่ียวกับโอกาสความรวมมือทางธุรกิจ และการดําเนินงานรวมกันในอนาคตกับ
ผูทําคําเสนอซื้อ ประกอบกับการพิจารณาขอมูลจากเอกสารชี้แจงของผูทําคําเสนอซื้อ เรื่องการเขาซื้อบริษัทฯ (พฤษภาคม 2556) 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาการควบรวมธุรกิจระหวางบริษัทฯ กับ ซีพี ออลล จะเปนการสรางมูลคาเพ่ิมตอบริษัทฯ 
และจะเปนประโยชนตอผูถือหุน เนื่องจากผูทําคําเสนอซื้อเปนผูนําในธุรกิจคาปลีกและเปนหนึ่งในบริษัทช้ันนําของภูมิภาคเอเชียที่มี
ความรูความเขาใจในสภาวะตลาดและทิศทางอุตสาหกรรมอยางลึกซึ้ง ประกอบกับการไดรับการสนับสนุนจาก CPG อยางไรก็ตาม 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไมมีขอมูลรายละเอียดเพียงพอเก่ียวกับแผนการเพ่ิมมูลคากิจการในอนาคตภายหลังการควบรวมเพ่ือทํา
การประเมินโอกาสความสําเร็จ ระยะเวลาที่ใชดําเนินการ และคาใชจายหรือเงินลงทุนที่เก่ียวของเพ่ือใหบริษัทฯ สามารถสราง
ประโยชนสูงสุดจากการควบรวม 



  
 

 

 
46 

 

นอกจากการประเมินมูลคากิจการภายใตกรณีฐาน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดจัดทําประมาณทางการเงินโดยรวม
มูลคาเพ่ิมที่อาจเกิดจากการควบรวม ภายใตสมมติฐานวาบริษัทฯ สามารถรับรูประโยชนหรือมูลคาเพ่ิมไดตามท่ีเปดเผยในเอกสาร
ช้ีแจงการเขาซื้อกิจการของแม็คโคร (พฤษภาคม 2556) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูถือหุนสามารถประเมินผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน
จากการควบรวมกิจการในเบ้ืองตนเพ่ือใชประกอบการตัดสินใจ ทั้งนี้ การคํานวณมูลคาเพ่ิมดังกลาว ต้ังอยูบนสมมติฐานวา
ผลประโยชนที่อาจเกิดข้ึนจะสามารถรับรูไดทันทีภายหลังจากการควบรวม และไมเกิดรายจายลงทุนเพ่ิมเติมอยางมีนัยสําคัญ 

ประโยชนหรือโอกาสในการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับบริษัทฯ ที่อาจเกิดข้ึนจากการควบรวมกิจการ มีดังนี้ 

 การประหยัดตนทุนจากขนาด (Economies of scale) 

เนื่องดวยการมีหนวยในการจัดเก็บสินคา (“SKU”) ในบางรายการที่ทับซอนกัน การควบรวมกิจการของบริษัทฯ  และ 
ซีพี ออลล นาจะสงผลดีตอการบริหารจัดการตนทุนใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนในหลายดาน เชน การเพ่ิมอํานาจในการจัดหา จัดซื้อ 
และเจรจาเรื่องราคา หรือเง่ือนไขทางการคาที่ดีข้ึน การลดตนทุนคาขนสงผานการกระจายสินคารวมกัน และการลดตนทุนการ
บริหารจัดการสินคาคงคลัง 

 การเพิ่มประสิทธิภาพและลดตนทุนในการจัดหาสินคาและผลิตภัณฑ 

CPG เปนผูนําในธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารครบวงจรในภาคพ้ืนเอเชียแปซิฟก โดยมีธุรกิจครอบคลุมต้ังแต
การผลิตอาหารสัตว การเพาะพันธุสัตว การเล้ียงสัตวเพ่ือการคา การแปรรูปเนื้อสัตวข้ันพ้ืนฐาน การผลิตสินคาเนื้อสัตวแปรรูปก่ึง
ปรุงสุกและปรุงสุก การผลิตผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปหรือผลิตภณัฑอาหารพรอมรับประทาน ทั้งนี ้การเขาเปนสวนหนึ่งของ CPG 
จะทําใหบริษัทฯ ไดรับประโยชนจากการบริหารจดัการที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะความชํานาญในดานการจัดหาสินคาผลิตภัณฑ
อาหารสด และอาจชวยลดตนทุนการดําเนินงานสงผลใหอัตรากําไรจากการดําเนินงานเพ่ิมสูงข้ึน 

ซีพี ออลล ไดมีการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับเปาหมาย Synergy โดยคาดการณวาแม็คโครจะมีอัตรากําไรข้ันตนที่เพ่ิมข้ึน
รอยละ 0.2 ตอป จากอัตรากําไรข้ันตนปจจุบันในชวงป 2556 - 2560 และเพ่ิมข้ึนอีกรอยละ 0.2 ตอปเฉพาะในป 2557 จาก 
Economies of scale 

 การเตรียมความพรอมดานบุคลากรที่มีคุณภาพเพ่ือรองรบัโอกาสขยายธุรกจิ 

ซีพี ออลล ใหความสําคัญและทุมเทในการพัฒนาคุณภาพบุคคลากรอยางตอเนื่องและจริงจัง ซึ่งสะทอนใหเห็นไดจาก
การกอต้ังและบรหิารวิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒน ซึ่งเปนสถาบันการศึกษาชั้นนําที่มุงเนนการพัฒนาประสิทธภิาพการจัดการ
ธุรกิจคาปลีก  ตลอดจนเปนชองทางในการผลิตบุคลากรที่มีคณุภาพ เนื่องดวยการขาดแคลนบุคลากรนับเปนอีกหนึง่อุปสรรคสําคัญ
ในการขยายธรุกิจ การควบรวมธรุกิจกับซีพี ออลล จะชวยใหบรษัิทฯ สามารถสรางทีมงานที่มศีักยภาพอยางเพียงพอเพ่ือรองรับ
การเติบโตของธุรกิจ ซึ่งเปนประโยชนตอบริษัทฯ ในระยะยาวทั้งในดานการเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงาน และความคลองตัว
ในการขยายธรุกิจโดยปราศจากปญหาการขาดแคลนทรัพยากรบุคคล 

 โอกาสในการขยายตลาดใหม 

ภายใตการรวมมือการบริหารจัดการกับ CPG ที่มีความชํานาญและความเขาใจในทิศทาง แนวโนมอุตสาหกรรมใน
ภูมิภาคเอเชีย และประสบการณในการดําเนินธุรกิจในตางประเทศ บริษัทฯ จะสามารถเพ่ิมโอกาสในการขยายธุรกิจภายใตช่ือ 
“แม็คโคร” ในตลาดใหมๆ ทั้งในและตางประเทศ โดยการเตรียมความพรอมและพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขัน เพ่ือลดความ
เส่ียงในการรุกตลาดใหมที่ปจจุบันยังไมมีความคุนเคย ทั้งนี้ ซีพี ออลล เปดเผยขอมูลแผนงานการขยายธุรกิจในภูมิภาคเอเชีย 
โดยเฉพาะประเทศเปาหมายไดแก ประเทศสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสังคมนิยม เวียดนาม  
สหภาพเมียนมาร และราชอาณาจักรกัมพูชา (“LVMC”) โดยมีแผนการเปดสาขาใหมทั้งในและตางประเทศจํานวนตั้งแต 7 ถึง 11 
สาขาตอป ภายในป 2557 - 2562 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดกําหนดสมมติฐานการเปดสาขาใหมประเภท Cash & Carry เพ่ิมเติมจาํนวนต้ังแต 3 ถึง 
7 สาขาตอป และสาขาใหมประเภท Foodservice จํานวนต้ังแต 2 ถึง 4 สาขาตอป โดยเริ่มต้ังแตป 2557 เปนตนไป  
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ภายใตสมมติฐานวา ซีพี ออลล ประสบความสําเร็จในการดําเนนินโยบายเพ่ือเพ่ิมมูลคาธุรกิจภายหลังการควบรวม 
ชวงมูลคากิจการที่รวม Synergy ที่อาจเกิดจากการควบรวมจะอยูที ่637.8 – 811.3 บาทตอหุน 

 อัตราการเติบโตระยะยาวรอยละ 1.5 – 2.5 

มูลคาสวนของผูถือหุน มูลคาตอหุน 
(ลานบาท) (บาท / หุน) 

WACC รอยละ 9.5 177,270.8 - 194,708.9 738.6 - 811.3 
WACC รอยละ 10.0 164,419.6 - 179,155.2 685.1 - 746.5 
WACC รอยละ 10.5 153,070.0 - 165,623.3 637.8 - 690.1 

ชวงราคานี้ยังไมรวมถึง Synergy อื่นๆ (นอกเหนอืจากที่สามารถหาไดจากขอมูลสาธารณะ) ที่บริษัทฯ และ ซีพี ออลล 
อาจสามารถสรางมูลคาเพ่ิมจากการดําเนินงานรวมกันภายหลังการควบรวม 

3.5 วิธีการเปรียบเทียบอัตราสวนมูลคาตลาด (Trading Comparable Approach) 

วิธีการเปรียบเทียบอัตราสวนมูลคาตลาดเปนการประเมินมูลคาของกิจการโดยเทียบเคียงอัตราสวนราคาที่ซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพยบนสมมติฐานที่วาบริษัทจดทะเบียนที่มีลักษณะการประกอบธุรกิจ และดําเนินธุรกิจในสภาวะตลาดที่มีความ
คลายคลึงกัน ควรจะมีอัตราสวนมูลคาตลาดที่ใกลเคียงกัน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดพิจารณาเลือกบริษัทเทียบเคียงจากบริษัทที่
ดําเนินธุรกิจในกลุมอุตสาหกรรมคาปลีกและคาสง ทั้งในประเทศไทย และตางประเทศ ที่มีลักษณะใกลเคียงกับ บริษัทฯ ดังตอไปนี้ 

บริษัทเทียบเคียงในประเทศไทย 

1. บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) (“ซีพี ออลล”) 

ซีพี ออลล ประกอบกิจการรานสะดวกซื้อในประเทศไทยภายใตเครื่องหมายการคา “7-Eleven” ดวยเครือขายที่ใหญ
ที่สุด ณ ส้ินป 2555 ซีพี ออลล มีเครือขายรานสะดวกซื้อจํานวน 6,822 สาขาทั่วประเทศ นอกจากนั้น บริษัทไดขยายการลงทุน 
และถือหุนในบริษัทยอยที่ประกอบธุรกิจที่เก่ียวของกับธุรกิจรานคาสะดวกซื้อ เชน ธุรกิจตัวแทนรับชําระเงินคาสินคาบริการ ธุรกิจ
การตลาด และธุรกิจบริการขนสงและกระจายสินคา ในป 2555 บริษัทมีรายไดรวมทั้งส้ิน 197,815.6 ลานบาท (ประมาณ 6,368.1 
ลานเหรียญสหรัฐ) เพ่ิมข้ันจากป 2554 คิดเปนรอยละ 22.3 ในป 2555 บริษัทมีกําไรสุทธิรวมทั้งส้ิน 11,023.2 ลานบาท (ประมาณ 
354.9 ลานเหรียญสหรัฐ) และมีอัตรากําไรข้ันตนอยูที่รอยละ 25.8 (อัตราแลกเปลี่ยนเฉล่ียป 2555 ที่ 31.1 บาทไทยตอ 1 เหรียญ
สหรัฐ) 

2. บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) (“BIG C”) 

BIG C ประกอบธุรกิจไฮเปอรมารเก็ตที่มีขนาดใหญเปนอันดับสองของประเทศไทย และมีรูปแบบการเปดสาขาที่
หลากหลาย โดย ณ ส้ินป 2555 BIG C มี สาขาไฮเปอรมารเก็ต 113 สาขา (ประกอบไปดวย บ๊ิกซี ซูปเปอรเซ็นเตอร บ๊ิกซี 
เอ็กซตรา และบ๊ิกซี จัมโบ) บ๊ิกซี มารเก็ต 18 สาขา มินิบ๊ิกซี 126 สาขา และรานขายยาเพรียวจํานวน 91 สาขาทั่วประเทศ ในป 
2555 BIG C มีรายไดรวมทั้งส้ิน 123,732.5 ลานบาท (ประมาณ 3,983.2 ลานเหรียญสหรัฐ) เพ่ิมข้ันจากป 2554 คิดเปนรอยละ 9.3 
และ BIG C มีกําไรสุทธิรวมทั้งส้ิน 6,073.8 ลานบาท (ประมาณ 195.5 ลานเหรียญสหรัฐ) และมีอัตรากําไรข้ันตนประมาณรอยละ 
14.4  (อัตราแลกเปลี่ยนเฉล่ียป 2555 ที่ 31.1 บาทไทยตอ 1 เหรียญสหรัฐ) 

3. บริษัท หางสรรพสินคาโรบินสัน จํากัด (มหาชน) (“ROBINS”) 

ROBINS ประกอบธุรกิจคาปลีกประเภทหางสรรพสินคาภายใตช่ือ “โรบินสัน” ณ ส้ินป 2555 ROBINS มี
หางสรรพสินคาจํานวน 30 สาขาทั่วประเทศ นอกจากนี้ ROBINS ยังประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย และธุรกิจรานคา
จําหนายสินคาเฉพาะทาง (Specialty Store) ภายใตเครื่องหมายการคา พาวเวอรบาย และซีอารซีสปอรต ในป 2555 ROBINS มี
รายไดรวมทั้งส้ิน 23,906.6 ลานบาท (ประมาณ 769.6 ลานเหรียญสหรัฐ) เพ่ิมข้ันจากป 2554 รอยละ 22.6 ในป 2555 ROBINS มี
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กําไรสุทธิรวมทั้งส้ิน 2,063.2 ลานบาท (ประมาณ 66.4 ลานเหรียญสหรัฐ) และอัตรากําไรขั้นตนรอยละ 24.6  (อัตราแลกเปลี่ยน
เฉล่ียป 2555 ที่ 31.1 บาทไทยตอ 1 เหรียญสหรัฐ) 

4. บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) (“HMPRO”) 

HMPRO เปนผูนําในธุรกิจคาปลีกสินคาเก่ียวกับบานและที่อยูอาศัยภายใตเครื่องหมายการคา “โฮมโปร” จําหนาย
สินคาเพ่ือการตกแตง  ตอเติม และซอมแซม  ในรูปแบบครบวงจรสําหรับลูกคาที่ซื้อสินคาดวยตัวเอง  ณ ส้ินป 2555 HMPRO มี
จํานวนสาขาทั้งหมด 53 สาขาครอบคลุมทั่วประเทศ มีรายไดรวมทั้งส้ิน 36,969.3 ลานบาท (ประมาณ 1,190.1 ลานเหรียญสหรัฐ) 
เพ่ิมข้ันจากป 2554 คิดเปนรอยละ 21.2 ในป 2555 HMPRO มีกําไรสุทธิรวมทั้งส้ิน 2,679.5 ลานบาท (ประมาณ 86.3 ลานเหรียญ
สหรัฐ) และมีอัตรากําไรข้ันตนรอยละ 26.0 (อัตราแลกเปล่ียนเฉล่ียป 2555 ที่ 31.1 บาทไทยตอ 1 เหรียญสหรัฐ) 

5. บริษัท สยามโกลบอลเฮาส จํากัด (มหาชน) (“GLOBAL”) 

GLOBAL ประกอบธุรกิจจัดจําหนายสินคาภายใตช่ือทางการคา “Global House” โดยเนนจําหนายสินคาในหมวดวัสดุ
กอสราง และอุปกรณเพ่ือการตกแตง ตอเติม และซอมแซมบานและที่อยูอาศัย แบบครบวงจรโดยมีรายการสินคามากกวา 90,000 
รายการ ณ ส้ินป 2555 GLOBAL มีสาขา 20 สาขา ซึ่งต้ังอยูตามพ้ืนที่ตางจังหวัด ในป 2555 GLOBAL มีรายไดรวม 11,098.8 ลาน
บาท (ประมาณ 357.3 ลานเหรียญสหรัฐ) เพ่ิมข้ันจากป 2554 คิดเปนรอยละ 31.7 และ GLOBAL มีกําไรสุทธิ 609.0 ลานบาท 
(ประมาณ 19.6 ลานเหรียญสหรัฐ) และมีอัตรากําไรข้ันตนรอยละ 15.0 (อัตราแลกเปลี่ยนเฉล่ียป 2555 ที่ 31.1 บาทไทยตอ 1 
เหรียญสหรัฐ) 

6. บริษัท ออฟฟศเมท จํากัด (มหาชน) (“OFM”) 

OFM ดําเนินธุรกิจจําหนายเครื่องเขียนและอุปกรณสานักงานผานชองทางแค็ตตาล็อก (Catalog) ระบบออนไลน  
(E-Commerce) คอลเซ็นเตอร (Call Center) และระบบขายผานหนาราน OFM มีบริษัทลูก 2 บริษัทที่มีการดําเนินธุรกิจในลักษณะ
ที่คลายคลึงกัน ณ ส้ินป 2555 บริษัทมี 45 สาขา ราน B2S 89 สาขา และ ราน Trendyday.com 2 สาขา ในป 2555 OFM มีรายได
รวม 7,176.6 ลานบาท (ประมาณ 231.0 ลานเหรียญสหรัฐ) เพ่ิมข้ันจากป 2554 คิดเปนรอยละ 17.4 ในป 2555 OFM มีกําไรสุทธิ
รวมทั้งส้ิน 287.1 ลานบาท (ประมาณ 9.2 ลานเหรียญสหรัฐ) และมีอัตรากําไรข้ันตนรอยละ 22.6 (อัตราแลกเปลี่ยนเฉล่ียป 2555 ที่ 
31.1 บาทไทยตอ 1 เหรียญสหรัฐ) 

บริษัทเทียบเคียงในตางประเทศ 

1. Dairy Farm International Holdings Limited (“Dairy”) 

Dairy ดําเนินธุรกิจหลากหลายประเภท ทั้งซูเปอรมารเก็ต ไฮเปอรมารเก็ต รานคาเพ่ือสุขภาพ และความงาม ราน
สะดวกซื้อ และรานขายของตกแตงบาน ภายใตช่ือ 7-Eleven IKEA GNC Guardian และ Wellcome ณ ส้ินป 2555 Dairy มีสาขา
มากกวา 5,600 สาขาในหลายประเทศ เชนสิงคโปร ไตหวัน ฮองกง ฟลิปปนส มาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไน จีน อินเดีย และกัมพูชา 
ในป 2555 Dairy มีรายไดรวม 9,800.6 ลานเหรียญสหรัฐ เพ่ิมข้ึนจากป 2554 คิดเปนรอยละ 7.1 ในป 2555 Dairy มีกําไรสุทธิรวม 
447.5 ลานเหรียญสหรัฐ และมีอัตรากําไรข้ันตนรอยละ 28.9 

2. Sun Art Retail Group Limited (“Sun Art”) 

Sun Art เปนผูประกอบธุรกิจไฮเปอรมารเก็ตรายใหญในประเทศจีน  และมีอัตราการเจริญเติบโตของรายไดสูงสุด  
Sun Art ดําเนินธุรกิจภายใตเครื่องหมายการคา “RT-Mart” และ “Auchan” ในป 2555 Sun Art มี 273 สาขา ใน 25 จังหวัดใน
ประเทศจีน ในป 2555 Sun Art มีรายไดรวม 77,851.0 ลานหยวน (ประมาณ 12,338.5 ลานเหรียญสหรัฐ) เพ่ิมข้ันจากป 2554 คิด
เปนรอยละ 14.3 ในป 2555 Sun Art มีกําไรสุทธิ 2,409.0 ลานหยวน (ประมาณ 381.8 ลานเหรียญสหรัฐ) และมีอัตรากําไรข้ันตน
รอยละ 20.7 (อัตราแลกเปลี่ยนเฉล่ียป 2555 ที่ 6.3 หยวนตอ 1 เหรียญสหรัฐ) 
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3. Lotte Shopping Co., Ltd (“Lotte”) 

Lotte ประกอบธุรกิจคาปลีกในหลากหลายรูปแบบ เชน หางสรรพสินคา รานคาปลีกขนาดใหญ ซุปเปอรมารเก็ต และ
รานสะดวกซื้อทั้งในประเทศเกาหลีและตางประเทศ Lotte มีบริษัทยอยจํานวน 55 บริษัทซึ่งประกอบธุรกิจ หางสรรพสินคา รานคา
ปลีกขนาดใหญ การเงิน อิเล็กทรอนิกส และอื่นๆ ณ ส้ินป 2555 Lotte มีหางสรรพสินคา 31 สาขา รานขายสินคาจากโรงงาน 6 
สาขา หาง Lotte 1 สาขา รานคาปลีกขนาดใหญ 103 สาขา ซุปเปอรมารเก็ต 391 สาขา โรงภาพยนตร 91 โรง นอกจากนี้ยังมีการ
ดําเนินธุรกิจในตางประเทศซึ่งรวมถึงรานคาปลีกขนาดใหญ จํานวน 102 สาขาในจีน 4 สาขาในเวียดนาม และ 31 สาขาใน
อินโดนีเซีย ในป 2555 Lotte มีรายไดรวม 25,043.7 พันลานวอน (ประมาณ 22,243.9 ลานเหรียญสหรัฐ) เพ่ิมข้ันจากป 2554 คิด
เปนรอยละ 12.5 ในป 2555 Lotte มีกําไรสุทธิรวมท้ังส้ิน 1,080.3 พันลานวอน (ประมาณ 959.5 ลานเหรียญสหรัฐ) และมีอัตรา
กําไรข้ันตนรอยละ 30.5 (อัตราแลกเปลี่ยนเฉล่ียป 2555 ที่ 1,125.9 วอนตอ 1 เหรียญสหรัฐ) 

4. China Resource Enterprise Limited (“China Resource”) 

China Resource ประกอบธุรกิจมุงเนนสินคาอุปโภค และบริโภคในประเทศจีน โดยมีธุรกิจหลัก ไดแก ธุรกิจคาปลีก 
หรือการผลิต เบียร อาหารและเคร่ืองด่ืม คิดเปนสัดสวนรายไดประมาณรอยละ 66 จากธุรกิจคาปลีก ณ ส้ินป 2555 China 
Resource มีเครือขายรานคาในจีนกวา 4,400 สาขา นอกจากนี้ China Resource ยังเปนเจาของเครื่องหมายการคา “Snow Beer” 
ซึ่งเปนเบียรที่มียอดขายเปนอันดับหนึ่งของโลก ในป 2555 China Resource มีรายไดรวม 126.2 พันลานเหรียญฮองกง (ประมาณ 
16,273.7 ลานเหรียญสหรัฐ) เพ่ิมข้ันจากป 2554 คิดเปนรอยละ 14.6 ในป 2555 China Resource มีกําไรสุทธิรวม 3.9 พันลาน
เหรียญฮองกง (ประมาณ 508.6 ลานเหรียญสหรัฐ) และมีอัตรากําไรขั้นตนรอยละ 14.1 (อัตราแลกเปลี่ยนเฉล่ียป 2555 ที่ 7.8 
เหรียญฮองกงตอ 1 เหรียญสหรัฐ) 

5. President Chain Store Corporation (“President”) 
President เปนผูนําในธรุกิจคาปลีกในประเทศไตหวัน โดยดําเนินธุรกิจรานสะดวกซื้อ ทั้งในประเทศไตหวัน และ

ตางประเทศภายใตเครือ่งหมายการคา “7-Eleven” และธุรกิจคาปลีกอื่นๆ อาทิเชน รานไอศกรมี สถานีบริการน้ํามัน เครือ
รานอาหาร หางสรรพสินคา และรานหนังสือออนไลน ณ ส้ินป 2555 President มีจาํนวนสาขาทั้งหมด 7,366 สาขาในไตหวัน ในป 
2555 President มีรายไดรวม 134.6 พันลานเหรียญไตหวัน (ประมาณ 4,550.8 ลานเหรียญสหรฐั) เพ่ิมข้ันจากป 2554 คิดเปน 
รอยละ 9.7 ในป 2555 President มีกําไรสุทธริวม 6.8 พันลานเหรียญไตหวัน (ประมาณ 229.6 ลานเหรียญสหรัฐ) และมีอัตรากําไร
ข้ันตนรอยละ 29.3 (อัตราแลกเปลีย่นเฉล่ียป 2555 ที่ 29.6 เหรียญไตหวันตอ 1 เหรยีญสหรัฐ) 

6. E-Mart Co., Ltd. (“E-mart”) 

E-mart เปนผูนําธุรกิจไฮเปอรมารเก็ตในประเทศเกาหลีไต โดยมีชองทางการจัดจําหนาย ไดแก E-mart Trader 
(discount store) หาง E-mart (รานคาออนไลน) และ E-mart Everyday (ซุปเปอรมารเก็ต) ณ ส้ินป 2555 E-mart มีจํานวนสาขา
ทั้งหมด 146 สาขา ในประเทศเกาหลีใต และ 16 สาขา ในประเทศจีน ในป 2555 E-mart มีรายไดรวมทั้งส้ิน 10,939.0 พันลานวอน 
(ประมาณ 9,716.1 ลานเหรียญสหรัฐ) เพ่ิมข้ันจากป 2554 คิดเปนรอยละ 51.5 ในป 2555 E-mart มีกําไรสุทธิรวมท้ังส้ิน 307.3 
พันลานวอน (ประมาณ 273.0 ลานเหรียญสหรัฐ) และมีอัตรากําไรข้ันตนรอยละ 28.9 (อัตราแลกเปลี่ยนเฉล่ียป 2555 ที่ 1,125.9 
วอนตอ 1 เหรียญสหรัฐ) 

7. Golden Eagle Retail Group Limited (“Golden Eagle”) 

Golden Eagle เปนผูนําในธุรกิจหางสรรพสินคาในมณฑล Jiangsu ประเทศจีน Golden Eagle ดําเนินธุรกิจภายใต
ปรัชญา “Complete Lifestyle Experience” ณ ส้ินป 2555 Golden Eagle มีจํานวนสาขาทั้งหมด 27 สาขา ครอบคลุม 4 มณฑล 
และ 1 เขตเทศบาล ใน 16 เมือง ในป 2555 Golden Eagle มีรายไดรวม 3,622.9 ลานหยวน (ประมาณ 574.2 ลานเหรียญสหรัฐ) 
เพ่ิมข้ันจากป 2554 คิดเปนรอยละ 12.6 ในป 2555 Golden Eagle มีกําไรสุทธิรวม 1,217.6 ลานหยวน (ประมาณ 193.0 ลาน
เหรียญสหรัฐ) และมีอัตรากําไรข้ันตนรอยละ 73.4 (อัตราแลกเปลี่ยนเฉล่ียป 2555 ที่ 6.3 หยวนตอ 1 เหรียญสหรัฐ) 
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8. Wumart Store, Inc. (“Wumart”) 

Wumart ดําเนินธุรกิจรานคาปลีกครอบคลุม 4 มณฑลในประเทศจีน ณ ส้ินป 2555 Wumart มีเครือขายรานคาปลีก
ทั้งหมด 538 สาขา ซึ่งประกอบไปดวย ซุปเปอรสตอร 141 สาขา รานสะดวกซื้อ 397 สาขา ในป 2555 Wumart มีรายไดรวม 
15,363.0 ลานหยวน (ประมาณ 2,434.9 ลานเหรียญสหรัฐ) เพ่ิมข้ันจากป 2554 คิดเปนรอยละ 5.7 ในป 2555 Wumart มีกําไรสุทธิ
รวม 601.7 ลานหยวน (ประมาณ 95.4 ลานเหรียญสหรัฐ) และมีอัตรากําไรข้ันตนรอยละ 19.5 (อัตราแลกเปลี่ยนเฉล่ียป 2555 ที่ 
6.3 หยวนตอ 1 เหรียญสหรัฐ) 

9. Puregold Price Club, Inc. (“Puregold”) 

Puregold ดําเนินธุรกิจคาปลีกที่มีอัตราการเติบโตสูงสุดในฟลิปปนส ภายใตหลายรูปแบบรานคา ไดแก ไฮเปอร 
มารเก็ต ซุปเปอรมารเก็ตแบบครบวงจร รานคาปลีกขนาดใหญ และรานคาปลีกสําหรับสมาชิก ณ ส้ินป 2555 Puregold มีสาขา
ทั้งหมด 156 สาขา ซึ่งประกอบไปดวย ไฮเปอรมารเก็ต 78 สาขา ซุปเปอรมารเก็ต 38 สาขา รานคาปลีกขนาดใหญ 15 สาขา ราน 
S&R 6 สาขา และ Parco ซุปเปอรมารเก็ต 19 สาขา ในป 2555 Puregold มีรายไดรวมท้ังส้ิน 57,466.5 ลานเปโซ (ประมาณ 
1,362.1 ลานเหรียญสหรัฐ) เพ่ิมข้ันจากป 2554 คิดเปนรอยละ 47.4 ในป 2555 Puregold มีกําไรสุทธิรวมทั้งส้ิน 2,717.5 ลานเปโซ 
(ประมาณ 64.4 ลานเหรียญสหรัฐ) และมีอัตรากําไรข้ันตนรอยละ 16.1 (อัตราแลกเปลี่ยนเฉล่ียป 2555 ที่ 42.2 เปโซตอ 1 เหรียญ
สหรัฐ) 

10. Shinsegae Co., Ltd. (“Shinsegae”) 

Shinsegae ดําเนินธุรกิจหางสรรพสินคาในประเทศเกาหลีใตภายใตเครื่องหมายการคาของ “Shinsegae” และเปน 
ผูริเริ่มธุรกิจหางสรรพสินคาในประเทศเกาหลีใต นอกจากนี้ สาขาปูซานของบริษัทยังถือวาเปนหางสรรพสินคาที่ใหญที่สุดในโลกอีก
ดวย Shinsegae ไดมีการลงทุนในบริษัทยอยหลายบริษัทที่ดําเนินธุรกิจที่เก่ียวของกับหางสรรพสินคา ณ ส้ินป 2555 Shinsegae มี
หางสรรพสินคาทั้งหมด 10 สาขา ทั่วประเทศ ในป 2555 Shinsegae มีรายไดรวม 2,296.7 พันลานวอน (ประมาณ 2,039.3 ลาน
เหรียญสหรัฐ) เพ่ิมข้ันจากป 2554 คิดเปนรอยละ 5.0 ในป 2555 Shinsegae มีกําไรสุทธิรวม 161.6 พันลานวอน (ประมาณ 143.5 
ลานเหรียญสหรัฐ) และมีอัตรากําไรข้ันตนรอยละ 65.0 (อัตราแลกเปลี่ยนเฉล่ียป 2555 ที่ 1,125.9 วอนตอ 1 เหรียญสหรัฐ) 

11. Parkson Holdings Sdn Bhd (“Parkson”) 

Parkson เปนผูนําในธุรกิจหางสรรพสินคาในประเทศมาเลเซีย Parkson ดําเนินธุรกิจหางสรรพสินคาภายใตช่ือ 
“Parkson” และ “Centro” ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 Parkson มีหางสรรพสินคาทั้งหมด 108 สาขาในประเทศจีน  
ประเทศมาเลเซีย ประเทศเวียดนาม และประเทศอินโดนีเซีย ณ วันส้ินงวดบัญชี 30 มิถุนายน 2555 Parkson มีรายไดรวมทั้งส้ิน 
3,920.6 ลานหยวน (ประมาณ 621.4 ลานเหรียญสหรัฐ) เพ่ิมข้ันจากป 2554 คิดเปนรอยละ 16.1 ในป 2555 Parkson มีกําไรสุทธิ
รวมทั้งส้ิน 380.1 ลานหยวน (ประมาณ 60.2 ลานเหรียญสหรัฐ) และมีอัตรากําไรข้ันตนรอยละ 71.0 (อัตราแลกเปลี่ยนเฉล่ียป 2555 
ที่ 6.3 หยวนตอ 1 เหรียญสหรัฐ) 

12. Far Eastern Department Store Ltd. (“Far Eastern”) 

Far Eastern ดําเนินธุรกิจหางสรรพสินคาในประเทศไตหวัน และเปนหางสรรพสินคาเพียงรายเดียวที่เขาจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยของประเทศไตหวัน นอกจากนี้ Far Eastern ไดประกอบธุรกิจเก่ียวกับ รานอาหาร เครื่องด่ืม ภาพยนตร 
โฆษณา และใหบริการพ้ืนที่สําหรับเด็ก ในป 2555 Far Eastern มีรายไดรวม 39.1 พันลานเหรียญไตหวัน (ประมาณ 1,323.2 ลาน
เหรียญสหรัฐ) เพ่ิมข้ันจากป 2554 คิดเปนรอยละ 40.7 ในป 2555 Far Eastern มีกําไรสุทธิรวม 1.7 พันลานเหรียญไตหวัน 
(ประมาณ 57.2 ลานเหรียญสหรัฐ) และอัตรากําไรข้ันตนรอยละ 18.4 (อัตราแลกเปลี่ยนเฉล่ียป 2555 ที่ 29.6 เหรียญไตหวันตอ 1 
เหรียญสหรัฐ) 
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การคัดเลือกบริษัทเทียบเคียง 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดพิจารณาหลายปจจัย รวมถึงขอแตกตางในทางธุรกิจประกอบควบคูกับการวิเคราะหเบื้องตน เพื่อใหสามารถเปรยีบเทียบ และคัดเลือกบริษัทที่มีความใกลเคียงหรือ

คลายคลึงกับบรษิัทฯ มากที่สุด แลวจําแนกบริษัทเทียบเคียงออกเปนกลุมตามตารางสรุปพรอมเหตุผล และหลักการประกอบดังนี ้

 
ที่มา: Bloomberg, Mergermarket และงบการเงินของบริษัท 
หมายเหตุ (1) จํานวนวันของสินคาคงคลังของ ซีพ ีออลล BIG C และ บริษัทฯ คํานวณจากงบการเงนิของบริษัท 
  (2) อางอิงจากงบการเงินบริษัท 

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจและกลุมลูกคาเปาหมาย

สัดสวนของ
ยอดขายที่มาจาก
ธุรกิจอาหาร 

(2555) (รอยละ)

อัตราสวนหนี้สิน 
(ที่มีดอกเบี้ย) 

ตอสวนของผูถือ
หุน

อัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมของ
ยอดขาย
(รอยละ)

อัตรากําไรขั้นตน
(รอยละ)

ระยะเวลาขาย
สินคา(2) 

(วัน)
เหตุการณสําคัญลาสุด

ไตรมาส 1 2556 ป ’52-’55 ป’56-’58 ป ’52-’55(1) 2556 ไตรมาสที่ 1(2) 2555

บริษัทกลุมเดียวกันในประเทศ
ศูนยจําหนายสนิคาอปุโภคและบริโภคใหกับลูกคาที่
เปนสมาชิกในรูปแบบขายสงเปนหลัก

86.6 0.2x 13.6 13.3 7.9 8.5 25.8
ซีพี ออลล เขาซือ้กิจการ 

(ประกาศวันที:่ 23/04/2556)
กลุมที่ 1

ไฮเปอรมารเก็ตขนาดใหญและขนาดกลาง รวมไปถึง
รานสะดวกซือ้และรานขายยา จําหนายสนิคาใหกับ
ลูกคาทั่วไป

66.2 0.9x 18.5 12.7 17.1 14.0 35.0
ซื้อคารฟูร ประเทศไทย

(05/01/2554)

รานสะดวกซือ้เนนการจําหนายอาหารพรอม
รับประทานและเครื่องดื่มใหกับลูกคาทกุกลุมโดยเนน
อํานวยความสะดวกในการเขาถึงเครือขายสาขากับ
ลูกคา

72.8 0.0x 18.9 23.9 25.8 25.9 23.2
ซื้อแม็คโคร 

(ประกาศวันที:่ 23/04/2556)

กลุมที่ 2
หางสรรพสนิคาที่เนนกลุมผูบริโภครุนใหมและ
ครอบครัวคนชั้นกลาง

0.0 0.0x 16.9 23.1 24.3 23.7 27.9 N.A.

กลุมที่ 3
จําหนายอุปกรณกอสรางและตกแตงบานใหกับลูกคา
รายยอยและผูรับเหมากอสราง

0.0 0.5x 20.3 26.8 26.2 26.0 69.7 N.A.

จําหนายอุปกรณกอสรางและตกแตงบานโดยเนนกลุม
ลูกคาที่เปนผูรับเหมากอสราง

0.0 0.1x 36.9 48.9 15.6 15.5 161.1
เอสซีจี ดสิทริบิวชั่นเขาถือหุน

รอยละ 34.36
(06/11/2555)

จําหนายเครื่องใชสํานกังานและเครื่องเขยีน นอกจากนี้
ยังมีแผนกลยุทธที่จะขยายยอดขายออนไลน

0.0 0.0x n.a. 24.2 13.3 21.9 63.4
ควบรวม ออฟฟศคลับ (ประเทศ
ไทย) และบีทูเอส(24/12/2555)
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ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดจําแนกบริษัทเทยีบเคยีงออกเปน 2 กลุมหลัก ไดแก บริษัทเทียบเคยีงในประเทศไทย 
และบริษัทเทยีบเคียงในภูมภิาค ซึ่งไมรวมประเทศญ่ีปุน และประเทศออสเตรเลีย เนื่องจากเปนประเทศที่พัฒนาแลว ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระพิจารณาความเหมาะสมของบริษัทเทยีบเคยีงตามเกณฑดังตอไปนี ้

 ประเภทสินคาและลูกคา: เนื่องจากรายไดหลักของบริษัทฯ มาจากการขายสินคาประเภทอาหาร ประเภทของสินคาที่
ใหบริการจึงนับวาเปนหนึ่งในเกณฑการพิจารณาเลือกบริษัทเทียบเคียง บริษัทฯ BIG C และ ซีพี ออลล มีรายไดหลัก
จากการขายสินคาประเภทอาหาร ซึ่งแตกตางจากบริษัทคาปลีกสมัยใหมอื่นๆ ในประเทศไทยที่มีสัดสวนรายไดจาก
การจําหนายอาหารเพียงเล็กนอย นอกจากนี้ ประเภทของลูกคานับวาเปนอีกหนึ่งเกณฑการพิจารณาเลือกบริษัท
เทียบเคียงที่มีความสําคัญ เนื่องจากบริษัทฯ จะเลือกสินคามาขายใหตรงกับความตองการของกลุมลูกคาเปาหมาย    
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา ซีพี ออลล และ BIG C มีความคลายคลึงกับบริษัทฯ ในขณะที่ ROBINS มี
กลุมลูกคาเปาหมายท่ีคาบเก่ียวกันบาง HMPRO GLOBAL และ OFM มีความแตกตางจากบริษัทฯ เปนอยางมากทั้ง
ในดานของประเภทลูกคา และสินคาที่ใหบริการ อยางไรก็ตาม บริษัทเหลานี้ถือวาเปนบริษัทเทียบเคียงไดทางออม 
หากพิจารณาถึงลักษณะการดําเนินกิจการธุรกิจคาปลีกโดยรวม 

 โครงสรางเงินทุน: โครงสรางเงินทุน หรือสัดสวนหนี้สินตอทุนนับวาเปนอีกหนึ่งเกณฑการพิจารณาบริษัทเทียบเคียง 
ซีพี ออลล ROBINS OFM และ GLOBAL ถือไดวาเปนบริษัทที่มีความใกลเคียงกับ บริษัทฯ เนื่องจากมีอัตราสวน
หนี้สินตอสวนของผูถือหุนใกลเคียงกัน ปริมาณหนี้สินของ BIG C ที่อยูในระดับสูงในปจจุบันเกิดจากการเขาซื้อกิจการ 
Carrefour ในป 2554 โดยกอนหนานั้นปริมาณหนี้สินของ BIG C อยูในระดับตํ่ามาโดยตลอด และใกลเคียงกับของ
บริษัทฯ 

 โครงสรางเงินทุนหมุนเวียน: เงินทุนหมุนเวียน อาทิเชน ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย หรือระยะเวลาชําระหนี้เจาหนี้
การคาเฉล่ีย สามารถใชเปนเกณฑการพิจารณาความใกลเคียงกันของปจจัยพ้ืนฐาน และรูปแบบของธุรกิจ โดยเมื่อ
พิจารณาจากเงินทุนหมุนเวียน ซีพี ออลล BIG C ROBINS และ OFM นับวาเปนกลุมบริษัทที่มีความใกลเคียงกับ
บริษัทฯ 

 การเติบโตของยอดขาย: เมื่อพิจารณาอัตราการเติบโตในชวงป 2552 ถึงป 2555 ซีพี ออลล BIG C และ ROBINS 
ถือไดวามีความใกลเคียงกับบริษัทฯ 

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ มีนโยบายการดําเนินธุรกิจที่มุงเนนการบริหารจัดการตนทุนเพ่ือการกําหนดนโยบายราคาที่
ตอบสนองความตองการลูกคากลุมเปาหมาย บริษัทฯ จึงมีอัตราการทํากําไรที่แตกตางไปจากบริษัทอื่นๆ ในกลุมบริษัทเทียบเคียง 
ดังนั้น ความสามารถในการทํากําไรจึงไมเหมาะสมที่จะเปนเกณฑในการพิจารณาคัดเลือกบริษัทเทียบเคียง 

จากเกณฑการพิจารณาที่ไดกลาวไวในขางตน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระสามารถจาํแนกบริษัทเทียบเคียงออกเปน 4 
กลุมดังตารางตอไปนี ้
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กลุม 2กลุม 1 กลุม 3 กลุม 4

ดําเนินธุรกิจในประเทศไทย

กลุมลูกคาเปาหมายหลัก

การนาํเสนอสินคาและ
สัดสวนผลิตภัณฑ

โครงสรางเงนิทุน

โครงสรางเงนิทุนหมุนเวียน

อัตราการขยายตัวของยอดขาย
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จากตารางจําแนกบริษัทเทียบเคียงขางตน อัตราสวนมูลคาตลาดของแตละกลุมบริษัทเทียบเคียงสามารถสรุปไดดัง
ตารางตอไปนี้ 
 

  MK Cap EV EV/EBITDA P/E P/BV 

  (ลานบาท) (ลานบาท) 
ประมาณ
การ 2556 

ประมาณ
การ 2557 

ประมาณ
การ 2556 

ประมาณ
การ 2557 

ไตรมาส 1 
2556 

บริษัทเทียบเคียงในประเทศไทย             
กลุม 1                
 ซีพี ออลล 361,569.8 339,262.3 16.5x 12.5x 27.5x 22.6x 11.9x 
 BIG C 162,937.5 187,754.5 13.5x 11.9x 23.1x 19.7x 4.9x 
กลุม 2               
 ROBINS 76,635.6 74,633.0 17.5x 13.9x 29.8x 23.3x 6.7x 
กลุม 1 กับ 2        
คาเฉล่ีย     15.8x 12.8x 26.8x 21.9x 7.8x 
คามัธยฐาน     16.5x 12.5x 27.5x 22.6x 6.7x 

กลุม 3               
 HMPRO 115,074.9 119,152.7 19.1x 15.5x 34.8x 27.9x 10.8x 
 GLOBAL 62,455.9 63,356.4 31.2x 20.3x 51.6x 33.6x 6.6x 
 OFM 19,760.0 19,194.7 24.4x 19.2x 39.8x 30.8x 4.6x 
บริษัทเทียบเคียงในตางประเทศ             
กลุม 4               
 DAIRY FARM 506,952.6 492,431.5 19.7x 17.5x 29.8x 26.1x 13.4x 
 SUN ART 408,687.0 408,174.1 13.4x 11.4x 30.1x 25.7x 12.6x 
 LOTTE 305,738.7 420,261.3 6.7x 6.0x 11.1x 9.8x 0.8x 
 CHINA RESOURCES 230,984.8 289,249.0 8.3x 7.2x 32.2x 24.4x 1.1x 
 PRESIDENT 196,914.9 190,536.4 20.3x 19.1x 25.1x 22.7x 8.2x 
 E-Mart 151,195.9 223,476.6 7.8x 7.1x 12.3x 10.7x 0.9x 
 GOLDEN EAGLE 83,525.5 85,355.9 8.7x 7.5x 12.6x 11.0x 3.2x 
 WUMART 73,405.1 69,735.3 10.2x 8.9x 21.8x 19.1x 5.0x 
 PUREGOLD 68,872.5 68,517.4 14.5x 11.8x 24.7x 19.9x 3.4x 
 SHINSEGAE 59,673.8 112,168.6 11.7x 10.6x 13.3x 11.9x 1.0x 
 PARKSON 42,379.0 41,797.9 4.4x 4.0x 14.3x 12.7x 1.0x 
 FAR EASTERN 38,078.8 59,442.5 19.0x 16.5x 18.2x 18.5x 1.3x 
บริษัทเทียบเคียงใน และตางประเทศ  
รวม        
คาเฉล่ีย       19.0x 14.7x 32.4x 25.2x 6.8x 
คามัธยฐาน     17.5x 13.9x 29.8x 23.3x 6.6x 
ที่มา: Bloomberg ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2556 
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อัตราสวนที่ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระใชเพ่ือประเมินมูลคาของสวนของผูถือหุน หรือมูลคากิจการตามวิธีการ
เปรียบเทยีบอัตราสวนมูลคาตลาด ไดแก 

 อัตราสวนมูลคากิจการตอกําไรกอนหักตนทุนทางการเงิน ภาษี คาเส่ือมราคา และคาใชจายตัดจาย (Enterprise Value 
to Earnings before Interest, Tax, Depreciation and Amortization Approach หรือ “EV/EBITDA”) 

 อัตราสวนราคาตลาดตอกําไรสุทธิ (Price to Earnings Ratio Approach หรือ “P/E”) 

 อัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาทางบัญชี (Price to Book Value Approach หรือ “P/BV”) 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดใชผลประกอบการของป 2556 และป 2557 ของบริษัทฯ และบริษัทเทียบเคียงเพ่ือ
ประเมินมูลคาสวนของผูถือหุน และมูลคาหุนของบริษัทฯ จากการวิเคราะห และพิจารณาบริษัทเทียบเคียงในเกณฑตางๆ ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระมีความเห็นวากลุมบริษัทเทียบเคียง 1 และ 2 มีความใกลเคียงกับบริษัทฯ มากที่สุด และกลุมบริษัทเทียบเคียงใน
ประเทศ และในภูมิภาคมีความเหมาะสมรองลงไป 

3.5.1  อัตราสวนมูลคากิจการตอกําไรกอนหักตนทุนทางการเงิน ภาษี คาเสื่อมราคา และคาใชจายตดัจาย 
(Enterprise Value to Earnings before Interest, Tax, Depreciation and Amortization Approach หรือ 
“EV/EBITDA”) 

การเปรียบเทยีบอัตราสวน EV/EBITDA มีข้ันตอนทั้งหมด 2 ข้ันตอน ข้ันที่หนึ่งคอืการประเมินมูลคากิจการจากการ
คูณกับอัตราสวน EV/EBITDA ของบริษัทเทียบเคยีงกับประมาณการ EBITDA ของบริษัทฯ ในข้ันที่สองมูลคากิจการจะถูกหักดวย
หนี้สินสุทธิ และสวนของผูถอืหุนรายยอย 

2556 EV/EBITDA  2557 EV/EBITDA 

 

 

 
  

16.5x

13.5x

17.5x
19.1x

31.2x

24.4x

10.9x

ซีพี ออลล BIG C ROBINS HMPRO GLOBAL OFM ภูมิภาค

รวม:
 คาเฉลี่ย: 19.0x
คามัธยฐาน : 17.5x

กลุม 1 + กลุม 2:
คาเฉลี่ย: 15.8x
คามัธยฐาน : 16.5x

คามัธยฐาน

กลุม 1 กลุม 2 กลุม 3 กลุม 4

12.5x 11.9x

13.9x
15.5x

20.3x
19.2x

9.7x

ซีพี ออลล BIG C ROBINS HMPRO GLOBAL OFM ภูมิภาค

คามัธยฐาน

รวม:
 คาเฉลี่ย: 14.7x
คามัธยฐาน : 13.9x

กลุม 1 + กลุม 2:
คาเฉลี่ย: 12.8x
คามัธยฐาน : 12.5x

กลุม 1 กลุม 2 กลุม 3 กลุม 4
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สรุปการประเมินมูลคาจากอตัราสวน EV/EBITDA 

 กลุมบรษัิทเทยีบเคียง 1 และ 2 

 ประมาณการ 2556 ประมาณการ 2557 

หนวย ลานบาท (เวนแตระบุเปนอยางอื่น)   

สมมตฐิาน   

ประมาณการ EBITDA 5,962.4 7,456.5 
ผลการประเมิน   

คามัธยฐาน EV/EBITDA บวกรอยละ 10 18.1x 13.8x 
คามัธยฐาน EV/EBITDA  16.5x 12.5x 
คามัธยฐาน EV/EBITDA ลบรอยละ 10 14.8x 11.3x 
ชวงมูลคากิจการ 88,318.9 - 107,945.4 83,988.4 - 102,652.5 
ชวงมูลคาสวนของผูถือหุน 91,627.7 - 111,254.1 87,297.2 - 105,961.3 
ชวงมูลคาหุน (บาท) 381.8 - 463.6 363.7 - 441.5 

มูลคาหุนของบรษัิทฯ จากการประเมนิมูลคาดวยวิธีอัตราสวน (± รอยละ 10) EV/EBITDA ของกลุมบริษัทเทยีบเคียง 1 
และ 2 โดยใชประมาณการผลประกอบการป 2556 และ 2557 มีคาเทากับ 381.8 – 463.6 บาทตอหุน และ 363.7 – 441.5 บาทตอ
หุน ตามลําดับ 

 กลุมบรษัิทเทยีบเคียงทั้งหมด 

 ประมาณการ 2556 ประมาณการ 2557 

หนวย ลานบาท (เวนแตระบุเปนอยางอื่น)   

สมมตฐิาน   

ประมาณการ EBITDA 5,962.4 7,456.5 
ผลการประเมิน   

คามัธยฐาน EV/EBITDA บวกรอยละ 10 19.2x 15.3x 
คามัธยฐาน EV/EBITDA  17.5x 13.9x 
คามัธยฐาน EV/EBITDA ลบรอยละ 10 15.7x 12.5x 
ชวงมูลคากิจการ 93,838.0 - 114,690.9 93,489.8 - 114,265.3 
ชวงมูลคาสวนของผูถือหุน 97,146.7 - 117,999.6 96,798.5 - 117,574.0 
ชวงมูลคาหุน (บาท) 404.8 - 491.7 403.3 - 489.9 

มูลคาหุนของบรษัิทฯ จากการประเมนิมูลคาดวยวิธีอัตราสวน (± รอยละ 10) EV/EBITDA ของกลุมบริษัทเทยีบเคียง
ทั้งหมด โดยใชประมาณการผลประกอบการป 2556 และ 2557 มีคาเทากับ 404.8 – 491.7 บาทตอหุน และ 403.3 – 489.9 บาท
ตอหุน ตามลําดับ 
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3.5.2  อัตราสวนราคาตลาดตอกําไรสทุธิ (Price to Earnings Ratio Approach หรือ “P/E”) 

บนหลักการเดียวกันกับ EV/EBITDA อัตราสวน P/E สามารถใชเพ่ือคํานวณหามูลคาของบริษัทฯ จากการคูณ
อัตราสวน P/E ของบริษัทเทียบเคยีงกับกําไรสุทธิของบริษัทฯ ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระไดใชวิธีการเดียวกันกับ EV/EBITDA เพ่ือ
คํานวณหาชวงราคาของบริษัทฯ 

P/E ประมาณการ 2556  P/E ประมาณการ 2557 

 

 

 

สรุปการประเมินมูลคาจากอตัราสวน P/E  

 กลุมบรษัิทเทยีบเคียง 1 และ 2 

 ประมาณการ 2556 ประมาณการ 2557 

หนวย ลานบาท (เวนแตระบุเปนอยางอื่น)   

สมมตฐิาน   

ประมาณการกําไรสุทธ ิ 4,094.7 4,964.7 
ผลการประเมิน   

คามัธยฐาน P/E บวกรอยละ 10 30.3x 24.9x 
คามัธยฐาน P/E  27.5x 22.6x 
คามัธยฐาน P/E ลบรอยละ 10 24.8x 20.3x 
ชวงมูลคาสวนของผูถือหุน 101,446.8 - 123,990.5 100,943.8 - 123,375.8 
ชวงมูลคาหุน (บาท) 422.7 - 516.6 420.6 - 514.1 

มูลคาหุนของบรษัิทฯ จากการประเมนิมูลคาดวยวิธีอัตราสวน (± รอยละ 10) P/E ของกลุมบริษัทเทียบเคียง 1 และ 2 
มีคาเทากับ 422.7 – 516.6 บาทตอหุน และ 420.6 – 514.1 บาทตอหุน ตามลําดับ 
  

27.5x

23.1x

29.8x

34.8x

51.6x

39.8x

20.0x

ซีพี ออลล BIG C ROBINS HMPRO GLOBAL OFM ภูมิภาค

กลุม 1 กลุม 2 กลุม 3 กลุม 4

คามัธยฐาน

รวม:
 คาเฉลี่ย: 32.4x
คามัธยฐาน : 29.8x

กลุม 1 + กลุม 2:
คาเฉลี่ย: 26.8x
คามัธยฐาน : 27.5x

22.6x

19.7x

23.3x

27.9x

33.6x
30.8x

18.8x

ซีพี ออลล BIG C ROBINS HMPRO GLOBAL OFM ภูมิภาค

กลุม 1 กลุม 2 กลุม 3 กลุม 4

คามัธยฐาน

รวม:
 คาเฉลี่ย: 25.2x
คามัธยฐาน : 23.3x

กลุม 1 + กลุม 2:
คาเฉลี่ย: 21.9x
คามัธยฐาน : 22.6x
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 กลุมบรษัิทเทยีบเคียงทั้งหมด 

 ประมาณการ 2556 ประมาณการ 2557 

หนวย ลานบาท (เวนแตระบุเปนอยางอื่น)   

สมมตฐิาน   
ประมาณการกําไรสุทธ ิ 4,094.7 4,964.7 
ผลการประเมิน   

คามัธยฐาน P/E บวกรอยละ 10 32.8x 25.7x 
คามัธยฐาน P/E  29.8x 23.3x 
คามัธยฐาน P/E ลบรอยละ 10 26.8x 21.0x 
ชวงมูลคาสวนของผูถือหุน 109,756.4 - 134,146.8 104,222.5 - 127,383.0 
ชวงมูลคาหุน (บาท) 457.3 - 558.9 434.3 - 530.8 

มูลคาหุนของบรษัิทฯ จากการประเมนิมูลคาดวยวิธีอัตราสวน (± รอยละ 10) P/E ของกลุมบริษัทเทียบเคียงทั้งหมด 
โดยใชประมาณการผลประกอบการป 2556 และ 2557 มีคาเทากับ 457.3 – 558.9 บาทตอหุน และ 434.3 – 530.8 บาทตอหุน 
ตามลําดับ 

3.5.3  อัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาทางบัญชี (“Price to Book Value Approach” หรือ “P/BV”) 

อัตราสวน P/BV สามารถใชเพ่ือคํานวณหามูลคาของบริษัทฯ จากการคูณอัตราสวน P/BV ของบริษัทเทยีบเคียงกับ
มูลคาทางบญัชีของบริษัทฯ ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระไดใชวิธีการเดียวกันกับ EV/EBITDA และ P/E เพ่ือคํานวณหาชวงราคาของ
บริษัทฯ 

P/BV ไตรมาสที ่1 ป 2556 

 
  

11.9x

4.9x

6.7x

10.8x

6.6x

4.6x

2.3x

ซีพี ออลล BIG C ROBINS HMPRO GLOBAL OFM ภูมิภาค

กลุม 1 กลุม 2 กลุม 3 กลุม 4

คามัธยฐาน

รวม:
 คาเฉลี่ย: 6.8x
คามัธยฐาน : 6.6x

กลุม 1 + กลุม 2:
คาเฉลี่ย: 7.8x
คามัธยฐาน : 6.7x
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สรุปการประเมินมูลคาจากอตัราสวน P/BV 

 กลุมบรษัิทเทยีบเคียง 1 และ 2 

 
ไตรมาสที่ 1 ป 2556 

หนวย ลานบาท (เวนแตระบุเปนอยางอื่น)  

สมมตฐิาน  

มูลคาทางบัญชี 11,871.7 
ผลการประเมิน  

คามัธยฐาน P/BV บวกรอยละ 10 7.3x 
คามัธยฐาน P/BV 6.7x 
คามัธยฐาน P/BV ลบรอยละ 10 6.0x 
ชวงมูลคาสวนของผูถือหุน 71,308.3 - 87,154.6 
ชวงมูลคาหุน (บาท) 297.1 - 363.1 

มูลคาหุนของบรษัิทฯ จากการประเมนิมูลคาดวยวิธีอัตราสวน (± รอยละ 10) P/BV ของกลุมบริษัทเทียบเคียงกลุม 1 
และ 2 โดยใชมูลคาทางบัญชี ณ ส้ินไตรมาส 1 2556 มีคาเทากับ 297.1 – 363.1 บาทตอหุน 

 กลุมบรษัิทเทยีบเคียงทั้งหมด 

 
ไตรมาสที่ 1 ป 2556 

หนวย ลานบาท (เวนแตระบุเปนอยางอื่น)  

สมมตฐิาน  

มูลคาทางบัญชี 11,871.7 
ผลการประเมิน  

คามัธยฐาน P/BV บวกรอยละ 10 7.3x 
คามัธยฐาน P/BV 6.6x 
คามัธยฐาน P/BV ลบรอยละ 10 6.0x 
ชวงมูลคาสวนของผูถือหุน 70,746.8 - 86,468.3 
ชวงมูลคาหุน (บาท) 294.8 - 360.3 

มูลคาหุนของบรษัิทฯ จากการประเมนิมูลคาดวยวิธีอัตราสวน (± รอยละ 10) P/BV ของกลุมบริษัทเทียบเคียงทั้งหมด 
โดยใชมูลคาทางบัญชี ณ ส้ินไตรมาส 1 2556 มีคาเทากับ 294.8 – 360.3 บาทตอหุน 

มูลคาทางบัญชีของบริษัทฯ ทีใ่ชในการประเมนิมูลคาตามวิธีอัตราสวนราคาตลาดเปนมูลคากอนการควบรวมกิจการ 
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย หรือโครงสรางเงินทุนจากการควบรวมกิจการอาจสงผลใหอัตราสวน P/BV มีการเปลี่ยนแปลงได 
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3.6 วิธีเปรียบเทยีบกับรายการซ้ือขายกจิการทีผ่านมา (Precedent Transaction Comparable Approach) 

วิธีการเปรียบเทยีบกับรายการซือ้ขายกิจการที่ผานมาเปนการประเมินมูลคาของหุนของบริษัทฯ โดยใชการ
เปรียบเทยีบรายการซื้อขายบริษัทฯ กับรายการซื้อขายบริษัทในอุตสาหกรรมคาปลีกในอดีต โดยรายการซือ้ขายในอดีตจะรวม
รายการการซื้อขายที่มีมูลคามากกวา 500.0 ลานเหรียญสหรัฐ (ยกเวนรายการเขาซื้อ สยาม แฟมิล่ีมารท โดยเซน็ทรัลรีเทล     
คอรปอเรชั่น ที่มมีูลคาตํ่ากวา 500.0 ลานเหรียญสหรัฐ) ของบริษัทที่ต้ังอยูที่เอเชียเหนือ ซึ่งประกอบไปดวย ประเทศจีน ฮองกง 
และ ประเทศเกาหลีใต กับ เอเชียตะวันออกเฉียงใต รายละเอียดของรายการซื้อขายในอดีตสามารถสรปุไดดังตารางตอไปนี ้

ที่มา: Mergermarket and Capital IQ 
หมายเหตุ: (1) งบการเงินส้ินป ณ วันที ่31 ธันวาคม 2554  

(2) งบการเงินส้ินป ณ วันที ่31 ธันวาคม 2553  
(3) งบการเงินส้ินป ณ วันที ่31 ธันวาคม 2552  
(4) งบการเงินส้ินป ณ วันที ่30 มกราคม 2553  
(5) งบการเงินส้ินป ณ วันที ่31 ธันวาคม 2551  
(6) งบการเงินส้ินป ณ วันที ่31 ธันวาคม 2550  
(7) คํานวณจากอัตราสวนระหวางมูลคาสุทธิของกิจการ ณ วันทีป่ระกาศรายการ และ EBITDA จากงบการเงนิลาสุดกอนการเขาทาํรายการ 
(8) คํานวณจากอัตราสวนระหวางมูลคาสวนผูถือหุน ณ วันทีป่ระกาศรายการ และกําไรสุทธิจากงบการเงินลาสุดกอนการเขาทํารายการ 

  

วันท่ีประกาศ
รายการ

วันท่ีทํา
รายการ บริษัทเปาหมาย ผูซื้อ

มูลคา
รายการ

(ลานดอล
ลาสหรัฐ)

สัดสวนท่ี
เขาซื้อ

(รอยละ)

Implied 
EV/EBITDA(7)

Implied 
P/E(8)

20 พ.ย. 2555 16 ม.ค. 2556 PT Carrefour Indonesia PT CT Corp(1) 672.0 60.0 n.a. n.a.

22 ต.ค. 2555 01 ม.ค. 2556 Lotte Midopa Co., Ltd. (Formerly named Midopa
Co.)

Lotte Shopping Co., Ltd(1) 743.0 21.0 56.7x 86.5x

16 ต.ค. 2555 16 ต.ค. 2555 Central City Co., Ltd. Shinsegae Co., Ltd(1) 924.0 60.0 n.a. 37.4x

24 ก.ย. 2555 27 ก.ย. 2555 Siam FamilyMart Co., Ltd. Central Retail Corporation(1) 102.0 50.3 n.a. 69.8x

29 ก.ค. 2554 31 ม.ค. 2555 Jiangxi Hongkelong Department Store 
Investment Co., Ltd

China Resources Enterprise, Ltd(2) 573.0 100.0 n.a. 40.6x

22 พ.ย. 2554 31 ธ.ค. 2554 Rainbow Department Store Co., Ltd. AVIC International Holdings Ltd(2) 995.0 39.5 15.0x 34.3x

04 พ.ย. 2553 05 ส.ค. 2554 Shanghai Bailian Group Co., Ltd. (Formerly 
Shanghai No.1 Department Store Co., Ltd)

Shanghai Friendship Group Inc(3) 2,535.0 100.0 15.4x 32.3x

15 พ.ย. 2553 05 ม.ค. 2554 Carrefour Thailand Big C Supercenter PLC(4) 1,179.0 100.0 14.0x n.a.

25 ม.ค. 2553 01 เม.ย. 2553 Matahari Department Store Tbk PT Meadow Asia Company Ltd(3) 777.0 90.8 n.a. n.a.

20 ต.ค. 2552 11 ม.ค. 2553 Times Ltd. Lotte Shopping Co., Ltd(5) 644.0 100.0 15.9x 31.2x

14 พ.ค. 2551 17 ก.ย. 2551 E-Land Retail Ltd. Tesco PLC(6) 2,237.0 100.0 30.6x n.a.

สูงสดุ 56.7x 86.5x

คามัธยฐาน 15.6x 37.4x

ตํ่าสุด 14.0x 31.2x
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สรุปการประเมินมูลคาจากอตัราสวน EV/EBITDA 

 
ป 2555 

หนวย ลานบาท (เวนแตระบุเปนอยางอื่น)  

สมมตฐิาน  

EBITDA 5,346.5 
ผลการประเมิน  

คามัธยฐาน EV/EBITDA บวกรอยละ 10 17.2x 
คามัธยฐาน EV/EBITDA 15.6x 
คามัธยฐาน EV/EBITDA ลบรอยละ 10 14.1x 
ชวงมูลคากิจการ 75,180.3 - 91,887.1 
ชวงมูลคาสวนของผูถือหุน 78,489.1 - 95,195.8 
ชวงมูลคาหุน (บาท) 327.0 - 396.6 

มูลคาหุนของบรษัิทฯ จากการประเมนิมูลคาดวยวิธีอัตราสวน (± รอยละ 10) EV/EBITDA ของรายการซื้อขายบริษัท
ในอุตสาหกรรมคาปลีกในอดีตโดยใชประมาณการผลประกอบการป 2555 มีคาเทากับ 327.0 – 396.6 บาทตอหุน 

สรุปการประเมินมูลคาจากอตัราสวน P/E 

 
ป 2555 

หนวย ลานบาท (เวนแตระบุเปนอยางอื่น)  

สมมตฐิาน  

ประมาณการกําไรสุทธ ิ 3,556.2 
ผลการประเมิน  

คามัธยฐาน P/E บวกรอยละ 10 41.1x 
คามัธยฐาน P/E 37.4x 
คามัธยฐาน P/E ลบรอยละ 10 33.6x 
ชวงมูลคาสวนของผูถือหุน 119,554.3 - 146,121.9 
ชวงมูลคาหุน (บาท) 498.1 - 608.8 

มูลคาหุนของบรษัิทฯ จากการประเมินมูลคาดวยวิธีอัตราสวน (± รอยละ 10) P/E ของรายการซื้อขายบริษัทใน
อุตสาหกรรมคาปลีกในอดีตโดยใชประมาณการผลประกอบการป 2555 มีคาเทากับ 498.1 – 608.8 บาทตอหุน 

ราคาซื้อขายของรายการซื้อขายในอดีตอาจไดรับผลกระทบจากปจจยัที่มคีวามเฉพาะเจาะจงของแตละบริษัท อาทิเชน 
อัตราสวนของหุนที่ซื้อขายตอหุนทัง้หมด สิทธิในการควบคุมกิจการ ลักษณะทางธุรกิจของแตละกิจการ และประมาณการ Synergy 
ดังนั้นในการคํานวณหามูลคายุติธรรมของบริษัทฯ วิธีเปรียบเทยีบราคาซ้ือขายกิจการที่ผานมาจึงมคีวามเหมาะสมไมเทากับ DCF 
และวิธีเปรียบเทยีบอัตราสวนตลาด 

3.7 วิธีมูลคาทางบญัชีและวิธีปรบัปรุงมูลคาทางบญัชี (Book Value and Adjusted Book Value Approaches) 

วิธีมูลคาทางบัญชีเปนการประเมินมูลคาของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากมูลคาของสวนผูถือหุนของบริษัทฯ ณ  
วันส้ินงวดทางบญัชีลาสุด สําหรับวิธีปรับปรุงมูลคาทางบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระปรับปรุงมูลคาทางบัญชี ดวยเงินปนผลจาย
ของบริษัทฯ ที่ไดมีการจายหลังวันส้ินงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 ตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2556 ณ 
วันที่ 27 กุมภาพันธ 2556 บริษัทฯ ไดประกาศจายเงินปนผลงวดสุดทายจากการดําเนินงานป 2556 คิดเปนจํานวน 7.3 บาทตอหุน 
โดยมีกําหนดจาย ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2556 โดยเงินปนผลงวดสุดทายเปนสวนที่เพ่ิมจากเงินปนผลระหวางกาลที่จายเมื่อวันที่ 
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7 กันยายน 2555 และ 4 ธันวาคม 2555 จํานวน 3.5 และ 1.8 บาทตอหุน ตามลําดับ มูลคาทางบัญชีของบริษัทฯ จะลดลงเทากับ
จํานวนเงินปนผลงวดสุดทายมูลคา 1,740.0 ลานบาท ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไมไดปรับปรุงมูลคาทางบัญชีของบริษัทฯ จากการ
ปรับปรุงมูลคาที่ดิน เนื่องจากไมมีขอมูลจากรายงานประเมินมูลคาที่ดิน 

รายละเอียดการปรบัปรุงมูลคาทางบัญชเีปนไปดังตารางตอไปน้ี หนวย: ลานบาท (เวนแตระบเุปนอยางอื่น) 

สวนของผูถอืหุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 11,871.7 
ทุนที่ออกและชําระแลว (ลานหุน) 240.0 
มูลคาทางบัญชตีอหุน (บาทตอหุน) 49.5 

ปรับปรุง   
หัก: เงินปนผลจาย 1,740.0 
มูลคาทางบัญชี หลังปรับปรุง 10,131.7 

มูลคาทางบัญชหีลังปรับปรุงตอหุน 42.2 

มูลคาทางบัญชีหลังปรับปรุงนอยกวา มูลคาทางบัญชีของบริษัทฯ อยูรอยละ 17.2 

3.8 การเปรียบเทียบราคาตลาดถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก (Historical Trading Price) 

ราคาตลาดและปริมาณการซ้ือขายหุนของบรษัิทฯ ในอดีต 

 
ที่มา: SETSMART 
หมายเหตุ: (1) ขาวเกี่ยวกับการขายกิจการแม็คโครในประเทศไทย ณ วันที่ 1 เมษายน 2556 
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Chart Title

ปรมิาณ ราคา

กอนตลาดรบัรูขาวลือการเขาซ้ือกิจการ(1)

29 มี.ค. 2556 – 532.0 บาท

ราคาปิด (บาท) จาํนวนหุนท่ีซ้ือขาย (ลานหุน)
วนัประกาศเขาซ้ือกิจการ

23 เม.ย. 2556 – 754.0 บาท
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VWAP กอนขาวการขายกิจการ ราคาตลาด (บาทตอหุน) 

VWAP ณ วันที่ 29 มีนาคม 2556 528.3 

VWAP 15 วัน 506.0 

VWAP 30 วัน 491.1 

VWAP 60 วัน 470.4 

VWAP 90 วัน 468.9 

VWAP 180 วัน 434.5 

VWAP 365 วัน 381.4 

ชวง VWAP  381.4 – 528.3 

 

ชวงเวลา(1) 
มูลคาซ้ือขายเฉล่ียตอ

วัน (ลานบาท) 
ปริมาณซ้ือขายเฉล่ีย

ตอวัน (หุน) 

รอยละของปริมาณซ้ือขายเฉล่ีย
ตอวัน เทียบกบัปริมาณหุนจด

ทะเบียน(2) 

15 วันซื้อขาย 126.4 254,139.3 0.1 
30 วันซื้อขาย 143.6 292,383.3 0.1 
60 วันซื้อขาย 129.9 276,079.0 0.1 
90 วันซื้อขาย 183.8 392,025.6 0.2 
180 วันซื้อขาย 159.6 367,242.7 0.2 
365 วันซื้อขาย 121.8 319,491.6 0.1 
ที่มา: SETSMART 
หมายเหตุ: (1) ชวงเวลาซื้อขายตั้งแต 29 มีนาคม 2556 ซึ่งเปนวนัซื้อขายสุดทายกอนขาวเกี่ยวกับการขายกิจการแม็คโครในประเทศไทย 

(2) ปริมาณหุนจดทะเบียนทั้งหมด 240.0 ลานหุน  
ราคาปดและปริมาณซ้ือขายในแตละวันของหุนของบริษัทฯ เปนไปดังแผนภมูิเสนทีไ่ดแสดงไวขางตน โดยราคาตลาดเริ่ม

ที่ 104.0 บาท ตอหุน ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2553 และส้ินสุดที่ 682.0 บาท ตอหุน ณ วันที่ 19 เมษายน 2556 (วันสุดทายกอนการ
ประกาศการขายหุนในบริษัทฯ ของกลุม SHV) แผนภูมเิสนแสดงใหเห็นการปรบัตัวข้ึนอยางตอเนื่องของราคาตลาดของหุนของ
บริษัทฯ ตลอดระยะเวลา 3 ป จากราคาต่ําสุดที่ 103.0 บาทตอหุน ณ วันที่ 17 มิถนุายน 2553 ข้ึนมาถึงราคาสูงสุดที่ 682.0 บาท
ตอหุน ณ วันที่ 19 เมษายน 2556 คิดเปนการปรับข้ึนรอยละ 555.8 โดยมีการปรบัข้ึนสูงสุดรอยละ 14.8 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 
2556 และปรับตัวลดลงสูงสุดรอยละ 8.5 เมื่อวันที ่ 3 ตุลาคม 2554 อยางไรก็ตาม การปรับตัวข้ึนอยางมีนัยสําคัญในเดือนเมษายน 
2556 อาจมีสาเหตุมาจากการเขาซื้อกิจการของบรษัิทฯ โดย ซีพี ออลล ราคาหุนของบริษัทฯ ณ วันสุดทายกอนประกาศรายการเขา
ซื้อกิจการสูงกวา VWAP 15 วัน และ 30 วัน ที่คํานวณจากวันที่ 19 เมษายน อยูรอยละ 12.7 และ 21.5 ตามลําดับ 

ราคาหุนของบริษัทฯ ณ วันสุดทายกอนประกาศรายการขายกิจการของบริษัทฯ สูงกวา VWAP 15 วัน และ 30 วัน ที่
คํานวณจากวันที ่29 มีนาคม 2556 ซึ่งเปนชวงเวลามีขาวเก่ียวกับการขายกิจการของบรษัิทฯ อยูรอยละ 34.8 และ 38.9 ตามลําดับ 

มูลคาและปรมิาณการซื้อขายหุนของบริษัทฯ เคล่ือนไหวอยูในกรอบ 0.8 ลานบาท ถึง 4,235.7 ลานบาท และ 5,810.0 
หุน ถึง 8,755,461.0 หุนตอวัน ตามลําดับ โดยมีปริมาณการซื้อขายเฉล่ียอยูที่ 268,232.7 หุนตอวัน 
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3.9 การเปรียบเทยีบมูลคาหุนเปาหมายที่ประเมินโดยนักวเิคราะหหลักทรัพย (Research Analysts Consensus) 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดรวมรวบประมาณการมูลคาหุนเปาหมายของบริษัทฯ จากบทวิเคราะหทีอ่อกระหวางวันที่ 
28 กุมภาพันธ 2556 ถึง 22 เมษายน 2556 ซึ่งเปนการประเมินมูลคากิจการของบรษัิทฯ โดยไมคํานงึถึงความเปนไปไดในการสราง 
Synergy หรือคาสวนเพ่ิมเพ่ือสิทธใินการควบคุมระหวาง ซีพี ออลล และบริษัทฯ มูลคาเปาหมายของนักวิเคราะหอยูระหวาง 370.0 
บาท ตอหุน ถึง 584.0 บาท ตอ หุน โดยมีคาเฉล่ียอยูที่ 492.8 บาทตอหุน และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานที่ 69.7 บาทตอหุน 

 
  

ลาํดบั วนัท่ี บริษทัท่ีออกบทวิเคราะห
มลูคายติุธรรม

(บาทตอหุน)

1 22 เมษายน 2556 A 584.0

2 8 เมษายน 2556 B 580.0

3 8 มนีาคม 2556 C 565.0

4 27 มนีาคม 2556 D 555.0

5 2 เมษายน 2556 E 550.0

6 18 มนีาคม 2556 F 550.0

7 1 มนีาคม 2556 G 550.0

8 19 เมษายน 2556 H 493.0

9 8 มนีาคม 2556 I 487.0

10 17 เมษายน 2556 J 471.0

11 8 มนีาคม 2556 K 469.0

12 20 มนีาคม 2556 L 440.0

13 11 มนีาคม 2556 M 430.0

14 28 กุมภาพนัธ 2556 N 420.0

15 2 เมษายน 2556 O 370.0

16 1 เมษายน 2556 P 370.0

ราคาเฉล่ีย 492.8

สงูสดุ 584.0

ตํา่สดุ 370.0
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3.10 สรุปผลการประเมินมูลคายุติธรรมของแม็คโคร 

มูลคาหุนของบรษัิทฯ จากการประเมนิวิธีตางๆ สามารถสรุปไดดังตารางตอไปนี้ 

ลําดับ วิธีการประเมิน 
มูลคาหุน  

(บาทตอหุน) 

รอยละของสวนเพิ่ม 
(สวนลด) จากราคา

เสนอซ้ือ 

ความเหมาะสม
ของวิธีประเมิน 

1 วิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสด   เหมาะสม 

 1.1 กรณีฐาน 522.5 -  658.7 (33.6) - (16.3)  

 1.2 กรณีฐาน และ Synergy 637.8 -  811.3 (19.0) -  3.1  

2 วิธีการเปรียบเทียบอัตราสวนมูลคาตลาด    

 2.1 EV/EBITDA 363.7 -  491.7 (53.8) - (37.5) เหมาะสม 

 2.2 P/E 420.6 -  558.9 (46.6) - (29.0) เหมาะสม 

 2.3 P/BV 294.8 -  363.1 (62.5) - (53.9) มีขอจํากัด 

3 วิธีการเปรียบเทยีบกับรายการซือ้ขายกิจการที่
ผานมา 

327.0 -  608.8 (58.4) - (22.6) มีขอจํากัด 

4 วิธีมูลคาทางบัญชีและปรับปรุงมูลคาทางบัญชี 42.2 -  49.5 (94.6) - (93.7) มีขอจํากัด 

5 การเปรียบเทยีบราคาตลาดถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก 

381.4 -  528.3 (51.5) - (32.9) มีขอจํากัด 

การเปรียบเทยีบมูลคาหุนเปาหมายท่ีประเมนิ
โดยนักวิเคราะหหลักทรัพย 

370.0 -  584.0 (53.0) - (25.8) มีขอจํากัด 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดทําการประเมินมูลคาหุนของบริษัทฯ ตามวิธีการประเมินตางๆ และมีความเห็นดังตอไปนี ้

 DCF เปนวิธีการประเมินมูลคาที่มีความเหมาะสมในการหามูลคายุติธรรมของบริษัทฯ เนื่องจากเปนวิธีที่สามารถ
สะทอนผลการดําเนินงานในอนาคต และความสามารถในการสรางกระแสเงินสดของบริษัทฯ ซึ่งเปนผลจากการบริหาร
ของผูบริหารในระยะยาว นอกจากนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระยังสามารถรวมผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการสราง 
Synergy ระหวาง ซีพี ออลล และบริษัทฯ ภายหลังการควบรวมกิจการตามขอมูลที่มีการเปดเผยในเอกสารชี้แจงการ
เขาซื้อกิจการบริษัทในสวนของเหตุผลและหลักการในการเขาซื้อกิจการหรือโอกาสในการเพ่ิมมูลคาของกิจการ
ภายหลังการควบรวม (พฤษภาคม 2556) ซึ่งจะชวยเพ่ิมมูลคาเพ่ิมใหกับธุรกิจของบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญอีกดวย 

 วิธีเปรียบเทยีบอตัราสวนตลาดมีความเหมาะสมในการประเมินมูลคายุติธรรมของบรษัิทฯ เนื่องจากเปนวิธีที่สะทอน
มุมมองของนักลงทุนตอบริษัท และอุตสาหกรรมคาปลีกโดยรวม อัตราสวน EV/EBITDA ถือไดวาเปนอัตราสวนที่
เหมาะสม เนือ่งจากเปนการประเมินมูลคาบริษัท โดยคํานึงจาก EBITDA ซึ่งเปนเครือ่งช้ีวัดกระแสเงินสดจากการ
ดําเนินงาน นอกจากนี้อัตราสวน P/E ยังเปนวิธีการประเมินกิจการในอุตสาหกรรมคาปลีก ที่ไดรับความนิยมในวงกวาง 
เนื่องจากเปนวิธกีารท่ีไดคํานึงถึงประมาณการกําไรในอนาคต และความสามารถในการเติบโตของบริษัท อยางไรก็ตาม 
P/BV จะมีขอจํากัดในการประเมนิมูลคากิจการ เนื่องจากไมสะทอนผลการดําเนินการในอนาคต มูลคาของสินทรัพยที่
ไมมีตัวตน (อาทเิชน เครื่องหมายการคา) ความแตกตางของมูลคาของสินทรัพยทางบัญชีระหวางการเชาซื้อ กับการ
เปนเจาของ และขอแตกตางในนโยบายทางบัญชีของบริษัท 
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มูลคาจากวิธีการประเมินทีเ่หมาะสมสามารถสรุปไดดังตอไปนี้  

ชวงมูลคาบริษัทฯ 

 

ชวงมูลคาหุนจากวิธีการประเมินมลูคาแบบ DCF คือ 522.5 - 658.7 บาท ตอหุน โดยชวงมูลคาที่เหมาะสมจะเพ่ิมข้ึน
เปน 637.8 - 811.3 บาทตอหุน ถาหากรวมมูลคาเพ่ิมที่อาจเกิดจากการควบรวม (เทาที่มีขอมูลในปจจุบัน) ในขณะเดียวกัน ชวง
มูลคาหุนจากการประเมินดวยอัตราสวน EV/EBITDA และ P/E บนประมาณการผลการดําเนินงานป 2556 และป 2557 คือ 363.7 - 
558.9 บาทตอหุน 

 

  

381.8 363.7
422.7 420.6

522.5

637.8491.7 489.9
558.9

530.8

658.7

811.3

435.4 424.6
488.9 474.9

582.3

713.9

EV/EBITDA '56 EV/EBITDA '57 P/E '56 P/E '57 กรณีฐาน กรณีฐานหลังการควบรวม
กิจการกับ ซีพี ออลล

วิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดวิธีเปรียบเทียบอัตราสวนตลาด

บาท/ หุน
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4. เหตุผลที่สมควรตอบรับ และ/หรือเหตุผลที่สมควรปฏิเสธคําเสนอซ้ือ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาผูถือหุนของบริษัทฯ ควรตอบรับคําเสนอซ้ือหลักทรัพยโดยมีเหตุผลและ
หลักการดังนี้ 

 ความสมเหตุสมผลของราคาเสนอซ้ือ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดทําการประเมินมูลคากิจการ โดยพิจารณาจากหลายวิธีเพ่ือหาชวงราคาหุนของบริษัทฯ ที่
เหมาะสม ประกอบกับการเปรยีบเทียบมูลคาของบริษัทฯ โดยอางอิงจากราคาหุนในอดีต และราคาหุนเปาหมายท่ีประเมินโดย
นักวิเคราะหหลักทรัพย ดังรายละเอยีดที่ปรากฏในสวนที่ 3 (ความเหมาะสมของราคาเสนอซือ้) ทั้งนี้ ภายใตการประเมินมูลคา
กิจการโดย DCF และวิธเีปรียบเทยีบอัตราสวนมูลคากิจการกับบรษัิทเทยีบเคยีงอืน่ ไดแก อัตราสวน EV/EBITDA และ P/E ซึ่งเปน
วิธีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวามีความเหมาะสม พบวามูลคายุติธรรมตอหุนของบริษัทฯ ภายใตการดําเนินธุรกิจ As-is อยู
ในชวง 363.7 – 658.7 บาทตอหุน 

นอกจากนี้ ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาการควบรวมธุรกิจระหวางบริษัทฯ และ ซีพี ออลลนั้นอาจเปน
ประโยชนตอผูถือหุนของบริษัทฯ ในดานการดําเนินงานที่มีประสิทธภิาพสูงข้ึน อันเปนผลมาจากการประหยัดตนทุนจากขนาด หรือ 
Economies of scale การอาศัยความชํานาญในดานการจัดหาสินคา โดยเฉพาะผลิตภัณฑอาหาร ซึ่งเปนการเสริมจุดแข็งของ
บริษัทฯ ดวยศักยภาพและประสบการณธุรกิจของ ซีพี ออลล และเครอืเจริญโภคภัณฑ เพ่ือชวยลดโครงสรางตนทุน การเตรยีม
ความพรอมดานบุคลากรที่มีคณุภาพในธุรกิจคาปลีกและคาสง จากสถาบันปญญาภิวัฒน เพ่ือรองรับโอกาสในการขยายตัวทาง
ธุรกิจ ตลอดจนโอกาสในการขยายตลาดใหม ทั้งในและตางประเทศ ซึ่งทั้งหมดนีอ้าจสามารถสรางมูลคาเพ่ิมใหกับบริษัทในอนาคต
ตอไป อยางไรกดี็ เนื่องจากขอจํากัดทางดานขอมูลรายละเอยีดในแผนงานความรวมมือในอนาคต ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได
คํานวณ Synergy โดยอาศัยสมมติฐานที่มีการเปดเผยโดยผูทําคําเสนอซ้ือ โดยใชวิธี DCF พบวามูลคายุติธรรมตอหุนของบริษัทจะ
อยูในชวง 637.8 – 811.3 บาทตอหุน อนึ่ง เมือ่การควบรวมธรุกิจเสรจ็ส้ินสมบูรณและประโยชนจากการควบรวมไดเกิดข้ึนจริง 
มูลคากิจการของบริษัทฯ ในอนาคตอาจมีมูลคาสูงกวาชวงราคารวม Synergy ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประเมินไวในรายงาน
ฉบับนี้ เนื่องจากการประเมินมูลคาเพ่ิมเปนเพียงการคํานวณเบ้ืองตน โดยยังไมรวมผลประโยชนในดานอื่นๆ นอกเหนือจากการ
ประหยัดโครงสรางตนทุนของธุรกิจในภาพรวม และการขยายสาขาที่เร็วข้ึน เชน การพัฒนาปรับปรุงการใชพ้ืนที่ขายในปจจุบันให
เกิดประโยชนสูงสุด หรือการเพ่ิมชองทางการทําตลาดแบบใหมเพ่ือเขาถึงกลุมลูกคาไดหลากหลายและมีประสิทธิภาพมากข้ึน ซึ่ง
ทั้งหมดนี้จะเปนประโยชนตอผูถือหุนของบริษัทฯ ในระยะยาว 

ทั้งนี้ การรับรูมูลคาเพ่ิมดังกลาวในอนาคต มีความไมแนนอน ความเส่ียง และข้ึนอยูกับปจจัยตางๆ อาทิเชน แผนการ
ดําเนินธุรกิจ สภาวะเศรษฐกิจ แนวโนมธุรกิจ ความเส่ียงในการดําเนินตามนโยบาย และระยะเวลาที่ยังไมมีความชัดเจน ดังนั้น 
เนื่องจากราคาเสนอซื้อหุนที่ 787.0 บาทตอหุน เปนราคาที่มีมูลคาสูงกวามูลคายุติธรรมที่ประเมินภายใตการดําเนินธุรกิจ As-is 
(โดยไมรวมมูลคาเพ่ิมที่อาจเกิดข้ึนจากการควบรวมกิจการ) และยังสอดคลองกับชวงราคาที่รวม Synergy ผูถือหุนของบริษัทฯ จึง
ควรตอบรับคําเสนอซื้อ 

อยางไรก็ตาม ในการตัดสินใจของผูถือหุนของบรษัิทฯ ควรพิจารณาวัตถุประสงคของการลงทุน ระยะเวลาการลงทนุ 
ควบคูกับปจจยัอืน่ๆ ตามท่ีกลาวมาขางตนประกอบ โดยผูถอืหุนที่มีความต้ังใจลงทุนในหุนของบรษัิทฯ เปนระยะเวลานานและมี
ความเขาใจ ตลอดจนสามารถยอมรับความเส่ียงและความผันผวนที่อาจสงผลกระทบตอบริษัทฯ และราคาหุนในอนาคตได อาจ
พิจารณาตอบรับคําเสนอซือ้หลักทรัพยเพียงบางสวน หรือปฏิเสธคําเสนอซื้อเพ่ือโอกาสในการรับผลประโยชนภายหลังการทําคํา
เสนอซือ้หลักทรพัยดังที่กลาวมาแลวขางตน 
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 ผลกระทบจากการรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อการตรวจสอบและถวงดุลการบรหิารงาน 

ต้ังแตวันที่ 26 มิถุนายน 2556 ซพีี ออลล ไดเขาถือหุนของบริษัทในสัดสวนรอยละ 66.14 ของจํานวนหุนที่ออกและ
จําหนายไดแลวทัง้หมดของแม็คโคร และเมือ่วันที่ 5 กรกฎาคม 2556 ที่ประชุมวิสามัญผูถอืหุนบรษัิทฯ ครั้งที่ 1/2556 ไดมีมติ
อนุมัติเปล่ียนแปลงและแตงต้ังคณะกรรมการที่เสนอชื่อโดยผูทําคําเสนอซ้ือเพ่ิมเติมจาํนวน 7 ทาน สงผลใหคณะกรรมการสวนใหญ
ประกอบดวย กรรมการทีไ่ดรับการเสนอชื่อโดยผูทาํคําเสนอซื้อ (8 ทาน จากทั้งหมด 12 ทาน ไมรวมกรรมการอิสระ 6 ทาน) ดังนั้น
หากไมคํานึงถึงผลการตอบรับคําเสนอซ้ือหลักทรัพย ผูทําคําเสนอซื้อสามารถควบคุมกิจการ โดยควบคุมสิทธอิอกเสียงและมติที่
ประชุมผูถอืหุน เชน การแตงต้ังกรรมการ หรอืมติในที่ประชุมในเรื่องทั่วไปที่อาศยัมติในที่ประชุมผูถือหุนเกินก่ึงหนึ่ง ยกเวนมติ
พิเศษสําหรับเรื่องที่มีความสําคัญ ซึ่งตองการคะแนนเสียงขางมากไมตํ่ากวาสามในส่ีของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มา
ประชุมและมีสิทธอิอกเสียงตามที่กําหนดในขอกฎหมาย ระเบยีบวิธปีฏิบัติ และขอบังคับของบริษัทฯ เชน การขายโอนสวนสําคัญ
หรือทั้งหมดของทรัพยสินที่สําคัญ ของบริษัทฯ การลดทุน / เพ่ิมทนุ และการควบรวมกิจการ 

อยางไรก็ตาม หากภายหลังการทําคําเสนอซื้อหุนของกิจการ ซีพี ออลล อาจไดรับหุนจากการเสนอขายโดยผูถอืหุน
รายอื่นจนสงผลใหมีสัดสวนการถอืหุนมากกวารอยละ 75.0 ของสิทธิออกเสียงของบริษัทฯ ซึ่งในกรณีดังกลาว ซีพี ออลลจะสามารถ
ควบคุมกิจการไดอยางสมบูรณ ทั้งการเสนอวาระและผลการลงคะแนนเสียงอนุมัติในเรื่องที่มีความสําคัญภายใตมติพิเศษ ดังนั้น    
ผูถือหุนรายอื่นของบริษัทฯ จึงมีความเส่ียงจากการไมสามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือตรวจสอบและถวงดุลการบริหารงานได 

 การดํารงสถานะบริษัทจดทะเบยีนและสภาพคลองในการซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัทฯ 

ณ วันที่ 19 มีนาคม 2556 บริษัทฯ มีจํานวนผูถือหุนรายยอยทั้งหมด 2,604 ราย ซึ่งคิดเปนสัดสวนรอยละ 35.7 ของ
จํานวนหุนที่จดทะเบียนและชําระแลวทั้งหมดของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพ่ือใหบริษัทฯ สามารถดํารงสถานะเปนบริษัทจดทะเบียนใน ตลท. 
บริษัทฯ ตองดํารงคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุน โดยตองมจีาํนวนผูถือหุนสามัญรายยอยไมนอยกวา 150 ราย และผูถือหุน
ดังกลาวตองถือหุนรวมกันไมรอยกวารอยละ 15.0 ของทุนชําระแลวของบริษัทฯ โดยหากผูถือหุนรายยอยมีการตอบรับคําเสนอซื้อ
หุนจํานวนมาก อาจสงผลกระทบตอความสามารถในการดํารงสถานะเปนบริษัทจดทะเบียนใน ตลท. นอกจากนี้ สัดสวนผูถอืหุนราย
ยอย (Free Float) ซึ่งเปนสัดสวนที่ไมรวมผูถือหุนที่มีสวนควบคมุในการบริหารงาน (Strategic shareholders) จะมีขนาดลดลง และ
การซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัทจะมีสภาพคลองที่ลดลง จนกระทบตอความสามารถในการซื้อขายหลักทรัพยของผูถือหุนรายยอย 
ภายหลังการทํารายการเสนอซื้อหุน ดังนั้น ทีป่รึกษาทางการเงินอิสระจึงมคีวามเห็นวานักลงทนุที่ไมสามารถรับความเสี่ยงจาก
สภาพคลองที่ลดลงควรตอบรับคําเสนอซือ้หุนครั้งนี ้
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ปจจยัสําคัญอื่นเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพจิารณา 

 รายการระหวางกันมีแนวโนมทีจ่ะเพ่ิมข้ึนในอนาคต 

ปจจุบันกิจการมีการกําหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติ และข้ันตอนการอนุมัติรายการระหวางกันตามขอกําหนดของ
ตลท. และสํานักงาน ก.ล.ต. เพ่ือปองกันมิใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนในการทํารายการระหวางกันของกิจการกับบริษัท
ยอย บริษัทรวม บริษัทที่เก่ียวของ และ/หรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแยง 

ทั้งนี้ ภายหลังการทําคําเสนอซื้อ ผูทําคําเสนอซื้อไมมีแผนที่จะเปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญตอนโยบายการทํารายการ
ระหวางกันของกิจการจากที่เปนอยูในปจจุบัน โดยผูทําคําเสนอซื้อจะคํานึงถึงประโยชนของกิจการเปนหลัก การทํารายการระหวาง
กันทั้งในปจจุบันและในอนาคตจะเปนรายการที่ดําเนินการทางธุรกิจตามปกติ จะไมมีรายการใดเปนพิเศษ ไมมีการถายเท
ผลประโยชนระหวางกิจการ บริษัทรวม บริษัทที่เก่ียวของ และผูถือหุน ทั้งนี้ เพ่ือใหมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑของตลท. โดยมี
ราคาและเง่ือนไขเสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอก 

ปจจุบัน บริษัทฯ มีรายการระหวางกันกับผูทําคําเสนอซื้อ ไดแก รายการซื้อผลิตภัณฑประเภทอาหารจากบริษัท  
ซีพีแรม จํากัด (CPRAM) ซึ่งเปนบริษัทยอยของผูทําคําเสนอซื้อ ภายใตขอตกลงเงื่อนไขทางการคา (Trade Agreement) (อายุ 1 ป 
และมีการตออายุแบบปตอปตอเนื่องกัน) และสัญญาซื้อขาย (Sales Agreement) (ต้ังแตป 2539 โดยมีการแกไขเพ่ิมเติมในเดือน 
พฤษภาคม 2556) รายการซื้อขายสินคาดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขธุรกิจปกติเชนเดียวกับรายการซื้อขายกับกิจการอื่นที่ไม
เก่ียวของกันและเปนไปตามราคาตลาด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริษัทฯ เปนลูกหนี้การคา CPRAM จํานวนประมาณ 32 ลาน
บาท 

นอกจากนี้ กอนไดรับคําเสนอซื้อ กิจการมีรายการระหวางกันกับกลุม SHV ซึ่งเคยเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ 
สําหรับสิทธิในการใช IP และ IT ของกลุม SHV โดยมีหลักการกําหนดราคาระหวางกันโดยหลัก คือ 1) คาธรรมเนียมรายการรับ
อนุญาตใหใชสิทธิใน IP สําหรับสิทธิในการใชเครื่องหมายการคาและเครื่องหมายบริการตางๆ ในการประกอบธุรกิจ คิดตามอัตรา
รอยละของยอดขายของกิจการโดยสัญญาดังกลาวมีอายุ 1 ป การตอสัญญาเปนแบบปตอปตอเนื่องกันไป และ 2) คาธรรมเนียมและ
คาบริการรายการรับอนุญาตใหใชสิทธิใน IT ซึ่งมีทั้งรูปแบบที่เปนการเรียกเก็บครั้งเดียวหรือเปนรายปตามที่เกิดข้ึนจริง โดยในป 
2554 และ 2555 รายการระหวางกันดังกลาวระหวางกิจการและกลุม SHV มีมูลคารวมเปน 163.9 ลานบาทและประมาณ 176.2
ลานบาท ตามลําดับ  

อยางไรก็ดี  เนื่องจากผูทําคําเสนอซื้อจะมีการไดมาซึ่งสิทธิในการใช IP และ IT ดังนั้น จึงอาจทําใหเกิดรายการระหวาง
กัน โดยกิจการอาจมีการจายคาธรรมเนียมและคาบริการรายการรับอนุญาตใหใชสิทธิใน IP และ IT ดังกลาวใหกับบริษัทยอยของ
ผูทําคําเสนอซื้อแทน โดยอางอิงหลักการกําหนดราคาระหวางกันในรูปแบบเดิม โดย ผูทําคําเสนอซื้อจะคํานึงถึงประโยชนของ
กิจการเปนหลัก และการทํารายการระหวางกันดังกลาวในปจจุบันและอนาคตโดยจะเปนรายการที่ดําเนินการทางธุรกิจตามปกติ จะ
ไมมีรายการใดเปนพิเศษ ไมมีการถายเทผลประโยชนในเบื้องตนระหวางกิจการ บริษัทรวม บริษัทที่เก่ียวของ และผูถือหุน ทั้งนี้ 
เพ่ือใหมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑของตลท. โดยมีราคาและเง่ือนไขเสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอก  
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5. ประโยชนหรอืผลกระทบจากแผนงานและนโยบายท่ีผูทําคําเสนอซ้ือระบุไวในคําเสนอซ้ือ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดพิจารณานโยบายและแผนงานตามทีผู่ทําคําเสนอซือ้เปดเผยในคําเสนอซื้อ (แบบ 247-4) 
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2556 และที่มีการเพ่ิมเติมขอความในคําเสนอซ้ือหลักทรัพยของกิจการ วันที ่ 28 มิถุนายน 2556 และ 2 
กรกฎาคม 2556 รวมทั้งขอมูลอื่นๆ ที่ผูทําคําเสนอซ้ือไดเปดเผยตอนักลงทนุ เชน เอกสารชี้แจงการเขาซื้อกิจการของบริษัทฯ 
(พฤษภาคม 2556) และมคีวามเห็นตอผลประโยชนหรือผลกระทบตอบริษัทฯ ดังตอไปนี ้

 สถานภาพของกิจการ 

ผูทําคําเสนอซื้อจะไมเพิกถอนหุนของกิจการออกจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนใน ตลท. ในชวงระยะเวลา 12 
เดือนนับจากวันส้ินสุดระยะเวลาการทําคําเสนอซื้อ เวนแตกรณีทีผู่ทําคําเสนอซ้ือมีหนาที่ตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย 
หลักเกณฑ และกฎระเบยีบทีเ่ก่ียวของและมผีลใชบังคับในขณะนั้น 

ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจมีความเส่ียงในการดํารงสถานะภาพการเปนบรษัิทจดทะเบียนใน ตลท. และหลักทรัพยของบริษัทฯ 
อาจถูกเพิกถอนออกจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนใน ตลท. หากมีผูเสนอขายหุนแกผูทําคําเสนอซ้ือจํานวนมาก จนอาจทําให
บริษัทฯ มีจํานวนผูถอืหุนรายยอยนอยกวา 150 รายและมีสัดสวนการถือหุนนอยกวารอยละ 15 ของหุนที่เรยีกชําระแลวของบริษัทฯ 

 โครงสรางคณะกรรมการ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 3/2556 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2556  มีมติอนมุัติแตงต้ังกรรมการใหมแทนกรรมการที่จะ
ลาออกจํานวน 3 ทาน และที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที ่5 กรกฎาคม 2556 มีมติอนุมัติเปล่ียนแปลงและแตงต้ัง
คณะกรรมการที่เสนอชื่อโดยผูทําคําเสนอซือ้ เพ่ิมข้ึนจํานวน 7 ทาน รวมทั้งส้ินเปนจํานวน 18 ทาน (เปนจํานวนกรรมการ 12 ทาน 
และกรรมการอิสระ 6 ทาน) ซึ่งมีกรรมการที่เสนอชื่อโดยผูทําคําเสนอซ้ือคิดเปนสัดสวนเกินกวาครึ่งหนึ่งของโครงสราง
คณะกรรมการบรษัิทฯ (ไมนับรวมกรรมการอิสระที่เสนอชื่อโดยผูทําคําเสนอซือ้) ทําใหผูทําคําเสนอซ้ือมีอิทธิพลตอการลงคะแนน
เสียงของคณะกรรมการบริษัทฯ อยางไรก็ตาม ผูทําคําเสนอซื้อยังไมสามารถผานมติที่ตองการเสียงขางมากของที่ประชุม
คณะกรรมการไดดวยตัวแทนของตนเอง 

 นโยบายและแผนการบริหารกิจการ 

ผูทําคําเสนอซื้อไมมีแผนหรือนโยบายที่จะเปล่ียนแปลงวัตถุประสงคการดําเนนิธุรกิจหลักของกิจการ หรือนโยบายการ
จายเงินปนผลอยางมีนัยสําคัญในระยะเวลา 12 เดือน และมคีวามต้ังใจทีจ่ะมุงเนนการดําเนินธุรกิจหลักของกิจการเชนเดิม 

ทั้งนี้ ผูทําคําเสนอซ้ืออาจจะรวมกับกิจการในการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการดําเนินธรุกิจ โครงสราง
องคกร บุคลากร โครงสรางทางการเงิน (รวมถึงการจําหนายสินทรพัยดําเนินงานของกิจการ) ตามท่ีจําเปน และเหมาะสม เพ่ือเสรมิ
ประสิทธภิาพในการดําเนินงาน การบริหารจัดการ การพัฒนาแผนการทางธุรกิจและการเติบโตของกิจการ อันจะกอใหเกิด
ผลประโยชนรวมแกผูทําคําเสนอซ้ือและกิจการ อยางไรก็ดี หากมีความจําเปน ผูทําคําเสนอซื้ออาจปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจของ
กิจการ หรือในกรณีทีม่ีการเปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญของสภาพทางการเงินหรือสภาวะทางธรุกิจของกิจการ หรือการ
เปล่ียนแปลงที่จําเปนอื่นๆ ผูทําคําเสนอซือ้อาจพิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการดําเนินธุรกิจขององคกร โครงสรางองคกร 
บุคลากร โครงสรางทางการเงิน (รวมถึงการจําหนายสินทรัพยดําเนินงานของกิจการ) และนโยบายการจายเงินปนผลของธุรกิจใน
อนาคต เพ่ือใหมคีวามเหมาะสมกับการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของกจิการและเพ่ือหลีกเล่ียงผลกระทบใดๆ ที่จะกระทบกับ
การดําเนินงานของกิจการหรือเพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพและศักยภาพในการแขงขันในอนาคต 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา ผลกระทบตอบริษัทฯ ในระยะสัน้อาจยังมไีมมากนัก เนื่องจากทศิทาง 
นโยบายการดําเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ โครงสรางองคกร บุคลากร และโครงสรางทางการเงินของบริษัทฯ จะยังไมมีความเปล่ียนแปลง
อยางมีนยัสําคัญในอนาคตอันใกล 

อนึ่ง การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจใดๆ ที่มีนัยสําคัญของบริษัทฯ จะตองไดรับการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่
ประชุมผูถอืหุนของบริษัทฯ กอนที่จะดําเนนิการและตองปฏิบัติตามกฎระเบียบของ สํานักงาน ก.ล.ต. และ ตลท. โดยต้ังแตวัน 26 
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มิถุนายน 2556 ซีพี ออลล ไดเขาเปนผูถือหุนใหญของบริษัทฯ ดวยสัดสวนการถือหุนทั้งทางตรงและทางออมเกินกวารอยละ 50 
ของจํานวนสิทธอิอกเสียงทั้งหมดของกิจการ และเมือ่วันที่ 5 กรกฎาคม 2556 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2556 ไดมี
มติอนุมัติเปล่ียนแปลงและแตงต้ังคณะกรรมการที่เสนอชื่อโดยผูทําคําเสนอซือ้เพ่ิมเติมจํานวน 7 ทาน สงผลใหคณะกรรมการ 
สวนใหญประกอบดวย กรรมการที่ไดรับการเสนอชื่อโดยผูทําคําเสนอซ้ือ (8 ทาน จากทั้งหมด 12 ทาน ไมรวมกรรมการอิสระ 6 
ทาน) ดังนั้น ผูทําคําเสนอซือ้สามารถควบคมุกิจการ โดยควบคุมสิทธิออกเสียงและมติที่ประชุมผูถือหุนในเรื่องทั่วไปที่อาศยัมติที่
ประชุมผูถอืหุนเกินก่ึงหนึ่ง และหากภายหลังการทําคําเสนอซื้อหุน ซีพี ออลล อาจไดรับหุนจากการเสนอขายโดยผูถอืหุนรายอืน่จน
สงผลใหมีสัดสวนการถือหุนมากกวารอยละ 75.0 ของสิทธิออกเสียงของบริษัทฯ สงผลใหสามารถควบคุมกิจการไดอยางสมบูรณ 
ทั้งการเสนอวาระและผลการลงคะแนนเสียงอนุมัติในเรื่องที่มีความสําคัญภายใตมติพิเศษ ตามทีไ่ดอธิบายในหัวขอ 4 (เหตุผลที่
สมควรตอบรับ และ/หรือเหตุผลทีส่มควรปฏิเสธคําเสนอซือ้) 

 ผลการดําเนินงานในอนาคต 

ผูทําคําเสนอซื้อไดมีการเปดเผยถงึผลประโยชนที่อาจเกิดข้ึนจากการควบรวมกิจการ ซึ่งไดแก การปรับเพ่ิมของอัตรา
กําไรข้ันตน รอยละ 0.2 ตอป ในป 2556 - 2560 และเพ่ิมข้ึนอกีรอยละ 0.2 ตอปในป 2557 เนื่องจากการประหยัดจากขนาด 
อยางไรก็ตาม ขอมูลที่เปดเผยมีรายละเอยีดในระดับจํากัดและไมเพียงพอใหที่ปรึกษาทางการเงินอิสระสามารถใหความเห็นได ทั้งนี ้
ผูถือหุนอาจพิจารณาศักยภาพการดําเนินธุรกิจทีอ่าจเกิดข้ึนจากการดําเนินธุรกิจรวมกันของบริษัทฯ และผูทําคําเสนอซ้ือตามที่ได
แสดงในหัวขอ 3.4.4 (การวิเคราะหความออนไหว (Sensitivity Analysis): ผลกระทบตอมูลคาของบริษัทฯ ที่อาจเกิดจากการควบ
รวมธุรกิจกับผูทําคําเสนอซือ้) อนึง่ การรับรูมูลคาเพ่ิมดังกลาวในอนาคต มีความไมแนนอน ความเส่ียง และข้ึนอยูกับปจจัยตางๆ 
อาทิเชน แผนการดําเนินธุรกิจ สภาวะเศรษฐกิจ แนวโนมธรุกิจ ความเส่ียงในการดําเนินตามนโยบาย และระยะเวลาที่ยังไมมีความ
ชัดเจน 

 การจายเงินปนผลและโครงสรางเงินทุนในอนาคต 

 2553 2554 2555 

เงินปนผลตอหุน (บาท) 7.0 10.5 12.5 
อัตราเงินปนผลตอกําไรสุทธ ิ(รอยละ) 89.3 96.8 84.4 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 7,286.5 ลานบาท และไมมีภาระหนี้สินที่มี
ดอกเบ้ียระยะยาว จากฐานะเงินสดดังกลาว ประกอบกับความสามารถในการกอหนี้ของบริษัทฯ บริษัทฯ มีการจายเงินปนผลจาก
กําไรสุทธิในอัตราที่สูง โดยเฉล่ียรอยละ 90.2 อยางตอเนื่องตลอด 3 ปที่ผานมา ซึ่งสูงกวานโยบายการจายเงินปนผลในจํานวนไม
นอยกวารอยละ 40.0 ของกําไรสุทธิที่หักภาษีเงินไดแลวในแตละป อยางไรก็ตาม อาจมีความเปนไปไดวาผูทําคําเสนอซื้ออาจ
พิจารณาทบทวนและปรับปรุงโครงสรางทางการเงิน และนโยบายการจายเงินปนผลของธุรกิจในอนาคต ดังนั้น โครงสรางเงินทุน
ปจจุบันอาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังการควบรวมกิจการ ซึ่งซีพี ออลล สามารถใชประโยชนจากฐานะทางการเงินที่แข็งแกรงและ
ความสามารถในการกอหนี้ของบริษัทฯ เพ่ือลดภาระเงินกูเพ่ือการซื้อกิจการบริษัทฯ ครั้งนี้ นอกจากนี้ กระแสเงินสดและ
ความสามารถในการทํากําไรของบริษัทฯ อาจไดรับผลกระทบในระยะสั้นเปนอยางนอย จากนโยบายการดําเนินธุรกิจที่มุงเนนการ
เติบโตในอัตราสูง และคาใชจายหรือเงินลงทุนเพ่ือการสราง Synergy และภาระดอกเบ้ียจากเงินกูยืมเพ่ิมเติมที่อาจมีในอนาคต 
 การเพ่ิมข้ึนของเงินกูที่มีดอกเบ้ีย จะสงผลดีกับอัตราตอบแทนการลงทุน (ROE) ดังนั้น ในทางทฤษฎี ราคาหุนของ 
บริษัทฯ ควรจะมีการปรับเพ่ิมข้ึนเนื่องจากตนทุนทางการเงินจากการกูยืมที่อยูในระดับตํ่ากวาตนทุนทางการเงินของนักลงทุน 
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6. สรุปความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดพิจารณาและวิเคราะหขอมูลตางๆ ภายใตขอบเขตเง่ือนไข และขอจาํกัดบางประการ 
ตามท่ีไดกลาวมาแลวในสวนตางๆ ขางตน ที่ปรึกษาการเงินอิสระมีความเห็นวา ชวงมูลคายุติธรรมของบริษัทฯ ภายใตการดําเนิน
ธุรกิจ As-is อยูในชวงราคา 363.7 – 658.7 บาทตอหุน 

ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเช่ือวาการดําเนินธุรกิจรวมกันของ ซีพี ออลล และแม็คโคร ซึง่เปนผูนําในธุรกิจ
คาปลีกและคาสงของประเทศไทย จะชวยเสริมสรางศักยภาพและความสามารถในการแขงขัน ตลอดจนสรางมูลคาเพ่ิมใหกับกิจการ 
ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดคาํนวณมูลคากิจการโดยรวม Synergy ที่คาดวาจะเกิดข้ึน โดยอาศยัสมมติฐานที่มีการเปดเผยโดย
ผูทําคําเสนอซื้อโดยใชวิธี DCF พบวาชวงราคาตอหุนของบริษัทฯ อยูที ่ 637.8 – 811.3 บาทตอหุน อยางไรก็ตาม การดําเนินการ
ควบรวมเพ่ือใหเกิดการประสานประโยชนอยางเต็มที่ตองใชเวลา มคีวามเส่ียง และความไมแนนอน 

ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา ผูถือหุนของบริษัทฯ ควรตอบรับคําเสนอซื้อหลักทรัพย เนื่องจากราคา
เสนอซื้อเปนราคาที่มีมูลคาสูงกวามูลคายุติธรรมที่ประเมินภายใตการดําเนินธุรกิจ As-is (โดยไมรวมมูลคาเพ่ิมที่อาจเกิดข้ึนจากการ
ควบรวมกิจการ) และยังสอดคลองกับชวงราคาที่รวม Synergy 

อนึ่ง การตัดสินใจของผูถือหุนของบริษัทฯ ควรพิจารณารวมกับวัตถุประสงคการลงทุน ระยะเวลาการลงทุน โดยผูถอื
หุนที่มีความต้ังใจลงทุนในหุนของบริษัทฯ ในระยะเวลายาวและมีความเขาใจตลอดจนสามารถยอมรบัความเส่ียงและความผันผวนที่
อาจสงผลกระทบตอบริษัทฯ และราคาหุนในอนาคตได อาจพิจารณาตอบรับคําเสนอซ้ือหลักทรัพยเพียงบางสวนหรือปฏิเสธคํา
เสนอซือ้เพ่ือโอกาสในการรับผลประโยชนภายหลังการทําคําเสนอซือ้หลักทรัพยดังทีก่ลาวมาแลวขางตน นอกจากนี้ผูถอืหุนควร
พิจารณาขอมูลตางๆ ที่ระบุในแบบ 250-2 หรือความเห็นของกิจการเก่ียวกับคําเสนอซ้ือหลักทรัพย รวมทั้งรายละเอียดตางๆ ใน
การจัดทําความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระดังที่กลาวมาแลวขางตน โดยเฉพาะในสวนของขอบเขตและวิธีการในการให
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ สมมติฐานที่ใชในการจัดทาํประมาณการทางการเงิน แหลงขอมูลของที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระซึ่งสวนใหญมาจากขอมูลที่เปดเผยตอสาธารณชน ความเห็นนี้จะครบถวนสมบูรณเมื่อพิจารณาทั้งหมดประกอบกัน การ
เปดเผย อางถึง หรือส่ือสารเพียงบางสวน โดยไมไดรับความยนิยอมจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จะไมอยูใตความรับผิดชอบของ
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระขอรับรองวาไดพิจารณาใหความเห็นทางการเงินดวยความรอบคอบ มีการปฏิบัติหนาที่ตาม
หลักมาตรฐานวิชาชีพ โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหุนเปนสําคัญ 
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