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เอกสารเชิญประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น คร้ังที่ 1/2564 

วนัท่ี 27 กนัยายน 2564 

เรือ่ง ขอเชิญประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2564 

เรยีน ทา่นผูถื้อหุน้ของ บรษัิท สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

สิง่ท่ีสง่มาดว้ย 1. สารสนเทศเรื่องการไดม้าซึ่งสินทรพัยแ์ละการเขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัเก่ียวกับธุรกรรม

การรบัโอนกิจการทัง้หมดของบรษัิท ซี.พี.รเีทล โฮลดิง้ จาํกดั

2. สารสนเทศเก่ียวกบัการเสนอขายหุน้เพ่ิมทนุของบรษัิท สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน) ใหแ้ก่ 

บรษัิท ซี.พี.รเีทล โฮลดิง้ จาํกดั เพ่ือเป็นคา่ตอบแทนการรบัโอนกิจการทัง้หมด

3. สารสนเทศเก่ียวกับการเสนอขายเพ่ิมทุนของบริษัท สยามแม็คโคร จาํกัด (มหาชน) ใหแ้ก่

ประชาชนทั่วไป (Public Offering)

4. แบบรายงานการเพ่ิมทนุ (F 53-4)

5. ขอ้บงัคบับรษัิทฯ เก่ียวกบัการประชมุผูถื้อหุน้และการออกเสยีงลงคะแนน

6. ขอ้มลูของกรรมการอิสระท่ีบรษัิทฯ เสนอใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้

7. ขอ้ปฏิบตัิสาํหรบัการเขา้รว่มประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2564 ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์

8. หนงัสอืมอบฉนัทะ (แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.)

9. แบบแจง้คาํถามลว่งหนา้สาํหรบัการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ท่ี 1/2564

10. รายงานความเห็นของท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการเขา้ทาํธุรกรรมการรบัโอนกิจการ

ทัง้หมดและธุรกรรมการจัดสรรหุน้เพ่ือตอบแทนการรบัโอนกิจการทัง้หมดซึ่งเขา้ข่ายเป็น

รายการไดม้าซึง่สนิทรพัย ์และรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบรษัิทจดทะเบียน

ดว้ยคณะกรรมการของบริษัท สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดม้ีมติใหจ้ดัประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของ

บริษัทฯ ครัง้ท่ี 1/2564 ในวนัท่ี 12 ตุลาคม 2564 เวลา 15.30 น. โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 

ภายใตพ้ระราชกาํหนดวา่ดว้ยการประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 โดยกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิเขา้รว่ม

ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ ครัง้ท่ี 1/2564 (Record Date) ในวนัท่ี 15 กนัยายน 2564  

บรษัิทฯ ขอเรยีนใหท้ราบวา่ บรษัิทฯ ไดส้ง่รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 ใหแ้ก่ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่

ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ์”) และกระทรวงพาณิชย ์ภายใน 14 วนันบัแตว่นัประชมุ รวมทัง้ไดเ้ผยแพรร่ายงาน

การประชุมดงักล่าวในเว็บไซตข์องบริษัทฯ ตัง้แต่วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2564 เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดต้รวจทานความถกูตอ้ง

ครบถว้น รวมถึงคดัคา้นหรอืแกไ้ขรายงานการประชมุ  

บริษัทฯ ขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมตามมติคณะกรรมการบริษัทพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ 

ดงัตอ่ไปนี ้



Based on v.117 

2 

ทัง้นี ้เนือ่งจากวาระที ่1 ถึงวาระที ่4 เป็นวาระทีม่ีความเกีย่วเนือ่งกนั และเป็นเงือ่นไขซ่ึงกนัและกนั ดงันัน้ วาระทัง้ 4 

วาระจะตอ้งไดร้บัอนมุตัจิากทีป่ระชมุผูถ้ือหุน้ของบริษัทฯ จึงจะสามารถดาํเนนิการธุรกรรมทีเ่กีย่วขอ้งได ้อนึ่ง วาระที ่

1 ถงึวาระที ่4 เป็นเงือ่นไขของวาระที ่5 ดงันัน้ หากวาระใดวาระหนึ่งในวาระที ่1 ถงึวาระที ่4 ไม่ไดร้บัอนมุตั ิจะไม่นาํ

วาระ 5 มาพจิารณาอกีต่อไป 

วาระที่ 1  พิจารณาอนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดของ บริษัท ซี.พี.รีเทล โฮลดิง้ จาํกัด 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

เพ่ือเพ่ิมความแข็งแกรง่ใหก้บับรษัิทฯ และสง่เสรมิกลยทุธร์ะยะยาวของบรษัิทฯ เพ่ือกา้วสูก่ารเป็นผูน้าํในธุรกิจคา้ปลีก

คา้สง่ และขยายขอบเขตการดาํเนินธุรกิจในระดบัภมูิภาค ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ โดยไมร่วมกรรมการผูม้ีสว่น

ไดเ้สีย จึงไดม้ีมติอนุมตัิใหน้าํเสนอต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาอนุมตัิการรบัโอนกิจการ

ทัง้หมดของบริษัท ซี.พี.รีเทล โฮลดิง้ จาํกัด (“CPRH”) โดยบริษัทฯ จะรบัโอนกิจการทัง้หมดของ CPRH ซึ่งรวมถึง

ทรพัยส์ิน หนีส้ิน สิทธิ หนา้ท่ี และความรบัผิดทัง้หมดของ CPRH ท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั และท่ีจะมีในอนาคต ณ วนัท่ีโอน

กิจการทัง้หมด (“วันที่โอนกิจการทั้งหมด”) มีมลูค่ารวมทัง้สิน้ 217,949,072,250  บาท ดว้ยวิธีโอนกิจการทัง้หมด 

(Entire Business Transfer) และมีมติอนุมตัิการเขา้ทาํสญัญาโอนกิจการทัง้หมด (“สัญญาโอนกิจการทั้งหมด”) 

ขอ้ตกลง และเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการรบัโอนกิจการทัง้หมดจาก CPRH (“ธุรกรรมการรับโอนกิจการ

ทั้งหมด”) โดยมีรายละเอียดดงันี ้

CPRH มีผูถื้อหุน้จาํนวน 3 ราย ไดแ้ก่ บริษัท ซีพี ออลล ์จาํกัด (มหาชน) (“CPALL”) บริษัท เจริญโภคภณัฑโ์ฮลดิง้ 

จาํกดั (“CPH”) และ บรษัิท ซี.พี.เมอรแ์ชนไดซิ่ง จาํกดั (“CPM”) (CPALL CPH และ CPM รวมเรยีกวา่ “ผู้ถือหุ้นของ 

CPRH”) 

ภาพรวมธุรกรรม 

CPRH ประกอบธุรกิจลงทนุ (Investment Holding Company) โดยมีทรพัยส์นิหลกัคือหุน้ในบริษัท ซี.พี. รีเทล ดีเวลล

อปเมน้ท ์จาํกดั (“CPRD”) ในสดัสว่นรอ้ยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียนของ CPRD และทรพัยส์ินอ่ืน อาทิ เงินสดและ

รายการเทียบเท่าเงินสด และ CPRD ถือหุน้ (ก) สดัสว่นรอ้ยละ 99.99 ใน บริษัท โลตสัส ์สโตรส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

ซึ่งถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 99.99 ในบริษัท เอก-ชยั ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จาํกดั ซึ่งเป็นผูป้ระกอบธุรกิจคา้ปลีกภายใต้

ช่ือ Lotus’s ในประเทศไทย และ (ข) สดัส่วนรอ้ยละ 100.00 ใน Lotuss Stores (Malaysia) Sdn. Bhd. ซึ่งประกอบ

ธุรกิจคา้ปลกีภายใตช่ื้อ Lotus’s ในประเทศมาเลเซีย (เรยีกรวมกนัวา่ “กลุ่มโลตัสส”์) ทัง้นี ้การประกอบธุรกิจของกลุม่

โลตสัสแ์บ่งออกเป็นสองกลุ่มหลกัคือ ธุรกิจคา้ปลีก และ ธุรกิจบริหารพืน้ท่ีเช่าในศูนยก์ารคา้ โดยกลุ่มโลตสัสเ์ป็น

ผูป้ระกอบการชัน้นาํในธุรกิจคา้ปลีกสนิคา้อปุโภคบริโภค ซึ่งมีรูปแบบรา้นคา้ท่ีหลากหลายประกอบดว้ย รา้นไฮเปอร์

มารเ์ก็ต ซูเปอรม์ารเ์ก็ต และมินิซูเปอรม์ารเ์ก็ต และมีธุรกิจบริหารพืน้ท่ีเช่าในศนูยก์ารคา้ ในประเทศไทยและประเทศ

มาเลเซีย สาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 CPRD มีรายไดร้วมเสมือน (pro forma) จาํนวน 208,648 ลา้นบาท 

และสนิทรพัยร์วมเสมือน (pro forma) 406,640 ลา้นบาท   

ธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมดและธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพือ่ตอบแทนการรับโอนกิจการทัง้หมด 

ภายใตธุ้รกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมด บริษัทฯ จะออกและจัดสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษัทฯ จาํนวนไม่เกิน 

5,010,323,500 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขาย 43.50 บาทต่อหุน้ คิดเป็นมูลค่ารวมทัง้สิน้ 

217,949,072,250 บาท ใหแ้ก่ CPRH เพ่ือใชช้าํระเป็นคา่ตอบแทนการรบัโอนกิจการทัง้หมดจาก CPRH แทนการชาํระ

ดว้ยเงินสด (Payment in Kind) ซึง่คิดเป็นรอ้ยละ 104.38 ของจาํนวนหุน้ท่ีออกและชาํระแลว้ทัง้หมดของบรษัิทฯ ก่อน

การจดัสรรหุน้เพ่ือตอบแทนการรบัโอนกิจการทัง้หมด (“ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการ
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ทั้งหมด”) ทัง้นี ้ธุรกรรมการจดัสรรหุน้เพ่ือตอบแทนการรบัโอนกิจการทัง้หมด ไดม้ีการพิจารณาถึงความเหมาะสมของ

โครงสรา้งเงินทนุ (Capital Structure) ของบรษัิทฯ แลว้  

กระบวนการรบัโอนกิจการทัง้หมดจะเกิดขึน้ภายหลงัจากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ และ CPALL (ซึง่มีบรษัิทฯ เป็น

บริษัทย่อย) มีมติอนมุตัิธุรกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมดและธุรกรรมการจดัสรรหุน้เพ่ือตอบแทนการรบัโอนกิจการ

ทัง้หมด รวมทัง้อนุมตัิเรื่องต่าง ๆ ท่ีจาํเป็น และ/หรือ เก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมดงักล่าว ตามกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งรวมถึง

กฎเกณฑเ์รื่องการไดม้าจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัยแ์ละรายการท่ีเก่ียวโยงกัน และเง่ือนไขบงัคบัก่อนตามสญัญาโอน

กิจการทัง้หมดเสร็จสมบรูณ ์โดยในเบือ้งตน้คาดว่าธุรกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมดและธุรกรรมการจดัสรรหุน้เพ่ือ

ตอบแทนการรบัโอนกิจการทัง้หมด จะสามารถดาํเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายใน 1 ถึง 3 สปัดาห ์นบัจากวนัท่ีท่ีประชุม

วิสามญัผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ และ CPALL มีมติอนมุตัิธุรกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมดและธุรกรรมการจดัสรรหุน้เพ่ือ

ตอบแทนการรบัโอนกิจการทัง้หมด หรอืวนัอ่ืนใดท่ีบรษัิทฯ และ CPRH ตกลงรว่มกนั 

อนึ่ง ธุรกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมดจะมีการดาํเนินการเพ่ือใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขตามประมวลรษัฎากรในสว่นท่ี

เก่ียวกับการโอนกิจการทัง้หมด โดย CPRH จะดาํเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัทภายในปี 2564 ซึ่งอยู่ภายในรอบ

ระยะเวลาบัญชีเดียวกันกับการโอนกิจการทัง้หมดของ CPRH และภายหลงัการจดทะเบียนเลิกบริษัท ทรพัยส์ิน

ทัง้หมดของ CPRH ท่ีเหลอือยู ่รวมถึงหุน้ในบรษัิทฯ ท่ี CPRH จะไดร้บัเป็นคา่ตอบแทนการโอนกิจการทัง้หมดจะถกูสง่

มอบใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของ CPRH ตามสดัสว่นการถือหุน้ ภายใตก้ระบวนการชาํระบญัชีของ CPRH (“การคืนเงนิลงทุน

ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ CPRH”) โดย CPALL CPH และ CPM จะไดร้บัหุน้ในบริษัทฯ เป็นจาํนวน 2,004,129,400 หุน้ 

2,004,129,400 หุน้ และ1,002,064,700 หุน้ตามลาํดบั ซึ่งคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 20.43 รอ้ยละ 20.43 และรอ้ยละ 

10.21 ของหุน้ท่ีออกจาํหน่ายแลว้ทัง้หมดในบริษัทฯ ภายหลงัธุรกรรมการจดัสรรหุน้เพ่ือตอบแทนการรบัโอนกิจการ

ทัง้หมด ตามลาํดบั ทัง้นี ้CPALL CPH และ CPM จะตอ้งปฏิบตัิตามกฎเกณฑต์า่ง ๆ  ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

การเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่ประชาชนท่ัวไป (Public Offering) 

ภายหลงัธุรกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมด และธุรกรรมการจัดสรรหุน้เพ่ือตอบแทนการรบัโอนกิจการทัง้หมดเสร็จ

สมบูรณ ์บริษัทฯ จะดาํเนินการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) โดยท่ี 

CPALL CPH และ CPM จะร่วมดาํเนินการจาํหน่ายหุน้สามญัท่ีตนถืออยู่ในบริษัทฯ ดว้ยบางส่วนพรอ้มกับการทาํ 

Public Offering ในครัง้นี ้โดยจะดาํเนินการตามกฎเกณฑต์่าง ๆ ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือเป็นการเพ่ิม

การกระจายการถือหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รายย่อยของบริษัทฯ เป็นสดัส่วนรวมกนัไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 15.00 ของทุนชาํระ

แลว้ของบริษัทฯ อนัจะสง่ผลใหบ้ริษัทฯ ประสบความสาํเร็จในการดาํรงคณุสมบตัิเรื่องการกระจายการถือหุน้ (“Free 

Float”) ตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัยฯ์ เรื่อง การรบัหุน้สามญัหรือหุน้บรุมิสิทธิเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2558 

ลงวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทัง้ท่ีไดม้ีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) (“ข้อบังคับตลาดหลักทรัพยฯ์ เร่ืองการรับหุ้นเป็น

หลักทรัพย์จดทะเบียน”) ทั้งนี ้การทาํ Public Offering ได้มีการพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น ความ

เหมาะสมของโครงสรา้งเงินทนุ (Capital Structure) และแผนการใชเ้งินของแตล่ะบรษัิท เป็นตน้ 
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โครงสร้างการถือหุ้นก่อนและหลังธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมดและหน้าทีข่อง CPH และ CPM ในการ
ทําคําเสนอซือ้หลักทรัพยทั์ง้หมดในบริษัทฯ  

โครงสรา้งการถือหุน้ของบรษัิทฯ และ CPRH ก่อนธุรกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมด สรุปไดโ้ดยสงัเขปดงัตอ่ไปนี ้ 

   
หมายเหต:ุ       (1) ขอ้มลูสดัสว่นการถือหุน้ใน (ก) Makro (ข) CPALL และ (ค) CPF (ก่อนหกัหุน้ซือ้คืนเพ่ือบรหิารทางการเงิน) 

อา้งอิงตามวนั Record Date วนัท่ี 25 สงิหาคม 2564 วนัท่ี 6 พฤษภาคม 2564 และ วนัท่ี 31 สงิหาคม 2564 

ตามลาํดบั 

 (2) CPG หมายถงึ บรษัิท เครือเจรญิโภคภณัฑ ์จาํกดั 

 (3) Lotus’s Stores (Thailand) หมายถึง บรษัิท โลตสัส ์สโตรส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

 (4) Lotus’s Stores (Malaysia) หมายถึง Lotuss Stores (Malaysia) Sdn. Bhd. 

 (5) Ek-Chai หมายถึง บรษัิท เอก-ชยั ดีสทรบิิวชั่น ซสิเทม จาํกดั 

 (6) สดัสว่นการถือหุน้ของ CPG ใน CPF รวมถึงการถือหุน้ของบรษัิทย่อยของ CPG (ยกเวน้ CPH) ใน CPF ดว้ย  

 (7) สดัสว่นการถือหุน้ของ CPG ใน CPALL รวมถึงการถือหุน้ของบรษัิทย่อยของ CPG ใน CPALL ดว้ย  

 (8) สดัสว่นการถือหุน้ของ CPF ใน CPALL รวมถึงการถือหุน้ของบรษัิทย่อยของ CPF (ยกเวน้ CPM) ใน CPALL 

ดว้ย   

โครงสรา้งการถือหุน้ของบริษัทฯ ภายหลงัธุรกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมดและธุรกรรมการจดัสรรหุน้เพ่ือ

ตอบแทนการรบัโอนกิจการทัง้หมด และรวมถึงภายหลงัการจดทะเบียนเลิกบริษัทของ CPRH และการคืน

เงินลงทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของ CPRH เสรจ็สมบรูณ ์สรุปไดโ้ดยสงัเขปดงัตอ่ไปนี ้
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หมายเหต:ุ  (1) ขอ้มลูสดัสว่นการถือหุน้ใน (ก) Makro (ข) CPALL และ (ค) CPF (ก่อนหกัหุน้ซือ้คืนเพ่ือบรหิารทางการเงิน) 

อา้งอิงตามวนั Record Date วนัท่ี 25 สงิหาคม 2564 วนัท่ี 6 พฤษภาคม 2564 และ วนัท่ี 31 สงิหาคม 2564 

ตามลาํดบั 

 (2) CPG หมายถงึ บรษัิท เครือเจรญิโภคภณัฑ ์จาํกดั 

 (3) Lotus’s Stores (Thailand) หมายถึง บรษัิท โลตสัส ์สโตรส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

 (4) Lotus’s Stores (Malaysia) หมายถึง Lotuss Stores (Malaysia) Sdn. Bhd. 

 (5) Ek-Chai หมายถึง บรษัิท เอก-ชยั ดีสทรบิิวชั่น ซสิเทม จาํกดั 

 (6) สดัสว่นการถือหุน้ของ CPG ใน CPF รวมถึงการถือหุน้ของบรษัิทย่อยของ CPG (ยกเวน้ CPH) ใน CPF ดว้ย  

 (7) สดัสว่นการถือหุน้ของ CPG ใน CPALL รวมถึงการถือหุน้ของบรษัิทย่อยของ CPG ใน CPALL ดว้ย  

 (8) สดัสว่นการถือหุน้ของ CPF ใน CPALL รวมถึงการถือหุน้ของบรษัิทย่อยของ CPF (ยกเวน้ CPM) ใน CPALL ดว้ย   

 

(1) CPALL จะมีสดัสว่นการถือหุน้โดยตรง และโดยออ้มในบริษัทฯ ลดลงจากประมาณรอ้ยละ 93.08 เป็น

รอ้ยละ 65.97 ของสิทธิออกเสียงทัง้หมดในบริษัทฯ ซึ่งเมื่อรวมกับสดัส่วนการถือหุน้ของบุคคลตาม

มาตรา 258 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการไดแ้กไ้ข

เพ่ิมเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ์”) ของ CPALL ซึง่ไดแ้ก่ CPM ท่ีจาํนวนรอ้ยละ 10.21 ทาํใหส้ดัสว่นการ

ถือหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้มของ CPALL รวมเป็นรอ้ยละ 76.19 ซึ่งไม่ใช่การไดม้าซึ่งหุน้ในกิจการท่ี

ขา้มจดุท่ีจะตอ้งทาํคาํเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของกิจการตามหลกัเกณฑข์องประกาศคณะกรรมการ

กํากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการเขา้ถือหลกัทรพัยเ์พ่ือ

ครอบงํากิจการ ลงวันท่ี 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) (“ประกาศ ทจ. 

12/2554”) ดังนัน้ CPALL จึงไม่มีหน้าท่ีต้องทาํคาํเสนอซือ้หลักทรัพยท์ั้งหมด (Mandatory Tender 

Offer) ในบรษัิทฯ  
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ทัง้นี ้CPALL จะไม่จาํหน่ายหุน้ในบริษัทฯ ในการทาํคาํเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดในบริษัทฯ โดย CPH 

และ CPM ตามท่ีจะไดชี้แ้จงตอ่ไปในขอ้ (2) และ (3) ดา้นลา่ง 

(2) CPH จะมีสดัสว่นการถือหุน้โดยตรงในบรษัิทฯ เพ่ิมขึน้จากรอ้ยละ 0.00 เป็นรอ้ยละ 20.43 ของสทิธิออก

เสียงทั้งหมดในบริษัทฯ ซึ่งเมื่อรวมกับสัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพ.ร.บ. 

หลกัทรพัยฯ์ ของ CPH ไดแ้ก่ CPALL และ CPM ท่ีจาํนวนรอ้ยละ 65.97 และรอ้ยละ 10.21 ตามลาํดบั 

ทาํใหส้ดัสว่นการถือหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้มของ CPH รวมเป็นรอ้ยละ 96.61 อนัเป็นการไดม้าซึง่หุน้

ในกิจการท่ีขา้มจุดท่ีจะตอ้งทาํคาํเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของกิจการตามหลกัเกณฑข์องประกาศ 

ทจ. 12/2554 ดงันัน้ CPH จึงมหีนา้ท่ีตอ้งทาํคาํเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมด (Mandatory Tender Offer) 

ในบรษัิทฯ  

(3) CPM จะมีสดัส่วนการถือหุน้โดยตรงในบริษัทฯ เพ่ิมขึน้จากรอ้ยละ 0.00 เป็นรอ้ยละ 10.21 ของสิทธิ

ออกเสียงทัง้หมดในบริษัทฯ ซึ่งเมื่อรวมกับสดัส่วนการถือหุน้ของบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพ.ร.บ. 

หลกัทรพัยฯ์ ของ CPM ไดแ้ก่ CPALL ท่ีจาํนวนรอ้ยละ 65.97 ทาํใหส้ดัส่วนการถือหุน้ทัง้ทางตรงและ

ทางออ้มของ CPM รวมเป็นรอ้ยละ 76.19 อนัเป็นการไดม้าซึง่หุน้ในกิจการท่ีขา้มจดุท่ีจะตอ้งทาํคาํเสนอ

ซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของกิจการตามหลกัเกณฑข์องประกาศ ทจ. 12/2554 ดงันัน้ CPM จึงมีหนา้ท่ีตอ้ง

ทาํคาํเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมด (Mandatory Tender Offer) ในบรษัิทฯ  

เน่ืองจาก CPM และ CPH มีหนา้ท่ีตอ้งทาํคาํเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมด (Mandatory Tender Offer) 

ในบริษัทฯ ทัง้ CPM และ CPH จึงจะเขา้รว่มกนัทาํคาํเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดในบริษัทฯ ในราคาหุน้

ละ 43.50 บาท ซึง่เป็นราคาเดียวกบัราคาหุน้บรษัิทฯ ภายใตธุ้รกรรมการจดัสรรหุน้เพ่ือตอบแทนการรบั

โอนกิจการทัง้หมด ซึง่เป็นราคาสงูสดุท่ี CPM และ CPH ไดหุ้น้สามญัในบรษัิทฯ มาในระหวา่งระยะเวลา 

90 วันก่อนวันท่ี CPM และ CPH จะยื่นคําเสนอซือ้หลักทรัพย์ต่อสาํนักงานคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(“สาํนักงาน ก.ล.ต.”) ตามหลกัเกณฑข์องประกาศ ทจ. 12/2554 โดย

ท่ี CPM จะรบัซือ้หุน้สามญัในบริษัทฯ เป็นสดัสว่นหนึ่งในสามและ CPH จะรบัซือ้หุน้สามญัในบริษัทฯ 

ในสดัสว่นสองในสามของจาํนวนหุน้ท่ีมีผูต้อบรบัคาํเสนอซือ้ในการทาํคาํเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดใน

บรษัิทฯ ดงักลา่ว โดยจาํนวนหุน้สงูสดุท่ี CPM และ CPH จะตอ้งรบัซือ้จากการทาํคาํเสนอซือ้หลกัทรพัย์

ครัง้นีจ้ะมีจาํนวนไม่เกิน 332,098,500 หุน้ คิดเป็นสดัส่วนไม่เกินรอ้ยละ 3.39 ของหุน้ท่ีออกจาํหน่าย

แลว้ทัง้หมดในบริษัทฯ ภายหลงัธุรกรรมการจัดสรรหุน้เพ่ือตอบแทนการรบัโอนกิจการทัง้หมด โดย

จาํนวนหุน้สูงสุดดังกล่าวคาํนวณโดยหัก (ก) จาํนวนหุน้ในบริษัทฯ ท่ี CPM และ CPH จะถืออยู่ใน 

บรษัิทฯ ภายหลงัการคืนเงินลงทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของ CPRH และ (ข) จาํนวนหุน้ในบรษัิทฯ ท่ี CPALL ถือ

อยูแ่ละจะไดม้าภายหลงัการคืนเงินลงทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของ CPRH เน่ืองจาก CPALL จะไมจ่าํหนา่ยหุน้

ในการทาํคาํเสนอซือ้หลกัทรพัยข์อง CPH และ CPM ในครัง้นี ้ทัง้นี ้คาดวา่การทาํคาํเสนอซือ้หลกัทรพัย์

ดงักลา่ว จะเกิดขึน้ภายใน 3 วนัทาํการ หลงัจากท่ี CPM CPH และ CPALL ไดร้บัหุน้เพ่ิมทนุในบรษัิทฯ 

มาจากการคนืเงินลงทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของ CPRH ครบถว้น 

อย่างไรก็ดี CPM กบั CPH ไม่เคยมีเจตนาหรือลกัษณะความสมัพนัธห์รือพฤติกรรมใด ๆ รว่มกนัอนัจะ

เขา้ลกัษณะเป็นการกระทาํรว่มกบับคุคลอ่ืน (Acting-in-Concert) ตามนยัของประกาศคณะกรรมการ

กาํกบัตลาดทนุ ท่ี ทจ. 7/2552 เรือ่ง กาํหนดลกัษณะความสมัพนัธห์รอืพฤติกรรมท่ีเขา้ลกัษณะเป็นการ

กระทาํร่วมกับบุคคลอ่ืน และการปฏิบตัิการตามมาตรา 246 และมาตรา 247 ลงวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 

2552 (รวมทัง้ท่ีไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติม) 
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กฎเกณฑ์ทีเ่กีย่วข้องในการเข้าทําธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมด 

การเขา้ทาํธุรกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมดดงักล่าวถือเป็นรายการรบัโอนกิจการของบริษัทอ่ืนมาเป็นของบริษัทฯ 

ตามมาตรา 107(2)(ข) แหง่พระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีไดม้ีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) (“พ.ร.บ. 

บริษัทมหาชนฯ”) ดงันัน้ บริษัทฯ จะตอ้งขออนมุตัิการเขา้ทาํธุรกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมดต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้

ของบริษัทฯ และจะตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่ตํ่ากว่าสามในสี่ของจาํนวนเสียงทัง้หมด

ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัรวมคะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้ท่ีมีสว่นไดเ้สยี 

นอกจากนี ้ธุรกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมดดงักล่าวยงัเขา้ข่ายเป็นรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยต์ามหลกัเกณฑข์อง

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ ท่ี ทจ. 20/2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการทาํรายการท่ีมีนยัสาํคญัท่ีเขา้ข่ายเป็น

การไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2551 (รวมทัง้ท่ีไดม้ีการแก้ไขเพ่ิมเติม) และประกาศ

คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนใน

การได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันท่ี 29 ตุลาคม 2547 (รวมทั้งท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) 

(“ประกาศรายการได้มาหรือจาํหน่ายไปซึ่งสินทรัพย”์) ซึง่เมื่อคาํนวณมลูคา่ของรายการตามเกณฑม์ลูคา่สนิทรพัย์

ท่ีมีตวัตนสทุธิ (NTA) พบวา่มีมลูคา่ของรายการสงูสดุเทา่กบัรอ้ยละ 1,135.65 ตามงบการเงินรวมของบรษัิทฯ ซึง่สอบ

ทานแลว้โดยผูส้อบบญัชี สาํหรบังวดหกเดือนสิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 ทัง้นี ้เมื่อนบัรวมรายการไดม้าซึ่ง

สินทรพัยท่ี์เกิดขึน้ในรอบหกเดือนท่ีผ่านของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ เป็นผลใหม้ีมลูค่าของรายการ

สงูสดุตามเกณฑม์ลูค่าสินทรพัยท่ี์มีตวัตนสทุธิ (NTA) เท่ากบัรอ้ยละ 1,135.65 ซึ่งเท่ากบัรอ้ยละ 100.00 หรือสงูกว่า 

จึงถือเป็นรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยป์ระเภทท่ี 4 หรือการเขา้จดทะเบียนหลกัทรพัยโ์ดยทางออ้ม (Backdoor Listing) 

ตามประกาศรายการไดม้าหรอืจาํหนา่ยไปซึง่สนิทรพัย ์

ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบตัิตามประกาศรายการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์รวมถึงการดาํเนินการ

ดงัตอ่ไปนี ้

(1) จดัทาํรายงานและเปิดเผยสารสนเทศเก่ียวกบัการเขา้ทาํรายการของบรษัิทฯ ตอ่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทนัที โดย

มีสารสนเทศอยา่งนอ้ยตามบญัชี (1) ทา้ยประกาศรายการไดม้าหรอืจาํหนา่ยไปซึง่สนิทรพัย ์

(2) แต่งตัง้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือทาํหนา้ท่ีต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการใหค้วามเห็นตามท่ีกาํหนดใน

ประกาศรายการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์โดยจัดส่งรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงิน

อิสระใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณา พรอ้มกบัจดัสง่หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ ในการนี ้บริษัทฯ ไดแ้ต่งตัง้ให้

บริษัทหลกัทรพัย ์เกียรตินาคินภทัร จาํกดั (มหาชน) ซึ่งเป็นท่ีปรกึษาทางการเงินท่ีไดร้บัความเห็นชอบจาก

สาํนกังาน ก.ล.ต. เป็นท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระในการใหค้วามเห็นตอ่ผูถื้อหุน้ในการเขา้ทาํธุรกรรมการรบั

โอนกิจการทัง้หมด 

(3) จดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ เพ่ืออนมุตัิในการเขา้ทาํธุรกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมด โดยจดัสง่

หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 14 วนัก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ และตอ้งไดร้บั

อนมุตัิจากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงโดยไม่นบัรวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สีย รวมทัง้ตอ้งระบุช่ือและ

จาํนวนหุน้ของผูถื้อหุน้ท่ีไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนไวใ้นหนงัสอืนดัประชมุผูถื้อหุน้ดว้ย 

อย่างไรก็ดี การเขา้ทาํธุรกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมดในครัง้นี ้ไม่ถือว่าเป็นกรณีท่ีจะตอ้งยื่นคาํขอใหพิ้จารณารบั

หลกัทรพัยใ์หม่ กับตลาดหลกัทรพัยฯ์ ตามขอ้บังคับตลาดหลกัทรพัยฯ์ เรื่องการรบัหุน้เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน 
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เน่ืองจากเข้าหลักเกณฑท์ั้ง 4 ประการตามขอ้ 24 ของประกาศรายการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งสินทรัพย ์โดยมี

รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

เกณฑก์ารพิจารณาข้อยกเว้น รายละเอียด 

1.  ธุรกิจท่ีไดม้ามีลกัษณะของธุรกิจ

ท่ีคลา้ยคลึงหรือเสริมกันและกัน

กบัธุรกิจของบรษัิทฯ 

บริษัทฯ และ CPRD ประกอบธุรกิจท่ีคลา้ยคลึงกัน คือ ธุรกิจคา้ปลีก/คา้

ส่งสินคา้อุปโภคบริโภค โดย CPRD ประกอบธุรกิจลงทุน (Investment 

Holding Company) ซึ่งถือเงินลงทุนในกลุ่มบริษัทท่ีประกอบธุรกิจคา้

ปลีกในหลายรูปแบบรา้นคา้ภายใตแ้บรนดค์า้ปลกี โลตสัส ์การท่ีบริษัทฯ 

รบัโอนกิจการทัง้หมดและถือหุน้ของ CPRD จะสง่เสริมและสนบัสนนุการ

ดาํเนินธุรกิจท่ีดาํเนินอยู่ในปัจจุบันของบริษัทฯ และทาํใหก้ลุ่มบริษัทมี

ความแข็งแกร่งในการก้าวสู่การเป็นผู้นาํในธุรกิจค้าปลีกค้าส่งสินคา้

อุปโภคบริโภค และสามารถขยายขอบเขตการดาํเนินธุรกิจในระดับ

ภูมิภาค รวมถึงเป็นบริษัทไทยท่ีมีความสามารถทดัเทียมท่ีจะแข่งขนักบั

ผูป้ระกอบการในระดบัภมูิภาคเอเชีย พรอ้มทัง้ยงัสามารถสรา้งโอกาสและ

มลูค่าใหแ้ก่ผูป้ระกอบการอ่ืนในประเทศและในทกุภาคสว่น และต่อยอด

ใหก้ลุ่มบริษัทเป็นหนึ่งในผูป้ระกอบการธุรกิจคา้ปลีกคา้ส่งรายแรกใน

ภูมิภาค ท่ีเป็นผูน้าํในโมเดลธุรกิจท่ีผสมผสานระหว่างช่องทางออนไลน์

และออฟไลน ์(Online to Offline หรอื O2O)  

2.  บ ริ ษั ท ฯ  ไ ม่ มี น โ ย บ า ย จ ะ

เปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญในธุรกิจ

หลกัของบรษัิทฯ 

บรษัิทฯ ไมม่ีนโยบายจะเปลีย่นแปลงท่ีสาํคญัในธุรกิจหลกัของบรษัิทฯ 

3.  ก ลุ่ ม บ ริ ษั ท มี คุ ณ ส ม บั ติ ท่ี

เหมาะสมท่ีจะจดทะเบียนกับ

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

 

กลุม่บรษัิทอนัเป็นผลจากการไดม้าซึง่สนิทรพัย ์มีคณุสมบตัิเหมาะสมท่ีจะ

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดยมีรายละเอียดท่ีสาํคญั เช่น  

(ก) กรรมการ ผูบ้รหิาร และผูม้ีอาํนาจควบคมุของบรษัิทฯ มีคณุสมบตัิ

ตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนด 

(ข) กรรมการจาํนวนหนึ่งในสามเป็นกรรมการอิสระและมีกรรมการ

อิสระและกรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ย 3 คน 

(ค) มีผูส้อบบญัชีท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. 

(ง) มีระบบควบคมุภายในเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนด 

(จ) ไม่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์โดยกลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจ

คา้ปลีกคา้ส่งสินคา้อุปโภคบริโภคในรูปแบบการดาํเนินธุรกิจท่ีมี

ความแตกต่างกนัและไม่ใช่คู่แข่งของกนัและกนัโดยตรงกับธุรกิจ

ของผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัทฯ กล่าวคือ บริษัทฯ และ CPRD 

ประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค ซึ่งมีรูปแบบ

รา้นคา้ท่ีหลากหลาย (ซึ่งรวมถึง (ก) ศนูยจ์าํหนา่ยสินคา้แบบชาํระ

เงินสดและบริการตนเอง (cash and carry) (ข) ไฮเปอรม์ารเ์ก็ต 
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เกณฑก์ารพิจารณาข้อยกเว้น รายละเอียด 

(ค) ซูเปอรม์ารเ์ก็ต และ (ง) มินิซูเปอรม์ารเ์ก็ต) และธุรกิจบริหาร

พืน้ท่ีเช่าในศนูยก์ารคา้ ในขณะท่ีธุรกิจหลกัของ CPALL (ซึ่งเป็นผู้

ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ) ได้แก่ ธุรกิจค้าปลีกประเภทรา้น

สะดวกซือ้  

(ฉ) บริษัทฯ มีแผนท่ีจะเพ่ิมการกระจายการถือหุน้โดยผูถื้อหุน้รายยอ่ย 

(Free Float) ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัยฯ์ เรือ่งการรบั

หุน้เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน โดยบริษัทฯ จะทาํการเสนอขายหุน้

เพ่ิมทนุต่อประชาชนทั่วไป ภายหลงัจากธุรกรรมการรบัโอนกิจการ

ทัง้หมดดาํเนินการเสรจ็สิน้ 

(ช) มีกองทนุสาํรองเลีย้งชีพ 

4.   จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมี

นัยสาํคัญในคณะกรรมการของ

บ ริ ษั ท ฯ  แ ล ะ ใ น อํา น า จ ก า ร

ควบคุมบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นท่ีมี

อาํนาจควบคมุของบรษัิทฯ 

(ก) คณะกรรมการ และผูบ้ริหารของบริษัทฯ จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง

อยา่งมีนยัสาํคญั (เปลีย่นแปลงไมเ่กินกึ่งหนึง่) เน่ืองมาจากการเขา้

ทาํธุรกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมด และธุรกรรมการจัดสรรหุน้

เพ่ือตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมด ทั้งนี ้ในกรณีท่ีมีการ

เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการและผูบ้ริหาร ของบริษัทฯ บริษัทฯ จะ

ดาํเนินการตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง และแจง้รายละเอียดใหผู้ถื้อ

หุน้ของบรษัิทฯ ทราบตอ่ไป  

(ข) ภายหลงัการทาํธุรกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมด และธุรกรรมการ

จดัสรรหุน้เพ่ือตอบแทนการรบัโอนกิจการทัง้หมด และการจดัสรร

หุ้นสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public 

Offering) (ตามท่ีจะอธิบายในวาระท่ี 5) CPALL จะยงัคงเป็นผูถื้อ

หุน้รายใหญ่ท่ีมีอาํนาจควบคุมในบริษัทฯ โดยจะมีสดัสว่นการถือ

หุน้ในบริษัทฯ ลดลงเหลือไม่ต ํ่ากว่ารอ้ยละ 51.63 ของจาํนวนหุน้

สามญัท่ีออกและจาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบริษัทฯ ภายหลงัการ

จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป 

(Public Offering) เสรจ็สิน้ 

 

นอกจากนี ้เน่ืองจาก CPRH เป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ ธุรกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมดและธุรกรรมการ

จดัสรรหุน้เพ่ือตอบแทนการรบัโอนกิจการทัง้หมดจึงเขา้ข่ายเป็นการทาํรายการกบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทจด

ทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุท่ี ทจ. 21/2551 เรือ่ง หลกัเกณฑใ์นการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

ลงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2551 (รวมทัง้ท่ีไดม้ีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ เรื่อง การ

เปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 

2546 (รวมทัง้ท่ีไดม้ีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน”) เพราะ (ก) CPRH มีผูถื้อหุน้รายใหญ่ คือ 

CPALL ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัทฯ โดย CPALL ถือหุน้ใน CPRH จาํนวน 797,918,298 หุน้ คิดเป็นสดัสว่น

รอ้ยละ 40.00 ของสิทธิออกเสียงทัง้หมดใน CPRH (ข) CPRH มีผูถื้อหุน้รายใหญ่ คือ CPM ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่
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โดยออ้มของบรษัิทฯ และเป็นบรษัิทยอ่ยของบรษัิท เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) (“CPF”) โดย CPM ถือหุน้

ใน CPRH จาํนวน 398,959,149 หุน้ คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 20.00 ของสิทธิออกเสียงทัง้หมดใน CPRH และ (ค) 

CPRH มีผูถื้อหุน้รายใหญ่โดยออ้ม คือ บริษัท เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั (“CPG”) ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่โดยออ้ม

ของบริษัทฯ โดย CPG ถือหุน้โดยออ้มใน CPRH ผ่าน CPH จาํนวน 797,918,298 หุน้ คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 40.00 

ของสิทธิออกเสียงทัง้หมดใน CPRH โดยมีขนาดรายการเท่ากบัรอ้ยละ 1,240.81 ของมูลค่าสินทรพัยท่ี์มีตวัตนสทุธิ 

(NTA) ของบรษัิทฯ ตามงบการเงินรวมของบรษัิทฯ ซึง่สอบทานแลว้โดยผูส้อบบญัชี สาํหรบังวดหกเดือนสิน้สดุ ณ วนัท่ี 

30 มิถนุายน 2564 ทัง้นี ้บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ไม่ไดเ้ขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัอ่ืนใดกบั CPRH 

หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งของ CPRH ในช่วงระหวา่งหกเดือนก่อนวนัท่ีมีการตกลงเขา้ทาํธุรกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมดและ

ธุรกรรมการจดัสรรหุน้เพ่ือตอบแทนการรบัโอนกิจการทัง้หมดดงักลา่ว 

ดงันัน้ บรษัิทฯ จึงมีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบตัิตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั รวมถึงการดาํเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(1) จัดทาํรายงานและเปิดเผยสารสนเทศเก่ียวกบัการเขา้ทาํรายการของบริษัทฯ ต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทนัทีท่ี

คณะกรรมการบรษัิทฯ มีมติอนมุตัิการเขา้ทาํรายการ  

(2) แต่งตัง้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือทาํหนา้ท่ีต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการใหค้วามเห็นตามท่ีกาํหนดใน

ประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยจัดส่งรายงานความเห็นของท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เพ่ือ

พิจารณา พรอ้มกบัจดัสง่หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ ในการนี ้บริษัทฯ ไดแ้ต่งตัง้ใหบ้ริษัทหลกัทรพัย ์เกียรติ

นาคินภทัร จาํกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. เป็นท่ี

ปรกึษาทางการเงินอิสระเพ่ือทาํหนา้ท่ีตา่ง ๆ ภายใตป้ระกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

(3) จดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ เพ่ืออนมุตัิในการเขา้ทาํรายการ โดยจดัสง่หนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ลว่งหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 14 วนัก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ และตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้

ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนโดยไม่นบัรวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีมีสว่นไดเ้สีย รวมทัง้ตอ้งระบช่ืุอและจาํนวนหุน้ของผูถื้อ

หุน้ท่ีไมม่สีทิธิออกเสยีงลงคะแนนไวใ้นหนงัสอืนดัประชมุผูถื้อหุน้ดว้ย 

อนึง่ คณะกรรมการบรษัิทฯ ไดอ้นมุตัิขอ้มลูทางการเงินรวมเสมือน (Pro Forma Consolidated Financial Information

) ของบริษัทฯ สาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เสมือนว่าธุรกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมด (ซึ่งรวมถึงกลุ่ม

โลตัสส)์ เป็นท่ีแลว้เสร็จเมื่อวันท่ี 1 มกราคม 2563 ซึ่งจัดทาํขึน้บนสมมติฐานบางประการเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้มีขอ้มูล

เพียงพอในการพิจารณาลงมติเก่ียวกบัการเขา้ทาํธุรกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมด ซึ่งผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ ไดใ้ห้

ความเช่ือมั่นตอ่การรวบรวมขอ้มลูทางการเงินรวมเสมือนของบริษัทฯ ดงักลา่ว ทัง้นี ้ขอ้มลูทางการเงินรวมเสมือนของ

บริษัทฯ ไดจ้ัดทาํขึน้โดยใช้ขอ้มูลทางการเงินในอดีตของ (ก) กลุ่มบริษัทฯ (ข) CPRD (ค) บริษัท โลตัสส ์สโตรส์ 

(ประเทศไทย) จาํกดั และ (ง) Lotuss Stores (Malaysia) Sdn. Bhd. สาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

ทัง้นี ้เน่ืองจากบริษัทฯ เป็นบริษัทย่อยของ CPALL การเขา้ทาํรายการไดม้าจาํหน่ายไปและรายการท่ีเก่ียวโยงกัน

ขา้งตน้ ตอ้งไดร้บัอนุมตัิจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของ CPALL ดว้ย ซึ่งถือเป็นหนึ่งในเง่ือนไขบงัคบัก่อนของการเขา้ทาํ

รายการนี ้นอกจากนี ้เน่ืองจาก (ก) ธุรกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมด ในวาระท่ี 1 (ข) การเพ่ิมทุนจดทะเบียนของ

บริษัทฯ ในวาระท่ี 2 (ค) การแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิ ของบริษัทฯ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับการเพ่ิมทุนจด

ทะเบียนของบริษัทฯ ในวาระท่ี 3 และ (ง) ธุรกรรมการจดัสรรหุน้เพ่ือตอบแทนการรบัโอนกิจการทัง้หมด ในวาระท่ี 4  

เป็นธุรกรรมท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกนั และเป็นเง่ือนไขซึง่กนัและกนั ดงันัน้ ธุรกรรมทัง้ 4 ธุรกรรมจะตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากท่ี

ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ จึงจะสามารถดาํเนินการได ้ 
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รายละเอียดของธุรกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมดและธุรกรรมการจดัสรรหุน้เพ่ือตอบแทนการรบัโอนกิจการทัง้หมด 

ซึง่เป็นรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยแ์ละรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบรษัิทจดทะเบียน ปรากฏตามสารสนเทศเรือ่งการไดม้า

ซึง่สนิทรพัยแ์ละการเขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัเก่ียวกบัธุรกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมดของบรษัิท ซี.พี.รเีทล โฮลดิง้ 

จาํกดั (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) และสารสนเทศเก่ียวกบัการเสนอขายหุน้เพ่ิมทนุของบรษัิท สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน) 

ใหแ้ก่ บรษัิท ซี.พี.รเีทล โฮลดิง้ จาํกดั เพ่ือเป็นคา่ตอบแทนการรบัโอนกิจการทัง้หมด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) 

เงือ่นไขบังคับก่อน 

อย่างไรก็ดี ธุรกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมดและธุรกรรมการจดัสรรหุน้เพ่ือตอบแทนการรบัโอนกิจการทัง้หมดนัน้ จะ

เกิดขึ ้นต่อเมื่อเ ง่ือนไขบังคับก่อน ตามท่ีระบุไว้ในสัญญาโอนกิจการทั้งหมด รวมถึงข้อตกลงและเอกสาร 

อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมดงักลา่วเสรจ็สมบรูณ ์โดยเง่ือนไขบงัคบัก่อนท่ีสาํคญัสามารถสรุปไดด้งัตอ่ไปนี ้

(1) ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ มีมติอนมุตัิธุรกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมดและธุรกรรมการจดัสรรหุน้เพ่ือ

ตอบแทนการรบัโอนกิจการทัง้หมด รวมทัง้อนมุตัิเรือ่งตา่ง ๆ  ท่ีจาํเป็น และ/หรอื เก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมดงักลา่ว 

ตามกฎเกณฑต์า่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

(2) ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของ CPALL มีมติอนุมตัิธุรกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมดและธุรกรรมการจดัสรรหุน้เพ่ือ

ตอบแทนการรบัโอนกิจการทัง้หมด และการโอนกิจการทัง้หมดของ CPRH รวมถึงอนมุตัิการเขา้ทาํสญัญา

โอนกิจการทัง้หมด และเรื่องต่าง ๆ ท่ีจาํเป็น และ/หรือ เก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมดงักลา่ว ตามกฎเกณฑต์่าง ๆ ท่ี

เก่ียวขอ้ง 

(3) ท่ีประชุมคณะกรรมการของ CPF CPM และ CPH มีมติอนุมัติการโอนกิจการทัง้หมดของ CPRH รวมถึง

อนมุตัิการเขา้ทาํสญัญาโอนกิจการทัง้หมด และเรือ่งตา่ง ๆ ท่ีจาํเป็น และ/หรอื เก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมดงักลา่ว 

ตามกฎเกณฑต์า่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

(4) ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทและท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของ CPRH มีมติอนุมัติการโอนกิจการทัง้หมดใหแ้ก่

บริษัทฯ รวมถึงการเขา้ทาํสญัญาโอนกิจการทัง้หมด และเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนการดาํเนินการ

อ่ืนใดเพ่ือใหก้ารโอนกิจการทัง้หมดใหแ้ก่บรษัิทฯ เสรจ็สมบรูณ ์

(5) ณ วนัท่ีโอนกิจการทัง้หมด ไมม่ีเหตกุารณห์รือการกระทาํใด ๆ เกิดขึน้ซึง่อาจก่อใหเ้กิดผลกระทบในทางลบ

อย่างมีนยัสาํคญัต่อกิจการทัง้หมดของ CPRH กิจการของ CPRD บริษัทในกลุ่มโลตสัส ์และบริษัทย่อยท่ี 

CPRH ถือหุน้อยู่มากกว่ารอ้ยละ 50.00 ขึน้ไปทัง้ทางตรงและออ้ม และ/หรือ กิจการของบริษัทฯ และไม่มี

เหตกุารณใ์ด ๆ เกิดขึน้ซึง่เป็นการขดัขวางการเขา้ทาํธุรกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมดและธุรกรรมการจดัสรร

หุน้เพ่ือตอบแทนการรบัโอนกิจการทัง้หมด 

(6) สาํนกังาน ก.ล.ต. อนมุตัิการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุใหแ้ก่ CPRH ซึง่เป็นการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง

ใหแ้ก่บคุคลในวงจาํกดั (Private Placement) 

(7) บริษัทฯ บริษัทในกลุ่มของบริษัทฯ CPRH CPRD บริษัทในกลุม่โลตสัส ์และบริษัทย่อยท่ี CPRH ถือหุน้อยู่

มากกว่ารอ้ยละ 50.00 ขึน้ไปทัง้ทางตรงและออ้ม ไดร้บัความยินยอม อนญุาต ตกลง หรือการผ่อนผนัท่ีตอ้ง

ไดร้บัจากลกูคา้ คู่คา้ เจา้หนีท้างการเงิน หรือคู่สญัญาท่ีเป็นบคุคลภายนอกของบริษัทฯ บริษัทในกลุม่ของ

บรษัิทฯ CPRH CPRD บรษัิทในกลุม่โลตสัส ์และบรษัิทยอ่ยท่ี CPRH ถือหุน้อยูม่ากกวา่รอ้ยละ 50.00 ขึน้ไป

ทัง้ทางตรงและออ้ม สาํหรบัธุรกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมดและธุรกรรมการจดัสรรหุน้เพ่ือตอบแทนการรบั

โอนกิจการทัง้หมด  
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(8) เพ่ือให ้CPRH สามารถโอนหุน้ใน CPRD ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของทรพัยส์นิของ CPRH ใหแ้ก่บรษัิทฯ ตามสญัญา

โอนกิจการทัง้หมดได ้บริษัทฯ จะลงนามในหนังสือคํา้ประกัน เพ่ือใหห้ลกัประกันหนีเ้งินกู้บางส่วนของ 

CPRD(1) ตามแบบท่ีเจา้หนีข้อง CPRD และ บริษัทฯ จะตกลงกนั โดยหนงัสือคํา้ประกนัดงักลา่วจะมีผลใช้

บงัคบัเมื่อบรษัิทฯ ไดร้บัโอนหุน้ของ CPRD มาจาก CPRH แลว้ 

การมอบอํานาจในการทําธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมด  

เพ่ือประโยชนใ์นการดาํเนินธุรกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมดใหส้าํเร็จลลุว่ง คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้

นาํเสนอต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาอนมุตัิการมอบอาํนาจใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ และ/

หรือ บุคคลท่ีคณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย มีอาํนาจในการเจรจา ทาํความตกลง ดาํเนินการ กาํหนดและ

เปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเง่ือนไขเก่ียวกบัวธีิการ ระยะเวลาและขัน้ตอนการดาํเนินการ การลงนามในสญัญาโอน

กิจการทัง้หมด บนัทึกขอ้ตกลงและเอกสารต่าง ๆ รวมถึงมีอาํนาจในการติดต่อ หารือ ประสานงาน จัดเตรียมหรือ

ดาํเนินการเก่ียวกบัการขอความเห็นชอบ อนญุาต อนมุตัิ หรือผ่อนผนั ต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัยฯ์ และ

หน่วยงานราชการและหน่วยงานกาํกบัดแูลท่ีเก่ียวขอ้ง และการดาํเนินการอ่ืนใดท่ีจาํเป็นหรือเก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมการ

รบัโอนกิจการทัง้หมดและธุรกรรมการจดัสรรหุน้เพ่ือตอบแทนการรบัโอนกิจการทัง้หมด เพ่ือบรรลวุตัถปุระสงคใ์นเรื่อง

ดงักลา่ว ทัง้นี ้ภายใตป้ระกาศ ขอ้บงัคบั หลกัเกณฑ ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และใหส้ตัยาบนัต่อการกระทาํใด ๆ ท่ี

บคุคลดงักลา่วไดด้าํเนินการไปแลว้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเรือ่งดงักลา่ว 

ความเห็นของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการบรษัิทฯ โดยไม่รวมกรรมการผูม้ีสว่นไดเ้สีย ไดพิ้จารณาแลว้มีความเห็นว่า ธุรกรรมการรบัโอนกิจการ

ทัง้หมดเป็นการสง่เสรมิใหบ้รษัิทฯ มีความแข็งแกรง่ในการกา้วสูก่ารเป็นผูน้าํในธุรกิจคา้ปลกีคา้สง่สนิคา้อปุโภคบรโิภค 

ในระดบัภมูิภาค และสามารถผสานประโยชนเ์พ่ือการดาํเนินงานท่ีมีประสทิธิภาพและสามารถเพ่ิมขีดความสามารถ

ในการแขง่ขนักบัผูป้ระกอบการระดบัสากล รวมถึงมีศกัยภาพในการตอบสนองตอ่พฤติกรรมผูบ้รโิภคท่ีเปลีย่นไปอย่าง

รวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งพฤติกรรมการจับจ่ายของผูบ้ริโภคซึ่งไดม้ีการเปลี่ยนแปลงในช่วงการแพร่ระบาดของ 

COVID-19 ทัง้ในระดบัประเทศและในระดบัภมูิภาค นอกจากนี ้ธุรกรรมการจดัสรรหุน้เพ่ือตอบแทนการรบัโอนกิจการ

ทัง้หมด แทนการชาํระดว้ยเงินสด (Payment in Kind) ซึง่เป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

มีความเหมาะสมเมื่อพิจารณาถึงโครงสรา้งเงินทนุ (Capital Structure) ของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุม

วิสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิธุรกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมดและธุรกรรมการจดัสรรหุน้เพ่ือตอบแทนการรบัโอน

กิจการทัง้หมดตามท่ีเสนอขา้งตน้ 

ทัง้นี ้เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัขอ้มลูท่ีมีความนา่เช่ือถือและครบถว้นเพียงพอตอ่การตดัสนิใจ บรษัิทฯ จึงไดด้าํเนินการจดัให้

มีท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระ เพ่ือใหค้วามเห็นเก่ียวกบัธุรกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมดและธุรกรรมการจดัสรรหุน้เพ่ือ

ตอบแทนการรบัโอนกิจการทัง้หมด ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าความเห็นของท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระย่อมมี

ความน่าเช่ือถือเป็นท่ียอมรบัได ้ดงันัน้ ผูถื้อหุน้ควรใหค้วามสาํคญักบัความเห็นของท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระ รวมทัง้

พิจารณาขอ้มลูอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและนา่เช่ือถือประกอบการตดัสนิใจ 

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมต ิ

คะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสี่ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดย

ไมน่บัคะแนนเสยีงของผูม้ีสว่นไดเ้สยี โดยในวาระนี ้(1) บรษัิท สยามแม็คโคร โฮลดิง้ (ประเทศไทย) จาํกดั ซึง่ถือหุน้ใน

บรษัิทฯ จาํนวน 2,640,302,800 หุน้ และ (2) CPALL ซึง่ถือหุน้ในบรษัิทฯ จาํนวน 1,827,598,700 หุน้ เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมี

สว่นไดเ้สยีท่ีไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้ซึง่มีสดัสว่นการถือหุน้รวมกนัรอ้ยละ 93.08 
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หมายเหต:ุ  

ขอ้มลูสดัสว่นการถือหุน้ดงักลา่วขา้งตน้ อา้งอิงตามทะเบียนผูถื้อหลกัทรพัย ์ณ วนัที่ 25 สิงหาคม 2564 ทัง้นี ้ขอ้มลูการถือหุน้ของผูถื้อหุน้

แตล่ะรายขา้งตน้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามทะเบียนผูถื้อหลกัทรพัย ์ณ วนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขา้รว่มประชมุ (Record Date) 

ในวนัที ่15 กนัยายน 2564  

(1) มลูคา่หนีเ้งินกูบ้างสว่นของ CPRD เป็นไปตามที่จะตกลงกบัสถาบนัการเงินเจา้หนีก้ลุ่มใหม ่อนึ่ง อา้งอิงขอ้มลูทางการเงินรวมเสมือนที่

สาํคญัของ CPRD สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 เงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินมีมลูคา่ประมาณ 120,823 ลา้นบาท 

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 3,186,161,750 บาท จากทุน
จดทะเบียนเดิมจํานวน 2,400,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจํานวน 5,586,161,750 
บาท 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

เพ่ือบรรลวุตัถปุระสงคข์องธุรกรรมการจดัสรรหุน้เพ่ือตอบแทนการรบัโอนกิจการทัง้หมด ตามรายละเอียดท่ีไดก้ลา่วไป

ในวาระท่ี 1 และจะไดก้ล่าวต่อไปในวาระท่ี 4 และการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป 

(Public Offering) ตามรายละเอียดท่ีจะไดก้ลา่วต่อไปในวาระท่ี 5 คณะกรรมการบริษัทฯ จึงไดม้ีมติอนมุตัิใหน้าํเสนอ

ต่อท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เ พ่ือพิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 

3,186,161,750 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจาํนวน 2,400,000,000 บาท เป็นทนุจดทะเบียนจาํนวน 5,586,161,750 

บาท โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทนุจาํนวนไมเ่กิน 6,372,323,500 หุน้ มลูคา่หุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท โดยแบง่เป็น 

(ก) จาํนวนไม่เกิน 5,010,323,500  หุน้ มลูค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพ่ือการเสนอขายใหแ้ก่ CPRH ซึ่งเป็นการ

เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงใหแ้กบ่คุคลในวงจาํกดั (Private Placement) เพ่ือชาํระเป็นคา่ตอบแทนการรบัโอนกิจการ

ทัง้หมด และ (ข) จาํนวนไม่เกิน 1,362,000,000 หุน้ มลูคา่หุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ประชาชน

ทั่วไป (Public Offering) 

ทัง้นี ้โปรดพิจารณารายละเอียดของการออก เสนอขาย และจัดสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ตามสารสนเทศ

เก่ียวกบัการเสนอขายหุน้เพ่ิมทนุของบรษัิท สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน) ใหแ้ก่บริษัท ซี.พี. รีเทล โฮลดิง้ จาํกดั เพ่ือ

เป็นคา่ตอบแทนการรบัโอนกิจการทัง้หมด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) สารสนเทศเก่ียวกบัการเสนอขายหุน้เพ่ิมทนุของบริษัท 

สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน) ใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) และแบบรายงานการเพ่ิม

ทนุ (F 53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) 

นอกจากนี ้เพ่ือให้การดาํเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นไปโดยสะดวกและคล่องตัว 

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรใหน้าํเสนอต่อท่ีประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาอนุมตัิการ

มอบหมายให ้กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนับรษัิทฯ คนใดคนหนึง่ (โดยไมต่อ้งมีตราประทบั) เป็นผูม้ีอาํนาจในการ

ลงนามในคาํขอ หรือในเอกสารใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการจดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ การยื่นขอจด

ทะเบียนเรื่องดงักลา่วกบักระทรวงพาณิชย ์และการดาํเนินการแกไ้ขเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงคาํขอหรือขอ้ความใน

เอกสารดงักลา่วท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดทะเบียนเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ท่ีตอ้งยื่นต่อกระทรวงพาณิชย ์รวมทัง้มี

อาํนาจในการดาํเนินการใด ๆ ตามท่ีจาํเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการดาํเนินการดงักล่าวตามท่ีเห็นสมควร และเพ่ือให้

เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั และการตีความของหนว่ยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทัง้เป็นไปตามคาํแนะนาํ

หรอืคาํสั่งของนายทะเบียนหรอืเจา้หนา้ท่ี 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาํนวน 

3,186,161,750 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจาํนวน 2,400,000,000 บาท เป็นทนุจดทะเบียนจาํนวน 5,586,161,750 

บาท โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทนุจาํนวนไมเ่กิน 6,372,323,500 หุน้ มลูคา่หุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท โดยแบง่เป็น 
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(ก) จาํนวนไม่เกิน 5,010,323,500  หุน้ มลูค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพ่ือการเสนอขายใหแ้ก่ CPRH ซึ่งเป็นการ

เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงใหแ้กบ่คุคลในวงจาํกดั (Private Placement) เพ่ือชาํระเป็นคา่ตอบแทนการรบัโอนกิจการ

ทัง้หมด และ (ข) จาํนวนไม่เกิน 1,362,000,000 หุน้ มลูคา่หุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ประชาชน

ทั่วไป (Public Offering) ตามรายละเอียดดงักลา่วขา้งตน้ทกุประการ 

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมต ิ

คะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสีข่องจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิ ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับ
การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดท่ีได้กล่าวไปในวาระท่ี 2 ท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดม้ีมตอินมุตัิใหน้าํเสนอใหท่ี้ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ เพ่ือพิจารณาอนมุตัิการแกไ้ข

เพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพ่ือให้สอดคลอ้งกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมี

รายละเอียดดงันี ้

ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียน

จาํนวน 

: 5,586,161,750 บาท (หา้พนัหา้รอ้ยแปดสบิหกลา้นหนึง่แสน

หกหมื่นหนึง่พนัเจ็ดรอ้ยหา้สบิบาท) 

 
แบง่ออกเป็น : 11,172,323,500 หุน้ (หนึง่หมื่นหนึง่พนัหนึง่รอ้ยเจ็ดสบิสอง

ลา้นสามแสนสองหมื่นสามพนัหา้รอ้ยหุน้) 

 มลูคา่หุน้ละ : 0.50 บาท (หา้สบิสตางค)์ 

 โดยแบง่ออกเป็น :   

 

หุน้สามญั : 11,172,323,500 หุน้ (หนึง่หมื่นหนึง่พนัหนึง่รอ้ยเจ็ด 

สบิสองลา้นสามแสนสองหมื่น 

สามพนัหา้รอ้ยหุน้) 

 หุน้บรุมิสทิธิ : -ไมม่-ี (-) 

นอกจากนี ้เพ่ือใหก้ารดาํเนินการจดทะเบียนแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ เป็นไปโดยสะดวกและ

คลอ่งตวั คณะกรรมการบรษัิทฯ จึงเห็นสมควรใหน้าํเสนอตอ่ท่ีประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ เพ่ือพิจารณาอนมุตัิ

การมอบหมายให ้กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนับรษัิทฯ คนใดคนหนึง่ (โดยไมต่อ้งมีตราประทบั) เป็นผูม้ีอาํนาจใน

การลงนามในคาํขอ หรือในเอกสารใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดทะเบียนแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณหส์นธิของบรษัิทฯ 

การยื่นขอจดทะเบียนเรื่องดงักลา่วกบักระทรวงพาณิชย ์และการดาํเนินการแกไ้ขเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงคาํขอหรอื

ขอ้ความในเอกสารดงักลา่วท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดทะเบียนแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ท่ีตอ้งยื่นตอ่

กระทรวงพาณิชย ์รวมทัง้มีอาํนาจในการดาํเนินการใด ๆ ตามท่ีจาํเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการดาํเนินการดงักลา่วตามท่ี

เห็นสมควร และเพ่ือใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคบั และการตีความของหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง 

รวมทัง้เป็นไปตามคาํแนะนาํหรอืคาํสั่งของนายทะเบียนหรอืเจา้หนา้ท่ี 
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ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณหส์นธิ ขอ้ 

4. ของบรษัิทฯ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบรษัิทฯ ตามรายละเอียดดงักลา่วขา้งตน้ทกุประการ 

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมต ิ

คะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสีข่องจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แกบุ่คคลในวงจาํกัด (Private 
Placement) เพื่อใช้ชาํระเป็นค่าตอบแทนสาํหรับการรับโอนกิจการทั้งหมด 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับธุรกรรมการจัดสรรหุน้เพ่ือตอบแทนการรบัโอนกิจการทัง้หมดตามรายละเอียดท่ีไดก้ล่าวไปใน

วาระท่ี 1 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยไม่รวมกรรมการผูม้ีส่วนไดเ้สีย จึงมีมติอนุมตัิใหน้าํเสนอต่อท่ีประชุม

วิสามญัผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ เพ่ือพิจารณาอนมุตัิการออกและจดัสรรหุน้เพ่ิมทนุจาํนวนไมเ่กิน 5,010,323,500 หุน้ มลู

ค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขาย 43.50 บาทต่อหุน้ คิดเป็นมูลค่ารวม 217,949,072,250 บาท ใหแ้ก่ 

CPRH ตามธุรกรรมการจัดสรรหุน้เพ่ือตอบแทนการรบัโอนกิจการทัง้หมด โดย CPRH จะโอนกิจการทัง้หมดของ 

CPRH ซึ่งหมายถึง ทรพัยส์ิน หนีส้ิน สิทธิ หนา้ท่ี และความรบัผิดทัง้หมดของ CPRH ท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั และท่ีจะมีใน

อนาคต ณ วนัท่ีโอนกิจการทัง้หมดใหแ้ก่บริษัทฯ ซึ่งรวมถึงหุน้สามญัจาํนวน 1,994,745,742 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 

100 บาท ใน CPRD ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ยท่ีถือหุน้โดย CPRH (หรอืคิดเป็นประมาณรอ้ยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียนของ 

CPRD) มีมูลค่ารวมทัง้สิน้ 217,949,072,250 บาท มาชาํระเป็นค่าหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษัทฯ แทนการชาํระดว้ย

เงินสด (Payment in Kind) โดยภายหลงัการจดทะเบียนเลิกบริษัทและภายใตก้ระบวนการชาํระบญัชีของ CPRH นัน้ 

ทรพัยส์ินทัง้หมดของ CPRH ท่ีเหลืออยู่ รวมถึงหุน้ในบริษัทฯ จะถกูโอนคืนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของ CPRH ตามสดัสว่นการ

ถือหุน้ 

ธุรกรรมการจัดสรรหุน้เพ่ือตอบแทนการรบัโอนกิจการทัง้หมดดังกล่าว เป็นการเสนอขายหุน้สามัญเพ่ิมทุนแบบ

เฉพาะเจาะจงใหแ้ก่บคุคลในวงจาํกดั (Private Placement) ท่ีตอ้งเป็นไปตามกฎเกณฑต์า่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้งของสาํนกังาน 

ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดยท่ีประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ จะมีมติกาํหนดราคาเสนอขายไวอ้ยา่งชดัเจน ในราคา

เสนอขาย 43.50 บาท ต่อหุน้ ซึ่งเป็นราคาเสนอขายท่ีไม่ต ํ่ากว่ารอ้ยละ 90.00 ของราคาตลาด ตามหลกัเกณฑข์อง

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ ท่ี ทจ. 72/2558 เรือ่ง การอนญุาตใหบ้รษัิทจดทะเบียนเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่

ตอ่บคุคลในวงจาํกดั ลงวนัท่ี 28 ตลุาคม 2558 (รวมทัง้ท่ีไดม้ีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”)  

โดยท่ีราคาตลาดตามประกาศ ทจ. 72/2558 ในขา้งตน้ คาํนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้หนักของหุน้สามญัของ 

บรษัิทฯ ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงั 15 วนัทาํการติดตอ่กนัก่อนวนัท่ีคณะกรรมการบรษัิทฯ มีมติเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้

ถือหุน้ของบรษัิทฯ เพ่ือพิจารณาอนมุตัิการออกและจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุของบรษัิทฯ ใหแ้ก่ CPRH ซึง่เป็นบคุคลใน

วงจํากัด คือ ระหว่างวันท่ี 9 ถึง 30 สิงหาคม 2564 ซึ่งมีราคาเท่ากับ 39.52 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม 

www.setsmart.com) 

นอกจากนี ้ธุรกรรมการจดัสรรหุน้เพ่ือตอบแทนการรบัโอนกิจการทัง้หมดยงัเขา้ขา่ยเป็นการทาํรายการกบับคุคลท่ีเก่ียว

โยงกนัของบรษัิทจดทะเบียนตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั เน่ืองจาก CPRH เป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ 

เพราะ (ก) CPRH มีผูถื้อหุน้รายใหญ่ คือ CPALL ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัทฯ โดย CPALL ถือหุน้ใน CPRH 

จาํนวน 797,918,298 หุน้ คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 40.00 ของสทิธิออกเสยีงทัง้หมดใน CPRH (ข) CPRH มีผูถื้อหุน้ราย

ใหญ่ คือ CPM ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่โดยออ้มของบริษัทฯ และเป็นบริษัทยอ่ยของ CPF โดย CPM ถือหุน้ใน CPRH 
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จาํนวน 398,959,149 หุน้ คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 20.00 ของสทิธิออกเสยีงทัง้หมดใน CPRH และ (ค) CPRH มีผูถื้อหุน้

รายใหญ่โดยออ้ม คือ CPG ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่โดยออ้มของบริษัทฯ โดย CPG ถือหุน้โดยออ้มใน CPRH ผ่าน 

CPH จาํนวน 797,918,298 หุน้ คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 40.00 ของสทิธิออกเสยีงทัง้หมดใน CPRH  

ดงันัน้ บรษัิทฯ จึงมีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบตัิตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนัรวมถึงการดาํเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(1) จัดทาํรายงานและเปิดเผยสารสนเทศเก่ียวกบัการเขา้ทาํรายการของบริษัทฯ ต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทนัทีท่ี

คณะกรรมการบรษัิทฯ มีมติอนมุตัิการเขา้ทาํรายการ  

(2) แต่งตัง้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือทาํหนา้ท่ีต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการใหค้วามเห็นตามท่ีกาํหนดใน

ประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยจดัสง่รายงานความเห็นของท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เพ่ือ

พิจารณาพรอ้มกบัจดัสง่หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ ในการนีบ้ริษัทฯ ไดแ้ต่งตัง้ให ้บริษัท หลกัทรพัย ์เกียรติ

นาคินภทัร จาํกดั (มหาชน) ซึ่งเป็นท่ีปรกึษาทางการเงินท่ีไดร้บัความเห็นชอบจาก สาํนกังาน ก.ล.ต. เป็นท่ี

ปรกึษาทางการเงินอิสระเพ่ือทาํหนา้ท่ีตา่ง ๆ ภายใตป้ระกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

(3) จดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ เพ่ืออนมุตัิในการเขา้ทาํรายการ โดยจดัสง่หนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า14 วนัก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ และตอ้งไดร้บัอนุมตัิจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้

ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน โดยไม่นบัรวมคะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้ท่ีมีสว่นไดเ้สีย รวมทัง้ตอ้งระบช่ืุอและจาํนวนหุน้ของผูถื้อ

หุน้ท่ีไมม่สีทิธิออกเสยีงลงคะแนนไวใ้นหนงัสอืนดัประชมุผูถื้อหุน้ดว้ย 

ทัง้นี ้โปรดพิจารณารายละเอียดของการออก เสนอขาย และจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ตามสารสนเทศ

เกี่ยวกบัการเสนอขายหุน้เพิ่มทนุของบริษัท สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน) ใหแ้ก่ บริษัท ซี.พี. รีเทล โฮลดิง้ จาํกดั 

เพื่อเป็นค่าตอบแทนการรบัโอนกิจการทัง้หมด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และแบบรายงานการเพิ่มทนุ (F 53-4) (สิ่งที่ส่ง

มาด้วย 4) 

อนึ่ง เพ่ือประโยชนใ์นการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุเพ่ือเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจาํกดั (Private Placement) เพ่ือใช้

ชาํระเป็นคา่ตอบแทนการรบัโอนกิจการทัง้หมด คณะกรรมการบรษัิทฯ โดยไมร่วมกรรมการผูม้ีสว่นไดเ้สยี มีมติอนมุตัิ

ใหเ้สนอต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาอนมุตัิการมอบอาํนาจใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ และ/

หรือ บคุคลท่ีคณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย เป็นผูม้ีอาํนาจในการดาํเนินการใด ๆ เก่ียวกบัการออก เสนอขาย 

และจัดสรรหุน้สามัญเพ่ิมทุนดงักล่าว และใหส้ตัยาบนัต่อการกระทาํใด ๆ ท่ีบุคคลดงักล่าวไดด้าํเนินการไปแลว้ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัเรือ่งดงักลา่ว ซึง่รวมถึงการดาํเนินการดงันี ้

(1) การกาํหนด แกไ้ข เพ่ิมเติม รายละเอียดเก่ียวกบัการออก เสนอขาย และจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน วนัเสนอ

ขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุ และวิธีการชาํระค่าหุน้สามญัเพ่ิมทนุ (โดยอาจพิจารณากาํหนดช่วงเวลาการจดัสรร

เป็นคราวเดียวหรือหลายคราว) รวมทัง้ดาํเนินการตา่ง ๆ  อนัเก่ียวเน่ืองกบัการออก เสนอขาย และจดัสรรหุน้

สามญัเพ่ิมทนุดงักลา่ว และการดแูลการจดัสง่ขอ้มลูและเปิดเผยรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งตอ่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

(2) การลงนาม แกไ้ข เปลี่ยนแปลง การติดต่อ หรือแจง้รายงานรายการต่าง ๆ ในเอกสารคาํขออนญุาตต่าง ๆ 

และหลกัฐานท่ีจาํเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการออก เสนอขาย และจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุดงักลา่ว ซึ่งรวมถึง

การติดต่อ และการยื่นคาํขออนญุาต เอกสารและหลกัฐานดงักลา่วต่อกระทรวงพาณิชย ์สาํนกังาน ก.ล.ต. 

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และการนาํหุน้สามญัเพ่ิมทุนของ 

บริษัทฯ เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ และมีอาํนาจในการดาํเนินการอ่ืนใดอนัจาํเป็นและสมควร 

เพ่ือใหก้ารออก เสนอขาย และจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุใหแ้ก่บคุคลในวงจาํกดัของบรษัิทฯ สาํเรจ็ลลุว่งไปได ้
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(3) ดาํเนินการใด ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือบรรลวุตัถปุระสงคใ์นเรือ่งดงักลา่ว ทัง้นี ้ภายใตป้ระกาศ ขอ้บงัคบั หลกัเกณฑ ์

และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

นอกจากนี ้เพ่ือใหก้ารดาํเนินการจดทะเบียนเรื่องต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับกระทรวงพาณิชย ์เป็นไปโดยสะดวกและ

คล่องตัว จึงเห็นสมควรใหน้าํเสนอต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาอนุมตัิการมอบหมายให ้

กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามผูกพนับริษัทฯ คนใดคนหนึ่ง (โดยไม่ตอ้งมีตราประทบั) เป็นผูม้ีอาํนาจในการลงนามใน 

คาํขอ หรือในเอกสารใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดทะเบียนเรื่องต่าง ๆ กับกระทรวงพาณิชย ์และการดาํเนินการแกไ้ข

เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงคาํขอหรือขอ้ความในเอกสารดงักลา่วท่ีตอ้งยื่นต่อกระทรวงพาณิชย ์รวมทัง้มีอาํนาจในการ

ดาํเนินการใด ๆ ตามท่ีจาํเป็นและเก่ียวเน่ืองกับการดาํเนินการดงักล่าวตามท่ีเห็นสมควร และเพ่ือใหเ้ป็นไปตาม

กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั และการตีความของหนว่ยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทัง้เป็นไปตามคาํแนะนาํหรอืคาํสั่ง

ของนายทะเบียนหรอืเจา้หนา้ท่ี 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบรษัิทฯ โดยไมร่วมกรรมการผูม้ีสว่นไดเ้สยี เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิ

การออกและจดัสรรหุน้เพ่ิมทนุจาํนวนไม่เกิน 5,010,323,500 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขาย 

43.50 บาทต่อหุน้ คิดเป็นมลูค่ารวม 217,949,072,250 บาท ใหแ้ก่ CPRH ตามธุรกรรมการจดัสรรหุน้เพ่ือตอบแทน

การรบัโอนกิจการทัง้หมด โดย CPRH จะโอนกิจการทัง้หมดของ CPRH ซึ่งรวมถึง ทรพัยส์ิน หนีส้ิน สิทธิ หนา้ท่ี และ

ความรบัผิดทัง้หมดของ CPRH ท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั และท่ีจะมีในอนาคต ณ วนัท่ีโอนกิจการทัง้หมดใหแ้ก่บริษัทฯ ซึ่ง

รวมถึงหุน้สามญัจาํนวน 1,994,745,742 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท ใน CPRD ซึ่งเป็นบริษัทยอ่ยท่ีถือหุน้โดย 

CPRH (หรอืคิดเป็นประมาณรอ้ยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียนของ CPRD) มีมลูคา่รวมทัง้สิน้ 217,949,072,250 บาท 

มาชาํระเป็นคา่หุน้สามญัเพ่ิมทนุของบรษัิทฯ แทนการชาํระดว้ยเงินสด (Payment in Kind) 

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ 

คะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสี่ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดย

ไมน่บัคะแนนเสยีงของผูม้ีสว่นไดเ้สยี โดยในวาระนี ้(1) บรษัิท สยามแม็คโคร โฮลดิง้ (ประเทศไทย) จาํกดั ซึง่ถือหุน้ใน

บรษัิทฯ จาํนวน 2,640,302,800 หุน้ และ (2) CPALL ซึง่ถือหุน้ในบรษัิทฯ จาํนวน 1,827,598,700 หุน้ เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมี

สว่นไดเ้สยีท่ีไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้ซึง่มีสดัสว่นการถือหุน้รวมกนัรอ้ยละ 93.08 

หมายเหต:ุ ขอ้มลูสดัสว่นการถือหุน้ดงักลา่วขา้งตน้ อา้งอิงตามทะเบียนผูถื้อหลกัทรพัย ์ณ วนัที่ 25 สิงหาคม 2564 ทัง้นี ้ขอ้มลูการถือหุน้

ของผูถื้อหุน้แต่ละรายขา้งตน้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามทะเบียนผูถื้อหลกัทรพัย ์ณ วันกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขา้ร่วมประชมุ 

(Record Date) ในวนัที่ 15 กนัยายน 2564 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public 
Offering) 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบรษัิทฯ ตามรายละเอียดท่ีไดก้ลา่วไปในวาระท่ี 2 และเพ่ือการลงทนุใน

โครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ตามแผนการขยายธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงทาํใหบ้ริษัทฯ มีความ

ยืดหยุน่ทางการเงินในการดาํเนินโครงการตา่ง ๆ ในอนาคต ซึง่จะช่วยเพ่ิมศกัยภาพในการแขง่ขนัใหส้ามารถเติบโตได้

อย่างมั่นคงและยั่งยืน ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติอนมุตัิใหเ้สนอต่อท่ีประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ 

เพ่ือพิจารณาอนุมตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจาํนวนไม่เกิน 1,362,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) คิดเป็นสดัสว่นไมเ่กินรอ้ยละ 12.19 ของจาํนวนหุน้สามญัท่ีออก
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และจาํหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษัิทฯ ภายหลงัการเสนอขายหุน้สามญัใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) โดย

ในการจัดสรรหุน้สามัญเพ่ิมทุนเพ่ือเสนอขายหุน้สามัญเพ่ิมทุนใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ดังกล่าว  

บริษัทฯ อาจพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนบางส่วนเพ่ือเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง 

(Cornerstone Investor) รวมทัง้นกัลงทนุประเภทอ่ืน ๆ ท่ีจะไดก้าํหนดต่อไป เช่น ผูม้ีอปุการคณุของบริษัทฯ CPALL 

CPM และ/หรือ CPH และ อาจพิจารณาจัดสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนบางส่วนเพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ (ก) ผูถื้อหุน้เดิมของ

บริษัทฯ (ยกเวน้ CPALL และบริษัทยอ่ยของ CPALL) (ข) ผูถื้อหุน้เดิมของ CPALL (ยกเวน้กลุม่ CPG ตามแบบ 56-1 

ประจาํปี 2563 ของ CPALL) และ (ค) ผูถื้อหุน้เดิมของ CPF (ยกเวน้กลุ่ม CPG ตามแบบ 56-1 ประจาํปี 2563 ของ 

CPF) ทัง้นี ้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใชด้ลุพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไมจ่ดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุใหแ้ก่บคุคลใดหรอืผู้

จองซือ้รายใด หากการเสนอขายหรอืจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุดงักลา่วจะทาํให ้หรอือาจเป็นผลใหบ้รษัิทฯ มีหนา้ท่ีตาม

กฎหมายต่างประเทศ นอกเหนือไปจากท่ีตอ้งดาํเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอ

ขายหลกัทรพัยข์องประเทศไทย หรือทาํใหก้ารเสนอขายหุน้ไมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ หรือเง่ือนไขท่ีกาํหนดใน

การเสนอขายหรอืจดัสรรหุน้ โดยจะมีการกาํหนดรายละเอียดเก่ียวกบัสิทธิในการไดร้บัจดัสรรหุน้ภายหลงัจากท่ีบริษัท

ฯ ไดร้บัอนญุาตใหเ้สนอขายหุน้สามญัใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) จากสาํนกังาน ก.ล.ต. แลว้ ซึ่งบรษัิทฯ 

จะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบตอ่ไป 

นอกจากนี ้บริษัทฯ อาจพิจารณาดาํเนินการใหม้ีการจัดสรรใหแ้ก่ผูจ้องซือ้เกินกว่าจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายโดยผูจ้ัด

จาํหน่ายหลกัทรพัยท่ี์ทาํหนา้ท่ีเป็นผูจ้ดัหาหุน้ส่วนเกิน (Over-Allotment Agent) ซึ่งหุน้ส่วนเกินดงักล่าวเป็นหุน้ท่ีผู้

จดัหาหุน้สว่นเกิน (Over-Allotment Agent) จะยืมมาจาก CPALL (“หุ้นส่วนเกนิ”) สาํหรบักระบวนการจดัสรรหุน้เกิน

กว่าจํานวนท่ีจัดจาํหน่าย (Over-Allotment) อันเป็นส่วนหนึ่งของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนใหแ้ก่

ประชาชน (Public Offering) ในครัง้นีต้ามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร ตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี ทธ. 72/2552 เรื่อง การจัดสรรหุน้เกินกว่าจาํนวนท่ีจดัจาํหน่าย ลงวนัท่ี 3 สิงหาคม 

2552 (รวมทัง้ท่ีไดม้ีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) โดยจาํนวนหุน้ส่วนเกินท่ีจะจดัสรรคิดเป็นสดัส่วนไม่เกินรอ้ยละ 15.00 ของ

จาํนวนหุน้ทัง้หมดท่ีเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนในครัง้นี ้ทัง้นี ้CPALL จะเป็นผูใ้หส้ิทธิแก่ผูจ้ัดหาหุน้ส่วนเกิน (Over-

Allotment Agent) ในการซือ้หุน้สามญัของบรษัิทฯ จาก CPALL เพ่ือการสง่คืนหุน้ท่ียืมจาก CPALL ไม่ว่าทัง้หมดหรอื

บางสว่น 

ในการนี ้บริษัทฯ จะดาํเนินการออกและเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ดังกล่าว 

ภายหลงัธุรกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมด และธุรกรรมการจัดสรรหุน้เพ่ือตอบแทนการรบัโอนกิจการทัง้หมดเสร็จ

สมบรูณ ์โดยท่ี CPALL CPH และ CPM จะรว่มดาํเนินการจาํหนา่ยหุน้สามญัท่ีตนถืออยูใ่นบรษัิทฯ ดว้ยบางสว่นพรอ้ม

กบัการทาํ Public Offering ในครัง้นี ้โดยจะดาํเนินการตามกฎเกณฑต์า่ง ๆ  ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือเป็น

การเพ่ิมการกระจายการถือหุน้โดยผูถื้อหุน้รายยอ่ย อนัจะสง่ผลใหบ้ริษัทฯ ประสบความสาํเร็จในการดาํรงคณุสมบตัิ

เรื่องการกระจายการถือหุน้ (Free Float) ตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัยฯ์ เรื่องการรบัหุน้เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน 

โดยพิจารณาปัจจยัตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ความเหมาะสมของโครงสรา้งเงินทนุ (Capital Structure) และแผนการใช้

เงินของแตล่ะบรษัิท เป็นตน้ 

โปรดพิจารณาขอ้มลูเก่ียวกับการเพ่ิมทนุจดทะเบียนและการจัดสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป ปรากฏ

ตามสารสนเทศเก่ียวกับการเสนอขายหุน้เพ่ิมทุนของบริษัท สยามแม็คโคร จาํกัด (มหาชน) ใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป 

(Public Offering) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) และแบบรายงานการเพ่ิมทนุ (F 53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) 

บริษัทฯ จะตอ้งไดร้บัอนุมัติจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหจ้ัดสรรหุน้สามัญเพ่ิมทุนเพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป 

(Public Offering) และมติอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากสาํนกังาน ก.ล.ต. ตามหลกัเกณฑข์องประกาศ
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คณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุท่ี ทจ. 39/2559 เรือ่ง การขออนญุาตและการอนญุาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม ่ลงวนัท่ี 

30 กนัยายน 2559 (รวมทัง้ท่ีไดม้ีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) และมีหนา้ท่ียื่นแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย์

และรา่งหนงัสอืชีช้วนตอ่สาํนกังาน ก.ล.ต. และตอ้งเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัการจาํหนา่ยหุน้สามญัเพ่ิมทนุท่ีเสนอขายไว้

อย่างชัดเจนในหนังสือชีช้วน ตามท่ีกาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน ท่ี ทจ. 40/2557 เรื่อง การ

จาํหน่ายหลกัทรพัยท่ี์ออกใหม่ประเภทหุน้และใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้ของบริษัทท่ีออกตราสารทุน ลงวนัท่ี 7 

พฤศจิกายน 2557 (รวมทั้งท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) รวมทั้งขออนุมัติให้แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย

หลักทรัพย์และหนังสือชีช้วนของบริษัทฯ มีผลใช้บังคับภายหลังจากท่ีได้รับอนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์แลว้ 

นอกจากนีจ้ะตอ้งไดร้บัอนุญาตจากตลาดหลกัทรพัยฯ์ ใหร้บัหุน้สามญัเพ่ิมทุนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัยฯ์ รวมถึงการอนญุาตของหนว่ยงานอ่ืนใดท่ีจาํเป็น 

ทัง้นี ้บริษัทฯ จะดาํเนินการใหท่ี้ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ พิจารณาและอนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุ

เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ก็ต่อเมื่อท่ีประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ มีมติอนุมัติ

ธุรกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมดและธุรกรรมการจดัสรรหุน้เพ่ือตอบแทนการรบัโอนกิจการทัง้หมด รวมทัง้อนมุตัิเรือ่ง

ตา่ง ๆ ท่ีจาํเป็น และ/หรอื เก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมดงักลา่ว ในวาระท่ี 1 ถึงวาระท่ี 4 ดงันัน้ หากวาระใดวาระหนึง่ในวาระท่ี 

1 ถึงวาระท่ี 4 ไม่ไดร้บัอนุมตัิ บริษัทฯ จะไม่นาํเรื่องการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุเพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป 

(Public Offering) ในวาระท่ี 5 นีม้าพิจารณาอีกตอ่ไป 

อนึ่ง  เ พ่ือประโยชน์ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเ พ่ือเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่ วไป (Public Offering) 

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรใหน้าํเสนอต่อท่ีประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ เพ่ือพิจารณาอนมุตัิการมอบ

อาํนาจใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลท่ีคณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย เป็นผูม้ีอาํนาจในการ

ดาํเนินการใด ๆ เก่ียวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว และใหส้ตัยาบนัต่อการ

กระทาํใด ๆ ท่ีบคุคลดงักลา่วไดด้าํเนินการไปแลว้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเรือ่งดงักลา่ว ซึง่รวมถึงการดาํเนินการดงันี ้

(1) กาํหนด และ/หรือ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดหรือเง่ือนไขเก่ียวกบัการเสนอขายและจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุ 

ระยะเวลาเสนอขาย จาํนวนหุน้ท่ีเสนอขาย วิธีการเสนอขายและจดัสรรหุน้ และการชาํระค่าหุน้และจองซือ้

หุน้ ไมว่า่ในประเทศ และ/หรอืตา่งประเทศใหเ้สรจ็สิน้สมบรูณ ์และเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ หรอืเง่ือนไข

ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ีเก่ียวขอ้งและตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์หรือระเบียบขอ้บงัคบั 

ใด ๆ ของประเทศไทย หรือต่างประเทศ และพิจารณาไม่เสนอขายหรือจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุใหแ้ก่บคุคล

ใดหรอืผูจ้องซือ้รายใดหากการเสนอขายหรอืจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุใหแ้ก่บคุคลดงักลา่วทาํใหห้รอือาจเป็น

ผลให ้(ก) บริษัทฯ มีหนา้ท่ีตามกฎหมายต่างประเทศ นอกเหนือไปจากท่ีตอ้งดาํเนินการตามกฎหมายหรือ

กฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกับการออกและเสนอขายหลกัทรพัยข์องประเทศไทย หรือ (ข) การเสนอขายหุน้ไม่

เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ หรอืเง่ือนไขท่ีกาํหนดในการเสนอขายหรอืจดัสรรหุน้ 

(2) กาํหนด และ/หรือ เปลี่ยนแปลงช่วงราคาในการสาํรวจความตอ้งการซือ้หลกัทรพัย ์(Book Building) ราคา

เสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย เง่ือนไข ขัน้ตอนการจดัสรร วิธีการจดัสรร วิธีการจองซือ้หุน้ สดัสว่นการ

เสนอขาย ระยะเวลาจองซือ้ การชาํระค่าหุน้ การจัดสรรหุน้ การกันหุน้บางส่วนสาํหรบัการเสนอขายต่อผู้

ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investor) และการเสนอขายและจัดสรรหุ้นใหแ้ก่ผูจ้องซือ้

ประเภทตา่ง ๆ ซึง่รวมถึงแตไ่มจ่าํกดัเพียง ลกูคา้ ผูจ้าํหนา่ยวตัถดุิบ หรอืบคุคลท่ีสรา้งประโยชนอ่ื์นใด (ผูม้ีอปุ

การคุณ) ของบริษัทฯ CPALL CPM และ/หรือ CPH และ/หรือ ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ CPALL และ CPF 

(ยกเวน้บุคคลตามท่ีกาํหนดขา้งตน้) รวมทัง้การจัดสรรหุน้ส่วนเกินสาํหรบักระบวนการจัดสรรหุน้เกินกว่า

จาํนวนท่ีจดัจาํหน่าย (Over-Allotment) ซึ่งอาจจะออกเสนอขายครัง้เดียวเต็มจาํนวน หรือแบ่งจาํนวนเพ่ือ
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เสนอขายเป็นคราว ๆ ไป รวมถึงเง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืน ๆ ตลอดจนดาํเนินการอ่ืนใดท่ีจาํเป็นและ

เก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้สามญัตอ่ประชาชน ทัง้นี ้โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑเ์รือ่งการจอง การ

จดัจาํหน่าย และการจดัสรรหลกัทรพัยต์ามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน และหลกัเกณฑอ่ื์นใดท่ี

เก่ียวขอ้ง  

(3) แต่งตัง้ท่ีปรกึษาทางการเงิน ท่ีปรึกษากฎหมาย ผูจ้ัดจาํหน่ายหลกัทรพัย ์และ/หรือท่ีปรึกษาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

รวมทัง้ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายหลกัทรพัย ์ตวัแทนจาํหน่ายหลกัทรพัย ์(Selling 

Agent) ผูซ้ือ้หลกัทรพัยเ์บือ้งตน้ในต่างประเทศ (Initial Purchaser) และ/หรือ ผูด้แูลผลประโยชน ์(Escrow 

Agent) และสาํหรบักระบวนการจัดสรรหุน้เกินกว่าจาํนวนท่ีจดัจาํหน่าย (Over-Allotment) แต่งตัง้ผูจ้ดัหา

หุน้ส่วนเกิน (Over-Allotment Agent) รวมถึงการเขา้ทาํสญัญา ขอ้ตกลง และเอกสารใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การดาํเนินการดังกล่าวเพ่ือประโยชน์ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป (Public 

Offering)  

(4) ติดต่อ เจรจา เขา้ทาํ จัดเตรียม แกไ้ข เปลี่ยนแปลง ลงนามในสญัญา ขอ้ผูกพนั หนงัสือใหส้ิทธิ และ/หรือ

เอกสารตา่ง ๆ ใหค้าํรบัรอง ขอผอ่นผนั ขออนญุาต ใหข้อ้มลู ยื่นเอกสาร หลกัฐานตอ่สาํนกังาน ก.ล.ต. ตลาด

หลกัทรพัยฯ์ และ/หรอืองคก์รหรอืหนว่ยงานอ่ืนใด รวมทัง้ผูใ้หบ้รกิาร ผูด้แูลผลประโยชน ์(Escrow Agent) ผู้

จดัหาหุน้สว่นเกิน (Over-Allotment Agent) คู่สญัญาหรือบคุคลอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขาย

หรือขายหุน้สามญัท่ีออกใหมด่งักลา่ว ซึ่งรวมถึงการกนัหุน้บางสว่นสาํหรบัการเสนอขายตอ่ผูล้งทนุหลกัโดย

เฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investor) และการเสนอขายและจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ลกูคา้ ผูจ้าํหนา่ยวตัถดุิบ หรอื

บคุคลท่ีสรา้งประโยชนอ่ื์นใด (ผูม้ีอปุการคณุ) ของบริษัทฯ CPALL CPM และ/หรือ CPH และ/หรือ ผูถื้อหุน้

เดิมของบริษัทฯ CPALL และ CPF (ยกเวน้บคุคลตามท่ีกาํหนดขา้งตน้) และการจดัสรรหุน้สว่นเกินสาํหรบั

กระบวนการจดัสรรหุน้เกินกว่าจาํนวนท่ีจดัจาํหน่าย (Over-Allotment) ตลอดจนดาํเนินการใด ๆ ท่ีจาํเป็น

หรอืเก่ียวขอ้งไดท้กุประการ 

(5) แกไ้ขเพ่ิมเติม และ/หรือเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขและรายละเอียดต่าง ๆ อนัจาํเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการจดัสรร

และการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ในครัง้นีไ้ดท้กุประการ ซึง่รวมถงึ

แต่ไม่จาํกดัเพียง การกาํหนดราคาเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุ ระยะเวลาเสนอขาย วนัจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิม

ทุน การชาํระเงินค่าหุน้สามัญ รวมทัง้เง่ือนไขและรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทัง้ดาํเนินการต่าง ๆ อัน

เก่ียวเน่ืองกบัการดงักลา่ว 

(6) แกไ้ขถอ้ยคาํ หรอืขอ้ความในเอกสาร รายงานการประชมุผูถื้อหุน้ หนงัสอืบรคิณหส์นธิ และ/หรอืคาํขอตา่ง ๆ 

และ/หรอื ดาํเนินการใด ๆ เพ่ือใหป้ฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามคาํสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพ่ิมทนุจด

ทะเบียนของบรษัิทตอ่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ 

(7) การเปิดเผยขอ้มลู การใหข้อ้มลู การจดัทาํ การสง่มอบ การลงนาม ในคาํขออนญุาต เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งใน

การออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว เอกสารและหลกัฐานต่าง ๆ ท่ีจาํเป็นท่ีเก่ียวขอ้งกับการ

เสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ซึง่รวมถึง แบบคาํขออนญุาต แบบแสดง

รายการขอ้มลูการเสนอขาย หลกัทรพัย ์หนงัสือชีช้วน สญัญาและเอกสารตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และการติดตอ่

และการยื่นคาํขออนญุาต เอกสารและหลกัฐานดงักลา่วต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) และการนาํหุน้สามญัเพ่ิมทนุ

เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ รวมทัง้ดาํเนินการตา่ง ๆ อนัเก่ียวเน่ืองกบัการดงักลา่ว 
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(8) ดาํเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือบรรลวุตัถปุระสงคใ์นเรื่องดงักลา่ว รวมทัง้การมอบหมายหรือมอบอาํนาจให้

บุคคลอ่ืนใดดาํเนินการในเรื่องดงักล่าวตามท่ีเห็นสมควร ทัง้นี ้ภายใตป้ระกาศ ขอ้บงัคบั หลกัเกณฑ ์และ

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

นอกจากนี ้เพ่ือใหก้ารดาํเนินการจดทะเบียนเรื่องต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับกระทรวงพาณิชย ์เป็นไปโดยสะดวกและ

คลอ่งตวั คณะกรรมการบรษัิทฯ จึงเห็นสมควรใหน้าํเสนอตอ่ท่ีประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ เพ่ือพิจารณาอนมุตัิ

การมอบหมายให ้กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนับรษัิทฯ คนใดคนหนึง่ (โดยไมต่อ้งมีตราประทบั) เป็นผูม้ีอาํนาจใน

การลงนามในคาํขอ หรือในเอกสารใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการจดทะเบียนเรื่องต่าง ๆ กับกระทรวงพาณิชย ์และการ

ดาํเนินการแกไ้ขเพ่ิมเติมหรอืเปลีย่นแปลงคาํขอหรอืขอ้ความในเอกสารดงักลา่วท่ีตอ้งยื่นตอ่กระทรวงพาณิชย ์รวมทัง้

มีอาํนาจในการดาํเนินการใด ๆ ตามท่ีจาํเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการดาํเนินการดงักลา่วตามท่ีเห็นสมควร และเพ่ือให้

เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั และการตีความของหนว่ยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทัง้เป็นไปตามคาํแนะนาํ

หรอืคาํสั่งของนายทะเบียนหรอืเจา้หนา้ท่ี 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุจาํนวนไมเ่กิน 

1,362,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) คิดเป็น

สดัสว่นไม่เกินรอ้ยละ 12.19 ของจาํนวนหุน้สามญัท่ีออกและจาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบริษัทฯ ภายหลงัการเสนอ

ขายหุน้สามญัใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) 

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมต ิ

คะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเพิ่มเติม สาํหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

ตามพ.ร.บ. บรษัิทมหาชนฯ มาตรา 120 กาํหนดวา่ “ใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและกาํหนด

จาํนวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัททกุปีในการแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีจะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกก็ได”้ ทัง้นี ้เมื่อวนัท่ี 

21 เมษายน 2564 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 ของบริษัทฯ ไดม้ีมติอนุมตัิแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต 

จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ เพ่ือทาํการตรวจสอบและแสดงความเห็น

ตอ่งบการเงินของบรษัิทฯ สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และอนมุตัิคา่ตอบแทนสาํหรบั

ผูส้อบบญัชีดงักลา่วเป็นจาํนวนเงินทัง้สิน้ 7,170,000 บาท 

สืบเน่ืองจากธุรกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมดซึง่มีรายละเอียดตามท่ีปรากฏในระเบียบวาระท่ี 1 จะสง่ผลใหม้ีการเขา้

ทาํรายการท่ีสาํคญัเพ่ิมเติมและทาํใหข้อบเขตงานของผูส้อบบญัชีเพ่ิมขึน้อย่างมีนยัสาํคญั  ดงันัน้ ผูส้อบบญัชีจึงมี

ความจาํเป็นตอ้งกาํหนดค่าสอบบญัชีเพ่ิมเติม สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 เพ่ือให้

สอดคลอ้งกบัการทาํธุรกรรมดงักลา่วของบรษัิทฯ  โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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ประเภทค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ปี 2564 (หน่วย : บาท) 

ค่าตอบแทน 
ที่ได้รับอนุมัติแล้ว 

ค่าตอบแทน 
ที่เสนอเพิ่มเติม 

ค่าตอบแทน
รวมทั้งสิน้ 

คา่ตรวจสอบงบการเงินประจาํปี 7,170,000* 2,000,000** 9,170,000 

*   ปี 2564 คา่ตรวจสอบงบการเงินประจาํปี รวมคา่ตรวจสอบขอ้มลูทางการเงินของบรษัิทย่อยที่มีสาระสาํคญัเพ่ือวตัถปุระสงคใ์นการ

จดัทาํงบการเงินรวมประจาํปี  

** ค่าสอบบญัชีที่เสนอเพ่ิมนีอ้ยู่บนเง่ือนไขว่าบริษัทย่อยที่เกิดขึน้จากการรวมธุรกิจนัน้ไดใ้ชผู้ส้อบบญัชีรบัอนุญาต จากบริษัท เคพี 

เอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทยอ่ยดงักลา่ว 

หมายเหต ุ   

- คา่ตอบแทนดงักลา่วรวมถึง 

1. คา่ตอบแทนการเขา้รว่มสงัเกตการณใ์นการตรวจนบัสินคา้ 

2. คา่สอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ 

- ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าตอบแทนการเขา้ร่วมสังเกตการณใ์นการทาํลายสินคา้และค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริงในระหว่างการ

ตรวจสอบ ซึง่ไมเ่กินรอ้ยละ 10.00 ของคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีทัง้ปี 

- สาํหรบับริษัทย่อยที่ตัง้อยู่ในประเทศเมียนมา จีน สิงคโปร ์ฮ่องกง กัมพชูา และ สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์ณ ปัจจบุนัยงัใชผู้ส้อบบญัชี

ทอ้งถ่ินอยู ่เน่ืองจากขอ้จาํกัดทางดา้นภาษา อยา่งไรก็ดี คณะกรรมการบรษัิทฯ จะกาํกบัดแูลใหส้ามารถจดัทาํงบการเงินไดท้นัตาม

กาํหนดระยะเวลา 

ทัง้นี ้บรษัิทฯ จะดาํเนินการใหท่ี้ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ พิจารณาและอนมุตัิการกาํหนดคา่ตอบแทนผูส้อบ

บญัชีเพ่ิมเติม สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ก็ต่อเมื่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของ

บรษัิทฯ มีมติอนมุตัิธุรกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมดและธุรกรรมการจดัสรรหุน้เพ่ือตอบแทนการรบัโอนกิจการทัง้หมด 

รวมทัง้อนมุตัิเรื่องตา่ง ๆ ท่ีจาํเป็น และ/หรือ เก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมดงักลา่ว ในวาระท่ี 1 ถึงวาระท่ี 4 ดงันัน้ หากวาระใด

วาระหนึง่ในวาระท่ี 1 ถึงวาระท่ี 4 ไมไ่ดร้บัอนมุตัิ บรษัิทฯ จะไมน่าํเรือ่งการกาํหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีเพ่ิมเติม ใน

วาระท่ี 6 นีม้าพิจารณาอีกตอ่ไป 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนมุตัิใหเ้สนอต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทน

สาํหรบัผูส้อบบญัชีเพ่ิมเติม สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 จาํนวน 2,000,000 บาท 

จากเดิม 7,170,000 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 9,170,000 บาท เน่ืองจากจะมีการเขา้ทาํรายการท่ีสาํคญัเพ่ิมเติมภายใต้

ธุรกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมด ซึ่งสง่ผลใหข้อบเขตงานของผูส้อบบญัชีเพ่ิมขึน้อย่างมีนยัสาํคญั ทัง้นี ้ค่าตอบแทน

ดงักล่าวไม่รวมค่าตอบแทนการเขา้ร่วมสงัเกตการณใ์นการทาํลายสินคา้และค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จริงในระหว่างการ

ตรวจสอบ ซึง่ไมเ่กินรอ้ยละ 10.00 ของคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีทัง้ปี 

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ 

คะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 7 พิจารณาเร่ืองอื่น (ถา้มี)  

ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นสมควรบรรจวุาระนี ้เพ่ือเปิดโอกาสใหถื้อหุน้ซกัถาม (ถา้มี) และ/หรอื คณะกรรมการบรษัิทฯ ตอบขอ้

ซกัถาม หรอืชีแ้จงผูถื้อหุน้ และไมค่วรพิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ อีกในวาระนี ้เน่ืองจากตามหลกักาํกบัดแูลกิจการท่ีดีสาํหรบั
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สารสนเทศเร่ืองการได้มาซึ่งสนิทรัพยแ์ละการเข้าทาํรายการที่เกี่ยวโยงกนั 
เกี่ยวกับธุรกรรมการรับโอนกจิการทั้งหมดของบริษัท ซี.พี.รีเทล โฮลดิง้ จาํกัด 

สารสนเทศตามบัญชี (2) 

1 สารสนเทศตามบัญชี (1) 

 

ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัท สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ท่ี 7/2564 เมื่อวนัท่ี 31 

สิงหาคม 2564 โดยไม่รวมกรรมการผูม้ีส่วนไดเ้สีย มีมติอนุมตัิใหน้าํเสนอต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของ

บริษัทฯ เพ่ือพิจารณาอนุมตัิการรบัโอนกิจการทัง้หมดของบริษัท ซี.พี.รีเทล โฮลดิง้ จาํกัด (“CPRH”) โดย

บริษัทฯ จะรบัโอนกิจการทัง้หมดของ CPRH ซึ่งรวมถึงทรพัยส์ิน หนีส้ิน สิทธิ หนา้ท่ี และความรบัผิดทัง้หมด

ของ CPRH ท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนั และท่ีจะมีในอนาคต ณ วนัท่ีโอนกิจการทัง้หมด (“วันที่โอนกิจการทั้งหมด”) 

มีมลูค่ารวมทัง้สิน้ 217,949,072,250 บาท ดว้ยวิธีโอนกิจการทัง้หมด (Entire Business Transfer) เพ่ือเพ่ิม

ความแข็งแกร่งใหก้บับริษัทฯ และส่งเสริมกลยทุธ์ระยะยาวของบริษัทฯ เพ่ือกา้วสู่การเป็นผูน้าํในธุรกิจคา้

ปลกีคา้สง่ และขยายขอบเขตการดาํเนินธุรกิจในระดบัภมูิภาค และมีมติอนมุตัิการเขา้ทาํสญัญาโอนกิจการ

ทัง้หมด (“สัญญาโอนกิจการทั้งหมด”) ขอ้ตกลง และเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรบัโอนกิจการทัง้หมด

จาก CPRH (“ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด”) โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1.1 ภาพรวมธุรกรรม 

CPRH มีผูถื้อหุน้จาํนวน 3 ราย ไดแ้ก่ บริษัท ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) (“CPALL”) บริษัท เจริญโภคภณัฑ์

โฮลดิง้ จาํกัด (“CPH”) และ บริษัท ซี.พี.เมอรแ์ชนไดซิ่ง จาํกัด (“CPM”) (CPALL CPH และ CPM รวม

เรยีกวา่ “ผู้ถอืหุ้นของ CPRH”) 

CPRH ประกอบธุรกิจลงทุน (Investment Holding Company) โดยมีทรพัยส์ินหลกัคือหุน้ในบริษัท ซี.พี.  

รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (“CPRD”) ในสัดส่วนรอ้ยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของ CPRD และ

ทรพัยส์ินอ่ืน อาทิ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และ CPRD ถือหุน้ (ก) สดัส่วนรอ้ยละ 99.99 ใน  

บริษัท โลตสัส ์สโตรส์ (ประเทศไทย) จาํกดั ซึ่งถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 99.99 ในบริษัท เอก-ชยั ดีสทรบิิวชั่น 

ซิสเทม จาํกัด ซึ่งเป็นผูป้ระกอบธุรกิจคา้ปลีกภายใตช่ื้อ Lotus’s ในประเทศไทย และ (ข) สดัส่วนรอ้ยละ 

100.00 ใน Lotuss Stores (Malaysia) Sdn. Bhd. ซึ่งประกอบธุรกิจคา้ปลีกภายใตช่ื้อ Lotus’s ในประเทศ

มาเลเซีย (เรยีกรวมกนัวา่ “กลุ่มโลตัสส”์) ทัง้นี ้การประกอบธุรกิจของกลุม่โลตสัสแ์บง่ออกเป็นสองกลุม่หลกั

คือ ธุรกิจคา้ปลกี และ ธุรกิจบริหารพืน้ท่ีเช่าในศนูยก์ารคา้ โดยกลุม่โลตสัสเ์ป็นผูป้ระกอบการชัน้นาํในธุรกิจ

ค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภค ซึ่งมี รูปแบบร้านค้าท่ีหลากหลายประกอบด้วย ร้านไฮเปอร์มาร์เก็ต 

ซูเปอรม์ารเ์ก็ต และมินิซูเปอรม์ารเ์ก็ต และมีธุรกิจบรหิารพืน้ท่ีเช่าในศนูยก์ารคา้ ในประเทศไทยและประเทศ

มาเลเซีย สาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 CPRD มีรายไดร้วมเสมือน (pro forma) จาํนวน 208,648 

ลา้นบาท และสนิทรพัยร์วมเสมือน (pro forma) 406,640 ลา้นบาท 

ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการ
ทัง้หมด 

ภายใตธุ้รกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมด บรษัิทฯ จะออกและจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุของบรษัิทฯ จาํนวนไม่

เกิน 5,010,323,500 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขาย 43.50 บาทต่อหุน้ คิดเป็นมลูคา่

รวมทัง้สิน้ 217,949,072,250 บาท ใหแ้ก่ CPRH เพ่ือใชช้าํระเป็นคา่ตอบแทนการรบัโอนกิจการทัง้หมดจาก 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
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CPRH แทนการชาํระดว้ยเงินสด (Payment in Kind) ซึ่งคิดเป็นรอ้ยละ 104.38 ของจาํนวนหุน้ท่ีออกและ

ชาํระแลว้ทัง้หมดของบริษัทฯ ก่อนการจัดสรรหุน้เพ่ือตอบแทนการรบัโอนกิจการทัง้หมด (“ธุรกรรมการ

จัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมด”) ทัง้นี ้ธุรกรรมการจดัสรรหุน้เพ่ือตอบแทนการรบัโอน

กิจการทัง้หมด ไดม้ีการพิจารณาถึงความเหมาะสมของโครงสรา้งเงินทนุ (Capital Structure) ของบรษัิทฯ แลว้  

กระบวนการรบัโอนกิจการทัง้หมดจะเกิดขึน้ภายหลงัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ และ CPALL (ซึ่งมี

บริษัทฯ เป็นบริษัทย่อย) มีมติอนุมตัิธุรกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมดและธุรกรรมการจัดสรรหุน้เพ่ือตอบ

แทนการรบัโอนกิจการทัง้หมด รวมทัง้อนุมตัิเรื่องต่าง ๆ ท่ีจาํเป็น และ/หรือ เก่ียวขอ้งกับธุรกรรมดงักลา่ว 

ตามกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งรวมถึงกฎเกณฑเ์รื่องการไดม้าจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัยแ์ละรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

และเง่ือนไขบงัคบัก่อนตามสญัญาโอนกิจการทัง้หมดเสรจ็สมบรูณ ์โดยในเบือ้งตน้คาดวา่ธุรกรรมการรบัโอน

กิจการทัง้หมดและธุรกรรมการจดัสรรหุน้เพ่ือตอบแทนการรบัโอนกิจการทัง้หมด จะสามารถดาํเนินการให้

แลว้เสร็จภายใน 1 ถึง 3 สปัดาห ์นบัจากวนัท่ีท่ีประชมุผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ และ CPALL มีมติอนมุตัิธุรกรรม

การรบัโอนกิจการทัง้หมดและธุรกรรมการจดัสรรหุน้เพ่ือตอบแทนการรบัโอนกิจการทัง้หมด หรือวนัอ่ืนใดท่ี

บรษัิทฯ และ CPRH ตกลงรว่มกนั 

อนึง่ ธุรกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมดจะมีการดาํเนินการเพ่ือใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขตามประมวลรษัฎากรใน

สว่นท่ีเก่ียวกบัการโอนกิจการทัง้หมด โดย CPRH จะดาํเนินการจดทะเบียนเลิกบรษัิทภายในปี 2564 ซึ่งอยู่

ภายในรอบระยะเวลาบญัชีเดียวกนักบัการโอนกิจการทัง้หมดของ CPRH และภายหลงัการจดทะเบียนเลกิ

บริษัท ทรพัยส์ินทัง้หมดของ CPRH ท่ีเหลืออยู่ รวมถึงหุน้ในบริษัทฯ ท่ี CPRH จะไดร้บัเป็นค่าตอบแทนการ

โอนกิจการทัง้หมดจะถกูสง่มอบใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของ CPRH ตามสดัสว่นการถือหุน้ ภายใตก้ระบวนการชาํระ

บญัชีของ CPRH (“การคืนเงินลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ CPRH”) โดย CPALL CPH และ CPM จะไดร้บั

หุน้ในบริษัทฯ เป็นจาํนวน 2,004,129,400 หุน้ 2,004,129,400 หุน้ และ 1,002,064,700 หุน้ ตามลาํดบั ซึ่ง

คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 20.43 รอ้ยละ 20.43 และรอ้ยละ 10.21 ของหุน้ท่ีออกจาํหนา่ยแลว้ทัง้หมดในบริษัทฯ 

ภายหลงัธุรกรรมการจดัสรรหุน้เพ่ือตอบแทนการรบัโอนกิจการทัง้หมด ตามลาํดบั ทัง้นี ้CPALL CPH และ 

CPM จะตอ้งปฏิบตัิตามกฎเกณฑต์า่ง ๆ ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

การเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่ประชาชนท่ัวไป (Public Offering) 

ภายหลงัธุรกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมด และธุรกรรมการจดัสรรหุน้เพ่ือตอบแทนการรบัโอนกิจการทัง้หมด

เสร็จสมบูรณ์ บริษัทฯ จะดาํเนินการออกและเสนอขายหุน้สามัญเพ่ิมทุนใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป (Public 

Offering)  โด ย ท่ี  CPALL CPH แ ละ  CPM จ ะ ร่ว ม ดํา เ นิ นกา รจําหน่ ายหุ้น สามัญ ท่ี ตน ถืออยู่ ใน 

บริษัทฯ ดว้ยบางสว่นพรอ้มกบัการทาํ Public Offering ในครัง้นี ้โดยจะดาํเนินการตามกฎเกณฑต์า่ง ๆ ของ

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือเป็นการเพ่ิมการกระจายการถือหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รายย่อยของบรษัิทฯ เป็น

สัดส่วนรวมกันไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 15.00 ของทุนชําระแลว้ของบริษัทฯ อันจะส่งผลให้บริษัทฯ ประสบ

ความสาํเรจ็ในการดาํรงคณุสมบตัิเรื่องการกระจายการถือหุน้ (“Free Float”) ตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

เรื่อง การรบัหุน้สามญัหรือหุน้บรุิมสิทธิเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2558 

(รวมทัง้ท่ีไดม้ีการแก้ไขเพ่ิมเติม) (“ข้อบังคับตลาดหลักทรัพยฯ์ เร่ืองการรับหุ้นเป็นหลักทรัพยจ์ด

ทะเบียน”) ทัง้นี ้การทาํ Public Offering ไดม้ีการพิจารณาปัจจยัตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ความเหมาะสมของ

โครงสรา้งเงินทนุ (Capital Structure) และแผนการใชเ้งินของแตล่ะบรษัิท เป็นตน้ 
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โครงสร้างการถือหุ้นก่อนและหลังธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด และหน้าที่ของ CPH และ 
CPM ในการทําคําเสนอซือ้หลักทรัพยทั์ง้หมดในบริษัทฯ 

โครงสรา้งการถือหุน้ของบริษัทฯ และ CPRH ก่อนธุรกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมด สรุปไดโ้ดยสงัเขป

ดงัตอ่ไปนี ้

 

หมายเหต:ุ       (1) ขอ้มลูสดัสว่นการถือหุน้ใน (ก) Makro (ข) CPALL และ (ค) CPF (ก่อนหกัหุน้ซือ้คืนเพ่ือ

บรหิารทางการเงิน) อา้งอิงตามวนั Record Date วนัท่ี 25 สงิหาคม 2564 วนัท่ี 6 

พฤษภาคม 2564 และ วนัท่ี 31 สงิหาคม 2564 ตามลาํดบั 

 (2) CPG หมายถงึ บรษัิท เครอืเจรญิโภคภณัฑ ์จาํกดั 

 (3) Lotus’s Stores (Thailand) หมายถึง บรษัิท โลตสัส ์สโตรส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

 (4) Lotus’s Stores (Malaysia) หมายถึง Lotuss Stores (Malaysia) Sdn. Bhd. 

 (5) Ek-Chai หมายถึง บรษัิท เอก-ชยั ดีสทรบิิวชั่น ซิสเทม จาํกดั 

 (6) สดัสว่นการถือหุน้ของ CPG ใน CPF รวมถึงการถือหุน้ของบรษัิทยอ่ยของ CPG (ยกเวน้ 

CPH) ใน CPF ดว้ย  

 (7) สดัสว่นการถือหุน้ของ CPG ใน CPALL รวมถึงการถือหุน้ของบรษัิทยอ่ยของ CPG ใน 

CPALL ดว้ย  

 (8) สดัสว่นการถือหุน้ของ CPF ใน CPALL รวมถงึการถือหุน้ของบรษัิทยอ่ยของ CPF 

(ยกเวน้ CPM) ใน CPALL ดว้ย   

โครงสรา้งการถือหุน้ของบริษัทฯ ภายหลงัธุรกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมดและธุรกรรมการจดัสรรหุน้เพ่ือ

ตอบแทนการรบัโอนกิจการทัง้หมด และรวมถึงภายหลงัการจดทะเบียนเลิกบริษัทของ CPRH และการคืน

เงินลงทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของ CPRH เสรจ็สมบรูณ ์สรุปไดโ้ดยสงัเขปดงัตอ่ไปนี ้ 
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หมายเหต:ุ  (1) ขอ้มลูสดัสว่นการถือหุน้ใน (ก) Makro (ข) CPALL และ (ค) CPF (ก่อนหกัหุน้ซือ้คืนเพ่ือ

บรหิารทางการเงิน) อา้งอิงตามวนั Record Date วนัท่ี 25 สงิหาคม 2564 วนัท่ี 6 

พฤษภาคม 2564 และ วนัท่ี 31 สงิหาคม 2564 ตามลาํดบั 

 (2) CPG หมายถึง บรษัิท เครอืเจรญิโภคภณัฑ ์จาํกดั 

 (3) Lotus’s Stores (Thailand) หมายถึง บรษัิท โลตสัส ์สโตรส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

 (4) Lotus’s Stores (Malaysia) หมายถึง Lotuss Stores (Malaysia) Sdn. Bhd. 

 (5) Ek-Chai หมายถึง บรษัิท เอก-ชยั ดีสทรบิิวชั่น ซิสเทม จาํกดั 

 (6) สดัสว่นการถือหุน้ของ CPG ใน CPF รวมถึงการถือหุน้ของบรษัิทยอ่ยของ CPG (ยกเวน้ 

CPH) ใน CPF ดว้ย  

 (7) สดัสว่นการถือหุน้ของ CPG ใน CPALL รวมถึงการถือหุน้ของบรษัิทยอ่ยของ CPG ใน 

CPALL ดว้ย  

 (8) สดัสว่นการถือหุน้ของ CPF ใน CPALL รวมถงึการถือหุน้ของบรษัิทยอ่ยของ CPF 

(ยกเวน้ CPM) ใน CPALL ดว้ย   

(1) CPALL จะมีสดัสว่นการถือหุน้โดยตรง และโดยออ้มในบริษัทฯ ลดลงจากประมาณรอ้ยละ 93.08 

เป็นรอ้ยละ 65.97 ของสทิธิออกเสยีงทัง้หมดในบรษัิทฯ ซึง่เมือ่รวมกบัสดัสว่นการถือหุน้ของบุคคล

ตามมาตรา 258 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีไดม้ี

การแกไ้ขเพ่ิมเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ์”) ของ CPALL ซึ่งไดแ้ก่ CPM ท่ีจาํนวนรอ้ยละ 10.21 

ทาํใหส้ดัสว่นการถือหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้มของ CPALL รวมเป็นรอ้ยละ 76.19 ซึ่งไม่ใช่การ

ไดม้าซึง่หุน้ในกิจการท่ีขา้มจดุท่ีจะตอ้งทาํคาํเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของกิจการตามหลกัเกณฑ์

ของประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ ท่ี ทจ. 12/2554 เรือ่ง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการใน
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การเขา้ถือหลกัทรพัยเ์พ่ือครอบงาํกิจการ ลงวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทัง้ท่ีไดม้ีการแก้ไข

เพ่ิมเติม) (“ประกาศ ทจ. 12/2554”) ดงันัน้ CPALL จึงไม่มีหนา้ท่ีตอ้งทาํคาํเสนอซือ้หลกัทรพัย์

ทัง้หมด (Mandatory Tender Offer) ในบรษัิทฯ  

ทัง้นี ้CPALL จะไม่จาํหน่ายหุน้ในบริษัทฯ ในการทาํคาํเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดในบริษัทฯ โดย 

CPH และ CPM ตามท่ีจะไดชี้แ้จงตอ่ไปในขอ้ (2) และ (3) ดา้นลา่ง 

(2) CPH จะมีสดัส่วนการถือหุน้โดยตรงในบริษัทฯ เพ่ิมขึน้จากรอ้ยละ 0.00 เป็นรอ้ยละ 20.43 ของ

สิทธิออกเสียงทัง้หมดในบริษัทฯ ซึ่งเมื่อรวมกบัสดัสว่นการถือหุน้ของบคุคลตามมาตรา 258 แห่ง

พ.ร.บ. หลกัทรพัยฯ์ ของ CPH ไดแ้ก่ CPALL และ CPM ท่ีจาํนวนรอ้ยละ 65.97 และรอ้ยละ 10.21 

ตามลาํดบั ทาํใหส้ดัส่วนการถือหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้มของ CPH รวมเป็นรอ้ยละ 96.61 อนั

เป็นการไดม้าซึ่งหุน้ในกิจการท่ีขา้มจุดท่ีจะตอ้งทาํคาํเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของกิจการตาม

หลกัเกณฑข์องประกาศ ทจ. 12/2554 ดงันัน้ CPH จึงมีหนา้ท่ีตอ้งทาํคาํเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมด 

(Mandatory Tender Offer) ในบรษัิทฯ  

(3) CPM จะมีสดัสว่นการถือหุน้โดยตรงในบรษัิทฯ เพ่ิมขึน้จากรอ้ยละ 0.00 เป็นรอ้ยละ 10.21 ของสทิธิ

ออกเสยีงทัง้หมดในบริษัทฯ ซึ่งเมื่อรวมกบัสดัสว่นการถือหุน้ของบคุคลตามมาตรา 258 แห่งพ.ร.บ. 

หลกัทรพัยฯ์ ของ CPM ไดแ้ก่ CPALL ท่ีจาํนวนรอ้ยละ 65.97 ทาํใหส้ดัส่วนการถือหุน้ทัง้ทางตรง

และทางออ้มของ CPM รวมเป็นรอ้ยละ 76.19 อนัเป็นการไดม้าซึ่งหุน้ในกิจการท่ีขา้มจุดท่ีจะตอ้ง

ทาํคาํเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของกิจการตามหลกัเกณฑข์องประกาศ ทจ. 12/2554 ดงันัน้ CPM 

จึงมีหนา้ท่ีตอ้งทาํคาํเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมด (Mandatory Tender Offer) ในบรษัิทฯ  

เน่ืองจาก CPM และ CPH มีหน้าท่ีตอ้งทาํคาํเสนอซือ้หลักทรัพยท์ั้งหมด (Mandatory Tender 

Offer) ในบริษัทฯ ทัง้ CPM และ CPH จึงจะเขา้รว่มกนัทาํคาํเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดในบรษัิทฯ 

ในราคาหุน้ละ 43.50 บาท ซึง่เป็นราคาเดียวกบัราคาหุน้บรษัิทฯ ภายใตธุ้รกรรมการจดัสรรหุน้เพ่ือ

ตอบแทนการรบัโอนกิจการทัง้หมด ซึ่งเป็นราคาสงูสดุท่ี CPM และ CPH ไดหุ้น้สามญัในบริษัทฯ 

มาในระหวา่งระยะเวลา 90 วนัก่อนวนัท่ี CPM และ CPH จะยื่นคาํเสนอซือ้หลกัทรพัยต์อ่สาํนกังาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(“สาํนักงาน ก.ล.ต.”) ตามหลกัเกณฑข์อง

ประกาศ ทจ. 12/2554 โดยท่ี CPM จะรบัซือ้หุน้สามญัในบรษัิทฯ เป็นสดัสว่นหนึง่ในสามและ CPH 

จะรบัซือ้หุน้สามญัในบริษัทฯ ในสดัสว่นสองในสามของจาํนวนหุน้ท่ีมีผูต้อบรบัคาํเสนอซือ้ในการ

ทาํคาํเสนอซือ้หลักทรัพยท์ั้งหมดในบริษัทฯ ดังกล่าว โดยจํานวนหุ้นสูงสุดท่ี CPM และ CPH 

จะตอ้งรบัซือ้จากการทาํคาํเสนอซือ้หลกัทรพัยค์รัง้นีจ้ะมีจาํนวนไม่เกิน 332,098,500 หุน้ คิดเป็น

สดัส่วนไม่เกินรอ้ยละ 3.39 ของหุน้ท่ีออกจาํหน่ายแลว้ทัง้หมดในบริษัทฯ ภายหลงัธุรกรรมการ

จดัสรรหุน้เพ่ือตอบแทนการรบัโอนกิจการทัง้หมด โดยจาํนวนหุน้สงูสดุดงักลา่วคาํนวณโดยหกั (ก) 

จาํนวนหุน้ในบริษัทฯ ท่ี CPM และ CPH จะถืออยู่ในบริษัทฯ ภายหลงัการคืนเงินลงทนุใหแ้ก่ผูถื้อ

หุน้ของ CPRH และ (ข) จาํนวนหุน้ในบริษัทฯ ท่ี CPALL ถืออยู่และจะไดม้าภายหลงัการคืนเงิน

ลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ CPRH เ น่ืองจาก CPALL จะไม่จําหน่ายหุ้นในการทําคําเสนอซือ้

หลกัทรพัยข์อง CPH และ CPM ในครัง้นี ้ทัง้นี ้คาดว่าการทาํคาํเสนอซือ้หลกัทรพัยด์งักล่าว จะ

เกิดขึน้ภายใน 3 วนัทาํการ หลงัจากท่ี CPM CPH และ CPALL ไดร้บัหุน้เพ่ิมทนุในบรษัิทฯ มาจาก

การคืนเงินลงทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของ CPRH ครบถว้น 
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อย่างไรก็ดี CPM กบั CPH ไม่เคยมีเจตนาหรือลกัษณะความสมัพนัธ์หรือพฤติกรรมใด ๆ รว่มกนั

อันจะเขา้ลกัษณะเป็นการกระทาํร่วมกับบุคคลอ่ืน (Acting-in-Concert) ตามนัยของประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ ท่ี ทจ. 7/2552 เรื่อง กาํหนดลกัษณะความสมัพนัธห์รือพฤติกรรมท่ี

เขา้ลกัษณะเป็นการกระทาํรว่มกบับคุคลอ่ืน และการปฏิบตัิการตามมาตรา 246 และมาตรา 247 

ลงวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ ์2552 (รวมทัง้ท่ีไดม้ีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) 

บรษัิทฯ จึงขอเรยีนแจง้รายละเอียดของรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยแ์ละรายการท่ีเก่ียวโยงกนัเก่ียวกบัการเขา้ทาํ

ธุรกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมดดงักลา่ว ดงันี ้

1.2 วัน เดือน ปี ที่เกดิรายการ 

ประมาณ 1 ถึง 3 สปัดาห ์นบัจากวนัประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ 

1.3 คู่กรณีทีเ่กี่ยวข้องและความสมัพันธก์ับบริษัทฯ และบุคคลที่เกี่ยวโยงกนัของบริษัทฯ 

ผูร้บัโอน: บรษัิทฯ 

ผูโ้อน: CPRH  

ความสมัพนัธก์บับรษัิทฯ: CPRH เป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบรษัิทฯ เน่ืองจาก (ก) CPRH  

มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ CPALL ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ

บรษัิทฯ โดย CPALL ถือหุน้ใน CPRH จาํนวน 797,918,298 หุน้ 

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40.00 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดใน 

CPRH (ข) CPRH มีผูถื้อหุน้รายใหญ่ คือ CPM ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้

รายใหญ่โดยอ้อมของบริษัทฯ และเป็นบริษัทย่อยของบริษัท 

เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) (“CPF”) โดย CPM ถือ

หุน้ใน CPRH จาํนวน 398,959,149 หุน้ คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 

20.00 ของสิทธิออกเสียงทัง้หมดใน CPRH และ (ค) CPRH มีผู้

ถือหุน้รายใหญ่โดยออ้ม คือ บริษัท เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั 

(“CPG”) ซึง่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่โดยออ้มของบรษัิทฯ โดย CPG 

ถือหุน้โดยออ้มใน CPRH ผ่าน CPH จาํนวน 797,918,298 หุน้ 

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40.00 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดใน 

CPRH ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้า ท่ีต้องปฏิบัติตามประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุท่ี ทจ. 21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑ์

ในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2551 

(รวมทัง้ท่ีไดม้ีการแก้ไขเพ่ิมเติม) และประกาศคณะกรรมการ

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบตัิการ

ของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลง

วันท่ี 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) 

(“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน”) 
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1.4 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและขนาดของรายการ 

1.4.1 ลกัษณะโดยทั่วไปของรายการ  

บริษัทฯ จะรับโอนกิจการทั้งหมดของ CPRH ด้วยวิธีโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business 

Transfer) โดย CPRH ประกอบธุรกิจลงทนุ (Investment Holding Company) โดยมีหลกัทรพัยค์ือ

หุ้นใน CPRD ในสดัส่วนรอ้ยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของ CPRD และทรัพย์สินอ่ืน อาทิ  

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด และ CPRD ถือหุน้ (ก) สดัสว่นรอ้ยละ 99.99 ใน บรษัิท โลตสัส ์

สโตรส์ (ประเทศไทย) จาํกัด ซึ่งถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 99.99 ในบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น  

ซิสเทม จาํกดั ซึ่งเป็นผูป้ระกอบธุรกิจคา้ปลีกภายใตช่ื้อ Lotus’s ในประเทศไทย และ (ข) สดัสว่น

รอ้ยละ 100.00 ใน Lotuss Stores (Malaysia) Sdn. Bhd. ซึ่งประกอบธุรกิจคา้ปลีกภายใตช่ื้อ 

Lotus’s ในประเทศมาเลเซีย ตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขต่าง ๆ ภายใตส้ญัญาโอนกิจการทัง้หมด 

ซึ่งบริษัทฯ จะไดม้าซึ่งหุน้ในสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 99.99 ของ CPRD รวมถึง ทรพัยส์ิน หนีส้ิน 

สทิธิ หนา้ท่ี และความรบัผิดทัง้หมดของ CPRH ท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนั และท่ีจะมีในอนาคต ณ วนัท่ีโอน

กิจการทัง้หมด โดยบริษัทฯ ใหผ้ลตอบแทนแก่ CPRH เป็นหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษัทฯ จาํนวน 

ไม่เกิน 5,010,323,500 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขาย 43.50 บาทต่อหุน้ 

คิดเป็นมลูค่ารวมทัง้สิน้ 217,949,072,250 บาท แทนการชาํระดว้ยเงินสด (Payment in Kind) ซึ่ง

การเขา้ทาํรายการดงักลา่ว 

(1) ถือเป็นรายการรบัโอนกิจการของบริษัทอ่ืนมาเป็นของบริษัทฯ ตามมาตรา 107(2) แห่ง

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) 

(“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ”) 

(2) เขา้ข่ายเป็นรายการไดม้าซึ่งสนิทรพัยป์ระเภทท่ี 4 หรือการเขา้จดทะเบียนหลกัทรพัยโ์ดย

ทางออ้ม (Backdoor Listing) ตามหลกัเกณฑข์องประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ 

ท่ี ทจ. 20/2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการทาํรายการท่ีมีนยัสาํคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นการไดม้า

หรือจาํหน่ายไปซึง่สินทรพัย ์ลงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2551 (รวมทัง้ท่ีไดม้ีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) 

และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูล

และการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์พ.ศ. 

2547 ลงวนัท่ี 29 ตุลาคม 2547 (รวมทัง้ท่ีไดม้ีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) (“ประกาศรายการ

ได้มาหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย”์) อย่างไรก็ดี การเขา้ทาํธุรกรรมการรบัโอนกิจการ

ทัง้หมดในครัง้นี ้ไม่ถือว่าเป็นกรณีท่ีจะตอ้งยื่นคาํขอใหพิ้จารณารบัหลกัทรพัยใ์หม่ กับ

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ตามขอ้บังคับตลาดหลกัทรพัยฯ์ เรื่องการรบัหุน้เป็นหลกัทรพัยจ์ด

ทะเบียน เน่ืองจากเขา้หลกัเกณฑท์ัง้ 4 ประการตามขอ้ 24 ของประกาศรายการไดม้าหรอื

จาํหนา่ยไปซึง่สนิทรพัย ์โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

เกณฑก์ารพิจารณา
ข้อยกเวน้ 

รายละเอียด 

1. ธุรกิจท่ีไดม้ามีลกัษณะของ

ธุรกิจท่ีคลา้ยคลงึหรอืเสรมิ

บริษัทฯ และ CPRD ประกอบธุรกิจท่ีคลา้ยคลึงกัน 

คือ ธุรกิจค้าปลีก/ค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค โดย 

CPRD ประกอบธุรกิจลงทุน (Investment Holding 

Company) ซึ่งถือเงินลงทนุในกลุ่มบริษัทท่ีประกอบ
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เกณฑก์ารพิจารณา
ข้อยกเวน้ 

รายละเอียด 

กันและกันกับธุรกิจของ

บรษัิทฯ 

ธุรกิจคา้ปลีกในหลายรูปแบบรา้นคา้ภายใตแ้บรนด์

คา้ปลีก โลตสัส ์การท่ีบริษัทฯ รบัโอนกิจการทัง้หมด

และถือหุน้ของ CPRD จะสง่เสริมและสนบัสนนุการ

ดาํเนินธุรกิจท่ีดาํเนินอยู่ในปัจจุบนัของบริษัทฯ และ

ทาํใหก้ลุม่บริษัทฯ มีความแข็งแกรง่ในการกา้วสูก่าร

เป็นผูน้าํในธุรกิจคา้ปลีกคา้ส่งสินคา้อุปโภคบริโภค 

และสามารถขยายขอบเขตการดาํเนินธุรกิจในระดบั

ภูมิภาค รวมถึงเป็นบริษัทไทยท่ีมีความสามารถ

ทัดเทียมท่ีจะแข่งขันกับผู้ประกอบการในระดับ

ภูมิภาคเอเชีย พรอ้มทัง้ยงัสามารถสรา้งโอกาสและ

มูลค่าใหแ้ก่ผูป้ระกอบการอ่ืนในประเทศและในทุก

ภาคส่วน และต่อยอดใหก้ลุ่มบริษัทฯ เป็นหนึ่งใน

ผูป้ระกอบการธุรกิจคา้ปลีกคา้สง่รายแรกในภมูิภาค 

ท่ี เ ป็นผู้น ําในโมเดลธุรกิจ ท่ีผสมผสานระหว่าง

ช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ (Online to Offline 

หรอื O2O) 

2. บริษัทฯ ไม่มีนโยบายจะ

เปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญใน

ธุรกิจหลกัของบรษัิทฯ 

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายจะเปลี่ยนแปลงท่ีสาํคัญใน

ธุรกิจหลกัของบรษัิทฯ 

3. กลุ่มบริษัทมีคุณสมบัติท่ี

เหมาะสมท่ีจะจดทะเบียน

กบัตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

กลุ่มบริษัทอันเป็นผลจากการไดม้าซึ่งสินทรพัย ์มี

คุณสมบัติ เหมาะสมท่ีจะจดทะเ บียนในตลาด

หลกัทรพัยฯ์ โดยมีรายละเอียดท่ีสาํคญั เช่น  

(ก) กรรมการ ผูบ้รหิาร และผูม้ีอาํนาจควบคมุของ

บรษัิทฯ มีคณุสมบตัิตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนด 

(ข) กรรมการจํานวนหนึ่งในสามเป็นกรรมการ

อิสระและมีกรรมการอิสระและกรรมการ

ตรวจสอบอยา่งนอ้ย 3 คน 

(ค) มีผู้สอบบัญชี ท่ีได้รับความเ ห็นชอบจาก

สาํนกังาน ก.ล.ต. 

(ง) มีระบบควบคมุภายในเป็นไปตามหลกัเกณฑ์

ท่ีกาํหนด 

(จ) ไม่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์โดยกลุม่

บริษัทประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่งสินค้า

อปุโภคบริโภคในรูปแบบการดาํเนินธุรกิจท่ีมี
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เกณฑก์ารพิจารณา
ข้อยกเวน้ 

รายละเอียด 

ความแตกต่างกนัและไม่ใช่คู่แข่งของกันและ

กนัโดยตรงกบัธุรกิจของผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ

บ ริ ษั ท ฯ  ก ล่า ว คื อ  บ ริ ษั ท ฯ  แ ละ  CPRD 

ประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่งสินค้าอุปโภค

บริโภค ซึ่งมีรูปแบบรา้นคา้ท่ีหลากหลาย (ซึ่ง

รวมถึง (ก) ศนูยจ์าํหน่ายสินคา้แบบชาํระเงิน

สดและบริการตนเอง (Cash and Carry) (ข) 

ไฮเปอรม์ารเ์ก็ต (ค) ซูเปอรม์ารเ์ก็ต และ (ง) 

มินิซูเปอรม์ารเ์ก็ต) และธุรกิจบริหารพืน้ท่ีเช่า

ในศูนย์การค้า  ในขณะท่ี ธุร กิจหลักของ 

CPALL (ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัทฯ) 

ไดแ้ก่ ธุรกิจคา้ปลกีประเภทรา้นสะดวกซือ้ 

(ฉ) บรษัิทฯ มีแผนท่ีจะเพ่ิมการกระจายการถือหุน้

โดยผูถื้อหุน้รายย่อย (Free Float) ใหเ้ป็นไป

ตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัยฯ์ เรื่องการรบั

หุน้เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน โดยบริษัทฯ จะ

ทาํการเสนอขายหุน้เพ่ิมทนุตอ่ประชาชนทั่วไป 

ภายหลังจากธุรกรรมการรับโอนกิจการ

ทัง้หมดดาํเนินการเสรจ็สิน้ 

(ช) มีกองทนุสาํรองเลีย้งชีพ 

4. จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง

อ ย่ า ง มี นั ย สํ า คั ญ ใ น

คณะกรรมการของบริษัทฯ 

และในอาํนาจการควบคมุ

บริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นท่ีมี

อาํนาจควบคมุของบรษัิทฯ 

(ก) คณะกรรมการ และผูบ้รหิารของบรษัิทฯ จะไม่

มี ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง อ ย่ า ง มี นั ย สํา คัญ 

(เปลี่ยนแปลงไมเ่กินกึ่งหนึ่ง) เน่ืองมาจากการ

เขา้ทาํธุรกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมด และ

ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพ่ือตอบแทนการรบั

โอนกิจการทั้งหมด ทั้ง นี ้ ในกรณีท่ีมีการ

เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการและผูบ้ริหาร ของ

บรษัิทฯ บรษัิทฯ จะดาํเนินการตามกฎระเบียบ

ท่ีเก่ียวขอ้ง และแจ้งรายละเอียดให้ผูถื้อหุน้

ของบรษัิทฯ ทราบตอ่ไป 

(ก) ภายหลังการทําธุรกรรมการรับโอนกิจการ

ทัง้หมด และธุรกรรมการจัดสรรหุน้เพ่ือตอบ

แทนการรบัโอนกิจการทัง้หมด และการจดัสรร

หุ้น ส า มัญ เ พ่ิ ม ทุน เ พ่ื อ เ ส น อ ข า ย ใ ห้แ ก่

ประชาชนทั่ วไป (Public Offering) CPALL 
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เกณฑก์ารพิจารณา
ข้อยกเวน้ 

รายละเอียด 

จะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ท่ีมีอํานาจ

ควบคมุในบริษัทฯ โดยจะมีสดัสว่นการถือหุน้

ในบรษัิทฯ ลดลงเหลอืไมต่ ํ่ากวา่รอ้ยละ 51.63 

ของจาํนวนหุน้สามัญท่ีออกและจาํหน่ายได้

แลว้ทัง้หมดของบริษัทฯ ภายหลงัการจัดสรร

หุ้น ส า มัญ เ พ่ิ ม ทุน เ พ่ื อ เ ส น อ ข า ย ใ ห้แ ก่

ประชาชนทั่วไป (Public Offering) เสรจ็สิน้ 

(3) เขา้ข่ายเป็นการทาํรายการกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศ

รายการท่ีเก่ียวโยงกนั เน่ืองจาก CPRH เป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ เพราะ (ก) 

CPRH มีผูถื้อหุน้รายใหญ่ คือ CPALL ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัทฯ โดย CPALL 

ถือหุน้ใน CPRH จาํนวน 797,918,298 หุน้ คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 40.00 ของสิทธิออก

เสียงทัง้หมดใน CPRH (ข) CPRH มีผูถื้อหุน้รายใหญ่ คือ CPM ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่

โดยออ้มของบริษัทฯ และเป็นบริษัทย่อยของ CPF โดย CPM ถือหุน้ใน CPRH จาํนวน 

398,959,149 หุน้ คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 20.00 ของสทิธิออกเสยีงทัง้หมดใน CPRH และ 

(ค) CPRH มีผูถื้อหุน้รายใหญ่โดยออ้ม คือ CPG ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่โดยออ้มของ

บรษัิทฯ โดย CPG ถือหุน้โดยออ้มใน CPRH ผา่น CPH จาํนวน 797,918,298 หุน้ คิดเป็น

สดัสว่นรอ้ยละ 40.00 ของสทิธิออกเสยีงทัง้หมดใน CPRH 

1.4.2 ขนาดรายการและการคาํนวณขนาดรายการไดม้าซึง่สนิทรพัย ์

ธุรกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมดเขา้ขา่ยเป็นรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยป์ระเภทท่ี 4 หรอืการเขา้จด

ทะเบียนหลกัทรพัยโ์ดยทางออ้ม (Backdoor Listing) ตามหลกัเกณฑข์องประกาศรายการไดม้า

หรือจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์มีมลูค่ารายการประมาณ 217,949,072,250 บาท โดยมีรายละเอียด

การคาํนวณขนาดรายการดงัตอ่ไปนี ้

ข้อมูลการเงนิที่ใช้ในการคาํนวณขนาดรายการ 

 หน่วย : ล้านบาท 

 บริษัทฯ CPRH CPRD 

ข้อมูลทางการเงนิ 
งบการเงนิรวม  

สิน้สุดวนัที่  
30 มิถุนายน 2564 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
สิน้สุดวนัที่  

31 ธันวาคม 2563 

ข้อมูลทางการเงนิรวม
เสมือนสิน้สุดวนัที่  
31 ธันวาคม 2563  

สนิทรพัยท่ี์มีตวัตนสทุธิ(1) 

(NTA) 

17,565 199,479  

สนิทรพัยร์วม 70,131   

กาํไร (ขาดทนุ) สทุธิ 6,723(2)   1,778 

 หมายเหต:ุ  (1) สินทรพัยท่ี์มีตวัตนสทุธิคาํนวณโดยใชส้ินทรพัยร์วม หกัดว้ยสินทรพัยท่ี์ไม่มีตวัตน หนีส้ิน

รวม และสว่นของผูถื้อหุน้สว่นนอ้ย 
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 (2) กาํไร (ขาดทนุ) สทุธิสว่นท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบรษัิท ยอ้นหลงั 12 เดือน 

 

ตารางเกณฑท์ี่ใช้ในการคาํนวณขนาดรายการได้มาซึง่ทรัพยส์ิน 

หน่วย : ล้านบาท (ยกเวน้กาํหนดเป็นอยา่งอืน่) 

เกณฑท์ี่ใช้ในการ

คาํนวณ 
หลักเกณฑก์ารคาํนวณ 

การรับโอนกิจการ

ทั้งหมดของ CPRH 

(ล้านบาท) 

รวมขนาด

ธุรกรรม  

(ร้อยละ) 

1.  เกณฑม์ลูคา่

สนิทรพัยท่ี์มีตวัตน

สทุธิ (NTA) 

((NTA ของบรษัิทท่ีจะซือ้ x สดัสว่นท่ีจะไดร้บั) x 100) 

(NTA ของบรษัิทจดทะเบียน) 

((199,479 x 100%) x 

100) 17,565 

1,135.65 

2.  เกณฑก์าํไรสทุธิจาก

การดาํเนินงาน 

 ((กาํไรสทุธิจากการดาํเนินงานของบรษัิทท่ีจะซือ้ x  

สดัสว่นท่ีไดร้บั) x 100) 

กาํไรสทุธิจากการดาํเนินงานของบรษัิทจดทะเบียน 

((1,778 x 100%) x 100)  

6,723 

26.45 

3.  เกณฑม์ลูคา่รวม

ของสิง่ตอบแทน 

(มลูคา่รายการท่ีจะไดร้บั x 100) 

สนิทรพัยร์วมของบรษัิทจดทะเบียน 

((217,949 x 100%) x 

100)  

70,131 

310.77 

4.  เกณฑม์ลูคา่หุน้ท่ี

บรษัิทออกเพ่ือชาํระ

สนิทรพัย ์

(จาํนวนหุน้ทนุท่ีบรษัิทออกเพ่ือชาํระคา่สนิทรพัย ์x 

100) 

จาํนวนหุน้ท่ีชาํระแลว้ของบรษัิท 

((5,010 x 100%) x 100)  

4,800 

104.38 

 

จากหลกัเกณฑก์ารคาํนวณขา้งตน้ มลูค่าสงูสดุจากการคาํนวณขนาดของรายการคิดเป็นรอ้ยละ 

1,135.65 ตามเกณฑม์ูลค่าสินทรพัยท่ี์มีตวัตนสทุธิ ทัง้นี ้เมื่อนบัรวมรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยท่ี์

เกิดขึน้ในรอบหกเดือนท่ีผ่านมาของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ เป็นผลใหม้ีมูลค่า

ของรายการสูงสุดตามเกณฑม์ูลค่าสินทรพัยท่ี์มีตวัตนสทุธิ เท่ากับรอ้ยละ 1,135.65 ซึ่งเท่ากับ 

รอ้ยละ 100 หรือสงูกว่า จึงถือเป็นกรณีการเขา้ทาํธุรกรรมซึ่งจดัเป็นรายการประเภทท่ี 4 หรือการ

เข้าจดทะเบียนหลักทรัพย์โดยทางอ้อม (Backdoor Listing) ตามประกาศรายการได้มาหรือ

จาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์แต่อย่างไรก็ดี การเขา้ทาํธุรกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมดในครัง้นี ้ไม่ถือ

ว่าเป็นกรณีท่ีจะตอ้งยื่นคาํขอใหพิ้จารณารบัหลกัทรพัยใ์หม่เน่ืองจากเขา้หลกัเกณฑท์ัง้ 4 ประการ

ตามขอ้ 24 ของประกาศรายการไดม้าหรอืจาํหนา่ยไปซึง่สนิทรพัย ์ตามท่ีอธิบายขา้งตน้ 

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าท่ีต้องเปิดเผยสารสนเทศเก่ียวกับการทําธุรกรรมดังกล่าวต่อตลาด

หลกัทรพัยฯ์ จดัใหม้ีท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระเพ่ือใหค้วามเห็นเก่ียวกบัการเขา้ทาํรายการดงักลา่ว

ต่อผูถื้อหุน้ และจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือขออนมุตัิการเขา้ทาํรายการดงักลา่ว โดยตอ้งไดร้บั

คะแนนเสียงไม่ตํ่ากว่าสามในสี่ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออก
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เสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สีย รวมทัง้ตอ้งระบุช่ือและ

จาํนวนหุน้ของผูถื้อหุน้ท่ีไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนไวใ้นหนงัสอืนดัประชมุผูถื้อหุน้ดว้ย 

นอกจากนี ้รายการดงักลา่วยงัเขา้ข่ายเป็นการรบัโอนกิจการของบรษัิทอ่ืนมาเป็นของบริษัทฯ ตาม

มาตรา 107(2)(ข) แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ ดงันัน้ บริษัทฯ จะตอ้งขออนมุตัิการเขา้ทาํธุรกรรม

การรบัโอนกิจการทัง้หมดตอ่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ และจะตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากท่ีประชมุผูถื้อ

หุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่ตํ่ากวา่สามในสี่ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสทิธิ

ออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัรวมคะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้ท่ีมีสว่นไดเ้สยี 

ทัง้นี ้เน่ืองจากบรษัิทฯ เป็นบรษัิทยอ่ยของ CPALL การเขา้ทาํรายการไดม้าจาํหนา่ยไปและรายการ

ท่ีเก่ียวโยงกันขา้งตน้ ตอ้งไดร้บัอนุมตัิจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของ CPALL ดว้ย ซึ่งถือเป็นหนึ่งใน

เง่ือนไขบงัคบัก่อนของการเขา้ทาํรายการนี ้นอกจากนี ้เน่ืองจาก (ก) ธุรกรรมการรบัโอนกิจการ

ทัง้หมด (ข) การเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ (ค) การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณหส์นธิ ของ

บรษัิทฯ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบรษัิทฯ และ (ง) ธุรกรรมการจดัสรรหุน้เพ่ือ

ตอบแทนการรบัโอนกิจการทัง้หมด เป็นธุรกรรมท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกนั และเป็นเง่ือนไขซึ่งกนัและ

กัน ดงันัน้ ธุรกรรมทัง้ 4 ธุรกรรมจะตอ้งไดร้บัอนุมตัิจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ แลว้ จึงจะ

สามารถดาํเนินการได ้

1.4.3 ลกัษณะโดยทั่วไปของรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

ธุรกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมดและธุรกรรมการจดัสรรหุน้เพ่ือตอบแทนการรบัโอนกิจการทัง้หมด

เขา้ข่ายเป็นการทาํรายการกบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ ตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

เน่ืองจาก CPRH เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ เพราะ (ก) CPRH มีผูถื้อหุน้รายใหญ่ คือ 

CPALL ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัทฯ โดย CPALL ถือหุน้ใน CPRH จาํนวน 797,918,298 

หุน้ คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 40.00 ของสิทธิออกเสียงทัง้หมดใน CPRH (ข) CPRH มีผูถื้อหุน้ราย

ใหญ่ คือ CPM ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่โดยออ้มของบริษัทฯ และเป็นบริษัทย่อยของ CPF โดย 

CPM ถือหุน้ใน CPRH จาํนวน 398,959,149 หุน้ คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 20.00 ของสิทธิออกเสียง

ทัง้หมดใน CPRH และ (ค) CPRH มีผูถื้อหุน้รายใหญ่โดยออ้ม คือ CPG ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่

โดยออ้มของบรษัิทฯ โดย CPG ถือหุน้โดยออ้มใน CPRH ผา่น CPH จาํนวน 797,918,298 หุน้ คิด

เป็นสดัสว่นรอ้ยละ 40.00 ของสิทธิออกเสียงทัง้หมดใน CPRH ดงันัน้ รายการดงักลา่วจึงเขา้ขา่ย

เป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกัน ประเภทรายการสินทรพัยห์รือบริการ ตามหลกัเกณฑข์องประกาศ

รายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยรายการดงักลา่วมีมลูคา่รายการประมาณ 217,949,072,250 บาท 

ทัง้นี ้มลูคา่ของรายการไดค้าํนวณโดยอา้งอิงขอ้มลูจากงบการเงินรวมของบรษัิทฯ ท่ีไดร้บัการสอบ

ทานโดยผูส้อบบญัชี สาํหรบังวดหกเดือนสิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 โดยรายการดงักลา่วมี

มลูค่าของรายการคิดเป็นรอ้ยละ 1,240.81 ของมลูค่าสินทรพัยท่ี์มีตวัตนสทุธิ (NTA) ของบริษัทฯ 

ทั้งนี ้บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ไม่มีรายการท่ีเก่ียวโยงกันกับ CPRH หรือผู้ท่ี

เก่ียวขอ้งกบั CPRH ในช่วงระหว่างหกเดือนท่ีผ่านมา ดงันัน้ รายการดงักลา่วจึงจดัเป็นรายการท่ี

เก่ียวโยงกัน ประเภทรายการเก่ียวกับสินทรพัยห์รือบริการ ท่ีมีมูลค่าของรายการสงูกว่ารอ้ยละ 

3.00 ของสินทรพัยท่ี์มีตวัตนสทุธิ (NTA) ของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีหนา้ท่ีตอ้งเปิดเผยสารสนเทศ

เก่ียวกับการทาํธุรกรรมดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ จัดใหม้ีท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือให้

ความเห็นเก่ียวกับการเขา้ทาํรายการดงักล่าวต่อผูถื้อหุน้ และจดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือขอ
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อนุมตัิการเขา้ทาํรายการดงักล่าว โดยตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงไม่ตํ่ากว่าสามในสี่ของจาํนวนเสียง

ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัรวมคะแนนเสยีงของผูถื้อ

หุน้ท่ีมีสว่นไดเ้สยี รวมทัง้ตอ้งระบช่ืุอและจาํนวนหุน้ของผูถื้อหุน้ท่ีไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนไวใ้น

หนงัสอืนดัประชมุผูถื้อหุน้ดว้ย 

1.5 รายละเอียดของสินทรัพยท์ี่ไดม้า 

ในวนัท่ีโอนกิจการทัง้หมด บริษัทฯ จะรบัโอนกิจการทัง้หมดของ CPRH อนัประกอบไปดว้ยสินทรพัยแ์ละ

หนีส้นิทัง้ปวง อนัมีรายละเอียด ดงัตอ่ไปนี ้

(1) รายการสนิทรพัย ์

(1.1) หุน้ทัง้หมดใน CPRD ท่ี CPRH ถือจาํนวน 1,994,745,742 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 

บาท หรอืคิดเป็นสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 99.99 ของจาํนวนหุน้ท่ีออกและเรียกชาํระแลว้

ทัง้หมดของ CPRD 

(1.2) ทรพัยส์นิอ่ืนท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ีโอนกิจการทัง้หมด 

(2) รายการหนีส้นิ 

หนีส้นิทัง้หมดท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ีโอนกิจการทัง้หมด 

ทัง้นี ้เน่ืองจาก CPRH จะเขา้ทาํธุรกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมดในครัง้นี ้CPRD จึงไดด้าํเนินการเจรจากบั

สถาบนัการเงินเจา้หนีก้ลุม่ใหมเ่พ่ือขอรีไฟแนนซ ์(Refinance) หนีเ้งินกูจ้ากสถาบนัการเงินท่ี CPRD มีอยูใ่น

ปัจจุบนั เพ่ือนาํเงินมาชาํระหนีใ้หแ้ก่สถาบนัการเงินเจา้หนีก้ลุม่เก่า ในการนี ้เพ่ือท่ีจะทาํใหก้ารดาํเนินการ  

รีไฟแนนซ ์(Refinance) ดังกล่าวสาํเร็จ สถาบันการเงินเจา้หนีก้ลุ่มใหม่ไดเ้รียกรอ้งใหบ้ริษัทฯ ลงนามใน

เอกสารหรือสญัญาเพ่ือใหห้ลกัประกันหนีเ้งินกู้บางส่วนของ CPRD (ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปแบบสญัญาคํา้

ประกัน สญัญาจาํนาํหุน้หรือสญัญาหลกัประกนัอ่ืนตามจะตกลงกบัสถาบนัการเงินเจา้หนีก้ลุ่มใหม่) โดย

มลูค่าหนีเ้งินกูบ้างสว่นของ CPRD เป็นไปตามท่ีจะตกลงกบัสถาบนัการเงินเจา้หนีก้ลุม่ใหม่ (อา้งอิงขอ้มลู

ทางการเงินรวมเสมือนท่ีสาํคญัของ CPRD สาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เงินกูย้ืมระยะสัน้จาก

สถาบนัการเงินมีมลูคา่ประมาณ 120,823 ลา้นบาท) ทัง้นี ้บริษัทฯ จะดาํเนินการภายในหรือหลงัจากวนัท่ีท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ จะมีมติอนมุตัิธุรกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมด (ไดแ้ก่ วนัท่ี 12 ตลุาคม 2564) 

ก่อนท่ีสถาบนัการเงินเจา้หนีก้ลุม่ใหม่จะสามารถเริ่มตน้กระบวนการภายในเพ่ือทาํการเบิกจ่ายเงินกู ้โดยท่ี

เอกสารหรือสญัญาเพ่ือใหห้ลกัประกันท่ีจะไดม้ีการลงนามดงักลา่วนัน้จะยงัไม่มีผลบงัคบัใชต้ามกฎหมาย

และไม่ก่อใหเ้กิดสิทธิหนา้ท่ีหรือมีผลผกูพนับริษัทฯ ในฐานะผูใ้หห้ลกัประกนัจนกว่าการทาํธุรกรรมการรบั

โอนกิจการทัง้หมด จะเสร็จสิน้และ CPRD จะมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ แลว้ ในทางกลบักนั หาก

ปรากฏว่าการทาํธุรกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมดไมเ่สร็จสิน้ไม่ว่าดว้ยเหตใุดก็ตาม ส่งผลให ้CPRD ไม่มี

สถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เอกสารหรือสญัญาเพ่ือใหห้ลกัประกันหนีเ้งินกูบ้างส่วนของ CPRD ท่ี

บริษัทฯ ไดล้งนามไปก่อนหนา้ก็จะไม่มีผลบงัคบัทางกฎหมาย และสถาบนัการเงินท่ีเก่ียวขอ้งย่อมไม่มีสิทธิ

เรยีกรอ้งใด ๆ ตอ่บรษัิทฯ ทัง้สิน้ 
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1.6 ข้อมูลทั่วไปของ CPRH  

(1) ลกัษณะโดยทั่วไปของกิจการ 

ช่ือบรษัิท บรษัิท ซี.พี. รเีทล โฮลดิง้ จาํกดั 

ประเภทธุรกิจ ธุรกิจลงทนุโดยการถือหุน้ในบรษัิทอ่ืน 

ท่ีตัง้สาํนกังาน 313 อาคารซี.พี.ทาวเวอร ์ชัน้ท่ี 14 ถนนสลีม แขวงสลีม 

เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 

เลขท่ีทะเบียนนิติบคุคล 0105563041629 

วนัท่ีจดทะเบียนบรษัิท 6 มีนาคม 2563 

ทนุจดทะเบียน ณ วนัท่ี 

31 กรกฎาคม 2564 

199,479,574,500 บาท 

ทนุท่ีออกและชาํระแลว้ 

ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 

2564 

199,479,574,500 บาท 

 

(2) การประกอบธุรกิจของ CPRH 

CPRH ประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ในบรษัิทอ่ืน (Investment Holding Company) ซึง่มีการถือหุน้

ในบรษัิทยอ่ย กลา่วคือ CPRD 

(3) รายช่ือผูถื้อหุน้ของ CPRH ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564 

ลาํดับ รายชื่อผู้ถอืหุ้น จาํนวนหุ้นที่ถอื 
สัดส่วนของ

สิทธิออกเสียง 

1  CPALL 797,918,298 รอ้ยละ 40.00 

2  CPH 797,918,298 รอ้ยละ 40.00 

3  CPM 398,959,149 รอ้ยละ 20.00 

 รวม 1,994,795,745 ร้อยละ 100.00 

 

(4) รายช่ือคณะกรรมการของ CPRH ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564 

ลาํดับ รายชื่อ ตาํแหน่ง 

1  นายสภุกิต เจียรวนนท ์ กรรมการ 

2  นายณรงค ์เจียรวนนท ์ กรรมการ 

3  นายศภุชยั เจียรวนนท ์ กรรมการ 
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ลาํดับ รายชื่อ ตาํแหน่ง 

4  นายอดเิรก ศรปีระทกัษ ์ กรรมการ 

5  นายอาํรุง สรรพสทิธ์ิวงศ ์ กรรมการ 

 

(5) บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบรษัิทฯ ท่ีมีการถือหุน้ใน CPRH  

(5.1) CPALL 

CPALL เ ป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดย CPALL ถือหุ้นใน CPRH จํานวน 

797,918,298 หุน้ คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 40.00 ของสทิธิออกเสยีงทัง้หมดใน CPRH 

(5.2) CPH 

CPH เป็นนิติบุคคลท่ีมีผูถื้อหุน้รายใหญ่เป็น CPG ซึ่งเป็นผูหุ้น้รายใหญ่โดยออ้มของ

บริษัทฯ โดย CPH ถือหุน้ใน CPRH จาํนวน 797,918,298 หุน้ คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 

40.00 ของสทิธิออกเสยีงทัง้หมดใน CPRH 

(5.3) CPM 

CPM เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่โดยออ้มของบริษัทฯ และเป็นบริษัทย่อยของ CPF โดย CPM 

ถือหุน้ใน CPRH จาํนวน 398,959,149 หุน้ คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 20.00 ของสิทธิออก

เสยีงทัง้หมดใน CPRH 

(6) สรุปฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงาน  

ขอ้มลูทางการเงินท่ีสาํคญัของ CPRH สาํหรบัระยะเวลาบญัชี ตัง้แต่วนัท่ี 6 มีนาคม 2563 (วนัจด

ทะเบียนจัดตัง้บริษัท) ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ตามงบการเงินเฉพาะบริษัทท่ีตรวจสอบแลว้ 

สามารถสรุปไดด้งันี ้

หน่วย: ล้านบาท 

ระยะเวลาตั้งแต ่
วันที่ 6 มีนาคม 2563  

(วนัจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท) 
ถงึ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

รวมรายได ้ 0.11 

รวมคา่ใชจ้า่ย 0.68 

กาํไรสทุธิ (0.58) 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

รวมสนิทรพัย ์ 199,479.62 

รวมหนีส้นิ 0.62 
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หน่วย: ล้านบาท 

ระยะเวลาตั้งแต ่
วันที่ 6 มีนาคม 2563  

(วนัจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท) 
ถงึ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

รวมสว่นของผูถื้อหุน้ 199,479.00 

 

1.7 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทยอ่ยของ CPRH 

1.7.1 CPRD  

(1) ลกัษณะโดยทั่วไปของกิจการ  

ช่ือบรษัิท บรษัิท ซี.พี. รเีทล ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 

ประเภทธุรกิจ ธุรกิจลงทนุโดยการถือหุน้ในบรษัิทอ่ืน 

ท่ีตัง้สาํนกังาน 629/1 ถนนนวมินทร ์แขวงนวลจนัทร ์เขตบงึกุม่ 

กรุงเทพมหานคร 

เลขท่ีทะเบียนนิติบคุคล 0105563042102 

วนัท่ีจดทะเบียนบรษัิท 6 มีนาคม 2563 

ทนุจดทะเบียน ณ วนัท่ี 

31 กรกฎาคม 2564 

199,474,574,500 บาท 

ทนุท่ีออกและชาํระแลว้ 

ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 

2564 

199,474,574,500 บาท 

 

(2) การประกอบธุรกิจของ CPRD  

CPRD ประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ในบรษัิทอ่ืน (Investment Holding Company) ซึง่มีการถือหุน้

ในบริษัทย่อย กล่าวคือ (ก) บริษัท โลตสัส ์สโตรส์ (ประเทศไทย) จาํกัด (“Lotus TH”) (ข) บริษัท 

เอก-ชยั ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จาํกดั (“Ek-Chai”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ CPRD โดยผ่านการถือหุน้

ของ Lotus TH และ (ค) Lotuss Stores (Malaysia) Sdn. Bhd. (“Lotus MY”) 

โปรดพิจารณารายละเอียดการประกอบธุรกิจของ CPRD และบริษัทต่าง ๆ ในกลุ่มโลตัสส ์ใน

เอกสารแนบของสารสนเทศฉบบันี ้

(3) รายช่ือผูถื้อหุน้ของ CPRD ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564 

ลาํดับ รายชื่อผู้ถอืหุ้น จาํนวนหุ้นที่ถอื 
สัดส่วนของ

สิทธิออกเสียง 

1  CPRH 1,994,745,742 รอ้ยละ 99.99 
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ลาํดับ รายชื่อผู้ถอืหุ้น จาํนวนหุ้นที่ถอื 
สัดส่วนของ

สิทธิออกเสียง 

2  นายสภุกิต เจียรวนนท ์ 1 รอ้ยละ <0.01 

3  นายอดเิรก ศรปีระทกัษ ์ 1 รอ้ยละ <0.01 

4  นายอาํรุง สรรพสทิธ์ิวงศ ์ 1 รอ้ยละ <0.01  

 รวม 1,994,745,745 ร้อยละ 100.00 

 

(4) รายช่ือคณะกรรมการของ CPRD ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564 

ลาํดับ รายชื่อ ตาํแหน่ง 

1  นายศภุชยั เจียรวนนท ์ กรรมการ 

2  นายณรงค ์เจียรวนนท ์ กรรมการ 

3  นายอดเิรก ศรปีระทกัษ ์ กรรมการ 

4  นายปิยะวฒัน ์ฐิตะสทัธาวรกลุ กรรมการ 

5  นายพิทยา เจียรวิสฐิกลุ กรรมการ 

6  นายศภุรตัน ์ควฒันก์ลุ กรรมการ 

7  นายอาํรุง สรรพสทิธ์ิวงศ ์ กรรมการ 

8  นายบญุชยั โอภาสเอ่ียมลขิิต กรรมการ 

9  นายเกรยีงชยั บญุโพธ์ิอภิชาต ิ กรรมการ 

10  นายนรศิ ธรรมเกือ้กลู กรรมการ 

11  นายสมพงษ์ รุง่นิรตัศิยั กรรมการ 

12  นายนพปฏล เดชอดุม กรรมการ 

13  นายธีระพล ถนอมศกัดิย์ทุธ กรรมการ 

14  นายประสทิธ์ิ บญุดวงประเสรฐิ กรรมการ 

15  นายณฐัวฒัน ์ชณุหวฒุยิานนท ์ กรรมการ 

 

(5) สรุปฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงาน  

ขอ้มลูทางการเงินท่ีสาํคญัของ CPRD สาํหรบัระยะเวลาบญัชี ตัง้แต่วนัท่ี 6 มีนาคม 2563 (วนัจด

ทะเบียนจดัตัง้บรษัิท) ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ตามงบการเงินรวมท่ีตรวจสอบแลว้ สามารถสรุป

ไดด้งันี ้
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หน่วย: ล้านบาท 

ระยะเวลาตั้งแต ่
วันที่ 6 มีนาคม 2563  

(วนัจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท) 
ถงึวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ(1) 

รวมรายได้(2) 9,570.17 

รวมคา่ใชจ้า่ย(3) (9,083.80) 

กาํไรขัน้ตน้ 1,346.86 

กาํไรสทุธิ (157.97) 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

รวมสนิทรพัย ์ 400,957.81 

รวมหนีส้นิ 201,657.59 

รวมสว่นของผูถื้อหุน้ 199,300.22 

หมายเหต:ุ (1)  CPRD ไดเ้ขา้ซือ้หุน้ของ Lotus TH และ Lotus MY เมื่อวนัท่ี 18 ธันวาคม 2563 

ดงันัน้ CPRD จึงรบัรูผ้ลการดาํเนินงานของกลุม่โลตสัสต์ัง้แต่วนัท่ี 18 ธันวาคม 

2563 เป็นตน้มา 

 (2)   รายไดร้วม ไดแ้ก่ รายไดจ้ากการขายสินคา้ รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและใหบ้รกิาร 

และรายไดอ่ื้น 

 (3) คา่ใชจ้่ายรวม ไดแ้ก่ ตน้ทนุขาย ตน้ทนุการใหเ้ช่าและใหบ้รกิาร ตน้ทนุในการจดั

จาํหนา่ย และคา่ใชจ้่ายในการบรหิาร 

ขอ้มูลทางการเงินรวมเสมือนท่ีสาํคัญของ CPRD สาํหรบัปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 

2563 ท่ีไดใ้หค้วามเช่ือมั่นโดยผูส้อบบญัชี สามารถสรุปไดด้งันี ้ 

หน่วย: ล้านบาท 
ปีสิน้สุดวนัที่  

31 ธันวาคม 2562 
ปีสิน้สุดวนัที่  

31 ธันวาคม 2563 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ  

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 205,227 197,460 

รายไดจ้ากการใหเ้ชา่และใหบ้รกิาร 14,805 11,188 

ตน้ทนุขายสนิคา้ (166,237) (160,670) 

ตน้ทนุการใหเ้ชา่และใหบ้รกิาร (5,354) (5,526) 

กาํไรขั้นตน้ 48,441 42,452 

กาํไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลีย่น

เงินตราตา่งประเทศ 
(2) 87 
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หน่วย: ล้านบาท 
ปีสิน้สุดวนัที่  

31 ธันวาคม 2562 
ปีสิน้สุดวนัที่  

31 ธันวาคม 2563 

รายไดอ่ื้น 3,093 2,370 

กาํไรจากตราสารอนพุนัธส์ทุธิ 1 2 

ตน้ทนุในการจดัจาํหนา่ย (28,557) (28,716) 

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (5,595) (6,434) 

กาํไร (ขาดทุน) จากกิจกรรม
ดาํเนินงาน 

17,381 9,761 

ตน้ทนุทางการเงิน (6,736) (6,772) 

สว่นแบง่กาํไรจากเงินลงทนุในการ

รว่มคา้และบรษัิทรว่ม 
815 782 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได ้ 11,460 3,771 

คา่ใชจ้า่ยภาษีเงินได ้ (3,127) (1,993) 

กาํไรสุทธิ 8,333 1,778 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ   

สินทรัพย ์   

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 21,724 20,357 

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืน 3,419 2,725 

สนิคา้คงเหลอื 12,386 11,930 

อสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือการลงทนุ 29,695 29,186 

ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ ์ 72,986 71,113 

สนิทรพัยส์ทิธิการใช ้ 25,422 26,894 

คา่ความนิยม 226,228 226,228 

สนิทรพัยอ่ื์น 16,514 18,207 

รวมสินทรัพย ์ 408,374 406,640 

หนี้สนิ   

เงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 120,823 120,823 

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีห้มนุเวยีนอ่ืน 37,127 38,361 

หนีส้นิตามสญัญาเชา่ (รวมสว่นท่ีถึง

กาํหนดชาํระภายในหนึง่ปี) 
30,241 34,059 
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หน่วย: ล้านบาท 
ปีสิน้สุดวนัที่  

31 ธันวาคม 2562 
ปีสิน้สุดวนัที่  

31 ธันวาคม 2563 

หนีส้นิอ่ืน 16,849 15,808 

รวมหนีส้ิน 205,040 209,051 

ทนุท่ีออกและชาํระแลว้ 199,475 199,475 

กาํไร (ขาดทนุ) สะสม 8,333 10,112 

ผลตา่งจากการปรบัปรุงงบเสมือน  (4,561) (12,066) 

องคป์ระกอบอ่ืนของสว่นของผูถื้อหุน้ 80 61 

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 203,327 197,582 

สว่นไดเ้สยีท่ีไมม่ีอาํนาจควบคมุ 7 7 

รวมส่วนของผู้ถอืหุน้ 203,334 197,589 

รวมหนีส้ินและสว่นของผู้ถอืหุน้ 408,374 406,640 

หมายเหต:ุ ขอ้มลูทางการเงินรวมเสมือนของ CPRD ไดถ้กูรวบรวมมาจากขอ้มลูดงัตอ่ไปนี ้

(1) งบการเงินเฉพาะกิจการของ CPRD สาํหรบังวดตัง้แตว่นัท่ี 6 มีนาคม 2563 (วนัจด

ทะเบียนจัดตัง้บริษัท) ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ท่ีจัดทาํขึน้ตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน และผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ตามมาตรฐานการ

สอบบัญชี ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเ ง่ือนไข ลงวันท่ี 28 

พฤษภาคม 2564 โดยรายงานของผูส้อบบญัชียงัไมถ่กูเผยแพรต่อ่สาธารณชน  

(2) งบการเงินรวมท่ีจัดทาํขึน้ตามวตัถุประสงคเ์ฉพาะของ Lotus TH และบริษัทย่อย 

สาํหรบัปีสิน้สดุ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564 และ วนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 ซึง่จดัทาํ

ขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี

แลว้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มี

เง่ือนไข ลงวนัท่ี 31 สงิหาคม 2564 โดยรายงานของผูส้อบบญัชียงัไมถ่กูเผยแพรต่่อ

สาธารณชน  

(3) งบการเงินท่ีจดัทาํขึน้ตามวตัถปุระสงคเ์ฉพาะของ Lotus MY สาํหรบัปีสิน้สดุ วนัท่ี 

28 กมุภาพนัธ ์2564 และ วนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 ท่ีจดัทาํขึน้ตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน และผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ตามมาตรฐานการ

สอบบญัชี ซึ่งผูส้อบบญัชีไดแ้สดงความเห็นอย่างไมม่ีเง่ือนไข ลงวนัท่ี 30 สิงหาคม 

2564 โดยรายงานของผูส้อบบญัชียงัไมถ่กูเผยแพรต่อ่สาธารณชน  

1.7.2 บริษัท โลตัสส ์สโตรส์ (ประเทศไทย) จาํกัด ซึ่งเป็นบริษัทยอ่ยของ CPRD 

(1) ลกัษณะโดยทั่วไปของกิจการ 

ช่ือบรษัิท บรษัิท โลตสัส ์สโตรส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (“Lotus TH”) 

ประเภทธุรกิจ ธุรกิจลงทนุโดยการถือหุน้ในบรษัิทอ่ืน 
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ท่ีตัง้สาํนกังาน 629/1 ถนนนวมินทร ์แขวงนวลจนัทร ์เขตบงึกุม่

กรุงเทพมหานคร 

เลขท่ีทะเบียนนิติบคุคล 0105541029677 

วนัท่ีจดทะเบียนบรษัิท 15 พฤษภาคม 2541 

ทนุจดทะเบียน ณ วนัท่ี 

31 กรกฎาคม 2564 

12,301,000 บาท 

ทนุท่ีออกและชาํระแลว้ 

ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 

2564 

12,301,000 บาท 

 

(2) การประกอบธุรกิจของ Lotus TH 

Lotus TH ประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ในบรษัิทอ่ืน (Investment Holding Company) ซึง่มีการถือ

หุน้ในบรษัิทยอ่ย กลา่วคือ บรษัิท เอก-ชยั ดีสทรบิิวชั่น ซิสเทม จาํกดั 

โปรดพิจารณารายละเอียดการประกอบธุรกิจของ Lotus TH และบริษัทต่าง ๆ ในกลุม่โลตสัส ์ใน

เอกสารแนบของสารสนเทศฉบบันี ้

(3) รายช่ือผูถื้อหุน้ของ Lotus TH ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564 

ลาํดับ รายชื่อผู้ถอืหุ้น จาํนวนหุ้นที่ถอื 
สัดส่วนของ

สิทธิออกเสียง 

1  บรษัิท ซี.พี. รเีทล ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 1,230,098 รอ้ยละ 99.99 

2  นายณรงค ์เจียรวนนท ์ 1 รอ้ยละ <0.01 

3  นายศภุชยั เจียรวนนท ์ 1 รอ้ยละ <0.01 

 รวม 1,230,100 ร้อยละ 100.00 

 

(4) รายช่ือคณะกรรมการของ Lotus TH ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564 

ลาํดับ รายชื่อ ตาํแหน่ง 

1  นายอดเิรก ศรปีระทกัษ ์ กรรมการ 

2  นายอาํรุง สรรพสทิธ์ิวงศ ์ กรรมการ 

3  นายศภุชยั เจียรวนนท ์ กรรมการ 
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1.7.3 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ CPRD โดยผ่านการถือหุ้นของ 
Lotus TH  

(1) ลกัษณะโดยทั่วไปของกิจการ 

ช่ือบรษัิท บรษัิท เอก-ชยั ดสีทรบิิวชั่น ซิสเทม จาํกดั (“Ek-Chai”) 

ประเภทธุรกิจ ธุรกิจคา้ปลกีสนิคา้อปุโภคบรโิภค  

ท่ีตัง้สาํนกังาน 629/1 ถนนนวมินทร ์แขวงนวลจนัทร ์เขตบงึกุม่ 

กรุงเทพมหานคร 

เลขท่ีทะเบียนนิติบคุคล 0105536092641 

วนัท่ีจดทะเบียนบรษัิท 13 สงิหาคม 2536 

ทนุจดทะเบียน ณ วนัท่ี 

31 กรกฎาคม 2564 

5,137,500,050 บาท 

ทนุท่ีออกและชาํระแลว้ 

ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 

2564 

5,137,500,050 บาท 

 

(2) การประกอบธุรกิจของ Ek-Chai 

โปรดพิจารณารายละเอียดการประกอบธุรกิจของ Ek-Chai และบริษัทต่าง ๆ ในกลุ่มโลตสัส ์ใน

เอกสารแนบของสารสนเทศฉบบันี ้

(3) รายช่ือผูถื้อหุน้ของ Ek-Chai ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564 

ลาํดับ รายชื่อผู้ถอืหุ้น จาํนวนหุ้นที่ถอื 
สัดส่วนของ

สิทธิออกเสียง 

1  บจ.โลตสัส ์สโตรส์ (ประเทศไทย) 513,750,003 รอ้ยละ 99.99 

2  นายณรงค ์เจียรวนนท ์ 1 รอ้ยละ <0.01 

3  นายศภุชยั เจียรวนนท ์ 1 รอ้ยละ <0.01 

 รวม 513,750,005 ร้อยละ 100.00 

 

(4) รายช่ือคณะกรรมการของ Ek-Chai ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564 

ลาํดับ รายชื่อ ตาํแหน่ง 

1  นายสมพงษ์ รุง่นิรตัศิยั กรรมการ 

2  นายนรศิ ธรรมเกือ้กลู กรรมการ 
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ลาํดับ รายชื่อ ตาํแหน่ง 

3  นายณฐัวฒัน ์ชณุหวฒุยิานนท ์ กรรมการ 

4  นางสาวสลลิลา สหีพนัธุ ์ กรรมการ 

5  นางอรกานดา อรรถวิภชัน ์ กรรมการ 

 

1.7.4 Lotuss Stores (Malaysia) Sdn. Bhd. ซึ่งเป็นบริษัทยอ่ยของ CPRD 

(1) ลกัษณะโดยทั่วไปของกิจการ 

ช่ือบรษัิท Lotuss Stores (Malaysia) Sdn. Bhd. (“Lotus MY”) 

ประเภทธุรกิจ ธุรกิจรา้นคา้ปลกี 

ท่ีตัง้สาํนกังาน 12th Floor, Menara Symphony, No. 5, Jalan Prof. 

Khoo Kay Kim, Seksyen 13, 46200 Petaling Jaya, 

Selangor, Malaysia  

เลขท่ีทะเบียนนิติบคุคล 200001018812 (521419-K)  

วนัท่ีจดทะเบียนบรษัิท 24 กรกฎาคม 2543 

ทนุจดทะเบียน - 

ทนุท่ีออกและชาํระแลว้ 856,000,000 รงิกิตมาเลเซยี โดยประกอบดว้ย 

1) หุน้สามญักลุม่ A จาํนวน 39,200,000 หุน้ 

2) หุน้สามญักลุม่ B จาํนวน 16,800,000 หุน้ และ 

3) หุน้บรุมิสทิธิ จาํนวน 60,000,000 หุน้ ประเภท non-

convertible non-cumulative irredeemable 

preference shares 

 

(2) การประกอบธุรกิจของ Lotus MY 

โปรดพิจารณารายละเอียดการประกอบธุรกิจของ Lotus MY และบรษัิทต่าง ๆ ในกลุม่โลตสัส ์ใน

เอกสารแนบของสารสนเทศฉบบันี ้

(3) รายช่ือผูถื้อหุน้ของ Lotus MY ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564 

ลาํดับ รายชื่อผู้ถอืหุ้น จาํนวนหุ้นที่ถอื 
สัดส่วนของ

สิทธิออกเสียง 

1  C.P. Retail Development 

Company Limited 

1) หุน้สามญักลุม่ A จาํนวน 

39,200,000 หุน้. 

2) หุน้สามญักลุม่ B จาํนวน 

16,800,000 หุน้ และ 

รอ้ยละ 100.00 
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ลาํดับ รายชื่อผู้ถอืหุ้น จาํนวนหุ้นที่ถอื 
สัดส่วนของ

สิทธิออกเสียง 

3) หุน้บรุมิสทิธิ จาํนวน 

60,000,000 หุน้ ประเภท 

non-convertible non-

cumulative 

irredeemable 

preference shares  

 

(4) รายช่ือคณะกรรมการของ Lotus MY ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564 

ลาํดับ รายชื่อ ตาํแหน่ง 

1  นายณรงค ์เจียรวนนท ์ กรรมการ 

2  นายนรศิ ธรรมเกือ้กลู กรรมการ 

3  นายปิยะวฒัน ์ฐิตะสทัธาวรกลุ กรรมการ 

4  นายณฐัวฒัน ์ชณุหวฒุยิานนท ์ กรรมการ 

5  Kenneth Chuah Jin Kiat กรรมการ 

6  Yong Yvonne กรรมการ 

7  Sushmita Jeni Paul กรรมการ 

8  Azliza Baizura Binti Azmel กรรมการ 

 

1.8 ข้อมูลทางการเงนิรวมเสมือนที่สาํคัญของบริษัทฯ 

ขอ้มลูทางการเงินรวมเสมือนท่ีไมไ่ดต้รวจสอบท่ีสาํคญัของบรษัิทฯ สาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ท่ี

ไดใ้หค้วามเช่ือมั่นโดยผูส้อบบญัชี สามารถสรุปไดด้งันี ้ 

หน่วย: ล้านบาท 
ปีสิน้สุดวนัที่  

31 ธันวาคม 2563 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 411,594 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 4,081 

รายไดจ้ากการใหเ้ชา่และใหบ้รกิารศนูยก์ารคา้ 11,548 

รายไดอ่ื้น 2,565 

รวมรายได้ 429,788 
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หน่วย: ล้านบาท 
ปีสิน้สุดวนัที่  

31 ธันวาคม 2563 

ตน้ทนุขายสนิคา้  (352,679) 

ตน้ทนุการใหเ้ชา่และใหบ้รกิาร (5,526) 

ตน้ทนุในการจดัจาํหนา่ย (41,474) 

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (11,624) 

รวมค่าใช้จ่าย (411,303) 

กาํไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดาํเนินงาน 18,485 

ตน้ทนุทางการเงิน (7,391) 

สว่นแบง่กาํไรจากเงินลงทนุในการรว่มคา้และบรษัิทรว่ม 782 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได ้ 11,876 

คา่ใชจ้า่ยภาษีเงินได ้ (3,806) 

กาํไรสุทธิ 8,070 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

สินทรัพย ์  

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 36,388 

สนิคา้คงเหลอื 28,648 

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ ์ 101,063 

สนิทรพัยส์ทิธิการใช ้ 31,815 

อสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือการลงทนุ 27,713 

คา่ความนิยม 247,071 

สนิทรพัยอ่ื์น 20,949 

รวมสินทรัพย ์ 493,647 

หนี้สนิ  

เงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 120,046 

เจา้หนีก้ารคา้กิจการอ่ืน 55,190 

หนีส้นิตามสญัญาเชา่ (รวมสว่นท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน

หนึง่ปี) 

39,047 

หนีส้นิอ่ืน 38,697 
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หน่วย: ล้านบาท 
ปีสิน้สุดวนัที่  

31 ธันวาคม 2563 

รวมหนีส้ิน 252,980 

ทนุท่ีออกและชาํระแลว้ 4,906 

สว่นเกินมลูคา่หุน้ 218,734 

สว่นขาดทนุจากการเปลีย่นแปลงสดัสว่นความเป็นเจา้ของ

ในบรษัิทยอ่ย 

(20) 

สว่นขาดทนุจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคมุเดยีวกนั (1,627) 

กาํไร (ขาดทนุ) สะสม 18,378 

องคป์ระกอบอ่ืนของสว่นของผูถื้อหุน้ (182) 

รวมส่วนของผู้ถอืหุน้ของบริษัท 240,189 

สว่นไดเ้สยีท่ีไมม่ีอาํนาจควบคมุ 478 

รวมส่วนของผู้ถอืหุน้ 240,667 

รวมหนีส้ินและสว่นของผู้ถอืหุน้ 493,647 

หมายเหต:ุ ขอ้มลูทางการเงินรวมเสมือนท่ีไมไ่ดต้รวจสอบของบริษัทฯ ไดจ้ดัทาํขึน้โดยใชข้อ้มลูทาง

การเงินในอดีตดงัตอ่ไปนี ้

(1) ขอ้มูลทางการเงินในอดีตของกลุ่มบริษัทฯ นาํมาจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ 

และบริษัทย่อย สาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ท่ีไดร้บัการตรวจสอบโดย

ผู้สอบบัญชีและได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไข ตามรายงานลงวันท่ี 19 

กมุภาพนัธ ์2564 โดยไดถ้กูเผยแพรต่อ่สาธารณชนแลว้ 

(2) ขอ้มูลทางการเงินในอดีตของ CPRD นาํมาจากงบการเงินรวมของ CPRD และ

บรษัิทยอ่ย สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีตัง้แตว่นัท่ี 6 มีนาคม 2563 (วนัจดทะเบียน

จัดตัง้บริษัท) ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ท่ีไดร้บัการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี

และไดแ้สดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไข ตามรายงานลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 

2564 โดยยงัไมไ่ดถ้กูเผยแพรต่อ่สาธารณชน 

(3) ขอ้มลูทางการเงินในอดีตของ Lotus TH และขอ้มลูทางการเงินในอดีตของ Lotus 

MY นาํมาจากขอ้มูลทางการเงินรวมเสมือนท่ีไม่ไดต้รวจสอบของ CPRD และ

บริษัทย่อย สาํหรบัปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 โดยยังไม่ไดถู้กเผยแพร่ต่อ

สาธารณชน  

1.9 มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และเกณฑท์ี่ใช้ในการกาํหนดมูลค่ารวมของรายการและสิ่งตอบแทน 

มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทนสาํหรบัธุรกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมด มีมลูคา่รวมประมาณ 217,949,072,250 

บาท  
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เมื่อเง่ือนไขการเขา้ทาํธุรกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมดเสร็จสมบูรณ ์บริษัทฯ จะชาํระค่าตอบแทนการรบั

โอนกิจการทัง้หมดใหแ้ก่ CPRH ดว้ยหุน้สามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ จาํนวน 5,010,323,500 หุน้ ท่ีราคา 

43.50 บาทต่อหุน้ แทนการชาํระดว้ยเงินสด (Payment in Kind) คิดเป็นมลูคา่รวมทัง้สิน้ 217,949,072,250 

บาท โดยไดม้ีการพิจารณาถึงความเหมาะสมของโครงสรา้งเงินทนุ (Capital Structure) ของบริษัทฯ รวมถึง

เป็นมลูคา่ท่ีเป็นไปตามการเจรจากนัระหวา่งคูส่ญัญา โดยอา้งอิงจากการประเมินโดยวิธีคิดลดกระแสเงินสด 

ซึ่งไดม้ีการพิจารณาถึงผลการดาํเนินงานและปัจจัยอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง และวิธีเปรียบเทียบกับราคาตลาดกับ

บรษัิทท่ีประกอบธุรกิจใกลเ้คียง  

ในการนี ้ภายหลงัจากท่ีบริษัทฯ ไดข้ายหุน้สามญัเพ่ิมทนุแบบเฉพาะเจาะจงใหแ้ก่ CPRH และผูถื้อหุน้ของ 

CPRH ไดร้บัโอนหุน้ของบรษัิทฯ มาภายใตก้ระบวนการชาํระบญัชีของ CPRH แลว้ ผูถื้อหุน้ของ CPRH ไดแ้ก่ 

CPALL CPH และ CPM จะถือหุ้นทัง้ทางตรงและทางออ้มในสัดส่วนรอ้ยละ 65.97 รอ้ยละ 20.43 และ  

รอ้ยละ 10.21 ของหุน้ท่ีออกและเรยีกชาํระแลว้ทัง้หมดของบรษัิทฯ ตามลาํดบั 

1.10 มูลค่าของสินทรัพยท์ี่ได้มา 

สนิทรพัยท่ี์บรษัิทฯ ไดม้าจากธุรกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมด มีมลูคา่ประมาณ 217,949,072,250 บาท 

1.11 เหตุผลเชิงกลยุทธ ์(Strategic Rationale) และผลประโยชนท์ีค่าดว่าจะเกดิกับบริษัทฯ 

1.11.1 เหตผุลเชิงกลยทุธ ์(Strategic Rationale) 

หลกัการและวตัถปุระสงคห์ลกั – การสรรคส์รา้งช่องทางออนไลนแ์ละออฟไลน ์(Online-to-Offline 

หรอื O2O) สาํหรบัธุรกิจสนิคา้อปุโภคบริโภคประเภทอาหารสดทีเ่ป็นผูน้าํในภูมิภาคเอเชียใต ้และ

เอเชียตะวนัออกเฉยีงใต ้ 

บริษัทฯ เห็นว่าการเขา้ซือ้กิจการของ CPRH จะนาํไปสูก่ารปรบัโฉมทางธุรกิจของบรษัิทฯ ซึ่งจะทาํ

ใหเ้กิดการปรบัเปลี่ยนรูปแบบการดาํเนินธุรกิจท่ีสง่เสริมเกือ้หนนุซึ่งกนัและกันโดยคาํนึงถึงลกูคา้

เป็นสาํคัญผ่านการนาํเสนอประสบการณ์การจับจ่ายท่ีครบครนั สะดวกสบาย พรอ้มดว้ยการ

บรกิารผา่นรูปแบบดิจิทลั 

การเขา้ทาํธุรกรรมครัง้นีอ้ยูภ่ายใตห้ลกัการท่ีสาํคญัดงัตอ่ไปนี ้

(1) การเป็นธุรกิจค้าปลีกค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคที่มุ่งเน้นจําหน่ายผลิตภัณฑ์

อาหารสด: การนาํเสนอผลิตภัณฑอ์าหารสดไปสู่ลูกคา้ของบริษัทฯ ผ่านช่องทางท่ี

สะดวกสบายในราคาท่ีคุม้คา่ 

(2) การมอบประสบการณจ์ับจ่ายอยา่งไร้รอยต่อแก่ลูกค้ากลุ่ม Business-to-Business 

(“B2B”) และ Business-to-Customer (”B2C”): ผ่านเครือขา่ยรา้นคา้ของบริษัทฯ ทัง้ใน

ธุรกิจศนูยจ์าํหน่ายสินคา้แบบชาํระเงินสดและบริการตนเอง (Cash and Carry) ไฮเปอร์

มารเ์ก็ต ซูเปอรม์ารเ์ก็ต มินิซูเปอรม์ารเ์ก็ต และศนูยก์ารคา้ 

(3) การยกระดับแพลตฟอรม์ของบริษัทฯ จากผู้ประกอบการชั้นนําในประเทศไทย สู่

การเป็นผู้นําในระดับภูมิภาค: การนาํจุดแข็งของแต่ละธุรกิจของบริษัทฯ กา้วเขา้สู่

ตลาดท่ีเติบโตอยา่งรวดเรว็ของภมูิภาคเอเชีย 
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(4) การมอบประสบการณจ์ับจ่ายที่เหนือระดับในรูปแบบ O2O สาํหรับสินค้าอุปโภค

บริโภคประเภทอาหารสด: การใชป้ระโยชนจ์ากระบบนิเวศนท์างธุรกิจของกลุ่มบริษัท 

เพ่ือนาํเสนอประสบการณก์ารจบัจ่ายท่ีครบวงจร และเขา้ถึงลกูคา้และธุรกิจต่าง ๆ ในทกุ

ความตอ้งการในชีวิตประจาํวนั 

(5) การเป็นคู่ค้าทางธุรกิจที่เชื่อถือได้สําหรับเจ้าของธุรกิจรายย่อย: การเพ่ิม

ประสิทธิภาพในระบบห่วงโซอ่ปุทาน (Supply Chain) และผลผลิตผ่านระบบดาํเนินงาน

ดิจิทลั จากการขยายธุรกิจของบริษัทฯ รวมไปถึงการสรา้งแพลตฟอรม์ท่ีมีขนาดใหญ่ขึน้

เพ่ือสนบัสนนุการเติบโตทางธุรกิจสาํหรบัเจา้ของธุรกิจรายยอ่ย ซึง่เป็นคูค่า้ทางธุรกิจของ

บรษัิทฯ 

(6) การเสริมสร้างความมุ่งม่ันด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ: ความมุ่งมั่นในเป้าหมาย

ดา้นสิ่งแวดลอ้มและสงัคม – การลดขยะอาหาร การลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก และ

การลงทนุในเทคโนโลยีท่ียั่งยืนมากขึน้ 

บริษัทฯ เช่ือว่า ธุรกรรมครัง้นีจ้ะนาํมาซึ่งผลประโยชน์เชิงกลยุทธ์ท่ีชัดเจนและโดดเด่นหลาย

ประการสาํหรบัธุรกิจของบรษัิทฯ และผูม้ีสว่นไดเ้สยีของบรษัิทฯ ดว้ยศกัยภาพในการสรา้งมลูคา่ใน

ระยะยาว 

การสรา้งแพลตฟอรม์สาํหรบัธุรกิจสนิคา้อปุโภคบรโิภคประเภทอาหารสดทีป่ระกอบไปดว้ยรูปแบบ

ธุรกิจทีส่นบัสนนุเกือ้กูลกนั 

บริษัทฯ จะกลายเป็นผูน้าํในแพลตฟอรม์ O2O1 ทัง้ในแบบ B2B และ B2C ในภูมิภาคท่ีธุรกิจคา้

ปลกีคา้สง่สนิคา้อปุโภคบรโิภคมีขนาดใหญ่และเติบโตอยา่งรวดเรว็ 

ปัจจุบนั บริษัทฯ เป็นผูน้าํในธุรกิจคา้สง่ B2B ในภมูิภาคเอเชียใตแ้ละเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้โดย

ดาํเนินธุรกิจในประเทศไทย กมัพชูา อินเดีย เมียนมา และจีน สว่น CPRD เป็นหนึง่ในผูน้าํในธุรกิจ

คา้ปลีก B2C ในประเทศไทยและมาเลเซีย ธุรกิจของทัง้สองบริษัทจะทาํใหเ้กิดแพลตฟอรม์ท่ีมี

ขนาดใหญ่ในระดบัภมูิภาค และเป็นการประสานรวมศกัยภาพของรูปแบบรา้นคา้ท่ีเกือ้หนนุกนัทัง้

ในรูปแบบ B2B และ B2C โดยทัง้สองรูปแบบธุรกิจมีแบรนดร์า้นคา้ท่ีนาํเสนอประโยชนแ์ก่ลกูคา้ใน

ลกัษณะท่ีแตกต่างกนัอย่างชดัเจน อนัจะช่วยเพ่ิมความแข็งแกรง่แก่จดุเด่นดา้นศกัยภาพและการ

เขา้ถึงของธุรกิจของกลุม่บริษัทใหด้ียิ่งขึน้ ทัง้บริษัทฯ และ CPRD จะนาํจุดเด่นของแต่ละธุรกิจมา

รวมกันทัง้ในดา้นสินคา้อาหารสดและสินคา้ภายใตต้รายี่หอ้ของรา้น (Private Label) ซึ่งบริษัทฯ 

คาดวา่จะเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัในการผลกัดนัการเติบโตในอนาคต  

ทั้งนี ้ธุรกิจของบริษัทฯ จะเพ่ิมขีดความสามารถในการให้บริการลูกค้าตลอดทั่วภูมิภาคผ่าน

ช่องทางหลากหลายรูปแบบ เพ่ือนาํเสนอผลติภณัฑท่ี์เป่ียมดว้ยคณุภาพ ความปลอดภยั และความ

คุม้คา่ 

  

                                                      
1 อา้งอิงจากรายงานของยโูรมอนิเตอร ์(Euromonitor) ในแงข่องยอดขายในปี 2563 ในภมิูภาคเอเชียใตแ้ละเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
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การดาํเนินธุรกิจในตลาดที่มีศกัยภาพสูงสาํหรบัการเติบโตของธุรกิจคา้ปลีกคา้ส่งสินคา้อุปโภค

บรโิภคสมยัใหม่ 

บริษัทฯ ดาํเนินธุรกิจในหนึ่งในตลาดท่ีมีขนาดใหญ่ เติบโตอย่างรวดเร็ว และเป็นหนึ่งในตลาดท่ีมี

ศกัยภาพสงูท่ีสดุในโลกสาํหรบัธุรกิจคา้ปลกีคา้สง่สนิคา้อปุโภคบรโิภค ทัง้ในแง่ของศกัยภาพการใช้

จ่าย และยังเป็นตลาดท่ีมีแนวโน้มการเติบโตในด้านมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อ

ประชากร (GDP per Capita) และอตัราการเขา้ถึงของการคา้สมยัใหม่ในสินคา้อุปโภคบริโภค 1

2 

บริษัทฯ เห็นว่าเมื่อการเขา้ทาํธุรกรรมครัง้นีเ้สร็จสิน้ ความครอบคลมุและขนาดของธุรกิจคา้สง่คา้

ปลีกของบริษัทฯ จะทาํใหบ้ริษัทฯ มีขีดความสามารถในการใชป้ระโยชนอ์ยา่งสงูสดุจากฐานธุรกิจ

ท่ีแข็งแกร่งในประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย ในการปรบัใชก้ลยุทธ์การขยายธุรกิจในระดบั

ภมูิภาค 

บริษัทฯ เช่ือว่าจุดเด่นของบริษัทฯ ในดา้นการนาํเสนอผลิตภัณฑท่ี์หลายหลากครบครนัและมี

รา้นคา้ในรูปแบบตา่ง ๆ ตลอดจนประสบการณแ์ละความเช่ียวชาญของทีมผูบ้ริหาร จะผลกัดนัขีด

ความสามารถในการสรา้งความเติบโตของธุรกิจตลอดทั่วภมูิภาค ดว้ยจดุแข็งดา้นรูปแบบรา้นคา้

และแบรนดร์า้นคา้ท่ีหลากหลาย จะทาํใหบ้รษัิทฯ สามารถปรบัใชก้ลยทุธแ์ละแผนการขยายธุรกิจท่ี

เฉพาะเจาะจง ซึง่รวมถึงการปรบัใชรู้ปแบบรา้นคา้ท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัแนวโนม้และพลวตัของ

ตลาด 

โดยสรุป ตลาดทั่วทัง้ภูมิภาคเอเชียช่วยเพ่ิมโอกาสการเติบโตของธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดทัง้

ภมูิภาคในระยะยาว 

การขบัเคลือ่นการพฒันาระบบดาํเนนิงานดจิิทลั และธุรกิจ O2O  

บรษัิทฯ เช่ือวา่การปรบัเปลีย่นสูย่คุแหง่การดาํเนินธุรกิจแบบดิจิทลัจะเป็นปัจจยัขบัเคลือ่นหลกัของ

ธุรกิจคา้ส่งคา้ปลีกสินคา้อุปโภคบริโภคในอนาคต ทัง้นี ้จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของ 

COVID-19 ไดเ้รง่ใหเ้กิดการปรบัเปลีย่นท่ีรวดเรว็ยิ่งขึน้ในตลาดของธุรกิจตา่งๆ ทั่วภมูิภาค บรษัิทฯ 

เช่ือว่า การพัฒนารูปแบบธุรกิจท่ีมีขนาดและความอเนกประสงค์ท่ีเหมาะสมเป็นส่วนสาํคัญ

ประการหนึง่ในการสรา้งสรรคป์ระสบการณก์ารจบัจ่ายในรูปแบบ O2O ท่ีสะดวกสบายใหแ้ก่ลกูคา้ 

และบรษัิทฯ มีแผนท่ีจะปรบัใชโ้ครงการเชิงกลยทุธใ์หมห่ลายโครงการ เช่น 

(1) โครงการลงทนุในแพลตฟอรม์ตลาดซือ้ขาย B2B เพ่ือใหบ้รกิารการจบัจ่ายท่ีครบครนัและ

ตอบโจทยใ์นท่ีเดียวต่อลกูคา้ (One-stop Shopping and Supply Solutions) พรอ้มดว้ย

บริการเพ่ิมมูลค่าสาํหรบัลกูคา้โรงแรม รา้นอาหาร และธุรกิจจัดเลีย้ง (HoReCa) และ

ลกูคา้ประเภท SME 

(2) การพฒันาแพลตฟอรม์ตลาดซือ้ขาย B2C ท่ีใหบ้ริการต่าง ๆ แก่ลกูคา้ เช่น การจบัจ่ายท่ี

แสนสะดวกสบายเพียงคลิกเดียวแก่ลกูคา้ (One-click Shopping) และการบริการจดัสง่

สนิคา้อาหารสดท่ีรวดเรว็ และ 

                                                      
2 อา้งอิงจากรายงานของยโูรมอนิเตอร ์(Euromonitor) ในแง่ของการใชจ้่าย มลูค่าผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศตอ่หวัประชากร (GDP 

per capita) และอตัราการเขา้ถึงของการคา้สมยัใหมใ่นสินคา้อปุโภคบรโิภค 
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(3) การจัดทาํระบบนิเวศน ์Business-to-Business-to-Customer (“B2B2C”) ซึ่งจะมีการ

ร่วมดาํเนินงานกับคู่คา้ทางธุรกิจท่ีเป็นผูป้ระกอบการรายย่อย เพ่ือปรบัใชร้ะบบงานท่ี

ทันสมัยและเขา้ถึงไดด้ว้ยระบบดิจิทัลสาํหรบัช่องทางการขายของกลุ่มคู่คา้ดังกล่าว 

นอกเหนือไปจากการนําเสนอกลุ่มผลิตภัณฑ์ท่ีหลากหลายยิ่งขึน้ ซึ่งจะช่วยเสริม

ประสทิธิภาพการดาํเนินธุรกิจของคูค่า้ดงักลา่วตอ่ไป 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีโครงการสรา้งรายไดเ้พ่ิมเติมจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบ

ขอ้มลูของบริษัทฯ ดว้ยการใหบ้ริการดา้นเทคโนโลยีและขอ้มลู (Tech-as-a-Service) แก่ผูค้า้ปลกี

รายย่อยอ่ืน และยงัสรา้งรายไดจ้ากแหลง่ทรพัยากรขอ้มลูท่ีสาํคญัของบริษัทฯ นอกเหนือจากการ

ใหบ้รกิารเทคโนโลยีดา้นการโฆษณาแกแ่บรนดส์นิคา้ตา่ง ๆ  

การใชป้ระโยชนจ์ากพอรต์อสงัหารมิทรพัยข์นาดใหญ่ทีม่ีศกัยภาพในการเพิ่มมูลคา่ 

CPRD เป็นเจ้าของและดาํเนินธุรกิจบริหารพืน้ท่ีเช่าในศูนย์การค้าชั้นนาํทั่วประเทศไทยและ

ประเทศมาเลเซีย โดยมีพอรต์อสงัหาริมทรพัยท่ี์มีพืน้ท่ีเช่าขนาดใหญ่ในศนูยก์ารคา้ท่ีมีรา้นไฮเปอร์

มารเ์ก็ตของ CPRD เป็นรา้นคา้หลกั ทัง้นี ้ศนูยก์ารคา้ของ CPRD ตัง้อยู่ในทาํเลท่ีเหมาะสมทัง้ใน

แง่จาํนวนกลุม่ผูบ้ริโภคเป้าหมายและความสะดวกในการเขา้ถึงเครือข่ายของระบบขนสง่มวลชน 

ธุรกิจบริหารพืน้ท่ีเช่าในศูนยก์ารคา้ของบริษัทฯ นอกจากจะเป็นแหล่งรายไดท่ี้มีความมั่นคงดว้ย

องคป์ระกอบของกลุ่มผูเ้ช่าท่ีประกอบธุรกิจประเภทต่าง ๆ ท่ีหลายหลากและสมดุลแลว้ ยงัเป็น

องคป์ระกอบสาํคญัในการสรา้งสรรคบ์รรยากาศและประสบการณก์ารใชบ้ริการท่ีเป็นท่ีช่ืนชอบ

ใหแ้ก่ผูบ้รโิภค พอรต์ศนูยก์ารคา้ของบรษัิทฯ นอกจากจะแสดงใหเ้ห็นถึงศกัยภาพในการเพ่ิมคณุคา่

ในอนาคตดว้ยโครงการปรบัโฉมและรูปแบบบริการใหม ่ๆ  (เช่น การปรบัองคป์ระกอบรา้นคา้ปลกี

ในศนูยก์ารคา้ บริการครวัรา้นอาหาร (Cloud Kitchen) และศนูยอ์าหาร) ยงัมีศกัยภาพอ่ืน ๆ  ท่ีจะ

นาํมาต่อยอดเพ่ิมคณุคา่ทางทรพัยส์ินอีกมากในอนาคต นอกจากนี ้เน่ืองจากทรพัยส์ินต่าง ๆ  ของ

บริษัทฯ ตัง้อยู่ในทาํเลท่ีตัง้ท่ีโดดเด่น ดงันัน้ ทรพัยส์ินเหล่านีจ้ึงมอบโอกาสในการเพ่ิมมูลค่าโดย

อาศยัความเช่ียวชาญดา้นการบรหิารทรพัยส์นิของ CPRD 

การใชป้ระโยชนสู์งสดุจากขีดความสามารถของกลุ่ม CPG  

บริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม CPG ซึ่งมีการดาํเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ต่าง ๆ  ใน

หลากหลายประเทศทัง้ในระดบัภมูิภาคและระดบัโลก รวมถึงธุรกิจการเกษตร ธุรกิจการผลติอาหาร 

ธุรกิจการสื่อสารโทรคมนาคม ธุรกิจอีคอมเมิรซ์ (E-commerce) และดิจิทลั ธุรกิจโลจิสติกสแ์ละ

ระบบห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) และธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์บริษัทฯ เช่ือว่า บริษัทฯ 

สามารถประสานการดาํเนินงานและศกัยภาพทางธุรกิจกบับริษัทต่าง ๆ ในกลุ่ม CPG เพ่ือสรา้ง

มูลค่าทางธุรกิจในระยะยาว ดว้ยการผลกัดันส่งเสริมอุปสงคข์องลูกคา้และการลดค่าใช้จ่าย

โดยรวม 

ทัง้นี ้บรษัิทฯ เช่ือวา่จะกระตุน้อปุสงคข์องลกูคา้ไดด้ว้ยโครงการหลกัตา่ง ๆ ดงันี ้

(1) การใช้ประโยชนจ์ากเครือข่ายคา้ปลีกชัน้นาํของ CPALL ท่ีมีจุดขายกว่า 10,000 แห่ง 

เพ่ือขบัเคลือ่นการปรบัใชก้ลยทุธธุ์รกิจ O2O ของบรษัิทฯ 

(2) การใชป้ระโยชนจ์ากระบบงานหว่งโซค่ณุคา่อาหารท่ีครบวงจรของ CPF ในการขบัเคลือ่น

การเติบโตในธุรกิจกลุม่สนิคา้อาหารสด และ 
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(3) การใชก้ารวิเคราะหข์อ้มูลและขีดความสามารถดา้นปัญญาประดิษฐ์ของธุรกิจสื่อสาร

โทรคมนาคม ธุรกิจดิจิทลั และกระเป๋าเงินอิเลก็ทรอนิกส ์(Digital Wallet) ของกลุม่ CPG 

ในการขบัเคลือ่นการเติบโตของธุรกิจ ดว้ยการใชข้อ้มลูเชิงลกึ (Big Data) ระบบชาํระเงิน

ดิจิทัล และการใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มูลเชิงลึกเพ่ือส่งเสริมประสบการณข์องลกูคา้ของ

บรษัิทฯ 

บรษัิทฯ เช่ือวา่จะใชป้ระโยชนส์งูสดุจากตน้ทนุดว้ยโครงการหลกัตา่ง ๆ ดงันี ้

(1) การใช้ขีดความสามารถดา้นงานโลจิสติกสข์องกลุ่ม CPG ในการจัดส่งสินคา้ใหถ้ึงท่ี

หมายของลูกคา้ ซึ่งบริษัทฯ เช่ือว่าเป็นปัจจัยหลกัต่อความสาํเร็จในธุรกิจ O2O ของ

บรษัิทฯ 

(2) การใชป้ระโยชนจ์ากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นธุรกิจคา้

ปลกีของกลุม่ CPG เพ่ือสนบัสนนุการลดคา่ใชจ้่ายในการดาํเนินงานโดยรวม และ 

(3) การลดค่าใชจ้่ายสาํหรบัการจัดหาลกูคา้ใหม่ เช่น การขายขา้ม (Cross-selling) ใหแ้ก่

ฐานลกูคา้ของกลุม่ CPG  

การผลกัดนัศกัยภาพในการไดร้บัประโยชนจ์ากการลดค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิงานผา่นโครงการ

เพิ่มประสทิธิภาพและการปรบัปรุงขัน้ตอนการดาํเนนิงาน 

บริษัทฯ เช่ือว่าบริษัทฯ จะไดร้บัประโยชนจ์ากการลดค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงานและการเพ่ิม

ประสทิธิภาพในหลายสว่นธุรกิจ ดงันี ้

(1) การใชป้ระโยชนจ์ากจุดแข็งของกลุ่มบริษัทในดา้นประสิทธิภาพของห่วงโซ่คณุค่า และ

ความเป็นเลศิในการจดัหาแหลง่สนิคา้ 

(2) การพฒันาผูผ้ลติและจดัจาํหนา่ยสนิคา้ SME – การปรบัปรุงประสทิธิภาพการดาํเนินงาน

ของผูผ้ลติและจดัจาํหนา่ยสนิคา้รายเลก็ เพ่ือทาํใหไ้ดม้ีขอ้เสนอท่ีไดป้ระโยชนท์ัง้สองฝ่าย  

(3) การเพ่ิมประสิทธิภาพและลดค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงานของระบบสาํหรบัหน่วยงาน

สนบัสนนุ (back-office) รวมทัง้ ระบบดา้น IT ท่ีคลอ่งแคลว่วอ่งไว และในสว่นงานอ่ืน ๆ 

(4) การเพ่ิมประสทิธิภาพดา้นโลจิสติกสใ์นการจดัสง่สนิคา้ระยะกลางและไปจนถึงปลายทาง  

(5) การบรรลปุระสทิธิภาพการดาํเนินงานในระดบัผูค้า้ปลกีระดบัโลก 

บรษัิทฯ เลง็เห็นถึงโอกาสสาํหรบัการเพ่ิมประสทิธิภาพและและลดคา่ใชจ้่ายในการดาํเนินงานเรือ่ง

ระบบงาน ระบบโลจิสติกส ์ในระยะเวลาอนัใกล ้โดยคาดการณว์า่จะสามารถประหยดัไดถ้ึง 2.7 

พนัลา้นบาทโดยประมาณ ภายในปี 2566 ทัง้นี ้บรษัิทฯ จะดาํเนินการเสาะแสวงหาโอกาสในการ

สรา้งมลูคา่เพ่ิมอ่ืนๆ อยา่งตอ่เน่ือง  

การสรา้งสรรคค์ณุค่าแก่ผูม้ีสว่นไดเ้สยีทัง้หมดของบรษิัทฯ ซ่ึงรวมถงึสิ่งแวดลอ้มและสงัคม 

บริษัทฯ เช่ือมั่นวา่ธุรกรรมครัง้นีจ้ะเป็นไปเพ่ือประโยชนข์องผูม้ีสว่นไดเ้สียของบริษัทฯ สรา้งคณุคา่

แก่ผูบ้รโิภค ผูป้ระกอบธุรกิจรายยอ่ย พนกังาน และผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ 
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ในส่วนของผูบ้ริโภคนัน้ บริษัทฯ มีแผนการนาํเสนอกลุ่มผลิตภณัฑต์่าง ๆ ท่ีมีคุณภาพ ในราคาท่ี

เหมาะสม โดยเฉพาะสินคา้ในกลุ่มอาหารสด และนาํเสนอธุรกิจ O2O ท่ีเหนือระดบั รวมถึงปรบั

รูปแบบการใหบ้รกิารดา้นการจบัจา่ยท่ีเหมาะสมกบัลกูคา้แตล่ะกลุม่ 

สาํหรบัคู่คา้ท่ีเป็นผูป้ระกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง (SME) ทัง้ท่ีเป็นผูผ้ลิตและจดัจาํหน่าย

และผูซ้ือ้สินคา้ของบริษัทฯ บริษัทฯ จะปรบัใชแ้ผนงานเพ่ิมประสิทธิภาพการดาํเนินธุรกิจของคูค่า้

ดงักลา่วดว้ยระบบดิจิทลัและรูปแบบท่ีทนัสมยัยิ่งขึน้ เพ่ือเช่ือมต่อกับระบบนิเวศนท์างธุรกิจของ

บริษัทฯ บริษัทฯ มุ่งปรับใช้แผนงานการเป็นคู่ค้าทางธุรกิจระยะยาวสาํหรับลูกค้าทั้งท่ีเป็น

ผูป้ระกอบการ SME และผูผ้ลิต และผูผ้ลิตและจาํหน่ายสินคา้ในทอ้งถ่ิน เพ่ือผลกัดนัการเติบโต

ของลูกค้า โดยจัดหาช่องทางทําการตลาดผลิตภัณฑ์ของลูกค้าสู่ตลาดปลายทางท่ีใหญ่ขึน้

ครอบคลมุทั่วประเทศไทยและสว่นอ่ืนในภมูิภาคเอเชีย ซึ่งบริษัทฯ เช่ือมั่นว่าแผนงานดงักลา่วยงั

ช่วยเพ่ิมและรกัษาการจา้งงานในทอ้งถ่ินอีกดว้ย 

บริษัทฯ จะใชป้ระโยชนจ์ากความเช่ียวชาญและประสบการณข์องพนกังานของบริษัทฯ ทัง้หมด 

โดยสรา้งโอกาสในการพฒันาและความกา้วหนา้ทางวิชาชีพแกพ่นกังานใหเ้ติบโตไปพรอ้มกบัธุรกิจ

ของบรษัิทฯ 

นอกเหนือไปจากการประกอบกิจการภายใตห้ลกัธรรมาภิบาลท่ีเขม้แข็ง บริษัทฯ จะยงัคงผลกัดนั

นโยบายดา้นสิง่แวดลอ้มและสงัคมตอ่ไป 

งานหลกัดา้นสิง่แวดลอ้มท่ีบรษัิทฯ มุง่เนน้ ไดแ้ก ่

(1) การลดการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจก 

(2) การลดขยะอาหาร และ 

บรษัิทฯ มุง่มั่นในการสรา้งคณุคา่แก่สงัคม ดงันี ้

(1) การนาํเสนอทางเลือกของอาหารท่ีมีคุณภาพสูงและปลอดภัยต่อผู้บริโภคในราคาท่ี

เหมาะสม และ 

(2) การจดัหาสนิคา้และวตัถดุิบอยา่งมีจรยิธรรม 

บริษัทฯ ยงัคงดาํเนินงานตามแนวปฏิบตัิดา้นการกาํกบัดแูลกิจการอย่างเขม้งวด บริษัทฯ มุ่งท่ีจะ

สรา้งการจา้งงาน และสรา้งโอกาสแก่ชมุชนทอ้งถ่ิน และสรา้งคณุค่าใหแ้ก่ผูผ้ลิตและจดัจาํหน่าย

สนิคา้ของบรษัิทฯ ไปพรอ้มกนั 

ประการสดุทา้ย ธุรกรรมครัง้นีค้าดว่าจะเป็นการสรา้งแพลตฟอรม์ของประเทศไทยสาํหรบัการใช้

ประโยชน์สูงสุดจากศักยภาพการเติบโตของธุรกิจของบริษัทฯ ทั่วทั้งภูมิภาคเอเชีย ตลอดจน

ขบัเคลือ่นคณุคา่ในระยะยาวสาํหรบัผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีของบรษัิทฯ ซึง่รวมถึงผูถื้อหุน้ตอ่ไป 

1.11.2 ประโยชนท่ี์คาดวา่จะเกิดกบับรษัิทฯ 

ธุรกรรมนีเ้ป็นการเพ่ิมความแข็งแกรง่ใหก้บับริษัทฯ และ CPRD และสง่เสริมกลยทุธร์ะยะยาวของ

บริษัทฯ เพ่ือกา้วสูก่ารเป็นผูน้าํในธุรกิจคา้ปลีกคา้สง่ และขยายขอบเขตการดาํเนินธุรกิจในระดบั

ภมูิภาค อีกทัง้ เพ่ือช่วยยกระดบัอตุสาหกรรมอาหารใหม้ีความทนัสมยัมากยิ่งขึน้ เพ่ือตอบสนอง

ต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว (โดยเฉพาะอย่างยิ่งพฤติกรรมการจับจ่ายของ
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ผู้บริโภคซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของ COVID-19) ทั้งใน

ระดบัประเทศและในระดบัภมูิภาค พรอ้มทัง้สรา้งประโยชนใ์หแ้ก่ผูม้ีสว่นไดเ้สยีในทกุภาคสว่น โดย

การปรบัโครงสรา้งภายในและการปรบัโครงสรา้งทางธุรกิจเพ่ือใหบ้รรลวุตัถปุระสงคด์งักลา่ว โดยมี

รายละเอียดท่ีสาํคญัดงัตอ่ไปนี ้

1. เพ่ือส่งเสริมใหภ้ายหลงัการเขา้ทาํธุรกรรมนี ้บริษัทฯ มีความแข็งแกร่งในการกา้วสูก่าร

เป็นผูน้าํในธุรกิจคา้ปลกีคา้สง่สนิคา้อปุโภคบรโิภค และขยายขอบเขตการดาํเนินธุรกิจใน

ระดบัภมูิภาค และเป็นบรษัิทไทยท่ีมีศกัยภาพและความสามารถทดัเทียมท่ีจะแขง่ขนักบั

ผูป้ระกอบการในระดบัภมูิภาคเอเชีย พรอ้มสรา้งโอกาสและมลูคา่ใหแ้ก่ผูม้ีสว่นไดเ้สียใน

ประเทศในทกุภาคสว่น 

2. เพ่ือต่อยอดใหบ้รษัิทฯ เป็นหนึ่งในผูป้ระกอบการธุรกิจคา้ปลกีคา้สง่รายแรกในภมูิภาค ท่ี

เป็นผูน้าํในโมเดลธุรกิจท่ีผสมผสานระหว่างช่องทางออนไลนแ์ละออฟไลน ์(Online to 

Offline หรอื O2O) โดยการพฒันาแพลตฟอรม์อีคอมเมิรซ์ (e-commerce platform) เพ่ือ

เพ่ิมความสามารถในการแข่งขนักบับริษัทอีคอมเมิรซ์ หรือบริษัทเทคโนโลยีระดบัสากล

ตา่ง ๆ ท่ีเขา้มาแขง่ขนัในประเทศไทยได ้และใชป้ระโยชนจ์ากเครอืขา่ยรา้นคา้ทั่วประเทศ 

3. เพ่ิมรายไดร้วมถึงโอกาสในการเติบโตใหก้ับบริษัทฯ เน่ืองจาก กลุ่มโลตสัสเ์ป็นหนึ่งใน

ผูน้าํรา้นคา้ปลีกสินคา้อุปโภคบริโภคซึ่งมีรูปแบบรา้นคา้ท่ีหลากหลาย ประกอบดว้ย

รา้นคา้ไฮเปอรม์ารเ์ก็ต ซูเปอรม์ารเ์ก็ต และ มินิซูเปอรม์ารเ์ก็ต อันจะช่วยเพ่ิมความ

สะดวกสบายและช่วยใหล้กูคา้เขา้ถึงไดง้่าย รวมถึงยงัมีโอกาสท่ีจะเพ่ิมประสิทธิภาพใน

การดาํเนินงาน รวมถึงการบรหิารจดัการระบบหว่งโซอ่ปุทาน (Supply Chain) ตา่ง ๆ 

4. ทาํใหธุ้รกิจของบรษัิทฯ มีความครอบคลมุมากยิ่งขึน้ โดย จะทาํใหบ้รษัิทฯ สามารถขยาย

ขอบเขตการประกอบธุรกิจ กลุม่ผลิตภณัฑแ์ละบริการ และฐานลกูคา้ของบริษัทฯ ไปยงั

ธุรกิจท่ีเน้นลูกค้าค้าปลีกมากยิ่งขึน้ โดยกลุ่มโลตัสสย์ังมีช่องทางการจัดจําหน่ายท่ี

หลากหลาย และครอบคลมุในทกุภมูิภาคของประเทศไทย และประเทศมาเลเซีย รวมถึง

บริษัทฯ มีโอกาสไดร้บัผลตอบแทนจากรายไดจ้ากธุรกิจบริหารพืน้ท่ีเช่าในศนูยก์ารคา้ทัง้

ในประเทศไทยและมาเลเซียท่ีดาํเนินการโดยกลุม่โลตสัส ์

5. ช่วยก่อให้เกิดการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมอาหาร รวมถึงห่วงโซ่

อปุทานอาหาร (Food Supply Chain) ใหม้ีความทนัสมยัมากยิง่ขึน้ เช่ือมโยงทกุภาคสว่น

เขา้ดว้ยกันตัง้แต่ ผูผ้ลิต ภาคธุรกิจต่าง ๆ ตลอดจนผูบ้ริโภค ส่งเสริมใหส้ินคา้อุปโภค

บริโภคสามารถเขา้ถึงไดง้่ายขึน้ อีกทัง้ ยงัใหค้วามสาํคญัแก่ ความปลอดภยั สขุอนามยั 

และคณุภาพของอาหารตัง้แตก่ารผลิตถึงการจดัจาํหนา่ย เพ่ือช่วยใหบ้คุลากรในสงัคมมี

คณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้อยา่งยั่งยืน 

6. ใหก้ารสนบัสนนุผูผ้ลติรายยอ่ย และกลุม่ธุรกิจขนาดกลางและเลก็ (SME) ภายในประเทศ 

อาทิ การสง่เสรมิใหผู้ผ้ลติรายยอ่ย และกลุม่ SME ภายในประเทศ มีการขายและสง่ออก

สนิคา้ไปยงัตลาดตา่งประเทศ อนัรวมไปถงึการสรา้งงานสรา้งอาชีพ และใหก้ารสนบัสนนุ

ในดา้นต่าง ๆ ใหผู้ป้ระกอบการภายในประเทศมีการเติบโตอย่างยั่งยืน เพ่ือเป็นแรงขบั

เคลือ่นท่ีสาํคญัทางเศรษฐกิจของประเทศ  
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7. บริษัทฯ จะเป็นสว่นสาํคญัหนึ่งในการดงึดดูนกัลงทนุทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ ใหม้ี

ความสนใจในบริษัทไทย โดยเฉพาะธุรกิจท่ีมีความทันสมัย และการขับเคลื่อนดว้ย

เทคโนโลยี อีกทัง้เป็นการยกระดบัความน่าสนใจของตลาดทนุไทยท่ีมีบริษัทจดทะเบียน 

เป็นผูป้ระกอบการชัน้นาํระดบัภมูิภาค 

1.12 เงือ่นไขในการเข้าทาํรายการ  

ธุรกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมดและธุรกรรมการจดัสรรหุน้เพ่ือตอบแทนการรบัโอนกิจการทัง้หมดนัน้ จะ

เกิดขึน้ต่อเมื่อเง่ือนไขบงัคบัก่อน ตามท่ีระบุไวใ้นสญัญาโอนกิจการทัง้หมด รวมถึงขอ้ตกลง และเอกสาร 

อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมดงักลา่วเสรจ็สมบรูณ ์โดยเง่ือนไขบงัคบัก่อนท่ีสาํคญัสามารถสรุปไดด้งัตอ่ไปนี ้

1. ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ มีมติอนมุตัิธุรกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมดและธุรกรรมการจดัสรร

หุน้เพ่ือตอบแทนการรบัโอนกิจการทัง้หมด รวมทัง้อนมุตัิเรื่องต่าง ๆ ท่ีจาํเป็น และ/หรือ เก่ียวขอ้ง

กบัธุรกรรมดงักลา่ว ตามกฎเกณฑต์า่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ของ CPALL มีมติอนมุตัิธุรกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมดและธุรกรรมการจดัสรร

หุน้เพ่ือตอบแทนการรบัโอนกิจการทัง้หมด และการโอนกิจการทัง้หมดของ CPRH รวมถึงอนมุตัิ

การเขา้ทาํสญัญาโอนกิจการทัง้หมด และเรื่องต่าง ๆ ท่ีจาํเป็น และ/หรือ เก่ียวขอ้งกับธุรกรรม

ดงักลา่ว ตามกฎเกณฑต์า่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. ท่ีประชุมคณะกรรมการของ CPF CPM และ CPH มีมติอนุมตัิการโอนกิจการทัง้หมดของ CPRH 

รวมถึงอนมุตัิการเขา้ทาํสญัญาโอนกิจการทัง้หมด และเรือ่งตา่ง ๆ ท่ีจาํเป็น และ/หรอื เก่ียวขอ้งกบั

ธุรกรรมดงักลา่ว ตามกฎเกณฑต์า่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

4. ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทและท่ีประชมุผูถื้อหุน้ของ CPRH มีมติอนมุตัิการโอนกิจการทัง้หมด

ใหแ้ก่บรษัิทฯ รวมถึง การเขา้ทาํสญัญาโอนกิจการทัง้หมด และเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจน

การดาํเนินการอ่ืนใดเพ่ือใหก้ารโอนกิจการทัง้หมดใหแ้ก่บรษัิทฯ เสรจ็สมบรูณ ์

5. ณ วนัท่ีโอนกิจการทัง้หมด ไม่มีเหตกุารณห์รือการกระทาํใด ๆ เกิดขึน้ซึ่งอาจก่อใหเ้กิดผลกระทบ

ในทางลบอย่างมีนยัสาํคญัตอ่กิจการทัง้หมดของ CPRH กิจการของ CPRD บริษัทในกลุม่โลตสัส ์

และบริษัทย่อยท่ี CPRH ถือหุน้อยู่มากกว่ารอ้ยละ 50.00 ขึน้ไปทัง้ทางตรงและออ้ม และ/หรือ 

กิจการของบรษัิทฯ และไมม่ีเหตกุารณใ์ด ๆ  เกิดขึน้ซึง่เป็นการขดัขวางการเขา้ทาํธุรกรรมการรบัโอน

กิจการทัง้หมดและธุรกรรมการจดัสรรหุน้เพ่ือตอบแทนการรบัโอนกิจการทัง้หมด 

6. สาํนกังาน ก.ล.ต. อนมุตัิการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ CPRH ซึ่งเป็นการเสนอขายแบบ

เฉพาะเจาะจงใหแ้ก่บคุคลในวงจาํกดั (Private Placement) 

7. บรษัิทฯ บรษัิทในกลุม่ของบรษัิทฯ CPRH CPRD บรษัิทในกลุม่โลตสัส ์และบรษัิทยอ่ยท่ี CPRH ถือ

หุน้อยู่มากกว่ารอ้ยละ 50.00 ขึน้ไปทัง้ทางตรงและออ้ม ไดร้บัความยินยอม อนุญาต ตกลง หรือ

การผ่อนผนัท่ีตอ้งไดร้บัจากลกูคา้ คู่คา้ เจา้หนีท้างการเงิน หรือคู่สญัญาท่ีเป็นบคุคลภายนอกของ

บรษัิทฯ บรษัิทในกลุม่ของบรษัิทฯ CPRH CPRD บรษัิทในกลุม่โลตสัส ์และบรษัิทยอ่ยท่ี CPRH ถือ

หุน้อยู่มากกว่ารอ้ยละ 50.00 ขึน้ไปทัง้ทางตรงและออ้ม สาํหรบัธุรกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมด

และธุรกรรมการจดัสรรหุน้เพ่ือตอบแทนการรบัโอนกิจการทัง้หมด  
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8. เพ่ือให ้CPRH สามารถโอนหุน้ใน CPRD ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทรพัยส์ินของ CPRH ใหแ้ก่บริษัทฯ 

ตามสญัญาโอนกิจการทัง้หมดได ้บริษัทฯ จะลงนามในหนงัสือคํา้ประกนั เพ่ือใหห้ลกัประกนัหนี ้

เงินกูบ้างสว่นของ CPRD(1) ตามแบบท่ีเจา้หนีข้อง CPRD และ บรษัิทฯ จะตกลงกนั โดยหนงัสอืคํา้

ประกนัดงักลา่วจะมีผลใชบ้งัคบัเมื่อบรษัิทฯ ไดร้บัโอนหุน้ของ CPRD มาจาก CPRH แลว้ 

1.13 ลักษณะและขอบเขตของสว่นได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวโยงกนั 

CPRH เป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบรษัิทฯ เน่ืองจาก (ก) CPRH มีผูถื้อหุน้รายใหญ่ คือ CPALL ซึง่เป็นผูถื้อ

หุน้รายใหญ่ของบริษัทฯ โดย CPALL ถือหุน้ใน CPRH จาํนวน 797,918,298 หุน้ คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 

40.00 ของสิทธิออกเสยีงทัง้หมดใน CPRH (ข) CPRH มีผูถื้อหุน้รายใหญ่ คือ CPM ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่

โดยออ้มของบรษัิทฯ และเป็นบรษัิทยอ่ยของ CPF โดย CPM ถือหุน้ใน CPRH จาํนวน 398,959,149 หุน้ คิด

เป็นสดัสว่นรอ้ยละ 20.00 ของสิทธิออกเสียงทัง้หมดใน CPRH และ (ค) CPRH มีผูถื้อหุน้รายใหญ่โดยออ้ม 

คือ CPG ซึง่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่โดยออ้มของบรษัิทฯ โดย CPG ถือหุน้โดยออ้มใน CPRH ผา่น CPH จาํนวน 

797,918,298 หุน้ คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 40.00 ของสิทธิออกเสียงทัง้หมดใน CPRH ดงันัน้ ธุรกรรมการรบั

โอนกิจการทัง้หมดและธุรกรรมการจดัสรรหุน้เพ่ือตอบแทนการรบัโอนกิจการทัง้หมดจึงเขา้ข่ายเป็นการทาํ

รายการกบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทจดทะเบียน ประเภทรายการสินทรพัยห์รือบริการ ตามหลกัเกณฑ์

ของประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

ทัง้นี ้มลูคา่ของรายการไดค้าํนวณโดยอา้งอิงขอ้มลูจากงบการเงินรวมลา่สดุของบรษัิทฯ ท่ีไดร้บัการสอบทาน

โดยผูส้อบบัญชี ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 คิดเป็นรอ้ยละ 1,240.81 ของมูลค่าสินทรพัยท่ี์มีตัวตนสทุธิ 

(NTA) ของบรษัิทฯ ทัง้นี ้บรษัิทฯ และ/หรอื บรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ ไมม่ีรายการท่ีเก่ียวโยงกนักบั CPRH หรอื

ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบั CPRH ในช่วงระหวา่งหกเดือนท่ีผา่นมา ดงันัน้ รายการดงักลา่วจึงจดัเป็นรายการท่ีเก่ียวโยง

กนั ประเภทรายการสินทรพัยห์รือบริการ ท่ีมีมลูคา่ของรายการสงูกว่ารอ้ยละ 3.00 ของสินทรพัยท่ี์มีตวัตน

สทุธิ (NTA) ของบรษัิทฯ 

1.14 แหล่งเงนิทุน และวิธีการชาํระสิ่งตอบแทน  

บริษัทฯ จะออกหุน้สามญัเพ่ิมทนุจาํนวน 5,010,323,500 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ในราคาเสนอ

ขายหุน้ละ 43.50 บาท แทนการชาํระดว้ยเงินสด (Payment in Kind) จดัสรรใหแ้ก่ CPRH คิดเป็นมลูคา่รวม

ทัง้สิน้ จาํนวน 217,949,072,250 บาท เป็นคา่ตอบแทนการรบัโอนกิจการทัง้หมดของ CPRH  

1.15 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการตกลงเข้าทาํรายการ 

ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ ครัง้ท่ี 7/2564 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 31 สงิหาคม 2564 โดยไมร่วมกรรมการซึ่ง

เป็นบคุคลท่ีมีสว่นไดเ้สีย ซึ่งไม่ไดเ้ขา้รว่มประชมุ และไม่มีสทิธิออกเสยีงในท่ีประชมุในวาระนี ้มีความเห็นวา่ 

การตกลงเขา้ทาํธุรกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมดนัน้เป็นไปเพ่ือประโยชนส์งูสดุตอ่บรษัิทฯ เน่ืองจากเป็นการ

สง่เสริมใหภ้ายหลงัการเขา้ทาํธุรกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมด บริษัทฯ มีความแข็งแกรง่ในการกา้วสูก่าร

เป็นผูน้าํในธุรกิจคา้ปลกีคา้สง่สนิคา้อปุโภคบรโิภคในระดบัภมูิภาค และผสานประโยชนเ์พ่ือการดาํเนินงานท่ี

มีประสิทธิภาพและสามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันกับผูป้ระกอบการระดับสากล รวมถึงมี

ศกัยภาพในการตอบสนองต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอยา่งยิ่งพฤติกรรมการ

จบัจ่ายของผูบ้ริโภคซึ่งไดม้ีการเปลี่ยนแปลงในช่วงการแพรร่ะบาดของ COVID-19 ทัง้ในระดบัประเทศและ

ในระดบัภมูิภาค พรอ้มสรา้งโอกาสและมลูคา่ใหแ้ก่ผูม้ีสว่นไดเ้สียในประเทศในทกุภาคสว่น โดยคาดวา่การ

เขา้ทาํธุรกรรมจะสง่ผลดีต่อทัง้บริษัทฯ และผูถื้อหุน้ในระยะยาวในดา้นต่าง ๆ และเป็นการเสริมสรา้งความ
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ไดเ้ปรียบทางธุรกิจและเพ่ิมโอกาสในการขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต ทัง้นี ้ราคาค่าตอบแทนการรบัโอน

กิจการทัง้หมดของ CPRH มีความสมเหตสุมผล โดยราคาดงักลา่วมาจากการเจรจาตอ่รองระหวา่งคู่สญัญา 

โดยไดม้ีการประเมินมลูคา่ยตุิธรรมของกิจการโดยอา้งอิงจากการประเมินโดยวิธีคิดลดกระแสเงินสด ซึง่ไดม้ี

การพิจารณาถึงผลการดาํเนินงานและปัจจัยอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง และวิธีเปรียบเทียบกบัราคาตลาดกบับริษัทท่ี

ประกอบธุรกิจใกลเ้คียง ซึง่ราคาคา่ตอบแทนการรบัโอนกิจการทัง้หมดของ CPRH อยูใ่นชว่งมลูคา่ท่ีประเมิน

โดยวิธีการดงักลา่ว ดงันัน้ การรบัโอนกิจการทัง้หมดจาก CPRH ดงักลา่ว จึงถือวา่มีราคาท่ีสมเหตสุมผลเมื่อ

เปรยีบเทียบกบัการตกลงเขา้ทาํรายการกบับคุคลภายนอกท่ีเป็นอิสระ นอกจากนี ้ธุรกรรมการจดัสรรหุน้เพ่ือ

ตอบแทนการรบัโอนกิจการทัง้หมด แทนการชาํระดว้ยเงินสด (Payment in Kind) ซึ่งเป็นรายการท่ีเก่ียวโยง

กัน ตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกัน มีความเหมาะสมเมื่อพิจารณาถึงโครงสรา้งเงินทุน (Capital 

Structure) ของบรษัิทฯ 

ดงันัน้ ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ จึงมีมติอนมุตัิใหน้าํเสนอตอ่ท่ีประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ เพ่ือ

พิจารณาอนมุตัิธุรกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมด  

1.16 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็น
ของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามข้อ 1.15 

คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการของบริษัทฯ ไม่มีความเห็นท่ีแตกต่างจากความเห็นของท่ีประชุม

คณะกรรมการบรษัิทฯ ในขอ้ 1.15 

หมายเหต:ุ (1) มลูค่าหนีเ้งินกูบ้างส่วนของ CPRD เป็นไปตามที่จะตกลงกับสถาบนัการเงินเจา้หนีก้ลุ่มใหม่ อนึ่ง อา้งอิงขอ้มลู

ทางการเงินรวมเสมือนที่สาํคัญของ CPRD สาํหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 เงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบันการเงินมี

มลูคา่ประมาณ 120,823 ลา้นบาท 

 

2 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่มีต่อสารสนเทศในเอกสารที่ส่งให้ผู้ถอืหุน้ 

คณะกรรมการของบริษัทฯ ไดส้อบทานขอ้มูลในสารสนเทศฉบบันีด้ว้ยความระมดัระวงั และขอรบัรองว่า

ขอ้มลูในสารสนเทศฉบบันีถ้กูตอ้ง ครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาํใหบ้คุคลอ่ืนสาํคญัผิด และไม่ขาดขอ้มลูท่ีควร

แจง้ในสาระสาํคญั 

3 รายการความเหน็ของผู้เชี่ยวชาญอิสระในการทาํรายการไดม้าและจาํหน่ายไป 

-ไมม่-ี 

4 ภาระหนี้สนิของบริษัทฯ 

4.1 ยอดรวมของตราสารหนี้ที่ออกจําหน่ายแล้วและที่ยังมิได้ออกจําหน่าย ของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 
มิถุนายน 2564 

-ไมม่-ี  

4.2 ยอดรวมของเงินกูท่ี้มีกาํหนดระยะเวลาของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564  และภาระการนาํสินทรพัย์

วางเป็นหลกัประกนั  

บริษัทฯ มีเงินกูท่ี้มีกาํหนดระยะเวลา รวม 7,635.90 ลา้นบาท แบ่งเป็นเงินกูย้ืมระยะสัน้ 633.02 ลา้นบาท 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี 2,001.31 ลา้นบาท และเงินกูย้ืมระยะ

ยาว 5,001.57 ลา้นบาท โดยวงเงินกูท้ัง้หมดไมม่ภีาระการวางหลกัประกนั  
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4.3 ยอดรวมมูลค่าหนี้สินประเภทอื่น รวมทั้งเงินเบิกเกินบัญชีของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564  
และภาระการนําสินทรัพยว์างเป็นหลักประกัน   

-ไมม่-ี  

4.4 หนี้สินที่อาจเกิดขึน้ในภายหน้า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564    

-ไมม่-ี  

5 ข้อมูลบริษัทฯ 

5.1 ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจและแนวโน้มธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัท
ร่วมของบริษัทฯ  

(1) ธุรกิจศูนยจ์าํหน่ายสินค้าแบบชาํระเงนิสดและบริการตนเอง 

บริษัทฯ เป็นผูด้าํเนินธุรกิจศนูยจ์าํหน่ายสินคา้แบบ Cash and Carry ภายใตช่ื้อ “แม็คโคร” ซึ่งบริษัทฯ 

ไดร้บัสิทธิการใชเ้ครื่องหมายการคา้ดงักลา่วจาก CPALL สาํหรบัการประกอบธุรกิจศนูยจ์าํหน่ายสนิคา้

ในประเทศไทย กมัพชูา สาธารณรฐัประชาชนจีน และสาธารณรฐัแหง่สหภาพเมียนมา นอกจากนี ้บรษัิท

ฯ ยงัประกอบธุรกิจศนูยจ์าํหน่ายสนิคา้ในประเทศอินเดีย ภายใตช่ื้อ “LOTS Wholesale Solutions” ซึ่ง

บรษัิทฯ เป็นเจา้ของเครือ่งหมายการคา้ดงักลา่ว 

ธุรกิจศนูยจ์าํหน่ายสินคา้ถือเป็นธุรกิจหลกัของบริษัทฯ ณ ปัจจุบนั บริษัทฯ ประกอบศนูยจ์าํหน่ายสนิคา้

ในประเทศไทยและอีก 4 ประเทศในภมูิภาคเอเชีย ไดแ้ก่ กมัพชูา อินเดีย สาธารณรฐัประชาชนจีน และ

สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมา โดยมุ่งเนน้การจาํหนา่ยสินคา้อปุโภคบริโภคใหก้บัลกูคา้ผูป้ระกอบการ

ธุรกิจ (“ลกูคา้ผูป้ระกอบการ”) โดยมีกลุม่ลกูคา้เปา้หมายจาํแนกตามประเภทธุรกิจเป็น 3 กลุม่หลกั ไดแ้ก ่

ผูค้า้ปลีกรายย่อย (Retailer) โฮเรกา้ (HoReCa) และธุรกิจบริการ (Service) ท่ีผ่านมา บริษัทฯ ประสบ

ความสาํเร็จอย่างต่อเน่ืองในการจาํหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภคใหแ้ก่ลูกคา้ควบคู่ไปกับการขยายฐาน

ลกูคา้ซึง่สว่นใหญ่เป็นผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในภาคอตุสาหกรรมตา่งๆ บรษัิทฯ มี

ฐานลกูคา้ท่ีเป็นสมาชิกกวา่ 3 ลา้นราย 

ศนูยจ์าํหน่ายสินคา้แม็คโครจาํหน่ายสินคา้อปุโภคบริโภคหลากหลายประเภท แบ่งออกเป็น 3 กลุม่หลกั 

ไดแ้ก่ สินคา้อาหารสด สินคา้อาหารแหง้และสินคา้ท่ีจาํเป็นในชีวิตประจาํวนั และสินคา้อุปโภค อีกทัง้ 

บริษัทฯ ยังเพ่ิมทางเลือกใหก้ับลูกคา้โดยการจาํหน่ายสินคา้ภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ของบริษัทฯ 

(Private Label) โดยได้ว่าจ้างผู้ผลิตท่ีมีคุณภาพและมีศักยภาพเพียงพอใหเ้ป็นผู้ผลิตสินคา้ภายใต้

เครื่องหมายการคา้ของบริษัทฯ ตามคณุสมบตัิ องคป์ระกอบ และรูปแบบ (Specification/Recipe) ของ

สนิคา้ท่ีบรษัิทฯ กาํหนด การจาํหนา่ยสนิคา้ภายใตเ้ครือ่งหมายการคา้ของบรษัิทฯ ดงักลา่วนี ้เพ่ือเป็นการ

เพ่ิมทางเลือกใหก้บัลกูคา้โดยนาํเสนอสินคา้คณุภาพดีในราคายอ่มเยา สินคา้ภายใตเ้ครื่องหมายการคา้

ของบริษัทฯ จะมีการพฒันาและปรบัปรุงอย่างต่อเน่ืองเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของลกูคา้ท่ี

เปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ 

ปัจจบุนั บรษัิทฯ มีการจดัจาํหนา่ยสนิคา้ผา่นชอ่งทางท่ีเป็นรูปแบบของศนูยจ์าํหนา่ยสนิคา้ (Offline) และ

รูปแบบแพลตฟอร์ม Omni-channel ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างช่องทางการจําหน่ายสินค้าท่ี

หลากหลายและเป็นการต่อยอดทางธุรกิจโดยอาศัยเครือข่ายของศูนยจ์าํหน่ายสินคา้ (Offline) ของ

บริษัทฯ ท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษัทฯ มีศูนย์จาํหน่ายสินคา้กระจายอยู่ทั่ว

ประเทศไทยจํานวน 138 สาขา และอยู่ในต่างประเทศ 7 สาขา รวม 145 สาขา ประกอบด้วยศูนย์
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จําหน่ายสินค้า 6 รูปแบบท่ีมีความแตกต่างกันทั้งในแง่ของทาํเลท่ีตั้ง ขนาดพืน้ท่ีขาย และความ

หลากหลายของสนิคา้ เพ่ือใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ท่ีแตกตา่งกนัในแตล่ะพืน้ท่ี  

(2) ธุรกิจนําเข้า ส่งออก และจาํหน่ายสินค้าอาหารแช่แข็งและแช่เยน็ พร้อมบริการด้านจดัเก็บและ
จัดส่ง (ธุรกิจฟูดเซอรว์ิส) 

บริษัทฯ มีการประกอบธุรกิจนาํเขา้ ส่งออก และจาํหน่ายสินคา้อาหารแช่แข็งและแช่เย็น พรอ้มบริการ

ดา้นจัดเก็บและจัดส่ง (“ธุรกิจฟูดเซอรว์ิส”) ภายใตก้ารบริหารจัดการของกลุ่มธุรกิจฟูดเซอรว์ิส ใน

ภมูิภาคเอเชียแปซิฟิกและตะวนัออกกลาง (Food Service APME) ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 บรษัิทฯ มี

ฐานการดาํเนินธุรกิจฟูดเซอรว์ิสใน 6 ประเทศ ไดแ้ก่ ประเทศไทย กมัพชูา เวียดนาม สิงคโปร ์เขตบรหิาร

พิเศษฮ่องกง (รวมถึงมาเก๊า) และสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์โดยมุ่งเนน้การจาํหน่ายสินคา้ใหแ้ก่กลุม่ลกูคา้

หลกั อาทิ โรงแรมระดบั 4-5 ดาว ภตัตาคารและรา้นอาหารระดบับน ผูจ้ัดจาํหน่ายสินคา้ชัน้นาํ และผู้

ใหบ้ริการดา้นอาหารในโรงพยาบาลชัน้นาํ เป็นตน้ อีกทัง้ บริษัทฯ ยงัเพ่ิมทางเลือกใหก้บัลกูคา้โดยการ

จําหน่ายสินค้าภายใตเ้ครื่องหมายการค้าหรือแบรนด์ของตนเอง (Private Label) ซึ่งมีสินค้าหลัก

ประกอบดว้ย เนือ้สตัวค์ณุภาพระดบัพรเีมียมภายใตแ้บรนด ์“Carne Meats” อาหารทะเลภายใตแ้บรนด ์

“Ocean Gems” และ ติ่มซาํฮาลาลภายใตแ้บรนด ์“Masterpiece” เป็นตน้ 

(3) ธุรกิจอืน่ ๆ เพื่อสนับสนุนธุรกิจหลกัของบริษัทฯ 

บริษัทฯ ไดจ้ดัตัง้บริษัทเพ่ือประกอบธุรกิจใหบ้ริการดา้นเทคนิคและใหบ้ริการสนบัสนนุแก่บริษัทในกลุม่

ในการขยายธุรกิจ รวมทัง้ใหบ้ริการดา้นการตลาดและใหค้าํปรกึษาในการประกอบธุรกิจจาํหน่ายสนิคา้

อปุโภคในประเทศสาธารณรฐัแหง่สหภาพเมียนมา 

5.2 ตารางแสดงสรุปข้อมูลทางการเงินอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ซ่ึงตรวจสอบ และ/หรือ 
สอบทานโดย บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด สําหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
และ 2563 และ งวดหกเดือนสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2563 และ 2564 พร้อมคําอธิบายและการ
วิเคราะหฐ์านะการเงินและผลการดําเนินงานในปีที่ผ่านมา ตลอดจนปัจจัยความเสี่ยงซ่ึงอาจมี
ผลกระทบต่อกาํไรของบริษัทฯ  

หนว่ย : ลา้นบาท 
งบการเงนิรวม สาํหรับปีบัญชี

สิน้สุด 

งบการเงนิรวม สาํหรับงวดหก

เดือนสิน้สุด 

 

31 ธันวาคม 

2562 

(ตรวจสอบแลว้) 

31 ธันวาคม 

2563 

(ตรวจสอบแลว้) 

30 มิถุนายน 

2563 

(ไม่ได้

ตรวจสอบ) 

30 มิถุนายน 

2564 

(ไม่ได้

ตรวจสอบ) 

รายได้     

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 206,180 214,140 105,450 108,681 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 3,592 3,757 1,777 1,920 

รายไดอ่ื้น 855 863 311 452 

รวมรายได้ 210,627 218,760 107,538 111,053 

     

ค่าใช้จ่าย     
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หนว่ย : ลา้นบาท 
งบการเงนิรวม สาํหรับปีบัญชี

สิน้สุด 

งบการเงนิรวม สาํหรับงวดหก

เดือนสิน้สุด 

 

31 ธันวาคม 

2562 

(ตรวจสอบแลว้) 

31 ธันวาคม 

2563 

(ตรวจสอบแลว้) 

30 มิถุนายน 

2563 

(ไม่ได้

ตรวจสอบ) 

30 มิถุนายน 

2564 

(ไม่ได้

ตรวจสอบ) 

ตน้ทนุขายสนิคา้ 185,012 192,016 95,063 97,978 

ตน้ทนุในการจดัจาํหนา่ย 12,669 12,758 6,194 6,471 

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 4,741 5,030 2,370 2,532 

รวมค่าใช้จ่าย 202,422 209,804 103,627 106,981 

     

กาํไรจากกิจกรรม

ดาํเนินงาน 
8,205 8,956 3,911 4,072 

ตน้ทนุทางการเงิน 310 619 320 272 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษี

เงนิได ้
7,895 8,337 3,591 3,800 

คา่ใชจ้า่ยภาษีเงินได ้ 1,710 1,813 760 792 

กาํไรสุทธิ 6,185 6,524 2,831 3,008 

     

ฐานะการเงนิ     

สนิทรพัยร์วม 62,641 74,034 70,885 70,131 

หนีสิน้รวม 41,907 51,324 49,880 47,274 

สว่นของผูถื้อหุน้ 20,734 22,710 21,005 22,857 

     

หุ้น     

ทนุท่ีออกและเรยีกชาํระแลว้ 

(ลา้นหุน้) 
4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 

มลูคา่หุน้ท่ีตราไว ้(บาท) 0.5 0.5 0.5 0.5 

     

อัตราส่วนทางการเงนิ     

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง 

(Liquidity Ratio) (เทา่) 
0.7 0.7 0.7 0.7 

อตัรากาํไรขัน้ตน้ (รอ้ยละ) 10.3% 10.3% 9.9% 9.8% 

อตัรากาํไรสทุธิ (รอ้ยละ) 2.9% 3.0% 2.6% 2.7% 
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หนว่ย : ลา้นบาท 
งบการเงนิรวม สาํหรับปีบัญชี

สิน้สุด 

งบการเงนิรวม สาํหรับงวดหก

เดือนสิน้สุด 

 

31 ธันวาคม 

2562 

(ตรวจสอบแลว้) 

31 ธันวาคม 

2563 

(ตรวจสอบแลว้) 

30 มิถุนายน 

2563 

(ไม่ได้

ตรวจสอบ) 

30 มิถุนายน 

2564 

(ไม่ได้

ตรวจสอบ) 

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้

ถือหุน้ 
2.0 2.3 2.4 2.1 

วงจรเงินสด (วนั) (20.7) (22.2) (19.4) (20.9) 

อตัราสว่นความสามารถใน

การชาํระภาระผกูพนั  

(Cash basis) (เทา่) 

0.9 1.7 (3.9) 0.2 

อตัราสว่นความสามารถใน

การชาํระดอกเบีย้  

(เทา่) 

47.7 65.0 47.0 29.8 

 

รายได้รวม 

สาํหรบังวดหกเดือนสิน้สุด 30 มิถุนายน 2564 บริษัทฯ มียอดขายรวมทัง้สิน้ 108,681 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้ 

รอ้ยละ 3.1 เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน เป็นผลมาจากการเติบโตของยอดขายจากสาขาเดิม

และสาขาใหม่ ประกอบกับยอดขายท่ีลดลงในช่วงไตรมาสท่ี 2 ปี 2563 จากการยกเลิกวนัหยดุสงกรานต ์

และการหา้มจาํหนา่ยสนิคา้อปุโภคและสนิคา้เครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์ขณะท่ีสนิคา้อาหารสดและอาหารแหง้ยงั

เป็นปัจจยัหลกัในการเติบโตของยอดขายสาํหรบักลุม่ธุรกิจแม็คโครประเทศไทย โดยเฉพาะยอดขายจากกลุม่

ลกูคา้ผูค้า้ปลกีรายยอ่ย รวมถึงการเริม่ฟ้ืนตวัของธุรกิจฟดูเซอรว์ิสซึง่ไดร้บัผลกระทบอยา่งมากในปีก่อน ทัง้นี ้

เมื่อรวมกบัรายไดค้่าบริการจาํนวน 1,920 ลา้นบาท และรายไดอ่ื้นจาํนวน 452 ลา้นบาท สง่ผลใหบ้ริษัทฯ มี

รายไดร้วมจาํนวน 111,053 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 3.3 เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 

ในปี 2563 บรษัิทฯ มียอดขายรวมทัง้สิน้ 214,140 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้จาํนวน 7,960 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 3.9 

เมื่อเทียบกบัปี 2562 ซึง่เป็นผลหลกัจากการเปิดดาํเนินการสาขาใหมท่ัง้ในและตา่งประเทศรวม 4 สาขาในปี 

2563 และยอดขายท่ีเขา้มาเต็มปีจากสาขาท่ีเปิดดาํเนินการเมื่อปี 2562 ประกอบกบัการเติบโตอยา่งตอ่เน่ือง

ของธุรกิจแม็คโครประเทศไทยและธุรกิจแม็คโครตา่งประเทศจากการพฒันาสนิคา้ใหม้ีความหลากหลายและ

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลกูคา้รวมถึงยอดขายท่ีเพ่ิมขึน้จากการพฒันาการใหบ้รกิารของแพลตฟอรม์ 

O2O ในขณะท่ีธุรกิจฟูดเซอรว์ิสไดร้บัผลกระทบท่ีค่อนขา้งรุนแรงจากวิกฤตโควิค-19 และการหดตวัของ

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ส่งผลใหร้ายไดใ้นปีท่ีผ่านมาลดลงอย่างมีนัยสาํคญั ทัง้นี ้เมื่อรวมกับรายได้

คา่บรกิารจาํนวน 3,757 ลา้นบาท และรายไดอ่ื้นจาํนวน 863 ลา้นบาท สง่ผลใหบ้รษัิทฯ มีรายไดร้วมจาํนวน 

218,760 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 3.9 จากปีก่อน 

กาํไรขั้นตน้ 
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สาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุ 30 มถินุายน 2564 บรษัิทฯ มกีาํไรขัน้ตน้รวมจาํนวน 10,703 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้

จาํนวน 316 ลา้นบาท หรอืในอตัรารอ้ยละ 3.0 เมื่อเทียบกบัชว่งเวลาเดียวกนัของปีก่อน ทัง้นี ้บรษัิทฯ มีอตัรา

กาํไรขัน้ตน้อยูท่ี่รอ้ยละ 9.8 ของยอดขายรวม อยูใ่นระดบัใกลเ้คียงกบังวดหกเดือนสิน้สดุ 30 มิถนุายน 2563 

ในปี 2563 บรษัิทฯ มีกาํไรขัน้ตน้รวมจาํนวน 22,124 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้จาํนวน 956 ลา้นบาท หรอืในอตัรารอ้ย

ละ 4.5 เมื่อเทียบกบัปีก่อน ทัง้นี ้บรษัิทฯ มีอตัรากาํไรขัน้ตน้อยูท่ี่รอ้ยละ 10.3 ของยอดขายรวม ใกลเ้คียงกบัปี 

2562 

ค่าใช้จ่าย 

สาํหรบังวดหกเดือนสิน้สดุ 30 มิถนุายน 2564 บริษัทฯ มีตน้ทนุในการจดัจาํหนา่ยจาํนวน 6,471 ลา้นบาท 

เพ่ิมขึน้ในอตัรารอ้ยละ 4.5 เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน เป็นผลหลกัจากคา่ใชจ้่ายของสาขาใหม่

ทั้งท่ีเพ่ิงเปิดในระหว่างปีและเพ่ิงเปิดเต็มปี รวมถึงเพ่ิมขึน้จากค่าใช้จ่ายในการส่งสินคา้ซึ่งเติบโตตาม

ยอดขายของการใหบ้ริการ O2O อีกดว้ย ในสว่นค่าใชจ้่ายในการบริหาร บริษัทฯ มีค่าใชจ้่ายในการบริหาร

จาํนวน 2,532 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้ในอตัรารอ้ยละ 6.9จากปีก่อน สาเหตุหลกัมาจากค่าใชจ้่ายพิเศษในการ

บริหารจัดการความต่อเน่ืองทางธุรกิจภายใต้ภาวะวิกฤต (Business Continuity Management) เพ่ือให้

มั่นใจวา่ พนกังาน ลกูคา้ และสถานประกอบการทกุแหง่ของบรษัิทฯ ปลอดภยัจากการแพรร่ะบาดของโรคโค

วิด-19 และคา่ใชจ้่ายพนกังานเพ่ิมขึน้ตามจาํนวนพนกังานท่ีเพ่ิมขึน้เพ่ือรองรบัการขยายธุรกิจ 

ในปี 2563 บริษัทฯ มีตน้ทนุในการจดัจาํหน่ายจาํนวน 12,758 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้เพียงรอ้ยละ 0.7 จากปีก่อน 

เป็นผลหลกัจากการเพ่ิมขึน้ตามยอดขาย และค่าใชจ้่ายท่ีลดลงในการจดัพิมพส์ื่อสิ่งพิมพโ์ปรโมชั่นสาํหรบั

ลกูคา้สมาชิก (แม็คโครเมล)์  ทัง้นีส้ดัส่วนของตน้ทุนในการจัดจาํหน่ายเทียบกับยอดขายอยู่ท่ีรอ้ยละ 6.0 

ลดลงจากรอ้ยละ 6.1 ในปีก่อน ในส่วนค่าใชจ้่ายในการบริหาร บริษัทฯ มีค่าใชจ้่ายในการบริหารจาํนวน 

5,030 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้ในอตัรารอ้ยละ 6.1 จากปีก่อน สาเหตหุลกัมาจากค่าใชจ้่ายพิเศษในการบริหาร

จัดการความต่อเน่ืองทางธุรกิจ (Business Continuity Management หรือ BCM) ภายใตส้ถานการณก์าร

แพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 รวมถึง ค่าท่ีปรึกษาและค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้งกับการพฒันาธุรกิจและระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพในการทาํงานและรองรบัการขยายธุรกิจในอนาคต  

กาํไรสุทธิ 

สาํหรบังวดหกเดือนสิน้สดุ 30 มิถนุายน 2564 บริษัทฯ มีกาํไรสทุธิจาํนวน 3,008 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้ในอตัรา

รอ้ยละ 6.2เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน เป็นผลหลกัจากกาํไรสทุธิท่ีเติบโตขึน้ของกลุม่ธุรกิจแม็ค

โครและกลุม่ธุรกิจฟดูเซอรว์ิส เช่นเดียวกบักลุม่ธุรกิจแม็คโครตา่งประเทศซึง่มีผลขาดทนุสทุธิลดลงเมื่อเทียบ

กบังวดเดียวกนัของปีก่อน 

ในปี 2563 บริษัทฯ มีกาํไรสทุธิจาํนวน 6,524 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้จากปีก่อนในอตัรารอ้ยละ 5.5 เป็นผลหลกั

จากกาํไรสทุธิท่ีเติบโตอยา่งตอ่เน่ืองของธุรกิจแม็คโครประเทศไทย เช่นเดยีวกนักบัธุรกิจแม็คโครตา่งประเทศ

ซึ่งมีผลขาดทนุสทุธิลดลง อย่างไรก็ดี ธุรกิจฟูดเซอรว์ิสมีผลขาดทนุสทุธิในปี 2563 เป็นผลหลกัจากยอดขาย

ท่ีลดลงอย่างมากจากภาวะหดตวัของอตุสาหกรรมการท่องเท่ียวจากผลกระทบของการแพรร่ะบาดของโรค

โควิด-19 

ฐานะทางการเงนิ 

สินทรัพย ์
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ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 บริษัทมีสินทรพัยร์วม เท่ากบั 70,131 ลดลงจากสิน้ปี 2563 จาํนวน 3,903 ลา้น

บาท โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการลดลงของเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเน่ืองจากการใชเ้งินไปในการ

ลงทนุตา่ง ๆ การจ่ายเงินปันผลในระหวา่งงวด และการคืนเงินกูย้ืมระยะสัน้ อนึง่ ณ สิน้ปี 2563 สนิทรพัยร์วม

ของบริษัทฯ มีจาํนวนเท่ากบั 74,034 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้จาํนวน 11,393 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 18.2 

จากปี 2562 การเพ่ิมขึน้ของสนิทรพัยร์วมของบรษัิทฯ และบริษัทย่อย มีสาเหตหุลกัการบนัทกึสินทรพัยส์ทิธิ

การใชต้ามสญัญาเช่าท่ีดิน อาคาร และคลงัสินคา้ เพ่ิมขึน้จาํนวน 6,795 ลา้นบาท ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เรือ่ง สญัญาเช่า ท่ีมีผลบงัคบัใชต้ัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2563 

หนี้สนิรวม 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 บริษัทมีหนีส้ินรวม 47,274 ลา้นบาท ลดลงจากสิน้ปี 2563 จาํนวน 4,050 ลา้น

บาท โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการลดลงของเจา้หนีก้ารคา้กิจการอ่ืนซึ่งสอดคลอ้งกบัยอดซือ้สินคา้ท่ีลดลง

เมื่อเทียบกบัช่วงสิน้ปี 2563 อนึ่ง ณ สิน้ปี 2563 หนีส้ินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเท่ากบั 51,324 ลา้น

บาท เพ่ิมขึน้จาํนวน 9,417 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 22.5 จากสิน้ปี 2562 โดยมีสาเหตหุลกัจาก

การบนัทึกหนีส้ินตามสญัญาเช่าท่ีดิน อาคาร และคลงัสนิคา้ เพ่ิมขึน้จาํนวน 6,869 ลา้นบาท ซึ่งเป็นไปตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 ตามท่ีไดก้ลา่วขา้งตน้ 

อัตราส่วนทางการเงนิ 

อัตราส่วนสภาพคลอ่ง 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งของบรษัิทฯ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 อยูท่ี่ระดบัเดียวกนักบัวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ท่ี 0.7 เท่า ซึ่งอยู่ในระดบัคงท่ีและสะทอ้นใหเ้ห็นว่าบริษัทฯ มีสภาพคลอ่งท่ีดี

และเพียงพอเหมาะสมตอ่การดาํเนินธุรกิจ 

อัตรากาํไรขัน้ต้น และอตัรากาํไรสุทธิ 

สาํหรบังวดหกเดือนสิน้สดุ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทฯ มีอตัรากาํไรขัน้ตน้เท่ากับรอ้ยละ 9.8 อยู่ในระดบั

ใกลเ้คียงกบังวดหกเดือนสิน้สดุ 30 มิถุนายน 2563 ในส่วนของอตัรากาํไรสทุธิของบริษัทฯ สาํหรบังวดหก

เดือนสิน้สดุ 30 มิถนุายน 2564 เท่ากบัรอ้ยละ 2.7 อยูใ่นระดบัใกลเ้คียงกบังวดหกเดือนสิน้สดุ 30 มิถนุายน 

2563 

สาํหรบัปี 2563 บรษัิทฯ มีอตัรากาํไรขัน้ตน้เทา่กบัรอ้ยละ 10.3 เทา่กบัปี 2562 ทัง้นี ้แมว้า่ในปี 2563 ธุรกิจฟดู

เซอรว์ิสซึง่เป็นกลุม่ธุรกิจท่ีมีอตัรากาํไรขัน้ตน้คอ่นขา้งสงูจะมียอดขายหดตวั แตบ่รษัิทฯ จะยงัคงรกัษาระดบั

อตัรากาํไรขัน้ตน้ไวไ้ด ้ อนัเป็นผลจากอตัรากาํไรขัน้ตน้ท่ีสงูขึน้จากธุรกิจแม็คโครประเทศไทยโดยเฉพาะกลุม่

สนิคา้อาหารสด ในสว่นของอตัรากาํไรสทุธิของบรษัิทฯ ในปี 2563 เทา่กบัรอ้ยละ 3.0 ใกลเ้คียงกบัปี 2562 ซึง่

เป็นผลรวมจากผลประกอบการท่ีดีขึน้ของธุรกิจแมค็โครตา่งประเทศในขณะท่ีธุรกิจฟดูเซอรว์ิสมีผลขาดทนุ

และมีอตัรากาํไรสทุธิติดลบในปี 2563 

อัตราส่วนหนี้สนิต่อสว่นของผู้ถอืหุ้น 

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 คิดเป็น 2.1 เทา่ ลดลงจากสิน้ปี 

2563 เน่ืองจากการลดลงของเจา้หนีก้ารคา้กิจการอ่ืนเป็นสาํคญั และอตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผูถื้อหุน้

ของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 คิดเป็น 2.3 เท่า เพ่ิมขึน้จากสิน้ปี 2562 ซึ่งเป็นผลจากการบนัทึก

หนีส้นิสญัญาเช่าท่ีดิน อาคาร และคลงัสนิคา้ เพ่ิมขึน้ ซึง่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 

16 ตามท่ีไดก้ลา่วขา้งตน้ 
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วงจรเงนิสด 

วงจรเงินสดของบริษัทฯ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 คิดเป็น (20.9) วัน เพ่ิมขึน้เล็กนอ้ยจากสิน้ปี 2563 

เน่ืองจากการลดลงของเจา้หนีก้ารคา้ และวงจรเงินสดของบรษัิทฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 คิดเป็น (22.2) 

วนั ซึง่นอ้ยลงเมื่อเทียบกบัปี 2562 

อัตราส่วนความสามารถในการชาํระภาระผูกพัน   

อตัราส่วนความสามารถในการชาํระภาระผูกพนัของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 คิดเป็น 0.2 เท่า

ลดลงจากสิน้ปี 2563 เน่ืองจากการลดลงของกระแสเงินสดสทุธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานในส่วนของ

เจา้หนีก้ารคา้กิจการอ่ืนเป็นหลกั และอตัราสว่นความสามารถในการชาํระภาระผกูพนัของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 

31 ธันวาคม 2563 คิดเป็น 1.7 เท่า เพ่ิมขึน้จากสิน้ปี 2562 ซึ่งเป็นผลจากการเพ่ิมขึน้ของกระแสเงินสดสทุธิ

ไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน ในสว่นของกาํไรในรอบปี สนิคา้คงเหลอืและเจา้หนีก้ารคา้กิจการอ่ืน 

อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้ 

อตัราสว่นความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้ของบรษัิทฯ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 คิดเป็น 29.8 เทา่ ลดลง

จากสิน้ปี 2563 เน่ืองจากการลดลงของกระแสเงินสดสทุธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานในสว่นของเจา้หนี ้

การคา้กิจการอ่ืนเป็นหลกั และอตัราสว่นความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้ของบรษัิทฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2563 คิดเป็น 65.0 เท่า เพ่ิมขึน้จากสิน้ปี 2562 ซึ่งเป็นผลจากการเพ่ิมขึน้ของกระแสเงินสดสทุธิไดม้าจาก

กิจกรรมดาํเนินงาน ในสว่นของกาํไรในรอบปี สนิคา้คงเหลอืและเจา้หนีก้ารคา้กิจการอ่ืน 

5.3 ปัจจัยความเสี่ยงที่สาํคัญซึ่งอาจมีผลกระทบตอ่กาํไรของบริษัทฯ 

5.3.1 ความเสีย่งดา้นการปฏิบตัติามกลยทุธ ์

ความเสีย่งดา้นการปฏิบตัิตามกลยทุธ ์การขบัเคลือ่นกลยทุธท่ี์กาํหนดไวใ้หส้มัฤทธ์ิผลเป็นสิง่สาํคญั

ในการนาํไปสู่การบรรลเุป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ ภายใตแ้รงกดดนัจากสภาพแวดลอ้มทาง

ธุรกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจสง่ผลกระทบตอ่การขบัเคลื่อนกลยทุธข์องบริษัทฯ ทัง้ท่ี

เป็นโอกาสและเป็นความเสีย่ง นอกจากนี ้การเติบโตอยา่งรวดเรว็ของบรษัิทฯ ตามกลยทุธท่ี์กาํหนด

ไวน้ัน้ อาจส่งผลใหเ้กิดความเสี่ยงจากภายในองคก์รในการดาํเนินการตามกลยุทธ์ท่ีกาํหนดไว ้

บริษัทฯ จึงไดจ้ดัการอบรมเชิงปฏิบตัิการ (Workshop) เพ่ือเสริมสรา้งความรูใ้หแ้ก่ผูบ้ริหารระดบัสงู

ในดา้นการบรหิารความเสีย่ง แนวโนม้ของธุรกิจคา้ปลกีคา้สง่ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ รวมถึง

ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้ หลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และผลกระทบจาก Digital 

Disruption อยางสมํ่าเสมอ นอกจากนีบ้ริษัทฯ ไดจ้ัดการประชุมเชิงปฏิบตัิการเพ่ือประเมินความ

เสี่ยงดา้นการปฏิบตัิตามกลยทุธแ์ละมาตรการปอ้งกนัความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึน้ รวมทัง้ติดตามผล

จากมาตรการป้องกนัความเสี่ยงอย่างสมํ่าเสมอ บริษัทฯ ไดด้าํเนินโครงการ Makro 4.0 เพ่ือพฒันา

ธุรกิจรูปแบบใหม่ท่ีสามารถตอบสนองพฤติกรรมและความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

เพ่ือให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายการเติบโตตามวิสัยทัศน์ อีกทั้ง มีการระบุโครงการสาํคัญเพ่ือ

ขบัเคลื่อนกลยทุธท่ี์กาํหนดไวแ้ละเพ่ือใหบ้รรลเุป้าหมายระยะ 5 ปี ของบริษัทฯ ซึ่งแต่ละโครงการมี

ความเช่ือมโยงเก่ียวพนักันในการตอบสนองต่อแรงกดดนัจากสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจตลาดและ

ความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเปลี่ยนแปลงไปและมีกระบวนการติดตามการดาํเนินโครงการอย่าง
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ใกลชิ้ด เพ่ือใหม้ั่นใจว่าแต่ละโครงการบรรลผุลสาํเร็จตามแผนงาน นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัไดร้ิเริ่ม

โครงการใหม่ ๆ เพ่ือส่งเสริมการขายสินคา้หรือการใหบ้ริการท่ีเหมาะสมกับพฤติกรรมในการซือ้

สินคา้ของลกูคา้ท่ีเปลี่ยนแปลงไป ภายใตแ้นวคิด ‘Quick-Win Projects” ซึ่งเป็นโครงการท่ีสามารถ

ดาํเนินการและใหผ้ลตอบแทนไดอ้ย่างรวดเร็ว เช่น โครงการบริจาคออนไลน ์(E-Donation) การ

บริการสั่งสินค้าและส่งสินค้าท่ีรถ (Curbside Pick-up) บริการจัดส่งสินค้าแบบเร่งด่วนโดยใช้

รถจกัรยานยนต ์(Speed M) และ การพฒันาสนิคา้พรอ้มปรุงหรอืพรอ้มทาน เป็นตน้ โดยผูบ้รหิารได้

มีการติดตามความกา้วหนา้และผลสาํเรจ็ของโครงการอยางใกลชิ้ด 

5.3.2 ความเสีย่งดา้นการลงทนุในตา่งประเทศและธุรกิจอ่ืน ๆ 

ความเสี่ยงดา้นการลงทนุในต่างประเทศและธุรกิจอ่ืน ๆ การขยายธุรกิจในต่างประเทศเป็นหนึ่งใน

กลยุทธ์การเติบโตของบริษัทฯ ซึ่งการลงทุนดงักล่าวอาจมีความไม่แน่นอนเกิดขึน้ในระหว่างการ

ดาํเนินการและการบริหารงาน บริษัทฯ จึงกาํหนดใหผู้บ้ริหารในแต่ละประเทศประเมินความเสี่ยง

และผลกระทบ รวมถึงกาํหนดมาตรการจดัการความเสี่ยงเพ่ือลดผลกระทบและทบทวนมาตรการท่ี

กาํหนดขึน้เป็นประจาํ และบรษัิทฯ ไดม้ีการติดตามผลการดาํเนินงานของบรษัิทยอ่ยในตา่งประเทศ

อย่างใกลชิ้ดเพ่ือใหม้ั่นใจไดว้่าผลการดาํเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้การบริหารกิจการ

อย่างมีประสิทธิภาพและการขยายสาขาตามแผนงานท่ีกาํหนดไวถื้อเป็นปัจจยัสาํคญัในการบรรลุ

เป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ ดังนั้นบริษัทฯ จึงพิจารณาว่าจ้างผู้บริหารและบุคลากรท่ีมีความรู ้

ความสามารถและประสบการณ์ในแต่ละประเทศ รวมทัง้พิจารณาแต่งตัง้ผูบ้ริหารระดบัสงูจาก

ประเทศไทยเพ่ือถ่ายทอดความรูแ้ละแบ่งปันประสบการณใ์นการบริหารงานและการดาํเนินธุรกิจ

ใหแ้ก่ผูบ้รหิารและทีมงานในประเทศตา่ง ๆ ท่ีเขา้ไปลงทนุ นอกจากนีใ้นสถานการณก์ารแพรร่ะบาด

ของโรคโควิด-19 คณะกรรมการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ (BCM) ได้มีการเฝ้าติดตาม

สถานการณใ์นแต่ละประเทศอย่างใกลชิ้ดและใหค้าํปรกึษาและคาํแนะนาํเก่ียวกบัมาตรการต่าง ๆ 

ท่ีปฏิบตัิในประเทศไทยเพ่ือนาํไปปรบัใชใ้นแตล่ะประเทศเพ่ือใหธุ้รกิจดาํเนินตอ่ไปไดอ้ยา่งตอ่เน่ือง 

5.3.3 ความเสีย่งดา้นความพรอ้มขององคก์รและบคุลากร 

อีกหนึง่ปัจจยัเสีย่งท่ีมีผลตอ่ความสามารถในการบรรลเุปา้หมายตามแผนกลยทุธข์องบรษัิทฯ ไดแ้ก่

ความพรอ้มของทรพัยากรบุคคลทัง้ในแง่ของทกัษะความรู ้ความสามารถ จาํนวนท่ีเพียงพอและ

โครงสรา้งองคก์รท่ีสนบัสนนุการขบัเคลื่อนกลยทุธ ์บริษัทฯ ไดจ้ดัทาํแผนการอบรมและดาํเนินการ

ฝึกอบรมในดา้นต่าง ๆ ให้แก่พนักงานและผู้บริหารทุกคนโดยกาํหนดหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับ

บุคลากรในแต่ละระดบั เพ่ือใหม้ีความรูค้วามสามารถเพียงพอท่ีจะดาํเนินการตามแผนกลยุทธท่ี์

บริษัทฯ กาํหนดไว ้บริษัทฯ ดาํเนินการตามแผนงานสืบทอดตาํแหน่ง (Succession Management) 

อย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผูส้ืบทอดตาํแหน่งสาํคญัขององคก์ร โดยมีแผนงานและ

กาํหนดระยะเวลาท่ีชดัเจน อาทิ การระบตุวับคุคลและความพรอ้ม การรว่มกนัวางแผนพฒันาสว่น

บคุคล และ การพฒันาและดแูลติดตาม เป็นตน้ นอกจากนี ้บริษัทฯ ไดจ้ดัตัง้คณะกรรมการบริหาร

และพฒันาทรพัยากรบคุคล (People Committee) ขึน้ เพ่ือบริหารความเสี่ยงต่าง ๆ ดา้นทรพัยากร
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บคุคล กาํหนดนโยบายในการบรหิารและพฒันาทรพัยากรบคุคล รวมถึงกาํหนดขัน้ตอนการทาํงาน

และวฒันธรรมองคก์รท่ีเหมาะสมตอ่การสนบัสนนุความสาํเรจ็ทางธุรกิจของบรษัิทฯ 

5.3.4 ความเสีย่งจากการดาํเนินธุรกิจ O2O 

บริษัทฯ เห็นความสาํคญัของการดาํเนินธุรกิจรูปแบบใหม่โดยเช่ือมโยงการซือ้สินคา้แบบ Online 

และประสบการณ ์การบรกิารลกูคา้แบบ Offline เขา้ดว้ยกนั จึงทาํใหเ้กิดกลยทุธใ์นการดาํเนินธุรกิจ

บนแพลตฟอร์ม Offline to Online หรือ O2O อย่างไรก็ตาม การดําเนินธุรกิจในรูปแบบใหม่

จาํเป็นตอ้งมีการพฒันาระบบและปรบัเปลีย่นวิธีการทาํงาน นอกจากนัน้ บรษัิทฯ ตอ้งตอบสนองต่อ

ความตอ้งการของลกูคา้ท่ีมีความคาดหวงัในสินคา้และการบริการท่ีเปลี่ยนแปลงไป ทาํใหบ้ริษัทฯ 

เกิดความเสี่ยงใหม่จากการทาํธุรกิจรูปแบบ O2O ท่ีมีผลกระทบทัง้ในดา้นเงินลงทนุ ในการพฒันา

ระบบ ประสิทธิภาพในการทาํงาน และ ความพึงพอใจของลกูคา้ เช่น การสั่งซือ้สินคา้และบริการ

จัดส่งสินค้าซึ่งอาจมีปัญหาเรื่องความล่าช้าและส่งผลต่อคุณภาพของสินค้าโดยเฉพาะสินคา้

ประเภทอาหารสด เป็นตน้ ดังนัน้บริษัทฯ จึงใหค้วามสาํคัญในการประเมินความเสี่ยงจากการ

ดาํเนินธุรกิจบนแพลตฟอรม์ O2O พรอ้มกาํหนดมาตรการเชิงรุกเพ่ือลดโอกาสเกิดความเสี่ยงใน

ดา้นต่าง ๆ บริษัทฯ มีการพัฒนาปรบัปรุงแพลตฟอรม์ O2O อย่างต่อเน่ืองเพ่ือตอบสนองความ

ตอ้งการของลกูคา้ เช่น ความสะดวกในการสั่งซือ้สนิคา้ผ่านช่องทาง Online ความหลากหลายของ

สนิคา้และวิธีการชาํระเงิน รวมทัง้ทางเลอืกในการรบัสนิคา้ท่ีสาขาและบรกิารจดัสง่สินคา้ เป็นตน้ มี

การจัดสรรพืน้ท่ีของบางสาขาในกรุงเทพฯ เพ่ือเป็นศูนย์จัดเตรียมสินค้าและบรรจุหีบห่อและ

ปรบัปรุงกระบวนการในการบรรจุและจดัสง่สินคา้ใหม้ีประสิทธิภาพมากขึน้ นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้

ปรบัปรุงหลกัสตูรการอบรมใหแ้ก่พนกังานและบรษัิทท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น บรษัิทขนสง่และจดัสง่ เป็นตน้ 

เพ่ือเสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัธุรกิจ O2O และการจดัการดา้นคณุภาพของสนิคา้ท่ีจดัสง่ 

5.3.5 ความเสีย่งจากโรคระบาดรา้ยแรง (Pandemic) 

บริษัทฯ เผชิญกับความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตัง้แต่ปี 2563 ซึ่งถือว่าเป็นโรค

ระบาดรา้ยแรงทั่วโลก (Pandemic) ซึ่งมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจในวงกว้างทั้งในประเทศและ

ตา่งประเทศรวมถึงการเปลีย่นแปลงตา่ง ๆ อยา่งมีสาระสาํคญัทัง้กฎระเบียบตา่ง ๆ จากทางภาครฐั 

พฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเปลี่ยนไปซือ้สินคา้ออนไลนเ์พ่ิมขึน้กาํลงัในการซือ้หรือจบัจ่ายใชส้อยของ

ผูบ้ริโภคท่ีไดร้บัผลกระทบจากมาตรการปิดเมืองของภาครฐั อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการเตรียม

ความพรอ้มเพ่ือรบัมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยไดจ้ัดทาํแผนการบริหารความ

ต่อเน่ืองทางธุรกิจภายใตภ้าวะวิกฤต (BCM) และมีการแต่งตัง้คณะกรรมการและคณะทาํงานเพ่ือ

ตอบสนอง ต่อเหตกุารณฉ์กุเฉินจากการแพรร่ะบาดของโรคและการประกาศมาตรการของรฐับาล 

เพ่ือติดตามและกาํหนดการทาํงานต่างๆ ทัง้ในการป้องกัน เช่น การเตรียมอุปกรณป์้องกัน ไดแ้ก่ 

หนา้กากอนามยั แอลกอฮอลล์า้งมือ การตรวจวดัอุณหภูมิทัง้พนกังานและลูกคา้ การจัดการให้

พนกังานบางสว่นทาํงานจากท่ีบา้น (work from home) และการกาํหนดมาตรการการจดัการแกไ้ข

เมื่อพบว่ามีพนกังานมีความเสี่ยงในการไดร้บัเชือ้โรค ตวัอย่างของมาตรการในการจาํกดการแพร่
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ระบาดภายในบรษัิทฯ ไดแ้ก่ การสบืหาผูท่ี้มีความเสีย่งและคดัแยกผูท่ี้มีความเสีย่งออกนอกพืน้ท่ีซึ่ง

ประสบผลสาํเร็จและไม่มีบคุลากรของบริษัทฯ ติดเชือ้ดงักลา่วในช่วงท่ีผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

การวางมาตรการการสื่อสารขอ้มูลและทาํความเขา้ใจในสถานการณ์ต่างๆ อย่างถูกตอ้งกับทัง้

พนกังาน ผูเ้ก่ียวขอ้ง และ หนว่ยงานราชการภายนอก 

5.4 ประมาณการทางการเงินในปีปัจจุบัน (ถ้ามี) โดยระบุถึงข้อสมมติฐานทางการค้า เศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรม และสอบทานตัวเลขโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและความเห็นของที่ปรึกษาทางการ

เงนิอิสระว่าประมาณการผลการดาํเนินงานได้จัดทาํขึน้โดยความระมัดระวัง 

-ไมม่-ี 

5.5 รายชื่อผู้บริหารและรายชื่อผู้ถอืหุน้ 10 รายแรก ณ วันกาํหนดรายชื่อผู้ถอืหุ้น (Record Date) 

5.5.1 รายช่ือคณะกรรมการบรษัิทฯ ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564  

ลาํดับ รายชื่อกรรมการ ตาํแหน่ง 

1.  นายศภุชยั เจียรวนนท ์ ประธานกรรมการ 

2.  นายก่อศกัดิ ์ไชยรศัมีศกัดิ ์ รองประธานกรรมการท่ี 1 

3.  นางสชุาดา อิทธิจารุกลุ รองประธานกรรมการท่ี 2 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร 

4.  นายอาํรุง สรรพสทิธ์ิวงศ ์ กรรมการ 

5.  นายปิยะวฒัน ์ฐิตะสทัธาวรกลุ กรรมการ 

6.  นายพิทยา เจียรวิสฐิกลุ กรรมการ 

7.  นายอดิเรก ศรปีระทกัษ ์ กรรมการ 

8.  นายประเสรฐิ จารุพนิช กรรมการ 

9.  นายณรงค ์เจียรวนนท ์ กรรมการ 

10.  นางเสาวลกัษณ ์ถิฐาพนัธ ์ กรรมการ 

11.  นายโชติ โภควนิช กรรมการอิสระ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

12.  นายเรวตั ฉํ่าเฉลมิ กรรมการอิสระ 

13.  นางกรรณิการ ์งามโสภี กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 

14.  นายจกัร บญุ-หลง กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 
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ลาํดับ รายชื่อกรรมการ ตาํแหน่ง 

15.  นายประสพสขุ บญุเดช กรรมการอิสระ 

 

5.5.2 รายช่ือผูบ้รหิาร ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564 

ลาํดับ รายชื่อผู้บริหาร ตาํแหน่ง 

1.  นางสชุาดา อิทธิจารุกลุ ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร – กลุม่ธุรกิจสยาม

แม็คโคร และรกัษาการ ประธานเจา้หนา้ท่ี

บรหิาร – กลุม่ธุรกิจแม็คโครตา่งประเทศ 

2.  นายรคิารโ์ด ้เบารอตโต ้ ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร – กลุม่ธุรกิจแมค็

โครประเทศไทย 

3.  นายชิ หลงุ ลนิ ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร - กลุม่ธุรกิจฟดู

เซอรว์ิส เอเชียแปซิฟิกและตะวนัออกกลาง 

4.  นางเสาวลกัษณ ์ถิฐาพนัธ ์ รองประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร – กลุม่ธุรกิจ

สยามแมค็โคร สายงาน Group Shared 

Service และ รกัษาการ รองประธาน

เจา้หนา้ท่ีบรหิาร – กลุม่ธุรกิจสยามแมค็โคร 

สายงานบรหิารทรพัยากรบคุคล 

5.  นายพอล สตีเฟ่น ฮาวเว ่ รองประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร - กลุม่ธุรกิจ

สยามแมค็โคร สายงานสารสนเทศทางธุรกิจ 

6.  นายถิราย ุทรงเวชเกษม รองประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร - กลุม่ธุรกิจ

สยามแมค็โคร สายงานดจิิทลั 

 

5.5.3 รายช่ือผูถื้อหุน้ 10 รายแรก ณ กาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (Record Date) ณ วนัท่ี 25 สงิหาคม 2564 

ลาํดับ รายชื่อผู้ถอืหุ้น จาํนวนหุ้นที่ถอื 
สัดส่วนของ

สิทธิออกเสียง 

1.  บรษัิท สยามแม็คโคร โฮลดิง้ (ประเทศไทย) 

จาํกดั 
2,640,302,800 55.01 

2.  CPALL 1,827,598,700 38.07 

3.  กองทนุเปิด บวัหลวงหุน้ระยะยาว 32,184,900 0.67 

4.  นายปรญิญา เธียรวร 31,000,000 0.65 

5.  บรษัิท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จาํกดั 20,075,377 0.42 

6.  กองทนุเปิด บวัหลวงหุน้ระยะยาว 75/25 15,815,800 0.33 
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ลาํดับ รายชื่อผู้ถอืหุ้น จาํนวนหุ้นที่ถอื 
สัดส่วนของ

สิทธิออกเสียง 

7.  กองทนุเปิด บวัหลวงเฟลก็ซเิบิล้เพ่ือการเลีย้งชีพ 11,067,900 0.23 

8.  กองทนุเปิด บวัหลวงตราสารทนุเพ่ือการเลีย้ง

ชีพ 

7,421,500 0.15 

9.  South East Asia UK (Type C) Nominees 

Limited 

7,271,822 0.15 

10.  กองทนุเปิด บวัหลวงปัจจยั 4 หุน้ระยะยาวปัน

ผล 

6,730,800 0.14 

 

5.6 ข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอยา่งมีนัยสาํคัญ (ถา้มี) 

-ไมม่-ี 

6 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับความพอเพียงของเงนิทุนหมุนเวียน  

คณะกรรมการของบริษัทฯ มีความเห็นวา่ บริษัทฯ ไม่มีปัญหาในเรื่องความเพียงพอของเงินทนุหมนุเวียนใน

การเขา้ทาํธุรกรรมในครัง้นี ้เน่ืองจากบริษัทฯ จะออกหุน้สามญัเพ่ิมทนุจาํนวน 5,010,323,500 หุน้ มลูค่าท่ี

ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ละ 43.50 บาท แทนการชาํระดว้ยเงินสด (Payment in Kind) 

จัดสรรใหแ้ก่ CPRH คิดเป็นมูลค่ารวมทัง้สิน้ จาํนวน 217,949,072,250 บาท เป็นค่าตอบแทนการรบัโอน

กิจการทัง้หมดของ CPRH 

7 คดีหรือข้อเรียกร้องที่มีสาระสาํคัญซึ่งอยูร่ะหว่างดาํเนินการ  

-ไมม่-ี  

8 ผลประโยชนห์รือรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทฯ กับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่ถือ
หุ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อมตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป  สาํหรับปีบัญชีสิน้สุด 31 ธันวาคม 2563 และ
งวดหกเดือนสิน้สุด 30 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา 

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง้และ 

ลักษณะความสัมพนัธก์ับบริษัทฯ  

 

รายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)  

สาํหรับปีสิน้สุด 

วันที่ 31 ธ.ค. 

2563 

สาํหรับงวดหก

เดือน 

สิน้สุดวนัที่  

30 มิ.ย. 2564 

ลักษณะรายการ 

และ 

ความจาํเป็นและ

ความสมเหตุสมผล

ของรายการ 

1. บริษัท ซีพี ออลล ์จาํกัด 

(มหาชน) (“ CPALL”) 

ค่ า ก า ร ใ ช้

บรกิาร  

175.6 89.7 รายการธุรกิจปกติ/

สนบัสนนุธุรกิจ

ปกติ1) 



Based on Moonstone IM1 Major RPT v.1.10  

49 

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง้และ 

ลักษณะความสัมพนัธก์ับบริษัทฯ  

 

รายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)  

สาํหรับปีสิน้สุด 

วันที่ 31 ธ.ค. 

2563 

สาํหรับงวดหก

เดือน 

สิน้สุดวนัที่  

30 มิ.ย. 2564 

ลักษณะรายการ 

และ 

ความจาํเป็นและ

ความสมเหตุสมผล

ของรายการ 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์

CPALL เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ของบริษัทฯ โดยถือหุน้ทางตรง

และทางออ้มในสดัส่วนรอ้ยละ 

93.1 ของทุนชาํระแลว้ทัง้หมด

ของบรษัิทฯ 

 

 

 

เจา้หนีอ่ื้น 96.6 91.8 รายการธุรกิจปกติ/

สนบัสนนุธุรกิจ

ปกติ1) 

2. บริษัท ซีพี รีเทลลิงค ์จาํกัด 

(“ซพีี รีเทลลิงค”์) 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์ 

ซีพี รเีทลลงิค ์เป็นบรษัิทยอ่ย

ของCPALL (ผูถื้อหุน้รายใหญ่

ของบรษัิทฯ) โดยCPALL ถือหุน้

ใน ซีพี  

รเีทลลงิค ์ในสดัสว่นรอ้ยละ 

99.9 ของทนุชาํระแลว้ทัง้หมด 

 

รายไดจ้ากการ

ขายสนิคา้,การ

ใหบ้รกิารและ

รายไดอ่ื้น 

59.5 22.1 รายการธุรกิจปกติ/

สนบัสนนุธุรกิจ

ปกติ1) 

ลกูหนีก้ารคา้ 1.2 1.4 รายการธุรกิจปกติ/

สนบัสนนุธุรกิจ

ปกติ1) 

ลกูหนีอ่ื้น 1.8 0.5 รายการธุรกิจปกติ/

สนบัสนนุธุรกิจ

ปกติ1) 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแยง้และ 

ลักษณะความสัมพนัธก์ับบริษัทฯ  

 

รายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)  

สาํหรับปีสิน้สุด 

วันที่ 31 ธ.ค. 

2563 

สาํหรับงวดหก

เดือน 

สิน้สุดวนัที่  

30 มิ.ย. 2564 

ลักษณะรายการ 

และ 

ความจาํเป็นและ

ความสมเหตุสมผล

ของรายการ 

3. บริษัท โกซอฟท ์(ประเทศ

ไทย) จาํกัด  

(“โกซอฟท ์(ประเทศไทย)”) 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์

โกซอฟท ์เป็นบรษัิทยอ่ยของ 

CPALL (ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ

บรษัิทฯ) โดยCPALL ถือหุน้ใน

โกซอฟท ์(ประเทศไทย) ใน

สดัสว่น รอ้ยละ 99.9 ของทนุ

ชาํระแลว้ทัง้หมด 

ซือ้สนิทรพัย์

ถาวรและ

สนิทรพัยไ์มม่ี

ตวัตน 

109.9 2.4 รายการธุรกิจปกติ/

สนบัสนนุธุรกิจ

ปกติ1) 

คา่การใช้

บรกิาร  

121.8 68.3 รายการธุรกิจปกติ/

สนบัสนนุธุรกิจ

ปกติ1) 

เจา้หนีอ่ื้น 52.7 62.1 รายการธุรกิจปกติ/

สนบัสนนุธุรกิจ

ปกติ1) 

ลกูหนีอ่ื้น 3.8 32.0 รายการธุรกิจปกติ/

สนบัสนนุธุรกิจ

ปกติ1) 

4. บริษัท ซี.พี.เมอรแ์ชนไดซิง่ 

จาํกัด  

(“CPM”) 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์

CPM เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ

CPALL (ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ

บริษัทฯ) และเป็นบริษัทย่อย

ข อ ง  CPF โ ด ย  CPF ถื อ หุ้น

ทางอ้อมใน  CPM ในสัดส่วน

รอ้ยละ 99.9 ของทุนชาํระแลว้

ทัง้หมด 

คา่ใชจ้า่ยซือ้

สนิคา้ 

570.1 606.4 รายการธุรกิจปกติ/

สนบัสนนุธุรกิจ

ปกติ1) 

เจา้หนีก้ารคา้ 85.3 124.6 รายการธุรกิจปกติ/

สนบัสนนุธุรกิจ

ปกติ1) 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแยง้และ 

ลักษณะความสัมพนัธก์ับบริษัทฯ  

 

รายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)  

สาํหรับปีสิน้สุด 

วันที่ 31 ธ.ค. 

2563 

สาํหรับงวดหก

เดือน 

สิน้สุดวนัที่  

30 มิ.ย. 2564 

ลักษณะรายการ 

และ 

ความจาํเป็นและ

ความสมเหตุสมผล

ของรายการ 

5. บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิง้ 

จาํกัด(“ซีพีเอฟ เทรดดิง้”)  

ลกัษณะความสมัพนัธ ์

ซีพีเอฟ เทรดดิง้ เป็นบริษัทย่อย

ข อ ง  CPF  โ ด ย CPFถื อ หุ้ น

ทางออ้มในซีพีเอฟ เทรดดิง้ ใน

สัดส่วนร้อยละ 99.9 ของทุน

ชาํระแลว้ทัง้หมด 

คา่ใชจ้า่ยซือ้

สนิคา้ 

12,607.9 6,349.2 รายการธุรกิจปกติ/

สนบัสนนุธุรกิจ

ปกติ1) 

คา่การใช้

บรกิาร 

56.4 28.4 รายการธุรกิจปกติ/

สนบัสนนุธุรกิจ

ปกติ1) 

เจา้หนีก้ารคา้ 1,695.6 1,509.7 รายการธุรกิจปกติ/

สนบัสนนุธุรกิจ

ปกติ1) 

เจา้หนีอ่ื้น 12.5 10.3 รายการธุรกิจปกติ/

สนบัสนนุธุรกิจ

ปกติ1) 

6. บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศ

ไทย) จาํกัด (มหาชน) (“ซีพี

เอฟ (ประเทศไทย)”) 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์

ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) เป็น

บรษัิทยอ่ยของCPF โดยCPF 

ถือหุน้ในซีพีเอฟ (ประเทศไทย) 

ในสดัสว่นรอ้ยละ 99.9 ของทนุ

ชาํระแลว้ทัง้หมด 

รายไดจ้ากการ

ขายสนิคา้และ

บรกิาร 

218.5 135.5 รายการธุรกิจปกติ/

สนบัสนนุธุรกิจ

ปกติ1) 

ลกูหนีก้ารคา้ 28.8 40.9 รายการธุรกิจปกติ/

สนบัสนนุธุรกิจ

ปกติ1) 

7. บริษัท ฟรีวิลล ์โซลชูั่นส ์

จาํกัด  (“ฟรีวิลล ์โซลูชั่นส”์) 
ซือ้สนิทรพัยไ์ม่

มีตวัตน 

10.5 4.2 รายการธุรกิจปกติ/

สนบัสนนุธุรกิจ

ปกติ1) 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแยง้และ 

ลักษณะความสัมพนัธก์ับบริษัทฯ  

 

รายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)  

สาํหรับปีสิน้สุด 

วันที่ 31 ธ.ค. 

2563 

สาํหรับงวดหก

เดือน 

สิน้สุดวนัที่  

30 มิ.ย. 2564 

ลักษณะรายการ 

และ 

ความจาํเป็นและ

ความสมเหตุสมผล

ของรายการ 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์

ฟรวีิลล ์โซลชูั่นส ์มบีรษัิท เอเชีย 

ฟรวีิลล ์จาํกดั (ซึง่เป็นบรษัิท

ท่ีCPG ถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 

99.9 ของทนุชาํระแลว้ทัง้หมด) 

ถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 59.4 

ของทนุชาํระแลว้ทัง้หมด และมี

กรรมการบรษัิทฯ รว่มถือหุน้

รวมในฟรวีิลล ์โซลชูั่นส ์

คา่การใช้

บรกิาร 

13.2 5.3 รายการธุรกิจปกติ/

สนบัสนนุธุรกิจ

ปกติ1) 

เจา้หนีอ่ื้น 2.3 5.4 รายการธุรกิจปกติ/

สนบัสนนุธุรกิจ

ปกติ1) 

8. บริษัท แอสเซนด ์ฟู้ด จาํกัด 

(“แอสเซนด ์ฟู้ด”) 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์

แอสเซนด ์ฟูด้  มีบรษัิท แอส

เซนด ์กรุป๊ จาํกดั (ซึง่บรษัิท ฟรี

วิลล ์โซลชูั่นส ์จาํกดั ถือหุน้ใน

สดัสว่นรอ้ยละ 99.9 ชองทนุ

ชาํระแลว้ทัง้หมด) ถือหุน้ใน

สดัสว่นรอ้ยละ 98.8 ของทนุ

ชาํระแลว้ทัง้หมด  

รายไดจ้ากการ

ขายสนิคา้และ

บรกิาร 

84.8 6.3 รายการธุรกิจปกติ/

สนบัสนนุธุรกิจ

ปกติ1) 

9. บ ริ ษัท  ท รู  อิ น เทอร์เ น็ต 

ดาต้า เซ็นเตอร ์จํากัด (“ทรู 

อิน เทอร์เ น็ต  ดาต้ า  เ ซ็น

เตอร”์) 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์

ทรู อินเทอรเ์น็ต ดาตา้ เซ็นเตอร ์

มีบรษัิท แอสเซนด ์กรุป๊ จาํกดั 

ถือหุน้รอ้ยละ 99.9 ของทนุ

คา่การใช้

บรกิาร 

17.5 10.5 รายการธุรกิจปกติ/

สนบัสนนุธุรกิจ

ปกติ1) 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแยง้และ 

ลักษณะความสัมพนัธก์ับบริษัทฯ  

 

รายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)  

สาํหรับปีสิน้สุด 

วันที่ 31 ธ.ค. 

2563 

สาํหรับงวดหก

เดือน 

สิน้สุดวนัที่  

30 มิ.ย. 2564 

ลักษณะรายการ 

และ 

ความจาํเป็นและ

ความสมเหตุสมผล

ของรายการ 

ชาํระแลว้ (ซึง่บรษัิท แอสเซนด ์

กรุป๊ จาํกดั  

มี CPG และนายศภุชยั เจียร

วนนท ์เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ผา่น

บรษัิท ฟรวีิลล ์โซลชูั่นส ์จาํกดั) 

10. บริษัท ทรู ลีสซิ่ง จาํกดั (“ทรู  

ลีสซิ่ง”) 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์

ทรู ลสีซิ่ง มีบรษัิท ธนเทเลคอม 

จาํกดั ถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 

99.9 ของทนุชาํระแลว้ทัง้หมด 

(ซึง่บรษัิท ธนเทเลคอม จาํกดั มี 

CPG และนายศภุชยั เจียร

วนนท ์เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่

ทางออ้ม) 

คา่การใช้

บรกิาร 

59.5 34.7 รายการธุรกิจปกติ/

สนบัสนนุธุรกิจ

ปกติ1) 

ดอกเบีย้จ่าย 3.4 1.9 รายการธุรกิจปกติ/

สนบัสนนุธุรกิจ

ปกติ1) 

เจา้หนีอ่ื้น 24.1 29.4 รายการธุรกิจปกติ/

สนบัสนนุธุรกิจ

ปกติ1) 

หนีส้นิตาม

สญัญาเชา่ 

130.7 130.1 รายการธุรกิจปกติ/

สนบัสนนุธุรกิจ

ปกติ1) 

11. บริษัท ซี.พี.ฟู้ดสโตร ์จาํกดั 

(“ซี.พี. ฟู้ดสโตร”์) 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์

ซี.พี. ฟู้ดสโตร ์มีบริษัท ซี.พี.เท

รดดิ ้ง  ก รุ๊ป  จํากัด  ถือหุ้นใน

สัดส่วนร้อยละ 99.9 ของทุน

ชาํระแลว้ทัง้หมด (ซึ่งบริษัท ซี.

พี.เทรดดิง้ กรุ๊ป จํากัด มีกลุ่ม

คา่ใชจ้า่ยซือ้

สนิคา้ 

550.4 214.3 รายการธุรกิจปกติ/

สนบัสนนุธุรกิจ

ปกติ1) 

เจา้หนีก้ารคา้ 95.9 90.5 รายการธุรกิจปกติ/

สนบัสนนุธุรกิจ

ปกติ1) 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแยง้และ 

ลักษณะความสัมพนัธก์ับบริษัทฯ  

 

รายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)  

สาํหรับปีสิน้สุด 

วันที่ 31 ธ.ค. 

2563 

สาํหรับงวดหก

เดือน 

สิน้สุดวนัที่  

30 มิ.ย. 2564 

ลักษณะรายการ 

และ 

ความจาํเป็นและ

ความสมเหตุสมผล

ของรายการ 

ครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผูถื้อ

หุน้รายใหญ่)  

12. บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ต่าง ๆ 

(รวมถึง  บริ ษัทภายใต้ กลุ่ม 

CPG ก ลุ่ ม CPF ก ลุ่ ม CPALL 

และกลุม่บรษัิท ทรู คอรป์อเรชั่น 

จาํกดั (มหาชน)) 

รายไดจ้ากการ

ขายสินค้าและ

บรกิาร 

386.4 216.8 รายการธุรกิจปกติ/

สนบัสนนุธุรกิจ

ปกติ1) 

ค่ า ใ ช้จ่ า ย ซื ้อ

สนิคา้ 

2,027.1 995.8 รายการธุรกิจปกติ/

สนบัสนนุธุรกิจ

ปกติ1) 

ค่ า ก า ร ใ ช้

บรกิาร 

158.6 140.7 รายการธุรกิจปกติ/

สนบัสนนุธุรกิจ

ปกติ1) 

ดอกเบีย้จ่าย 4.0 1.9 รายการธุรกิจปกติ/

สนบัสนนุธุรกิจ

ปกติ1) 

ค่ า ใ ช้จ่ า ย ซื ้อ

สินทรัพย์ถาวร 

และสินทรัพย์

ไมม่ีตวัตน 

0.2 - รายการธุรกิจปกติ/

สนบัสนนุธุรกิจ

ปกติ1) 

ลกูหนีก้ารคา้ 35.0 42.0 รายการธุรกิจปกติ/

สนบัสนนุธุรกิจ

ปกติ1) 

ลกูหนีอ่ื้น 2.0 0.7 รายการธุรกิจปกติ/

สนบัสนนุธุรกิจ

ปกติ1) 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแยง้และ 

ลักษณะความสัมพนัธก์ับบริษัทฯ  

 

รายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)  

สาํหรับปีสิน้สุด 

วันที่ 31 ธ.ค. 

2563 

สาํหรับงวดหก

เดือน 

สิน้สุดวนัที่  

30 มิ.ย. 2564 

ลักษณะรายการ 

และ 

ความจาํเป็นและ

ความสมเหตุสมผล

ของรายการ 

เจา้หนีก้ารคา้ 293.4 273.6 รายการธุรกิจปกติ/

สนบัสนนุธุรกิจ

ปกติ1) 

เจา้หนีอ่ื้น 115.9 139.5 รายการธุรกิจปกติ/

สนบัสนนุธุรกิจ

ปกติ1) 

ห นี ้ สิ น ต า ม

สญัญาเช่า 

129.8 131.7 รายการธุรกิจปกติ/

สนบัสนนุธุรกิจ

ปกติ1) 

หมายเหต:ุ 

1) ความจาํเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการธุรกิจปกติ/สนบัสนนุธุรกิจปกต ิ

i) รายไดจ้ากการขายสินคา้และบริการ : ราคาขายสินคา้และบริการ และเง่ือนไขการชาํระเงินเป็นไปตาม

ขอ้กาํหนดและเง่ือนไขปกติทางธุรกิจเปรียบเทียบกับรายการขายสินคา้และบริการใหก้ับบริษัทอ่ืนท่ีไม่

เก่ียวขอ้งกนั และเป็นไปตามราคาตลาด 

ii) ค่าใช้จ่ายซือ้สินคา้ เจ้าหนีก้ารคา้ และเจ้าหนีอ่ื้น : ราคาซือ้สินคา้และเง่ือนไขการชาํระเงินเป็นไปตาม

ขอ้กาํหนดและเง่ือนไขปกติทางธุรกิจเปรียบเทียบกบัรายการซือ้สินคา้จากบริษัทอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั และ

เป็นไปตามราคาตลาด 

iii) คา่การใชบ้รกิาร : ค่าการใชบ้ริการและเง่ือนไขการชาํระเงินเป็นไปตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขปกติทางธุรกิจ

เปรยีบเทียบกบัคา่การใชบ้รกิารกบับรษัิทอ่ืนท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกนั และเป็นไปตามราคาตลาด 

iv) ค่าใชจ้่ายซือ้สินทรพัยถ์าวร  และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน : ราคาซือ้สินทรพัยถ์าวร  และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

เป็นไปตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขปกติทางธุรกิจเปรยีบเทียบกบัรายการซือ้สนิทรพัยถ์าวร  และสนิทรพัยไ์มม่ี

ตวัตนกบับรษัิทอ่ืนท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกนั และเป็นไปตามราคาตลาด 

9 สรุปสาระสาํคัญของสัญญาที่สาํคัญในช่วง 2 ปี  

9.1 สญัญาอนญุาตใหใ้ชส้ทิธิในเครือ่งหมายการคา้ เครือ่งหมายบรกิาร 

เครื่องหมายการคา้และเครื่องหมายบริการของบริษัทฯ อยู่ภายใตส้ญัญาอนญุาตใหใ้ชส้ิทธิในเครื่องหมาย

การคา้ และเครือ่งหมายบรกิารกบัCPALL โดยมีสาระสาํคญัดงัตอ่ไปนี ้



Based on Moonstone IM1 Major RPT v.1.10  

56 

(1) สญัญาอนญุาตใหใ้ชส้ิทธิในเครื่องหมายการคา้ และเครื่องหมายบริการระหว่างบริษัท ซีพี ออลล ์

จาํกดั (มหาชน) และบรษัิท สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน)(1) ซึง่มีสาระสาํคญัดงัตอ่ไปนี ้

คูส่ญัญา คูส่ญัญาผูอ้นญุาต: บรษัิท ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) 

คูส่ญัญาผูร้บัอนญุาต: บรษัิท สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน) 

ระยะเวลาตามอายสุญัญา 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธนัวาคม 2564(2) 

ลกัษณะของบรกิาร การรบัอนญุาตใหใ้ชเ้ครือ่งหมายการคา้ เครือ่งหมายบรกิาร 

คา่บรกิารตามสญัญา รอ้ยละ 0.5 ของยอดขายของ 10 สาขาแรกของศูนยจ์าํหน่าย

สนิคา้แม็คโคร 

ขอบเขตของสญัญา บริษัทฯ ใช้เครื่องหมายการคา้ “Makro” “aro” เป็นตน้ ในการ

ดาํเนินธุรกิจโดยใชรู้ปแบบรา้นคา้ การจดัเรียงสินคา้รวมทัง้การ

บริหารธุรกิจ และเมื่อมีการพัฒนารูปแบบร้านค้าใหม่ของ 

“Makro” ในประเทศต่าง ๆ บริษัทฯ จะไดร้บัความรูแ้ละเทคนิค

ในการดาํเนินธุรกิจท่ีสง่ผลถึงประสทิธิภาพในการดาํเนินธุรกิจ 

เง่ือนไขอ่ืนท่ีสาํคญั อายุสัญญา 1 ปี การต่อสัญญาเป็นแบบปีต่อปีต่อเน่ืองกัน 

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ โดยต้องแจ้ง

ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 60 วนั 

หมายเหต:ุ   (1) ในปี 2556 เมื่อ CPALL ไดเ้ขา้ซือ้หุน้บริษัทฯ จากเอสเอชวี เนเธอรแ์ลนด ์บี.วี. ซึ่ง

เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่เดิมของบริษัทฯ นั้น CPALL ยังได้มาซึ่งสิทธิในการใช้

ทรพัยส์ินทางปัญญาและสทิธิในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศอีกดว้ย ดว้ยเหตนีุ ้ซี

พี ออลล ์จึงไดม้าซึ่งสิทธิในการใชเ้ครื่องหมายการคา้เครื่องหมายบริการใน 11 

ประเทศ ไดแ้ก่ ประเทศไทย กมัพชูา จีน อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พมา่ เวียดนาม 

ฟิลิปปินส ์ไตห้วนัและปากีสถาน   และใหบ้ริษัทฯ เป็นผูร้บัอนุญาตใหใ้ชส้ิทธิใน

เครือ่งหมายการคา้ และเครือ่งหมายบรกิารในลกัษณะสญัญารูปแบบเดียวกนักบั

ท่ีเคยเป็นอยู่เดิมก่อนการเขา้ซือ้หุน้ของบริษัทฯ โดย CPALL ในปี 2556 (โปรด

พิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในรายงานความเห็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ

เก่ียวกับการไดม้าซึ่งสินทรพัย ์โดย CPALL จัดทาํโดย บริษัท หลกัทรพัย ์เมย์

แบงก ์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ลงวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2556) 

                    (2) การตอ่อายสุญัญาเป็นแบบปีตอ่ปีตอ่เน่ืองกนั 

9.2 สญัญาเชา่ทรพัยส์นิท่ีสาํคญั 

(1) สญัญาเช่าท่ีดิน 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 บริษัทฯ ไดเ้ช่าท่ีดินเพ่ือใชเ้ป็นท่ีตัง้สถานท่ีประกอบการ โดยมีจาํนวน

สญัญาทัง้สิน้ 51 แห่ง ทัง้นี ้มีช่วงอายสุญัญาเช่าอยูร่ะหวา่ง 10 ปี – 38 ปี และมีช่วงระยะเวลาเช่า

ท่ีเหลอืตามสญัญาอยูร่ะหวา่งประมาณ 4 ปี – 30 ปี โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
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ศูนยจ์าํหน่ายสินค้า ขนาดทีด่นิ 
ปีที่สัญญา

ครบกาํหนด 
(พ.ศ.) 

เงือ่นไขสาํคัญ 

1. สาขาจรญัสนิทวงศ ์1) 22 ไร ่3 งาน 30 ตารางวา 2567 คาํมั่นตอ่อาย ุ

2. สาขาสาทร 1) 18 ไร ่2 งาน 92 ตารางวา 2569 คาํมั่นตอ่อาย ุ

3. สาขาสามเสน 2) 22 ไร ่27 ตารางวา 2574 คาํมั่นตอ่อาย ุ

4. สาขาภเูก็ต 3) 24 ไร ่21.75 ตารางวา 2584 - 

5. สาขาสมยุ 2) 14 ไร ่10.7 ตารางวา 2579 คาํมั่นตอ่อาย ุ

6. สาขาลาํพนู 2) 21 ไร ่7 ตารางวา 2580 - 

7. สาขาราชบรุ ี3) 21 ไร ่3 งาน 42 ตารางวา 2584 คาํมั่นตอ่อาย ุ

8. สาขาป่าตอง 2) 

 สาขาป่าตอง           

 (สว่นขยาย) 2)  

2 งาน 

200 ตารางวา 

2578 

2578 

คาํมั่นตอ่อาย ุ

คาํมั่นตอ่อาย ุ

9. สาขาราไวย ์2) 

สาขาราไวย ์(สว่น

ขยาย) 2)  

3 ไร ่2 งาน 64.3 ตารางวา 

1 ไร ่50 ตารางวา 

2576 

2578 

คาํมั่นตอ่อาย ุ

คาํมั่นตอ่อาย ุ

10. สาขาเกาะพะงนั 2) 6 ไร ่1 งาน 81.4 ตารางวา 2577 คาํมั่นตอ่อาย ุ

11. สาขาบงึกาฬ 3) 20 ไร ่1 งาน 92 ตารางวา 2586 คาํมั่นตอ่อาย ุ

12. สาขาพทัยาเหนือ 2) 8 ไร ่48.25 ตารางวา 2581 คาํมั่นตอ่อาย ุ

13. สาขาแมส่าย 3) 35 ไร ่1 งาน 61 ตารางวา 2586 คาํมั่นตอ่อาย ุ

14. สาขาศาลายา 3) 24 ไร ่1 งาน 10 ตารางวา 2587 - 

15. สาขาแมส่อด 3) 21 ไร ่ 2588 คาํมั่นตอ่อาย ุ

16. สาขาถลาง 3) 25 ไร ่ 2587 คาํมั่นตอ่อาย ุ

17. สาขาระนอง 3) 26 ไร ่1 งาน 8.8 ตารางวา 2588 คาํมั่นตอ่อาย ุ

18. สาขากลัปพฤกษ์ 3) 10 ไร ่97.1 ตารางวา 2583 คาํมั่นตอ่อาย ุ

19. สาขาฝาง 3) 26 ไร ่ 2587 คาํมั่นตอ่อาย ุ

20. สาขานครนายก 3) 5 ไร ่ 2588 - 
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ศูนยจ์าํหน่ายสินค้า ขนาดทีด่นิ 
ปีที่สัญญา

ครบกาํหนด 
(พ.ศ.) 

เงือ่นไขสาํคัญ 

21. สาขานครอินทร ์3) 24 ไร ่2 งาน 80.5 ตารางวา 2588 คาํมั่นตอ่อาย ุ

22. สาขาบา้นเพ 3) 8 ไร ่3 งาน 46.7 ตารางวา 2588 คาํมั่นตอ่อาย ุ

23. สาขาทุง่สง 3) 18 ไร ่2 งาน 25.2 ตารางวา 2588 คาํมั่นตอ่อาย ุ

24. สาขาศรนีครนิทร ์ 2 2) 6 ไร ่3 งาน 43 ตารางวา 2582 คาํมั่นตอ่อาย ุ

25. สาขาพิษณโุลก  2 3) 22 ไร ่ 2588 คาํมั่นตอ่อาย ุ

26. สาขาเกาะชา้ง 3) 6 ไร ่ 2591 คาํมั่นตอ่อาย ุ

27. สาขาโคราช  2 3) 22 ไร ่27 ตารางวา 2588 คาํมั่นตอ่อาย ุ

28. สาขานา่น 3) 28 ไร ่78.3 ตารางวา 2588 คาํมั่นตอ่อาย ุ

29. สาขาอา่วนาง 2) 6 ไร ่ 2578 คาํมั่นตอ่อาย ุ

30. สาขากะรน 2) 3 ไร ่3 งาน 45 ตารางวา 2581 คาํมั่นตอ่อาย ุ

31. สาขาวารนิชาํราบ 3) 27 ไร ่2 งาน 84 ตารางวา 2588 คาํมั่นตอ่อาย ุ

32. สาขาหนองจอก 3) 15 ไร ่2 งาน 42 ตารางวา 2589 - 

33. สาขาแหลมฉบงั 3) 17 ไร ่1 งาน 42.6 ตารางวา 2581 - 

34. สาขาศรสีะเกษ 2) 56.6 ตารางวา 2581 คาํมั่นตอ่อาย ุ

35. สาขาวงัหิน 2) 2, 696 ตารางเมตร 2582 คาํมั่นตอ่อาย ุ

36. สาขากาฬสนิธุ ์3) 20 ไร ่1 งาน 54 ตารางวา 2589 คาํมั่นตอ่อาย ุ

37. สาขาอดุมสขุ 2) 4 ไร ่2 งาน 41.5 ตารางวา 2579 - 

38. สาขาปทมุธานี 3) 21 ไร ่1 งาน 40.75 ตารางวา 2590 คาํมั่นตอ่อาย ุ

39. สาขาประชาอทิุศ 3) 3 ไร ่1 งาน 17 ตารางวา 2590 คาํมั่นตอ่อาย ุ

40. สาขาสขุมุวิท 71 3) 1 ไร ่3 งาน 93.7 ตารางวา 2585 คาํมั่นตอ่อาย ุ

41. สาขานวมินทร ์70 3) 4 ไร ่3 งาน 2585 คาํมั่นตอ่อาย ุ

42. สาขาชะอาํ 2) 8 ไร ่8 ตารางวา 2576 - 

43. สาขาออ่นนชุ 3) 2 ไร ่3 งาน 39 ตารางวา 2586 - 
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ศูนยจ์าํหน่ายสินค้า ขนาดทีด่นิ 
ปีที่สัญญา

ครบกาํหนด 
(พ.ศ.) 

เงือ่นไขสาํคัญ 

44. สาขาสขุสวสัดิ ์3) 4 ไร ่2 งาน 21 ตารางวา 2591 - 

45. สาขาลาดกระบงั 3) 4 ไร ่73 ตารางวา 2587 - 

46. สาขากบินทรบ์รุ ี3) 25 ไร ่ 2591 - 

47. สาขาสตัหีบ 3) 15 ไร ่1 งาน 27.8 ตารางวา 2592 - 

48. สาขาราม  24 3) 7 ไร ่ 2592 - 

49. สาขาอมตะนคร 3) 7 ไร ่ 2592 - 

50. สาขาบางคอแหลม 3) 2 ไร ่2 งาน 46.7 ตารางวา 2593 - 

51. สาขาขอนแก่น 2 3) 8 ไร ่1 งาน 82 ตารางวา 2589 - 

หมายเหต ุ 1) ระยะเวลาเช่าท่ีเหลอืตามสญัญาตํ่ากวา่ 10 ปี 

 2) ระยะเวลาเช่าท่ีเหลอืตามสญัญาตัง้แต ่10-20 ปี 

 3) ระยะเวลาเช่าท่ีเหลอืตามสญัญาตัง้แต ่20-30 ปี 

ทัง้นี ้ไมร่วมท่ีดินของโครงการระหวา่งพฒันา เนือ้ท่ีรวม 11 ไร ่1 งาน 95 ตารางวา โดยมีสญัญาเช่า

ครบกาํหนดตัง้แตปี่ 2574 ไปจนถึงปี 2594 

(2) สญัญาเช่าอาคารและสว่นปรบัปรุงอาคาร 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564  บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไดเ้ช่าอาคารและสว่นปรบัปรุงอาคารเพ่ือใช้

เป็น ท่ีตัง้สถานท่ีประกอบการในประเทศไทย จาํนวน 18 แหง่ ทัง้นี ้มชี่วงอายสุญัญาเชา่อยูร่ะหวา่ง 

4 ปี – 25 ปี และมีช่วงระยะเวลาเช่าท่ีเหลือตามสญัญาอยู่ระหว่างประมาณ 1 ปี – 25 ปี โดยมี

รายละเอียดทาํเลท่ีตัง้ พืน้ท่ีใชส้อย และเง่ือนไขสาํคญัดงัตอ่ไปนี ้

ศูนยจ์าํหน่ายสินค้า พืน้ที่ใช้สอย 
ปีที่สัญญา

ครบกาํหนด 
(พ.ศ.) 

เงือ่นไขสาํคัญ 

1. สยามโฟรเซน่  

 สาขาตลาดเมืองใหม ่ 

222 ตารางเมตร 2566 ใหส้ทิธิไดเ้ชา่

ก่อนผูอ่ื้น

ภายหลงั

หมดอายุ

สญัญาเชา่ 

2. สยามโฟรเซน่ สาขา

อดุรธานี 

128 ตารางเมตร 2564 คาํมั่นตอ่อาย ุ
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ศูนยจ์าํหน่ายสินค้า พืน้ที่ใช้สอย 
ปีที่สัญญา

ครบกาํหนด 
(พ.ศ.) 

เงือ่นไขสาํคัญ 

3. สยามโฟรเซน่ สาขาทุง่สง 131 ตารางเมตร 2566 คาํมั่นตอ่อาย ุ

4. สยามโฟรเซน่ สาขา

ตลาดยา่โม  

145 ตารางเมตร 2564 คาํมั่นตอ่อาย ุ

5. สยามโฟรเซน่ สาขาศรี

ราชา  

259 ตารางเมตร 2564 คาํมั่นตอ่อาย ุ

6. แม็คโคร ฟดูเซอรว์ิส  

 สาขาป่าตอง  

1,682 ตารางเมตร 2578 คาํมั่นตอ่อาย ุ

7. แม็คโคร ฟดูชอ้ป 

 สาขาทาวน ์อิน ทาวน ์

1,984 ตารางเมตร 2577 คาํมั่นตอ่อาย ุ

8. สยามโฟรเซน่ 

 สาขาตลาดนานาเจรญิ 

400.30 ตารางเมตร 2570 - 

9. แม็คโคร ฟดูชอ้ป 

 สาขาตลาดวงศกร  

59.5 ตารางเมตร 2579 - 

10. สยามโฟรเซน่ สาขา

นาเกลอื 

252 ตารางเมตร 2574 - 

11. แม็คโคร ฟดูเซอรว์ิส  

 สาขาวงัหิน 

400 ตารางเมตร 2582 - 

12. แม็คโคร ฟดูเซอรว์ิส  

 สาขาเพชรเกษม 

9,968 ตารางเมตร 2578 - 

13. แม็คโคร ฟดูเซอรว์ิส  

 สาขาบางป ู

1,998 ตารางเมตร 2574 - 

14. แม็คโคร ฟดูชอ้ป 

 สาขาพระราม 4 

1,200 ตารางเมตร 2574 - 

15. แม็คโคร ฟดูชอ้ป 

 สาขาทองหลอ่  

1,500 ตารางเมตร 2564 - 

16. แม็คโคร ฟดูชอ้ป 0-3-67 ไร ่ 2574 - 
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ศูนยจ์าํหน่ายสินค้า พืน้ที่ใช้สอย 
ปีที่สัญญา

ครบกาํหนด 
(พ.ศ.) 

เงือ่นไขสาํคัญ 

 สาขาสมัมากร  

17. สาขาตลาดนาทอง

เจรญิ 

1,728 ตารางเมตร 2587 - 

18. เฟรชแอทแม็คโคร 

 สาขาอีสพารค์ 

1,109 ตารางเมตร 2588 - 

 

ทัง้นี ้ไม่รวมพืน้ท่ีใชส้อยขนาด 4,352 ตารางเมตร ตามสญัญาเช่าอาคารและสว่นปรบัปรุงอาคาร

ของโครงการระหวา่งพฒันา ซึง่มีสญัญาเช่าครบกาํหนดปี 2589  

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564  บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย ไดเ้ชา่อาคารและสว่นปรบัปรุงอาคารเพ่ือใช้

เป็น ท่ีตัง้สถานท่ีประกอบการในตา่งประเทศจาํนวน 20 แหง่ โดยมีรายละเอียดทาํเลท่ีตัง้ พืน้ท่ีใช้

สอย และเง่ือนไขสาํคญัดงัตอ่ไปนี ้

ประเทศ/การประกอบธุรกิจ พืน้ที่เชา่ 
ปีที่สัญญา

ครบกาํหนด 
(พ.ศ.) 

เงือ่นไขสาํคัญ 

1. สาธารณรฐัประชาชนจีน / 

สาํนกังานใหญ่ Makro 

(Guangzhou) Food Company 

Limited 

843.68 

ตารางเมตร 

2566 ใหส้ทิธิไดเ้ชา่ก่อนผูอ่ื้น

ภายหลงัหมดอายุ

สญัญาเชา่ 

2. สาธารณรฐัประชาชนจีน / ศนูย์

จาํหนา่ยสนิคา้แม็คโคร สาขา 

Huadu 

2,792.78 

ตารางเมตร 

2580 ใหส้ทิธิไดเ้ชา่ก่อนผูอ่ื้น

ภายหลงัหมดอายุ

สญัญาเชา่ 

3. สาธารณรฐัแหง่สหภาพเมยีน

มา/ สาํนกังานใหญ่ ARO 

Commercial Company Limited 

และศนูยจ์าํหนา่ยสนิคา้แมค็โคร 

สาขา Sat San 

37,312 

ตารางเมตร 

2592 คาํมั่นตอ่อาย ุ

4. กมัพชูา /  สาํนกังานใหญ่ 

Makro (Cambodia) Company 

Limited และศนูยจ์าํหนา่ยสนิคา้

51,709 

ตารางเมตร 

2590 คาํมั่นตอ่อาย ุ
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ประเทศ/การประกอบธุรกิจ พืน้ที่เชา่ 
ปีที่สัญญา

ครบกาํหนด 
(พ.ศ.) 

เงือ่นไขสาํคัญ 

แม็คโคร สาขา Sen Sok กรุง

พนมเปญ 

5. กมัพชูา /  ศนูยจ์าํหนา่ยสนิคา้

แม็คโคร สาขา Siem Reap 

53,376 

ตารางเมตร 

2591 คาํมั่นตอ่อาย ุ

6. กมัพชูา /  สาํนกังานใหญ่ 

Indoguna (Cambodia) 

Company Limited 

367 ตาราง

เมตร 

2564 คาํมั่นตอ่อาย ุ

7. อินเดีย / สาํนกังานใหญ่ CP 

Wholesale India Private Limited 

141 หนว่ย

พืน้ท่ีทาํงาน 

(Co-Working 

Space) 

2568 - 

8. อินเดีย / ศนูยจ์าํหนา่ยสนิคา้ 

LOTS Wholesale Solutions 

สาขา Ithum 

5,365.05 

ตารางเมตร 

2591 คาํมั่นตอ่อาย ุ

9. อินเดีย / ศนูยจ์าํหนา่ยสนิคา้ 

LOTS Wholesale Solutions 

สาขา AKD 

3,763.03 

ตารางเมตร 

2581 คาํมั่นตอ่อาย ุ

10. อินเดยี / ศนูยจ์าํหนา่ยสนิคา้ 

LOTS Wholesale Solutions 

สาขา NSP 

4,695.50 

ตารางเมตร 

2576 - 

11. สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์/ 

สาํนกังานใหญ่และคลงัสนิคา้ 

Indoguna Dubai Limited 

Liability Company 

596.99 

ตารางเมตร 

2565 คาํมั่นตอ่อาย ุ

12. สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์/ 

คลงัสนิคา้ Indoguna Dubai 

Limited Liability Company 

181.73 

ตารางเมตร 

2564 คาํมั่นตอ่อาย ุ

13. สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์/ 

สาํนกังาน Maxzi The Good Food 

Restaurant & Cafe Limited 

Liability Company และ

278.70 

ตารางเมตร 

2565 คาํมั่นตอ่อาย ุ
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ประเทศ/การประกอบธุรกิจ พืน้ที่เชา่ 
ปีที่สัญญา

ครบกาํหนด 
(พ.ศ.) 

เงือ่นไขสาํคัญ 

รา้นอาหาร/มินิมารท์ MAXZI The 

Good Food Shop 

14. สงิคโปร ์/ สาํนกังาน 

คลงัสนิคา้และสถานท่ีตดัแตง่และ

บรรจสุนิคา้ Indoguna 

(Singapore) Private Limited 

1,543.7 

ตารางเมตร 

2586 - 

15. สงิคโปร ์/ สาํนกังาน 

คลงัสนิคา้และสถานท่ีตดัแตง่และ

บรรจสุนิคา้ Indoguna 

(Singapore) Private Limited 

1,542.2 

ตารางเมตร 

2594 - 

16. สงิคโปร ์/ สาํนกังาน 

คลงัสนิคา้และสถานท่ีตดัแตง่และ

บรรจสุนิคา้ Indoguna 

(Singapore) Private Limited 

1,543.8 

ตารางเมตร 

2568 คาํมั่นตอ่อาย ุ

17. เวยีดนาม / สาํนกังานและ 

คลงัสนิคา้ Indoguna Vina Food 

Service Company Limited 

997 ตาราง

เมตร 

2564 คาํมั่นตอ่อาย ุ

18. เวยีดนาม / สาํนกังาน 

Indoguna Vina Food Service 

Company Limited 

200 ตาราง

เมตร 

2566 คาํมั่นตอ่อาย ุ

19. เขตบรหิารพิเศษฮ่องกง / 

สาํนกังาน Indoguna Lordly 

Company Limited 

349.31 

ตารางเมตร 

2567 คาํมั่นตอ่อาย ุ

20. เขตบรหิารพิเศษฮ่องกง / 

สาํนกังานและสถานท่ีตดัแตง่และ

บรรจสุนิคา้ Indoguna Lordly 

Company Limited 

724.64 

ตารางเมตร 

2567 คาํมั่นตอ่อาย ุ

 

10 บุคคลที่เกี่ยวโยงกันและ/หรือผู้ถอืหุ้นที่มีส่วนได้เสียไม่มีสทิธิออกเสียงลงคะแนน  

(10.1) CPALL 
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CPALL เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิทฯ โดย CPALL ถือหุน้ใน CPRH จาํนวน 797,918,298 หุน้ 

คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 40 ของสทิธิออกเสยีงทัง้หมดใน CPRH 

(10.2) บรษัิท สยามแม็คโคร โฮลดิง้ (ประเทศไทย) จาํกดั (“Makro Holding”) 

Makro Holding เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดย CPALL ถือหุ้นใน Makro Holding ทั้ง

ทางตรงและทางออ้มรวมเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 99.99 ของสทิธิออกเสยีงทัง้หมดใน Makro Holding 

โดยผูถื้อหุน้รายใหญ่ทัง้สองรายของบริษัทฯ ขา้งตน้เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีสว่นไดเ้สียในการพิจารณาตกลงเขา้ทาํ

ธุรกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมด เน่ืองจากอาจไดร้บัประโยชนห์รือเสียประโยชนท์ัง้ทางตรงหรือทางออ้ม

จากการท่ีบริษัทฯ ตกลงเขา้ทาํธุรกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมดดงักลา่ว ดงันัน้ ผูถื้อหุน้ทัง้สองรายจึงไม่มี

สิทธิออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุผูถื้อหุน้ในวาระท่ีพิจารณาอนมุตัิธุรกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมด โดย

แตล่ะราย มีจาํนวนหุน้และสดัสว่นการถือหุน้ ณ วนัท่ี 25 สงิหาคม 2564 ดงันี ้ 

ผู้ถอืหุ้นที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

จาํนวนหุ้นที่ถอืในบริษัทฯ 
(หุน้) 

สัดส่วนการถอืหุน้ในบริษัทฯ 
(%) 

CPALL 1,827,598,700 38.07 

Makro Holding 2,640,302,800 55.01 

หมายเหต:ุ ขอ้มลูสดัสว่นการถือหุน้ดงักลา่วขา้งตน้ อา้งอิงตามทะเบียนผูถื้อหลกัทรพัย ์ณ วนัที่ 25 สิงหาคม 2564 ทัง้นี ้ขอ้มลู

การถือหุน้ของผูถื้อหุน้แต่ละรายขา้งตน้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามทะเบียนผูถื้อหลกัทรพัย ์ณ วนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มี

สิทธิเขา้รว่มประชมุ (Record Date) ในวนัที่ 15 กนัยายน 2564 

 

11 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการตกลงเข้าทาํรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การตกลงเข้าทาํธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดนั้นเป็นไปเพ่ือ

ประโยชนส์ูงสุดต่อบริษัทฯ เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมให้ภายหลังการเขา้ทาํธุรกรรมนี ้บริษัทฯ มีความ

แข็งแกรง่ในการกา้วสูก่ารเป็นผูน้าํในธุรกิจคา้ปลีกคา้สง่สินคา้อปุโภคบริโภคในระดบัภมูิภาค และสามารถ

ผสานประโยชนเ์พ่ือการดาํเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและสามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันกับ

ผูป้ระกอบการระดบัสากล รวมถึงมีศกัยภาพในการตอบสนองตอ่พฤติกรรมผูบ้รโิภคท่ีเปลีย่นไปอยา่งรวดเร็ว

ทัง้ในระดับประเทศและในระดับภูมิภาค และเป็นบริษัทไทยท่ีมีความสามารถทัดเทียมท่ีจะแข่งขันกับ

ผูป้ระกอบการในระดบัภมูิภาคเอเชีย พรอ้มสรา้งโอกาสและมลูคา่ใหแ้ก่ผูม้ีสว่นไดเ้สียในประเทศในทกุภาค

สว่น โดยคาดว่าการเขา้ทาํธุรกรรมจะสง่ผลดีต่อทัง้บริษัทฯ และผูถื้อหุน้ในระยะยาวในดา้นตา่ง ๆ และเป็น

การเสริมสรา้งความได้เปรียบทางธุรกิจและเพ่ิมโอกาสในการขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต ทั้งนี ้ราคา

คา่ตอบแทนการรบัโอนกิจการทัง้หมดของ CPRH มีความสมเหตสุมผล โดยราคาดงักลา่วมาจากการเจรจา

ตอ่รองระหวา่งคูส่ญัญา โดยไดม้ีการประเมินมลูคา่ยตุิธรรมของกิจการโดยอา้งอิงจากการประเมินโดยวิธีคิด

ลดกระแสเงินสด ซึ่งไดม้ีการพิจารณาถึงผลการดาํเนินงานและปัจจยัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง และวิธีเปรียบเทียบกบั

ราคาตลาดกบับรษัิทท่ีประกอบธุรกิจใกลเ้คียง ซึง่ราคาคา่ตอบแทนการรบัโอนกิจการทัง้หมดของ CPRH อยู่

ในช่วงมลูค่าท่ีประเมินโดยวิธีการดงักลา่ว ดงันัน้ การรบัโอนกิจการทัง้หมดจาก CPRH ดงักลา่ว จึงถือว่ามี

ราคาท่ีสมเหตสุมผลเมื่อเปรียบเทียบกบัการตกลงเขา้ทาํรายการกบับคุคลภายนอกท่ีเป็นอิสระ นอกจากนี ้

ธุรกรรมการจดัสรรหุน้เพ่ือตอบแทนการรบัโอนกิจการทัง้หมด แทนการชาํระดว้ยเงินสด (Payment in Kind) 

ซึง่เป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั มคีวามเหมาะสมเมื่อพิจารณาถึงโครงสรา้ง
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เงินทนุ (Capital Structure) ของบรษัิทฯ ดงันัน้ ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ จึงมีมติอนมุตัิธุรกรรมการรบั

โอนกิจการทัง้หมด และใหเ้สนอตอ่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ เพ่ือพิจารณาอนมุตัิใหบ้รษัิทฯ ดาํเนินการรบั

โอนกิจการทัง้หมดดงักลา่ว 

12 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/ หรือกรรมการของบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็น
ของคณะกรรมการบริษัทฯ 

-ไมม่-ี 

13 แบบหนังสือมอบฉันทะ พร้อมชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถอืหุ้นมอบฉันทะ 

รายละเอียดของแบบหนังสือมอบฉันทะและขอ้มูลของกรรมการอิสระท่ีบริษัทฯ เสนอช่ือใหผู้ถื้อหุน้มอบ

ฉนัทะปรากฏตามหนงัสอืบอกกลา่วนดัประชมุวสิามญัผูถื้อหุน้ครัง้ท่ี 1/2564 
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สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุน้เพิ่มทุนของบริษัท สยามแม็คโคร จาํกัด (มหาชน) ให้แก่  
บริษัท ซี.พี.รีเทล โฮลดิง้ จาํกดั เพื่อเป็นค่าตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมด 

 

1. รายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจํากัด วิธีการกําหนดราคาเสนอขาย
และราคาตลาด 

1.1. รายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจาํกัด 

ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัท สยามแม็คโคร จาํกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ท่ี 7/2564 เมื่อวนัท่ี 31 

สิงหาคม 2564 ไดม้ีมติอนมุตัิใหน้าํเสนอต่อท่ีประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาอนมุตักิารออก

และจัดสรรหุน้เพ่ิมทุนจาํนวนไม่เกิน 5,010,323,500 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขาย 

43.50 บาทต่อหุน้ คิดเป็นมลูค่ารวม 217,949,072,250 บาท ใหแ้ก่บริษัท ซี.พี.รีเทล โฮลดิง้ จาํกดั (“CPRH”) 

เพ่ือใชช้าํระเป็นคา่ตอบแทนการรบัโอนกิจการทัง้หมดจาก CPRH (Entire Business Transfer) แทนการชาํระ

ดว้ยเงินสด (Payment in Kind) (“ธุรกรรมการรับโอนกจิการทั้งหมด”) โดยรายละเอียดของธุรกรรมการรบั

โอนกิจการทัง้หมด ซึง่เป็นรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยแ์ละรายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน ปรากฏ

ตามสารสนเทศเรื่องการไดม้าซึ่งสินทรพัยแ์ละการเขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัเก่ียวกบัการเขา้ทาํธุรกรรมการ

รบัโอนกิจการทัง้หมดของบรษัิท ซี.พี.รเีทล โฮลดิง้ จาํกดั (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) 

1.2. ชื่อและข้อมูลของบุคคลในวงจาํกัดที่จะได้รับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

รายชื่อ จาํนวนหุ้นที่จัดสรร 
(หุน้) 

ราคาเสนอขาย  
(บาทต่อหุน้) 

มูลค่ารวม (บาท) 

CPRH 5,010,323,500 43.50 217,949,072,250 

ทัง้นี ้ภายหลงัการจดทะเบียนเลิกบริษัทและภายใตก้ระบวนการชาํระบญัชีของ CPRH นัน้ ทรพัยส์ินทัง้หมด

ของ CPRH ท่ีเหลอือยู ่รวมถึงหุน้ในบรษัิทฯ จะถกูโอนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของ CPRH ตามสดัสว่นการถือหุน้ 

2. วัตถุประสงคใ์นการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน แผนการใช้เงนิ และรายละเอียดโครงการ 

การออกหุ้นเพ่ิมทุนในครัง้นีเ้พ่ือใช้ชาํระเป็นค่าตอบแทนในการรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business 

Transfer) จาก CPRH แทนการชําระด้วยเงินสด (Payment in Kind) ด้วยวิธีโอนกิจการทั้งหมด (Entire 

Business Transfer) ซึ่งจะทาํใหบ้ริษัทฯ ไดม้าซึ่งหุน้ในสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 99.99 ของบริษัท ซี.พี. รีเทล  

ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกัด (“CPRD”) เป็นสาํคญั โดยไดม้ีการพิจารณาถึงความเหมาะสมของโครงสรา้งเงินทนุ 

(Capital Structure) ของบริษัทฯ และการดาํเนินการเพ่ือใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขตามประมวลรษัฎากรในสว่นท่ี

เก่ียวกับการโอนกิจการทัง้หมด ซึ่งการเขา้ทาํรายการดังกล่าวจัดไดว้่าเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงของบริษัท 

จดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการทาํรายการท่ี

เก่ียวโยงกัน ลงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2551 (รวมทัง้ท่ีไดม้ีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาด

หลกัทรพัยฯ์ เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 

2546 ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทัง้ท่ีไดม้ีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) เน่ืองจาก (ก) CPRH มีผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

คือ บริษัท ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) (“CPALL”) เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัทฯ (ข) CPRH มีผูถื้อหุน้ราย

ใหญ่ คือ บริษัท ซี.พี.เมอรแ์ชนไดซิ่ง จาํกัด (“CPM”) ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่โดยออ้มของบริษัทฯ และเป็น

บริษัทย่อยของบริษัท เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) และ (ค) CPRH มีผูถื้อหุน้รายใหญ่โดยออ้ม คือ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 
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บรษัิท เครอืเจรญิโภคภณัฑ ์จาํกดั (“CPG”) ซึง่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่โดยออ้มของบรษัิทฯ โดย CPG ถือหุน้โดย

ออ้มใน CPRH ผา่น บรษัิท เจรญิโภคภณัฑโ์ฮลดิง้ จาํกดั (“CPH”)  

ทัง้นี ้โปรดพิจารณารายละเอียดของธุรกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมด ซึ่งเป็นรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยแ์ละ

รายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบรษัิทจดทะเบียน ตามสารสนเทศเรือ่งการไดม้าซึง่สนิทรพัยแ์ละการเขา้ทาํรายการท่ี

เก่ียวโยงกนัเก่ียวกบัการเขา้ทาํธุรกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมดของบริษัท ซี.พี.รีเทล โฮลดิง้ จาํกดั (สิ่งที่ส่ง

มาด้วย 1)  

3. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถอืหุ้นจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้บุคคลในวงจาํกัด 

3.1. ผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ (Price Dilution) 

 ไมม่ีผลกระทบตอ่ราคาหุน้ของบรษัิทฯ (Price Dilution) 

3.2. ผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถอืหุ้นและสิทธิออกเสียงของผู้ถอืหุ้น (Control Dilution) 

ภายหลงัการออกและเสนอขายหุน้เพ่ิมทุนท่ีออกใหม่ใหบุ้คคลในวงจาํกัด จะมีผลกระทบต่อการลดลงของ

สดัสว่นการถือหุน้ (Control Dilution) ดงันี ้

ในกรณีท่ีมีการจดัสรรหุน้เพ่ือตอบแทนการรบัโอนกิจการทัง้หมดจาํนวน 5,010,323,500 หุน้ เพียงอยา่งเดียว 

=       จาํนวนหุน้ท่ีเพ่ิมทนุ               

(จาํนวนหุน้ชาํระแลว้ + จาํนวนหุน้ท่ีเพ่ิมทนุ) 

=         5,010 (ลา้นหุน้)  

4,800 + 5,010 (ลา้นหุน้) 

= รอ้ยละ 51.07  

 

3.3. ผลกระทบต่อกาํไรต่อผู้ถอืหุ้น (Earnings per Share Dilution) 

ภายหลงัการออกและเสนอขายหุน้เพ่ิมทนุท่ีออกใหม่ใหบ้คุคลในวงจาํกดั จะมีผลกระทบตอ่การลดลงของสว่น

แบง่กาํไร (EPS Dilution) ดงันี ้

ในกรณีท่ีมีการจดัสรรหุน้เพ่ือตอบแทนการรบัโอนกิจการทัง้หมดจาํนวน 5,010,323,500 หุน้ เพียงอยา่งเดียว 

EPS0 = 6,563 (ลา้นบาท)   

              4,800 (ลา้นหุน้) 

EPS1 =     8,109 (ลา้นบาท) 

             4,800 + 5,010 (ลา้นหุน้) 

EPS Dilution = (EPS0-EPS1)  

                    EPS0 

   = รอ้ยละ 39.54 

โดยกาํไรสทุธิท่ีใชใ้นการคาํนวณ EPS0 คือ กาํไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษัทยอ้นหลงั 12 เดือน ของ

บรษัิทฯ สาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 (ก่อนการรบัโอนกิจการทัง้หมดจาก CPRH) และกาํไรสทุธิท่ีใช้
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ในการคาํนวณ EPS1 คือ กาํไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษัทยอ้นหลงั 12 เดือน ตามขอ้มลูทางการเงิน

รวมเสมือน (Pro forma) ของบริษัทฯ ซึ่งใหค้วามเช่ือมั่นแลว้โดยผูส้อบบญัชี สาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 

2563 

3.4. ความคุ้มค่าที่ผู้ถอืหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถอืหุ้น 

ธุรกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมดและการออกและเสนอขายหุน้เพ่ิมทนุท่ีออกใหมใ่หบ้คุคลในวงจาํกดันัน้ อาจ

ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงและกาํไรต่อผูถื้อหุน้ในระยะสัน้ อย่างไรก็ตาม ผูถื้อหุน้จะไดร้บัความ

คุม้ค่าจากการรบัโอนกิจการทัง้หมด (Entire Business Transfer) ซึ่งจะทาํใหบ้ริษัทฯ ไดม้าซึ่งธุรกิจคา้ปลีก

สนิคา้อปุโภคบรโิภคและธุรกิจบรหิารพืน้ท่ีเช่าในศนูยก์ารคา้ชัน้นาํในประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย โดย ณ 

วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2564 CPRD มีรา้นคา้ปลีกจาํนวน 2,094 แห่งทั่วประเทศไทย ประกอบดว้ยรา้นไฮเปอร์

มารเ์ก็ต 219 แห่ง ซูเปอรม์ารเ์ก็ต 196 แห่ง และมินิซูเปอรม์ารเ์ก็ต 1,679 แห่ง และมีรา้นไฮเปอรม์ารเ์ก็ต 46 

แหง่ และซูเปอรม์ารเ์ก็ต 16 แหง่ในคาบสมทุรมาเลเซีย (Peninsula Malaysia) ซึง่จะเพ่ิมความแข็งแกรง่ในการ

กา้วสู่การเป็นผูน้าํในธุรกิจคา้ปลีกคา้สง่สินคา้อุปโภคบริโภคในระดบัภูมิภาค และผสานประโยชนเ์พ่ือการ

ดาํเนินงานท่ีมีประสทิธิภาพและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขง่ขนัในระดบัสากล พรอ้มสรา้งโอกาสและมลูคา่

ใหแ้ก่ผูม้ีสว่นไดเ้สียในประเทศในทกุภาคสว่น โดยคาดว่าการเขา้ทาํธุรกรรมจะสง่ผลดีตอ่ทัง้บริษัทฯ และผูถื้อ

หุน้ในระยะยาวในดา้นตา่ง ๆ  และเป็นการเสรมิสรา้งขีดความสามารถในการแขง่ขนัและเพ่ิมโอกาสในการขยาย

ธุรกิจต่อไปในอนาคต อนึ่ง หากพิจารณาผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ เปรยีบเทียบกบัผลการดาํเนินงานของ

บริษัทฯ เสมือนรบัโอนกิจการทัง้หมดของ CPRH ตามท่ีปรากฏในงบการเงินเสมือนท่ีไดใ้หค้วามเช่ือมั่นโดย

ผูส้อบบญัชี สาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บรษัิทฯ คาดการณว์า่จะมีรายไดร้วมเพ่ิมขึน้จาก 218,760 

ลา้นบาทเป็น 429,788 ลา้นบาท หรือเท่ากบัรอ้ยละ 96.47 และคาดการณว์่าจะมีมลูค่าสินทรพัยร์วมเพ่ิมขึน้

จาก 74,034 ลา้นบาทเป็น 493,647 ลา้นบาท หรอืเทา่กบัรอ้ยละ 566.78 สาํหรบัปี 2563 ทัง้นี ้สามารถอา้งอิง

รายละเอียดเพ่ิมเติมไดใ้นขอ้ 4.4 

4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ 

4.1. เหตุผลและความจาํเป็นในการเพิ่มทุนของบริษัทฯ และการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลใน
วงจาํกดั  

การเพ่ิมทุนโดยการออกและจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ CPRH มีวตัถุประสงคเ์พ่ือตอบแทนการรบัโอนกิจการทัง้หมด 

(Entire Business Transfer) แทนการชาํระดว้ยเงินสด (Payment in Kind) ในการนี ้บริษัทฯ จะไดม้าซึ่งหุน้ใน

สดัส่วนประมาณรอ้ยละ 99.99 ของ CPRD ซึ่งถือหุน้ (ก) สดัส่วนรอ้ยละ 99.99 ในบริษัท โลตัสส ์สโตรส์ 

(ประเทศไทย) จาํกดั ซึง่ถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 99.99 ในบรษัิท เอก-ชยั ดีสทรบิิวชั่น ซิสเทม จาํกดั ผูป้ระกอบ

ธุรกิจคา้ปลกีภายใตช่ื้อ Lotus’s ในประเทศไทย และ (ข) สดัสว่นรอ้ยละ 100.00 ใน Lotuss Stores (Malaysia) 

Sdn. Bhd. ซึ่งประกอบธุรกิจคา้ปลีกภายใตช่ื้อ Lotus’s ในประเทศมาเลเซีย (เรียกรวมกนัว่า “กลุ่มโลตัสส”์) 

เป็นสาํคัญ โดยธุรกรรมการจัดสรรหุน้เพ่ือตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมด แทนการชําระดว้ยเงินสด 

(Payment in Kind) ซึ่งเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกัน มีความเหมาะสมเมื่อ

พิจารณาถึงโครงสรา้งเงินทนุ (Capital Structure) ของบริษัทฯ ทัง้นี ้หากบริษัทฯ ดาํเนินการหาเงินทนุโดยวิธี

อ่ืนแทนท่ีการเพ่ิมทนุ อาทิ การกูย้ืมเงิน อาจทาํใหบ้รษัิทฯ มีภาระหนีส้นิสงูขึน้ รวมถงึแบกรบัภาระเงินกูท่ี้ยืมมา 

โดยธุรกิจของกลุม่โลตสัสจ์ะสง่เสรมิและสนบัสนนุการดาํเนินธุรกิจท่ีดาํเนินอยู่ในปัจจบุนัของบรษัิทฯ ในหลาย

ปัจจยั เน่ืองจากธุรกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมดนีเ้ป็นการเพ่ิมความแข็งแกรง่ใหก้บับริษัทฯ และ CPRD และ

สง่เสรมิกลยทุธร์ะยะยาวของบรษัิทฯ เพ่ือกา้วสูก่ารเป็นผูน้าํในธุรกิจคา้ปลกีคา้สง่ และขยายขอบเขตการดาํเนิน
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ธุรกิจในระดบัภมูิภาค อีกทัง้ เพ่ือช่วยยกระดบัอตุสาหกรรมอาหารใหม้ีความทนัสมยัมากยิ่งขึน้ เพ่ือตอบสนอง

ตอ่พฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว (โดยเฉพาะอย่างยิ่งพฤติกรรมการจบัจ่ายของผูบ้ริโภคซึ่งไดม้ี

การเปลี่ยนแปลงจากผลกระทบของการแพรร่ะบาดของ COVID-19) ทัง้ในระดบัประเทศและในระดบัภมูิภาค 

พรอ้มทั้งสรา้งประโยชน์ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วน โดยการปรับโครงสรา้งภายในและการปรบั

โครงสรา้งทางธุรกิจเพ่ือใหบ้รรลวุตัถปุระสงคด์งักลา่ว โดยมีรายละเอียดท่ีสาํคญัดงัตอ่ไปนี ้

(ก) เพ่ือส่งเสริมใหภ้ายหลงัการเขา้ทาํธุรกรรมนี ้บริษัทฯ มีความแข็งแกร่งในการกา้วสู่การเป็นผูน้าํใน

ธุรกิจคา้ปลกีคา้สง่สนิคา้อปุโภคบริโภค และขยายขอบเขตการดาํเนินธุรกิจในระดบัภมูิภาค และเป็น

บริษัทไทยท่ีมีศกัยภาพและความสามารถทดัเทียมท่ีจะแข่งขันกับผูป้ระกอบการในระดับภูมิภาค

เอเชีย พรอ้มสรา้งโอกาสและมลูคา่ใหแ้ก่ผูม้ีสว่นไดเ้สยีในประเทศในทกุภาคสว่น 

(ข) เพ่ือต่อยอดใหบ้ริษัทฯ เป็นหนึ่งในผูป้ระกอบการธุรกิจคา้ปลีกคา้สง่รายแรกในภมูิภาค ท่ีเป็นผูน้าํใน

โมเดลธุรกิจท่ีผสมผสานระหว่างช่องทางออนไลนแ์ละออฟไลน ์(Online to Offline หรือ O2O) โดย

การพฒันาแพลตฟอรม์อีคอมเมิรซ์ (e-commerce platform) เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขง่ขนักบั

บริษัทอีคอมเมิรซ์ หรือบริษัทเทคโนโลยีระดบัสากลต่าง ๆ ท่ีเขา้มาแข่งขนัในประเทศไทยได ้และใช้

ประโยชนจ์ากเครอืขา่ยรา้นคา้ทั่วประเทศ 

(ค) เพ่ิมรายไดร้วมถึงโอกาสในการเติบโตใหก้บับรษัิทฯ เน่ืองจาก กลุม่โลตสัสเ์ป็นหนึง่ในผูน้าํรา้นคา้ปลกี

สินค้าอุปโภคบริโภคซึ่งมีรูปแบบร้านค้าท่ีหลากหลาย ประกอบด้วยร้านค้าไฮเปอร์มาร์เก็ต 

ซูเปอรม์ารเ์ก็ต และ มินิซูเปอรม์ารเ์ก็ต อนัจะช่วยเพ่ิมความสะดวกสบายและช่วยใหล้กูคา้เขา้ถึงได้

ง่าย รวมถึงยังมีโอกาสท่ีจะเพ่ิมประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน และไดร้บัประโยชนจ์ากการลด

ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงานผ่านโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและการปรบัปรุงขัน้ตอนการดาํเนินงาน 

รวมถึงการบรหิารจดัการดา้นหว่งโซอ่ปุทาน (Supply Chain) ตา่ง ๆ 

(ง) ทาํใหธุ้รกิจของบรษัิทฯ มีความครอบคลมุมากยิ่งขึน้ โดย จะทาํใหบ้รษัิทฯ สามารถขยายขอบเขตการ

ประกอบธุรกิจ กลุม่ผลิตภณัฑแ์ละบริการ และฐานลกูคา้ของบริษัทฯ ไปยงัธุรกิจท่ีเนน้ลกูคา้คา้ปลกี

มากยิ่งขึน้ โดยกลุม่โลตสัสย์งัมีช่องทางการจดัจาํหน่ายท่ีหลากหลาย และครอบคลมุในทกุภมูิภาค

ของประเทศไทย และประเทศมาเลเซีย รวมถึงบริษัทฯ มีโอกาสไดร้บัผลตอบแทนจากรายไดจ้าก

ธุรกิจบริหารพืน้ท่ีเช่าในศนูยก์ารคา้ทัง้ในประเทศไทยและมาเลเซียท่ีดาํเนินการโดยกลุม่โลตสัส ์และ

ศกัยภาพในการเพ่ิมคุณค่าในอนาคตดว้ยโครงการปรบัโฉมและรูปแบบบริการใหม่ๆ ท่ีจะนาํมาต่อ

ยอดเพ่ิมคณุคา่พอรต์อสงัหารมิทรพัย ์

(จ) ช่วยก่อใหเ้กิดการพฒันาและยกระดบัมาตรฐานอุตสาหกรรมอาหาร รวมถึงห่วงโซ่อุปทานอาหาร 

(Food Supply Chain) ใหม้ีความทนัสมยัมากยิ่งขึน้ เช่ือมโยงทุกภาคส่วนเขา้ดว้ยกันตัง้แต่ผู้ผลิต 

ภาคธุรกิจต่าง ๆ ตลอดจนผูบ้ริโภค ส่งเสริมใหส้ินคา้อุปโภคบริโภคสามารถเขา้ถึงไดง้่ายขึน้ อีกทัง้ 

ยงัใหค้วามสาํคญัแก่ความปลอดภยั สขุอนามยั และคุณภาพของอาหารตัง้แต่การผลิตถึงการจัด

จาํหนา่ย เพ่ือช่วยใหบ้คุลากรในสงัคมมีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้อยา่งยั่งยืน 

(ฉ) ใหก้ารสนบัสนนุผูผ้ลิตรายย่อย และกลุม่ธุรกิจขนาดกลางและเล็ก (SME) ภายในประเทศ อาทิ การ

ส่งเสริมใหผู้ผ้ลิตรายย่อย และกลุ่ม SME ภายในประเทศ มีการขายและส่งออกสินคา้ไปยงัตลาด

ต่างประเทศ อันรวมไปถึงการสร้างงานสร้างอาชีพ และให้การสนับสนุนในด้านต่าง ๆ ให้

ผูป้ระกอบการภายในประเทศมีการเติบโตอย่างยั่งยืน เพ่ือเป็นแรงขบัเคลื่อนท่ีสาํคญัทางเศรษฐกิจ

ของประเทศ  
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(ช) บรษัิทฯ จะเป็นสว่นสาํคญัหนึง่ ในการดงึดดูนกัลงทนุทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ ใหม้ีความสนใจ

ในบริษัทไทย โดยเฉพาะธุรกิจท่ีมีความทนัสมยั และการขบัเคลื่อนดว้ยเทคโนโลยี อีกทัง้ เป็นการ

ยกระดบัความนา่สนใจของตลาดทนุไทยท่ีมีบรษัิทจดทะเบียน เป็นผูป้ระกอบการชัน้นาํระดบัภมูิภาค 

4.2. ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงนิที่บริษัทฯ ได้รับจากการเสนอขาย 

บรษัิทฯ จะออกหุน้สามญัเพ่ิมทนุเพ่ือนาํไปชาํระเป็นคา่ตอบแทนการรบัโอนกิจการใหแ้ก่ CPRH ภายใตธุ้รกรรม

การรบัโอนกิจการทัง้หมด โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิ้จารณาถึงความเป็นไปไดแ้ละประโยชนท่ี์

บริษัทฯ และผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียทกุภาคสว่นจะไดร้บัจากการเขา้ทาํธุรกรรมในครัง้นี ้(ตามขอ้ 4.1 ขา้งตน้) และ

ไดม้ีมติอนมุตัิใหน้าํเสนอใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 

4.3. ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน ความเพียงพอของแหล่งเงนิทุน และความเหมาะสมของราคาหุ้น
ที่ออกใหม่ที่จะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจาํกัดและที่มาของการกาํหนดราคาเสนอขายดังกล่าว 

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า แผนการเพ่ิมทนุและแผนการใชเ้งินของบรษัิทฯ ดงัท่ีกลา่วมาแลว้ขา้งตน้มีความ

สมเหตสุมผลและมีความเป็นไปได ้เพราะเป็นการเพ่ิมความแข็งแกรง่ในการกา้วสูก่ารเป็นผูน้าํในธุรกิจคา้ปลกี

ค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค และขยายขอบเขตการดาํเนินธุรกิจในระดับภูมิภาค อีกทั้ง เพ่ือช่วยยกระดับ

อตุสาหกรรมอาหารใหม้ีความทนัสมยัมากยิ่งขึน้ เพ่ือตอบสนองตอ่พฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีเปลี่ยนไปอยา่งรวดเร็ว 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งพฤติกรรมการจับจ่ายของผูบ้ริโภคซึ่งไดม้ีการเปลี่ยนแปลงในช่วงการแพร่ระบาดของ 

COVID-19 ทัง้ในระดบัประเทศและในระดบัภูมิภาค พรอ้มสรา้งโอกาสและมูลค่าใหแ้ก่ผูป้ระกอบการอ่ืนใน

ประเทศและในทุกภาคส่วน โดยการปรบัโครงสรา้งภายในและการปรับโครงสรา้งทางธุรกิจเพ่ือให้บรรลุ

วตัถปุระสงคด์งักลา่ว โดยคาดว่าการเขา้ทาํธุรกรรมจะสง่ผลดีต่อทัง้บริษัทฯ และผูถื้อหุน้ในระยะยาวในดา้น

ตา่ง ๆ และเป็นการเสรมิสรา้งขีดความสามารถในการแขง่ขนัและเพ่ิมโอกาสในการขยายธุรกิจตอ่ไปในอนาคต 

สาํหรบัความเหมาะสมของราคาหุน้ท่ีออกใหม่ท่ีจะเสนอขายนัน้ บริษัทฯ จะออกและเสนอขายหุน้ท่ีราคา

เท่ากับ 43.50 บาทต่อหุน้ โดยราคาดงักล่าวมาจากการเจรจาต่อรองระหว่างคู่สญัญา โดยไดม้ีการประเมิน

มลูคา่ยตุิธรรมของกิจการโดยอา้งอิงจากการประเมินโดยวิธีคิดลดกระแสเงินสด ซึง่ไดม้ีการพิจารณาถึงผลการ

ดาํเนินงานและปัจจยัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง และวิธีเปรียบเทียบกบัราคาตลาดกบับริษัทท่ีประกอบธุรกิจใกลเ้คียง ซึ่ง

ราคาค่าตอบแทนการรบัโอนกิจการทัง้หมดของ CPRH อยู่ในช่วงมูลค่าท่ีประเมินโดยวิธีการดงักล่าว ดงันัน้ 

การรบัโอนกิจการทัง้หมดจาก CPRH ดงักลา่ว จึงถือวา่มีราคาท่ีสมเหตสุมผลเมื่อเปรยีบเทียบกบัการตกลงเขา้

ทาํรายการกบับคุคลภายนอกท่ีเป็นอิสระ โดยราคาเสนอขายหุน้ท่ี 43.50 บาทต่อหุน้นัน้ คิดเป็นประมาณรอ้ย

ละ 110.08 ของราคาถวัเฉลี่ยถ่วงนํา้หนกัของหุน้สามญัของบริษัทฯ ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงั 15 วนัทาํ

การติดตอ่กนั ก่อนวนัท่ีคณะกรรมการบรษัิทฯ จะมีมติอนมุตัิใหเ้สนอตอ่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ เพ่ืออนมุตัิการเพ่ิมทนุ

และการจดัสรรหุน้เพ่ิมทนุ คือวนัท่ี 9 ถึง 30 สงิหาคม 2564 ซึง่มีราคาเทา่กบั 39.52 บาท 

4.4. ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะการเงินและผลการ
ดาํเนินงานของบริษัทฯ อันเน่ืองจากการเพิ่มทุนและการดาํเนินการตามแผนการใช้เงนิ 

ปัจจบุนั บรษัิทฯ เป็นผูน้าํในธุรกิจคา้สง่ B2B ในภมูิภาคเอเชียใตแ้ละเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้สว่น CPRD เป็น

หนึง่ในผูน้าํในธุรกิจคา้ปลกี B2C ในประเทศไทยและมาเลเซีย ธุรกิจของทัง้สองบรษัิทจะทาํใหเ้กิดแพลตฟอรม์

ท่ีมีขนาดใหญ่ในระดับภูมิภาค และเป็นการประสานรวมศักยภาพของรูปแบบรา้นคา้ท่ีเกือ้หนุนกันทั้งใน

รูปแบบ B2B และ B2C ซึ่งจะเพ่ิมรายได้และโอกาสในการเติบโตให้กับบริษัทฯ รวมถึงโอกาสท่ีจะเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน และไดร้บัประโยชนจ์ากการลดค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงานผ่านโครงการเพ่ิม
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ประสิทธิภาพและการปรับปรุงขั้นตอนการดาํเนินงาน รวมถึงการบริหารจัดการดา้นระบบห่วงโซ่อุปทาน 

(Supply Chain) ตา่ง ๆ เป็นตน้ 

หากเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในปัจจุบนักับผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ เสมือนรบัโอน

กิจการทัง้หมดแลว้เสร็จตามงบการเงินเสมือนท่ีไม่ไดต้รวจสอบท่ีสาํคญัของบริษัทฯ สาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 

ธันวาคม 2563 ท่ีไดใ้หค้วามเช่ือมั่นโดยผูส้อบบัญชี ท่ีทางบริษัทฯ ไดม้ีการจัดทาํขึน้เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้มีข้อมูล

สาํคญัในการพิจารณาอนุมตัิการเขา้ทาํธุรกรรม บริษัทฯ คาดการณว์่าจะมีรายไดร้วมเพ่ิมขึน้จาก 218,760 

ลา้นบาทเป็น 429,788 ลา้นบาท หรือเท่ากบัรอ้ยละ 96.47 และคาดการณว์่าจะมีมลูค่าสินทรพัยร์วมเพ่ิมขึน้

จาก 74,034 ลา้นบาทเป็น 493,647 ลา้นบาท หรือเท่ากับรอ้ยละ 566.78 สาํหรบัปี 2563 ทัง้นีผ้ลกระทบท่ี

สาํคญัท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ตอ่ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบรษัิทฯ อนัเน่ืองมาจากการเขา้ทาํธุรกรรม 

มีรายละเอียดดงันี ้ 

ตารางเปรียบเทียบข้อมูลทางการเงินที่สําคัญของบริษัทฯ ก่อนและหลังการเข้าทําธุรกรรมรับโอน
กิจการทัง้หมด 

            หนว่ย: ลา้นบาท 

ปีสิน้สุดวนัที่  
31 ธันวาคม 2563 

บริษัทฯ ก่อนการเข้า
ทาํธุรกรรมรับโอน
กิจการทั้งหมด(1) 

บริษัทฯ ภายหลังการ
เข้าทาํธุรกรรมรับโอน

กิจการทั้งหมด(2) 

อัตราส่วนการ
เปลี่ยนแปลง 

(ร้อยละ) 

รวมรายได ้ 218,760 429,788 96.47 

กาํไร (ขาดทนุ) จากกิจกรรม

ดาํเนินงาน (EBITDA) 

12,534 34,588 175.95 

กาํไรสทุธิ(3) 6,563 8,109 23.56 

สนิทรพัยร์วม 74,034 493,647 566.78 

หนีส้นิรวม 51,324 252,980 392.91 

สว่นของผูถื้อหุน้ของบรษัิทรวม 22,710 240,667 959.74 

หมายเหต:ุ  

(1) ขอ้มลูทางการเงินรวมท่ีตรวจสอบแลว้ของบรษัิทฯ สาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

(2) ขอ้มลูทางการเงินรวมเสมือนท่ีไม่ไดต้รวจสอบของบริษัทฯ สาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 โดยใช้

ขอ้มลูทางการเงินในอดีตดงัตอ่ไปนี ้

(1) ขอ้มูลทางการเงินในอดีตของกลุ่มบริษัทฯ นาํมาจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

สาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ท่ีไดร้บัการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีและไดแ้สดงความเห็นอยา่ง

ไมม่ีเง่ือนไข ตามรายงานลงวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ ์2564 โดยไดถ้กูเผยแพรต่อ่สาธารณชนแลว้ 

(2) ขอ้มลูทางการเงินในอดีตของ CPRD นาํมาจากงบการเงินรวมของ CPRD และบริษัทย่อย สาํหรบั

รอบระยะเวลาบญัชีตัง้แตว่นัท่ี 6 มีนาคม 2563 (วนัจดทะเบียนจดัตัง้บริษัท) ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
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ท่ีไดร้บัการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีและไดแ้สดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไข ตามรายงานลงวนัท่ี 28 

พฤษภาคม 2564 โดยยงัไมไ่ดถ้กูเผยแพรต่อ่สาธารณชน 

(3) ขอ้มูลทางการเงินในอดีตของ Lotus TH และขอ้มูลทางการเงินในอดีตของ Lotus MY นาํมาจาก

ข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนท่ีไม่ไดต้รวจสอบของ CPRD และบริษัทย่อย สาํหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 โดยยงัไมไ่ดถ้กูเผยแพรต่อ่สาธารณชน 

(3) กาํไร (ขาดทนุ) สทุธิสว่นท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบรษัิท ยอ้นหลงั 12 เดือน 

5. คาํรับรองของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกบัการเพิ่มทุน 

ในกรณีท่ีกรรมการของบริษัทฯ ไม่ปฏิบตัิหนา้ท่ีดว้ยความซื่อสตัยส์จุริต และระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์อง

บริษัทฯ ในเรื่องท่ีเก่ียวกบัการเพ่ิมทนุในครัง้นี ้และหากการไม่ปฏิบตัิหนา้ท่ีดงักลา่วก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่

บรษัิทฯ ผูถื้อหุน้สามารถฟอ้งเรยีกรอ้งคา่เสยีหายจากกรรมการคนดงักลา่วแทนบรษัิทฯ ไดต้ามมาตรา 85 แหง่

พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีไดม้ีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) และหากการไมป่ฏิบตัิหนา้ท่ี

นัน้เป็นเหตุใหก้รรมการหรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งไดป้ระโยชนไ์ปโดยมิชอบ ผูถื้อหุน้สามารถใชส้ิทธิฟ้อง

เรยีกคืนประโยชนจ์ากกรรมการนัน้แทนบรษัิทฯ ไดต้ามมาตรา 89/18 แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) นอกจากนี  ้คณะกรรมการบริษัทฯ ขอรับรองว่า 

คณะกรรมการบรษัิทฯ ไดใ้ชค้วามระมดัระวงัในการดาํเนินการพิจารณาและตรวจสอบขอ้มลูของ CPRH และ/

หรือ ผูถื้อหุน้ของ CPRH ทัง้สามราย (ไดแ้ก่ CPALL CPM และ CPH) และมีความเห็นว่า CPRH และ/หรือ  

ผูถื้อหุน้ของ CPRH เป็นผูม้ีศกัยภาพในการลงทนุ และสามารถลงทนุในบรษัิทฯ ไดจ้รงิ  

จากการพิจารณาถึงเหตผุล และขอ้เท็จจริงตา่ง ๆ ดงักลา่วขา้งตน้ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยไม่รวม

กรรมการผูม้ีสว่นไดเ้สยี จึงมีมติเห็นดว้ยตอ่การเพ่ิมทนุของบรษัิทฯ ในครัง้นี ้

บรษัิทฯ ขอรบัรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูตอ้งและครบถว้นทกุประการ 

6. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการของบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทฯ 

-ไมม่-ี 
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สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุน้เพิ่มทุนของบริษัท สยามแม็คโคร จาํกัด (มหาชน)  
ให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering)  

 

1. รายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

1.1 วิธีการเสนอขายและจัดสรร 

ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัท สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ท่ี 7/2564 เมื่อวนัท่ี 31 

สิงหาคม 2564 ไดม้ีมติอนมุตัิใหน้าํเสนอต่อท่ีประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาอนมุตัิการเพ่ิม

ทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จาํนวน 3,186,161,750 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจาํนวน 2,400,000,000 บาท 

เป็นทนุจดทะเบียนจาํนวน 5,586,161,750 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทนุจาํนวนไม่เกิน 6,372,323,500 

หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท โดยแบ่งเป็น (1) จาํนวนไม่เกิน 5,010,323,500 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 

0.50 บาท เพ่ือการเสนอขายใหแ้ก่ บริษัท ซี.พี.รีเทล โฮลดิง้ จํากัด (“CPRH”) ซึ่งเป็นการเสนอขายแบบ

เฉพาะเจาะจงใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกัด (Private Placement) เพ่ือใชช้าํระเป็นค่าตอบแทนการรบัโอนกิจการ

ทัง้หมดจาก CPRH แทนการชาํระดว้ยเงินสด (Payment in Kind) (“ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด”) 

และ (2) จาํนวนไมเ่กิน 1,362,000,000 หุน้ มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพ่ือเสนอขายใหแ้กป่ระชาชนทั่วไป 

(Public Offering) โดยบริษัทฯ อาจพิจารณาจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุบางสว่นเพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ผูล้งทนุหลกั

โดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investor) รวมทัง้นกัลงทนุประเภทอ่ืน ๆ ท่ีจะไดก้าํหนดตอ่ไป เช่น ผูม้ีอปุการ

คุณของบริษัทฯ CPALL CPM และ/หรือ CPH และ อาจพิจารณาจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนบางส่วนเพ่ือเสนอ

ขายใหแ้ก่ (ก) ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ (ยกเวน้ CPALL และบริษัทย่อยของ CPALL) (ข) ผูถื้อหุน้เดิมของ 

CPALL (ยกเวน้กลุม่ CPG ตามแบบ 56-1 ประจาํปี 2563 ของ CPALL) และ (ค) ผูถื้อหุน้เดิมของ CPF (ยกเวน้

กลุม่ CPG ตามแบบ 56-1 ประจาํปี 2563 ของ CPF) ทัง้นี ้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใชด้ลุพินิจพิจารณาไม่เสนอ

ขายหรือไม่จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุใหแ้ก่บคุคลใดหรอืผูจ้องซือ้รายใด หากการเสนอขายหรือจดัสรรหุน้สามญั

เพ่ิมทนุดงักลา่วจะทาํให ้หรืออาจเป็นผลใหบ้ริษัทฯ มีหนา้ท่ีตามกฎหมายต่างประเทศ นอกเหนือไปจากท่ีตอ้ง

ดาํเนินการตามกฎหมายหรอืกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหลกัทรพัยข์องประเทศไทย หรอืทาํ

ใหก้ารเสนอขายหุน้ไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ หรือเง่ือนไขท่ีกาํหนดในการเสนอขายหรือจดัสรรหุน้ โดย

จะมีการกาํหนดรายละเอียดเก่ียวกบัสิทธิในการไดร้บัจดัสรรหุน้ภายหลงัจากท่ีบริษัทฯ ไดร้บัอนญุาตใหเ้สนอ

ขายหุน้สามญัใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) จากสาํนกังาน ก.ล.ต. แลว้ ซึง่บรษัิทฯ จะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้

ทราบตอ่ไป 

นอกจากนี ้บริษัทฯ อาจพิจารณาดาํเนินการใหม้ีการจดัสรรใหแ้ก่ผูจ้องซือ้เกินกว่าจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายโดย 

ผูจ้ัดจาํหน่ายหลกัทรพัยท่ี์ทาํหนา้ท่ีเป็นผูจ้ดัหาหุน้สว่นเกิน (Over-Allotment Agent) ซึ่งหุน้ส่วนเกินดงักลา่ว

เป็นหุ้นท่ีผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน (Over-Allotment Agent) จะยืมมาจาก CPALL (“หุ้นส่วนเกิน”) สาํหรับ

กระบวนการจดัสรรหุน้เกินกวา่จาํนวนท่ีจดัจาํหน่าย (Over-Allotment) อนัเป็นสว่นหนึง่ของการออกและเสนอ

ขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุใหแ้ก่ประชาชน (Public Offering) ในครัง้นีต้ามท่ีคณะกรรมการบรษัิทฯ เห็นสมควร ตาม

หลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนท่ี ทธ. 72/2552 เรื่อง การจัดสรรหุน้เกินกว่า

จาํนวนท่ีจดัจาํหน่าย ลงวนัท่ี 3 สิงหาคม 2552 (รวมทัง้ท่ีไดม้ีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) โดยจาํนวนหุน้สว่นเกินท่ีจะ

จัดสรรคิดเป็นสดัสว่นไม่เกินรอ้ยละ 15.00 ของจาํนวนหุน้ทัง้หมดท่ีเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนในครัง้นี ้ทัง้นี ้

CPALL จะเป็นผูใ้หส้ิทธิแก่ผูจ้ดัหาหุน้สว่นเกิน (Over-Allotment Agent) ในการซือ้หุน้สามญัของบริษัทฯ จาก 

CPALL เพ่ือการสง่คืนหุน้ท่ียืมจาก CPALL ไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 
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ในการนี ้บริษัทฯ จะดาํเนินการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) 

ภายหลงัธุรกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมดเสรจ็สมบรูณ ์โดยรายละเอียดของธุรกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมด 

ซึ่งเป็นรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยแ์ละรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทจดทะเบียน ปรากฏตามสารสนเทศเรื่อง

การไดม้าซึง่สนิทรพัยแ์ละการเขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัเก่ียวกบัการเขา้ทาํธุรกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมด

ของบริษัท ซี.พี.รีเทล โฮลดิง้ จาํกดั (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) และสารสนเทศเก่ียวกบัการเสนอขายหุน้เพ่ิมทนุของ

บริษัท สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน) ใหแ้ก่ บริษัท ซี.พี.รีเทล โฮลดิง้ จาํกดั เพ่ือเป็นค่าตอบแทนการรบัโอน

กิจการทัง้หมด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) 

ทัง้นี ้CPALL CPH และ CPM จะรว่มดาํเนินการจาํหน่ายหุน้สามญัท่ีตนถืออยู่ในบริษัทฯ ดว้ยบางสว่นพรอ้ม

กบัการทาํ Public Offering ในครัง้นี ้โดยจะดาํเนินการตามกฎเกณฑต์า่ง ๆ ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ์”) ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือเป็นการเพ่ิมการกระจายการถือหุน้โดยผูถื้อหุน้รายย่อย เป็น

สัดส่วนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 15.00 ของทุนชําระแลว้ของบริษัทฯ อันจะส่งผลให้บริษัทฯ ประสบ

ความสาํเรจ็ในการดาํรงคณุสมบตัิเรือ่งการกระจายการถือหุน้ (“Free Float”) ตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

เรื่อง การรบัหุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2558 

(รวมทั้งท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) (“ข้อบังคับตลาดหลักทรัพยฯ์ เร่ืองการรับหุ้นเป็นหลักทรัพยจ์ด

ทะเบียน”) โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น ความเหมาะสมของโครงสรา้งเงินทุน (Capital 

Structure) และแผนการใชเ้งินของแตล่ะบรษัิท เป็นตน้ 

บริษัทฯ จะตอ้งไดร้บัอนุมัติจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหจ้ัดสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนเพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ประชาชน 

(Public Offering) และมติอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์(“สํานักงาน ก.ล.ต.”) ตามหลกัเกณฑข์องประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนท่ี  

ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ ลงวันท่ี 30 กันยายน 2559 

(รวมทัง้ท่ีไดม้ีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) และมีหนา้ท่ียื่นแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละร่าง

หนงัสือชีช้วนตอ่สาํนกังาน ก.ล.ต. และตอ้งเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัการจาํหน่ายหุน้สามญัเพ่ิมทนุท่ีเสนอขายไว้

อย่างชัดเจนในหนงัสือชีช้วน ตามท่ีกาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน ท่ี ทจ. 40/2557 เรื่อง  

การจาํหน่ายหลกัทรพัยท่ี์ออกใหม่ประเภทหุน้และใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้ของบริษัทท่ีออกตราสารทุน 

ลงวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2557 (รวมทัง้ท่ีไดม้ีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) รวมทัง้ขออนมุตัิใหแ้บบแสดงรายการขอ้มลูการ

เสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชีช้วนของบริษัทฯ มีผลใช้บังคับภายหลังจากท่ีได้รับอนุญาตเสนอขาย

หลกัทรพัยแ์ลว้ นอกจากนีจ้ะตอ้งไดร้บัอนญุาตจากตลาดหลกัทรพัยฯ์ ใหร้บัหุน้สามญัเพ่ิมทนุเป็นหลกัทรพัย์

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ รวมถึงการอนญุาตของหนว่ยงานอ่ืนใดท่ีจาํเป็น 

อนึ่ง เพ่ือประโยชน์ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) 

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรใหน้าํเสนอต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาอนมุตัิ

การมอบอาํนาจใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลท่ีคณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย เป็นผูม้ี

อาํนาจในการดาํเนินการใด ๆ  เก่ียวกบัการออก เสนอขาย จดัสรร และจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุดงักลา่ว และให้

สตัยาบนัต่อการกระทาํใด ๆ ท่ีบุคคลดงักล่าวไดด้าํเนินการไปแลว้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเรื่องดงักล่าว ซึ่งรวมถึงการ

ดาํเนินการดงันี ้ 

1) กาํหนด และ/หรอื เปลีย่นแปลงรายละเอียดหรือเง่ือนไขเก่ียวกบัการเสนอขายและจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิม

ทนุ ระยะเวลาเสนอขาย จาํนวนหุน้ท่ีเสนอขาย วิธีการเสนอขายและจดัสรรหุน้ และการชาํระคา่หุน้และ

จองซือ้หุน้ ไมว่า่ในประเทศ และ/หรอืตา่งประเทศใหเ้สรจ็สิน้สมบรูณ ์และเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ 
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หรือเง่ือนไขตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนท่ีเก่ียวขอ้งและตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์หรือ

ระเบียบขอ้บังคบัใด ๆ ของประเทศไทย หรือต่างประเทศ และพิจารณาไม่เสนอขายหรือจัดสรรหุน้

สามญัเพ่ิมทนุใหแ้ก่บคุคลใดหรือผูจ้องซือ้รายใดหากการเสนอขายหรือจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุใหแ้ก่

บคุคลดงักลา่วทาํใหห้รอือาจเป็นผลให ้(ก) บรษัิทฯ มีหนา้ท่ีตามกฎหมายตา่งประเทศ นอกเหนือไปจาก

ท่ีต้องดาํเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกับการออกและเสนอขายหลักทรพัยข์อง

ประเทศไทย หรือ (ข) การเสนอขายหุน้ไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ หรือเง่ือนไขท่ีกาํหนดในการ

เสนอขายหรอืจดัสรรหุน้  

2) กาํหนด และ/หรือ เปลี่ยนแปลงช่วงราคาในการสาํรวจความตอ้งการซือ้หลกัทรพัย ์(Book Building) 

ราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย เง่ือนไข ขัน้ตอนการจัดสรร วิธีการจดัสรร วิธีการจองซือ้หุน้ 

สดัสว่นการเสนอขาย ระยะเวลาจองซือ้ การชาํระค่าหุน้ การจดัสรรหุน้ การกนัหุน้บางสว่นสาํหรบัการ

เสนอขายต่อผูล้งทนุหลกัโดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investor) และการเสนอขายและจดัสรรหุน้

ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จาํกัดเพียง ลกูคา้ ผูจ้าํหน่ายวตัถดุิบ หรือบุคคลท่ีสรา้ง

ประโยชนอ่ื์นใด (ผูม้ีอปุการคณุ) ของบริษัทฯ CPALL CPM และ/หรือ CPH และ/หรือ ผูถื้อหุน้เดิมของ

บริษัทฯ CPALL และ CPF (ยกเวน้บุคคลตามท่ีกาํหนดขา้งตน้) รวมทัง้การจดัสรรหุน้ส่วนเกินสาํหรบั

กระบวนการจัดสรรหุน้เกินกว่าจาํนวนท่ีจัดจาํหน่าย (Over-Allotment) ซึ่งอาจจะออกเสนอขายครัง้

เดียวเต็มจาํนวน หรือแบ่งจาํนวนเพ่ือเสนอขายเป็นคราว ๆ ไป รวมถึงเง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืน ๆ 

ตลอดจนดาํเนินการอ่ืนใดท่ีจาํเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้สามญัต่อประชาชน ทัง้นี ้

โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์เรื่องการจอง การจัดจําหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพยต์ามประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ และหลกัเกณฑอ่ื์นใดท่ีเก่ียวขอ้ง  

3) แต่งตั้งท่ีปรึกษาทางการเงิน ท่ีปรึกษากฎหมาย ผู้จัดจาํหน่ายหลักทรัพย ์และ/หรือท่ีปรึกษาอ่ืนท่ี

เก่ียวขอ้ง รวมทัง้ผูจ้ัดการการจัดจาํหน่ายและรบัประกันการจาํหน่ายหลกัทรัพย ์ตัวแทนจาํหน่าย

หลกัทรพัย ์(Selling Agent) ผูซ้ือ้หลกัทรพัยเ์บือ้งตน้ในตา่งประเทศ (Initial Purchaser) และ/หรอื ผูด้แูล

ผลประโยชน ์(Escrow Agent) และสาํหรบักระบวนการจดัสรรหุน้เกินกวา่จาํนวนท่ีจดัจาํหน่าย (Over-

Allotment) แต่งตัง้ผูจ้ัดหาหุน้ส่วนเกิน (Over-Allotment Agent) รวมถึงการเขา้ทาํสญัญา ขอ้ตกลง 

และเอกสารใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินการดงักลา่วเพ่ือประโยชนใ์นการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุ

ใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) 

4) ติดตอ่ เจรจา เขา้ทาํ จดัเตรยีม แกไ้ข เปลีย่นแปลง ลงนามในสญัญา ขอ้ผกูพนั หนงัสอืใหส้ทิธิ และ/หรอื

เอกสารต่าง ๆ ใหค้าํรบัรอง ขอผ่อนผนั ขออนญุาต ใหข้อ้มลู ยื่นเอกสาร หลกัฐานต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. 

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ และ/หรอืองคก์รหรอืหนว่ยงานอ่ืนใด รวมทัง้ผูใ้หบ้รกิาร ผูด้แูลผลประโยชน ์(Escrow 

Agent) ผูจ้ดัหาหุน้สว่นเกิน (Over-Allotment Agent) คู่สญัญาหรือบคุคลอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออก

และเสนอขายหรือขายหุน้สามญัท่ีออกใหมด่งักลา่ว ซึ่งรวมถึงการกนัหุน้บางสว่นสาํหรบัการเสนอขาย

ต่อผูล้งทุนหลกัโดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investor) และการเสนอขายและจัดสรรหุน้ให้แก่ 

ลกูคา้ ผูจ้าํหน่ายวตัถดุิบ หรือบคุคลท่ีสรา้งประโยชนอ่ื์นใด (ผูม้ีอปุการคณุ) ของบริษัทฯ CPALL CPM 

และ/หรือ CPH และ/หรือ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ CPALL และ CPF (ยกเว้นบุคคลตามท่ีกาํหนด

ขา้งตน้) และการจดัสรรหุน้สว่นเกินสาํหรบักระบวนการจดัสรรหุน้เกินกวา่จาํนวนท่ีจดัจาํหนา่ย (Over-

Allotment) ตลอดจนดาํเนินการใด ๆ ท่ีจาํเป็นหรอืเก่ียวขอ้งไดท้กุประการ 
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5) แกไ้ขเพ่ิมเติม และ/หรือเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขและรายละเอียดต่าง ๆ อนัจาํเป็นและเก่ียวเน่ืองกับการ

จัดสรรและการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ในครัง้นีไ้ดทุ้ก

ประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียง การกาํหนดราคาเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุ ระยะเวลาเสนอขาย 

วันจองซือ้หุน้สามัญเพ่ิมทุน การชาํระเงินค่าหุน้สามัญ รวมทัง้เง่ือนไขและรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้ง 

รวมทัง้ดาํเนินการตา่ง ๆ อนัเก่ียวเน่ืองกบัการดงักลา่ว 

6) แกไ้ขถอ้ยคาํ หรือขอ้ความในเอกสาร รายงานการประชมุผูถื้อหุน้ หนงัสอืบริคณหส์นธิ และ/หรือคาํขอ

ต่าง ๆ และ/หรือ ดาํเนินการใด ๆ เพ่ือใหป้ฏิบัติใหเ้ป็นไปตามคาํสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจด

ทะเบียนเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบรษัิทฯ ตอ่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ 

7) การเปิดเผยขอ้มลู การใหข้อ้มลู การจดัทาํ การสง่มอบ การลงนาม ในคาํขออนญุาต เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง

ในการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุดงักลา่ว เอกสารและหลกัฐานตา่ง ๆ ท่ีจาํเป็นท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ซึ่งรวมถึง แบบคาํขออนญุาต 

แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขาย หลกัทรพัย ์หนงัสือชีช้วน สญัญาและเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

และการติดต่อและการยื่นคาํขออนุญาต เอกสารและหลกัฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือ

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public 

Offering) และการนาํหุน้สามญัเพ่ิมทุนเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ รวมทัง้ดาํเนินการต่าง ๆ 

อนัเก่ียวเน่ืองกบัการดงักลา่ว 

8) ดาํเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคใ์นเรื่องดังกล่าว รวมทัง้การมอบหมายหรือมอบ

อาํนาจใหบุ้คคลอ่ืนใดดาํเนินการในเรื่องดงักล่าวตามท่ีเห็นสมควร ทัง้นี ้ภายใตป้ระกาศ ขอ้บงัคบั 

หลกัเกณฑ ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

นอกจากนี ้เพ่ือใหก้ารดาํเนินการจดทะเบียนเรือ่งตา่ง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบักระทรวงพาณิชย ์เป็นไปโดยสะดวกและ

คลอ่งตวั คณะกรรมการบรษัิทฯ จึงเห็นสมควรใหน้าํเสนอตอ่ท่ีประชมุวสิามญัผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ เพ่ือพิจารณา

อนุมตัิการมอบหมายให ้กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามผูกพนับริษัทฯ คนใดคนหนึ่ง (โดยไม่ตอ้งมีตราประทบั) 

เป็นผู้มีอาํนาจในการลงนามในคาํขอ หรือในเอกสารใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการจดทะเบียนเรื่องต่าง ๆ กับ

กระทรวงพาณิชย ์และการดาํเนินการแกไ้ขเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงคาํขอหรือขอ้ความในเอกสารดงักล่าวท่ี

ต้องยื่นต่อกระทรวงพาณิชย ์รวมทั้งมีอาํนาจในการดาํเนินการใด ๆ ตามท่ีจําเป็นและเก่ียวเน่ืองกับการ

ดาํเนินการดงักลา่วตามท่ีเห็นสมควร และเพ่ือใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั และการตีความของ

หนว่ยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทัง้เป็นไปตามคาํแนะนาํหรอืคาํสั่งของนายทะเบียนหรอืเจา้หนา้ท่ี 

1.2 ประเภทผู้ลงทุน 

 บริษัทฯ จะออกและจัดสรรหุน้สามัญเพ่ิมทุนในครัง้นีเ้พ่ือเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนเป็นการทั่วไป (Public 

Offering) โดยบริษัทฯ อาจพิจารณาจัดสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนบางส่วนเพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ผูล้งทุนหลกัโดย

เฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investor) รวมทัง้นกัลงทนุประเภทอ่ืน ๆ ท่ีจะไดก้าํหนดตอ่ไป เช่น ผูม้ีอปุการคณุ

ของบริษัทฯ CPALL CPM และ/หรือ CPH และ อาจพิจารณาจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนบางสว่นเพ่ือเสนอขาย

ใหแ้ก่  (ก) ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ (ยกเวน้ CPALL และบริษัทย่อยของ CPALL) (ข) ผูถื้อหุน้เดิมของ CPALL 

(ยกเวน้กลุ่ม CPG ตามแบบ 56-1 ประจาํปี 2563 ของ CPALL) และ (ค) ผูถื้อหุน้เดิมของ CPF (ยกเวน้กลุม่ 

CPG ตามแบบ 56-1 ประจาํปี 2563 ของ CPF) ทัง้นี ้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใชดุ้ลพินิจพิจารณาไม่เสนอขาย

หรือไม่จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุใหแ้ก่บคุคลใดหรือผูจ้องซือ้รายใด หากการเสนอขายหรือจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิม

ทุนดงักล่าวจะทาํให ้หรืออาจเป็นผลใหบ้ริษัทฯ มีหนา้ท่ีตามกฎหมายต่างประเทศ นอกเหนือไปจากท่ีตอ้ง
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ดาํเนินการตามกฎหมายหรอืกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหลกัทรพัยข์องประเทศไทย หรอืทาํ

ใหก้ารเสนอขายหุน้ไมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ หรอืเง่ือนไขท่ีกาํหนดในการเสนอขายหรอืจดัสรรหุน้ 

1.3 วิธีการกาํหนดราคาเสนอขาย 

การกาํหนดราคาเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุเพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนเป็นการทั่วไป (Public Offering) ใน

ครัง้นีท่ี้ประชุมคณะกรรมการไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลท่ีคณะกรรมการของ

บริษัทฯ มอบหมาย เป็นผูม้ีอาํนาจในการพิจารณากาํหนดราคาเสนอขายของหุน้สามญัเพ่ิมทุน การกาํหนด

ราคาเสนอขายจะกระทาํผา่นกระบวนการท่ีเปิดใหผู้ล้งทนุสถาบนัแสดงความประสงคท่ี์จะซือ้หุน้ท่ีออกใหมข่อง

บริษัทฯ ณ ระดบัราคาท่ีตอ้งการ (Book building) ซึ่งผ่านการสาํรวจโดยบริษัทหลกัทรพัยห์รือวิธีอ่ืน ๆ ตาม

ความเหมาะสม เพ่ือผลประโยชนท่ี์ดีท่ีสดุของบรษัิทฯ 

2. วัตถุประสงคข์องการออกหุ้นเพิ่มทุนและแผนการใช้เงนิ  

ภายหลงัจากธุรกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมด บรษัิทฯ จะพิจารณานาํเงินท่ีไดร้บัจากการเพ่ิมทนุเพ่ือเสนอขาย

ใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ไปใชเ้พ่ือวตัถุประสงค ์ประมาณการ และแผนการใชเ้งินโดยสงัเขป

ดงันี ้

วัตถุประสงค ์ ประมาณการและแผนการใชเ้งนิ 

1) ลงทนุในธุรกิจและ/หรอืโครงการ

สาํหรบัธุรกิจหลกัและธุรกิจและ/หรอื

โครงการท่ีมศีกัยภาพ ท่ีสง่เสรมิและ

ตอ่ยอดธุรกิจหลกัของบรษัิทฯ  

และ/หรอื บรษัิทยอ่ย รวมถงึการ

ขยายไปตา่งประเทศ และการเสรมิ

ศกัยภาพในธุรกิจอีคอมเมิรซ์ 

• ประมาณรอ้ยละ 40 - 60 ของมลูคา่หุน้สามญัเพ่ิมทนุท่ี

ออกและเสนอขายทัง้หมดของบรษัิทฯ สาํหรบัลงทนุใน

การขยายธุรกิจและโครงการเพ่ิมประสทิธิภาพของบรษัิทฯ 

บรษัิทยอ่ย และ/หรอื CPRD (อาทิ การขยายสาขาและ

ธุรกิจทัง้ในและตา่งประเทศ การปรบัโฉมและการปรบัปรุง

รา้นคา้ ของบรษัิทฯ และ/หรอื บรษัิทยอ่ย รวมถงึการ

ลงทนุในการพฒันาระบบดาํเนินงานดจิิทลั และธุรกิจ 

O2O) 

• ระยะเวลาใชเ้งินโดยประมาณ: 2564 – 2566 

2) เพ่ือชาํระหนีท่ี้มีอยูใ่นปัจจบุนัของ

บรษัิทฯ และ/หรอื บรษัิทยอ่ย ซึง่จะ

ช่วยลดภาระทางการเงินและ

คา่ใชจ้า่ยดอกเบีย้ของบรษัิทฯ  

และ/หรอื บรษัิทยอ่ย และช่วยให้

โครงสรา้งเงินทนุ (Capital 

Structure) อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 

• ประมาณรอ้ยละ 40 - 60 ของมลูคา่หุน้สามญัเพ่ิมทนุท่ี

ออกและเสนอขายทัง้หมดของบรษัิทฯ เพ่ือชาํระคืนเงิน

กูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินบางสว่นของ CPRD 

• ระยะเวลาใชเ้งินโดยประมาณ: 2564 - 2565 

3) ใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวยีนของบรษัิทฯ 

และ/หรอื บรษัิทยอ่ย  
• มลูคา่ท่ีเหลอืสทุธิภายหลงัจากการลงทนุในธุรกิจและการ

ชาํระคืนเงินกูต้อ่สถาบนัการเงิน 

บรษัิทฯ คาดวา่จะใชเ้งินท่ีไดร้บัจากการเพ่ิมทนุตามวตัถปุระสงคข์า้งตน้ โดยจาํนวนเงินท่ีบรษัิทฯ จะไดร้บัจาก

การเพ่ิมทนุในครัง้นีจ้ะขึน้อยูก่บัราคาเสนอขายหุน้เพ่ิมทนุซึง่จะกาํหนดในภายหลงัจากท่ีไดร้บัอนญุาตใหเ้สนอ

ขายหุน้ท่ีออกใหมจ่ากสาํนกังาน ก.ล.ต. แลว้ ผา่นกระบวนการท่ีเปิดใหผู้ล้งทนุสถาบนัแสดงความประสงคท่ี์จะ
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ซือ้หุน้ท่ีออกใหม่ของบริษัท ณ ระดบัราคาท่ีตอ้งการ (Book building) ซึ่งผ่านการสาํรวจโดยบริษัทหลกัทรพัย์

หรอืวิธีอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 

 ทัง้นี ้แผนการใชเ้งินดงักล่าวขา้งตน้ เป็นไปตามแผนธุรกิจในเบือ้งตน้และเป็นประมาณการท่ีดีท่ีสดุในการ

จดัสรรเงินรวมสทุธิท่ีบรษัิทฯ คาดวา่จะไดร้บัจากการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุตอ่ประชาชนในครัง้นี ้

และเป็นการจดัสรรตามแผนธุรกิจและประมาณการเก่ียวกบัค่าใชจ้่ายของบริษัทฯ ณ วนัท่ีของเอกสารฉบบันี ้

ทัง้นี ้บริษัทฯ อาจจดัสรรเงินสทุธิจากการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนต่อประชาชนแตกต่างจากประมาณการ

ขา้งตน้ เน่ืองจากผูบ้ริหารของบริษัทฯ อาจเห็นว่ามีความจาํเป็นหรือควรจัดสรรจาํนวนเงินสทุธิใหม่สาํหรบั

วัตถุประสงคข์้างตน้ หรือแผนงานของบริษัทฯ ในอนาคตและค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริงอาจแตกต่างไปจาก

ประมาณการท่ีระบไุวข้า้งตน้ นอกจากนี ้จาํนวนหุน้ท่ีเสนอขายสดุทา้ยอาจนอ้ยกว่าจาํนวนหุน้ท่ีเสนอขายขัน้

สงูสดุตามท่ีไดเ้ปิดเผยในเอกสารฉบบันี ้ซึ่งอาจทาํใหบ้ริษัทฯ ไดร้บัเงินจากการเสนอขายหลกัทรพัยค์รัง้นีน้อ้ย

กว่าท่ีประมาณการไวข้า้งตน้ ดงันัน้ บริษัทฯ อาจใชเ้งินสทุธิจากการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุต่อประชาชน

แตกต่างจากประมาณการขา้งตน้ โดยบริษัทฯ เช่ือว่ากรณีดงักล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อแผนการลงทุนของ

บรษัิทฯ อยา่งมีนยัสาํคญั และบรษัิทฯ จะปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งของสาํนกังาน ก.ล.ต. และ

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทางบริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิในการใชด้ลุพินิจในการเปลี่ยนแปลงประมาณการการจดัสรร

เงินลงทนุตามวตัถปุระสงคข์า้งตน้หากบรษัิทฯ สามารถหาแหลง่เงินทนุท่ีตํ่ากวา่ หรอืสามารถเพ่ิมประสทิธิภาพ

ของแผนการใชเ้งินขา้งตน้ โดยบริษัทฯ จะคาํนึงถึงประโยชนข์องบริษัทฯ และผูถื้อหุน้เป็นสาํคญั ทัง้นี ้บริษัทฯ 

จะดาํเนินการแจง้รายละเอียดแผนการใชเ้งินใหผู้ถื้อหุน้ของบรษัิทฯ ทราบตอ่ไป  

3. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถอืหุ้นจากการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

3.1 ผลกระทบต่อราคาของหุ้นบริษัทฯ (Price Dilution) 

ผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution) จะขึน้อยู่กบัราคาเสนอขายหุน้เพ่ิมทุนใหก้บัประชาชน

ทั่วไป (Public Offering) ซึง่คณะกรรมการของบรษัิทฯ และ/หรอื บคุคลท่ีคณะกรรมการของบรษัิทฯ มอบหมาย 

จะกาํหนดในภายหลงัจากท่ีไดร้บัอนญุาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหมจ่ากสาํนกังาน ก.ล.ต. โดยจะพิจารณาตาม

ความเหมาะสม อา้งอิงจากการสาํรวจความตอ้งการซือ้หลกัทรพัย ์(Book Building) กับนกัลงทนุสถาบนั ณ 

ช่วงท่ีเสนอขายหลกัทรพัย ์

3.2 ผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถอืหุ้นและสิทธิออกเสียงของผู้ถอืหุ้น (Control Dilution) 

ภายหลงัการออกและเสนอขายหุน้เพ่ิมทุนท่ีออกใหม่ใหบุ้คคลในวงจาํกัด บริษัทฯ จะมีการเสนอขายใหแ้ก่

ประชาชนเป็นการทั่วไป (Public Offering) ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการลดลงของสดัส่วนการถือหุน้ (Control 

Dilution) ดงันี ้

ในกรณีท่ีมีธุรกรรมการจดัสรรหุน้เพ่ือตอบแทนการรบัโอนกิจการทัง้หมด จะเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนเป็นการ

ทั่วไป (Public Offering) จาํนวน 1,362,000,000 หุน้ 

=                   จาํนวนหุน้ท่ีเพ่ิมทนุ               

จาํนวนหุน้ชาํระแลว้ + จาํนวนหุน้ท่ีเพ่ิมทนุ (ทัง้หมดในครัง้นี)้ 

=        1,362 (ลา้นหุน้)  

9,810 +1,362 (ลา้นหุน้) 

= รอ้ยละ 12.19 
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3.3 ผลกระทบต่อกาํไรต่อผู้ถอืหุ้น (Earnings per Share Dilution) 

ภายหลงัการออกและเสนอขายหุน้เพ่ิมทุนท่ีออกใหม่ใหบุ้คคลในวงจาํกดั บริษัทฯ จะมีการเสนอขายใหแ้ก่

ประชาชนเป็นการทั่วไป (Public Offering) ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการลดลงของสว่นแบ่งกาํไร (EPS Dilution) 

ดงันี ้

ในกรณีท่ีมีธุรกรรมการจดัสรรหุน้เพ่ือตอบแทนการรบัโอนกิจการทัง้หมด จะเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนเป็นการ

ทั่วไป (Public Offering) ทัง้หมดจาํนวน 1,362,000,000 หุน้ 

EPS0 =  8,109 (ลา้นบาท)   

              9,810 (ลา้นหุน้) 

EPS1 =      8,109 (ลา้นบาท) 

             9,810+1,362 (ลา้นหุน้) 

EPS Dilution = (EPS0-EPS1)  

                    EPS0 

   = รอ้ยละ 12.19 

โดยกาํไรสทุธิท่ีใชใ้นการคาํนวณ คือ กาํไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ ยอ้นหลงั 12 เดือน ตามขอ้มลู

ทางการเงินรวมเสมือน (Pro forma) ของบริษัทฯ ซึ่งใหค้วามเช่ือมั่นแลว้โดยผูส้อบบญัชี สาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2563  

3.4 ความคุ้มค่าที่ผู้ถอืหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถอืหุ้น 

การเพ่ิมทนุและการเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนเป็นการทั่วไป (Public Offering) อาจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อสิทธิ

ออกเสียงของผูถื้อหุน้และกาํไรต่อผูถื้อหุน้ อย่างไรก็ดี การออกและเสนอขายหุน้สามัญเพ่ิมทุนเป็นไปเพ่ือ

ประโยชนส์งูสดุของบริษัทฯ และผูถื้อหุน้ โดยบริษัทฯ จะนาํเงินท่ีไดร้บัจากการเสนอขายไปใชเ้พ่ือลงทุนใน

โครงการต่าง ๆ ของบรษัิทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ตามแผนการขยายธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงทาํใหบ้ริษัทฯ มี

ความยืดหยุ่นทางการเงินในการดาํเนินโครงการต่าง ๆ ในอนาคต ซึ่งจะช่วยเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนัให้

สามารถเติบโตไดอ้ยา่งมั่นคงและยั่งยืน นอกจากนี ้การเสนอขายหุน้เพ่ิมทนุครัง้นีจ้ะเสริมสรา้งความแข็งแกรง่

ของโครงสรา้งเงินทนุ (Capital Structure) ของบรษัิทฯ จากการนาํไปใชเ้พ่ือชาํระหนีท่ี้มอียูใ่นปัจจบุนัและท่ีอาจ

เกิดขึน้ในอนาคต ซึ่งจะช่วยลดภาระทางการเงินและคา่ใชจ้่ายดอกเบีย้ของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ทัง้นี ้

อา้งอิงขอ้มลูทางการเงินรวมเสมือนท่ีสาํคญัของ CPRD สาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 CPRD มีเงินกู้

ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินประมาณ 120,823 ลา้นบาท และมีตน้ทุนทางการเงินประมาณ 6,772 ลา้น

บาท นอกจากนี ้บริษัทฯ จะนาํเงินท่ีไดร้บัจากการเสนอขายไปใชเ้ป็นเงินทุนหมนุเวียนของบริษัทฯ และ/หรือ

บริษัทย่อย (สามารถอา้งอิงรายละเอียดเพ่ิมเติมไดใ้นขอ้ 2) โดยคาดว่าการเพ่ิมทุนและการเสนอขายใหแ้ก่

ประชาชนเป็นการทั่วไป (Public Offering) จะสง่ผลดีตอ่ทัง้บรษัิทฯ และผูถื้อหุน้ในระยะยาวในดา้นตา่ง ๆ และ

เพ่ิมโอกาสในการขยายธุรกิจตอ่ไปในอนาคต อีกทัง้ การออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุครัง้นี ้ยงัเป็นการ

เพ่ิมการกระจายการถือหุน้โดยผูถื้อหุน้รายยอ่ยของบริษัทฯ เป็นสดัสว่นรวมกนัไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 15.00 ของ



8 

ทนุชาํระแลว้ของบรษัิทฯ อนัจะสง่ผลใหบ้รษัิทฯ ประสบความสาํเรจ็ในการดาํรงคณุสมบตัิเรือ่งการกระจายการ

ถือหุน้ (Free Float) ตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัยฯ์ เรือ่งการรบัหุน้เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน 

4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกบัการเพิ่มทุน 

4.1 เหตุผลและความจาํเป็นในการเพิ่มทุนของบริษัทฯ 

การเสนอขายหุน้เพ่ิมทุนครัง้นี ้มีวตัถุประสงคห์ลกัเพ่ือลงทุนในโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัท

ย่อย ตามแผนการขยายธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงทาํใหบ้ริษัทฯ มีความยืดหยุ่นทางการเงินในการดาํเนิน

โครงการต่าง ๆ ในอนาคต ซึ่งจะช่วยเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนัใหส้ามารถเติบโตไดอ้ย่างมั่นคงและยั่งยืน 

นอกจากนี ้การเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนครั้งนีจ้ะเสริมสร้างความแข็งแกร่งของโครงสร้างเงินทุน (Capital 

Structure) ของบรษัิทฯ จากการนาํไปใชเ้พ่ือชาํระหนีท่ี้มีอยูใ่นปัจจบุนัและท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต ซึง่จะช่วยลด

ภาระทางการเงินและค่าใชจ้่ายดอกเบีย้ และใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย อีกทัง้

เพ่ือเพ่ิมการกระจายการถือหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รายยอ่ยของบริษัทฯ เป็นสดัสว่นรวมกนัไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 15.00 

ของทนุชาํระแลว้ของบรษัิทฯ อนัจะสง่ผลใหบ้รษัิทฯ ประสบความสาํเรจ็ในการดาํรงคณุสมบตัิเรือ่งการกระจาย

การถือหุน้ (“Free Float”) ตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัยฯ์  ซึ่งจะทาํใหบ้ริษัทฯ มีโอกาสเขา้คาํนวณในดชันี 

ตา่ง ๆ และเป็นสว่นสาํคญัหนึง่ในการดงึดดูนกัลงทนุทัง้ในประเทศและตา่งประเทศใหม้ีความสนใจในบรษัิทฯ   

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแลว้เห็นว่าการเพ่ิมทุนในครัง้นีส้มเหตุสมผลและมีความจําเป็นในการ

ดาํเนินการ 

4.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงนิจากการเสนอขายหุ้นและโครงการที่จะดาํเนินการ 

บรษัิทฯ คาดวา่จะสามารถดาํเนินการเสนอขายหุน้เพ่ิมทนุครัง้นี ้ภายหลงัจากท่ีไดร้บัอนญุาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ี

ออกใหม่จากสาํนักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทฯ จะนาํเงินท่ีไดร้ับจากการเพ่ิมทุนไปใช้เพ่ือวัตถุประสงคต์าม

รายละเอียดท่ีกล่าวมาในขอ้ 2 ขา้งตน้ ทัง้นี ้จาํนวนเงินท่ีจะไดร้บัจากการเพ่ิมทุนดงักล่าวขึน้อยู่กับสภาวะ

ตลาดทนุ ณ ช่วงเวลาการเสนอขายหุน้ โดยท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิ้จารณาถึงความเป็นไปไดแ้ละ

ประโยชนท่ี์บรษัิทฯ จะไดร้บัจากการเขา้ทาํธุรกรรมในครัง้นี ้(ตามขอ้ 4.1 ขา้งตน้) และไดม้ีมติอนมุตัิใหน้าํเสนอ

ตอ่ท่ีประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ เพ่ือพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป  

4.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน และความเพียงพอของแหล่งเงินทุนในกรณีที่เงินที่ได้จากการ
เสนอขายหุ้นไม่ครอบคลุมงบประมาณทั้งหมดที่ต้องใช้ในการดําเนินการตามแผนหรือโครงการ
ดังกล่าว 

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า แผนการเพ่ิมทนุและแผนการใชเ้งินของบรษัิทฯ ดงัท่ีกลา่วมาแลว้ขา้งตน้มีความ

สมเหตุสมผลและมีความเป็นเพ่ือประโยชนส์งูสดุของบริษัทฯ และผูถื้อหุน้ เน่ืองจากจะช่วยขยายการดาํเนิน

ธุรกิจและเสรมิสรา้งความแข็งแกรง่ของโครงสรา้งเงินทนุ (Capital Structure) ของบรษัิทฯ ทาํใหบ้รษัิทฯ เติบโต

อยา่งตอ่เน่ืองและมีความยั่งยืน โดยเห็นวา่บรษัิทฯ จะมีเงินทนุท่ีเพียงพอเพ่ือใชต้ามวตัถปุระสงคข์องการใชเ้งิน

ท่ีระบขุา้งตน้ หากการเสนอขายหุน้เพ่ิมทนุครัง้นีป้ระสบความสาํเร็จ แต่หากเกิดเหตกุารณท่ี์บริษัทฯ เสนอขาย

หุน้เพ่ิมทนุแลว้ไม่เพียงพอ บริษัทฯ อาจมีความจาํเป็นตอ้งจดัหาเงินทนุจากแหลง่อ่ืนเพ่ือใชต้ามวตัถปุระสงค์

ขา้งตน้ อาทิ การกู้ยืมเงิน ซึ่งอาจทาํใหบ้ริษัทฯ มีภาระหนีส้ินสูงขึน้ ส่งผลกระทบต่อโครงสรา้งเงินทุนของ 

บรษัิทฯ และอาจทาํใหแ้ผนการใชเ้งินของบรษัิทฯ เกิดความลา่ชา้กวา่การเสนอขายหุน้เพ่ิมทนุตามท่ีไดว้างแผน

ไว ้ 
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4.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะการเงินและผลการ
ดาํเนินงานของบริษัทฯ อันเน่ืองจากการเพิ่มทุนและการดาํเนินการแผนการใช้เงนิหรือโครงการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าการเสนอขายหุน้เพ่ิมทุนในลกัษณะขา้งตน้เป็นการดาํเนินการตาม

แผนการจัดหาแหล่งเงินทุนของบริษัทฯ ซึ่งจะทาํใหบ้ริษัทฯ สามารถนาํเงินท่ีไดจ้ากการเพ่ิมทุนไปใช้เพ่ือ

วตัถปุระสงคต์ามรายละเอียดท่ีกลา่วมาในขอ้ 2 ขา้งตน้ ซึง่การดาํเนินการตามท่ีกลา่วมานีจ้ะเป็นประโยชนต์่อ

บริษัทฯ และไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะทางการเงิน และผล

การดาํเนินงานของบริษัทฯ โดยหากการเพ่ิมทนุนีไ้ม่ประสบความสาํเร็จ บริษัทฯ อาจมีความจาํเป็นตอ้งจดัหา

เงินทนุจากแหลง่อ่ืนเพ่ือใชต้ามวตัถปุระสงคข์า้งตน้ ซึ่งอาจทาํใหเ้กิดความลา่ชา้กว่าการเสนอขายหุน้เพ่ิมทนุ

ตามท่ีเสนอ  

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

ในกรณีท่ีกรรมการของบริษัทฯ ไม่ปฏิบตัิหนา้ท่ีดว้ยความซื่อสตัยส์จุริต และระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์อง

บริษัทฯ ในเรื่องท่ีเก่ียวกบัการเพ่ิมทนุในครัง้นี ้และหากการไม่ปฏิบตัิหนา้ท่ีดงักลา่วก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่

บรษัิทฯ ผูถื้อหุน้สามารถฟอ้งเรยีกรอ้งคา่เสยีหายจากกรรมการคนดงักลา่วแทนบรษัิทฯ ไดต้ามมาตรา 85 แหง่

พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีไดม้ีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) และหากการไมป่ฏิบตัิหนา้ท่ี

นัน้เป็นเหตุใหก้รรมการหรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งไดป้ระโยชนไ์ปโดยมิชอบ ผูถื้อหุน้สามารถใชส้ิทธิฟ้อง

เรยีกคืนประโยชนจ์ากกรรมการนัน้แทนบรษัิทฯ ไดต้ามมาตรา 89/18 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีไดม้ีการแกไ้ขเพ่ิมเติม)  

จากการพิจารณาถึงเหตผุล และขอ้เท็จจริงต่าง ๆ ดงักลา่วขา้งตน้ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติเห็น

ดว้ยตอ่การเพ่ิมทนุของบรษัิทฯ ในครัง้นี ้
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 (F 53-4) 

แบบรายงานการเพิ่มทุน 
บริษัท สยามแม็คโคร จาํกัด (มหาชน) 

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 

ขา้พเจา้ บริษัท สยามแม็คโคร จาํกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 

ครัง้ท่ี 7/2564 เมื่อวนัท่ี 31 สงิหาคม 2564 เก่ียวกบัการเพ่ิมทนุและจดัสรรหุน้สามญัท่ีออกใหมด่งัตอ่ไปนี ้

1. การเพิ่มทุน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดม้ีมติอนมุตัิใหน้าํเสนอต่อท่ีประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ เพ่ือพิจารณาอนมุตัิการ

เพ่ิมทนุจดทะเบียนของบรษัิทฯ จาํนวน 3,186,161,750 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจาํนวน 2,400,000,000 

บาท เป็นทุนจดทะเบียนจํานวน 5,586,161,750 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจํานวนไม่เกิน 

6,372,323,500 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท รวม 3,186,161,750 บาท โดยเป็นการเพ่ิมทนุในลกัษณะ

ดงันี ้

การเพิ่มทุน ประเภทหุน้ 
จาํนวนหุ้น 

(หุน้) 
มูลค่าทีต่ราไว ้
(บาทต่อหุน้) 

รวม 
)บาท(  

 แบบกาํหนดวตัถปุระสงค์

ในการใชเ้งินทนุ 

หุน้สามญั 6,372,323,500 0.50 3,186,161,750 

  แบบมอบอาํนาจทั่วไป

(General Mandate) 

- - - - 

2. การจัดสรรหุน้เพิ่มทุน 

2.1 แบบกาํหนดวตัถุประสงคใ์นการใช้เงนิทุน 

จัดสรรให้แก ่
จาํนวนหุ้น 

(หุน้) 

อัตราส่วน 
(เดิม : 
ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุน้) 

วัน เวลา จอง
ซือ้ และชาํระ

เงนิค่าหุ้น 
หมายเหตุ 

1.  บรษัิท ซี.พี. รเีทล โฮลดิง้ 

จาํกดั (“CPRH”) เพ่ือ

ตอบแทนการรบัโอน

กิจการทัง้หมด  

5,010,323,500 - 43.50 โปรดพิจารณา

รายละเอียด

ตามหมายเหต ุ

1 - 2 

โปรดพิจารณา

รายละเอียด

ตามหมายเหต ุ

1 - 2 

2. ประชาชนทั่วไป – เพ่ือ

รองรบัการจดัสรรหุน้เพ่ิม

ทนุใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป 

(Public Offering) 

1,362,000,000 - โปรดพิจารณา

รายละเอียด

ตามหมายเหต ุ

4 

โปรดพิจารณา

รายละเอียด

ตามหมายเหต ุ

3 - 4  

โปรดพิจารณา

รายละเอียด

ตามหมายเหต ุ

3 - 4 

รวม 6,372,323,500  

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 
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หมายเหตุ 

1) เสนอตอ่ท่ีประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ เพ่ือพิจารณาอนมุตัิการมอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษัิทฯ และ/

หรอื บคุคลท่ีคณะกรรมการของบรษัิทฯ มอบหมาย มีอาํนาจในการดาํเนินการใด ๆ เก่ียวกบัการออก เสนอขาย 

และจัดสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนเพ่ือตอบแทนการรบัโอนกิจการทัง้หมด และใหส้ตัยาบนัต่อการกระทาํใด ๆ ท่ี

บคุคลดงักลา่วไดด้าํเนินการไปแลว้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเรือ่งดงักลา่ว ซึง่รวมถึงการดาํเนินการดงันี ้

ก) การกาํหนด แกไ้ข เพ่ิมเติม รายละเอียดเก่ียวกบัการออก เสนอขาย และจัดสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน วนั

เสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุ และวิธีการชาํระค่าหุน้สามญัเพ่ิมทุน (โดยอาจพิจารณากาํหนดช่วงเวลา

การจดัสรรเป็นคราวเดียวหรอืหลายคราว) รวมทัง้ดาํเนินการตา่ง ๆ อนัเก่ียวเน่ืองกบัการออก เสนอขาย 

และจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุดงักลา่ว และการดแูลการจดัสง่ขอ้มลูและเปิดเผยรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้ง

ตอ่ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ์”) 

ข) การลงนาม แก้ไข เปลี่ยนแปลง การติดต่อหรือแจง้รายงานรายการต่าง ๆ ในเอกสารคาํขออนุญาต 

ตา่ง ๆ และหลกัฐานท่ีจาํเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการออก เสนอขาย และจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุดงักลา่ว 

ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคาํขออนุญาต เอกสารและหลกัฐานดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย ์

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(“สาํนักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง และการนาํหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ เขา้ 

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ และมีอาํนาจในการดาํเนินการอ่ืนใดอนัจาํเป็นและสมควรเพ่ือใหก้าร

ออก เสนอขาย และจดัสรรหุน้เพ่ิมทนุขา้งตน้ใหแ้ก่บคุคลในวงจาํกดัของบรษัิทฯ สาํเรจ็ลลุว่งไปได ้

ค) ดาํเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคใ์นเรื่องดงักล่าว ทัง้นี ้ภายใตป้ระกาศ ขอ้บังคบั 

หลกัเกณฑ ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

นอกจากนี ้เพ่ือใหก้ารดาํเนินการจดทะเบียนเรือ่งตา่ง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบักระทรวงพาณิชย ์เป็นไปโดยสะดวกและ

คล่องตวั คณะกรรมการของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรใหน้าํเสนอต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ เพ่ือ

พิจารณาอนุมตัิการมอบหมายใหก้รรมการผูม้ีอาํนาจลงนามผูกพนับริษัทฯ คนใดคนหนึ่ง (โดยไม่ตอ้งมีตรา

ประทบั) เป็นผูม้ีอาํนาจในการลงนามในคาํขอ หรอืในเอกสารใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดทะเบียนเรื่องต่าง ๆ 

กบักระทรวงพาณิชย ์และการดาํเนินการแกไ้ขเพ่ิมเติมหรือเปลีย่นแปลงคาํขอหรือขอ้ความในเอกสารดงักลา่ว

ท่ีตอ้งยื่นต่อกระทรวงพาณิชย ์รวมทัง้มีอาํนาจในการดาํเนินการใด ๆ ตามท่ีจาํเป็นและเก่ียวเน่ืองกับการ

ดาํเนินการดงักลา่วตามท่ีเห็นสมควร และเพ่ือใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั และการตีความของ

หนว่ยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทัง้เป็นไปตามคาํแนะนาํหรอืคาํสั่งของนายทะเบียนหรอืเจา้หนา้ท่ี 

ทัง้นี ้ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ ท่ี ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนญุาตใหบ้ริษัทจดทะเบียนเสนอ

ขายหุน้ท่ีออกใหม่ตอ่บคุคลในวงจาํกดั ลงวนัท่ี 28 ตลุาคม 2558 (รวมทัง้ท่ีไดม้ีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) (“ประกาศ 

ทจ. 72/2558”) กาํหนดใหบ้ริษัทฯ ตอ้งเสนอขายหุน้ใหแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลาท่ีไดร้บัอนมุตัิจากท่ีประชมุ 

ผูถื้อหุน้ แตต่อ้งไมเ่กิน 3 เดือนนบัแตว่นัท่ีท่ีประชมุผูถื้อหุน้มีมติอนมุตัิใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม ่ 

2) รายละเอียดความเห็นของคณะกรรมการบรษัิทฯ รายละเอียดการออก เสนอขาย และจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุของ

บรษัิทฯ รวมถึงรายละเอียดของบคุคลในวงจาํกดั ความสมัพนัธก์บับรษัิทฯ และหลกัเกณฑก์ารกาํหนดราคาเสนอ

ขายต่อหุน้ ปรากฏตามสารสนเทศเก่ียวกับการเสนอขายหุน้เพ่ิมทุนของบริษัท สยามแม็คโคร จาํกัด (มหาชน) 

ใหแ้ก่ บรษัิท ซี.พี.รเีทล โฮลดิง้ จาํกดั เพ่ือเป็นคา่ตอบแทนการรบัโอนกิจการทัง้หมด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) 
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3) เสนอตอ่ท่ีประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ เพ่ือพิจารณาอนมุตักิารมอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษัิทฯ และ/

หรือ บุคคลท่ีคณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย เป็นผูม้ีอาํนาจในการดาํเนินการใด ๆ เก่ียวกับการออก 

เสนอขาย จดัสรร และจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุเพ่ือออกและเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) 

ดงักลา่ว และใหส้ตัยาบนัตอ่การกระทาํใด ๆ ท่ีบคุคลดงักลา่วไดด้าํเนินการไปแลว้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเรื่องดงักลา่ว 

ซึง่รวมถึงการดาํเนินการดงันี ้ 

(ก) กาํหนด และ/หรอื เปลีย่นแปลงรายละเอียดหรือเง่ือนไขเก่ียวกบัการเสนอขายและจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิม

ทนุ ระยะเวลาเสนอขาย จาํนวนหุน้ท่ีเสนอขาย วิธีการเสนอขายและจดัสรรหุน้ และการชาํระคา่หุน้และ

จองซือ้หุน้ ไมว่า่ในประเทศ และ/หรอืตา่งประเทศใหเ้สรจ็สิน้สมบรูณ ์และเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ 

หรือเง่ือนไขตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนท่ีเก่ียวขอ้งและตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์หรือ

ระเบียบขอ้บังคบัใด ๆ ของประเทศไทย หรือต่างประเทศ และพิจารณาไม่เสนอขายหรือจัดสรรหุน้

สามญัเพ่ิมทนุใหแ้ก่บคุคลใดหรือผูจ้องซือ้รายใดหากการเสนอขายหรือจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุใหแ้ก่

บคุคลดงักลา่วทาํใหห้รอือาจเป็นผลให ้(ก) บรษัิทฯ มีหนา้ท่ีตามกฎหมายตา่งประเทศ นอกเหนือไปจาก

ท่ีต้องดาํเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกับการออกและเสนอขายหลักทรพัยข์อง

ประเทศไทย หรือ (ข) การเสนอขายหุน้ไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ หรือเง่ือนไขท่ีกาํหนดในการ

เสนอขายหรอืจดัสรรหุน้  

(ข) กาํหนด และ/หรือ เปลี่ยนแปลงช่วงราคาในการสาํรวจความตอ้งการซือ้หลกัทรพัย ์(Book Building) 

ราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย เง่ือนไข ขัน้ตอนการจัดสรร วิธีการจดัสรร วิธีการจองซือ้หุน้ 

สดัสว่นการเสนอขาย ระยะเวลาจองซือ้ การชาํระค่าหุน้ การจดัสรรหุน้ การกนัหุน้บางสว่นสาํหรบัการ

เสนอขายต่อผูล้งทนุหลกัโดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investor) และการเสนอขายและจดัสรรหุน้

ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จาํกัดเพียง ลกูคา้ ผูจ้าํหน่ายวตัถดุิบ หรือบุคคลท่ีสรา้ง

ประโยชนอ่ื์นใด (ผูม้ีอปุการคณุ) ของบริษัทฯ CPALL CPM และ/หรือ CPH และ/หรือ (ก) ผูถื้อหุน้เดิม

ของบริษัทฯ (ยกเวน้ CPALL และบริษัทย่อยของ CPALL) (ข) ผูถื้อหุน้เดิมของ CPALL (ยกเวน้กลุ่ม 

CPG ตามแบบ 56-1 ประจาํปี 2563 ของ CPALL) และ (ค) ผูถื้อหุน้เดิมของ CPF (ยกเวน้กลุ่ม CPG 

ตามแบบ 56-1 ประจาํปี 2563 ของ CPF) รวมทัง้การจดัสรรหุน้สว่นเกินสาํหรบักระบวนการจดัสรรหุน้

เกินกว่าจาํนวนท่ีจดัจาํหน่าย (Over-Allotment) ซึ่งอาจจะออกเสนอขายครัง้เดียวเต็มจาํนวน หรือแบง่

จาํนวนเพ่ือเสนอขายเป็นคราว ๆ ไปรวมถึงเง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืน ๆ ตลอดจนดาํเนินการอ่ืนใดท่ี

จาํเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้สามญัต่อประชาชน ทัง้นี ้โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์

เรื่องการจอง การจัดจาํหน่าย และการจดัสรรหลกัทรพัยต์ามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทนุ 

และหลกัเกณฑอ่ื์นใดท่ีเก่ียวขอ้ง  

(ค) แตง่ตัง้ท่ีปรกึษาทางการเงิน ปรกึษากฎหมาย ผูจ้ดัจาํหนา่ยหลกัทรพัย ์และ/หรอืท่ีปรกึษาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

รวมทัง้ผูจ้ัดการการจัดจาํหน่ายและรบัประกันการจาํหน่ายหลกัทรพัย ์ตัวแทนจาํหน่ายหลกัทรพัย  ์

(Selling Agent)  ผู้ซื ้อหลักทรัพย์เ บื ้องต้นในต่างประเทศ ( Initial Purchaser)  และ/หรือ ผู้ดูแล

ผลประโยชน ์(Escrow Agent) และสาํหรบักระบวนการจดัสรรหุน้เกินกว่าจาํนวนท่ีจดัจาํหน่าย (Over-

Allotment) แต่งตัง้ผูจ้ัดหาหุน้ส่วนเกิน (Over-Allotment Agent) รวมถึงการเขา้ทาํสญัญา ขอ้ตกลง 

และเอกสารใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินการดงักลา่วเพ่ือประโยชนใ์นการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุ

ใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) 
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(ง) ติดตอ่ เจรจา เขา้ทาํ จดัเตรยีม แกไ้ข เปลีย่นแปลง ลงนามในสญัญา ขอ้ผกูพนั หนงัสอืใหส้ทิธิ และ/หรอื

เอกสารต่าง ๆ ใหค้าํรบัรอง ขอผ่อนผนั ขออนญุาต ใหข้อ้มลู ยื่นเอกสาร หลกัฐานต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. 

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ และ/หรอืองคก์รหรอืหนว่ยงานอ่ืนใด รวมทัง้ผูใ้หบ้รกิาร ผูด้แูลผลประโยชน ์(Escrow 

Agent) ผูจ้ดัหาหุน้สว่นเกิน (Over-Allotment Agent) คู่สญัญาหรือบคุคลอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออก

และเสนอขายหรือขายหุน้สามญัท่ีออกใหมด่งักลา่ว ซึ่งรวมถึงการกนัหุน้บางสว่นสาํหรบัการเสนอขาย

ต่อผูล้งทุนหลกัโดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investor) และการเสนอขายและจัดสรรหุน้ให้แก่ 

ลกูคา้ ผูจ้าํหน่ายวตัถดุิบ หรือบคุคลท่ีสรา้งประโยชนอ่ื์นใด (ผูม้ีอปุการคณุ) ของบริษัทฯ CPALL CPM 

และ/หรือ CPH และ/หรือ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ CPALL และ CPF (ยกเว้นบุคคลตามท่ีกาํหนด

ขา้งตน้) และการจดัสรรหุน้สว่นเกินสาํหรบักระบวนการจดัสรรหุน้เกินกวา่จาํนวนท่ีจดัจาํหนา่ย (Over-

Allotment) ตลอดจนดาํเนินการใด ๆ ท่ีจาํเป็นหรอืเก่ียวขอ้งไดท้กุประการ 

(จ) แกไ้ขเพ่ิมเติม และ/หรือเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขและรายละเอียดต่าง ๆ อนัจาํเป็นและเก่ียวเน่ืองกับการ

จัดสรรและการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ในครัง้นีไ้ดทุ้ก

ประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียง การกาํหนดราคาเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุ ระยะเวลาเสนอขาย 

วันจองซือ้หุน้สามัญเพ่ิมทุน การชาํระเงินค่าหุน้สามัญ รวมทัง้เง่ือนไขและรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้ง 

รวมทัง้ดาํเนินการตา่ง ๆ อนัเก่ียวเน่ืองกบัการดงักลา่ว 

(ฉ) แกไ้ขถอ้ยคาํ หรือขอ้ความในเอกสาร รายงานการประชมุผูถื้อหุน้ หนงัสือบริคณหส์นธิ และ/หรือคาํขอ

ต่าง ๆ และ/หรือ ดาํเนินการใด ๆ เพ่ือใหป้ฏิบัติใหเ้ป็นไปตามคาํสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจด

ทะเบียนเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบรษัิทฯ ตอ่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ 

(ช) การเปิดเผยขอ้มลู การใหข้อ้มลู การจดัทาํ การสง่มอบ การลงนาม ในคาํขออนญุาต เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง

ในการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุดงักลา่ว เอกสารและหลกัฐานต่าง ๆ ท่ีจาํเป็นท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ซึ่งรวมถึง แบบคาํขออนญุาต 

แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขาย หลกัทรพัย ์หนงัสือชีช้วน สญัญาและเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

และการติดต่อและการยื่นคาํขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือ

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public 

Offering) และการนาํหุน้สามญัเพ่ิมทุนเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ รวมทัง้ดาํเนินการต่าง ๆ  

อนัเก่ียวเน่ืองกบัการดงักลา่ว 

(ซ) ดาํเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือบรรลุวตัถุประสงคใ์นเรื่องดังกล่าว รวมทัง้การมอบหมายหรือมอบ

อาํนาจใหบุ้คคลอ่ืนใดดาํเนินการในเรื่องดังกล่าวตามท่ีเห็นสมควร ทัง้นี ้ภายใตป้ระกาศ ขอ้บังคบั 

หลกัเกณฑ ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

นอกจากนี ้เพ่ือใหก้ารดาํเนินการจดทะเบียนเรือ่งตา่ง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบักระทรวงพาณิชย ์เป็นไปโดยสะดวกและ

คลอ่งตวั คณะกรรมการบรษัิทฯ จึงเห็นสมควรใหน้าํเสนอตอ่ท่ีประชมุวสิามญัผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ เพ่ือพิจารณา

อนุมตัิการมอบหมายให ้กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามผูกพนับริษัทฯ คนใดคนหนึ่ง (โดยไม่ตอ้งมีตราประทบั) 

เป็นผูม้ีอาํนาจในการลงนามในคาํขอ หรือในเอกสารใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการจดทะเบียนเรื่องต่าง ๆ กับ

กระทรวงพาณิชย ์และการดาํเนินการแกไ้ขเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงคาํขอหรือขอ้ความในเอกสารดงักล่าวท่ี

ต้องยื่นต่อกระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอาํนาจในการดาํเนินการใด ๆ ตามท่ีจําเป็นและเก่ียวเน่ืองกับการ

ดาํเนินการดงักลา่วตามท่ีเห็นสมควร และเพ่ือใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั และการตีความของ

หนว่ยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทัง้เป็นไปตามคาํแนะนาํหรอืคาํสั่งของนายทะเบียนหรอืเจา้หนา้ท่ี 
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4) รายละเอียดความเห็นของคณะกรรมการบรษัิทฯ รายละเอียดการออก เสนอขาย และจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุ

ของบริษัทฯ รวมถึงหลกัเกณฑก์ารกาํหนดราคาเสนอขายต่อหุน้ ในการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุ

ใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ในครัง้นี ้ปรากฏตามสารสนเทศเก่ียวกับการเสนอขายเพ่ิมทุนของ

บรษัิท สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) ใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) 

2.2 การดาํเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุน้ 

ใหปั้ดเศษของหุน้นัน้ทิง้ทัง้จาํนวน  

3. กาํหนดวนัประชุมวิสามัญผู้ถอืหุน้เพือ่ขออนุมัตกิารเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้น 

กาํหนดวนัประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ท่ี 1/2564 ในวนัท่ี 12 ตลุาคม 2564 เวลา 15.30 โดยเป็นการจดัประชมุ

ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์โดย 

ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ท่ี 1/2564 

วนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิเขา้รว่มประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ท่ี 1/2564 

(Record Date) 

วนัท่ี 15 กนัยายน 2564 

วนัประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ท่ี 1/2564 วนัท่ี 12 ตลุาคม 2564 

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นที่ออกใหม่ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขอ
อนุญาต (ถา้มี)  

(1) ธุรกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมด ธุรกรรมการจดัสรรหุน้เพ่ือตอบแทนการรบัโอนกิจการทัง้หมด และ

การเพ่ิมทนุและการแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธิ จะตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียง

ไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

โดยไมน่บัรวมคะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้ท่ีมีสว่นไดเ้สยี  

(2) การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุเพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป จะตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากท่ีประชุมผูถื้อ

หุน้ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  

(3) บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัดจาก 

สาํนกังาน ก.ล.ต. ตามท่ีกาํหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายและจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิม

ทนุของบรษัิทฯ ใหแ้ก่ CPRH เพ่ือตอบแทนการรบัโอนกิจการทัง้หมด 

(4) บริษัทฯ จะดาํเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทุน และเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน และแกไ้ขหนงัสือบริคณห์

สนธิตอ่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ภายใน 14 วนั นบัแตว่นัท่ีท่ีประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้มี

มติอนมุตัิการเพ่ิมทุนจดทะเบียน และดาํเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทนุชาํระแลว้ภายใน 14 วนั 

นบัแตว่นัท่ีไดร้บัชาํระเงินคา่หุน้ครบ 

(5) บรษัิทฯ จะตอ้งยื่นขออนญุาตเสนอขายหลกัทรพัยต์อ่ประชาชน (Public Offering) ตอ่สาํนกังาน ก.ล.ต. 

ตามหลกัเกณฑข์องประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุท่ี ทจ. 39/2559 เรือ่ง การขออนญุาตและการ

อนญุาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม ่ลงวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 (รวมทัง้ท่ีไดม้ีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) เพ่ือขอ

อนญุาตเสนอขายหลกัทรพัย ์และมีหนา้ท่ียื่นแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละรา่ง

หนงัสอืชีช้วนตอ่สาํนกังาน ก.ล.ต. และตอ้งเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัการจาํหนา่ยหุน้สามญัเพ่ิมทนุท่ีเสนอ
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ขายไว้อย่างชัดเจนในหนังสือชี ้ชวน ตามท่ีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี  

ทจ. 40/2557 เรื่อง การจาํหน่ายหลกัทรพัยท่ี์ออกใหม่ประเภทหุน้และใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้

ของบริษัทท่ีออกตราสารทุน ลงวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2557 (รวมทัง้ท่ีไดม้ีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) รวมทัง้ขอ

อนมุตัิใหแ้บบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละหนงัสอืชีช้วน มีผลใชบ้งัคบั ภายหลงัจาก

ท่ีไดร้บัอนญุาตเสนอขายหลกัทรพัยแ์ลว้ โดยคาดวา่จะดาํเนินการยื่นขออนญุาตภายใน 3 เดือน นบัจาก

ผูถื้อหุน้มีมติอนมุตัิการเพ่ิมทนุ 

(6) บริษัทฯ จะดําเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้รับหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเป็นหลักทรัพย ์

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

5. วัตถุประสงคข์องการเพิ่มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิ่ม  

5.1 การเพิ่มทุนโดยการออกและจัดสรรหุน้ให้แก่ CPRH เพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมด 

บริษัทฯ จะนาํหุน้สามัญเพ่ิมทุนจาํนวน 5,010,323,500 หุน้ ไปใช้ชาํระเป็นค่าตอบแทนสาํหรบัการรบัโอน

กิจการทัง้หมดจาก CPRH แทนการชาํระดว้ยเงินสด (Payment in Kind) ซึ่งการออกและเสนอขายหุน้เพ่ิมทนุ

ดงักลา่วจะทาํใหบ้ริษัทฯ ไม่มีภาระในการกูย้ืมเงินเพ่ิมเติม เพ่ือใชเ้ป็นค่าตอบแทนสาํหรบัการรบัโอนกิจการ

ทัง้หมดดงักลา่ว 

5.2 การเพิ่มทุนโดยการออก จัดสรร และเสนอขายหลกัทรัพยต์อ่ประชาชน (Public Offering) 

บริษัทฯ จะพิจารณานาํเงินท่ีไดร้บัจากการเสนอขายหุน้สามญัใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ไปใช้

เพ่ือวตัถปุระสงคด์งันี ้ 

1) ลงทนุในธุรกิจและ/หรือโครงการสาํหรบัธุรกิจหลกัและธุรกิจและ/หรือโครงการท่ีมีศกัยภาพ ท่ีสง่เสริม

และตอ่ยอดธุรกิจหลกัของบรษัิทฯ และ/หรอื บรษัิทยอ่ย 

2) เพ่ือชาํระหนีท่ี้มีอยู่ในปัจจุบันของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ซึ่งจะช่วยลดภาระทางการเงินและ

คา่ใชจ้่ายดอกเบีย้ของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย และช่วยใหโ้ครงสรา้งเงินทนุ (Capital Structure) 

อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 

3) ใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนของบรษัิทฯ และ/หรอื บรษัิทยอ่ย 

โดยบริษัทฯ คาดว่าจะใชเ้งินท่ีไดร้บัจากการเพ่ิมทนุตามวตัถปุระสงคข์า้งตน้ ซึ่งจะมีรายละเอียดเพ่ิมเติมในรา่ง

หนงัสอืชีช้วนท่ีจะยื่นตอ่สาํนกังาน ก.ล.ต. โดยจาํนวนเงินท่ีบรษัิทฯ จะไดร้บัจากการเพ่ิมทนุในครัง้นีจ้ะขึน้อยูก่บั

ราคาเสนอขายหุน้เพ่ิมทนุซึง่จะกาํหนดในภายหลงัจากท่ีไดร้บัอนญุาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหมจ่ากสาํนกังาน 

ก.ล.ต. แลว้ โดยจะพิจารณาตามความเหมาะสมอา้งอิงกบัราคาท่ีไดจ้ากการสาํรวจความตอ้งการซือ้หลกัทรพัย์

จากนกัลงทนุสถาบนั (Book building) ณ ชว่งท่ีเสนอขายหลกัทรพัย ์ 

6. ประโยชนท์ี่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้น  

6.1 การเพิ่มทุนโดยการออกและจัดสรรหุน้ให้แก่ CPRH เพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมด 

การเพ่ิมทุนโดยการออกและจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ CPRH มีวตัถุประสงคเ์พ่ือตอบแทนการรบัโอนกิจการทัง้หมด 

(Entire Business Transfer) แทนการชาํระดว้ยเงินสด (Payment in Kind) ในการนี ้บริษัทฯ จะไดม้าซึ่งหุน้

สดัสว่นประมาณรอ้ยละ 99.99 ของ บริษัท ซี.พี. รีเทล ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (“CPRD”) ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิง้ 

ท่ีถือเงินลงทนุในกลุม่บรษัิทท่ีประกอบธุรกิจคา้ปลกีภายใตแ้บรนดค์า้ปลกี โลตสัส ์(“กลุ่มโลตัสส”์) เป็นสาํคญั 
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โดยธุรกรรมการจัดสรรหุน้เพ่ือตอบแทนการรบัโอนกิจการทัง้หมด ไดม้ีการพิจารณาถึงความเหมาะสมของ

โครงสรา้งเงินทนุ (Capital Structure) ของบริษัทฯ ทัง้นี ้หากบรษัิทฯ ดาํเนินการหาเงินทนุโดยวิธีอ่ืนแทนท่ีการ

เพ่ิมทนุ อาทิ การกูย้ืมเงิน อาจทาํใหบ้รษัิทฯ มีภาระหนีส้นิสงูขึน้ รวมถึงแบกรบัภาระเงินกูท่ี้ยืมมา  

อนึ่ง ธุรกิจของ CPRD และบริษัทย่อยของ CPRD จะส่งเสริมและสนับสนุนการดาํเนินธุรกิจท่ีดาํเนินอยู่ใน

ปัจจุบนัของบริษัทฯ ในหลายปัจจยั เน่ืองจากธุรกรรมนีเ้ป็นการเพ่ิมความแข็งแกรง่ใหก้บับริษัทฯ และ CPRD 

และสง่เสริมกลยทุธร์ะยะยาวของบริษัทฯ เพ่ือกา้วสูก่ารเป็นผูน้าํในธุรกิจคา้ปลีกคา้สง่ และขยายขอบเขตการ

ดาํเนินธุรกิจในระดบัภูมิภาค อีกทัง้ เพ่ือช่วยยกระดบัอุตสาหกรรมอาหารใหม้ีความทนัสมยัมากยิ่งขึน้ เพ่ือ

ตอบสนองต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว (โดยเฉพาะอย่างยิ่งพฤติกรรมการจับจ่ายของ

ผูบ้รโิภคซึง่ไดม้ีการเปลีย่นแปลงจากผลกระทบของการแพรร่ะบาดของ COVID-19) ทัง้ในระดบัประเทศและใน

ระดบัภมูิภาค พรอ้มทัง้สรา้งประโยชนใ์หแ้ก่ผูม้ีสว่นไดเ้สียในทกุภาคสว่น โดยการปรบัโครงสรา้งภายในและ

การปรบัโครงสรา้งทางธุรกิจเพ่ือใหบ้รรลวุตัถปุระสงคด์งักลา่ว โดยมีรายละเอียดท่ีสาํคญัดงัตอ่ไปนี ้

(ก) เพ่ือสง่เสริมใหภ้ายหลงัการเขา้ทาํธุรกรรมนี ้บริษัทฯ มีความแข็งแกรง่ในการกา้วสูก่ารเป็นผูน้าํในธุรกิจ

คา้ปลีกคา้สง่สินคา้อปุโภคบริโภค และขยายขอบเขตการดาํเนินธุรกิจในระดบัภมูิภาค และเป็นบริษัท

ไทยท่ีมีศกัยภาพและความสามารถทดัเทียมท่ีจะแขง่ขนักบัผูป้ระกอบการในระดบัภมูิภาคเอเชีย พรอ้ม

สรา้งโอกาสและมลูคา่ใหแ้ก่ผูม้ีสว่นไดเ้สยีในประเทศในทกุภาคสว่น 

(ข) เพ่ือต่อยอดใหบ้ริษัทฯ เป็นหนึ่งในผูป้ระกอบการธุรกิจคา้ปลีกคา้ส่งรายแรกในภูมิภาค ท่ีเป็นผูน้าํใน

โมเดลธุรกิจท่ีผสมผสานระหว่างช่องทางออนไลนแ์ละออฟไลน ์(Online to Offline หรือ O2O) โดยการ

พฒันาแพลตฟอรม์อีคอมเมิรซ์ (e-commerce platform) เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขง่ขนักบับรษัิท

อีคอมเมิรซ์ หรือบริษัทเทคโนโลยีระดบัสากลต่าง ๆ ท่ีเขา้มาแข่งขนัในประเทศไทยได ้และใชป้ระโยชน์

จากเครอืขา่ยรา้นคา้ทั่วประเทศ 

(ค) เพ่ิมรายไดร้วมถึงโอกาสในการเติบโตใหก้บับริษัทฯ เน่ืองจาก กลุม่โลตสัสเ์ป็นหนึ่งในผูน้าํรา้นคา้ปลีก

สินค้าอุปโภคบริโภคซึ่งมี รูปแบบร้านค้า ท่ีหลากหลาย ประกอบด้วยร้านค้าไฮเปอร์มาร์เก็ต 

ซูเปอรม์ารเ์ก็ต และ มินิซูเปอรม์ารเ์ก็ต อนัจะช่วยเพ่ิมความสะดวกสบายและช่วยใหล้กูคา้เขา้ถึงไดง้่าย 

รวมถึงยงัมีโอกาสท่ีจะเพ่ิมประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน และไดร้บัประโยชนจ์ากการประหยดัตน้ทนุ

การดาํเนินงานผ่านโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและการปรบัปรุงขัน้ตอนการดาํเนินงาน รวมถึงการ

บรหิารจดัการดา้นระบบหว่งโซอ่ปุทาน (supply chain) ตา่ง ๆ 

(ง) ทาํใหธุ้รกิจของบริษัทฯ มีความครอบคลมุมากยิ่งขึน้ โดยจะทาํใหบ้ริษัทฯ สามารถขยายขอบเขตการ

ประกอบธุรกิจ กลุ่มผลิตภณัฑแ์ละบริการ และฐานลกูคา้ของบริษัทฯ ไปยงัธุรกิจท่ีเนน้ลกูคา้คา้ปลีก

มากยิ่งขึน้ โดยกลุม่โลตสัสย์งัมีช่องทางการจดัจาํหน่ายท่ีหลากหลาย และครอบคลมุในทกุภมูิภาคของ

ประเทศไทย และประเทศมาเลเซีย รวมถึงบริษัทฯ มีโอกาสไดร้บัผลตอบแทนจากรายไดจ้ากธุรกิจ

บรหิารพืน้ท่ีเช่าในศนูยก์ารคา้ทัง้ในประเทศไทยและมาเลเซยีท่ีดาํเนินการโดยกลุม่โลตสัส ์และศกัยภาพ

ในการเพ่ิมคุณค่าในอนาคตดว้ยโครงการปรบัโฉมและรูปแบบบริการใหม่ๆ ท่ีจะนาํมาต่อยอดเพ่ิม

คณุคา่พอรต์อสงัหารมิทรพัย ์

(จ) ช่วยก่อใหเ้กิดการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมอาหาร รวมถึงห่วงโซ่อุปทานอาหาร 

(Food Supply Chain) ใหม้ีความทนัสมยัมากยิ่งขึน้ เช่ือมโยงทกุภาคสว่นเขา้ดว้ยกนัตัง้แต ่ผูผ้ลติ ภาค

ธุรกิจต่าง ๆ ตลอดจนผูบ้ริโภค ส่งเสริมใหส้ินคา้อุปโภคบริโภคสามารถเขา้ถึงไดง้่ายขึน้ อีกทัง้ ยงัให้
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ความสาํคญัแก่ ความปลอดภยั สขุอนามยั และคณุภาพของอาหารตัง้แต่การผลิตถึงการจดัจาํหน่าย 

เพ่ือช่วยใหบ้คุลากรในสงัคมมีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้อยา่งยั่งยืน 

(ฉ) ใหก้ารสนบัสนุนผูผ้ลิตรายย่อย และกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและเล็ก (SME) ภายในประเทศ อาทิ การ

ส่งเสริมให้ผู้ผลิตรายย่อย และกลุ่ม SME ภายในประเทศ มีการขายและส่งออกสินคา้ไปยังตลาด

ตา่งประเทศ อนัรวมไปถึงการสรา้งงานสรา้งอาชีพ และใหก้ารสนบัสนนุในดา้นตา่ง ๆ ใหผู้ป้ระกอบการ

ภายในประเทศมีการเติบโตอยา่งยั่งยนื เพ่ือเป็นแรงขบัเคลือ่นท่ีสาํคญัทางเศรษฐกิจของประเทศ  

(ช) บรษัิทฯ จะเป็นสว่นสาํคญัหนึง่ ในการดงึดดูนกัลงทนุทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ ใหม้ีความสนใจใน

บริษัทไทย โดยเฉพาะธุรกิจท่ีมีความทนัสมยั และการขบัเคลื่อนดว้ยเทคโนโลยี อีกทัง้เป็นการยกระดบั

ความนา่สนใจของตลาดทนุไทยท่ีมีบรษัิทจดทะเบียน เป็นผูป้ระกอบการชัน้นาํระดบัภมูิภาค 

6.2 การเพิ่มทุนโดยการออก จัดสรร และเสนอขายหลกัทรัพยต์อ่ประชาชน (Public Offering) 

การเสนอขายหลกัทรพัยต์อ่ประชาชน (Public Offering) มีวตัถปุระสงคห์ลกัเพ่ือลงทนุในโครงการต่าง ๆ ของ

บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ตามแผนการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงแต่ไม่จาํกัดเพียง การเพ่ิมการ

กระจายการถือหุน้โดยผูถื้อหุน้รายยอ่ย (Free Float) ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัยฯ์ เรื่องการรบัหุน้

เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน และการปรบัโครงสรา้งทุนของบริษัทฯ (Capital Structure) ใหม้ีความเหมาะสม 

รวมถึงทาํให้บริษัทฯ มีความยืดหยุ่นทางการเงินในการดาํเนินโครงการต่าง ๆ ในอนาคต ซึ่งจะช่วยเพ่ิม

ศกัยภาพในการแขง่ขนัใหส้ามารถเติบโตไดอ้ยา่งมั่นคงและยั่งยืน นอกจากนี ้การเสนอขายหุน้เพ่ิมทนุครัง้นีจ้ะ

เสริมสรา้งความแข็งแกรง่ของโครงสรา้งเงินทนุ (Capital Structure) ของบริษัทฯ จากการนาํไปใชเ้พ่ือชาํระหนี ้

ท่ีมีอยู่ในปัจจบุนัและท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต ซึ่งจะช่วยลดภาระทางการเงินและคา่ใชจ้่ายดอกเบีย้ และใชเ้ป็น

เงินทนุหมนุเวียนของบรษัิทฯ 

7. ประโยชนท์ี่ผู้ถอืหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้น  

7.1 นโยบายเงนิปันผล  

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40.00 ของกาํไรสุทธิตามงบการเงินรวม

หลงัจากหกัภาษีเงินได ้และเงินทนุสาํรองตามกฎหมาย ทัง้นี ้ภายใตเ้ง่ือนไขเพ่ิมเติมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยอตัรา

การจ่ายเงินปันผลดงักลา่วอาจเปลี่ยนแปลงไปจากท่ีกาํหนดไว ้โดยขึน้อยู่กบัผลการดาํเนินงาน กระแสเงินสด 

ความจาํเป็นในการลงทนุ เง่ือนไขและขอ้จาํกดัตามท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญาเงินกูย้ืม และความเหมาะสมอ่ืนๆ ใน

อนาคตของบริษัทฯ โดยเมื่อคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบใหจ้่ายเงินปันผลประจาํปีแลว้ จะตอ้งนาํเสนอ

เพ่ือขออนมุตัิตอ่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ เวน้แตเ่ป็นการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล ซึง่คณะกรรมการบรษัิทฯ 

มีอาํนาจอนมุตัิใหจ้่ายเงินปันผลไดแ้ละใหร้ายงานใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

บคุคลในวงจาํกดัท่ีไดร้บัการจดัสรรหุน้เพ่ือตอบแทนการรบัโอนกิจการทัง้หมด และผูจ้องซือ้หุน้เพ่ิมทนุท่ีออก

และเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป (Public offering) จะมีสิทธิไดร้บัเงินปันผลจากการดาํเนินงาน เริ่มตัง้แต่

เมื่อผูจ้องซือ้หุน้เพ่ิมทนุไดร้บัการจดทะเบียนเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ โดยมีช่ือปรากฏเป็นผูถื้อหุน้ในทะเบียนผู้

ถือหุน้ของบรษัิทฯ และบรษัิทฯ มีการประกาศจ่ายเงินปันผล ทัง้นี ้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 

7.2 อื่นๆ  

-ไมม่-ี 
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8. ตารางระยะเวลาการดาํเนินการเพื่อการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ลาํดับ ขั้นตอนการดาํเนินการ ระยะเวลา 

1.  วนัประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ ครัง้ท่ี 7/2564 31 สงิหาคม 2564 

2.  วนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิเขา้รว่มประชมุ

วิสามญัผูถื้อหุน้ (Record Date) 

15 กนัยายน 2564 

3.  วนัประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ 12 ตลุาคม 2564 

4.  จดทะเบียนการเพ่ิมทนุจดทะเบียนและการแกไ้ข

หนงัสอืบรคิณหส์นธิกบักระทรวงพาณิชย ์

ภายใน 14 วนั นบัแตว่นัท่ีท่ีประชมุผูถื้อหุน้มีมติ

อนมุตัิการเพ่ิมทนุจดทะเบียนและการแกไ้ขหนงัสอื

บรคิณหส์นธิ 

5.  เสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุใหแ้กบ่คุคลในวงจาํกดั ไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันท่ีท่ีประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ

อนมุตัิใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม ่ 

6.  ธุรกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมดและธุรกรรมการ

จดัสรรหุน้เพ่ือตอบแทนการรบัโอนกิจการทัง้หมด 

ประมาณ 1 ถึง 3 สปัดาห ์นบัจากวนัประชมุวิสามญั

ผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ 

7.  จดทะเบียนเปลีย่นแปลงทนุชาํระแลว้และแกไ้ข

หนงัสอืบรคิณหส์นธิกบักระทรวงพาณิชย ์

ภายใน 14 วนันบัแตว่นัท่ีบรษัิทฯ ไดร้บัชาํระคา่หุน้

สามญัเพ่ิมทนุ 

8.  ยื่นคาํขออนญุาตเสนอขายหลกัทรพัยต์อ่ประชาชน 

(Public Offering) และแบบแสดงรายการขอ้มลู

การเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละรา่งหนงัสอืชีช้วนตอ่

สาํนกังาน ก.ล.ต. 

ภายหลงัท่ีไดร้บัอนมุตัจิากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ใหอ้อก 

และเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุตอ่ประชาชน 

(Public Offering) และภายหลงัการรบัโอนกิจการ

ทัง้หมดเสรจ็สมบรูณ ์

หมายเหต:ุ กาํหนดการขา้งตน้อาจมีการเปลีย่นแปลงได ้
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ0

1 

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

CPRD เป็นผูป้ระกอบการชัน้นาํในธุรกิจคา้ปลีกสินคา้อปุโภคบริโภคซึง่มีรูปแบบรา้นคา้ท่ีหลากหลาย และมี

ธุรกิจบริหารพืน้ท่ีเช่าในศนูยก์ารคา้ในประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย สาํหรบัในประเทศไทย CPRD ดาํเนินธุรกิจ

หลักผ่านบริษัทย่อยคือ Ek-Chai โดย CPRD เป็นผู้นาํในธุรกิจคา้ปลีกท่ีมีช่องทางจัดจาํหน่ายหลายรูปแบบเมื่อ

พิจารณาทัง้ในดา้นพืน้ท่ีรา้นคา้และสว่นแบง่การตลาด โดย ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564 CPRD มีรา้นคา้ปลกีจาํนวน 

2,094 แหง่ทั่วประเทศไทย ประกอบดว้ยรา้นไฮเปอรม์ารเ์ก็ต 219 แหง่ ซูเปอรม์ารเ์ก็ต 196 แหง่ และมินิซูเปอรม์ารเ์ก็ต 

1,679 แห่ง โดย CPRD ไดว้างรากฐานธุรกิจคา้ปลีกในประเทศไทยอย่างมั่นคงดว้ยระบบห่วงโซ่อุปทาน (supply 

chain) ภายในประเทศท่ีแข็งแกร่ง และระบบการกระจายสินคา้และเครือข่ายงานดา้นโลจิสติกส ์(distribution and 

logistics network) ท่ีมีประสิทธิภาพ ทัง้นี ้CPRD ยงัมีความแข็งแกรง่ของคณุค่าของตราสินคา้ (brand equity) และ

แผนการลงทนุในโครงการเชิงกลยทุธท่ี์สาํคญัตา่ง ๆ อยา่งตอ่เน่ืองอีกดว้ย 

นอกจากนี ้CPRD ยงัเป็นผูน้าํในธุรกิจบริหารพืน้ท่ีเช่าในศนูยก์ารคา้ในประเทศไทยเมื่อพิจารณาจากจาํนวน

ศนูยก์ารคา้ ผา่นการดาํเนินงานของบรษัิทยอ่ยคือ Ek-Chai โดย ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564 ธุรกิจบรหิารพืน้ท่ีเช่าใน

ศนูยก์ารคา้ของ CPRD ในประเทศไทยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

• การบริหารพืน้ท่ีเช่าในศนูยก์ารคา้ 196 แห่ง (ไม่รวมศนูยก์ารคา้ท่ีมีการลงทนุโดย กองทนุรวม LPF จาํนวน 

23 แห่งดังท่ีจะถูกกล่าวถึงด้านล่างนี )้ ซึ่งมีพืน้ท่ีให้เช่าสุทธิถาวร (permanent net lettable area) รวม

ประมาณ 715,000 ตร.ม. โดยมีรา้นไฮเปอรม์ารเ์ก็ตของ CPRD เป็นรา้นคา้หลกั โดยในจาํนวนศนูยก์ารคา้

ทัง้หมด CPRD ถือกรรมสทิธ์ิในท่ีดินและสิง่ปลกูสรา้งท่ีเป็นท่ีตัง้ของศนูยก์ารคา้จาํนวน 61 แหง่ (freehold)   

• อตัราการเช่าพืน้ท่ี (occupancy rate) ของศนูยก์ารคา้อยู่ท่ีประมาณรอ้ยละ 90 โดยคาํนวณจากพืน้ท่ีใหเ้ช่า

สทุธิถาวร (permanent net lettable area) และ 

• CPRD ถือหน่วยลงทุนรอ้ยละ 25 ในกองทุนรวม LPF ผ่านบริษัทย่อย Ek-Chai ซึ่งลงทุนในศูนยก์ารคา้ 23 

แหง่ทั่วประเทศไทย ซึง่มีพืน้ท่ีใหเ้ช่าสทุธิถาวร (permanent net lettable area) รวมประมาณ 337,000 ตร.ม.  

นอกจากนี ้CPRD ยงัเป็นผูป้ระกอบการชัน้นาํในธุรกิจรา้นคา้ปลีกและธุรกิจบริหารพืน้ท่ีเช่าในศนูยก์ารคา้ใน

ประเทศมาเลเซียผ่านทางบริษัทย่อยคือ Lotus MY โดย ณ วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2564 CPRD มีรา้นไฮเปอรม์ารเ์ก็ต 

46 แห่ง และซูเปอรม์ารเ์ก็ต 16 แห่งในคาบสมทุรมาเลเซีย (Peninsula Malaysia) ทัง้นี ้ธุรกิจคา้ปลีกของ CPRD ใน

ประเทศมาเลเซียมีระบบห่วงโซ่อปุทาน (supply chain) ท่ีมั่นคง และระบบการกระจายสินคา้และเครือข่ายงานดา้น 

โลจิสติกส ์(distribution and logistics network) ท่ีมีประสทิธิภาพ รวมถึงความแข็งแกรง่ของคณุคา่ตราสนิคา้ (brand 

equity) และมีแผนการลงทนุในโครงการเชิงกลยทุธท่ี์สาํคญัตา่ง ๆ อยา่งตอ่เน่ืองเช่นเดียวกบัธุรกิจคา้ปลกีของ CPRD 

ในประเทศไทย 

                                                      
1 เน่ืองจากตวัเลขท่ีนาํเสนอในเอกสารฉบบันีอ้าจมีการปัดเศษ (rounding) ผลรวมของตวัเลขแต่ละรายการอาจมีค่าไม่เท่ากบัผลรวมท่ีปรากฎ

ในเอกสารฉบบันี ้  
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ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2564 ธุรกิจบริหารพื ้นท่ีเช่าในศูนย์การค้าของ CPRD ในประเทศมาเลเซีย

ประกอบดว้ย 

• การบรหิารพืน้ท่ีเช่าในศนูยก์ารคา้ 57 แหง่ คิดเป็นพืน้ท่ีใหเ้ช่าสทุธิถาวร (permanent net lettable area) รวม

ประมาณ 296,000 ตร.ม. โดยในจาํนวนศนูยก์ารคา้ทัง้หมด CPRD ถือกรรมสิทธ์ิ (freehold) หรือมีสิทธิการ

เช่าจากรฐับาลมาเลเซีย (leasehold)1

2 จาํนวน 40 แหง่ และ 

• อัตราการเช่าพืน้ท่ี (occupancy rate) อยู่ท่ีประมาณรอ้ยละ 92 โดยคาํนวณจากพืน้ท่ีให้เช่าสุทธิถาวร 

(permanent net lettable area)  

สาํหรบัปีสิน้สุด และ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 โดยอ้างอิงจากข้อมูลทางการเงินเสมือน (pro forma 

financial information) CPRD มีรายไดจ้ากการขายจาํนวน 197,460 ลา้นบาท รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและใหบ้ริการ

จาํนวน 11,188 ลา้นบาท และสนิทรพัยร์วมจาํนวน 406,640 ลา้นบาท2

3   

การพัฒนาการที่ผ่านมา  

การเขา้ซือ้ทรพัยส์นิจาก CPFT   

• เมื่อวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 CPRD ไดเ้ขา้ทาํสญัญากบับริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิง้ จาํกัด (“CPFT”) ซึ่งเป็น

บริษัทย่อยทางออ้มของ CPF ผ่านบริษัทย่อย Ek-Chai เพ่ือซือ้ทรพัยส์ินบางส่วน รวมถึงอุปกรณใ์นการจดั

จาํหน่าย ระบบงานอิเล็กทรอนิกส ์ทรพัยส์ินและขอ้มลูอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดย CPRD ตกลงจ่ายค่าตอบแทน

เป็นจาํนวนประมาณ 862 ลา้นบาท ทัง้นี ้CPRD ตัง้ใจท่ีจะนาํทรพัยส์ินดงักล่าวมาใชส้นับสนุนธุรกิจของ 

CPRD  

ผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 

• ผลกระทบโดยทั่วไป: ประเทศไทยและประเทศมาเลเซียไดป้ระสบ และยงัคงประสบกบัการแพรร่ะบาดของ

โรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 หลายระลอก รวมถึงมีการพบเชือ้ COVID-19 สายพนัธุใ์หม่ 

โดยการแพรร่ะบาดของ COVID-19 ไดส้ง่ผลกระทบตอ่เศรษฐกิจครัง้ใหญ่ทัง้ในระดบัโลก และระดบัภมูิภาค 

รวมถึงในประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย ซึง่รฐับาลไทยและรฐับาลมาเลเซียไดป้ระกาศใชม้าตรการตา่ง ๆ 

เพ่ือควบคมุการแพรร่ะบาดของ COVID-19 เช่น การปิดสถานประกอบการเป็นการชั่วคราว การลดระยะเวลา

ทาํการ การปิดพืน้ท่ีท่ีมีความเสีย่งสงูตอ่การแพรร่ะบาด การใชม้าตรการจาํกดัการเดินทาง การระงบักิจกรรม

                                                      
2 ภายใตก้ฎหมายประเทศมาเลเซีย กรรมสทิธ์ิ (freehold) หมายถงึ สิทธิในการใชท่ี้ดินจากรฐับาลประเทศมาเลเซียโดยผูถื้อกรรมสิทธ์ิสามารถ

ถือครองและใชท่ี้ดินไดโ้ดยไม่มีกาํหนดระยะเวลา และ สิทธิการเช่า (leasehold) หมายถึง สิทธิในการใชท่ี้ดินจากรฐับาลประเทศมาเลเซีย

โดยมีกาํหนดระยะเวลาไม่เกิน 99 ปี โดยผูถื้อครองท่ีดินสามารถใชท่ี้ดินจนกว่าจะหมดอายสุญัญาเช่า และหากไม่มีการขยายอายหุรือต่อ

อายสุญัญาเช่า ผูค้รอบครองท่ีดินจะตอ้งคืนท่ีดินดงักล่าวใหแ้ก่ทางรฐับาลประเทศมาเลเซีย โดยท่ีทัง้กรรมสิทธ์ิ (freehold) และสิทธิการเช่า 

(leasehold) สามารถทาํการโอนได ้

3 เวน้แต่จะระบไุวเ้ป็นอย่างอื่น ขอ้มลูทางการเงินเสมือน (pro forma financial information) ของ CPRD นัน้ไดท้าํขึน้บนสนันิษฐานว่า CPRD 

ไดม้ีการเขา้ซือ้กิจการของ Lotus TH Ek-Chai และ Lotus MY ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 นอกเหนือจากนี ้แมว่้ารอบปีบญัชีของ CPRD จะ

สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม แต่งบการเงินของ Lotus TH และ Lotus MY นัน้มีรอบปีบญัชีวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์จนถงึ 28 กมุภาพนัธ ์2564 ดงันัน้ 

ขอ้มลูท่ีนาํเสนอในเอกสารฉบบันีส้าํหรบั Lotus TH และ Lotus MY เป็นไปตามรอบปีบญัชีของ Lotus TH และ Lotus MY ท่ีสิน้สดุวนัท่ี 29 

กมุภาพนัธ ์2563 และ 28 กมุภาพนัธ ์2564    
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ทางธุรกิจ การกาํหนดขอ้บงัคบัในเรื่องการกักตวัและการเวน้ระยะห่างทางสงัคม และการหา้มจัดกิจกรรม

ขนาดใหญ่ โดยมาตรการต่าง ๆ ดงักล่าวส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย

อย่างมีนยัสาํคญั ตลอดจนภาคการผลิตและห่วงโซ่อปุทาน (supply chain) และการดาํเนินงานของบริษัท

ต่าง ๆ ทัง้ในประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย ซึ่งรวมถึงบริษัทฯ ดว้ย สาํหรบัประเทศไทยนัน้ แมว้่าใน

ช่วงแรกของการแพร่ระบาดจะไดร้ับผลกระทบท่ีมีความรุนแรงนอ้ยกว่าในประเทศอ่ืน ๆ อย่างไรก็ตาม  

การแพรร่ะบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ตัง้แต่เดือนธันวาคม 2563 สง่ผลใหม้ีการปิดรา้นคา้ ซึ่งพืน้ท่ีเช่า

ในศูนยก์ารคา้บางส่วนหรือทัง้หมดของ CPRD ในหลายพืน้ท่ีไดร้บัผลกระทบในช่วงเวลาดงักล่าว อีกทัง้ 

มาตรการดงักล่าวยงัทาํใหเ้กิดการหยุดชะงักของการดาํเนินธุรกิจตามปกติทัง้ภายในและภายนอกพืน้ท่ีท่ี

ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 และส่งผลทางลบในด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะใน

อตุสาหกรรมการเดินทางและท่องเท่ียวของประเทศไทย โดยมีการปิดการใหบ้ริการของโรงแรม รา้นอาหาร 

และสายการบินทั่วประเทศ อย่างไรก็ดี คณะผูบ้ริหารของ CPRD ไดม้ีการติดตามสถานการณอ์ย่างใกลชิ้ด

และใหค้วามรว่มมือกบัทางรฐับาลทอ้งถ่ินในการดาํเนินการใหม้ีการจดัจาํหน่ายอาหารเพ่ือการบริโภคอยา่ง

เพียงพอ เพ่ือลดผลกระทบตอ่ธุรกิจของ CPRD ใหม้ากท่ีสดุเทา่ท่ีจะสามารถกระทาํได ้ 

• มาตรการของ CPRD: CPRD ไดม้ีการใชม้าตรการตา่ง ๆ เพ่ือป้องกนัพนกังานและลกูคา้จากการแพรร่ะบาด

ของ COVID-19 รวมถึงเพ่ือปอ้งกนัผลกระทบจากการแพรร่ะบาด โดยมีมาตรการดงัตอ่ไปนี ้

• การใชม้าตรการดา้นความปลอดภยัท่ีเขม้งวด เช่น การฆ่าเชือ้ทาํความสะอาดอย่างสมํ่าเสมอ และ

การเวน้ระยะหา่งทางสงัคมทัง้ในรา้นคา้ ศนูยก์ระจายสนิคา้ และสาํนกังานทกุแหง่  

• การจดัหาอปุกรณป์อ้งกนัใหแ้ก่พนกังาน  

• การปรบักระบวนการทาํงานและใหพ้นกังานกลุ่มต่าง ๆ ปฏิบตัิงานจากบา้น (Work from Home) 

เพ่ือลดความเสี่ยงในการติดเชือ้ โดยไม่กระทบต่อการดาํเนินงานและประสิทธิภาพการทาํงานอยา่ง

มีนยัสาํคญั 

• การจดัทาํประกนัภยั COVID-19 ใหแ้ก่พนกังานในประเทศไทยท่ีมีความเสีย่งสงู 

• การใหค้วามช่วยเหลอืเพ่ิมเตมิแก่พนกังาน รวมถึงการแจกจา่ยคปูองเงินสดใหพ้นกังานเพ่ือซือ้สนิคา้

ท่ีจาํเป็นในชีวิตประจาํวนัจากรา้นคา้ของ CPRD และ  

• การพยายามท่ีจะไมเ่ลิกจา้งพนกังาน และในขณะเดียวกนัยงัไดม้ีการจา้งพนกังานเพ่ิมในบางครัง้

ระหว่างช่วงเวลาท่ีมีการแพร่ระบาดของ COVID-19 นอกจากนี ้CPRD ยงัใหค้่าตอบแทนพิเศษ

สาํหรบัพนักงานท่ีทาํงานอยู่ภายในรา้นคา้ท่ีต้องพบกับลูกคา้ เพ่ือตอบแทนความทุ่มเทในการ

ทาํงานของพนกังานในการใหบ้รกิารลกูคา้ของ CPRD ในช่วงการแพรร่ะบาดของ COVID-19  

• ผลกระทบต่อธุรกิจของ CPRD และการดาํเนินการเพิ่มเติม: มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของภาครฐั

ประกอบกับการหยดุชะงกัของธุรกิจในประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย มีผลกระทบต่อธุรกิจของ CPRD 

ดงัตอ่ไปนี ้

• มาตรการของรฐับาลในการปิดพืน้ท่ีและหยดุกิจกรรม (ลอ็กดาวน)์ และจาํกดัการดาํเนินธุรกิจสง่ผล

กระทบต่อเวลาเปิดทาํการของรา้นคา้ของ CPRD และปริมาณลกูคา้ท่ีเขา้ใชบ้รกิารรา้นคา้ ซึ่งสง่ผล

ให ้CPRD ตอ้งดาํเนินมาตรการดา้นความปลอดภยัตา่ง ๆ อยา่งไรก็ดี รา้นคา้ปลกีและศนูยก์ระจาย

สินคา้ของ CPRD ยงัคงสามารถเปิดทาํการได ้เน่ืองจากรฐับาลไดม้ีการยกเวน้ใหธุ้รกิจท่ีเก่ียวขอ้ง
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กบัการจาํหนา่ยผลติภณัฑอ์าหารและซูเปอรม์ารเ์ก็ตยงัคงสามารถเปิดทาํการในช่วงเวลาดงักลา่วได ้

อย่างไรก็ตาม ในช่วงล็อกดาวนข์องประเทศไทยนัน้รฐับาลไดม้ีการหา้มการจาํหน่ายสินคา้ท่ีไม่

จาํเป็น (non-essential goods) เช่น เสือ้ผา้ เครื่องดื่มแอลกอฮอล ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งกระทบต่อ

ยอดขายของสนิคา้ประเภทดงักลา่วของ CPRD นอกจากนี ้รฐับาลยงัออกโครงการกระตุน้เศรษฐกิจ

ท่ีมุ่งช่วยเหลือรา้นคา้ปลีกแบบดัง้เดิม เช่น รา้นโชห่วย มากกว่ารา้นคา้ปลีกสมยัใหม่ขนาดใหญ่

อย่างของ CPRD ซึ่งส่งผลใหม้ีการแข่งขนัเพ่ิมขึน้จากรา้นคา้ปลีกแบบดัง้เดิมต่อธุรกิจคา้ปลีกของ 

CPRD อย่างไรก็ตาม รฐับาลไดม้ีการออกมาตรการอ่ืนท่ีช่วยบรรเทาผลกระทบตอ่ธุรกิจของ CPRD 

ดว้ยการลดเงินสมทบเขา้กองทนุประกนัสงัคมของนายจา้ง และการลดภาษีท่ีดินและสิ่งปลกูสรา้ง 

ทัง้นี ้ธุรกิจคา้ปลกีของ CPRD ประสบกบัปัญหาการตื่นกลวัและซือ้สนิคา้กกัตนุของผูบ้รโิภค (panic 

buying) หลงัจากการประกาศใชม้าตรการลอ็กดาวน ์ทาํใหเ้กิดการขาดแคลนของสนิคา้บางชนิด ซึง่

ปัญหาดงักล่าวรุนแรงขึน้จากการปิดด่านพรมแดนกับประเทศเพ่ือนบา้นจนทาํใหเ้กิดปัญหาการ

ขนส่งสินค้านําเข้า  นอกจากนี ้ ผลกระทบอีกประการหนึ่งของ COVID-19 คือ การเร่งการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการจับจ่ายของผูบ้ริโภคไปสู่การซือ้สินคา้ในรูปแบบออนไลน ์เน่ืองจาก

ปัญหาและความยากลาํบากในการเดินทางไปจบัจ่ายสินคา้ท่ีรา้นคา้ของ CPRD ในช่วงล็อกดาวน์

หรือความวิตกกังวลของลูกคา้ต่อการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทัง้นี ้ปัจจัยต่าง ๆ ท่ีกล่าวมา

ขา้งตน้เป็นสว่นหนึง่ท่ีทาํใหร้ายไดจ้ากการขายของ CPRD ในประเทศไทยลดลงจาํนวน 8,364 ลา้น

บาท หรือร้อยละ 4.9 จาก 171,326 ล้านบาทสาํหรับปีสิน้สุดวันท่ี 29 กุมภาพันธ์ 2563 เป็น 

162,962 ลา้นบาทสาํหรบัปีสิน้สุดวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2564 อย่างไรก็ตาม CPRD เช่ือว่าปัจจัย

ดงักล่าวขา้งตน้ไดร้บัการบรรเทาบางส่วนจากการเพ่ิมขึน้ของการจับจ่ายของลกูคา้ในส่วนของ

ผลิตภณัฑอ์าหาร อันเน่ืองมาจากการซือ้ของเพ่ือกักตุนสินคา้ของลูกคา้และจากปัจจัยอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวขอ้ง สาํหรบัประเทศมาเลเซียนัน้ รฐับาลของประเทศมาเลเซียไดม้ีการประกาศมาตรการท่ี

ใกลเ้คียงกบัของประเทศไทยในการหา้มการจาํหนา่ยสนิคา้ท่ีไมจ่าํเป็น (non-essential goods) และ

ยงัมีการประกาศมาตรการเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ ซึ่งขึน้อยู่กบัความรุนแรงของการแพรร่ะบาดในแตล่ะพืน้ท่ี 

เช่น มาตรการจาํกดัการเดินทางขา้มพืน้ท่ี และมาตรการจาํกดัเวลาเปิดทาํการของรา้นคา้ อยา่งไรก็

ตาม ธุรกิจรา้นคา้ปลีกของ CPRD ในประเทศมาเลเซีย มีรายไดจ้ากการขายเพ่ิมขึน้ 98 ลา้นริงกิต

มาเลเซีย (597 ลา้นบาท) หรือรอ้ยละ 2.2 จาก 4,542 ลา้นริงกิตมาเลเซีย (33,901 ลา้นบาท) 

สาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 เป็น 4,640 ลา้นรงิกิตมาเลเซีย (34,498 ลา้นบาท) สาํหรบั

ปีสิน้สุดวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2564 โดยรายไดท่ี้เพ่ิมขึน้ในช่วงเวลาดงักล่าวมีผลมาจากการเพ่ิม

จาํนวนรา้นคา้และความตอ้งการของผูบ้ริโภคในการเลือกซือ้สินคา้ออนไลน ์ทัง้นี ้CPRD เช่ือวา่การ

ปฏิบตัิตามมาตรการความปลอดภยัในประเทศมาเลเซียและการรกัษาความสะอาดภายในรา้นคา้

ทาํใหผู้บ้รโิภคเกิดความมั่นใจในการเลอืกซือ้สนิคา้ในช่วงเวลาของการระบาดดงักลา่ว 

• มาตรการล็อกดาวนข์องรฐับาลทาํใหศ้นูยก์ารคา้สว่นใหญ่ในประเทศไทยและประเทศมาเลเซียตอ้ง

ปิดทาํการหรือลดระยะเวลาการเปิดใหบ้ริการในช่วงต่าง ๆ ของการแพร่ระบาดของ COVID-19 

มาตรการดังกล่าวทาํใหร้ายไดจ้ากผูเ้ช่าในศูนยก์ารคา้ของ CPRD ในประเทศไทยและประเทศ

มาเลเซียลดลง และทาํใหม้ีพืน้ท่ีเช่าวา่งเพ่ิมขึน้ในศนูยก์ารคา้และรา้นคา้ของ CPRD ในประเทศไทย 

ณ วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2564 อตัราการเช่าพืน้ท่ีถาวร (permanent occupancy rate) ลดลงเหลือ

ประมาณรอ้ยละ 90 จากประมาณเฉลี่ยรอ้ยละ 95 ในช่วงก่อนการแพรร่ะบาดของ COVID-19 ใน

ประเทศไทย แมว้่าอตัราการเช่าพืน้ท่ี (occupancy rate) จะลดลงแตเ่พ่ือลดผลกระทบตอ่ผูเ้ช่าจาก

การแพรร่ะบาดของ COVID-19 CPRD ไดช้่วยเหลอืผูเ้ช่าดว้ยการลดคา่เช่าใหแ้ก่ผูเ้ช่าในศนูยก์ารคา้
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ของ CPRD ในประเทศไทย ซึ่งส่งผลกระทบในทางลบต่อรายได้ค่าเช่าของ CPRD อย่างไรก็ดี 

โครงการกระตุน้เศรษฐกิจของรฐับาลสาํหรบัผูบ้ริโภคและผูป้ระกอบการไดท้าํใหอ้ตัราการเช่าพืน้ท่ี 

(occupancy rate) ของ CPRD กลบัมามีแนวโนม้ท่ีดีขึน้ และช่วยบรรเทาผลกระทบจากการลดลง

ของอตัราการเช่าพืน้ท่ี (occupancy rate) ในศนูยก์ารคา้ของ CPRD จากผลของการแพรร่ะบาดของ 

COVID-19 อย่างไรก็ดี เน่ืองจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ตัง้แต่เดือนเมษายน 

2564 สง่ผลให ้ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 อตัราการเช่าพืน้ท่ีถาวร (permanent occupancy rate) 

ในศนูยก์ารคา้ของ CPRD ในประเทศไทยลดลงยิ่งขึน้เป็นประมาณรอ้ยละ 80   

จากเหตกุารณข์า้งตน้สง่ผลใหร้ายไดจ้ากการใหเ้ช่าและใหบ้ริการของ CPRD ในประเทศไทยลดลง

ร้อยละ  24.1 จากจํานวน 12,739 ล้านบาทสําหรับปีสิ ้นสุดวันท่ี 29 กุมภาพันธ์ 2563 เป็น 

9,670 ลา้นบาทสาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2564 สาํหรบัประเทศมาเลเซีย ธุรกิจบริหาร

พืน้ท่ีเช่าในศนูยก์ารคา้ของ CPRD สามารถรกัษาอตัราการเช่าพืน้ท่ี (occupancy rate) ไวไ้ดท่ี้ระดบั

ประมาณรอ้ยละ 90 ตลอดช่วงการระบาดของ COVID-19 อย่างไรก็ตาม CPRD ไดม้ีการยกเวน้คา่

เช่าและใหส้ว่นลดค่าเช่าแก่ผูเ้ช่าในศนูยก์ารคา้ของ CPRD ในประเทศมาเลเซีย จากปัจจยัดงักลา่ว

ทาํใหธุ้รกิจบรหิารพืน้ท่ีเช่าในศนูยก์ารคา้ของ CPRD ในประเทศมาเลเซียมรีายไดจ้ากการใหเ้ชา่และ

ใหบ้รกิารลดลงรอ้ยละ 26.4 จาก 277 ลา้นรงิกิตมาเลเซีย (2,066 ลา้นบาท) สาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 29 

กุมภาพนัธ ์2563 เหลือจาํนวน 204 ลา้นริงกิตมาเลเซีย (1,518 ลา้นบาท) สาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 28 

กมุภาพนัธ ์2564  

• พฤติกรรมการจับจ่ายของลูกค้าของ CPRD ได้มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงการแพร่ระบาดของ 

COVID-19 โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในภาคธุรกิจคา้ปลกี กลา่วคือนอกจากลกูคา้จะมีความระมดัระวงัใน

การใชจ้่ายมากขึน้แลว้ ลกูคา้ของ CPRD ยงัเพ่ิมการจบัจ่ายในสว่นของสินคา้อาหารสดและสินคา้

อปุโภคบริโภคชนิดอ่ืน ๆ มากขึน้และใชจ้่ายนอ้ยลงในสว่นของสินคา้ท่ีไม่ใช่อาหาร อีกทัง้ยงันิยม

จบัจ่ายในรา้นคา้ละแวกใกลเ้คียงและหลกีเลีย่งการไปยงัรา้นคา้ปลกีขนาดใหญ่ โดยลกูคา้เลอืกท่ีจะ

ไปจับจ่ายในรา้นคา้ปลีกขนาดกลางและขนาดเล็ก เช่น ซูเปอรม์ารเ์ก็ต มินิซูเปอรม์ารเ์ก็ต และ 

รา้นโชหว่ยในพืน้ท่ี รวมถึงช่องทางออนไลนแ์ทน นอกจากนี ้มาตรการกระตุน้เศรษฐกิจของรฐับาลท่ี

สนบัสนุนใหม้ีการจบัจ่ายท่ีรา้นคา้ปลีกแบบดัง้เดิม เช่น รา้นโชห่วย มากกว่ารา้นคา้ปลีกสมยัใหม่

ขนาดใหญ่ รวมทัง้การบงัคบัใชม้าตรการจาํกดัการเดินทาง ยงัสง่ผลกระทบมากยิ่งขึน้ ทัง้นี ้แมว้่า

พฤติกรรมการใชจ้่ายของลกูคา้ท่ีเปลี่ยนแปลงไปจะส่งผลกระทบในทางลบต่อรา้นคา้ปลีกขนาด

ใหญ่ของ CPRD แต่การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวส่งผลกระทบในทางบวกต่อรา้นคา้ปลีกขนาดกลาง

และขนาดเล็ก อ่ืน ๆ ของ CPRD โดยรายได้รวมของร้านค้า รูปแบบซูเปอร์มาร์เ ก็ต และ 

มินิซูเปอรม์ารเ์ก็ตต่อรายไดร้วมจากการขาย และรายไดอ่ื้น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับธุรกิจคา้ปลีก 3

4 ใน

ประเทศไทยของ CPRD นัน้ เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 1.6 จากจาํนวน 62,571 ลา้นบาท สาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 

29 กุมภาพันธ์ 2563 เป็น 63,556 ลา้นบาท สาํหรบัปีสิน้สุดวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2564 และเพ่ือ

ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนี ้CPRD ได้ดาํเนินการปรับปรุงและพัฒนาการนาํเสนอสินคา้

ประเภทอาหารสดโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารสดท่ีจาํหน่ายในมินิซูเปอรม์ารเ์ก็ตของ CPRD เพ่ือ

ตอบสนองตอ่ความตอ้งการสนิคา้ประเภทดงักลา่วท่ีเพ่ิมขึน้ของผูบ้รโิภคในพืน้ท่ี  

                                                      
4 รายไดอ้ื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธรุกิจคา้ปลีกประกอบไปดว้ยรายไดจ้ากการฝากขาย รายไดจ้ากการจดัส่งสินคา้ และสว่นลดสาํหรบัพนกังานจาก

ธรุกิจคา้ปลีกของ CPRD  
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• นอกจากนี ้ลกูคา้ของ CPRD ยงัหนัไปจบัจ่ายสินคา้ในช่องทางออนไลนม์ากขึน้ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง

ในช่วงแรกท่ีรฐับาลเริ่มใชม้าตรการล็อกดาวน ์เพ่ือตอบสนองต่อการเพ่ิมขึน้ของการจับจ่ายสินคา้

ออนไลน ์CPRD ไดด้าํเนินการเร่งพัฒนาการดาํเนินงานดา้นการขายผ่านช่องทางออนไลนข์อง 

CPRD ทั่วประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย เพ่ือใหไ้ดร้บัประโยชนส์งูสดุจากแนวโนม้การจบัจ่ายท่ี

เปลี่ยนแปลงไปในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทั้งนี ้รายได้จากการขายผ่านช่องทาง

ออนไลนข์อง CPRD ในประเทศไทยเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 63.4 จาก 744 ลา้นบาท สาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 29 

กุมภาพนัธ ์2563 เป็น 1,216 ลา้นบาท สาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ ์2564 และเช่นเดียวกนั

กบัในประเทศไทย รายไดจ้ากการขายผา่นชอ่งทางออนไลนใ์นประเทศมาเลเซีย เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 37.7 

จาก 122 ล้านริงกิตมาเลเซีย (909 ล้านบาท) สาํหรับปีสิน้สุดวันท่ี 29 กุมภาพันธ์ 2563 เป็น 

168 ลา้นริงกิตมาเลเซีย (1,246 ลา้นบาท) สาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ ์2564 ทัง้นี ้นบัตัง้แต่

วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2564 การจับจ่ายสินคา้ผ่านช่องทางออนไลนข์อง CPRD มีการเติบโตอย่าง

รวดเรว็ โดยรายไดจ้ากการขายในช่วงสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 ไดเ้พ่ิมขึน้มากกวา่ 

2 เทา่ เมื่อเปรยีบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัในปี 2563    

โครงสร้างของกลุ่มบริษัท CPRD 

ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564 CPRD มีบริษัทย่อยทางตรงเพียงสองบริษัท คือ Lotus TH ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิง้

สาํหรบัการประกอบธุรกิจในประเทศไทย และ Lotus MY ซึ่งเป็นบริษัทท่ีประกอบกิจการในประเทศมาเลเซีย โดย 

Lotus TH มีบริษัทย่อยทางตรงเพียงบริษัทเดียวคือ Ek-Chai ซึ่งเป็นบริษัทท่ีประกอบกิจการในประเทศไทย โปรด

พิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบักิจการรว่มคา้ของ CPRD ในหวัขอ้ “บรษิัทร่วมและกิจการร่วมคา้” 

 
 

ความเป็นมา 

ลาํดบัเหตกุารณก์ารเปลีย่นแปลงท่ีสาํคญัท่ีเก่ียวกบัธุรกิจของ CPRD มีดงัตอ่ไปนี ้

 

2537 • Ek-Chai เปิดใหบ้รกิารรา้นสาขาแรกท่ีซีคอนสแควร ์   
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2539 • Ek-Chai เปิดศนูยก์ระจายสนิคา้แรกท่ีอาํเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรอียธุยา ซึง่มี

ตาํแหนง่ท่ีตัง้ใกลจ้งัหวดักรุงเทพมหานคร 

2544 • Ek-Chai เปิดให้บริการร้านมินิซูเปอร์มาร์เก็ตสาขาแรกภายใต้ช่ือ Express ท่ี 

รามอินทรา   

• Tesco PLC (“Tesco”) และ Sime Darby เขา้ทาํกิจการรว่มคา้เพ่ือจดัตัง้กิจการของ 

Lotus MY 

2545 • Lotus MY เปิดใหบ้รกิารไฮเปอรม์ารเ์ก็ตแห่งแรกใน Puchong, Selangor ประเทศ

มาเลเซีย 

2546 • Ek-Chai เปิดให้บริการรา้นคา้ปลีกรูปแบบ “ตลาด” แห่งแรกในย่านพงษ์เพชร 

ประเทศไทย  

2550 • Lotus MY เปิดตวัโครงการสมาชิกคลบัการด์ในประเทศมาเลเซีย  

• Lotus MY เปิดบรกิารศนูยก์ระจายสนิคา้สดในยา่น Simpang Pulai, Perak ประเทศ

มาเลเซีย 

2552 

 

 

• Ek-Chai เปิดตวัโครงการสมาชิกคลบัการด์ในประเทศไทย  

• Lotus MY เปิดบริการศูนย์กระจายแบบอุณหภูมิปกติในย่าน Bukit Beruntung, 

Selangor ประเทศมาเลเซีย 

2555 • กองทนุรวมอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าเทสโก ้โลตสั รีเทล โกรท (กองทนุรวม

TGLF) เริม่ซือ้ขายหนว่ยลงทนุในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

2556 • Ek-Chai และ Lotus MY เปิดให้บริการระบบช้อปป้ิงออนไลน์ Grocery Home 

Shopping (GHS) ใหล้กูคา้สั่งซือ้สินคา้อาหารสด สินคา้อุปโภคบริโภค และสินคา้

ทั่วไปไดท้างออนไลน ์

2558 

 

 

2561 

• Ek-Chai เปิดศูนยก์ระจายสินคา้ภูมิภาคในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคใต้

ของประเทศไทย  

• Lotus MY เขา้รว่มเป็นพนัธมิตรธุรกิจกบัลาซาดา้   

• Ek-Chai เริ่มตน้การพฒันาคอนเซ็ปตใ์หม่ของรา้นคา้รูปแบบไฮเปอรม์ารเ์ก็ตและ 

มินิซูเปอรม์ารเ์ก็ต 

2562 • Lotus MY เสร็จสิน้การปรับรูปโฉมร้านค้าปลีก 21 แห่งภายใต้โครงการ next 

generation  

2563 • การแพรร่ะบาดของ COVID-19 ทาํใหเ้ศรษฐกิจโลกชะงกั ซึ่งสง่ผลกระทบต่อธุรกิจ

ของ CPRD ในประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย  

• CPALL CPH และ CPM เขา้ลงทนุในกิจการ CPRD โดยถือหุน้ผา่นนิติบคุคลเฉพาะ

กิจท่ีจดัตัง้ขึน้เพ่ือการลงทนุไดแ้ก่ CPRH เสรจ็สิน้ในเดือนธนัวาคม 2563 

2564 • ในเดือนกมุภาพนัธ ์CPRD มีการรแีบรนด ์รา้นไฮเปอรม์าเก็ตภายใตแ้บรนด ์Lotus’s 

และเปิดใหบ้รกิารรา้นมินิซูเปอรม์ารเ์ก็ตภายใตแ้บรนด ์“Go Fresh”  
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• ในเดือนมิถนุายน Ek-Chai ขยายเครือข่ายบริการระบบชอ้ปป้ิงออนไลน ์GHS จาก

รา้นคา้ 25 สาขาเมื่อเดือนกมุภาพนัธเ์ป็น 89 สาขา  

กลุ่มธุรกิจของ CPRD  

การประกอบธุรกิจของ CPRD แบง่ออกเป็นสองกลุม่หลกัคือ 

• ธุรกิจคา้ปลกี  

• ธุรกิจบรหิารพืน้ท่ีเช่าในศนูยก์ารคา้  

นอกจากนี ้CPRD ไดม้ีการลงทนุกบับรษัิทรว่มและกิจการรว่มคา้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบั

กิจการรว่มคา้ของ CPRD ในหวัขอ้ “บรษิัทร่วมและกิจการร่วมคา้” 

ตารางตอ่ไปนีแ้สดงถึงรายไดจ้ากการขายของ CPRD ในประเทศไทยและประเทศมาเลเซียสาํหรบัช่วงเวลาท่ี

ระบไุว ้ 

  ปีสิน้สุดวันท ี28 กุมภาพันธ์4 5  

  2563  ร้อยละ  2564  ร้อยละ  

  (ยงัไม่ตรวจสอบ)  

  (หนว่ย ลา้นบาท ยกเวน้ทีเ่ป็นรอ้ยละ)  

          

ประเทศไทย ..........................................   171,326  83.5  162,962  82.5  

ประเทศมาเลเซีย5

6 .................................   33,901  16.5  34,498  17.5  

รายได้จากการขายรวม .......................   205,227  100.0  197,460  100.0  

 

ตารางต่อไปนีแ้สดงถึงรายไดจ้ากการใหเ้ช่าและใหบ้ริการของ CPRD ในประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย

สาํหรบัช่วงระยะเวลาท่ีระบไุว ้

  ปีสิน้สุดวันที ่28 กุมภาพันธ ์  

  2563  ร้อยละ  2564  ร้อยละ  

  (ยงัไม่ตรวจสอบ)  

  (หนว่ย ลา้นบาท ยกเวน้ทีเ่ป็นรอ้ยละ)  

          

                                                      
5 การอา้งถงึวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2563 ในตารางแสดงขอ้มลูทางการเงิน และผลการดาํเนินงานต่าง ๆ ท่ีปรากฎในเอกสารฉบบันีใ้หห้มายถงึ

วนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 เน่ืองจากเป็นปีอธิกสรุทิน  

6 ในการจัดเตรียมงบการเงินรวมเสมือนของ CPRD นัน้ใชอ้ตัราแลกเปลี่ยนท่ีอตัรา 1 ริงกิตมาเลเซียต่อ 7.4634 และ 7.4356 บาท สาํหรบัปี

สิน้สดุวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 และ 28 กมุภาพนัธ ์2564 ตามลาํดบั   
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ประเทศไทย .........................................   12,739  86.0  9,670  86.4  

ประเทศมาเลเซีย6 .................................   2,066  14.0  1,518  13.6  

รายได้จากการให้เช่าและให้บริการ

รวม ....................................................   14,805  100.0  11,188  100.0  

 

ตารางตอ่ไปนีแ้สดงถึง EBITDA ของ CPRD แบง่ตามกลุม่ธุรกิจหลกัของ CPRD ในประเทศไทยและประเทศ

มาเลเซีย และ EBITDA รวม และท่ีปรบัปรุงตามสว่นแบ่งกาํไรจากเงินลงทนุในกิจการรว่มคา้และบริษัทรว่ม สาํหรบั

ช่วงระยะเวลาท่ีระบไุว ้ 

  ปีสิน้สุดวันที ่28 กุมภาพันธ ์  

  2563  ร้อยละ  2564  ร้อยละ  

  (ยงัไม่ตรวจสอบ)  

  (หนว่ย ลา้นบาท ยกเวน้ทีเ่ป็นรอ้ยละ)  

กลุ่มธุรกิจ          

ประเทศไทย          

 คา้ปลีก ..........................................   15,745  52.4  11,135  50.1  

 ศนูยก์ารคา้ .....................................   9,804  32.6  6,412  28.9  

ส่วนของ EBITDA (segmental EBITDA) 

สาํหรบัประเทศไทย .................................   25,549  85.0  17,547  79.0  

ประเทศมาเลเซีย6          

 คา้ปลีก ..........................................   1,938  6.5  2,714  12.2  

 ศนูยก์ารคา้ .....................................   1,752  5.8  1,162  5.3  

ส่วนของ EBITDA (segmental EBITDA) 

สาํหรบัประเทศมาเลเซีย ..........................   3,690  12.3  3,876  17.5  

ส่วนแบง่กาํไรจากเงินลงทนุในกิจการรว่ม

คา้และบรษัิทรว่ม ....................................   815  2.7  782  3.5  

EBITDA รวม(1) ......................................   30,054  100.0  22,205  100.0  

——— 

หมายเหต:ุ 
(1) EBITDA ของปีใด ๆ หมายถึง กาํไรของปีก่อนหกัคา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย ตน้ทนุทางการเงิน และคา่ใชจ้า่ยภาษีเงินได ้โดย

ที่ EBITDA ของแตล่ะประเภทธุรกิจไดท้าํการคาํนวณโดยการจดัสรรรายจา่ยดงักลา่วบางสว่นไปยงัแตล่ะประเภทธุรกิจ และ ไมร่วม

สว่นแบง่กาํไรจากเงินลงทนุในกิจการรว่มคา้และบรษัิทรว่ม และเชน่เดยีวกนักบั EBITDA ที่แยกตามรายประเทศ EBITDA ดงักลา่ว

ไม่ไดท้าํการรวมสว่นแบ่งกาํไรจากเงินลงทนุในกิจการรว่มคา้และบริษัทรว่ม ทัง้นี ้CPRD ไดใ้ช ้EBITDA ซึ่งรวมถึง EBITDA ที่แยก

ตามประเภทธุรกิจ ในการใหข้อ้มลูเพ่ิมเติมเก่ียวกับผลการประกอบการของ CPRD ทัง้นี ้EBITDA รวมถึง EBITDA ที่แยกตาม

ประเภทธุรกิจไม่ใชต่วัวดัผลประกอบการทางการเงินตามมาตรการรายงานทางการเงินของประเทศไทย (TFRS) มาตรการรายงาน

ทางการเงินของประเทศมาเลเซีย (MFRS) หรือมาตรการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) โดย CPRD เห็นว่า EBITDA 

เป็นประโยชนส์าํหรบัผูล้งทนุบางสว่นในการพิจารณากระแสเงินสดจากการดาํเนินงานของ CPRD และความสามารถในการชาํระ
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หนีแ้ละชาํระรายจา่ยฝ่ายทนุ CPRD เห็นวา่ผูล้งทนุสว่นใหญ่ใชข้อ้มลูการเงินในลกัษณะนีใ้นการประเมินผลประกอบการของบรษัิท

ในภาคธุรกิจที่บรษัิทประกอบการอยู ่ผูล้งทนุไมค่วรพิจารณาคาํนิยามของ EBITDA รวมถึง EBITDA ที่แยกตามประเภทธรุกิจ เพียง

อย่างเดียว หรือตีความว่า EBITDA รวมถึง EBITDA ที่แยกตามประเภทธุรกิจ เป็นกาํไรสาํหรบัปี หรือเป็นตวับง่ชีผ้ลประกอบการ 

หรือเป็นตวับ่งชีท้างการเงินที่เป็นมาตรฐานภายใต ้TFRS MFRS หรือ IFRS ทัง้นี ้คาํนิยามของ EBITDA และการจดัสรรรายจ่าย

เพ่ือคาํนวณ EBITDA สาํหรบัธุรกิจแตล่ะประเภทของ CPRD อาจไมส่ามารถนาํไปเปรยีบเทียบกบัรายการที่มีลกัษณะใกลเ้คียงกัน 

ของบรษัิทอ่ืน รวมถึงในอตุสาหกรรมเดียวกนัได ้ 

ธุรกิจในประเทศไทย 

CPRD ประกอบธุรกิจคา้ปลีกและบริหารพืน้ท่ีเช่าในศูนยก์ารคา้ในประเทศไทยผ่านบริษัทย่อย Ek-Chai 

สาํหรบัในประเทศไทย CPRD ถือเป็นผูน้าํในธุรกิจคา้ปลกีท่ีมีช่องทางจดัจาํหนา่ยหลายรูปแบบเมื่อพิจารณาทัง้ในดา้น

พืน้ท่ีรา้นคา้และสว่นแบ่งการตลาดในประเทศไทย โดย ณ วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ ์2564 CPRD มีรา้นคา้จาํนวน 2,094 

แหง่ทั่วประเทศไทย ประกอบดว้ยรา้นไฮเปอรม์ารเ์ก็ต 219 แหง่ ซูเปอรม์ารเ์ก็ต 196 แหง่ และมินิซูเปอรม์ารเ์ก็ต 1,679 

แห่ง ธุรกิจคา้ปลีกของ CPRD ในประเทศไทยไดร้บัการสนบัสนนุจากระบบห่วงโซอ่ปุทาน (supply chain) ในประเทศ

ท่ีแข็งแกรง่ ตลอดจนระบบการกระจายสินคา้และเครือข่ายงานดา้นโลจิสติกส ์(distribution and logistics network) 

ท่ีมีประสิทธิภาพ ธุรกิจคา้ปลีกของ CPRD พฒันาขึน้จากความแข็งแกร่งของคณุค่าตราสินคา้ (brand equity) และ 

กลยทุธท่ี์ไดร้บัการพิสจูนแ์ลว้ว่าสามารถสรา้งการเติบโตท่ีมีผลกาํไรในการดาํเนินธุรกิจได ้นอกจากนี ้CPRD ยงัไดม้ี

การผลกัดนัการเติบโตผา่นโครงการลงทนุอยา่งตอ่เน่ืองในดา้นตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี ้ 

• การจบักลุม่ลกูคา้เปา้หมายกลุม่ใหมด่ว้ยการปรบัแบรนดใ์หม ่ไดแ้ก่ “Lotus’s” ซึง่มีความสดใหมแ่ละทนัสมยั

ยิ่งขึน้ 

• การปรบัปรุงคณุภาพของผลติภณัฑแ์ละบรกิาร 

• ปรบัปรุงและตกแตง่รา้นคา้ใหมใ่หม้ีความทนัสมยัและศกึษาการใชร้ะบบเทคโนโลยีใหม ่ๆ เขา้มาเสรมิเพ่ือให ้

CPRD ดาํเนินธุรกิจใหม้ีประสทิธิภาพมากขึน้ และบรกิารลกูคา้ใหไ้ดร้บัความสะดวกมากยิ่งขึน้ 

• เนน้การนาํเสนอสนิคา้ท่ีสดใหมภ่ายใตค้อนเซ็ปต ์“Go Fresh” ทัง้ในซูเปอรม์ารเ์ก็ตและมินิซูเปอรม์ารเ์ก็ต   

• ขยายจาํนวนสาขาใหค้รอบคลมุพืน้ท่ีในประเทศไทยมากยิ่งขึน้ 

• เรง่การเติบโตของยอดขายผ่านช่องทางออนไลน ์โดยใชป้ระโยชนจ์ากเครือข่ายรา้นคา้กว่า 2,000 สาขาทั่ว

ประเทศ ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพ และร่วมมือกับธุรกิจแพลตฟอร์มออนไลน์ (online 

marketplace) ซึง่เป็นท่ีนิยม เช่น Grab Shopee และ Lazada เพ่ือเพ่ิมจดุจาํหนา่ยสนิคา้แก่ผูบ้รโิภค และ 

• เปิดตัวธุรกิจใหม่ เช่น ธุรกิจรา้นกาแฟและรา้นอาหารและเครื่องดื่ม (coffee and café chains) แบรนด์ 

Jungle Café และ Arabitia และเครื่องจาํหน่ายสินคา้อตัโนมตัิ (vending machine) และรว่มมือกบักลุม่ทรู

เพ่ือขยายขอบเขตการนาํเสนอผลติภณัฑ ์

โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในหวัขอ้ “ธุรกิจคา้ปลีกของ CPRD ในประเทศไทย – โครงการปรบัปรุง

ธุรกิจคา้ปลกีในประเทศไทย”  
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CPRD ยังเป็นผูน้าํในธุรกิจบริหารพืน้ท่ีเช่าในศูนยก์ารคา้ในประเทศไทยเมื่อพิจารณาในดา้นของจาํนวน

ศูนย์การค้า โดย ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2564 ธุรกิจบริหารพืน้ท่ีเช่าในศูนย์การค้าของ CPRD ในประเทศไทย

ประกอบดว้ย 

• การบริหารพืน้ท่ีเช่าในศนูยก์ารคา้ 196 แห่ง (ไม่รวมศนูยก์ารคา้ท่ีมีการลงทนุโดย กองทนุรวม LPF จาํนวน 

23 แห่งดังท่ีจะถูกกล่าวถึงด้านล่างนี )้  ซึ่งมีพืน้ท่ีให้เช่าสุทธิถาวร (permanent net lettable area) รวม

ประมาณ 715,000 ตร.ม. โดยมีรา้นไฮเปอรม์ารเ์ก็ตของ CPRD เป็นรา้นคา้หลกั ซึ่งจากจาํนวนศนูยก์ารคา้

ทัง้หมด CPRD มีกรรมสทิธ์ิในท่ีดินและสิง่ปลกูสรา้งท่ีเป็นท่ีตัง้ของศนูยก์ารคา้จาํนวน 61 แหง่ (freehold)  

• อตัราการเช่าพืน้ท่ี (occupancy rate) ของศนูยก์ารคา้ อยู่ท่ีประมาณรอ้ยละ 90 โดยคาํนวณจากพืน้ท่ีใหเ้ช่า

สทุธิถาวร (permanent net lettable area) และ 

• CPRD ถือหน่วยลงทุนรอ้ยละ 25 ในกองทุนรวม LPF ผ่านบริษัทย่อย Ek-Chai ซึ่งลงทุนในศูนยก์ารคา้ 23 

แหง่ทั่วประเทศไทย ซึง่มีพืน้ท่ีใหเ้ช่าสทุธิถาวร (permanent net lettable area) รวมประมาณ 337,000 ตร.ม.  

ธุรกิจค้าปลกีของ CPRD ในประเทศไทย 

ตารางต่อไปนีแ้สดงยอดขายแบ่งตามรูปแบบการคา้ปลีกสาํหรบัธุรกิจคา้ปลีกของ CPRD ในประเทศไทย

สาํหรบัรอบระยะเวลาท่ีระบ ุ 

  ปีสิน้สุดวันที ่28 กุมภาพันธ ์  

  2563  ร้อยละ  2564  ร้อยละ  

  (ยงัไม่ตรวจสอบ)  

  (หนว่ย ลา้นบาท ยกเวน้ทีเ่ป็นรอ้ยละ)  

รายได้จากการค้าปลีกในประเทศไทย           

รา้นคา้ปลีกในประเทศไทย          

ไฮเปอรม์ารเ์ก็ต ............................   108,848  63.2  98,811  60.4  

ซูเปอรม์ารเ์ก็ต .............................   20,191  11.7  21,146  12.9  

มินิซูเปอรม์ารเ์ก็ต .........................   42,380  24.6  42,410  25.9  

ช่องทางออนไลน ์......................................   744  0.5  1,216  0.8  

รายได้จากการค้าปลีกรวมในประเทศ
ไทย ..........................................................   172,163  100.0  163,583  100.0  

(หกัดว้ย) รายไดอ่ื้น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ

คา้ปลีก6

7 ..................................................   (837)    (621)    

รายได้จากการขาย ................................   171,326    162,962    

                                                      
7 รายไดอ้ื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธรุกิจคา้ปลีกประกอบไปดว้ยรายไดจ้ากการฝากขาย รายไดจ้ากการจดัส่งสินคา้ และสว่นลดสาํหรบัพนกังานจาก

ธรุกิจคา้ปลีกของ CPRD 
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รา้นคา้ปลกีในประเทศไทย  

CPRD ดาํเนินธุรกิจรา้นคา้ปลกีท่ีมีหนา้รา้น (brick-and-mortar stores) ซึง่แบง่ออกเป็นสามรูปแบบ คือ รา้น

ไฮเปอรม์ารเ์ก็ต “H-Stores” รา้นซูเปอรม์ารเ์ก็ต “Go Fresh” และรา้นมินิซูเปอรม์ารเ์ก็ต “Go Fresh” 

• H-Stores — รา้นไฮเปอรม์ารเ์ก็ตของ CPRD เป็นรา้นคา้ปลกีจบัจ่ายครบครนัในท่ีเดยีว (one-stop shopping 

complex) โดยเนน้อาหารสดและสินคา้อปุโภคบริโภค โดยส่วนใหญ่มีพืน้ท่ีจาํหน่ายสินคา้ประมาณ 2,000 

ถึง 7,000 ตร.ม. ซึง่พืน้ท่ีจาํหนา่ยสนิคา้โดยเฉลีย่เทา่กบัประมาณ 4,500 ตร.ม. ทัง้นี ้อา้งอิงจากขอ้มลูของยโูร

มอนิเตอร ์(Euromonitor) CPRD ถือเป็นผูน้าํซึ่งมีเครือข่ายรา้นไฮเปอรม์ารเ์ก็ตในประเทศไทยในอตัราส่วน

ความครอบคลมุท่ีสงูกว่าผูป้ระกอบการไฮเปอรม์ารเ์ก็ตรายอ่ืนอย่างมีนยัสาํคญั รา้นไฮเปอรม์ารเ์ก็ตของ 

CPRD มีจดุเดน่ในการจาํหนา่ยอาหารสดและผลติภณัฑอ์าหารแหง้ และยงัครอบคลมุถึงสนิคา้อปุโภคบรโิภค

อ่ืนท่ีไม่ใช่อาหารเช่นเดียวกนั โดยหลกัคือผลิตภณัฑเ์พ่ือสขุภาพและความงาม ผลิตภณัฑใ์นครวัเรือน และ

ผลิตภัณฑ์สาํหรับทารก รวมถึงผลิตภัณฑ์สาํหรับบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้า และเสือ้ผ้า ทั้งนี ้รา้นไฮเปอร ์

มารเ์ก็ตใหบ้ริการตอบสนองความตอ้งการต่าง ๆ ของลกูคา้ ไม่ว่าจะเป็นความตอ้งการของลกูคา้ในการซือ้

สินคา้เพ่ิมเติม (top-up) การซือ้สินคา้ในปรมิาณมาก และการซือ้สินคา้เพ่ือเก็บไวใ้ชใ้นภายหลงั (stock-up) 

รา้นคา้ปลีกขนาดใหญ่นีถื้อเป็นปัจจยัหลกัในโครงการประสานรวมการจดัจาํหน่ายในรูปแบบออนไลนเ์ขา้

ดว้ยกัน เน่ืองจากรา้นคา้ปลีกประเภทนีส้ามารถใชเ้ป็นคลงัสินคา้ย่อยเพ่ือการจดัส่ง (fulfilment hub) และ

สามารถเป็นท่ีแสดงสินคา้ท่ีมีจาํหน่ายเฉพาะทางช่องทางออนไลนไ์ด ้จุดเด่นของรา้นไฮเปอรม์ารเ์ก็ตของ 

CPRD คือการจาํหน่ายสินคา้ในราคาท่ีแข่งขนัไดโ้ดยมีสินคา้กลุม่ “ราคาประหยดัทกุวนั” เป็นจุดดึงดดูกลุม่

ลกูคา้เปา้หมายของ CPRD 

สาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ ์2564 รายไดจ้ากการขาย และรายไดอ่ื้น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจคา้ปลีก7

8

รวมของรา้นไฮเปอรม์ารเ์ก็ตของ CPRD มีจาํนวน 98,811 ลา้นบาท คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 60.4 ของรายได้

จากการคา้ปลกีรวมของ CPRD ในประเทศไทย สาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564 สดัสว่นรายไดจ้าก

การคา้ปลีกแบ่งตามผลิตภัณฑข์องรา้นไฮเปอรม์ารเ์ก็ตประกอบดว้ย สินคา้อุปโภคบริโภครอ้ยละ 53.3 

ผลิตภณัฑอ์าหารสดรอ้ยละ 17.4 สนิคา้ทั่วไปรอ้ยละ 14.3 เสือ้ผา้รอ้ยละ 5.5 และสรุาและยาสบูรอ้ยละ 9.5 

โดย CPRD เช่ือว่ามากกว่าครึ่งหนึ่ง ของประชากรไทยทัง้หมดอาศยัอยู่ห่างจากรา้นไฮเปอรม์ารเ์ก็ตของ 

CPRD ไมเ่กิน 25 นาทีดว้ยการเดินทางโดยรถยนต ์ 

• ซูเปอร์มาร์เก็ต “Go Fresh” — CPRD เริม่โครงการปรบัแบรนดข์องรา้น “ตลาด” ซึ่งเป็นรา้นคา้ปลีกรูปแบบ

ซูเปอรม์ารเ์ก็ต เป็นรา้นซูเปอรม์ารเ์ก็ต “Go Fresh” ซึ่งเป็นรา้นคา้ปลีกขนาดกลางมีพืน้ท่ีจาํหน่ายตัง้แต ่500 

ถึง 1,500 ตร.ม. ซึ่งมีพืน้ท่ีจาํหน่ายสินคา้โดยเฉลี่ยเท่ากับประมาณ 725 ตร.ม. ทัง้นี ้รา้นคา้ปลีกรูปแบบ

ซูเปอรม์ารเ์ก็ตส่วนใหญ่ตัง้อยู่ในย่านการคา้หรือพืน้ท่ีชานเมือง โดยใชแ้นวคิดการพฒันาเป็นรา้นสาํหรบั

ชมุชนในละแวกใกลเ้คียงเพ่ือความสะดวกของลกูคา้ในการจบัจ่ายสนิคา้อปุโภคบริโภครวมถึงสินคา้ประเภท

อ่ืน ๆ เป็นประจาํ โดยเนน้ในเรื่องการจาํหน่ายสินคา้อาหารสดและอาหารแหง้ท่ีมีคณุภาพ ผลติภณัฑอ์าหาร 

รวมถึงสนิคา้อปุโภคบริโภคท่ีไมใ่ช่อาหารชนิดตา่ง ๆ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งผลติภณัฑเ์พ่ือสขุภาพและความงาม 

ผลิตภณัฑใ์นครวัเรอืน และผลิตภณัฑส์าํหรบัทารก ซูเปอรม์ารเ์ก็ตเนน้ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ใน

                                                      
8 รายไดอ้ื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธรุกิจคา้ปลีกประกอบไปดว้ยรายไดจ้ากการฝากขาย รายไดจ้ากการจดัส่งสนิคา้ และสว่นลดสาํหรบัพนกังานจาก

ธรุกิจคา้ปลีกของ CPRD 
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การซือ้สนิคา้เพ่ิมเติม (top-up) หรอืซือ้สนิคา้เพ่ือเก็บไวใ้ชใ้นภายหลงั (stock-up) โดยรา้นคา้ปลกีขนาดกลาง

นีย้งัมีสว่นสาํคญัในธุรกิจคา้ปลกีในช่องทางออนไลนข์อง CPRD 

สาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ ์2564 รายไดจ้ากการขายและรายไดอ่ื้น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจคา้ปลีก 8

9

รวมของรา้นซูเปอรม์ารเ์ก็ตของ CPRD มีจาํนวน 21,146 ลา้นบาท คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 12.9 ของรายได้

จากการคา้ปลกีรวมของ CPRD ในประเทศไทย สาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564 สดัสว่นรายไดจ้าก

การคา้ปลีกแบ่งตามผลิตภณัฑป์ระกอบดว้ย สินคา้อปุโภคบริโภครอ้ยละ 60.8 ผลิตภณัฑอ์าหารสดรอ้ยละ 

31.5 และสรุาและยาสบูรอ้ยละ 3.6 สนิคา้ทั่วไปรอ้ยละ 3.3 และเสือ้ผา้รอ้ยละ 0.8  

• มินซูิเปอร์มาร์เก็ต “Go Fresh” — CPRD เริม่กลยทุธป์รบัแบรนดร์า้น เทสโก ้โลตสั เอ็กเพรส ซึ่งเป็นรา้นคา้

ปลีกรูปแบบมินิซูเปอรม์ารเ์ก็ต ภายใตแ้บรนด ์“Lotus’s Go Fresh” โดยทั่วไป รา้นมินิซูเปอรม์ารเ์ก็ตเป็น

รา้นคา้ปลีกขนาดเล็ก มีพืน้ท่ีจําหน่ายตั้งแต่ 150 ถึง 400 ตร.ม. ซึ่งมีพืน้ท่ีจําหน่ายสินค้าเฉลี่ยเท่ากับ

ประมาณ 170 ตร.ม. โดย CPRD วางแผนใหร้า้นคา้ปลกีรูปแบบมินิซูเปอรม์ารเ์ก็ตเป็นตวัผลกัดนัหลกัในการ

เติบโตของธุรกิจคา้ปลีกในอนาคตของ CPRD ในประเทศไทย ณ วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ ์2564 CPRD นบัเป็น

หนึ่งในผู้ประกอบการร้านมินิซูเปอร์มาร์เก็ตท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย และ CPRD มีแผนจะเปิด 

มินิซูเปอรม์ารเ์ก็ตสาขาใหม่อีกประมาณ 700 แห่งภายในปี 2566 ในปัจจุบนั CPRD มีการดาํเนินการรา้น 

มินิซูเปอรม์ารเ์ก็ตในพืน้ท่ีตา่ง ๆ ทัง้ในยา่นท่ีอยูอ่าศยัและยา่นการคา้ ไปจนถึงในสถานีบรกิารนํา้มนัเชือ้เพลิง

เพ่ือความสะดวกสบายและการเขา้ถึงไดง้่ายของลกูคา้ โดยรา้นมินิซูเปอรม์ารเ์ก็ตเนน้การจาํหนา่ยอาหารสด

และสินคา้อุปโภคบริโภคท่ีเป็นอาหาร รวมถึงสินคา้จาํเป็นอ่ืนท่ีไม่ใช่อาหาร รา้นมินิซูเปอรม์ารเ์ก็ตเนน้

ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ท่ีจบัจ่ายสินคา้เพ่ือการประกอบอาหารประจาํวนัและความตอ้งการของ

ลูกค้าในการซือ้สินค้าเพ่ิมเติม (top-up) ร้านมินิซูเปอร์มาร์เก็ตดังกล่าวยังมีบทบาทท่ีเพ่ิมขึน้อย่างมี

สาระสาํคญัสาํหรบัการจาํหน่ายสินคา้ช่องทางออนไลน ์โดยเฉพาะสาํหรบัการนาํเสนอการจดัสง่สินคา้แบบ

ด่วน (on-demand) แก่ลูกคา้ นอกจากนี ้CPRD ยงัเนน้การเปิดบริการรา้นกาแฟแบรนดใ์หม่คือ Jungle 

Cafés ในมินิซูเปอรม์ารเ์ก็ตเพ่ือเพ่ิมปรมิาณผูเ้ขา้รา้นและดงึดดูผูบ้รโิภคใหม้าจบัจ่ายท่ีรา้นอีกดว้ย 

สาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ ์2564 รายไดจ้ากการขาย และรายไดอ่ื้น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจคา้ปลกี9

10 

รวมของรา้นมินิซูเปอรม์ารเ์ก็ตของ CPRD มีจาํนวน 42,410 ลา้นบาท คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 25.9 ของรายได้

จากการคา้ปลกีรวมของ CPRD ในประเทศไทย สาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564 สดัสว่นรายไดจ้าก

การคา้ปลีกแบ่งตามผลิตภณัฑป์ระกอบดว้ย สินคา้อปุโภคบริโภครอ้ยละ 63.1 ผลิตภณัฑอ์าหารสดรอ้ยละ 

22.3 สรุาและยาสบูรอ้ยละ 11.9 ผลติภณัฑท์ั่วไปรอ้ยละ 2.2 และเสือ้ผา้รอ้ยละ 0.5  

                                                      
9 รายไดอ้ื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธรุกิจคา้ปลีกประกอบไปดว้ยรายไดจ้ากการฝากขาย รายไดจ้ากการจดัส่งสินคา้ และสว่นลดสาํหรบัพนกังานจาก

ธรุกิจคา้ปลีกของ CPRD 
10 รายไดอ้ื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธรุกิจคา้ปลีกประกอบไปดว้ยรายไดจ้ากการฝากขาย รายไดจ้ากการจดัส่งสินคา้ และสว่นลดสาํหรบัพนกังานจาก

ธรุกิจคา้ปลีกของ CPRD 
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ตารางตอ่ไปนีแ้สดงจาํนวนสาขารา้น แบ่งตามรูปแบบรา้นคา้สาํหรบัธุรกิจคา้ปลีกในประเทศไทยของ CPRD 

สาํหรบัช่วงระยะเวลาท่ีระบไุว ้

  สิน้สุดวนัที่ 28 กุมภาพนัธ ์  

จาํนวนสาขาร้าน  2563  2564  

ไฮเปอรม์ารเ์ก็ต  215  219  

ซูเปอรม์ารเ์ก็ต  178  196  

มินิซูเปอรม์ารเ์ก็ต   1,595  1,679  

รวม  1,988  2,094  

 

ช่องทางออนไลน ์ 

นอกจากธุรกิจคา้ปลกีแบบมีหนา้รา้นแลว้ CPRD ยงัใหบ้รกิารลกูคา้ในประเทศไทยผา่นช่องทางออนไลน ์โดย

ใช้ประโยชน์จากเครือข่ายรา้นไฮเปอรม์ารเ์ก็ตท่ีมีหน้ารา้นจํานวนมากเพ่ือใช้เป็นคลังสินค้าย่อยเพ่ือการจัดส่ง 

(fulfilment hub) 

ช่องทางออนไลนข์อง CPRD ใหบ้ริการลกูคา้ท่ีตอ้งการความสะดวกในการจบัจ่ายสินคา้อปุโภคบริโภค โดย

ใชร้ะบบชอ้ปป้ิงออนไลน ์GHS ใหล้กูคา้เลือกซือ้สินคา้แบบออนไลนจ์ากรา้นไฮเปอรม์ารเ์ก็ตจาํนวน 89 สาขา ซึ่งทาํ

หนา้ท่ีเป็นคลงัสินคา้ย่อยเพ่ือการจดัสง่ (fulfilment hub) (ขอ้มลู ณ เดือนมิถนุายน 2564) โดยเมื่อลกูคา้สั่งซือ้สินคา้

ผ่านระบบช้อปป้ิงออนไลน ์GHS ลกูคา้สามารถเลือกรบัสินคา้ท่ีรา้นสาขาหรือจัดส่งถึงบา้นในวนัถัดไป นอกจาก

ระบบชอ้ปป้ิงออนไลน ์GHS แลว้ ท่ีผา่นมา CPRD ไดม้ีการรว่มมือกบัผูใ้หบ้รกิารออนไลนภ์ายนอกอ่ืน ๆ เช่น Shopee  

Lazada และ Happy Fresh และเมื่อเร็ว ๆ นีใ้นช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 CPRD ยงัร่วมมือกบั Grab และ 

Food Panda เพ่ือจาํหน่ายสินคา้ผ่านระบบออนไลนท์างเลือกอีกดว้ย โดยลกูคา้สามารถสั่งซือ้สินคา้ของ CPRD จาก 

ผูใ้หบ้ริการออนไลนด์งักล่าวซึ่งจะใหบ้ริการจดัส่งสินคา้ไปยงัลกูคา้แบบด่วน (on-demand) หรือภายใน 1-2 วนันบั

จากวนัสั่งซือ้ ทัง้นี ้เพ่ือการใหบ้รกิารลกูคา้ท่ีดียิ่งขึน้ผา่นช่องทางออนไลนท่ี์เพ่ิมขึน้ ปัจจบุนั CPRD กาํลงัอยูใ่นระหวา่ง

การอพัเกรดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT system) ของตน โดยโครงสรา้งพืน้ฐานของระบบ IT ระบบใหม ่ซึง่คาดวา่

จะเริ่มใชง้านไดภ้ายในกลางปี 2565 จะช่วยสนบัสนนุการจาํหน่ายสินคา้ทางออนไลนข์องรา้นคา้ปลีกในทกุรูปแบบ

ทัง้หมดกวา่ 2,000 สาขา  

นอกจากนี ้CPRD จะใชป้ระโยชนจ์ากรา้นไฮเปอรม์ารเ์ก็ตของตนจากท่ีมีในปัจจุบนัเพ่ือเป็นคลงัสินคา้ย่อย

เพ่ือการจดัสง่ (fulfilment hub) โดยเพ่ิมจาํนวนจากท่ีมีอยูเ่ดิม 89 สาขาในเดือนมิถนุายน 2564 เป็นกว่า 200 แห่งทั่ว

ประเทศ โดยประมาณ 40-45 แห่งจะอยู่ในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร และใชป้ระโยชนจ์ากเครือข่ายรา้นคา้ปลีกในทกุ

รูปแบบทัง้หมดกวา่ 2,000 สาขาในการใหบ้ริการจดัสง่แบบด่วน (on-demand) หรือภายในวนัถดัไปแก่ลกูคา้ได ้ทัง้นี ้

เมื่อการปรบัปรุงโครงสรา้งพืน้ฐานของระบบ IT เสร็จสิน้ CPRD จะสามารถใช้ประโยชนจ์ากเครือข่ายรา้นคา้ทั่ว

ประเทศได้อย่างเต็มท่ีในการให้บริการจัดส่งแบบด่วน (on-demand) หรือภายในวันถัดไปแก่ลูกค้า นอกจากนี ้

โครงสรา้งพืน้ฐานของระบบ IT ใหม่นีย้งัทาํการปรบัปรุงระบบดาํเนินงานหลกัอ่ืน ๆ ใหท้นัสมยัขึน้ ทัง้แอพพลิเคชั่น 

(application) ของลูกค้า ระบบจัดการคาํสั่งซือ้ ระบบจัดการการเข้ารับและจัดส่งสินค้า ระบบ IT ใหม่นีย้ังนาํ

แอพพลิเคชั่น (application) ใหม่ ๆ มาใชง้านเพ่ือตอบสนองความตอ้งการเฉพาะตวัของลกูคา้แตล่ะราย และเพ่ือให้

ลกูคา้ใชง้านไดง้่าย สาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564 รายไดจ้ากการขายผา่นช่องทางออนไลนใ์นประเทศไทย
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ของ CPRD เท่ากบั 1,216 ลา้นบาท คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 0.8 ของรายไดจ้ากการคา้ปลีกรวมของ CPRD ในประเทศ

ไทย ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564 การจบัจ่ายสนิคา้ผา่นช่องทางออนไลนข์อง CPRD มีการเติบโตอยา่งรวดเรว็ 

โดยรายไดจ้ากการขายในช่วงสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 ไดเ้พ่ิมขึน้มากกวา่ 2 เทา่ เมื่อเปรยีบเทียบกบั

ช่วงเวลาเดียวกนัในปี 2563  

โครงการปรบัปรุงธุรกิจคา้ปลกีในประเทศไทย 

CPRD มุง่มั่นท่ีจะปรบัปรุงและขยายธุรกิจรา้นคา้ปลกีในประเทศไทย โดยดาํเนินโครงการใหม ่ๆ ดงัตอ่ไปนี ้  

• การรีแบรนด์ (Rebrand) เป็น “Lotus’s” — นบัตัง้แต่การแยกตวัของ Lotus TH  Ek-Chai และ Lotus MY 

จากบรษัิทแมเ่ดิมคือ Tesco และเขา้เป็นบรษัิทในกลุม่ภายใตก้ารบรหิารงานของ CPRD นัน้ CPRD ไดม้ีการ

ริเริ่มกลยทุธเ์พ่ือรีแบรนดร์า้นคา้เป็นแบรนด ์“Lotus’s” เพ่ือสรา้งความแตกต่างจากแบรนด ์“เทสโก ้โลตสั” 

เดิมท่ีดาํเนินงานโดย Tesco ทัง้นี ้CPRD เห็นว่าการปรบัแบรนดด์งักล่าวจะช่วยดึงดูดและจับกลุ่มลกูคา้

เป้าหมายกลุ่มใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มลูกคา้ท่ีมีอายุนอ้ยลง กลยุทธ์การปรบัแบรนดใ์ห้มีความทันสมัยขึน้

ประกอบด้วยการใช้โลโก้ ป้ายช่ือรา้นค้าและสื่อประชาสัมพันธ์ท่ีมีสีสันสดใส การศึกษาการใช้ระบบ

เทคโนโลยีเขา้มาเสรมิเพ่ือให ้CPRD สามารถดาํเนินธุรกิจใหม้ีประสทิธิภาพมากขึน้ และบรกิารลกูคา้ใหไ้ดร้บั

ความสะดวกมากยิ่งขึน้ การเพ่ิมความแข็งแกร่งของการจําหน่ายในช่องทางออนไลน์ และการเปิดตัว

โปรแกรมสมาชิกใหม ่(loyalty scheme) โดย CPRD ตัง้เปา้หมายในการปรบัรา้นไฮเปอรม์ารเ์ก็ตทัง้หมดเป็น

แบรนด ์“Lotus’s” ใหเ้สร็จสิน้ภายในสิน้ปี 2565 และทาํการต่อยอดพฒันารูปแบบรา้นคา้ใหส้อดคลอ้งกบั

กลุม่ลกูคา้ในภมูิภาคตา่ง ๆ ทั่วประเทศไทย  

• การพฒันาผลติภณัฑแ์ละบรกิาร — CPRD เช่ือวา่ปัจจยัท่ีดงึดดูลกูคา้ของธุรกิจคา้ปลกีของ CPRD คือการมี

ผลติภณัฑค์ณุภาพสงูและมีความหลากหลาย ทาํใหส้ามารถนาํเสนอการจบัจา่ยท่ีครบครนัในท่ีเดียวแก่ลกูคา้

ได ้(one-stop shop) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสว่นของกลยทุธด์า้นอาหารสดของ CPRD นัน้จะเนน้การจดัหา

อาหารสดจากแหล่งผลิตในพืน้ท่ีจากผูค้า้ในทอ้งถ่ิน โดยจัดส่งตรงถึงรา้นคา้เพ่ือรกัษาความสดใหม่และ

คุณภาพของอาหาร ตลอดจนมีอาหารสดหลากหลายชนิดวางจาํหน่ายในรา้นคา้ปลีกทุกรูปแบบ เพ่ือ

ตอบสนองความตอ้งการท่ีหลากหลายและแตกต่างของลกูคา้แต่ละกลุ่ม นอกจากนี ้CPRD ยงัมีการลงทนุ

พฒันาผลติภณัฑภ์ายใตต้รายี่หอ้ของรา้น (private label) มากขึน้สาํหรบัตลาดคา้ปลกีในไทยซึง่ CPRD เช่ือ

ว่าการนําเสนอผลิตภัณฑ์ภายใต้ตรายี่ห้อของร้าน (private label) นีจ้ะเพ่ิมทางเลือกในการเลือกซือ้

ผลิตภณัฑท่ี์คุม้ค่าคุม้ราคาใหแ้ก่ผูบ้ริโภค และยงัมีกลุม่ผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ ท่ี CPRD มีการปรบัปรุงไดแ้ก่ กลุม่

ผลิตภัณฑเ์พ่ือสุขภาพและความงาม และเครื่องใช้ภายในบา้น ทัง้นี ้นอกจากการปรบัปรุงคุณภาพของ

ผลิตภณัฑแ์ลว้ CPRD ยงัมุ่งปรบัปรุงสว่นประกอบอ่ืน ๆ ในรา้นคา้เพ่ือประสบการณใ์นการจบัจ่ายโดยรวมท่ี

ดียิ่งขึน้ รวมไปถึงเรื่องความสะอาดและความปลอดภยัในรา้นคา้ การเติมสินคา้ในชัน้วางใหร้วดเร็ว การ

แนะนาํสินคา้และการใหบ้ริการภายในรา้นคา้ และการใชเ้ทคโนโลยีเพ่ืออาํนวยความสะดวก เช่น จุดชาํระ

สนิคา้ดว้ยตนเอง (self-checkout) เป็นตน้  

• การปรบัโฉมและสรา้งความทนัสมยัแก่รา้นคา้ — CPRD ทาํการปรบัโฉมรา้นไฮเปอรม์ารเ์ก็ตของ CPRD ให้

ทนัสมยัและสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการท่ีเปลี่ยนแปลงไปของลกูคา้ใหด้ียิ่งขึน้ โดยทาํการลดขนาด

พืน้ท่ีรา้นไฮเปอรม์ารเ์ก็ตในสว่นท่ีจาํหน่ายเสือ้ผา้และอปุกรณเ์ครื่องใชล้ง และขยายพืน้ท่ีในสว่นของอาหาร

สดและผลิตภณัฑป์รุงอาหาร เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการท่ีเพ่ิมขึน้ของผลิตภณัฑใ์นกลุม่นี ้นอกจากนี ้

CPRD ยงัไดน้าํเทคโนโลยีและระบบ IT ใหม ่ๆ มาปรบัใช ้เพ่ือเพ่ิมความพงึพอใจในประสบการณก์ารจบัจ่าย
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ของลกูคา้ และเพ่ิมประสทิธิภาพการดาํเนินงานของรา้น โดยเปา้หมายในการปรบัโฉมและสรา้งความทนัสมยั

ของรา้นไฮเปอรม์ารเ์ก็ตทัง้หมดคือเพ่ือให ้CPRD สามารถดาํเนินธุรกิจใหม้ีประสิทธิภาพมากขึน้และบริการ

ลกูคา้ใหไ้ดร้บัความสะดวกมากยิ่งขึน้ 

• การใชแ้นวคิดรา้นคา้ภายใตแ้บรนด์ “Go Fresh” — CPRD มีการปรบัแบรนดร์า้น “ตลาด” ซึ่งเป็นรา้นใน

รูปแบบซูเปอรม์ารเ์ก็ต ดว้ยแบรนดใ์หมค่ือ “Go Fresh” และปรบัแบรนดร์า้นมินิซูเปอรม์ารเ์ก็ต เทสโก ้โลตสั 

เอ็กเพรส เป็นแบรนด ์“Lotus’s Go Fresh” โครงการปรบัแบรนดด์งักล่าวประกอบดว้ยการปรบัการจดัวาง

พืน้ท่ีจาํหน่ายสินคา้ในรา้นใหม ่โดยแนวคิดรา้น Go Fresh เป็นปัจจยัหลกัของกลยทุธ ์“เอาชนะดว้ยสินคา้ท่ี

สดใหม่” (“Winning with Fresh”) ของ CPRD ทัง้นี ้รา้น Go Fresh ของ CPRD จะเนน้ในเรื่องการนาํเสนอ

สินคา้อาหารสดทัง้ท่ีจาํหน่ายในรูปแบบตกัชั่งและรูปแบบแพ็ค และจัดวางตาํแหน่งทางการตลาดของรา้น

เป็นรา้นใกลบ้า้นเพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการจับจ่ายสินคา้อาหารสด โดยรา้น Go Fresh จะเนน้รูป

โฉมและบรรยากาศของรา้นท่ีเป็นเสมือนตลาดสดสมยัใหม ่และวางจาํหนา่ยอาหารสดท่ีมีคณุภาพเพ่ือนาํไป

ปรุงอาหารและใชใ้นครวัเรอืนประจาํวนัของลกูคา้ 

• รา้นรูปแบบมินซูิเปอรม์ารเ์ก็ตของ CPRD — จะมีการวางจาํหนา่ยสนิคา้อปุโภคบรโิภคท่ีหลากหลายกวา่รา้น

สะดวกซือ้ทั่วไป และ CPRD ยงัมุ่งสรา้งความพึงพอใจในการจบัจ่ายใหแ้ก่ลกูคา้ดว้ยการเปิดเคานเ์ตอรร์า้น

กาแฟแบรนด ์Jungle Café รวมถึงบริการชอ้ปป้ิงผ่านมือถือ โดยสาขารา้นท่ีมีขนาดเล็กท่ีสามารถปรบัพืน้ท่ี

จาํหน่ายสินคา้ใหร้องรบัการจาํหน่ายสินคา้ไดม้ากขึน้จะไดร้บัการยกระดบัและปรบัแบรนดใ์หม่เป็นรา้น 

มินิซูเปอรม์ารเ์ก็ตภายใตแ้บรนด ์“Lotus’s Go Fresh” ปัจจุบนั CPRD มีแผนทาํการปรบัใชแ้นวคิดรา้นคา้ 

แบรนด ์“Go Fresh” โดยคาดว่าจะปรบัแบรนดร์า้นจาํนวนประมาณ 1,000 สาขา ใหเ้สร็จสิน้ภายในสิน้ปี 

2564 และปรบัแบรนดร์า้นคา้ท่ีเหลอืในประเทศไทยใหเ้สรจ็สิน้ภายในสิน้ปี 2565 ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 

2564 CPRD ไดป้รบัรา้นคา้เป็นแบรนด ์“Go Fresh” ไปแลว้จาํนวน 343 แหง่  

• การขยายสาขาใหค้รอบคลุมพืน้ที่ — เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับรา้นคา้ปลีกแบบดัง้เดิมซึ่งมีอตัราการ

เขา้ถึงผูบ้ริโภคสงูทั่วประเทศ ซึ่งรวมถึงพืน้ท่ีท่ีไมม่ีรา้นคา้ของ CPRD ตัง้อยู่ ดงันัน้ เพ่ือใหร้า้นคา้ของ CPRD 

สามารถเข้าถึงและให้บริการผู้บริโภคได้มากขึน้ รวมถึงตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีขึน้  

CPRD วางแผนเปิดสาขารา้นในพืน้ท่ีท่ียงัไม่มีรา้นคา้ของ CPRD โดยตามแผนการขยายสาขารา้นดงักล่าว 

CPRD ตัง้เป้าท่ีจะเปิดรา้นไฮเปอรม์ารเ์ก็ตสาขาใหม่ 4 ถึง 6 แห่ง ซูเปอรม์ารเ์ก็ตสาขาใหม่ 10 แห่ง และ 

มินิซูเปอรม์ารเ์ก็ตสาขาใหม ่250 แหง่ตอ่ปีภายในช่วงสามปีขา้งหนา้  

• การเร่งการจําหน่ายสินคา้ออนไลน์โดยใชป้ระโยชน์จากเครือข่ายรา้นคา้ทั่วประเทศ — ดว้ยระบบชอ้ปป้ิง

ออนไลน ์GHS CPRD ตัง้เปา้ท่ีจะขยายบรกิารออนไลนเ์พ่ิมเติมจากรา้นไฮเปอรม์ารเ์ก็ต 89 สาขาท่ีใหบ้รกิาร

ออนไลนใ์นพืน้ท่ีกรุงเทพในปัจจบุนั เป็นกวา่ 2,000 สาขาทั่วประเทศภายในสิน้ปี 2565 ซึง่รวมถึงรา้นคา้ปลกี

ขนาดกลางและขนาดเล็กภายใตแ้บรนด ์“Go Fresh” โดยลูกคา้ของ CPRD ในประเทศสามารถเลือกรบั

สนิคา้ท่ีสั่งทางออนไลนแ์บบจดัสง่ดว่น (on-demand) จดัสง่ในวนัถดัไป (next-day delivery) หรือสั่งซือ้และ

รบัเอง (click-and-collect) ท่ีสาขาทั่วประเทศ โดยระบบชอ้ปป้ิงออนไลน ์GHS จะไดร้บัการสนบัสนนุดว้ย

ระบบ IT ใหม่ ๆ อย่างต่อเน่ือง รวมไปถึงการอพัเกรดระบบทาํงานสาํคญัสาํหรบัแอพพลิเคชั่น (application) 

ของลูกคา้ ระบบจัดการคาํสั่งซือ้ ระบบจัดการการเขา้รบัและจัดส่งสินคา้ นอกจากนี ้CPRD ยงัไดม้ีการ

ร่วมมือกับผูใ้หบ้ริการออนไลนช์ัน้นาํภายนอกอ่ืน ๆ เช่น Shopee  Lazada  Grab และ Food Panda เพ่ือ

เสรมิความแข็งแกรง่ในช่องทางออนไลนข์อง CPRD   
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• การเปิดตวัธุรกิจใหม่เพือ่เพิ่มความพงึพอใจในการจบัจ่ายในรา้นคา้ — CPRD เห็นวา่การนาํเสนอผลติภณัฑ์

อาหารและเครื่องดื่มจะช่วยผลกัดนัปริมาณลกูคา้ท่ีเขา้รา้นใหเ้พ่ิมมากขึน้ได ้ดงันัน้ CPRD จึงมีกลยทุธท่ี์จะ

นาํรา้นกาแฟ ซึ่งเป็นจุดท่ีลูกคา้มีความตอ้งการในการใช้บริการเพ่ิมมากขึน้ มาเป็นจุดท่ีดึงดูดและสรา้ง

ประสบการณใ์หก้บัลกูคา้ท่ีมาใชบ้ริการรา้นคา้ปลีก ดงันัน้ CPRD จึงไดเ้ปิดใหบ้ริการรา้นกาแฟแบรนดใ์หม่

คือ Jungle Café และ Arabitia ของ CPRD เพ่ือจาํหน่ายกาแฟคุณภาพสงูในราคาท่ีคุม้ค่า ในรา้นคา้ปลีก

รูปแบบตา่ง ๆ ของ CPRD โดยแผนงานในปัจจบุนัคือ การจดัวางเคานเ์ตอรร์า้นกาแฟ Jungle Café เป็นรา้น

ย่อยในรา้นคา้ปลีก หรืออยู่ในพืน้ท่ีสว่นหนา้ของมินิซูเปอรม์ารเ์ก็ตและซูเปอรม์ารเ์ก็ตของ CPRD หรือรวมถึง

ตัง้เป็นรา้นกาแฟเดี่ยว (stand-alone) สาํหรบัแบรนดร์า้น Arabitia ในรา้นคา้รูปแบบไฮเปอรม์ารเ์ก็ตของ 

CPRD ทัง้นี ้นอกจากรา้นกาแฟแลว้ CPRD ยงัมุ่งพฒันาธุรกิจคา้ปลีกตามแนวโนม้การบริโภคอาหารและ

เครือ่งดื่มใหม ่ๆ เพ่ือดงึดดูลกูคา้เขา้รา้นใหม้ากขึน้ นอกจากนี ้CPRD ยงัจะใชป้ระโยชนจ์ากการเป็นพนัธมิตร

ทางธุรกิจกบักลุม่ทรูในการวางจาํหน่ายผลิตภณัฑอิ์เล็กทรอนิกสใ์นรา้นคา้รายละเอียดเป็นไปตามท่ีปรากฎ

ในหวัขอ้สนิคา้ทั่วไปดา้นลา่ง   

ผลติภณัฑส์าํหรบัการคา้ปลกีในประเทศไทย  

ปัจจยัหลกัในความสาํเร็จของธุรกิจคา้ปลีกในประเทศไทยของ CPRD คือ การนาํเสนอผลิตภณัฑท่ี์มีความ

หลากหลายในรา้นคา้ของ CPRD โดยผลติภณัฑห์ลกัของ CPRD แบง่ออกไดเ้ป็น กลุม่อาหารสด สนิคา้อปุโภคบริโภค

ท่ีเป็นอาหาร สินคา้อุปโภคบริโภคท่ีไม่ใช่อาหาร สินคา้ทั่วไป สรุาและยาสบู และเสือ้ผา้ ทัง้นี ้CPRD จาํหน่ายกลุม่

สนิคา้ดงักลา่วภายใตแ้บรนดช์ัน้นาํทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ รวมถึงแบรนดส์ินคา้ของผูป้ระกอบการขนาดกลาง

และขนาดย่อย (SME) และสินค้าท่ีเป็นตรายี่ห้อของร้าน (private label) ของ CPRD อีกหลายรายการ โดยมี

รายละเอียด ดงัตอ่ไปนี ้ 

• อาหารสด — อาหารสดคือกลุม่ผลิตภณัฑห์ลกัของ CPRD และเป็นกลุม่สินคา้ท่ีเติบโตอยา่งรวดเร็วในธุรกิจ

คา้ปลีกของ CPRD กลุ่มผลิตภณัฑอ์าหารสดประกอบดว้ย เนือ้สตัวแ์ละอาหารทะเล (หมู สตัวปี์ก เนือ้ววั  

ไขไ่ก่ ปลา และกุง้) ผกัและผลไม ้ผลติภณัฑจ์ากนม (นมสด โยเกิรต์ และชีส) ไข ่อาหารพรอ้มปรุงและอาหาร

พรอ้มรบัประทาน ผลติภณัฑเ์บเกอรี ่และอาหารแช่แข็ง (เนือ้สตัวแ์ช่แข็งพรอ้มปรุงและพรอ้มรบัประทาน และ

ไอศกรมี) CPRD มุง่นาํเสนอผลติภณัฑอ์าหารสดคณุภาพสงูในราคาท่ีหาซือ้ได ้โดย CPRD ไดท้าํการคดัเลอืก

ผลติภณัฑอ์ยา่งพิถีพิถนัเพ่ือจาํหนา่ยผลติภณัฑค์ณุภาพสงูสดุ และเพ่ือใหม้ั่นใจวา่ผลติภณัฑข์อง CPRD นัน้

ปลอดภยัในการบริโภคและเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีใชบ้งัคบัทกุประการ อีกทัง้ CPRD ยงัใช้

ประโยชน์จากระบบงานห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) ในการสรา้งความสัมพันธ์อันดี และเสริมสรา้ง

ศกัยภาพของ CPRD ในการจดัหาสินคา้และวตัถดุิบโดยตรงกบัเกษตรกรและผูผ้ลิตและจดัจาํหน่ายสินคา้

ทอ้งถ่ิน  CPRD ยงัไดม้ีการพฒันากลุ่มผลิตภัณฑอ์าหารสดเพ่ิมมูลค่าท่ีหลากหลายเพ่ือตอบสนองความ

ตอ้งการของลกูคา้ เช่น เนือ้หมกั อาหารพรอ้มปรุงผลิตจากเนือ้สตัว ์และอาหารพรอ้มรบัประทานผลิตจาก

เนือ้สตัว ์รวมถึงนวตักรรมดา้นผลติภณัฑ ์เช่น เนือ้สงัเคราะห ์(plant-based meat) เป็นตน้ 

• สนิคา้อปุโภคบรโิภค – ประกอบดว้ยสนิคา้อปุโภคบรโิภคทีเ่ป็นอาหาร และสนิคา้อปุโภคบรโิภคทีไ่ม่ใช่อาหาร  

• สินคา้อุปโภคบริโภคที่เป็นอาหาร – ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑป์รุงอาหาร (นํา้มนัปรุงอาหาร ซอส 

เครื่องปรุงรส) เครือ่งดื่ม (นํา้ดื่ม นํา้หวาน นํา้ผลไม ้กาแฟ ชา) อาหารแหง้ (ขา้วสาร บะหมี่ ธัญพืช) 

นมพาสเจอไรส ์และนมท่ีผลติจากพืช ผลติภณัฑส์าํหรบัทารก (นมผง และอาหาร) ขนมหวาน (ขนม

ปังกรอบ ของว่าง ลูกอม) ผลิตภัณฑอ์าหารเสริม อาหารบรรจุกระป๋อง เครื่องทาํขนมอบ สินคา้
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อปุโภคบรโิภคท่ีเป็นอาหารท่ีคดัสรรมาอยา่งดีของ CPRD มีการวางจาํหนา่ยในช่องทางจดัจาํหนา่ย

หลายรูปแบบ เป็นสนิคา้ในหลายระดบัราคา หลากหลายตราสนิคา้ รวมถึงสนิคา้นาํเขา้ ทัง้นี ้CPRD 

มีการประสานงานอย่างใกลชิ้ดกบัผูผ้ลิตและจดัจาํหน่ายสินคา้ในตา่งประเทศเพ่ือจดัหาสินคา้เพ่ือ

ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้และขยายกลุม่สินคา้ใหห้ลากหลายยิ่งขึน้ อีกทัง้ CPRD ไดส้รา้ง

ความสมัพนัธ์อนัดีกบัผูผ้ลิตและจดัจาํหน่ายสินคา้ในประเทศในการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ เพ่ือ

เสรมิคณุภาพของสนิคา้และสรา้งความแตกตา่งในการแขง่ขนัของ CPRD   

• สนิคา้อปุโภคบรโิภคทีไ่ม่ใช่อาหาร – ประกอบดว้ย ผลติภณัฑเ์พ่ือสขุภาพและความงาม (แชมพ ูสบู่ 

ยาสฟัีน โลชั่น เครือ่งสาํอาง ยา) ผลติภณัฑใ์นครวัเรอืน (ผงซกัฟอก นํา้ยาปรบัผา้นุม่ นํา้ยาลา้งจาน 

นํา้ยาทาํความสะอาดพืน้ ยาฆ่าแมลง) กระดาษ (กระดาษชาํระ กระดาษทาํความสะอาดใน

ครวัเรือน กระดาษเช็ดหนา้ ผา้อนามยั และผา้ออ้มผูใ้หญ่) ผลิตภณัฑส์าํหรบัทารก (ผา้ออ้มทารก 

และเครื่องใชส้าํหรบัเด็กทารก) อาหารสตัวเ์ลีย้งและเครื่องใชส้ตัวเ์ลีย้ง และผลิตภณัฑส์าํหรบักิจ

ทางศาสนา โดย CPRD มุง่จาํหนา่ยสนิคา้หลากหลายชนิดภายใตต้ราสนิคา้ชัน้นาํ ซึง่จดัซือ้โดยตรง

จากผู้ผลิตทั้งหมด เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าร้านค้าปลีกทุกรูปแบบท่ี CPRD 

ดาํเนินงาน โดย CPRD มีการร่วมมือและความสมัพันธ์อันดีในหลายดา้นกับผูค้า้สินคา้อุปโภค

บรโิภคท่ีไมใ่ช่อาหารระดบัโลกมากมายเพ่ือสรา้งคณุคา่ในผลติภณัฑแ์ละบรกิารแก่ลกูคา้ 

• สินคา้ทั่วไป — สินค้าทั่วไปประกอบด้วยสินคา้กลุ่มต่าง ๆ รวมถึงผลิตภัณฑส์าํหรับบา้น เช่น ของเล่น  

เครือ่งเขียน อปุกรณกี์ฬา อปุกรณใ์นหอ้งนํา้ เครือ่งนอน เฟอรนิ์เจอร ์กระเป๋า กลอ่งเก็บของพลาสติก อปุกรณ์

ทาํครวั อุปกรณเ์ก่ียวกบัรถยนต ์อุปกรณไ์ฟ สินคา้ปรบัปรุงบา้นท่ีตอ้งประกอบและติดตัง้ดว้ยตนเอง (DIY) 

โดย CPRD วางจาํหนา่ยสินคา้คณุภาพสงูสาํหรบัการใชใ้นชีวิตประจาํวนั รวมถึงสินคา้ชนิดต่าง ๆ  ท่ีเป็นตรา

ยี่ห้อของรา้น (private label) ในกรณีท่ีไม่มีตราสินคา้ชั้นนาํวางจาํหน่ายสาํหรับสินคา้ชนิดนัน้ ๆ ดังนัน้ 

CPRD จึงสามารถสรา้งความแตกต่างและเพ่ิมมลูค่าผลิตภณัฑผ์่านตรายี่หอ้ของรา้น (private label) ทัง้นี ้

CPRD ยังมุ่งเน้นการจําหน่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์สาํหรับการปรุงอาหารเพ่ือให้สอดคลอ้งกับการจําหน่าย

ผลติภณัฑอ์าหารโดยรวมของ CPRD และมกีารปรบัเพ่ิมพืน้ท่ีจาํหนา่ยสนิคา้ในรา้นคา้เพ่ือสรา้งยอดขายใหม้ี

ประสิทธิภาพสงูสดุและตอบสนองต่อแนวโนม้การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการจับจ่ายของผูบ้ริโภค ทัง้นี ้

สินคา้ทั่วไปยงัรวมถึงผลิตภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้า เช่น โทรทศัน ์เครื่องใชไ้ฟฟ้าขนาดใหญ่ (ตูเ้ย็น เครื่องซกัผา้) 

เครือ่งใชไ้ฟฟา้ขนาดเลก็ (หมอ้หงุขา้ว หมอ้ไฟฟา้ พดัลม เครือ่งปรบัอากาศ กาตม้นํา้ เครือ่งป้ิงขนมปัง เตารดี 

เครื่องดูดฝุ่ น เครื่องเป่าผม) นอกจากนี ้CPRD จะทาํการร่วมมือกับกลุ่มทรูเพ่ือจาํหน่ายโทรศัพทม์ือถือ  

ซิมการด์ อุปกรณ์สาํหรบัโทรศัพท ์และผลิตภัณฑส์าํหรบับา้นท่ีเก่ียวขอ้งกับอินเตอรเ์น็ต เช่น หลอดไฟ

อจัฉริยะ ปลั๊กไฟฟ้า และเครื่องควบคุมอุณหภูมิ และจะร่วมมือพฒันากับกลุ่มทรูในการใหบ้ริการปรึกษา

สขุภาพทางไกล ซึง่ลกูคา้สามารถปรกึษากบัแพทยท์างระบบออนไลนท่ี์รา้นคา้ 

• สรุาและยาสูบ – กลุม่ผลิตภณัฑส์รุาและยาสบู ไดแ้ก่ เบียรท่ี์ผลิตในประเทศและนาํเขา้ ไวน ์และเหลา้ และ

ผลติภณัฑย์าสบูหลากหลายประเภทสาํหรบัรา้นคา้แตล่ะรูปแบบ 

• เสือ้ผา้ — สินคา้เสือ้ผา้ ไดแ้ก่ เสือ้ผา้สาํหรบัสวมใสป่ระจาํวนั โดยเนน้เสือ้ผา้ท่ีจาํเป็นในชีวิตประจาํวนัและ

สวมใสส่บายสาํหรบัสมาชิกทกุคนในครอบครวั 

นอกจากการจาํหนา่ยตราสนิคา้ของบคุคลภายนอกแลว้ CPRD ยงัมีผลติภณัฑก์วา่ 1,000 รายการครอบคลมุ

ทกุกลุม่ผลติภณัฑภ์ายใตต้รายี่หอ้ของรา้น (private label) โดยแบง่ออกเป็นสามกลุม่ดงัตอ่ไปนี ้ 
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• “Lotus’s” – เป็นตราสินคา้เฉพาะหลกั (core brand) ของ CPRD ท่ีใช้กับสินคา้กลุ่มต่าง ๆ ซึ่งเป็นสินคา้

คณุภาพสงูในราคาท่ีคุม้คา่ 

• “คุม้คา่” – เป็นตราสนิคา้เฉพาะระดบัพืน้ฐาน (entry-level brand) สาํหรบัสนิคา้ท่ีจาํเป็นในชีวิตประจาํวนั ให้

ความประหยดัเหมาะสมกบัการใชส้อยในราคาท่ีคุม้คา่ และ  

• “Prestigo” – เป็นตราสินคา้เฉพาะระดับพรีเมียม (premium brand) สาํหรบัสินคา้คุณภาพสูงในราคาท่ี

เหมาะสม โดยเฉพาะอยา่งยิ่งสนิคา้กลุม่อาหารและของใชใ้นครวั 

ปัจจบุนั CPRD อยูร่ะหวา่งการปรบัเปลีย่นจากตราสนิคา้ของ “Tesco” ท่ีเคยใชใ้นช่วงท่ียงัเป็นกิจการภายใต ้

Tesco เพ่ือปรับมาใช้ตรายี่ห้อของรา้น (private label) ดังกล่าวข้างต้น โดยเมื่อเร็ว ๆ นี ้CPRD ได้เสร็จสิน้การ

ปรบัเปลี่ยนมาใชต้ราสินคา้ “Lotus’s” กับผลิตภณัฑก์ลุ่มอาหารสด และ CPRD จะเริ่มเปิดตวัแคมเปญส่งเสริมตรา

ยี่ห้อของรา้น (private label) ตราใหม่ในภาพรวมเพ่ือสรา้งความรับรูใ้นตรายี่ห้อของรา้น (private label) ให้กับ

ผูบ้ริโภคในเดือนสิงหาคม 2564 และคาดวา่จะมีการปรบัเปลีย่นสูต่รายี่หอ้ของรา้น (private label) ตราใหมอ่ยา่งเต็ม

รูปแบบกบักลุม่ผลติภณัฑท่ี์ไมใ่ช่อาหารภายในสิน้ปี 2564 นี ้

นอกจากนี ้CPRD ยงัมีการพฒันาตรายี่หอ้ของรา้น (private label) ใหม่ ๆ สาํหรบัสินคา้กลุม่อ่ืน ๆ เช่น ตรา 

“Momento” สาํหรบัผลิตภณัฑใ์นบา้น ตรา “Aliv” สาํหรบัผลิตภณัฑส์ขุภาพและความงาม และตราสินคา้ “MeStyle” 

สาํหรบัผลติภณัฑเ์สือ้ผา้  

สาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2564 ยอดขายของผลิตภณัฑต์รายี่หอ้ของรา้น (private label) คิดเป็น

มากกว่ารอ้ยละ 20.0 ของรายไดจ้ากการขายของ CPRD ในประเทศไทย ทัง้นี ้ในการพฒันาผลิตภณัฑต์รายี่หอ้ของ

รา้น (private label) นัน้ CPRD จะเลือกกลุ่มผลิตภณัฑท่ี์มีขนาดตลาดใหญ่ มีศกัยภาพการเติบโตสงู มีตราสินคา้

หลากหลายสาํหรบัผลิตภณัฑใ์นตลาด และมีโอกาสในการท่ี CPRD จะสรา้งความโดดเด่นใหผ้ลิตภณัฑใ์นตรายี่หอ้

ของรา้น (private label) 

CPRD วางแผนท่ีจะสรา้งความแข็งแกร่งดา้นคุณภาพของผลิตภณัฑท์ั่วไปของ CPRD ในตลาดคา้ปลีกใน

ประเทศไทย รวมถึงกลุม่ผลิตภณัฑอ์าหารเพ่ือสขุภาพและสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสขุภาพ เพ่ือมุ่งจบักลุม่ลกูคา้ท่ีหนัมา

สนใจเรือ่งสขุภาพเพ่ิมมากขึน้ ทัง้นี ้CPRD ประสงคจ์ะรวมกลยทุธด์า้นผลติภณัฑก์บัธุรกิจคา้ปลกีในประเทศมาเลเซีย 

เพ่ือให้มีการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ในตรายี่ห้อของรา้น (private label) ของ CPRD ข้ามตลาด และใช้แหล่งจัดหา

ผลิตภัณฑร์่วมกัน โดย CPRD มีเป้าหมายในการปรบัผลิตภัณฑแ์ละกลุ่มผลิตภัณฑใ์นประเทศไทยและประเทศ

มาเลเซียใหส้อดคลอ้งกนั และใชก้ลุม่ผลิตภณัฑร์ว่มกนัโดยไม่กระทบต่อการตอบสนองต่อความตอ้งการเฉพาะของ

ลกูคา้ในแตล่ะประเทศ 

ตารางตอ่ไปนีแ้สดงรายไดจ้ากการคา้ปลกีแบง่ตามชนิดของผลติภณัฑใ์นธุรกิจคา้ปลกีของ CPRD ในประเทศ

ไทยสาํหรบัรอบระยะเวลาท่ีระบ ุ 
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  ปีสิน้สุดวันที ่28 กุมภาพันธ ์  

  2563  ร้อยละ  2564  ร้อยละ  

  (ยงัไม่ตรวจสอบ)  

  (หนว่ย ลา้นบาท ยกเวน้ทีเ่ป็นรอ้ยละ)  

รายได้จากการค้าปลีกในประเทศไทย           

สินคา้อปุโภคและบรโิภค .............................   98,565  57.3  92,985  56.9  

อาหารสด ..................................................   31,757  18.4  33,425  20.4  

ผลิตภณัฑท์ั่วไป .........................................   18,383  10.7  16,035  9.8  

สรุาและยาสบู ............................................   15,669  9.1  15,251  9.3  

เสือ้ผา้ .......................................................   7,767  4.5  5,881  3.6  

รายไดจ้ากการจดัส่งสินคา้ และอ่ืน ๆ10

11 ..........   22  0.0  6  0.0  

รายได้จากการค้าปลีกรวมในประเทศไทย ..   172,163  100.0  163,583  100.0  

(หกัดว้ย) รายไดอ่ื้น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจคา้

ปลีก11

12 .............................................................   (837)    (621)    

รายได้จากการขาย ...................................   171,326    162,962    

ลูกคา้ธุรกจิคา้ปลกีในประเทศไทย  

ลกูคา้ธุรกิจคา้ปลกีในประเทศไทยของ CPRD มีความหลากหลายทัง้ช่วงอาย ุรายได ้และขนาดครวัเรอืน โดย 

CPRD เห็นวา่จดุเดน่หลกัของ CPRD ในการดงึดดูลกูคา้ไดแ้ก่  

• ทศันคติของลกูคา้ท่ีมีตอ่ผลติภณัฑข์อง CPRD วา่เป็นผลติภณัฑท่ี์มีความคุม้คา่คุม้ราคา  

• ความไวว้างใจท่ีลกูคา้มีตอ่แบรนดข์อง CPRD เช่น ในปี 2564 CPRD ภายใตแ้บรนด ์Lotus’s ไดร้บัการโหวต

ใหเ้ป็นแบรนดร์า้นคา้สนิคา้อปุโภคบริโภคท่ีไดร้บัการไวว้างใจมากท่ีสดุเป็นลาํดบัท่ีสองในประเทศไทยจาก

การสาํรวจความคิดเห็นของผูบ้รโิภคท่ีมีตอ่ภาพลกัษณข์องแบรนด ์โดยบรษัิท อิปซอสส ์(ไทยแลนด)์ จาํกดั  

• ความทุม่เทของ CPRD ในดา้นการใหบ้รกิารลกูคา้ และการมีสว่นรว่มในชมุชนทอ้งถ่ิน  

CPRD มีแผนท่ีจะใชป้ระโยชนจ์ากจดุเดน่ดงักลา่วของ CPRD ในการเขา้ถึงลกูคา้ใหม้ากขึน้ โดยเฉพาะกลุม่

ลกูคา้ท่ีมีอายนุอ้ยลง 

CPRD มีการวิเคราะหข์อ้มลูลกูคา้แบบเจาะลกึเพ่ือใหม้ีความเขา้ใจถึงลกูคา้ของ CPRD มากขึน้ โดย CPRD 

ใชชุ้ดขอ้มลูท่ีมีความละเอียดซึ่งครอบคลมุการซือ้ของลกูคา้มากกว่า 600 ลา้นรายการต่อปี จากลกูคา้ท่ีเป็นสมาชิก

คลบัการด์เกือบ 9 ลา้นราย CPRD ไดว้า่จา้งผูใ้หบ้รกิารภายนอกท่ีมช่ืีอเสยีงและประสบการณส์งูในการวเิคราะหข์อ้มลู

                                                      
11 โดยส่วนใหญ่ประกอบไปดว้ยรายไดจ้ากการจดัส่งสินคา้ 

12  รายไดอ้ื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธรุกิจคา้ปลีกประกอบไปดว้ยรายไดจ้ากการฝากขาย รายไดจ้ากการจดัส่งสินคา้ และส่วนลดสาํหรบัพนกังานจาก

ธรุกิจคา้ปลีกของ CPRD  
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ของลูกคา้เชิงวิทยาศาสตร ์โดยผูใ้หบ้ริการภายนอกดังกล่าวยังใหบ้ริการเทคโนโลยีซอฟตแ์วรท่ี์ทันสมัย และให้

คาํปรึกษาแก่ CPRD ในการทาํความเขา้ใจพฤติกรรมของลูกคา้ ตลอดจนแรงจูงใจในการจับจ่าย และนาํขอ้มูล

ดงักล่าวมาพฒันาเป็นกลยทุธเ์พ่ือคาดการณรู์ปแบบการจบัจ่ายของลกูคา้ในอนาคต ทัง้นี ้CPRD สามารถใชข้อ้มลู

จากการวิเคราะหด์งักลา่วเพ่ือสรา้งประสบการณใ์นการจบัจ่ายท่ีลกูคา้พึงพอใจ เพ่ือท่ีจะไดม้าซึง่ลกูคา้ใหมแ่ละรกัษา

ลกูคา้เดิมไว ้รวมถึงในการคดัสรรผลิตภณัฑส์าํหรบัลกูคา้ อีกทัง้ CPRD ยงัมีการวิเคราะหข์อ้มูลลกูคา้เพ่ือกาํหนด 

กลยทุธด์า้นราคาและการสง่เสรมิการขายท่ีสรา้งคณุคา่ใหแ้ก่ลกูคา้อีกดว้ย   

ในการสรา้งและรกัษาความสมัพนัธก์บัลกูคา้ CPRD ไดน้าํเสนอรายการสมาชิกบตัรคลบัการด์เพ่ือใหล้กูคา้

สะสมคะแนนในการจบัจ่ายท่ีรา้นคา้ของ CPRD โดยขอ้มลูจากการวิจยัพบวา่ลกูคา้ท่ีเป็นสมาชิกคลบัการด์มีแนวโนม้

การจับจ่ายสินคา้มากกว่าลกูคา้ท่ีไม่เป็นสมาชิกทัง้ในแง่มลูค่าการซือ้สินคา้รวมและปริมาณการซือ้สินคา้แต่ละครัง้  

ณ วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ ์2564 CPRD มีสมาชิกคลบัการด์ราว 16 ลา้นรายในประเทศไทย โดยในจาํนวนนีม้ากกวา่รอ้ย

ละ 50 เป็นสมาชิกท่ีมีการจบัจ่ายสินคา้อยู่เป็นประจาํ (active user) นอกจากนี ้CPRD ยงัมีคลบัการด์แอพพลิเคชั่น 

(application) สาํหรบัสมาชิกเพ่ือใชแ้ทนบตัรคลบัการด์ และใหข้อ้มลูแก่สมาชิกทัง้คปูองสว่นลดเฉพาะสมาชิก และ

รายการสง่เสริมการขายอ่ืน ๆ แอพพลิเคชั่น (application) ดงักล่าว ยงัสามารถใชเ้ป็นสื่อในการสื่อสารโดยตรงกบั

ลกูคา้ และ CPRD ยงัคงพฒันารายละเอียดอ่ืน ๆ ในคลบัการด์แอพพลิเคชั่นเพ่ือความสะดวกในการใชง้านของลกูคา้ 

สทิธิประโยชนท่ี์เพ่ิมขึน้ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของลกูคา้ผูใ้ชง้านแตล่ะคน โดยมีการเปิดตวัโปรแกรมสมาชิก

ใหม ่(loyalty scheme) ไปพรอ้ม ๆ กบัการปรบัแบรนด ์Lotus’s  

ระบบการกระจายสนิคา้และเครือข่ายงานดา้นโลจิสติกส ์(distribution and logistics network) ของธุรกิจคา้ปลีกใน

ประเทศไทย  

ปัจจยัหลกัในกลยทุธค์า้ปลกีของ CPRD คือการปรบัปรุงระบบงานห่วงโซอ่ปุทาน (supply chain) ระบบการ

กระจายสนิคา้และเครอืขา่ยงานดา้นโลจิสติกส ์(distribution and logistics network) ของ CPRD ใหเ้กิดประสทิธิภาพ

สงูสุด ซึ่งจะช่วยบริหารจัดการใหร้ะดับสินคา้คงคลงัในรา้นคา้ทัง้หมดอยู่ในระดบัท่ีเพียงพอและเหมาะสม ทาํให้

ผลิตผลและสินคา้ท่ีเน่าเสียไดย้งัคงมีความสดใหม่และดาํรงคุณภาพสงูสดุไวไ้ด ้และทาํให ้CPRD สามารถนาํเสนอ

สนิคา้ท่ีคุม้คา่คุม้ราคาตอ่ลกูคา้โดยยงัสามารถคงรกัษาอตัรากาํไรไวไ้ด ้ 
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ระบบงานห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) เริ่มจากการขนส่งสินคา้ของผูผ้ลิตและจัดจาํหน่ายสินคา้ของ 

CPRD โดย DHL และ Linfox ซึ่งเป็นบริษัทโลจิสติกสร์ะหว่างประเทศท่ีใหบ้ริการหน่วยรถบรรทุกสินคา้ ไปยงัศูนย์

กระจายสินคา้ท่ีใชเ้ทคโนโลยีท่ีทนัสมยัของ CPRD เพ่ือคดัแยกและกระจายสินคา้ไปยงัรา้นคา้ของ CPRD เน่ืองจาก

การขยายตวัอย่างรวดเร็วของยอดขายทางช่องทางออนไลน ์CPRD กาํหนดใหศ้นูยก์ระจายสนิคา้บางแห่งทาํหนา้ท่ี

จัดเก็บและกระจายสินคา้ออนไลน์โดยตรง CPRD ยงัใช้ประโยชนจ์ากเครือข่ายรา้นคา้ท่ีมีอยู่ทั่วประเทศในการ

จาํหน่ายและจัดส่งสินคา้ออนไลนจ์ากรา้นคา้สู่ผูซ้ือ้ปลายทางโดยตรง (last-mile delivery) ทาํให ้CPRD มีความ

ไดเ้ปรยีบเชิงแขง่ขนัเหนือคูแ่ขง่คา้ปลกีทางออนไลนอ่ื์น ๆ  

CPRD ยังมุ่งพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานของระบบการกระจายสินค้าและเครือข่ายงานด้าน 

โลจิสติกส์ (distribution and logistics network) ของ CPRD อย่างต่อเน่ือง ตัวอย่างเช่น การใช้ประโยชน์จาก

ระบบงานโลจิสติกสแ์บบ “HLE Hub & Spoke” สาํหรบัการจดัสง่สนิคา้ถึงบา้นของลกูคา้ โดยระบบนีจ้ะกาํหนดใหร้า้น

ไฮเปอรม์ารเ์ก็ตบางแหง่นอกเหนือจากศนูยก์ระจายสนิคา้ทาํหนา้ท่ีเป็นศนูยจ์ดัเก็บสนิคา้ประเภทเครือ่งใชไ้ฟฟา้ขนาด

ใหญ่ (white goods) และเมื่อมีการสั่งซือ้จะมีการจดัจา้งผูใ้หบ้ริการภายนอกเขา้รบัสินคา้และจดัสง่ใหล้กูคา้โดยตรง 

ระบบงานนีช้่วยให ้CPRD เพ่ิมขีดความสามารถในการจดัสง่สินคา้และช่วยสนบัสนนุกลยทุธข์ยายธุรกิจคา้ปลีกผา่น

ช่องทางออนไลนข์อง CPRD นอกจากนี ้CPRD ยังใช้ระบบงานโลจิสติกสแ์บบ “Bakery Hub & Spoke” สาํหรบั

ผลิตภณัฑเ์บเกอรี่ โดยกาํหนดใหร้า้นไฮเปอรม์ารเ์ก็ต 6 แห่งของ CPRD เป็นศนูยผ์ลิตสินคา้เบเกอรี่ ซึ่งจะมีเชฟดา้น 

เบเกอรี่และพนกังานสนบัสนนุอยู่ในไฮเปอรม์ารเ์ก็ตดงักล่าว และจะทาํการขนสง่สินคา้เบเกอรี่โดยตรงไปยงัรา้นคา้ 

อ่ืน ๆ ของ CPRD โดยไม่ตอ้งผ่านศนูยก์ระจายสินคา้ ซึ่งเป็นระบบงานท่ีช่วยปรบัปรุงคณุภาพของผลิตภณัฑเ์บเกอรี่ 

และลดการเนา่เสยีของสนิคา้  

ณ วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ ์2564 CPRD มีศนูยก์ระจายสินคา้ 8 แห่งในประเทศไทย มีพืน้ท่ีอาคารรวมประมาณ 

277,000 ตร.ม. และมีอตัราการกระจายสินคา้ออกประมาณ 950,000 ลงัต่อวนั และศนูยก์ระจายสินคา้ออนไลนห์นึง่

แห่งซึ่งมีพืน้ท่ีอาคาร 10,364 ตร.ม.และมีอตัราการกระจายสินคา้ออกประมาณ 200 คาํสั่งซือ้ต่อวนั ตารางต่อไปนี ้

แสดงถึงรายละเอียดหลกัของศนูยก์ระจายสนิคา้และศนูยก์ระจายสนิคา้ออนไลนข์อง CPRD 

ศูนยก์ระจายสินค้า ทีต่ัง้และรายละเอียด พืน้ทีอ่าคาร  
(ตร.ม.) 

ประมาณการกาํลังการ
กระจายสินค้าออก 

อัตราประมาณการการใช้
ประโยชนเ์ฉล่ีย 
(approximate average 
warehouse capacity 
utilisation) สาํหรับปี
สิน้สุดวันที ่28 
กุมภาพันธ ์2564 

ระดับภาค    

ศนูย ์SRP – ศนูยก์ระจายสนิคา้แบบอณุหภมูิ

ปกติภาคเหนือ 

(SRP Hub – North Regional Ambient Hub) 

5,800 19,000 ลงัตอ่วนั 70% 

ศนูย ์SKP – ศนูยก์ระจายสนิคา้อาหารสด

ภาคเหนือ 

(SKP Hub – North Regional Fresh Hub) 

1,450 11,000 ลงัตอ่วนั 85% 

ศนูย ์SK RDC – ศนูยก์ระจายสนิคา้แบบ

อณุหภมูิปกติภาคกลาง 

(SK RDC – Central Regional Ambient DC) 

33,700 222,000 ลงัตอ่วนั 75% 
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ศูนยก์ระจายสินค้า ทีต่ัง้และรายละเอียด พืน้ทีอ่าคาร  
(ตร.ม.) 

ประมาณการกาํลังการ
กระจายสินค้าออก 

อัตราประมาณการการใช้
ประโยชนเ์ฉล่ีย 
(approximate average 
warehouse capacity 
utilisation) สาํหรับปี
สิน้สุดวันที ่28 
กุมภาพันธ ์2564 

ศนูย ์KKRDC – ศนูยก์ระจายสนิคา้แบบ

อณุหภมูิปกติและอาหารสดภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 

(KKRDC – Northeast Regional Ambient + 

Fresh DC) 

51,990 อณุหภมูิปกต ิ– 

130,000 ลงัตอ่วนั 

อาหารสด – 42,000 ลงั

ตอ่วนั 

80% 

ศนูย ์LLKRDC – ศนูยก์ระจายสนิคา้อาหารสด

ภาคกลาง 

(LLKRDC – Central Regional Fresh DC) 

35,000 88,000 ลงัตอ่วนั 50% 

ศนูย ์SRRDC – ศนูยก์ระจายสนิคา้แบบ

อณุหภมูิปกติและอาหารสดภาคใต ้

(SRRDC – South Regional Ambient + 

Fresh DC) 

51,990 อณุหภมูิปกติ – 65,000 

ลงัตอ่วนั 

อาหารสด – 20,000 ลงั

ตอ่วนั 

50% 

ระดับประเทศ    

ศนูย ์WN NDC – ศนูยก์ระจายสนิคา้แบบ

อณุหภมูิปกติระดบัประเทศ 

(WN NDC – National Ambient DC) 

58,347 192,000 ลงัตอ่วนั 75% 

ศนูยก์ระจายสนิคา้ออนไลน ์

(Online Fulfilment Centre) 

10,364 200 คาํสั่งซือ้ตอ่วนั 70% 

ศนูย ์BBTDC – ศนูยก์ระจายสนิคา้แบบ

อณุหภมูิปกติระดบัประเทศ 

(BBTDC – National Ambient DC) 

29,000 161,000 ลงัตอ่วนั 80% 

 

ศูนยก์ระจายสินคา้ของ CPRD ในประเทศไทย ติดตัง้เทคโนโลยีดา้นโลจิสติกสท่ี์ทนัสมยั เช่น เครื่องหยิบ

สินคา้ single pick แบบกึ่งอตัโนมตัิ และเครื่องหยิบสินคา้ตามจาํนวนไฟท่ีขึน้แบบอตัโนมตัิ (pick-to-light) สว่นรา้น

ไฮเปอรม์ารเ์ก็ตแตล่ะแหง่ของ CPRD จะมีหอ้งเก็บสนิคา้ท่ีมีขนาดหอ้งเฉลีย่ 200-300 ตร.ม.  

CPRD จัดจา้ง DHL และ Linfox ซึ่งเป็นบริษัทผูใ้หบ้ริการดา้นโลจิสติกสร์ะหว่างประเทศเพ่ือใหบ้ริการและ

ดาํเนินงานหนว่ยรถบรรทกุสนิคา้และระบบงานโลจิสติกสส์าํหรบัธุรกิจคา้ปลกีของ CPRD ในประเทศไทย 

นอกจากการใหบ้ริการขนสง่และจดัเก็บสินคา้สาํหรบัรา้นคา้ปลีกของ CPRD แลว้ CPRD ยงัใหบ้ริการระบบ

การกระจายสินคา้และเครือข่ายงานดา้นโลจิสติกส ์(distribution and logistics network) แก่บุคคลภายนอก ซึ่ง

รวมถึงการใหเ้ชา่พืน้ท่ีคลงัสนิคา้ บรกิารขนถ่ายสนิคา้ผา่นศนูย ์(cross docking) การขนสง่ผลติภณัฑ ์การสง่สนิคา้คนื

ผูผ้ลติสนิคา้ และบรกิารจดัการการขนสง่สนิคา้  
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ผูผ้ลติและจดัจาํหนา่ยสนิคา้สาํหรบัธุรกิจคา้ปลกีในประเทศไทย 

ธุรกิจคา้ปลีกในประเทศไทยของ CPRD มีการจดัซือ้สินคา้โดยตรงจากผูผ้ลิตสินคา้แบรนดต์่าง ๆ หลายราย 

ทัง้นี ้CPRD มีการประสานงานร่วมกบัผูผ้ลิตและจัดจาํหน่ายสินคา้เพ่ือใหร้ะบบงานห่วงโซ่อปุทาน (supply chain) 

ตัง้แตต่น้ทางถึงปลายทางมีประสทิธิภาพ ทาํให ้CPRD สามารถนาํเสนอผลติภณัฑท่ี์มีคณุภาพในราคาท่ีคุม้คา่สาํหรบั

ลูกค้าของ CPRD ผู้จัดซือ้สินค้าของ CPRD ทุกรายได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเน่ือง และ CPRD ปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณธุรกิจเพ่ือใหก้ารติดตอ่กบัผูผ้ลิตและจดัจาํหน่ายสินคา้เป็นไปตามหลกัจริยธรรมและกฎหมาย ทัง้นี ้การ

แพรร่ะบาดของ COVID-19 สรา้งแรงกดดนัในการจดัหาสินคา้อย่างท่ีไม่เคยปรากฏมาก่อน ทาํใหเ้กิดการหยดุชะงกั

และความล่าช้าในการผลิตและจัดหาสินคา้ ซึ่งไดส้่งผลกระทบและอาจจะส่งผลกระทบต่อไปในอนาคตกับการ

เคลือ่นไหวและการมีอยูข่องสนิคา้หลายชนิด  

ธุรกิจบริหารพืน้ทีเ่ช่าในศูนยก์ารค้าของ CPRD ในประเทศไทย  

ธุรกิจบริหารพืน้ท่ีเช่าในศูนย์การค้าของ CPRD ในประเทศไทย ประกอบด้วย การบริหารอาคารและ

ดาํเนินงานศนูยก์ารคา้และรา้นคา้ปลีกของ CPRD ตลอดจนทาํหนา้ท่ีเป็นผูจ้ดัการทรพัยส์ินของศนูยก์ารคา้ท่ีกองทนุ

รวม LPF เป็นเจา้ของซึง่ CPRD ถือหนว่ยลงทนุจาํนวนรอ้ยละ 25 ในกองทนุรวมดงักลา่วผา่นบรษัิทยอ่ย Ek-Chai  

ศูนยก์ารคา้ของ CPRD ในประเทศไทย   

ธุรกิจบริหารพืน้ท่ีเช่าในศูนยก์ารคา้ของ CPRD ในประเทศไทย (ยกเวน้การปฏิบตัิหนา้ท่ีในฐานะผูจ้ัดการ

ทรพัยส์ินของกองทนุรวม LPF) มีการบริหารพืน้ท่ีเช่าในศูนยก์ารคา้สามประเภทเพ่ือใหบ้ริการกลุม่ลกูคา้กลุม่ต่าง ๆ 

ดงันี ้ 

• ศูนย์การคา้สําหรับครอบครัว (Family Malls) ได้แก่ ศูนย์การค้าขนาดใหญ่มีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายเป็น

ครอบครวั ซึง่ใหบ้รกิารดา้นการจบัจ่ายใชส้อยและกิจกรรมบนัเทิงอ่ืน ๆ หลายชนิด ผูเ้ช่าหลกัของศนูยก์ารคา้

ประเภทนี ้ไดแ้ก่ รา้นอาหาร รา้นเสือ้ผา้แฟชั่น ผูใ้หบ้ริการทางการเงิน และผูเ้ช่าท่ีใหบ้ริการดา้นกิจกรรม

เก่ียวกับความบนัเทิงและบริการอ่ืน ๆ โดยปกติศูนยก์ารคา้ประเภทนีข้อง CPRD มีพืน้ท่ีใหเ้ช่าสทุธิถาวร 

(permanent net lettable area) มากกวา่ 5,000 ตร.ม. ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564 CPRD บรหิารพืน้ท่ี

เช่าในศนูยก์ารคา้แบบ Family Malls จาํนวน 12 แห่งในประเทศไทย (ไม่รวมศนูยก์ารคา้สาํหรบัครอบครวัท่ี

ลงทุนโดยกองทุนรวม LPF จาํนวน 11 แห่ง) มีพืน้ท่ีใหเ้ช่าสุทธิถาวร (permanent net lettable area) รวม

ประมาณ 136,000 ตร.ม.  

• ศูนย์การคา้ชุมชน (Neighbourhood Malls) ไดแ้ก่ ศูนยก์ารคา้ขนาดกลางสาํหรบัลกูคา้ใหแ้วะมาจับจ่าย

สินค้าได้สะดวกและรวดเร็ว โดยเฉพาะสินค้าประเภทอาหาร โดยพืน้ท่ีเช่าในศูนย์การค้าประเภทนี ้

ประกอบดว้ยรา้นอาหาร รา้นเครือ่งดื่ม และรา้นอาหารจานดว่นหลายประเภท (grab & go) แมว้า่พืน้ท่ีเช่าใน

ศูนยก์ารคา้ประเภทนีจ้ะมีขนาดเล็กกว่าพืน้ท่ีเช่าในศูนยก์ารคา้สาํหรบัครอบครวั (Family Malls) แต่ก็มี

รา้นคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมความบนัเทิงสาํหรบัครอบครวั รวมถึงรา้นเสือ้ผา้แฟชั่น และรา้นคา้ท่ีใหบ้รกิาร

ทางการเงินและบริการอ่ืน ๆ เช่นเดียวกนั โดยปกติศนูยก์ารคา้ชุมชน (Neighbourhood Malls) ของ CPRD  

มีพืน้ท่ีใหเ้ช่าสุทธิถาวร (permanent net lettable area) ระหว่าง 2,000 ถึง 5,000 ตร.ม. ทัง้นี ้ณ วันท่ี 28 

กุมภาพนัธ ์2564 CPRD บริหารพืน้ท่ีเช่าในศนูยก์ารคา้ชุมชน (Neighbourhood Malls) จาํนวน 85 แห่งใน

ประเทศไทย (ไม่รวมศนูยก์ารคา้ชมุชนท่ีลงทนุโดยกองทนุรวม LPF จาํนวน 11 แห่ง) มีพืน้ท่ีใหเ้ช่าสทุธิถาวร 

(permanent net lettable area) รวมประมาณ 444,000 ตร.ม.   
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• ศูนย์การคา้ Service Malls ไดแ้ก่ ศูนยก์ารคา้ท่ีมีขนาดเล็กลงมา เนน้พืน้ท่ีการจับจ่ายแบบครบครนัในจุด

เดียว (one-stop) เน่ืองจากศนูยก์ารคา้ประเภทนีม้ีขนาดเลก็ จึงเนน้การจาํหนา่ยสนิคา้และบรกิารท่ีตอ้งใชใ้น

ชีวิตประจาํวนั รวมถึงมีรา้นอาหาร รา้นใหบ้ริการต่าง ๆ ท่ีใชป้ระจาํวนั รา้นจาํหน่ายเสือ้ผา้ และพืน้ท่ีเล่น

สาํหรบัเด็ก โดยปกติศูนยก์ารคา้แบบ Service Malls ของ CPRD มีพืน้ท่ีใหเ้ช่าสทุธิถาวร(permanent net 

lettable area) ไม่เกิน 2,000 ตร.ม. ณ ทั้งนี ้ ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2564 CPRD บริหารพื ้นท่ีเช่าใน

ศนูยก์ารคา้แบบ Service Malls จาํนวน 99 แห่งในประเทศไทย (ไม่รวมศนูยก์ารคา้ Service Malls ท่ีลงทนุ

โดยกองทนุรวม LPF จาํนวน 1 แห่ง) มีพืน้ท่ีใหเ้ช่าสทุธิถาวร (permanent net lettable area) รวมประมาณ 

135,000 ตร.ม.  

CPRD เลือกทาํเลท่ีตัง้ศนูยก์ารคา้ในท่ีพืน้ท่ีท่ีเหมาะสมทั่วประเทศไทย เพ่ือใหค้รอบคลมุพืน้ท่ีใหบ้ริการและ

เขา้ถึงลกูคา้ไดม้ากท่ีสดุเท่าท่ีจะทาํได ้ศูนยก์ารคา้แต่ละแห่งจะมีรา้นไฮเปอรม์ารเ์ก็ตของ CPRD เป็นรา้นคา้หลกั 

ศนูยก์ารคา้สว่นใหญ่ของ CPRD ตัง้อยู่ในพืน้ท่ีตอนกลางและเขตปริมณฑลของกรุงเทพ รวมถึงในจงัหวดัใหญ่ ๆ ใน

ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคใตข้องประเทศไทย ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ ์2564 ศนูยก์ารคา้ของ 

CPRD ท่ีตัง้อยูบ่นท่ีดินท่ี CPRD มีกรรมสทิธ์ิมีประมาณรอ้ยละ 31 ของจาํนวนศนูยก์ารคา้ของ CPRD ทัง้หมด 

โครงการเกีย่วกบัธุรกจิบรหิารพืน้ทีเ่ช่าในศูนยก์ารคา้ 

CPRD มีการคดัเลือกทาํเลท่ีตัง้ท่ีเหมาะสมสาํหรบัศนูยก์ารคา้แห่งใหม่ทั่วประเทศไทยอย่างต่อเน่ือง โดยใช้

หลกัเกณฑก์ารพิจารณาดงัตอ่ไปนี ้

• เป็นพืน้ท่ีท่ีมีประชากรอาศยัอยูจ่าํนวนมากและหนาแนน่ 

• เป็นทาํเลท่ีโดดเดน่ และสามารถเพ่ิมจาํนวนลกูคา้ท่ีเขา้ศนูยก์ารคา้ได ้

• สามารถเขา้ถึงถนนหลกัและระบบขนสง่มวลชนได ้และ 

• มีพืน้ท่ีขนาดใหญ่สาํหรบัใชเ้ป็นท่ีจอดรถและมีระบบโครงสรา้งพืน้ฐานท่ีดี 

CPRD มีโครงการตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบรหิารพืน้ท่ีเช่าในศนูยก์ารคา้ของ CPRD ดงันี ้ 

• โครงการพฒันาศูนย์การคา้ในอนาคต ไดแ้ก่ การพฒันาศนูยก์ารคา้ท่ีใหบ้ริการแบบผสมผสาน (mixed-use) 

เป็นศนูยก์ารคา้ชมุชนท่ีตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ดว้ยการจาํหนา่ยสนิคา้ผา่นช่องทางออนไลน ์และ

มีบริการจัดส่งสินคา้ ทัง้นี ้CPRD ยงัมุ่งแสวงหาแนวทางในการปรบัปรุงและเพ่ิมความพึงพอใจแก่ลกูคา้

ผูใ้ชบ้ริการศนูยก์ารคา้ท่ีจะพฒันาขึน้ในอนาคต เช่น การเสนอสินคา้และบริการท่ีมีความหลากหลายมากขึน้ 

การรว่มมือกบัพนัธมิตรทางธุรกิจ และการทาํการตลาดท่ีปรบัเฉพาะสาํหรบัลกูคา้แตล่ะกลุม่   

• การปรบัการจดัวางพืน้ทีเ่ช่าในศูนยก์ารคา้ใหไ้ดป้ระโยชนสู์งสดุ ไดแ้ก่ การใชพื้น้ท่ีท่ีไมไ่ดใ้ชป้ระโยชน ์และจดั

วางพืน้ท่ีการใหบ้รกิารท่ีมีความตอ่เน่ืองระหวา่งพืน้ท่ีเช่าในศนูยก์ารคา้กบัพืน้ท่ีของรา้นไฮเปอรม์ารเ์ก็ต 

• การใชพ้ืน้ทีใ่หไ้ดป้ระโยชน์สูงสดุ ไดแ้ก่ การเพ่ิมสดัสว่นพืน้ท่ีสาํหรบัการจาํหน่ายอาหารในศนูยก์ารคา้ โดย

นาํเสนอรายการสนิคา้อาหารใหม้ีความสมดลุระหวา่งแบรนดท่ี์เป็นท่ีรูจ้กัในวงกวา้ง (Mass Market) แบรนด์

สาํหรบัตลาดเฉพาะ (Niche) หรือแบรนดส์ินคา้อาหารแบบดัง้เดิม เพ่ือปรบัเปลี่ยนศูนยก์ารคา้สู่การเป็น

จุดหมายของผลิตภณัฑอ์าหาร (food destination) เพ่ือเพ่ิมปริมาณและอตัราการเขา้พืน้ท่ีเช่าในศนูยก์ารคา้

ของลกูคา้  
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• การปรับปรุงศูนย์อาหาร ได้แก่ การปรับปรุงและตกแต่งศูนยอ์าหารในศูนย์การค้า และจัดขนาดพืน้ท่ี

ใหบ้ริการของศนูยอ์าหารใหเ้หมาะสม นาํเสนอแบรนดแ์ละบริการใหม่อ่ืน ๆ เช่น ครวัอาหารออนไลน ์(cloud 

kitchen) เพ่ือสรา้งความพอใจแก่ผูใ้ชบ้รกิารศนูยอ์าหาร 

• การปรบัปรุงบรกิารดจิิตอล (digital experience) ไดแ้ก่ การนาํโครงสรา้งพืน้ฐาน IT มาใชส้นบัสนนุการชาํระ

เงินแบบดิจิตอลสาํหรบัลกูคา้ เพ่ือสรา้งความพงึพอใจในการใชบ้รกิารของลกูคา้ 

• การบรหิารผูเ้ช่าประเภทต่าง ๆ ใหม้ีความเหมาะสม ไดแ้ก่ การคดัเลอืกและดงึตวัผูเ้ช่าพืน้ท่ีศนูยก์ารคา้ท่ีเป็น

รา้นอาหารและผูใ้หบ้ริการอ่ืนท่ีมีคุณภาพ โดยเนน้ไปท่ีแบรนดห์รือแฟรนไชสท่ี์เป็นท่ีรูจ้ักในวงกวา้ง และ

นาํเสนอบรรยากาศและภาพลกัษณใ์หม่ภายในศนูยก์ารคา้ โดยมีผูเ้ช่าพืน้ท่ีศนูยก์ารคา้ท่ีหลากหลายและ

เหมาะสม 

• การปรบัปรุงบริการดา้นสขุภาพและความงาม ไดแ้ก่ การคดัเลือกผูเ้ช่าพืน้ท่ีศนูยก์ารคา้ และการใชพื้น้ท่ีใน

ศูนย์การคา้เพ่ือบริการดา้นสุขภาพและความงาม เพ่ือตอบสนองต่อความตอ้งการและความช่ืนชอบท่ี

เปลีย่นแปลงไปของผูบ้รโิภค  

CPRD ยงัใชก้ลยทุธต์า่ง ๆ ในการเรง่ฟ้ืนฟธุูรกิจบรหิารพืน้ท่ีเช่าในศนูยก์ารคา้ของ CPRD จากผลกระทบจาก

การแพรร่ะบาดของ COVID-19 ดงันี ้

• การลงทนุจดัทาํช่องทางจดัจาํหน่ายออนไลนแ์ละการจดัสง่สินคา้ออนไลนส์าํหรบัลกูคา้ของศนูยก์ารคา้ และ

ดาํเนินการใหผู้เ้ช่า (ทัง้ผูเ้ช่าท่ีดาํเนินการรา้นอาหารและท่ีไม่ไดด้าํเนินการธุรกิจรา้นอาหาร) เขา้สู่ระบบ

การคา้ออนไลนข์อง CPRD และ 

• การคดัเลือกผูเ้ช่าพืน้ท่ีรายใหมเ่พ่ือทดแทน หรือลดจาํนวนของกลุม่ผูเ้ช่าพืน้ท่ีปัจจบุนัท่ีไดร้บัผลกระทบอยา่ง

รุนแรงจาก COVID-19 เช่น การเปลี่ยนพืน้ท่ีกิจกรรมบันเทิงและโรงภาพยนตร ์เป็นพืน้ท่ีสาํหรับผูเ้ช่าท่ี

ใหบ้รกิารสนิคา้และบรกิารท่ีเก่ียวกบับา้นและฟิตเนส เป็นตน้ 

การลงทนุและการใหบ้รกิารแก่กองทนุรวม LPF  

CPRD ถือหนว่ยลงทนุรอ้ยละ 25 ของกองทนุรวม LPFผา่นบรษัิทยอ่ย Ek-Chai ทาํให ้CPRD เป็นผูถื้อหน่วย

ลงทุนรายใหญ่ท่ีสุดของกองทุนรวม LPF ซึ่งเป็นกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย โดยกองทุนรวม LPF เป็นเจา้ของศนูยก์ารคา้ภายใตแ้บรนด ์CPRD 23 แห่งทั่วประเทศไทย นอกจากนี ้

CPRD ยงัมีการเขา้ทาํสญัญากบักองทนุรวม LPFเพ่ือให ้CPRD เป็นผูจ้ดัการทรพัยส์นิของกองทนุรวม LPF อีกดว้ย 

ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564 พอรต์การลงทนุของกองทนุรวม LPF ประกอบดว้ยศนูยก์ารคา้สาํหรบัครอบครวั 

(Family Malls) 11 แห่ง ศูนยก์ารคา้ชุมชน (Neighbourhood Malls) 11 แห่ง และศูนยก์ารคา้แบบ Service Malls 

1 แหง่ มีพืน้ท่ีใหเ้ช่าสทุธิถาวร (permanent net lettable area) รวมประมาณ 337,000 ตร.ม. และมีอตัราการเช่าพืน้ท่ี 

(occupancy rate) เฉลีย่รอ้ยละ 97   

CPRD ในฐานะผูจ้ดัการทรพัยส์ินของกองทนุรวม LPF และในฐานะผูถื้อหน่วยลงทนุรอ้ยละ 25 ของกองทนุ

รวม LPF ผา่นบรษัิทยอ่ย Ek-Chai ไดร้บัรายไดจ้ากกองทนุรวม LPF สองทางดงัตอ่ไปนี ้

• ค่าธรรมเนียมผู ้จัดการทรัพย์สิน — ในฐานะผู้จัดการทรัพย์สินของกองทุนรวม LPF  CPRD จัดเก็บ

ค่าธรรมเนียมสี่ประเภทจากกองทุนรวม LPF ในส่วนท่ีเก่ียวกับการใหบ้ริการในส่วนของศูนยก์ารคา้ของ

กองทนุรวม LPF ไดแ้ก่ รายไดก้ารจดัเก็บค่าเช่า ค่าธรรมเนียมการบริหารอสงัหาริมทรพัย ์ค่าธรรมเนียมการ
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บรหิารพิเศษ (incentive fee) และคา่นายหนา้ ทัง้นี ้CPRD ไดร้บัคา่ธรรมเนียมในฐานะผูจ้ดัการทรพัยส์นิเป็น

รายเดือน โดยคาํนวณจากดชันีบง่ชีผ้ลการดาํเนินงานตา่ง ๆ ของศนูยก์ารคา้ของกองทนุรวม LPF ไดแ้ก่ สว่น

แบ่งรายไดจ้ากการจดัเก็บค่าเช่าของรายไดส้ทุธิรายปีจากศูนยก์ารคา้ของกองทุนรวม LPF ในอตัราไม่เกิน

รอ้ยละ 3 ค่าธรรมเนียมการบริหารอสงัหาริมทรพัยใ์นอตัราไม่เกินรอ้ยละ 0.3 ของมูลค่าสินทรพัยส์ทุธิของ

กองทนุรวม LPF คา่ธรรมเนียมการบรหิารพิเศษ (incentive fee) ในอตัราไมเ่กินรอ้ยละ 2.35 ของรายไดส้ทุธิ

รายปีจากศนูยก์ารคา้ของกองทนุรวม LPF  

• เงนิปันผล — CPRD ไดร้บัเงินปันผลในฐานะผูถื้อหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม LPF ตามสดัสว่นการถือหน่วย

ลงทนุ ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลของกองทนุรวม LPF จะจ่ายในอตัราไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 90 ของรายไดส้ทุธิจาก

การลงทนุรายไตรมาส ทัง้นี ้CPRD ไดร้บัเงินผลปันสีค่รัง้ตอ่ปี 

ผูเ้ช่าของศูนยก์ารคา้ในประเทศไทย  

CPRD มีผูเ้ช่าหลายประเภทในศนูยก์ารคา้ของ CPRD ในประเทศไทย โดยสามารถแบง่ผูเ้ช่าไดเ้ป็นสีป่ระเภท

โดยหลกั ดงันี ้ 

• ผูเ้ช่าถาวร — ผูเ้ช่าในกลุม่นีท้าํสญัญาเช่าท่ีมีระยะเวลามากกว่าหนึ่งปีโดยจ่ายคา่เช่ารายเดือนในอตัราคงท่ี 

หรือจ่ายค่าเช่าในอตัราแปรผันตามยอดขาย (ทัง้ในรูปแบบท่ีมีและไม่มีการรบัประกันค่าเช่าขัน้ตํ่า) ทัง้นี ้

สาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564 รายไดข้อง CPRD จากผูเ้ช่าประเภทนีม้ีจาํนวน 5,998 ลา้นบาท  

• ผูเ้ช่าชั่วคราว — ผูเ้ช่าชั่วคราวทาํสญัญาเช่าท่ีมีระยะเวลานอ้ยกว่าหนึ่งปี และมีอตัราการเปลี่ยนผูเ้ช่าสงู  

ซึ่งทาํให ้CPRD สามารถปรบัการนาํเสนอสินคา้และบริการใหม่ ๆ  ตามความตอ้งการของลกูคา้ได ้ผูเ้ช่ากลุม่

นีจ้ะตัง้รา้นเป็นแผงลอย หรือเป็นรา้นขนาดเล็ก ทัง้นี ้สาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ ์2564 รายไดข้อง 

CPRD จากผูเ้ช่าชั่วคราวมีจาํนวน 1,433 ลา้นบาท  

• ศูนย์อาหาร — CPRD ทาํสญัญาบริการกบัผูร้บัสิทธิดาํเนินการศูนยอ์าหารในศนูยก์ารคา้ของ CPRD โดย

สญัญาเช่ามีระยะเวลาเฉลีย่หนึง่ปี ศนูยอ์าหารเป็นจดุท่ีช่วยรกัษาปรมิาณลกูคา้ท่ีเขา้ใชบ้รกิารในศนูยก์ารคา้

และผูเ้ช่ารายอ่ืนของศนูยก์ารคา้ เน่ืองจากลกูคา้นิยมไปศนูยก์ารคา้เพ่ือรบัประทานอาหารท่ีศนูยอ์าหารซึง่มี

ราคาเหมาะสม ทัง้นี ้สาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ ์2564 รายไดข้อง CPRD จากผูเ้ช่ากลุม่นีม้ีจาํนวน 

611 ลา้นบาท 

ผูเ้ช่าถาวรสรา้งกระแสรายไดท่ี้มั่นคงใหก้บัศนูยก์ารคา้ ดงันัน้ ผูเ้ช่ากลุม่นีจ้ึงเป็นสว่นสาํคญัต่อความสาํเร็จ

ของธุรกิจบริหารพืน้ท่ีเช่าในศนูยก์ารคา้ของ CPRD โดยในประเทศไทย ระยะเวลาการเช่าโดยเฉลี่ยของผูเ้ช่าถาวรซึง่

รวมถึงรา้นไฮเปอรม์ารเ์ก็ตของ CPRD ซึ่งเป็นกลุม่ผูเ้ช่าถาวรท่ีใหญ่ท่ีสดุ อยู่ท่ีประมาณ 3 ปี โดยผูเ้ช่าหลกัรายใหญ่มี

ระยะเวลาการเช่าเฉลีย่สงูถึง 30 ปี ทัง้นี ้ผูเ้ช่าถาวรของ CPRD ยงัสามารถแบง่ประเภทไดด้งันี ้  

• ธุรกิจการเงิน — ผูเ้ช่ากลุม่นีค้ิดเป็นสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 5 ของพืน้ท่ีใหเ้ช่าสทุธิถาวรท่ีไดม้ีการปลอ่ยเช่า 

(occupied permanent net lettable area) ของศนูยก์ารคา้ของ CPRD ในประเทศไทย ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์

2564 และคิดเป็นประมาณรอ้ยละ 16 ของรายไดจ้ากผูเ้ช่าถาวรในประเทศไทยของ CPRD สาํหรบัรอบปี

สิน้สดุวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564     

• ธุรกิจบริการและเทคโนโลย ี— ผูเ้ช่ากลุม่นีค้ิดเป็นสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 9 ของพืน้ท่ีใหเ้ช่าสทุธิถาวรท่ีไดม้ี

การปล่อยเช่า (occupied permanent net lettable area) ของศูนยก์ารคา้ของ CPRD ในประเทศไทย ณ 
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วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2564 และคิดเป็นประมาณรอ้ยละ 17 ของรายไดจ้ากผูเ้ช่าถาวรในประเทศไทยของ 

CPRD สาํหรบัรอบปีสิน้สดุวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564    

• ธุรกิจอาหาร — ผูเ้ช่ากลุม่นีค้ิดเป็นสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 23 ของพืน้ท่ีใหเ้ช่าสทุธิถาวรท่ีไดม้ีการปลอ่ยเช่า 

(occupied permanent net lettable area) ของศนูยก์ารคา้ของ CPRD ในประเทศไทย ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์

2564 และคิดเป็นประมาณรอ้ยละ 24 ของรายไดจ้ากผูเ้ช่าถาวรในประเทศไทยของ CPRD สาํหรบัรอบปี

สิน้สดุวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564    

• ธุรกิจเสือ้ผา้ — ผูเ้ช่ากลุม่นีค้ิดเป็นสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 11 ของพืน้ท่ีใหเ้ช่าสทุธิถาวรท่ีไดม้ีการปลอ่ยเช่า 

(occupied permanent net lettable area) ของศนูยก์ารคา้ของ CPRD ในประเทศไทย ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์

2564 และคิดเป็นประมาณรอ้ยละ 20 ของรายไดจ้ากผูเ้ช่าถาวรในประเทศไทยของ CPRD สาํหรบัรอบปี

สิน้สดุวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564   

• ธุรกิจความงามและความบนัเทงิ — ผูเ้ช่ากลุม่นีค้ิดเป็นสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 8 ของพืน้ท่ีใหเ้ช่าสทุธิถาวรท่ี

ไดม้ีการปลอ่ยเช่า (occupied permanent net lettable area) ของศนูยก์ารคา้ของ CPRD ในประเทศไทย ณ 

วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2564 และคิดเป็นประมาณรอ้ยละ 11 ของรายไดจ้ากผูเ้ช่าถาวรในประเทศไทยของ 

CPRD สาํหรบัรอบปีสิน้สดุวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564    

• ผูเ้ช่าหลกัและพืน้ทีน่อกอาคาร — ผูเ้ช่ากลุม่นีค้ิดเป็นสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 44 ของพืน้ท่ีใหเ้ช่าสทุธิถาวรท่ี

ไดม้ีการปลอ่ยเช่า (occupied permanent net lettable area) ของศนูยก์ารคา้ของ CPRD ในประเทศไทย ณ 

วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2564 และคิดเป็นประมาณรอ้ยละ 12 ของรายไดจ้ากผูเ้ช่าถาวรในประเทศไทยของ 

CPRD สาํหรบัรอบปีสิน้สดุวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564    

ธุรกิจในประเทศมาเลเซีย 

CPRD เป็นผูน้าํธุรกิจคา้ปลีกและธุรกิจบริหารพืน้ท่ีเช่าในศนูยก์ารคา้ในประเทศมาเลเซีย โดยประกอบการ

ผ่านบริษัทย่อยคือ Lotus MY  CPRD เป็นผู้น ําธุรกิจคา้ปลีกในคาบสมุทรมาเลเซีย (Peninsula Malaysia) เมื่อ

พิจารณาในแง่ของส่วนแบ่งตลาดโดยมีอตัราการเขา้ถึงครวัเรือน (household penetration) ท่ีรอ้ยละ 53 สาํหรบัปี

สิน้สดุวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2564 โดย ณ วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2564 CPRD มีรา้นคา้ 62 แห่ง ประกอบดว้ยไฮเปอร ์

มารเ์ก็ต 46 แห่ง และซูเปอรม์ารเ์ก็ต 16 แห่ง ธุรกิจคา้ปลีกของ CPRD ในประเทศมาเลเซียไดร้บัการสนบัสนนุจาก

ระบบงานห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) ท่ีมั่นคง ระบบการกระจายสินค้าและเครือข่ายงานด้านโลจิสติกส์ 

(distribution and logistics network) ท่ีแข็งแกรง่เช่นเดียวกบัธุรกิจคา้ปลกีของ CPRD ในประเทศไทย ตลอดจนความ

แข็งแกรง่ของคณุคา่ตราสนิคา้ (brand equity) และแผนการลงทนุในโครงการเชิงกลยทุธท่ี์สาํคญั ซึง่รวมถึง 

• การจบักลุม่ลกูคา้เปา้หมายกลุม่ใหมด่ว้ยการปรบัแบรนดใ์หม ่“Lotus’s” ซึง่มีความสดใสและทนัสมยัยิ่งขึน้ 

• การปรบัปรุงคณุภาพของผลติภณัฑแ์ละบรกิารในราคาท่ีคุม้คา่ 

• เนน้แนวคิดการนาํเสนอสินคา้ท่ีสดใหม่ภายใตร้า้น “Go Fresh” สาํหรบัรา้นคา้ใหม่ของ CPRD ท่ีมีพืน้ท่ี 

1,000 ตร.ม.  

• ขยายจาํนวนสาขาใหค้รอบคลมุพืน้ท่ีมากขึน้ โดยเป็นรา้นคา้ท่ีมีหนา้รา้นและพืน้ท่ีตัง้แต ่1,000 ถึง 4,000 ตร.ม. 
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• เรง่การเติบโตของยอดขายทางออนไลน ์โดยใชป้ระโยชนจ์ากเครือข่ายรา้นสาขากว่า 62 แห่ง ซึ่งรวมถึงการ

ปรบัปรุงประสิทธิภาพและร่วมมือกับธุรกิจแพลตฟอรม์ออนไลน ์(online marketplace) ซึ่งเป็นท่ีนิยม เช่น 

Food Panda  Shopee และ Lazada เพ่ือเพ่ิมจดุจาํหนา่ยสนิคา้แก่ผูบ้รโิภค และ 

• ขยายและเพ่ิมประสทิธิภาพใหแ้ก่ช่องทางจดัจาํหนา่ยสาํหรบัลกูคา้ B2B ทั่วประเทศ โดยเนน้ไปท่ีรา้นอาหาร

ท่ีเป็นรา้นอิสระ รา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดิม และกิจการในพืน้ท่ีอ่ืน ๆ เช่น โรงพยาบาล โรงแรม และโรงเรยีน  

โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในหวัขอ้ “ธุรกิจคา้ปลีกของ CPRD ในประเทศมาเลเซีย – โครงการ

ปรบัปรุงธุรกิจคา้ปลกีในประเทศมาเลเซีย” 

ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564 ธุรกิจคา้ปลกีของ CPRD ในประเทศมาเลเซียประกอบดว้ย 

• การบรหิารพืน้ท่ีเช่าในศนูยก์ารคา้ 57 แหง่ คิดเป็นพืน้ท่ีใหเ้ช่าสทุธิถาวร (permanent net lettable area) รวม

ประมาณ 296,000 ตร.ม. โดยในจาํนวนนี ้CPRD มีกรรมสิทธ์ิ (freehold) หรือมีสิทธิการเช่าจากรฐับาล

มาเลเซีย (leasehold)12

13 ในศนูยก์ารคา้จาํนวน 40 แหง่ และ 

• อัตราการเช่าพืน้ท่ี (occupancy rate) อยู่ท่ีประมาณรอ้ยละ 92 โดยคาํนวณจากพืน้ท่ีให้เช่าสุทธิถาวร 

(permanent net lettable area) 

ธุรกิจค้าปลกีของ CPRD ในประเทศมาเลเซีย  

CPRD ซึ่งประกอบธุรกิจผ่านบริษัทย่อยคือ Lotus MY เป็นผู้น ําธุรกิจค้าปลีกในคาบสมุทรมาเลเซีย 

(Peninsula Malaysia) สาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2564 CPRD มีรายไดจ้ากการคา้ปลีกของเครือข่ายรา้น

ไฮเปอรม์ารเ์ก็ต ซูเปอรม์ารเ์ก็ต รา้น Express ช่องทางออนไลน ์และกลุ่มลกูคา้ B2B เป็นจาํนวน 3,720 ลา้นริงกิต

มาเลเซีย (27,664 ลา้นบาท) 767 ลา้นริงกิตมาเลเซีย (5,704 ลา้นบาท) 10 ลา้นริงกิตมาเลเซีย (77 ลา้นบาท) 

168 ลา้นรงิกิตมาเลเซีย (1,246 ลา้นบาท) และ 22 ลา้นรงิกิตมาเลเซีย (160 ลา้นบาท) ตามลาํดบั  

รา้นคา้ปลกีในประเทศมาเลเซีย 

CPRD ดําเนินงานร้านค้าปลีกท่ีมีหน้าร้านสองรูปแบบในประเทศมาเลเซีย คือ ไฮเปอร์มารเ์ก็ต และ 

ซูเปอรม์ารเ์ก็ต  

ณ วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ ์2564 CPRD มีรา้นคา้ปลีกทัง้หมด 62 แห่งในประเทศมาเลเซีย โดยสว่นใหญ่ตัง้อยู่

ทางภาคตะวนัตกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และตะวนัตกเฉียงใตข้องคาบสมทุรมาเลเซีย (Peninsula Malaysia) โดยมี

รา้นคา้หนาแนน่ถึง 20 แหง่ในบรเิวณ Klang Valley ซึง่เป็นท่ีตัง้ของกรุงกวัลาลมัเปอร ์เมืองหลวงของประเทศมาเลเซยี  

• ไฮเปอร์มาร์เก็ต — รา้นไฮเปอรม์ารเ์ก็ตของ CPRD ในประเทศมาเลเซียเป็นรา้นคา้สาํหรบัการจบัจ่ายอยา่ง

ครบครนัในท่ีเดียว (one-stop shopping complex) โดยเนน้จาํหน่ายอาหารสดและสินคา้อุปโภคบริโภค  

มีพืน้ท่ีจาํหน่ายมากกว่า 4,000 ตร.ม. รา้นไฮเปอรม์ารเ์ก็ตดงักลา่วสว่นใหญ่เป็นรา้นคา้หลกัในศนูยก์ารคา้

                                                      
13 ภายใตก้ฎหมายประเทศมาเลเซีย กรรมสทิธ์ิ (freehold) หมายถงึ สิทธิในการใชท่ี้ดินจากรฐับาลประเทศมาเลเซียโดยผูถื้อกรรมสิทธ์ิสามารถ

ถือครองและใชท่ี้ดินไดโ้ดยไม่มีกาํหนดระยะเวลา และ สิทธิการเช่า (leasehold) หมายถึง สิทธิในการใชท่ี้ดินจากรฐับาลประเทศมาเลเซีย

โดยมีกาํหนดระยะเวลาไม่เกิน 99 ปี โดยผูถื้อครองท่ีดินสามารถใชท่ี้ดินจนกว่าจะหมดอายสุญัญาเช่า และหากไม่มีการขยายอายหุรือต่อ

อายสุญัญาเช่า ผูค้รอบครองท่ีดินจะตอ้งคืนท่ีดินดงักล่าวใหแ้ก่ทางรฐับาลประเทศมาเลเซีย โดยท่ีทัง้กรรมสิทธ์ิ (freehold) และสิทธิการเช่า 

(leasehold) สามารถทาํการโอนได ้
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ของ CPRD สาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ ์2564 รายไดจ้ากการคา้ปลีกรวมของรา้นไฮเปอรม์ารเ์ก็ตมี

จาํนวน 3,720 ลา้นริงกิตมาเลเซีย (27,664 ลา้นบาท) คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 79.4 ของรายไดจ้ากธุรกิจ 

คา้ปลกีรวมของ CPRD ในประเทศมาเลเซีย ทัง้นี ้สดัสว่นยอดขายแบง่ตามผลติภณัฑข์องรา้นไฮเปอรม์ารเ์ก็ต

ประกอบดว้ยสนิคา้อปุโภคบรโิภครอ้ยละ 68.8 ผลติภณัฑท์ั่วไปรอ้ยละ 9.4 ผลติภณัฑอ์าหารสดรอ้ยละ 18.8 

และเสือ้ผา้รอ้ยละ 3.0 ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ ์2564 รา้นไฮเปอรม์ารเ์ก็ตของ CPRD เป็นเครือข่ายรา้น

ไฮเปอรม์ารเ์ก็ตชัน้นาํในคาบสมทุรมาเลเซีย (Peninsula Malaysia) โดย CPRD มีสาขารา้นไฮเปอรม์ารเ์ก็ต

ทัง้หมดตัง้อยูบ่นคาบสมทุรมาเลเซีย (Peninsula Malaysia) 

• ซูเปอร์มาร์เก็ต — เป็นรา้นคา้ปลีกขนาดกลาง มีพืน้ท่ีจาํหนา่ยตัง้แต่ 2,000 ถึง 4,000 ตร.ม. สว่นใหญ่ตัง้อยู่

ในคาบสมุทรมาเลเซีย (Peninsula Malaysia) โดยใช้แนวคิดการพัฒนาเป็นรา้นสาํหรบัชุมชนในละแวก

ใกลเ้คียงเพ่ือความสะดวกของลกูคา้ในการจบัจ่ายสนิคา้อปุโภคบรโิภครวมถึงสนิคา้ประเภทอ่ืน ๆ เป็นประจาํ 

สาํหรบัปีสิน้สดุวันท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2564 รายไดจ้ากการคา้ปลีกจากการขายรวมของซูเปอรม์ารเ์ก็ตของ 

CPRD มีจาํนวน 767 ลา้นรงิกิตมาเลเซีย (5,704 ลา้นบาท) คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 16.4 ของรายไดจ้ากธุรกิจ

คา้ปลีกรวมของ CPRD ในประเทศมาเลเซีย สดัสว่นยอดขายแบ่งตามผลิตภณัฑป์ระกอบดว้ยสินคา้อปุโภค

บรโิภครอ้ยละ 69.0 ผลติภณัฑท์ั่วไปรอ้ยละ 8.3 ผลติภณัฑอ์าหารสดรอ้ยละ 20.7 และเสือ้ผา้รอ้ยละ 2.0  

ทัง้นี ้CPRD อยูร่ะหว่างการรีแบรนดร์า้นไฮเปอรม์ารเ์ก็ตและซูเปอรม์ารเ์ก็ตของ CPRD ในประเทศมาเลเซีย

จากแบรนด ์“เทสโก”้ เดิม ใหอ้ยูภ่ายใตแ้บรนด ์“Lotus’s” ซึง่การรแีบรนดด์งักลา่วคาดวา่จะเสรจ็สิน้ภายในปีหนา้ และ

ในอนาคต รา้นคา้ของ CPRD ท่ีมีพืน้ท่ี 1,000 ตร.ม. จะเป็นแบรนด ์“Go Fresh” ทัง้นี ้จนถึงเดือนกนัยายน 2563 ธุรกิจ

ค้าปลีกของ CPRD ในประเทศมาเลเซียยังประกอบด้วยรา้นค้าปลีกขนาดเล็กภายใต้ช่ือ “Express” โดยมีพืน้ท่ี

จาํหนา่ยเฉลีย่ประมาณ 130 ตร.ม. โดยก่อนหนา้นี ้CPRD มีรา้น Express รวม 9 สาขาซึง่ดาํเนินงานรว่มกบัพนัธมิตร

ทางธุรกิจทอ้งถ่ินในประเทศมาเลเซีย แต่ไดยุ้ติการดาํเนินงานรา้นคา้ปลีกรูปแบบนีล้งในเดือนกันยายน 2563 เมื่อ

พนัธมิตรทางธุรกิจสิน้สดุลง ทัง้นี ้CPRD อาจแสวงหาหนทางอ่ืนในการเปิดดาํเนินงานรา้นคา้ปลีกขนาดเล็กท่ีมีพืน้ท่ี

รา้นนอ้ยกวา่ 1,000 ตร.ม. อีกในอนาคต  

ตารางตอ่ไปนีแ้สดงจาํนวนสาขารา้น แบง่ตามรูปแบบรา้นคา้ปลกีของ CPRD ในประเทศมาเลเซีย 

  ณ วันที่ 28 กุมภาพนัธ ์  

จาํนวนสาขาร้าน  2563  2564  

ไฮเปอรม์ารเ์ก็ต .......................................   46  46  

ซูเปอรม์ารเ์ก็ต ........................................   14  16  

รา้น Express .........................................   9  0  

รวม .......................................................   69  62  

ช่องทางคา้ปลกีออนไลนใ์นประเทศมาเลเซีย  

นอกเหนือจากธุรกิจคา้ปลีกแบบออฟไลนท่ี์ CPRD ดาํเนินการผ่านรา้นคา้ปลีกท่ีมีหนา้รา้น (brick-and-

mortar stores) ในประเทศมาเลเซียนั้น CPRD ยังมีการให้บริการผ่านช่องทางจัดจําหน่ายออนไลน์แก่ลูกค้า 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านทางระบบช้อปป้ิงออนไลน์ GHS ของ CPRD และผ่านทางผู้ให้บริการออนไลน์ท่ีเป็น
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บุคคลภายนอก เช่น Lazada Food Panda Shopee และ Happy Fresh โดย CPRD มีโครงการต่าง ๆ เพ่ือพัฒนา

ความพงึพอใจของลกูคา้ท่ีใชร้ะบบออนไลนข์อง CPRD ดงันี ้

• การนาํเสนอบรกิารออนไลนท่ี์สรา้งความพงึพอใจใหก้บัลกูคา้ท่ีมากยิ่งขึน้ดว้ยโครงการปรบัปรุงระบบ IT ของ 

CPRD อยา่งตอ่เน่ือง ซึง่ทาํใหส้ามารถจดัสง่สนิคา้ภายในวนัเดียว (same-day delivery) มีระบบสง่เสรมิการ

ขายแบบอจัฉรยิะ (smart promotion) และการนาํเสนอสนิคา้ทดแทนท่ีมีพฒันาการขึน้  

• การพฒันาตน้แบบศนูยใ์หบ้รกิารออนไลน ์ซึง่ทาํใหส้ามารถใหบ้รกิารออนไลนต์า่ง ๆ ไดม้ากขึน้ และปรบัปรุง

ประสทิธิภาพและลดตน้ทนุการดาํเนินงาน 

• การเพ่ิมจาํนวนสาขาในประเทศมาเลเซียท่ีสามารถใหบ้ริการออนไลนผ์่านทางระบบชอ้ปป้ิงออนไลน ์GHS 

ของ CPRD ซึง่ปัจจบุนัสามารถใหบ้รกิารไดใ้นสาขารา้น 9 แหง่ และ 

• ปรับขยายการให้บริการสั่งซื ้อออนไลน์และรับของท่ีสาขา (click and collect) ส ําหรับเว็บไซต์ และ 

แอพพลิเคชั่นของ CPRD ซึ่งทาํใหล้กูคา้สามารถสั่งซือ้สินคา้ไดจ้ากท่ีบา้น และมารบัสินคา้ท่ีรา้นคา้แทนการ

จดัสง่สนิคา้สาํหรบัสาขารา้นทกุแหง่ของ CPRD  

โครงการปรบัปรุงธุรกิจคา้ปลกีในประเทศมาเลเซีย 

CPRD มุง่ท่ีจะปรบัปรุงและขยายธุรกิจรา้นคา้ปลกีในประเทศมาเลเซียดว้ยโครงการตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี ้  

• การปรบัแบรนด์ Lotus’s — นบัตัง้แต่ Lotus MY ไดแ้ยกตวัจาก Tesco ซึ่งเป็นบริษัทแม่เดิม และเขา้เป็น

บรษัิทในกลุม่ภายใตก้ารบรหิารงานของ CPRD โดย CPRD ไดร้เิริม่โครงการตา่ง ๆ เพ่ือปรบัแบรนดร์า้นคา้ให้

เป็นแบรนด์ “Lotus’s” เ พ่ือสร้างความแตกต่างจากแบรนด์ “เทสโก้” เดิมท่ีดําเนินงานโดย Tesco   

CPRD มีแผนท่ีจะปรบัและสรา้งความทนัสมยัใหก้ับแบรนดใ์หม่ “Lotus’s” ใหเ้สร็จสิน้ภายในกลางปี 2565   

CPRD เห็นว่าการปรบัแบรนดด์งักล่าวจะช่วยดึงดดูและไดม้าซึ่งลกูคา้เป้าหมายกลุ่มใหม ่โดยเฉพาะกลุม่

ลกูคา้ท่ีมีอายนุอ้ยลง โดยโครงการปรบัแบรนดใ์หม้ีความทนัสมยัขึน้ ประกอบดว้ยการใชโ้ลโกท่ี้มีสีสนัสดใส 

การศึกษาการใชร้ะบบเทคโนโลยีเขา้มาเสริมเพ่ือให ้CPRD ดาํเนินธุรกิจใหม้ีประสิทธิภาพมากขึน้ และให้

ลกูคา้ไดร้บัความสะดวกมากยิ่งขึน้ การเพ่ิมความแข็งแกรง่ของการจาํหน่ายในช่องทางออนไลน ์และการ

เปิดตวัโปรแกรมสมาชิกใหม ่(loyalty scheme) 

สว่นหนึง่ของแผนการปรบัแบรนดเ์ป็น “Lotus’s” CPRD จะนาํเสนอแบรนดร์า้นใหมส่าํหรบัรา้นคา้ปลกีขนาด

เลก็ท่ีมีพืน้ท่ี 1,000 ตร.ม. คือแบรนด ์“Go Fresh” ซึง่เนน้การวางจาํหนา่ยสนิคา้อปุโภคบริโภคและอาหารสด

มากชนิดกวา่รา้นสะดวกซือ้ทั่วไป และเพ่ิมบรกิารเพ่ือความสะดวกของลกูคา้ในการซือ้สนิคา้ดว้ยระบบสแกน

สินคา้ดว้ยตนเอง (“scan as you shop”) และจุดชาํระเงินดว้ยตนเอง (self-checkout) ปัจจุบัน CPRD มี

แผนการปรบัแบรนดร์า้นคา้ทัง้ 62 แห่ง ในประเทศมาเลเซียใหเ้สร็จสิน้ภายในกลางปี 2565 และเปิดรา้น

สาขาใหม ่28 แหง่ภายในเดือนธนัวาคม 2566  

• การปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ — CPRD เห็นว่าจุดเด่นหลกัของธุรกิจคา้ปลีกของ CPRD คือการมี

ผลิตภณัฑค์ณุภาพสงูและมีความหลากหลายในราคาท่ีคุม้ค่า ทาํให ้CPRD สามารถนาํเสนอการจบัจ่ายท่ี

ครบครนัในท่ีเดียวต่อลกูคา้ได ้(one-stop shop) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของกลยุทธ์ดา้นอาหารสดของ 

CPRD นัน้จะเนน้การจดัหาจากแหลง่ผลติในพืน้ท่ีจากผูค้า้ในทอ้งถ่ิน โดยจดัสง่ตรงถึงรา้นคา้เพ่ือรกัษาความ

สดใหมแ่ละคณุภาพของอาหาร ตลอดจนมีอาหารหลากหลายชนิดวางจาํหนา่ยเพ่ือตอบสนองความตอ้งการ

ท่ีหลากหลายและแตกตา่งของลกูคา้แต่ละกลุม่ นอกจากนี ้CPRD ยงัมกีารลงทนุพฒันาผลติภณัฑท่ี์เป็นตรา
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ยี่ห้อของรา้น (private label) มากขึน้สาํหรับตลาดคา้ปลีกในประเทศมาเลเซีย ซึ่ง CPRD เช่ือว่าทาํให้

สามารถนาํเสนอทางเลือกท่ีเพ่ิมขึน้แก่ลกูคา้เพ่ือใหล้กูคา้สามารถเลือกซือ้ผลิตภณัฑม์ีคุณภาพในราคาท่ี

เหมาะสม นอกจากนี ้CPRD ยงัมีการปรบักลุ่มสินคา้เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับความต้องการและแนวโน้มท่ี

เปลี่ยนแปลงไปของผูบ้ริโภคตลอดเวลา กลุ่มผลิตภัณฑอ่ื์น ๆ ท่ีมีการปรบัปรุงไดแ้ก่ กลุ่มผลิตภัณฑเ์พ่ือ

สุขภาพและความงาม และเครื่องใช้ภายในบา้น ทัง้นี ้นอกจากการปรบัปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑแ์ลว้ 

CPRD ยงัมุ่งปรบัปรุงส่วนประกอบอ่ืน ๆ ในรา้นคา้เพ่ือประสบการณใ์นการจับจ่ายโดยรวมท่ีดียิ่งขึน้ การ

ปรบัปรุงดงักลา่วรวมถึงในเรือ่งความสะอาดและความปลอดภยัในรา้นคา้ การเติมสนิคา้ในชัน้วางใหร้วดเรว็ 

การแนะนาํสินคา้และการใหบ้ริการภายในรา้นคา้ และการใชเ้ทคโนโลยีเพ่ือความสะดวก เช่น บริการซือ้

สนิคา้แบบ scan as you shop และจดุชาํระสนิคา้ดว้ยตนเอง (self-checkout) เป็นตน้    

• การปรบัโฉมสรา้งความทนัสมัยแก่รา้นคา้ — CPRD ทาํการปรบัโฉมรา้นไฮเปอรม์ารเ์ก็ตของ CPRD ให้

ทันสมัยและสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการท่ีเปลี่ยนแปลงไปของลูกคา้ของ CPRD ใหด้ียิ่งขึน้ โดย

ปัจจุบนัไดท้าํการลดขนาดพืน้ท่ีรา้นไฮเปอรม์ารเ์ก็ตในส่วนท่ีจาํหน่ายเสือ้ผา้และอุปกรณเ์ครื่องใชล้ง และ

ขยายพืน้ท่ีในส่วนของอาหารสดและผลิตภณัฑป์รุงอาหารเพ่ือใหส้อดคลอ้งกับความตอ้งการท่ีเพ่ิมขึน้ของ

ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี ้CPRD ยังได้นาํเทคโนโลยีและระบบ IT ใหม่ ๆ มาปรับใช้เพ่ือเพ่ิมความพอใจใน

ประสบการณก์ารจบัจ่ายของลกูคา้และเพ่ิมประสทิธิภาพการดาํเนินงานของรา้น  

• การปรับรา้นคา้ใหม้ีขนาดเล็กลง — ปัจจุบัน CPRD ดาํเนินงานรา้นไฮเปอรม์ารเ์ก็ตซึ่งมีพืน้ท่ีจาํหน่าย

มากกว่า 4,000 ตร.ม. และรา้นซูเปอรม์ารเ์ก็ตซึง่มีพืน้ท่ีจาํหน่ายระหวา่ง 2,000 ถึง 4,000 ตร.ม. CPRD เห็น

ถึงการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีช่ืนชอบการจบัจ่ายท่ีรา้นคา้ปลีกขนาดเล็กมากขึน้ CPRD จึง

อยู่ในระหว่างการแสวงหาหนทางในการปรบัขนาดรา้นคา้ปลีกใหเ้ล็กลง เพ่ือตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง

ของพฤติกรรมของผู้บริโภคดังกล่าว และร้านค้าปลีกขนาดเล็กยังมีต้นทุนการดําเนินงานท่ีตํ่ากว่า  

อย่างไรก็ตาม มีขอ้จาํกัดทางกฎหมายในประเทศมาเลเซียในเรื่องกรรมสิทธ์ิของผูป้ระกอบการต่างชาติ  

ซึง่หา้มผูป้ระกอบการตา่งชาติดาํเนินการรา้นคา้ปลกีท่ีมขีนาดเลก็กวา่ 1,000 ตร.ม.  

• การเร่งการเติบโตของทางช่องทางออนไลน ์โดยใชป้ระโยชนจ์ากเครือข่ายรา้นคา้ — CPRD มีแผนท่ีจะเพ่ิม

ยอดขายธุรกิจคา้ปลีกอย่างมีนยัสาํคญัโดยใชป้ระโยชนจ์ากเครือข่ายรา้นคา้ในการเรง่ขยายการเติบโตของ

ช่องทางออนไลน ์โดยมีการปรบัปรุงพฒันาระบบ IT ใหม้ีประสิทธิภาพและเสถียรภาพมากขึน้อยา่งต่อเน่ือง 

จัดทาํบริการจับจ่ายออนไลนท่ี์ต่อเน่ืองผ่านระบบชอ้ปป้ิงออนไลน ์GHS ของ CPRD และแอพพลิเคชั่นบน

โทรศพัทม์ือถือ และนาํเสนอบริการท่ีเนน้ความสะดวกของลกูคา้ เช่น การจัดส่งสินคา้ด่วน (on-demand)  

การซือ้สินคา้ออนไลนแ์ละเลือกรบัสินคา้เองท่ีสาขา (click-and-collect) การชอ้ปป้ิงแบบไม่ตอ้งลงจาก

รถยนต ์(drive-through) นอกจากนี ้CPRD ยงัพฒันาความสมัพนัธ์กบัผูใ้หบ้ริการออนไลนช์ัน้นาํภายนอก 

อ่ืน ๆ เช่น Happy Fresh  Food Panda  Shopee และ Lazada เพ่ือเสริมสรา้งความโดดเด่นของบริการ

ออนไลนข์อง CPRD และเพ่ือใหม้ั่นใจว่า CPRD สามารถเขา้ถึงลกูคา้ไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็วผ่านทางเลือก

ระบบซือ้สนิคา้ออนไลนท่ี์ลกูคา้ช่ืนชอบทกุระบบ  

• การพฒันาธุรกิจ B2B — นอกจากการปรบัปรุงรา้นคา้แบบมีหนา้รา้น (brick-and-mortar stores) เป็นแหลง่

จบัจ่ายอาหารและสินคา้และบริการอ่ืน ๆ แลว้ CPRD ยงัมุ่งใหบ้ริการและเสริมสรา้งคณุภาพการใหบ้ริการ

ผา่นช่องทางของลกูคา้ท่ีเป็นผูป้ระกอบการหรือ B2B ใหเ้ป็นแหลง่ใหบ้รกิารจบัจ่ายครบครนัในท่ีเดยีวสาํหรบั

ลูกค้าท่ีเป็นผูป้ระกอบการรา้นอาหาร และรา้นโชห่วยท้องถ่ินท่ีต้องการผลิตภัณฑ์เนือ้สัตว์ อาหารสด 

อาหารแหง้และเครือ่งใชใ้นการทาํอาหาร เพ่ือเพ่ิมยอดขายของลกูคา้ B2B ใหก้บัธุรกิจคา้ปลกีของ Lotus MY 
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ทัง้นี ้CPRD ไดจ้ัดตัง้ทีมงานขายเฉพาะเพ่ือใหบ้ริการโดยตรงกับรา้นอาหารและรา้นโชห่วยท่ีอยู่บริเวณ

ใกลเ้คียง นอกจากนี ้CPRD ยงัมีการลงทนุในระบบโครงสรา้งพืน้ฐานดา้น IT อยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือการใหบ้รกิาร

ท่ีสะดวกรวดเรว็ตอ่เน่ืองแก่ลกูคา้ 

• การลดตน้ทนุ — ในช่วงท่ีผ่านมา CPRD ไดด้าํเนินการลงทนุ เพ่ือปรบัใชโ้ครงการลดตน้ทนุ ซึ่งประกอบดว้ย

โครงการประหยดัตน้ทุนดา้นพลงังาน โดยนาํเทคโนโลยีการใชพ้ลงังานอย่างมีประสิทธิภาพมาใชท่ี้รา้นคา้

ของ CPRD ในสว่นของระบบตูแ้ช่เย็น ระบบทาํความรอ้น ระบายและปรบัอากาศ (HVAC) และระบบไฟแสง

สว่าง รวมถึงเปลี่ยนไปใช้แหล่งพลงังานหมุนเวียนโดยติดตัง้แผงโซล่าเซลลบ์นหลงัคาเพ่ือผลิตไฟฟ้ากับ

รา้นคา้ปลีกขนาดใหญ่และศูนยก์ระจายสินคา้ของ CPRD  นอกจากนี ้CPRD ยงัทาํการประเมินรายจ่าย

อย่างละเอียดในส่วนท่ีเก่ียวกับเครือข่ายการจัดจาํหน่ายและการขาย ทัง้นี ้CPRD ไดท้าํการตรวจสอบ

โครงสรา้งดา้นตน้ทุนอย่างต่อเน่ือง และในปี 2564 CPRD ไดท้าํการศึกษางานเครือข่ายห่วงโซ่อุปทาน 

(supply chain) เพ่ือการพฒันาปรบัปรุงและใชป้ระโยชนส์งูสดุเพ่ือการเติบโตของธุรกิจในอนาคต CPRD ยงั

ปรบัใชเ้ทคโนโลยีและซอฟตแ์วรใ์หม ่ๆ เพ่ือช่วยลดตน้ทนุการดาํเนินงาน เช่น จดุชาํระสนิคา้ดว้ยตนเอง (self-

checkout)  บริการซื ้อสินค้าแบบ scan as you shop ศูนย์ให้บริการลูกค้า (customer service desk) 

แอพพลิเคชั่นบนโทรศพัทม์ือถือสาํหรบัการสั่งซือ้สินคา้ แท็บเล็ตสาํหรบัการพูดคุยกับพนกังานสาํหรบัการ

เลือกซือ้สินคา้ภายในรา้น (table for in-store communication) จุดชั่งนํา้หนกัสินคา้และชาํระเงิน (produce 

scale and payment link)   

สนิคา้ธุรกิจคา้ปลกีในประเทศมาเลเซีย  

ปัจจัยหลกัในความสาํเร็จของธุรกิจคา้ปลีกของ CPRD ในประเทศมาเลเซียคือการนาํเสนอผลิตภัณฑท่ี์

หลากหลายในราคาย่อมเยาในรา้นคา้ของ CPRD ซึ่งใหบ้ริการการจบัจ่ายท่ีครบครนัในท่ีเดียว (one-stop-shop) ทัง้

สินคา้อุปโภคบริโภค อาหารสด ผลิตภัณฑท์ั่วไป และเสือ้ผา้ ภายใตแ้บรนดส์ินคา้ต่าง ๆ รวมถึงตรายี่หอ้ของรา้น 

(private label) 

• สนิคา้อปุโภคบริโภค — สินคา้อปุโภคบริโภคของ CPRD ไดแ้ก่ สินคา้โภคภณัฑ ์อาหารบรรจกุระป๋อง สนิคา้

สาํหรบัการปรุงอาหารและอบอาหาร ผลิตภณัฑส์าํหรบัทารก เครื่องดื่มรอ้น ขนมหวาน อาหารเสริม เบียร ์

ไวน ์และสรุา เครื่องดื่มเย็น ผลติภณัฑเ์พ่ือสขุภาพและความงาม อาหารแช่เย็นและแช่แข็ง และอาหารแหง้ 

โดยมุ่งจาํหน่ายสินคา้อปุโภคบริโภคท่ีมีคณุภาพใหแ้ก่ลกูคา้ท่ีตอ้งการเลือกซือ้สินคา้ท่ีหลายหลากในราคาท่ี

หาซือ้ไดง้่าย CPRD มีการปรบัปรุงการจดัการสินคา้คงคลงัใหม้ีประสิทธิภาพสงูสดุ ประสานงานกับผูผ้ลิต

และจดัจาํหน่ายสินคา้ในพืน้ท่ี และพฒันาผลิตภณัฑภ์ายใตต้รายี่หอ้ของรา้น (private label) เพ่ือใหแ้ข่งขนั

กบัสนิคา้ในตลาดได ้

• อาหารสด — อาหารสดประกอบดว้ย ผักและผลไม้สด เนือ้สัตว์และอาหารทะเล ทั้งนี ้เพ่ือใหส้ามารถ

จาํหนา่ยผลติภณัฑอ์าหารท่ีมีคณุภาพในราคาท่ีหาซือ้ไดง้่าย CPRD ไดท้าํการจดัหาสนิคา้โดยตรงจากแหลง่

สินค้า นาํเสนอผลิตภัณฑเ์พ่ิมมูลค่า เช่น อาหารพรอ้มปรุง หรืออาหารพรอ้มรบัประทาน และประเมิน

ประสิทธิภาพของระบบงานห่วงโซ่อปุทาน (supply chain) ตลอดสายงานอย่างต่อเน่ืองเพ่ือรกัษาความสด

ใหมข่องผลติภณัฑ ์ทัง้นี ้อาหารสดเป็นกลุม่สนิคา้ท่ีเติบโตอยา่งรวดเรว็ ถึงแมจ้ะไมใ่ช่กลุม่ผลติภณัฑท่ี์มีอตัรา

กาํไรสงูสดุ แตส่ามารถใชเ้ป็นจุดเด่นในการเพ่ิมปริมาณลกูคา้ท่ีเขา้รา้นไดเ้ป็นอยา่งดี อย่างไรก็ตาม ในสว่น

ของอาหารสดนั้น CPRD ต้องแข่งขันโดยตรงกับตลาดสด ซึ่งเป็นแหล่งซือ้อาหารสดดั้งเดิม และร้าน

ซูเปอรม์ารเ์ก็ตอ่ืน ๆ 
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• สนิคา้ทั่วไป — สนิคา้ทั่วไปประกอบดว้ยสนิคา้กลุม่ตา่ง ๆ รวมถึง เฟอรนิ์เจอรแ์ละของตกแตง่สาํหรบับา้นพกั

อาศยั เครือ่งใชไ้ฟฟา้ อปุกรณค์อมพิวเตอร ์กระเป๋า ผลติภณัฑเ์พ่ือความบนัเทิงภายนอกบา้น สนิคา้ปรบัปรุง

บา้น ผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบัรถยนต ์ของเลน่ และเครื่องเขียน CPRD นาํเสนอสินคา้ท่ีมีคณุภาพเพ่ือการใชง้าน

ประจาํวัน รวมถึงผลิตภณัฑเ์ก่ียวกับบา้นภายใตต้รายี่หอ้ของรา้น (private label) นอกจากนี ้CPRD ยัง

คดัเลอืกและรว่มงานกบัผูผ้ลติและจดัจาํหนา่ยตา่ง ๆ  เพ่ือสามารถนาํเสนอสนิคา้ใหมแ่ละมีคณุภาพดขีึน้ และ

มีการปรบัปรุงกลุม่สนิคา้อยา่งตอ่เน่ือง  

• เสือ้ผา้ — สินคา้เสือ้ผา้ของ CPRD ไดแ้ก่ เสือ้ผา้และของใชใ้นครวัเรือนท่ีจาํเป็นในชีวิตประจาํวนัในราคาท่ี

เหมาะสม ทัง้สินคา้ท่ีเป็นตรายี่หอ้ของรา้น (private label) และสินคา้ท่ีเป็นตราสินคา้ของผูป้ระกอบการอ่ืน

ในประเทศ CPRD มีแผนท่ีจะขยายไปสูก่ลุม่สนิคา้เสือ้ผา้สาํหรบัทารกและเด็กเลก็ในประเทศมาเลเซีย  

CPRD มีการจาํหนา่ยกลุม่สินคา้แตล่ะกลุม่ขา้งตน้ภายใตต้รายี่หอ้ของรา้น (private label) โดยตรายี่หอ้ของ

รา้น (private label) ในปัจจุบนัไดแ้ก่ ตรา “Tesco” ซึ่งใชก้ับสินคา้มาตรฐานทั่วไป และตราสินคา้ “Value” สาํหรบั

สินคา้ท่ีราคาย่อมเยา โดย CPRD มีแผนท่ีจะเปลี่ยนไปใชแ้บรนด ์“Lotus’s” ในอนาคต ทัง้นีส้าํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 28 

กุมภาพนัธ์ 2564 ผลิตภณัฑภ์ายใตต้รายี่หอ้ของรา้น (private label) มีรายไดจ้ากการขายมากกว่ารอ้ยละ 25 ของ

รายไดจ้ากการขายรวมของธุรกิจคา้ปลีกของ CPRD ในประเทศมาเลเซีย ทัง้นี ้ในการพฒันาผลิตภณัฑต์รายี่หอ้ของ

รา้น (private label) จะเลือกกลุ่มผลิตภณัฑท่ี์มีขนาดตลาดใหญ่ มีศกัยภาพการเติบโตสงู มีตราสินคา้หลากหลาย

สาํหรบัผลิตภัณฑใ์นตลาด และมีโอกาสในการท่ี CPRD จะสรา้งความโดดเด่นใหผ้ลิตภณัฑใ์นตรายี่หอ้ของรา้น 

(private label) ทัง้นี ้CPRD ไดว้่าจา้งผูผ้ลิตภายนอกในทอ้งถ่ินใหผ้ลิตสินคา้ภายใตต้รายี่หอ้ของรา้น (private label) 

และยงัคงถือครองสทิธิในทรพัยส์นิทางปัญญาของตราสนิคา้และสตูรในการผลติสนิคา้ไวก้บั CPRD   

ทัง้นี ้CPRD มีแผนในการรวมกลยทุธด์า้นผลิตภณัฑใ์นประเทศมาเลเซียเขา้กบัธุรกิจคา้ปลีกในประเทศไทย 

เพ่ือใหม้ีการจาํหน่ายผลิตภณัฑใ์นตรายี่หอ้ของรา้น (private label) ขา้มตลาด และใชแ้หลง่จดัหาผลิตภณัฑร์ว่มกัน 

โดย CPRD มีเปา้หมายในการปรบัผลติภณัฑแ์ละกลุม่ผลติภณัฑใ์นประเทศไทยและประเทศมาเลเซียใหส้อดคลอ้งกนั 

และใชก้ลุม่ผลติภณัฑร์ว่มกนัโดยไมก่ระทบตอ่การตอบสนองตอ่ความตอ้งการเฉพาะของแตล่ะตลาด 

ตารางต่อไปนีแ้สดงยอดขายแบ่งตามชนิดของผลิตภณัฑใ์นธุรกิจคา้ปลีกของ CPRD ในประเทศมาเลเซีย 

สาํหรบัรอบระยะเวลาท่ีระบ ุ

  ปีสิน้สุดวันที ่28 กุมภาพันธ ์  

  2563  ร้อยละ  2564  ร้อยละ  

  (ยงัไม่ตรวจสอบ)  

  (หนว่ย ลา้นริงกิตมาเลเซีย ยกเวน้ทีเ่ป็นรอ้ยละ)  

รายได้จากการขาย          

สินคา้อปุโภคบรโิภค ..............................   3,219  70.1  3,246  69.3  

อาหารสด .............................................   777  16.9  882  18.8  

สินคา้ทั่วไป ...........................................   446  9.7  431  9.2  

เสือ้ผา้ ..................................................   151  3.3  128  2.7  

รายได้จากการค้าปลีกรวม ..................   4,593  100.0  4,687  100.0  
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  ปีสิน้สุดวันที ่28 กุมภาพันธ ์  

  2563  ร้อยละ  2564  ร้อยละ  

  (ยงัไม่ตรวจสอบ)  

  (หนว่ย ลา้นริงกิตมาเลเซีย ยกเวน้ทีเ่ป็นรอ้ยละ)  

(หกัดว้ย) รายไดอ่ื้น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ

คา้ปลีก13

14 ..............................................   (51)    (47)    

รายได้จากการขาย ..............................   4,542    4,640    

 

ลูกคา้ธุรกจิคา้ปลกีในประเทศมาเลเซีย  

ลกูคา้ธุรกิจคา้ปลกีในประเทศมาเลเซียของ CPRD มีความหลากหลายทัง้ชว่งอาย ุรายได ้และขนาดครวัเรอืน 

ทัง้นี ้เพ่ือใหม้ีความเขา้ใจถึงลกูคา้ของ CPRD มากขึน้ CPRD ไดร้่วมมือกับบริษัทวิเคราะหข์อ้มูลลกูคา้เชิงลึกเพ่ือ

ทาํการศึกษาลูกคา้ของ CPRD แต่ละกลุ่ม เพ่ือนาํมาพัฒนากลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ วางแผนการจาํหน่ายสินคา้

ออนไลน์และในรา้นค้า พัฒนารายการสมาชิกรา้นค้า (loyalty program) และค้นหากลยุทธ์ด้านการตลาดท่ีมี

ประสทิธิภาพ 

ในการสรา้งและรกัษาความสมัพันธ์กับลูกคา้ CPRD ไดน้าํเสนอรายการสมาชิกบัตรคลบัการด์ (loyalty 

program) เพ่ือใหล้กูคา้สะสมคะแนนในการเลือกซือ้สินคา้ท่ีรา้นคา้ของ CPRD  โดยขอ้มลูจากการวิจยัพบวา่สมาชิก

คลบัการด์มีแนวโนม้การจบัจ่ายสินคา้มากกวา่ผูท่ี้ไม่เป็นสมาชิก ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ ์2564 CPRD มีสมาชิก

คลบัการด์ราว 1.9 ลา้นรายในประเทศมาเลเซีย โดยในจาํนวนนีป้ระมาณรอ้ยละ 52 เป็นสมาชิกท่ีมีการจบัจ่ายสนิคา้

อยูเ่ป็นประจาํ (active user) นอกจากนี ้CPRD มีคลบัการด์แอพพลิเคชั่นสาํหรบัโทรศพัทม์ือถือเพ่ือใหส้มาชิกใชแ้ทน

บตัรคลบัการด์ และใหข้อ้มลูแก่สมาชิกทัง้คปูองสว่นลดเฉพาะสมาชิก และรายการสง่เสริมการขายอ่ืน ๆ รวมถึงเป็น

สือ่ในการสือ่สารโดยตรงกบัลกูคา้ 

ระบบการกระจายสนิคา้และเครอืข่ายงานดา้นโลจิสตกิส ์(distribution and logistics network) ในประเทศมาเลเซีย  

ปัจจัยหลกัในกลยุทธ์ค้าปลีกของ CPRD ในประเทศมาเลเซีย คือการปรบัปรุงระบบงานห่วงโซ่อุปทาน 

(supply chain) ระบบการกระจายสนิคา้และเครือข่ายงานดา้นโลจิสติกส ์(distribution and logistics network) ของ 

CPRD ใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสดุ ซึ่งจะช่วยบริหารจดัการใหร้ะดบัสินคา้คงคลงัในรา้นคา้ทัง้หมดของ CPRD อยู่ใน

ระดบัท่ีเหมาะสม ทาํใหผ้ลิตผลและสินคา้ท่ีเน่าเสียไดย้งัคงมีความสดใหม่และดาํรงคณุภาพสงูสดุไวไ้ด ้และทาํให ้

CPRD สามารถนาํเสนอสนิคา้ท่ีคุม้คา่คุม้ราคาตอ่ลกูคา้โดยยงัคงรกัษาอตัรากาํไรไวไ้ด ้

ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564 CPRD มีศนูยก์ระจายสนิคา้ของตน 2 แหง่ และเช่าศนูยก์ระจายสนิคา้แช่แข็ง 1 

แห่ง ในประเทศมาเลเซีย มีพืน้ท่ีจดัเก็บสินคา้รวมประมาณ 108,136 ตร.ม. และมีอตัราการกระจายสินคา้ออกตอ่วนั

ประมาณ 330,231 ลงั CPRD ใชศู้นยก์ระจายสินคา้สามประเภทสาํหรบัผลิตภณัฑข์อง CPRD ไดแ้ก่ ศูนยก์ระจาย

สนิคา้สาํหรบัจดัเก็บสินคา้อปุโภคบริโภค และสนิคา้ทั่วไปท่ีอณุหภมูิหอ้ง ศนูยก์ระจายสนิคา้อาหารสดซึง่สามารถเก็บ

สนิคา้ท่ีอณุหภมูิ 1 ถึง 2 องศาเซลเซียส และศนูยก์ระจายสนิคา้แช่แข็งซึง่ดาํเนินการโดยผูใ้หบ้รกิารภายนอก สว่นรา้น

                                                      
14 รายไดอ้ื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธรุกิจคา้ปลกีประกอบไปดว้ยรายไดจ้ากการฝากขาย จากธรุกิจคา้ปลีกของ CPRD 
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ไฮเปอรม์ารเ์ก็ตแตล่ะแหง่ของ CPRD จะมีหอ้งเก็บสนิคา้ท่ีมีพืน้ท่ีเฉลีย่มากกวา่ 250 ตร.ม. และมีความสงูมากกวา่ 5.5 

เมตร (ทัง้นีไ้มร่วมถึงรา้นคา้ท่ี CPRD ไดม้ีการเช่าจากผูอ่ื้น และจาํเป็นตอ้งปรบัรูปแบบของรา้นคา้เพ่ือใหเ้หมาะสมกบั

พืน้ท่ีท่ีมี) 

CPRD จะเป็นผู้ดาํเนินงานระบบการกระจายสินคา้และเครือข่ายงานดา้นโลจิสติกส ์(distribution and 

logistics network) เองเป็นสว่นใหญ่ในประเทศมาเลเซีย ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ ์2564 CPRD มีหน่วยรถบรรทกุ

สนิคา้เพ่ือขนสง่สนิคา้ออกจากหรอืไปยงัศนูยก์ระจายสนิคา้ รา้นคา้ และคลงัสนิคา้ โดยหนว่ยรถบรรทกุสนิคา้ดงักลา่ว

ประกอบไปดว้ย รถบรรทุกเพ่ือขนส่งสินคา้ทางไกลทางตอนเหนือและตอนใตข้องประเทศมาเลเซียจาํนวน 20 คนั 

รถบรรทกุสินคา้สาํหรบัการขนสง่สินคา้ทางตะวนัออกจาํนวน 5 คนั รถบรรทกุขนถ่ายสินคา้ (prime mover) จาํนวน 

62 คนั รถพ่วงสาํหรบัสินคา้อณุหภมูิปกติจาํนวน 52 คนั (ambient trailer) และรถพ่วงสาํหรบัสินคา้แช่แข็งจาํนวน 43 

คนั (refrigerated trailer)   

ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการสง่เสริมช่องทางออนไลนข์อง CPRD  CPRD ยงัไดม้ีการใหบ้ริการระบบการกระจายสินคา้

และเครือข่ายงานดา้นโลจิสติกส ์(distribution and logistics network) แก่ผูผ้ลิตและจัดจาํหน่ายสินคา้ในประเทศ

มาเลเซีย ซึ่งรวมถึงบริการขนถ่ายสินคา้ผ่านศนูย ์(cross docking) การขนส่งผลิตภณัฑ ์การส่งสินคา้คืนผูค้า้ และ

บรกิารจดัการระบบการขนสง่สนิคา้  

ผูผ้ลติและจดัจาํหนา่ยสนิคา้ธุรกิจคา้ปลกีในประเทศมาเลเซีย 

ธุรกิจคา้ปลีกในประเทศมาเลเซียของ CPRD มีการจดัซือ้สนิคา้โดยตรงจากผูผ้ลิตสินคา้แบรนดเ์นม (brand 

name) ต่าง ๆ หลายราย ทัง้นี ้แมว้า่ CPRD มิไดจ้ดัซือ้สนิคา้จากผูผ้ลิตและจดัจาํหน่ายสนิคา้รายหนึ่งรายใดเป็นหลกั 

แต ่CPRD มีการจดัหาผลติภณัฑภ์ายใตต้ราสนิคา้ท่ีไดร้บัความนิยมในสดัสว่นท่ีสงู ทัง้นี ้CPRD พยายามลดตน้ทนุใน

การจัดซือ้สินคา้จากผูผ้ลิตและจัดจาํหน่ายสินคา้ของ CPRD โดยการเจรจาต่อรองใหไ้ดส้่วนลดและสิทธิประโยชน์

เพ่ิมเติมจากการจดัซือ้สินคา้ในปริมาณสงู ทัง้นี ้การแพร่ระบาดของ COVID-19 สรา้งแรงกดดนัในการจดัหาสนิคา้

อย่างท่ีไม่เคยปรากฏมาก่อน ทาํใหเ้กิดการหยดุชะงกัและความลา่ชา้ในการผลิตและจดัหาสินคา้ ซึ่งไดส้ง่ผลกระทบ

และอาจจะสง่ผลกระทบอยา่งตอ่เน่ืองตอ่การเคลื่อนไหวและการมีอยู่ของสินคา้หลายชนิด ทัง้นี ้จนถึงปัจจบุนั CPRD 

ยงัไมป่ระสบกบัการหยดุชะงกัอยา่งรุนแรงของผูผ้ลติและจดัจาํหนา่ยสนิคา้ของ CPRD จากผลของการแพรร่ะบาดของ 

COVID-19  CPRD มีความสมัพนัธท่ี์ดีในระยะยาวกบัเครอืขา่ยผูผ้ลติและจดัจาํหนา่ยสนิคา้จาํนวนมาก และในกรณีท่ี

เกิดการขาดแคลนสนิคา้ไมว่า่ดว้ยเหตใุด CPRD ก็สามารถจดัหาสนิคา้ชนิดเดียวกนัหรอืใกลเ้คยีงกนัจากผูผ้ลติและจดั

จาํหนา่ยสนิคา้รายอ่ืนได ้โดยใชป้ระโยชนจ์ากเครอืขา่ยผูผ้ลติและจดัจาํหนา่ยสนิคา้จาํนวนมากของ CPRD   

ธุรกิจบริหารพืน้ทีเ่ช่าในศูนยก์ารค้าของ CPRD ในประเทศมาเลเซีย 

ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2564 ธุรกิจบริหารพื ้นท่ีเช่าในศูนย์การค้าของ CPRD ในประเทศมาเลเซีย

ประกอบดว้ย  

• การบรหิารพืน้ท่ีเช่าในศนูยก์ารคา้ 57 แหง่ คิดเป็นพืน้ท่ีใหเ้ช่าสทุธิถาวร (permanent net lettable area) รวม

ประมาณ 296,000 ตร.ม. โดยในจาํนวนนี ้CPRD มีกรรมสิทธ์ิ (freehold) หรือมีสิทธิการเช่าจากรฐับาล

มาเลเซีย (leasehold)14

15 ในศนูยก์ารคา้จาํนวน 40 แหง่ และ 

                                                      
15 ภายใตก้ฎหมายประเทศมาเลเซีย กรรมสทิธ์ิ (freehold) หมายถงึ สิทธิในการใชท่ี้ดินจากรฐับาลประเทศมาเลเซียโดยผูถื้อกรรมสิทธ์ิสามารถ

ถือครองและใชท่ี้ดินไดโ้ดยไม่มีกาํหนดระยะเวลา และ สิทธิการเช่า (leasehold) หมายถึง สิทธิในการใชท่ี้ดินจากรฐับาลประเทศมาเลเซีย

โดยมีกาํหนดระยะเวลาไม่เกิน 99 ปี โดยผูถื้อครองท่ีดินสามารถใชท่ี้ดินจนกว่าจะหมดอายสุญัญาเช่า และหากไม่มีการขยายอายหุรือต่อ
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• อัตราการเช่าพืน้ท่ี (occupancy rate) อยู่ท่ีประมาณรอ้ยละ 92 โดยคาํนวณจากพืน้ท่ีให้เช่าสุทธิถาวร 

(permanent net lettable area)  

ศูนยก์ารคา้ของ CPRD ในประเทศมาเลเซีย  

CPRD มีการบริหารพืน้ท่ีเช่าในศนูยก์ารคา้ในประเทศมาเลเซียสามประเภท เพ่ือใหบ้ริการกลุ่มลกูคา้กลุม่ 

ตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี ้ 

• ศูนย์การคา้สาํหรบัครอบครวั (Family Malls) — ไดแ้ก่ ศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่มีกลุ่มลกูคา้เป้าหมายเป็น

ครอบครวั ใหบ้ริการดา้นการจบัจ่ายใชส้อยและกิจกรรมบนัเทิงอ่ืน ๆ หลายชนิด ผูเ้ช่าหลกัของศนูยก์ารคา้

ประเภทนี ้ไดแ้ก่ รา้นอาหาร รา้นเสือ้ผา้แฟชั่น ผูใ้หบ้ริการทางการเงินและบริการอ่ืน ๆ และผูใ้หบ้ริการดา้น

กิจกรรมเก่ียวกบัความบนัเทิง ศนูยก์ารคา้ประเภทนีข้อง CPRD ในประเทศมาเลเซียมีพืน้ท่ีใหเ้ช่าสทุธิ (net 

lettable area) มากกวา่ 6,000 ตร.ม. ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564 CPRD บรหิารพืน้ท่ีเช่าในศนูยก์ารคา้แบบ 

Family Malls จาํนวน 23 แห่งในประเทศมาเลเซีย มีพืน้ท่ีใหเ้ช่าสทุธิถาวร (permanent net lettable area) 

รวมประมาณ 197,000 ตร.ม.  

• ศูนย์การคา้ชุมชน (Neighbourhood Malls) — ไดแ้ก่ ศนูยก์ารคา้ขนาดกลางสาํหรบัลกูคา้ใหแ้วะมาจบัจ่าย

สินคา้ไดส้ะดวกและรวดเร็ว โดยเฉพาะสินคา้ประเภทอาหาร โดยในศูนยก์ารคา้ประเภทนีป้ระกอบดว้ย

รา้นอาหาร รา้นเครือ่งดื่ม และรา้นอาหารจานดว่นหลายประเภท (grab & go) แมว้า่ศนูยก์ารคา้ประเภทนีจ้ะ

มีขนาดเล็กกว่าศูนยก์ารคา้สาํหรบัครอบครวั (Family Malls) แต่ก็มีรา้นคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกับกิจกรรมความ

บันเทิงสาํหรับครอบครัว รวมถึงรา้นเสือ้ผ้าแฟชั่น และรา้นค้าท่ีให้บริการทางการเงินและบริการอ่ืน ๆ 

เช่นเดียวกนั ศนูยก์ารคา้ชุมชน (Neighbourhood Malls) ของ CPRD มีพืน้ท่ีใหเ้ช่าสทุธิ (net lettable area) 

ระหว่าง 3,000 ถึง 6,000 ตร.ม. ณ วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2564 CPRD บริหารพืน้ท่ีเช่าในศูนยก์ารคา้ชุมชน 

(Neighbourhood Malls) จํานวน 18 แห่งในประเทศมาเลเซีย มีพืน้ท่ีให้เช่าสุทธิถาวร (permanent net 

lettable area) รวมประมาณ 73,000 ตร.ม.  

• ศูนย์การคา้แบบ Service Malls — ไดแ้ก่ ศนูยก์ารคา้ท่ีมีขนาดเล็กลงมา เนน้พืน้ท่ีการจบัจ่ายแบบครบครนั

ในจุดเดียว (one-stop) เน่ืองจากศูนยก์ารคา้ประเภทนีม้ีขนาดเล็ก จึงเนน้การจาํหน่ายสินคา้และบริการท่ี

ตอ้งใชใ้นชีวิตประจาํวนั รวมถึงมีรา้นอาหาร รา้นใหบ้ริการต่าง ๆ ท่ีใชป้ระจาํวนั รา้นจาํหน่ายเสือ้ผา้ และ

พืน้ท่ีเลน่สาํหรบัเด็ก ศนูยก์ารคา้แบบ Service Malls ของ CPRD ในประเทศมาเลเซีย มีพืน้ท่ีใหเ้ช่าสทุธิ (net 

lettable area) ไม่เกิน 3,000 ตร.ม. ณ วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ ์2564 CPRD บริหารพืน้ท่ีเช่าในศนูยก์ารคา้แบบ 

Service Malls จาํนวน 16 แห่งในประเทศมาเลเซีย มีพืน้ท่ีใหเ้ช่าสทุธิถาวร (permanent net lettable area) 

รวมประมาณ 26,000 ตร.ม.  

CPRD เลือกทาํเลท่ีตัง้ศนูยก์ารคา้ในท่ีพืน้ท่ีเหมาะสมทั่วคาบสมทุรมาเลเซีย (Peninsula Malaysia) เพ่ือให้

ครอบคลมุพืน้ท่ีใหบ้รกิารและเขา้ถึงลกูคา้ไดม้ากท่ีสดุเทา่ท่ีจะทาํได ้และศนูยก์ารคา้สว่นใหญ่จะมีรา้นไฮเปอรม์ารเ์ก็ต

ของ CPRD เป็นผูเ้ช่าหลกั CPRD มีการคดัเลอืกทาํเลท่ีตัง้ท่ีเหมาะสมสาํหรบัศนูยก์ารคา้แหง่ใหมท่ั่วประเทศมาเลเซีย

อยา่งตอ่เน่ือง โดยใชห้ลกัเกณฑก์ารพิจารณาดงัตอ่ไปนี ้

• เป็นพืน้ท่ีท่ีมีประชากรอาศยัอยูจ่าํนวนมากและหนาแนน่ 

                                                      
อายสุญัญาเช่า ผูค้รอบครองท่ีดินจะตอ้งคืนท่ีดินดงักล่าวใหแ้ก่ทางรฐับาลประเทศมาเลเซีย โดยท่ีทัง้กรรมสิทธ์ิ (freehold) และสิทธิการเช่า 

(leasehold) สามารถทาํการโอนได ้
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• เป็นทาํเลท่ีโดดเดน่ และสามารถเพ่ิมจาํนวนลกูคา้ท่ีเขา้ศนูยก์ารคา้ได ้

• สามารถเขา้ถึงถนนหลกัและระบบขนสง่มวลชนได ้และ 

• มีพืน้ท่ีขนาดใหญ่สาํหรบัใชเ้ป็นท่ีจอดรถและมีระบบโครงสรา้งพืน้ฐานท่ีดี 

ผูเ้ช่าของศูนยก์ารคา้ในประเทศมาเลเซีย  

CPRD มีผูเ้ช่าหลายประเภทในศนูยก์ารคา้ของ CPRD โดยสามารถแบง่ผูเ้ช่าออกเป็นสามกลุม่ใหญ่ ๆ ดงันี ้ 

• ผูเ้ช่าถาวร — ผูเ้ช่าในกลุม่นีท้าํสญัญาเช่าท่ีมีระยะเวลามากกว่าหนึ่งปีโดยจ่ายคา่เช่ารายเดือนในอตัราคงท่ี 

หรือจ่ายค่าเช่าในอตัราแปรผันตามยอดขาย (ทัง้ในรูปแบบท่ีมีและไม่มีการรบัประกันค่าเช่าขัน้ตํ่า) ทัง้นี ้

สาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2564 รายไดจ้ากผูเ้ช่ากลุ่มนีม้ีจาํนวน 146 ลา้นริงกิตมาเลเซีย (1,089 

ลา้นบาท) (คิดเป็นสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 71.6 ของรายไดท้ัง้หมดของศนูยก์ารคา้ในประเทศมาเลเซีย)  

• ผูเ้ช่าชั่วคราว — ผูเ้ช่าชั่วคราวทาํสญัญาเช่าท่ีมีระยะเวลานอ้ยกว่าหนึ่งปี และมีอตัราการเปลี่ยนผูเ้ช่าสงู ซึ่ง

ทาํให ้CPRD สามารถปรบัการนาํเสนอสินคา้และบริการใหม ่ๆ ตามความตอ้งการของลกูคา้ได ้ผูเ้ช่ากลุม่นี ้

จะตัง้รา้นเป็นแผงลอยหรือเป็นรา้นขนาดเล็ก สาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2564 รายไดข้อง CPRD 

จากผูเ้ช่ากลุม่นีม้ีจาํนวน 40 ลา้นริงกิตมาเลเซีย (296 ลา้นบาท) (คิดเป็นสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 19.6 ของ

รายไดท้ัง้หมดของศนูยก์ารคา้ในประเทศมาเลเซีย) 

• ศูนย์อาหาร — CPRD ทาํสญัญาบริการกับผูร้บัสิทธิดาํเนินการศูนยอ์าหารในศูนยก์ารคา้ของ CPRD ใน

ประเทศมาเลเซีย โดยสญัญาเช่ามีระยะเวลาเฉลี่ย 1 ปี ศนูยอ์าหารเป็นจดุท่ีช่วยรกัษาปริมาณลกูคา้ท่ีเขา้ใช้

บรกิารศนูยก์ารคา้และผูเ้ช่ารายอ่ืนของศนูยก์ารคา้ เน่ืองจากลกูคา้นิยมไปศนูยก์ารคา้เพ่ือรบัประทานอาหาร

ท่ีศนูยอ์าหารซึง่มีราคาเหมาะสม สาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564 รายไดข้อง CPRD จากผูเ้ช่ากลุม่

นีม้ีจาํนวน 18 ลา้นริงกิตมาเลเซีย (133 ลา้นบาท) (คิดเป็นสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 8.8 ของรายไดท้ัง้หมด

ของศนูยก์ารคา้ในประเทศมาเลเซีย) 

ผูเ้ช่าถาวรสรา้งกระแสรายไดท่ี้มั่นคงใหก้บัศนูยก์ารคา้ ดงันัน้ผูเ้ช่ากลุ่มนีจ้ึงเป็นส่วนสาํคญัต่อความสาํเร็จ

ของธรุกิจบรหิารพืน้ท่ีเช่าในศนูยก์ารคา้ของ CPRD ในประเทศมาเลเซีย โดยระยะเวลาการเช่าโดยเฉลีย่ของผูเ้ช่าถาวร

อยู่ท่ีประมาณ 2 ปี โดยผูเ้ช่าหลกัรายใหญ่มีระยะเวลาการเช่าเฉลี่ย 3 ปี โดยในแต่ละปีจะมีพืน้ท่ีเช่าท่ีสิน้สดุอายกุาร

เช่าประมาณ 1,000 หนว่ยพืน้ท่ีเช่า ผูเ้ช่าถาวรยงัแบง่เป็น 6 ประเภทไดด้งันี ้  

• ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม — ผูเ้ช่ากลุ่มนีค้ิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 14.6 ของพืน้ท่ีใหเ้ช่าสทุธิถาวรท่ีไดม้ีการ

ปล่อยเช่า (occupied permanent net lettable area) ของศูนยก์ารคา้ของ CPRD ในประเทศมาเลเซีย ณ 

วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564 และคิดเป็นรอ้ยละ 23.4 ของรายไดจ้ากผูเ้ช่าถาวรในประเทศมาเลเซียของ CPRD 

สาํหรบัรอบปีสิน้สดุวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564   

• ธุรกิจสขุภาพและความงาม — ผูเ้ช่ากลุม่นีค้ิดเป็นรอ้ยละ 5.5 ของรายไดจ้ากพืน้ท่ีใหเ้ช่าสทุธิถาวรท่ีไดม้ีการ

ปลอ่ยเช่า (occupied permanent net lettable area) ในประเทศมาเลเซียณ วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ ์2564 และ

คิดเป็นรอ้ยละ 16.1 ของรายไดจ้ากผูเ้ช่าถาวรในประเทศมาเลเซียของ CPRD สาํหรบัรอบปีสิน้สดุวนัท่ี 28 

กมุภาพนัธ ์2564   

• ธุรกิจ DIY และสนิคา้เกีย่วกบับา้น — ผูเ้ช่ากลุม่นีค้ิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 32.4 ของพืน้ท่ีใหเ้ช่าสทุธิถาวรท่ีไดม้ี

การปล่อยเช่า (occupied permanent net lettable area) ของศูนยก์ารคา้ของ CPRD ในประเทศมาเลเซีย 
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ณ วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2564 และคิดเป็นรอ้ยละ 14.6 ของรายไดจ้ากผูเ้ช่าถาวรในประเทศมาเลเซียของ 

CPRD สาํหรบัรอบปีสิน้สดุวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564  

• ธุรกิจเสือ้ผา้แฟชั่น — ผูเ้ช่ากลุม่นีค้ิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 17.0 ของพืน้ท่ีใหเ้ช่าสทุธิถาวรท่ีไดม้ีการปลอ่ยเช่า 

(occupied permanent net lettable area) ของศูนย์การค้าของ CPRD ในประเทศมาเลเซีย ณ วันท่ี 28 

กุมภาพนัธ ์2564 และคิดเป็นรอ้ยละ 15.9 ของรายไดจ้ากผูเ้ช่าถาวรในประเทศมาเลเซียของ CPRD สาํหรบั

รอบปีสิน้สดุวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564 

• ธุรกิจบริการ — ผู้เช่ากลุ่มนีค้ิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 11.4 ของพืน้ท่ีให้เช่าสุทธิถาวรท่ีได้มีการปล่อยเช่า 

(occupied permanent net lettable area) ของศูนย์การค้าของ CPRD ในประเทศมาเลเซีย ณ วันท่ี 28 

กุมภาพนัธ ์2564 และคิดเป็นรอ้ยละ 21.0 ของรายไดจ้ากผูเ้ช่าถาวรในประเทศมาเลเซียของ CPRD สาํหรบั

รอบปีสิน้สดุวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564 

• ธุรกิจความบนัเทงิ ธุรกิจกีฬาและอืน่ ๆ — ผูเ้ช่ากลุม่นีค้ิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 19.1 ของพืน้ท่ีใหเ้ช่าสทุธิถาวรท่ี

ได้มีการปล่อยเช่า (occupied permanent net lettable area) ของศูนย์การค้าของ CPRD ในประเทศ

มาเลเซีย ณ วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ ์2564 และคิดเป็นรอ้ยละ 9.0 ของรายไดจ้ากผูเ้ช่าถาวรในประเทศมาเลเซีย

ของ CPRD สาํหรบัรอบปีสิน้สดุวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564 

บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า 

ท่ีผ่านมา CPRD ไดม้ีการลงทุนกับบริษัทร่วมและกิจการร่วมคา้ และจะยังคงแสวงหาโอกาสการลงทุน

ดงักลา่วต่อไป การแบ่งปันผลกาํไรจากกิจการรว่มคา้และบริษัทรว่มคิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 9.8 และรอ้ยละ 44.0 ของ

กาํไรหลงัจากหกัสว่นของผูถื้อหุน้สว่นนอ้ยของ CPRD สาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2563 ตามลาํดบั 

ตามขอ้มลูทางการเงินเสมือน (pro forma financial information) ตารางต่อไปนีแ้สดงถึงบรษัิทรว่มและกิจการรว่มคา้

ท่ีสาํคญัของ CPRD ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ตามขอ้มลูทางการเงินเสมือน (pro forma financial information) 

บริษัท ประเทศ สัดส่วนการถอืหุ้น ธุรกิจ 

กองทนุรวม

อสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธิ

การเช่าโลตสัส ์รเีทล โกรท 

ประเทศไทย รอ้ยละ 25 กองทนุรวมจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่

ประเทศซึง่ลงทนุใน

ศนูยก์ารคา้ 23 แหง่ทั่ว

ประเทศไทย  

บรษัิท รเีทล พรอ็พเพอรต์ี ้

จาํกดั 

ประเทศไทย รอ้ยละ 50 ใหเ้ชา่ท่ีดินและอาคารซึง่

เป็นท่ีตัง้ของรา้นไฮเปอร์

มารเ์ก็ตสาขาบางปะกอก 

บรษัิท ซินเนอรจิ์สตกิ 

พรอ็พเพอรต์ี ้ดีเวลลอป

เมนท ์จาํกดั 

ประเทศไทย รอ้ยละ 49.99 โครงการศนูยก์ารคา้และ

อสงัหารมิทรพัยอ่ื์น ๆ ท่ี

เมืองพทัยา 

บรษัิท โลตสัส ์มนัน่ี 

เซอรว์ิสเซส จาํกดั 

ประเทศไทย รอ้ยละ 50 บรกิารทางการเงินและ

ธุรกิจประกนั 
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ปัจจัยความเสี่ยง 

1. การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ทําให้เกิดการหยุดชะงักของ

เศรษฐกิจคร้ังใหญ่ทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาค รวมถึงในประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย 

ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อ CPRD 

การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทาํใหเ้กิดการหยุดชะงักของเศรษฐกิจครัง้ใหญ่ทัง้ในระดบัโลกและระดับ

ภมูิภาค รวมถึงในประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย ซึ่งรฐับาลไทยและรฐับาลมาเลเซียไดม้ีการประกาศใชม้าตรการ

ตา่ง ๆ เพ่ือควบคมุการแพรร่ะบาดของ COVID-19 เช่น การปิดสถานประกอบการเป็นการชั่วคราว การลดระยะเวลา

ทาํการ การปิดพืน้ท่ีท่ีมีความเสีย่งสงูตอ่การแพรร่ะบาด การใชม้าตรการจาํกดัการเดินทาง การระงบักิจกรรมทางธุรกิจ 

การกาํหนดขอ้บังคับในเรื่องการกักตัวและการเวน้ระยะห่างทางสงัคม และการหา้มจัดกิจกรรมขนาดใหญ่ โดย

มาตรการต่าง ๆ ดงักลา่วสง่ผลกระทบตอ่เศรษฐกิจของประเทศไทยและประเทศมาเลเซียอยา่งมีนยัสาํคญั ตลอดจน

ภาคการผลิตและห่วงโซอ่ปุทาน (supply chain) และการดาํเนินงานของบริษัทต่าง ๆ ทัง้ในประเทศไทยและประเทศ

มาเลเซีย ซึ่งรวมถึง CPRD ดว้ย แมว้่าจะเริ่มมีการทยอยผ่อนปรนมาตรการต่าง ๆ เพ่ือใหม้ีการเคลื่อนยา้ยสินคา้และ

ผูค้น และกิจการและสาํนกังานต่าง ๆ ไดม้ีการทยอยกลบัมาดาํเนินธุรกิจและเปิดใหบ้ริการ อยา่งไรก็ดี ประเทศไทย

และประเทศมาเลเซียได้ประสบกับการกลับมาแพร่ระบาดของ COVID-19 หลายระลอก รวมถึงมีการพบเชือ้  

COVID-19 สายพนัธุ์ใหม่ สาํหรบัประเทศไทยนัน้ แมว้่าในช่วงแรกของการแพร่ระบาดจะไดร้บัผลกระทบท่ีมีความ

รุนแรงนอ้ยกวา่ในประเทศอ่ืน ๆ อยา่งไรก็ตาม การแพรร่ะบาดของ COVID-19 ระลอกใหมไ่ดส้ง่ผลกระทบอยา่งรุนแรง

ตอ่ประเทศไทยตัง้แตเ่ดือนธนัวาคม 2563 สง่ผลใหม้ีการปิดรา้นคา้และศนูยก์ารคา้ทัง้หมดหรอืบางสว่นของ CPRD ใน

หลายพืน้ท่ีท่ีไดร้บัผลกระทบ มาตรการดงักลา่วทาํใหเ้กิดการหยดุชะงกัของการดาํเนินธุรกิจตามปกติทัง้ภายในและ

ภายนอกพืน้ท่ีท่ีมีการแพรร่ะบาดของ COVID-19 ทัง้นี ้คณะผูบ้ริหารของ CPRD ไดม้ีการติดตามสถานการณอ์ย่าง

ใกลชิ้ดและใหค้วามร่วมมือกับทางรฐับาลทอ้งถ่ินในการดาํเนินการใหม้ีการจัดจาํหน่ายอาหารใหเ้พียงพอ และ 

ลดผลกระทบตอ่ธุรกิจของ CPRD ใหม้ากท่ีสดุเทา่ท่ีจะสามารถกระทาํได ้

มาตรการควบคมุการแพรร่ะบาดประกอบกับผลกระทบจากการหยดุชะงกัของธุรกิจในประเทศไทยและใน

บางสว่นในประเทศมาเลเซียเป็นปัจจยัหนึง่ท่ีก่อใหเ้กิดผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัตอ่ธุรกิจของ CPRD ซึง่รวมถึง 

• รายไดจ้ากการขายของ CPRD ในประเทศไทยลดลงจาํนวน 8,364 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 4.9 จาก 171,326 

ลา้นบาทสาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 เป็น 162,962 ลา้นบาทสาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์

2564   

• การลดลงของรายไดจ้ากการใหเ้ช่าและใหบ้ริการจากธุรกิจบริหารพืน้ท่ีเช่าในศนูยก์ารคา้ในประเทศไทยและ

ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นผลมาจากการลดลงของอตัราการเช่าพืน้ท่ี (occupancy rate) การยกเวน้ และการ

ลดค่าเช่า ซึ่งทาํใหร้ายไดจ้ากการใหเ้ช่าและใหบ้ริการของ CPRD ในประเทศไทยลดลงรอ้ยละ 24.1 จาก

จาํนวน 12,739 ลา้นบาทสาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 29 กุมภาพนัธ ์2563 เป็น 9,670 ลา้นบาทสาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 

28 กุมภาพันธ์ 2564 ในส่วนของประเทศมาเลเซีย รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและใหบ้ริการของ CPRD ลดลง 

รอ้ยละ 26.4 จาก 277 ลา้นรงิกิตมาเลเซีย (2,066 ลา้นบาท) สาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 เหลอื 

204 ลา้นรงิกิตมาเลเซีย (1,518 ลา้นบาท) สาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ไม่สามารถรบัประกนัไดว้า่ผลประกอบการของ CPRD ในอนาคตจะดีขึน้ และยงัมีความเป็นไป

ได้ว่าอาจมีการกลับมาของการแพร่ระบาดของเชื ้อ COVID-19 สายพันธุ์ใหม่ ซึ่งรวมถึงสายพันธุ์ท่ีอาจทาํให้

ประสิทธิภาพระดบัการป้องกันของวคัซีนลดลงซึ่งอาจนาํไปสู่การล็อกดาวนห์รือมาตรการควบคมุอ่ืน ๆ ในอนาคต 
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อยา่งไรก็ดี แมว้า่จะสามารถควบคมุการแพรร่ะบาดของ COVID-19 ไดใ้นท่ีสดุ และผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของ 

COVID-19 ลดลง แต ่CPRD ก็ยงัจาํเป็นตอ้งหาโอกาสในการเติบโตใหก้บัธุรกิจ ทัง้นี ้เพ่ือตอบสนองตอ่พฤติกรรมของ

ผูบ้รโิภคท่ีเปลีย่นแปลงไป เช่น การจบัจ่ายสนิคา้ในรา้นคา้ปลกีท่ีมีขนาดเล็กซึง่อยูใ่นละแวกใกลเ้คียง และการจบัจ่าย

สินคา้ทางออนไลนม์ากขึน้ ทาํให ้CPRD ตอ้งมีการลงทุนอย่างมีนยัสาํคญัเพ่ือขยายรา้นคา้ปลีกท่ีมีขนาดเล็ก สรา้ง

ความเติบโตของยอดขายทางช่องทางออนไลน ์และปรบัปรุงโครงสรา้งพืน้ฐานระบบ IT ของ CPRD เช่น เว็บไซตแ์ละ

แอพพลิเคชั่นบนอปุกรณพ์กพา ตลอดจนโครงการลงทนุอ่ืน ๆ ซึ่งหาก CPRD ไม่สามารถใชป้ระโยชนจ์ากโอกาสทาง

ธุรกิจท่ีเกิดขึน้ อาจทาํให้รายไดข้อง CPRD ลดลง และผลประกอบการของ CPRD ในอนาคตอาจนอ้ยกว่าท่ีได้

คาดการณไ์ว ้

ทัง้นี ้แมว้า่ CPRD จะมีการดาํเนินมาตรการควบคมุการแพรร่ะบาดตา่ง ๆ แตก่ารแพรร่ะบาดของ COVID-19 

ระลอกล่าสุดไดส้่งผลกระทบอย่างมีนัยสาํคญัต่อการดาํเนินงานของ CPRD เน่ืองจากมีการพบกลุ่มผูต้ิดเชือ้ใหม่

หรือคลสัเตอร ์(cluster) ในศนูยก์ระจายสินคา้ของ CPRD รวมถึงศนูยก์ระจายสินคา้บางบวัทองสาํหรบัธุรกิจคา้ปลกี

ในประเทศไทยท่ี CPRD ไดม้ีการปิดทาํการเป็นเวลาสองสปัดาห ์และรา้นคา้บริเวณใกลเ้คียงหลายแห่ง และมีความ

เสี่ยงในการติดเชือ้ของพนกังาน ลกูคา้ รวมไปถึงในรา้นคา้ ศนูยก์ารคา้ และสถานประกอบการสว่นอ่ืนของ CPRD ท่ี

เพ่ิมมากขึน้ ทาํใหร้ฐับาลมีคาํสั่งปิดทาํการ หรอืลดชั่วโมงทาํการของรา้นคา้และศนูยก์ารคา้บางแหง่ของ CPRD ซึง่ทาํ

ใหย้อดขายและรายไดข้อง CPRD ลดลง ทัง้นี ้แมว้า่บรษัิทฯ เห็นวา่ CPRD มีการดาํเนินการตอบสนองตอ่สถานการณ์

แพรร่ะบาดอย่างรวดเร็วและเป็นไปตามแนวทางของรฐับาล แต่หากในอนาคตสงัคมมีทศันคติว่า CPRD ไม่ไดม้ีการ

ดาํเนินการตอบสนองอย่างเหมาะสม เหตุการณด์งักล่าวอาจส่งผลเสียต่อช่ือเสียงของแบรนดส์ินคา้และรา้นคา้ของ 

CPRD ซึ่งอาจทาํให ้CPRD สญูเสียยอดขายและอาจถูกฟ้องรอ้งจากพนกังาน ลกูคา้ ผูผ้ลิตและจัดจาํหน่ายสินคา้ 

หน่วยงานกาํกบัดแูลหรือบคุคลอ่ืน หากมาตรการท่ี CPRD นาํมาใชใ้นท่ีสดุแลว้เป็นมาตรการท่ีไมม่ีประสิทธิภาพหรอื

หากลกูคา้ของ CPRD ไม่ปฏิบตัิตามมาตรการเวน้ระยะห่างทางสงัคมหรอืมาตรการดา้นความปลอดภยัอ่ืน ๆ อาจทาํ

ใหเ้กิดความเสี่ยงต่อสขุภาพของพนกังานและลกูคา้ของ CPRD  การติดเชือ้ COVID-19 ในอนาคตในรา้นคา้หรือใน

ศนูยก์ารคา้ของ CPRD อาจสง่ผลใหเ้กิดการขาดแคลนแรงงานชั่วคราวหรอืตอ่เน่ือง การปิดสถานประกอบการ หรอืลด

ระยะเวลาทาํการของรา้นคา้ ซึง่จะสง่ผลกระทบในทางลบตอ่ธุรกิจและผลประกอบการของ CPRD โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง

ผลกระทบในทางลบท่ีอาจเกิดขึน้ทางดา้นสขุภาพของคณะผูบ้ริหารหรือบคุลากรหลกัของ CPRD หรือคณะผูบ้ริหาร

หรอืบคุลากรหลกัของผูผ้ลติและจดัจาํหนา่ยของ CPRD ทัง้นี ้หากคณะผูบ้รหิารหรอืบคุลากรหลกัของ CPRD หรอืของ

ผูผ้ลิตและผูจ้ดัจาํหน่ายของ CPRD ท่ีไดร้บัผลกระทบมจีาํนวนมาก อาจสง่ผลกระทบในทางลบต่อความสามารถของ 

CPRD หรือของผูผ้ลิตและผูจ้ัดจาํหน่ายของ CPRD ในการประกอบธุรกิจอย่างต่อเน่ืองในช่วงเวลาท่ียากลาํบาก

ดงักล่าว นอกจากนี ้ความเช่ือของลกูคา้ว่าตนเองติดเชือ้ COVID-19 ท่ีรา้นคา้หรือศูนยก์ารคา้แห่งหนึ่งแห่งใดของ 

CPRD หรอืความเช่ือท่ีวา่ CPRD ไมไ่ดม้ีมาตรการท่ีเหมาะสมในการปอ้งกนัการแพรร่ะบาดของ COVID-19 ในรา้นคา้

หรือศูนยก์ารคา้ของ CPRD อาจส่งผลใหเ้กิดการฟ้องคดีท่ีอาจใชเ้วลาและมีค่าใชจ้่ายสงู และ/หรืออาจมีผลกระทบ

ในทางลบตอ่ช่ือเสยีงของ CPRD 

ปัจจัยและความไม่แน่นอนอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแพร่ระบาดของ COVID-19 รวมถึง (แต่ไม่จาํกัดเพียง) 

กรณีตอ่ไปนี ้

• ระดบัความรุนแรงและระยะเวลาของการแพรร่ะบาดของ COVID-19 รวมถึงการแพร่ระบาดระลอกใหม่ใน

พืน้ท่ีซึง่ CPRD เขา้ไปประกอบการ หรอืท่ีสง่ผลกระทบตอ่พนกังานของ CPRD จากระยะเวลาการแพรร่ะบาด

ท่ียาวนานขึน้ หรือการเพ่ิมขึน้อย่างรวดเร็วของจาํนวนผูต้ิดเชือ้ COVID-19 เชือ้ COVID-19 สายพนัธุ์ใหม่ 

หรอืไวรสัสายพนัธุอ่ื์นท่ีเก่ียวขอ้งในอนาคต หรอืปัจจยัอ่ืน ๆ 
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• มาตรการควบคมุเพ่ิมเติมของรฐับาลท่ีอาจสง่ผลกระทบตอ่ธุรกิจของ CPRD 

• ปัจจยัทางเศรษฐกิจมหภาคท่ีเปลี่ยนแปลง รวมถึงความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจโดยรวม อตัราการว่างงาน 

และแรงกดดนัจากเศรษฐกิจท่ีถดถอย 

• ผลกระทบท่ีไม่อาจคาดการณไ์ดต้่อประสิทธิภาพในการดาํเนินธุรกิจ โครงการใหม ่และแผนงานขยายธุรกิจ

ของ CPRD ท่ีเกิดจากการท่ี CPRD ตอ้งใชเ้วลาและทรพัยากรจาํนวนมากในการดาํเนินการตอบสนองตอ่การ

แพรร่ะบาดของโรค 

• ความรวดเรว็ในการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจหลงัจากการแพรร่ะบาดของ COVID-19 บรรเทาลง 

• ผลกระทบของการแพร่ระบาดของ COVID-19 ต่อธุรกิจและผลประกอบการของผูเ้ช่าในศูนยก์ารคา้ของ 

CPRD  

• ผลกระทบของการแพรร่ะบาดของ COVID-19 ต่อการจดัหาสินคา้ ตน้ทนุ และสินคา้คงคลงัของผลิตภณัฑท่ี์ 

CPRD วางจาํหนา่ยในรา้นคา้ของ CPRD และ 

• ผลกระทบในระยะยาวของการแพร่ระบาดของ COVID-19 ต่อธุรกิจของ CPRD ตลอดจนพฤติกรรมของ

ผูบ้ริโภค ตวัอย่างเช่น CPRD ไดส้งัเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในช่วงของการแพร่

ระบาดซึง่หนัไปจบัจ่ายสนิคา้ในรา้นคา้ท่ีมีขนาดเลก็ซึง่อยูใ่นละแวกใกลเ้คียงแทนการจบัจ่ายสินคา้ในรา้นคา้

ท่ีมีขนาดใหญ่ และการเติบโตอยา่งมีนยัสาํคญัของยอดขายทางช่องทางออนไลน ์ซึ่ง CPRD อาจไม่สามารถ

ตอบสนองหรือปรบัตวัใหท้นัตอ่การเปลี่ยนแปลงภายในเวลาอนัเหมาะสมหากการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรม

ของผูบ้ริโภคนัน้กลายเป็นพฤติกรรมท่ีถาวร หรือเกิดขึน้อย่างรวดเร็ว หรือในลกัษณะท่ีแตกต่างไปจากท่ี 

CPRD คาดการณไ์ว ้

ระดบัของผลกระทบของการแพร่ระบาดของ COVID-19 หรือการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้หรือโรคติดต่อ

ชนิดอ่ืนท่ีรุนแรงในอนาคตซึ่งมีผลต่อธุรกิจ ผลประกอบการ และฐานะทางการเงินของ CPRD นัน้ขึน้อยู่กบัแนวโนม้

การพฒันาการของเหตกุารณด์งักลา่วในอนาคต ซึ่งไม่มีความแน่นอนอยา่งยิ่ง ทัง้นี ้รวมถึงขอบเขต ความรุนแรง และ

ระยะเวลาของการแพร่ระบาด การดาํเนินการเพ่ือควบคมุการแพร่ระบาดหรือการบรรเทาผลกระทบ รวมถึงการฉีด

วคัซีน COVID-19 ผลกระทบจากการผอ่นคลายหรอืยกเลกิมาตรการควบคมุท่ีมีอยูอ่ยา่งรวดเรว็เกินไป และผลกระทบ

ทางเศรษฐกิจทัง้ทางตรงและทางออ้มจากการแพร่ระบาด และมาตรการควบคุมท่ีนาํมาใช ้รวมถึงปัจจัยอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้ผลกระทบของการแพรร่ะบาดของ COVID-19 ท่ีจะดาํเนินตอ่ไปเป็นสิง่ท่ีคาดการณไ์ดย้ากและมีความ

ผนัแปรสงู ซึง่อาจสง่ผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลประกอบการของ CPRD 

และอาจสง่ผลใหค้วามเสีย่งอ่ืนมีผลรุนแรงยิ่งขึน้  

2. กระบวนการพิจารณาทางกฎหมายและทางปกครองที่สําคัญอาจมีผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ

ของ CPRD  

ในการประกอบธุรกิจของ CPRD CPRD ไดม้ีการเขา้ไปเก่ียวพนักบักระบวนการพิจารณาทางกฎหมายและ

ทางปกครองเป็นบางครัง้ และ CPRD ยงัอาจถกูดาํเนินคดีทางกฎหมายและทางปกครองอีกในอนาคต ทัง้นี ้คาํตดัสนิ

ของกระบวนการพิจารณาทางกฎหมายดงักลา่วอาจทาํให ้CPRD ตอ้งกระทาํการ หรอืงดกระทาํการใด ๆ ซึง่อาจสง่ผล

กระทบในทางลบตอ่ธุรกิจของ CPRD หรอือาจทาํให ้CPRD ตอ้งจ่ายคา่ชดเชยเป็นจาํนวนมาก 

ณ วนัท่ีของสารสนเทศฉบบันี ้มีกระบวนการพิจารณาทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั CPRD ซึ่งอยู่ระหว่างการ

ดาํเนินคดีอยูส่องคดี โดยทัง้หมดเป็นคดีท่ีคณะกรรมการการแขง่ขนัทางการคา้ (“กขค.”) และสาํนกังานคณะกรรมการ
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การแขง่ขนัทางการคา้ (“สขค.”) ถกูฟอ้งรอ้งเก่ียวกบัคาํสั่งอนญุาตใหร้วมธุรกิจซึง่อนญุาตให ้CPRD เขา้ซือ้กิจการของ 

Lotus TH โดยเมื่อวนัท่ี 9 มิถุนายน 2563 CPRD เขา้ทาํสญัญากับ Tesco เพ่ือซือ้กิจการของ Lotus TH และ Lotus 

MY ซึง่การเขา้ซือ้กิจการดงักลา่วจะตอ้งไดร้บัคาํสั่งอนญุาตจาก กขค. ตามพระราชบญัญตัิการแขง่ขนัทางการคา้ พ.ศ. 

2560 (“พ.ร.บ. การแข่งขันทางการค้าฯ”) ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน 2563 กขค. มีคาํสั่ง (“คําสั่งของ กขค.”) 

อนญุาตให ้CPRD เขา้ซือ้กิจการของ Lotus TH และในวนัท่ี 18 ธันวาคม 2563 CPRD และ Tesco ไดด้าํเนินการซือ้

ขายกิจการเสรจ็สมบรูณต์ามคาํสั่งของ กขค. อยา่งไรก็ดี ในเดือนมีนาคม 2564 องคก์รคุม้ครองสทิธิของผูบ้รโิภคไดแ้ก่ 

มูลนิธิเพ่ือผูบ้ริโภค ร่วมกับองคก์รผูบ้ริโภคอ่ืน ๆ และบุคคลธรรมดาไดย้ื่นฟ้อง (“คดีที่ฟ้องร้อง กขค.”) กขค. และ 

สขค. ตอ่ศาลปกครองกลาง (“ศาล”) โดยมีประเด็นสาํคญัคือ คาํสั่งของ กขค. ออกโดยไมช่อบดว้ยกฎหมาย เน่ืองจาก

ไมป่ฏิบตัิตามขัน้ตอนบางประการท่ีกฎหมายกาํหนด และ กขค. ใชด้ลุยพินิจในการออกคาํสั่งดงักลา่วโดยไมเ่หมาะสม

และไม่ชอบดว้ยกฎหมาย ผูฟ้้องคดีจึงขอใหศ้าลมีคาํพิพากษาเพิกถอนคาํสั่งของ กขค. หรือขอใหศ้าลกาํหนดเง่ือนไข

ประกอบคาํสั่งของ กขค. เพ่ิมเติม ดงัตอ่ไปนี ้

• ให ้CPRD ขายกิจการหรือทรพัยส์ินบางส่วนเพ่ือลดผลกระทบจากการมีอาํนาจเหนือตลาด และตอ้งปรบั

สดัสว่นใหม้ีสว่นแบง่การตลาดไมเ่กินรอ้ยละ 50 

• หา้ม CPRD ขยายสาขาเพ่ิมขึน้ภายในเวลา 10 ปี ภายหลงัการรวมธุรกิจ และ 

• ใหเ้พ่ิมเง่ือนไขดา้นระยะเวลาท่ีกาํหนดไวใ้นคาํสั่งของ กขค. โดยใหข้ยายเวลาในเง่ือนไขขอ้ 216 จากเดิม 5 ปี 

เป็น 10 ปี และขอ้ 417 จากเดิม 2 ปี เป็น 5 ปี 

อนึง่ แม ้CPRD และ Lotus TH ไมไ่ดเ้ป็นผูถ้กูฟอ้งคดีโดยตรงในคดีฟอ้งรอ้ง กขค. แตศ่าลเห็นวา่คาํพิพากษา

ในคดีนีม้ีความเก่ียวขอ้งกบั CPRD และ Lotus TH จึงมีคาํสั่งเรียก CPRD และ Lotus TH เขา้มาเป็นคู่ความฝ่ายท่ี 3 

(ผูร้อ้งสอด) ในคดีฟ้องรอ้ง กขค. เพ่ือใหศ้าลไดร้บัทราบขอ้มลูและขอ้เท็จจริงท่ีเก่ียวกบัประเด็นของคดีของผูฟ้้องคดี

อยา่งครบถว้น 

นอกจากนี ้ผูฟ้อ้งคดียงัไดย้ื่นคาํรอ้งขอใหศ้าลมีคาํสั่งใหท้เุลาการบงัคบัตามคาํสั่งของ กขค. เป็นการชั่วคราว

ระหว่างการพิจารณาคดีของศาล (“คาํร้องของผู้ฟ้องคด”ี) ซึ่งต่อมาในเดือนพฤษภาคม 2564 ศาลมีคาํสั่งยกคาํรอ้ง

ของผูฟ้้องคดีดงักลา่วเน่ืองจากในชัน้นีศ้าลเห็นวา่คาํสั่งของ กขค. ออกโดยชอบตามขัน้ตอนและหลกัเกณฑท่ี์กาํหนด

ไวภ้ายใต ้พ.ร.บ. การแขง่ขนัทางการคา้ฯ แลว้ ดงันัน้ ศาลจึงวินิจฉยัวา่ยงัไมม่ีเหตอุนัรบัฟังไดว้า่คาํสั่งของ กขค. นา่จะ

ไมช่อบดว้ยกฎหมายอยา่งไร ทัง้นี ้คาํสั่งยกคาํรอ้งของผูฟ้อ้งคดีของศาลถือเป็นท่ีสดุและไมส่ามารถอทุธรณไ์ด ้

ในสว่นของคดีฟ้องรอ้ง กขค. นัน้ กขค. สขค. และ CPRD และ Lotus TH ไดย้ื่นคาํใหก้ารโดยตอ่สูใ้นประเด็น

ต่าง ๆ รวมถึงการยกเหตุผลว่าคาํสั่งของ กขค. นัน้ชอบดว้ยกฎหมายแลว้ เน่ืองจากเป็นคาํสั่งท่ีออกตามขัน้ตอนท่ี

                                                      
16 ให้ CPALL และ Ek-Chai เพ่ิมสัดส่วนของยอดขายสินคา้ท่ีมาจากผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ประกอบด้วย  

กลุ่มสินคา้เกษตร สินคา้เกษตรชมุชน สินคา้ชมุชน สินคา้วิสาหกิจชมุชนหรอืผลิตภณัฑท์อ้งถ่ิน (OTOP) และกลุ่มสินคา้อื่น ๆ ของรา้นเซเว่น 

อีเลฟเว่น และ เทสโก ้สโตรส์ รวมกนัทกุรูปแบบ ในอตัราเพ่ิมขึน้ จากปีท่ีผ่านมาไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ต่อปี เป็นระยะเวลา 5 ปี โดยใหใ้ช้

หลกัเกณฑผ์ูป้ระกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ตามความในกฎหมายว่าดว้ยการกาํหนดลกัษณะของวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม  

17 ให ้Ek-Chai คงไวซ้ึ่งเง่ือนไขของสัญญาและขอ้ตกลงระหว่างผูผ้ลิตและผูจ้ัดจาํหน่ายสินคา้หรือวัตถุดิบรายเดิมท่ีไดม้ีการทาํสญัญาหรือ

ขอ้ตกลงไว ้เป็นระยะเวลา 2 ปี เวน้แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขของสัญญาท่ีเป็นคณุหรือเป็นประโยชนแ์ละตอ้งไดร้บัการยินยอมจาก

ผูผ้ลิตและผูจ้ดัจาํหน่ายสินคา้หรอืวตัถดุิบรายเดิมดว้ย  
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กฎหมายกาํหนดทกุประการ และ กขค. ไดใ้ชด้ลุยพินิจท่ีเหมาะสมกบัขอ้เท็จจรงิอยา่งรอบคอบและชอบดว้ยกฎหมาย

ในการออกคาํสั่งดงักลา่วแลว้ 

นอกจากคดีฟอ้งรอ้ง กขค. ท่ีองคก์รคุม้ครองสทิธิของผูบ้รโิภคเป็นผูฟ้อ้งคดแีลว้ ยงัมีบคุคลซึง่เป็นเจา้ของรา้น

สะดวกซือ้ทอ้งถ่ินรายหนึ่งยื่นฟ้องคดีต่อศาลเก่ียวกบัคาํสั่งของ กขค. โดยมีประเด็นคาํฟ้องและคาํขอท่ีคลา้ยคลงึกบั

คดีฟ้องรอ้ง กขค. ดงันัน้ ในเดือนมิถุนายน 2564 ศาลจึงมีคาํสั่งรวมคดีนีเ้ขา้กับคดีฟ้องรอ้ง กขค. เป็นคดีเดียวกนั  

อนึ่ง ณ วนัจดัทาํเอกสารฉบบันี ้คดีฟ้องรอ้ง กขค. อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลในขัน้ตอนการแสวงหาขอ้เท็จจรงิ 

ทัง้นี ้มีความเป็นไปไดว้า่ศาลอาจมีคาํพิพากษาภายในปี 2564 เน่ืองจากศาลไดพิ้จารณาใหค้ดฟีอ้งรอ้ง กขค. เป็นคดีท่ี

ตอ้งดาํเนินกระบวนพิจารณาโดยเร่งด่วน อย่างไรก็ดี คู่ความสามารถอุทธรณค์าํพิพากษาของศาลต่อศาลปกครอง

สงูสุดไดภ้ายใน 30 วันนับจากวันรบัฟังคาํพิพากษา ระยะเวลาการยื่นอุทธรณ์ดังกล่าวไม่สามารถขยายได ้และ 

คาํพิพากษาของศาลปกครองสงูสดุถือเป็นท่ีสดุ 

บรษัิทฯ เห็นวา่ คาํสั่งของ กขค. นัน้ชอบดว้ยกฎหมาย เน่ืองจาก กขค. เป็นหนว่ยงานตามกฎหมายท่ีมีอาํนาจ

ออกคาํสั่งอนญุาตให ้CPRD เขา้ซือ้กิจการของ Lotus TH และ CPRD ไดย้ื่นคาํขออนญุาตการรวมธุรกิจและเอกสาร

หลกัฐานประกอบคาํขออนญุาตเพ่ือประกอบการพิจารณาของ กขค. ตามขัน้ตอนท่ีกฎหมายกาํหนดครบถว้นแลว้ และ

บริษัทฯ ยังเห็นว่า กขค. ไดพิ้จารณาขอ้มูลทัง้หมดและออกคาํสั่งของ กขค. โดยชอบและไดป้ฏิบัติตามขัน้ตอนท่ี

กฎหมายกาํหนดทุกประการ ดังนัน้ บริษัทฯ เห็นว่าศาลไม่น่าจะพิพากษาเพิกถอนคาํสั่งของ กขค. อย่างไรก็ตาม 

บริษัทฯ ไม่สามารถรบัประกนัถึงผลคาํพิพากษาดงักล่าวของศาลได ้หรือรบัประกนัไดว้่าผลคาํพิพากษาดงักลา่วจะ

เป็นผลดีตอ่บรษัิทฯ 

นอกจากนี ้แมว้่าศาลจะพิพากษาเพิกถอนคาํสั่งของ กขค. ก็ตาม บริษัทฯ เห็นว่าศาลในคดีนีแ้ละ กขค. ไม่มี

เหตทุางกฎหมายท่ีจะสั่งยกเลกิหรอืสั่งใหก้ารเขา้ซือ้กิจการของ Lotus TH โดย CPRD เป็นโมฆะ หรอืจะสั่งลงโทษปรบั

ทางปกครองตามพ.ร.บ.การแข่งขนัทางการคา้ฯ กบั CPRD ได ้เน่ืองจาก CPRD ไดเ้ขา้ซือ้กิจการของ Lotus TH เสร็จ

สิน้และปฏิบตัิตามกฎหมายครบถว้นโดยสจุริตภายหลงัจากท่ี CPRD ไดร้บัทราบคาํสั่งของ กขค. ซึ่งมีผลผกูพนัตาม

กฎหมาย ณ เวลาท่ีเขา้ซือ้กิจการ อยา่งไรก็ตาม หากศาลพิพากษาเพิกถอนคาํสั่งของ กขค. แลว้ทาง กขค. อาจมีคาํสั่ง

ให ้CPRD ยื่นคาํขออนญุาตเขา้ซือ้กิจการ Lotus TH ใหม ่ทัง้นี ้บรษัิทฯ ไมส่ามารถรบัประกนัไดว้า่ กขค. จะออกคาํสั่ง

อนุญาตใหม่ หรือ กขค. จะกาํหนดเง่ือนไขเพ่ิมเติมจากเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นคาํสั่งของ กขค. ฉบบัเดิมหรือไม่ และ 

CPRD จะสามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขเพ่ิมเติมของคาํสั่งอนญุาตใหม่ของ กขค. ไดโ้ดยสมบรูณห์รอืไม ่ทัง้นี ้ไม่ว่ากรณี

จะเป็นประการใดก็ตาม หาก CPRD ไมเ่ห็นพอ้งกบัคาํวินิจฉยัหรอืคาํสั่งอนญุาตใหมข่อง กขค. ดงักลา่ว CPRD มีสทิธิ

อทุธรณค์าํวินิจฉยัหรอืคาํสั่งอนญุาตใหมข่อง กขค. ตอ่ศาลภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกาํหนดได ้

แมว้า่บรษัิทฯ จะเห็นวา่ผลของคดีฟอ้งรอ้ง กขค. จะไมส่ง่ผลกระทบตอ่ความสมบรูณข์องการท่ีบรษัิทฯ เขา้ซือ้

กิจการของ CPRD แต่หาก กขค. กาํหนดเง่ือนไขเพ่ิมเติม การท่ี CPRD จะตอ้งปฏิบัติตามเง่ือนไขดังกล่าวอาจมี

ผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจในปัจจบุนัของ CPRD และอาจทาํใหเ้กิดตน้ทนุและค่าใชจ้่ายอยา่งมีนยัสาํคญั และคดี

ฟ้องรอ้ง กขค. อาจทาํใหผู้บ้ริหารบางส่วนและบุคลากรหลกัของบริษัทฯ ตอ้งใชเ้วลาอย่างมีนยัสาํคญัในกระบวน

พิจารณาคดี ซึง่อาจมีผลกระทบในทางลบตอ่การบรหิารจดัการธุรกิจและแผนการขยายธุรกิจของบรษัิทฯ  



เอกสารแนบ 2









































































































































เอกสารแนบ 3















































สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 

 

1 

ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถอืหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน 

1. การเรียกประชุม 

ข้อ 30. คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามัญประจาํปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิน้สุด 

ของรอบปีบญัชีของบรษัิท 

การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแลว้ ใหเ้รียกว่าการประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุม 

ผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญั เมื่อใดก็ไดส้ดุแตจ่ะเห็นสมควร หรอืผูถื้อหุน้คนหนึง่หรอืหลายคนซึง่มีหุน้นบัรวมกนั

ไดไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ัง้หมด จะเขา้ช่ือกันทาํหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียก

ประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได ้แตต่อ้งระบเุรือ่งและเหตผุลในการท่ีขอใหเ้รยีกประชมุไวใ้หช้ดัเจน

ในหนังสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้ีประชุมผูถื้อหุน้ภายใน 45 วันนับแต่วนัท่ีไดร้บั

หนงัสอืจากผูถื้อหุน้ 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัใหม้ีการประชุมภายในกาํหนดระยะเวลาตามวรรคสองขา้งตน้ ผูถื้อหุน้ทัง้หลายซึ่ง

เขา้ช่ือกนัหรือผูถื้อหุน้คนอ่ืน ๆ รวมกนัไดจ้าํนวนหุน้ตามท่ีบงัคบัไวน้ัน้จะเรียกประชมุเองก็ได ้ภายใน 45 วนันบัแต่

วนัครบกาํหนดระยะเวลาตามวรรคสองขา้งตน้ ในกรณีเช่นนี ้ใหถื้อว่าเป็นการประชมุผูถื้อหุน้ท่ีคณะกรรมการเรยีก

ประชมุ โดยบรษัิทตอ้งรบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายอนัจาํเป็นท่ีเกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุและอาํนวยความสะดวกตาม

สมควร  

ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชมุผูถื้อหุน้ท่ีเป็นการเรยีกประชมุเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคสามขา้งตน้ครัง้ใด จาํนวนผูถื้อ

หุน้ซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 32 ผูถื้อหุน้ตามวรรคสามขา้งตน้ ตอ้งร่วมกัน

รบัผิดชอบชดใชค้า่ใชจ้่ายท่ีเกิดจากการจดัใหม้กีารประชมุในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษัิท 

ข้อ 31. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัทาํเป็นหนงัสือนดัประชุม ระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการ

ประชุม และเรื่องท่ีจะเสนอตอ่ท่ีประชมุ พรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุหช้ดัเจนวา่เป็นเรื่องท่ีจะเสนอ

เพ่ือทราบ เพ่ืออนมุตัิหรือเพ่ือพิจารณาแลว้แตก่รณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดงักลา่ว และจดัสง่

ใหผู้ถื้อหุน้ทราบไมน่อ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชมุ และโฆษณาคาํบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสอืพิมพต์ิดตอ่กนั 3 วนั

ก่อนวนัประชมุไมน่อ้ยกวา่ 3 วนั 

ในระหว่าง 21 วนัก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้แต่ละครัง้ บริษัทจะงดรบัลงทะเบียนการโอนหุน้ก็ได ้โดยประกาศใหผู้ถื้อ

หุน้ทราบล่วงหนา้ ณ สาํนกังานใหญ่ และสาํนกังานสาขาของบริษัททุกแห่ง ไม่นอ้ยกว่า 14 วนัก่อนวนัเริ่มงดรบั

ลงทะเบียนการโอนหุน้ 

สถานท่ีท่ีจะใชเ้ป็นท่ีประชมุไม่จาํตอ้งอยู่ในทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตัง้ของสาํนกังานใหญ่ของบริษัท โดยจะจดัประชุม ณ ท่ี

อ่ืนใดก็ไดส้ดุแตค่ณะกรรมการจะเห็นสมควร 

2. องคป์ระชุม 

ข้อ 32. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่า 25 คน หรือไม่

นอ้ยกวา่กึ่งหนึ่งของจาํนวนผูถื้อหุน้ทัง้หมดและตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหนา่ย

ไดท้ัง้หมด จึงจะเป็นองคป์ระชมุ 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานดัไปแลว้ถึง 1 ชั่วโมง จาํนวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาเขา้ร่วม

ประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามท่ีกําหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ  
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การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ ใหน้ดัประชุม

ใหม่ และใหส้ง่หนงัสือนดัประชมุไปยงัผูถื้อหุน้ไมน่อ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุม ในการประชมุครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัวา่

จะตอ้งครบองคป์ระชมุ 

ในการประชมุผูถื้อหุน้ ใหป้ระธานกรรมการนั่งเป็นประธานท่ีประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม 

หรอื ไมส่ามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้ถา้มีรองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไมม่ีรองประธาน

กรรมการ หรือ มีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหนา้ท่ีได ้ก็ใหท่ี้ประชุมเลือกตัง้ผูถื้อหุน้คนหนึ่งซึ่งไดเ้ขา้ร่วมประชุมเป็น

ประธานในท่ีประชมุ 

3. คะแนนเสียง 

ข้อ 33. มติของท่ีประชมุผูถื้อหุน้นัน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้

(1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนน โดยใหน้บัหุน้

หนึง่เป็นเสยีงหนึง่ ถา้มีคะแนนเสยีงเทา่กนัใหป้ระธานในท่ีประชมุออกเสยีงเพ่ิมอีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

(2) ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ใหถื้อคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้     ซึง่มาประชมุ

และมสีทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยใหน้บัหุน้หนึง่เป็นเสยีงหนึง่ 

(ก) การขายหรอืโอนกิจการของบรษัิททัง้หมดหรอืบางสว่นท่ีสาํคญัใหแ้ก่บคุคลอ่ืน 

(ข) การซือ้หรอืรบัโอนกิจการของบรษัิทอ่ืนหรอืบรษัิทเอกชนมาเป็นของบรษัิท 

(ค) การทาํ แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกับการใหเ้ช่ากิจการของบริษัททัง้หมด หรือบางส่วนท่ีสาํคญั การ

มอบหมายใหบ้คุคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับคุคลอ่ืน โดยมีวตัถปุระสงค์

จะแบง่กาํไรขาดทนุกนั 

(ง) การเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบรษัิท 

(จ) การลดทนุจดทะเบียนของบรษัิท 

(ฉ) การออกหุน้กูข้องบรษัิท 

(ช) การควบบรษัิท 

(ซ) การเลกิบรษัิท 

(ฌ) การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสอืบรคิณหส์นธิและขอ้บงัคบัของบรษัิท  

ข้อ 34. การลงคะแนนลบั อาจจะกระทาํไดเ้มื่อมีผูถื้อหุน้ไมน่อ้ยกวา่ 5 คนรอ้งขอ และท่ีประชมุลงมติอนญุาต 

4. วาระการประชุม 

ข้อ 35. กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจาํปีพงึกระทาํมีดงันี ้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอ่ท่ีประชมุเก่ียวกบัการดาํเนินกิจการในรอบปีท่ีผา่นมา 

(2) พิจารณาและอนมุตัิงบดลุ 

(3) พิจารณาจดัสรรเงินกาํไร 

(4) เลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

(5) แตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี 

(6) กิจการอ่ืนๆ 
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ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถอืหุน้ 

 

ชื่อ ตาํแหน่ง อายุ 

(ปี) 

การมีส่วนได้เสียพิเศษ* 

ในวาระที่เสนอ 

ที่อยู ่

1. นายโชติ โภควนิช กรรมการอิสระ  

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

และประธานคณะกรรมการสรรหา

และกาํหนดคา่ตอบแทน 

79  

 

 

 

ไมม่สีว่นไดเ้สยีพิเศษ 

ในทกุวาระท่ีเสนอในการ

ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ 

ครัง้ท่ี 1/2564 

 

 

 

 

1468 ถนนพฒันาการ 

แขวงพฒันาการ 

เขตสวนหลวง 

กรุงเทพฯ 10250 

2. ศ. (พิเศษ) เรวตั ฉํ่าเฉลิม กรรมการอิสระ และ 

ประธานคณะกรรมการกาํกบัดแูล

กิจการ 

77 

3. นางกรรณิการ ์งามโสภ ี กรรมการอิสระ และกรรมการ

ตรวจสอบ 

65 

4. นายจักร บุญ-หลง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

และ กรรมการกาํกบัดแูลกิจการ 

64 

5. ศ. (พิเศษ) ประสพสุข  

บุญเดช 

กรรมการอิสระ และ 

กรรมการสรรหาและกาํหนด

คา่ตอบแทน 

 

76 

 

หมายเหตุ  * การมีส่วนไดเ้สียพิเศษตามท่ีกาํหนดในแบบ AGM Checklist เป็นการเปิดเผยขอ้มูลเฉพาะกรรมการอิสระ 

ท่ีบริษัทฯ เสนอใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ว่ามีส่วนไดเ้สียพิเศษใดๆ ในวาระการประชุมผูถื้อหุน้ 

ครัง้นัน้หรือไม่ เช่น การไดร้บัค่าตอบแทนในอตัราพิเศษหรือในรูปแบบอ่ืนท่ีแตกต่างจากกรรมการรายอ่ืน 

หรอื มีสว่นไดเ้สยีพิเศษในวาระเลอืกตัง้กรรมการเน่ืองจากเป็นผูท่ี้ไดร้บัการเสนอช่ือใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่ง

ตอ่อีกวาระหนึง่ เป็นตน้ 
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หลักเกณฑแ์ละวิธีการสรรหากรรมการ และนิยามคุณสมบตัิของกรรมการอิสระ 

หลักเกณฑใ์นการคัดเลือกกรรมการบริษัทฯ 

1. มีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย และหลกัเกณฑท่ี์กาํหนด เช่น พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจาํกดั และ

กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  

2. มีความหลากหลายทัง้ดา้นทกัษะ ประสบการณ ์ความรู ้ความสามารถและคณุลกัษณะเฉพาะดา้นท่ีเป็นประโยชนต์่อ

บรษัิทฯ โดยไมจ่าํกดัเพศและอาย ุ 

3. มีความซื่อสตัยส์จุริต มีจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ และมีเวลาอย่างเพียงพอท่ีจะอุทิศความรูค้วามสามารถ ปฏิบตัิ

หนา้ท่ีใหแ้ก่บรษัิทฯ ได ้

4. พิจารณาจาํนวนกรรมการอิสระในคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งตอ้งประกอบดว้ยกรรมการอิสระอย่างนอ้ย 1 ใน 3 ของ

คณะกรรมการทัง้คณะ โดยมีคุณสมบตัิตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด และมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่า 3 คน 

เพ่ือใหม้ีสดัสว่นของกรรมการอิสระเพียงพอท่ีจะสามารถตรวจสอบถ่วงดลุการทาํงานของคณะกรรมการ การดาํเนินงาน

ของผูบ้รหิาร รวมทัง้สามารถดแูลผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ทกุรายไดเ้ทา่เทียมกนั  

5. การมีสว่นไดเ้สยีและความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์(Conflict of Interest) ท่ีอาจมีกบับรษัิทฯ 

 

นิยามคุณสมบัติของกรรมการอิสระ 

ตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี บริษัทฯ ไดก้าํหนดนิยามคณุสมบตัิของกรรมการอิสระ ซึ่งเขม้งวดกว่าขอ้กาํหนดขัน้ตํ่าท่ี

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุกาํหนด โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. ถือหุ้นไม่ เ กินร้อยละ  0.5 ของจํานวนหุ้น ท่ีมีสิท ธิออกเสียงทั้งหมดของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย  

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคุมของบริษัทฯ ทัง้นี ้ใหน้ับรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระ 

รายนัน้ ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจาํ หรือ ผูม้ีอาํนาจ

ควบคมุของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทย่อยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูม้ีอาํนาจควบคมุของ

บรษัิทฯ เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ทัง้นีล้กัษณะตอ้งหา้มดงักลา่วไมร่วมถึงกรณี

ท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรกึษาของสว่นราชการซึ่งเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอาํนาจควบคมุของ

บรษัิทฯ  

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็น บิดามารดา  

คู่สมรส พ่ีนอ้ง และบตุร  รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอาํนาจควบคมุ หรือบคุคลท่ีจะไดร้บั

การเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้ีอาํนาจควบคมุของบรษัิทฯ หรอืบรษัิทยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูม้ีอาํนาจควบคุม

ของบรษัิทฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ี

มีนยั หรอืผูม้ีอาํนาจควบคมุของผูท่ี้มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรอืผูม้ี

อาํนาจควบคมุของบรษัิทฯ เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี 

ความสมัพนัธท์างธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทาํรายการทางการคา้ท่ีกระทาํเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ การเช่า

หรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัย ์รายการเก่ียวกบัสินทรพัยห์รือบริการ หรือการใหห้รอืรบัความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการ

รบัหรือใหกู้ย้ืม คํา้ประกัน การใหส้ินทรพัยเ์ป็นหลกัประกันหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณอ่ื์นทาํนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้
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บรษัิทหรอืคูส่ญัญามีภาระหนีท่ี้ตอ้งชาํระตอ่อีกฝ่ายหนึง่ ตัง้แตร่อ้ยละ 3 ของสนิทรพัยท่ี์มีตวัตนสทุธิของบรษัิทหรอืตัง้แต ่

20 ลา้นบาทขึน้ไป แลว้แตจ่าํนวนใดจะตํ่ากวา่ ทัง้นี ้การคาํนวณภาระหนีด้งักลา่วใหเ้ป็นไปตามวธีิการคาํนวณมลูคา่ของ

รายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุวา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัโดย

อนโุลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักลา่ว ใหน้บัรวมภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหว่าง 1 ปี ก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธท์าง

ธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ  ผูม้ีอาํนาจควบคมุ

ของบริษัทฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูม้ีอาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของสาํนกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผูส้อบบญัชีของ

บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้

จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรกึษากฎหมายหรือท่ีปรกึษาทางการเงิน

ซึง่ไดร้บัคา่บรกิารเกินกวา่ 2 ลา้นบาทตอ่ปีจาก บรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอาํนาจควบคมุ

ของบรษัิท และไมเ่ป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูม้ีอาํนาจควบคมุ หรอืหุน้สว่นของผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพนัน้ดว้ย  เวน้แตจ่ะไดพ้น้

จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี

7. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษัิทฯ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอื ผูถื้อหุน้ซึง่เป็นผูท่ี้

เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรอืไม่เป็น

หุน้สว่นท่ีมีนยัในหา้งหุน้สว่น หรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ท่ีปรกึษาท่ีรบัเงินเดือนประจาํ

หรือถือหุน้เกิน รอ้ยละ 0.5 ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่าง

เดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบรษัิทฯ หรอืบรษัิทยอ่ย

9. ไมม่ีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้มส่ามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบรษัิทฯ

10. กรรมการอิสระมีวาระการดาํรงตาํแหนง่ไดไ้มเ่กิน 9 ปี

กรรมการอิสระท่ีมีคณุสมบตัิตามขอ้ 1 ถึงขอ้ 10 อาจไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหต้ดัสนิใจในการดาํเนินกิจการของ

บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทย่อยลาํดบัเดียวกัน ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการ

ตดัสนิใจในรูปแบบขององคค์ณะ (collective decision) ได ้

ในกรณีท่ีบุคคลท่ีบริษัทฯ แต่งตัง้ใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลท่ีมีหรือเคยมีความสมัพันธ์ทางธุรกิจหรือการ

ใหบ้รกิารทางวิชาชีพเกินมลูคา่ท่ีกาํหนดตามขอ้ 4 หรอืขอ้ 6 คณะกรรมการบรษัิทฯ อาจพิจารณาผอ่นผนัใหไ้ดห้ากเห็นวา่การ

แตง่ตัง้บคุคลดงักลา่วไมม่ีผลกระทบตอ่การปฏิบตัิหนา้ท่ีและการใหค้วามเห็นท่ีเป็นอิสระ และบรษัิทฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มลูตอ่ไปนี ้

ในหนงัสอืนดัประชมุผูถื้อหุน้ในวาระพิจารณาแตง่ตัง้กรรมการอิสระดงักลา่วแลว้  

(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพท่ีทําให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตาม

หลกัเกณฑท่ี์กาํหนด 

(ข) เหตผุลและความจาํเป็นท่ียงัคงหรอืแตง่ตัง้ใหบ้คุคลดงักลา่วเป็นกรรมการอิสระ 

(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของบรษัิทฯ ในการเสนอใหม้ีการแตง่ตัง้บคุคลดงักลา่วเป็นกรรมการอิสระ 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 

1 

ข้อปฏิบตัิสาํหรับการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถอืหุน้ผ่านสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์

บริษัท สยามแม็คโคร จาํกัด (มหาชน) 

เน่ืองดว้ยสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจบุนัยงัคงทวีความรุนแรงอยา่ง

ต่อเน่ือง บริษัท สยามแม็คโคร จาํกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีความห่วงใยความปลอดภยัและสขุภาพของท่านผูถื้อหุน้  

จึงกาํหนดใหจ้ดัการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2564 ในวนัองัคารท่ี 12 ตุลาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสเ์พียง

ช่องทางเดียว โดยไม่มีการจัดสถานท่ีประชุมหรือการลงทะเบียนท่ีหนา้งานแต่อย่างใด ทัง้นี ้บริษัทฯ ไดว้่าจา้งบริษัท  

อินเวนทเ์ทค ซิสเท็มส ์(ประเทศไทย) จาํกดั เป็นผูใ้หบ้ริการในการจดัการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสด์ว้ยระบบควบคมุ

การประชมุท่ีผา่นการประเมินความสอดคลอ้งดว้ยตนเองตามมาตรฐานการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัดา้นสารสนเทศของ

ระบบควบคุมการประชุม พ.ศ. 2563 ท่ีสาํนกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสจ์ัดทาํขึน้ภายใตป้ระกาศกระทรวง

ดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม 

 

การแจ้งความประสงคเ์พื่อเข้าประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์

ในการนี ้ผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะเขา้ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสด์้วยตนเองหรือด้วยการมอบฉันทะ กรุณาดาํเนินการ

ตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

1.  แจง้ความประสงคข์อเขา้รว่มประชมุผา่น Web Browser ตามลงิค ์(Link) ดา้นลา่งนี ้หรอืสแกน QR Code เพ่ือ

เขา้สูร่ะบบ 

Link: https://app.inventech.co.th/MAKRO154720R  

QR Code:  

 

 

ระบบจะเปิดให้ดาํเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 จนถึงเวลาปิดประชุมในวันที่ 12 ตุลาคม 2564  

2.  เมื่อเขา้สู่ระบบแลว้ ใหผู้ถื้อหุน้กรอกขอ้มูลเพ่ือการยืนยนัตวับุคคลตามท่ีระบบแสดง พรอ้มอพัโหลดหลกัฐาน

แสดงสทิธิเขา้รว่มประชมุ โดยมรีายการเอกสารปรากฏตามท่ีแสดงในหวัขอ้ “หลักฐานในการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม

ผู้ถอืหุ้น” (หนา้ท่ี 3 ของเอกสารฉบบันี)้ 

3.  เมื่อกรอกขอ้มลูครบถว้นแลว้  

3.1 อ่านขอ้กาํหนดการเขา้ร่วมประชุม ตามท่ีปรากฏอย่างละเอียด หลงัจากนัน้ หากท่านตกลงปฏิบตัิตาม

ข้อกําหนดดังกล่าวให้เลือกท่ี “ข้าพเจ้าได้อ่านและตกลงปฏิบัติตามข้อกําหนดการเข้าร่วมประชุม  

ขอ้กาํหนดการเขา้ร่วมประชุมผ่านระบบ Inventech Connect” โดย คลิก ในช่องสี่เหลี่ยมเพ่ือยอมรบั

เง่ือนไขการใชบ้รกิาร จากนัน้ใหเ้ลอืก “สง่แบบคาํรอ้ง” 

3.2 อนึง่ หากทา่นไมย่อมรบัเง่ือนไขการเขา้รว่มประชมุ ทา่นจะไมส่ามารถเขา้รว่มประชมุได ้

 

https://app.inventech.co.th/MAKRO154720R
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4. บรษัิทฯ จะดาํเนินการตรวจสอบขอ้มลูผูถื้อหุน้และเอกสารประกอบ  

กรณีขอ้มลูและเอกสารท่ีไดร้บัถกูตอ้งครบถว้น บรษัิทฯ จะอนมุตัิคาํรอ้งดงักลา่วและผูถื้อหุน้จะไดร้บัอีเมล แจง้รายละเอียด

ขอ้มลูการประชมุ ประกอบดว้ย  

– ลงิค ์(Link) สาํหรบัการลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ 

– ลงิค ์(Link) สาํหรบัการดาวนโ์หลดและติดตัง้แอพพลเิคชั่น “Cisco Webex Meetings”  

– Username และ Password สาํหรบัการเขา้ใชง้านหอ้งประชมุและระบบ e-Voting  

เพ่ือเขา้รว่มประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์

– ลงิค ์(Link) คูม่ือการใชง้านระบบ  

ท่านสามารถใช้ Username และ Password ที่ได้รับนี้ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมในวันอังคารที่  

12 ตุลาคม 2564 ได้ตั้งแต่เวลา 13.30 น. จนถงึเวลาปิดประชุม 

กรณีขอ้มลูหรอืเอกสารท่ีไดร้บัไมถ่กูตอ้งหรือไม่สมบรูณ ์  ระบบจะปฏิเสธคาํรอ้งของทา่น โดยผูถื้อหุน้จะไดร้บัอีเมล แจง้ถึง

สาเหตแุละสามารถดาํเนินการยื่นคาํรอ้งเพ่ิมเติมได ้

5.  กรณีประสบปัญหาเก่ียวกบัการใชร้ะบบการลงทะเบียน และระบบการประชมุ กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีผูด้แูลระบบ

ท่ีหมายเลข 02 021 9123 โดยจะใหบ้รกิารในเวลา 8.30 -17.30 น. ตัง้แตว่นัศกุรท่ี์ 1 ตลุาคม 2564 จนถึงปิดการประชมุใน

วนัองัคารท่ี 12 ตลุาคม 2564 (เฉพาะวนัทาํการ ไมร่วมวนัหยดุราชการและวนัหยดุนกัขตัฤกษ์)    

6. บรษัิทฯ ไม่มีการจัดการประชุมแบบเข้าน่ังฟังในห้องประชุม สาํหรบัการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2564 ใน

วนัองัคารท่ี 12 ตุลาคม 2564 จึงขอความกรุณาท่านผูถื้อหุน้ยื่นความประสงคเ์ขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสด์ว้ย

ตนเอง หรอืพิจารณามอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษัิทฯ ตามรายช่ือท่ีปรากฏในสิง่ท่ีสง่มาดว้ย 6 หรอืบคุคลอ่ืนท่ีทา่น

มอบหมายใหเ้ขา้ประชมุและออกเสยีงลงมตแิทน 

7.  สาํหรบัท่านผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เขา้ประชุมและออกเสียงลงมติ

แทน โปรดเลอืกดาํเนินการเพียงอยา่งใดอยา่งหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้

7.1 ดาํเนินการตามขัน้ตอนการลงทะเบียนเขา้ประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์ขอ้ 1-3 ดงักลา่วขา้งตน้ หรอื  

7.2 จัดส่งเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามรายละเอียดในหวัขอ้ “หลักฐานในการแสดงสิทธิเข้าร่วม

ประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 4.” (หนา้ท่ี 4 ของเอกสารฉบบันี)้ มายงับริษัทฯ ทางไปรษณีย ์โดยใสซ่องธรุกิจตอบ

รบัซึ่งบริษัทฯ จัดส่งใหพ้รอ้มหนังสือเชิญประชุม (ไม่ตอ้งติดแสตมป์) ถึงบริษัท สยามแม็คโคร จาํกัด 

(มหาชน) สาํนกังานใหญ่ ตู ้ปณ. 8 ปณฝ. พฒันาการ กรุงเทพมหานคร 10251 โดยเอกสารจะตอ้งมาถึง

บรษัิทฯ ภายในวันศุกรท์ี่ 8 ตุลาคม 2564 
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หลักฐานในการแสดงสทิธิเข้าร่วมประชุมผู้ถอืหุ้น 

ขอใหท้่านผูถื้อหุน้อพัโหลดเอกสารดงัรายการท่ีกาํหนดตามตารางนีเ้ขา้สูร่ะบบ โดยบริษัทฯ จะพิจารณาเป็นกรณี

ตามแตป่ระเภทของผูถื้อหุน้ ทัง้นี ้ทา่นผูถื้อหุน้สามารถถ่ายภาพและอพัโหลดเอกสารสง่มายงับรษัิทฯ ได ้ 

1. ผู้ถอืหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา 

1.1 กรณีท่ีผูถื้อหุน้เขา้ประชมุดว้ยตนเอง 

สาํเนาเอกสารแสดงตนท่ีออกโดยสว่นราชการซึง่ปรากฏรูปถ่ายของผูถื้อหุน้และยงัไมห่มดอาย ุเชน่ บตัร

ประจาํตวัประชาชน ใบอนญุาตขบัรถ หรอืหนงัสอืเดินทาง พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง หรอื ภาพถ่าย

ของเอกสารขา้งตน้ซึง่วางบนกระดาษพรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง และหากมีการเปลีย่นช่ือ-นามสกลุให้

แสดงหลกัฐานประกอบดว้ย 

 

1.2 กรณีท่ีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชมุแทน 

(1) หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีแนบมาพรอ้มหนงัสอืเชิญประชุม ซึ่งไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้นและลง

ลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ 

(2) สาํเนาเอกสารแสดงตนท่ีสว่นราชการออกใหข้องผูถื้อหุน้โดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 ขา้งตน้ และผูถื้อหุน้

ไดล้งนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

(3) สาํเนาเอกสารแสดงตนท่ีสว่นราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉนัทะโดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 ขา้งตน้ และ

ผูร้บัมอบฉนัทะไดล้งช่ือรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

 

 

2. ผู้ถอืหุ้นที่เป็นนิติบุคคล 

2.1 กรณีท่ีผูแ้ทนของนิติบคุคลเขา้ประชมุดว้ยตนเอง 

(1) สาํเนาเอกสารแสดงตนท่ีออกโดยส่วนราชการของผูแ้ทนของนิติบุคคล โดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 

ขา้งตน้ พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

(2) สาํเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคล (อายไุมเ่กิน 1 ปี) ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูแ้ทน

ของนิติบคุคล พรอ้มทัง้ประทบัตราสาํคญั (ถา้มี) และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูแ้ทนนิติบคุคลซึ่งเป็น

ผูเ้ขา้รว่มประชมุมีอาํนาจกระทาํการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผูถื้อหุน้ 

 

2.2 กรณีท่ีนิติบคุคลมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชมุแทน 

(1) หนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบท่ีแนบมาพรอ้มหนงัสอืเชิญประชมุ ซึง่ไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้งครบถ้วนและลง

ลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มทัง้ประทบัตราสาํคญั (ถา้มี) 

(2) สาํเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคล (อายไุมเ่กิน 1 ปี) ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูแ้ทน

ของนิติบุคคล พรอ้มทัง้ประทบัตราสาํคญั (ถา้มี) และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูแ้ทนของนิติบุคคลมี

อาํนาจกระทาํการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผูถื้อหุน้ 
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(3) สาํเนาเอกสารแสดงตนท่ีออกโดยส่วนราชการของผูแ้ทนของนิติบุคคล โดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 

ขา้งตน้ พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

(4) สาํเนาเอกสารแสดงตนท่ีออกโดยสว่นราชการของผูร้บัมอบฉนัทะ โดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 ขา้งตน้ 

พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

 

 

3. กรณีที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก

และดูแลหุ้น  

(1) หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ซึ่งไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้นและลงลายมือช่ือผูม้อบฉันทะและผูร้บั

มอบฉนัทะ 

(2) หนงัสอืยืนยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะไดร้บัอนญุาตใหป้ระกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

(3) สาํเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของคสัโตเดียน (Custodian) ซึ่งรบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดย

ผูแ้ทนของนิติบุคคล พรอ้มทัง้ประทับตราสาํคัญ (ถ้ามี) และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูแ้ทนของนิติ

บคุคลซึง่เป็นผูล้งนามในฐานะผูม้อบฉนัทะนัน้ มีอาํนาจกระทาํการแทนคสัโตเดียน (Custodian)   

(4) สาํเนาเอกสารแสดงตนท่ีสว่นราชการออกใหข้องผูแ้ทนของนิติบคุคลซึง่เป็นคสัโตเดียน (Custodian) โดย

มีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 ขา้งตน้ พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

(5) หนงัสอืมอบอาํนาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้  

(6) สาํเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผูถื้อหุน้ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูแ้ทนของ

นิติบคุคล พรอ้มทัง้ประทบัตราสาํคญั (ถา้มี) และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนของนิติบคุคลซึ่งเป็นผู้

ลงนามในหนงัสอืมอบอาํนาจมีอาํนาจกระทาํการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผูถื้อหุน้ 

(7) สาํเนาเอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนของนิติบคุคลซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ โดยมีรายละเอียด

ตามขอ้ 1.1 ขา้งตน้ พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

 

ทัง้นี ้เอกสารท่ีมิไดม้ีตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะตอ้งจดัทาํคาํแปลภาษาองักฤษแนบมาพรอ้มดว้ย และใหผู้้

ถือหุน้หรอืผูม้ีอาํนาจกระทาํการแทนนิติบคุคลนัน้รบัรองความถกูตอ้งของคาํแปล 

 

 

4. กรณีที่มอบฉันทะใหก้รรมการอิสระเข้าร่วมประชุม   

(1) หนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ข.) ตามท่ีแนบมาพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุ ซึ่งเลือกกรรมการอิสระของบรษัิทฯ 

คนใดคนหนึ่งตามรายช่ือท่ีปรากฏในสิ่งท่ีสง่มาดว้ย 6 เป็นผูร้บัมอบฉนัทะและไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้ง

ครบถว้น และลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะ 

(2) กรณีท่ีผูม้อบฉนัทะเป็นบคุคลธรรมดา ใหใ้ชเ้อกสารตามขอ้ 1.2 (1) – (2)  

(3) กรณีท่ีผูม้อบฉนัทะเป็นนิติบคุคล ใหใ้ชเ้อกสารตามขอ้ 2.2 (1) – (3) 
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การเข้าร่วมประชุมผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส ์และการเข้าสู่ระบบ Inventech Connect 

 

ระบบประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์(Cisco Webex Meeting) และระบบ Inventech Connect รองรบั Web browser, PC, 

iOS และ Android  โดยระบบจะเปิดรับลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมในวันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 ได้ตั้งแต่

เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะปิดการประชุม 

การเขา้ใชร้ะบบ Cisco Webex Meeting และระบบ Inventech Connect โปรดดาํเนินการตามขัน้ตอนการติดตัง้ และคูม่อื

การใชง้าน ดงันี ้ 

1. การใชง้านระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(Cisco Webex Meeting)   

คูม่ือการติดตัง้ และใชง้านระบบ Cisco Webex Meeting สามารถศกึษาวิธีการติดตัง้ไดท่ี้  

https://qrgo.page.link/Cgv2B  หรือสแกน QR Code นี ้  

1.1  ขั้นตอนการติดตั้งระบบ Cisco Webex Meeting ผ่าน PC/Laptop                

1) เขา้เว็บไซต ์https://www.webex.com/downloads.html หรอืสแกน QR Code นี ้ 

2) เลอืกดาวนโ์หลด Cisco Webex Meeting โดยกดท่ีปุ่ ม “Download for Windows” 

3) คลกิ 2 ครัง้ (ดบัเบิล้คลกิ) ท่ีไฟล ์webexapp.msi (สามารถคน้หาไดท่ี้ Folder Download) เพ่ือเขา้สูห่นา้การ

ติดตัง้ 

4) เขา้สูห่นา้การตดิตัง้ จากนัน้กดปุ่ ม “Next” 

5) อา่นเง่ือนไขการใหบ้รกิารตามท่ีปรากฏ หากทา่นตกลงและยอมรบัเง่ือนไขการบรกิารแลว้ ใหเ้ลอืก “I accept 

the terms in the license agreement” จากนัน้กดปุ่ ม “Next” 

6) คลกิปุ่ ม “Install” จากนัน้รอการติดตัง้สกัครู ่แลว้คลกิปุ่ ม “Finish” 

7) เมื่อทาํการตดิตัง้เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ จะมีไอคอน “Cisco Webex Meetings” ปรากฏท่ีหนา้จอเดสกท็์อป 

1.2 ขั้นตอนการติดตั้งระบบ Cisco Webex Meeting ผ่านโทรศัพทมื์อถือ Smartphone/Tablet 
 

ระบบปฏิบัติการ iOS 
1. เขา้ไปท่ี App Store 

2. ไปท่ีไอคอนคน้หา หรอื สญัลกัษณ ์“แวน่ขยาย” ให้

พิมพค์น้หา “Cisco Webex Meetings” และคลกิ

ปุ่ ม “Search” 

3. จากนัน้คลกิท่ีปุ่ ม “รบั” ดา้นขวามือ เพ่ือทาํการ

ติดตัง้แอพพลเิคชั่น Cisco Webex Meetings หรอื

สญัลกัษณ ์ดงัภาพ 

4. ระบรุหสัผา่นหรอื Touch ID เพ่ือยืนยนัการติดตัง้

แอพพลเิคชั่น  

5. จากนัน้รอการตดิตัง้สกัครู ่ 

6. เมื่อทาํการตดิตัง้เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้จะมีไอคอน 

“Webex Meet” ปรากฏท่ีหนา้จอโทรศพัท ์

ระบบปฏิบัติการ Android 

1. เขา้ไปท่ี Play Store 

2. ไปท่ีช่อง Search for apps & games โดยพิมพ์

คน้หา  “Cisco Webex Meetings” และคลกิปุ่ ม 

“Search” 

3. จากนัน้คลกิท่ีปุ่ ม “Install” ดา้นขวามือ เพ่ือทาํการ

ติดตัง้แอพพลเิคชั่น Cisco Webex Meetings หรอื 

สญัลกัษณ ์ดงัภาพ 

4. คลกิปุ่ ม “Accept” เพ่ือยืนยนัการติดตัง้

แอพพลเิคชั่น 

5. จากนัน้รอการตดิตัง้สกัครู ่ 

6. เมื่อทาํการตดิตัง้เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ จะมีไอคอน 

 “Webex Meet” ปรากฏท่ีหนา้จอโทรศพัท ์

https://qrgo.page.link/Cgv2B
https://www.webex.com/downloads.html
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2. การใชง้านระบบ Inventech Connect 

คูม่ือการใชร้ะบบ Inventech Connect  

สาํหรบัการใชง้านบน PC / Laptop 

 

 

 

https://qrgo.page.link/KqnoP 

สาํหรบัการใชง้านบน iOS   

 

 

 

https://qrgo.page.link/pgvit 

สาํหรบัการใชง้านบน Web Browser 

 

 

 

https://qrgo.page.link/iZ3ka 

สาํหรบัการใชง้านบน Android 

 

 

 

https://qrgo.page.link/vZ4rZ 

 
2.1 ขั้นตอนการใช้งานระบบ Inventech Connect ผ่าน PC/Laptop  

1) คลกิลงิค ์(Link) สาํหรบัลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุท่ีไดร้บัจากอีเมล แจง้การอนมุตัิแบบคาํรอ้งขอ สาํหรบัการใช้

งาน Inventech Connect 

2) ระบบจะแสดงหนา้จอการลงทะเบียนเขา้รว่มประชุม (e-Register) ให้กรอก Username และ Password 

ตามท่ีไดร้บัทางอีเมล จากนัน้กดปุ่ ม “Sign in” 

3) เ มื ่อ ลง ท ะ เ บ ีย น สํา เ ร ็จ ร ะ บ บ จ ะ แ สด ง ข อ้ ม ลูก า ร ลง ท ะ เ บ ีย น ข อ ง ผู ถ้ ือ หุ น้  * ขั น้ ต อ น นี จ้ ะ ถ ือ ว ่า 

ผูถื้อหุน้ทาํการลงทะเบียนเขา้รว่มประชุมเรียบรอ้ยแลว้ จะทาํใหจ้าํนวนหุน้ของผูถื้อหุน้ถกูนบัเป็นองคป์ระชุม* 

จากนัน้ใหค้ลกิที่ปุ่ ม “ไปยงัหนา้ลงทะเบียนเพื่อเขา้รบัชมถ่ายทอดสดผ่านแอพพลิเคชั่น Cisco Webex 

Meeting” 

4) ระบบจะแสดง Event Information ให้ทาํการกรอกข้อมูลทางด้านขวาในส่วนของ Join Event Now โดยมี

รายละเอียด ดงันี ้ 

- แสดงขอ้มลูช่ือของผูถื้อหุน้ หรอืช่ือผูร้บัมอบฉนัทะในช่อง First name 

- แสดงขอ้มูลเลขทะเบียนผูถื้อหุน้ในช่อง Last name (กรณีรบัมอบฉันทะจะมีเครื่องหมาย *ต่อทา้ยเลข

ทะเบียน) 

- ช่อง E-mail address ให้กรอก E-mail address เพ่ือเขา้ใชง้าน ซึง่จะตอ้งตรงกบั E-mail address ท่ีไดใ้ห้

ไวใ้นขัน้ตอนการยื่นแบบคาํรอ้งเขา้ระบบ e-Request 

- ในช่อง Event password ระบบจะตัง้คา่ให ้(ทา่นผูถื้อหุน้ไมต่อ้งแกไ้ขหรอืเปลีย่นแปลง) 

-  จากนัน้ใหค้ลกิท่ีปุ่ ม “Join Now” 

5) จากนั้นให้คลิกท่ีปุ่ ม “Run a temporary application” เ พ่ือเข้าสู่การใช้งานแอพพลิเคชั่น Cisco Webex 

Meeting 

6) คลกิท่ีปุ่ ม “Join Event” (สีเขียว) เพ่ือเขา้รว่มประชมุผา่นแอพพลเิคชั่น Cisco Webex Meeting 
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7) ระบบจะปรากฏหนา้จอการทาํงาน 2 สว่น คือ  

7.1) ดา้นซา้ยจะแสดงการถ่ายทอดสดหรอืแสดงผลตา่ง ๆ ภายในงานประชมุ 

7.2) ด้านขวาจะแสดงหน้า login ของระบบ Inventech Connect ส่วนของการออกเสียงลงคะแนน (e-

Voting) และการใชง้านฟังกช์นั Q&A และ Multimedia Viewer 

8) จากนัน้คลิกท่ีปุ่ ม “Continue” (สีฟ้า) ทางดา้นขวามือในสว่นของฟังกช์นั Multimedia Viewer ระบบจะแสดง

หน้าจอ login เข้าใช้งานระบบ Inventech Connect ส่วนของ e-Voting ให้ทําการกรอก Username / 

Password ท่ีไดร้บัจากอีเมล แจง้การอนมุตัิแบบคาํรอ้งขอสาํหรบัการใชง้าน Inventech Connect และทาํการ

กดท่ีปุ่ ม “Sign in”  

การออกเสยีงลงคะแนน 

9) ระบบจะแสดงปุ่ ม “เลือกวาระ” ซึ่งผูถื้อหุน้สามารถตรวจสอบวาระท่ีสามารถออกเสียงลงคะแนนได ้โดยคลกิท่ี

ปุ่ ม “เลอืกวาระ” (สเีขียว) ทัง้มมุบนซา้ยมือและดา้นลา่ง 

10) จากนัน้ระบบจะแสดงวาระท่ีสามารถออกเสียงลงคะแนนได ้โดยจะแสดงสถานะ “รอการออกเสียงลงคะแนน / 

Voting Status: Pending” 

11) เมื่อผูถื้อหุน้ตอ้งการลงคะแนนใหเ้ลอืกวาระท่ีตอ้งการออกเสยีงลงคะแนน จากนัน้ระบบจะแสดง ปุ่ มสาํหรบัการ

ออกเสียงลงคะแนน ทัง้หมด 4 ปุ่ ม คือ (1) เห็นด้วย-สีเขียว (2) ไม่เห็นด้วย-สีแดง (3) งดออกเสียง-สีส้ม 

และ (4) ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด-สีฟ้า 

หากท่านเลือกปุ่ม "(4) ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด-สีฟ้า" หรือ ไม่กดปุ่มออกเสียงลงคะแนนใดๆ 

จนกระทั่งปิดรับผลคะแนนในวาระน้ัน บริษัทฯ จะนําคะแนนเสียงของท่านไปรวมกับคะแนนเสียง

เห็นด้วย ทั้งนี้ การออกเสียงลงคะแนนสามารถเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าวาระน้ันจะปิดรับการส่งผล

ลงคะแนน 

12) ผูถื้อหุน้สามารถตรวจสอบคะแนนเสยีงรายวาระได ้เมื่อวาระนัน้ปิดการสง่ผลการลงคะแนนแลว้โดยเลือกวาระ

ท่ีตอ้งการตรวจสอบ จากนัน้ระบบจะแสดงขอ้มลูการลงคะแนนเสยีงในวาระท่ีทา่นเลอืก 

13) กรณีท่ีมีการรบัมอบฉนัทะหลายบญัชี สามารถเลือกท่ี “ไอคอนผูใ้ชง้าน” และคลิกท่ีปุ่ ม “สลบับญัชี” เพ่ือเขา้ใช้

งานบญัชีอ่ืนๆ ได ้โดยท่ีคะแนนเสียงและองคป์ระชุมจะไม่ถกูนาํออกจากการประชุม 

14) กรณีท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งการออกจากการประชุมในระหว่างท่ีการประชุมยงัไม่แลว้เสร็จ สามารถเลือกท่ี “ไอคอน

ผูใ้ช้งาน” และคลิกท่ีปุ่ ม “ออกจากการประชุม” โดยระบบจะปรากฏขอ้ความเพ่ือใหท้่านยืนยันอีกครัง้ว่า

ตอ้งการออกจากการประชุมใช่หรือไม่? ในขัน้ตอนนี ้*หากผูถื้อหุน้คลิกยืนยันตอ้งการออกจากการประชุม 

ระบบจะนาํจาํนวนเสียงของผูถื้อหุน้ออกจากจาํนวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของท่ีประชุมในวาระท่ียงัไม่ปิดรบั

การลงคะแนน* 

2.2 ขั้นตอนการใช้งานระบบ Inventech Connect ผ่านโทรศัพทมื์อถือ Smartphone/Tablet 

หน้าจอที่ 1 ส่วนการรับชมถา่ยทอดสดของทางบริษัทฯ 

1) ผูถ้ือหุน้คลิกลิงค  ์ (Link) สาํหรบัลงทะเบียนเขา้รว่มประชุมที่ไดร้บัจากอีเมลแจง้การอนมุตัิแบบคาํรอ้งขอ

สาํหรบัการใชง้าน Inventech Connect 

2) ระบบจะแสดงหนา้การลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ (e-Register) ใหก้รอก Username และ Password ตามท่ี

ไดร้บัตาม E-mail จากนัน้กดปุ่ ม “Sign in” 
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3) เมื่อลงทะเบียนสาํเร็จระบบจะแสดงขอ้มลูการลงทะเบียนของผูถื้อหุน้ *ขัน้ตอนนีจ้ะถือว่าผูถื้อหุน้ลงทะเบียน

เขา้รว่มประชุมเรียบรอ้ยแลว้ โดยจาํนวนหุน้ของผูถื้อหุน้จะถกูนบัเป็นองคป์ระชุม* จากนัน้ใหก้ดปุ่ ม “ไปยงัหนา้

ลงทะเบียน” เพ่ือเขา้รบัชมถ่ายทอดสดผา่นแอพพลเิคชั่น Cisco Webex Meeting 

4) ระบบจะแสดง Event Information จากนัน้คลกิปุ่ ม “Join”  

5) ใหท้า่นกรอกข้อมูลที่ช่อง Display Name และ Email address จากนัน้ คลกิท่ีปุ่ ม “OK” 

6) คลกิท่ีปุ่ ม “Join” (สีเขียว) เพ่ือเขา้รว่มประชมุผา่นแอพพลเิคชั่น Cisco Webex Meeting 
 

หากผู้ถือหุ้นที่ใช้งานผ่านโทรศัพทม์ือถือต้องการใช้งานในส่วนของระบบ e-Voting ให้สลับ Browser เพื่อ

ใช้งานหน้าจอส่วนที่ 2 ซึ่งสามารถดาํเนินการได้ ดังนี้ 

หน้าจอที่ 2 ส่วนการใช้งานระบบ Inventech Connect 

1) ผูถื้อหุน้คลิกลิงค ์(Link) สาํหรบัลงทะเบียนเขา้รว่มประชุม (สาํหรบัผูถื้อหุน้ท่ีไม่ประสงคจ์ะรบัชมถ่ายทอดสด) 

ท่ีไดร้บัจากอีเมลแจง้การอนมุตัิแบบคาํรอ้งขอสาํหรบัการใชง้าน Inventech Connect หรอื URL สาํหรบัการใช้

งาน e-Voting ท่ีเจา้หนา้ท่ีสง่ใหท้างช่อง Chat ภายใน แอพพลเิคชั่น Cisco Webex Meeting 

2) กรอก Username และ Password ท่ีไดร้บัจากอีเมลแจง้การอนมุตัิแบบคาํรอ้ง จากนัน้ คลกิปุ่ ม “Sign in” 

การออกเสยีงลงคะแนน 

3) ระบบจะแสดงปุ่ ม “เลือกวาระ” ซึ่งผูถื้อหุน้สามารถตรวจสอบวาระท่ีสามารถออกเสียงลงคะแนนไดโ้ดยคลกิท่ี

ปุ่ ม “เลอืกวาระ” (สเีขียว) ทัง้มมุบนซา้ยมือและดา้นลา่ง 

4) จากนัน้ระบบจะแสดงวาระท่ีสามารถออกเสียงลงคะแนนได ้โดยจะแสดงสถานะ “รอการออกเสียงลงคะแนน / 

Voting Status: Pending” 

5) เมื่อผูถื้อหุน้ตอ้งการลงคะแนน ใหเ้ลือกวาระท่ีตอ้งการออกเสียงลงคะแนน จากนัน้ระบบจะแสดง ปุ่ มสาํหรบั

การออกเสียงลงคะแนน ทัง้หมด 4 ปุ่ ม คือ (1) เห็นด้วย-สีเขียว (2) ไม่เห็นด้วย-สีแดง (3) งดออกเสียง-สี

ส้ม และ (4) ไม่ส่งการออกเสียงลงคะแนน-สีฟ้า 

หากท่านเลือกปุ่ม "(4) ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด-สีฟ้า" หรือ ไม่กดปุ่มออกเสียงลงคะแนนใดๆ 

จนกระทั่งปิดรับผลคะแนนในวาระน้ัน บริษัทฯ จะนําคะแนนเสียงของท่านไปรวมกับคะแนนเสียง

เห็นด้วย ทั้งนี้ การออกเสียงลงคะแนนสามารถเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าวาระน้ันจะปิดรับการส่งผล

ลงคะแนน 

6) ผูถื้อหุน้สามารถตรวจสอบคะแนนเสยีงรายวาระได ้เมื่อวาระนัน้ปิดการสง่ผลการลงคะแนนแลว้ โดยเลอืกวาระ 

ท่ีตอ้งการตรวจสอบ จากนัน้ระบบจะแสดงขอ้มลูการลงคะแนนเสยีง ในวาระท่ีทาํการเลอืก 

7) กรณีท่ีมีการรบัมอบฉนัทะหลายบญัชี สามารถเลือกท่ี “ไอคอนผูใ้ชง้าน” และคลิกท่ีปุ่ ม “สลบับญัชี” เพ่ือเขา้ใช้

งานบญัชีอ่ืนๆ ได ้โดยท่ีคะแนนเสียงและองคป์ระชุมจะไม่ถกูนาํออกจากการประชุม 

8) กรณีผูถื้อหุน้ตอ้งการออกจากการประชมุในระหวา่งการประชมุสามารถเลือกท่ี “ไอคอนผูใ้ชง้าน” และกดท่ีปุ่ ม 

“ออกจากการประชมุ” โดยระบบจะปรากฏขอ้ความเพ่ือใหท้่านยืนยนัอีกครัง้วา่ตอ้งการออกจากการประชมุใช่

หรอืไม?่ ในขัน้ตอนนี ้*หากผูถื้อหุน้คลกิยืนยนัตอ้งการออกจากการประชมุ ระบบจะนาํจาํนวนเสยีงของผูถื้อหุน้

ออกจากจาํนวนสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของท่ีประชมุในวาระท่ียงัไมปิ่ดรบัการลงคะแนน*   

9) ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสจ์ะเปิดใหเ้ขา้ระบบไดใ้นวนัองัคารท่ี 12 ตลุาคม 2564 เวลา 13.30 น.

โดยผูถื้อหุน้ หรือผูร้บัมอบฉนัทะโปรดใช ้Username และ Password ท่ีไดร้บัและปฏิบตัิตามคู่มือการใชง้านใน

ระบบ  
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10) การทํางานของระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex Meeting) และระบบ Inventech 

Connect ขึน้อยู่กับระบบอินเตอรเ์น็ตท่ีรองรับของผู้ถือหุ้นหรือผู้ร ับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์และ/หรือ

โปรแกรมของอปุกรณ ์ 

 

กรุณาใช้อุปกรณ ์และ/หรือ โปรแกรม ดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ 

– ความเรว็ของอินเทอรเ์น็ตท่ีแนะนาํควรไมต่ ํ่ากวา่ 4 Mbps 

– โทรศพัทเ์คลื่อนท่ี (Smartphone) /อปุกรณแ์ท็บเล็ต (Tablet) ระบบปฏิบตัิการ Android รองรบั Android 6.0 ขึน้ไป 

หรอืระบบปฏิบตัิการ iOS รองรบั iOS 10.0 ขึน้ไป 

– เครื่องคอมพิวเตอร ์(PC) /เครื่องคอมพิวเตอรโ์น๊ตบุ๊ค (Laptop) ระบบปฏิบตัิการ Windows รองรบั Windows 7 ขึน้

ไป หรอื Mac รองรบั OS X 10.13 ขึน้ไป 

– อินเทอรเ์น็ตเบราวเ์ซอร ์Firefox หรอื Chrome (เบราวเ์ซอรท่ี์แนะนาํ) หรอื Safari  
 

วิธีการตรวจสอบ Version ของระบบปฏิบัติการ 

– Android: เลอืก การตัง้คา่หรอืการตัง้คา่เพ่ิมเติม > เก่ียวกบัโทรศพัท ์> ขอ้มลูซอฟตแ์วร ์หรอืเวอรช์ั่น Android 

– iOS: เลือก การตัง้คา่ > ทั่วไป > เก่ียวกบั > เวอรช์ั่น 
 

หมายเหตุสาํคัญ 

1.  ผูถื้อหุน้ตอ้งนาํ Username และ Password ท่ีไดร้บัจากอีเมลมากรอกเพ่ือทาํการลงทะเบียน (ขัน้ตอนนีจ้ะถือวา่ผูถื้อ

หุน้ลงทะเบียนเขา้รว่มประชุมเรียบรอ้ยแลว้ โดยจาํนวนหุน้ของผูถื้อหุน้จะถกูนบัเป็นองคป์ระชมุ* หากผูถื้อหุน้ไมท่าํการ

ลงทะเบียน ระบบจะไม่นบัจาํนวนหุน้เป็นองคป์ระชมุและจะไมส่ามารถลงคะแนนได ้รวมถึงจะไม่สามารถรบัชมการ

ถ่ายทอดการประชุมได ้และหากผูถื้อหุน้คลิกปุ่ ม “ออกจากการประชุม” ในระหว่างการประชุม ระบบจะนาํจาํนวน

เสยีงของผูถื้อหุน้ออกจากจาํนวนสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของท่ีประชมุในวาระท่ียงัไมปิ่ดรบัการลงคะแนน  

2.  ผูถื้อหุน้ตอ้งเตรียม E-mail สาํหรบัยื่นแบบคาํรอ้งเพ่ือรบั (1) ลิงค ์(Link) สาํหรบัการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม (2) 

Username และ Password สาํหรบัเขา้ประชมุ 

3. ขอ้มูลท่ีกรอกในระบบตอ้งตรงกันกับขอ้มลู ณ วนั Record Date จากบริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) 

จาํกดั (TSD) 
 

กรณีพบปัญหาในการใช้งานระบบลงทะเบียนและระบบการประชุม 

ก รุณาติดต่อศูนย์บริการของบริ ษัท  อิน เวนท์เทค  ซิ ส เ ท็มส์ (ประ เทศไทย)  จํากัด   โทร .  02 021-9123  

เปิดใหบ้ริการระหว่างวนัท่ี 1-12 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 - 17.30 น. จนกว่าจะปิดการประชุม (เฉพาะวนัทาํการ  

ไมร่วมวนัหยดุราชการและวนัหยดุนกัขตัฤกษ)์ 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบท่ัวไปซึง่เป็นแบบทีง่่ายไม่ซับซ้อน)  

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่ือง กาํหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที ่5) พ.ศ. 2550  

----------------------  

     เขียนท่ี       

วนัท่ี  เดือน  พ.ศ.   

(1)  ขา้พเจา้     สญัชาต ิ      

อยู่บา้นเลขท่ี  ถนน   ตาํบล/แขวง      

อาํเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์     

(2)  เป็นผูถื้อหุน้ของ บรษัิท สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน)  

โดยถือหุน้จาํนวนทัง้สิน้รวม   หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง ดงันี ้ 

 หุน้สามญั   หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั   เสียง  

 หุน้บรุมิสิทธิ   หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั   เสียง  

(3)  ขอมอบฉนัทะให ้ 

                                  อาย ุ ปี อยู่บา้นเลขท่ี           

ถนน    ตาํบล/แขวง   อาํเภอ/เขต   

จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์    หรือ  

นายโชต ิโภควนิช อาย ุ79 ปี อยู่บา้นเลขท่ี 1468 ถนนพฒันาการ แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 หรือ  

ศ. (พเิศษ) เรวัต ฉํ่าเฉลิม อาย ุ77 ปี อยู่บา้นเลขท่ี 1468 ถนนพฒันาการ แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 หรือ 

นางกรรณิการ ์งามโสภ ีอาย ุ65 ปี อยู่บา้นเลขท่ี 1468 ถนนพฒันาการ แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 หรือ 

นายจักร บุญ-หลง อาย ุ64 ปี อยู่บา้นเลขท่ี 1468 ถนนพฒันาการ แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 หรือ 

ศ. (พเิศษ) ประสพสุข บุญเดช อาย ุ76 ปี อยู่บา้นเลขท่ี 1468 ถนนพฒันาการ แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250  

 คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ 

ครัง้ท่ี 1/2564 ในวนัอังคารท่ี 12 ตุลาคม 2564 เวลา 15.30 น. โดยจัดประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ (E-Meeting) ภายใตพ้ระราช

กาํหนดวา่ดว้ยการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

 กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะกระทาํไปในการประชมุนัน้ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทกุประการ  

ลงช่ือ     ผูม้อบฉนัทะ  

(     )  

ลงช่ือ     ผูร้บัมอบฉนัทะ  

(     )  

ลงช่ือ     ผูร้บัมอบฉนัทะ  

(     )  

ลงช่ือ     ผูร้บัมอบฉนัทะ  

(     )  

หมายเหตุ  

ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน  

ไม่สามารถแบง่แยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

   

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบทีก่าํหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) 

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ือง กาํหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที ่5) พ.ศ. 2550 

----------------------  

     เขียนท่ี       

วนัท่ี  เดือน  พ.ศ.   

(1) ขา้พเจา้     สญัชาต ิ      

อยู่บา้นเลขท่ี  ถนน   ตาํบล/แขวง      

อาํเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์     

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บรษัิท สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน)   

โดยถือหุน้จาํนวนทัง้สิน้รวม   หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง ดงันี ้ 

 หุน้สามญั   หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั   เสียง  

 หุน้บรุมิสิทธิ   หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั   เสียง  

(3) ขอมอบฉนัทะให ้      

                                  อาย ุ ปี อยู่บา้นเลขท่ี           

ถนน    ตาํบล/แขวง   อาํเภอ/เขต   

จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์    หรือ  

นายโชต ิโภควนิช อาย ุ79 ปี อยู่บา้นเลขท่ี 1468 ถนนพฒันาการ แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 หรือ  

ศ. (พเิศษ) เรวัต ฉํ่าเฉลิม อาย ุ77 ปี อยู่บา้นเลขท่ี 1468 ถนนพฒันาการ แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 หรือ 

นางกรรณิการ ์งามโสภ ีอาย ุ65 ปี อยู่บา้นเลขท่ี 1468 ถนนพฒันาการ แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 หรือ 

นายจักร บุญ-หลง อาย ุ64 ปี อยู่บา้นเลขท่ี 1468 ถนนพฒันาการ แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 หรือ 

ศ. (พเิศษ) ประสพสุข บุญเดช อาย ุ76 ปี อยู่บา้นเลขท่ี 1468 ถนนพฒันาการ แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250  

 คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญ 

ผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2564 ในวนัองัคารท่ี 12 ตลุาคม 2564 เวลา 15.30 น. โดยจดัประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) ภายใตพ้ระราช

กาํหนดวา่ดว้ยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

 วาระที ่1  พจิารณาอนุมัตกิารรับโอนกิจการท้ังหมดของ บริษัท ซ.ีพ.ีรีเทล โฮลดิง้ จาํกัด 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

  เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 

วาระที ่2  พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาํนวน 3,186,161,750 บาท จากทุนจดทะเบียน

เดมิจาํนวน 2,400,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน 5,586,161,750 บาท 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้  

  เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 

 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
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วาระที่ 3  พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพิม่เติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ เพือ่ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน

จดทะเบียนของบริษัทฯ  

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้  

  เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 

 วาระที่ 4  พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุนเพือ่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจาํกัด (Private 

Placement) เพือ่ใช้ชาํระเป็นค่าตอบแทนสาํหรับการรับโอนกิจการท้ังหมด 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

  เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 

 วาระที ่5  พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุนเพือ่เสนอขายให้แก่ประชาชนท่ัวไป (Public Offering) 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

  เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 

 วาระที ่6  พิจารณาอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเพิ่มเติม สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ 

วันที ่31 ธันวาคม 2564 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

  เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 

 วาระที่ 7 พจิารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

  เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 

(5)  การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนี ้ใหถื้อวา่การ

ลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบไุวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ี

ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมตใินเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบไุวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเตมิ

ขอ้เทจ็จรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุมนัน้ เวน้แต่กรณีท่ีผูร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุ

ในหนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทกุประการ 

ลงช่ือ     ผูม้อบฉนัทะ  

(     )  

ลงช่ือ     ผูร้บัมอบฉนัทะ  

(     )  

ลงช่ือ     ผูร้บัมอบฉนัทะ  

(     )  

ลงช่ือ     ผูร้บัมอบฉนัทะ  

(     )  
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หมายเหตุ  

1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนน  

 ไม่สามารถแบง่แยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระท่ีระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเตมิไดใ้นใบประจาํตอ่ 

 แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะ แบบ ข. 

     การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บรษัิท สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน) 

 

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2564 ในวันอังคารท่ี 12 ตุลาคม 2564 เวลา 15.30 น. โดยจัดประชุมผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) ภายใตพ้ระราชกาํหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา 

และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

----------------------  

  วาระที่  เร่ือง         

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

  เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 

  วาระที่  เร่ือง         

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

  เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 

  วาระที่  เร่ือง         

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

  เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 

  วาระที่  เร่ือง         

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

  เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 

  วาระที่  เร่ือง         

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

       เหน็ดว้ย       ไม่เหน็ดว้ย       งดออกเสียง 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถอืหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให ้

คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ือง กาํหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 
----------------------  

     เขียนท่ี       

วนัท่ี  เดือน  พ.ศ.   

(1)  ขา้พเจา้     สญัชาต ิ      

อยู่บา้นเลขท่ี  ถนน   ตาํบล/แขวง      

อาํเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์     

 ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (custodian) ใหก้บั      

ซึง่เป็นผูถื้อหุน้ของ บรษัิท สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน)   

โดยถือหุน้จาํนวนทัง้สิน้รวม   หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง ดงันี ้ 

 หุน้สามญั   หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั   เสียง  

 หุน้บรุมิสิทธิ   หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั   เสียง  

(2) ขอมอบฉนัทะให ้      

                                  อาย ุ ปี อยู่บา้นเลขท่ี           

ถนน    ตาํบล/แขวง   อาํเภอ/เขต   

จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์    หรือ  

นายโชต ิโภควนิช อาย ุ79 ปี อยู่บา้นเลขท่ี 1468 ถนนพฒันาการ แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 หรือ  

ศ. (พเิศษ) เรวัต ฉํ่าเฉลิม อาย ุ77 ปี อยู่บา้นเลขท่ี 1468 ถนนพฒันาการ แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 หรือ 

นางกรรณิการ ์งามโสภ ีอาย ุ65 ปี อยู่บา้นเลขท่ี 1468 ถนนพฒันาการ แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 หรือ 

นายจักร บุญ-หลง อาย ุ64 ปี อยู่บา้นเลขท่ี 1468 ถนนพฒันาการ แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 หรือ 

ศ. (พเิศษ) ประสพสุข บุญเดช อาย ุ76 ปี อยู่บา้นเลขท่ี 1468 ถนนพฒันาการ แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250  

 คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญ 

ผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2564 ในวนัองัคารท่ี 12 ตลุาคม 2564 เวลา 15.30 น. โดยจดัประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) ภายใตพ้ระราช

กาํหนดวา่ดว้ยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้

  มอบฉนัทะตามจาํนวนหุน้ทัง้หมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้

 มอบฉนัทะบางส่วน คือ 

 หุน้สามญั  หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั   เสียง  

 หุน้บรุมิสิทธิ  หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั   เสียง 

 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ัง้หมด   เสียง 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

 วาระที ่1  พจิารณาอนุมัตกิารรับโอนกิจการท้ังหมดของ บริษัท ซ.ีพ.ีรีเทล โฮลดิง้ จาํกัด 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

  เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
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วาระที ่2  พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาํนวน 3,186,161,750 บาท จากทุนจดทะเบียน

เดมิจาํนวน 2,400,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน 5,586,161,750 บาท 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้  

  เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 

วาระที่ 3  พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพิม่เติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ เพือ่ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน

จดทะเบียนของบริษัทฯ  

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้  

  เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 

 วาระที่ 4  พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุนเพือ่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจาํกัด (Private 

Placement) เพือ่ใช้ชาํระเป็นค่าตอบแทนสาํหรับการรับโอนกิจการท้ังหมด 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

  เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 

 วาระที ่5  พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุนเพือ่เสนอขายให้แก่ประชาชนท่ัวไป (Public Offering) 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

  เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 

 วาระที ่6  พิจารณาอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเพิ่มเติม สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ 

วันที ่31 ธันวาคม 2564 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

  เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 

 วาระที่ 7 พจิารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี)  

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

  เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 

(5)  การลงคะแนนเสียงของผู้ร ับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะนี ้ใหถื้อว่าการ

ลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

 (6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบไุวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ี

ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติม

ขอ้เทจ็จรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชมุนัน้ เวน้แตก่รณีท่ีผูร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบใุน

หนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทกุประการ 

ลงช่ือ     ผูม้อบฉนัทะ  

(     )  

ลงช่ือ     ผูร้บัมอบฉนัทะ  

(     )  
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ลงช่ือ     ผูร้บัมอบฉนัทะ  

(     )  

ลงช่ือ     ผูร้บัมอบฉนัทะ  

(     )  

หมายเหตุ  

1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นีใ้ชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ใหค้สัโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ท่านัน้ 

2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉนัทะคือ 

(1) หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

(2) หนงัสือยืนยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 

3. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนน  

ไม่สามารถแบง่แยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

4. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระท่ีระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเตมิไดใ้นใบประจาํ 

ตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

     การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บรษัิท สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน) 

 

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2564 ในวันอังคารท่ี 12 ตุลาคม 2564 เวลา 15.30 น. โดยจัดประชุมผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) ภายใตพ้ระราชกาํหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา 

และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

----------------------  

  วาระที่  เร่ือง         

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

  เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 

  วาระที่  เร่ือง         

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

  เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 

  วาระที่  เร่ือง         

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

  เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 

  วาระที่  เร่ือง         

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

  เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 

  วาระที่  เร่ือง         

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

  เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 
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แบบแจ้งคาํถามล่วงหน้าสาํหรับการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุน้ คร้ังที่ 1/2564 

โดยจัดประชุมผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส ์(E-Meeting)  

บริษัท สยามแม็คโคร จาํกัด (มหาชน) 

วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 15.30 น. 

 

เรยีน เลขานกุารบรษัิท  

 บรษัิท สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน) (“MAKRO”) 

 

ขา้พเจา้ .............................................................................. โทรศพัท ์.................................................. 

กรุณาใสเ่ครือ่งใหม ่   ในช่อง (    ) 

(    ) ผูถื้อหุน้ MAKRO 

(    ) ผูร้บัมอบฉนัทะจาก ................................................................................. ซึง่เป็นผูถื้อหุน้ MAKRO 
 

มีคาํถามเก่ียวกบัวาระตา่งๆ ในการประชมุวสิามญัผูถื้อหุน้ครัง้ท่ี 1/2564 ดงันี ้ 

..............................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................  

 
หมายเหต:ุ เมื่อกรอกขอ้มลูขา้งตน้เรยีบรอ้ยแลว้ กรุณาสง่กลบัมายงับรษัิทฯ ภายในวนัท่ี 11 ตลุาคม 2564 

- ทางอีเมล: ir@siammakro.co.th หรอื 
- ทางไปรษณีย:์ โดยใสซ่องธุรกิจตอบรบัซึง่บรษัิทฯ จดัสง่ใหพ้รอ้มหนงัสอืนดัประชมุ (ไมต่อ้งติด

แสตมป์) และสง่มายงับรษัิท สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานใหญ่ 
ตู ้ปณ. 8 ปณฝ. พฒันาการ กรุงเทพมหานคร 10251 

หากตอ้งการสอบถามขอ้มลู กรุณาติดตอ่แผนกประสานงานตลาดหลกัทรพัยแ์ละนกัลงทนุสมัพนัธ ์ 
โทร. 02 067 8999 ตอ่ 8255/ 8260/ 9329/ 8285 

  

   

mailto:ir@siammakro.co.th


รายงานความเหน็ของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 

เก่ียวกบัการเข้าท ารายการได้มาซ่ึงสินทรพัยแ์ละ 

การเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

เก่ียวกบัธรุกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมดของ 

บริษทั ซี.พี.รีเทล โฮลด้ิง จ ากดั 

เสนอต่อ 

บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 

โดย

บริษทัหลกัทรพัย ์เกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) 

วนัท่ี 6 กนัยายน 2564
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เลขที ่วธ. 078/2564 

วนัที ่6 กนัยายน 2564 

 

เรื่อง ความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเกีย่วกบัการเขา้ท ารายการไดม้าซึง่สนิทรพัยแ์ละการเขา้ท ารายการทีเ่กีย่ว

โยงกนั เกีย่วกบัธุรกรรมการรบัโอนกจิการทัง้หมดของบรษิทั ซ.ีพ.ีรเีทล โฮลดิง้ จ ากดั 

เรยีน ผูถ้อืหุน้ บรษิทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 

อา้งถงึ 

1. มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่7/2564 เมื่อวนัที ่31 สงิหาคม 2564 

2. สารสนเทศเรื่องการไดม้าซึง่สนิทรพัยแ์ละการเขา้ท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัเกีย่วกบัธุรกรรมการรบัโอนกจิการ

ทัง้หมดของบรษิทั ซ.ีพ.ีรเีทล โฮลดิง้ จ ากดั 

เมื่อวนัที่ 31 สงิหาคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 7/2564 มมีติอนุมตัิให้น าเสนอต่อที่ประชุม
วสิามญัผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯ เพื่อพจิารณาอนุมตัิการรบัโอนกจิการทัง้หมดของบรษิัท ซ.ีพ.ีรเีทล โฮลดิ้ง จ ากดั 
(“CPRH”) โดยบรษิัทฯ จะรบัโอนกจิการทัง้หมดของ CPRH ซึ่งรวมถึงทรพัย์สนิ หนี้สนิ สทิธ ิหน้าที่ และความ
รบัผดิชอบทัง้หมดของ CPRH ทีม่อียู่ในปัจจุบนั และทีจ่ะมใีนอนาคต ณ วนัทีโ่อนกจิการทัง้หมด มมีลูค่ารวมทัง้สิน้ 
217,949,072,250 บาท ด้วยวิธีโอนกิจการทัง้หมด (Entire Business Transfer) เพื่อเพิ่มความแขง็แกร่งให้กบั
บรษิทัฯ และส่งเสรมิกลยุทธร์ะยะยาวของบรษิทัฯ เพื่อกา้วสู่การเป็นผูน้ าในธุรกจิคา้ปลกีคา้ส่ง และขยายขอบเขต
การด าเนินธุรกิจในระดับภูมิภาค และมีมติอนุมตัิการเข้าท าสญัญาโอนกิจการทัง้หมด (“สญัญาโอนกิจการ

ทัง้หมด”) ขอ้ตกลง และเอกสารอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรบัโอนกจิการทัง้หมดจาก CPRH ("ธรุกรรมการรบัโอน

กิจการทัง้หมด”) 

จากการเข้าท ารายการดงักล่าว บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบตัิตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่ง

สนิทรพัย ์และประกาศรายการทีเ่กีย่วโยงกนั รวมถงึการด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(1) จดัท ารายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกีย่วกบัการเขา้ท ารายการของบรษิทัฯ ต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์  

(2) แต่งตัง้ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเพื่อท าหน้าทีต่่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึการใหค้วามเหน็ตามทีก่ าหนด
ในประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์และประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกนั โดยจดัส่ง
รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณา พรอ้มกบัจดัส่งหนังสอืเชญิ
ประชุมผูถ้อืหุน้ ในการนี้ บรษิทัฯ ไดแ้ต่งตัง้ให ้บรษิทัหลกัทรพัย ์เกยีรตนิาคนิภทัร จ ากดั (มหาชน) ซึง่
เป็นทีป่รกึษาทางการเงนิทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. เป็นทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระใน
การใหค้วามเหน็ต่อผูถ้อืหุน้ในการเขา้ท าธุรกรรมการรบัโอนกจิการทัง้หมด  

(3) จดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ โดยจดัสง่หนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 14 วนัก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้ และตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกวา่
สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงโดยไม่นับรวมคะแนนเสยีง
ของผูถ้อืหุน้ทีม่สีว่นไดเ้สยี  



 
 

 

ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดจ้ดัท าความเหน็เกีย่วกบัการเขา้ท ารายการไดม้าซึง่สนิทรพัยแ์ละการเขา้ 

ท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัครัง้นี้ (“ความเหน็ฯ”) ตามแนวทางการปฏบิตังิานและทีม่าของขอ้มูลทีใ่ชใ้นการจดัท า

ความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 3.1 ของความเหน็ฯ ฉบบันี้ ทัง้นี้ ความเหน็ฯ ฉบบันี้

ไดจ้ดัท าขึน้ภายใตส้มมตฐิานทางเศรษฐกจิ สภาวะตลาด และปัจจยัอื่นๆ ทีเ่ป็นไปในขณะจดัท าความเหน็ฯ รวมทัง้

ขึน้อยู่กบัขอ้มูลทีไ่ดร้บัจนถงึวนัทีร่ะบุไวใ้นความเหน็ฯ ฉบบันี้ ซึง่สมมตฐิานดงักล่าวอาจมกีารเปลีย่นแปลงได้ใน

ภายหลงั และอาจส่งผลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อความเหน็ฯ ฉบบันี้  ทัง้นี้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไม่มภีาระ

ผกูพนัในการปรบัปรุงความเหน็ฯ ฉบบันี้ใหเ้ป็นปัจจุบนั หรอืทบทวนหรอืยนืยนัความเหน็ฯ ฉบบันี้แต่อย่างใด 

 



 
 

 

สารบญั 

1. บทสรปุผูบ้ริหาร ................................................................................................................................................. 1 

1.1. ภาพรวมธุรกรรม .................................................................................................................................................. 2 

1.2. ความสมเหตุสมผลของการเขา้ท าธุรกรรม ............................................................................................................. 6 

1.3. ความเพยีงพอของเงนิทุนหมุนเวยีน ...................................................................................................................... 8 

1.4. ความสมเหตุสมผลของเงื่อนไขบงัคบัก่อน ............................................................................................................. 9 

 ลกัษณะและรายละเอียดของรายการ ..............................................................................................................10 

2.1. วนั เดอืน ปี ทีเ่กดิรายการ .................................................................................................................................. 10 

2.2. คู่กรณีทีเ่กีย่วขอ้งและความสมัพนัธก์บับรษิทัฯ และบคุคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ ............................................. 10 

2.3. ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการและขนาดของรายการ ........................................................................................... 10 

2.4. ภาพรวมอตุสาหกรรม ......................................................................................................................................... 29 

 ความเหน็ของท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัความสมเหตสุมผลของรายการ ......................................38 

3.1. แนวทางการปฏบิตังิานและทีม่าของขอ้มลูทีใ่ชใ้นการจดัการความเหน็ ................................................................. 38 

3.2. ความสมเหตุสมผลและประโยชน์ในการเขา้ท ารายการ ......................................................................................... 39 

3.3. ขอ้ดขีองการท ารายการ ...................................................................................................................................... 40 

3.4. ขอ้ดอ้ยและความเสีย่งของการท ารายการ ............................................................................................................ 40 

3.5. เปรียบเทียบขอ้ดีขอ้ด้อยระหว่างการเขา้ท ารายการที่เกี่ยวโยงกนักบับุคคลที่เกี่ยวโยงกบัการเขา้ท ารายการกบั

บุคคลภายนอก .............................................................................................................................................................. 41 

 ความเหมาะสมของจ านวนหุ้นท่ีออกใหม่เพื่อการช าระค่าตอบแทนการรบัโอนกิจการทัง้หมด...................43 

4.1. ภาพรวมวธิกีารประเมนิความเหมาะสมของจ านวนหุน้ทีอ่อกใหม่ ......................................................................... 43 

4.2. ประมาณการทางการเงนิของ Ek-Chai ................................................................................................................ 45 

4.3. ประมาณการทางการเงนิของ Lotus MY ............................................................................................................. 50 

4.4. สรุปประมาณทางการเงนิ CPRD ........................................................................................................................ 55 

4.5. ประมาณทางการเงนิของบรษิทัฯ ........................................................................................................................ 56 



 
 

 

4.6. วธิมีลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสดหรอื DCF........................................................................................................ 61 

4.7. วธิกีารเปรยีบเทยีบอตัราสว่นมลูค่าตลาด (Trading Comparable Approach) ....................................................... 66 

4.8. วธิเีปรยีบเทยีบกบัรายการซือ้ขายกจิการทีผ่่านมา (Precedent Transaction Comparable Approach) ................. 71 

4.9. วธิมีลูค่าทางบญัชแีละวธิปีรบัปรงุมลูค่าทางบญัช ี(Book Value and Adjusted Book Value Approaches) ........... 74 

4.10. การเปรยีบเทยีบราคาตลาดถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั (Historical Trading Price) ........................................................ 75 

4.11. การเปรยีบเทยีบมลูค่าหุน้เป้าหมายทีป่ระเมนิโดยนกัวเิคราะหห์ลกัทรพัย์ (Research Analysts Consensus) ....... 76 

4.12. สรปุผลการประเมนิช่วงการออกหุน้ใหมข่องบรษิทัฯ ทีเ่หมาะสม .......................................................................... 77 

 สรปุความเหน็ของท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระ ................................................................................................78 

 

  



 
 

 

อภิธานค าศพัท ์

ค านิยาม ความหมาย 

"บรษิทัฯ" หรอื "MAKRO" บรษิทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 

"CPRH" บรษิทั ซ.ีพ.ีรเีทล โฮลดิง้ จ ากดั 

"CPRD" บรษิทั ซ.ีพ.ี รเีทล ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั  

"CPALL" บรษิทั ซพี ีออลล ์จ ากดั (มหาชน) 

"CPG" บรษิทั เครอืเจรญิโภคภณัฑ ์จ ากดั 

"CPF" บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) 

"CPM" บรษิทั ซ.ีพ.ีเมอรแ์ชนไดซิง่ จ ากดั 

"CPH" บรษิทั ซ.ีพ.ีโฮลดิง้ (ประเทศไทย) จ ากดั 

"Ek-Chai" บรษิทั เอก-ชยั ดสีทรบิวิชัน่ ซสิเทม จ ากดั  

"Lotus TH" บรษิทั โลตสัส ์สโตรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั  

"Lotus MY" Lotuss Stores (Malaysia) Sdn. Bhd. 

"กลุ่มโลตสัส"์ 

บรษิทั โลตสัส ์สโตรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

Lotuss Stores (Malaysia) Sdn. Bhd.  

บรษิทั เอก-ชยั ดสีทรบิวิชัน่ ซสิเทม จ ากดั  

"ตลาดหลกัทรพัยฯ์" ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

“ส านกังาน ก.ล.ต.” ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

“ประกาศรายการทีเ่กีย่วโยงกนั” 

ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการ

ปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่วโยงกนั พ.ศ. 2546 ลงวนัที ่

19 พฤศจกิายน 2546 (รวมทัง้ทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

"พ.ร.บ. บรษิทัมหาชนฯ” 
พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีไ่ดม้กีารแกไ้ข

เพิม่เตมิ) 

“ประกาศรายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไป

ซึง่สนิทรพัย”์ 

ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผย

ขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่

สนิทรพัย ์พ.ศ. 2547 ลงวนัที ่29 ตุลาคม 2547 (รวมทัง้ทีไ่ดม้กีารแกไ้ข

เพิม่เตมิ) 

"NTA" มลูค่าสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสทุธ ิ(Net Tangible Asset) 

"WACC" ตน้ทุนทางการเงนิถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั (Weighted Average Cost of Capital) 

"DCF" วธิมีลูค่าปัจจุบนัสทุธขิองกระแสเงนิสด (Discounted Cash Flow) 



 
 

 

ค านิยาม ความหมาย 

"EV/EBITDA" 
อตัราสว่นมลูคา่กจิการต่อก าไรก่อนหกัตน้ทุนทางการเงนิ ภาษ ีคา่เสื่อมราคา และ

คา่ใชจ้า่ยตดัจา่ย (Enterprise Value to EBITDA Ratio) 

"P/E" อตัราสว่นราคาตลาดต่อก าไรสทุธ ิ(Price to Earning Ratio) 

"VWAP" ราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั (Volume Weighted Average Price) 

“HoReCa” กลุ่มธรุกจิโรงแรม รา้นอาหาร และบรกิารจดัเลีย้ง (Hotel Restaurant and Catering) 

“CAGR” อตัราเตบิโตเฉลี่ยสะสมต่อปี (Compound Annual Growth Rate) 
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1. บทสรปุผูบ้ริหาร 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) ครัง้ที ่7/2564 เมื่อวนัที ่31 สงิหาคม 

2564 มมีตอินุมตัใิหน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ เพื่อพจิารณาอนุมตักิารรบัโอนกจิการทัง้หมด

ของบริษัท ซี.พี.รีเทล โฮลดิ้ง จ ากัด (“CPRH”) โดยบริษัทฯ จะรับโอนกิจการทัง้หมดของ CPRH ซึ่งรวมถึง

ทรพัยส์นิ หนี้สนิ สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิทัง้หมดของ CPRH ทีม่อียู่ในปัจจุบนั และทีจ่ะมใีนอนาคต ณ วนัที่

โอนกจิการทัง้หมด (“วนัท่ีโอนกิจการทัง้หมด”) มมีูลค่ารวมทัง้สิน้ 217,949,072,250 บาท ด้วยวธิโีอนกจิการ

ทัง้หมด (“Entire Business Transfer” หรอื “EBT”) เพื่อเพิม่ความแขง็แกร่งให้กบับรษิทัฯ และส่งเสรมิกลยุทธ์

ระยะยาวของบรษิัทฯ เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้น าในธุรกจิค้าปลกีค้าส่ง และขยายขอบเขตการด าเนินธุรกจิในระดบั

ภูมภิาค (“ธุรกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมด”) และมมีตอินุมตักิารเขา้ท าสญัญาโอนกจิการทัง้หมด (“สญัญา

โอนกิจการทัง้หมด”) ขอ้ตกลง และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการรบัโอนกจิการทัง้หมดจาก CPRH โดยมี

รายละเอยีดโดยสงัเขปดงันี้ (ส ำหรบัรำยละเอยีดธุรกรรมโปรดอ่ำนหวัขอ้ 2.ลกัษณะและรำยละเอยีดของรำยกำร) 

ลกัษณะธรุกรรม การรบัโอนกจิการทัง้หมดของ CPRH ดว้ยวธิ ีEntire Business Transfer 

ผูร้บัโอน บรษิทัฯ 

ผูโ้อน CPRH 

มูลค่ารวมของ

การโอนกิจการ 
217,949,072,250 บาท 

การช าระค่าโอน บรษิทัฯ จะด าเนินการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ จ านวนไม่เกนิ 5,010,323,500 หุน้ 

มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขาย 43.50 บาทต่อหุน้ คดิเป็นมูลค่ารวมทัง้สิน้ 

217,949,072,250 บาท ใหก้บั CPRH 

ลกัษณะรายการ ◼ เขา้ขา่ยรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยป์ระเภทที ่4 และ 

◼ เป็นการท ารายการกบับุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ 

เง่ือนไขบงัคบั

ก่อนท่ีส าคญั 

◼ ธุรกรรมตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมคณะกรรมการและผูถ้อืหุน้ของบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 

◼ ณ วนัทีโ่อนกจิการทัง้หมด ไม่มเีหตุการณ์หรอืการกระท าใด ๆ เกดิขึน้ซึง่อาจก่อให้เกดิ

ผลกระทบในทางลบอย่างมนีัยส าคญัต่อกจิการทัง้หมดของ CPRH และบรษิัทอื่น ๆ ที่

เกีย่วขอ้ง 

◼ ส านกังาน ก.ล.ต. อนุมตักิารเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯใหแ้ก่ CPRH 

◼ ธุรกรรมการรบัโอนกจิการทัง้หมดและธุรกรรมการจดัสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการรบัโอน

กิจการทัง้หมด ต้องผ่านรับความยินยอม อนุญาต ตกลง หรือการผ่อนผันจากผู้ที่

เกีย่วขอ้ง 

◼ บรษิทัฯ จะลงนามในหนงัสอืค ้าประกนั ตามแบบทีเ่จา้หนี้ของ CPRD และ บรษิทัฯ จะตก

ลงกนั 

ธรุกรรมอ่ืนท่ี

เก่ียวข้อง 

◼ การท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมด – เน่ืองจากภายหลงัจากการเขา้ท าธุรกรรม CPH(1) 

และ CPM(2) จะมสีดัส่วนการถอืสดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิัทฯ เมื่อรวมกบัสดัส่วนการถอื

หุน้ของบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพ.ร.บ. หลกัทรพัยฯ์ จะขา้มจุดทีจ่ะตอ้งท าค าเสนอซือ้

หลกัทรพัยท์ัง้หมดของกจิการตามหลกัเกณฑข์องประกาศ ทจ. 12/2554 
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◼ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทัว่ไป (Public Offering) – ภายหลัง

ธุรกรรมการรบัโอนกจิการทัง้หมด และธุรกรรมการจดัสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการรับโอน

กจิการทัง้หมดเสรจ็สมบูรณ์ บรษิัทฯ จะด าเนินการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุน

ให้แก่ประชาชนทัว่ ไป (Public Offering) โดยที่  CPALL CPH และ CPM จะร่ วม

ด าเนินการจ าหน่ายหุน้สามญัทีต่นถอือยู่ในบรษิทัฯ ดว้ยบางส่วนพรอ้มกบัการท า Public 

Offering ในครัง้นี้  

หมายเหต:ุ 

(1) CPH จะมีสดัส่วนการถือหุน้โดยตรงในบริษัทฯ เพิ่มขึน้จากรอ้ยละ 0.00 เป็นรอ้ยละ 20.43 ของสิทธิออก

เสยีงทัง้หมดในบรษัิทฯ ซึง่เมื่อรวมกบัสดัสว่นการถือหุน้ของบคุคลตามมาตรา 258 แหง่พ.ร.บ. หลกัทรพัยฯ์ 

ของ CPH ไดแ้ก่ CPALL และ CPM ที่จ านวนรอ้ยละ 65.97 และรอ้ยละ 10.21 ตามล าดบั ท าใหส้ดัสว่นการ

ถือหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้มของ CPH รวมเป็นรอ้ยละ 96.61 อนัเป็นการไดม้าซึง่หุน้ในกิจการท่ีขา้มจดุที่

จะตอ้งท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของกิจการตามหลกัเกณฑข์องประกาศ ทจ. 12/2554 ดงันัน้ CPH 

จึงมีหนา้ที่ตอ้งท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมด (Mandatory Tender Offer) ในบรษัิทฯ  

(2) CPM จะมีสดัส่วนการถือหุน้โดยตรงในบริษัทฯ เพิ่มขึน้จากรอ้ยละ 0.00 เป็นรอ้ยละ 10.21 ของสิทธิออก

เสยีงทัง้หมดในบรษัิทฯ ซึง่เมื่อรวมกบัสดัสว่นการถือหุน้ของบคุคลตามมาตรา 258 แหง่พ.ร.บ. หลกัทรพัยฯ์ 

ของ CPM ไดแ้ก่ CPALL ที่จ านวนรอ้ยละ 65.97 ท าใหส้ดัสว่นการถือหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้มของ CPM 

รวมเป็นรอ้ยละ 76.19 อนัเป็นการไดม้าซึ่งหุน้ในกิจการที่ขา้มจุดที่จะตอ้งท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมด

ของกิจการตามหลกัเกณฑข์องประกาศ ทจ. 12/2554 ดงันัน้ CPM จึงมีหนา้ที่ตอ้งท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัย์

ทัง้หมด (Mandatory Tender Offer) ในบรษัิทฯ 

1.1. ภาพรวมธรุกรรม 

CPRH มีผู้ถือหุ้นจ านวน 3 ราย ได้แก่ บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากดั (มหาชน) (“CPALL”) บริษัท เจริญโภคภัณฑ ์

โฮลดิง้ จ ากดั (“CPH”) และ บรษิทั ซ.ีพ.ีเมอรแ์ชนไดซิง่ จ ากดั (“CPM”) (CPALL CPH และ CPM รวมเรยีกว่า “ผู้

ถือหุ้นของ CPRH”) 

CPRH ประกอบธุรกจิลงทุน (Investment Holding Company) โดยมทีรพัยส์นิหลกัคอืหุน้ในบรษิทั ซ.ีพ.ี รเีทล ดี

เวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (“CPRD”) ในสดัสว่นรอ้ยละ 99.99 ของทุนจดทะเบยีนของ CPRD และทรพัยส์นิอื่น อาท ิเงนิ

สดและรายการเทียบเท่าเงินสด และ CPRD ถือหุ้นเป็น (ก) สดัส่วนร้อยละ 99.99 ใน บริษัท โลตัสส์ สโตร์ส 

(ประเทศไทย) จ ากดั ซึ่งถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 99.99 ในบรษิัท เอก-ชยั ดสีทรบิวิชัน่ ซสิเทม จ ากดั ซึ่งเป็นผู้

ประกอบธุรกิจค้าปลีกภายใต้ชื่อ Lotus’s ในประเทศไทย และ (ข) สดัส่วนร้อยละ 100.00 ใน Lotuss Stores 

(Malaysia) Sdn. Bhd. ซึ่งประกอบธุรกจิค้าปลกีภายใต้ชื่อ Lotus’s ในประเทศมาเลเซยี (เรยีกรวมกนัว่า “กลุ่ม

โลตสัส”์) ทัง้นี้ การประกอบธุรกจิของกลุ่มโลตสัส์ แบ่งออกเป็นสองกลุ่มหลกัคอื ธุรกจิคา้ปลกี และ ธุรกิจบรหิาร

พืน้ทีเ่ช่าในศูนยก์ารคา้ โดยกลุ่มโลตสัสเ์ป็นผูป้ระกอบการชัน้น าในธุรกจิคา้ปลกีสนิคา้อุปโภคบรโิภค ซึง่มรีปูแบบ

รา้นคา้ทีห่ลากหลายประกอบดว้ย รา้นไฮเปอรม์ารเ์กต็ ซูเปอรม์ารเ์กต็ และมนิิซูเปอรม์ารเ์กต็ และมธีุรกจิบรหิาร

พื้นที่เช่าในศูนย์การค้า ในประเทศไทยและประเทศมาเลเซยี ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 CPRD มี
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รายได้รวมเสมอืน (pro forma) จ านวน 208,648 ล้านบาท และสนิทรพัย์รวมเสมอืน (pro forma) 406,640 ล้าน

บาท โดยแผนภูมดิา้นล่างแสดงโครงสรา้งการถอืหุน้ของ CPRH และของบรษิทัฯ 

ภาพรวมโครงสรา้งการถือหุ้นของ CPRH และบริษทัฯ 
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1.1.1 ธรุกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมดและธรุกรรมการจดัสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการรบัโอนกิจการทัง้หมด 

ขัน้ตอนธรุกรรมโดยสงัเขป 

 

1.1.2 โครงสรา้งการถือหุ้นก่อนและหลงัธรุกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมด  

โครงสรา้งการถอืหุน้ของบรษิทัฯ และ CPRH ก่อนธุรกรรมการรบัโอนกจิการทัง้หมด สรุปไดโ้ดยสงัเขปดงัต่อไปนี้ 
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โครงสรา้งการถอืหุน้ของบรษิทัฯ ภายหลงัธุรกรรมการรบัโอนกจิการทัง้หมดและธุรกรรมการจดัสรรหุ้นเพื่อตอบ

แทนการรบัโอนกจิการทัง้หมด และรวมถึงภายหลงัการจดทะเบยีนเลกิบรษิัทของ CPRH และการคนืเงนิลงทุน

ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของ CPRH เสรจ็สมบรูณ์ สรุปไดโ้ดยสงัเขปดงัต่อไปนี้ 
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1.2. ความสมเหตสุมผลของการเข้าท าธรุกรรม 

ลกัษณะการประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ และ CPRD สามารถสรุปไดด้งัตารางดา้นล่าง 

 
ลกัษณะการประกอบ

ธรุกิจหลกั 
ลกัษณะลูกค้า 

เครอืข่ายสาขาใน

ประเทศไทย (แห่ง) 

การด าเนินงานใน

ต่างประเทศ (แห่ง) 

บริษทัฯ 

◼ ธุรกจิศนูยจ์ าหน่าย

สนิคา้แบบช าระเงนิ

สดและบรกิาร

ตนเอง 

◼ ธุรกจิฟูดเซอรว์สิ 

◼ ผูค้า้ปลกีรายย่อย 

◼ HoReCa 

◼ ผูใ้หบ้รกิารอื่น ๆ 

◼ 137 

◼ สาขาศนูยจ์ าหน่าย

สนิคา้ 

− กมัพชูา 2 

− อนิเดยี 3 

− เมยีนมา 1 

− จนี 1 

◼ ธุรกจิฟูดเซอรว์สิใน 

กมัพชูา เวยีดนาม 

สงิคโปร ์ฮ่องกง 

และสหรฐัอาหรบัเอ

มเิรตส ์
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ลกัษณะการประกอบ

ธรุกิจหลกั 
ลกัษณะลูกค้า 

เครอืข่ายสาขาใน

ประเทศไทย (แห่ง) 

การด าเนินงานใน

ต่างประเทศ (แห่ง) 

CPRD 

◼ ธุรกจิคา้ปลกีสนิคา้

อุปโภคบรโิภค 

◼ ธุรกจิบรหิารพืน้ที่

เช่าในศนูยก์ารคา้ 

◼ ผูบ้รโิภครายย่อย 

◼ ผูป้ระกอบการใน

ศนูยก์ารคา้ 

◼ ไฮเปอรม์ารเ์กต็ 

219  

◼ ซเูปอรม์ารเ์กต็ 196  

◼ มนิิซเูปอรม์ารเ์กต็ 

1,679  

◼ มาเลเซยี 

− ไฮเปอรม์าร์

เกต็ 46 

− ซเูปอรม์ารเ์กต็ 

16 

จากความแตกต่างในลกัษณะการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และ CPRD การเขา้ท าธุรกรรมของทัง้สองบรษิทัจะท า

ใหเ้กดิแพลตฟอรม์ทีม่ขีนาดใหญ่ในระดบัภูมภิาค และเป็นการประสานรวมศกัยภาพของรปูแบบรา้นคา้ทีเ่กือ้หนุน

กนัทัง้ในรปูแบบคา้ปลกีและคา้สง่ การใชป้ระโยชน์ร่วมกนัของระบบนิเวศน์ทางธุรกจิ ทัง้ในสว่นของเครอืขา่ยสาขา 

เทคโนโลย ีระบบโลจสิตกิส ์และฐานลูกคา้ รวมถงึการน าจุดเด่นของแต่ละธุรกจิมารวมกนัในดา้นสนิคา้อาหารสด

และสนิคา้ภายใต้ตรายีห่้อของร้าน (Private Label) เพื่อเสรมิสรา้งความแขง็แกร่งและการเตบิโตอย่างยัง่ยืนของ

กลุ่มบรษิทั 

นอกจากนี้การเขา้ท าธุรกรรมนี้จะเปิดโอกาสใหบ้รษิทัฯ และ CPRD สามารถน าเสนอสนิคา้และบรกิารใหแ้ก่ลกูคา้

ทุกกลุ่มในระบบห่วงโซ่อุปทานของสนิค้าอุปโภคบรโิภค โดยการเชื่อมโยงทุกภาคส่วนเขา้ด้วยกนัตัง้แต่ ผู้ผลติ 

ภาคธุรกจิต่าง ๆ  ตลอดจนผูบ้รโิภค ส่งเสรมิใหส้นิคา้อุปโภคบรโิภคสามารถเขา้ถงึได้ง่ายขึน้ และเพิม่โอกาสใน

การใหก้ารสนับสนุนผูผ้ลติรายย่อย และกลุ่มธุรกจิขนาดกลางและเลก็ ภายในประเทศ อาท ิการส่งเสรมิใหผู้ผ้ลติ

รายย่อย และกลุ่ม SME ภายในประเทศ มกีารขายและสง่ออกสนิคา้ไปยงัตลาดต่างประเทศ อนัรวมไปถงึการสรา้ง

งานสรา้งอาชพี และใหก้ารสนับสนุนในดา้นต่าง ๆ ใหผู้ป้ระกอบการภายในประเทศมกีารเตบิโตอย่างยัง่ยนื เพื่อ

เป็นแรงขบัเคลื่อนทีส่ าคญัทางเศรษฐกจิของประเทศ 

ทางท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเห็นว่าการเข้าท าธุรกรรมดงักล่าวมีความสมเหตุสมผล ก่อให้เกิด

ประโยชน์และสรา้งมูลค่าในระยะยาวต่อธรุกิจของบริษทัฯ และผูมี้ส่วนได้เสียของบริษทัฯ  

1.2.1 ข้อดีของการท ารายการ 

(1) การเพิม่โอกาสของบรษิทัฯ ในการขยายขอบเขตการด าเนินธุรกจิในกลุ่มคา้ปลกี และขยายธุรกจิในระดบั
ภูมภิาค 

(2) การช่วยขบัเคลื่อนการพฒันาการเป็นผู้น าในโมเดลธุรกิจที่ผสมผสานระหว่างช่องทางออนไลน์และ
ออฟไลน์ (O2O)  

(3) โอกาสในการใชป้ระโยชน์จากพืน้ทีเ่ช่าในศนูยก์ารคา้ของ CPRD  

(4) โอกาสในการไดร้บัประโยชน์จากการเพิม่ประสทิธภิาพในการด าเนินงานในดา้นต่าง ๆ  

(5) โอกาสในการเพิม่มลูค่าตลาด และสภาพคล่องของหุน้ของบรษิทัฯ  

1.2.2 ข้อด้อยและความเส่ียงของการท ารายการ 

(1) หนี้สนิทางการเงนิของบรษิทัฯ จะสงูขึน้อย่างมนียัส าคญัภายหลงัการเขา้ท ารายการ 
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(2) ความเสีย่งทางธุรกจิจากการลงทุนในกลุ่มธุรกจิคา้ปลกี และศูนยก์ารคา้ ซึง่เป็นธุรกจิที่ไดร้บัผลกระทบ
จากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 มากกว่าธุรกจิปัจจุบนัของบรษิทัฯ 

(3) ก าไรต่อหุน้ของบรษิทัฯ ภายหลงัเขา้ท าธุรกรรมอาจจะลดต ่าลงในระยะสัน้ 

(4) สดัสว่นการถอืหุน้ของผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จะต ่าลงภายหลงัการออกหุน้ใหม่เพื่อช าระค่าโอนกจิการ  

1.2.3 เปรียบเทียบข้อดีข้อด้อยระหว่างการเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนักบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกบัการเข้าท า

รายการกบับุคคลภายนอก 

เนื่องจากธุรกจิของ CPRD นัน้ เป็นธุรกจิทีม่จีุดเด่นเฉพาะตวั โดยเป็นผูน้ าในธุรกจิคา้ปลกี ซึง่สอดคลอ้งกบัความ

ตัง้ใจของบรษิทัทีจ่ะกา้วสู่การเป็นผูน้ าในธุรกจิคา้ปลกีคา้ส่ง และไม่มสีนิทรพัยอ์ื่นทีเ่ป็นของผูท้ีไ่ม่ใช่บุคคลทีเ่กีย่ว

โยงที่เหมาะสมให้บริษัทฯ สามารถเปรียบเทียบและพิจารณาลงทุนได้ ดงันัน้ จึงไม่สามารถเปรียบเทยีบขอ้ดี

ขอ้ดอ้ยระหว่างการท ารายการกบับุคคลทีเ่กีย่วโยงกบัการท ารายการกบับุคคลภายนอกได้โดยตรง อย่างไรกด็ ีที่

ปรกึษาทางการเงนิอสิระเหน็ว่าธุรกรรมการรบัโอนกจิการทัง้หมดของ CPRH มขีอ้ดขีอ้ดอ้ยของการเขา้ท ารายการ

กบับุคคลทีเ่กีย่วโยงดงันี้ 

ข้อดีของการเข้าท ารายการกบับุคคลท่ีเก่ียวโยง 

(1) ไม่มกีารเปลี่ยนแปลงอย่างมนีัยส าคญัในคณะกรรมการ ผู้บรหิาร และในอ านาจการควบคุม ท าให้เกดิ
ความต่อเนื่องในการบรหิารกจิการและการด าเนินนโยบายของบรษิทัฯ 

ข้อด้อยของการเข้าท ารายการกบับุคคลท่ีเก่ียวโยง 

(1) อาจเกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในการเจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไขของธุรกรรม  ทัง้นี้บุคคลที่
เกีย่วโยงดงักล่าวจะไม่มสีทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ในการพจิารณาธุรกรรมนี้ 

1.2.4 ความสมเหตสุมผลของจ านวนหุ้นท่ีออกใหม่ 

ส าหรบัความสมเหตุสมผลดา้นราคาทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดป้ระเมนิมูลค่าของ CPRH และมลูค่าของบรษิทัฯ 

ดว้ยวธิกีารต่าง ๆ เพื่อหาช่วงของจ านวนหุน้ออกใหมข่องบรษิทัฯ ทีเ่หมาะสมส าหรบัการเขา้ท าธุรกรรมการรบัโอน

กจิการทัง้หมดของ CPRH ทัง้นี้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ มีความเหน็ว่า การประเมินมูลค่าปัจจุบนัของ

กิจการด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของกระแสเงินสด (DCF) เป็นวิธีการประเมินมูลค่าท่ีมีความเหมาะสม 

เน่ืองจากสามารถสะทอ้นผลประกอบการในอนาคตทีภ่ายใตแ้ผนธุรกจิและสมมตฐิานต่าง ๆ ทีม่คีวามสมเหตุสมผล

ของทัง้ CPRH และบรษิัทฯ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้ท าการประเมินช่วงของจ านวนหุ้นออกใหม่ของ

บริษัทฯ ท่ีเหมาะสมพบว่าอยู่ในช่วง 4,937.3 – 5,400.4 ล้านหุ้น เมื่อเปรียบเทียบกบัจ านวนหุ้นออกใหม่

ส าหรบัการเข้าท าธุรกรรมท่ี 5,010.3 ล้านหุ้น พบว่าอยู่ในช่วงดงักล่าว ดงันัน้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมี

ความเหน็ว่าจ านวนหุ้นท่ีออกใหม่ในการเข้าท าธรุกรรมมีความเหมาะสม 

1.3. ความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน 

ส าหรับความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน การเข้าท าธุรกรรมนี้ บริษัทฯ จะท าการออกหุ้นใหม่เพื่อ ช าระ

ค่าตอบแทนการรบัโอนกจิการทัง้หมด ซึง่จะไม่มผีลกระทบต่อสถานะเงนิสดและสภาพคล่องของบรษิทัฯ ดงันัน้ที่

ปรกึษาทางการเงนิอสิระจงึมคีวามเหน็ว่าบรษิทัฯ มเีงนิทุนหมุนเวยีนเพยีงพอส าหรบัการเขา้ท าธุรกรรม 



 
 

9 

1.4. ความสมเหตสุมผลของเง่ือนไขบงัคบัก่อน 

ในส่วนของเงื่อนไขบงัคบัก่อน การเขา้ท าธุรกรรมจะเกดิขึน้ไดต้อ้งไดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการและผูถ้อืหุน้

ของบรษิัทที่เกี่ยวขอ้งทัง้หมด ได้รบัอนุมตัิจากส านักงาน ก.ล.ต. ในการเสนอขายหุ้นแบบ Private Placement 

ให้แก่ CPRH และได้รบัความยนิยอม อนุญาต ตกลง หรอืการผ่อนผนัจากลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ทางการเงนิ หรอื

คู่สญัญาทีเ่ป็นบุคคลภายนอกของบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกรรมครัง้นี้ ซึง่เงื่อนไขดงักล่าวทางทีป่รกึษาทางการเงนิ

อสิระเหน็ว่าเป็นเงื่อนไขปกตสิ าหรบัธุรกรรมลกัษณะน้ี  

ส าหรบัเงื่อนไขทีบ่รษิทัฯ จะต้องลงนามในหนงัสอืค ้าประกนัหนี้สนิของ CPRD นัน้ ทางทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ

เหน็ว่าภายหลงัการเขา้ท าธุรกรรม CPRD จะมสีถานะเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ และ CPRD มทีรพัยส์นิหลกัคอื

เงินลงทุนใน Lotus TH และ Lotus MY โดยไม่ได้มีทรพัย์สนิอื่นหรือการด าเนินธุรกิจที่ CPRD การค ้าประกัน

ดงักล่าวจงึเป็นลกัษณะการค ้าประกนัจากบรษิทัแม่ใหก้บับรษิทัย่อยทีไ่ม่ได้มกีารด าเนินงานทางธุรกจิ ซึง่ทีป่รกึษา

ทางการเงนิอสิระเหน็ว่าเป็นแนวทางปฏบิตัทิีเ่ป็นปกต ิ
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 ลกัษณะและรายละเอียดของรายการ 

2.1. วนั เดือน ปี ท่ีเกิดรายการ 

ประมาณ 1 ถงึ 3 สปัดาห ์นบัจากวนัประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ และ CPALL มมีตอินุมตัธิุรกรรม 

2.2. คู่กรณีท่ีเก่ียวข้องและความสมัพนัธก์บับริษทัฯ และบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ 

ผูร้บัโอน บรษิทัฯ 

ผูโ้อน CPRH 

ความสมัพนัธก์บับริษทัฯ 

CPRH เป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ เน่ืองจาก  

(ก) CPRH มผีูถ้อืหุน้รายใหญ่ คอื CPALL ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของ

บรษิทัฯ โดย CPALL ถอืหุน้ใน CPRH จ านวน 797,918,298 หุน้ คดิ

เป็นสดัสว่นรอ้ยละ 40.00 ของสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดใน CPRH  

(ข) CPRH มผีูถ้อืหุน้รายใหญ่ คอื CPM ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่โดยออ้ม

ของบรษิทัฯ และเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั 

(มหาชน) (“CPF”) โดย CPM ถอืหุน้ใน CPRH จ านวน 398,959,149 

หุน้ คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 20.00 ของสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดใน CPRH 

และ 

(ค) CPRH มผีูถ้อืหุน้รายใหญ่โดยออ้ม คอื บรษิทั เครอืเจรญิโภคภณัฑ ์

จ ากดั (“CPG”) ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่โดยออ้มของบรษิทัฯ โดย CPG 

ถอืหุน้โดยออ้มใน CPRH ผ่าน CPH จ านวน 797,918,298 หุน้ คดิเป็น

สดัสว่นรอ้ยละ 40.00 ของสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดใน CPRH  

ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึมหีน้าทีต่อ้งปฏบิตัติามประกาศคณะกรรมการก ากบั

ตลาดทุนที ่ทจ. 21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีเ่กีย่วโยง

กนั ลงวนัที ่31 สงิหาคม 2551 (รวมทัง้ทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) และ

ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและ

การปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่วโยงกนั พ.ศ. 

2546 ลงวนัที ่19 พฤศจกิายน 2546 (รวมทัง้ทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

(“ประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั”) 

2.3. ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการและขนาดของรายการ 

2.3.1 ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการ  

บรษิทัฯ จะรบัโอนกจิการทัง้หมดของ CPRH ดว้ยวธิโีอนกจิการทัง้หมด (Entire Business Transfer) โดย CPRH 
ประกอบธุรกจิลงทุน (Investment Holding Company) โดยมหีลกัทรพัยค์อืหุน้ใน CPRD ในสดัสว่นรอ้ยละ 99.99 
ของทุนจดทะเบยีนของ CPRD และทรพัยส์นิอื่น อาท ิเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด และ CPRD ถอืหุน้ (ก) 
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สดัสว่นรอ้ยละ 99.99 ใน บรษิทั โลตสัส ์สโตรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ซึง่ถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 99.99 ในบรษิทั 
เอก-ชยั ดสีทรบิวิชัน่ ซสิเทม จ ากดั ซึง่เป็นผูป้ระกอบธุรกจิคา้ปลกีภายใตช้ื่อ Lotus’s ในประเทศไทย และ (ข) 
สดัสว่นรอ้ยละ 100.00 ใน Lotuss Stores (Malaysia) Sdn. Bhd. ซึง่ประกอบธุรกจิคา้ปลกีภายใตช้ื่อ Lotus’s ใน
ประเทศมาเลเซยี ตามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ภายใตส้ญัญาโอนกจิการทัง้หมด ซึง่บรษิทัฯ จะไดม้าซึง่หุน้ใน
สดัสว่นประมาณรอ้ยละ 99.99 ของ CPRD รวมถงึ ทรพัยส์นิ หนี้สนิ สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิทัง้หมดของ 
CPRH ทีม่อียู่ในปัจจบุนั และทีจ่ะมใีนอนาคต ณ วนัทีโ่อนกจิการทัง้หมด โดยบรษิทัฯ ใหผ้ลตอบแทนแก ่CPRH 
เป็นหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ จ านวนไม่เกนิ 5,010,323,500 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาทในราคาเสนอ
ขาย 43.50 บาทต่อหุน้ คดิเป็นมลูค่ารวมทัง้สิน้ 217,949,072,250 บาท แทนการช าระดว้ยเงนิสด (Payment in 
Kind) ซึง่การเขา้ท ารายการดงักล่าว 

(1) ถอืเป็นรายการรบัโอนกจิการของบรษิทัอื่นมาเป็นของบรษิัทฯ ตามมาตรา 107(2) แห่งพระราชบญัญตัิ
บรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) (“พ.ร.บ. บริษทัมหาชนฯ”) 

(2) เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสนิทรพัย์ประเภทที่ 4 หรือการเข้าจดทะเบียนหลกัทรพัย์โดยทางอ้อม 
(Backdoor Listing) ตามหลกัเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง 
หลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีม่นียัส าคญัทีเ่ขา้ขา่ยเป็นการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์ลงวนัที ่31 
สิงหาคม 2551 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในการไดม้าหรอืจ าหน่าย
ไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ

รายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรพัย”์) อย่างไรกด็ ีการเขา้ท าธุรกรรมการรบัโอนกจิการทัง้หมด
ในครัง้นี้ ไม่ถือว่าเป็นกรณีที่จะต้องยื่นค าขอใหพ้จิารณารบัหลกัทรพัย์ใหม่ กบัตลาดหลกัทรพัยฯ์ ตาม
ข้อบงัคบัตลาดหลกัทรพัย์ฯ เรื่องการรบัหุ้นเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีน  เนื่องจากเขา้หลกัเกณฑ์ทัง้ 4 
ประการตามขอ้ 24 ของประกาศรายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

เกณฑก์ารพิจารณา

ข้อยกเว้น 
รายละเอียด 

1.  ธุรกจิทีไ่ดม้ามลีกัษณะ

ของธุรกจิทีค่ลา้ยคลงึ

หรอืเสรมิกนัและกนักบั

ธุรกจิของบรษิทัฯ 

บริษัทฯ และ CPRD ประกอบธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน คือ ธุรกิจค้าปลีก/ค้าส่ง

สนิค้าอุปโภคบรโิภค โดย CPRD ประกอบธุรกจิลงทุน (Investment Holding 

Company) ซึ่งถือเงินลงทุนในกลุ่มบริษัทที่ประกอบธุรกิจค้าปลีกในหลาย

รูปแบบร้านค้าภายใต้แบรนด์ค้าปลีก โลตัสส์ การที่บริษัทฯ รับโอนกิจการ

ทัง้หมดและถือหุ้นของ CPRD จะส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินธุรกิจที่

ด าเนินอยู่ในปัจจุบนัของบรษิัทฯ และท าให้กลุ่มบรษิัทฯ มคีวามแขง็แกร่งใน

การกา้วสู่การเป็นผูน้ าในธุรกจิคา้ปลกีคา้ส่งสนิคา้อุปโภคบรโิภค และสามารถ

ขยายขอบเขตการด าเนินธุรกิจในระดับภูมิภาค รวมถึงเป็นบริษัทไทยที่มี

ความสามารถทดัเทียมที่จะแข่งขนักบัผู้ประกอบการในระดบัภูมภิาคเอเชยี 

พร้อมทัง้ยงัสามารถสร้างโอกาสและมูลค่าให้แก่ผู้ประกอบการอื่นในประเทศ

และในทุกภาคสว่น และต่อยอดใหก้ลุ่มบรษิทัฯ เป็นหนึ่งในผูป้ระกอบการธุรกจิ

คา้ปลกีคา้ส่งรายแรกในภูมภิาค ทีเ่ป็นผูน้ าในโมเดลธุรกจิทีผ่สมผสานระหว่าง

ช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ (Online to Offline หรอื O2O) 
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เกณฑก์ารพิจารณา

ข้อยกเว้น 
รายละเอียด 

2.  บรษิทัฯ ไมม่นีโยบายจะ

เปลีย่นแปลงทีส่ าคญัใน

ธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ 

บรษิทัฯ ไมม่นีโยบายจะเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัในธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ 

3.  กลุ่มบรษิทัมคีุณสมบตัทิี่

เหมาะสมทีจ่ะจด

ทะเบยีนกบัตลาด

หลกัทรพัยฯ์ 

กลุ่มบรษิทัอนัเป็นผลจากการไดม้าซึง่สนิทรพัย ์มคีุณสมบตัเิหมาะสมทีจ่ะจด

ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดยมรีายละเอยีดทีส่ าคญั เช่น  

(ก) กรรมการ ผูบ้รหิาร และผูม้อี านาจควบคมุของบรษิทัฯ มคีุณสมบตัติาม
หลกัเกณฑท์ีก่ าหนด 

(ข) กรรมการจ านวนหนึ่งในสามเป็นกรรมการอสิระและมกีรรมการอสิระและ
กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน 

(ค) มผีูส้อบบญัชทีีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. 

(ง) มรีะบบควบคมุภายในเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนด 

(จ) ไม่มคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยกลุ่มบรษิทัประกอบธุรกจิคา้ปลกี
คา้สง่สนิคา้อุปโภคบรโิภคในรปูแบบการด าเนินธุรกจิทีม่คีวามแตกต่าง
กนัและไม่ใช่คูแ่ขง่ของกนัและกนัโดยตรงกบัธุรกจิของผูถ้อืหุน้รายใหญ่
ของบรษิทัฯ กล่าวคอื บรษิทัฯ และ CPRD ประกอบธุรกจิคา้ปลกีคา้สง่
สนิคา้อุปโภคบรโิภค ซึง่มรีปูแบบรา้นคา้ทีห่ลากหลาย (ซึง่รวมถงึ (ก) 
ศนูยจ์ าหน่ายสนิคา้แบบช าระเงนิสดและบรกิารตนเอง (cash and carry) 
(ข) ไฮเปอรม์ารเ์กต็ (ค) ซเูปอรม์ารเ์กต็ และ (ง) มนิิซเูปอรม์ารเ์กต็) และ
ธุรกจิบรหิารพืน้ทีเ่ช่าในศนูยก์ารคา้ ในขณะทีธุ่รกจิหลกัของ CPALL (ซึง่
เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ) ไดแ้ก่ ธุรกจิคา้ปลกีประเภทรา้น
สะดวกซือ้ 

(ฉ) บรษิทัฯ มแีผนทีจ่ะเพิม่การกระจายการถอืหุน้โดยผูถ้อืหุน้รายยอ่ย (Free 
Float) ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัยฯ์ เรื่องการรบัหุน้เป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน โดยบรษิทัฯ จะท าการเสนอขายหุน้เพิม่ทนุต่อ
ประชาชนทัว่ไป ภายหลงัจากธุรกรรมการรบัโอนกจิการทัง้หมด
ด าเนินการเสรจ็สิน้ 

(ช) มกีองทุนส ารองเลีย้งชพี 

4.  จะไมม่กีารเปลีย่นแปลง

อย่างมนียัส าคญัใน

คณะกรรมการของบรษิทั

ฯ และในอ านาจการ

ควบคุมบรษิทัฯ หรอืผู้

ถอืหุน้ทีม่อี านาจควบคมุ

ของบรษิทัฯ 

(ก) คณะกรรมการ และผูบ้รหิารของบรษิทัฯ จะไม่มกีารเปลีย่นแปลงอย่างมี
นัยส าคญั (เปลี่ยนแปลงไม่เกนิกึ่งหนึ่ง) เนื่องมาจากการเขา้ท าธุรกรรม
การรบัโอนกจิการทัง้หมด และธุรกรรมการจดัสรรหุน้เพื่อตอบแทนการ
รบัโอนกจิการทัง้หมด ทัง้นี้ ในกรณีที่มกีารเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ
และผู้บริหาร ของบริษัทฯ บริษัทฯ จะด าเนินการตามกฎระเบียบที่
เกีย่วขอ้ง และแจง้รายละเอยีดใหผู้ถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ทราบต่อไป 

(ข) ภายหลังการท าธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมด และธุรกรรมการ
จดัสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการรบัโอนกิจการทัง้หมด และการจดัสรรหุ้น
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เกณฑก์ารพิจารณา

ข้อยกเว้น 
รายละเอียด 

สามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ไป (Public Offering) 
CPALL จะยงัคงเป็นผู้ถือหุน้รายใหญ่ทีม่อี านาจควบคุมในบรษิัทฯ โดย
จะมสีดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทัฯ ลดลงเหลอืไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 51.63 ของ
จ านวนหุน้สามญัทีอ่อกและจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทัฯ ภายหลงั
การจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนเพื่อเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป (Public 
Offering) เสรจ็สิน้ 

(3) เขา้ข่ายเป็นการท ารายการกบับุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัจดทะเบยีนตามประกาศรายการทีเ่กีย่วโยง
กนั เนื่องจาก CPRH เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกนัของบรษิัทฯ เพราะ (ก) CPRH มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ 
CPALL ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบรษิัทฯ โดย CPALL ถือหุ้นใน CPRH จ านวน 797,918,298 หุน้ 
คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 40.00 ของสทิธิออกเสยีงทัง้หมดใน CPRH (ข) CPRH มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ 
CPM ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยอ้อมของบรษิัทฯ และเป็นบรษิัทย่อยของ  CPF โดย CPM ถือหุ้นใน 
CPRH จ านวน 398,959,149 หุน้ คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 20.00 ของสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดใน CPRH และ 
(ค) CPRH มผีูถ้อืหุน้รายใหญ่โดยออ้ม คอื CPG ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่โดยออ้มของบรษิทัฯ โดย CPG 
ถือหุ้นโดยอ้อมใน CPRH ผ่าน CPH จ านวน 797,918,298 หุ้น คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 40.00 ของสทิธิ
ออกเสยีงทัง้หมดใน CPRH 

2.3.2 ขนาดรายการและการค านวณขนาดรายการได้มาซ่ึงสินทรพัย ์

ธุรกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมดเขา้ข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสนิทรพัย์ประเภทที่ 4 หรือการเข้าจดทะเบยีน
หลักทรัพย์โดยทางอ้อม (Backdoor Listing) ตามหลักเกณฑ์ของประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
สนิทรพัย ์มมีลูค่ารายการประมาณ 217,949,072,250 บาท โดยมรีายละเอยีดการค านวณขนาดรายการดงัต่อไปนี้ 

ข้อมูลการเงินท่ีใช้ในการค านวณขนาดรายการ 

 หน่วย : ล้านบาท 

 บริษทัฯ CPRH CPRD 

ข้อมูลทางการเงิน 

งบการเงินรวม ส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถนุายน 

2564 

งบการเงินเฉพาะ

กิจการส้ินสุดวนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2563 

ข้อมูลทางการเงินรวม

เสมือนส้ินสุดวนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2563  

สนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสทุธ(ิ1) (NTA) 17,565 199,479  

สนิทรพัยร์วม 70,131   

ก าไร (ขาดทุน) สทุธ ิ 6,723(2)   1,778 

หมายเหตุ:  (1) สนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสทุธคิ านวณโดยใชส้นิทรพัยร์วม หกัดว้ยสนิทรพัยท์ีไ่ม่มตีวัตน หนี้สนิรวม และ
สว่นของผูถ้อืหุน้สว่นน้อย 

 (2)  ก าไร (ขาดทุน) สทุธสิว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ยอ้นหลงั 12 เดอืน 
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ตารางเกณฑท่ี์ใช้ในการค านวณขนาดรายการได้มาซ่ึงทรพัยสิ์น  

หน่วย : ล้านบาท (ยกเว้นก าหนดเป็นอย่างอ่ืน) 

เกณฑท่ี์ใช้ในการ

ค านวณ 
หลกัเกณฑก์ารค านวณ 

การรบัโอนกิจการทัง้หมดของ 

CPRH 

(ล้านบาท) 

รวมขนาด

ธรุกรรม  

(รอ้ยละ) 

1.  เกณฑม์ลูค่า

สนิทรพัยท์ีม่ตีวัตน

สทุธ ิ(NTA) 

((NTA ของบรษิทัทีจ่ะซือ้ x สดัสว่นทีจ่ะไดร้บั) x 100) 
(NTA ของบรษิทัจดทะเบยีน) 

((199,479 x 100%) x 100) 
17,565 

1,135.65 

2.  เกณฑก์ าไรสทุธิ

จากการด าเนินงาน 

 ((ก าไรสทุธจิากการด าเนินงานของบรษิทัทีจ่ะซือ้ x  
สดัสว่นทีไ่ดร้บั) x 100) 

ก าไรสทุธจิากการด าเนินงานของบรษิทัจดทะเบยีน 

((1,778 x 100%) x 100)  
6,723 

26.45 

3.  เกณฑม์ลูค่ารวม

ของสิง่ตอบแทน 

(มลูค่ารายการทีจ่ะไดร้บั x 100) 
สนิทรพัยร์วมของบรษิทัจดทะเบยีน 

((217,949 x 100%) x 100)  

70,131 
310.77 

4.  เกณฑม์ลูค่าหุน้ที่

บรษิทัออกเพื่อ

ช าระสนิทรพัย ์

(จ านวนหุน้ทุนทีบ่รษิทัออกเพื่อช าระค่าสนิทรพัย ์x 100) 
จ านวนหุน้ทีช่ าระแลว้ของบรษิทั 

((5,010 x 100%) x 100)  

4,800 
104.38 

 

จากหลกัเกณฑก์ารค านวณขา้งต้น มูลค่าสูงสุดจากการค านวณขนาดของรายการคดิเป็นร้อยละ 1,135.65 ตาม
เกณฑม์ูลค่าสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธ ิทัง้นี้ เมื่อนับรวมรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยท์ีเ่กดิขึน้ในรอบหกเดอืนทีผ่่านมา
ของบรษิทัฯ และ/หรอื บรษิทัย่อยของบรษิทัฯ เป็นผลใหม้มีูลค่าของรายการสงูสุดตามเกณฑ์มูลค่าสนิทรพัย์ที่มี
ตวัตนสทุธ ิเท่ากบัรอ้ยละ 1,135.65 ซึง่เท่ากบัรอ้ยละ 100 หรอืสงูกว่า จงึถอืเป็นกรณีการเขา้ท าธุรกรรมซึง่จดัเป็น
รายการประเภทที่ 4 หรอืการเขา้จดทะเบยีนหลกัทรพัย์โดยทางอ้อม (Backdoor Listing) ตามประกาศรายการ
ไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย์ แต่อย่างไรกด็ ีการเขา้ท าธุรกรรมการรบัโอนกจิการทัง้หมดในครัง้นี้ ไม่ถอืว่า
เป็นกรณีที่จะต้องยื่นค าขอให้พจิารณารบัหลกัทรพัยใ์หม่เนื่องจากเขา้หลกัเกณฑ์ทัง้ 4 ประการตามขอ้ 24 ของ
ประกาศรายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์ตามทีอ่ธบิายขา้งตน้ 

ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึมหีน้าทีต่้องเปิดเผยสารสนเทศเกีย่วกบัการท าธุรกรรมดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ จดัใหม้ทีี่
ปรกึษาทางการเงนิอสิระเพื่อใหค้วามเหน็เกีย่วกบัการเขา้ท ารายการดงักล่าวต่อผูถ้อืหุน้ และจดัใหม้กีารประชุมผู้
ถือหุ้นเพื่อขออนุมตัิการเขา้ท ารายการดงักล่าว โดยต้องได้รบัคะแนนเสยีงไม่ต ่ากว่าสามในสี่ ของจ านวนเสยีง
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ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นับรวมคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีม่สี่วนได้
เสยี รวมทัง้ต้องระบุชื่อและจ านวนหุ้นของผูถ้ือหุน้ทีไ่ม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนไวใ้นหนังสอืนัดประชุมผู้ถือหุ้น
ดว้ย 

นอกจากนี้ รายการดงักล่าวยงัเขา้ขา่ยเป็นการรบัโอนกจิการของบรษิทัอื่นมาเป็นของบรษิทัฯ ตามมาตรา 107(2)(
ข) แห่งพ.ร.บ. บรษิทัมหาชนฯ ดงันัน้ บรษิทัฯ จะต้องขออนุมตักิารเขา้ท าธุรกรรมการรบัโอนกจิการทัง้หมดต่อที่
ประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ และจะต้องไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้ือหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงไม่ต ่ากว่าสามในสีข่อง
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นบัรวมคะแนนเสยีงของผูถ้ือหุน้
ทีม่สีว่นไดเ้สยี 

ทัง้นี้ เนื่องจากบรษิทัฯ เป็นบรษิทัย่อยของ CPALL การเขา้ท ารายการไดม้าจ าหน่ายไปและรายการทีเ่กีย่วโยงกนั

ขา้งตน้ ตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของ CPALL ดว้ย ซึง่ถอืเป็นหนึ่งในเงื่อนไขบงัคบัก่อนของการเขา้ท า

รายการน้ี นอกจากนี้ เน่ืองจาก (ก) ธุรกรรมการรบัโอนกจิการทัง้หมด (ข) การเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ (ค) 

การแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธิ ของบรษิทัฯ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ และ 

(ง) ธุรกรรมการจดัสรรหุน้เพื่อตอบแทนการรบัโอนกจิการทัง้หมด เป็นธุรกรรมที่มคีวามเกี่ยวเนื่องกนั และเป็น

เงื่อนไขซึง่กนัและกนั ดงันัน้ ธุรกรรมทัง้ 4 ธุรกรรมจะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ แลว้ จงึจะ

สามารถด าเนินการได ้

2.3.3 ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

ธุรกรรมการรบัโอนกจิการทัง้หมดและธุรกรรมการจดัสรรหุน้เพื่อตอบแทนการรบัโอนกจิการทัง้หมดเขา้ข่ายเป็น
การท ารายการกบับุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ ตามประกาศรายการทีเ่กีย่วโยงกนั เน่ืองจาก CPRH เป็นบุคคล
ทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ เพราะ (ก) CPRH มผีูถ้อืหุน้รายใหญ่ คอื CPALL ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ 
โดย CPALL ถอืหุน้ใน CPRH จ านวน 797,918,298 หุน้ คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 40.00 ของสทิธอิอกเสยีงทัง้หมด
ใน CPRH (ข) CPRH มผีูถ้อืหุน้รายใหญ่ คอื CPM ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่โดยอ้อมของบรษิทัฯ และเป็นบรษิัท
ย่อยของ CPF โดย CPM ถอืหุน้ใน CPRH จ านวน 398,959,149 หุน้ คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 20.00 ของสทิธอิอก
เสยีงทัง้หมดใน CPRH และ (ค) CPRH มผีูถ้อืหุน้รายใหญ่โดยออ้ม คอื CPG ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่โดยออ้มของ
บรษิัทฯ โดย CPG ถือหุ้นโดยออ้มใน CPRH ผ่าน CPH จ านวน 797,918,298 หุ้น คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 40.00 
ของสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดใน CPRH ดงันัน้ รายการดงักล่าวจงึเขา้ขา่ยเป็นรายการทีเ่กีย่วโยงกนั ประเภทรายการ
สนิทรพัย์หรอืบรกิาร ตามหลกัเกณฑ์ของประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกนั โดยรายการดงักล่าวมมีูลค่า รายการ
ประมาณ 217,949,072,250 บาท 

ทัง้นี้ มูลค่าของรายการไดค้ านวณโดยอ้างองิขอ้มูลจากงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ ทีไ่ดร้บัการสอบทานโดยผู้สอบ

บญัช ีส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุ ณ วนัที ่30 มถุินายน 2564 โดยรายการดงักล่าวมมีลูค่าของรายการคดิเป็นร้อยละ 

1,240.81 ของมูลค่าสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธ ิ(NTA) ของบรษิทัฯ ทัง้นี้ บรษิทัฯ และ/หรอื บรษิทัย่อยของบรษิทัฯ ไม่

มรีายการที่เกี่ยวโยงกนักบั CPRH หรอืผู้ที่เกี่ยวขอ้งกบั CPRH ในช่วงระหว่างหกเดอืนที่ผ่านมา ดงันัน้ รายการ

ดงักล่าวจงึจดัเป็นรายการทีเ่กีย่วโยงกนั ประเภทรายการเกีย่วกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิาร ทีม่มีลูค่าของรายการสงูกว่า

ร้อยละ 3.00 ของสนิทรพัยท์ี่มตีวัตนสุทธ ิ(NTA) ของบรษิัทฯ บรษิัทฯ จงึมหีน้าทีต่้องเปิดเผยสารสนเทศเกีย่วกบั

การท าธุรกรรมดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ จดัใหม้ทีีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเพื่อใหค้วามเหน็เกีย่วกบัการเขา้ท า

รายการดงักล่าวต่อผูถ้อืหุน้ และจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้เพื่อขออนุมตักิารเขา้ท ารายการดงักล่าว โดยต้องไดร้บั

คะแนนเสยีงไม่ต ่ากว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไม่

นับรวมคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุ้นทีม่สี่วนได้เสยี รวมทัง้ต้องระบุชื่อและจ านวนหุ้นของผูถ้ือหุน้ที่ไม่มสีทิธอิอกเสยีง

ลงคะแนนไวใ้นหนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้ดว้ย 
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2.3.4 ข้อมูลทัว่ไปของ CPRH 

(1) ลกัษณะโดยทัว่ไปของกจิการ 

ช่ือบริษทั บรษิทั ซ.ีพ.ี รเีทล โฮลดิง้ จ ากดั 

ประเภทธรุกิจ ธุรกจิลงทุนโดยการถอืหุน้ในบรษิทัอื่น 

ท่ีตัง้ส านักงาน 
313 อาคารซ.ีพ.ีทาวเวอร ์ชัน้ที ่14 ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรกั 
กรุงเทพมหานคร 

เลขท่ีทะเบียนนิติบุคคล 0105563041629 

วนัท่ีจดทะเบียนบริษทั 6 มนีาคม 2563 

ทุนจดทะเบียน ณ วนัท่ี 31 

กรกฎาคม 2564 
199,479,574,500 บาท 

ทุนท่ีออกและช าระแล้ว ณ 

วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564 
199,479,574,500 บาท 

(2) การประกอบธุรกจิของ CPRH 

CPRH ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น ( Investment Holding Company) ซึ่งมีการถือหุ้นใน

บรษิทัย่อย กล่าวคอื CPRD 

(3) รายชื่อผูถ้อืหุน้ของ CPRH ณ วนัที ่31 กรกฎาคม 2564 

ล าดบั รายช่ือผูถ้ือหุ้น จ านวนหุ้นท่ีถือ สดัส่วนของสิทธิออกเสียง 

1  CPALL 797,918,298 รอ้ยละ 40.00 

2  CPH 797,918,298 รอ้ยละ 40.00 

3  CPM 398,959,149 รอ้ยละ 20.00 

 รวม 1,994,795,745 รอ้ยละ 100.00 

(4) รายชื่อคณะกรรมการของ CPRH ณ วนัที ่31 กรกฎาคม 2564 

ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง 

1  นายสภุกติ เจยีรวนนท ์ กรรมการ 

2  นายณรงค ์เจยีรวนนท ์ กรรมการ 

3  นายศุภชยั เจยีรวนนท ์ กรรมการ 

4  นายอดเิรก ศรปีระทกัษ์ กรรมการ 

5  นายอ ารุง สรรพสทิธิว์งศ ์ กรรมการ 
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(5) บุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ ทีม่กีารถอืหุน้ใน CPRH  

CPALL 

CPALL เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ โดย CPALL ถอืหุน้ใน CPRH จ านวน 797,918,298 หุน้ คดิเป็นสดัสว่น

รอ้ยละ 40.00 ของสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดใน CPRH 

CPH 

CPH เป็นนิตบิุคคลทีม่ผีูถ้อืหุน้รายใหญ่เป็น CPG ซึง่เป็นผูหุ้น้รายใหญ่โดยออ้มของบรษิทัฯ โดย CPH ถอืหุน้ใน 

CPRH จ านวน 797,918,298 หุน้ คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 40.00 ของสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดใน CPRH 

CPM 

CPM เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่โดยออ้มของบรษิทัฯ และเป็นบรษิทัย่อยของ CPF โดย CPM ถอืหุน้ใน CPRH จ านวน 

398,959,149 หุน้ คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 20.00 ของสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดใน CPRH 

(6) สรุปฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงาน 

ขอ้มูลทางการเงนิที่ส าคญัของ CPRH ส าหรบัระยะเวลาบญัช ีตัง้แต่วนัที ่6 มนีาคม 2563 (วนัจดทะเบยีนจดัตัง้

บรษิทั) ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ตามงบการเงนิเฉพาะบรษิทัทีต่รวจสอบแลว้ สามารถสรุปไดด้งันี้  

หน่วย: ล้านบาท 

ระยะเวลาตัง้แต่ 

วนัท่ี 6 มีนาคม 2563  

(วนัจดทะเบียนจดัตัง้บริษทั)  

ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

รวมรายได ้ 0.11 

รวมค่าใชจ้่าย 0.68 

ก าไรสทุธ ิ (0.58) 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 

รวมสนิทรพัย ์ 199,479.62 

รวมหนี้สนิ 0.62 

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 199,479.00 

2.3.5 ข้อมูลทัว่ไปของบริษทัย่อยของ CPRH 

 CPRD 

(1) ลกัษณะโดยทัว่ไปของกจิการ  

ช่ือบริษทั บรษิทั ซ.ีพ.ี รเีทล ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
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ประเภทธรุกิจ ธุรกจิลงทุนโดยการถอืหุน้ในบรษิทัอื่น 

ท่ีตัง้ส านักงาน 
629/1 ถนนนวมนิทร ์แขวงนวลจนัทร ์เขตบงึกุ่ม 
กรุงเทพมหานคร 

เลขท่ีทะเบียนนิติบุคคล 0105563042102 

วนัท่ีจดทะเบียนบริษทั 6 มนีาคม 2563 

ทุนจดทะเบียน ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564 199,474,574,500 บาท 

ทุนท่ีออกและช าระแล้ว ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564 199,474,574,500 บาท 

(2) การประกอบธุรกจิของ CPRD  

CPRD ประกอบธุรกจิโดยการถือหุน้ในบรษิทัอื่น (Investment Holding Company) ซึ่งมกีารถือหุน้ในบรษิทัย่อย 

กล่าวคอื (ก) บรษิทั โลตสัส ์สโตรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (“Lotus TH”) (ข) บรษิทั เอก-ชยั ดสีทรบิวิชัน่ ซสิเทม 

จ ากัด (“Ek-Chai”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ CPRD โดยผ่านการถือหุ้นของ Lotus TH และ (ค) Lotuss Stores 

(Malaysia) Sdn. Bhd. (“Lotus MY”) 

โปรดพจิารณารายละเอยีดการประกอบธุรกจิของ CPRD และบรษิทัต่าง ๆ ในกลุ่มโลตสัส ์ในเอกสารแนบ1 ของ

รายงานฉบบันี้ 

(3) รายชื่อผูถ้อืหุน้ของ CPRD ณ วนัที ่31 กรกฎาคม 2564 

ล าดบั รายช่ือผูถ้ือหุ้น จ านวนหุ้นท่ีถือ สดัส่วนของสิทธิออกเสียง 

1  CPRH 1,994,745,742 รอ้ยละ 99.99 

2  นายสภุกติ เจยีรวนนท ์ 1 รอ้ยละ <0.01 

3  นายอดเิรก ศรปีระทกัษ์ 1 รอ้ยละ <0.01 

4  นายอ ารุง สรรพสทิธิว์งศ ์ 1 รอ้ยละ <0.01  

 รวม 1,994,745,745 รอ้ยละ 100.00 

(4) รายชื่อคณะกรรมการของ CPRD ณ วนัที ่31 กรกฎาคม 2564 

ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง 

1  นายศุภชยั เจยีรวนนท ์ กรรมการ 

2  นายณรงค ์เจยีรวนนท ์ กรรมการ 

3  นายอดเิรก ศรปีระทกัษ์ กรรมการ 

4  นายปิยะวฒัน์ ฐติะสทัธาวรกุล กรรมการ 

5  นายพทิยา เจยีรวสิฐิกุล กรรมการ 
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ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง 

6  นายศุภรตัน์ ควฒัน์กุล กรรมการ 

7  นายอ ารุง สรรพสทิธิว์งศ ์ กรรมการ 

8  นายบุญชยั โอภาสเอีย่มลขิติ กรรมการ 

9  นายเกรยีงชยั บุญโพธิอ์ภชิาต ิ กรรมการ 

10  นายนรศิ ธรรมเกือ้กลู กรรมการ 

11  นายสมพงษ์ รุ่งนิรตัศิยั กรรมการ 

12  นายนพปฏล เดชอุดม กรรมการ 

13  นายธรีะพล ถนอมศกัดิย์ุทธ กรรมการ 

14  นายประสทิธิ ์บุญดวงประเสรฐิ กรรมการ 

15  นายณฐัวฒัน์ ชุณหวุฒยิานนท ์ กรรมการ 

(5) สรุปฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงาน 

ขอ้มูลทางการเงนิทีส่ าคญัของ CPRD ส าหรบัระยะเวลาบญัช ีตัง้แต่วนัที ่6 มนีาคม 2563 (วนัจดทะเบยีนจดัตัง้

บรษิทั) ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ตามงบการเงนิรวมทีต่รวจสอบแลว้ สามารถสรุปไดด้งันี้  

หน่วย: ล้านบาท 

ระยะเวลาตัง้แต่ 

วนัท่ี 6 มีนาคม 2563  

(วนัจดทะเบียนจดัตัง้บริษทั)  

ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็(1) 

รวมรายได(้2) 9,570.17 

รวมค่าใชจ้่าย(3) (9,083.80) 

ก าไรขัน้ตน้ 1,346.86 

ก าไรสทุธ ิ (157.97) 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 

รวมสนิทรพัย ์ 400,957.81 

รวมหนี้สนิ 201,657.59 

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 199,300.22 

หมายเหตุ:  (1)  CPRD ได้เข้าซื้อหุ้นของ Lotus TH และ Lotus MY เมื่อวนัที่ 18 ธนัวาคม 2563 ดงันัน้ CPRD จึงรบัรู้ผลการ
 ด าเนินงานของกลุ่มโลตสัสต์ัง้แต่วนัที ่18 ธนัวาคม 2563 เป็นตน้มา 

 (2) รายไดร้วม ไดแ้ก่ รายไดจ้ากการขายสนิคา้ รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและใหบ้รกิาร และรายไดอ้ื่น 
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 (3) ค่าใช้จ่ายรวม ได้แก่ ต้นทุนขาย ต้นทุนการใหเ้ช่าและใหบ้รกิาร ต้นทุนในการจดัจ าหน่าย และค่าใช้จ่ายในการ
บรหิาร 

ขอ้มูลทางการเงนิรวมเสมอืนทีส่ าคญัของ CPRD ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 2563 ทีไ่ดใ้หค้วาม

เชื่อมัน่โดยผูส้อบบญัช ีสามารถสรุปไดด้งันี้  

หน่วย: ล้านบาท 
ปีส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 

ปีส้ินสุดวนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2563 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็  

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 205,227 197,460 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและใหบ้รกิาร 14,805 11,188 

ตน้ทุนขายสนิคา้ (166,237) (160,670) 

ตน้ทุนการใหเ้ช่าและใหบ้รกิาร (5,354) (5,526) 

ก าไรขัน้ต้น 48,441 42,452 

ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา
ต่างประเทศ 

(2) 87 

รายไดอ้ื่น 3,093 2,370 

ก าไรจากตราสารอนุพนัธส์ทุธ ิ 1 2 

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย (28,557) (28,716) 

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร (5,595) (6,434) 

ก าไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมด าเนินงาน 17,381 9,761 

ตน้ทุนทางการเงนิ (6,736) (6,772) 

สว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในการร่วมคา้และ
บรษิทัร่วม 

815 782 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 11,460 3,771 

ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ (3,127) (1,993) 

ก าไรสุทธิ 8,333 1,778 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 

สินทรพัย ์   

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 21,724 20,357 

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้หมุนเวยีนอื่น 3,419 2,725 

สนิคา้คงเหลอื 12,386 11,930 
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อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน 29,695 29,186 

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 72,986 71,113 

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ 25,422 26,894 

ค่าความนิยม 226,228 226,228 

สนิทรพัยอ์ื่น 16,514 18,207 

รวมสินทรพัย ์ 408,374 406,640 

หน้ีสิน   

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 120,823 120,823 

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมุนเวยีนอื่น 37,127 38,361 

หนี้สินตามสัญญาเช่า (รวมส่วนที่ถึงก าหนด
ช าระภายในหนึ่งปี) 

30,241 34,059 

หนี้สนิอื่น 16,849 15,808 

รวมหน้ีสิน 205,040 209,051 

ทุนทีอ่อกและช าระแลว้ 199,475 199,475 

ก าไร (ขาดทุน) สะสม 8,333 10,112 

ผลต่างจากการปรบัปรุงงบเสมอืน  (4,561) (12,066) 

องคป์ระกอบอื่นของสว่นของผูถ้อืหุน้ 80 61 

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 203,327 197,582 

สว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม 7 7 

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 203,334 197,589 

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 408,374 406,640 

หมายเหตุ: ขอ้มลูทางการเงนิรวมเสมอืนของ CPRD ไดถู้กรวบรวมมาจากขอ้มลูดงัต่อไปนี้ 

(1) งบการเงนิเฉพาะกจิการของ CPRD ส าหรบังวดตัง้แต่วนัที ่6 มนีาคม 2563 (วนัจดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทั) ถงึวนัที ่
31 ธนัวาคม 2563 ที่จดัท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชแีลว้
ตามมาตรฐานการสอบบญัช ีซึ่งผูส้อบบญัชไีดแ้สดงความเหน็อย่างไม่มเีงือ่นไข ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 โดย
รายงานของผูส้อบบญัชยีงัไมถู่กเผยแพร่ต่อสาธารณชน  

(2) งบการเงินรวมที่จ ัดท าขึ้นตามวัตถุประสงค์เฉพาะของ Lotus TH และบริษัทย่อย ส าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 28 
กุมภาพนัธ์ 2564 และ วนัที ่29 กุมภาพนัธ์ 2563 ซึ่งจดัท าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และผ่านการ
ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชแีลว้ตามมาตรฐานการสอบบญัช ีซึ่งผูส้อบบญัชไีดแ้สดงความเหน็อย่างไม่มีเงือ่นไข ลง

วนัที ่31 สงิหาคม 2564 โดยรายงานของผูส้อบบญัชยีงัไมถู่กเผยแพร่ต่อสาธารณชน  
(3) งบการเงนิทีจ่ดัท าขึน้ตามวตัถุประสงคเ์ฉพาะของ Lotus MY ส าหรบัปีสิ้นสุด วนัที ่28 กุมภาพนัธ์ 2564 และ วนัที ่

29 กุมภาพนัธ์ 2563 ทีจ่ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชแีลว้
ตามมาตรฐานการสอบบญัช ีซึ่งผู้สอบบญัชไีด้แสดงความเหน็อย่างไม่มเีงื่อนไข ลงวนัที่ 30 สงิหาคม 2564 โดย
รายงานของผูส้อบบญัชยีงัไมถู่กเผยแพร่ต่อสาธารณชน  
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 บรษิทั โลตสัส ์สโตรส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของ CPRD 

(1) ลกัษณะโดยทัว่ไปของกจิการ 

ช่ือบริษทั บรษิทั โลตสัส ์สโตรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (“Lotus TH”) 

ประเภทธรุกิจ ธุรกจิลงทุนโดยการถอืหุน้ในบรษิทัอื่น 

ท่ีตัง้ส านักงาน 629/1 ถนนนวมนิทร ์แขวงนวลจนัทร ์เขตบงึกุม่กรุงเทพมหานคร 

เลขท่ีทะเบียนนิติ

บุคคล 
0105541029677 

วนัท่ีจดทะเบียนบริษทั 15 พฤษภาคม 2541 

ทุนจดทะเบียน ณ วนัท่ี 

31 กรกฎาคม 2564 
12,301,000 บาท 

ทุนท่ีออกและช าระแล้ว 

ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 

2564 
12,301,000 บาท 

(2) การประกอบธุรกจิของ Lotus TH 

Lotus TH ป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ โ ด ย ก า ร ถื อ หุ้ น ใ น บ ริ ษั ท อื่ น  (Investment Holding Company) ซึ่ ง มี ก า ร 

ถอืหุน้ในบรษิทัย่อย กล่าวคอื บรษิทั เอก-ชยั ดสีทรบิวิชัน่ ซสิเทม จ ากดั  

โปรดพจิารณารายละเอยีดการประกอบธุรกจิของ Lotus TH และบรษิัทต่าง ๆ ในกลุ่มโลตสัส์ ในเอกสารแนบ 1 

ของรายงานฉบบันี้ 

(3) รายชื่อผูถ้อืหุน้ของ Lotus TH ณ วนัที ่31 กรกฎาคม 2564 

ล าดบั รายช่ือผูถ้ือหุ้น จ านวนหุ้นท่ีถือ 
สดัส่วนของสิทธิออก

เสียง 

1  บรษิทั ซ.ีพ.ี รเีทล ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 1,230,098 รอ้ยละ 99.99 

2  นายณรงค ์เจยีรวนนท ์ 1 รอ้ยละ <0.01 

3  นายศุภชยั เจยีรวนนท ์ 1 รอ้ยละ <0.01 

 รวม 1,230,100 รอ้ยละ 100.00 

(4) รายชื่อคณะกรรมการของ Lotus TH ณ วนัที ่31 กรกฎาคม 2564 

ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง 

1  นายอดเิรก ศรปีระทกัษ์ กรรมการ 

2  นายอ ารุง สรรพสทิธิว์งศ ์ กรรมการ 

3  นายศุภชยั เจยีรวนนท ์ กรรมการ 
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 บรษิทั เอก-ชยั ดสีทรบิวิชัน่ ซสิเทม จ ำกดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของ CPRD โดยผ่ำนกำรถอืหุน้ของ Lotus TH  

(1) ลกัษณะโดยทัว่ไปของกจิการ 

ช่ือบริษทั บรษิทั เอก-ชยั ดสีทรบิวิชัน่ ซสิเทม จ ากดั (“Ek-Chai”) 

ประเภทธรุกิจ ธุรกจิคา้ปลกีสนิคา้อุปโภคบรโิภค  

ท่ีตัง้ส านักงาน 629/1 ถนนนวมนิทร ์แขวงนวลจนัทร ์เขตบงึกุม่ กรุงเทพมหานคร 

เลขท่ีทะเบียนนิติ

บุคคล 
0105536092641 

วนัท่ีจดทะเบียนบริษทั 13 สงิหาคม 2536 

ทุนจดทะเบียน ณ วนัท่ี 

31 กรกฎาคม 2564 
5,137,500,050 บาท 

ทุนท่ีออกและช าระแล้ว 

ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 

2564 
5,137,500,050 บาท 

(2) การประกอบธุรกจิของ Ek-Chai 

Ek-Chai เป็นผูน้ าในธุรกจิคา้ปลกีในประเทศไทยทีม่ชี่องทางจดัจ าหน่ายหลายรูปแบบเมื่อพจิารณาทัง้ในดา้นพืน้ที่

ร้านค้าและส่วนแบ่งการตลาด โดย ณ วนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2564 Ek-chai มรี้านค้าปลกีจ านวน 2,094 แห่งทัว่

ประเทศไทย ประกอบดว้ยรา้นไฮเปอรม์ารเ์กต็ 219 แห่ง ซูเปอรม์ารเ์กต็ 196 แห่ง และมนิิซูเปอรม์ารเ์กต็ 1,679 

แห่ง โดย Ek-Chai ไดว้างรากฐานธุรกจิคา้ปลกีในประเทศไทยอยา่งมัน่คงดว้ยระบบหว่งโซ่อุปทาน (supply chain) 

ภายในประเทศทีแ่ขง็แกร่ง และระบบการกระจายสนิคา้และเครอืขา่ยงานดา้นโลจสิตกิส ์(distribution and logistics 

network) ที่มีประสิทธิภาพ ทัง้นี้ Ek-Chai ยังมีความแข็งแกร่งของคุณค่าของตราสินค้า (brand equity) และ

แผนการลงทุนในโครงการเชงิกลยุทธท์ีส่ าคญัต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องอกีดว้ย 

โปรดพจิารณารายละเอยีดการประกอบธุรกจิของ Ek-Chai และบรษิทัต่าง ๆ ในกลุ่มโลตสัส ์ในเอกสารแนบ 1 ของ

รายงานฉบบันี้  

(3) รายชื่อผูถ้อืหุน้ของ Ek-Chai ณ วนัที ่31 กรกฎาคม 2564 

ล าดบั รายช่ือผูถ้ือหุ้น จ านวนหุ้นท่ีถือ สดัส่วนของสิทธิออกเสียง 

1  บจ.โลตสัส ์สโตรส์ (ประเทศไทย) 513,750,003 รอ้ยละ 99.99 

2  นายณรงค ์เจยีรวนนท ์ 1 รอ้ยละ <0.01 

3  นายศุภชยั เจยีรวนนท ์ 1 รอ้ยละ <0.01 

 รวม 513,750,005 รอ้ยละ 100.00 

(4) รายชื่อคณะกรรมการของ Ek-Chai ณ วนัที ่31 กรกฎาคม 2564 
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ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง 

1  นายสมพงษ์ รุ่งนิรตัศิยั กรรมการ 

2  นายนรศิ ธรรมเกือ้กลู กรรมการ 

3  นายณฐัวฒัน์ ชุณหวุฒยิานนท ์ กรรมการ 

4  นางสาวสลลิลา สหีพนัธุ ์ กรรมการ 

5  นางอรกานดา อรรถวภิชัน์ กรรมการ 

 Lotuss Stores (Malaysia) Sdn. Bhd. ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของ CPRD 

(1) ลกัษณะโดยทัว่ไปของกจิการ 

ช่ือบริษทั Lotuss Stores (Malaysia) Sdn. Bhd. (“Lotus MY”) 

ประเภทธรุกิจ ธุรกจิรา้นคา้ปลกี 

ท่ีตัง้ส านักงาน 
12th Floor, Menara Symphony, No. 5, Jalan Prof. Khoo Kay Kim, Seksyen 13, 
46200 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia  

เลขท่ีทะเบียนนิติ

บุคคล 
200001018812 (521419-K)  

วนัท่ีจดทะเบียนบริษทั 24 กรกฎาคม 2543 

ทุนท่ีออกและช าระแล้ว 

856,000,000 รงิกติมาเลเซยี โดยประกอบดว้ย 

1) หุน้สามญักลุม่ A จ านวน 39,200,000 หุน้ 

2) หุน้สามญักลุม่ B จ านวน 16,800,000 หุน้ และ 

3) หุน้บุรมิสทิธ ิจ านวน 60,000,000 หุน้ ประเภท non-convertible non-
cumulative irredeemable preference shares 

(2) การประกอบธุรกจิของ Lotus MY 

Lotus MY เป็นผูป้ระกอบการชัน้น าในธุรกจิรา้นคา้ปลกีและธุรกจิบรหิารพืน้ทีเ่ช่าในศนูยก์ารคา้ในประเทศ

มาเลเซยี โดย ณ วนัที ่28 กมุภาพนัธ ์2564 Lotus MY มรีา้นไฮเปอรม์ารเ์กต็ 46 แห่ง และซเูปอรม์ารเ์กต็ 16 

แห่งในคาบสมทุรมาเลเซยี (Peninsula Malaysia) ทัง้นี้ ธุรกจิคา้ปลกีของ Lotus MY ในประเทศมาเลเซยีมรีะบบ

ห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) ทีม่ ัน่คง และระบบการกระจายสนิคา้และเครอืขา่ยงานดา้นโลจสิตกิส ์(distribution 

and logistics network) ทีม่ปีระสทิธภิาพ รวมถงึความแขง็แกรง่ของคุณค่าตราสนิคา้ (brand equity) และมี

แผนการลงทุนในโครงการเชงิกลยุทธท์ีส่ าคญัต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องเช่นเดยีวกบัธุรกจิคา้ปลกีของ Ek-chai ใน

ประเทศไทย 

โปรดพจิารณารายละเอยีดการประกอบธุรกจิของ Lotus MY และบรษิทัต่าง ๆ ในกลุ่มโลตสัส ์ในเอกสารแนบ 1 

ของรายงานฉบบันี้ 

(3) รายชื่อผูถ้อืหุน้ของ Lotus MY ณ วนัที ่31 กรกฎาคม 2564 
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ล าดบั รายช่ือผูถ้ือหุ้น จ านวนหุ้นท่ีถือ 
สดัส่วนของสิทธิออก

เสียง 

1  
C.P. Retail Development 
Company Limited 

1) หุน้สามญักลุม่ A จ านวน 
39,200,000 หุน้ 

2) หุน้สามญักลุม่ B จ านวน 
16,800,000 หุน้ และ 

3) หุน้บุรมิสทิธ ิจ านวน 
60,000,000 หุน้ ประเภท non-
convertible non-cumulative 
irredeemable preference 
shares  

รอ้ยละ 100.00 

(4) รายชื่อคณะกรรมการของ Lotus MY ณ วนัที ่31 กรกฎาคม 2564 

ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง 

1  นายณรงค ์เจยีรวนนท ์ กรรมการ 

2  นายนรศิ ธรรมเกือ้กลู กรรมการ 

3  นายปิยะวฒัน์ ฐติะสทัธาวรกุล กรรมการ 

4  นายณฐัวฒัน์ ชุณหวุฒยิานนท ์ กรรมการ 

5  Kenneth Chuah Jin Kiat กรรมการ 

6  Yong Yvonne กรรมการ 

7  Sushmita Jeni Paul กรรมการ 

8  Azliza Baizura Binti Azmel กรรมการ 

 

2.3.6 ข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนท่ีส าคญัของบริษทัฯ (ภายหลงัการเข้าท าธรุกรรม) 

ภายหลงัการรบัโอนกจิการ ขอ้มูลทางการเงนิของบรษิัทฯ และกลุ่มโลตสัส ์จะถูกจดัท าเขา้ด้วยกนัในรูปแบบงบ
การเงนิรวม ทัง้นี้ตารางดา้นล่างแสดงขอ้มลูทางการเงนิรวมเสมอืนทีไ่ม่ไดต้รวจสอบทีส่ าคญัของบรษิทัฯ ส าหรบัปี
สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 (เสมอืนว่าการเขา้ท าธุรกรรมเกดิขึน้ ณ จุดตน้งวดปีสิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2563) ทีไ่ด้
ใหค้วามเชื่อมัน่โดยผูส้อบบญัช ี

หน่วย: ล้านบาท 
ปีส้ินสุดวนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2563 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 411,594 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 4,081 
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หน่วย: ล้านบาท 
ปีส้ินสุดวนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2563 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและใหบ้รกิารศนูยก์ารคา้ 11,548 

รายไดอ้ื่น 2,565 

รวมรายได้ 429,788 

ตน้ทุนขายสนิคา้  352,679 

ตน้ทุนการใหเ้ช่าและใหบ้รกิาร 5,526 

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 41,474 

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 11,624 

รวมค่าใช้จ่าย 411,303 

ก าไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมด าเนินงาน 18,485 

ตน้ทุนทางการเงนิ (7,391) 

สว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในการร่วมคา้และบรษิทัร่วม 782 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 11,876 

ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 3,806 

ก าไรสุทธิ 8,070 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 

สินทรพัย ์  

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 36,388 

สนิคา้คงเหลอื 28,648 

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 101,063 

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ 31,815 

อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน 27,713 

ค่าความนิยม 247,071 

สนิทรพัยอ์ื่น 20,949 

รวมสินทรพัย ์ 493,647 

หน้ีสิน  

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 120,046 
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หน่วย: ล้านบาท 
ปีส้ินสุดวนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2563 

เจา้หนี้การคา้กจิการอื่น 55,190 

หนี้สนิตามสญัญาเช่า (รวมสว่นทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี) 39,047 

หนี้สนิอื่น 38,697 

รวมหน้ีสิน 252,980 

ทุนทีอ่อกและช าระแลว้ 4,906 

สว่นเกนิมลูค่าหุน้ 218,734 

สว่นขาดทุนจากการเปลีย่นแปลงสดัสว่นความเป็นเจา้ของในบรษิทัย่อย (20) 

สว่นขาดทุนจากการเขา้ท าธุรกรรมภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั (1,627) 

ก าไร (ขาดทุน) สะสม 18,378 

องคป์ระกอบอื่นของสว่นของผูถ้อืหุน้ (182) 

รวมส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทั 240,189 

สว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม 478 

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 240,667 

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 493,647 

หมายเหตุ: ขอ้มลูทางการเงนิรวมเสมอืนทีไ่มไ่ดต้รวจสอบของบรษิทัฯ ไดจ้ดัท าขึน้โดยใชข้อ้มลูทางการเงนิในอดตีดงัต่อไปนี้  

(1) ขอ้มลูทางการเงนิในอดตีของกลุ่มบรษิทัฯ น ามาจากงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ส าหรบัปีสิ้นสุด
วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 ที่ได้รบัการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชแีละได้แสดงความเห็นอย่างไม่มเีงื่อนไข ตาม
รายงานลงวนัที ่19 กุมภาพนัธ ์2564 โดยไดถู้กเผยแพร่ต่อสาธารณชนแลว้ 

(2) ขอ้มลูทางการเงนิในอดตีของ CPRD น ามาจากงบการเงนิรวมของ CPRD และบรษิทัย่อย ส าหรบัรอบระยะเวลา
บญัชตีัง้แต่วนัที ่6 มนีาคม 2563 (วนัจดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทั) ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ทีไ่ดร้บัการตรวจสอบ
โดยผูส้อบบญัชแีละไดแ้สดงความเหน็อย่างไมม่เีงือ่นไข ตามรายงานลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 โดยยงัไมไ่ดถู้ก
เผยแพร่ต่อสาธารณชน 

(3) ขอ้มลูทางการเงนิในอดตีของ Lotus TH และขอ้มลูทางการเงนิในอดตีของ Lotus MY น ามาจากขอ้มลูทางการเงนิ
รวมเสมอืนทีไ่ม่ไดต้รวจสอบของ CPRD และบรษิทัย่อย ส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 โดยยงัไม่ไดถู้ก
เผยแพร่ต่อสาธารณชน 

2.3.7 มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน และเกณฑท่ี์ใช้ในการก าหนดมูลค่ารวมของรายการและส่ิงตอบแทน 

มูลค่ารวมของสิง่ตอบแทนส าหรบัธุรกรรมการรบัโอนกจิการทัง้หมด มมีูลค่ารวมประมาณ 217,949,072,250 บาท 
เมื่อเงื่อนไขการเขา้ท าธุรกรรมการรบัโอนกจิการทัง้หมดเสรจ็สมบูรณ์ บรษิัทฯ จะช าระค่าตอบแทนการรบัโอน
กจิการทัง้หมดใหแ้ก่ CPRH ดว้ยหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ จ านวน 5,010,323,500 หุน้ ทีร่าคา 43.50 บาทต่อ
หุ้น แทนการช าระด้วยเงนิสด (Payment in Kind) คดิเป็นมูลค่ารวมทัง้สิน้ 217,949,072,250 บาท โดยได้มกีาร
พจิารณาถงึความเหมาะสมของโครงสรา้งเงนิทุน (Capital Structure) ของบรษิทัฯ รวมถงึเป็นมูลค่าทีเ่ป็นไปตาม
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การเจรจากนัระหว่างคู่สญัญา โดยอ้างองิจากการประเมนิโดยวธิคีดิลดกระแสเงนิสด  ซึ่งได้มกีารพจิารณาถงึผล
การด าเนินงานและปัจจยัอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง และวธิเีปรยีบเทยีบกบัราคาตลาดกบับรษิทัทีป่ระกอบธุรกจิใกลเ้คยีง  

ในการนี้ ภายหลงัจากทีบ่รษิทัฯ ไดข้ายหุน้สามญัเพิม่ทุนแบบเฉพาะเจาะจงใหแ้ก่ CPRH และผูถ้อืหุน้ของ CPRH 
ได้รบัโอนหุน้ของบรษิทัฯ มาภายใต้กระบวนการช าระบญัชขีอง CPRH แล้ว ผู้ถือหุ้นของ CPRH ได้แก่ CPALL 
CPH และ CPM จะถอืหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้มในสดัส่วนรอ้ยละ 65.97 รอ้ยละ 20.43 และ รอ้ยละ 10.21 ของ
หุน้ทีอ่อกและเรยีกช าระแลว้ทัง้หมดของบรษิทัฯ ตามล าดบั 

2.3.8 มูลค่าของสินทรพัยท่ี์ได้มา 

สนิทรพัยท์ีบ่รษิทัฯ ไดม้าจากธุรกรรมการรบัโอนกจิการทัง้หมด มมีลูค่าประมาณ 217,949,072,250 บาท 

2.3.9 เง่ือนไขในการเข้าท ารายการ 

ธุรกรรมการรบัโอนกจิการทัง้หมดและธุรกรรมการจดัสรรหุน้เพื่อตอบแทนการรบัโอนกจิการทัง้หมดนัน้ จะเกดิขึน้
ต่อเมื่อเงื่อนไขบงัคบัก่อน ตามทีร่ะบุไวใ้นสญัญาโอนกจิการทัง้หมด รวมถงึขอ้ตกลง และเอกสารอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัธุรกรรมดงักล่าวเสรจ็สมบรูณ์ โดยเงื่อนไขบงัคบัก่อนทีส่ าคญัสามารถสรุปไดด้งัต่อไปนี้ 

(1) ที่ประชุมผู้ถือหุน้ของบรษิทัฯ มมีติอนุมตัธิุรกรรมการรบัโอนกจิการทัง้หมดและธุรกรรมการจดัสรรหุน้
เพื่อตอบแทนการรบัโอนกิจการทัง้หมด รวมทัง้อนุมตัิเรื่องต่าง ๆ ที่ จ าเป็น และ/หรือ เกี่ยวข้องกับ
ธุรกรรมดงักล่าว ตามกฎเกณฑต่์าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

(2) ที่ประชุมผู้ถอืหุน้ของ CPALL มมีติอนุมตัธิุรกรรมการรบัโอนกจิการทัง้หมดและธุรกรรมการจดัสรรหุน้
เพื่อตอบแทนการรบัโอนกจิการทัง้หมด และการโอนกจิการทัง้หมดของ CPRH รวมถงึอนุมตักิารเขา้ท า
สญัญาโอนกิจการทัง้หมด และเรื่องต่าง ๆ ที่จ าเป็น และ/หรือ เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว ตาม
กฎเกณฑต่์าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

(3) ทีป่ระชุมคณะกรรมการของ CPF CPM และ CPH มมีตอินุมตักิารโอนกจิการทัง้หมดของ CPRH รวมถงึ
อนุมตัิการเขา้ท าสญัญาโอนกจิการทัง้หมด และเรื่องต่าง ๆ ที่จ าเป็น และ/หรอื เกี่ยวขอ้งกบัธุรกรรม
ดงักล่าว ตามกฎเกณฑต่์าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

(4) ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัและทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของ CPRH มมีตอินุมตักิารโอนกจิการทัง้หมดใหแ้ก่
บริษัทฯ รวมถึง การเข้าท าสญัญาโอนกิจการทัง้หมด และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกา ร
ด าเนินการอื่นใดเพื่อใหก้ารโอนกจิการทัง้หมดใหแ้ก่บรษิทัฯ เสรจ็สมบรูณ์ 

(5) ณ วนัทีโ่อนกจิการทัง้หมด ไม่มเีหตุการณ์หรอืการกระท าใด ๆ เกดิขึน้ซึง่อาจก่อใหเ้กดิผลกระทบในทาง
ลบอย่างมนีัยส าคญัต่อกจิการทัง้หมดของ CPRH กจิการของ CPRD บรษิัทในกลุ่มโลตสัส์ และบรษิัท
ย่อยที ่CPRH ถอืหุน้อยู่มากกว่ารอ้ยละ 50.00 ขึน้ไปทัง้ทางตรงและออ้ม และ/หรอื กจิการของบรษิทัฯ 
และไม่มเีหตุการณ์ใด ๆ เกดิขึน้ซึ่งเป็นการขดัขวางการเขา้ท าธุรกรรมการรบัโอนกจิการทัง้หมดและ
ธุรกรรมการจดัสรรหุน้เพื่อตอบแทนการรบัโอนกจิการทัง้หมด 

(6) ส านักงาน ก.ล.ต. อนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ CPRH ซึ่งเป็นการเสนอขายแบบ
เฉพาะเจาะจงใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) 

(7) บรษิทัฯ บรษิทัในกลุ่มของบรษิทัฯ CPRH CPRD บรษิทัในกลุ่มโลตสัส ์และบรษิทัย่อยที ่CPRH ถอืหุน้
อยู่มากกว่ารอ้ยละ 50.00 ขึน้ไปทัง้ทางตรงและออ้ม ไดร้บัความยนิยอม อนุญาต ตกลง หรอืการผ่อนผนั
ทีต่้องไดร้บัจากลูกคา้ คู่คา้ เจา้หนี้ทางการเงนิ หรอืคู่สญัญาทีเ่ป็นบุคคลภายนอกของบรษิทัฯ บรษิทัใน
กลุ่มของบรษิทัฯ CPRH CPRD บรษิทัในกลุ่มโลตสัส ์และบรษิทัย่อยที ่CPRH ถอืหุน้อยู่มากกว่ารอ้ยละ 
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50.00 ขึน้ไปทัง้ทางตรงและออ้ม ส าหรบัธุรกรรมการรบัโอนกจิการทัง้หมดและธุรกรรมการจดัสรรหุน้เพือ่
ตอบแทนการรบัโอนกจิการทัง้หมด  

(8) เพื่อให ้CPRH สามารถโอนหุน้ใน CPRD ซึง่เป็นส่วนหนึ่งของทรพัยส์นิของ CPRH ใหแ้ก่บรษิทัฯ ตาม
สญัญาโอนกจิการทัง้หมดได ้บรษิทัฯ จะลงนามในหนังสอืค ้าประกนัเพื่อใหห้ลกัประกนัหนี้เงนิกูบ้างสว่น
ของ CPRD (1) ตามแบบทีเ่จา้หนี้ของ CPRD และ บรษิทัฯ จะตกลงกนั โดยหนังสอืค ้าประกนัดงักล่าวจะ
มผีลใชบ้งัคบัเมื่อบรษิทัฯ ไดร้บัโอนหุน้ของ CPRD มาจาก CPRH แลว้ 

หมายเหตุ (1) มูลค่าหนี้เงนิกูบ้างส่วนของ CPRD เป็นไปตามทีจ่ะตกลงกบัสถาบนัการเงนิเจา้หนี้กลุ่มใหม่ อนึ่ง อา้งองิขอ้มลูทางการเงนิรวมเสมอืนทีส่ าคญัของ 

CPRD ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิมมีลูค่าประมาณ 120,823 ลา้นบาท 

2.3.10 แหล่งเงินทุน และวิธีการช าระส่ิงตอบแทน 

บรษิทัฯ จะออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 5,010,323,500 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุน้

ละ 43.50 บาท แทนการช าระดว้ยเงนิสด (Payment in Kind) จดัสรรใหแ้ก่ CPRH คดิเป็นมลูค่ารวมทัง้สิน้ จ านวน 

217,949,072,250 บาท เป็นค่าตอบแทนการรบัโอนกจิการทัง้หมดของ CPRH 

2.4. ภาพรวมอตุสาหกรรม 

2.4.1 แนวโน้มเศรษฐกิจไทย 

 ภำพรวมเศรษฐกจิไทยในปี 2564 

ผลติภณัฑม์วลรวมประเทศ (“GDP”) ในไตรมาสทีส่องของปี 2564 ขยายตวัรอ้ยละ 7.5 และภาพรวมครึง่แรกของปี 

2564 เศรษฐกจิไทยขยายตวัร้อยละ 2.0 โดยหลกัมาจากการขยายตวัของการบรโิภค การลงทุนรวมของภาครฐั

และเอกชน รวมถึงการฟ้ืนฟูของการผลติและการส่งออกทัง้ภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ทัง้นี้การเติบโต

ดงักล่าวเป็นผลจากฐานการขยายตวัทีต่ ่าช่วงเดยีวกนัของปีก่อนจากผลกระทบจากการระบาดระลอกแรกในเดอืน

เมษายน 2563  

อย่างไรกต็ามในไตรมาสทีส่าม เศรษฐกจิประเทศไทยคาดว่าจะได้รบัผลกระทบเพิม่ขึน้จากมาตรการยบัยัง้การ

ระบาดภายในพื้นที ่(“lockdown”) เพื่อควบคุมการระบาด ตัง้แต่ วนัที่ 12 กรกฎาคม ถึง 31 สงิหาคม 2564 อนั

เนื่องจากจ านวนผู้ติดเชื้อที่เพิม่ขึน้อย่างมนีัยส าคญั โดยจ านวนผู้ติดเชื้อรายวนัในช่วงเดอืนมกราคม 2564 ถึง

เดอืนมถุินายน 2564 มจี านวนโดยประมาณไม่เกนิ 5,000 รายต่อวนั และไดเ้พิม่ขึน้ไปถงึวนัละ 10,000 รายต่อวนั

ในช่วงกลางเดอืนกรกฎาคมจงึมกีารประกาศ lockdown จากนัน้เพิม่ขึน้ไปถงึวนัละ 20,000 รายในช่วงต้นเดอืน

สงิหาคม โดยแผนภูมดิ้านล่างแสดงขอ้มูลจ านวนผู้ตดิเชือ้และผู้ได้รบัวคัซนีอย่างน้อย 1 เขม็ตัง้แต่ มกราคม ถึง

ขอ้มลูล่าสดุในเดอืน กนัยายน 2564  
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จ านวนผูติ้ดเช้ือ COVID-19 ต่อวนัตัง้แต่ 1 มกราคม ถึง 6 กนัยายน 2564 (ราย)  

 
ทีม่า: ourworldindata.org ณ กนัยายน 2564 

จ านวนผูไ้ด้รบัวคัซีนอย่างน้อย 1 เขม็ตัง้แต่ 1 มกราคม ถึง 4 กนัยายน (ล้านคน) 

 
ทีม่า: ourworldindata.org ณ กนัยายน 2564 

ปัจจุบนั ณ วนัที่จดัท ารายงานฉบบันี้ (6 กนัยายน  2564) มจี านวนผูต้ิดเชือ้เพิม่ขึน้ 13,988 ราย ท าให้ผูต้ดิเชือ้

สะสมเพิม่ขึน้เป็น 1.3 ล้านราย ทัง้นี้จ านวนผู้ได้รบัฉีดวคัซนีอย่างน้อย 1 เขม็ ณ วนัที่ 4 กนัยายน 2564 สะสม

ประมาณ 25.1 ลา้นรายโดยครอบคลุมประมาณรอ้ยละ 38 ของประชากรทัง้หมด โดยรฐับาลตัง้เป้าทีจ่ะฉีดวคัซนี

ใหป้ระชาชน 100 ลา้นโดสในปี 2564 ครอบคลุมประชากร 50 ลา้นคนหรอืรอ้ยละ 70 ของจ านวนประชากรทัง้หมด 

ส าหรบัภาพรวมเศรษฐกจิไทยในปี 2564 ส านักงานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตคิาดว่าจะขยายตวั

ในช่วงร้อยละ 0.7 – 1.2 โดยมีแรงผลักดนัมาจากการฟ้ืนฟูของการบริโภค การท่องเที่ยว และกิจกรรมทาง

เศรษฐกจิต่าง ๆ จากแนวโน้มการลดลงของผูต้ดิเชือ้ และการเพิม่ขึน้ของอตัราการไดร้บัวคัซนีอย่างมนียัส าคญั 

 ภำพรวมนโยบำยสนบัสนุนของภำครฐั 

ในครึ่งปีหลงั 2564 รฐับาลมีมาตรการเยียวยาและกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งประกอบด้วย 4 โครงการ ครอบคลุม

ประชาชนประมาณ 51 ลา้นคน โดยประชาชนแต่ละคนสามารถเขา้ร่วมได ้1 โครงการ โดยประกอบดว้ย 
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(1) โครงการเพิม่ก าลงัซือ้ใหแ้ก่ผูม้บีตัรสวสัดกิารแหง่รฐั ระยะที ่3 ส าหรบัประชาชนทีเ่ขา้ร่วมโครงการ 13.65 
ลา้นคน โดยจะช่วยเหลอืค่าซือ้สนิคา้จากรา้นธงฟ้า และรา้นคา้ทีเ่ขา้ร่วมโครงการคนละครึง่ จ านวน 200 
บาทต่อคนต่อเดอืน เป็นระยะเวลา 6 เดอืน วงเงนิรวม 1.63 หมื่นลา้นบาท 

(2) โครงการเพิม่ก าลงัซือ้ใหแ้ก่ผู้ทีต่้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ ส าหรบัประชาชนทีเ่ขา้ร่วมโครงการ 
2.5 ลา้นคน เช่นผูท้ีไ่ม่มสีมารท์โฟน ผูท้ีอ่ยู่ในภาวะพึง่พงิ ทีไ่ม่สามารถลงทะเบยีนดว้ยตนเอง และใชง้าน
แอพพลเิคชนัเป๋าตงัได ้โดยจะช่วยเหลอืค่าซือ้สนิคา้จากร้านธงฟ้า และรา้นคา้ทีเ่ขา้ร่วมโครงการคนละ
ครึง่ ระยะที ่3 จ านวน 200 บาทต่อคนต่อเดอืน เป็นระยะเวลา 6 เดอืน เป็นวงเงนิรวม 3 พนัลา้นบาท 

(3) โครงการคนละครึง่ ระยะที ่3 ส าหรบัประชาชนทีเ่ขา้ร่วมโครงการ 31 ลา้นคน จะไดร้บัสทิธภิาครฐัร่วม
จ่ายรอ้ยละ 50 ของยอดใชจ้่ายแต่ไม่เกนิ 150 บาทต่อคนต่อวนั ส าหรบัค่าอาหาร เครื่องดื่ม สนิคา้ทัว่ไป 
และค่าบริการ โดยแบ่งเป็น ช่วงแรกเดอืนกรกฎาคม-กนัยายน 2564 จ านวน 1,500 บาท และเดือน
ตุลาคม –ธนัวาคม 2564 อกี 1,500 บาท รวมไม่เกนิ 3,000 บาทต่อคน เป็นวงเงนิรวม 9.3 หมื่นลา้นบาท  

(4) โครงการยิง่ใชย้ิง่ได้ ส าหรบัประชาชนทีเ่ขา้ร่วมโครงการ 4 ลา้นคน โดยจะไดร้บั e-Voucher ส าหรบัการ
ไดร้บัเงนิคนืรอ้ยละ 10 ถงึ 15 ของมูลค่ารายการทีซ่ือ้ หรอืไม่เกนิ 7,000 บาทต่อคนส าหรบัช าระเงนิค่า
สินค้าหรือบริการ ได้แก่ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทัว่ไป และค่าบริการ ผ่านระบบช าระเงิน
อิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ (จี-วอลเล็ต) บนแอพพลิเคชัน เป๋าตัง กับผู้ประกอบการจดทะเบียน
ภาษมีลูค่าเพิม่ทีต่ดิตัง้แอพพลเิคชนั “ถุงเงนิ” ทีเ่ขา้ร่วมโครงการ  

 กำรเตบิโตเศรษฐกจิไทยในในช่วงปี 2565 - 2566 

ศูนย์วิจยัเกียรตินาคินภัทร (“KKP Research”) คาดการณ์ว่าการเติบโตของเศรษฐกิจในปี 2565 จะขึ้นอยู่กบั

ความส าเรจ็ของนโยบายวคัซนี และการกลบัมาของนกัท่องเทีย่วต่างชาต ิอย่างไรกต็ามการฟ้ืนตวัดงักล่าวมคีวาม

เสีย่งล่าชา้เนื่องจากการปิดประเทศท าใหจ้ านวนนักท่องเทีย่วยงัไม่กลบัมาเตม็ทีใ่นปี 2565 ทัง้นี้ KKP Research 

คาดว่า GDP ไทยจะเตบิโตประมาณรอ้ยละ 4.0 ในปี 2565 และฟ้ืนตวัไปอยู่ในระดบัก่อนการระบาดของ COVID-

19 ในปี 2566 
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2.4.2 ภาวะอตุสาหกรรมค้าปลีกของประเทศไทย 

 ผูป้ระกอบกำรทีส่ ำคญัในกลุ่มธุรกจิคำ้ปลกี 

  
ทีม่ำ: จ ำนวนสำขำ Tops Maxvalu Foodland Gourmet FamilyMart Lawson CP FreshMart และ Villa Market  เป็นจ ำนวนสำขำ ณ ปีสิ้นสุด 2563 อ้ำงองิจำก

รำยงำน Euromonitor ณ มนีำคม 2564 

จ ำนวนสำขำ Big C และ 7-Eleven เป็นจ ำนวนล่ำสุดทีเ่ปิดเผยใน Analyst Presentation ของบรษิทัในไตรมำสสอง 2564  

จ ำนวนสำขำ Ek-Chai เป็นจ ำนวน ณ ปีสิ้นสุด 28 กุมภำพนัธ ์2564  

อุตสาหกรรมค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภค  (“Grocery Retailer”) ในประเทศไทยมี 2 รูปแบบหลัก ได้แก่ (1) 

รา้นคา้ดัง้เดมิ (“Traditional Trade”) ส่วนใหญ่ประกอบดว้ยรา้นขายของช า รา้นโชวห์่วย และผูข้ายของตามขา้ง

ถนน และ (2) รา้นคา้สมยัใหม่ (“Modern Trade”) ประกอบดว้ยไฮเปอรม์ารเ์กต็ ซุปเปอรม์ารเ์กต็ และรา้นคา้ปลกี

ขนาดเลก็  
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 ภำพรวมอุตสำหกรรมธุรกจิคำ้ปลกีสนิคำ้อุปโภคบรโิภค 

ในปี 2563 Grocery Retailer ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญจากการระบาดของ COVID-19 และมาตรการ 

lockdown ซึ่งเหน็ได้จากการปรบัตวัลดลงของรายได้ทัง้หมดรอ้ยละ 8.0 เมื่อเทยีบกบัปี 2562 โดยกลุ่ม Modern 

Trade ปรับตัวลดลงร้อยละ 9.0 ในขณะที่กลุ่ม Traditional Trade ปรับตัวลดลงร้อยละ 7.0 โดยสาเหตุที่กลุ่ม 

Traditional Trade ปรบัตวัลดลงน้อยกว่า Modern Trade อนัเนื่องมาจากการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคที่

ซือ้สนิคา้จากรา้นคา้ใกลบ้า้นมากขึน้ รวมถงึไดร้บัการสนบัสนุนจากโครงการคนละครึง่จากรฐับาล  

ในปี 2564 เดือนเมษายน รัฐบาลได้เริ่มยกระดับมาตรการป้องกันการระบาดของ COVID-19 อีกครัง้ โดย

ก าหนดใหห้า้มรบัประทานอาหารในรา้นอาหาร และก าหนดใหศู้นยก์ารคา้เปิดใหบ้รกิารไดถ้งึ 21.00 น. และรา้น

สะดวกซื้อให้บรกิารได้ตัง้แต่ 4.00 – 23.00 น. ส าหรบัร้านที่ตัง้ในพื้นที่สแีดง  ทัง้นี้จากจ านวนผู้ติดเชื้อที่สูงขึน้

อย่างต่อเนื่อง ในเดอืนกรกฎาคม รฐับาลประกาศมาตรการ lockdown เตม็รูปแบบโดยก าหนดใหห้า้งสรรพสนิคา้

ใหบ้รกิารไดเ้ฉพาะซเูปอรม์ารเ์กต็ และรา้นสะดวกซือ้ใหบ้รกิารไดต้ัง้แต่ 4.00 – 20.00 น. 

จากมาตรการดงักล่าว คาดว่าอุตสาหกรรมค้าปลกีสนิค้าอุปโภคและบรโิภคจะได้รบัผลกระทบอย่างมนีัยส าคญั

ในช่วงไตรมาส 3 ของปี 2564 อย่างไรกต็ามจากการผ่อนคลาย lockdown ณ 1 กนัยายน 2564 ผลประกอบการ

ของอุตสาหกรรมอาจมกีารฟ้ืนตวัในไตรมาส 4 หากไม่มกีารยกระดบัมาตรการ lockdown เพิม่เตมิ 

ทัง้นี้ในอนาคต จากประมาณการของ Euromonitor คาดว่าภาพรวมอุตสาหกรรมจะเตบิโตเฉลีย่รอ้ยละ 4.9 จากปี 

2563 – 2568 โดยเป็นผลมาจากการฟ้ืนตวัของการบรโิภคและกจิกรรมในดา้นการท่องเทีย่ว ทัง้นี้กลุ่มรา้นคา้ปลกี

ขนาดเลก็คาดว่าจะมอีตัราการเตบิโตสงูสดุทีร่อ้ยละ 6 เน่ืองจากการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมผูบ้รโิภคในการซือ้สนิคา้

จากรา้นคา้ใกลบ้า้นมากขึน้ ซึง่มคีวามสะดวก รวดเรว็ และหลกีเลีย่งความเสีย่งต่อการสมัผสัเชือ้ในชุมชน ทัง้นี้ใน

ภาพรวมของอุตสาหกรรม Modern Trade ยงัมโีอกาสในการเติบโตจากการแย่งส่วนแบ่งตลาดจาก Traditional 

Trade โดยหากพจิารณาสว่นแบ่งตลาด Grocery Retailer ในปี 2563 พบว่า Modern Trade มสีว่นแบ่งตลาด รอ้ย

ละ 46.0 ซึ่งหากเปรยีบเทยีบกบัประเทศอเมริกาที่มีส่วนแบ่งตลาด Modern Trade ที่ร้อยละ 89.0 นัน้ Modern 

Trade ในประเทศไทยยงัมพีืน้ทีส่ าหรบัการเตบิโตทีส่งูมาก 
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ภาพรวมมลูค่าตลาดค้าปลีกสินค้าอปุโภคบริโภคในประเทศไทย 

 

ทีม่า: Euromonitor ณ มนีาคม 2564 (ซึง่เป็นการประมาณการก่อนเหตุการณ์ระบาด COVID-19 ระลอกที ่3) 

 ภำพรวมอุตสำหกรรมธุรกจิคำ้สง่สนิคำ้อุปโภคบรโิภคในรปูแบบช ำระเงนิสดและบรกิำรตนเอง (Cash and Carry) 

ปัจจุบนัธุรกจิ Cash and Carry ในประเทศไทยม ีMAKRO เป็นผูป้ระกอบการหลกั และมกีารมกีารเตบิโตเฉลีย่ต่อ

ปีประมาณรอ้ยละ 8.0 จากปี 2558 – 2563 ซึ่งในปี 2563 การระบาด COVID-19 ไม่ได้ส่งผลกระทบในแง่ลบต่อ

ธุรกจิ Cash and Carry อย่างมนีัยส าคญั โดยเหน็ได้จากยอดขายโดยรวมมกีารเติบโตประมาณร้อยละ 9 จากปี 

2562 โดยเป็นผลจากการเพิม่ขึน้ของการซือ้สนิคา้ประเภทผลติภณัฑอ์าหารเพื่อกกัตุนสนิคา้ในช่วงการระบาดรอบ

แรก ในอนาคตการเตบิโตธุรกจิ Cash and Carry จะมาจากการฟ้ืนตวัของกลุ่มธุรกจิโรงแรม รา้นอาหาร และธุรกจิ

จดัเลีย้ง (HoReCa) ซึง่มคีวามตอ้งการในการผลติภณัฑป์ระเภทอาหาร 

ภาพรวมมลูค่าตลาด Cash and Carry ในประเทศไทย 

 
 

ทีม่า: Euromonitor ณ มนีาคม 2564  
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 ภำพรวมอุตสำหกรรม E-Commerce ของประเทศไทย 

จากงานวจิยั Euromonitor อุตสาหกรรม E-Commerce ในประเทศไทยมขีนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองของอาเซยีน

และมกีารเติบโตอย่างกา้วกระโดด มอีตัราการเติบโตเฉลี่ยร้อย 46.0 ต่อปีจากปี 2558 – 2563 ทัง้นี้ ในปี 2563 

อุตสาหกรรม E-Commerce มกีารเตบิโตรอ้ยละ 71.0 ซึง่จะเหน็ว่าการแพร่ระบาดของ COVID-19 เป็นการกระตุ้น

ใหผู้บ้รโิภคหนัมาซือ้สนิคา้ผ่านช่องทาง E-Commerce มากขึน้ อย่างไรกต็าม สดัสว่นของตลาด E-Commerce ใน

ตลาดคา้ปลกียงัอยู่ในระดบัทีค่่อนขา้งต ่าหรอืประมาณรอ้ยละ 8.0 ของตลาดคา้ปลกีรวม  

ส าหรบัแนวโน้มการเตบิโตในอนาคต Euromonitor คาดว่าตลาด E-Commerce ในไทยจะเตบิโตเฉลีย่รอ้ยละ 22.0 

ต่อปีในปี 2563 - 2568 เพิ่มขึ้นจากระดบัประมาณ 3 แสนล้านบาทเป็นประมาณ 7 แสนล้านบาท และคิดเป็น

สดัสว่นประมาณรอ้ยละ 15.0 ของตลาดคา้ปลกี 

2.4.3 แนวโน้มเศรษฐกิจมาเลเซีย 

 ภำพรวมเศรษฐกจิมำเลเซยีในปี 2564 

GDP ของมาเลเซยีในไตรมาสทีส่องของปี 2564 ขยายตวัรอ้ยละ 16.1 เมื่อเทยีบกบัไตรมาสทีส่องของปี 2563 รวม

ครึง่ปีแรกของปี 2564 เศรษฐกจิมาเลเซยีขยายตวัรอ้ยละ 7.1 โดยหลกัมาจากการขยายตวัของภาคอุตสาหกรรม

การผลติ และการฟ้ืนตวัของภาคอุตสาหกรรมบรกิาร อกีทัง้ยงัมกีารสนบัสนุนจากการขยายตวัของการบรโิภค และ

การส่งออก ทัง้นี้ การเตบิโตดงักล่าวมสีาเหตุบางส่วนมาจากฐานการขยายตวัทีต่ ่าในช่วงไตรมาสสองของปี 2563 

จากการระบาดของ COVID-19 

อย่างไรกต็ามในไตรมาสที่สาม เศรษฐกจิประเทศมาเลเซยีไดร้บัผลกระทบเพิม่ขึน้จากมาตรการ  lockdown เพื่อ

ควบคุมการระบาด ตัง้แต่วนัที ่1 มถุินายน 2564 อนัเนื่องจ านวนผูต้ดิเชื่อทีเ่พิม่ขึน้อย่างมนีัยส าคญั โดยจ านวนผู้

ตดิเชือ้รายวนัในช่วงเดอืน มกราคม 2564 ถงึกลางเดอืน พฤษภาคม 2564 มจี านวนไม่เกนิ 5,000 รายต่อวนั และ

เพิม่ขึน้มากกว่า 5,000 รายต่อวนัตัง้แต่กลางเดอืน พฤษภาคม เป็นตน้ไป จงึเป็นเหตุทีต่อ้งใชม้าตรการ lockdown 

จากนัน้เพิม่ขึน้ไปถงึวนัละ 10,000 รายต่อวนัในช่วงกลางเดอืนกรกฎาคม และวนัละ 20,000 รายในช่วงต้นเดอืน

สงิหาคม 

ทัง้นี้ รฐับาลประเทศมาเลเซยีไดม้กีารเริม่ผ่อนคลายมาตรการ lockdown ในหลายรฐัทีผ่่านเกณฑต่์าง ๆ เช่น รฐัที่

มีจ านวนผู้ติดเชื้อน้อยกว่า 4,000 ราย ซึ่งก าหนดให้เฉพาะคนที่ได้รบัการฉีดวดัซีนครบถ้วนแล้วเท่านัน้จงึจะ

สามารถออกไปสถานทีต่่าง ๆ ได ้เช่น นัง่ทานอาหารทีร่า้นอาหาร เป็นต้น ทัง้นี้ยงัไม่มกี าหนดวนัทีช่ดัเจนในการ

ผ่อนมาตรการ lockdown ในหลายพื้นที ่โดยแผนภูมดิา้นล่างแสดงขอ้มูลจ านวนผูต้ดิเชือ้และผูไ้ดร้บัวคัซนีอย่าง

น้อย 1 เขม็ตัง้แต่ 1 มกราคม ถงึขอ้มลูล่าสดุในเดอืนกนัยายน 2564  
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จ านวนผูติ้ดเช้ือ COVID-19 ต่อวนัตัง้แต่ 1 มกราคม ถึง 5 กนัยายน 2564 (ราย) 

 
ทีม่า: ourworldindata.org ณ กนัยายน 2564 

จ านวนผูไ้ด้รบัวคัซีนอย่างน้อย 1 เขม็ตัง้แต่ 1 มกราคม ถึง 4 กนัยายน 2564 (ล้านคน) 

 
ทีม่า: ourworldindata.org ณ กนัยายน 2564 

ณ วนัที่ 5 กนัยายน 2564 ผู้ติดเชื้อมจี านวนเพิม่ขึน้ 20,396 ราย ท าให้ผู้ติดเชื้อสะสมเพิม่ขึน้เป็น 1.8 ล้านราย 

ทัง้นี้จ านวนผู้ได้รับฉีดวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็ม ณ วันที่ 4 กันยายน 2564 สะสมประมาณ 20.4 ล้านรายโดย

ครอบคลุมประมาณรอ้ยละ 62 จากประชากรทัง้หมดประมาณ 32.8 ลา้นคน ทัง้นี้ รฐับาลมเีป้าหมายทีจ่ะครอบคลุม

การฉีดวคัซนีรอ้ยละ 80.0 ของประชากรทัง้หมดภายในเดอืนธนัวาคม 2564  

ส าหรบัภาพรวมเศรษฐกจิมาเลเซยีในปี 2564 ธนาคารกลางมาเลเซยีคาดว่า GDP จะเตบิโตในช่วงรอ้ยละ 3.0 – 

4.0 โดยมปัีจจยัหลกัจากการคลายมาตรการ lockdown และเร่งการฉีดวคัซนี 
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 ภำวะอุตสำหกรรมคำ้ปลกีของประเทศมำเลเซยี 

ในปี 2563 ธุรกจิ Grocery Retailer ในประเทศมาเลเซยีไม่ไดร้บัผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 อย่างมี

นัยส าคญั เนื่องจากรฐับาลประเทศมาเลเซยีออกมาตรการ lockdown เพยีงช่วงเดยีวตัง้แต่วนัที่ 18 มนีาคม ถึง

วนัที ่4 พฤษภาคม 2563 โดยรา้นคา้รปูแบบไฮเปอรม์ารเ์กต็ ซเูปอรม์ารเ์กต็ และ รา้นสะดวกซือ้ มอีตัราการเตบิโต

รอ้ยละ 1.3 รอ้ยละ 7.2 และรอ้ยละ 6.9 ตามล าดบัเมื่อเทยีบปี 2562 โดยหลกัมาจากการตื่นตระหนกของผูบ้รโิภค

จากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโรค COVID-19 ท าให้มกีารซื้อสนิค้ากกัตุนเกบ็ไว้เป็นจ านวนมาก อีกทัง้

ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่เน้นการซือ้วตัถุดบิท าอาหารเพื่อท าอาหารเองทีบ่า้น และซือ้เฉพาะสิง่ของทีจ่ าเป็น เน่ืองจากการ

ระมดัระวงัตวัของผูค้นในการออกสถานทีส่าธารณะมากขึน้  

อย่างไรกต็าม เนื่องจากพฤตกิรรมผูซ้ือ้ทีเ่ปลีย่นไป มคีวามต้องการความสะดวกและรวดเรว็ในการซือ้สนิคา้มาก

ขึน้ จงึคาดว่าในอนาคตจะท าให้ ซูเปอร์มาร์เกต็ ได้รบัผลประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมนี้ ทัง้นี้

ในทางกลบักนั ไฮเปอรม์ารเ์กต็อาจจะไดร้บัผลกระทบจากการทีผู่ซ้ื้อนัน้เปลีย่นไปซือ้สนิคา้ช่องทางอื่นที่สะดวก

และรวดเรว็มากขึน้ โดย Euromonitor คาดการณ์ว่าในปี 2563 – 2568  ไฮเปอรม์ารเ์กต็มอีตัราการเตบิโตลดลงที่

รอ้ยละ 1.8 ต่อปี และซูเปอรม์ารเ์กต็มอีตัราการเตบิโตเฉลีย่รอ้ยละ 3.2 ต่อปี โดยมรีายละเอยีดประมาณการในแต่

ละปีดงัแผนภูมดิา้นล่าง 

ภาพรวมมลูค่าตลาดค้าปลีกสินค้าอปุโภคบริโภคในประเทศมาเลเซีย 

 
 
ทีม่า: Euromonitor มนีาคม 2564 
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 ความเหน็ของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัความสมเหตสุมผลของรายการ 

3.1. แนวทางการปฏิบติังานและท่ีมาของข้อมูลท่ีใช้ในการจดัการความเหน็ 

ในการจดัท าความเหน็ฯ ในครัง้นี้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดด้ าเนินการตามประกาศเกีย่วกบัหลกัเกณฑใ์นการ

ท ารายการได้มาจ าหน่ายไปและรายการที่เกี่ยวโยงกนั โดยได้ท าการศึกษา ทบทวน และวิเคราะห์ข้อมูลและ

เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเขา้ท าธุรกรรม (รวมถงึแผนธุรกจิ ประมาณการทางการเงนิ งบการเงนิยอ้นหลงั ขอ้มูล

อุตสาหกรรม รายงานการวิเคราะห์อุตสาหกรรม และรายงานการวิเคราะห์หลกัทรพัย์ของบริษัทฯ พร้อมทัง้

หลักทรัพย์ในอุตสาหกรรมเดียวกันของนักวิเคราะห์อื่น  ๆ การสมัภาษณ์ผู้บริหาร แนวโน้มการฟ้ืนตัวจาก

ผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 รวมถงึขอ้มลูงบการเงนิ งบภายในและรายงานสรุปของผลประกอบการ

ทีเ่กดิขึน้ในช่วง 5 - 7 เดอืนแรกของปี 2564 ของ Ek-Chai และ Lotus MY) 

ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระท าการประเมนิความเหมาะสมดา้นราคาของธุรกรรมบนสถานการณ์ปัจจุบนั (As-is หรอื 

Standalone) โดยไม่ได้น า Synergy ที่บรษิัทฯ หรอืกลุ่มโลตสัส์คาดว่าจะได้รบัจากการเขา้ท าธุรกรรมมารวมใน

ประมาณการและการประเมนิมลูค่า 

ทัง้นี้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไม่ไดท้ าการตรวจสอบถงึความถูกต้องครบถ้วนของขอ้มลูและเอกสารดงักล่าวแต่

อย่างใด โดยการจดัท าความเหน็ฯ ตัง้อยู่บนสมมตฐิานทีว่่า ขอ้มูล เอกสาร และกระบวนการดงักล่าว มคีวามถูก

ต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ นอกจากนี้ ที่ปรกึษาทางการเงนิอสิระถือว่าสัญญาทางธุรกจิต่าง ๆ และขอ้ตกลงที่

เกีย่วขอ้งกบัการประกอบธุรกจิ มผีลบงัคบัใชแ้ละมผีลผกูพนัทางกฎหมาย โดยปราศจากขอ้มลูหรอืเหตุการณ์หรอื

เงื่อนไขใด ๆ ทีอ่าจสง่ผลกระทบต่อการเขา้ท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั การเพกิถอน หรอืการระงบัใบอนุญาต รวมทัง้ 

ผลกระทบอื่น ๆ ทีอ่าจสง่ผลกระทบอย่างมนียัส าคญัต่อการจดัท าความเหน็ฯ ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระฉบบันี้ 

และทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไม่มคีวามรบัผดิชอบต่อความถูกตอ้ง ครบถ้วน และสมบูรณ์ ของขอ้มลูและเอกสาร

ดงักล่าวแต่อย่างใด   

ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไม่มเีหตุอนัควรสงสยัว่าขอ้มลูดงักล่าวขาดความถูกต้องครบถว้นในสาระส าคญัอนัจะมี

ผลกระทบต่อความสมบูรณ์ในเนื้อหาของขอ้มูลแต่ละรายการทีไ่ดร้บัอย่างมนีัยส าคญั และไม่ขอแสดงความเหน็

เกีย่วกบัการวเิคราะห ์คาดการณ์ รวมทัง้ สมมตฐิานทีจ่ดัท าขึน้โดยคณะผูบ้รหิารของบรษิทัฯ และ CPRD แต่อย่าง

ใด 

ความเหน็ฯ ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระฉบบันี้จดัท าขึน้ภายใต้สภาวะอุตสาหกรรม เงื่อนไขทางเศรษฐกจิ และ

ปัจจยัภายนอกอื่น ๆ ทีเ่กดิขึน้ในขณะจดัท าความเหน็ฯ ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ รวมทัง้ขึน้อยู่กบัขอ้มูลที่

ได้รบัจนถึงวนัที่ระบุไว้ในความเห็นฯ ของที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระฉบบันี้  ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมี

นัยส าคญัในภายหลงั และอาจส่งผลกระทบต่อความเหน็ฯ ของที่ปรกึษาทางการเงนิอสิระ อย่างไรกด็ ีที่ปรกึษา

ทางการเงนิอสิระไม่มภีาระผกูพนัในการปรบัปรุงใหเ้ป็นปัจจุบนัหรอืทบทวนยนืยนัความเหน็ของทีป่รกึษาทางการ

เงนิอสิระฉบบันี้ 

ทัง้นี้ความเหน็ฯ ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระฉบบันี้ จดัท าขึน้เพื่อใชแ้ละเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้ของบรษิัทฯ 

อย่างไรกต็าม การพจิารณาอนุมตัิการเขา้ท ารายการที่เกี่ยวโยงกนัในครัง้นี้ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผู้ถือหุ้นของ

บรษิทัฯ แต่ละรายเป็นส าคญั 
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3.2. ความสมเหตสุมผลและประโยชน์ในการเข้าท ารายการ 

ลกัษณะการประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ และ CPRD สามารถสรุปไดด้งัตารางดา้นล่าง 

 
ลกัษณะการประกอบ

ธรุกิจหลกั 
ลกัษณะลูกค้า 

เครอืข่ายสาขาใน

ประเทศไทย (แห่ง) 

การด าเนินงานใน

ต่างประเทศ (แห่ง) 

บริษทัฯ 

◼ ธุรกจิศนูยจ์ าหน่าย

สนิคา้แบบช าระ

เงนิสดและบรกิาร

ตนเอง 

◼ ธุรกจิฟูดเซอรว์สิ 

◼ ผูค้า้ปลกีราย

ย่อย 

◼ HoReCa 

◼ ผูใ้หบ้รกิารอื่น ๆ 

◼ 137 

◼ สาขาศนูยจ์ าหน่าย

สนิคา้ 

− กมัพชูา 2 

− อนิเดยี 3 

− เมยีนมา 1 

− จนี 1 

◼ ธุรกจิฟูดเซอรว์สิใน 

กมัพชูา เวยีดนาม 

สงิคโปร ์ฮ่องกง และ

สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์

CPRD 

◼ ธุรกจิคา้ปลกีสนิคา้

อุปโภคบรโิภค 

◼ ธุรกจิบรหิารพืน้ที่

เช่าในศนูยก์ารคา้ 

◼ ผูบ้รโิภคราย

ย่อย 

◼ ผูป้ระกอบการใน

ศนูยก์ารคา้ 

◼ ไฮเปอรม์ารเ์กต็ 

219  

◼ ซเูปอรม์ารเ์กต็ 

196  

◼ มนิิ

ซเูปอรม์ารเ์กต็ 

1,679  

◼ มาเลเซยี 

− ไฮเปอรม์ารเ์กต็ 

46  

− ซเูปอรม์ารเ์กต็ 16 

จากความแตกต่างในลกัษณะการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และ CPRD การเขา้ท าธุรกรรมของทัง้สองบรษิทัจะท า

ใหเ้กดิแพลตฟอรม์ทีม่ขีนาดใหญ่ในระดบัภูมภิาค และเป็นการประสานรวมศกัยภาพของรปูแบบรา้นคา้ทีเ่กือ้หนุน

กนัทัง้ในรปูแบบคา้ปลกีและคา้สง่ การใชป้ระโยชน์ร่วมกนัของระบบนิเวศน์ทางธุรกจิ ทัง้ในสว่นของเครอืขา่ยสาขา 

เทคโนโลย ีระบบโลจสิตกิส ์และฐานลูกคา้ รวมถงึการน าจุดเด่นของแต่ละธุรกจิมารวมกนัในดา้นสนิคา้อาหารสด

และสนิคา้ภายใต้ตรายีห่้อของร้าน (Private Label) เพื่อเสรมิสรา้งความแขง็แกร่งและการเตบิโตอย่างยัง่ยืนของ

กลุ่มบรษิทั 

นอกจากนี้การเขา้ท าธุรกรรมนี้จะเปิดโอกาสใหบ้รษิทัฯ และ CPRD สามารถน าเสนอสนิคา้และบรกิารใหแ้ก่ลกูคา้

ทุกกลุ่มในระบบห่วงโซ่อุปทานของสนิค้าอุปโภคบรโิภค โดยการเชื่อมโยงทุกภาคส่วนเขา้ด้วยกนัตัง้แต่ ผู้ผลติ 

ภาคธุรกจิต่าง ๆ ตลอดจนผูบ้รโิภค สง่เสรมิใหส้นิคา้อุปโภคบรโิภคสามารถเขา้ถงึไดง้่ายขึน้ และเพิม่โอกาสในการ

ใหก้ารสนับสนุนผูผ้ลติรายย่อย และกลุ่มธุรกจิขนาดกลางและเลก็ ภายในประเทศ อาท ิการส่งเสรมิใหผู้ผ้ลติราย

ย่อย และกลุ่ม SME ภายในประเทศ มกีารขายและสง่ออกสนิคา้ไปยงัตลาดต่างประเทศ อนัรวมไปถงึการสรา้งงาน

สรา้งอาชพี และใหก้ารสนับสนุนในดา้นต่าง ๆ ใหผู้ป้ระกอบการภายในประเทศมกีารเตบิโตอย่างยัง่ยนื เพื่อเป็น

แรงขบัเคลื่อนทีส่ าคญัทางเศรษฐกจิของประเทศ 
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ทางทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระจงึเหน็ว่าการเขา้ท าธุรกรรมดงักล่าวมคีวามสมเหตุสมผล ก่อใหเ้กดิประโยชน์และ

สรา้งมลูค่าในระยะยาวต่อธุรกจิของบรษิทัฯ และผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิทัฯ  

3.3. ข้อดีของการท ารายการ 

(1) การเพ่ิมโอกาสของบริษัทฯ ในการขยายขอบเขตการด าเนินธุรกิจในกลุ่มค้าปลีก และขยาย

ธุรกิจในระดบัภมิูภาค เนื่องจาก CPRD เป็นหนึ่งในผูน้ ารา้นคา้ปลกีสนิคา้อุปโภคบรโิภคซึง่มรีูปแบบ
รา้นคา้ทีห่ลากหลาย ประกอบดว้ยรา้นคา้ไฮเปอรม์ารเ์กต็ ซูเปอรม์ารเ์กต็ และ มนิิซูเปอรม์ารเ์กต็ อนัจะ
ช่วยเพิม่ความสะดวกสบายและช่วยใหล้กูคา้เขา้ถงึไดง้่าย รวมถงึมกีารประกอบธุรกจิในประเทศมาเลเซยี 

(2) การช่วยขบัเคลื่อนการพฒันาการเป็นผู้น าในโมเดลธุรกิจท่ีผสมผสานระหว่างช่องทางออนไลน์

และออฟไลน์ (O2O) โดยใช้ประโยชน์ร่วมกนัจากสาขาทัง้หมดของ CPRD ในประเทศไทยทัง้หมด 
2,094 แห่ง ศนูยก์ระจายสนิคา้สนิคา้ 9 แห่ง ครอบคลุมพืน้ทีท่ ัว่ประเทศ และรวมถงึระบบสารสนเทศของ
กลุ่มบรษิทั  

(3) โอกาสในการใช้ประโยชน์จากพื้นท่ีเช่าในศูนยก์ารค้าของ CPRD เช่นการมแีหล่งรายได้จากพืน้ที่
เช่าทีม่คีวามมัน่คงในภาวะธุรกจิปกต ิเน่ืองจากศนูยก์ารคา้ของ CPRD ตัง้อยู่ในท าเลทีต่ัง้ทีโ่ดดเด่น และ
มโีอกาสในการเพิม่มลูค่าโดยอาศยัความเชีย่วชาญดา้นการบรหิารทรพัยส์นิของ CPRD 

(4) โอกาสในการได้รบัประโยชน์จากการเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ เช่น การ
จดัหาแหล่งสนิค้า การผลติและจดัจ าหน่ายสนิคา้ การด าเนินงานของระบบส าหรบัหน่วยงานสนับสนุน 
และการด าเนินงานดา้นโลจสิตกิส ์เป็นตน้ 

(5) โอกาสในการเพ่ิมมูลค่าตลาด และสภาพคล่องของหุ้นของบริษทัฯ ซึง่อาจมโีอกาสในการถูกบรรจุ

ในดชันีหลกัต่าง ๆ ของตลาดหุน้ไทยและภูมภิาค และเป็นทีส่นใจของนกัลงทุนมากขึน้ 

3.4. ข้อด้อยและความเส่ียงของการท ารายการ 

(1) หน้ีสินทางการเงินของบริษัทฯ จะสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคญัภายหลงัการเข้าท ารายการ โดยมี

รายละเอยีดตามตารางดงันี้ 

หน่วย: ลา้นบาท หนี้สนิทางการเงนิ(1) 

บรษิทัฯ ก่อนเขา้ท ารายการ 7,636(2) 

CPRD 120,823(3) 

บริษทัฯ ภายหลงัเข้าท ารายการ 128,459 

หมายเหตุ  (1) ไม่รวมหนี้สนิจากภาระผกูพนัทีเ่กดิจากค่าเชา่ 

 (2) งบการเงนิระหวา่งกาลสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2564 ของบรษิทัฯ 

 (3) ขอ้มลูงบการเงนิเสมอืนปีสิน้สุด 31 ธนัวาคม 2563 ของ CPRD 

 

(2) เพ่ิมความเส่ียงทางธุรกิจจากการลงทุนในกลุ่มธุรกิจค้าปลีก และศูนย์การค้า ซ่ึงเป็นธุรกิจท่ี

ได้รบัผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 มากกว่าธุรกิจปัจจุบนัของบริษทัฯ 
โดยสถานการณ์ COVID-19 นัน้ท าใหเ้กดิการจ ากดัธุรกจิทีเ่ปิดใหบ้รกิารได ้ซึง่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
กลุ่มธุรกิจศูนย์การค้าของ CPRD ในขณะที่ธุรกิจของบริษัทฯ ยังสามารถเปิดท าการได้ ซึ่งมีการ
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คาดการณ์ว่าธุรกจิเหล่าน้ีจะสามารถฟ้ืนตวัได ้อย่างไรกต็าม ปัจจยัอื่นๆ เช่น การเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม
ของผูบ้รโิภคอาจสง่ผลใหก้ารฟ้ืนตวัของธุรกจิของ CPRD ไม่เป็นไปตามคาด 

(3) ก าไรต่อหุ้นของบริษัทฯ ภายหลงัเข้าท าธุรกรรมอาจจะลดต า่ลงในระยะสัน้ เนื่องจากธุรกจิของ 
CPRD ไดร้บัผลกระทบอย่างมนียัส าคญัจากการระบาดของ COVID-19 (ก าไรสทุธลิดลงจาก 8,333 ลา้น
บาทในปี 2562 เป็น 1,778 ลา้นบาทในปี 2563 ตามขอ้มลูงบการเงนิเสมอืนของ CPRD) โดยผลกระทบ
ต่อก าไรต่อหุน้ มรีายละเอยีดดงัตาราง 

 ก าไรสุทธิ (ล้านบาท) จ านวนหุ้น (ล้านหุ้น) ก าไรต่อหุ้น 

บรษิทัฯ ก่อนเขา้ท า
รายการ 

6,563(1) 4,800 1.37 

บริษทัฯ ภายหลงัเขา้

ท ารายการ 
 8,109(2) 9,810 0.83 

หมายเหตุ  (1) อา้งองิจากก าไรสุทธสิ่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

 (2) อ้างอิงจากก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน (Pro forma) ของบริษัทฯ ซึ่งให้

 ความเชือ่มัน่แลว้โดยผูส้อบบญัช ีส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

(4) สดัส่วนผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จะต า่ลงภายหลงัการออกหุ้นใหม่เพื่อช าระค่าโอนกิจการ โดย
สดัส่วนการถอืหุน้ของบรษิทัฯ ในส่วนของผูถ้อืหุน้รายย่อยลดลงจากรอ้ยละ 6.92 เป็นรอ้ยละ 3.39 จาก
การออกหุน้ใหม่เพื่อช าระค่าโอนกจิการประมาณ 5,010 ลา้นหุน้ 

3.5. เปรียบเทียบข้อดีข้อด้อยระหว่างการเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนักบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกบัการเข้าท า

รายการกบับุคคลภายนอก 

เนื่องจากธุรกจิของ CPRD นัน้ เป็นธุรกจิที่มจีุดเด่นเฉพาะตวั โดยเป็นผู้น าในดา้นตลาดค้าปลกี  และการบริหาร

พืน้ทีเ่ช่าในศนูยก์ารคา้ ซึง่สอดคลอ้งกบัความตัง้ใจของบรษิทัทีจ่ะกา้วสูก่ารเป็นผูน้ าในธุรกจิคา้ปลกีคา้สง่ และไม่มี

สนิทรพัยอ์ื่นทีเ่ป็นของผูท้ีไ่ม่ใช่บุคคลทีเ่กีย่วโยงทีเ่หมาะสมใหบ้รษิทัฯ สามารถเปรยีบเทยีบและพจิารณาลงทุนได ้

ดงันัน้ จงึไม่สามารถเปรยีบเทยีบขอ้ดขีอ้ด้อยระหว่างการท ารายการกบับุคคลที่เกี่ยวโยงกบัการท ารายการกบั

บุคคลภายนอกได้โดยตรง อย่างไรกด็ี ที่ปรกึษาทางการเงนิอสิระเหน็ว่าธุรกรรมการรบัโอนกจิการทัง้หมดของ 

CPRH มขีอ้ดขีอ้ดอ้ยของการเขา้ท ารายการกบับุคคลทีเ่กีย่วโยงดงันี้ 

ข้อดีของการเข้าท ารายการกบับุคคลท่ีเก่ียวโยง 

(1) ไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคญัในคณะกรรมการ ผู้บริหาร และในอ านาจการควบคมุ ท า

ให้เกิดความต่อเน่ืองในการบริหารกิจการและการด าเนินนโยบายของบริษทัฯ โดยหากธุรกรรมนี้
เป็นการเขา้ท ารายการกบับุคคลภายนอก บุคคลดงักล่าวซึง่จะมกีารถอืหุน้ในสดัส่วนมากกว่ารอ้ยละ 50 
ของบรษิัทฯ ย่อมจะต้องใช้สทิธใินส่งตวัแทนเขา้มาเป็นกรรมการและผู้บรหิาร ซึ่งอาจท าให้เกดิความ
เสีย่งจากการเปลีย่นแปลงดงักล่าวได ้
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ข้อด้อยของการเข้าท ารายการกบับุคคลท่ีเก่ียวโยง 

(1) อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการเจรจาต่อรองราคาและเง่ือนไขของธุรกรรม 
เนื่องจากบุคคลทีเ่กีย่วโยงเป็นผูม้อี านาจควบคุมและเป็นผูถ้อืหุ้นใหญ่โดยตรงและโดยออ้มของบรษิัทฯ 
อย่างไรก็ดี ในการพิจารณาและอนุมตัิธุรกรรมดงักล่าว บริษัทฯ มีหน้าที่ในการปฏิบตัิตามประกาศ
รายการที่เกีย่วโยงกนั รวมถึงมาตรการและกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง และบุคคลทีเ่กี่ยวโยงดงักล่าวจะไม่มี
สทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ในการพจิารณาธุรกรรมนี้ 
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 ความเหมาะสมของจ านวนหุ้นท่ีออกใหม่เพ่ือการช าระค่าตอบแทนการรบัโอน

กิจการทัง้หมด 

4.1. ภาพรวมวิธีการประเมินความเหมาะสมของจ านวนหุ้นท่ีออกใหม่ 

ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดป้ระเมนิมลูค่าของบรษิทัฯ และ CPRD และค านวณจ านวนหุน้ทีอ่อกใหม่ดว้ยวธิกีาร

ประเมนิ 6 วธิ ีดงันี้ 

(1) วธิมีลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสด (Discounted Cash Flows Approach หรอื “DCF”) 

(2) วธิเีปรยีบเทยีบอตัราสว่นตลาด (Trading Comparable Approach) 

(3) วธิเีปรยีบเทยีบกบัรายการซือ้ขายกจิการทีผ่่านมา (Precedent Transaction Comparable Approach) 

(4) วธิมีลูค่าทางบญัชแีละวธิปีรบัปรุงมลูค่าทางบญัช ี(Book Value and Adjusted Book Value Approaches) 

(5) การเปรยีบเทยีบราคาตลาดถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั (Historical Trading Price) 

(6) การเปรียบเทียบมูลค่าหุ้นเป้าหมายที่ประเมินโดยนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Research Analysts 
Consensus) 

ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระได้พจิารณาความเหมาะสมของวธิกีารประเมินในแต่ละวธิี  และเหน็ว่าวธิ ีDCF เป็น

วธิกีารประเมนิทีเ่หมาะสมทีสุ่ด โดยในการประเมนิแต่ละวธิ ีทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระได้อา้งองิจากประมาณการ

ทางการเงนิของ Ek-Chai และ Lotus MY ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของ CPRD และประมาณการทางการเงนิของบรษิทัฯ 

เพื่อน ามาค านวณหามูลค่าหุ้นของแต่ละบริษัท และน ามาค านวณช่วงจ านวนหุ้นที่ออกใหม่ที่เหมาะสม โดย

รายละเอยีดการประมาณการของแต่ละวธิมีลีกัษณะ ขอ้ด ีขอ้ดอ้ย และขอ้จ ากดัดงันี้ 

4.1.1 วิธีมูลค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสดหรอื DCF 

DCF เป็นวธิกีารประเมนิมูลค่ากจิการโดยพจิารณาจากปัจจยัพืน้ฐานเพื่อหามูลค่าทีแ่ทจ้รงิของบรษิทั มูลค่าของ

บรษิทัจะถูกค านวณจากมลูค่าปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงนิสดในอนาคต โดยทัว่ไป DCF จะถูกน ามาใชใ้น

กรณีทีบ่รษิทัมกีระแสเงนิสดเป็นบวก สามารถประมาณการกระแสเงนิสดในอนาคตไดอ้ย่างน่าเชื่อถอื และสามารถ

ระบุความเสีย่งเพื่อค านวณอตัราคดิลดได ้เน่ืองดว้ยวธินีี้มกีารพจิารณาความสามารถในการด าเนินธุรกจิจากปัจจยั

ต่างๆ เช่น แผนการขยายธุรกจิ การพฒันาสาขาในรูปแบบใหม่ การเพิม่ประสทิธภิาพในการด าเนินงาน การเลอืก

กลยุทธใ์นการจดัสดัส่วนของผลติภณัฑ ์ซึง่เป็นสมมตฐิานทีส่ะทอ้นถงึกลยุทธแ์ละวสิยัทศัน์ของคณะผูบ้รหิาร รวม

ไปถงึรูปแบบธุรกจิและการด าเนินการทีเ่ป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของบรษิทั ดงันัน้ DCF จงึเป็นวธิทีีเ่หมาะสมในการ

ประเมนิหาจ านวนหุน้ทีเ่หมาะสมในการช าระค่าตอบแทนการรบัโอนกจิการทัง้หมด  นอกจากนี้ เป็นทีค่าดการณ์

ว่า รปูแบบธุรกจิของ CPRD และบรษิทัฯ จะไม่มกีารเปลีย่นแปลงอย่างมนียัส าคญัภายหลงัจากการเขา้ท าธุรกรรม 

ดงันัน้ มูลค่ายุติธรรมของ CPRD และบริษัทฯ จึงสามารถค านวณจากปัจจัยพื้นฐานและประมาณการผลการ

ด าเนินงานในอนาคตของบรษิทัฯ ได ้

4.1.2 วิธีการเปรียบเทียบอตัราส่วนมูลค่าตลาด (Trading Comparable Approach) 

วธิเีปรยีบเทยีบอตัราส่วนตลาดตัง้อยู่บนสมมตฐิานว่าราคาของหลกัทรพัยส์ะทอ้นมูลค่ายุตธิรรมของบรษิทั โดย

อาศยักลไกตลาด ทัง้นี้การประเมนิมลูค่าของบรษิทัฯ จะอาศยัการเปรยีบเทยีบอตัราส่วนต่าง ๆ ของราคาซือ้ขาย
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หลกัทรพัยข์องบรษิทัอื่นทีป่ระกอบกจิการประเภทเดยีวกนัหรอืใกลเ้คยีงกนั และมกีารซือ้ขายบนตลาดหลกัทรพัย์

ทัง้ในและต่างประเทศ ปัจจุบนั มหีลายบรษิัทที่มกีารประกอบธุรกจิคา้ปลกี และที่มหีลกัทรพัย์ซื้อขายบนตลาด

หลกัทรพัย์ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ อย่างไรกต็าม บรษิัทที่น ามาเปรยีบเทยีบนัน้อาจมคีวามแตกต่างกนั

หลายประการ เช่น บรษิทัเหล่านัน้ไดร้บัผลกระทบจาก COVID-19 ทีแ่ตกต่างกนั โดยผลการด าเนินงานในระยะ

สัน้จะไดร้บัผลกระทบจากปัจจยัภายนอกเป็นอย่างมาก เช่น การออกนโยบายของรฐับาล ดว้ยเหตุนี้ จงึไม่มบีรษิทั

ใดที่สามารถเทยีบเคยีงได้โดยตรง อกีทัง้ CPRD และบรษิัทฯ ยงัได้รบัผลกระทบจากเหตุการณ์ COVID-19 ที่

แตกต่างกนั ดงันัน้ การเปรยีบเทยีบอตัราส่วนมลูค่าตลาดอาจจะไม่ใช่วธิทีีเ่หมาะสมส าหรบัการประเมนิหาจ านวน

หุน้ทีเ่หมาะสมในการช าระค่าตอบแทนการรบัโอนกจิการทัง้หมด 

4.1.3 วิธีเปรียบเทียบกบัรายการซ้ือขายกิจการท่ีผา่นมา (Precedent Transaction Approach) 

วธิเีปรยีบเทยีบกบัรายการซือ้ขายกจิการทีผ่่านมาเป็นวธิทีีใ่ชใ้นการประเมนิมลูค่าหลกัทรพัยข์องบรษิทั ดว้ยการ

เปรยีบเทยีบกบัรายการซือ้ขายบรษิทัอื่นทีม่ลีกัษณะใกลเ้คยีงกนัในอุตสาหกรรมคา้ปลกี อย่างไรกด็ี ความแตกต่าง

ของมูลค่าราคาซือ้ขายบรษิทัในแต่ละรายการสะทอ้นถงึปัจจยัทีม่ลีกัษณะเฉพาะของบรษิทั และสถานการณ์นัน้ๆ 

เช่น สดัสว่นของการเขา้ท าธุรกรรม อ านาจในการเขา้ควบคุมกจิการ อ านาจในการต่อรอง และมลูค่าเพิม่ต่อบรษิทั

ทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ภายหลงัจากการซือ้ขายกจิการ ซึง่ไม่สามารถน ามาเปรยีบเทยีบได ้อกีทัง้ CPRD และบรษิทัฯ 

ยงัไดร้บัผลกระทบจากเหตุการณ์ COVID-19 ทีแ่ตกต่างกนั ดงันัน้ วธิเีปรยีบเทยีบราคาซือ้ขายกจิการทีผ่่านมาจงึ

มีความเหมาะสมไม่เท่ากบั DCF ในการประเมินหาจ านวนหุ้นที่เหมาะสมในการช าระค่าตอบแทนการรบัโอน

กจิการทัง้หมด 

4.1.4 วิธีมูลค่าทางบญัชีและวิธีปรบัปรงุมูลค่าทางบญัชี (Book Value and Adjusted Book Value Approaches) 

วธิมีลูค่าทางบญัชเีป็นการพจิารณามลูค่าทางบญัชขีองสนิทรพัยส์ทุธจิากสว่นของผูถ้อืหุน้ทีป่รากฏอยู่ในงบการเงนิ

ของ CPRD และบรษิทัฯ อย่างไรกต็าม วธิกีารประเมนิมูลค่าหลกัทรพัยน์ี้เป็นการแสดงใหเ้หน็ถงึมูลค่าทางบญัชี

ของกิจการ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งเท่านัน้ มิได้ค านึงถึงผลประกอบการในอนาคต ไม่ได้ค านึงถึงแนวโน้มภาวะ

เศรษฐกจิและอุตสาหกรรมโดยรวม และไม่ได้พจิารณามูลค่ายุติธรรมของสนิทรพัย์และหนี้สนิของ CPRD และ

บรษิทัฯ  

วธิปีรบัปรุงมลูค่าทางบญัชเีป็นอกีวธิหีนึ่งทีใ่ชส้ าหรบัการประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกจิการโดยการปรบัปรุง

มลูค่าทางบญัชดีว้ยราคาตลาดของสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิและเหตุการณ์ทีส่ง่ผลกระทบต่อมลูค่าทางบญัชทีีย่งัไม่ไดม้ี

การรบัรู้ในงบการเงนิ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากไม่มขีอ้มูลส าหรบัการปรบัปรุงมูลค่าทางบญัชขีอง  CPRD และ

บรษิทัฯ เช่น มลูค่าการประเมนิราคาของสนิทรพัย ์ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระจงึมคีวามเหน็วธิมีลูค่าทางบญัชแีละ

วิธีปรับปรุงมูลค่าทางบัญชีเป็นวิธีที่ไม่เหมาะสมส าหรับการประเมินหาจ านวนหุ้นที่เหมาะสมในการช าระ

ค่าตอบแทนการรบัโอนกจิการทัง้หมด 
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4.1.5 การเปรียบเทียบราคาตลาดถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนัก (Historical Trading Price) 

เนื่องจากราคาซื้อขายหลกัทรพัย์ในตลาดสามารถสะท้อนอุปสงค์-อุปทานของหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ที่ปรกึษา

ทางการเงนิอสิระจงึไดน้ าการเปรยีบเทยีบราคาตลาดถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักมาใชอ้า้งองิในการประเมนิหามลูค่าของ

บรษิัทฯ โดยที่ปรกึษาทางการเงนิอสิระพจิารณาราคาตลาดหรือราคาถวั เฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก (Volume Weighted 

Average Price “VWAP”) ในตลท. ย้อนหลัง 15 วัน 30 วัน 60 วัน 90 วัน 180 วัน และ 365 วัน ถึงวันที่ 30 

สงิหาคม 2564 ซึง่เป็นหนึ่งวนัก่อนมขีา่วเกีย่วกบัการเขา้ท าธุรกรรม อย่างไรกด็ ีเนื่องจากค่าเฉลีย่ของปรมิาณซือ้

ขายหลกัทรพัย์ต่อวนั (Average Daily Turnover) ของบรษิัทฯ อยู่ในปรมิาณที่ต ่าซึ่งน้อยกว่าร้อยละ 0.1 ในช่วง

เวลา 12 เดอืนยอ้นหลงั ราคาตลาดยอ้นหลงัทีค่ านวณไดอ้าจไม่สะทอ้นมูลค่ายุตธิรรมของบรษิทัฯ อกีทัง้ CPRD 

ไม่ได้มกีารซื้อขายอยู่ในตลาดหลกัทรพัยใ์ด ๆ จงึไม่มรีาคาตลาดใหน้ ามาเปรยีบเทยีบได้ ที่ปรกึษาทางการเงนิ

อสิระจงึมคีวามเหน็ว่า การเปรยีบเทยีบราคาตลาดถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักจงึไม่ใช่วธิทีี่สามารถน ามาใช้ประเมนิหา

จ านวนหุน้ทีเ่หมาะสมในการช าระค่าตอบแทนการรบัโอนกจิการทัง้หมด 

4.1.6 การเปรียบเทียบมูลค่าหุ้นเป้าหมายท่ีประเมินโดยนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Research Analysts 

Consensus) 

ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดพ้จิารณารวบรวมประมาณการโดยนกัวเิคราะหห์ลกัทรพัยจ์ากบรษิทัหลกัทรพัยต่์างๆ 

เพื่อเป็นแนวทางประกอบการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้ข้อมูลราคาที่สามารถหาได้จาก

แหล่งขอ้มูลสาธารณะที่มรีายงานเผยแพร่ในช่วงเวลาที่ใกล้กบัการประกาศเขา้ท าธุรกรรม (ช่วงเดอืนสงิหาคม 

2564) อย่างไรก็ตาม เนื่องจากประมาณการเหล่านี้มีวิธีการประเมินราคาหลักทรัพย์ที่แตกต่างกัน  รวมทัง้

นักวเิคราะหอ์าจไม่สามารถสะทอ้นแผนธุรกจิของบรษิทัฯ ในอนาคตไดท้ัง้หมด และ CPRD ไม่ไดม้กีารซือ้ขายอยู่

ในตลาดหลกัทรพัยใ์ด ๆ จงึไม่มมีูลค่าหุน้เป้าหมายทีป่ระเมนิโดยนักวเิคราะหห์ลกัทรพัยใ์หน้ ามาเปรยีบเทยีบได้ 

การเปรยีบเทยีบมลูค่าหุน้เป้าหมายทีป่ระเมนิโดยนกัวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์จงึไม่ใช่วธิทีี่สามารถน ามาใชป้ระเมนิหา

จ านวนหุน้ทีเ่หมาะสมในการช าระค่าตอบแทนการรบัโอนกจิการทัง้หมด 

4.2. ประมาณการทางการเงินของ Ek-Chai 

4.2.1 รายได้จากธรุกิจค้าปลีกสินค้าอปุโภคบริโภค 

 รายไดจ้ากธุรกจิคา้ปลกีสนิคา้อุปโภคบรโิภคของ Ek-Chai มาจาก 2 ปัจจยัหลกัคอื (1) จ านวนสาขาทีเ่ปิดใหม่ และ 

(2) อตัราการเตบิโตของรายไดเ้ฉลีย่ต่อสาขาหรอืต่อพืน้ทีข่าย  

 จ ำนวนสำขำทีเ่ปิดใหม่ 

จากการวเิคราะหแ์ผนธุรกจิของ และผลการด าเนินงานเปิดสาขาในอดตีของ Ek-Chai รวมถงึพจิารณาจากยอดการ

เปิดสาขาต่อปีของบรษิทัอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมคา้ปลกี ทีป่รกึษาทางการอสิระคาดการณ์จ านวนสาขาทีเ่ปิดใหม่แต่

ละปีดงันี้ 
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 2562/63A 2563/64A 2564E 2565E 2566E 2567E 2568E 

จ านวนสาขาเปิดใหม่        

ไฮเปอรม์ารเ์กต็ 3 4 4 6 6 4 4 

ซเูปอรม์ารเ์กต็ - 18 10 10 10 10 10 

มนิซิเูปอรม์ารเ์กต็ 51 117 100 200 200 250 250 

จ านวนสาขาสะสม(1)               

ไฮเปอรม์ารเ์กต็ 215 219 223 229 235 239 243 

ซเูปอรม์ารเ์กต็ 178 196 205 214 224 234 244 

มนิซิเูปอรม์ารเ์กต็ 1,595 1,679 1,769 1,959 2,149 2,389 2,629 
หมายเหตุ  (1) จ านวนสาขาสะสมแต่ละปีอาจไม่ไดเ้พิม่ขึน้ตามจ านวนสาขาเปิดใหม่เนื่องจากมกีารรวมจ านวนสาขาทีถ่กูปิด 

 (2) ปีสิน้สุดทางบญัชขีอง 2562/63A และ 2563/64A จะสิน้สุดทีเ่ดอืนกุมภาพนัธ ์ในขณะทีปี่สิน้สุดทางบญัชขีองประมาณการจะเป็นเดอืนธนัวาคม 

ส าหรบัรูปแบบไฮเปอรม์ารเ์กต็ บรษิทัเน้นขยายสาขาไปยงัจงัหวดั หรอือ าเภอทีย่งัไม่มสีาขาของ Lotus’s ในส่วน

ของรปูแบบซเูปอรม์ารเ์กต็จะเน้นการขยายไปในแหล่งชมุชนเป็นหลกั โดยไฮเปอรม์ารเ์กต็จะมกีารเปิดสาขาใหม ่4 

– 6 สาขาต่อปี ส่วนซูเปอร์มาร์เกต็ 10 สาขาต่อปี ซึ่งเป็นไปตามแผนธุรกจิของ Ek-Chai ทัง้นี้ จ านวนการเปิด

สาขาดงักล่าวมคีวามสอดคลอ้งกบัความสามารถในการเปิดสาขาของ Ek-Chai ในอดตี 

ส าหรบัรูปแบบมินิซูเปอร์มาร์เก็ตเป็นรูปแบบที่ Ek-Chai มุ่งเน้นการเปิดสาขาใหม่มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ

แนวโน้มพฤติกรรมของผูบ้รโิภค ที่หนัมาซื้อสนิค้าจากร้านค้าขนาดเล็กมากขึน้ โดยเน้นที่ตัง้สาขาทีอ่ยู่ในแหล่ง

ชุมชนในจุดทีร่า้นคา้คู่แขง่อาจยงัเขา้ไม่ถงึ โดยในปี 2564 คาดว่าจะเปิดสาขาจ านวน 100 สาขา โดยการเปิดสาขา

อาจท าไดไ้ม่เตม็ที ่หรอืมคีวามล่าชา้ เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19  ทัง้นี้คาดว่าการเปิดสาขาใหม่จะสามารถ

ท าไดม้ากขึน้ทีป่ระมาณ 200 – 250 สาขาต่อปีตัง้แต่ปี 2565 เป็นตน้ไป ซึง่สอดคลอ้งกบัจ านวนการเปิดสาขาของ

บรษิทัอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมรา้นคา้ปลกีขนาดเลก็ 

 รำยไดเ้ฉลีย่ต่อสำขำ 

ปัจจยัหลกัส าหรบัการเติบโตประมาณการการเติบโตของรายได้ต่อสาขามาจากแผนการปรบัปรุงสาขาในทุก

รปูแบบของ Ek-Chai โดยสามารถสรุปไดด้งันี้ 

(1) ปรบัปรุงการจดัวางสนิคา้ในการเพิม่พืน้ทีจ่ าหน่ายอาหารสดมากขึน้ 

(2) ปรบัปรุงบรรยากาศโดยรวมใหม้คีวามทนัสมยั 

(3) เพิม่สนิค้าและการบรกิารอื่น ๆ อาทเิช่น ร้านกาแฟ Kiosk ร้านอาหาร และ/หรอืสนิค้าจาก True Shop 
เป็นตน้ 

ปัจจุบนัทาง Ek-Chai ไดเ้ริม่ปรบัปรุงสาขาไปตัง้แต่ต้นปี 2564 และคาดว่าจะปรบัปรุงสาขาเดมิทัง้หมดแลว้เสรจ็

ภายในปี 2565 และจากผลส ารวจพบว่ายอดขายของสาขาทีไ่ดร้บัการปรบัปรุงมกีารเพิม่ขึน้อย่างมนีัยส าคญัเมื่อ

เปรยีบเทยีบกบัสาขาเดมิทีย่งัไม่ไดป้รบัปรุง 
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 2562/63A 2563/64A 2564E(2) 2565E 2566E 2567E 2568E 

อตัราการเติบโตรายได้เฉล่ียต่อสาขา / พืน้ท่ีขาย(1) 

ไฮเปอรม์ารเ์กต็ -7.8% -11.8% -7.5% 13.0% 2.0% 2.0% 2.0% 

ซเูปอรม์ารเ์กต็ -1.4% 0.0% -8.0% 13.0% 3.0% 2.0% 2.0% 

มนิซิเูปอรม์ารเ์กต็ -1.6% -3.1% 2.5% 15.0% 5.0% 2.0% 2.0% 
หมายเหตุ    (1) เฉพาะไฮเปอรม์ารเ์กต็  

 (2) ตัง้แต่ปี 2564 เป็นตน้ไปอตัราการเตบิโตคดิเทยีบจากรายไดเ้ฉลีย่ตามปีปฏทินิ 

จากประมาณการ ในปี 2564 รายได้เฉลีย่ต่อสาขา / พื้นที่ขายของไฮเปอร์มาร์เกต็ และซูเปอร์มาร์เกต็ ลดต ่าลง 

เนื่องจากมาตรการ lockdown ทัง้นี้รายได้เฉลี่ยของมนิิซูเปอร์มาร์เกต็มกีารเตบิโตเนื่องจากเป็นรูปแบบทีไ่ดร้บั

ผลกระทบน้อยกว่า และมีปัจจยับวกจากการปรบัปรุงสาขาที่ท าได้รวดเร็วกว่าสาขาของ ไฮเปอร์มาร์เกต็ และ

ซเูปอรม์ารเ์กต็ซึง่มขีนาดสาขาทีใ่หญ่ 

ในปี 2565 คาดว่ารายได้ต่อสาขาโดยรวมจะสามารถเติบโตได้สูงจากการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิ และผลจากการ

ปรบัปรุงสาขา  

ในปี 2566 – 2568 การเตบิโตลดลงเป็นระดบัปกต ิซึง่เทยีบเคยีงไดก้บักรอบเป้าหมายเงนิเฟ้อของธนาคารแห่ง

ประเทศไทยทีร่อ้ยละ 1 – 3 

4.2.2 ก าไรจากธรุกิจค้าปลีกสินค้าอปุโภคบริโภค 

 อตัรำก ำไรขัน้ตน้ (“GPM”) 

ในการประมาณการ GPM มรีายละเอยีดดงันี้ 

(1) ในปี 2564 พจิารณาจาก GPM เฉลีย่ทีเ่กดิขึน้จรงิในช่วงครึง่ปีแรกซึง่ปรบัตวัลดลงจากปีก่อนเลก็น้อย 

(2) ในปี 2565 GPM ฟ้ืนตวัและอยู่ในระดบัทีใ่กลเ้คยีงกบัอดตีในปี 2562/63A  

(3) ในปี 2566 – 2568 GPM มกีารปรบัตวัเพิม่ขึน้เลก็น้อยจากการเพิม่ขึน้ของสดัส่วนของรายไดจ้ากสาขา
รปูแบบมนิิซเูปอรม์ารเ์กต็ ซึง่ม ีGPM เฉลีย่ทีส่งูกว่าสาขารปูแบบอื่น ๆ 

รอ้ยละ 2562/63A 2563/64A 2564E 2565E 2566E 2567E 2568E 

GPM(1) 23.5% 22.8% 22.7% 23.3% 23.9% 23.9% 24.0% 
หมายเหตุ (1) อา้งองิจากงบการเงนิภายในส าหรบั 2562/63A และ 2563/64A 

 สดัสว่นค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำร (“SG&A”) ต่อยอดขำยธุรกจิคำ้ปลกีสนิคำ้อุปโภคบรโิภค 

SG&A ของ Ek-Chai ประกอบดว้ย ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัการสง่เสรมิการขาย ค่าตอบแทนพนกังาน ค่าสาธารณูปโภค 

ค่าบ ารุงรกัษา ค่าเสือ่มราคา และค่าตดัจ าหน่ายอื่น ๆ  

ทัง้นี้สดัส่วน SG&A ต่อยอดขายในการประมาณการจะสงูขึน้กว่าในอดตีในช่วง 2564 – 2565 เนื่องจาก Ek-Chai 

มคี่าใชจ้่ายในการแยกระบบ IT ออกจาก Tesco UK และค่าประชาสมัพนัธแ์ละค่าใชจ้่ายในการปรบัปรุงสาขาตาม

กลยุทธก์ารรแีบรนดภ์ายใต้ชื่อ Lotus’s อย่างไรกต็ามค่าใชจ้่ายดงักล่าวจะทยอยลดลงภายหลงัจากปี 2565 ทัง้นี้ใน



 
 

48 

ปี 2566 – 2568 สดัส่วน SG&A จะยงัคงอยู่ในระดบัทีส่งูกว่าในอดตีเลก็น้อย เนื่องจากยงัคงมคี่าใชจ้่ายทีเ่พิม่ขึน้

จากการแยกตวัออกจาก Tesco UK ซึง่โดยหลกัเป็นค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัดา้น IT 

รอ้ยละ 2562/63A 2563/64A 2564E 2565E 2566E 2567E 2568E 

สดัสว่น SG&A(1) ต่อ

ยอดขายธุรกจิคา้ปลกี

สนิคา้อุปโภคบรโิภค 

19.3% 20.1% 21.9% 22.1% 21.7% 21.6% 21.6% 

หมายเหตุ (1) อา้งองิจากงบการเงนิภายในส าหรบั 2562/63A และ 2563/64A 

 อตัรำก ำไรก่อนค่ำใชจ้่ำยดอกเบี้ยและภำษ ี(“EBIT Margin”) 

จากการประมาณการ GPM และ SG&A ขา้งตน้ สามารถสรุปอตัรา EBIT Margin ไดด้งันี้ 

หมายเหตุ (1) อา้งองิจากงบการเงนิภายในส าหรบั 2562/63A และ 2563/64A 

4.2.3 รายได้จากธรุกิจบริหารพืน้ท่ีเช่าในศนูยก์ารค้า 

รายได้จากธุรกจิบรหิารพืน้ทีเ่ช่าในศูนยก์ารค้ามปัีจจยัหลกั 3 ปัจจยั คอื (1) พื้นที่เช่า (2) อตัราการเช่า และ (3) 

อตัรารายไดค้่าเช่าเฉลีย่ โดยมรีายละเอยีดประมาณการดงันี้ 

  2562/63A 2563/64A 2564E 2565E 2566E 2567E 2568E 

พืน้ทีเ่ช่า(1)(2) พนัตรม. 1,046 1,050 1,071 1,086 1,100 1,110 1,120 

อตัราการเช่า รอ้ยละ 95.4% 90.2%   90.2% 95.7% 95.7% 95.7% 

อัตรารายได้

ค่าเช่าเฉลีย่ 

บาท / ตรม. 

/ เดอืน 
1,064 851   1,000 1,033 1,059 1,081 

รายไดค้่าเช่า ลา้นบาท 12,739 9,670 9,114 11,761 13,036 13,497 13,891 
หมายเหตุ  (1) ไม่รวมศนูยก์ารคา้ทีม่กีารลงทุนโดยกองทุนรวม LPF 

 (2) รวมทัง้พืน้ทีใ่หเ้ชา่สุทธถิาวรและไม่ถาวรของสาขารปูแบบไฮเปอรม์ารเ์กต็และซเูปอรม์ารเ์กต็ 

ในช่วงระยะเวลาประมาณการ พืน้ทีเ่ช่าของ Ek-Chai มกีารเพิม่ขึน้เลก็น้อยอนัเนื่องมาจากการเปิดสาขารูปแบบ 

ไฮเปอรม์ารเ์กต็ และการปรบัการจดัวางพืน้ทีเ่ช่าในศนูยก์ารคา้และเพิม่พืน้ทีเ่ช่า 

ในปี 2564 รายได้ค่าเช่าประเมนิจากรายได้จรงิที่เกดิขึน้จรงิตัง้แต่มกราคม ถึง กรกฎาคม ทัง้นี้รายได้ในเดอืน

สงิหาคมคาดว่าจะต ่าทีส่ดุในรอบปี เน่ืองจากเป็นช่วงเวลาทีม่กีาร lockdown เตม็รปูแบบ ทัง้นี้ตัง้แต่เดอืนกนัยายน 

รายไดค้่าเช่าคาดว่าจะฟ้ืนตวัขึน้จากมาตรการผ่อนคลาย lockdown 

ในปี 2565 รายไดค้่าเช่ามกีารปรบัตวัเพิม่ขึน้จากปีก่อนหน้าเน่ืองจากการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิเป็นหลกั 

ในปี 2566 - 2568 อตัราการเช่าและอตัรารายได้ค่าเช่าเฉลี่ยจะฟ้ืนตวัมาอยู่ในระดบัใกล้เคียงกบัช่วงก่อนการ

ระบาดของ COVID-19 (2562/63A) โดยอตัรารายไดค้่าเช่าเฉลีย่ในช่วงเวลาดงักล่าวเพิม่ขึน้เฉลีย่รอ้ยละ 2.6 ต่อปี 

ซึง่เทยีบเคยีงไดก้บักรอบเป้าหมายเงนิเฟ้อของธนาคารแห่งประเทศไทยทีร่อ้ยละ 1 - 3  

รอ้ยละ 2562/63A 2563/64A 2564E 2565E 2566E 2567E 2568E 

EBIT Margin(1) 4.1% 2.7% 0.8% 1.1% 2.2% 2.3% 2.4% 
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4.2.4 ก าไรจากธรุกิจบริหารพืน้ท่ีเช่าในศนูยก์ารค้า 

 อตัรำค่ำใชจ้่ำยต่อรำยไดค้่ำเช่ำ (“OPEX”) 

รอ้ยละ 2562/63A 2563/64A 2564E 2565E 2566E 2567E 2568E 

สดัสว่น OPEX(1) ต่อ

รายไดค้่าเช่า 
34.4% 47.1% 48.9% 38.3% 34.8% 34.8% 34.9% 

หมายเหตุ (1) อา้งองิจากงบการเงนิภายในส าหรบั 2562/63A และ 2563/64A 

ในปี 2564 สดัสว่น OPEX เพิม่สงูขึน้เนื่องจากรายไดค้่าเช่าลดลงในขณะทีค่่าใชจ้่ายสว่นใหญ่เป็นค่าใชจ้่ายคงที ่ 

ในปี 2565 สดัส่วน OPEX มกีารปรบัตวัลดลงสอดคล้องตามรายได้ค่าเช่าที่เริม่ฟ้ืนตวัเนื่องจากการฟ้ืนตัวของ

เศรษฐกจิ  

ในปี 2566 – 2568 คาดว่าสัดส่วนดังกล่าวจะอยู่ในระดับใกล้เคียงกับช่วงก่อนการระบาดของ COVID-19 

(2562/63A)  

 อตัรำก ำไรก่อนค่ำใชจ้่ำยดอกเบี้ยและภำษ ี(“EBIT Margin”) 

จากการประมาณการขา้งตน้ สามารถสรุปอตัรา EBIT Margin ของธุรกจิบรหิารพืน้ทีเ่ช่าในศนูยก์ารคา้ไดด้งันี้ 

หมายเหตุ (1) อา้งองิจากงบการเงนิภายในส าหรบั 2562/63A และ 2563/64A 

4.2.5 ค่าใช้จ่ายฝ่ายทุนและค่าเส่ือมราคา 

 ค่ำใชจ้่ำยฝ่ำยทุน (“CAPEX”) 

CAPEX ของ Ek-Chai ในปี 2564-2568 มสี่วนประกอบหลกัมาจาก การเปิดสาขาใหม่ เงนิลงทุนในการแยกระบบ 

IT จาก Tesco UK และการปรับปรุงสาขาตามกลยุทธ์การรีแบรนด์ภายใต้ชื่อ Lotus’s และเงินลงทุนในการ

ซ่อมแซมและบ ารุงสนิทรพัยต่์าง ๆ 

โดยค่าใช้จ่ายในการลงทุนสาขาใหม่ในรูปแบบไฮเปอร์มาร์เก็ต ซูเปอร์มาร์เก็ต และมินิซูเปอร์มาร์เก็ต อยู่ที่

ประมาณ 355 ลา้นบาท 50 ลา้นบาท และ 12 ลา้นบาทต่อสาขา ตามล าดบั 

ลา้นบาท 2564E 2565E 2566E 2567E 2568E 

CAPEX 17,071 12,337 9,394 9,712 9,698 

 

จากประมาณการ CAPEX จะอยู่ในระดบัสูงในช่วงปี 2564 – 2565 จากการลงทุนเพื่อแยกระบบ IT และการ

ปรบัปรุงสาขาตามกลยุทธก์ารรแีบรนดภ์ายใตช้ื่อ Lotus’s และทยอยลดต ่าลงในปี 2566 – 2568 เน่ืองจาก CAPEX 

ทัง้สองรายการดงักล่าวลดต ่าลง โดยหลงัจากปี 2565 CAPEX จะเกดิจากการลงทุนขยายสาขาเป็นหลกั 

 ค่ำเสือ่มรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย (“DA”) 

รอ้ยละ 2562/63A 2563/64A 2564E 2565E 2566E 2567E 2568E 

EBIT Margin(1) 65.6% 52.9% 51.1% 61.7% 65.2% 65.2% 65.1% 
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DA ของ Ek-Chai ประกอบดว้ย ค่าเสือ่มราคาของสนิทรพัย ์(อายุใชง้าน 5 - 20 ปี) และค่าตดัจ าหน่ายของสทิธกิาร

เช่า (อายุประมาณ 12 - 30 ปี) และค่าตดัจ าหน่ายของระบบ IT (อายุใชง้าน 5 - 10 ปี) 

ลา้นบาท 2564E 2565E 2566E 2567E 2568E 

DA 10,603 12,777 13,399 13,778 14,651 

4.2.6 เงินทุนหมุนเวียน 

เงนิทุนหมุนเวยีนไดถู้กประมาณการจาก ระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลีย่ ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลี่ย และระยะเวลาช าระ

เจา้หนี้การคา้เฉลีย่ ซึง่อา้งองิจากผลการด าเนินการของ Ek-Chai ในอดตี โดยมรีายละเอยีดตามตาราง 

วนั 2562/63A 2563/64A 2564E 2565E 2566E 2567E 2568E 

ระยะเวลาเก็บหน้ีจาก

ลูกหน้ีการคา้เฉลีย่ 
7.9 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 

ระยะเวลาช าระเจ้าหน้ี

การคา้เฉลีย่ 
65.3 74.1 74.1 74.1 74.1 74.1 74.1 

ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ 24.0 23.7 23.7 23.7 23.7 23.7 23.7 

4.2.7 สรปุประมาณทางการเงินของ Ek-Chai 

จากสมมตฐิานทัง้หมดขา้งตน้ สามารถสรุปประมาณการของ Ek-Chai ไดด้งันี้ 

ลา้นบาท 
2562 

/63A 

2563 

/64A 
2564E 2565E 2566E 2567E 2568E 

5-yr 

CAGR  

รายไดร้วม(1) 187,307.0 174,932.0 175,078.0 207,156.6 224,585.9 239,903.3 255,901.8 7.9% 

EBIT รวม 16,134.0 7,729.0 5,938.9 9,476.6 13,098.4 14,054.7 14,762.1 13.8% 

อตัรำ EBIT 

รวม (รอ้ยละ) 
8.6% 4.4% 3.4% 4.6% 5.8% 5.9% 5.8%   

หมายเหตุ (1) รายไดร้วมซึง่รวมรายไดอ้ื่นทัง้หมด 

4.3. ประมาณการทางการเงินของ Lotus MY 

4.3.1 รายได้จากธรุกิจค้าปลีกสินค้าอปุโภคบริโภค 

รายไดจ้ากธุรกจิคา้ปลกีสนิคา้อุปโภคบรโิภคของ Lotus MY มาจาก 2 ปัจจยัหลกัคอื (1) จ านวนสาขาทีเ่ปิดใหม่ 

และ (2) อตัราการเตบิโตของรายไดเ้ฉลีย่ต่อตารางเมตร  

 จ ำนวนสำขำทีเ่ปิดใหม่ 

จากแผนธุรกจิของ Lotus MY การเปิดสาขาใหม่ในอนาคตจะเป็นรูปแบบซูเปอร์มาร์เกต็ โดยมขีนาดประมาณ 

1,000 – 4,000 ตารางเมตร โดยจะเป็นการขยายสาขาในเขตเมอืงทีเ่ป็นแหล่งชุมชน มรีายไดต่้อครวัเรอืนสงู และ

เมอืงทีย่งัไม่มสีาขาของ Lotus MY  
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ทัง้นี้ตัง้แต่ปี 2564 Lotus MY จะไม่มีการเปิดสาขาไฮเปอร์มาร์เก็ตใหม่และ Lotus MY จะท าการปิดสาขาใน

รูปแบบมนิิซูเปอรม์ารเ์กต็ทัง้หมด เนื่องจากทางรฐับาลของประเทศมาเลเซยีไดม้ขีอ้ก าหนดไม่ใหบ้รษิทัต่างชาติ

ประกอบธุรกจิรา้นคา้ขนาดเลก็  

 2562/63A 2563/64A 2564E 2565E 2566E 2567E 2568E 

จ านวนสาขาเปิดใหม่        

ไฮเปอรม์ารเ์กต็ - - - - - - - 

ซเูปอรม์ารเ์กต็ 3 2 5 9 14 8 8 

มนิซิเูปอรม์ารเ์กต็ - - - - - - - 

จ านวนสาขาสะสม(1)               

ไฮเปอรม์ารเ์กต็ 46 46 46 46 46 46 46 

ซเูปอรม์ารเ์กต็ 14 16 21 30 44 52 60 

มนิซิเูปอรม์ารเ์กต็ 9 9 - - - - - 
หมายเหตุ  (1) จ านวนสาขาสะสมแต่ละปีอาจไม่ไดเ้พิม่ขึน้ตามจ านวนสาขาเปิดใหม่เนื่องจากมกีารรวมจ านวนสาขาทีถ่กูปิด 

 รำยไดเ้ฉลีย่ต่อสำขำ 

ทางที่ปรกึษาทางการเงนิอสิระได้ประเมนิการเติบโตของรายได้เฉลี่ยต่อพืน้ทีข่าย โดยอ้างองิจากการสมัภาษณ์

ผูบ้รหิาร และการวเิคราะหผ์ลกระทบจากมาตรการ lockdown และแนวโน้มของอุตสาหกรรมในระยะยาว  

 2562/63A 2563/64A 2564E 2565E 2566E 2567E 2568E 

อั ต ร า ก า ร

เติบโตรายได้

เฉลีย่ต่อพืน้ที ่

รอ้ยละ 2.3% -0.6% -9.4% 4.5% 1.7% 1.7% 1.7% 

โดยในปี 2564 อัตราการเติบโตของรายได้ต่อพื้นที่ขายได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 และ

มาตรการ lockdown ตัง้แต่เดอืนมถุินายน  

ในปี 2565 รายได้ต่อพื้นที่โดยรวมเติบโตจากการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจและการปรบัปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ 

รวมทัง้ปรบัโฉมรา้นคา้  

ในปี 2566 – 2568 อตัราการเตบิโตเป็นค่าเฉลีย่รวมการเตบิโตของสาขารูปแบบซูเปอรม์ารเ์กต็และไฮเปอร์มาร์

เกต็ โดยการเตบิโตของซูเปอร์มารเ์กต็สามารถเทยีบเคยีงไดก้บัการคาดการณ์เงนิเฟ้อของประเทศมาเลเซยีจาก

กองทุนการเงนิระหว่างประเทศ (IMF) ทีร่อ้ยละ 2 อย่างไรกต็าม เน่ืองจาก Euromonitor คาดการณ์ว่าอุตสาหกรรม

คา้ปลกีในรูปแบบไฮเปอรม์ารเ์กต็โดยภาพรวมจะมอีตัราการเตบิโตทีล่ดลงทีร่อ้ยละ 1.8 ต่อปี แต่ในขณะเดยีวกนั 

Lotus MY มแีผนทีจ่ะด าเนินกลยุทธก์ารรแีบรนดภ์ายใตช้ื่อ Lotus’s และปรบัปรุงสนิคา้และการใหบ้รกิารต่าง ๆ ที่

ปรกึษาทางการเงนิอสิระจงึมกีารปรบัลดอตัราการเตบิโตลงเลก็น้อยเมื่อเปรยีบเทยีบกบัรปูแบบซูเปอรม์ารเ์กต็ ท า

ใหภ้าพรวมการเตบิโตรายไดเ้ฉลีย่ต่อพืน้ทีอ่ยู่ทีป่ระมาณรอ้ยละ 1.7 ต่อปี 

4.3.2 ก าไรจากธรุกิจค้าปลีกสินค้าอปุโภคบริโภค 

 อตัรำก ำไรขัน้ตน้ (“GPM”) 



 
 

52 

ในการประมาณการ GPM มรีายละเอยีดดงันี้ 

(1) ในปี 2564 พจิารณาจาก GPM เฉลีย่ทีเ่กดิขึน้จรงิในช่วงครึง่ปีแรกซึง่ปรบัตวัลดลงจากปีก่อนหน้า 

(2) GPM ฟ้ืนตวัในปี 2565 และอยู่ในระดบัใกลเ้คยีงกบัปี 2563/64A ตัง้แต่ปี 2566 เป็นตน้ไป 

รอ้ยละ 2562/63A 2563/64A 2564E 2565E 2566E 2567E 2568E 

GPM(1) 20.5% 22.0% 21.3% 21.7% 22.0% 21.9% 21.9% 

หมายเหตุ (1) อา้งองิจากงบการเงนิภายในส าหรบั 2562/63A และ 2563/64A 

 สดัสว่นค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำร (“SG&A”) ต่อยอดขำยธุรกจิคำ้ปลกีสนิคำ้อุปโภคบรโิภค 

SG&A ของ Lotus MY ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย ค่าตอบแทนพนักงาน ค่า

สาธารณูปโภค ค่าบ ารุงรกัษา ค่าเสือ่มราคา และค่าตดัจ าหน่ายอื่น ๆ  

ทัง้นี้สดัสว่น SG&A ต่อยอดขายในการประมาณการจะสงูขึน้กว่าในอดตีในช่วง 2564 – 2565 เน่ืองจาก Lotus MY 

มคี่าใชจ้่ายในการแยกระบบ IT ออกจาก Tesco UK และค่าประชาสมัพนัธแ์ละค่าใชจ้่ายในการปรบัปรุงสาขาตาม

กลยุทธก์ารรแีบรนด์ภายใต้ชื่อ Lotus’s เช่นเดยีวกนักบั Ek-Chai ทัง้นี้ในปี 2566 –2568 สดัส่วน SG&A จะยงัคง

อยู่ในระดบัที่สูงกว่าในอดตีเลก็น้อย เนื่องจากยงัคงมคี่าใช้จ่ายทีเ่พิม่ขึน้จากการแยกตวัออกจาก Tesco UK ซึ่ง

โดยหลกัเป็นค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัดา้นระบบ IT 

รอ้ยละ 2562/63A 2563/64A 2564E 2565E 2566E 2567E 2568E 

สดัสว่น SG&A(1) ต่อ

ยอดขายธุรกจิคา้ปลกี

สนิคา้อุปโภคบรโิภค 

18.4% 17.6% 20.6% 19.3% 19.3% 18.9% 18.8% 

หมายเหตุ (1) อา้งองิจากงบการเงนิภายในส าหรบั 2562/63A และ 2563/64A 

  

 อตัรำก ำไรก่อนค่ำใชจ้่ำยดอกเบี้ยและภำษ ี(“EBIT Margin”) 

จากการประมาณการ GPM และ SG&A ขา้งตน้ สามารถสรุปอตัรา EBIT Margin ไดด้งันี้ 

รอ้ยละ 2562/63A 2563/64A 2564E 2565E 2566E 2567E 2568E 

EBIT Margin (1) 2.2% 4.5% 0.7% 2.4% 2.6% 3.0% 3.1% 
หมายเหตุ (1) อา้งองิจากงบการเงนิภายในส าหรบั 2562/63A และ 2563/64A 

4.3.3 รายได้จากธรุกิจบริหารพืน้ท่ีเช่าในศนูยก์ารค้า 

รายได้จากธุรกจิบรหิารพืน้ทีเ่ช่าในศูนยก์ารค้ามปัีจจยัหลกั 3 ปัจจยั คอื (1) พื้นที่เช่า (2) อตัราการเช่า และ (3) 

อตัรารายไดค้่าเช่าเฉลีย่ โดยมรีายละเอยีดประมาณการดงันี้ 
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  2562/63A 2563/64A 2564E 2565E 2566E 2567E 2568E 

พืน้ทีเ่ช่า(1) 
พนั

ตรม. 
313 313 338 387 445 454 472 

อตัราการเช่า รอ้ยละ   93.8%   94.5% 94.5% 94.5% 94.5% 

อัตรารายได้

ค่าเช่าเฉลีย่ 

บาท / 

ตรม. / 

เดอืน 

  460   450 493 503 513 

รายได้ค่าเช่า 
ล้าน

บาท 
2,197(2) 1,620(2) 1,508 1,975 2,489 2,590 2,746 

หมายเหตุ  (1) รวมทัง้พืน้ทีใ่หเ้ชา่สุทธถิาวรและไม่ถาวรของสาขารปูแบบไฮเปอรม์ารเ์กต็และซเูปอรม์ารเ์กต็ 

 (2) ปรบัปรุงอตัราแลกเปลีย่นทีถ่กูใชใ้นการจดัท าขอ้มลูงบการเงนิเสมอืนเพื่อการเปรยีบเทยีบกบัประมาณการในปี 2564 – 2568 

ในช่วงระยะเวลาประมาณการ พื้นที่เช่าของ Lotus MY มีการเพิ่มขึ้นเนื่องมากจากการเปิดสาขารูปแบบ

ซเูปอรม์ารเ์กต็ และการปรบัการจดัวางพืน้ทีเ่ช่าในศนูยก์ารคา้และเพิม่พืน้ทีเ่ช่า 

ในปี 2564 รายไดค้่าเช่าประเมนิจากรายไดจ้รงิทีเ่กดิขึน้จรงิตัง้แต่มกราคม ถงึ กรกฎาคม โดยคาดการณ์ว่ารายได้

ค่าเช่าตัง้แต่เดอืนสงิหาคม จะทยอยปรบัฟ้ืนตวัจากการผ่อนคลาย lockdown ของประเทศมาเลเซยี เนื่องจากอตัรา

ไดร้บัวคัซนีเพิม่ขึน้ 

ในปี 2565 รายไดค้่าเช่ามกีารปรบัตวัเพิม่ขึน้จากปีก่อนหน้าเน่ืองจากการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิเป็นหลกั 

ในปี 2566 - 2568 รายได้ค่าเช่ามีการเติบโตและอยู่ในระดับที่สูงกว่าช่วงก่อนการระบาดของ COVID-19 

(2562/63A) โดยหลกัเนื่องจากพืน้ทีเ่ช่าทีเ่พิม่ขึน้จากการขยายสาขาซูเปอรม์าเกต็และการปรบัปรุงพืน้ที่ โดยในปี 

2566 อตัรารายไดค้่าเช่าเฉลี่ยจะมกีารเตบิโตเนื่องจากคาดการณ์ว่าการระบาดของ COVID-19 จะลดลงกลบัไป

เป็นปกต ิและหลงัจากนัน้อตัรารายไดค้่าเช่าเฉลีย่จะเตบิโตในอตัราที่สามารถเทยีบเคยีงไดก้บัการคาดการณ์เงนิ

เฟ้อของประเทศมาเลเซยีจากกองทุนการเงนิระหว่างประเทศ (IMF) ทีร่อ้ยละ 2 

4.3.4 ก าไรจากธรุกิจบริหารพืน้ท่ีเช่าในศนูยก์ารค้า 

 อตัรำค่ำใชจ้่ำยต่อรำยไดค้่ำเช่ำ (“OPEX”) 

รอ้ยละ 2562/63A 2563/64A 2564E 2565E 2566E 2567E 2568E 

สดัสว่น OPEX(1) 

รายไดค้่าเช่า 
34.7% 46.7% 52.4% 43.6% 34.8% 34.8% 34.8% 

หมายเหตุ (1) อา้งองิจากงบการเงนิภายในส าหรบั 2562/63A และ 2563/64A 

ในปี 2564 อตัรา OPEX เพิม่สงูขึน้เนื่องจากรายไดค้่าเช่าลดลงในขณะทีค่่าใชจ้่ายสว่นใหญ่เป็นค่าใชจ้่ายคงที่ 

ในปี 2565 สดัสว่น OPEX มกีารปรบัตวัลดลงเนื่องจากรายไดค้่าเช่าทีเ่ริม่ฟ้ืนตวัเนื่องจากการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิ  

ในปี 2566 – 2568 คาดว่าสดัสว่นดงักล่าวจะอยู่ในระดบัช่วงก่อนการระบาดของ COVID-19 (2562/63A) 
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 อตัรำก ำไรก่อนค่ำใชจ้่ำยดอกเบี้ยและภำษ ี(“EBIT Margin”) 

จากการประมาณการขา้งตน้ สามารถสรุปอตัรา EBIT Margin ของธุรกจิบรหิารพืน้ทีเ่ช่าในศนูยก์ารคา้ไดด้งันี้ 

หมายเหตุ (1) อา้งองิจากงบการเงนิภายในส าหรบั 2562/63A และ 2563/64A 

4.3.5 ค่าใช้จ่ายฝ่ายทุนและค่าเส่ือมราคา 

 ค่ำใชจ้่ำยฝ่ำยทุน (“CAPEX”) 

CAPEX ของ Lotus MY ในปี 2564-2568 มีส่วนประกอบหลักมาจาก การเปิดสาขาใหม่ เงินลงทุนในการแยก

ระบบ IT จาก Tesco UK และการปรบัปรุงสาขาตามกลยุทธก์ารรแีบรนดภ์ายใตช้ื่อ Lotus’s และเงนิลงทุนในการ

ซ่อมแซมและบ ารุงสนิทรพัยต่์าง ๆ เช่นเดยีวกนักบัของ Ek-Chai  

ลา้นบาท 2564E 2565E 2566E 2567E 2568E 

CAPEX 2,117 1,885 2,158 1,413 1,635 

จากประมาณการ CAPEX จะค่อนขา้งสงูในช่วงปี 2564 – 2565 จากการแยกระบบ IT และการปรบัปรุงสาขาตาม

กลยุทธ์การรีแบรนด์ภายใต้ชื่อ Lotus’s และเพิ่มขึ้นในปี 2566 จากเงินลงทุนในการเปิดสาขาเป็นหลัก โดย 

CAPEX จะทยอยลดต ่าลงในปี 2567 – 2568 เน่ืองจาก CAPEX ทีเ่กีย่วกบัการแยกตวัจาก Tesco UK ลดต ่าลง 

 ค่ำเสือ่มรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย (“DA”) 

DA ของ Lotus MY ประกอบดว้ย ค่าเสื่อมราคาของสนิทรพัย ์(อายุใชง้าน 3 - 40 ปี) และค่าตดัจ าหน่ายของสทิธิ

การเช่า (อายุประมาณ 15 – 30 ปี) และค่าตดัจ าหน่ายของระบบ IT (อายุใชง้าน 5 - 7 ปี) 

ลา้นบาท 2564E 2565E 2566E 2567E 2568E 

DA 1,839 1,993 2,155 2,377 2,575 

4.3.6 เงินทุนหมุนเวียน 

เงนิทุนหมุนเวยีนไดถู้กประมาณการจาก ระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลีย่ ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลี่ย และระยะเวลาช าระ

เจา้หนี้การคา้เฉลีย่ ซึง่อา้งองิจากผลการด าเนินการของ Lotus MY ในอดตี โดยมรีายละเอยีดตามตาราง 

วนั 2562/63A 2563/64A 2564E 2565E 2566E 2567E 2568E 

ระยะเวลาเก็บหน้ีจาก

ลูกหน้ีการคา้เฉลีย่ 
10.7 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 

ระยะเวลาช าระเจ้าหน้ี

การคา้เฉลีย่ 
88.7 98.2 98.2 98.2 98.2 98.2 98.2 

ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ 27.0 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 

4.3.7 สรปุประมาณทางการเงินของ Lotus MY 

จากสมมตฐิานทัง้หมดขา้งตน้ สามารถสรุปประมาณการของ Lotus MY ไดด้งันี้ 

รอ้ยละ 2562/63A 2563/64A 2564E 2565E 2566E 2567E 2568E 

EBIT Margin(1) 65.3% 53.3% 47.6% 56.4% 65.2% 65.2% 65.2% 
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ลา้นบาท 
2562 

/63A 

2563 

/64A 
2564E 2565E 2566E 2567E 2568E 

5-yr 

CAGR  

รายได้รวม(1) 36,404.0 36,414.0 36,025.4 41,413.8 47,250.0 54,870.9 59,083.9 10.2% 

EBIT รวม 2,090.0 2,360.0 964.9 2,064.2 2,805.4 3,250.7 3,540.6 8.5% 

อตัรา EBIT 

รวม (ร้อยละ) 
5.7% 6.5% 2.7% 5.0% 5.9% 5.9% 6.0%   

หมายเหตุ (1) รายไดร้วมซึง่รวมรายไดอ้ื่นทัง้หมด 

4.4. สรปุประมาณทางการเงิน CPRD 

ลา้นบาท 2562/63A 2563/64A 2564E 2565E 2566E 2567E 2568E 
5-yr 

CAGR  

รายได้รวม(1)(2) 223,125.0 211,018.0 211,103.4 248,570.4 271,835.9 294,774.1 314,985.7 8.3% 

  Ek-Chai 187,307.0 174,932.0 175,078.0 207,156.6 224,585.9 239,903.3 255,901.8 7.9% 

 ธุรกจิคา้ปลกี     165,964.3 195,395.9 211,549.6 226,406.5 242,011.1   

 ธุรกจิบรหิารพืน้ทีเ่ช่า     9,113.6 11,760.7 13,036.2 13,496.8 13,890.7   

  Lotus MY 36,404.0 36,414.0 36,025.4 41,413.8 47,250.0 54,870.9 59,083.9 10.2% 

   ธุรกจิคา้ปลกี     34,517.6 39,438.5 44,761.4 52,281.1 56,337.6   

  ธุรกจิบรหิารพืน้ทีเ่ช่า     1,507.8 1,975.3 2,488.6 2,589.7 2,746.3   

ตน้ทุนขาย     (155,440.2) (180,771.6) (196,002.6) (213,069.2) (228,034.6)   

ตน้ทุนการใหเ้ช่าและ

ใหบ้รกิาร(3) 
    (5,247.2) (5,368.7) (5,398.8) (5,600.7) (5,806.2)   

ค่าใชจ้่ายในการขายและ

บรหิาร(3) 
    (43,512.2) (50,889.4) (54,530.6) (58,798.9) (62,842.3)   

EBITDA รวม 29,239.0  21,423.0  19,345.0  26,310.7  31,458.4  33,460.5  35,528.8  10.6% 

 Ek-Chai 25,549.0  17,547.0  16,541.6  22,253.8  26,497.9  27,832.3  29,413.3  10.9% 

 Lotus MY 3,690.0  3,876.0  2,803.4  4,056.8  4,960.5  5,628.1  6,115.5  9.5% 

EBIT รวม(1)(2) 17,381.0 9,761.0 6,903.7 11,540.8 15,903.9 17,305.4 18,302.7 13.4% 

 Ek-Chai 16,134.0 7,729.0 5,938.9 9,476.6 13,098.4 14,054.7 14,762.1 13.8% 

 Lotus MY 2,090.0 2,360.0 964.9 2,064.2 2,805.4 3,250.7 3,540.6 8.5% 

ก าไรสทุธิรวม 8,333.0 1,778.0 (378.9) 4,957.2 8,456.0 9,486.3 10,185.2 41.8% 

อตัรำ EBITDA Margin 

รวม  

(รอ้ยละ) 

13.1% 10.2% 9.2% 10.6% 11.6% 11.4% 11.3%   

อตัรำ EBIT Margin รวม 
(รอ้ยละ) 

7.8% 4.6% 3.3% 4.6% 5.9% 5.9% 5.8%   

อตัรำ ก ำไรสุทธ ิรวม 

(รอ้ยละ) 
3.7% 0.8% -0.2% 2.0% 3.1% 3.2% 3.2%   

หมายเหตุ  (1) รายไดร้วมซึง่รวมรายไดอ้ื่นทัง้หมด 

(2) มรีายการปรบัปรุงต่าง ๆ ตามขอ้มลูทางการเงนิรวมเสมอืน EBIT และรายไดร้วมจงึแตกต่างจากผลรวมของ Ek-Chai และ Lotus MY 

(3) รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 
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สามารถสรุปภาพรวมไดด้งันี้ 

(1) รายได้รวมในปี 2564 จะใกล้เคียงกับงวดปี 2563/64 โดยตัวธุรกิจได้รับผลกระทบจากมาตรการ 
lockdown ในไตรมาส 3 ปี 2564 ทัง้นี้ ผลการด าเนินงานคาดว่าจะฟ้ืนตวัดขีึน้ในไตรมาส 4 จากการผ่อน
คลายมาตรการ lockdown อย่างไรก็ตามก าไรของ CPRD ในปี 2564 คาดว่าจะลดต ่าลงเนื่องจากมี
ค่าใช้จ่ายเพิม่เติมในการแยกระบบ IT ออกจาก Tesco UK และค่าประชาสมัพนัธ์และค่าใช้จ่ายในการ
ปรบัปรุงสาขาตามกลยุทธก์ารรแีบรนดภ์ายใตช้ื่อ Lotus’s  

(2) ผลการด าเนินงานจะมกีารเติบโตสูงในปี 2565 และ 2566 จากการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิ และรายได้ต่อ
สาขาทีเ่พิม่ขึน้จากแผนการปรบัปรุงสาขาของ CPRD 

(3) ภายหลังจากปี 2566 รายได้และก าไรเติบโตจากการขยายสาขาและการเติบโตของเศรษฐกิจใน
สถานการณ์ปกต ิ

4.5. ประมาณทางการเงินของบริษทัฯ 

4.5.1 รายได้จากธรุกิจศนูยจ์ าหน่ายสินค้า  

รายไดจ้ากธุรกจิศูนยจ์ าหน่ายสนิคา้ มาจาก 2 ปัจจยัหลกัคอื (1) จ านวนสาขาทีเ่ปิดใหม่ และ (2) อตัราการเตบิโต

ของรายไดเ้ฉลีย่ต่อสาขา  

 จ ำนวนสำขำทีเ่ปิดใหม่ 

ภาพรวมสาขาของบรษิทัฯ สามารถจ าแนกไดด้งันี้ 

(1) สาขารปูแบบเดมิในประเทศไทย  

รปูแบบ จ านวนสาขา 2563 ขนาดเฉล่ีย (ตารางเมตร) 

Classic 79 5,500 – 12,000 

Eco-plus 15 7,000 

Foodservice 30 1,000 – 5,000 

Foodshop 5 1,000 

Frozen 7 80 - 260 

ทัง้นี้จากแผนธุรกจิในอนาคตของบรษิทัฯ ในปี 2564 – 2568 จะมุ่งเน้นเปิดสาขาในรปูแบบ Eco-plus Foodservice 

และ Foodshop  

(2) สาขาในต่างประเทศ 

ประเทศ จ านวนสาขา 2563 ขนาดเฉล่ีย (ตารางเมตร) 

กมัพชูา 2 6,000 – 10,000 

อนิเดยี 3 3,500 – 4,500 

จนี 1 1,200 

เมยีนมา 1 6,000 – 12,000 



 
 

57 

ในปี 2564 – 2568 บรษิัทฯ มแีผนเน้นเปิดสาขาเพิม่ในประเทศกมัพูชา อนิเดยี และเมยีนมา โดยพจิารณาจาก

ปัจจยัในดา้นลกัษณะประชากรอาทเิช่น จ านวนประชากร รายไดต่้อครวัเรอืน รวมถงึสาขาของคู่แข่งในบรเิวณที่

พจิารณา 

(3) สาขารปูแบบใหม่ (Fresh@Makro) ในประเทศไทย 

Fresh@Makro เป็นศูนย์จ าหน่ายสนิค้ารูปแบบใหม่ที่ถูกพฒันาขึน้โดยมุ่งเน้นการจ าหน่ายสนิค้าอาหารสดเป็น

หลกั เพื่อใหบ้รกิารแก่ลูกคา้ผูป้ระกอบการรา้นอาหารขนาดกลางและขนาดเลก็ในพืน้ทีร่อบขา้งใหส้ามารถซื้อหา

สนิค้าได้อย่างสะดวกโดยไม่ต้องเดินทางไกล รวมถึงกลุ่มลูกค้าผู้บริโภคที่เป็นครอบครวัใหญ่ซึ่งในปัจจุบันมี

แนวโน้มในการเขา้ครวัเพื่อท าอาหารรบัประทานเองมากขึน้  โดยปัจจุบนัมสีาขาอยู่ 1 แห่ง มพีืน้ทีข่ายประมาณ 

800 ตารางเมตร ทัง้นี้ในอนาคตบรษิทัฯ มแีผนจะเปิดสาขารปูแบบนี้เพิม่ขึน้อย่างมนียัส าคญั 

จากแผนธุรกจิของบรษิทัฯ จ านวนสาขาทีเ่ปิดใหม่แต่ละปีดงันี้ 

 2562A 2563A 2564E 2565E 2566E 2567E 2568E 

จ านวนสาขาเปิดใหม่        

ประเทศไทย 5 2 7 10 10 10 10 

ต่างประเทศ 3 1 1 4 5 6 2 

Fresh@Makro - 1 - 25 50 75 75 

จ านวนสาขาสะสม               

ประเทศไทย 134 136 143 153 163 173 183 

ต่างประเทศ 6 7 8 12 17 23 25 

Fresh@Makro - 1 1 26 76 151 226 

 รำยไดเ้ฉลีย่ต่อสำขำ 

จากแผนธุรกจิของบรษิทัฯ อตัราการเตบิโตของรายไดเ้ฉลีย่ต่อสาขาในแต่ละปีเป็นดงันี้ 

 2562A 2563A 2564E 2565E 2566E 2567E 2568E 

อตัราการเติบโตรายได้เฉล่ียต่อสาขา 

ประเทศไทย 6.3% 1.9% 2.0% 2.4% 6.7% 5.0% 5.0% 

ต่างประเทศ 27.1% 27.8% 3.2% 22.0% 15.0% 15.0% 10.0% 

Fresh@Makro - - - - 126.7% 19.9% 15.6% 

ภาพรวมประมาณการมรีายละเอยีดดงันี้ 

(1) สาขาในประเทศไทย – ในภาพรวมอตัราการเตบิโตของรายไดจ้ะสอดคลอ้งกบัการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกจิ
ของประเทศไทย และอุตสาหกรรมทีเ่กี่ยวขอ้ง โดยปี 2564 รายได้เฉลี่ยต่อสาขามกีารเตบิโตประมาณ
ร้อยละ 2.0 ซึ่งใกล้เคยีงกบัปี 2563  ในปี 2565 - 2566 อตัราการเติบโตจะสูงขึน้โดยเฉพาะในปี 2566 
เนื่องจากการคาดการณ์ว่าเศรษฐกจิจะมกีารฟ้ืนตวัเต็มที่ส่งผลให้ลูกค้ากลุ่ม HoReCa กลบัมาด าเนิน
ธุรกจิอย่างปกต ิและหลงัจากปี 2565 รายไดเ้ฉลีย่ต่อสาขามกีารเตบิโตประมาณรอ้ยละ 5.0 ซึง่สอดคลอ้ง
กบัการเตบิโตในอดตี 
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(2) สาขาในต่างประเทศ – ในภาพรวมรายได้เฉลี่ยต่อสาขาของต่างประเทศจะมอีตัราการเติบโตทีสู่งกว่า
สาขาในประเทศไทยเนื่องจากฐานรายไดปั้จจุบนัค่อนขา้งต ่าเมื่อเทยีบกบัสาขาในประเทศไทยจากการที่
สาขาในต่างประเทศเพิง่เริม่เปิดใหบ้รกิารได้ในปี 2560 – 2563 โดยในปี 2564 รายได้เฉลี่ยต่อสาขามี
อตัราการเติบโตประมาณร้อยละ 3.2 ซึ่งต ่ากว่าปี 2563 อย่างมนีัยส าคญัเนื่องจากสาขาในต่างประเทศ
ได้รับผลกระทบจากการระบาด COVID-19 เช่นเดียวกับประเทศไทย และสาขาในเมียนมาได้รับ
ผลกระทบบางส่วนจากเหตุการไม่สงบทางการเมอืง ทัง้นี้ในปี 2565 – 2568 อตัราการเตบิโตของรายได้
จะสงูขึน้โดยอยู่ในช่วงรอ้ยละ 10.0 – 22.0 ต่อปีเนื่องจากแผนธุรกจิของบรษิทัฯ ในการสรา้งแบรนดแ์ละ
ฐานลกูคา้ โดยในปี 2568 คาดการณ์ว่ารายไดต่้อสาขาในต่างประเทศจะเทยีบเคยีงไดก้บัสาขาในประเทศ
ไทย 

(3) Fresh@Makro – รายไดเ้ฉลีย่ต่อสาขาเริม่ตน้ในปี 2565 ประมาณ 60 ลา้นบาทต่อสาขา และเพิม่ขึน้เป็น
ประมาณ 180 ลา้นบาทต่อสาขาในปี 2568 ซึง่เทยีบเคยีงไดก้บัรายไดต่้อสาขาของซเูปอรม์ารเ์กต็อื่น ๆ 

4.5.2 รายได้จากธรุกิจอ่ืน ๆ 

  ธุรกจิฟูดเซอรว์สิ 

บรษิทัฯ มกีารประกอบธุรกจิน าเขา้ ส่งออก และจ าหน่ายสนิคา้อาหารแช่แขง็และแช่เยน็ พรอ้มบรกิารดา้นจดัเกบ็

และจดัส่ง ในภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิกและตะวนัออกกลาง มฐีานการด าเนินธุรกจิฟูดเซอร์วสิใน 6 ประเทศ ได้แก่

ประเทศไทย กมัพูชา เวยีดนาม สงิคโปร ์ฮ่องกง และสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์โดยส่วนใหญ่เป็นสนิคา้คุณภาพสงู 

และมุ่งเน้นกลุ่มลกูคา้หลกั เช่น โรงแรมระดบั 4 - 5 ดาว ภตัตาคารและรา้นอาหารระดบับน ผูจ้ดัจ าหน่ายสนิคา้ชัน้

น า ผูใ้หบ้รกิารอาหารจานด่วน และผูใ้หบ้รกิารดา้นอาหารในโรงพยาบาลชัน้น า สายการบนิ และกลุ่มสถาบนัต่างๆ 

เป็นตน้ 

  2562A 2563A 2564E 2565E 2566E 2567E 2568E 

รายได้ธุ รกิจ ฟูด

เซอรว์สิ(1) 

ลำ้น

บำท 
6,219.0 4,562.4 5,827.6 7,040.4 8,055.3 9,016.7 10,054.4 

อัตราการเติบโต

รายได ้
รอ้ยละ 2.7% -26.6% 27.7% 20.8% 14.4% 11.9% 11.5% 

หมายเหตุ  (1) ก่อนการตดัรายการระหวา่งกนั 

(1) ในปี 2564 รายไดธุ้รกจิฟูดเซอรว์สิมกีารเตบิโตสงูเนื่องจากฐานในปี 2563 ทีต่ ่าจากการไดร้บัผลกระทบ
ของการระบาดของ COVID-19 โดยบริษัทฯ ได้ปรับกลยุทธ์ในการขายและการตลาดในการมุ่งเน้น
ให้บรกิารกลุ่มลูกคา้อื่น ๆ เช่นลูกค้ารายย่อย และร้านคา้รา้นอาหารรายเลก็ทีไ่ด้รบัผลกระทบน้อยกว่า
กลุ่มลกูคา้หลกั  

(2) ในปี 2565 – 2568 รายได้จากธุรกิจฟูดเซอร์วิสเติบโตจากการฟ้ืนตัวของกลุ่มลูกค้าหลักที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 และจากการขยายฐานลกูคา้ 

 โครงกำร MRA+ 

โครงการ MRA+ เป็นโครงการต่อยอดของโครงการแมค็โครมติรแทโ้ชหว่ย (Makro Retailer Alliance “MRA”) โดย

เป็นโครงการที่มเีป้าหมายเพื่อเพิม่ศกัยภาพในการแข่งขนัใหก้ับร้านค้าปลกีรายย่อย โดยการให้ค าแนะน า และ

ความรูใ้นการบรหิารจดัการรา้นคา้ปลกี ทัง้นี้โครงการ MRA+ มกีารเพิม่เตมิการใหบ้รกิารและน าเสนอผลติภณัฑ์
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ให้กบัร้านค้ารายย่อยที่เป็นสมาชกิของบรษิัทฯ มากขึน้ อาทเิช่นการให้บรกิารขนส่งสนิค้า การน าเสนอ เครื่อง

จ าหน่ายกาแฟอตัโนมตั ิ“คาเฟ่ชุมชน” และการน าเสนอแพก็เกจเซต็เครื่อง Point of Sale (POS) เป็นตน้  

โดยจากโครงการน าร่อง MRA+ บรษิัทฯ ได้เหน็ผลลพัธ์ในการเพิม่ยอดซื้อสนิค้าจากร้านค้าที่เขา้ร่วมโครงการ

อย่างมนียัส าคญั เมื่อเปรยีบเทยีบกบัรา้นคา้ทีไ่ม่ไดเ้ขา้ร่วมโครงการ  

รายได้จากโครงการ MRA+ จะประเมินจากยอดขายส่วนที่เพิ่มขึน้จากกลุ่มลูกค้าโชห่วย (Food Retailer) ของ

บรษิทัฯ ทีเ่ขา้ร่วมโครงการโดยพจิารณาจาก ยอดซือ้ทีเ่พิม่ขึน้ของลกูคา้ทีเ่ขา้ร่วมโครงการ และจ านวนลกูคา้ทีเ่ขา้

ร่วมโครงการในแต่ละปี โดยมผีลการประมาณการดงันี้ 

  2564E 2565E 2566E 2567E 2568E 

รายไดจ้ากโครงการ 

MRA+ 
ลำ้นบำท 3,578.8 7,435.0 11,773.3 16,938.2 20,853.7 

อตัราการเตบิโตรายได ้ รอ้ยละ - 107.7% 58.3% 43.9% 23.1% 

ในปี 2564 รายได้จากโครงการ MRA+ ตามประมาณการจะอยู่ที่ประมาณ 3.6 พนัล้านบาทเนื่องจากเป็นช่วง

เริม่ตน้ของโครงการ โดยในปี 2565 คาดการณ์ว่ารายไดจ้ะเตบิโตขึน้ประมาณ 1 เท่าตวัจากการขยายฐานลกูคา้ ใน

ปี 2566 – 2568 อตัราการเตบิโตจะทยอยลดต ่าลงสอดคลอ้งกบัฐานลกูคา้ทีใ่หญ่ขึน้ 

4.5.3 ก าไรของบริษทัฯ 

 อตัรำก ำไรขัน้ตน้ (“GPM”) 

รอ้ยละ 2562A 2563A 2564E 2565E 2566E 2567E 2568E 

GPM 12.2% 12.2% 12.3% 12.6% 13.0% 13.5% 13.8% 

ในปี 2564 GPM ของบรษิทัฯ อยู่ในระดบัใกลเ้คยีงกบัปี 2563 ทัง้นี้ GPM มแีนวโน้มเพิม่ขึน้เป็น รอ้ยละ 13.8 ในปี 

2568 จากปัจจยัดงันี้ 

(1) การเพิม่ยอดขายผลติภณัฑ ์Private Label ซึง่เป็นผลติภณัฑท์ีม่ ีGPM สงูกว่าค่าเฉลีย่ของผลติภณัฑ ์อื่น 

ๆ ของบรษิทัฯ 

(2) การเพิม่ขึน้ของรายไดข้องธุรกจิฟูดเซอรว์สิ ซึง่ม ีGPM สงูเนื่องจากการเน้นขายสนิคา้คุณภาพสงู  

(3) การเพิ่มขึ้นของรายได้จาก Fresh@Makro ซึ่งมี GPM ที่สูงกว่าธุรกิจ Cash and Carry รูปแบบอื่น 

เน่ืองจากเป็นรปูแบบทีเ่น้นกลุ่มลกูคา้รายย่อย 

 สดัสว่นค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำร (“SG&A”) ต่อยอดขำย 

SG&A ของบรษิทัฯ ประกอบดว้ย ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัการส่งเสรมิการขาย ค่าตอบแทนพนักงาน ค่าสาธารณูปโภค 

ค่าบ ารุงรกัษา ค่าเสื่อมราคา และค่าตดัจ าหน่ายอื่น ๆ ทัง้นี้สดัส่วน SG&A ต่อยอดขายมแีนวโน้มสงูขึน้จากการที่

บรษิทัฯ ไดด้ าเนินการปรบัปรุงระบบงานต่าง ๆ รวมถงึค่าใชจ้่ายส าหรับ Fresh@Makro และโครงการ MRA+ ซึง่

เป็นธุรกจิใหม่ทีม่คี่าใชจ้่ายในช่วงเริม่ตน้ค่อนขา้งสงู 
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รอ้ยละ 2562A 2563A 2564E 2565E 2566E 2567E 2568E 

สดัสว่น SG&A ต่อ

รายได ้
8.3% 8.1% 8.3% 8.8% 9.2% 9.6% 9.8% 

 อตัรำก ำไรก่อนค่ำใชจ้่ำยดอกเบี้ยและภำษ ี(“EBIT Margin”) 

จากการประมาณการ GPM และ SG&A ขา้งตน้ สามารถสรุปอตัรา EBIT Margin ไดด้งันี้ 

รอ้ยละ 2562A 2563A 2564E 2565E 2566E 2567E 2568E 

EBIT Margin 3.9% 4.1% 3.9% 3.8% 3.8% 3.9% 4.1% 

โดยภาพรวมจาก %GPM และ %SG&A ทีเ่พิม่ขึน้ ท าให ้EBIT อยู่ในระดบัประมาณรอ้ยละ 3.8 - 4.1 ในปี 2564 - 

2568 

4.5.4 ค่าใช้จ่ายฝ่ายทุนและค่าเส่ือมราคา 

 ค่ำใชจ้่ำยฝ่ำยทุน (“CAPEX”) 

CAPEX ของ บรษิัทฯ ในปี 2564-2568 มสี่วนประกอบหลกัจากการเปิดสาขาใหม่ เงนิลงทุนส่วนของ Business 

Transformation และเงนิลงทุนในการซ่อมแซมและบ ารุงสนิทรพัยต่์าง ๆ 

โดยค่าใช้จ่ายในการลงทุนสาขาใหม่ในประเทศไทย ในต่างประเทศ และรูปแบบ Fresh@Makro อยู่ที่ประมาณ 

304.7 ลา้นบาท 323.5 ลา้นบาท และ 66.3 ลา้นบาทต่อสาขา ตามล าดบั 

ลา้นบาท 2564E 2565E 2566E 2567E 2568E 

CAPEX 8,217 12,745 11,821 14,195 10,992 

 ค่ำเสือ่มรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย (“DA”) 

DA ของบรษิทัฯ ประกอบดว้ย ค่าเสือ่มราคาของสนิทรพัย ์(อายุใชง้านประมาณ 21 ปี) และค่าตดัจ าหน่ายของสทิธิ

การเช่า (อายุประมาณ 10 ปี) และค่าตดัจ าหน่ายของระบบ IT (อายุใชง้าน 3 - 10 ปี) 

ลา้นบาท 2564E 2565E 2566E 2567E 2568E 

DA 3,638 4,394 5,581 7,216 8,895 

4.5.5 เงินทุนหมุนเวียน 

เงนิทุนหมุนเวยีนไดถู้กประมาณการจาก ระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลีย่ ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลี่ย และระยะเวลาช าระ

เจา้หนี้การคา้เฉลีย่ ซึง่อา้งองิจากผลการด าเนินการของบรษิทัฯ ในอดตี โดยมรีายละเอยีดตามตาราง 
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วนั 2562A 2563A 2564E 2565E 2566E 2567E 2568E 

ระยะเวลาเก็บหน้ีจาก

ลูกหน้ีการคา้เฉลีย่ 
1.9 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 

ระยะเวลาช าระเจ้าหน้ี

การคา้เฉลีย่ 
52.1 53.2 53.2 53.2 53.2 53.2 53.2 

ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ 29.1 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 

4.5.6 สรปุประมาณทางการเงินของบริษทัฯ 

จากสมมตฐิานทัง้หมดขา้งตน้ สามารถสรุปประมาณการของบรษิทัฯ ไดด้งันี้ 

ลา้นบาท 2562A 2563A 2564E 2565E 2566E 2567E 2568E 
5-yr 

CAGR  

รายได้ 210,627.0  218,760.2  229,444.0  248,670.0  288,391.3  333,961.1  382,665.9  11.8% 

ตน้ทุนขายสนิคา้ (185,012.2) (192,015.8) (201,270.0) (217,284.8) (250,791.9) (288,994.3) (329,704.6) 11.4% 

ค่าใชจ้่ายในการขาย

และบรหิาร(1)  
(17,410.4) (17,787.9) (19,130.3) (21,917.3) (26,508.2) (31,899.4) (37,376.3) 16.0% 

EBITDA 10,927.6  12,533.6  12,681.6  13,862.3  16,672.7  20,283.9  24,479.9  14.3% 

EBIT 8,204.5  8,956.5  9,043.8  9,467.8  11,091.3  13,067.5  15,585.1  11.7% 

ก าไรสทุธิ(2) 6,244.6  6,562.7  6,356.9  6,506.6  7,401.6  8,668.0  10,566.8  10.0% 

อตัรำ EBITDA 

Margin รวม (รอ้ย

ละ) 

5.2% 5.7% 5.5% 5.6% 5.8% 6.1% 6.4%  

อตัรำ EBIT Margin 

รวม (รอ้ยละ) 
3.9% 4.1% 3.9% 3.8% 3.8% 3.9% 4.1%   

อตัรำ ก ำไรสุทธ ิรวม 

(รอ้ยละ) 
3.0% 3.0% 2.8% 2.6% 2.6% 2.6% 2.8%   

หมายเหตุ  (1) รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 

 (2) ก าไรส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 

4.6. วิธีมูลค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสดหรอื DCF 

ในการค านวณมูลค่ากิจการโดยวิธี DCF ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระค านวณหามูลค่าปัจจุบนัของ CPRD และ

บรษิทัฯ ณ วนัที ่31 ตุลาคม 2564 โดยค านวณจากกระแสเงนิสดทีค่าดว่าจะไดร้บัจากการด าเนินธุรกจิในอนาคต 

(ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระมกีารท าประมาณการกระแสเงนิสดในช่วงปี 2564 – 2568 และก าหนดใหก้ระแสเงนิสด

ช่วงหลงัจากปี 2568 ซึ่งมีการค านวณบนสมมติฐานว่าจะไม่มกีารเปิดสาขาเพิม่เติม และเติบโตตามอตัราการ

เตบิโตในระยะยาว) มาปรบัดว้ยอตัราคดิลด (Discount Rate) ทีเ่หมาะสม  

ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดเ้ลอืกใช ้อตัราการเตบิโตในระยะยาว และอตัราคดิลด (Discount Rate) ค่าเดยีวกนัใน

การประเมนิมูลค่ากจิการด้วยวธิ ีDCF ของทัง้บรษิัทฯ และ CPRD เนื่องจากที่ปรกึษาทางการเงนิอสิระเห็นว่า 

บรษิทัฯ และ CPRD จะอยู่ภายใต้บรษิทัเดยีวกนัภายหลงัจากการเขา้ท าธุรกรรม อกีทัง้ เนื่องจากธุรกรรมนี้เป็น



 
 

62 

ธุรกรรมรูปแบบของการออกหุ้นใหม่ และทัง้สองบริษัทอยู่ในอุตสาหกรรมและมีลักษณะการประกอบธุรกิจที่

คลา้ยคลงึกนั ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระจงึเหน็ว่าการใชส้มมตฐิานบนพืน้ฐานเดยีวกนัส าหรบัค่าอตัราการเตบิโต

ในระยะยาว และอตัราคดิลด (Discount Rate) นัน้มคีวามเหมาะสม 

4.6.1 อตัราคิดลด - ต้นทุนทางการเงินถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนัก (Weighted Average Cost of Capital หรอื “WACC”) 

WACC ค านวณจาก: 

WACC = Ke* (1 – (D / (D + E)) + Kd*(1 - T)*(D / (D + E)) 
 

Ke = อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ ค านวณจากทฤษฎ ีCapital Asset Pricing Model (“CAPM”)  

  นัน่คอื Ke = Rf + β*(Risk Premium) 

Kd = อตัราตน้ทุนทางการเงนิทีเ่ฉลีย่ของบรษิทัฯ และ CPRD เน่ืองจากทัง้สองบรษิทัมอีตัราตน้ทุน

ทางการเงนิทีใ่กลเ้คยีงกนั และเพื่อสะทอ้นถงึตน้ทุนทางการเงนิของธุรกจิในอนาคต 

T = อตัราภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล  

D/(D+E) = ค่าเฉลี่ยโครงสร้างเงินทุนของบริษัทเทียบเคียงในกลุ่มอุตสาหกรรม เนื่องจากที่ปรึกษา

ทางการเงนิอสิระเหน็ว่าภายหลงัจากการเขา้ท าธุรกรรม โครงสร้างเงนิทุนของบรษิัทฯ จะ

สามารถเทยีบเคยีงไดก้บัโครงสรา้งเงนิทุนเฉลีย่ของบรษิทัเทยีบเคยีงในอุตสาหกรรม 

โดยที ่

Rf = อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนทีไ่มม่คีวามเสีย่ง โดยจากมมุมองของสายงานวจิยัเกยีรติ

นาคนิภทัรเหน็ว่า Rf ทีเ่หมาะสมอยู่ทีป่ระมาณรอ้ยละ 3.0 (หากเปรยีบเทยีบกบัอตัรา

ดอกเบีย้พนัธบตัรรฐับาลอายุ 30 ปี ในช่วงประมาณ 2 ปีทีผ่่านมาจะอยู่ทีร่อ้ยละ 1.5 - 3.4) 

β (เบตา้) = ค่าความแปรปรวน ระหว่างผลตอบแทนรายวนัของตลาดหลกัทรพัยท์ีแ่ต่ละบรษิทัมกีารซื้อ

 ขายอยู่กบัราคาหุน้ของบรษิทัทีท่ าธรุกจิคา้ปลกีต่าง ๆ  ซึง่ไดค่้า Levered Beta อยู่ทีป่ระมาณ 

0.8 (จากค่าเฉลีย่ของค่าความแปรปรวนของบรษิทัทีท่ าธรุกจิคา้ปลกีต่าง ๆ ทีเ่ปรยีบเทยีบได้

กบับรษิัทฯ และ CPRD ตามที่ระบุไว้ในขอ้ 4.7 โดยใช้สูตรปรบัปรุงซึ่งอ้างองิจากค่าเฉลี่ย

โครงสร้างเงนิทุนของบรษิทัเทยีบเคยีงในกลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อให้สอดคล้องกบัโครงสรา้ง

เงนิทุนเป้าหมาย)   

  ทีม่ำ : Bloomberg ณ เดอืนสงิหำคม 2564 

Risk Premium (Rp) =  ผลตอบแทนจากการลงทุนในสนิทรพัยท์ีม่คีวามเสีย่งทีเ่กนิกว่าผลตอบแทนจากการลงทุนที่

ไม่มคีวามเสีย่ง อยู่ทีร่อ้ยละ 8.0 โดยจากมุมมองของสายงานวจิยัเกยีรตนิาคนิภทัรเหน็วา่ Rp 

ทีเ่หมาะสมอยู่ทีป่ระมาณรอ้ยละ 8.0 หรอืคดิเป็นผลตอบแทนจากการลงทุนในสนิทรพัย์ที่มี

ความเสี่ยงเท่ากับตลาดหลักทรัพย์โดยรวมที่ร้อยละ 11.0 (หากเปรียบเทียบกับอัตรา

ผลตอบแทนเฉลีย่ต่อปีของ SET Total Return Index ตัง้แต่วนัที ่2 มกราคม 2545 (วนัทีเ่ริม่

จดัท า Index ดงักล่าว) ถงึ 30 สงิหาคม 2564 นัน้ อยู่ทีร่อ้ยละ 13.0)  

ตารางสรปุสมมติฐานการค านวณ WACC (หน่วย: รอ้ยละ เว้นแต่ระบุเป็นอย่างอ่ืน) 

อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนทีไ่ม่มคีวามเสีย่ง (Rf) 3.0 

Rp 8.0 

β (เท่า) 0.8 

Cost of Equity (Ke) 9.3 
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Cost of Debt (Kd) 3.2 

1 - D/(D+E) 70.7 

D/(D+E) 29.3 

อตัราภาษ ี 20 

WACC ท่ีใช้ในการค านวณ DCF  7.5 

 

4.6.2 สรปุประมาณการกระแสเงินสดของ CPRD (2564 – 2568) 

ลา้นบาท 2564E 2565E 2566E 2567E 2568E 

ก าไรก่อนหกัตน้ทุนทางการเงนิและภาษเีงนิ

ได(้1) 6,903.7 11,540.8 15,903.9 17,305.4 18,302.7 

ภาษเีงนิได ้ (1,317.3) (2,323.4) (3,215.8) (3,345.9) (3,687.2) 

ก าไรจากการด าเนินงานหลงัหกัภาษีเงินได้ 5,586.4 9,217.4 12,688.0 13,959.4 14,615.5 

สว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในการร่วมคา้

และบรษิทัร่วม 522.6 677.2 859.0 859.0 859.0 

เงนิสดจา่ยช าระหน้ีสนิตามสญัญาเช่า (3,854.7) (4,171.0) (4,732.8) (5,741.8) (5,405.3) 

คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 12,441.2 14,769.9 15,554.6 16,155.1 17,226.2 

ความตอ้งการเงนิทุนหมุนเวยีน (3,043.7) 3,022.4 1,879.1 2,194.6 1,840.6 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน (19,187.4) (14,222.0) (11,552.2) (11,124.4) (11,333.4) 

กระแสเงินสดของกิจการ (7,535.6) 9,293.8 14,695.6 16,301.8 17,802.5 

หมายเหตุ (1) อา้งองิจาก EBIT ในหวัขอ้ 4.4 สรุปประมาณทางการเงนิ CPRD 

4.6.3 ผลการประเมินมลูค่าของ CPRD โดยวิธี DCF  

ที่ปรกึษาทางการเงนิอสิระได้จดัเตรยีมการวเิคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ของ WACC และ

อัตราการเติบโตระยะยาวของกระแสเงินสด (Terminal Growth Rate) ที่ร้อยละ 0.25 เพื่อแสดงผลกระทบต่อมูลค่า

ดงัต่อไปน้ี 

 

อตัราการเติบโตระยะยาวร้อยละ 2.25 - 2.75 

มลูค่าส่วนของผู้ถือหุ้น 

(ลา้นบาท) 

WACC ร้อยละ 7.25 221,943.4 - 257,624.0 

WACC ร้อยละ 7.50 205,397.1 - 237,454.6 

WACC ร้อยละ 7.75 190,360.0 - 219,307.7 
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4.6.4 สรปุประมาณการกระแสเงินสดของบริษทัฯ (2564 – 2568) 

ลา้นบาท 2564E 2565E 2566E 2567E 2568E 

ก าไรก่อนหกัตน้ทุนทางการเงนิและภาษเีงนิ

ได(้1) 
9,043.8 9,467.8 11,091.3 13,067.5 15,585.1 

ภาษเีงนิได ้ (2,175.5) (2,251.3) (2,558.1) (2,884.0) (3,292.6) 

ก าไรจากการด าเนินงานหลงัหกัภาษีเงิน

ได้ 
6,868.3 7,216.6 8,533.1 10,183.5 12,292.5 

เงนิสดจา่ยช าระหน้ีสนิตามสญัญาเช่า (928.1) (1,154.5) (1,608.0) (2,269.0) (3,020.0) 

คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 3,637.9 4,394.4 5,581.5 7,216.4 8,894.8 

ความตอ้งการเงนิทุนหมุนเวยีน 867.0 1,326.7 2,812.8 3,218.4 3,469.1 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน (8,216.6) (12,744.5) (11,820.5) (14,194.6) (10,991.9) 

กระแสเงินสดของกิจการ 2,228.4 (961.3) 3,498.8 4,154.7 10,644.5 

หมายเหตุ (1) อา้งองิจาก EBIT ในหวัขอ้ 4.5.6 สรุปประมาณทางการเงนิของบรษิทัฯ  

4.6.5 ผลการประเมินมูลค่าของบริษทัฯ โดยวิธี DCF  

ที่ปรกึษาทางการเงนิอสิระได้จดัเตรยีมการวเิคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ของ WACC และ

อัตราการเติบโตระยะยาวของกระแสเงินสด (Terminal Growth Rate) ที่ร้อยละ 0.25 เพื่อแสดงผลกระทบต่อมูลค่า

ดงัต่อไปน้ี 

 

อตัราการเติบโตระยะยาวร้อยละ 2.25 - 2.75 

มลูค่าส่วนของผู้ถือหุ้น มลูค่าต่อหุ้น 

(ลา้นบาท) (บาท / หุน้) 

WACC ร้อยละ 7.25 206,046.4 - 230,747.4 42.9 - 48.1 

WACC ร้อยละ 7.50 195,051.3 - 217,275.6 40.6 - 45.3 

WACC ร้อยละ 7.75 185,066.6 - 205,163.2 38.6 - 42.7 

 

4.6.6 ช่วงของจ านวนหุ้นออกใหม่ของบริษทัฯ จากการประเมินมูลค่าโดยวิธี DCF  

ช่วงมลูคา่ส่วนของผูถ้อืหุน้ของ CPRD (ลา้นบาท) 190,360.0 - 257,624.0 

ช่วงมลูคา่หุน้ของบรษิทัฯ (บาท) 38.6 - 48.1 

ช่วงของจ านวนหุ้นออกใหม่ของบริษทัฯ (ล้านหุ้น) 4,937.3 - 5,359.1 

 

4.6.7 การวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis)  ในกรณีท่ี CPRD และบริษัทฯ ประสบความส าเรจ็ใน

การด าเนินกลยุทธก์ารเติบโตหลกัมากกว่ากรณีฐาน 

 ผลกำรประเมนิมลูค่ำของ CPRD โดยวธิ ีDCF กรณีเตบิโตมำกกว่ำกรณีฐำน 

ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดว้เิคราะหค์วามอ่อนไหวของมลูค่าส่วนของผูถ้อืหุน้ของ CPRD ในกรณีทีธุ่รกจิมกีาร

เตบิโตมากกว่ากรณีฐานดว้ยสมมตฐิานดงัต่อไปนี้ 
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(1) ธุรกจิของ CPRD ฟ้ืนตวัไดเ้รว็กว่ากรณีฐานตัง้แต่ปี 2565 
(2) ความสามารถในการขยายสาขามนิิซเูปอรม์ารเ์กต็มากกว่ากรณีฐาน ตัง้แต่ปี 2565 
(3) ประสบความส าเรจ็ในการปรบัปรุงสาขามากกว่ากรณีฐาน ท าใหร้ายไดต่้อสาขาและรายไดต่้อพืน้ทีข่าย 

สงูกว่ากรณีฐานตัง้แต่ปี 2565 

ตารางดา้นล่างแสดงมลูค่าสว่นของผูถ้อืหุน้ของ CPRD กรณีมกีารเตบิโตมากกว่ากรณีฐาน 

 

อตัราการเติบโตระยะยาวร้อยละ 2.25 - 2.75 

มลูค่าส่วนของผู้ถือหุ้น 

(ลา้นบาท) 

WACC ร้อยละ 7.25 254,180.7 - 293,441.0 

WACC ร้อยละ 7.50 235,967.8 - 271,240.0 

WACC ร้อยละ 7.75 219,417.0 - 251,266.1 

 

 ผลกำรประเมนิมลูค่ำของบรษิทัฯ โดยวธิ ีDCF กรณีเตบิโตมำกกว่ำกรณีฐำน 

ปรกึษาทางการเงนิอสิระไดว้เิคราะหค์วามอ่อนไหวของมลูค่าสว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ในกรณีทีธุ่รกจิโครงการ 

MRA+ มกีารเตบิโตมากกว่ากรณีฐาน โดยมสีมมตฐิานว่าบรษิทัฯ สามารถชกัชวนลูกคา้ในกลุ่มธุรกจิคา้ปลกีราย

ย่อยเขา้ร่วมโครงการไดม้ากขึน้ ท าใหร้ายไดจ้ากโครงการ MRA+ สงูขึน้กว่ากรณีฐานตัง้แต่ปี 2566 เป็นตน้ไป 

ตารางดา้นล่างแสดงมลูค่าสว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ กรณีมกีารเตบิโตมากกว่ากรณีฐาน 

 

อตัราการเติบโตระยะยาวร้อยละ 2.25 - 2.75 

มลูค่าส่วนของผู้ถือหุ้น มลูค่าต่อหุ้น 

(ลา้นบาท) (บาท / หุน้) 

WACC ร้อยละ 7.25 233,159.8 - 260,817.1 48.6 - 54.3 

WACC ร้อยละ 7.50 220,805.7 - 245,687.7 46.0 - 51.2 

WACC ร้อยละ 7.75 209,585.4 - 232,083.3 43.7 - 48.4 

 

 ช่วงของจ ำนวนหุน้ออกใหม่ของบรษิทัฯ จำกกำรประเมนิมลูค่ำโดยวธิ ีDCF กรณีเตบิโตมำกกว่ำกรณีฐำน 

ช่วงมลูคา่ส่วนของผูถ้อืหุน้ของ CPRD (ลา้นบาท) 219,417.0 - 293,441.0 

ช่วงมลูคา่หุน้ของบรษิทัฯ (บาท) 43.7 - 54.3 

ช่วงของจ านวนหุ้นออกใหม่ของบริษทัฯ (ล้านหุ้น) 5,025.2 - 5,400.4 

หากเปรยีบเทยีบจ านวนหุน้ทีอ่อกใหม่จะพบว่ากรณีเตบิโตมากกว่ากรณีฐานจะมชี่วงจ านวนหุน้ทีอ่อกใหม่สงูกว่า

กรณีฐานเลก็น้อย (หุน้ทีอ่อกใหม่กรณีฐาน 4,937.3 - 5,359.1 ลา้นหุน้) เน่ืองจากในกรณีฐานทางทีป่รกึษาทางการ

เงนิอสิระคาดว่าธุรกจิของ CPRD จะไดร้บัผลกระทบจากการระบาด COVID-19 มากกว่าธุรกจิของบรษิทัฯ  
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4.7. วิธีการเปรียบเทียบอตัราส่วนมูลค่าตลาด (Trading Comparable Approach)  

วธิกีารเปรยีบเทยีบอตัราสว่นมลูค่าตลาดเป็นการประเมนิมูลค่าของกจิการโดยเทยีบเคยีงอตัราสว่นราคาทีซ่ื้อขาย

ในตลาดหลกัทรพัย์บนสมมตฐิานทีว่่าบรษิทัจดทะเบยีนที่มลีกัษณะการประกอบธุรกจิ และด าเนินธุรกจิในสภาวะ

ตลาดทีม่คีวามคลา้ยคลงึกนั ควรจะมอีตัราส่วนมูลค่าตลาดทีใ่กลเ้คยีงกนั ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดพ้จิารณา

เลือกบริษัทเทยีบเคยีงจากบรษิัทที่ด าเนินธุรกจิในกลุ่มอุตสาหกรรมค้าปลีกและค้าส่ง ทัง้ในประเทศไทย และ

ต่างประเทศ ทีม่ลีกัษณะใกลเ้คยีงกบั บรษิทัฯ ดงัต่อไปนี้ 

บริษทัเทียบเคียงในประเทศไทย 

(1) บรษิทั ซพี ีออลล ์จ ากดั (มหาชน) (“ซพี ีออลล”์) 

ซพี ีออลล ์ประกอบธุรกจิรา้นสะดวกซือ้ในประเทศไทยภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ “7-Eleven” ดว้ยเครอืขา่ยทีใ่หญ่

ทีส่ดุ ณ ไตรมาส 2 ของปี 2564 ซพี ีออลล ์มเีครอืขา่ยรา้นสะดวกซือ้จ านวน 12,743 สาขาทัว่ประเทศ นอกจากนัน้ 

บริษัทได้ขยายธุรกิจโดยประกอบธุรกิจต่าง ๆ ที่สนับสนุนธุรกจิร้านค้าสะดวกซื้อซึ่งเป็นธุรกจิหลกั  เช่น ธุรกจิ

จ าหน่ายสนิค้าออนไลน์ ธุรกิจขนส่งและกระจายสนิค้า รวมถึงขยายการลงทุนในธุรกิจค้าส่ง ในปีสิ้นสุดเดือน 

ธนัวาคม 2563 บรษิทัมรีายไดร้วมทัง้สิน้ 546,590.0 ลา้นบาท และมกี าไรสทุธริวมทัง้สิน้ 16,102.0 ลา้นบาท 

(2) บรษิทั เบอรล์ี ่ยุคเกอร ์จ ากดั (มหาชน) (“BJC”) 

BJC ประกอบธุรกจิรา้นคา้ปลกีสมยัใหม่ ผลติและจ าหน่ายสนิคา้อุปโภคบรโิภค และด าเนินธุรกจิครอบคลุมกลุ่ม

ธุรกจิทีห่ลากหลายประเภท ไดแ้ก่ บรรจุภณัฑ ์ยาและผลติภณัฑส์ุขภาพ เทคนิคอุตสาหกรรม และโลจสิตกิส ์ ณ 

ไตรมาส 2 ของปี 2564 BJC มีสาขาจ านวน 1,616 สาขาทัว่ประเทศ ในปีสิ้นสุดเดือน ธนัวาคม 2563 บริษัทมี

รายไดร้วมทัง้สิน้ 157,707.7 ลา้นบาท และมกี าไรสทุธริวมทัง้สิน้ 4,552.1 ลา้นบาท  

บริษทัเทียบเคียงในต่างประเทศ(1) 

หมายเหตุ (1) อตัราแลกเปลีย่นเป็นอตัรา ณ สิน้งวดบญัชขีองแต่ละบรษิทัซึง่เป็นขอ้มลูจาก Capital IQ 

(3) Costco Wholesale Corporation (“COST”) 

COST ประกอบธุรกจิคา้สง่ทีม่รีปูแบบการด าเนินธุรกจิทีเ่น้นการคา้สง่ใหธ้รุกจิคา้ปลกีขนาดเลก็ ภายใตช้ื่อ Costco 

โดย COST ขายสนิค้าครอบคลุมหลากหลายประเภท อาท ิเช่น สนิค้าอุปโภคบรโิภค ยาและผลติภณัฑส์ุขภาพ 

อุปกรณ์เครื่องใช้ส าหรบับ้านและสวน รวมไปถึงให้บรกิารสถานีน ้ามนั และธุรกจิออนไลน์ ณ เดอืนพฤษภาคม 

2564 COST มสีาขามากกว่า 809 แห่งในหลากหลายประเทศ ในปีสิน้สุดเดอืนสงิหาคม 2563 บรษิทัมรีายไดร้วม

ทัง้สิน้ 166,761.0 ลา้นเหรยีญสหรฐั หรอืประมาณ 5,188,768.5 ลา้นบาท และมกี าไรสทุธริวมทัง้สิน้ 4,002.0 ลา้น

เหรยีญสหรฐั หรอืประมาณ 124,522.2 ลา้นบาท (อตัราแลกเปลีย่นเฉลีย่ที ่31.12 บาทต่อ 1 เหรยีญสหรฐั) 

(4) J Sainsbury plc (“SBRY”) 

SBRY ประกอบกจิการซูเปอร์มาร์เกต็และร้านสะดวกซื้อซึ่งใหญ่เป็นอนัดบั 2 ในสหราชอาณาจกัร โดยด าเนิน

ธุรกจิหลกั ได้แก่ ธุรกจิค้าปลกี ธุรกจิขายสนิค้าและเสือ้ผ้าทัว่ไป ธุรกจิอาหาร และธุรกจิบรกิารทางการเงนิในส

หราชอาณาจกัรและสาธารณรฐัไอรแ์ลนด ์ณ เดอืนมนีาคม 2564 SBRY มซีูเปอรม์ารเ์กต็จ านวน 598 สาขา และ

รา้นสะดวกซือ้ 813 สาขา โดยในปีสิน้สุดเดอืนมนีาคม 2564 บรษิทัมรีายไดร้วมทัง้สิน้ 29,048.0 ลา้นปอนด ์หรอื
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ประมาณ 1,225,433.1 ลา้นบาท และมขีาดทุนสทุธริวมทัง้สิน้ 280.0 ลา้นปอนด ์หรอืประมาณ 11,812.2 ลา้นบาท 

(อตัราแลกเปลีย่นเฉลีย่ ที ่42.19 บาทต่อ 1 ปอนด)์ 

(5) Wm Morrison Supermarkets PLC (“MRW”) 

MRW ประกอบธุรกจิร้านค้าปลีกซูเปอร์มาร์เกต็ภายใต้ชื่อแบรนด์ Morrisons ในสหราชอาณาจกัร โดยด าเนิน

ธุรกจิค้าปลกีในร้านค้าและออนไลน์ ในปี 2564 MRW มซีูเปอร์มาร์เกต็จ านวน 497 สาขา โดยในปีสิน้สุดเดอืน

มกราคม 2564 บรษิทัมรีายไดร้วมทัง้สิน้ 17,598.0 ลา้นปอนด ์หรอืประมาณ 721,245.7 ลา้นบาท และมกี าไรสทุธิ

รวมทัง้สิน้ 96.0 ลา้นปอนด ์หรอืประมาณ 3,934.5 ลา้นบาท (อตัราแลกเปลีย่นเฉลีย่ที ่40.98 บาทต่อ 1 ปอนด)์ 

(6) The Kroger Co. (“KR”) 

KR ประกอบธุรกจิซเูปอรม์ารเ์กต็ในประเทศสหรฐัอเมรกิา โดย KR ขายสนิคา้ครอบคลุมหลากหลายประเภท อาท ิ

เช่น อาหารและยา เครื่องแต่งกาย อุปกรณ์แต่งบา้น เครื่องใชไ้ฟฟ้า ฯลฯ โดยมซีเูปอรม์ารเ์กต็จ านวน 2,732 สาขา 

ในปีสิน้สดุเดอืนมกราคม 2564 บรษิทัมรีายไดร้วมทัง้สิน้ 132,498.0 ลา้นเหรยีญสหรฐั หรอืประมาณ 3,959,172.7 

ลา้นบาท และมกี าไรสทุธริวมทัง้สิน้ 2,585.0 ลา้นเหรยีญสหรฐัหรอืประมาณ 77,242.4 ลา้นบาท (อตัราแลกเปลีย่น

เฉลีย่ที ่29.88 บาทต่อ 1 เหรยีญสหรฐั) 

(7) BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (“BJ”) 

BJ ประกอบธุรกจิค้าส่งสนิค้าในประเทศสหรฐัอเมริกา โดย BJ ขายสนิค้าครอบคลุมหลากหลายประเภท เช่น 

สนิคา้อุปโภคบรโิภค รวมทัง้ใหบ้รกิารสถานีน ้ามนัและบรกิารเสรมิอื่น ๆ และมกีารจ าหน่ายผลติภณัฑผ์่านช่องทาง

ออนไลน์ โดยปัจจุบนั BJ มีสาขาจ านวน 221 สาขา ในปีสิ้นสุดเดือนมกราคม 2564 บริษัทมีรายได้รวมทัง้สิน้ 

15,430.0 ลา้นเหรยีญสหรฐั หรอืประมาณ 461,064.3 ลา้นบาท และมกี าไรสทุธริวมทัง้สิน้ 421.0 ลา้นเหรยีญสหรฐั 

หรอืประมาณ 12,580.8 ลา้นบาท (อตัราแลกเปลีย่นเฉลีย่ที ่29.88 บาทต่อ 1 เหรยีญสหรฐั) 

(8) Coles Group Limited (“COL”) 

COL ประกอบธุรกจิคา้ปลกีในประเทศออสเตรเลยี โดยบรษิทัด าเนินธุรกจิซเูปอรม์ารเ์กต็ ธุรกจิสถานีบรกิารน ้ามนั

และร้านสะดวกซื้อ ธุรกจิจ าหน่ายสุราผ่านร้านค้าภายใต้แบรนด์ Liquorland และให้บรกิารทางการเงนิอื่นๆ ณ 

เดอืนสงิหาคม 2564 COL มซีูเปอร์มาร์เกต็มากกว่า 800 สาขา และสถานีบรกิารน ้ามนัและร้านสะดวกซื้อ 717 

แห่ง ในปีสิน้สุดเดอืนมถุินายน ปี 2564 บรษิทัมรีายไดร้วมทัง้สิน้ 38,932.0 ลา้นเหรยีญดอลลารอ์อสเตรเลยี หรอื

ประมาณ 940,030.7 ลา้นบาท และมกี าไรสุทธริวมทัง้สิน้ 1,005.0 ลา้นเหรยีญดอลลารอ์อสเตรเลยี หรอืประมาณ 

24,266.2 ลา้นบาท (อตัราแลกเปลีย่นเฉลีย่ที ่24.15 บาทต่อ 1 เหรยีญดอลลารอ์อสเตรเลยี) 

(9) Walmart Inc. (“WMT”) 

WMT ประกอบธุรกจิค้าปลกีในประเทศสหรฐัอเมรกิาและหลายประเทศทัว่โลก โดยปัจจุบนัเป็นบรษิทัค้าปลกีที่

ใหญ่ที่สุดเป็นอนัดบั 1 ของโลก ด าเนินธุรกจิในรูปแบบซูเปอร์มาร์เกต็ ไฮเปอร์มาร์เกต็ ธุรกจิค้าส่ง และธุรกิจ

ออนไลน์ โดยในปีสิ้นสุดเดือนมกราคม 2564 WMT มีสาขาจ านวน 10,524 สาขาทัว่โลก มีรายได้รวมทัง้สิ้น 

559,151.0 ล้านเหรียญสหรฐั หรือประมาณ 16,707,991.0 ล้านบาท และมีก าไรสุทธิรวมทัง้สิ้น 13,510.0 ล้าน

เหรยีญสหรฐั หรอืประมาณ 403,692.3 ลา้นบาท (อตัราแลกเปลีย่นเฉลีย่ที ่29.88 บาทต่อ 1 เหรยีญสหรฐั) 
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(10) Target Corporation (“TGT”) 

TGT ประกอบธุรกจิค้าปลกีในประเทศสหรฐัอเมรกิา โดย TGT ขายสนิค้าหลากหลายประเภท อาท ิเช่น สนิค้า

อุปโภคบรโิภค เครื่องแต่งกาย เครื่องใชไ้ฟฟ้า และบรกิารช่องทางออนไลน์ โดยในปีสิน้สุดเดอืนมกราคม ปี 2564 

TGT มีสาขาจ านวน 1,914 สาขา ทัว่ประเทศ มีรายได้รวมทัง้สิ้น 93,561.0 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 

2,795,696.2 ล้านบาท และมกี าไรสุทธริวมทัง้สิน้ 4,368.0 ล้านเหรยีญสหรฐั หรอืประมาณ 130,520.2 ล้านบาท 

(อตัราแลกเปลีย่นเฉลีย่ที ่29.88 บาทไทยต่อ 1 เหรยีญสหรฐั) 

(11) Carrefour SA (“CA”) 

CA ด าเนินธุรกิจ ไฮเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เก็ต และบริการช่องทางออนไลน์ โดยมีสินค้า

หลากหลายประเภท เช่น สนิค้าอุปโภค และเครื่องใช้ในบ้าน นอกจากนัน้บรษิัทยงัมสี่วนร่วมในธุรกจิธนาคาร 

ประกนัภยั และการพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์โดยในปีสิน้สุดเดอืนธนัวาคม 2563 CA มสีาขาจ านวน 12,225 สาขา 

ใน 30 ประเทศ มรีายไดร้วมทัง้สิน้ 71,954.0 ลา้นเหรยีญยโูร หรอืประมาณ 2,642,186.1 ลา้นบาท และมกี าไรสทุธิ

รวมทัง้สิน้ 641.0 ล้านเหรยีญยูโร หรอืประมาณ 23,537.8 ล้านบาท (อตัราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยที่ 36.72 บาทต่อ 1 

เหรยีญยโูร) 

(12) Tesco PLC (“TSCO”) 

TSCO ด าเนินธุรกจิคา้ปลกีรายใหญ่ของสหราชอาณาจกัร โดยมกีจิการคา้ปลกีภายใต้ชื่อ TESCO กระจายอยู่ทัว่

โลก ในปี 2564 TSCO มสีาขาจ านวน 4,673 สาขา โดยในปีสิน้สดุเดอืนกุมภาพนัธ ์2564 บรษิทัมรีายไดร้วมทัง้สิน้ 

57,887.0 ลา้นเหรยีญปอนด ์หรอืประมาณ 2,458,968.2 ลา้นบาท และมกี าไรสทุธริวมทัง้สิน้ 6,143.0 ลา้นเหรยีญ

ปอนด ์หรอืประมาณ 260,947.0 ลา้นบาท (อตัราแลกเปลีย่นเฉลีย่ที ่42.48 บาทต่อ 1 เหรยีญปอนด)์ 

(13) Dairy Farm International Holdings Limited (“Dairy”) 

Dairy ด าเนินธุรกิจหลากหลายประเภท เช่น ซูเปอร์มาร์เก็ต ไฮเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ และร้านค้าเพื่อ

สุขภาพ เป็นต้น ในปี 2564 Dairy มสีาขามากกว่า 9,997 สาขาในหลายประเทศ เช่นสงิคโปร ์ไต้หวนั และฮ่องกง 

โดยในปีสิน้สดุเดอืนธนัวาคม 2563 บรษิทัมรีายไดร้วมทัง้สิน้ 10,268.5 ลา้นเหรยีญสหรฐั หรอืประมาณ 308,250.1 

ลา้นบาท และมกี าไรสุทธริวมทัง้สิน้ 271.0 ลา้นเหรยีญสหรฐั หรอืประมาณ 8,135.1 ลา้นบาท (อตัราแลกเปลีย่น

เฉลีย่ที ่30.02 บาทต่อ 1 เหรยีญสหรฐั) 

(14) E-Mart Co., Ltd. (“E-mart”) 

E-mart ด าเนินธุรกจิหลากหลายประเภท เช่น ไฮเปอรม์ารเ์กต็ ซปูเปอรม์ารเ์กต็ และรา้นคา้ออนไลน์ ในปี 2563 E-

mart มจี านวนสาขาทัง้หมด 178 สาขา ซึง่สว่นมากอยู่ในประเทศเกาหลใีต ้โดยในปีสิน้สดุเดอืนธนัวาคม 2563 E-

mart มรีายไดร้วมทัง้สิน้ 22,033,010.0 ลา้นเหรยีญวอน หรอืประมาณ 607,761.8 ลา้นบาท และมกี าไรสุทธริวม

ทัง้สิ้น 361,794.8 ล้านเหรียญวอน หรือประมาณ 9,979.8 ล้านบาท (อตัราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยที่ 0.03 บาทต่อ 1 

วอน) 

(15) Yonghui Superstores Co., Ltd. (“Yonghui”)  

Yonghui ประกอบธุรกจิซูเปอรม์ารเ์กต็ในประเทศจนี โดยจดัจ าหน่ายสนิคา้หลากหลายประเภท อาท ิเช่น อาหาร

สด อาหารแช่แขง็ และอาหารส าเรจ็รปู ในปี 2563 Yonghui มจี านวนสาขาทัง้หมด 1,017 สาขาทัว่ประเทศ โดยใน
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ปีสิน้สดุเดอืนธนัวาคม 2563 Yonghui มรีายไดร้วมทัง้สิน้ 93,199.1 ลา้นหยวน หรอืประมาณ 428,536.6 ลา้นบาท 

และมกี าไรสุทธริวมทัง้สิน้ 1,794.5 ล้านหยวน หรอืประมาณ 8,251.1 ล้านบาท (อตัราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยที่ 4.60 

บาทต่อ 1 หยวน) 

อตัราส่วนที่ที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระใชเ้พื่อประเมนิมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้น หรือมูลค่ากจิการตามวธิกีาร

เปรยีบเทยีบอตัราสว่นมลูค่าตลาด ไดแ้ก่ 

(1) อตัราสว่นราคาตลาดต่อก าไรสทุธ ิ(Price to Earnings Ratio Approach หรอื “P/E”)

(2) อตัราส่วนมูลค่ากิจการต่อก าไรก่อนหกัต้นทุนทางการเงนิ ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตดัจ่าย
(Enterprise Value to Earnings before Interest, Tax, Depreciation and Amortization Approach หรือ
“EV/EBITDA”)

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ใช้ผลประกอบการของปี 2565 ของ CPRD บริษัทฯ และบริษัทเทียบเคียงเพื่อ

ประเมนิมลูค่าสว่นของผูถ้อืหุน้ และมลูค่าหุน้ของ CPRD และบรษิทัฯ  

4.7.1 อตัราส่วนราคาตลาดต่อก าไรสุทธิ (Price to Earnings Ratio Approach หรอื “P/E”) 

อตัราส่วน P/E สามารถใชเ้พื่อค านวณหามูลค่าของบรษิทัฯ จากการคูณอตัราส่วน P/E ของบรษิทัเทยีบเคยีงกบั

ก าไรสทุธขิองบรษิทัฯ 
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สรปุการประเมินมูลค่าของ CPRD จากอตัราส่วน P/E 

 ประมาณการ 2565 

หน่วย ลา้นบาท (เวน้แต่ระบุเป็นอยา่งอื่น)  

สมมติฐาน  

ประมาณการก าไรสทุธ ิ 4,957.2 

ผลการประเมิน   

คา่สงู P/E  24.9x 

คา่เฉลีย่ P/E 22.3x 

คา่ต ่า P/E 19.6x 

ช่วงมลูคา่ส่วนของผูถ้อืหุน้ 97,381.3 - 123,299.1 

สรปุการประเมินมูลค่าของบริษทัฯ จากอตัราส่วน P/E 

 ประมาณการ 2565 

หน่วย ลา้นบาท (เวน้แต่ระบุเป็นอยา่งอื่น)  

สมมติฐาน  

ประมาณการก าไรสทุธ ิ 6,506.6 

ผลการประเมิน   

คา่สงู P/E  24.9x 

คา่เฉลีย่ P/E 22.3x 

คา่ต ่า P/E 19.6x 

ช่วงมลูคา่ส่วนของผูถ้อืหุน้ 127,818.4 - 161,836.9 

ช่วงมลูคา่หุน้ (บาท) 26.6 - 33.7 

ช่วงของจ านวนหุ้นออกใหม่ของบริษทัฯ จากการประเมินมูลค่าด้วยอตัราส่วน P/E 

ช่วงมลูคา่ส่วนของผูถ้อืหุน้ของ CPRD (ลา้นบาท) 97,381.3 - 123,299.1 

ช่วงมลูคา่หุน้ของบรษิทัฯ (บาท) 26.6 - 33.7 

ช่วงของจ านวนหุ้นออกใหม่ของบริษทัฯ (ล้านหุ้น) 3,657.0 

4.7.2 อตัราส่วนมูลค่ากิจการต่อก าไรก่อนหกัต้นทุนทางการเงิน ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าใช้จ่ายตดัจ่าย 

(Enterprise Value to Earnings before Interest, Tax, Depreciation and Amortization Approach หรือ 

“EV/EBITDA”) 

การเปรยีบเทยีบอตัราส่วน EV/EBITDA มขีัน้ตอนทัง้หมด 2 ขัน้ตอน ขัน้ที่หนึ่งคอืการประเมนิมูลค่ากจิการจาก

การคูณกบัอตัราส่วน EV/EBITDA ของบรษิทัเทยีบเคยีงกบัประมาณการ EBITDA ของบรษิทัฯ ในขัน้ทีส่องมลูค่า

กจิการจะถูกหกัดว้ยหนี้สนิสทุธ ิและสว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม 
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สรปุการประเมินมูลค่าของ CPRD จากอตัราส่วน EV/EBITDA 

ประมาณการ 2565 

หน่วย ลา้นบาท (เวน้แต่ระบุเป็นอยา่งอื่น) 

สมมติฐาน 

ประมาณการ EBITDA(1) 26,987.9 

ผลการประเมิน 

คา่สงู EV/EBITDA 14.4x 

คา่เฉลีย่ EV/EBITDA 12.7x 

คา่ต ่า EV/EBITDA 10.9x 

ช่วงมลูคา่กจิการ 295,117.1 - 388,885.9 

ช่วงมลูคา่ส่วนของผูถ้อืหุน้ 157,985.1 - 251,753.9 
หมายเหตุ (1) รวมสว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทนุในการรว่มคา้และบรษิทัร่วม 

สรปุการประเมินมูลค่าของบริษทัฯ จากอตัราส่วน EV/EBITDA 

ประมาณการ 2565 

หน่วย ลา้นบาท (เวน้แต่ระบุเป็นอยา่งอื่น) 

สมมติฐาน 

ประมาณการ EBITDA 13,862.3 

ผลการประเมิน 

คา่สงู EV/EBITDA 14.4x 

คา่เฉลีย่ EV/EBITDA 12.7x 

คา่ต ่า EV/EBITDA 10.9x 

ช่วงมลูคา่กจิการ 151,586.2 - 199,750.3 

ช่วงมลูคา่ส่วนของผูถ้อืหุน้ 142,165.7 - 190,329.8 

ช่วงมลูคา่หุน้ (บาท) 29.6 - 39.7 

ช่วงของจ านวนหุ้นออกใหม่ของบริษทัฯ จากการประเมินมูลค่าด้วยอตัราส่วน EV/EBITDA 

ช่วงมลูคา่ส่วนของผูถ้อืหุน้ของ CPRD (ลา้นบาท) 295,117.1 - 388,885.9 

ช่วงมลูคา่หุน้ของบรษิทัฯ (บาท) 29.6 - 39.7 

ช่วงของจ านวนหุ้นออกใหม่ของบริษทัฯ (ล้านหุ้น) 5,334.1 - 6,349.1 

4.8. วิธีเปรียบเทียบกบัรายการซ้ือขายกิจการท่ีผา่นมา (Precedent Transaction Comparable Approach) 

วิธีการเปรียบเทียบกับรายการซื้อขายกิจการที่ผ่านมาเป็นการประเมินมูลค่าของหุ้นของบริษัทโดยใช้การ

เปรียบเทียบกบัรายการซื้อขายบริษัทในอุตสาหกรรมค้าปลีกในอดีต ซึ่งได้คดัเลือกรายการซื้อขายบริษัทใน

อุตสาหกรรมคา้ปลกีทีม่ธีุรกจิเกีย่วกบั ไฮเปอรม์าเกต็ ซูเปอรม์าเกต็ และรา้นคา้ปลกีขนาดเลก็ในอดตี โดยจะรวม
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รายการการซือ้ขายทีม่มีูลค่ามากกว่า 1,000.0 ลา้นเหรยีญสหรฐั ทีเ่กดิขึน้ในภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิก รายละเอยีด

ของรายการซือ้ขายในอดตีสามารถสรุปไดด้งัตารางต่อไปนี้ 

 

การประเมินมูลค่าของ CPRD จากอตัราส่วน P/E 

 ปี 2563 

หน่วย ลา้นบาท (เวน้แต่ระบุเป็นอยา่งอื่น)  

สมมติฐาน  

ก าไรสทุธ ิ 1,778.0 

ผลการประเมิน   

คา่สงู P/E  38.0x 

คา่เฉลีย่ P/E 34.6x 

คา่ต ่า P/E 31.1x 

ช่วงมลูคา่ส่วนของผูถ้อืหุน้ 55,292.2 - 67,579.4 

สรปุการประเมินมูลค่าของบริษทัฯ จากอตัราส่วน P/E 

 
ย้อนหลงั 12 เดือนจาก  

ไตรมาส 2 ปี 2564 

หน่วย ลา้นบาท (เวน้แต่ระบุเป็นอยา่งอื่น)  

สมมติฐาน  

ก าไรสทุธ ิ 6,723.1 

ผลการประเมิน   

คา่สงู P/E  38.0x 

คา่เฉลีย่ P/E 34.6x 

คา่ต ่า P/E 31.1x 
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ย้อนหลงั 12 เดือนจาก  

ไตรมาส 2 ปี 2564 

ช่วงมลูคา่ส่วนของผูถ้อืหุน้ 209,074.6 - 255,535.7 

ช่วงมลูคา่หุน้ (บาท) 43.6 - 53.2 

ช่วงของจ านวนหุ้นออกใหม่ของบริษทัฯ จากการประเมินมูลค่าด้วยอตัราส่วน P/E 

ช่วงมลูคา่ส่วนของผูถ้อืหุน้ของ CPRD (ลา้นบาท) 55,292.2 - 67,579.4 

ช่วงมลูคา่หุน้ของบรษิทัฯ (บาท) 43.6 - 53.2 

ช่วงของจ านวนหุ้นออกใหม่ของบริษทัฯ (ล้านหุ้น) 1,269.4 

สรปุการประเมินมูลค่าของ CPRD จากอตัราส่วน EV/EBITDA 

 ปี 2563 

หน่วย ลา้นบาท (เวน้แต่ระบุเป็นอยา่งอื่น)  

สมมติฐาน  

EBITDA(1) 21,505.0 

ผลการประเมิน   

คา่สงู EV/EBITDA  17.4x 

คา่เฉลีย่ EV/EBITDA  15.9x 

คา่ต ่า EV/EBITDA  14.3x 

ช่วงมลูคา่กจิการ 306,801.1 - 374,979.1 

ช่วงมลูคา่ส่วนของผูถ้อืหุน้ 169,669.1 - 237,847.1 
หมายเหตุ (1) รวมสว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทนุในการรว่มคา้และบรษิทัร่วม 

สรปุการประเมินมูลค่าของบริษทัฯ จากอตัราส่วน EV/EBITDA 

 
ย้อนหลงั 12 เดือนจาก  

ไตรมาส 2 ปี 2564 

หน่วย ลา้นบาท (เวน้แต่ระบุเป็นอยา่งอื่น)  

สมมติฐาน  

EBITDA 12,706.9 

ผลการประเมิน   

คา่สงู EV/EBITDA  17.4x 

คา่เฉลีย่ EV/EBITDA  15.9x 

คา่ต ่า EV/EBITDA  14.3x 

ช่วงมลูคา่กจิการ 181,283.0 - 221,568.2 

ช่วงมลูคา่ส่วนของผูถ้อืหุน้ 171,862.5 - 212,147.6 

ช่วงมลูคา่หุน้ (บาท) 35.8 - 44.2 
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ช่วงของจ านวนหุ้นออกใหม่ของบริษทัฯ จากการประเมินมูลค่าด้วยอตัราส่วน EV/EBITDA 

ช่วงมลูคา่ส่วนของผูถ้อืหุน้ของ CPRD (ลา้นบาท) 169,669.1 - 237,847.1 

ช่วงมลูคา่หุน้ของบรษิทัฯ (บาท) 35.8 - 44.2 

ช่วงของจ านวนหุ้นออกใหม่ของบริษทัฯ (ล้านหุ้น) 4,738.7 - 5,381.5 

 

4.9. วิธีมูลค่าทางบญัชีและวิธีปรบัปรงุมูลค่าทางบญัชี (Book Value and Adjusted Book Value Approaches) 

การประเมนิมลูค่ายุตธิรรมของหุน้สามญัดว้ยวธินีี้ จะพจิารณามลูค่าสนิทรพัย ์หกัดว้ยหนี้สนิของบรษิทั โดยอา้งองิ

จากมูลค่าตามบญัชตีามขอ้มูลทางการเงนิรวมเสมอืนสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ของ CPRD และงบการเงนิ

ระหว่างกาลส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2564 ของบรษิทัฯ โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

สรปุการประเมินมูลค่าของ CPRD  

 ปี 2563 

หน่วย ลา้นบาท (เวน้แต่ระบุเป็นอยา่งอื่น)  

ทุนเรอืนหุน้ 199,475 

ก าไร (ขาดทุน) สะสม 10,112 

ผลต่างจากการปรบัปรุงงบเสมอืน (12,066) 

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้อืหุน้ 61 

มลูค่าส่วนของผู้ถือหุ้น 197,582 

 

สรปุการประเมินมูลค่าของบริษทัฯ  

 ไตรมาส 2 ปี 2564 

หน่วย ลา้นบาท (เวน้แต่ระบุเป็นอยา่งอื่น)  

ทุนจดทะเบยีน 2,400.0 

ทุนทีอ่อกและช าระแลว้ 2,400.0 

สว่นเกนิ (ต ่ากวา่) มลูคา่หุน้ 3,290.2 

สว่นเกนิ (ต ่ากวา่) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงสดัสว่นการถอื

หุน้ในบรษิทัยอ่ย 
(20.0) 

ก าไรสะสมจดัสรรแล้ว - ส ารองตามกฎหมาย 240.0 

ก าไร (ขาดทุน) สะสมยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 16,652.2 

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้อืหุน้ (188.2) 

มลูค่าส่วนของผู้ถือหุ้น 22,374.2 

มลูค่าหุ้น (บาท) 4.7 
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ช่วงของจ านวนหุ้นออกใหม่ของบริษทัฯ จากการประเมินมูลค่าด้วยวิธีมูลค่าตามบญัชี 

ช่วงมลูคา่ส่วนของผูถ้อืหุน้ของ CPRD (ลา้นบาท) 197,582 

ช่วงมลูคา่หุน้ของบรษิทัฯ (บาท) 4.7 

ช่วงของจ านวนหุ้นออกใหม่ของบริษทัฯ (ล้านหุ้น) 42,387.8 

อย่างไรกด็ ีเนื่องจาก CPRD และบรษิทัฯ ไม่มกีารจดัท ารายงานการประเมนิสนิทรพัยโ์ดยทีผู่ป้ระเมนิราคาอสิระ 

ที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระจงึไม่ได้ท าการค านวณมูลค่ายุติธรรมโดยวธิปีรบัปรุงมูลค่าหุ้นตามบญัช ี(Adjusted 

Book Value Approach)  

4.10. การเปรียบเทียบราคาตลาดถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนัก (Historical Trading Price) 

ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดค้ านวณราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนัก (Volume Weighted Average Price “VWAP”) ใน

ตลท. ยอ้นหลงั 15 วนั 30 วนั 60 วนั 90 วนั 180 วนั และ 365 วนั ถงึวนัที ่30 สงิหาคม 2564 (หนึ่งวนัก่อนมขีา่ว

เกีย่วกบัการเขา้ท าธุรกรรม) พบว่าราคาหุน้อยู่ในช่วง 38.1 – 41.1 บาทต่อหุน้ โดยมกีารซือ้ขายประมาณ 66.0 – 

568.3 ลา้นหุน้ต่อวนั หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 0.04 – 0.29 ของปรมิาณหุน้จดทะเบยีนทัง้หมดของบรษิทัฯ โดย CPRD 

ไม่ไดม้กีารซือ้ขายอยู่ในตลาดหลกัทรพัยใ์ด ๆ จงึไม่มรีาคาตลาดส าหรบัเปรยีบเทยีบ 

ช่วงเวลา(1) 

ปริมาณซ้ือขาย

เฉล่ียต่อวนั (พนั

หุ้น) 

มลูค่าซ้ือขายเฉล่ีย

ต่อวนั (ล้านบาท) 

VWAP (บาทต่อ

หุ้น) 

ร้อยละของปริมาณ

ซ้ือขายเฉล่ียต่อวนั 

เทียบกบัปริมาณ

หุ้นจดทะเบียน(2) 

ณ วนัที ่30 สงิหาคม 

2564 13,815.1 568.3 41.1 0.29 

15 วนัซือ้ขาย 5,691.6 224.9 39.5 0.12 

30 วนัซือ้ขาย 3,283.6 128.4 39.1 0.07 

60 วนัซือ้ขาย 2,276.0 88.0 38.6 0.05 

90 วนัซือ้ขาย 2,051.1 78.1 38.1 0.04 

180 วนัซือ้ขาย 2,014.3 76.7 38.1 0.04 

365 วนัซือ้ขาย 1,708.4 66.0 38.6 0.04 
ทีม่า: SETSMART 

หมายเหตุ: (1) ชว่งเวลาซือ้ขายตัง้แต่ 30 สงิหาคม 2564 ซึง่เป็นวนัซือ้ขายสุดทา้ยก่อนขา่วเกีย่วกบัการเขา้ท าธุรกรรม 

(2) ปรมิาณหุน้จดทะเบยีนทัง้หมด 4,800.0 ลา้นหุน้



76 

4.11. การเปรียบเทียบมูลค่าหุ้นเป้าหมายท่ีประเมินโดยนักวิเคราะหห์ลกัทรพัย ์(Research Analysts Consensus) 

ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดร้วมรวบประมาณการมลูค่าหุน้เป้าหมายของบรษิทัฯ จากบทวเิคราะหท์ีอ่อกระหว่าง

เดอืนสงิหาคม 2564 มูลค่าเป้าหมายของนักวเิคราะห์อยู่ระหว่าง 41.0 บาท ต่อหุ้น ถึง 49.5 บาท ต่อหุ้น โดยมี

ค่าเฉลีย่อยู่ที ่45.6 บาทต่อหุน้ และเนื่องจาก CPRD ไม่ไดม้กีารซือ้ขายอยู่ในตลาดหลกัทรพัยใ์ด ๆ จงึไม่มมีูลค่า

หุน้เป้าหมายทีป่ระเมนิโดยนกัวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์ 

วนัท่ี บริษทัท่ีออกบทวิเคราะห์ 
มลูค่ายติุธรรม 

(บาทต่อหุ้น) 

ส.ค. 2564 A 41.0 

ส.ค. 2564 B 46.0 

ส.ค. 2564 C 44.6 

ส.ค. 2564 D 45.0 

ส.ค. 2564 E 43.0 

ส.ค. 2564 F 45.0 

ส.ค. 2564 G 48.0 

ส.ค. 2564 H 46.5 

ส.ค. 2564 I 48.0 

ส.ค. 2564 J 49.5 

ส.ค. 2564 K 44.5 

ต า่สุด 41.0 

ค่าเฉล่ีย 45.6 

สูงสุด 49.5 
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4.12. สรุปผลการประเมนิช่วงการออกหุน้ใหม่ของบรษิทัฯ ทีเ่หมาะสม 

ส าหรบัความสมเหตุสมผลดา้นราคาทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดป้ระเมนิมูลค่าของ CPRH และมลูค่าของบรษิทัฯ 

ดว้ยวธิกีารต่าง ๆ เพื่อหาช่วงของจ านวนหุน้ออกใหมข่องบรษิทัฯ ทีเ่หมาะสมส าหรบัการเขา้ท าธุรกรรมการรบัโอน

กจิการทัง้หมดของ CPRH ทัง้นี้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ มีความเหน็ว่า การประเมินมูลค่าปัจจุบนัของ

กิจการด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของกระแสเงินสด (DCF) เป็นวิธีการประเมินมูลค่าท่ีมีความเหมาะสม 

เน่ืองจากสามารถสะทอ้นผลประกอบการในอนาคตทีภ่ายใตแ้ผนธุรกจิและสมมตฐิานต่าง ๆ ทีม่คีวามสมเหตุสมผล

ของทัง้ CPRH และบรษิัทฯ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้ท าการประเมินช่วงของจ านวนหุ้นออกใหม่ของ

บริษัทฯ ท่ีเหมาะสมพบว่าอยู่ในช่วง 4,937.3 – 5,400.4 ล้านหุ้น เมื่อเปรียบเทียบกบัจ านวนหุ้นออกใหม่

ส าหรบัการเข้าท าธุรกรรมท่ี 5,010.3 ล้านหุ้น พบว่าอยู่ในช่วงดงักล่าว ดงันัน้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมี

ความเหน็ว่าจ านวนหุ้นท่ีออกใหมใ่นการเข้าท าธรุกรรมมีความเหมาะสม 
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สรปุความเหน็ของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 

ควำมสมเหตุสมผลและประโยชน์ในกำรเขำ้ท ำรำยกำร 

การเขา้ท าธุรกรรมครัง้นี้ เป็นโอกาสในการประสานรวมศกัยภาพของรูปแบบรา้นคา้ทีเ่กือ้หนุนกนัทัง้ในรปูแบบคา้

ปลีกและค้าส่ง การใช้ประโยชน์ร่วมกนัของระบบนิเวศน์ทางธุรกิจ ทัง้ในส่วนของเครือข่ายสาขา เทคโนโลยี 

ระบบโลจิสติกส์ และฐานลูกค้า เพื่อเสริมสร้างความแขง็แกร่งและการเติบโตอย่างยัง่ยนืของกลุ่มบริษัท และ

ส่งเสรมิใหบ้รษิทัฯ สามารถน าเสนอสนิคา้และบรกิารใหแ้ก่ลูกคา้ทุกกลุ่มในระบบห่วงโซ่อุปทานของสนิคา้อุปโภค

บรโิภค โดยการเชื่อมโยงทุกภาคส่วนเขา้ด้วยกนัตัง้แต่ ผู้ผลติ ภาคธุรกจิต่าง ๆ  ตลอดจนผู้บรโิภค ส่งเสรมิให้

สนิคา้อุปโภคบรโิภคสามารถเขา้ถงึไดง้่ายขึน้ และเพิม่โอกาสในการใหก้ารสนบัสนุนผูผ้ลติรายย่อย และกลุ่มธุรกจิ

ขนาดกลางและเลก็ ภายในประเทศ อาท ิการส่งเสรมิใหผู้ผ้ลติรายย่อย และกลุ่ม SME ภายในประเทศ มกีารขาย

และสง่ออกสนิคา้ไปยงัตลาดต่างประเทศ อนัรวมไปถงึการสรา้งงานสรา้งอาชพี และใหก้ารสนบัสนุนในดา้นต่าง ๆ 

ใหผู้ป้ระกอบการภายในประเทศมกีารเตบิโตอย่างยัง่ยนื เพื่อเป็นแรงขบัเคลื่อนทีส่ าคญัทางเศรษฐกจิของประเทศ 

ทางทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระจงึเหน็ว่าการเขา้ท าธุรกรรมดงักล่าวมคีวามสมเหตุสมผลและก่อให้เกดิประโยชน์

และสรา้งมลูค่าในระยะยาวต่อธุรกจิของบรษิทัฯ และผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิทัฯ  

ควำมเหมำะสมของจ ำนวนหุน้ทีอ่อกใหม่ 

ส าหรบัความสมเหตุสมผลดา้นราคาทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดป้ระเมนิมูลค่าของ CPRH และมลูค่าของบรษิทัฯ 

ดว้ยวธิกีารต่าง ๆ เพื่อหาช่วงของจ านวนหุน้ออกใหมข่องบรษิทัฯ ทีเ่หมาะสมส าหรบัการเขา้ท าธุรกรรมการรบัโอน

กจิการทัง้หมดของ CPRH ทัง้นี้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ มคีวามเหน็ว่า การประเมนิมูลค่าปัจจุบนัของกจิการ

ดว้ยวธิมีลูค่าปัจจุบนัสุทธขิองกระแสเงนิสด (DCF) เป็นวธิกีารประเมนิมลูค่าทีม่คีวามเหมาะสม เนื่องจากสามารถ

สะทอ้นผลประกอบการในอนาคตทีภ่ายใต้แผนธุรกจิและสมมตฐิานต่าง ๆ ทีม่คีวามสมเหตุสมผลของทัง้ CPRH 

และบรษิัทฯ ที่ปรกึษาทางการเงนิอิสระได้ท าการประเมนิช่วงของจ านวนหุ้นออกใหม่ของบรษิัทฯ ที่เหมาะสม

พบว่าอยู่ในช่วง 4,937.3 – 5,400.4 ลา้นหุน้ เมื่อเปรยีบเทยีบกบัจ านวนหุน้ออกใหม่ส าหรบัการเขา้ท าธุรกรรมที่ 

5,010.3 ลา้นหุน้ พบว่าอยู่ในช่วงดงักล่าว ดงันัน้ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระมคีวามเหน็ว่าจ านวนหุน้ทีอ่อกใหม่ใน

การเขา้ท าธุรกรรมมคีวามเหมาะสม 

ควำมเพยีงพอของเงนิทุนหมุนเวยีน 

ส าหรับความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน การเข้าท าธุรกรรมนี้ บริษัทฯ จะท าการออกหุ้นใหม่เพื่อ ช าระ

ค่าตอบแทนการรบัโอนกจิการทัง้หมด ซึง่จะไม่มผีลกระทบต่อสถานะเงนิสดและสภาพคล่องของบรษิทัฯ ดงันัน้ที่

ปรกึษาทางการเงนิอสิระจงึมคีวามเหน็ว่าบรษิทัฯ มเีงนิทุนหมุนเวยีนเพยีงพอส าหรบัการเขา้ท าธุรกรรม 

เงือ่นไขบงัคบัก่อน 

ในส่วนของเงื่อนไขบงัคบัก่อน การเขา้ท าธุรกรรมจะเกดิขึน้ไดต้้องไดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการและผูถ้อืหุน้

ของบรษิัทที่เกี่ยวขอ้งทัง้หมด ได้รบัอนุมตัิจากส านักงาน ก.ล.ต. ในการเสนอขายหุ้นแบบ Private Placement 

ให้แก่ CPRH และได้รบัความยนิยอม อนุญาต ตกลง หรอืการผ่อนผนัจากลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ทางการเงนิ หรอื

คู่สญัญาทีเ่ป็นบุคคลภายนอกของบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกรรมครัง้นี้ ซึง่เงื่อนไขดงักล่าวทางทีป่รกึษาทางการเงนิ

อสิระเหน็ว่าเป็นเงื่อนไขปกตสิ าหรบัธุรกรรมลกัษณะน้ี  
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ส าหรบัเงื่อนไขทีบ่รษิทัฯ จะต้องลงนามในหนงัสอืค ้าประกนัหนี้สนิของ CPRD นัน้ ทางทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ

เห็นว่าภายหลังการเข้าท าธุรกรรม CPRD จะมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ทัง้นี้จากการที่ CPRD มี

ทรพัย์สนิหลกัคอืเงนิลงทุนใน Lotus TH และ Lotus MY ไม่ได้มทีรพัยส์นิอื่น หรอืด าเนินธุรกจิที่ CPRD การค ้า

ประกนัดงักล่าวจงึเป็นลกัษณะการค ้าประกนัจากบรษิทัแม่ใหก้บับรษิทัย่อยทีไ่ม่ไดม้กีารด าเนินงานทางธุรกจิ ซึง่ที่

ปรกึษาทางการเงนิอสิระเหน็ว่าเป็นแนวทางปฏบิตัิที่เป็นปกต ิที่ปรกึษาจงึเหน็ว่าเงื่อนไขบงัคบัก่อนการเขา้ท า

ธุรกรรมดงักล่าวมคีวามเหมาะสม 

ในการนี้ ทีป่รกึษาการเงนิอสิระมคีวามเหน็ว่าการเขา้ท าธุรกรรมรบัโอนกจิการจาก CPRH เป็นธุรกรรมทีม่คีวาม

เหมาะสมและผูถ้อืหุน้ควรอนุมตักิารเขา้ท าธุรกรรมดงักล่าว ทัง้นี้ ในการพจิารณาการเขา้ท าธรุกรรม ผูถ้อืหุน้ควร

พจิารณาขอ้มูล ความเหน็ และรายละเอยีดต่าง ๆ ในการจดัท าความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระที่กล่าว

มาแล้วข้างต้น รวมถึงควรพิจารณาขอ้ดีและขอ้เสยีของการเขา้ท าธุรกรรมในครัง้นี้ประกอบการพิจารณาด้วย 

อย่างไรกต็าม การตดัสนิในอนุมตัหิรอืไม่อนุมตักิารเขา้ท าธุรกรรมในครัง้นี้ขึน้อยู่กบัดุลพนิิจของผูถ้อืหุน้เป็นส าคญั 
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เอกสารแนบ 1

1 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ1 

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

CPRD เป็นผู้ประกอบการชัน้น าในธุรกิจค้าปลีกสินค้าอปุโภคบริโภคซึง่มีรูปแบบร้านค้าที่หลากหลาย และมี

ธุรกิจบริหารพืน้ที่เช่าในศนูย์การค้าในประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย ส าหรับในประเทศไทย CPRD ด าเนินธุรกิจ

หลักผ่านบริษัทย่อยคือ Ek-Chai โดย CPRD เป็นผู้ น าในธุรกิจค้าปลีกที่มีช่องทางจัดจ าหน่ายหลายรูปแบบเมื่อ

พิจารณาทัง้ในด้านพืน้ท่ีร้านค้าและสว่นแบง่การตลาด โดย ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2564 CPRD มีร้านค้าปลกีจ านวน 

2,094 แหง่ทัว่ประเทศไทย ประกอบด้วยร้านไฮเปอร์มาร์เก็ต 219 แหง่ ซูเปอร์มาร์เก็ต 196 แหง่ และมินิซูเปอร์มาร์เก็ต 

1,679 แห่ง โดย CPRD ได้วางรากฐานธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทยอย่างมัน่คงด้วยระบบห่วงโซ่อุปทาน (supply 

chain) ภายในประเทศที่แข็งแกร่ง และระบบการกระจายสินค้าและเครือข่ายงานด้านโลจิสติกส์  (distribution and 

logistics network) ที่มีประสิทธิภาพ ทัง้นี ้CPRD ยงัมีความแข็งแกร่งของคณุค่าของตราสินค้า (brand equity) และ

แผนการลงทนุในโครงการเชิงกลยทุธ์ที่ส าคญัตา่ง ๆ อยา่งตอ่เนื่องอีกด้วย

นอกจากนี ้CPRD ยงัเป็นผู้น าในธุรกิจบริหารพืน้ที่เช่าในศนูย์การค้าในประเทศไทยเมื่อพิจารณาจากจ านวน

ศนูย์การค้า ผา่นการด าเนินงานของบริษัทยอ่ยคือ Ek-Chai โดย ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2564 ธุรกิจบริหารพืน้ท่ีเช่าใน

ศนูย์การค้าของ CPRD ในประเทศไทยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

• การบริหารพืน้ที่เช่าในศนูย์การค้า 196 แห่ง (ไม่รวมศนูย์การค้าที่มีการลงทนุโดย กองทนุรวม LPF จ านวน

23 แห่งดังที่จะถูกกล่าวถึงด้านล่างนี )้ ซึ่งมีพืน้ที่ให้เช่าสุทธิถาวร (permanent net lettable area) รวม

ประมาณ 715,000 ตร.ม. โดยมีร้านไฮเปอร์มาร์เก็ตของ CPRD เป็นร้านค้าหลกั โดยในจ านวนศนูย์การค้า

ทัง้หมด CPRD ถือกรรมสทิธ์ิในท่ีดินและสิง่ปลกูสร้างท่ีเป็นท่ีตัง้ของศนูย์การค้าจ านวน 61 แหง่ (freehold)

• อตัราการเช่าพืน้ที่ (occupancy rate) ของศนูย์การค้าอยู่ที่ประมาณร้อยละ 90 โดยค านวณจากพืน้ที่ให้เช่า

สทุธิถาวร (permanent net lettable area) และ

• CPRD ถือหน่วยลงทุนร้อยละ 25 ในกองทุนรวม LPF ผ่านบริษัทย่อย Ek-Chai ซึ่งลงทุนในศูนย์การค้า 23

แหง่ทัว่ประเทศไทย ซึง่มีพืน้ท่ีให้เช่าสทุธิถาวร (permanent net lettable area) รวมประมาณ 337,000 ตร.ม.

นอกจากนี ้CPRD ยงัเป็นผู้ประกอบการชัน้น าในธุรกิจร้านค้าปลีกและธุรกิจบริหารพืน้ที่เช่าในศนูย์การค้าใน

ประเทศมาเลเซียผ่านทางบริษัทย่อยคือ Lotus MY โดย ณ วนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2564 CPRD มีร้านไฮเปอร์มาร์เก็ต 

46 แห่ง และซูเปอร์มาร์เก็ต 16 แห่งในคาบสมทุรมาเลเซีย (Peninsula Malaysia) ทัง้นี ้ธุรกิจค้าปลีกของ CPRD ใน

ประเทศมาเลเซียมีระบบห่วงโซ่อปุทาน (supply chain) ที่มัน่คง และระบบการกระจายสินค้าและเครือข่ายงานด้าน 

โลจิสติกส์ (distribution and logistics network) ที่มีประสทิธิภาพ รวมถึงความแข็งแกร่งของคณุคา่ตราสนิค้า (brand 

equity) และมีแผนการลงทนุในโครงการเชิงกลยทุธ์ที่ส าคญัตา่ง ๆ อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกบัธุรกิจค้าปลีกของ  CPRD 

ในประเทศไทย 

1 เนื่องจากตวัเลขที่น าเสนอในเอกสารฉบบันีอ้าจมีการปัดเศษ (rounding) ผลรวมของตวัเลขแต่ละรายการอาจมีค่าไม่เท่ากบัผลรวมที่ปรากฎ

ในเอกสารฉบบันี ้ 
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ณ วันที่  28 กุมภาพันธ์ 2564 ธุรกิจบริหารพืน้ที่ เช่าในศูนย์การค้าของ CPRD ในประเทศมาเลเซีย

ประกอบด้วย 

• การบริหารพืน้ท่ีเช่าในศนูย์การค้า 57 แหง่ คิดเป็นพืน้ท่ีให้เช่าสทุธิถาวร (permanent net lettable area) รวม

ประมาณ 296,000 ตร.ม. โดยในจ านวนศนูย์การค้าทัง้หมด CPRD ถือกรรมสิทธ์ิ (freehold) หรือมีสิทธิการ

เช่าจากรัฐบาลมาเลเซีย (leasehold)2 จ านวน 40 แหง่ และ

• อัตราการเช่าพืน้ที่ (occupancy rate) อยู่ที่ประมาณร้อยละ 92 โดยค านวณจากพืน้ที่ให้เช่าสุทธิถาวร

(permanent net lettable area)

ส าหรับปีสิน้สุด และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยอ้างอิงจากข้อมูลทางการเงินเสมือน (pro forma

financial information) CPRD มีรายได้จากการขายจ านวน 197,460 ล้านบาท รายได้จากการให้เช่าและให้บริการ

จ านวน 11,188 ล้านบาท และสนิทรัพย์รวมจ านวน 406,640 ล้านบาท3   

การพัฒนาการที่ผ่านมา  

การเขา้ซ้ือทรพัย์สินจาก CPFT 

• เมื่อวนัที่ 31 พฤษภาคม 2564 CPRD ได้เข้าท าสญัญากบับริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิง้ จ ากัด (“CPFT”) ซึ่งเป็น

บริษัทย่อยทางอ้อมของ CPF ผ่านบริษัทย่อย Ek-Chai เพื่อซือ้ทรัพย์สินบางส่วน รวมถึงอุปกรณ์ในการจดั

จ าหน่าย ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ ทรัพย์สินและข้อมลูอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง โดย CPRD ตกลงจ่ายค่าตอบแทน

เป็นจ านวนประมาณ 862 ล้านบาท ทัง้นี ้CPRD ตัง้ใจที่จะน าทรัพย์สินดังกล่าวมาใช้สนบัสนุนธุรกิจของ

CPRD

ผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 

• ผลกระทบโดยทัว่ไป: ประเทศไทยและประเทศมาเลเซียได้ประสบ และยงัคงประสบกบัการแพร่ระบาดของ

โรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 หลายระลอก รวมถึงมีการพบเชือ้ COVID-19 สายพนัธุ์ใหม่

โดยการแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้สง่ผลกระทบตอ่เศรษฐกิจครัง้ใหญ่ทัง้ในระดบัโลก และระดบัภมูิภาค

รวมถึงในประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย ซึง่รัฐบาลไทยและรัฐบาลมาเลเซียได้ประกาศใช้มาตรการตา่ง ๆ

เพื่อควบคมุการแพร่ระบาดของ COVID-19 เช่น การปิดสถานประกอบการเป็นการชัว่คราว การลดระยะเวลา

ท าการ การปิดพืน้ท่ีที่มีความเสีย่งสงูตอ่การแพร่ระบาด การใช้มาตรการจ ากดัการเดินทาง การระงบักิจกรรม

2 ภายใต้กฎหมายประเทศมาเลเซีย กรรมสิทธ์ิ (freehold) หมายถงึ สิทธิในการใช้ที่ดินจากรัฐบาลประเทศมาเลเซียโดยผู้ ถือกรรมสิทธ์ิสามารถ

ถือครองและใช้ที่ดินได้โดยไม่มีก าหนดระยะเวลา และ สิทธิการเช่า ( leasehold) หมายถึง สิทธิในการใช้ที่ดินจากรัฐบาลประเทศมาเลเซีย

โดยมีก าหนดระยะเวลาไม่เกิน 99 ปี โดยผู้ ถือครองที่ดินสามารถใช้ที่ดินจนกว่าจะหมดอายสุญัญาเช่า และหากไม่มีการขยายอายหุรือต่อ

อายสุญัญาเช่า ผู้ครอบครองท่ีดินจะต้องคืนท่ีดินดงักล่าวให้แก่ทางรัฐบาลประเทศมาเลเซีย โดยท่ีทัง้กรรมสิทธ์ิ (freehold) และสิทธิการเช่า 

(leasehold) สามารถท าการโอนได้ 

3 เว้นแต่จะระบไุว้เป็นอย่างอื่น ข้อมลูทางการเงินเสมือน (pro forma financial information) ของ CPRD นัน้ได้ท าขึน้บนสนันิษฐานว่า CPRD 

ได้มีการเข้าซือ้กิจการของ Lotus TH Ek-Chai และ Lotus MY ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 นอกเหนือจากนี ้แม้ว่ารอบปีบญัชีของ CPRD จะ

สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม แต่งบการเงินของ Lotus TH และ Lotus MY นัน้มีรอบปีบญัชีวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ จนถงึ 28 กมุภาพนัธ์ 2564 ดงันัน้ 

ข้อมลูที่น าเสนอในเอกสารฉบบันีส้ าหรับ Lotus TH และ Lotus MY เป็นไปตามรอบปีบญัชีของ Lotus TH และ Lotus MY ที่สิน้สดุวนัที่ 29 

กมุภาพนัธ์ 2563 และ 28 กมุภาพนัธ์ 2564   
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ทางธุรกิจ การก าหนดข้อบงัคบัในเร่ืองการกักตวัและการเว้นระยะห่างทางสงัคม และการห้ามจัดกิจกรรม

ขนาดใหญ่ โดยมาตรการต่าง ๆ ดงักล่าวส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย

อย่างมีนยัส าคญั ตลอดจนภาคการผลิตและห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) และการด าเนินงานของบริษัท

ต่าง ๆ ทัง้ในประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย ซึ่งรวมถึงบริษัทฯ ด้วย ส าหรับประเทศไทยนัน้ แม้ว่าใน

ช่วงแรกของการแพร่ระบาดจะได้รับผลกระทบที่มีความรุนแรงน้อยกว่าในประเทศอื่น  ๆ อย่างไรก็ตาม 

การแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ตัง้แต่เดือนธันวาคม 2563 สง่ผลให้มีการปิดร้านค้า ซึ่งพืน้ที่เช่า

ในศูนย์การค้าบางส่วนหรือทัง้หมดของ CPRD ในหลายพืน้ที่ได้รับผลกระทบในช่วงเวลาดงักล่าว อีกทัง้ 

มาตรการดงักล่าวยงัท าให้เกิดการหยุดชะงักของการด าเนินธุรกิจตามปกติทัง้ภายในและภายนอกพืน้ที่ที่

ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 และส่งผลทางลบในด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะใน

อตุสาหกรรมการเดินทางและท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยมีการปิดการให้บริการของโรงแรม ร้านอาหาร 

และสายการบินทัว่ประเทศ อย่างไรก็ดี คณะผู้บริหารของ CPRD ได้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

และให้ความร่วมมือกบัทางรัฐบาลท้องถ่ินในการด าเนินการให้มีการจดัจ าหน่ายอาหารเพื่อการบริโภคอยา่ง

เพียงพอ เพื่อลดผลกระทบตอ่ธุรกิจของ CPRD ให้มากที่สดุเทา่ที่จะสามารถกระท าได้  

• มาตรการของ CPRD: CPRD ได้มีการใช้มาตรการต่าง ๆ  เพื่อป้องกนัพนกังานและลกูค้าจากการแพร่ระบาด

ของ COVID-19 รวมถึงเพื่อปอ้งกนัผลกระทบจากการแพร่ระบาด โดยมีมาตรการดงัตอ่ไปนี ้

• การใช้มาตรการด้านความปลอดภยัที่เข้มงวด เช่น การฆ่าเชือ้ท าความสะอาดอย่างสม ่าเสมอ และ

การเว้นระยะหา่งทางสงัคมทัง้ในร้านค้า ศนูย์กระจายสนิค้า และส านกังานทกุแหง่

• การจดัหาอปุกรณ์ปอ้งกนัให้แก่พนกังาน

• การปรับกระบวนการท างานและให้พนกังานกลุ่มต่าง ๆ ปฏิบตัิงานจากบ้าน (Work from Home)

เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชือ้ โดยไม่กระทบต่อการด าเนินงานและประสิทธิภาพการท างานอยา่ง

มีนยัส าคญั

• การจดัท าประกนัภยั COVID-19 ให้แก่พนกังานในประเทศไทยที่มีความเสีย่งสงู

• การให้ความช่วยเหลอืเพิ่มเตมิแก่พนกังาน รวมถึงการแจกจา่ยคปูองเงินสดให้พนกังานเพื่อซือ้สนิค้า

ที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวนัจากร้านค้าของ CPRD และ

• การพยายามที่จะไม่เลิกจ้างพนกังาน และในขณะเดียวกนัยงัได้มีการจ้างพนกังานเพิ่มในบางครัง้

ระหว่างช่วงเวลาที่มีการแพร่ระบาดของ COVID-19 นอกจากนี ้CPRD ยังให้ค่าตอบแทนพิเศษ

ส าหรับพนักงานที่ท างานอยู่ภายในร้านค้าที่ต้องพบกับลูกค้า เพื่อตอบแทนความทุ่มเทในการ

ท างานของพนกังานในการให้บริการลกูค้าของ CPRD ในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19

• ผลกระทบต่อธุรกิจของ CPRD และการด าเนินการเพ่ิมเติม: มาตรการควบคมุการแพร่ระบาดของภาครัฐ

ประกอบกับการหยุดชะงกัของธุรกิจในประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย มีผลกระทบต่อธุรกิจของ  CPRD

ดงัตอ่ไปนี ้

• มาตรการของรัฐบาลในการปิดพืน้ท่ีและหยดุกิจกรรม (ลอ็กดาวน์) และจ ากดัการด าเนินธุรกิจสง่ผล

กระทบต่อเวลาเปิดท าการของร้านค้าของ CPRD และปริมาณลกูค้าที่เข้าใช้บริการร้านค้า ซึ่งสง่ผล

ให้ CPRD ต้องด าเนินมาตรการด้านความปลอดภยัตา่ง ๆ อยา่งไรก็ดี ร้านค้าปลกีและศนูย์กระจาย

สินค้าของ CPRD ยงัคงสามารถเปิดท าการได้ เนื่องจากรัฐบาลได้มีการยกเว้นให้ธุรกิจที่เก่ียวข้อง
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กบัการจ าหนา่ยผลติภณัฑ์อาหารและซูเปอร์มาร์เก็ตยงัคงสามารถเปิดท าการในช่วงเวลาดงักลา่วได้ 

อย่างไรก็ตาม ในช่วงล็อกดาวน์ของประเทศไทยนัน้รัฐบาลได้มีการห้ามการจ าหน่ายสินค้าที่ไม่

จ าเป็น (non-essential goods) เช่น เสือ้ผ้า เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ซึ่งกระทบต่อ

ยอดขายของสนิค้าประเภทดงักลา่วของ CPRD นอกจากนี ้รัฐบาลยงัออกโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ

ที่มุ่งช่วยเหลือร้านค้าปลีกแบบดัง้เดิม เช่น ร้านโชห่วย มากกว่าร้านค้าปลีกสมยัใหม่ขนาดใหญ่

อย่างของ CPRD ซึ่งส่งผลให้มีการแข่งขนัเพิ่มขึน้จากร้านค้าปลีกแบบดัง้เดิมต่อธุรกิจค้าปลีกของ 

CPRD อย่างไรก็ตาม รัฐบาลได้มีการออกมาตรการอื่นที่ช่วยบรรเทาผลกระทบตอ่ธุรกิจของ CPRD 

ด้วยการลดเงินสมทบเข้ากองทนุประกนัสงัคมของนายจ้าง และการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลกูสร้าง 

ทัง้นี ้ธุรกิจค้าปลกีของ CPRD ประสบกบัปัญหาการตื่นกลวัและซือ้สนิค้ากกัตนุของผู้บริโภค (panic 

buying) หลงัจากการประกาศใช้มาตรการลอ็กดาวน์ ท าให้เกิดการขาดแคลนของสนิค้าบางชนิด ซึง่

ปัญหาดงักล่าวรุนแรงขึน้จากการปิดด่านพรมแดนกับประเทศเพื่อนบ้านจนท าให้เกิดปัญหาการ

ขนส่งสินค้าน าเข้า  นอกจากนี  ้ผลกระทบอีกประการหนึ่งของ COVID-19 คือ การเ ร่งการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการจับจ่ายของผู้บริโภคไปสู่การซือ้สินค้าในรูปแบบออนไลน์ เนื่องจาก

ปัญหาและความยากล าบากในการเดินทางไปจบัจ่ายสินค้าที่ร้านค้าของ CPRD ในช่วงล็อกดาวน์

หรือความวิตกกังวลของลูกค้าต่อการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทัง้นี ้ปัจจัยต่าง ๆ ที่กล่าวมา

ข้างต้นเป็นสว่นหนึ่งที่ท าให้รายได้จากการขายของ CPRD ในประเทศไทยลดลงจ านวน 8,364 ล้าน

บาท หรือร้อยละ  4.9 จาก 171,326 ล้านบาทส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เป็น 

162,962 ล้านบาทส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 อย่างไรก็ตาม CPRD เช่ือว่าปัจจัย

ดังกล่าวข้างต้นได้รับการบรรเทาบางส่วนจากการเพิ่มขึน้ของการจับจ่ายของลูกค้าในส่วนของ

ผลิตภัณฑ์อาหาร อันเนื่องมาจากการซือ้ของเพื่อกักตุนสินค้าของลูกค้าและจากปัจจัยอื่น ๆ ที่

เก่ียวข้อง ส าหรับประเทศมาเลเซียนัน้ รัฐบาลของประเทศมาเลเซียได้มีการประกาศมาตรการที่

ใกล้เคียงกบัของประเทศไทยในการห้ามการจ าหนา่ยสนิค้าที่ไมจ่ าเป็น (non-essential goods) และ

ยงัมีการประกาศมาตรการเพิ่มเติมอื่น ๆ ซึ่งขึน้อยู่กบัความรุนแรงของการแพร่ระบาดในแตล่ะพืน้ท่ี 

เช่น มาตรการจ ากดัการเดินทางข้ามพืน้ท่ี และมาตรการจ ากดัเวลาเปิดท าการของร้านค้า อยา่งไรก็

ตาม ธุรกิจร้านค้าปลีกของ CPRD ในประเทศมาเลเซีย มีรายได้จากการขายเพิ่มขึน้ 98 ล้านริงกิต

มาเลเซีย (597 ล้านบาท) หรือร้อยละ 2.2 จาก 4,542 ล้านริงกิตมาเลเซีย (33,901 ล้านบาท) 

ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ์ 2563 เป็น 4,640 ล้านริงกิตมาเลเซีย (34,498 ล้านบาท) ส าหรับ

ปีสิน้สุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 โดยรายได้ที่เพิ่มขึน้ในช่วงเวลาดังกล่าวมีผลมาจากการเพิ่ม

จ านวนร้านค้าและความต้องการของผู้บริโภคในการเลือกซือ้สินค้าออนไลน์ ทัง้นี ้CPRD เช่ือวา่การ

ปฏิบตัิตามมาตรการความปลอดภยัในประเทศมาเลเซียและการรักษาความสะอาดภายในร้านค้า

ท าให้ผู้บริโภคเกิดความมัน่ใจในการเลอืกซือ้สนิค้าในช่วงเวลาของการระบาดดงักลา่ว 

• มาตรการล็อกดาวน์ของรัฐบาลท าให้ศนูย์การค้าสว่นใหญ่ในประเทศไทยและประเทศมาเลเซียต้อง

ปิดท าการหรือลดระยะเวลาการเปิดให้บริการในช่วงต่าง ๆ ของการแพร่ระบาดของ COVID-19

มาตรการดังกล่าวท าให้รายได้จากผู้ เช่าในศูนย์การค้าของ CPRD ในประเทศไทยและประเทศ

มาเลเซียลดลง และท าให้มีพืน้ท่ีเช่าวา่งเพิ่มขึน้ในศนูย์การค้าและร้านค้าของ CPRD ในประเทศไทย

ณ วนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2564 อตัราการเช่าพืน้ที่ถาวร (permanent occupancy rate) ลดลงเหลือ

ประมาณร้อยละ 90 จากประมาณเฉลี่ยร้อยละ 95 ในช่วงก่อนการแพร่ระบาดของ COVID-19 ใน

ประเทศไทย แม้ว่าอตัราการเช่าพืน้ท่ี (occupancy rate) จะลดลงแตเ่พื่อลดผลกระทบตอ่ผู้ เช่าจาก

การแพร่ระบาดของ COVID-19 CPRD ได้ช่วยเหลอืผู้ เช่าด้วยการลดคา่เช่าให้แก่ผู้ เช่าในศนูย์การค้า
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ของ CPRD ในประเทศไทย ซึ่งส่งผลกระทบในทางลบต่อรายได้ค่าเช่าของ CPRD อย่างไรก็ดี 

โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลส าหรับผู้บริโภคและผู้ประกอบการได้ท าให้อตัราการเช่าพืน้ท่ี 

(occupancy rate) ของ CPRD กลบัมามีแนวโน้มที่ดีขึน้ และช่วยบรรเทาผลกระทบจากการลดลง

ของอตัราการเช่าพืน้ท่ี (occupancy rate) ในศนูย์การค้าของ CPRD จากผลของการแพร่ระบาดของ 

COVID-19 อย่างไรก็ดี เนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ตัง้แต่เดือนเมษายน 

2564 สง่ผลให้ ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2564 อตัราการเช่าพืน้ทีถ่าวร (permanent occupancy rate) 

ในศนูย์การค้าของ CPRD ในประเทศไทยลดลงยิ่งขึน้เป็นประมาณร้อยละ 80   

จากเหตกุารณ์ข้างต้นสง่ผลให้รายได้จากการให้เช่าและให้บริการของ CPRD ในประเทศไทยลดลง

ร้อยละ  24.1 จากจ านวน 12,739 ล้านบาทส าหรับปีสิน้สุดวันที่  29 กุมภาพันธ์ 2563 เป็น 

9,670 ล้านบาทส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2564 ส าหรับประเทศมาเลเซีย ธุรกิจบริหาร

พืน้ท่ีเช่าในศนูย์การค้าของ CPRD สามารถรักษาอตัราการเช่าพืน้ท่ี (occupancy rate) ไว้ได้ที่ระดบั

ประมาณร้อยละ 90 ตลอดช่วงการระบาดของ COVID-19 อย่างไรก็ตาม CPRD ได้มีการยกเว้นคา่

เช่าและให้สว่นลดค่าเช่าแก่ผู้ เช่าในศนูย์การค้าของ CPRD ในประเทศมาเลเซีย จากปัจจยัดงักลา่ว

ท าให้ธุรกิจบริหารพืน้ท่ีเช่าในศนูย์การค้าของ CPRD ในประเทศมาเลเซียมรีายได้จากการให้เชา่และ

ให้บริการลดลงร้อยละ 26.4 จาก 277 ล้านริงกิตมาเลเซีย (2,066 ล้านบาท) ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 29 

กุมภาพนัธ์ 2563 เหลือจ านวน 204 ล้านริงกิตมาเลเซีย (1,518 ล้านบาท) ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 28 

กมุภาพนัธ์ 2564  

• พฤติกรรมการจับจ่ายของลูกค้าของ  CPRD ได้มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงการแพร่ระบาดของ

COVID-19 โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในภาคธุรกิจค้าปลกี กลา่วคือนอกจากลกูค้าจะมีความระมดัระวงัใน

การใช้จ่ายมากขึน้แล้ว ลกูค้าของ CPRD ยงัเพิ่มการจบัจ่ายในสว่นของสินค้าอาหารสดและสินค้า

อุปโภคบริโภคชนิดอื่น ๆ มากขึน้และใช้จ่ายน้อยลงในส่วนของสินค้าที่ไม่ใช่อาหาร อีกทัง้ยงันิยม

จบัจ่ายในร้านค้าละแวกใกล้เคียงและหลกีเลีย่งการไปยงัร้านค้าปลกีขนาดใหญ่ โดยลกูค้าเลอืกที่จะ

ไปจับจ่ายในร้านค้าปลีกขนาดกลางและขนาดเล็ก เช่น ซูเปอร์มาร์เก็ต มินิซูเปอร์มาร์เก็ต และ

ร้านโชหว่ยในพืน้ท่ี รวมถึงช่องทางออนไลน์แทน นอกจากนี ้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่

สนบัสนุนให้มีการจบัจ่ายที่ร้านค้าปลีกแบบดัง้เดิม เช่น ร้านโชห่วย มากกว่าร้านค้าปลีกสมยัใหม่

ขนาดใหญ่ รวมทัง้การบงัคบัใช้มาตรการจ ากดัการเดินทาง ยงัสง่ผลกระทบมากยิ่งขึน้ ทัง้นี ้แม้ว่า

พฤติกรรมการใช้จ่ายของลกูค้าที่เปลี่ยนแปลงไปจะส่งผลกระทบในทางลบต่อร้านค้าปลีกขนาด

ใหญ่ของ CPRD แต่การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวส่งผลกระทบในทางบวกต่อร้านค้าปลีกขนาดกลาง

และขนาดเล็กอื่น  ๆ ของ  CPRD โดยรายได้รวมของร้านค้ารูปแบบซู เปอร์มาร์เก็ต และ

มินิซูเปอร์มาร์เก็ตต่อรายได้รวมจากการขาย และรายได้อื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจค้าปลีก4 ใน

ประเทศไทยของ CPRD นัน้ เพิ่มขึน้ร้อยละ 1.6 จากจ านวน 62,571 ล้านบาท ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่

29 กุมภาพันธ์ 2563 เป็น 63,556 ล้านบาท ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 และเพื่อ

ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนี ้CPRD ได้ด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาการน าเสนอสินค้า

ประเภทอาหารสดโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารสดที่จ าหน่ายในมินิซูเปอร์มาร์เก็ตของ  CPRD เพื่อ

ตอบสนองตอ่ความต้องการสนิค้าประเภทดงักลา่วที่เพิ่มขึน้ของผู้บริโภคในพืน้ท่ี

4 รายได้อื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกบัธรุกิจค้าปลีกประกอบไปด้วยรายได้จากการฝากขาย รายได้จากการจดัส่งสินค้า และส่วนลดส าหรับพนกังานจาก

ธรุกิจค้าปลีกของ CPRD 
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• นอกจากนี ้ลกูค้าของ CPRD ยงัหนัไปจบัจ่ายสินค้าในช่องทางออนไลน์มากขึน้ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง

ในช่วงแรกที่รัฐบาลเร่ิมใช้มาตรการล็อกดาวน์ เพื่อตอบสนองต่อการเพิ่มขึน้ของการจับจ่ายสินค้า

ออนไลน์ CPRD ได้ด าเนินการเร่งพัฒนาการด าเนินงานด้านการขายผ่านช่องทางออนไลน์ของ

CPRD ทัว่ประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย เพื่อให้ได้รับประโยชน์สงูสดุจากแนวโน้มการจบัจ่ายที่

เปลี่ยนแปลงไปในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทัง้นี  ้รายได้จากการขายผ่านช่องทาง

ออนไลน์ของ CPRD ในประเทศไทยเพิ่มขึน้ร้อยละ 63.4 จาก 744 ล้านบาท ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 29

กุมภาพนัธ์ 2563 เป็น 1,216 ล้านบาท ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2564 และเช่นเดียวกัน

กบัในประเทศไทย รายได้จากการขายผา่นชอ่งทางออนไลน์ในประเทศมาเลเซีย เพิ่มขึน้ร้อยละ 37.7

จาก 122 ล้านริงกิตมาเลเซีย (909 ล้านบาท) ส าหรับปีสิน้สุดวันที่  29 กุมภาพันธ์ 2563 เป็น

168 ล้านริงกิตมาเลเซีย (1,246 ล้านบาท) ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2564 ทัง้นี ้นบัตัง้แต่

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 การจับจ่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ของ CPRD มีการเติบโตอย่าง

รวดเร็ว โดยรายได้จากการขายในช่วงสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 ได้เพิ่มขึน้มากกวา่

2 เทา่ เมื่อเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัในปี 2563

โครงสร้างของกลุ่มบริษัท CPRD 

ณ วนัที่ 31 กรกฎาคม 2564 CPRD มีบริษัทย่อยทางตรงเพียงสองบริษัท คือ Lotus TH ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิง้

ส าหรับการประกอบธุรกิจในประเทศไทย และ Lotus MY ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการในประเทศมาเลเซีย โดย 

Lotus TH มีบริษัทย่อยทางตรงเพียงบริษัทเดียวคือ Ek-Chai ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการในประเทศไทย โปรด

พิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบักิจการร่วมค้าของ CPRD ในหวัข้อ “บริษัทร่วมและกิจการร่วมคา้” 

ความเป็นมา 

ล าดบัเหตกุารณ์การเปลีย่นแปลงที่ส าคญัที่เก่ียวกบัธุรกิจของ CPRD มีดงัตอ่ไปนี ้

2537 • Ek-Chai เปิดให้บริการร้านสาขาแรกที่ซีคอนสแควร์



เอกสารแนบ 1 

7 

 

2539 • Ek-Chai เปิดศนูย์กระจายสนิค้าแรกที่อ าเภอวงัน้อย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ซึง่มี

ต าแหนง่ที่ตัง้ใกล้จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

2544 • Ek-Chai เปิดให้บริการร้านมินิซูเปอร์มาร์เก็ตสาขาแรกภายใต้ช่ือ  Express ที ่

รามอินทรา   

• Tesco PLC (“Tesco”) และ Sime Darby เข้าท ากิจการร่วมค้าเพื่อจดัตัง้กิจการของ 

Lotus MY 

2545 • Lotus MY เปิดให้บริการไฮเปอร์มาร์เก็ตแห่งแรกใน Puchong, Selangor ประเทศ

มาเลเซีย 

2546 • Ek-Chai เปิดให้บริการร้านค้าปลีกรูปแบบ “ตลาด” แห่งแรกในย่านพงษ์เพชร 

ประเทศไทย  

2550 • Lotus MY เปิดตวัโครงการสมาชิกคลบัการ์ดในประเทศมาเลเซีย  

• Lotus MY เปิดบริการศนูย์กระจายสนิค้าสดในยา่น Simpang Pulai, Perak ประเทศ

มาเลเซีย 

2552 

 

 

• Ek-Chai เปิดตวัโครงการสมาชิกคลบัการ์ดในประเทศไทย  

• Lotus MY เปิดบริการศูนย์กระจายแบบอุณหภูมิปกติในย่าน Bukit Beruntung, 

Selangor ประเทศมาเลเซีย 

2555 • กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตสั รีเทล โกรท (กองทนุรวม

TGLF) เร่ิมซือ้ขายหนว่ยลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

2556 • Ek-Chai และ Lotus MY เปิดให้บริการระบบช้อปปิง้ออนไลน์  Grocery Home 

Shopping (GHS) ให้ลกูค้าสัง่ซือ้สินค้าอาหารสด สินค้าอุปโภคบริโภค และสินค้า

ทัว่ไปได้ทางออนไลน์ 

2558 

 

 

2561 

• Ek-Chai เปิดศูนย์กระจายสินค้าภูมิภาคในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคใต้

ของประเทศไทย  

• Lotus MY เข้าร่วมเป็นพนัธมิตรธุรกิจกบัลาซาด้า   

• Ek-Chai เร่ิมต้นการพฒันาคอนเซ็ปต์ใหม่ของร้านค้ารูปแบบไฮเปอร์มาร์เก็ตและ 

มินิซูเปอร์มาร์เก็ต 

2562 • Lotus MY เสร็จสิน้การปรับรูปโฉมร้านค้าปลีก 21 แห่งภายใต้โครงการ next 

generation  

2563 • การแพร่ระบาดของ COVID-19 ท าให้เศรษฐกิจโลกชะงกั ซึ่งสง่ผลกระทบต่อธุรกิจ

ของ CPRD ในประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย  

• CPALL CPH และ CPM เข้าลงทนุในกิจการ CPRD โดยถือหุ้นผา่นนิติบคุคลเฉพาะ

กิจที่จดัตัง้ขึน้เพื่อการลงทนุได้แก่ CPRH เสร็จสิน้ในเดือนธนัวาคม 2563 

2564 • ในเดือนกมุภาพนัธ์ CPRD มีการรีแบรนด์ ร้านไฮเปอร์มาเก็ตภายใต้แบรนด์ Lotus’s 

และเปิดให้บริการร้านมินิซูเปอร์มาร์เก็ตภายใต้แบรนด์ “Go Fresh”  
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• ในเดือนมิถนุายน Ek-Chai ขยายเครือข่ายบริการระบบช้อปปิง้ออนไลน์ GHS จาก

ร้านค้า 25 สาขาเมื่อเดือนกมุภาพนัธ์เป็น 89 สาขา  

กลุ่มธุรกิจของ CPRD  

การประกอบธุรกิจของ CPRD แบง่ออกเป็นสองกลุม่หลกัคือ 

• ธุรกิจค้าปลกี  

• ธุรกิจบริหารพืน้ท่ีเช่าในศนูย์การค้า  

นอกจากนี ้CPRD ได้มีการลงทนุกบับริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบั

กิจการร่วมค้าของ CPRD ในหวัข้อ “บริษัทร่วมและกิจการร่วมคา้” 

ตารางตอ่ไปนีแ้สดงถึงรายได้จากการขายของ CPRD ในประเทศไทยและประเทศมาเลเซียส าหรับช่วงเวลาที่

ระบไุว้  

  ปีสิน้สุดวันที 28 กุมภาพันธ์5  

  2563  ร้อยละ  2564  ร้อยละ  

  (ยงัไม่ตรวจสอบ)  

  (หน่วย ล้านบาท ยกเวน้ทีเ่ป็นร้อยละ)  

          

ประเทศไทย ..........................................   171,326  83.5  162,962  82.5  

ประเทศมาเลเซีย6 .................................   33,901  16.5  34,498  17.5  

รายได้จากการขายรวม .......................   205,227  100.0  197,460  100.0  

 

ตารางต่อไปนีแ้สดงถึงรายได้จากการให้เช่าและให้บริการของ CPRD ในประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย

ส าหรับช่วงระยะเวลาที่ระบไุว้ 

  ปีสิน้สุดวันท่ี 28 กุมภาพันธ์  

  2563  ร้อยละ  2564  ร้อยละ  

  (ยงัไม่ตรวจสอบ)  

  (หน่วย ล้านบาท ยกเวน้ทีเ่ป็นร้อยละ)  

          

ประเทศไทย .........................................   12,739  86.0  9,670  86.4  

                                                      
5 การอ้างถึงวนัที่ 28 กมุภาพนัธ์ 2563 ในตารางแสดงข้อมลูทางการเงิน และผลการด าเนินงานต่าง ๆ ที่ปรากฎในเอกสารฉบบันีใ้ห้หมายถงึ

วนัท่ี 29 กมุภาพนัธ์ 2563 เนื่องจากเป็นปีอธิกสรุทิน  

6 ในการจัดเตรียมงบการเงินรวมเสมือนของ CPRD นัน้ใช้อตัราแลกเปลี่ยนที่อตัรา 1 ริงกิตมาเลเซียต่อ 7.4634 และ 7.4356 บาท ส าหรับปี

สิน้สดุวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ์ 2563 และ 28 กมุภาพนัธ์ 2564 ตามล าดบั   
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ประเทศมาเลเซีย6 .................................   2,066  14.0  1,518  13.6  

รายได้จากการให้เช่าและให้บริการ

รวม ....................................................   14,805  100.0  11,188  100.0  

 

ตารางตอ่ไปนีแ้สดงถึง EBITDA ของ CPRD แบง่ตามกลุม่ธุรกิจหลกัของ CPRD ในประเทศไทยและประเทศ

มาเลเซีย และ EBITDA รวม และที่ปรับปรุงตามสว่นแบ่งก าไรจากเงินลงทนุในกิจการร่วมค้าและบริษัทร่วม ส าหรับ

ช่วงระยะเวลาที่ระบไุว้  

  ปีสิน้สุดวันท่ี 28 กุมภาพันธ์  

  2563  ร้อยละ  2564  ร้อยละ  

  (ยงัไม่ตรวจสอบ)  

  (หน่วย ล้านบาท ยกเวน้ทีเ่ป็นร้อยละ)  

กลุ่มธุรกิจ          

ประเทศไทย          

 ค้าปลีก ..........................................   15,745  52.4  11,135  50.1  

 ศนูย์การค้า .....................................   9,804  32.6  6,412  28.9  

ส่วนของ EBITDA (segmental EBITDA) 

ส าหรับประเทศไทย .................................   25,549  85.0  17,547  79.0  

ประเทศมาเลเซีย6          

 ค้าปลีก ..........................................   1,938  6.5  2,714  12.2  

 ศนูย์การค้า .....................................   1,752  5.8  1,162  5.3  

ส่วนของ EBITDA (segmental EBITDA) 

ส าหรับประเทศมาเลเซีย ..........................   3,690  12.3  3,876  17.5  

ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในกิจการร่วม

ค้าและบริษัทร่วม ....................................   815  2.7  782  3.5  

EBITDA รวม(1) ......................................   30,054  100.0  22,205  100.0  

——— 

หมายเหต:ุ 
(1) EBITDA ของปีใด ๆ หมายถึง ก าไรของปีก่อนหกัคา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย ต้นทนุทางการเงิน และคา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ โดย

ที่ EBITDA ของแตล่ะประเภทธุรกิจได้ท าการค านวณโดยการจดัสรรรายจา่ยดงักลา่วบางสว่นไปยงัแตล่ะประเภทธุรกิจ และ ไมร่วม

สว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในกิจการร่วมค้าและบริษัทร่วม และเชน่เดียวกนักบั EBITDA ที่แยกตามรายประเทศ EBITDA ดงักลา่ว

ไม่ได้ท าการรวมสว่นแบ่งก าไรจากเงินลงทนุในกิจการร่วมค้าและบริษัทร่วม ทัง้นี ้CPRD ได้ใช้ EBITDA ซึ่งรวมถึง EBITDA ที่แยก

ตามประเภทธุรกิจ ในการให้ข้อมลูเพิ่มเติมเก่ียวกับผลการประกอบการของ CPRD ทัง้นี ้EBITDA รวมถึง EBITDA ที่แยกตาม

ประเภทธุรกิจไม่ใชต่วัวดัผลประกอบการทางการเงินตามมาตรการรายงานทางการเงินของประเทศไทย (TFRS) มาตรการรายงาน

ทางการเงินของประเทศมาเลเซีย (MFRS) หรือมาตรการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ (IFRS) โดย CPRD เห็นว่า EBITDA 

เป็นประโยชน์ส าหรับผู้ลงทนุบางสว่นในการพิจารณากระแสเงินสดจากการด าเนินงานของ CPRD และความสามารถในการช าระ

หนีแ้ละช าระรายจา่ยฝ่ายทนุ CPRD เห็นวา่ผู้ลงทนุสว่นใหญ่ใช้ข้อมลูการเงินในลกัษณะนีใ้นการประเมินผลประกอบการของบริษัท
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ในภาคธุรกิจที่บริษัทประกอบการอยู ่ผู้ลงทนุไมค่วรพิจารณาค านิยามของ EBITDA รวมถึง EBITDA ที่แยกตามประเภทธุรกิจ เพียง

อย่างเดียว หรือตีความว่า EBITDA รวมถึง EBITDA ที่แยกตามประเภทธุรกิจ เป็นก าไรส าหรับปี หรือเป็นตวับ่งชีผ้ลประกอบการ 

หรือเป็นตวับ่งชีท้างการเงินที่เป็นมาตรฐานภายใต้ TFRS MFRS หรือ IFRS ทัง้นี ้ค านิยามของ EBITDA และการจดัสรรรายจ่าย

เพ่ือค านวณ EBITDA ส าหรับธุรกิจแตล่ะประเภทของ CPRD อาจไมส่ามารถน าไปเปรียบเทียบกบัรายการที่มีลกัษณะใกล้เคียงกัน 

ของบริษัทอ่ืน รวมถึงในอตุสาหกรรมเดียวกนัได้  

ธุรกจิในประเทศไทย 

CPRD ประกอบธุรกิจค้าปลีกและบริหารพืน้ที่เช่าในศูนย์การค้าในประเทศไทยผ่านบริษัทย่อย  Ek-Chai 

ส าหรับในประเทศไทย CPRD ถือเป็นผู้น าในธุรกิจค้าปลกีที่มีช่องทางจดัจ าหนา่ยหลายรูปแบบเมื่อพิจารณาทัง้ในด้าน

พืน้ที่ร้านค้าและสว่นแบ่งการตลาดในประเทศไทย โดย ณ วนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2564 CPRD มีร้านค้าจ านวน 2,094 

แหง่ทัว่ประเทศไทย ประกอบด้วยร้านไฮเปอร์มาร์เก็ต 219 แหง่ ซูเปอร์มาร์เก็ต 196 แหง่ และมินิซูเปอร์มาร์เก็ต 1,679 

แห่ง ธุรกิจค้าปลีกของ CPRD ในประเทศไทยได้รับการสนบัสนนุจากระบบห่วงโซ่อปุทาน (supply chain) ในประเทศ

ที่แข็งแกร่ง ตลอดจนระบบการกระจายสินค้าและเครือข่ายงานด้านโลจิสติกส์ (distribution and logistics network) 

ที่มีประสิทธิภาพ ธุรกิจค้าปลีกของ CPRD พฒันาขึน้จากความแข็งแกร่งของคุณค่าตราสินค้า (brand equity) และ 

กลยทุธ์ที่ได้รับการพิสจูน์แล้วว่าสามารถสร้างการเติบโตที่มีผลก าไรในการด าเนินธุรกิจได้ นอกจากนี ้CPRD ยงัได้มี

การผลกัดนัการเติบโตผา่นโครงการลงทนุอยา่งตอ่เนื่องในด้านตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี  ้ 

• การจบักลุม่ลกูค้าเปา้หมายกลุม่ใหมด้่วยการปรับแบรนด์ใหม ่ได้แก่ “Lotus’s” ซึง่มีความสดใหมแ่ละทนัสมยั

ยิ่งขึน้ 

• การปรับปรุงคณุภาพของผลติภณัฑ์และบริการ 

• ปรับปรุงและตกแตง่ร้านค้าใหมใ่ห้มีความทนัสมยัและศกึษาการใช้ระบบเทคโนโลยีใหม ่ๆ เข้ามาเสริมเพื่อให้ 

CPRD ด าเนินธุรกิจให้มีประสทิธิภาพมากขึน้ และบริการลกูค้าให้ได้รับความสะดวกมากยิ่งขึน้ 

• เน้นการน าเสนอสนิค้าที่สดใหมภ่ายใต้คอนเซ็ปต์ “Go Fresh” ทัง้ในซูเปอร์มาร์เก็ตและมินิซูเปอร์มาร์เก็ต   

• ขยายจ านวนสาขาให้ครอบคลมุพืน้ท่ีในประเทศไทยมากยิ่งขึน้ 

• เร่งการเติบโตของยอดขายผ่านช่องทางออนไลน์ โดยใช้ประโยชน์จากเครือข่ายร้านค้ากว่า 2,000 สาขาทัว่

ประเทศ ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพ และร่วมมือกับธุรกิจแพลตฟอร์มออนไลน์ ( online 

marketplace) ซึง่เป็นท่ีนิยม เช่น Grab Shopee และ Lazada เพื่อเพิ่มจดุจ าหนา่ยสนิค้าแก่ผู้บริโภค และ 

• เปิดตัวธุรกิจใหม่ เช่น ธุรกิจร้านกาแฟและร้านอาหารและเคร่ืองดื่ม ( coffee and café chains) แบรนด์ 

Jungle Café และ Arabitia และเคร่ืองจ าหน่ายสินค้าอตัโนมตัิ (vending machine) และร่วมมือกบักลุ่มทรู

เพื่อขยายขอบเขตการน าเสนอผลติภณัฑ์ 

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหวัข้อ “ธุรกิจค้าปลีกของ CPRD ในประเทศไทย – โครงการปรับปรุง

ธุรกิจคา้ปลีกในประเทศไทย”  
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CPRD ยังเป็นผู้น าในธุรกิจบริหารพืน้ที่เช่าในศูนย์การค้าในประเทศไทยเมื่อพิจารณาในด้านของจ านวน

ศูนย์การค้า โดย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ธุรกิจบริหารพืน้ที่เช่าในศูนย์การค้าของ  CPRD ในประเทศไทย

ประกอบด้วย 

• การบริหารพืน้ที่เช่าในศนูย์การค้า 196 แห่ง (ไม่รวมศนูย์การค้าที่มีการลงทนุโดย กองทนุรวม LPF จ านวน 

23 แห่งดังที่จะถูกกล่าวถึงด้านล่างนี )้ ซึ่งมีพืน้ที่ให้เช่าสุทธิถาวร (permanent net lettable area) รวม

ประมาณ 715,000 ตร.ม. โดยมีร้านไฮเปอร์มาร์เก็ตของ CPRD เป็นร้านค้าหลกั ซึ่งจากจ านวนศนูย์การค้า

ทัง้หมด CPRD มีกรรมสทิธ์ิในที่ดินและสิง่ปลกูสร้างที่เป็นท่ีตัง้ของศนูย์การค้าจ านวน 61 แหง่ (freehold)  

• อตัราการเช่าพืน้ที่ (occupancy rate) ของศนูย์การค้า อยู่ที่ประมาณร้อยละ 90 โดยค านวณจากพืน้ท่ีให้เช่า

สทุธิถาวร (permanent net lettable area) และ 

• CPRD ถือหน่วยลงทุนร้อยละ 25 ในกองทุนรวม LPF ผ่านบริษัทย่อย Ek-Chai ซึ่งลงทุนในศูนย์การค้า 23 

แหง่ทัว่ประเทศไทย ซึง่มีพืน้ท่ีให้เช่าสทุธิถาวร (permanent net lettable area) รวมประมาณ 337,000 ตร.ม.  

ธุรกิจค้าปลกีของ CPRD ในประเทศไทย 

ตารางต่อไปนีแ้สดงยอดขายแบ่งตามรูปแบบการค้าปลีกส าหรับธุรกิจค้าปลีกของ CPRD ในประเทศไทย

ส าหรับรอบระยะเวลาที่ระบ ุ 

  ปีสิน้สุดวันท่ี 28 กุมภาพันธ์  

  2563  ร้อยละ  2564  ร้อยละ  

  (ยงัไม่ตรวจสอบ)  

  (หน่วย ล้านบาท ยกเวน้ทีเ่ป็นร้อยละ)  

รายได้จากการค้าปลีกในประเทศไทย           

ร้านคา้ปลีกในประเทศไทย          

ไฮเปอร์มาร์เก็ต ............................   108,848  63.2  98,811  60.4  

ซูเปอร์มาร์เก็ต .............................   20,191  11.7  21,146  12.9  

มินิซูเปอร์มาร์เก็ต .........................   42,380  24.6  42,410  25.9  

ช่องทางออนไลน์ ......................................   744  0.5  1,216  0.8  

รายได้จากการค้าปลีกรวมในประเทศ
ไทย ..........................................................   172,163  100.0  163,583  100.0  

(หกัด้วย) รายได้อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจ

ค้าปลีก7 ..................................................   (837)    (621)    

รายได้จากการขาย ................................   171,326    162,962    

                                                      
7 รายได้อื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกบัธรุกิจค้าปลีกประกอบไปด้วยรายได้จากการฝากขาย รายได้จากการจดัส่งสินค้า และส่วนลดส าหรับพนกังานจาก

ธรุกิจค้าปลีกของ CPRD 
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ร้านคา้ปลีกในประเทศไทย  

CPRD ด าเนินธุรกิจร้านค้าปลกีที่มีหน้าร้าน (brick-and-mortar stores) ซึง่แบง่ออกเป็นสามรูปแบบ คือ ร้าน

ไฮเปอร์มาร์เก็ต “H-Stores” ร้านซูเปอร์มาร์เก็ต “Go Fresh” และร้านมินิซูเปอร์มาร์เก็ต “Go Fresh” 

• H-Stores — ร้านไฮเปอร์มาร์เก็ตของ CPRD เป็นร้านค้าปลกีจบัจ่ายครบครันในท่ีเดยีว (one-stop shopping 

complex) โดยเน้นอาหารสดและสินค้าอุปโภคบริโภค โดยส่วนใหญ่มีพืน้ที่จ าหน่ายสินค้าประมาณ  2,000 

ถึง 7,000 ตร.ม. ซึง่พืน้ท่ีจ าหนา่ยสนิค้าโดยเฉลีย่เทา่กบัประมาณ 4,500 ตร.ม. ทัง้นี ้อ้างอิงจากข้อมลูของยโูร

มอนิเตอร์ (Euromonitor) CPRD ถือเป็นผู้น าซึ่งมีเครือข่ายร้านไฮเปอร์มาร์เก็ตในประเทศไทยในอตัราส่วน

ความครอบคลมุที่สงูกว่าผู้ประกอบการไฮเปอร์มาร์เก็ตรายอื่นอย่างมีนยัส าคญั  ร้านไฮเปอร์มาร์เก็ตของ 

CPRD มีจดุเดน่ในการจ าหนา่ยอาหารสดและผลติภณัฑ์อาหารแห้ง และยงัครอบคลมุถึงสนิค้าอปุโภคบริโภค

อื่นที่ไม่ใช่อาหารเช่นเดียวกนั โดยหลกัคือผลิตภณัฑ์เพื่อสขุภาพและความงาม ผลิตภณัฑ์ในครัวเรือน และ

ผลิตภัณฑ์ส าหรับทารก รวมถึงผลิตภัณฑ์ส าหรับบ้าน เคร่ืองใช้ไฟฟ้า และเสือ้ผ้า ทั ง้นี  ้ร้านไฮเปอร์ 

มาร์เก็ตให้บริการตอบสนองความต้องการต่าง ๆ ของลกูค้า ไม่ว่าจะเป็นความต้องการของลกูค้าในการซือ้

สินค้าเพิ่มเติม (top-up) การซือ้สินค้าในปริมาณมาก และการซือ้สินค้าเพื่อเก็บไว้ใช้ในภายหลงั  (stock-up) 

ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่นีถื้อเป็นปัจจยัหลกัในโครงการประสานรวมการจดัจ าหน่ายในรูปแบบออนไลน์เข้า

ด้วยกัน เนื่องจากร้านค้าปลีกประเภทนีส้ามารถใช้เป็นคลงัสินค้าย่อยเพื่อการจดัส่ง  (fulfilment hub) และ

สามารถเป็นที่แสดงสินค้าที่มีจ าหน่ายเฉพาะทางช่องทางออนไลน์ได้ จุดเด่นของร้านไฮเปอร์มาร์เก็ตของ 

CPRD คือการจ าหน่ายสินค้าในราคาที่แข่งขนัได้โดยมสีินค้ากลุม่ “ราคาประหยดัทกุวนั” เป็นจุดดึงดดูกลุม่

ลกูค้าเปา้หมายของ CPRD 

ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2564 รายได้จากการขาย และรายได้อื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจค้าปลีก8

รวมของร้านไฮเปอร์มาร์เก็ตของ CPRD มีจ านวน 98,811 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 60.4 ของรายได้

จากการค้าปลกีรวมของ CPRD ในประเทศไทย ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 28 กมุภาพนัธ์ 2564 สดัสว่นรายได้จาก

การค้าปลีกแบ่งตามผลิตภัณฑ์ของร้านไฮเปอร์มาร์เก็ตประกอบด้วย  สินค้าอุปโภคบริโภคร้อยละ 53.3 

ผลิตภณัฑ์อาหารสดร้อยละ 17.4 สินค้าทัว่ไปร้อยละ 14.3 เสือ้ผ้าร้อยละ 5.5 และสรุาและยาสบูร้อยละ 9.5 

โดย CPRD เช่ือว่ามากกว่าคร่ึงหนึ่ง ของประชากรไทยทัง้หมดอาศยัอยู่ห่างจากร้านไฮเปอร์มาร์เก็ตของ 

CPRD ไมเ่กิน 25 นาทีด้วยการเดินทางโดยรถยนต์  

• ซูเปอร์มาร์เก็ต “Go Fresh” — CPRD เร่ิมโครงการปรับแบรนด์ของร้าน “ตลาด” ซึ่งเป็นร้านค้าปลีกรูปแบบ

ซูเปอร์มาร์เก็ต เป็นร้านซูเปอร์มาร์เก็ต “Go Fresh” ซึ่งเป็นร้านค้าปลีกขนาดกลางมีพืน้ท่ีจ าหน่ายตัง้แต ่500 

ถึง 1,500 ตร.ม. ซึ่งมีพืน้ที่จ าหน่ายสินค้าโดยเฉลี่ยเท่ากับประมาณ 725 ตร.ม. ทัง้นี ้ร้านค้าปลีกรูปแบบ

ซูเปอร์มาร์เก็ตส่วนใหญ่ตัง้อยู่ในย่านการค้าหรือพืน้ที่ชานเมือง โดยใช้แนวคิดการพฒันาเป็นร้านส าหรับ

ชมุชนในละแวกใกล้เคียงเพื่อความสะดวกของลกูค้าในการจบัจ่ายสนิค้าอปุโภคบริโภครวมถึงสินค้าประเภท

อื่น ๆ เป็นประจ า โดยเน้นในเร่ืองการจ าหน่ายสินค้าอาหารสดและอาหารแห้งที่มีคณุภาพ ผลิตภณัฑ์อาหาร 

รวมถึงสนิค้าอปุโภคบริโภคที่ไมใ่ช่อาหารชนิดตา่ง ๆ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งผลติภณัฑ์เพื่อสขุภาพและความงาม 

ผลิตภณัฑ์ในครัวเรือน และผลิตภณัฑ์ส าหรับทารก ซูเปอร์มาร์เก็ตเน้นตอบสนองความต้องการของลกูค้าใน

                                                      
8 รายได้อื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกบัธรุกิจค้าปลีกประกอบไปด้วยรายได้จากการฝากขาย รายได้จากการจดัส่งสินค้า และส่วนลดส าหรับพนกังานจาก

ธรุกิจค้าปลีกของ CPRD 
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การซือ้สนิค้าเพิ่มเติม (top-up) หรือซือ้สนิค้าเพื่อเก็บไว้ใช้ในภายหลงั (stock-up) โดยร้านค้าปลกีขนาดกลาง

นีย้งัมีสว่นส าคญัในธุรกิจค้าปลกีในช่องทางออนไลน์ของ CPRD 

ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2564 รายได้จากการขายและรายได้อื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจค้าปลีก9

รวมของร้านซูเปอร์มาร์เก็ตของ CPRD มีจ านวน 21,146 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 12.9 ของรายได้

จากการค้าปลกีรวมของ CPRD ในประเทศไทย ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 28 กมุภาพนัธ์ 2564 สดัสว่นรายได้จาก

การค้าปลีกแบ่งตามผลิตภณัฑ์ประกอบด้วย สินค้าอปุโภคบริโภคร้อยละ 60.8 ผลิตภณัฑ์อาหารสดร้อยละ 

31.5 และสรุาและยาสบูร้อยละ 3.6 สนิค้าทัว่ไปร้อยละ 3.3 และเสือ้ผ้าร้อยละ 0.8  

• มินิซูเปอร์มาร์เก็ต “Go Fresh” — CPRD เร่ิมกลยทุธ์ปรับแบรนด์ร้าน เทสโก้ โลตสั เอ็กเพรส ซึ่งเป็นร้านค้า

ปลีกรูปแบบมินิซูเปอร์มาร์เก็ต ภายใต้แบรนด์ “Lotus’s Go Fresh” โดยทั่วไป ร้านมินิซูเปอร์มาร์เก็ตเป็น

ร้านค้าปลีกขนาดเล็ก มีพืน้ที่จ าหน่ายตัง้แต่ 150 ถึง 400 ตร.ม. ซึ่งมีพืน้ที่จ าหน่ายสินค้าเฉลี่ยเท่ากับ

ประมาณ 170 ตร.ม. โดย CPRD วางแผนให้ร้านค้าปลกีรูปแบบมินิซูเปอร์มาร์เก็ตเป็นตวัผลกัดนัหลกัในการ

เติบโตของธุรกิจค้าปลีกในอนาคตของ CPRD ในประเทศไทย ณ วนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2564 CPRD นบัเป็น

หนึ่งในผู้ ประกอบการร้านมินิซู เปอร์มาร์เก็ตที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และ  CPRD มีแผนจะเปิด 

มินิซูเปอร์มาร์เก็ตสาขาใหม่อีกประมาณ 700 แห่งภายในปี 2566 ในปัจจุบนั CPRD มีการด าเนินการร้าน 

มินิซูเปอร์มาร์เก็ตในพืน้ท่ีตา่ง ๆ ทัง้ในยา่นท่ีอยูอ่าศยัและยา่นการค้า ไปจนถึงในสถานีบริการน า้มนัเชือ้เพลิง

เพื่อความสะดวกสบายและการเข้าถึงได้ง่ายของลกูค้า โดยร้านมินิซูเปอร์มาร์เก็ตเน้นการจ าหนา่ยอาหารสด

และสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นอาหาร รวมถึงสินค้าจ าเป็นอื่นที่ไม่ใช่อาหาร ร้านมินิซูเปอร์มาร์เก็ตเน้น

ตอบสนองความต้องการของลกูค้าที่จบัจ่ายสินค้าเพื่อการประกอบอาหารประจ าวนัและความต้องการของ

ลูกค้าในการซือ้สินค้าเพิ่มเติม  (top-up) ร้านมินิซูเปอร์มาร์เก็ตดังกล่าวยังมีบทบาทที่เพิ่มขึน้อย่างมี

สาระส าคญัส าหรับการจ าหน่ายสินค้าช่องทางออนไลน์ โดยเฉพาะส าหรับการน าเสนอการจดัสง่สินค้าแบบ

ด่วน (on-demand) แก่ลูกค้า นอกจากนี ้CPRD ยังเน้นการเปิดบริการร้านกาแฟแบรนด์ใหม่คือ Jungle 

Cafés ในมินิซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อเพิ่มปริมาณผู้ เข้าร้านและดงึดดูผู้บริโภคให้มาจบัจ่ายที่ร้านอีกด้วย 

ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2564 รายได้จากการขาย และรายได้อื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจค้าปลกี10 

รวมของร้านมินิซูเปอร์มาร์เก็ตของ CPRD มีจ านวน 42,410 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 25.9 ของรายได้

จากการค้าปลกีรวมของ CPRD ในประเทศไทย ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 28 กมุภาพนัธ์ 2564 สดัสว่นรายได้จาก

การค้าปลีกแบ่งตามผลิตภณัฑ์ประกอบด้วย สินค้าอปุโภคบริโภคร้อยละ 63.1 ผลิตภณัฑ์อาหารสดร้อยละ 

22.3 สรุาและยาสบูร้อยละ 11.9 ผลติภณัฑ์ทัว่ไปร้อยละ 2.2 และเสือ้ผ้าร้อยละ 0.5  

                                                      
9 รายได้อื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกบัธรุกิจค้าปลีกประกอบไปด้วยรายได้จากการฝากขาย รายได้จากการจดัส่งสินค้า และส่วนลดส าหรับพนกังานจาก

ธรุกิจค้าปลีกของ CPRD 
10 รายได้อื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกบัธรุกิจค้าปลีกประกอบไปด้วยรายได้จากการฝากขาย รายได้จากการจดัส่งสินค้า และส่วนลดส าหรับพนกังานจาก

ธรุกิจค้าปลีกของ CPRD 
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ตารางตอ่ไปนีแ้สดงจ านวนสาขาร้าน แบ่งตามรูปแบบร้านค้าส าหรับธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทยของ CPRD 

ส าหรับช่วงระยะเวลาที่ระบไุว้ 

  สิน้สุดวนัที่ 28 กุมภาพนัธ์  

จ านวนสาขาร้าน  2563  2564  

ไฮเปอร์มาร์เก็ต  215  219  

ซูเปอร์มาร์เก็ต  178  196  

มินิซูเปอร์มาร์เก็ต   1,595  1,679  

รวม  1,988  2,094  

 

ช่องทางออนไลน์  

นอกจากธุรกิจค้าปลกีแบบมีหน้าร้านแล้ว CPRD ยงัให้บริการลกูค้าในประเทศไทยผา่นช่องทางออนไลน์ โดย

ใช้ประโยชน์จากเครือข่ายร้านไฮเปอร์มาร์เก็ตที่มีหน้าร้านจ านวนมากเพื่อใช้เป็นคลังสินค้าย่อยเพื่อการจัดส่ง 

(fulfilment hub) 

ช่องทางออนไลน์ของ CPRD ให้บริการลกูค้าที่ต้องการความสะดวกในการจบัจ่ายสินค้าอปุโภคบริโภค โดย

ใช้ระบบช้อปปิง้ออนไลน์ GHS ให้ลกูค้าเลือกซือ้สินค้าแบบออนไลน์จากร้านไฮเปอร์มาร์เก็ตจ านวน 89 สาขา ซึ่งท า

หน้าที่เป็นคลงัสินค้าย่อยเพื่อการจดัสง่ (fulfilment hub) (ข้อมลู ณ เดือนมิถนุายน 2564) โดยเมื่อลกูค้าสัง่ซือ้สินค้า

ผ่านระบบช้อปปิง้ออนไลน์ GHS ลูกค้าสามารถเลือกรับสินค้าที่ร้านสาขาหรือจัดส่งถึงบ้านในวนัถัดไป นอกจาก

ระบบช้อปปิง้ออนไลน์ GHS แล้ว ที่ผา่นมา CPRD ได้มีการร่วมมือกบัผู้ให้บริการออนไลน์ภายนอกอื่น ๆ เช่น Shopee  

Lazada และ Happy Fresh และเมื่อเร็ว ๆ นีใ้นช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 CPRD ยงัร่วมมือกบั Grab และ 

Food Panda เพื่อจ าหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ทางเลือกอีกด้วย โดยลกูค้าสามารถสัง่ซือ้สินค้าของ CPRD จาก 

ผู้ ให้บริการออนไลน์ดงักล่าวซึ่งจะให้บริการจดัส่งสินค้าไปยงัลกูค้าแบบด่วน (on-demand) หรือภายใน 1-2 วนันบั

จากวนัสัง่ซือ้ ทัง้นี ้เพื่อการให้บริการลกูค้าที่ดียิ่งขึน้ผา่นช่องทางออนไลน์ที่เพิ่มขึน้ ปัจจบุนั CPRD ก าลงัอยูใ่นระหวา่ง

การอพัเกรดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT system) ของตน โดยโครงสร้างพืน้ฐานของระบบ IT ระบบใหม ่ซึง่คาดวา่

จะเร่ิมใช้งานได้ภายในกลางปี 2565 จะช่วยสนบัสนนุการจ าหน่ายสินค้าทางออนไลน์ของร้านค้าปลีกในทกุรูปแบบ

ทัง้หมดกวา่ 2,000 สาขา  

นอกจากนี ้CPRD จะใช้ประโยชน์จากร้านไฮเปอร์มาร์เก็ตของตนจากที่มีในปัจจุบนัเพื่อเป็นคลงัสินค้าย่อย

เพื่อการจดัสง่ (fulfilment hub) โดยเพิ่มจ านวนจากที่มีอยูเ่ดิม 89 สาขาในเดือนมิถนุายน 2564 เป็นกว่า 200 แห่งทัว่

ประเทศ โดยประมาณ 40-45 แห่งจะอยู่ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร และใช้ประโยชน์จากเครือข่ายร้านค้าปลีกในทกุ

รูปแบบทัง้หมดกวา่ 2,000 สาขาในการให้บริการจดัสง่แบบดว่น (on-demand) หรือภายในวนัถดัไปแก่ลกูค้าได้ ทัง้นี ้

เมื่อการปรับปรุงโครงสร้างพืน้ฐานของระบบ IT เสร็จสิน้ CPRD จะสามารถใช้ประโยชน์จากเครือข่ายร้านค้าทัว่

ประเทศได้อย่างเต็มที่ในการให้บริการจัดส่งแบบด่วน  (on-demand) หรือภายในวันถัดไปแก่ลูกค้า นอกจากนี  ้

โครงสร้างพืน้ฐานของระบบ IT ใหม่นีย้งัท าการปรับปรุงระบบด าเนินงานหลกัอื่น ๆ ให้ทนัสมยัขึน้ ทัง้แอพพลิเคชัน่ 

(application) ของลูกค้า ระบบจัดการค าสั่งซือ้ ระบบจัดการการเข้ารับและจัดส่งสินค้า ระบบ IT ใหม่นีย้ังน า

แอพพลิเคชัน่ (application) ใหม่ ๆ มาใช้งานเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะตวัของลกูค้าแต่ละราย และเพื่อให้

ลกูค้าใช้งานได้ง่าย ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2564 รายได้จากการขายผา่นช่องทางออนไลน์ในประเทศไทย
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ของ CPRD เท่ากบั 1,216 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 0.8 ของรายได้จากการค้าปลีกรวมของ CPRD ในประเทศ

ไทย ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2564 การจบัจ่ายสนิค้าผา่นช่องทางออนไลน์ของ CPRD มีการเติบโตอยา่งรวดเร็ว 

โดยรายได้จากการขายในช่วงสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 ได้เพิ่มขึน้มากกวา่ 2 เทา่ เมื่อเปรียบเทียบกบั

ช่วงเวลาเดียวกนัในปี 2563  

โครงการปรบัปรุงธุรกิจคา้ปลีกในประเทศไทย 

CPRD มุง่มัน่ท่ีจะปรับปรุงและขยายธุรกิจร้านค้าปลกีในประเทศไทย โดยด าเนินโครงการใหม ่ๆ ดงัตอ่ไปนี ้  

• การรีแบรนด์ (Rebrand) เป็น “Lotus’s” — นับตัง้แต่การแยกตวัของ Lotus TH  Ek-Chai และ Lotus MY 

จากบริษัทแมเ่ดิมคือ Tesco และเข้าเป็นบริษัทในกลุม่ภายใต้การบริหารงานของ CPRD นัน้ CPRD ได้มีการ

ริเร่ิมกลยุทธ์เพื่อรีแบรนด์ร้านค้าเป็นแบรนด์ “Lotus’s” เพื่อสร้างความแตกต่างจากแบรนด์ “เทสโก้ โลตสั” 

เดิมที่ด าเนินงานโดย Tesco ทัง้นี ้CPRD เห็นว่าการปรับแบรนด์ดงักล่าวจะช่วยดึงดูดและจับกลุ่มลกูค้า

เป้าหมายกลุ่มใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่มีอายุน้อยลง กลยุทธ์การปรับแบรนด์ให้มีความทันสมัยขึน้

ประกอบด้วยการใช้โลโก้ ป้ายช่ือร้านค้าและสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีสีสันสดใส การศึกษาการใช้ระบบ

เทคโนโลยีเข้ามาเสริมเพื่อให้ CPRD สามารถด าเนินธุรกิจให้มีประสทิธิภาพมากขึน้ และบริการลกูค้าให้ได้รับ

ความสะดวกมากยิ่งขึน้ การเพิ่มความแข็งแกร่งของการจ าหน่ายในช่องทางออนไลน์ และการเปิดตัว

โปรแกรมสมาชิกใหม ่(loyalty scheme) โดย CPRD ตัง้เปา้หมายในการปรับร้านไฮเปอร์มาร์เก็ตทัง้หมดเป็น

แบรนด์ “Lotus’s” ให้เสร็จสิน้ภายในสิน้ปี 2565 และท าการต่อยอดพฒันารูปแบบร้านค้าให้สอดคล้องกบั

กลุม่ลกูค้าในภมูิภาคตา่ง ๆ ทัว่ประเทศไทย  

• การพฒันาผลิตภณัฑ์และบริการ — CPRD เช่ือวา่ปัจจยัที่ดงึดดูลกูค้าของธุรกิจค้าปลกีของ CPRD คือการมี

ผลติภณัฑ์คณุภาพสงูและมีความหลากหลาย ท าให้สามารถน าเสนอการจบัจา่ยที่ครบครันในที่เดียวแก่ลกูค้า

ได้ (one-stop shop) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสว่นของกลยทุธ์ด้านอาหารสดของ CPRD นัน้จะเน้นการจดัหา

อาหารสดจากแหล่งผลิตในพืน้ที่จากผู้ ค้าในท้องถ่ิน โดยจัดส่งตรงถึงร้านค้าเพื่อรักษาความสดใหม่และ

คุณภาพของอาหาร ตลอดจนมีอาหารสดหลากหลายชนิดวางจ าหน่ายในร้านค้าปลีกทุกรูปแบบ เพื่อ

ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายและแตกต่างของลกูค้าแต่ละกลุ่ม นอกจากนี ้CPRD ยงัมีการลงทนุ

พฒันาผลิตภณัฑ์ภายใต้ตรายี่ห้อของร้าน (private label) มากขึน้ส าหรับตลาดค้าปลีกในไทยซึง่ CPRD เช่ือ

ว่าการน าเสนอผลิตภัณฑ์ภายใต้ตรายี่ห้อของร้าน (private label) นีจ้ะเพิ่มทางเลือกในการเลือกซือ้

ผลิตภณัฑ์ที่คุ้มค่าคุ้มราคาให้แก่ผู้บริโภค และยงัมีกลุม่ผลิตภณัฑ์อื่น ๆ ที่ CPRD มีการปรับปรุงได้แก่ กลุม่

ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม และเคร่ืองใช้ภายในบ้าน ทัง้นี ้นอกจากการปรับปรุงคุณภาพของ

ผลิตภณัฑ์แล้ว CPRD ยงัมุ่งปรับปรุงสว่นประกอบอื่น ๆ ในร้านค้าเพื่อประสบการณ์ในการจบัจ่ายโดยรวมที่

ดียิ่งขึน้ รวมไปถึงเร่ืองความสะอาดและความปลอดภยัในร้านค้า การเติมสินค้าในชัน้วางให้รวดเร็ว การ

แนะน าสินค้าและการให้บริการภายในร้านค้า และการใช้เทคโนโลยีเพื่ออ านวยความสะดวก เช่น จุดช าระ

สนิค้าด้วยตนเอง (self-checkout) เป็นต้น  

• การปรับโฉมและสร้างความทนัสมยัแก่ร้านค้า — CPRD ท าการปรับโฉมร้านไฮเปอร์มาร์เก็ตของ CPRD ให้

ทนัสมยัและสามารถตอบสนองต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของลกูค้าให้ดียิ่งขึน้ โดยท าการลดขนาด

พืน้ที่ร้านไฮเปอร์มาร์เก็ตในสว่นที่จ าหน่ายเสือ้ผ้าและอปุกรณ์เคร่ืองใช้ลง และขยายพืน้ที่ในสว่นของอาหาร

สดและผลิตภณัฑ์ปรุงอาหาร เพื่อให้สอดคล้องกบัความต้องการที่เพิ่มขึน้ของผลิตภณัฑ์ในกลุม่นี ้นอกจากนี  ้

CPRD ยงัได้น าเทคโนโลยีและระบบ IT ใหม ่ๆ มาปรับใช้ เพื่อเพิ่มความพงึพอใจในประสบการณ์การจบัจ่าย
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ของลกูค้า และเพิ่มประสทิธิภาพการด าเนินงานของร้าน โดยเปา้หมายในการปรับโฉมและสร้างความทนัสมยั

ของร้านไฮเปอร์มาร์เก็ตทัง้หมดคือเพื่อให้ CPRD สามารถด าเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึน้และบริการ

ลกูค้าให้ได้รับความสะดวกมากยิ่งขึน้ 

• การใช้แนวคิดร้านค้าภายใต้แบรนด์ “Go Fresh” — CPRD มีการปรับแบรนด์ร้าน “ตลาด” ซึ่งเป็นร้านใน

รูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ต ด้วยแบรนด์ใหมค่ือ “Go Fresh” และปรับแบรนด์ร้านมินิซูเปอร์มาร์เก็ต เทสโก้ โลตสั 

เอ็กเพรส เป็นแบรนด์ “Lotus’s Go Fresh” โครงการปรับแบรนด์ดงักล่าวประกอบด้วยการปรับการจดัวาง

พืน้ที่จ าหน่ายสินค้าในร้านใหม ่โดยแนวคิดร้าน Go Fresh เป็นปัจจยัหลกัของกลยทุธ์ “เอาชนะด้วยสินค้าที่

สดใหม่” (“Winning with Fresh”) ของ CPRD ทัง้นี ้ร้าน Go Fresh ของ CPRD จะเน้นในเร่ืองการน าเสนอ

สินค้าอาหารสดทัง้ที่จ าหน่ายในรูปแบบตกัชั่งและรูปแบบแพ็ค และจัดวางต าแหน่งทางการตลาดของร้าน

เป็นร้านใกล้บ้านเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการจับจ่ายสินค้าอาหารสด โดยร้าน Go Fresh จะเน้นรูป

โฉมและบรรยากาศของร้านที่เป็นเสมือนตลาดสดสมยัใหม ่และวางจ าหนา่ยอาหารสดที่มีคณุภาพเพื่อน าไป

ปรุงอาหารและใช้ในครัวเรือนประจ าวนัของลกูค้า 

• ร้านรูปแบบมินิซูเปอร์มาร์เก็ตของ CPRD — จะมีการวางจ าหนา่ยสนิค้าอปุโภคบริโภคที่หลากหลายกวา่ร้าน

สะดวกซือ้ทัว่ไป และ CPRD ยงัมุ่งสร้างความพึงพอใจในการจบัจ่ายให้แก่ลกูค้าด้วยการเปิดเคาน์เตอร์ร้าน

กาแฟแบรนด์ Jungle Café รวมถึงบริการช้อปปิง้ผ่านมือถือ โดยสาขาร้านที่มีขนาดเล็กที่สามารถปรับพืน้ท่ี

จ าหน่ายสินค้าให้รองรับการจ าหน่ายสินค้าได้มากขึน้จะได้รับการยกระดบัและปรับแบรนด์ใหม่เป็นร้าน  

มินิซูเปอร์มาร์เก็ตภายใต้แบรนด์ “Lotus’s Go Fresh” ปัจจุบนั CPRD มีแผนท าการปรับใช้แนวคิดร้านค้า 

แบรนด์ “Go Fresh” โดยคาดว่าจะปรับแบรนด์ร้านจ านวนประมาณ 1,000 สาขา ให้เสร็จสิน้ภายในสิน้ปี 

2564 และปรับแบรนด์ร้านค้าที่เหลอืในประเทศไทยให้เสร็จสิน้ภายในสิน้ปี 2565 ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 

2564 CPRD ได้ปรับร้านค้าเป็นแบรนด์ “Go Fresh” ไปแล้วจ านวน 343 แหง่  

• การขยายสาขาให้ครอบคลุมพื้นที่ — เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับร้านค้าปลีกแบบดัง้เดิมซึ่งมีอตัราการ

เข้าถึงผู้บริโภคสงูทัว่ประเทศ ซึ่งรวมถึงพืน้ที่ที่ไม่มีร้านค้าของ CPRD ตัง้อยู่ ดงันัน้ เพื่อให้ร้านค้าของ CPRD 

สามารถเข้าถึงและให้บริการผู้ บริโภคได้มากขึน้ รวมถึงตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีขึน้  

CPRD วางแผนเปิดสาขาร้านในพืน้ที่ที่ยงัไม่มีร้านค้าของ CPRD โดยตามแผนการขยายสาขาร้านดงักล่าว 

CPRD ตัง้เป้าที่จะเปิดร้านไฮเปอร์มาร์เก็ตสาขาใหม่ 4 ถึง 6 แห่ง ซูเปอร์มาร์เก็ตสาขาใหม่ 10 แห่ง และ 

มินิซูเปอร์มาร์เก็ตสาขาใหม ่250 แหง่ตอ่ปีภายในช่วงสามปีข้างหน้า  

• การเร่งการจ าหน่ายสินค้าออนไลน์โดยใช้ประโยชน์จากเครือข่ายร้านค้าทัว่ประเทศ  — ด้วยระบบช้อปปิง้

ออนไลน์ GHS CPRD ตัง้เปา้ที่จะขยายบริการออนไลน์เพิ่มเติมจากร้านไฮเปอร์มาร์เก็ต 89 สาขาที่ให้บริการ

ออนไลน์ในพืน้ท่ีกรุงเทพในปัจจบุนั เป็นกวา่ 2,000 สาขาทัว่ประเทศภายในสิน้ปี 2565 ซึง่รวมถึงร้านค้าปลกี

ขนาดกลางและขนาดเล็กภายใต้แบรนด์ “Go Fresh” โดยลูกค้าของ CPRD ในประเทศสามารถเลือกรับ

สินค้าที่สัง่ทางออนไลน์แบบจดัสง่ด่วน (on-demand) จดัสง่ในวนัถดัไป (next-day delivery) หรือสัง่ซือ้และ

รับเอง (click-and-collect) ที่สาขาทัว่ประเทศ โดยระบบช้อปปิง้ออนไลน์ GHS จะได้รับการสนบัสนุนด้วย

ระบบ IT ใหม่ ๆ อย่างตอ่เนื่อง รวมไปถึงการอพัเกรดระบบท างานส าคญัส าหรับแอพพลิเคชัน่ (application) 

ของลูกค้า ระบบจัดการค าสัง่ซือ้ ระบบจัดการการเข้ารับและจัดส่งสินค้า นอกจากนี  ้CPRD ยังได้มีการ

ร่วมมือกับผู้ ให้บริการออนไลน์ชัน้น าภายนอกอื่น ๆ เช่น Shopee  Lazada  Grab และ Food Panda เพื่อ

เสริมความแข็งแกร่งในช่องทางออนไลน์ของ CPRD   
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• การเปิดตวัธุรกิจใหม่เพือ่เพ่ิมความพึงพอใจในการจบัจ่ายในร้านคา้ — CPRD เห็นวา่การน าเสนอผลติภณัฑ์

อาหารและเคร่ืองดื่มจะช่วยผลกัดนัปริมาณลกูค้าที่เข้าร้านให้เพิ่มมากขึน้ได้ ดงันัน้ CPRD จึงมีกลยทุธ์ที่จะ

น าร้านกาแฟ ซึ่งเป็นจุดที่ลูกค้ามีความต้องการในการใช้บริการเพิ่มมากขึน้ มาเป็นจุดที่ดึงดูดและสร้าง

ประสบการณ์ให้กบัลกูค้าที่มาใช้บริการร้านค้าปลีก ดงันัน้ CPRD จึงได้เปิดให้บริการร้านกาแฟแบรนด์ใหม่

คือ Jungle Café และ Arabitia ของ CPRD เพื่อจ าหน่ายกาแฟคุณภาพสงูในราคาที่คุ้มค่า ในร้านค้าปลีก

รูปแบบตา่ง ๆ ของ CPRD โดยแผนงานในปัจจบุนัคือ การจดัวางเคาน์เตอร์ร้านกาแฟ Jungle Café เป็นร้าน

ย่อยในร้านค้าปลีก หรืออยู่ในพืน้ที่สว่นหน้าของมินิซูเปอร์มาร์เก็ตและซูเปอร์มาร์เก็ตของ CPRD หรือรวมถึง

ตัง้เป็นร้านกาแฟเดี่ยว (stand-alone) ส าหรับแบรนด์ร้าน Arabitia ในร้านค้ารูปแบบไฮเปอร์มาร์เก็ตของ 

CPRD ทัง้นี ้นอกจากร้านกาแฟแล้ว CPRD ยงัมุ่งพฒันาธุรกิจค้าปลีกตามแนวโน้มการบริโภคอาหารและ

เคร่ืองดื่มใหม ่ๆ เพื่อดงึดดูลกูค้าเข้าร้านให้มากขึน้ นอกจากนี ้CPRD ยงัจะใช้ประโยชน์จากการเป็นพนัธมิตร

ทางธุรกิจกบักลุม่ทรูในการวางจ าหน่ายผลิตภณัฑ์อิเล็กทรอนิกส์ในร้านค้ารายละเอียดเป็นไปตามที่ปรากฎ

ในหวัข้อสนิค้าทัว่ไปด้านลา่ง   

ผลิตภณัฑ์ส าหรบัการคา้ปลีกในประเทศไทย  

ปัจจยัหลกัในความส าเร็จของธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทยของ CPRD คือ การน าเสนอผลิตภณัฑ์ที่มีความ

หลากหลายในร้านค้าของ CPRD โดยผลติภณัฑ์หลกัของ CPRD แบง่ออกได้เป็น กลุม่อาหารสด สนิค้าอปุโภคบริโภค

ที่เป็นอาหาร สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่อาหาร สินค้าทัว่ไป สรุาและยาสบู และเสือ้ผ้า ทัง้นี ้CPRD จ าหน่ายกลุม่

สินค้าดงักลา่วภายใต้แบรนด์ชัน้น าทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ รวมถึงแบรนด์สินค้าของผู้ประกอบการขนาดกลาง

และขนาดย่อย (SME) และสินค้าที่ เป็นตรายี่ห้อของร้าน (private label) ของ CPRD อีกหลายรายการ โดยมี

รายละเอียด ดงัตอ่ไปนี ้ 

• อาหารสด — อาหารสดคือกลุม่ผลิตภณัฑ์หลกัของ CPRD และเป็นกลุม่สินค้าที่เติบโตอย่างรวดเร็วในธุรกิจ

ค้าปลีกของ CPRD กลุ่มผลิตภณัฑ์อาหารสดประกอบด้วย เนือ้สตัว์และอาหารทะเล (หมู สตัว์ปีก เนือ้ววั  

ไขไ่ก่ ปลา และกุ้ง) ผกัและผลไม้ ผลติภณัฑ์จากนม (นมสด โยเกิร์ต และชีส) ไข ่อาหารพร้อมปรุงและอาหาร

พร้อมรับประทาน ผลติภณัฑ์เบเกอร่ี และอาหารแช่แข็ง (เนือ้สตัว์แช่แข็งพร้อมปรุงและพร้อมรับประทาน และ

ไอศกรีม) CPRD มุง่น าเสนอผลติภณัฑ์อาหารสดคณุภาพสงูในราคาที่หาซือ้ได้ โดย CPRD ได้ท าการคดัเลอืก

ผลติภณัฑ์อยา่งพิถีพิถนัเพื่อจ าหนา่ยผลติภณัฑ์คณุภาพสงูสดุ และเพื่อให้มัน่ใจวา่ผลติภณัฑ์ของ CPRD นัน้

ปลอดภยัในการบริโภคและเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บงัคบัทุกประการ อีกทัง้ CPRD ยงัใช้

ประโยชน์จากระบบงานห่วงโซ่อุปทาน  (supply chain) ในการสร้างความสัมพันธ์อันดี และเสริมสร้าง

ศกัยภาพของ CPRD ในการจดัหาสินค้าและวตัถดุิบโดยตรงกบัเกษตรกรและผู้ผลิตและจดัจ าหน่ายสินค้า

ท้องถ่ิน  CPRD ยังได้มีการพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารสดเพิ่มมูลค่าที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความ

ต้องการของลกูค้า เช่น เนือ้หมกั อาหารพร้อมปรุงผลิตจากเนือ้สตัว์ และอาหารพร้อมรับประทานผลิตจาก

เนือ้สตัว์ รวมถึงนวตักรรมด้านผลติภณัฑ์ เช่น เนือ้สงัเคราะห์ (plant-based meat) เป็นต้น 

• สินคา้อปุโภคบริโภค – ประกอบดว้ยสินคา้อปุโภคบริโภคทีเ่ป็นอาหาร และสินคา้อปุโภคบริโภคทีไ่ม่ใช่อาหาร  

• สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นอาหาร – ประกอบด้วย ผลิตภณัฑ์ปรุงอาหาร (น า้มนัปรุงอาหาร ซอส 

เคร่ืองปรุงรส) เคร่ืองดื่ม (น า้ดื่ม น า้หวาน น า้ผลไม้ กาแฟ ชา) อาหารแห้ง (ข้าวสาร บะหมี่ ธัญพืช) 

นมพาสเจอไรส์ และนมที่ผลติจากพืช ผลติภณัฑ์ส าหรับทารก (นมผง และอาหาร) ขนมหวาน (ขนม

ปังกรอบ ของว่าง ลูกอม) ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม อาหารบรรจุกระป๋อง เคร่ืองท าขนมอบ สินค้า
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อปุโภคบริโภคที่เป็นอาหารที่คดัสรรมาอยา่งดีของ CPRD มีการวางจ าหนา่ยในช่องทางจดัจ าหนา่ย

หลายรูปแบบ เป็นสนิค้าในหลายระดบัราคา หลากหลายตราสนิค้า รวมถึงสนิค้าน าเข้า ทัง้นี ้CPRD 

มีการประสานงานอย่างใกล้ชิดกบัผู้ผลิตและจดัจ าหน่ายสินค้าในตา่งประเทศเพื่อจดัหาสินค้าเพื่อ

ตอบสนองความต้องการของลกูค้าและขยายกลุม่สินค้าให้หลากหลายยิ่งขึน้ อีกทัง้ CPRD ได้สร้าง

ความสมัพนัธ์อนัดีกบัผู้ผลิตและจดัจ าหน่ายสินค้าในประเทศในการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ ๆ เพื่อ

เสริมคณุภาพของสนิค้าและสร้างความแตกตา่งในการแขง่ขนัของ CPRD   

• สินคา้อปุโภคบริโภคทีไ่ม่ใช่อาหาร – ประกอบด้วย ผลติภณัฑ์เพื่อสขุภาพและความงาม (แชมพ ูสบู่ 

ยาสฟัีน โลชัน่ เคร่ืองส าอาง ยา) ผลติภณัฑ์ในครัวเรือน (ผงซกัฟอก น า้ยาปรับผ้านุม่ น า้ยาล้างจาน 

น า้ยาท าความสะอาดพืน้ ยาฆ่าแมลง) กระดาษ (กระดาษช าระ กระดาษท าความสะอาดใน

ครัวเรือน กระดาษเช็ดหน้า ผ้าอนามยั และผ้าอ้อมผู้ ใหญ่) ผลิตภณัฑ์ส าหรับทารก (ผ้าอ้อมทารก 

และเคร่ืองใช้ส าหรับเด็กทารก) อาหารสตัว์เลีย้งและเคร่ืองใช้สตัว์เลีย้ง และผลิตภณัฑ์ส าหรับกิจ

ทางศาสนา โดย CPRD มุง่จ าหนา่ยสนิค้าหลากหลายชนิดภายใต้ตราสนิค้าชัน้น า ซึง่จดัซือ้โดยตรง

จากผู้ ผลิตทัง้หมด เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าร้านค้าปลีกทุกรูปแบบที่  CPRD 

ด าเนินงาน โดย CPRD มีการร่วมมือและความสมัพันธ์อันดีในหลายด้านกับผู้ ค้าสินค้าอุปโภค

บริโภคที่ไมใ่ช่อาหารระดบัโลกมากมายเพื่อสร้างคณุคา่ในผลติภณัฑ์และบริการแก่ลกูค้า 

• สินค้าทั่วไป — สินค้าทั่วไปประกอบด้วยสินค้ากลุ่มต่าง  ๆ  รวมถึงผลิตภัณฑ์ส าหรับบ้าน เช่น ของเล่น  

เคร่ืองเขียน อปุกรณ์กีฬา อปุกรณ์ในห้องน า้ เคร่ืองนอน เฟอร์นิเจอร์ กระเป๋า กลอ่งเก็บของพลาสติก อปุกรณ์

ท าครัว อุปกรณ์เก่ียวกบัรถยนต์ อุปกรณ์ไฟ สินค้าปรับปรุงบ้านที่ต้องประกอบและติดตัง้ด้วยตนเอง  (DIY) 

โดย CPRD วางจ าหน่ายสินค้าคณุภาพสงูส าหรับการใช้ในชีวิตประจ าวนั รวมถึงสินค้าชนิดตา่ง ๆ  ท่ีเป็นตรา

ยี่ห้อของร้าน (private label) ในกรณีที่ไม่มีตราสินค้าชัน้น าวางจ าหน่ายส าหรับสินค้าชนิดนัน้ ๆ ดังนัน้ 

CPRD จึงสามารถสร้างความแตกต่างและเพิ่มมลูค่าผลิตภณัฑ์ผ่านตรายี่ห้อของร้าน (private label) ทัง้นี ้

CPRD ยังมุ่งเน้นการจ าหน่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์ส าหรับการปรุงอาหารเพื่อให้สอดคล้องกับการจ าหน่าย

ผลติภณัฑ์อาหารโดยรวมของ CPRD และมีการปรับเพิ่มพืน้ท่ีจ าหนา่ยสนิค้าในร้านค้าเพื่อสร้างยอดขายให้มี

ประสิทธิภาพสงูสดุและตอบสนองต่อแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการจับจ่ายของผู้บริโภค ทัง้นี ้

สินค้าทัว่ไปยงัรวมถึงผลิตภณัฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้า เช่น โทรทศัน์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ (ตู้ เย็น เคร่ืองซกัผ้า) 

เคร่ืองใช้ไฟฟา้ขนาดเลก็ (หม้อหงุข้าว หม้อไฟฟา้ พดัลม เคร่ืองปรับอากาศ กาต้มน า้ เคร่ืองปิง้ขนมปัง เตารีด 

เคร่ืองดูดฝุ่ น เคร่ืองเป่าผม) นอกจากนี ้CPRD จะท าการร่วมมือกับกลุ่มทรูเพื่อจ าหน่ายโทรศัพท์มือถือ  

ซิมการ์ด อุปกรณ์ส าหรับโทรศัพท์ และผลิตภัณฑ์ส าหรับบ้านที่เก่ียวข้องกับอินเตอร์เน็ต เช่น หลอดไฟ

อจัฉริยะ ปลัก๊ไฟฟ้า และเคร่ืองควบคุมอุณหภูมิ และจะร่วมมือพฒันากับกลุ่มทรูในการให้บริการปรึกษา

สขุภาพทางไกล ซึง่ลกูค้าสามารถปรึกษากบัแพทย์ทางระบบออนไลน์ที่ร้านค้า 

• สรุาและยาสูบ – กลุม่ผลิตภณัฑ์สรุาและยาสบู ได้แก่ เบียร์ที่ผลิตในประเทศและน าเข้า ไวน์ และเหล้า และ

ผลติภณัฑ์ยาสบูหลากหลายประเภทส าหรับร้านค้าแตล่ะรูปแบบ 

• เสือ้ผา้ — สินค้าเสือ้ผ้า ได้แก่ เสือ้ผ้าส าหรับสวมใสป่ระจ าวนั โดยเน้นเสือ้ผ้าที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวนัและ

สวมใสส่บายส าหรับสมาชิกทกุคนในครอบครัว 

นอกจากการจ าหนา่ยตราสนิค้าของบคุคลภายนอกแล้ว CPRD ยงัมีผลติภณัฑ์กวา่ 1,000 รายการครอบคลมุ

ทกุกลุม่ผลติภณัฑ์ภายใต้ตรายี่ห้อของร้าน (private label) โดยแบง่ออกเป็นสามกลุม่ดงัตอ่ไปนี ้ 
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• “Lotus’s” – เป็นตราสินค้าเฉพาะหลกั (core brand) ของ CPRD ที่ใช้กับสินค้ากลุ่มต่าง ๆ ซึ่งเป็นสินค้า

คณุภาพสงูในราคาที่คุ้มคา่ 

• “คุ้มคา่” – เป็นตราสนิค้าเฉพาะระดบัพืน้ฐาน (entry-level brand) ส าหรับสนิค้าที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวนั ให้

ความประหยดัเหมาะสมกบัการใช้สอยในราคาที่คุ้มคา่ และ  

• “Prestigo” – เป็นตราสินค้าเฉพาะระดับพรีเมียม  (premium brand) ส าหรับสินค้าคุณภาพสูงในราคาที่

เหมาะสม โดยเฉพาะอยา่งยิ่งสนิค้ากลุม่อาหารและของใช้ในครัว 

ปัจจบุนั CPRD อยูร่ะหวา่งการปรับเปลีย่นจากตราสนิค้าของ “Tesco” ที่เคยใช้ในช่วงที่ยงัเป็นกิจการภายใต้ 

Tesco เพื่อปรับมาใช้ตรายี่ห้อของร้าน (private label) ดังกล่าวข้างต้น โดยเมื่อเร็ว ๆ นี  ้CPRD ได้เสร็จสิน้การ

ปรับเปลี่ยนมาใช้ตราสินค้า “Lotus’s” กับผลิตภณัฑ์กลุ่มอาหารสด และ CPRD จะเร่ิมเปิดตวัแคมเปญส่งเสริมตรา

ยี่ห้อของร้าน (private label) ตราใหม่ในภาพรวมเพื่อสร้างความรับรู้ในตรายี่ห้อของร้าน (private label) ให้กับ

ผู้บริโภคในเดือนสิงหาคม 2564 และคาดวา่จะมีการปรับเปลีย่นสู่ตรายี่ห้อของร้าน (private label) ตราใหมอ่ยา่งเต็ม

รูปแบบกบักลุม่ผลติภณัฑ์ที่ไมใ่ช่อาหารภายในสิน้ปี 2564 นี ้

นอกจากนี ้CPRD ยงัมีการพฒันาตรายี่ห้อของร้าน (private label) ใหม่ ๆ ส าหรับสินค้ากลุม่อื่น ๆ เช่น ตรา 

“Momento” ส าหรับผลิตภณัฑ์ในบ้าน ตรา “Aliv” ส าหรับผลิตภณัฑ์สขุภาพและความงาม และตราสินค้า “MeStyle” 

ส าหรับผลติภณัฑ์เสือ้ผ้า  

ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2564 ยอดขายของผลิตภณัฑ์ตรายี่ห้อของร้าน (private label) คิดเป็น

มากกว่าร้อยละ 20.0 ของรายได้จากการขายของ CPRD ในประเทศไทย ทัง้นี ้ในการพฒันาผลิตภณัฑ์ตรายี่ห้อของ

ร้าน (private label) นัน้ CPRD จะเลือกกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดตลาดใหญ่ มีศักยภาพการเติบโตสูง มีตราสินค้า

หลากหลายส าหรับผลิตภณัฑ์ในตลาด และมีโอกาสในการที่ CPRD จะสร้างความโดดเด่นให้ผลิตภณัฑ์ในตรายี่ห้อ

ของร้าน (private label) 

CPRD วางแผนที่จะสร้างความแข็งแกร่งด้านคุณภาพของผลิตภณัฑ์ทัว่ไปของ  CPRD ในตลาดค้าปลีกใน

ประเทศไทย รวมถึงกลุม่ผลิตภณัฑ์อาหารเพื่อสขุภาพและสินค้าที่เก่ียวข้องกบัสขุภาพ เพื่อมุ่งจบักลุม่ลกูค้าที่หนัมา

สนใจเร่ืองสขุภาพเพิ่มมากขึน้ ทัง้นี ้CPRD ประสงค์จะรวมกลยทุธ์ด้านผลิตภณัฑ์กบัธุรกิจค้าปลกีในประเทศมาเลเซีย 

เพื่อให้มีการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ในตรายี่ห้อของร้าน (private label) ของ CPRD ข้ามตลาด และใช้แหล่งจัดหา

ผลิตภัณฑ์ร่วมกัน โดย CPRD มีเป้าหมายในการปรับผลิตภัณฑ์และกลุ่มผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยและประเทศ

มาเลเซียให้สอดคล้องกนั และใช้กลุม่ผลิตภณัฑ์ร่วมกนัโดยไม่กระทบต่อการตอบสนองต่อความต้องการเฉพาะของ

ลกูค้าในแตล่ะประเทศ 

ตารางตอ่ไปนีแ้สดงรายได้จากการค้าปลกีแบง่ตามชนิดของผลติภณัฑ์ในธุรกิจค้าปลกีของ CPRD ในประเทศ

ไทยส าหรับรอบระยะเวลาที่ระบ ุ 
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  ปีสิน้สุดวันท่ี 28 กุมภาพันธ์  

  2563  ร้อยละ  2564  ร้อยละ  

  (ยงัไม่ตรวจสอบ)  

  (หน่วย ล้านบาท ยกเวน้ทีเ่ป็นร้อยละ)  

รายได้จากการค้าปลีกในประเทศไทย           

สินค้าอปุโภคและบริโภค .............................   98,565  57.3  92,985  56.9  

อาหารสด ..................................................   31,757  18.4  33,425  20.4  

ผลิตภณัฑ์ทัว่ไป .........................................   18,383  10.7  16,035  9.8  

สรุาและยาสบู ............................................   15,669  9.1  15,251  9.3  

เสือ้ผ้า .......................................................   7,767  4.5  5,881  3.6  

รายได้จากการจดัส่งสินค้า และอ่ืน ๆ11 ...........   22  0.0  6  0.0  

รายได้จากการค้าปลีกรวมในประเทศไทย ..   172,163  100.0  163,583  100.0  

(หกัด้วย) รายได้อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจค้า

ปลีก12 ..............................................................   (837)    (621)    

รายได้จากการขาย ...................................   171,326    162,962    

ลูกคา้ธุรกิจคา้ปลีกในประเทศไทย  

ลกูค้าธุรกิจค้าปลกีในประเทศไทยของ CPRD มีความหลากหลายทัง้ช่วงอาย ุรายได้ และขนาดครัวเรือน โดย 

CPRD เห็นวา่จดุเดน่หลกัของ CPRD ในการดงึดดูลกูค้าได้แก่  

• ทศันคติของลกูค้าที่มีตอ่ผลติภณัฑ์ของ CPRD วา่เป็นผลติภณัฑ์ที่มีความคุ้มคา่คุ้มราคา  

• ความไว้วางใจที่ลกูค้ามีตอ่แบรนด์ของ CPRD เช่น ในปี 2564 CPRD ภายใต้แบรนด์ Lotus’s ได้รับการโหวต

ให้เป็นแบรนด์ร้านค้าสินค้าอปุโภคบริโภคที่ได้รับการไว้วางใจมากที่สดุเป็นล าดบัที่สองในประเทศไทยจาก

การส ารวจความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีตอ่ภาพลกัษณ์ของแบรนด์ โดยบริษัท อิปซอสส์ (ไทยแลนด์) จ ากดั  

• ความทุม่เทของ CPRD ในด้านการให้บริการลกูค้า และการมีสว่นร่วมในชมุชนท้องถ่ิน  

CPRD มีแผนที่จะใช้ประโยชน์จากจดุเดน่ดงักลา่วของ CPRD ในการเข้าถึงลกูค้าให้มากขึน้ โดยเฉพาะกลุม่

ลกูค้าที่มีอายนุ้อยลง 

CPRD มีการวิเคราะห์ข้อมลูลกูค้าแบบเจาะลกึเพื่อให้มีความเข้าใจถึงลกูค้าของ  CPRD มากขึน้ โดย CPRD 

ใช้ชุดข้อมลูที่มีความละเอียดซึ่งครอบคลมุการซือ้ของลกูค้ามากกว่า 600 ล้านรายการต่อปี จากลกูค้าที่เป็นสมาชิก

คลบัการ์ดเกือบ 9 ล้านราย CPRD ได้วา่จ้างผู้ให้บริการภายนอกที่มช่ืีอเสยีงและประสบการณ์สงูในการวเิคราะห์ข้อมลู

                                                      
11 โดยส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยรายได้จากการจดัส่งสินค้า 

12  รายได้อื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกบัธรุกิจค้าปลีกประกอบไปด้วยรายได้จากการฝากขาย รายได้จากการจดัส่งสินค้า และส่วนลดส าหรับพนกังานจาก

ธรุกิจค้าปลีกของ CPRD  
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ของลูกค้าเชิงวิทยาศาสตร์ โดยผู้ ให้บริการภายนอกดังกล่าวยังให้บริการเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ที่ทันสมัย และให้

ค าปรึกษาแก่ CPRD ในการท าความเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้า ตลอดจนแรงจูงใจในการจับจ่ าย และน าข้อมูล

ดงักล่าวมาพฒันาเป็นกลยทุธ์เพื่อคาดการณ์รูปแบบการจบัจ่ายของลกูค้าในอนาคต ทัง้นี ้CPRD สามารถใช้ข้อมลู

จากการวิเคราะห์ดงักลา่วเพื่อสร้างประสบการณ์ในการจบัจ่ายที่ลกูค้าพึงพอใจ เพื่อที่จะได้มาซึง่ลกูค้าใหมแ่ละรักษา

ลกูค้าเดิมไว้ รวมถึงในการคดัสรรผลิตภณัฑ์ส าหรับลกูค้า อีกทัง้ CPRD ยงัมีการวิเคราะห์ข้อมูลลกูค้าเพื่อก าหนด 

กลยทุธ์ด้านราคาและการสง่เสริมการขายที่สร้างคณุคา่ให้แก่ลกูค้าอีกด้วย   

ในการสร้างและรักษาความสมัพนัธ์กบัลกูค้า CPRD ได้น าเสนอรายการสมาชิกบตัรคลบัการ์ดเพื่อให้ลกูค้า

สะสมคะแนนในการจบัจ่ายที่ร้านค้าของ CPRD โดยข้อมลูจากการวิจยัพบวา่ลกูค้าที่เป็นสมาชิกคลบัการ์ดมีแนวโน้ม

การจับจ่ายสินค้ามากกว่าลกูค้าที่ไม่เป็นสมาชิกทัง้ในแง่มลูค่าการซือ้สินค้ารวมและปริมาณการซือ้สินค้าแต่ละครัง้   

ณ วนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2564 CPRD มีสมาชิกคลบัการ์ดราว 16 ล้านรายในประเทศไทย โดยในจ านวนนีม้ากกวา่ร้อย

ละ 50 เป็นสมาชิกที่มีการจบัจ่ายสินค้าอยู่เป็นประจ า (active user) นอกจากนี ้CPRD ยงัมีคลบัการ์ดแอพพลิเคชั่น 

(application) ส าหรับสมาชิกเพื่อใช้แทนบตัรคลบัการ์ด และให้ข้อมลูแก่สมาชิกทัง้คปูองสว่นลดเฉพาะสมาชิก และ

รายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ แอพพลิเคชั่น (application) ดงักล่าว ยงัสามารถใช้เป็นสื่อในการสื่อสารโดยตรงกบั

ลกูค้า และ CPRD ยงัคงพฒันารายละเอียดอื่น ๆ ในคลบัการ์ดแอพพลิเคชั่นเพื่อความสะดวกในการใช้งานของลกูค้า 

สทิธิประโยชน์ที่เพิ่มขึน้ เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของลกูค้าผู้ใช้งานแตล่ะคน โดยมีการเปิดตวัโปรแกรมสมาชิก

ใหม ่(loyalty scheme) ไปพร้อม ๆ กบัการปรับแบรนด์ Lotus’s  

ระบบการกระจายสินค้าและเครือข่ายงานดา้นโลจิสติกส์ (distribution and logistics network) ของธุรกิจค้าปลีกใน

ประเทศไทย  

ปัจจยัหลกัในกลยทุธ์ค้าปลีกของ CPRD คือการปรับปรุงระบบงานหว่งโซอ่ปุทาน (supply chain) ระบบการ

กระจายสนิค้าและเครือขา่ยงานด้านโลจิสติกส์ (distribution and logistics network) ของ CPRD ให้เกิดประสทิธิภาพ

สูงสุด ซึ่งจะช่วยบริหารจัดการให้ระดับสินค้าคงคลงัในร้านค้าทัง้หมดอยู่ในระดบัที่เพียงพอและเหมาะสม ท าให้

ผลิตผลและสินค้าที่เน่าเสียได้ยงัคงมีความสดใหม่และด ารงคุณภาพสงูสดุไว้ได้ และท าให้ CPRD สามารถน าเสนอ

สนิค้าที่คุ้มคา่คุ้มราคาตอ่ลกูค้าโดยยงัสามารถคงรักษาอตัราก าไรไว้ได้  

 

 

 



เอกสารแนบ 1 

22 

 

ระบบงานห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) เร่ิมจากการขนส่งสินค้าของผู้ ผลิตและจัดจ าหน่ายสินค้าของ 

CPRD โดย DHL และ Linfox ซึ่งเป็นบริษัทโลจิสติกส์ระหว่างประเทศที่ให้บริการหน่วยรถบรรทุกสินค้า ไปยงัศูนย์

กระจายสินค้าที่ใช้เทคโนโลยีที่ทนัสมยัของ CPRD เพื่อคดัแยกและกระจายสินค้าไปยงัร้านค้าของ CPRD เนื่องจาก

การขยายตวัอย่างรวดเร็วของยอดขายทางช่องทางออนไลน์ CPRD ก าหนดให้ศนูย์กระจายสินค้าบางแห่งท าหน้าที่

จัดเก็บและกระจายสินค้าออนไลน์โดยตรง CPRD ยังใช้ประโยชน์จากเครือข่ายร้านค้าที่มีอยู่ทั่วประเทศในการ

จ าหน่ายและจัดส่งสินค้าออนไลน์จากร้านค้าสู่ผู้ ซือ้ปลายทางโดยตรง (last-mile delivery) ท าให้ CPRD มีความ

ได้เปรียบเชิงแขง่ขนัเหนือคูแ่ขง่ค้าปลกีทางออนไลน์อื่น ๆ  

CPRD ยังมุ่งพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานของระบบการกระจายสินค้าและเครือข่ายงานด้าน  

โลจิสติกส์ (distribution and logistics network) ของ  CPRD อย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น การใช้ประโยชน์จาก

ระบบงานโลจิสติกส์แบบ “HLE Hub & Spoke” ส าหรับการจดัสง่สนิค้าถึงบ้านของลกูค้า โดยระบบนีจ้ะก าหนดให้ร้าน

ไฮเปอร์มาร์เก็ตบางแหง่นอกเหนือจากศนูย์กระจายสนิค้าท าหน้าที่เป็นศนูย์จดัเก็บสนิค้าประเภทเคร่ืองใช้ไฟฟา้ขนาด

ใหญ่ (white goods) และเมื่อมีการสัง่ซือ้จะมีการจดัจ้างผู้ ให้บริการภายนอกเข้ารับสินค้าและจดัสง่ให้ลกูค้าโดยตรง 

ระบบงานนีช้่วยให้ CPRD เพิ่มขีดความสามารถในการจดัสง่สินค้าและช่วยสนบัสนนุกลยทุธ์ขยายธุรกิจค้าปลีกผา่น

ช่องทางออนไลน์ของ CPRD นอกจากนี ้CPRD ยังใช้ระบบงานโลจิสติกส์แบบ “Bakery Hub & Spoke” ส าหรับ

ผลิตภณัฑ์เบเกอร่ี โดยก าหนดให้ร้านไฮเปอร์มาร์เก็ต 6 แห่งของ CPRD เป็นศนูย์ผลิตสินค้าเบเกอร่ี ซึ่งจะมีเชฟด้าน 

เบเกอร่ีและพนกังานสนบัสนนุอยู่ในไฮเปอร์มาร์เก็ตดงักล่าว และจะท าการขนสง่สินค้าเบเกอร่ีโดยตรงไปยงัร้านค้า  

อื่น ๆ ของ CPRD โดยไม่ต้องผ่านศนูย์กระจายสินค้า ซึ่งเป็นระบบงานที่ช่วยปรับปรุงคณุภาพของผลิตภณัฑ์เบเกอร่ี 

และลดการเนา่เสยีของสนิค้า  

ณ วนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2564 CPRD มีศนูย์กระจายสินค้า 8 แห่งในประเทศไทย มีพืน้ที่อาคารรวมประมาณ 

277,000 ตร.ม. และมีอตัราการกระจายสินค้าออกประมาณ 950,000 ลงัต่อวนั และศนูย์กระจายสินค้าออนไลน์หนึง่

แห่งซึ่งมีพืน้ที่อาคาร 10,364 ตร.ม.และมีอตัราการกระจายสินค้าออกประมาณ 200 ค าสัง่ซือ้ต่อวนั ตารางต่อไปนี ้

แสดงถึงรายละเอียดหลกัของศนูย์กระจายสนิค้าและศนูย์กระจายสนิค้าออนไลน์ของ CPRD 

ศูนย์กระจายสินค้า ที่ตัง้และรายละเอียด พืน้ที่อาคาร  
(ตร.ม.) 

ประมาณการก าลังการ
กระจายสินค้าออก 

อัตราประมาณการการใช้
ประโยชน์เฉล่ีย 
(approximate average 
warehouse capacity 
utilisation) ส าหรับปี
สิน้สุดวันที่ 28 
กุมภาพันธ์ 2564 

ระดับภาค 
  

 

ศนูย์ SRP – ศนูย์กระจายสนิค้าแบบอณุหภมูิ

ปกติภาคเหนือ 

(SRP Hub – North Regional Ambient Hub) 

5,800 19,000 ลงัตอ่วนั 70% 

ศนูย์ SKP – ศนูย์กระจายสนิค้าอาหารสด

ภาคเหนือ 

(SKP Hub – North Regional Fresh Hub) 

1,450 11,000 ลงัตอ่วนั 85% 

ศนูย์ SK RDC – ศนูย์กระจายสนิค้าแบบ

อณุหภมูิปกติภาคกลาง 

(SK RDC – Central Regional Ambient DC) 

33,700 222,000 ลงัตอ่วนั 75% 



เอกสารแนบ 1 

23 

 

ศูนย์กระจายสินค้า ที่ตัง้และรายละเอียด พืน้ที่อาคาร  
(ตร.ม.) 

ประมาณการก าลังการ
กระจายสินค้าออก 

อัตราประมาณการการใช้
ประโยชน์เฉล่ีย 
(approximate average 
warehouse capacity 
utilisation) ส าหรับปี
สิน้สุดวันที่ 28 
กุมภาพันธ์ 2564 

ศนูย์ KKRDC – ศนูย์กระจายสนิค้าแบบ

อณุหภมูิปกติและอาหารสดภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 

(KKRDC – Northeast Regional Ambient + 

Fresh DC) 

51,990 อณุหภมูิปกติ – 

130,000 ลงัตอ่วนั 

อาหารสด – 42,000 ลงั

ตอ่วนั 

80% 

ศนูย์ LLKRDC – ศนูย์กระจายสนิค้าอาหารสด

ภาคกลาง 

(LLKRDC – Central Regional Fresh DC) 

35,000 88,000 ลงัตอ่วนั 50% 

ศนูย์ SRRDC – ศนูย์กระจายสนิค้าแบบ

อณุหภมูิปกติและอาหารสดภาคใต้ 

(SRRDC – South Regional Ambient + 

Fresh DC) 

51,990 อณุหภมูิปกติ – 65,000 

ลงัตอ่วนั 

อาหารสด – 20,000 ลงั

ตอ่วนั 

50% 

ระดับประเทศ 
   

ศนูย์ WN NDC – ศนูย์กระจายสนิค้าแบบ

อณุหภมูิปกติระดบัประเทศ 

(WN NDC – National Ambient DC) 

58,347 192,000 ลงัตอ่วนั 75% 

ศนูย์กระจายสนิค้าออนไลน์ 

(Online Fulfilment Centre) 

10,364 200 ค าสัง่ซือ้ตอ่วนั 70% 

ศนูย์ BBTDC – ศนูย์กระจายสนิค้าแบบ

อณุหภมูิปกติระดบัประเทศ 

(BBTDC – National Ambient DC) 

29,000 161,000 ลงัตอ่วนั 80% 

 

ศูนย์กระจายสินค้าของ CPRD ในประเทศไทย ติดตัง้เทคโนโลยีด้านโลจิสติกส์ที่ทนัสมยั เช่น เคร่ืองหยิบ

สินค้า single pick แบบกึ่งอตัโนมตัิ และเคร่ืองหยิบสินค้าตามจ านวนไฟที่ขึน้แบบอตัโนมตัิ (pick-to-light) สว่นร้าน

ไฮเปอร์มาร์เก็ตแตล่ะแหง่ของ CPRD จะมีห้องเก็บสนิค้าที่มีขนาดห้องเฉลีย่ 200-300 ตร.ม.  

CPRD จัดจ้าง DHL และ Linfox ซึ่งเป็นบริษัทผู้ ให้บริการด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศเพื่อให้บริการและ

ด าเนินงานหนว่ยรถบรรทกุสนิค้าและระบบงานโลจิสติกส์ส าหรับธุรกิจค้าปลกีของ CPRD ในประเทศไทย 

นอกจากการให้บริการขนสง่และจดัเก็บสินค้าส าหรับร้านค้าปลีกของ CPRD แล้ว CPRD ยงัให้บริการระบบ

การกระจายสินค้าและเครือข่ายงานด้านโลจิสติกส์ (distribution and logistics network) แก่บุคคลภายนอก ซึ่ง

รวมถึงการให้เชา่พืน้ท่ีคลงัสนิค้า บริการขนถ่ายสนิค้าผา่นศนูย์ (cross docking) การขนสง่ผลติภณัฑ์ การสง่สนิค้าคนื

ผู้ผลติสนิค้า และบริการจดัการการขนสง่สนิค้า  



เอกสารแนบ 1 

24 

 

ผูผ้ลิตและจดัจ าหน่ายสินคา้ส าหรบัธุรกิจคา้ปลีกในประเทศไทย 

ธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทยของ CPRD มีการจดัซือ้สินค้าโดยตรงจากผู้ผลิตสินค้าแบรนด์ต่าง ๆ หลายราย 

ทัง้นี ้CPRD มีการประสานงานร่วมกบัผู้ผลิตและจัดจ าหน่ายสินค้าเพื่อให้ระบบงานห่วงโซ่อปุทาน (supply chain) 

ตัง้แตต้่นทางถึงปลายทางมีประสทิธิภาพ ท าให้ CPRD สามารถน าเสนอผลติภณัฑ์ที่มีคณุภาพในราคาที่คุ้มคา่ส าหรับ

ลูกค้าของ CPRD ผู้ จัดซือ้สินค้าของ CPRD ทุกรายได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง และ CPRD ปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณธุรกิจเพื่อให้การติดตอ่กบัผู้ผลิตและจดัจ าหน่ายสินค้าเป็นไปตามหลกัจริยธรรมและกฎหมาย ทัง้นี ้การ

แพร่ระบาดของ COVID-19 สร้างแรงกดดนัในการจดัหาสินค้าอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ท าให้เกิดการหยดุชะงกั

และความล่าช้าในการผลิตและจัดหาสินค้า ซึ่งได้ส่งผลกระทบและอาจจะส่งผลกระทบต่อไปในอนาคตกับการ

เคลือ่นไหวและการมีอยูข่องสนิค้าหลายชนิด  

ธุรกิจบริหารพืน้ที่เช่าในศูนย์การค้าของ CPRD ในประเทศไทย  

ธุรกิจบริหารพืน้ที่เช่าในศูนย์การค้าของ CPRD ในประเทศไทย ประกอบด้วย การบริหารอาคารและ

ด าเนินงานศนูย์การค้าและร้านค้าปลีกของ CPRD ตลอดจนท าหน้าที่เป็นผู้จดัการทรัพย์สินของศนูย์การค้าที่กองทนุ

รวม LPF เป็นเจ้าของซึง่ CPRD ถือหนว่ยลงทนุจ านวนร้อยละ 25 ในกองทนุรวมดงักลา่วผา่นบริษัทยอ่ย Ek-Chai  

ศูนย์การคา้ของ CPRD ในประเทศไทย   

ธุรกิจบริหารพืน้ที่เช่าในศูนย์การค้าของ CPRD ในประเทศไทย (ยกเว้นการปฏิบตัิหน้าที่ในฐานะผู้จัดการ

ทรัพย์สินของกองทนุรวม LPF) มีการบริหารพืน้ที่เช่าในศูนย์การค้าสามประเภทเพื่อให้บริการกลุม่ลกูค้ากลุม่ต่าง ๆ 

ดงันี ้ 

• ศูนย์การค้าส าหรับครอบครัว (Family Malls) ได้แก่ ศูนย์การค้าขนาดใหญ่มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็น

ครอบครัว ซึง่ให้บริการด้านการจบัจ่ายใช้สอยและกิจกรรมบนัเทิงอื่น ๆ หลายชนิด ผู้ เช่าหลกัของศนูย์การค้า

ประเภทนี ้ได้แก่ ร้านอาหาร ร้านเสือ้ผ้าแฟชั่น ผู้ ให้บริการทางการเงิน และผู้ เช่าที่ให้บริการด้านกิจกรรม

เก่ียวกับความบันเทิงและบริการอื่น ๆ โดยปกติศูนย์การค้าประเภทนีข้อง CPRD มีพืน้ที่ให้เช่าสทุธิถาวร 

(permanent net lettable area) มากกวา่ 5,000 ตร.ม. ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2564 CPRD บริหารพืน้ท่ี

เช่าในศนูย์การค้าแบบ Family Malls จ านวน 12 แห่งในประเทศไทย (ไม่รวมศนูย์การค้าส าหรับครอบครัวที่

ลงทุนโดยกองทุนรวม LPF จ านวน 11 แห่ง) มีพืน้ที่ให้เช่าสุทธิถาวร (permanent net lettable area) รวม

ประมาณ 136,000 ตร.ม.  

• ศูนย์การค้าชุมชน (Neighbourhood Malls) ได้แก่ ศูนย์การค้าขนาดกลางส าหรับลกูค้าให้แวะมาจับจ่าย

สินค้าได้สะดวกและรวดเร็ว โดยเฉพาะสินค้าประเภทอาหาร โดยพืน้ที่เช่าในศูนย์การค้าประเภทนี ้

ประกอบด้วยร้านอาหาร ร้านเคร่ืองดื่ม และร้านอาหารจานดว่นหลายประเภท (grab & go) แม้วา่พืน้ท่ีเช่าใน

ศูนย์การค้าประเภทนีจ้ะมีขนาดเล็กกว่าพืน้ที่เช่าในศูนย์การค้าส าหรับครอบครัว (Family Malls) แต่ก็มี

ร้านค้าที่เก่ียวข้องกบักิจกรรมความบนัเทิงส าหรับครอบครัว รวมถึงร้านเสือ้ผ้าแฟชัน่ และร้านค้าที่ให้บริการ

ทางการเงินและบริการอื่น ๆ เช่นเดียวกนั โดยปกติศนูย์การค้าชุมชน (Neighbourhood Malls) ของ CPRD  

มีพืน้ที่ให้เช่าสุทธิถาวร (permanent net lettable area) ระหว่าง 2,000 ถึง 5,000 ตร.ม. ทัง้นี ้ณ วันที่ 28 

กุมภาพนัธ์ 2564 CPRD บริหารพืน้ที่เช่าในศนูย์การค้าชุมชน (Neighbourhood Malls) จ านวน 85 แห่งใน

ประเทศไทย (ไม่รวมศนูย์การค้าชมุชนที่ลงทนุโดยกองทนุรวม LPF จ านวน 11 แห่ง) มีพืน้ที่ให้เช่าสทุธิถาวร 

(permanent net lettable area) รวมประมาณ 444,000 ตร.ม.   
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• ศูนย์การค้า Service Malls ได้แก่ ศูนย์การค้าที่มีขนาดเล็กลงมา เน้นพืน้ที่การจับจ่ายแบบครบครันในจุด

เดียว (one-stop) เนื่องจากศนูย์การค้าประเภทนีม้ีขนาดเลก็ จึงเน้นการจ าหนา่ยสนิค้าและบริการท่ีต้องใช้ใน

ชีวิตประจ าวนั รวมถึงมีร้านอาหาร ร้านให้บริการต่าง ๆ ที่ใช้ประจ าวนั ร้านจ าหน่ายเสือ้ผ้า และพืน้ที่เล่น

ส าหรับเด็ก โดยปกติศูนย์การค้าแบบ Service Malls ของ CPRD มีพืน้ที่ให้เช่าสุทธิถาวร(permanent net 

lettable area) ไม่เกิน 2,000 ตร.ม. ณ ทัง้นี  ้ณ วันที่  28 กุมภาพันธ์ 2564 CPRD บริหารพืน้ที่ เช่าใน

ศนูย์การค้าแบบ Service Malls จ านวน 99 แห่งในประเทศไทย (ไม่รวมศนูย์การค้า Service Malls ที่ลงทนุ

โดยกองทนุรวม LPF จ านวน 1 แห่ง) มีพืน้ที่ให้เช่าสทุธิถาวร (permanent net lettable area) รวมประมาณ 

135,000 ตร.ม.  

CPRD เลือกท าเลที่ตัง้ศนูย์การค้าในที่พืน้ที่ที่เหมาะสมทัว่ประเทศไทย เพื่อให้ครอบคลมุพืน้ที่ให้บริการและ

เข้าถึงลูกค้าได้มากที่สดุเท่าที่จะท าได้ ศูนย์การค้าแต่ละแห่งจะมีร้านไฮเปอร์มาร์เก็ตของ  CPRD เป็นร้านค้าหลกั 

ศนูย์การค้าสว่นใหญ่ของ CPRD ตัง้อยู่ในพืน้ที่ตอนกลางและเขตปริมณฑลของกรุงเทพ รวมถึงในจงัหวดัใหญ่ ๆ ใน

ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ของประเทศไทย ทัง้นี ้ณ วนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2564 ศนูย์การค้าของ 

CPRD ที่ตัง้อยูบ่นที่ดินท่ี CPRD มีกรรมสทิธ์ิมีประมาณร้อยละ 31 ของจ านวนศนูย์การค้าของ CPRD ทัง้หมด 

โครงการเกี่ยวกบัธุรกิจบริหารพืน้ทีเ่ช่าในศูนย์การคา้ 

CPRD มีการคดัเลือกท าเลที่ตัง้ที่เหมาะสมส าหรับศนูย์การค้าแห่งใหม่ทัว่ประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยใช้

หลกัเกณฑ์การพิจารณาดงัตอ่ไปนี ้

• เป็นพืน้ท่ีที่มีประชากรอาศยัอยูจ่ านวนมากและหนาแนน่ 

• เป็นท าเลที่โดดเดน่ และสามารถเพิ่มจ านวนลกูค้าที่เข้าศนูย์การค้าได้ 

• สามารถเข้าถึงถนนหลกัและระบบขนสง่มวลชนได้ และ 

• มีพืน้ท่ีขนาดใหญ่ส าหรับใช้เป็นท่ีจอดรถและมีระบบโครงสร้างพืน้ฐานท่ีดี 

CPRD มีโครงการตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการบริหารพืน้ท่ีเช่าในศนูย์การค้าของ CPRD ดงันี ้ 

• โครงการพฒันาศูนย์การคา้ในอนาคต ได้แก่ การพฒันาศนูย์การค้าที่ให้บริการแบบผสมผสาน (mixed-use) 

เป็นศนูย์การค้าชมุชนท่ีตอบสนองความต้องการของลกูค้าด้วยการจ าหนา่ยสินค้าผา่นช่องทางออนไลน์ และ

มีบริการจัดส่งสินค้า ทัง้นี  ้CPRD ยังมุ่งแสวงหาแนวทางในการปรับปรุงและเพิ่มความพึงพอใจแก่ลกูค้า

ผู้ ใช้บริการศนูย์การค้าที่จะพฒันาขึน้ในอนาคต เช่น การเสนอสินค้าและบริการที่มีความหลากหลายมากขึน้ 

การร่วมมือกบัพนัธมิตรทางธุรกิจ และการท าการตลาดที่ปรับเฉพาะส าหรับลกูค้าแตล่ะกลุม่   

• การปรบัการจดัวางพืน้ทีเ่ช่าในศูนย์การคา้ใหไ้ดป้ระโยชน์สูงสดุ ได้แก่ การใช้พืน้ท่ีที่ไมไ่ด้ใช้ประโยชน์ และจดั

วางพืน้ท่ีการให้บริการท่ีมีความตอ่เนื่องระหวา่งพืน้ท่ีเช่าในศนูย์การค้ากบัพืน้ท่ีของร้านไฮเปอร์มาร์เก็ต 

• การใช้พืน้ที่ให้ได้ประโยชน์สูงสดุ ได้แก่ การเพิ่มสดัสว่นพืน้ที่ส าหรับการจ าหน่ายอาหารในศนูย์การค้า โดย

น าเสนอรายการสินค้าอาหารให้มีความสมดลุระหวา่งแบรนด์ที่เป็นท่ีรู้จกัในวงกว้าง (Mass Market) แบรนด์

ส าหรับตลาดเฉพาะ (Niche) หรือแบรนด์สินค้าอาหารแบบดัง้เดิม เพื่อปรับเปลี่ยนศูนย์การค้าสู่การเป็น

จุดหมายของผลิตภณัฑ์อาหาร (food destination) เพื่อเพิ่มปริมาณและอตัราการเข้าพืน้ที่เช่าในศนูย์การค้า

ของลกูค้า  
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• การปรับปรุงศูนย์อาหาร ได้แก่ การปรับปรุงและตกแต่งศูนย์อาหารในศูนย์การค้า และจัดขนาดพืน้ที่

ให้บริการของศนูย์อาหารให้เหมาะสม น าเสนอแบรนด์และบริการใหมอ่ื่น ๆ เช่น ครัวอาหารออนไลน์ (cloud 

kitchen) เพื่อสร้างความพอใจแก่ผู้ใช้บริการศนูย์อาหาร 

• การปรบัปรุงบริการดิจิตอล (digital experience) ได้แก่ การน าโครงสร้างพืน้ฐาน IT มาใช้สนบัสนนุการช าระ

เงินแบบดิจิตอลส าหรับลกูค้า เพื่อสร้างความพงึพอใจในการใช้บริการของลกูค้า 

• การบริหารผูเ้ช่าประเภทต่าง ๆ ใหมี้ความเหมาะสม ได้แก่ การคดัเลอืกและดงึตวัผู้ เช่าพืน้ท่ีศนูย์การค้าที่เป็น

ร้านอาหารและผู้ ให้บริการอื่นที่มีคุณภาพ โดยเน้นไปที่แบรนด์หรือแฟรนไชส์ที่เป็นที่รู้จักในวงกว้าง และ

น าเสนอบรรยากาศและภาพลกัษณ์ใหม่ภายในศนูย์การค้า โดยมีผู้ เช่าพืน้ที่ศนูย์การค้าที่หลากหลายและ

เหมาะสม 

• การปรับปรุงบริการด้านสขุภาพและความงาม ได้แก่ การคดัเลือกผู้ เช่าพืน้ที่ศนูย์การค้า และการใช้พืน้ที่ใน

ศูนย์การค้าเพื่อบริการด้านสุขภาพและความงาม เพื่อตอบสนองต่อความต้องการและความช่ืนชอบที่

เปลีย่นแปลงไปของผู้บริโภค  

CPRD ยงัใช้กลยทุธ์ตา่ง ๆ ในการเร่งฟืน้ฟธูุรกิจบริหารพืน้ท่ีเช่าในศนูย์การค้าของ CPRD จากผลกระทบจาก

การแพร่ระบาดของ COVID-19 ดงันี ้

• การลงทนุจดัท าช่องทางจดัจ าหน่ายออนไลน์และการจดัสง่สินค้าออนไลน์ส าหรับลกูค้าของศนูย์การค้า และ

ด าเนินการให้ผู้ เช่า (ทัง้ผู้ เช่าที่ด าเนินการร้านอาหารและที่ไม่ได้ด าเนินการธุรกิจร้านอาหาร) เข้าสู่ระบบ

การค้าออนไลน์ของ CPRD และ 

• การคดัเลือกผู้ เช่าพืน้ท่ีรายใหมเ่พื่อทดแทน หรือลดจ านวนของกลุม่ผู้ เช่าพืน้ที่ปัจจบุนัท่ีได้รับผลกระทบอยา่ง

รุนแรงจาก COVID-19 เช่น การเปลี่ยนพืน้ที่กิจกรรมบันเทิงและโรงภาพยนตร์ เป็นพืน้ที่ส าหรับผู้ เช่าที่

ให้บริการสนิค้าและบริการท่ีเก่ียวกบับ้านและฟิตเนส เป็นต้น 

การลงทนุและการใหบ้ริการแก่กองทนุรวม LPF  

CPRD ถือหนว่ยลงทนุร้อยละ 25 ของกองทนุรวม LPFผา่นบริษัทยอ่ย Ek-Chai ท าให้ CPRD เป็นผู้ ถือหน่วย

ลงทุนรายใหญ่ที่สุดของกองทุนรวม LPF ซึ่งเป็นกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย โดยกองทุนรวม LPF เป็นเจ้าของศนูย์การค้าภายใต้แบรนด์ CPRD 23 แห่งทัว่ประเทศไทย นอกจากนี ้

CPRD ยงัมีการเข้าท าสญัญากบักองทนุรวม LPFเพื่อให้ CPRD เป็นผู้จดัการทรัพย์สนิของกองทนุรวม LPF อีกด้วย 

ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2564 พอร์ตการลงทนุของกองทนุรวม LPF ประกอบด้วยศนูย์การค้าส าหรับครอบครัว 

(Family Malls) 11 แห่ง ศูนย์การค้าชุมชน (Neighbourhood Malls) 11 แห่ง และศูนย์การค้าแบบ Service Malls 

1 แหง่ มีพืน้ท่ีให้เช่าสทุธิถาวร (permanent net lettable area) รวมประมาณ 337,000 ตร.ม. และมีอตัราการเช่าพืน้ท่ี 

(occupancy rate) เฉลีย่ร้อยละ 97   

CPRD ในฐานะผู้จดัการทรัพย์สินของกองทนุรวม LPF และในฐานะผู้ ถือหน่วยลงทนุร้อยละ 25 ของกองทนุ

รวม LPF ผา่นบริษัทยอ่ย Ek-Chai ได้รับรายได้จากกองทนุรวม LPF สองทางดงัตอ่ไปนี ้

• ค่าธรรมเนียมผู้จัดการทรัพย์สิน  — ในฐานะผู้ จัดการทรัพย์สินของกองทุนรวม LPF  CPRD จัดเก็บ

ค่าธรรมเนียมสี่ประเภทจากกองทุนรวม LPF ในส่วนที่เก่ียวกับการให้บริการในส่วนของศูนย์การค้าของ

กองทนุรวม LPF ได้แก่ รายได้การจดัเก็บค่าเช่า ค่าธรรมเนียมการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ ค่าธรรมเนียมการ
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บริหารพิเศษ (incentive fee) และคา่นายหน้า ทัง้นี ้CPRD ได้รับคา่ธรรมเนียมในฐานะผู้จดัการทรัพย์สนิเป็น

รายเดือน โดยค านวณจากดชันีบง่ชีผ้ลการด าเนินงานตา่ง ๆ ของศนูย์การค้าของกองทนุรวม LPF ได้แก่ สว่น

แบ่งรายได้จากการจดัเก็บค่าเช่าของรายได้สทุธิรายปีจากศูนย์การค้าของกองทุนรวม LPF ในอตัราไม่เกิน

ร้อยละ 3 ค่าธรรมเนียมการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.3 ของมูลค่าสินทรัพย์สทุธิของ

กองทนุรวม LPF คา่ธรรมเนียมการบริหารพิเศษ (incentive fee) ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 2.35 ของรายได้สทุธิ

รายปีจากศนูย์การค้าของกองทนุรวม LPF  

• เงินปันผล — CPRD ได้รับเงินปันผลในฐานะผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม LPF ตามสดัสว่นการถือหน่วย

ลงทนุ ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลของกองทนุรวม LPF จะจ่ายในอตัราไมน้่อยกวา่ร้อยละ 90 ของรายได้สทุธิจาก

การลงทนุรายไตรมาส ทัง้นี ้CPRD ได้รับเงินผลปันสีค่รัง้ตอ่ปี 

ผูเ้ช่าของศูนย์การคา้ในประเทศไทย  

CPRD มีผู้ เช่าหลายประเภทในศนูย์การค้าของ CPRD ในประเทศไทย โดยสามารถแบง่ผู้ เช่าได้เป็นสีป่ระเภท

โดยหลกั ดงันี ้ 

• ผูเ้ช่าถาวร — ผู้ เช่าในกลุม่นีท้ าสญัญาเช่าที่มีระยะเวลามากกวา่หนึง่ปีโดยจ่ายคา่เช่ารายเดือนในอตัราคงที่  

หรือจ่ายค่าเช่าในอตัราแปรผันตามยอดขาย (ทัง้ในรูปแบบที่มีและไม่มีการรับประกันค่าเช่าขัน้ต ่า) ทัง้นี ้

ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2564 รายได้ของ CPRD จากผู้ เช่าประเภทนีม้ีจ านวน 5,998 ล้านบาท  

• ผู้เช่าชั่วคราว — ผู้ เช่าชั่วคราวท าสญัญาเช่าที่มีระยะเวลาน้อยกว่าหนึ่งปี และมีอตัราการเปลี่ยนผู้ เช่าสงู  

ซึ่งท าให้ CPRD สามารถปรับการน าเสนอสินค้าและบริการใหม่ ๆ  ตามความต้องการของลกูค้าได้ ผู้ เช่ากลุม่

นีจ้ะตัง้ร้านเป็นแผงลอย หรือเป็นร้านขนาดเล็ก ทัง้นี  ้ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2564 รายได้ของ 

CPRD จากผู้ เช่าชัว่คราวมีจ านวน 1,433 ล้านบาท  

• ศูนย์อาหาร — CPRD ท าสญัญาบริการกับผู้ รับสิทธิด าเนินการศูนย์อาหารในศูนย์การค้าของ  CPRD โดย

สญัญาเช่ามีระยะเวลาเฉลีย่หนึง่ปี ศนูย์อาหารเป็นจดุที่ช่วยรักษาปริมาณลกูค้าที่เข้าใช้บริการในศนูย์การค้า

และผู้ เช่ารายอื่นของศนูย์การค้า เนื่องจากลกูค้านิยมไปศนูย์การค้าเพื่อรับประทานอาหารท่ีศนูย์อาหารซึง่มี

ราคาเหมาะสม ทัง้นี ้ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2564 รายได้ของ CPRD จากผู้ เช่ากลุม่นีม้ีจ านวน 

611 ล้านบาท 

ผู้ เช่าถาวรสร้างกระแสรายได้ที่มัน่คงให้กบัศนูย์การค้า ดงันัน้ ผู้ เช่ากลุม่นีจ้ึงเป็นสว่นส าคญัต่อความส าเร็จ

ของธุรกิจบริหารพืน้ที่เช่าในศนูย์การค้าของ CPRD โดยในประเทศไทย ระยะเวลาการเช่าโดยเฉลี่ยของผู้ เช่าถาวรซึง่

รวมถึงร้านไฮเปอร์มาร์เก็ตของ CPRD ซึ่งเป็นกลุม่ผู้ เช่าถาวรที่ใหญ่ที่สดุ อยู่ที่ประมาณ 3 ปี โดยผู้ เช่าหลกัรายใหญ่มี

ระยะเวลาการเช่าเฉลีย่สงูถึง 30 ปี ทัง้นี ้ผู้ เช่าถาวรของ CPRD ยงัสามารถแบง่ประเภทได้ดงันี ้  

• ธุรกิจการเงิน — ผู้ เช่ากลุม่นีค้ิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 5 ของพืน้ที่ให้เช่าสทุธิถาวรที่ได้มีการปลอ่ยเช่า 

(occupied permanent net lettable area) ของศนูย์การค้าของ CPRD ในประเทศไทย ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 

2564 และคิดเป็นประมาณร้อยละ 16 ของรายได้จากผู้ เช่าถาวรในประเทศไทยของ CPRD ส าหรับรอบปี

สิน้สดุวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2564     

• ธุรกิจบริการและเทคโนโลยี — ผู้ เช่ากลุม่นีค้ิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 9 ของพืน้ที่ให้เช่าสทุธิถาวรที่ได้มี

การปล่อยเช่า (occupied permanent net lettable area) ของศูนย์การค้าของ CPRD ในประเทศไทย ณ 
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วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 และคิดเป็นประมาณร้อยละ 17 ของรายได้จากผู้ เช่าถาวรในประเทศไทยของ 

CPRD ส าหรับรอบปีสิน้สดุวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2564    

• ธุรกิจอาหาร — ผู้ เช่ากลุม่นีค้ิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 23 ของพืน้ที่ให้เช่าสทุธิถาวรที่ได้มีการปลอ่ยเช่า 

(occupied permanent net lettable area) ของศนูย์การค้าของ CPRD ในประเทศไทย ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 

2564 และคิดเป็นประมาณร้อยละ 24 ของรายได้จากผู้ เช่าถาวรในประเทศไทยของ CPRD ส าหรับรอบปี

สิน้สดุวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2564    

• ธุรกิจเสือ้ผา้ — ผู้ เช่ากลุม่นีค้ิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 11 ของพืน้ที่ให้เช่าสทุธิถาวรที่ได้มีการปลอ่ยเช่า 

(occupied permanent net lettable area) ของศนูย์การค้าของ CPRD ในประเทศไทย ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 

2564 และคิดเป็นประมาณร้อยละ 20 ของรายได้จากผู้ เช่าถาวรในประเทศไทยของ CPRD ส าหรับรอบปี

สิน้สดุวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2564   

• ธุรกิจความงามและความบนัเทิง — ผู้ เช่ากลุม่นีค้ิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 8 ของพืน้ท่ีให้เช่าสทุธิถาวรที่

ได้มีการปลอ่ยเช่า (occupied permanent net lettable area) ของศนูย์การค้าของ CPRD ในประเทศไทย ณ 

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 และคิดเป็นประมาณร้อยละ 11 ของรายได้จากผู้ เช่าถาวรในประเทศไทยของ 

CPRD ส าหรับรอบปีสิน้สดุวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2564    

• ผูเ้ช่าหลกัและพืน้ที่นอกอาคาร — ผู้ เช่ากลุม่นีค้ิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 44 ของพืน้ท่ีให้เช่าสทุธิถาวรที่

ได้มีการปลอ่ยเช่า (occupied permanent net lettable area) ของศนูย์การค้าของ CPRD ในประเทศไทย ณ 

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 และคิดเป็นประมาณร้อยละ 12 ของรายได้จากผู้ เช่าถาวรในประเทศไทยของ 

CPRD ส าหรับรอบปีสิน้สดุวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2564    

ธุรกจิในประเทศมาเลเซีย 

CPRD เป็นผู้น าธุรกิจค้าปลีกและธุรกิจบริหารพืน้ที่เช่าในศนูย์การค้าในประเทศมาเลเซีย  โดยประกอบการ

ผ่านบริษัทย่อยคือ  Lotus MY  CPRD เป็นผู้ น าธุรกิจค้าปลีกในคาบสมุทรมาเลเซีย (Peninsula Malaysia) เมื่อ

พิจารณาในแง่ของส่วนแบ่งตลาดโดยมีอตัราการเข้าถึงครัวเรือน (household penetration) ที่ร้อยละ 53 ส าหรับปี

สิน้สุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 โดย ณ วันที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2564 CPRD มีร้านค้า 62 แห่ง ประกอบด้วยไฮเปอร์ 

มาร์เก็ต 46 แห่ง และซูเปอร์มาร์เก็ต 16 แห่ง ธุรกิจค้าปลีกของ CPRD ในประเทศมาเลเซียได้รับการสนบัสนุนจาก

ระบบงานห่วงโซ่อุปทาน (supply chain)  ที่มั่นคง ระบบการกระจายสินค้าและเครือข่ายงานด้านโลจิสติกส์  

(distribution and logistics network) ที่แข็งแกร่งเช่นเดียวกบัธุรกิจค้าปลกีของ CPRD ในประเทศไทย ตลอดจนความ

แข็งแกร่งของคณุคา่ตราสนิค้า (brand equity) และแผนการลงทนุในโครงการเชิงกลยทุธ์ที่ส าคญั ซึง่รวมถึง 

• การจบักลุม่ลกูค้าเปา้หมายกลุม่ใหมด้่วยการปรับแบรนด์ใหม ่“Lotus’s” ซึง่มีความสดใสและทนัสมยัยิ่งขึน้ 

• การปรับปรุงคณุภาพของผลติภณัฑ์และบริการในราคาที่คุ้มคา่ 

• เน้นแนวคิดการน าเสนอสินค้าที่สดใหม่ภายใต้ร้าน “Go Fresh” ส าหรับร้านค้าใหม่ของ CPRD ที่มีพืน้ที่ 

1,000 ตร.ม.  

• ขยายจ านวนสาขาให้ครอบคลมุพืน้ที่มากขึน้ โดยเป็นร้านค้าที่มีหน้าร้านและพืน้ที่ตัง้แต ่1,000 ถึง 4,000 ตร.ม. 
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• เร่งการเติบโตของยอดขายทางออนไลน์ โดยใช้ประโยชน์จากเครือข่ายร้านสาขากว่า 62 แห่ง ซึ่งรวมถึงการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพและร่วมมือกับธุรกิจแพลตฟอร์มออนไลน์ (online marketplace) ซึ่งเป็นที่นิยม เช่น 

Food Panda  Shopee และ Lazada เพื่อเพิ่มจดุจ าหนา่ยสนิค้าแก่ผู้บริโภค และ 

• ขยายและเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ช่องทางจดัจ าหนา่ยส าหรับลกูค้า B2B ทัว่ประเทศ โดยเน้นไปท่ีร้านอาหาร

ที่เป็นร้านอิสระ ร้านค้าปลกีแบบดัง้เดิม และกิจการในพืน้ท่ีอื่น ๆ เช่น โรงพยาบาล โรงแรม และโรงเรียน  

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “ธุรกิจค้าปลีกของ CPRD ในประเทศมาเลเซีย – โครงการ

ปรบัปรุงธุรกิจคา้ปลีกในประเทศมาเลเซีย” 

ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2564 ธุรกิจค้าปลกีของ CPRD ในประเทศมาเลเซียประกอบด้วย 

• การบริหารพืน้ท่ีเช่าในศนูย์การค้า 57 แหง่ คิดเป็นพืน้ท่ีให้เช่าสทุธิถาวร (permanent net lettable area) รวม

ประมาณ 296,000 ตร.ม. โดยในจ านวนนี ้CPRD มีกรรมสิทธ์ิ (freehold) หรือมีสิทธิการเช่าจากรัฐบาล

มาเลเซีย (leasehold)13 ในศนูย์การค้าจ านวน 40 แหง่ และ 

• อัตราการเช่าพืน้ที่ (occupancy rate) อยู่ที่ประมาณร้อยละ 92 โดยค านวณจากพืน้ที่ให้เช่าสุทธิถาวร 

(permanent net lettable area) 

ธุรกิจค้าปลกีของ CPRD ในประเทศมาเลเซีย  

CPRD ซึ่งประกอบธุรกิจผ่านบริษัทย่อยคือ Lotus MY เป็นผู้ น าธุรกิจค้าปลีกในคาบสมุทรมาเลเซีย 

(Peninsula Malaysia) ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2564 CPRD มีรายได้จากการค้าปลีกของเครือข่ายร้าน

ไฮเปอร์มาร์เก็ต ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้าน Express ช่องทางออนไลน์ และกลุ่มลกูค้า B2B เป็นจ านวน 3,720 ล้านริงกิต

มาเลเซีย (27,664 ล้านบาท) 767 ล้านริงกิตมาเลเซีย (5,704 ล้านบาท) 10 ล้านริงกิตมาเลเซีย (77 ล้านบาท) 

168 ล้านริงกิตมาเลเซีย (1,246 ล้านบาท) และ 22 ล้านริงกิตมาเลเซีย (160 ล้านบาท) ตามล าดบั  

ร้านคา้ปลีกในประเทศมาเลเซีย 

CPRD ด าเนินงานร้านค้าปลีกที่มีหน้าร้านสองรูปแบบในประเทศมาเลเซีย คือ  ไฮเปอร์มาร์เก็ต และ 

ซูเปอร์มาร์เก็ต  

ณ วนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2564 CPRD มีร้านค้าปลีกทัง้หมด 62 แห่งในประเทศมาเลเซีย โดยสว่นใหญ่ตัง้อยู่

ทางภาคตะวนัตกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และตะวนัตกเฉียงใต้ของคาบสมทุรมาเลเซีย (Peninsula Malaysia) โดยมี

ร้านค้าหนาแนน่ถึง 20 แหง่ในบริเวณ Klang Valley ซึง่เป็นท่ีตัง้ของกรุงกวัลาลมัเปอร์ เมืองหลวงของประเทศมาเลเซยี  

• ไฮเปอร์มาร์เก็ต — ร้านไฮเปอร์มาร์เก็ตของ CPRD ในประเทศมาเลเซียเป็นร้านค้าส าหรับการจบัจ่ายอยา่ง

ครบครันในที่เดียว (one-stop shopping complex) โดยเน้นจ าหน่ายอาหารสดและสินค้าอุปโภคบริโภค  

มีพืน้ที่จ าหน่ายมากกว่า 4,000 ตร.ม. ร้านไฮเปอร์มาร์เก็ตดงักล่าวส่วนใหญ่เป็นร้านค้าหลกัในศนูย์การค้า

                                                      
13 ภายใต้กฎหมายประเทศมาเลเซีย กรรมสิทธ์ิ (freehold) หมายถงึ สิทธิในการใช้ที่ดินจากรัฐบาลประเทศมาเลเซียโดยผู้ ถือกรรมสิทธ์ิสามารถ

ถือครองและใช้ที่ดินได้โดยไม่มีก าหนดระยะเวลา และ สิทธิการเช่า ( leasehold) หมายถึง สิทธิในการใช้ที่ดินจากรัฐบาลประเทศมาเลเซีย

โดยมีก าหนดระยะเวลาไม่เกิน 99 ปี โดยผู้ ถือครองที่ดินสามารถใช้ที่ดินจนกว่าจะหมดอายสุญัญาเช่า และหากไม่มีการขยายอายหุรือต่อ

อายสุญัญาเช่า ผู้ครอบครองท่ีดินจะต้องคืนท่ีดินดงักล่าวให้แก่ทางรัฐบาลประเทศมาเลเซีย โดยท่ีทัง้กรรมสิทธ์ิ (freehold) และสิทธิการเช่า 

(leasehold) สามารถท าการโอนได้ 
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ของ CPRD ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2564 รายได้จากการค้าปลีกรวมของร้านไฮเปอร์มาร์เก็ตมี

จ านวน 3,720 ล้านริงกิตมาเลเซีย (27,664 ล้านบาท) คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 79.4 ของรายได้จากธุรกิจ 

ค้าปลกีรวมของ CPRD ในประเทศมาเลเซีย ทัง้นี ้สดัสว่นยอดขายแบง่ตามผลติภณัฑ์ของร้านไฮเปอร์มาร์เก็ต

ประกอบด้วยสนิค้าอปุโภคบริโภคร้อยละ 68.8 ผลติภณัฑ์ทัว่ไปร้อยละ 9.4 ผลติภณัฑ์อาหารสดร้อยละ 18.8 

และเสือ้ผ้าร้อยละ 3.0 ทัง้นี ้ณ วนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2564 ร้านไฮเปอร์มาร์เก็ตของ CPRD เป็นเครือข่ายร้าน

ไฮเปอร์มาร์เก็ตชัน้น าในคาบสมทุรมาเลเซีย (Peninsula Malaysia) โดย CPRD มีสาขาร้านไฮเปอร์มาร์เก็ต

ทัง้หมดตัง้อยูบ่นคาบสมทุรมาเลเซีย (Peninsula Malaysia) 

• ซูเปอร์มาร์เก็ต — เป็นร้านค้าปลีกขนาดกลาง มีพืน้ที่จ าหน่ายตัง้แต่ 2,000 ถึง 4,000 ตร.ม. สว่นใหญ่ตัง้อยู่

ในคาบสมุทรมาเลเซีย (Peninsula Malaysia) โดยใช้แนวคิดการพัฒนาเป็นร้านส าหรับชุมชนในละแวก

ใกล้เคียงเพื่อความสะดวกของลกูค้าในการจบัจ่ายสนิค้าอปุโภคบริโภครวมถึงสนิค้าประเภทอื่น ๆ เป็นประจ า 

ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 รายได้จากการค้าปลีกจากการขายรวมของซูเปอร์มาร์เก็ตของ 

CPRD มีจ านวน 767 ล้านริงกิตมาเลเซีย (5,704 ล้านบาท) คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 16.4 ของรายได้จากธุรกิจ

ค้าปลีกรวมของ CPRD ในประเทศมาเลเซีย สดัสว่นยอดขายแบ่งตามผลิตภณัฑ์ประกอบด้วยสินค้าอปุโภค

บริโภคร้อยละ 69.0 ผลติภณัฑ์ทัว่ไปร้อยละ 8.3 ผลติภณัฑ์อาหารสดร้อยละ 20.7 และเสือ้ผ้าร้อยละ 2.0  

ทัง้นี ้CPRD อยู่ระหว่างการรีแบรนด์ร้านไฮเปอร์มาร์เก็ตและซูเปอร์มาร์เก็ตของ CPRD ในประเทศมาเลเซีย

จากแบรนด์ “เทสโก้” เดิม ให้อยูภ่ายใต้แบรนด์ “Lotus’s” ซึง่การรีแบรนด์ดงักลา่วคาดวา่จะเสร็จสิน้ภายในปีหน้า และ

ในอนาคต ร้านค้าของ CPRD ที่มีพืน้ท่ี 1,000 ตร.ม. จะเป็นแบรนด์ “Go Fresh” ทัง้นี ้จนถึงเดือนกนัยายน 2563 ธุรกิจ

ค้าปลีกของ CPRD ในประเทศมาเลเซียยังประกอบด้วยร้านค้าปลีกขนาดเล็กภายใต้ช่ือ “Express” โดยมีพืน้ที่

จ าหนา่ยเฉลีย่ประมาณ 130 ตร.ม. โดยก่อนหน้านี ้CPRD มีร้าน Express รวม 9 สาขาซึง่ด าเนินงานร่วมกบัพนัธมิตร

ทางธุรกิจท้องถ่ินในประเทศมาเลเซีย แต่ได้ยุติการด าเนินงานร้านค้าปลีกรูปแบบนีล้งในเดือนกันยายน 2563 เมื่อ

พนัธมิตรทางธุรกิจสิน้สดุลง ทัง้นี ้CPRD อาจแสวงหาหนทางอื่นในการเปิดด าเนินงานร้านค้าปลีกขนาดเล็กที่มีพืน้ท่ี

ร้านน้อยกวา่ 1,000 ตร.ม. อีกในอนาคต  

ตารางตอ่ไปนีแ้สดงจ านวนสาขาร้าน แบง่ตามรูปแบบร้านค้าปลกีของ CPRD ในประเทศมาเลเซีย 

  ณ วันที่ 28 กุมภาพนัธ์  

จ านวนสาขาร้าน  2563  2564  

ไฮเปอร์มาร์เก็ต .......................................   46  46  

ซูเปอร์มาร์เก็ต ........................................   14  16  

ร้าน Express .........................................   9  0  

รวม .......................................................   69  62  

ช่องทางคา้ปลีกออนไลน์ในประเทศมาเลเซีย  

นอกเหนือจากธุรกิจค้าปลีกแบบออฟไลน์ที่ CPRD ด าเนินการผ่านร้านค้าปลีกที่มีหน้าร้าน (brick-and-

mortar stores) ในประเทศมาเลเซียนัน้ CPRD ยังมีการให้บริการผ่านช่องทางจัดจ าหน่ายออนไลน์แก่ลูกค้า 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านทางระบบช้อปปิง้ออนไลน์ GHS ของ CPRD และผ่านทางผู้ ให้บริการออนไลน์ที่เป็น
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บุคคลภายนอก เช่น Lazada Food Panda Shopee และ Happy Fresh โดย CPRD มีโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนา

ความพงึพอใจของลกูค้าที่ใช้ระบบออนไลน์ของ CPRD ดงันี ้

• การน าเสนอบริการออนไลน์ที่สร้างความพงึพอใจให้กบัลกูค้าที่มากยิ่งขึน้ด้วยโครงการปรับปรุงระบบ IT ของ 

CPRD อยา่งตอ่เนื่อง ซึง่ท าให้สามารถจดัสง่สนิค้าภายในวนัเดียว (same-day delivery) มีระบบสง่เสริมการ

ขายแบบอจัฉริยะ (smart promotion) และการน าเสนอสนิค้าทดแทนที่มีพฒันาการขึน้  

• การพฒันาต้นแบบศนูย์ให้บริการออนไลน์ ซึง่ท าให้สามารถให้บริการออนไลน์ตา่ง ๆ ได้มากขึน้ และปรับปรุง

ประสทิธิภาพและลดต้นทนุการด าเนินงาน 

• การเพิ่มจ านวนสาขาในประเทศมาเลเซียที่สามารถให้บริการออนไลน์ผ่านทางระบบช้อปปิง้ออนไลน์ GHS 

ของ CPRD ซึง่ปัจจบุนัสามารถให้บริการได้ในสาขาร้าน 9 แหง่ และ 

• ปรับขยายการให้บริการสั่งซื อ้ออนไลน์และรับของที่สาขา (click and collect) ส าหรับเว็บไซต์ และ 

แอพพลิเคชัน่ของ CPRD ซึ่งท าให้ลกูค้าสามารถสัง่ซือ้สินค้าได้จากที่บ้าน และมารับสินค้าที่ร้านค้าแทนการ

จดัสง่สนิค้าส าหรับสาขาร้านทกุแหง่ของ CPRD  

โครงการปรบัปรุงธุรกิจคา้ปลีกในประเทศมาเลเซีย 

CPRD มุง่ที่จะปรับปรุงและขยายธุรกิจร้านค้าปลกีในประเทศมาเลเซียด้วยโครงการตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี ้  

• การปรับแบรนด์ Lotus’s — นับตัง้แต่ Lotus MY ได้แยกตัวจาก Tesco ซึ่งเป็นบริษัทแม่เดิม และเข้าเป็น

บริษัทในกลุม่ภายใต้การบริหารงานของ CPRD โดย CPRD ได้ริเร่ิมโครงการตา่ง ๆ เพื่อปรับแบรนด์ร้านค้าให้

เป็นแบรนด์  “Lotus’s” เพื่อสร้างความแตกต่างจากแบรนด์ “เทสโก้” เดิมที่ด าเนินงานโดย Tesco   

CPRD มีแผนที่จะปรับและสร้างความทนัสมยัให้กบัแบรนด์ใหม่ “Lotus’s” ให้เสร็จสิน้ภายในกลางปี 2565   

CPRD เห็นว่าการปรับแบรนด์ดงักล่าวจะช่วยดึงดดูและได้มาซึ่งลกูค้าเป้าหมายกลุ่มใหม่ โดยเฉพาะกลุม่

ลกูค้าที่มีอายนุ้อยลง โดยโครงการปรับแบรนด์ให้มีความทนัสมยัขึน้ ประกอบด้วยการใช้โลโก้ที่มีสีสนัสดใส 

การศึกษาการใช้ระบบเทคโนโลยีเข้ามาเสริมเพื่อให้ CPRD ด าเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ และให้

ลกูค้าได้รับความสะดวกมากยิ่งขึน้ การเพิ่มความแข็งแกร่งของการจ าหน่ายในช่องทางออนไลน์ และการ

เปิดตวัโปรแกรมสมาชิกใหม่ (loyalty scheme) 

สว่นหนึง่ของแผนการปรับแบรนด์เป็น “Lotus’s” CPRD จะน าเสนอแบรนด์ร้านใหมส่ าหรับร้านค้าปลกีขนาด

เลก็ที่มีพืน้ท่ี 1,000 ตร.ม. คือแบรนด์ “Go Fresh” ซึง่เน้นการวางจ าหนา่ยสนิค้าอปุโภคบริโภคและอาหารสด

มากชนิดกวา่ร้านสะดวกซือ้ทัว่ไป และเพิ่มบริการเพื่อความสะดวกของลกูค้าในการซือ้สนิค้าด้วยระบบสแกน

สินค้าด้วยตนเอง (“scan as you shop”) และจุดช าระเงินด้วยตนเอง (self-checkout) ปัจจุบัน CPRD มี

แผนการปรับแบรนด์ร้านค้าทัง้ 62 แห่ง ในประเทศมาเลเซียให้เสร็จสิน้ภายในกลางปี 2565 และเปิดร้าน

สาขาใหม ่28 แหง่ภายในเดือนธนัวาคม 2566  

• การปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ — CPRD เห็นว่าจุดเด่นหลกัของธุรกิจค้าปลีกของ CPRD คือการมี

ผลิตภณัฑ์คณุภาพสงูและมีความหลากหลายในราคาที่คุ้มค่า ท าให้ CPRD สามารถน าเสนอการจบัจ่ายที่

ครบครันในที่เดียวต่อลกูค้าได้ (one-stop shop) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของกลยทุธ์ด้านอาหารสดของ 

CPRD นัน้จะเน้นการจดัหาจากแหลง่ผลติในพืน้ท่ีจากผู้ ค้าในท้องถ่ิน โดยจดัสง่ตรงถึงร้านค้าเพื่อรักษาความ

สดใหมแ่ละคณุภาพของอาหาร ตลอดจนมีอาหารหลากหลายชนิดวางจ าหนา่ยเพื่อตอบสนองความต้องการ

ที่หลากหลายและแตกตา่งของลกูค้าแต่ละกลุม่ นอกจากนี ้CPRD ยงัมีการลงทนุพฒันาผลติภณัฑ์ที่เป็นตรา
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ยี่ห้อของร้าน (private label) มากขึน้ส าหรับตลาดค้าปลีกในประเทศมาเลเซีย  ซึ่ง CPRD เช่ือว่าท าให้

สามารถน าเสนอทางเลือกที่เพิ่มขึน้แก่ลกูค้าเพื่อให้ลกูค้าสามารถเลือกซือ้ผลิตภณัฑ์มีคุณภาพในราคาที่

เหมาะสม นอกจากนี ้CPRD ยังมีการปรับกลุ่มสินค้าเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและแนวโน้มที่

เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภคตลอดเวลา กลุ่มผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีการปรับปรุงได้แก่  กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อ

สุขภาพและความงาม และเคร่ืองใช้ภายในบ้าน ทัง้นี ้นอกจากการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์แล้ว 

CPRD ยงัมุ่งปรับปรุงส่วนประกอบอื่น ๆ ในร้านค้าเพื่อประสบการณ์ในการจับจ่ายโดยรวมที่ดียิ่งขึน้ การ

ปรับปรุงดงักลา่วรวมถึงในเร่ืองความสะอาดและความปลอดภยัในร้านค้า การเติมสนิค้าในชัน้วางให้รวดเร็ว 

การแนะน าสินค้าและการให้บริการภายในร้านค้า และการใช้เทคโนโลยีเพื่อความสะดวก เช่น บริการซือ้

สนิค้าแบบ scan as you shop และจดุช าระสนิค้าด้วยตนเอง (self-checkout) เป็นต้น    

• การปรับโฉมสร้างความทนัสมัยแก่ร้านค้า — CPRD ท าการปรับโฉมร้านไฮเปอร์มาร์เก็ตของ CPRD ให้

ทันสมัยและสามารถตอบสนองต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกค้าของ CPRD ให้ดียิ่งขึน้ โดย

ปัจจุบนัได้ท าการลดขนาดพืน้ที่ร้านไฮเปอร์มาร์เก็ตในส่วนที่จ าหน่ายเสือ้ผ้าและอุปกรณ์เคร่ืองใช้ลง และ

ขยายพืน้ที่ในส่วนของอาหารสดและผลิตภณัฑ์ปรุงอาหารเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการที่เพิ่มขึน้ของ

ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี  ้CPRD ยังได้น าเทคโนโลยีและระบบ IT ใหม่ ๆ มาปรับใช้เพื่อเพิ่มความพอใจใน

ประสบการณ์การจบัจ่ายของลกูค้าและเพิ่มประสทิธิภาพการด าเนินงานของร้าน

• การปรับร้านค้าให้มีขนาดเล็กลง  — ปัจจุบัน CPRD ด าเนินงานร้านไฮเปอร์มาร์เก็ตซึ่งมีพืน้ที่จ าหน่าย

มากกว่า 4,000 ตร.ม. และร้านซูเปอร์มาร์เก็ตซึง่มีพืน้ที่จ าหน่ายระหวา่ง 2,000 ถึง 4,000 ตร.ม. CPRD เห็น

ถึงการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ช่ืนชอบการจบัจ่ายที่ร้านค้าปลีกขนาดเล็กมากขึน้ CPRD จึง

อยู่ในระหว่างการแสวงหาหนทางในการปรับขนาดร้านค้าปลีกให้เล็กลง เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง

ของพฤติกรรมของผู้ บริโภคดังกล่าว และร้านค้าปลีกขนาดเล็กยังมีต้นทุนการด าเนินงานที่ต ่ากว่า

อย่างไรก็ตาม มีข้อจ ากัดทางกฎหมายในประเทศมาเลเซียในเร่ืองกรรมสิทธ์ิของผู้ประกอบการต่างชาติ

ซึง่ห้ามผู้ประกอบการตา่งชาติด าเนินการร้านค้าปลกีที่มีขนาดเลก็กวา่ 1,000 ตร.ม.

• การเร่งการเติบโตของทางช่องทางออนไลน์ โดยใช้ประโยชน์จากเครือข่ายร้านค้า — CPRD มีแผนที่จะเพิ่ม

ยอดขายธุรกิจค้าปลีกอย่างมีนยัส าคญัโดยใช้ประโยชน์จากเครือข่ายร้านค้าในการเร่งขยายการเติบโตของ

ช่องทางออนไลน์ โดยมีการปรับปรุงพฒันาระบบ IT ให้มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพมากขึน้อยา่งต่อเนื่อง

จัดท าบริการจับจ่ายออนไลน์ที่ต่อเนื่องผ่านระบบช้อปปิง้ออนไลน์ GHS ของ CPRD และแอพพลิเคชัน่บน

โทรศพัท์มือถือ และน าเสนอบริการที่เน้นความสะดวกของลกูค้า เช่น การจัดส่งสินค้าด่วน (on-demand)

การซือ้สินค้าออนไลน์และเลือกรับสินค้าเองที่สาขา (click-and-collect) การช้อปปิง้แบบไม่ต้องลงจาก

รถยนต์ (drive-through) นอกจากนี ้CPRD ยงัพฒันาความสมัพนัธ์กบัผู้ ให้บริการออนไลน์ชัน้น าภายนอก

อื่น ๆ เช่น Happy Fresh  Food Panda  Shopee และ Lazada เพื่อเสริมสร้างความโดดเด่นของบริการ

ออนไลน์ของ CPRD และเพื่อให้มัน่ใจว่า CPRD สามารถเข้าถึงลกูค้าได้อย่างสะดวกรวดเร็วผ่านทางเลือก

ระบบซือ้สนิค้าออนไลน์ที่ลกูค้าช่ืนชอบทกุระบบ

• การพฒันาธุรกิจ B2B — นอกจากการปรับปรุงร้านค้าแบบมีหน้าร้าน (brick-and-mortar stores) เป็นแหลง่

จบัจ่ายอาหารและสินค้าและบริการอื่น ๆ แล้ว CPRD ยงัมุ่งให้บริการและเสริมสร้างคณุภาพการให้บริการ

ผา่นช่องทางของลกูค้าที่เป็นผู้ประกอบการหรือ B2B ให้เป็นแหลง่ให้บริการจบัจ่ายครบครันในที่เดียวส าหรับ

ลูกค้าที่เป็นผู้ ประกอบการร้านอาหาร และร้านโชห่วยท้องถ่ินที่ต้องการผลิตภัณฑ์เนือ้สัตว์ อาหารสด

อาหารแห้งและเคร่ืองใช้ในการท าอาหาร เพื่อเพิ่มยอดขายของลกูค้า B2B ให้กบัธุรกิจค้าปลกีของ Lotus MY
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ทัง้นี ้CPRD ได้จัดตัง้ทีมงานขายเฉพาะเพื่อให้บริการโดยตรงกับร้านอาหารและร้านโชห่วยที่อยู่บริเ วณ

ใกล้เคียง นอกจากนี ้CPRD ยงัมีการลงทนุในระบบโครงสร้างพืน้ฐานด้าน IT อยา่งตอ่เนื่องเพื่อการให้บริการ

ที่สะดวกรวดเร็วตอ่เนื่องแก่ลกูค้า 

• การลดต้นทนุ — ในช่วงที่ผ่านมา CPRD ได้ด าเนินการลงทนุ เพื่อปรับใช้โครงการลดต้นทนุ ซึ่งประกอบด้วย

โครงการประหยดัต้นทุนด้านพลงังาน โดยน าเทคโนโลยีการใช้พลงังานอย่างมีประสิทธิภาพมาใช้ที่ร้านค้า

ของ CPRD ในสว่นของระบบตู้แช่เย็น ระบบท าความร้อน ระบายและปรับอากาศ (HVAC) และระบบไฟแสง

สว่าง รวมถึงเปลี่ยนไปใช้แหล่งพลงังานหมุนเวียนโดยติดตัง้แผงโซล่าเซลล์บนหลงัคาเพื่อผลิตไฟฟ้ากับ

ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่และศูนย์กระจายสินค้าของ CPRD  นอกจากนี ้CPRD ยังท าการประเมินรายจ่าย

อย่างละเอียดในส่วนที่เก่ียวกับเครือข่ายการจัดจ าหน่ายและการขาย ทัง้นี ้CPRD ได้ท าการตรวจสอบ

โครงสร้างด้านต้นทุนอย่างต่อเนื่อง และในปี 2564 CPRD ได้ท าการศึกษางานเครือข่ายห่วงโซ่อุปทาน

(supply chain) เพื่อการพฒันาปรับปรุงและใช้ประโยชน์สงูสดุเพื่อการเติบโตของธุรกิจในอนาคต CPRD ยงั

ปรับใช้เทคโนโลยีและซอฟต์แวร์ใหม ่ๆ เพื่อช่วยลดต้นทนุการด าเนินงาน เช่น จดุช าระสนิค้าด้วยตนเอง (self-

checkout)  บริการซื อ้สินค้าแบบ scan as you shop ศูนย์ให้บริการลูกค้า (customer service desk)

แอพพลิเคชั่นบนโทรศพัท์มือถือส าหรับการสัง่ซือ้สินค้า แท็บเล็ตส าหรับการพูดคุยกับพนกังานส าหรับการ

เลือกซือ้สินค้าภายในร้าน (table for in-store communication) จุดชัง่น า้หนกัสินค้าและช าระเงิน (produce

scale and payment link)

สินคา้ธุรกิจคา้ปลีกในประเทศมาเลเซีย 

ปัจจัยหลกัในความส าเร็จของธุรกิจค้าปลีกของ CPRD ในประเทศมาเลเซียคือการน าเสนอผลิตภัณฑ์ที่

หลากหลายในราคาย่อมเยาในร้านค้าของ CPRD ซึ่งให้บริการการจบัจ่ายที่ครบครันในที่เดียว (one-stop-shop) ทัง้

สินค้าอุปโภคบริโภค อาหารสด ผลิตภัณฑ์ทั่วไป และเสือ้ผ้า ภายใต้แบรนด์สินค้าต่าง ๆ รวมถึงตรายี่ห้อของร้าน 

(private label) 

• สินค้าอปุโภคบริโภค — สินค้าอปุโภคบริโภคของ CPRD ได้แก่ สินค้าโภคภณัฑ์ อาหารบรรจุกระป๋อง สินค้า

ส าหรับการปรุงอาหารและอบอาหาร ผลิตภณัฑ์ส าหรับทารก เคร่ืองดื่มร้อน ขนมหวาน อาหารเสริม เบียร์

ไวน์ และสรุา เคร่ืองดื่มเย็น ผลิตภณัฑ์เพื่อสขุภาพและความงาม อาหารแช่เย็นและแช่แข็ง และอาหารแห้ง

โดยมุ่งจ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีคณุภาพให้แก่ลกูค้าที่ต้องการเลือกซือ้สินค้าที่หลายหลากในราคาที่

หาซือ้ได้ง่าย CPRD มีการปรับปรุงการจดัการสินค้าคงคลงัให้มีประสิทธิภาพสงูสดุ ประสานงานกับผู้ผลิต

และจดัจ าหน่ายสินค้าในพืน้ที่ และพฒันาผลิตภณัฑ์ภายใต้ตรายี่ห้อของร้าน (private label) เพื่อให้แข่งขนั

กบัสนิค้าในตลาดได้

• อาหารสด — อาหารสดประกอบด้วย ผักและผลไม้สด เนือ้สัตว์และอาหารทะเล ทัง้นี ้เพื่อให้สามารถ

จ าหนา่ยผลติภณัฑ์อาหารท่ีมีคณุภาพในราคาที่หาซือ้ได้ง่าย CPRD ได้ท าการจดัหาสนิค้าโดยตรงจากแหลง่

สินค้า น าเสนอผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่า เช่น อาหารพร้อมปรุง หรืออาหารพร้อมรับประทาน และประเมิน

ประสิทธิภาพของระบบงานห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) ตลอดสายงานอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาความสด

ใหมข่องผลติภณัฑ์ ทัง้นี ้อาหารสดเป็นกลุม่สนิค้าที่เติบโตอยา่งรวดเร็ว ถึงแม้จะไมใ่ช่กลุม่ผลติภณัฑ์ที่มีอตัรา

ก าไรสงูสดุ แต่สามารถใช้เป็นจุดเด่นในการเพิ่มปริมาณลกูค้าที่เข้าร้านได้เป็นอยา่งดี อย่างไรก็ตาม ในสว่น

ของอาหารสดนัน้ CPRD ต้องแข่งขันโดยตรงกับตลาดสด  ซึ่งเป็นแหล่งซือ้อาหารสดดัง้เดิม  และร้าน

ซูเปอร์มาร์เก็ตอื่น ๆ
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• สินคา้ทัว่ไป — สนิค้าทัว่ไปประกอบด้วยสนิค้ากลุม่ตา่ง ๆ รวมถึง เฟอร์นิเจอร์และของตกแตง่ส าหรับบ้านพกั

อาศยั เคร่ืองใช้ไฟฟา้ อปุกรณ์คอมพิวเตอร์ กระเป๋า ผลติภณัฑ์เพื่อความบนัเทิงภายนอกบ้าน สนิค้าปรับปรุง

บ้าน ผลิตภณัฑ์เก่ียวกบัรถยนต์ ของเลน่ และเคร่ืองเขียน CPRD น าเสนอสินค้าที่มีคณุภาพเพื่อการใช้งาน

ประจ าวัน รวมถึงผลิตภัณฑ์เก่ียวกับบ้านภายใต้ตรายี่ห้อของร้าน (private label) นอกจากนี ้CPRD ยัง

คดัเลอืกและร่วมงานกบัผู้ผลติและจดัจ าหนา่ยตา่ง ๆ  เพื่อสามารถน าเสนอสนิค้าใหมแ่ละมีคณุภาพดขีึน้ และ

มีการปรับปรุงกลุม่สนิค้าอยา่งตอ่เนื่อง  

• เสื้อผ้า — สินค้าเสือ้ผ้าของ CPRD ได้แก่ เสือ้ผ้าและของใช้ในครัวเรือนที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวนัในราคาที่

เหมาะสม ทัง้สินค้าที่เป็นตรายี่ห้อของร้าน (private label) และสินค้าที่เป็นตราสินค้าของผู้ประกอบการอื่น

ในประเทศ CPRD มีแผนท่ีจะขยายไปสูก่ลุม่สนิค้าเสือ้ผ้าส าหรับทารกและเด็กเลก็ในประเทศมาเลเซีย  

CPRD มีการจ าหน่ายกลุม่สินค้าแตล่ะกลุม่ข้างต้นภายใต้ตรายี่ห้อของร้าน (private label) โดยตรายี่ห้อของ

ร้าน (private label) ในปัจจุบนัได้แก่ ตรา “Tesco” ซึ่งใช้กับสินค้ามาตรฐานทัว่ไป และตราสินค้า “Value” ส าหรับ

สินค้าที่ราคาย่อมเยา โดย CPRD มีแผนที่จะเปลี่ยนไปใช้แบรนด์ “Lotus’s” ในอนาคต ทัง้นีส้ าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 28 

กุมภาพนัธ์ 2564 ผลิตภณัฑ์ภายใต้ตรายี่ห้อของร้าน (private label) มีรายได้จากการขายมากกว่าร้อยละ 25 ของ

รายได้จากการขายรวมของธุรกิจค้าปลีกของ CPRD ในประเทศมาเลเซีย ทัง้นี ้ในการพฒันาผลิตภณัฑ์ตรายี่ห้อของ

ร้าน (private label) จะเลือกกลุ่มผลิตภณัฑ์ที่มีขนาดตลาดใหญ่ มีศกัยภาพการเติบโตสงู มีตราสินค้าหลากหลาย

ส าหรับผลิตภัณฑ์ในตลาด และมีโอกาสในการที่  CPRD จะสร้างความโดดเด่นให้ผลิตภัณฑ์ในตรายี่ห้อของร้าน 

(private label) ทัง้นี ้CPRD ได้ว่าจ้างผู้ผลิตภายนอกในท้องถ่ินให้ผลิตสินค้าภายใต้ตรายี่ห้อของร้าน (private label) 

และยงัคงถือครองสทิธิในทรัพย์สนิทางปัญญาของตราสนิค้าและสตูรในการผลติสนิค้าไว้กบั CPRD   

ทัง้นี ้CPRD มีแผนในการรวมกลยทุธ์ด้านผลิตภณัฑ์ในประเทศมาเลเซียเข้ากบัธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทย 

เพื่อให้มีการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ในตรายี่ห้อของร้าน (private label) ข้ามตลาด และใช้แหลง่จดัหาผลิตภณัฑ์ร่วมกัน 

โดย CPRD มีเปา้หมายในการปรับผลติภณัฑ์และกลุม่ผลติภณัฑ์ในประเทศไทยและประเทศมาเลเซียให้สอดคล้องกนั 

และใช้กลุม่ผลติภณัฑ์ร่วมกนัโดยไมก่ระทบตอ่การตอบสนองตอ่ความต้องการเฉพาะของแตล่ะตลาด 

ตารางต่อไปนีแ้สดงยอดขายแบ่งตามชนิดของผลิตภณัฑ์ในธุรกิจค้าปลีกของ CPRD ในประเทศมาเลเซีย 

ส าหรับรอบระยะเวลาที่ระบ ุ

  ปีสิน้สุดวันท่ี 28 กุมภาพันธ์  

  2563  ร้อยละ  2564  ร้อยละ  

  (ยงัไม่ตรวจสอบ)  

  (หน่วย ล้านริงกิตมาเลเซีย ยกเว้นทีเ่ป็นร้อยละ)  

รายได้จากการขาย          

สินค้าอปุโภคบริโภค ..............................   3,219  70.1  3,246  69.3  

อาหารสด .............................................   777  16.9  882  18.8  

สินค้าทัว่ไป ...........................................   446  9.7  431  9.2  

เสือ้ผ้า ..................................................   151  3.3  128  2.7  

รายได้จากการค้าปลีกรวม ..................   4,593  100.0  4,687  100.0  
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  ปีสิน้สุดวันท่ี 28 กุมภาพันธ์  

  2563  ร้อยละ  2564  ร้อยละ  

  (ยงัไม่ตรวจสอบ)  

  (หน่วย ล้านริงกิตมาเลเซีย ยกเว้นทีเ่ป็นร้อยละ)  

(หกัด้วย) รายได้อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจ

ค้าปลีก14 ..............................................   (51)    (47)    

รายได้จากการขาย ..............................   4,542    4,640    

 

ลูกคา้ธุรกิจคา้ปลีกในประเทศมาเลเซีย  

ลกูค้าธุรกิจค้าปลกีในประเทศมาเลเซียของ CPRD มีความหลากหลายทัง้ชว่งอาย ุรายได้ และขนาดครัวเรือน 

ทัง้นี ้เพื่อให้มีความเข้าใจถึงลกูค้าของ CPRD มากขึน้ CPRD ได้ร่วมมือกับบริษัทวิเคราะห์ข้อมูลลกูค้าเชิงลึกเพื่อ

ท าการศึกษาลูกค้าของ CPRD แต่ละกลุ่ม เพื่อน ามาพัฒนากลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ วางแผนการจ าหน่ายสินค้า

ออนไลน์และในร้านค้า พัฒนารายการสมาชิกร้านค้า ( loyalty program) และค้นหากลยุทธ์ด้านการตลาดที่มี

ประสทิธิภาพ 

ในการสร้างและรักษาความสมัพันธ์กับลูกค้า CPRD ได้น าเสนอรายการสมาชิกบัตรคลบัการ์ด ( loyalty 

program) เพื่อให้ลกูค้าสะสมคะแนนในการเลือกซือ้สินค้าที่ร้านค้าของ CPRD  โดยข้อมลูจากการวิจยัพบว่าสมาชิก

คลบัการ์ดมีแนวโน้มการจบัจ่ายสินค้ามากกวา่ผู้ที่ไม่เป็นสมาชิก ทัง้นี  ้ณ วนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2564 CPRD มีสมาชิก

คลบัการ์ดราว 1.9 ล้านรายในประเทศมาเลเซีย โดยในจ านวนนีป้ระมาณร้อยละ 52 เป็นสมาชิกที่มีการจบัจ่ายสนิค้า

อยู่เป็นประจ า (active user) นอกจากนี ้CPRD มีคลบัการ์ดแอพพลิเคชัน่ส าหรับโทรศพัท์มือถือเพื่อให้สมาชิกใช้แทน

บตัรคลบัการ์ด และให้ข้อมลูแก่สมาชิกทัง้คปูองสว่นลดเฉพาะสมาชิก และรายการสง่เสริมการขายอื่น  ๆ รวมถึงเป็น

สือ่ในการสือ่สารโดยตรงกบัลกูค้า 

ระบบการกระจายสินคา้และเครือข่ายงานดา้นโลจิสติกส์ (distribution and logistics network) ในประเทศมาเลเซีย  

ปัจจัยหลักในกลยุทธ์ค้าปลีกของ CPRD ในประเทศมาเลเซีย คือการปรับปรุงระบบงานห่วงโซ่อุปทาน 

(supply chain) ระบบการกระจายสินค้าและเครือข่ายงานด้านโลจิสติกส์ (distribution and logistics network) ของ 

CPRD ให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ ซึ่งจะช่วยบริหารจดัการให้ระดบัสินค้าคงคลงัในร้านค้าทัง้หมดของ CPRD อยู่ใน

ระดบัที่เหมาะสม ท าให้ผลิตผลและสินค้าที่เน่าเสียได้ยงัคงมีความสดใหม่และด ารงคณุภาพสงูสดุไว้ได้ และท าให้ 

CPRD สามารถน าเสนอสนิค้าที่คุ้มคา่คุ้มราคาตอ่ลกูค้าโดยยงัคงรักษาอตัราก าไรไว้ได้ 

ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2564 CPRD มีศนูย์กระจายสนิค้าของตน 2 แหง่ และเช่าศนูย์กระจายสนิค้าแช่แข็ง 1 

แห่ง ในประเทศมาเลเซีย มีพืน้ที่จดัเก็บสินค้ารวมประมาณ 108,136 ตร.ม. และมีอตัราการกระจายสินค้าออกตอ่วนั

ประมาณ 330,231 ลงั CPRD ใช้ศูนย์กระจายสินค้าสามประเภทส าหรับผลิตภณัฑ์ของ CPRD ได้แก่ ศูนย์กระจาย

สนิค้าส าหรับจดัเก็บสินค้าอปุโภคบริโภค และสนิค้าทัว่ไปท่ีอณุหภมูิห้อง ศนูย์กระจายสนิค้าอาหารสดซึง่สามารถเก็บ

สนิค้าที่อณุหภมูิ 1 ถึง 2 องศาเซลเซียส และศนูย์กระจายสนิค้าแช่แข็งซึง่ด าเนินการโดยผู้ให้บริการภายนอก สว่นร้าน

                                                      
14 รายได้อื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกบัธรุกิจค้าปลีกประกอบไปด้วยรายได้จากการฝากขาย จากธรุกิจค้าปลีกของ CPRD 
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ไฮเปอร์มาร์เก็ตแตล่ะแหง่ของ CPRD จะมีห้องเก็บสนิค้าที่มีพืน้ท่ีเฉลีย่มากกวา่ 250 ตร.ม. และมีความสงูมากกวา่ 5.5 

เมตร (ทัง้นีไ้มร่วมถึงร้านค้าที่ CPRD ได้มีการเช่าจากผู้อื่น และจ าเป็นต้องปรับรูปแบบของร้านค้าเพื่อให้เหมาะสมกบั

พืน้ท่ีที่มี) 

CPRD จะเป็นผู้ ด าเนินงานระบบการกระจายสินค้าและเครือข่ายงานด้านโลจิสติกส์ (distribution and 

logistics network) เองเป็นสว่นใหญ่ในประเทศมาเลเซีย ทัง้นี ้ณ วนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2564 CPRD มีหน่วยรถบรรทกุ

สนิค้าเพื่อขนสง่สนิค้าออกจากหรือไปยงัศนูย์กระจายสนิค้า ร้านค้า และคลงัสนิค้า โดยหนว่ยรถบรรทกุสนิค้าดงักลา่ว

ประกอบไปด้วย รถบรรทุกเพื่อขนส่งสินค้าทางไกลทางตอนเหนือและตอนใต้ของประเทศมาเลเซียจ านวน 20 คนั 

รถบรรทกุสินค้าส าหรับการขนสง่สินค้าทางตะวนัออกจ านวน 5 คนั รถบรรทกุขนถ่ายสินค้า (prime mover) จ านวน 

62 คนั รถพ่วงส าหรับสินค้าอณุหภมูิปกติจ านวน 52 คนั (ambient trailer) และรถพ่วงส าหรับสินค้าแช่แข็งจ านวน 43 

คนั (refrigerated trailer)   

ทัง้นี ้เพื่อเป็นการสง่เสริมช่องทางออนไลน์ของ CPRD  CPRD ยงัได้มีการให้บริการระบบการกระจายสินค้า

และเครือข่ายงานด้านโลจิสติกส์ (distribution and logistics network) แก่ผู้ผลิตและจัดจ าหน่ายสินค้าในประเทศ

มาเลเซีย ซึ่งรวมถึงบริการขนถ่ายสินค้าผ่านศนูย์ (cross docking) การขนส่งผลิตภณัฑ์ การส่งสินค้าคืนผู้ ค้า และ

บริการจดัการระบบการขนสง่สนิค้า  

ผูผ้ลิตและจดัจ าหน่ายสินคา้ธุรกิจคา้ปลีกในประเทศมาเลเซีย 

ธุรกิจค้าปลีกในประเทศมาเลเซียของ CPRD มีการจดัซือ้สินค้าโดยตรงจากผู้ผลิตสินค้าแบรนด์เนม (brand 

name) ต่าง ๆ หลายราย ทัง้นี ้แม้ว่า CPRD มิได้จดัซือ้สินค้าจากผู้ผลิตและจดัจ าหนา่ยสินค้ารายหนึ่งรายใดเป็นหลกั 

แต ่CPRD มีการจดัหาผลติภณัฑ์ภายใต้ตราสนิค้าที่ได้รับความนิยมในสดัสว่นท่ีสงู ทัง้นี ้CPRD พยายามลดต้นทนุใน

การจัดซือ้สินค้าจากผู้ผลิตและจัดจ าหน่ายสินค้าของ CPRD โดยการเจรจาต่อรองให้ได้ส่วนลดและสิทธิประโยชน์

เพิ่มเติมจากการจดัซือ้สินค้าในปริมาณสงู ทัง้นี ้การแพร่ระบาดของ COVID-19 สร้างแรงกดดนัในการจดัหาสินค้า

อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ท าให้เกิดการหยดุชะงกัและความลา่ช้าในการผลิตและจดัหาสินค้า ซึ่งได้สง่ผลกระทบ

และอาจจะสง่ผลกระทบอยา่งตอ่เนื่องตอ่การเคลื่อนไหวและการมีอยู่ของสินค้าหลายชนิด ทัง้นี ้จนถึงปัจจบุนั CPRD 

ยงัไมป่ระสบกบัการหยดุชะงกัอยา่งรุนแรงของผู้ผลติและจดัจ าหนา่ยสนิค้าของ CPRD จากผลของการแพร่ระบาดของ 

COVID-19  CPRD มีความสมัพนัธ์ที่ดีในระยะยาวกบัเครือขา่ยผู้ผลติและจดัจ าหนา่ยสนิค้าจ านวนมาก และในกรณีที่

เกิดการขาดแคลนสนิค้าไมว่า่ด้วยเหตใุด CPRD ก็สามารถจดัหาสนิค้าชนิดเดียวกนัหรือใกล้เคยีงกนัจากผู้ผลติและจดั

จ าหนา่ยสนิค้ารายอื่นได้ โดยใช้ประโยชน์จากเครือขา่ยผู้ผลติและจดัจ าหนา่ยสนิค้าจ านวนมากของ CPRD   

ธุรกิจบริหารพืน้ที่เช่าในศูนย์การค้าของ CPRD ในประเทศมาเลเซีย 

ณ วันที่  28 กุมภาพันธ์ 2564 ธุรกิจบริหารพืน้ที่ เช่าในศูนย์การค้าของ CPRD ในประเทศมาเลเซีย

ประกอบด้วย  

• การบริหารพืน้ท่ีเช่าในศนูย์การค้า 57 แหง่ คิดเป็นพืน้ท่ีให้เช่าสทุธิถาวร (permanent net lettable area) รวม

ประมาณ 296,000 ตร.ม. โดยในจ านวนนี ้CPRD มีกรรมสิทธ์ิ (freehold) หรือมีสิทธิการเช่าจากรัฐบาล

มาเลเซีย (leasehold)15 ในศนูย์การค้าจ านวน 40 แหง่ และ

15 ภายใต้กฎหมายประเทศมาเลเซีย กรรมสิทธ์ิ (freehold) หมายถงึ สิทธิในการใช้ท่ีดินจากรัฐบาลประเทศมาเลเซียโดยผู้ ถือกรรมสิทธ์ิสามารถ

ถือครองและใช้ที่ดินได้โดยไม่มีก าหนดระยะเวลา และ สิทธิการเช่า (leasehold) หมายถึง สิทธิในการใช้ที่ดินจากรัฐบาลประเทศมาเลเซีย

โดยมีก าหนดระยะเวลาไม่เกิน 99 ปี โดยผู้ ถือครองที่ดินสามารถใช้ที่ดินจนกว่าจะหมดอายสุญัญาเช่า และหากไม่มีการขยายอายหุรือต่อ
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• อัตราการเช่าพืน้ที่ (occupancy rate) อยู่ที่ประมาณร้อยละ 92 โดยค านวณจากพืน้ที่ให้เช่าสุทธิถาวร 

(permanent net lettable area)  

ศูนย์การคา้ของ CPRD ในประเทศมาเลเซีย  

CPRD มีการบริหารพืน้ที่เช่าในศนูย์การค้าในประเทศมาเลเซียสามประเภท เพื่อให้บริการกลุ่มลกูค้ากลุม่  

ตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี ้ 

• ศูนย์การค้าส าหรับครอบครัว (Family Malls) — ได้แก่ ศูนย์การค้าขนาดใหญ่มีกลุ่มลกูค้าเป้าหมายเป็น

ครอบครัว ให้บริการด้านการจบัจ่ายใช้สอยและกิจกรรมบันเทิงอื่น ๆ หลายชนิด ผู้ เช่าหลกัของศนูย์การค้า

ประเภทนี ้ได้แก่ ร้านอาหาร ร้านเสือ้ผ้าแฟชัน่ ผู้ ให้บริการทางการเงินและบริการอื่น ๆ และผู้ ให้บริการด้าน

กิจกรรมเก่ียวกบัความบนัเทิง ศนูย์การค้าประเภทนีข้อง CPRD ในประเทศมาเลเซียมีพืน้ที่ให้เช่าสทุธิ (net 

lettable area) มากกวา่ 6,000 ตร.ม. ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2564 CPRD บริหารพืน้ท่ีเช่าในศนูย์การค้าแบบ 

Family Malls จ านวน 23 แห่งในประเทศมาเลเซีย มีพืน้ที่ให้เช่าสทุธิถาวร (permanent net lettable area) 

รวมประมาณ 197,000 ตร.ม.  

• ศูนย์การค้าชมุชน (Neighbourhood Malls) — ได้แก่ ศนูย์การค้าขนาดกลางส าหรับลกูค้าให้แวะมาจบัจ่าย

สินค้าได้สะดวกและรวดเร็ว โดยเฉพาะสินค้าประเภทอาหาร โดยในศูนย์การค้าประเภทนีป้ระกอบด้วย

ร้านอาหาร ร้านเคร่ืองดื่ม และร้านอาหารจานดว่นหลายประเภท (grab & go) แม้วา่ศนูย์การค้าประเภทนีจ้ะ

มีขนาดเล็กกว่าศูนย์การค้าส าหรับครอบครัว (Family Malls) แต่ก็มีร้านค้าที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมความ

บันเทิงส าหรับครอบครัว รวมถึงร้านเสือ้ผ้าแฟชั่น และร้านค้าที่ให้บริการทางการเงินและบริการอื่น ๆ 

เช่นเดียวกนั ศนูย์การค้าชุมชน (Neighbourhood Malls) ของ CPRD มีพืน้ที่ให้เช่าสทุธิ (net lettable area) 

ระหว่าง 3,000 ถึง 6,000 ตร.ม. ณ วนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2564 CPRD บริหารพืน้ที่เช่าในศูนย์การค้าชุมชน 

(Neighbourhood Malls) จ านวน 18 แห่งในประเทศมาเลเซีย มีพืน้ที่ให้เช่าสุทธิถาวร (permanent net 

lettable area) รวมประมาณ 73,000 ตร.ม.  

• ศูนย์การค้าแบบ Service Malls — ได้แก่ ศนูย์การค้าที่มีขนาดเล็กลงมา เน้นพืน้ที่การจบัจ่ายแบบครบครัน

ในจุดเดียว (one-stop) เนื่องจากศนูย์การค้าประเภทนีม้ีขนาดเล็ก จึงเน้นการจ าหน่ายสินค้าและบริการที่

ต้องใช้ในชีวิตประจ าวนั รวมถึงมีร้านอาหาร ร้านให้บริการต่าง ๆ ที่ใช้ประจ าวนั ร้านจ าหน่ายเสือ้ผ้า และ

พืน้ท่ีเลน่ส าหรับเด็ก ศนูย์การค้าแบบ Service Malls ของ CPRD ในประเทศมาเลเซีย มีพืน้ท่ีให้เช่าสทุธิ (net 

lettable area) ไม่เกิน 3,000 ตร.ม. ณ วนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2564 CPRD บริหารพืน้ที่เช่าในศนูย์การค้าแบบ 

Service Malls จ านวน 16 แห่งในประเทศมาเลเซีย มีพืน้ที่ให้เช่าสทุธิถาวร (permanent net lettable area) 

รวมประมาณ 26,000 ตร.ม.  

CPRD เลือกท าเลที่ตัง้ศนูย์การค้าในที่พืน้ที่เหมาะสมทัว่คาบสมทุรมาเลเซีย (Peninsula Malaysia) เพื่อให้

ครอบคลมุพืน้ท่ีให้บริการและเข้าถึงลกูค้าได้มากที่สดุเทา่ที่จะท าได้ และศนูย์การค้าสว่นใหญ่จะมีร้านไฮเปอร์มาร์เก็ต

ของ CPRD เป็นผู้ เช่าหลกั CPRD มีการคดัเลอืกท าเลที่ตัง้ที่เหมาะสมส าหรับศนูย์การค้าแห่งใหมท่ัว่ประเทศมาเลเซีย

อยา่งตอ่เนื่อง โดยใช้หลกัเกณฑ์การพิจารณาดงัตอ่ไปนี ้

• เป็นพืน้ท่ีที่มีประชากรอาศยัอยูจ่ านวนมากและหนาแนน่ 

                                                      
อายสุญัญาเช่า ผู้ครอบครองที่ดินจะต้องคืนท่ีดินดงักล่าวให้แก่ทางรัฐบาลประเทศมาเลเซีย โดยท่ีทัง้กรรมสิทธ์ิ (freehold) และสิทธิการเช่า 

(leasehold) สามารถท าการโอนได้ 
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• เป็นท าเลที่โดดเดน่ และสามารถเพิ่มจ านวนลกูค้าที่เข้าศนูย์การค้าได้ 

• สามารถเข้าถึงถนนหลกัและระบบขนสง่มวลชนได้ และ 

• มีพืน้ท่ีขนาดใหญ่ส าหรับใช้เป็นท่ีจอดรถและมีระบบโครงสร้างพืน้ฐานท่ีดี 

ผูเ้ช่าของศูนย์การคา้ในประเทศมาเลเซีย  

CPRD มีผู้ เช่าหลายประเภทในศนูย์การค้าของ CPRD โดยสามารถแบง่ผู้ เช่าออกเป็นสามกลุม่ใหญ่ ๆ ดงันี ้ 

• ผูเ้ช่าถาวร — ผู้ เช่าในกลุม่นีท้ าสญัญาเช่าที่มีระยะเวลามากกวา่หนึง่ปีโดยจ่ายคา่เช่ารายเดือนในอตัราคงที่  

หรือจ่ายค่าเช่าในอตัราแปรผันตามยอดขาย (ทัง้ในรูปแบบที่มีและไม่มีการรับประกันค่าเช่าขัน้ต ่า) ทัง้นี ้

ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2564 รายได้จากผู้ เช่ากลุ่มนีม้ีจ านวน 146 ล้านริงกิตมาเลเซีย (1,089 

ล้านบาท) (คิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 71.6 ของรายได้ทัง้หมดของศนูย์การค้าในประเทศมาเลเซีย)  

• ผูเ้ช่าชัว่คราว — ผู้ เช่าชัว่คราวท าสญัญาเช่าที่มีระยะเวลาน้อยกว่าหนึ่งปี และมีอตัราการเปลี่ยนผู้ เช่าสงู ซึ่ง

ท าให้ CPRD สามารถปรับการน าเสนอสินค้าและบริการใหม่ ๆ ตามความต้องการของลกูค้าได้ ผู้ เช่ากลุม่นี ้

จะตัง้ร้านเป็นแผงลอยหรือเป็นร้านขนาดเล็ก ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่  28 กุมภาพนัธ์ 2564 รายได้ของ CPRD 

จากผู้ เช่ากลุม่นีม้ีจ านวน 40 ล้านริงกิตมาเลเซีย (296 ล้านบาท) (คิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 19.6 ของ

รายได้ทัง้หมดของศนูย์การค้าในประเทศมาเลเซีย) 

• ศูนย์อาหาร — CPRD ท าสญัญาบริการกับผู้ รับสิทธิด าเนินการศูนย์อาหารในศูนย์การค้าของ  CPRD ใน

ประเทศมาเลเซีย โดยสญัญาเช่ามีระยะเวลาเฉลี่ย 1 ปี ศนูย์อาหารเป็นจดุที่ช่วยรักษาปริมาณลกูค้าที่เข้าใช้

บริการศนูย์การค้าและผู้ เช่ารายอื่นของศนูย์การค้า เนื่องจากลกูค้านิยมไปศนูย์การค้าเพื่อรับประทานอาหาร

ที่ศนูย์อาหารซึง่มีราคาเหมาะสม ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 28 กมุภาพนัธ์ 2564 รายได้ของ CPRD จากผู้ เช่ากลุม่

นีม้ีจ านวน 18 ล้านริงกิตมาเลเซีย (133 ล้านบาท) (คิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 8.8 ของรายได้ทัง้หมด

ของศนูย์การค้าในประเทศมาเลเซีย) 

ผู้ เช่าถาวรสร้างกระแสรายได้ที่มัน่คงให้กบัศนูย์การค้า ดงันัน้ผู้ เช่ากลุ่มนีจ้ึงเป็นส่วนส าคญัต่อความส าเร็จ

ของธุรกิจบริหารพืน้ท่ีเช่าในศนูย์การค้าของ CPRD ในประเทศมาเลเซีย โดยระยะเวลาการเช่าโดยเฉลีย่ของผู้ เช่าถาวร

อยู่ที่ประมาณ 2 ปี โดยผู้ เช่าหลกัรายใหญ่มีระยะเวลาการเช่าเฉลี่ย 3 ปี โดยในแต่ละปีจะมีพืน้ที่เช่าที่สิน้สดุอายกุาร

เช่าประมาณ 1,000 หนว่ยพืน้ท่ีเช่า ผู้ เช่าถาวรยงัแบง่เป็น 6 ประเภทได้ดงันี ้  

• ธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม — ผู้ เช่ากลุ่มนีค้ิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 14.6 ของพืน้ที่ให้เช่าสทุธิถาวรที่ได้มีการ

ปล่อยเช่า (occupied permanent net lettable area) ของศูนย์การค้าของ CPRD ในประเทศมาเลเซีย ณ 

วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2564 และคิดเป็นร้อยละ 23.4 ของรายได้จากผู้ เช่าถาวรในประเทศมาเลเซียของ CPRD 

ส าหรับรอบปีสิน้สดุวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2564   

• ธุรกิจสขุภาพและความงาม — ผู้ เช่ากลุม่นีค้ิดเป็นร้อยละ 5.5 ของรายได้จากพืน้ที่ให้เช่าสทุธิถาวรที่ได้มีการ

ปลอ่ยเช่า (occupied permanent net lettable area) ในประเทศมาเลเซียณ วนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2564 และ

คิดเป็นร้อยละ 16.1 ของรายได้จากผู้ เช่าถาวรในประเทศมาเลเซียของ CPRD ส าหรับรอบปีสิน้สดุวนัที่ 28 

กมุภาพนัธ์ 2564   

• ธุรกิจ DIY และสินคา้เกี่ยวกบับา้น — ผู้ เช่ากลุม่นีค้ิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 32.4 ของพืน้ท่ีให้เช่าสทุธิถาวรที่ได้มี

การปล่อยเช่า (occupied permanent net lettable area) ของศูนย์การค้าของ CPRD ในประเทศมาเลเซีย 
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ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 และคิดเป็นร้อยละ 14.6 ของรายได้จากผู้ เช่าถาวรในประเทศมาเลเซียของ 

CPRD ส าหรับรอบปีสิน้สดุวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2564  

• ธุรกิจเสือ้ผา้แฟชัน่ — ผู้ เช่ากลุม่นีค้ิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 17.0 ของพืน้ที่ให้เช่าสทุธิถาวรที่ได้มีการปลอ่ยเช่า 

(occupied permanent net lettable area) ของศูนย์การค้าของ CPRD ในประเทศมาเลเซีย ณ วันที่ 28 

กุมภาพนัธ์ 2564 และคิดเป็นร้อยละ 15.9 ของรายได้จากผู้ เช่าถาวรในประเทศมาเลเซียของ CPRD ส าหรับ

รอบปีสิน้สดุวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2564 

• ธุรกิจบริการ — ผู้ เช่ากลุ่มนีค้ิดเป็นสัดส่วนร้อยละ  11.4 ของพืน้ที่ให้เช่าสุทธิถาวรที่ได้มีการปล่อยเช่า 

(occupied permanent net lettable area) ของศูนย์การค้าของ CPRD ในประเทศมาเลเซีย ณ วันที่ 28 

กุมภาพนัธ์ 2564 และคิดเป็นร้อยละ 21.0 ของรายได้จากผู้ เช่าถาวรในประเทศมาเลเซียของ CPRD ส าหรับ

รอบปีสิน้สดุวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2564 

• ธุรกิจความบนัเทิง ธุรกิจกีฬาและอืน่ ๆ — ผู้ เช่ากลุม่นีค้ิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 19.1 ของพืน้ท่ีให้เช่าสทุธิถาวรที่

ได้มีการปล่อยเช่า  (occupied permanent net lettable area) ของศูนย์การค้าของ  CPRD ในประเทศ

มาเลเซีย ณ วนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2564 และคิดเป็นร้อยละ 9.0 ของรายได้จากผู้ เช่าถาวรในประเทศมาเลเซีย

ของ CPRD ส าหรับรอบปีสิน้สดุวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2564 

บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า 

ที่ผ่านมา CPRD ได้มีการลงทุนกับบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า และจะยังคงแสวงหาโอกาสการลงทุน

ดงักลา่วต่อไป การแบ่งปันผลก าไรจากกิจการร่วมค้าและบริษัทร่วมคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 9.8 และร้อยละ 44.0 ของ

ก าไรหลงัจากหกัสว่นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยของ CPRD ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2563 ตามล าดบั 

ตามข้อมลูทางการเงินเสมือน (pro forma financial information) ตารางตอ่ไปนีแ้สดงถึงบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า

ที่ส าคญัของ CPRD ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ตามข้อมลูทางการเงินเสมือน (pro forma financial information) 

บริษัท ประเทศ สัดส่วนการถอืหุ้น ธุรกิจ 

กองทนุรวม

อสงัหาริมทรัพย์และสทิธิ

การเช่าโลตสัส์ รีเทล โกรท 

ประเทศไทย ร้อยละ 25 กองทนุรวมจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่

ประเทศซึง่ลงทนุใน

ศนูย์การค้า 23 แหง่ทัว่

ประเทศไทย  

บริษัท รีเทล พร็อพเพอร์ตี ้

จ ากดั 

ประเทศไทย ร้อยละ 50 ให้เชา่ที่ดินและอาคารซึง่

เป็นท่ีตัง้ของร้านไฮเปอร์

มาร์เก็ตสาขาบางปะกอก 

บริษัท ซินเนอร์จิสตกิ 

พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอป

เมนท์ จ ากดั 

ประเทศไทย ร้อยละ 49.99 โครงการศนูย์การค้าและ

อสงัหาริมทรัพย์อื่น ๆ ท่ี

เมืองพทัยา 

บริษัท โลตสัส์ มนัน่ี 

เซอร์วิสเซส จ ากดั 

ประเทศไทย ร้อยละ 50 บริการทางการเงินและ

ธุรกิจประกนั 



เอกสารแนบ 1 

40 

 

ปัจจัยความเสี่ยง 

1. การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ท าให้เกิดการหยุดชะงักของ

เศรษฐกิจครัง้ใหญ่ทัง้ในระดับโลกและระดับภูมิภาค รวมถึงในประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย 

ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อ CPRD 

การแพร่ระบาดของ COVID-19 ท าให้เกิดการหยุดชะงักของเศรษฐกิจครัง้ใหญ่ทัง้ในระดบัโลกและระดับ

ภมูิภาค รวมถึงในประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย ซึ่งรัฐบาลไทยและรัฐบาลมาเลเซียได้มีการประกาศใช้มาตรการ

ต่าง ๆ เพื่อควบคมุการแพร่ระบาดของ COVID-19 เช่น การปิดสถานประกอบการเป็นการชัว่คราว การลดระยะเวลา

ท าการ การปิดพืน้ท่ีที่มีความเสีย่งสงูตอ่การแพร่ระบาด การใช้มาตรการจ ากดัการเดินทาง การระงบักิจกรรมทางธุรกิจ 

การก าหนดข้อบังคับในเร่ืองการกักตัวและการเว้นระยะห่างทางสงัคม และการห้ามจัดกิจกรรมขนาดใหญ่ โดย

มาตรการต่าง ๆ ดงักลา่วสง่ผลกระทบตอ่เศรษฐกิจของประเทศไทยและประเทศมาเลเซียอยา่งมีนยัส าคญั ตลอดจน

ภาคการผลิตและห่วงโซ่อปุทาน (supply chain) และการด าเนินงานของบริษัทต่าง ๆ ทัง้ในประเทศไทยและประเทศ

มาเลเซีย ซึ่งรวมถึง CPRD ด้วย แม้ว่าจะเร่ิมมีการทยอยผ่อนปรนมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้าและ

ผู้คน และกิจการและส านกังานต่าง ๆ ได้มีการทยอยกลบัมาด าเนินธุรกิจและเปิดให้บริการ อย่างไรก็ดี ประเทศไทย

และประเทศมาเลเซียได้ประสบกับการกลับมาแพร่ระบาดของ COVID-19 หลายระลอก รวมถึงมีการพบเชือ้  

COVID-19 สายพนัธุ์ใหม่ ส าหรับประเทศไทยนัน้ แม้ว่าในช่วงแรกของการแพร่ระบาดจะได้รับผลกระทบที่มีความ

รุนแรงน้อยกวา่ในประเทศอื่น ๆ อยา่งไรก็ตาม การแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหมไ่ด้สง่ผลกระทบอยา่งรุนแรง

ตอ่ประเทศไทยตัง้แตเ่ดือนธนัวาคม 2563 สง่ผลให้มีการปิดร้านค้าและศนูย์การค้าทัง้หมดหรือบางสว่นของ CPRD ใน

หลายพืน้ที่ที่ได้รับผลกระทบ มาตรการดงักลา่วท าให้เกิดการหยดุชะงกัของการด าเนินธุรกิจตามปกติทัง้ภายในและ

ภายนอกพืน้ที่ที่มีการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทัง้นี ้คณะผู้บริหารของ CPRD ได้มีการติดตามสถานการณ์อย่าง

ใกล้ชิดและให้ความร่วมมือกับทางรัฐบาลท้องถ่ินในการด าเนินการให้มีการจัดจ าหน่ายอาหารให้เพียงพอ และ  

ลดผลกระทบตอ่ธุรกิจของ CPRD ให้มากที่สดุเทา่ที่จะสามารถกระท าได้ 

มาตรการควบคมุการแพร่ระบาดประกอบกับผลกระทบจากการหยดุชะงกัของธุรกิจในประเทศไทยและใน

บางสว่นในประเทศมาเลเซียเป็นปัจจยัหนึง่ที่ก่อให้เกิดผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่ธุรกิจของ CPRD ซึง่รวมถึง 

• รายได้จากการขายของ CPRD ในประเทศไทยลดลงจ านวน 8,364 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.9 จาก 171,326 

ล้านบาทส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ์ 2563 เป็น 162,962 ล้านบาทส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 

2564   

• การลดลงของรายได้จากการให้เช่าและให้บริการจากธุรกิจบริหารพืน้ท่ีเช่าในศนูย์การค้าในประเทศไทยและ

ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นผลมาจากการลดลงของอตัราการเช่าพืน้ที่ (occupancy rate) การยกเว้น และการ

ลดค่าเช่า ซึ่งท าให้รายได้จากการให้เช่าและให้บริการของ CPRD ในประเทศไทยลดลงร้อยละ 24.1 จาก

จ านวน 12,739 ล้านบาทส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 29 กุมภาพนัธ์ 2563 เป็น 9,670 ล้านบาทส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 

28 กุมภาพันธ์ 2564 ในส่วนของประเทศมาเลเซีย รายได้จากการให้เช่าและให้บริการของ CPRD ลดลง 

ร้อยละ 26.4 จาก 277 ล้านริงกิตมาเลเซีย (2,066 ล้านบาท) ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ์ 2563 เหลอื 

204 ล้านริงกิตมาเลเซีย (1,518 ล้านบาท) ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2564 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ไม่สามารถรับประกนัได้วา่ผลประกอบการของ CPRD ในอนาคตจะดีขึน้ และยงัมีความเป็นไป

ได้ว่าอาจมีการกลับมาของการแพร่ระบาดของเชือ้ COVID-19 สายพันธุ์ ใหม่ ซึ่งรวมถึงสายพันธุ์ที่อาจท าให้

ประสิทธิภาพระดบัการป้องกันของวคัซีนลดลงซึ่งอาจน าไปสู่การล็อกดาวน์หรือมาตรการควบคุมอื่น ๆ ในอนาคต 
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อยา่งไรก็ดี แม้วา่จะสามารถควบคมุการแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้ในท่ีสดุ และผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ 

COVID-19 ลดลง แต ่CPRD ก็ยงัจ าเป็นต้องหาโอกาสในการเติบโตให้กบัธุรกิจ ทัง้นี ้เพื่อตอบสนองตอ่พฤติกรรมของ

ผู้บริโภคที่เปลีย่นแปลงไป เช่น การจบัจ่ายสนิค้าในร้านค้าปลกีที่มีขนาดเลก็ซึง่อยูใ่นละแวกใกล้เคียง  และการจบัจ่าย

สินค้าทางออนไลน์มากขึน้ ท าให้ CPRD ต้องมีการลงทุนอย่างมีนยัส าคญัเพื่อขยายร้านค้าปลีกที่มีขนาดเล็ก สร้าง

ความเติบโตของยอดขายทางช่องทางออนไลน์ และปรับปรุงโครงสร้างพืน้ฐานระบบ IT ของ CPRD เช่น เว็บไซต์และ

แอพพลิเคชัน่บนอปุกรณ์พกพา ตลอดจนโครงการลงทนุอื่น ๆ ซึ่งหาก CPRD ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสทาง

ธุรกิจที่เกิดขึน้ อาจท าให้รายได้ของ CPRD ลดลง และผลประกอบการของ CPRD ในอนาคตอาจน้อยกว่าที่ได้

คาดการณ์ไว้ 

ทัง้นี ้แม้วา่ CPRD จะมีการด าเนินมาตรการควบคมุการแพร่ระบาดตา่ง ๆ แต่การแพร่ระบาดของ COVID-19 

ระลอกล่าสุดได้ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อการด าเนินงานของ  CPRD เนื่องจากมีการพบกลุ่มผู้ ติดเชือ้ใหม่

หรือคลสัเตอร์ (cluster) ในศนูย์กระจายสินค้าของ CPRD รวมถึงศนูย์กระจายสินค้าบางบวัทองส าหรับธุรกิจค้าปลกี

ในประเทศไทยที่ CPRD ได้มีการปิดท าการเป็นเวลาสองสปัดาห์ และร้านค้าบริเวณใกล้เคียงหลายแห่ง และมีความ

เสี่ยงในการติดเชือ้ของพนกังาน ลกูค้า รวมไปถึงในร้านค้า ศนูย์การค้า และสถานประกอบการสว่นอื่นของ  CPRD ที่

เพิ่มมากขึน้ ท าให้รัฐบาลมีค าสัง่ปิดท าการ หรือลดชัว่โมงท าการของร้านค้าและศนูย์การค้าบางแหง่ของ CPRD ซึง่ท า

ให้ยอดขายและรายได้ของ CPRD ลดลง ทัง้นี ้แม้วา่บริษัทฯ เห็นวา่ CPRD มีการด าเนินการตอบสนองตอ่สถานการณ์

แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและเป็นไปตามแนวทางของรัฐบาล แต่หากในอนาคตสงัคมมีทศันคติว่า  CPRD ไม่ได้มีการ

ด าเนินการตอบสนองอย่างเหมาะสม เหตุการณ์ดงักล่าวอาจส่งผลเสียต่อช่ือเสียงของแบรนด์สินค้าและร้านค้าของ  

CPRD ซึ่งอาจท าให้ CPRD สญูเสียยอดขายและอาจถูกฟ้องร้องจากพนกังาน ลกูค้า ผู้ผลิตและจัดจ าหน่ายสินค้า 

หน่วยงานก ากบัดแูลหรือบคุคลอื่น หากมาตรการที่ CPRD น ามาใช้ในที่สดุแล้วเป็นมาตรการที่ไมม่ีประสิทธิภาพหรือ

หากลกูค้าของ CPRD ไม่ปฏิบตัิตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสงัคมหรือมาตรการด้านความปลอดภยัอื่น ๆ อาจท า

ให้เกิดความเสี่ยงต่อสขุภาพของพนกังานและลกูค้าของ CPRD  การติดเชือ้ COVID-19 ในอนาคตในร้านค้าหรือใน

ศนูย์การค้าของ CPRD อาจสง่ผลให้เกิดการขาดแคลนแรงงานชัว่คราวหรือตอ่เนื่อง การปิดสถานประกอบการ หรือลด

ระยะเวลาท าการของร้านค้า ซึง่จะสง่ผลกระทบในทางลบตอ่ธุรกิจและผลประกอบการของ CPRD โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง

ผลกระทบในทางลบที่อาจเกิดขึน้ทางด้านสขุภาพของคณะผู้บริหารหรือบคุลากรหลกัของ  CPRD หรือคณะผู้บริหาร

หรือบคุลากรหลกัของผู้ผลติและจดัจ าหนา่ยของ CPRD ทัง้นี ้หากคณะผู้บริหารหรือบคุลากรหลกัของ CPRD หรือของ

ผู้ผลิตและผู้จดัจ าหน่ายของ CPRD ที่ได้รับผลกระทบมีจ านวนมาก อาจสง่ผลกระทบในทางลบต่อความสามารถของ 

CPRD หรือของผู้ ผลิตและผู้ จัดจ าหน่ายของ CPRD ในการประกอบธุรกิจอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาที่ยากล าบาก

ดงักล่าว นอกจากนี ้ความเช่ือของลกูค้าว่าตนเองติดเชือ้ COVID-19 ที่ร้านค้าหรือศูนย์การค้าแห่งหนึ่งแห่งใดของ 

CPRD หรือความเช่ือที่วา่ CPRD ไมไ่ด้มีมาตรการท่ีเหมาะสมในการปอ้งกนัการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในร้านค้า

หรือศูนย์การค้าของ CPRD อาจส่งผลให้เกิดการฟ้องคดีที่อาจใช้เวลาและมีค่าใช้จ่ายสงู และ/หรืออาจมีผลกระทบ

ในทางลบตอ่ช่ือเสยีงของ CPRD 

ปัจจัยและความไม่แน่นอนอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับการแพร่ระบาดของ COVID-19 รวมถึง (แต่ไม่จ ากัดเพียง) 

กรณีตอ่ไปนี ้

• ระดบัความรุนแรงและระยะเวลาของการแพร่ระบาดของ COVID-19 รวมถึงการแพร่ระบาดระลอกใหม่ใน

พืน้ท่ีซึง่ CPRD เข้าไปประกอบการ หรือที่สง่ผลกระทบตอ่พนกังานของ CPRD จากระยะเวลาการแพร่ระบาด

ที่ยาวนานขึน้ หรือการเพิ่มขึน้อย่างรวดเร็วของจ านวนผู้ติดเชือ้ COVID-19 เชือ้ COVID-19 สายพนัธุ์ใหม่ 

หรือไวรัสสายพนัธุ์อื่นท่ีเก่ียวข้องในอนาคต หรือปัจจยัอื่น ๆ 
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• มาตรการควบคมุเพิ่มเติมของรัฐบาลที่อาจสง่ผลกระทบตอ่ธุรกิจของ CPRD

• ปัจจยัทางเศรษฐกิจมหภาคที่เปลี่ยนแปลง รวมถึงความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจโดยรวม อตัราการว่างงาน

และแรงกดดนัจากเศรษฐกิจที่ถดถอย

• ผลกระทบที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ต่อประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ โครงการใหม่ และแผนงานขยายธุรกิจ

ของ CPRD ที่เกิดจากการท่ี CPRD ต้องใช้เวลาและทรัพยากรจ านวนมากในการด าเนินการตอบสนองตอ่การ

แพร่ระบาดของโรค

• ความรวดเร็วในการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจหลงัจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 บรรเทาลง

• ผลกระทบของการแพร่ระบาดของ COVID-19 ต่อธุรกิจและผลประกอบการของผู้ เช่าในศูนย์การค้าของ

CPRD

• ผลกระทบของการแพร่ระบาดของ COVID-19 ต่อการจดัหาสินค้า ต้นทนุ และสินค้าคงคลงัของผลิตภณัฑ์ที่

CPRD วางจ าหนา่ยในร้านค้าของ CPRD และ

• ผลกระทบในระยะยาวของการแพร่ระบาดของ COVID-19 ต่อธุรกิจของ CPRD ตลอดจนพฤติกรรมของ

ผู้บริโภค ตวัอย่างเช่น CPRD ได้สงัเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของผู้บริโภคในช่วงของการแพร่

ระบาดซึง่หนัไปจบัจ่ายสนิค้าในร้านค้าที่มีขนาดเลก็ซึง่อยู่ในละแวกใกล้เคียงแทนการจบัจ่ายสินค้าในร้านค้า

ที่มีขนาดใหญ่ และการเติบโตอยา่งมีนยัส าคญัของยอดขายทางช่องทางออนไลน์ ซึ่ง CPRD อาจไม่สามารถ

ตอบสนองหรือปรับตวัให้ทนัตอ่การเปลี่ยนแปลงภายในเวลาอนัเหมาะสมหากการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรม

ของผู้บริโภคนัน้กลายเป็นพฤติกรรมที่ถาวร หรือเกิดขึน้อย่างรวดเร็ว หรือในลกัษณะที่แตกต่างไปจากที่

CPRD คาดการณ์ไว้

ระดบัของผลกระทบของการแพร่ระบาดของ COVID-19 หรือการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้หรือโรคติดต่อ

ชนิดอื่นที่รุนแรงในอนาคตซึ่งมีผลต่อธุรกิจ ผลประกอบการ  และฐานะทางการเงินของ CPRD นัน้ขึน้อยู่กบัแนวโน้ม

การพฒันาการของเหตกุารณ์ดงักลา่วในอนาคต ซึ่งไม่มีความแน่นอนอยา่งยิ่ง ทัง้นี ้รวมถึงขอบเขต ความรุนแรง และ

ระยะเวลาของการแพร่ระบาด การด าเนินการเพื่อควบคมุการแพร่ระบาดหรือการบรรเทาผลกระทบ  รวมถึงการฉีด

วคัซีน COVID-19 ผลกระทบจากการผอ่นคลายหรือยกเลกิมาตรการควบคมุที่มีอยูอ่ยา่งรวดเร็วเกินไป และผลกระทบ

ทางเศรษฐกิจทัง้ทางตรงและทางอ้อมจากการแพร่ระบาด และมาตรการควบคุมที่น ามาใช้ รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่

เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ผลกระทบของการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่จะด าเนินตอ่ไปเป็นสิ่งที่คาดการณ์ได้ยากและมีความ

ผนัแปรสงู ซึง่อาจสง่ผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัส าคญัต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลประกอบการของ CPRD 

และอาจสง่ผลให้ความเสีย่งอื่นมีผลรุนแรงยิ่งขึน้  

2. กระบวนการพิจารณาทางกฎหมายและทางปกครองที่ส าคัญอาจมีผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ

ของ CPRD

ในการประกอบธุรกิจของ CPRD CPRD ได้มีการเข้าไปเก่ียวพนักบักระบวนการพิจารณาทางกฎหมายและ

ทางปกครองเป็นบางครัง้ และ CPRD ยงัอาจถกูด าเนินคดีทางกฎหมายและทางปกครองอีกในอนาคต ทัง้นี ้ค าตดัสนิ

ของกระบวนการพิจารณาทางกฎหมายดงักลา่วอาจท าให้ CPRD ต้องกระท าการ หรืองดกระท าการใด ๆ ซึง่อาจสง่ผล

กระทบในทางลบตอ่ธุรกิจของ CPRD หรืออาจท าให้ CPRD ต้องจ่ายคา่ชดเชยเป็นจ านวนมาก 

ณ วนัที่ของสารสนเทศฉบบันี ้มีกระบวนการพิจารณาทางกฎหมายที่เก่ียวข้องกบั CPRD ซึ่งอยู่ระหว่างการ

ด าเนินคดีอยูส่องคดี โดยทัง้หมดเป็นคดีที่คณะกรรมการการแขง่ขนัทางการค้า (“กขค.”) และส านกังานคณะกรรมการ
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การแขง่ขนัทางการค้า (“สขค.”) ถกูฟอ้งร้องเก่ียวกบัค าสัง่อนญุาตให้รวมธุรกิจซึง่อนญุาตให้ CPRD เข้าซือ้กิจการของ 

Lotus TH โดยเมื่อวนัที่ 9 มิถุนายน 2563 CPRD เข้าท าสญัญากับ Tesco เพื่อซือ้กิจการของ Lotus TH และ Lotus 

MY ซึง่การเข้าซือ้กิจการดงักลา่วจะต้องได้รับค าสัง่อนญุาตจาก กขค. ตามพระราชบญัญตัิการแขง่ขนัทางการค้า พ.ศ. 

2560 (“พ.ร.บ. การแข่งขันทางการค้าฯ”) ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน 2563 กขค. มีค าสัง่ (“ค าสั่ งของ กขค.”) 

อนญุาตให้ CPRD เข้าซือ้กิจการของ Lotus TH และในวนัที่ 18 ธันวาคม 2563 CPRD และ Tesco ได้ด าเนินการซือ้

ขายกิจการเสร็จสมบรูณ์ตามค าสัง่ของ กขค. อยา่งไรก็ดี ในเดือนมีนาคม 2564 องค์กรคุ้มครองสทิธิของผู้บริโภคได้แก่ 

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ร่วมกับองค์กรผู้บริโภคอื่น ๆ และบุคคลธรรมดาได้ยื่นฟ้อง (“คดีที่ ฟ้องร้อง กขค.”) กขค. และ 

สขค. ตอ่ศาลปกครองกลาง (“ศาล”) โดยมีประเด็นส าคญัคือ ค าสัง่ของ กขค. ออกโดยไมช่อบด้วยกฎหมาย เนื่องจาก

ไมป่ฏิบตัิตามขัน้ตอนบางประการท่ีกฎหมายก าหนด และ กขค. ใช้ดลุยพินิจในการออกค าสัง่ดงักลา่วโดยไมเ่หมาะสม

และไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีจึงขอให้ศาลมีค าพิพากษาเพิกถอนค าสัง่ของ กขค. หรือขอให้ศาลก าหนดเง่ือนไข

ประกอบค าสัง่ของ กขค. เพิ่มเติม ดงัตอ่ไปนี ้

• ให้ CPRD ขายกิจการหรือทรัพย์สินบางส่วนเพื่อลดผลกระทบจากการมีอ านาจเหนือตลาด และต้องปรับ

สดัสว่นให้มีสว่นแบง่การตลาดไมเ่กินร้อยละ 50

• ห้าม CPRD ขยายสาขาเพิ่มขึน้ภายในเวลา 10 ปี ภายหลงัการรวมธุรกิจ และ

• ให้เพิ่มเง่ือนไขด้านระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในค าสัง่ของ กขค. โดยให้ขยายเวลาในเง่ือนไขข้อ 216 จากเดิม 5 ปี

เป็น 10 ปี และข้อ 417 จากเดิม 2 ปี เป็น 5 ปี

อนึง่ แม้ CPRD และ Lotus TH ไมไ่ด้เป็นผู้ถกูฟอ้งคดีโดยตรงในคดีฟอ้งร้อง กขค. แตศ่าลเห็นวา่ค าพิพากษา

ในคดีนีม้ีความเก่ียวข้องกบั CPRD และ Lotus TH จึงมีค าสัง่เรียก CPRD และ Lotus TH เข้ามาเป็นคู่ความฝ่ายที่ 3 

(ผู้ ร้องสอด) ในคดีฟ้องร้อง กขค. เพื่อให้ศาลได้รับทราบข้อมลูและข้อเท็จจริงที่เก่ียวกับประเด็นของคดีของผู้ฟ้องคดี

อยา่งครบถ้วน 

นอกจากนี ้ผู้ฟอ้งคดียงัได้ยื่นค าร้องขอให้ศาลมีค าสัง่ให้ทเุลาการบงัคบัตามค าสัง่ของ กขค. เป็นการชัว่คราว

ระหว่างการพิจารณาคดีของศาล (“ค าร้องของผู้ฟ้องคด”ี) ซึ่งต่อมาในเดือนพฤษภาคม 2564 ศาลมีค าสัง่ยกค าร้อง

ของผู้ฟ้องคดีดงักลา่วเนื่องจากในชัน้นีศ้าลเห็นวา่ค าสัง่ของ กขค. ออกโดยชอบตามขัน้ตอนและหลกัเกณฑ์ที่ก าหนด

ไว้ภายใต้ พ.ร.บ. การแขง่ขนัทางการค้าฯ แล้ว ดงันัน้ ศาลจึงวินิจฉยัวา่ยงัไมม่ีเหตอุนัรับฟังได้วา่ค าสัง่ของ กขค. นา่จะ

ไมช่อบด้วยกฎหมายอยา่งไร ทัง้นี ้ค าสัง่ยกค าร้องของผู้ฟ้องคดีของศาลถือเป็นท่ีสดุและไมส่ามารถอทุธรณ์ได้ 

ในสว่นของคดีฟ้องร้อง กขค. นัน้ กขค. สขค. และ CPRD และ Lotus TH ได้ยื่นค าให้การโดยตอ่สู้ในประเด็น

ต่าง ๆ รวมถึงการยกเหตุผลว่าค าสัง่ของ กขค. นัน้ชอบด้วยกฎหมายแล้ว เนื่องจากเป็นค าสัง่ที่ออกตามขัน้ตอนที่

16 ให้ CPALL และ Ek-Chai เพ่ิมสัดส่วนของยอดขายสินค้าที่มาจากผู้ ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ประกอบด้วย 

กลุ่มสินค้าเกษตร สินค้าเกษตรชมุชน สินค้าชมุชน สินค้าวิสาหกิจชมุชนหรือผลิตภณัฑ์ท้องถ่ิน (OTOP) และกลุ่มสินค้าอื่น ๆ ของร้านเซเว่น 

อีเลฟเว่น และ เทสโก้ สโตร์ส รวมกนัทกุรูปแบบ ในอตัราเพ่ิมขึน้  จากปีที่ผ่านมาไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี เป็นระยะเวลา 5 ปี โดยให้ใช้

หลกัเกณฑ์ผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ตามความในกฎหมายว่าด้วยการก าหนดลกัษณะของวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม  

17 ให้ Ek-Chai คงไว้ซึ่งเงื่อนไขของสญัญาและข้อตกลงระหว่างผู้ผลิตและผู้ จัดจ าหน่ายสินค้าหรือวัตถุดิบรายเดิมที่ได้มีการท าสญัญาหรือ

ข้อตกลงไว้ เป็นระยะเวลา 2 ปี เว้นแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญาที่เป็นคณุหรือเป็นประโยชน์และต้องได้รับการยินยอมจาก

ผู้ผลิตและผู้จดัจ าหน่ายสินค้าหรือวตัถดุิบรายเดิมด้วย  
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กฎหมายก าหนดทกุประการ และ กขค. ได้ใช้ดลุยพินิจที่เหมาะสมกบัข้อเท็จจริงอยา่งรอบคอบและชอบด้วยกฎหมาย

ในการออกค าสัง่ดงักลา่วแล้ว 

นอกจากคดีฟอ้งร้อง กขค. ที่องค์กรคุ้มครองสทิธิของผู้บริโภคเป็นผู้ฟอ้งคดีแล้ว ยงัมีบคุคลซึง่เป็นเจ้าของร้าน

สะดวกซือ้ท้องถ่ินรายหนึ่งยื่นฟ้องคดีต่อศาลเก่ียวกบัค าสัง่ของ กขค. โดยมีประเด็นค าฟ้องและค าขอที่คล้ายคลงึกบั

คดีฟ้องร้อง กขค. ดงันัน้ ในเดือนมิถุนายน 2564 ศาลจึงมีค าสัง่รวมคดีนีเ้ข้ากับคดีฟ้องร้อง กขค. เป็นคดีเดียวกนั 

อนึ่ง ณ วนัจดัท าเอกสารฉบบันี ้คดีฟ้องร้อง กขค. อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลในขัน้ตอนการแสวงหาข้อเท็จจริง 

ทัง้นี ้มีความเป็นไปได้วา่ศาลอาจมีค าพิพากษาภายในปี 2564 เนื่องจากศาลได้พิจารณาให้คดฟีอ้งร้อง กขค. เป็นคดีที่

ต้องด าเนินกระบวนพิจารณาโดยเร่งด่วน อย่างไรก็ดี คู่ความสามารถอุทธรณ์ค าพิพากษาของศาลต่อศาลปกครอง

สูงสุดได้ภายใน 30 วันนับจากวันรับฟังค าพิพากษา ระยะเวลาการยื่นอุทธรณ์ดังกล่าวไม่สามารถขยายได้ และ  

ค าพิพากษาของศาลปกครองสงูสดุถือเป็นท่ีสดุ 

บริษัทฯ เห็นวา่ ค าสัง่ของ กขค. นัน้ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจาก กขค. เป็นหนว่ยงานตามกฎหมายที่มีอ านาจ

ออกค าสัง่อนญุาตให้ CPRD เข้าซือ้กิจการของ Lotus TH และ CPRD ได้ยื่นค าขออนญุาตการรวมธุรกิจและเอกสาร

หลกัฐานประกอบค าขออนญุาตเพื่อประกอบการพิจารณาของ กขค. ตามขัน้ตอนท่ีกฎหมายก าหนดครบถ้วนแล้ว และ

บริษัทฯ ยังเห็นว่า กขค. ได้พิจารณาข้อมูลทัง้หมดและออกค าสัง่ของ กขค. โดยชอบและได้ปฏิบัติตามขัน้ตอนที่

กฎหมายก าหนดทุกประการ ดังนัน้ บริษัทฯ เห็นว่าศาลไม่น่าจะพิพากษาเพิกถอนค าสัง่ของ กขค. อย่างไรก็ตาม 

บริษัทฯ ไม่สามารถรับประกนัถึงผลค าพิพากษาดงักล่าวของศาลได้ หรือรับประกนัได้ว่าผลค าพิพากษาดงักลา่วจะ

เป็นผลดีตอ่บริษัทฯ 

นอกจากนี ้แม้ว่าศาลจะพิพากษาเพิกถอนค าสัง่ของ กขค. ก็ตาม บริษัทฯ เห็นว่าศาลในคดีนีแ้ละ กขค. ไม่มี

เหตทุางกฎหมายที่จะสัง่ยกเลกิหรือสัง่ให้การเข้าซือ้กิจการของ Lotus TH โดย CPRD เป็นโมฆะ หรือจะสัง่ลงโทษปรับ

ทางปกครองตามพ.ร.บ.การแข่งขนัทางการค้าฯ กบั CPRD ได้ เนื่องจาก CPRD ได้เข้าซือ้กิจการของ Lotus TH เสร็จ

สิน้และปฏิบตัิตามกฎหมายครบถ้วนโดยสจุริตภายหลงัจากที่ CPRD ได้รับทราบค าสัง่ของ กขค. ซึ่งมีผลผกูพนัตาม

กฎหมาย ณ เวลาที่เข้าซือ้กิจการ อยา่งไรก็ตาม หากศาลพิพากษาเพิกถอนค าสัง่ของ กขค. แล้วทาง กขค. อาจมีค าสัง่

ให้ CPRD ยื่นค าขออนญุาตเข้าซือ้กิจการ Lotus TH ใหม ่ทัง้นี ้บริษัทฯ ไมส่ามารถรับประกนัได้วา่ กขค. จะออกค าสัง่

อนุญาตใหม่ หรือ กขค. จะก าหนดเง่ือนไขเพิ่มเติมจากเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในค าสัง่ของ กขค. ฉบบัเดิมหรือไม่ และ 

CPRD จะสามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขเพิ่มเติมของค าสัง่อนญุาตใหม่ของ กขค. ได้โดยสมบรูณ์หรือไม ่ทัง้นี ้ไม่ว่ากรณี

จะเป็นประการใดก็ตาม หาก CPRD ไมเ่ห็นพ้องกบัค าวินิจฉยัหรือค าสัง่อนญุาตใหมข่อง กขค. ดงักลา่ว CPRD มีสทิธิ

อทุธรณ์ค าวินิจฉยัหรือค าสัง่อนญุาตใหมข่อง กขค. ตอ่ศาลภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดได้ 

แม้วา่บริษัทฯ จะเห็นวา่ผลของคดีฟอ้งร้อง กขค. จะไมส่ง่ผลกระทบตอ่ความสมบรูณ์ของการท่ีบริษัทฯ เข้าซือ้

กิจการของ CPRD แต่หาก กขค. ก าหนดเง่ือนไขเพิ่มเติม การที่ CPRD จะต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขดังกล่าวอาจมี

ผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจในปัจจบุนัของ CPRD และอาจท าให้เกิดต้นทนุและค่าใช้จ่ายอยา่งมีนยัส าคญั และคดี

ฟ้องร้อง กขค. อาจท าให้ผู้บริหารบางส่วนและบุคลากรหลกัของบริษัทฯ ต้องใช้เวลาอย่างมีนยัส าคญัในกระบวน

พิจารณาคดี ซึง่อาจมีผลกระทบในทางลบตอ่การบริหารจดัการธุรกิจและแผนการขยายธุรกิจของบริษัทฯ 
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	1. เพื่อส่งเสริมให้ภายหลังการเข้าทำธุรกรรมนี้ บริษัทฯ มีความแข็งแกร่งในการก้าวสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจค้าปลีกค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค และขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจในระดับภูมิภาค และเป็นบริษัทไทยที่มีศักยภาพและความสามารถทัดเทียมที่จะแข่งขันกับผู้ประกอบกา...
	2. เพื่อต่อยอดให้บริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกค้าส่งรายแรกในภูมิภาค ที่เป็นผู้นำในโมเดลธุรกิจที่ผสมผสานระหว่างช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ (Online to Offline หรือ O2O) โดยการพัฒนาแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ (e-commerce platform) เพื่อเพิ่มความสามา...
	3. เพิ่มรายได้รวมถึงโอกาสในการเติบโตให้กับบริษัทฯ เนื่องจาก กลุ่มโลตัสส์เป็นหนึ่งในผู้นำร้านค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคซึ่งมีรูปแบบร้านค้าที่หลากหลาย ประกอบด้วยร้านค้าไฮเปอร์มาร์เก็ต ซูเปอร์มาร์เก็ต และ มินิซูเปอร์มาร์เก็ต อันจะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายและ...
	4. ทำให้ธุรกิจของบริษัทฯ มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดย จะทำให้บริษัทฯ สามารถขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจ กลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการ และฐานลูกค้าของบริษัทฯ ไปยังธุรกิจที่เน้นลูกค้าค้าปลีกมากยิ่งขึ้น โดยกลุ่มโลตัสส์ยังมีช่องทางการจัดจำหน่ายที่หลากหลาย และครอบ...
	5. ช่วยก่อให้เกิดการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมอาหาร รวมถึงห่วงโซ่อุปทานอาหาร (Food Supply Chain) ให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น เชื่อมโยงทุกภาคส่วนเข้าด้วยกันตั้งแต่ ผู้ผลิต ภาคธุรกิจต่าง ๆ ตลอดจนผู้บริโภค ส่งเสริมให้สินค้าอุปโภคบริโภคสามารถเข้าถึง...
	6. ให้การสนับสนุนผู้ผลิตรายย่อย และกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและเล็ก (SME) ภายในประเทศ อาทิ การส่งเสริมให้ผู้ผลิตรายย่อย และกลุ่ม SME ภายในประเทศ มีการขายและส่งออกสินค้าไปยังตลาดต่างประเทศ อันรวมไปถึงการสร้างงานสร้างอาชีพ และให้การสนับสนุนในด้านต่าง ๆ ให้ผู้...
	7. บริษัทฯ จะเป็นส่วนสำคัญหนึ่งในการดึงดูดนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้มีความสนใจในบริษัทไทย โดยเฉพาะธุรกิจที่มีความทันสมัย และการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี อีกทั้งเป็นการยกระดับความน่าสนใจของตลาดทุนไทยที่มีบริษัทจดทะเบียน เป็นผู้ประกอบการชั้นนำร...

	1.12 เงื่อนไขในการเข้าทำรายการ
	1. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมด รวมทั้งอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น และ/หรือ เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว ตามกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
	2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ CPALL มีมติอนุมัติธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมด และการโอนกิจการทั้งหมดของ CPRH รวมถึงอนุมัติการเข้าทำสัญญาโอนกิจการทั้งหมด และเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น และ/หรือ เกี่ยวข้องก...
	3. ที่ประชุมคณะกรรมการของ CPF CPM และ CPH มีมติอนุมัติการโอนกิจการทั้งหมดของ CPRH รวมถึงอนุมัติการเข้าทำสัญญาโอนกิจการทั้งหมด และเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น และ/หรือ เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว ตามกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
	4. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ CPRH มีมติอนุมัติการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่บริษัทฯ รวมถึง การเข้าทำสัญญาโอนกิจการทั้งหมด และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการดำเนินการอื่นใดเพื่อให้การโอนกิจการทั้งหมดให้แก่บริษัทฯ เสร็จสมบูรณ์
	5. ณ วันที่โอนกิจการทั้งหมด ไม่มีเหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ เกิดขึ้นซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อกิจการทั้งหมดของ CPRH กิจการของ CPRD บริษัทในกลุ่มโลตัสส์ และบริษัทย่อยที่ CPRH ถือหุ้นอยู่มากกว่าร้อยละ 50.00 ขึ้นไปทั้งทางตรงและอ้อม ...
	6. สำนักงาน ก.ล.ต. อนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ CPRH ซึ่งเป็นการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
	7. บริษัทฯ บริษัทในกลุ่มของบริษัทฯ CPRH CPRD บริษัทในกลุ่มโลตัสส์ และบริษัทย่อยที่ CPRH ถือหุ้นอยู่มากกว่าร้อยละ 50.00 ขึ้นไปทั้งทางตรงและอ้อม ได้รับความยินยอม อนุญาต ตกลง หรือการผ่อนผันที่ต้องได้รับจากลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ทางการเงิน หรือคู่สัญญาที่เ...
	8. เพื่อให้ CPRH สามารถโอนหุ้นใน CPRD ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินของ CPRH ให้แก่บริษัทฯ ตามสัญญาโอนกิจการทั้งหมดได้ บริษัทฯ จะลงนามในหนังสือค้ำประกัน เพื่อให้หลักประกันหนี้เงินกู้บางส่วนของ CPRD(1) ตามแบบที่เจ้าหนี้ของ CPRD และ บริษัทฯ จะตกลงกัน โดย...
	1.13 ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
	1.14 แหล่งเงินทุน และวิธีการชำระสิ่งตอบแทน
	1.15 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ
	1.16 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามข้อ 1.15

	2 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่มีต่อสารสนเทศในเอกสารที่ส่งให้ผู้ถือหุ้น
	3 รายการความเห็นของผู้เชี่ยวชาญอิสระในการทำรายการได้มาและจำหน่ายไป
	4 ภาระหนี้สินของบริษัทฯ
	4.1 ยอดรวมของตราสารหนี้ที่ออกจำหน่ายแล้วและที่ยังมิได้ออกจำหน่าย ของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
	4.2 ยอดรวมของเงินกู้ที่มีกำหนดระยะเวลาของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564  และภาระการนำสินทรัพย์วางเป็นหลักประกัน
	4.3 ยอดรวมมูลค่าหนี้สินประเภทอื่น รวมทั้งเงินเบิกเกินบัญชีของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564  และภาระการนำสินทรัพย์วางเป็นหลักประกัน
	4.4 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

	5 ข้อมูลบริษัทฯ
	5.1 ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจและแนวโน้มธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมของบริษัทฯ
	5.2 ตารางแสดงสรุปข้อมูลทางการเงินอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ซึ่งตรวจสอบ และ/หรือ สอบทานโดย บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2563 และ งวดหกเดือนสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2563 และ 2564 พร้อมคำอธิบายและกา...
	5.3 ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกำไรของบริษัทฯ
	5.3.1 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกลยุทธ์
	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกลยุทธ์ การขับเคลื่อนกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ให้สัมฤทธิ์ผลเป็นสิ่งสำคัญในการนําไปสู่การบรรลุเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ ภายใต้แรงกดดันจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการขับเคลื่อนกลยุทธ์ของบริ...
	5.3.2 ความเสี่ยงด้านการลงทุนในต่างประเทศและธุรกิจอื่น ๆ
	ความเสี่ยงด้านการลงทุนในต่างประเทศและธุรกิจอื่น ๆ การขยายธุรกิจในต่างประเทศเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การเติบโตของบริษัทฯ ซึ่งการลงทุนดังกล่าวอาจมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินการและการบริหารงาน บริษัทฯ จึงกำหนดให้ผู้บริหารในแต่ละประเทศประเมินความเสี...
	5.3.3 ความเสี่ยงด้านความพร้อมขององค์กรและบุคลากร
	อีกหนึ่งปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อความสามารถในการบรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ได้แก่ความพร้อมของทรัพยากรบุคคลทั้งในแง่ของทักษะความรู้ ความสามารถ จํานวนที่เพียงพอและโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนการขับเคลื่อนกลยุทธ์ บริษัทฯ ได้จัดทําแผนการอบรมและดําเนิ...
	5.3.4 ความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจ O2O
	บริษัทฯ เห็นความสําคัญของการดําเนินธุรกิจรูปแบบใหม่โดยเชื่อมโยงการซื้อสินค้าแบบ Online และประสบการณ์ การบริการลูกค้าแบบ Offline เข้าด้วยกัน จึงทําให้เกิดกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจบนแพลตฟอร์ม Offline to Online หรือ O2O อย่างไรก็ตาม การดําเนินธุรกิจในรูป...
	5.3.5 ความเสี่ยงจากโรคระบาดร้ายแรง (Pandemic)
	บริษัทฯ เผชิญกับความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตั้งแต่ปี 2563 ซึ่งถือว่าเป็นโรคระบาดร้ายแรงทั่วโลก (Pandemic) ซึ่งมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจในวงกว้างทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมถึงการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ อย่างมีสาระสําคัญทั้งกฎระเบียบต่าง ๆ จากทางภาคร...

	5.4 ประมาณการทางการเงินในปีปัจจุบัน (ถ้ามี) โดยระบุถึงข้อสมมติฐานทางการค้า เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และสอบทานตัวเลขโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระว่าประมาณการผลการดำเนินงานได้จัดทำขึ้นโดยความระมัดระวัง
	-ไม่มี-
	5.5 รายชื่อผู้บริหารและรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date)
	5.5.1 รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564
	5.5.2 รายชื่อผู้บริหาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564
	5.5.3 รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2564

	5.6 ข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ (ถ้ามี)

	บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
	CPALL
	กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว
	นายปริญญา เธียรวร
	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
	กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25
	กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ
	กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
	South East Asia UK (Type C) Nominees Limited
	กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล
	6 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับความพอเพียงของเงินทุนหมุนเวียน
	7 คดีหรือข้อเรียกร้องที่มีสาระสำคัญซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ
	8 ผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทฯ กับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อมตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป  สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563 และงวดหกเดือนสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา
	9 สรุปสาระสำคัญของสัญญาที่สำคัญในช่วง 2 ปี
	9.1 สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ
	9.2 สัญญาเช่าทรัพย์สินที่สำคัญ

	10 บุคคลที่เกี่ยวโยงกันและ/หรือผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
	11 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
	12 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/ หรือกรรมการของบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ
	13 แบบหนังสือมอบฉันทะ พร้อมชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

	2. สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 - IM 2 PP_TH_FINAL-17.09.2021
	3. สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 - IM 2 PO_TH_FINAL-17.09.2021
	4.1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 - F53-4_TH_FINAL-17.09.2021
	แบบรายงานการเพิ่มทุน บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) วันที่ 31 สิงหาคม 2564
	1. การเพิ่มทุน
	รวม(บาท)
	2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
	2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
	หมายเหตุ
	2.2 การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น
	3. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้น
	4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นที่ออกใหม่ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)
	5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม
	5.1 การเพิ่มทุนโดยการออกและจัดสรรหุ้นให้แก่ CPRH เพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมด
	5.2 การเพิ่มทุนโดยการออก จัดสรร และเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน (Public Offering)
	6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้น
	6.1 การเพิ่มทุนโดยการออกและจัดสรรหุ้นให้แก่ CPRH เพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมด
	6.2 การเพิ่มทุนโดยการออก จัดสรร และเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน (Public Offering)
	7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้น
	7.1 นโยบายเงินปันผล
	7.2 อื่นๆ
	8. ตารางระยะเวลาการดำเนินการเพื่อการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

	4.2 เอกสารแนบ 1 - CPRD Business description_TH_FINAL-17.09.2021
	ลักษณะการประกอบธุรกิจ0F
	ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
	 การบริหารพื้นที่เช่าในศูนย์การค้า 196 แห่ง (ไม่รวมศูนย์การค้าที่มีการลงทุนโดย กองทุนรวม LPF จำนวน 23 แห่งดังที่จะถูกกล่าวถึงด้านล่างนี้) ซึ่งมีพื้นที่ให้เช่าสุทธิถาวร (permanent net lettable area) รวมประมาณ 715,000 ตร.ม. โดยมีร้านไฮเปอร์มาร์เก็ตของ ...
	 อัตราการเช่าพื้นที่ (occupancy rate) ของศูนย์การค้าอยู่ที่ประมาณร้อยละ 90 โดยคำนวณจากพื้นที่ให้เช่าสุทธิถาวร (permanent net lettable area) และ
	 CPRD ถือหน่วยลงทุนร้อยละ 25 ในกองทุนรวม LPF ผ่านบริษัทย่อย Ek-Chai ซึ่งลงทุนในศูนย์การค้า 23 แห่งทั่วประเทศไทย ซึ่งมีพื้นที่ให้เช่าสุทธิถาวร (permanent net lettable area) รวมประมาณ 337,000 ตร.ม.
	 การบริหารพื้นที่เช่าในศูนย์การค้า 57 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ให้เช่าสุทธิถาวร (permanent net lettable area) รวมประมาณ 296,000 ตร.ม. โดยในจำนวนศูนย์การค้าทั้งหมด CPRD ถือกรรมสิทธิ์ (freehold) หรือมีสิทธิการเช่าจากรัฐบาลมาเลเซีย (leasehold)1F  จำนวน 40 แห่...
	 อัตราการเช่าพื้นที่ (occupancy rate) อยู่ที่ประมาณร้อยละ 92 โดยคำนวณจากพื้นที่ให้เช่าสุทธิถาวร (permanent net lettable area)
	การพัฒนาการที่ผ่านมา
	การเข้าซื้อทรัพย์สินจาก CPFT
	 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 CPRD ได้เข้าทำสัญญากับบริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด (“CPFT”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของ CPF ผ่านบริษัทย่อย Ek-Chai เพื่อซื้อทรัพย์สินบางส่วน รวมถึงอุปกรณ์ในการจัดจำหน่าย ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ ทรัพย์สินและข้อมูลอื่น ๆ ที...
	ผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19
	 ผลกระทบโดยทั่วไป: ประเทศไทยและประเทศมาเลเซียได้ประสบ และยังคงประสบกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 หลายระลอก รวมถึงมีการพบเชื้อ COVID-19 สายพันธุ์ใหม่ โดยการแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจครั้งใหญ่ทั้งในระดั...
	 มาตรการของ CPRD: CPRD ได้มีการใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันพนักงานและลูกค้าจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 รวมถึงเพื่อป้องกันผลกระทบจากการแพร่ระบาด โดยมีมาตรการดังต่อไปนี้
	 การใช้มาตรการด้านความปลอดภัยที่เข้มงวด เช่น การฆ่าเชื้อทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ และการเว้นระยะห่างทางสังคมทั้งในร้านค้า ศูนย์กระจายสินค้า และสำนักงานทุกแห่ง
	 การจัดหาอุปกรณ์ป้องกันให้แก่พนักงาน
	 การปรับกระบวนการทำงานและให้พนักงานกลุ่มต่าง ๆ ปฏิบัติงานจากบ้าน (Work from Home) เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ โดยไม่กระทบต่อการดำเนินงานและประสิทธิภาพการทำงานอย่างมีนัยสำคัญ
	 การจัดทำประกันภัย COVID-19 ให้แก่พนักงานในประเทศไทยที่มีความเสี่ยงสูง
	 การให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่พนักงาน รวมถึงการแจกจ่ายคูปองเงินสดให้พนักงานเพื่อซื้อสินค้าที่จำเป็นในชีวิตประจำวันจากร้านค้าของ CPRD และ
	 การพยายามที่จะไม่เลิกจ้างพนักงาน และในขณะเดียวกันยังได้มีการจ้างพนักงานเพิ่มในบางครั้งระหว่างช่วงเวลาที่มีการแพร่ระบาดของ COVID-19 นอกจากนี้ CPRD ยังให้ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานที่ทำงานอยู่ภายในร้านค้าที่ต้องพบกับลูกค้า เพื่อตอบแทนความทุ่มเทในการท...

	 ผลกระทบต่อธุรกิจของ CPRD และการดำเนินการเพิ่มเติม: มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของภาครัฐประกอบกับการหยุดชะงักของธุรกิจในประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย มีผลกระทบต่อธุรกิจของ CPRD ดังต่อไปนี้
	 มาตรการของรัฐบาลในการปิดพื้นที่และหยุดกิจกรรม (ล็อกดาวน์) และจำกัดการดำเนินธุรกิจส่งผลกระทบต่อเวลาเปิดทำการของร้านค้าของ CPRD และปริมาณลูกค้าที่เข้าใช้บริการร้านค้า ซึ่งส่งผลให้ CPRD ต้องดำเนินมาตรการด้านความปลอดภัยต่าง ๆ อย่างไรก็ดี ร้านค้าปลีกและศ...
	 มาตรการล็อกดาวน์ของรัฐบาลทำให้ศูนย์การค้าส่วนใหญ่ในประเทศไทยและประเทศมาเลเซียต้องปิดทำการหรือลดระยะเวลาการเปิดให้บริการในช่วงต่าง ๆ ของการแพร่ระบาดของ COVID-19 มาตรการดังกล่าวทำให้รายได้จากผู้เช่าในศูนย์การค้าของ CPRD ในประเทศไทยและประเทศมาเลเซียลดล...
	จากเหตุการณ์ข้างต้นส่งผลให้รายได้จากการให้เช่าและให้บริการของ CPRD ในประเทศไทยลดลงร้อยละ 24.1 จากจำนวน 12,739 ล้านบาทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เป็น 9,670 ล้านบาทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 สำหรับประเทศมาเลเซีย ธุรกิจบริหารพ...
	 พฤติกรรมการจับจ่ายของลูกค้าของ CPRD ได้มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคธุรกิจค้าปลีก กล่าวคือนอกจากลูกค้าจะมีความระมัดระวังในการใช้จ่ายมากขึ้นแล้ว ลูกค้าของ CPRD ยังเพิ่มการจับจ่ายในส่วนของสินค้าอาหารสดและสินค้าอ...
	 นอกจากนี้ ลูกค้าของ CPRD ยังหันไปจับจ่ายสินค้าในช่องทางออนไลน์มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงแรกที่รัฐบาลเริ่มใช้มาตรการล็อกดาวน์ เพื่อตอบสนองต่อการเพิ่มขึ้นของการจับจ่ายสินค้าออนไลน์ CPRD ได้ดำเนินการเร่งพัฒนาการดำเนินงานด้านการขายผ่านช่องทางออนไลน...

	โครงสร้างของกลุ่มบริษัท CPRD
	ความเป็นมา
	กลุ่มธุรกิจของ CPRD
	 ธุรกิจค้าปลีก
	 ธุรกิจบริหารพื้นที่เช่าในศูนย์การค้า
	ธุรกิจในประเทศไทย
	 การจับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายกลุ่มใหม่ด้วยการปรับแบรนด์ใหม่ ได้แก่ “Lotus’s” ซึ่งมีความสดใหม่และทันสมัยยิ่งขึ้น
	 การปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ
	 ปรับปรุงและตกแต่งร้านค้าใหม่ให้มีความทันสมัยและศึกษาการใช้ระบบเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาเสริมเพื่อให้ CPRD ดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และบริการลูกค้าให้ได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น
	 เน้นการนำเสนอสินค้าที่สดใหม่ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Go Fresh” ทั้งในซูเปอร์มาร์เก็ตและมินิซูเปอร์มาร์เก็ต
	 ขยายจำนวนสาขาให้ครอบคลุมพื้นที่ในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น
	 เร่งการเติบโตของยอดขายผ่านช่องทางออนไลน์ โดยใช้ประโยชน์จากเครือข่ายร้านค้ากว่า 2,000 สาขาทั่วประเทศ ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพ และร่วมมือกับธุรกิจแพลตฟอร์มออนไลน์ (online marketplace) ซึ่งเป็นที่นิยม เช่น Grab Shopee และ Lazada เพื่อเพิ่มจุดจำ...
	 เปิดตัวธุรกิจใหม่ เช่น ธุรกิจร้านกาแฟและร้านอาหารและเครื่องดื่ม (coffee and café chains) แบรนด์ Jungle Café และ Arabitia และเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ (vending machine) และร่วมมือกับกลุ่มทรูเพื่อขยายขอบเขตการนำเสนอผลิตภัณฑ์
	 การบริหารพื้นที่เช่าในศูนย์การค้า 196 แห่ง (ไม่รวมศูนย์การค้าที่มีการลงทุนโดย กองทุนรวม LPF จำนวน 23 แห่งดังที่จะถูกกล่าวถึงด้านล่างนี้) ซึ่งมีพื้นที่ให้เช่าสุทธิถาวร (permanent net lettable area) รวมประมาณ 715,000 ตร.ม. โดยมีร้านไฮเปอร์มาร์เก็ตของ ...
	 อัตราการเช่าพื้นที่ (occupancy rate) ของศูนย์การค้า อยู่ที่ประมาณร้อยละ 90 โดยคำนวณจากพื้นที่ให้เช่าสุทธิถาวร (permanent net lettable area) และ
	 CPRD ถือหน่วยลงทุนร้อยละ 25 ในกองทุนรวม LPF ผ่านบริษัทย่อย Ek-Chai ซึ่งลงทุนในศูนย์การค้า 23 แห่งทั่วประเทศไทย ซึ่งมีพื้นที่ให้เช่าสุทธิถาวร (permanent net lettable area) รวมประมาณ 337,000 ตร.ม.
	ธุรกิจค้าปลีกของ CPRD ในประเทศไทย
	ร้านค้าปลีกในประเทศไทย
	 H-Stores — ร้านไฮเปอร์มาร์เก็ตของ CPRD เป็นร้านค้าปลีกจับจ่ายครบครันในที่เดียว (one-stop shopping complex) โดยเน้นอาหารสดและสินค้าอุปโภคบริโภค โดยส่วนใหญ่มีพื้นที่จำหน่ายสินค้าประมาณ 2,000 ถึง 7,000 ตร.ม. ซึ่งพื้นที่จำหน่ายสินค้าโดยเฉลี่ยเท่ากับประม...
	 ซูเปอร์มาร์เก็ต “Go Fresh” — CPRD เริ่มโครงการปรับแบรนด์ของร้าน “ตลาด” ซึ่งเป็นร้านค้าปลีกรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ต เป็นร้านซูเปอร์มาร์เก็ต “Go Fresh” ซึ่งเป็นร้านค้าปลีกขนาดกลางมีพื้นที่จำหน่ายตั้งแต่ 500 ถึง 1,500 ตร.ม. ซึ่งมีพื้นที่จำหน่ายสินค้าโดยเฉ...
	 มินิซูเปอร์มาร์เก็ต “Go Fresh” — CPRD เริ่มกลยุทธ์ปรับแบรนด์ร้าน เทสโก้ โลตัส เอ็กเพรส ซึ่งเป็นร้านค้าปลีกรูปแบบมินิซูเปอร์มาร์เก็ต ภายใต้แบรนด์ “Lotus’s Go Fresh” โดยทั่วไป ร้านมินิซูเปอร์มาร์เก็ตเป็นร้านค้าปลีกขนาดเล็ก มีพื้นที่จำหน่ายตั้งแต่ 150 ...
	ช่องทางออนไลน์
	โครงการปรับปรุงธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทย
	 การรีแบรนด์ (Rebrand) เป็น “Lotus’s” — นับตั้งแต่การแยกตัวของ Lotus TH  Ek-Chai และ Lotus MY จากบริษัทแม่เดิมคือ Tesco และเข้าเป็นบริษัทในกลุ่มภายใต้การบริหารงานของ CPRD นั้น CPRD ได้มีการริเริ่มกลยุทธ์เพื่อรีแบรนด์ร้านค้าเป็นแบรนด์ “Lotus’s” เพื่อส...
	 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ — CPRD เชื่อว่าปัจจัยที่ดึงดูดลูกค้าของธุรกิจค้าปลีกของ CPRD คือการมีผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงและมีความหลากหลาย ทำให้สามารถนำเสนอการจับจ่ายที่ครบครันในที่เดียวแก่ลูกค้าได้ (one-stop shop) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของกลยุทธ์ด้านอาหา...
	 การปรับโฉมและสร้างความทันสมัยแก่ร้านค้า — CPRD ทำการปรับโฉมร้านไฮเปอร์มาร์เก็ตของ CPRD ให้ทันสมัยและสามารถตอบสนองต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น โดยทำการลดขนาดพื้นที่ร้านไฮเปอร์มาร์เก็ตในส่วนที่จำหน่ายเสื้อผ้าและอุปกรณ์เครื่องใช...
	 การใช้แนวคิดร้านค้าภายใต้แบรนด์ “Go Fresh” — CPRD มีการปรับแบรนด์ร้าน “ตลาด” ซึ่งเป็นร้านในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ต ด้วยแบรนด์ใหม่คือ “Go Fresh” และปรับแบรนด์ร้านมินิซูเปอร์มาร์เก็ต เทสโก้ โลตัส เอ็กเพรส เป็นแบรนด์ “Lotus’s Go Fresh” โครงการปรับแบรนด์ด...
	 ร้านรูปแบบมินิซูเปอร์มาร์เก็ตของ CPRD — จะมีการวางจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่หลากหลายกว่าร้านสะดวกซื้อทั่วไป และ CPRD ยังมุ่งสร้างความพึงพอใจในการจับจ่ายให้แก่ลูกค้าด้วยการเปิดเคาน์เตอร์ร้านกาแฟแบรนด์ Jungle Café รวมถึงบริการช้อปปิ้งผ่านมือถือ โดยส...
	 การขยายสาขาให้ครอบคลุมพื้นที่ — เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมซึ่งมีอัตราการเข้าถึงผู้บริโภคสูงทั่วประเทศ ซึ่งรวมถึงพื้นที่ที่ไม่มีร้านค้าของ CPRD ตั้งอยู่ ดังนั้น เพื่อให้ร้านค้าของ CPRD สามารถเข้าถึงและให้บริการผู้บริโภคได้มากขึ้...
	 การเร่งการจำหน่ายสินค้าออนไลน์โดยใช้ประโยชน์จากเครือข่ายร้านค้าทั่วประเทศ — ด้วยระบบช้อปปิ้งออนไลน์ GHS CPRD ตั้งเป้าที่จะขยายบริการออนไลน์เพิ่มเติมจากร้านไฮเปอร์มาร์เก็ต 89 สาขาที่ให้บริการออนไลน์ในพื้นที่กรุงเทพในปัจจุบัน เป็นกว่า 2,000 สาขาทั่วปร...
	 การเปิดตัวธุรกิจใหม่เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการจับจ่ายในร้านค้า — CPRD เห็นว่าการนำเสนอผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มจะช่วยผลักดันปริมาณลูกค้าที่เข้าร้านให้เพิ่มมากขึ้นได้ ดังนั้น CPRD จึงมีกลยุทธ์ที่จะนำร้านกาแฟ ซึ่งเป็นจุดที่ลูกค้ามีความต้องการในการใ...
	ผลิตภัณฑ์สำหรับการค้าปลีกในประเทศไทย
	 อาหารสด — อาหารสดคือกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักของ CPRD และเป็นกลุ่มสินค้าที่เติบโตอย่างรวดเร็วในธุรกิจค้าปลีกของ CPRD กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารสดประกอบด้วย เนื้อสัตว์และอาหารทะเล (หมู สัตว์ปีก เนื้อวัว  ไข่ไก่ ปลา และกุ้ง) ผักและผลไม้ ผลิตภัณฑ์จากนม (นมสด โยเกิร์...
	 สินค้าอุปโภคบริโภค – ประกอบด้วยสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นอาหาร และสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่อาหาร
	 สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นอาหาร – ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ปรุงอาหาร (น้ำมันปรุงอาหาร ซอส เครื่องปรุงรส) เครื่องดื่ม (น้ำดื่ม น้ำหวาน น้ำผลไม้ กาแฟ ชา) อาหารแห้ง (ข้าวสาร บะหมี่ ธัญพืช) นมพาสเจอไรส์ และนมที่ผลิตจากพืช ผลิตภัณฑ์สำหรับทารก (นมผง และอาหาร) ข...
	 สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่อาหาร – ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม (แชมพู สบู่ ยาสีฟัน โลชั่น เครื่องสำอาง ยา) ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน (ผงซักฟอก น้ำยาปรับผ้านุ่ม น้ำยาล้างจาน น้ำยาทำความสะอาดพื้น ยาฆ่าแมลง) กระดาษ (กระดาษชำระ กระดาษทำความสะอา...

	 สินค้าทั่วไป — สินค้าทั่วไปประกอบด้วยสินค้ากลุ่มต่าง ๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์สำหรับบ้าน เช่น ของเล่น  เครื่องเขียน อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์ในห้องน้ำ เครื่องนอน เฟอร์นิเจอร์ กระเป๋า กล่องเก็บของพลาสติก อุปกรณ์ทำครัว อุปกรณ์เกี่ยวกับรถยนต์ อุปกรณ์ไฟ สินค้าปรับปรุ...
	 สุราและยาสูบ – กลุ่มผลิตภัณฑ์สุราและยาสูบ ได้แก่ เบียร์ที่ผลิตในประเทศและนำเข้า ไวน์ และเหล้า และผลิตภัณฑ์ยาสูบหลากหลายประเภทสำหรับร้านค้าแต่ละรูปแบบ
	 เสื้อผ้า — สินค้าเสื้อผ้า ได้แก่ เสื้อผ้าสำหรับสวมใส่ประจำวัน โดยเน้นเสื้อผ้าที่จำเป็นในชีวิตประจำวันและสวมใส่สบายสำหรับสมาชิกทุกคนในครอบครัว
	 “Lotus’s” – เป็นตราสินค้าเฉพาะหลัก (core brand) ของ CPRD ที่ใช้กับสินค้ากลุ่มต่าง ๆ ซึ่งเป็นสินค้าคุณภาพสูงในราคาที่คุ้มค่า
	 “คุ้มค่า” – เป็นตราสินค้าเฉพาะระดับพื้นฐาน (entry-level brand) สำหรับสินค้าที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ให้ความประหยัดเหมาะสมกับการใช้สอยในราคาที่คุ้มค่า และ
	 “Prestigo” – เป็นตราสินค้าเฉพาะระดับพรีเมียม (premium brand) สำหรับสินค้าคุณภาพสูงในราคาที่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้ากลุ่มอาหารและของใช้ในครัว
	ลูกค้าธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทย
	 ทัศนคติของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์ของ CPRD ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความคุ้มค่าคุ้มราคา
	 ความไว้วางใจที่ลูกค้ามีต่อแบรนด์ของ CPRD เช่น ในปี 2564 CPRD ภายใต้แบรนด์ Lotus’s ได้รับการโหวตให้เป็นแบรนด์ร้านค้าสินค้าอุปโภคบริโภคที่ได้รับการไว้วางใจมากที่สุดเป็นลำดับที่สองในประเทศไทยจากการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อภาพลักษณ์ของแบรนด์ ...
	 ความทุ่มเทของ CPRD ในด้านการให้บริการลูกค้า และการมีส่วนร่วมในชุมชนท้องถิ่น
	ธุรกิจบริหารพื้นที่เช่าในศูนย์การค้าของ CPRD ในประเทศไทย
	ศูนย์การค้าของ CPRD ในประเทศไทย
	 ศูนย์การค้าสำหรับครอบครัว (Family Malls) ได้แก่ ศูนย์การค้าขนาดใหญ่มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นครอบครัว ซึ่งให้บริการด้านการจับจ่ายใช้สอยและกิจกรรมบันเทิงอื่น ๆ หลายชนิด ผู้เช่าหลักของศูนย์การค้าประเภทนี้ ได้แก่ ร้านอาหาร ร้านเสื้อผ้าแฟชั่น ผู้ให้บริกา...
	 ศูนย์การค้าชุมชน (Neighbourhood Malls) ได้แก่ ศูนย์การค้าขนาดกลางสำหรับลูกค้าให้แวะมาจับจ่ายสินค้าได้สะดวกและรวดเร็ว โดยเฉพาะสินค้าประเภทอาหาร โดยพื้นที่เช่าในศูนย์การค้าประเภทนี้ประกอบด้วยร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม และร้านอาหารจานด่วนหลายประเภท (gra...
	 ศูนย์การค้า Service Malls ได้แก่ ศูนย์การค้าที่มีขนาดเล็กลงมา เน้นพื้นที่การจับจ่ายแบบครบครันในจุดเดียว (one-stop) เนื่องจากศูนย์การค้าประเภทนี้มีขนาดเล็ก จึงเน้นการจำหน่ายสินค้าและบริการที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงมีร้านอาหาร ร้านให้บริการต่าง ...
	โครงการเกี่ยวกับธุรกิจบริหารพื้นที่เช่าในศูนย์การค้า
	 เป็นพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่จำนวนมากและหนาแน่น
	 เป็นทำเลที่โดดเด่น และสามารถเพิ่มจำนวนลูกค้าที่เข้าศูนย์การค้าได้
	 สามารถเข้าถึงถนนหลักและระบบขนส่งมวลชนได้ และ
	 มีพื้นที่ขนาดใหญ่สำหรับใช้เป็นที่จอดรถและมีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ดี
	 โครงการพัฒนาศูนย์การค้าในอนาคต ได้แก่ การพัฒนาศูนย์การค้าที่ให้บริการแบบผสมผสาน (mixed-use) เป็นศูนย์การค้าชุมชนที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยการจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ และมีบริการจัดส่งสินค้า ทั้งนี้ CPRD ยังมุ่งแสวงหาแนวทางในการปรับปรุ...
	 การปรับการจัดวางพื้นที่เช่าในศูนย์การค้าให้ได้ประโยชน์สูงสุด ได้แก่ การใช้พื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ และจัดวางพื้นที่การให้บริการที่มีความต่อเนื่องระหว่างพื้นที่เช่าในศูนย์การค้ากับพื้นที่ของร้านไฮเปอร์มาร์เก็ต
	 การใช้พื้นที่ให้ได้ประโยชน์สูงสุด ได้แก่ การเพิ่มสัดส่วนพื้นที่สำหรับการจำหน่ายอาหารในศูนย์การค้า โดยนำเสนอรายการสินค้าอาหารให้มีความสมดุลระหว่างแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักในวงกว้าง (Mass Market) แบรนด์สำหรับตลาดเฉพาะ (Niche) หรือแบรนด์สินค้าอาหารแบบดั้ง...
	 การปรับปรุงศูนย์อาหาร ได้แก่ การปรับปรุงและตกแต่งศูนย์อาหารในศูนย์การค้า และจัดขนาดพื้นที่ให้บริการของศูนย์อาหารให้เหมาะสม นำเสนอแบรนด์และบริการใหม่อื่น ๆ เช่น ครัวอาหารออนไลน์ (cloud kitchen) เพื่อสร้างความพอใจแก่ผู้ใช้บริการศูนย์อาหาร
	 การปรับปรุงบริการดิจิตอล (digital experience) ได้แก่ การนำโครงสร้างพื้นฐาน IT มาใช้สนับสนุนการชำระเงินแบบดิจิตอลสำหรับลูกค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจในการใช้บริการของลูกค้า
	 การบริหารผู้เช่าประเภทต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสม ได้แก่ การคัดเลือกและดึงตัวผู้เช่าพื้นที่ศูนย์การค้าที่เป็นร้านอาหารและผู้ให้บริการอื่นที่มีคุณภาพ โดยเน้นไปที่แบรนด์หรือแฟรนไชส์ที่เป็นที่รู้จักในวงกว้าง และนำเสนอบรรยากาศและภาพลักษณ์ใหม่ภายในศูนย์การค้...
	 การปรับปรุงบริการด้านสุขภาพและความงาม ได้แก่ การคัดเลือกผู้เช่าพื้นที่ศูนย์การค้า และการใช้พื้นที่ในศูนย์การค้าเพื่อบริการด้านสุขภาพและความงาม เพื่อตอบสนองต่อความต้องการและความชื่นชอบที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภค
	 การลงทุนจัดทำช่องทางจัดจำหน่ายออนไลน์และการจัดส่งสินค้าออนไลน์สำหรับลูกค้าของศูนย์การค้า และดำเนินการให้ผู้เช่า (ทั้งผู้เช่าที่ดำเนินการร้านอาหารและที่ไม่ได้ดำเนินการธุรกิจร้านอาหาร) เข้าสู่ระบบการค้าออนไลน์ของ CPRD และ
	 การคัดเลือกผู้เช่าพื้นที่รายใหม่เพื่อทดแทน หรือลดจำนวนของกลุ่มผู้เช่าพื้นที่ปัจจุบันที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจาก COVID-19 เช่น การเปลี่ยนพื้นที่กิจกรรมบันเทิงและโรงภาพยนตร์ เป็นพื้นที่สำหรับผู้เช่าที่ให้บริการสินค้าและบริการที่เกี่ยวกับบ้านและฟิตเ...
	การลงทุนและการให้บริการแก่กองทุนรวม LPF
	 ค่าธรรมเนียมผู้จัดการทรัพย์สิน — ในฐานะผู้จัดการทรัพย์สินของกองทุนรวม LPF  CPRD จัดเก็บค่าธรรมเนียมสี่ประเภทจากกองทุนรวม LPF ในส่วนที่เกี่ยวกับการให้บริการในส่วนของศูนย์การค้าของกองทุนรวม LPF ได้แก่ รายได้การจัดเก็บค่าเช่า ค่าธรรมเนียมการบริหารอสังห...
	 เงินปันผล — CPRD ได้รับเงินปันผลในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม LPF ตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวม LPF จะจ่ายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของรายได้สุทธิจากการลงทุนรายไตรมาส ทั้งนี้ CPRD ได้รับเงินผลปันสี่ครั้งต่อปี
	ผู้เช่าของศูนย์การค้าในประเทศไทย
	 ผู้เช่าถาวร — ผู้เช่าในกลุ่มนี้ทำสัญญาเช่าที่มีระยะเวลามากกว่าหนึ่งปีโดยจ่ายค่าเช่ารายเดือนในอัตราคงที่ หรือจ่ายค่าเช่าในอัตราแปรผันตามยอดขาย (ทั้งในรูปแบบที่มีและไม่มีการรับประกันค่าเช่าขั้นต่ำ) ทั้งนี้ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 รายไ...
	 ผู้เช่าชั่วคราว — ผู้เช่าชั่วคราวทำสัญญาเช่าที่มีระยะเวลาน้อยกว่าหนึ่งปี และมีอัตราการเปลี่ยนผู้เช่าสูง  ซึ่งทำให้ CPRD สามารถปรับการนำเสนอสินค้าและบริการใหม่ ๆ ตามความต้องการของลูกค้าได้ ผู้เช่ากลุ่มนี้จะตั้งร้านเป็นแผงลอย หรือเป็นร้านขนาดเล็ก ทั้ง...
	 ศูนย์อาหาร — CPRD ทำสัญญาบริการกับผู้รับสิทธิดำเนินการศูนย์อาหารในศูนย์การค้าของ CPRD โดยสัญญาเช่ามีระยะเวลาเฉลี่ยหนึ่งปี ศูนย์อาหารเป็นจุดที่ช่วยรักษาปริมาณลูกค้าที่เข้าใช้บริการในศูนย์การค้าและผู้เช่ารายอื่นของศูนย์การค้า เนื่องจากลูกค้านิยมไปศูนย...
	ผู้เช่าถาวรสร้างกระแสรายได้ที่มั่นคงให้กับศูนย์การค้า ดังนั้น ผู้เช่ากลุ่มนี้จึงเป็นส่วนสำคัญต่อความสำเร็จของธุรกิจบริหารพื้นที่เช่าในศูนย์การค้าของ CPRD โดยในประเทศไทย ระยะเวลาการเช่าโดยเฉลี่ยของผู้เช่าถาวรซึ่งรวมถึงร้านไฮเปอร์มาร์เก็ตของ CPRD ซึ่งเป...
	 ธุรกิจการเงิน — ผู้เช่ากลุ่มนี้คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 5 ของพื้นที่ให้เช่าสุทธิถาวรที่ได้มีการปล่อยเช่า (occupied permanent net lettable area) ของศูนย์การค้าของ CPRD ในประเทศไทย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 และคิดเป็นประมาณร้อยละ 16 ของรายได้จากผู...
	 ธุรกิจบริการและเทคโนโลยี — ผู้เช่ากลุ่มนี้คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 9 ของพื้นที่ให้เช่าสุทธิถาวรที่ได้มีการปล่อยเช่า (occupied permanent net lettable area) ของศูนย์การค้าของ CPRD ในประเทศไทย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 และคิดเป็นประมาณร้อยละ 17 ของ...
	 ธุรกิจอาหาร — ผู้เช่ากลุ่มนี้คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 23 ของพื้นที่ให้เช่าสุทธิถาวรที่ได้มีการปล่อยเช่า (occupied permanent net lettable area) ของศูนย์การค้าของ CPRD ในประเทศไทย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 และคิดเป็นประมาณร้อยละ 24 ของรายได้จากผู้...
	 ธุรกิจเสื้อผ้า — ผู้เช่ากลุ่มนี้คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 11 ของพื้นที่ให้เช่าสุทธิถาวรที่ได้มีการปล่อยเช่า (occupied permanent net lettable area) ของศูนย์การค้าของ CPRD ในประเทศไทย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 และคิดเป็นประมาณร้อยละ 20 ของรายได้จาก...
	 ธุรกิจความงามและความบันเทิง — ผู้เช่ากลุ่มนี้คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 8 ของพื้นที่ให้เช่าสุทธิถาวรที่ได้มีการปล่อยเช่า (occupied permanent net lettable area) ของศูนย์การค้าของ CPRD ในประเทศไทย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 และคิดเป็นประมาณร้อยละ 11 ...
	 ผู้เช่าหลักและพื้นที่นอกอาคาร — ผู้เช่ากลุ่มนี้คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 44 ของพื้นที่ให้เช่าสุทธิถาวรที่ได้มีการปล่อยเช่า (occupied permanent net lettable area) ของศูนย์การค้าของ CPRD ในประเทศไทย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 และคิดเป็นประมาณร้อยละ ...
	ธุรกิจในประเทศมาเลเซีย
	 การจับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายกลุ่มใหม่ด้วยการปรับแบรนด์ใหม่ “Lotus’s” ซึ่งมีความสดใสและทันสมัยยิ่งขึ้น
	 การปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการในราคาที่คุ้มค่า
	 เน้นแนวคิดการนำเสนอสินค้าที่สดใหม่ภายใต้ร้าน “Go Fresh” สำหรับร้านค้าใหม่ของ CPRD ที่มีพื้นที่ 1,000 ตร.ม.
	 ขยายจำนวนสาขาให้ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น โดยเป็นร้านค้าที่มีหน้าร้านและพื้นที่ตั้งแต่ 1,000 ถึง 4,000 ตร.ม.
	 เร่งการเติบโตของยอดขายทางออนไลน์ โดยใช้ประโยชน์จากเครือข่ายร้านสาขากว่า 62 แห่ง ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพและร่วมมือกับธุรกิจแพลตฟอร์มออนไลน์ (online marketplace) ซึ่งเป็นที่นิยม เช่น Food Panda  Shopee และ Lazada เพื่อเพิ่มจุดจำหน่ายสินค้าแก่...
	 ขยายและเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ช่องทางจัดจำหน่ายสำหรับลูกค้า B2B ทั่วประเทศ โดยเน้นไปที่ร้านอาหารที่เป็นร้านอิสระ ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม และกิจการในพื้นที่อื่น ๆ เช่น โรงพยาบาล โรงแรม และโรงเรียน
	 การบริหารพื้นที่เช่าในศูนย์การค้า 57 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ให้เช่าสุทธิถาวร (permanent net lettable area) รวมประมาณ 296,000 ตร.ม. โดยในจำนวนนี้ CPRD มีกรรมสิทธิ์ (freehold) หรือมีสิทธิการเช่าจากรัฐบาลมาเลเซีย (leasehold)12F  ในศูนย์การค้าจำนวน 40 แห่ง และ
	 อัตราการเช่าพื้นที่ (occupancy rate) อยู่ที่ประมาณร้อยละ 92 โดยคำนวณจากพื้นที่ให้เช่าสุทธิถาวร (permanent net lettable area)
	ธุรกิจค้าปลีกของ CPRD ในประเทศมาเลเซีย
	ร้านค้าปลีกในประเทศมาเลเซีย
	 ไฮเปอร์มาร์เก็ต — ร้านไฮเปอร์มาร์เก็ตของ CPRD ในประเทศมาเลเซียเป็นร้านค้าสำหรับการจับจ่ายอย่างครบครันในที่เดียว (one-stop shopping complex) โดยเน้นจำหน่ายอาหารสดและสินค้าอุปโภคบริโภค  มีพื้นที่จำหน่ายมากกว่า 4,000 ตร.ม. ร้านไฮเปอร์มาร์เก็ตดังกล่าวส่...
	 ซูเปอร์มาร์เก็ต — เป็นร้านค้าปลีกขนาดกลาง มีพื้นที่จำหน่ายตั้งแต่ 2,000 ถึง 4,000 ตร.ม. ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในคาบสมุทรมาเลเซีย (Peninsula Malaysia) โดยใช้แนวคิดการพัฒนาเป็นร้านสำหรับชุมชนในละแวกใกล้เคียงเพื่อความสะดวกของลูกค้าในการจับจ่ายสินค้าอุปโภคบริ...
	ช่องทางค้าปลีกออนไลน์ในประเทศมาเลเซีย
	 การนำเสนอบริการออนไลน์ที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าที่มากยิ่งขึ้นด้วยโครงการปรับปรุงระบบ IT ของ CPRD อย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้สามารถจัดส่งสินค้าภายในวันเดียว (same-day delivery) มีระบบส่งเสริมการขายแบบอัจฉริยะ (smart promotion) และการนำเสนอสินค้าทด...
	 การพัฒนาต้นแบบศูนย์ให้บริการออนไลน์ ซึ่งทำให้สามารถให้บริการออนไลน์ต่าง ๆ ได้มากขึ้น และปรับปรุงประสิทธิภาพและลดต้นทุนการดำเนินงาน
	 การเพิ่มจำนวนสาขาในประเทศมาเลเซียที่สามารถให้บริการออนไลน์ผ่านทางระบบช้อปปิ้งออนไลน์ GHS ของ CPRD ซึ่งปัจจุบันสามารถให้บริการได้ในสาขาร้าน 9 แห่ง และ
	 ปรับขยายการให้บริการสั่งซื้อออนไลน์และรับของที่สาขา (click and collect) สำหรับเว็บไซต์ และ แอพพลิเคชั่นของ CPRD ซึ่งทำให้ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าได้จากที่บ้าน และมารับสินค้าที่ร้านค้าแทนการจัดส่งสินค้าสำหรับสาขาร้านทุกแห่งของ CPRD
	โครงการปรับปรุงธุรกิจค้าปลีกในประเทศมาเลเซีย
	 การปรับแบรนด์ Lotus’s — นับตั้งแต่ Lotus MY ได้แยกตัวจาก Tesco ซึ่งเป็นบริษัทแม่เดิม และเข้าเป็นบริษัทในกลุ่มภายใต้การบริหารงานของ CPRD โดย CPRD ได้ริเริ่มโครงการต่าง ๆ เพื่อปรับแบรนด์ร้านค้าให้เป็นแบรนด์ “Lotus’s” เพื่อสร้างความแตกต่างจากแบรนด์ “เท...
	ส่วนหนึ่งของแผนการปรับแบรนด์เป็น “Lotus’s” CPRD จะนำเสนอแบรนด์ร้านใหม่สำหรับร้านค้าปลีกขนาดเล็กที่มีพื้นที่ 1,000 ตร.ม. คือแบรนด์ “Go Fresh” ซึ่งเน้นการวางจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคและอาหารสดมากชนิดกว่าร้านสะดวกซื้อทั่วไป และเพิ่มบริการเพื่อความสะดวกขอ...
	 การปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ — CPRD เห็นว่าจุดเด่นหลักของธุรกิจค้าปลีกของ CPRD คือการมีผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงและมีความหลากหลายในราคาที่คุ้มค่า ทำให้ CPRD สามารถนำเสนอการจับจ่ายที่ครบครันในที่เดียวต่อลูกค้าได้ (one-stop shop) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของก...
	 การปรับโฉมสร้างความทันสมัยแก่ร้านค้า — CPRD ทำการปรับโฉมร้านไฮเปอร์มาร์เก็ตของ CPRD ให้ทันสมัยและสามารถตอบสนองต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกค้าของ CPRD ให้ดียิ่งขึ้น โดยปัจจุบันได้ทำการลดขนาดพื้นที่ร้านไฮเปอร์มาร์เก็ตในส่วนที่จำหน่ายเสื้อผ้าแล...
	 การปรับร้านค้าให้มีขนาดเล็กลง — ปัจจุบัน CPRD ดำเนินงานร้านไฮเปอร์มาร์เก็ตซึ่งมีพื้นที่จำหน่ายมากกว่า 4,000 ตร.ม. และร้านซูเปอร์มาร์เก็ตซึ่งมีพื้นที่จำหน่ายระหว่าง 2,000 ถึง 4,000 ตร.ม. CPRD เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ชื่นชอบการจั...
	 การเร่งการเติบโตของทางช่องทางออนไลน์ โดยใช้ประโยชน์จากเครือข่ายร้านค้า — CPRD มีแผนที่จะเพิ่มยอดขายธุรกิจค้าปลีกอย่างมีนัยสำคัญโดยใช้ประโยชน์จากเครือข่ายร้านค้าในการเร่งขยายการเติบโตของช่องทางออนไลน์ โดยมีการปรับปรุงพัฒนาระบบ IT ให้มีประสิทธิภาพและเ...
	 การพัฒนาธุรกิจ B2B — นอกจากการปรับปรุงร้านค้าแบบมีหน้าร้าน (brick-and-mortar stores) เป็นแหล่งจับจ่ายอาหารและสินค้าและบริการอื่น ๆ แล้ว CPRD ยังมุ่งให้บริการและเสริมสร้างคุณภาพการให้บริการผ่านช่องทางของลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการหรือ B2B ให้เป็นแหล่งใ...
	 การลดต้นทุน — ในช่วงที่ผ่านมา CPRD ได้ดำเนินการลงทุน เพื่อปรับใช้โครงการลดต้นทุน ซึ่งประกอบด้วยโครงการประหยัดต้นทุนด้านพลังงาน โดยนำเทคโนโลยีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมาใช้ที่ร้านค้าของ CPRD ในส่วนของระบบตู้แช่เย็น ระบบทำความร้อน ระบายและปรับอา...
	 สินค้าอุปโภคบริโภค — สินค้าอุปโภคบริโภคของ CPRD ได้แก่ สินค้าโภคภัณฑ์ อาหารบรรจุกระป๋อง สินค้าสำหรับการปรุงอาหารและอบอาหาร ผลิตภัณฑ์สำหรับทารก เครื่องดื่มร้อน ขนมหวาน อาหารเสริม เบียร์ ไวน์ และสุรา เครื่องดื่มเย็น ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม อาหา...
	 อาหารสด — อาหารสดประกอบด้วย ผักและผลไม้สด เนื้อสัตว์และอาหารทะเล ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพในราคาที่หาซื้อได้ง่าย CPRD ได้ทำการจัดหาสินค้าโดยตรงจากแหล่งสินค้า นำเสนอผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่า เช่น อาหารพร้อมปรุง หรืออาหารพร้อมร...
	 สินค้าทั่วไป — สินค้าทั่วไปประกอบด้วยสินค้ากลุ่มต่าง ๆ รวมถึง เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งสำหรับบ้านพักอาศัย เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กระเป๋า ผลิตภัณฑ์เพื่อความบันเทิงภายนอกบ้าน สินค้าปรับปรุงบ้าน ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับรถยนต์ ของเล่น และเครื่องเขี...
	 เสื้อผ้า — สินค้าเสื้อผ้าของ CPRD ได้แก่ เสื้อผ้าและของใช้ในครัวเรือนที่จำเป็นในชีวิตประจำวันในราคาที่เหมาะสม ทั้งสินค้าที่เป็นตรายี่ห้อของร้าน (private label) และสินค้าที่เป็นตราสินค้าของผู้ประกอบการอื่นในประเทศ CPRD มีแผนที่จะขยายไปสู่กลุ่มสินค้าเ...
	ลูกค้าธุรกิจค้าปลีกในประเทศมาเลเซีย
	ธุรกิจบริหารพื้นที่เช่าในศูนย์การค้าของ CPRD ในประเทศมาเลเซีย
	 การบริหารพื้นที่เช่าในศูนย์การค้า 57 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ให้เช่าสุทธิถาวร (permanent net lettable area) รวมประมาณ 296,000 ตร.ม. โดยในจำนวนนี้ CPRD มีกรรมสิทธิ์ (freehold) หรือมีสิทธิการเช่าจากรัฐบาลมาเลเซีย (leasehold)14F  ในศูนย์การค้าจำนวน 40 แห่ง และ
	 อัตราการเช่าพื้นที่ (occupancy rate) อยู่ที่ประมาณร้อยละ 92 โดยคำนวณจากพื้นที่ให้เช่าสุทธิถาวร (permanent net lettable area)
	 ศูนย์การค้าสำหรับครอบครัว (Family Malls) — ได้แก่ ศูนย์การค้าขนาดใหญ่มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นครอบครัว ให้บริการด้านการจับจ่ายใช้สอยและกิจกรรมบันเทิงอื่น ๆ หลายชนิด ผู้เช่าหลักของศูนย์การค้าประเภทนี้ ได้แก่ ร้านอาหาร ร้านเสื้อผ้าแฟชั่น ผู้ให้บริการท...
	 ศูนย์การค้าชุมชน (Neighbourhood Malls) — ได้แก่ ศูนย์การค้าขนาดกลางสำหรับลูกค้าให้แวะมาจับจ่ายสินค้าได้สะดวกและรวดเร็ว โดยเฉพาะสินค้าประเภทอาหาร โดยในศูนย์การค้าประเภทนี้ประกอบด้วยร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม และร้านอาหารจานด่วนหลายประเภท (grab & go) แ...
	 ศูนย์การค้าแบบ Service Malls — ได้แก่ ศูนย์การค้าที่มีขนาดเล็กลงมา เน้นพื้นที่การจับจ่ายแบบครบครันในจุดเดียว (one-stop) เนื่องจากศูนย์การค้าประเภทนี้มีขนาดเล็ก จึงเน้นการจำหน่ายสินค้าและบริการที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงมีร้านอาหาร ร้านให้บริการ...
	 เป็นพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่จำนวนมากและหนาแน่น
	 เป็นทำเลที่โดดเด่น และสามารถเพิ่มจำนวนลูกค้าที่เข้าศูนย์การค้าได้
	 สามารถเข้าถึงถนนหลักและระบบขนส่งมวลชนได้ และ
	 มีพื้นที่ขนาดใหญ่สำหรับใช้เป็นที่จอดรถและมีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ดี
	CPRD มีผู้เช่าหลายประเภทในศูนย์การค้าของ CPRD โดยสามารถแบ่งผู้เช่าออกเป็นสามกลุ่มใหญ่ ๆ ดังนี้
	 ผู้เช่าถาวร — ผู้เช่าในกลุ่มนี้ทำสัญญาเช่าที่มีระยะเวลามากกว่าหนึ่งปีโดยจ่ายค่าเช่ารายเดือนในอัตราคงที่ หรือจ่ายค่าเช่าในอัตราแปรผันตามยอดขาย (ทั้งในรูปแบบที่มีและไม่มีการรับประกันค่าเช่าขั้นต่ำ) ทั้งนี้ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 รายไ...
	 ผู้เช่าชั่วคราว — ผู้เช่าชั่วคราวทำสัญญาเช่าที่มีระยะเวลาน้อยกว่าหนึ่งปี และมีอัตราการเปลี่ยนผู้เช่าสูง ซึ่งทำให้ CPRD สามารถปรับการนำเสนอสินค้าและบริการใหม่ ๆ ตามความต้องการของลูกค้าได้ ผู้เช่ากลุ่มนี้จะตั้งร้านเป็นแผงลอยหรือเป็นร้านขนาดเล็ก สำหรับ...
	 ศูนย์อาหาร — CPRD ทำสัญญาบริการกับผู้รับสิทธิดำเนินการศูนย์อาหารในศูนย์การค้าของ CPRD ในประเทศมาเลเซีย โดยสัญญาเช่ามีระยะเวลาเฉลี่ย 1 ปี ศูนย์อาหารเป็นจุดที่ช่วยรักษาปริมาณลูกค้าที่เข้าใช้บริการศูนย์การค้าและผู้เช่ารายอื่นของศูนย์การค้า เนื่องจากลูก...
	 ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม — ผู้เช่ากลุ่มนี้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.6 ของพื้นที่ให้เช่าสุทธิถาวรที่ได้มีการปล่อยเช่า (occupied permanent net lettable area) ของศูนย์การค้าของ CPRD ในประเทศมาเลเซีย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 และคิดเป็นร้อยละ 23.4 ของร...
	 ธุรกิจสุขภาพและความงาม — ผู้เช่ากลุ่มนี้คิดเป็นร้อยละ 5.5 ของรายได้จากพื้นที่ให้เช่าสุทธิถาวรที่ได้มีการปล่อยเช่า (occupied permanent net lettable area) ในประเทศมาเลเซียณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 และคิดเป็นร้อยละ 16.1 ของรายได้จากผู้เช่าถาวรในประเท...
	 ธุรกิจ DIY และสินค้าเกี่ยวกับบ้าน — ผู้เช่ากลุ่มนี้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 32.4 ของพื้นที่ให้เช่าสุทธิถาวรที่ได้มีการปล่อยเช่า (occupied permanent net lettable area) ของศูนย์การค้าของ CPRD ในประเทศมาเลเซีย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 และคิดเป็นร้อยละ 1...
	 ธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่น — ผู้เช่ากลุ่มนี้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17.0 ของพื้นที่ให้เช่าสุทธิถาวรที่ได้มีการปล่อยเช่า (occupied permanent net lettable area) ของศูนย์การค้าของ CPRD ในประเทศมาเลเซีย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 และคิดเป็นร้อยละ 15.9 ของรายได้...
	 ธุรกิจบริการ — ผู้เช่ากลุ่มนี้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11.4 ของพื้นที่ให้เช่าสุทธิถาวรที่ได้มีการปล่อยเช่า (occupied permanent net lettable area) ของศูนย์การค้าของ CPRD ในประเทศมาเลเซีย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 และคิดเป็นร้อยละ 21.0 ของรายได้จากผู้เช...
	 ธุรกิจความบันเทิง ธุรกิจกีฬาและอื่น ๆ — ผู้เช่ากลุ่มนี้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.1 ของพื้นที่ให้เช่าสุทธิถาวรที่ได้มีการปล่อยเช่า (occupied permanent net lettable area) ของศูนย์การค้าของ CPRD ในประเทศมาเลเซีย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 และคิดเป็นร้อย...
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