
รายงานความเหน็ของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 

เก่ียวกบัการเข้าท ารายการได้มาซ่ึงสินทรพัยแ์ละ 

การเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
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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 
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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) 



 
 

1 

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 
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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 
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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) 



 
 

11 

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) 



 
 

12 

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 

  



 
 

14 

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
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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”) 
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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 
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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 



 
 

61 

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
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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 



 
 

63 

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
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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 



77 

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 




