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สรปุความเหน็ของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 

ควำมสมเหตุสมผลและประโยชน์ในกำรเขำ้ท ำรำยกำร 

การเขา้ท าธุรกรรมครัง้นี้ เป็นโอกาสในการประสานรวมศกัยภาพของรูปแบบรา้นคา้ทีเ่กือ้หนุนกนัทัง้ในรปูแบบคา้

ปลีกและค้าส่ง การใช้ประโยชน์ร่วมกนัของระบบนิเวศน์ทางธุรกิจ ทัง้ในส่วนของเครือข่ายสาขา เทคโนโลยี 

ระบบโลจิสติกส์ และฐานลูกค้า เพื่อเสริมสร้างความแขง็แกร่งและการเติบโตอย่างยัง่ยนืของกลุ่มบริษัท และ

ส่งเสรมิใหบ้รษิทัฯ สามารถน าเสนอสนิคา้และบรกิารใหแ้ก่ลูกคา้ทุกกลุ่มในระบบห่วงโซ่อุปทานของสนิคา้อุปโภค

บรโิภค โดยการเชื่อมโยงทุกภาคส่วนเขา้ด้วยกนัตัง้แต่ ผู้ผลติ ภาคธุรกจิต่าง ๆ  ตลอดจนผู้บรโิภค ส่งเสรมิให้

สนิคา้อุปโภคบรโิภคสามารถเขา้ถงึไดง้่ายขึน้ และเพิม่โอกาสในการใหก้ารสนบัสนุนผูผ้ลติรายย่อย และกลุ่มธุรกจิ

ขนาดกลางและเลก็ ภายในประเทศ อาท ิการส่งเสรมิใหผู้ผ้ลติรายย่อย และกลุ่ม SME ภายในประเทศ มกีารขาย

และสง่ออกสนิคา้ไปยงัตลาดต่างประเทศ อนัรวมไปถงึการสรา้งงานสรา้งอาชพี และใหก้ารสนบัสนุนในดา้นต่าง ๆ 

ใหผู้ป้ระกอบการภายในประเทศมกีารเตบิโตอย่างยัง่ยนื เพื่อเป็นแรงขบัเคลื่อนทีส่ าคญัทางเศรษฐกจิของประเทศ 

ทางทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระจงึเหน็ว่าการเขา้ท าธุรกรรมดงักล่าวมคีวามสมเหตุสมผลและก่อให้เกดิประโยชน์

และสรา้งมลูค่าในระยะยาวต่อธุรกจิของบรษิทัฯ และผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิทัฯ  

ควำมเหมำะสมของจ ำนวนหุน้ทีอ่อกใหม่ 

ส าหรบัความสมเหตุสมผลดา้นราคาทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดป้ระเมนิมูลค่าของ CPRH และมลูค่าของบรษิทัฯ 

ดว้ยวธิกีารต่าง ๆ เพื่อหาช่วงของจ านวนหุน้ออกใหมข่องบรษิทัฯ ทีเ่หมาะสมส าหรบัการเขา้ท าธุรกรรมการรบัโอน

กจิการทัง้หมดของ CPRH ทัง้นี้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ มคีวามเหน็ว่า การประเมนิมูลค่าปัจจุบนัของกจิการ

ดว้ยวธิมีลูค่าปัจจุบนัสุทธขิองกระแสเงนิสด (DCF) เป็นวธิกีารประเมนิมลูค่าทีม่คีวามเหมาะสม เนื่องจากสามารถ

สะทอ้นผลประกอบการในอนาคตทีภ่ายใต้แผนธุรกจิและสมมตฐิานต่าง ๆ ทีม่คีวามสมเหตุสมผลของทัง้ CPRH 

และบรษิัทฯ ที่ปรกึษาทางการเงนิอิสระได้ท าการประเมนิช่วงของจ านวนหุ้นออกใหม่ของบรษิัทฯ ที่เหมาะสม

พบว่าอยู่ในช่วง 4,937.3 – 5,400.4 ลา้นหุน้ เมื่อเปรยีบเทยีบกบัจ านวนหุน้ออกใหม่ส าหรบัการเขา้ท าธุรกรรมที่ 

5,010.3 ลา้นหุน้ พบว่าอยู่ในช่วงดงักล่าว ดงันัน้ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระมคีวามเหน็ว่าจ านวนหุน้ทีอ่อกใหม่ใน

การเขา้ท าธุรกรรมมคีวามเหมาะสม 

ควำมเพยีงพอของเงนิทุนหมุนเวยีน 

ส าหรับความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน การเข้าท าธุรกรรมนี้ บริษัทฯ จะท าการออกหุ้นใหม่เพื่อ ช าระ

ค่าตอบแทนการรบัโอนกจิการทัง้หมด ซึง่จะไม่มผีลกระทบต่อสถานะเงนิสดและสภาพคล่องของบรษิทัฯ ดงันัน้ที่

ปรกึษาทางการเงนิอสิระจงึมคีวามเหน็ว่าบรษิทัฯ มเีงนิทุนหมุนเวยีนเพยีงพอส าหรบัการเขา้ท าธุรกรรม 

เงือ่นไขบงัคบัก่อน 

ในส่วนของเงื่อนไขบงัคบัก่อน การเขา้ท าธุรกรรมจะเกดิขึน้ไดต้้องไดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการและผูถ้อืหุน้

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

ให้แก่ CPRH และได้รบัความยนิยอม อนุญาต ตกลง หรอืการผ่อนผนัจากลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ทางการเงนิ หรอื

คู่สญัญาทีเ่ป็นบุคคลภายนอกของบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกรรมครัง้นี้ ซึง่เงื่อนไขดงักล่าวทางทีป่รกึษาทางการเงนิ

อสิระเหน็ว่าเป็นเงื่อนไขปกตสิ าหรบัธุรกรรมลกัษณะน้ี  
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ส าหรบัเงื่อนไขทีบ่รษิทัฯ จะต้องลงนามในหนงัสอืค ้าประกนัหนี้สนิของ CPRD นัน้ ทางทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ

เห็นว่าภายหลังการเข้าท าธุรกรรม CPRD จะมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ทัง้นี้จากการที่ CPRD มี

ทรพัย์สนิหลกัคอืเงนิลงทุนใน Lotus TH และ Lotus MY ไม่ได้มทีรพัยส์นิอื่น หรอืด าเนินธุรกจิที่ CPRD การค ้า

ประกนัดงักล่าวจงึเป็นลกัษณะการค ้าประกนัจากบรษิทัแม่ใหก้บับรษิทัย่อยทีไ่ม่ไดม้กีารด าเนินงานทางธุรกจิ ซึง่ที่

ปรกึษาทางการเงนิอสิระเหน็ว่าเป็นแนวทางปฏบิตัิที่เป็นปกต ิที่ปรกึษาจงึเหน็ว่าเงื่อนไขบงัคบัก่อนการเขา้ท า

ธุรกรรมดงักล่าวมคีวามเหมาะสม 

ในการนี้ ทีป่รกึษาการเงนิอสิระมคีวามเหน็ว่าการเขา้ท าธุรกรรมรบัโอนกจิการจาก CPRH เป็นธุรกรรมทีม่คีวาม

เหมาะสมและผูถ้อืหุน้ควรอนุมตักิารเขา้ท าธุรกรรมดงักล่าว ทัง้นี้ ในการพจิารณาการเขา้ท าธรุกรรม ผูถ้อืหุน้ควร

พจิารณาขอ้มูล ความเหน็ และรายละเอยีดต่าง ๆ ในการจดัท าความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระที่กล่าว

มาแล้วข้างต้น รวมถึงควรพิจารณาขอ้ดีและขอ้เสยีของการเขา้ท าธุรกรรมในครัง้นี้ประกอบการพิจารณาด้วย 

อย่างไรกต็าม การตดัสนิในอนุมตัหิรอืไม่อนุมตักิารเขา้ท าธุรกรรมในครัง้นี้ขึน้อยู่กบัดุลพนิิจของผูถ้อืหุน้เป็นส าคญั 
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เอกสารแนบ 1

1 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ1 

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

CPRD เป็นผู้ประกอบการชัน้น าในธุรกิจค้าปลีกสินค้าอปุโภคบริโภคซึง่มีรูปแบบร้านค้าที่หลากหลาย และมี

ธุรกิจบริหารพืน้ที่เช่าในศนูย์การค้าในประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย ส าหรับในประเทศไทย CPRD ด าเนินธุรกิจ

หลักผ่านบริษัทย่อยคือ Ek-Chai โดย CPRD เป็นผู้ น าในธุรกิจค้าปลีกที่มีช่องทางจัดจ าหน่ายหลายรูปแบบเมื่อ

พิจารณาทัง้ในด้านพืน้ท่ีร้านค้าและสว่นแบง่การตลาด โดย ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2564 CPRD มีร้านค้าปลกีจ านวน 

2,094 แหง่ทัว่ประเทศไทย ประกอบด้วยร้านไฮเปอร์มาร์เก็ต 219 แหง่ ซูเปอร์มาร์เก็ต 196 แหง่ และมินิซูเปอร์มาร์เก็ต 

1,679 แห่ง โดย CPRD ได้วางรากฐานธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทยอย่างมัน่คงด้วยระบบห่วงโซ่อุปทาน (supply 

chain) ภายในประเทศที่แข็งแกร่ง และระบบการกระจายสินค้าและเครือข่ายงานด้านโลจิสติกส์  (distribution and 

logistics network) ที่มีประสิทธิภาพ ทัง้นี ้CPRD ยงัมีความแข็งแกร่งของคณุค่าของตราสินค้า (brand equity) และ

แผนการลงทนุในโครงการเชิงกลยทุธ์ที่ส าคญัตา่ง ๆ อยา่งตอ่เนื่องอีกด้วย

นอกจากนี ้CPRD ยงัเป็นผู้น าในธุรกิจบริหารพืน้ที่เช่าในศนูย์การค้าในประเทศไทยเมื่อพิจารณาจากจ านวน

ศนูย์การค้า ผา่นการด าเนินงานของบริษัทยอ่ยคือ Ek-Chai โดย ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2564 ธุรกิจบริหารพืน้ท่ีเช่าใน

ศนูย์การค้าของ CPRD ในประเทศไทยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

• การบริหารพืน้ที่เช่าในศนูย์การค้า 196 แห่ง (ไม่รวมศนูย์การค้าที่มีการลงทนุโดย กองทนุรวม LPF จ านวน

23 แห่งดังที่จะถูกกล่าวถึงด้านล่างนี )้ ซึ่งมีพืน้ที่ให้เช่าสุทธิถาวร (permanent net lettable area) รวม

ประมาณ 715,000 ตร.ม. โดยมีร้านไฮเปอร์มาร์เก็ตของ CPRD เป็นร้านค้าหลกั โดยในจ านวนศนูย์การค้า

ทัง้หมด CPRD ถือกรรมสทิธ์ิในท่ีดินและสิง่ปลกูสร้างท่ีเป็นท่ีตัง้ของศนูย์การค้าจ านวน 61 แหง่ (freehold)

• อตัราการเช่าพืน้ที่ (occupancy rate) ของศนูย์การค้าอยู่ที่ประมาณร้อยละ 90 โดยค านวณจากพืน้ที่ให้เช่า

สทุธิถาวร (permanent net lettable area) และ

• CPRD ถือหน่วยลงทุนร้อยละ 25 ในกองทุนรวม LPF ผ่านบริษัทย่อย Ek-Chai ซึ่งลงทุนในศูนย์การค้า 23

แหง่ทัว่ประเทศไทย ซึง่มีพืน้ท่ีให้เช่าสทุธิถาวร (permanent net lettable area) รวมประมาณ 337,000 ตร.ม.

นอกจากนี ้CPRD ยงัเป็นผู้ประกอบการชัน้น าในธุรกิจร้านค้าปลีกและธุรกิจบริหารพืน้ที่เช่าในศนูย์การค้าใน

ประเทศมาเลเซียผ่านทางบริษัทย่อยคือ Lotus MY โดย ณ วนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2564 CPRD มีร้านไฮเปอร์มาร์เก็ต 

46 แห่ง และซูเปอร์มาร์เก็ต 16 แห่งในคาบสมทุรมาเลเซีย (Peninsula Malaysia) ทัง้นี ้ธุรกิจค้าปลีกของ CPRD ใน

ประเทศมาเลเซียมีระบบห่วงโซ่อปุทาน (supply chain) ที่มัน่คง และระบบการกระจายสินค้าและเครือข่ายงานด้าน 

โลจิสติกส์ (distribution and logistics network) ที่มีประสทิธิภาพ รวมถึงความแข็งแกร่งของคณุคา่ตราสนิค้า (brand 

equity) และมีแผนการลงทนุในโครงการเชิงกลยทุธ์ที่ส าคญัตา่ง ๆ อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกบัธุรกิจค้าปลีกของ  CPRD 

ในประเทศไทย 

1 เนื่องจากตวัเลขที่น าเสนอในเอกสารฉบบันีอ้าจมีการปัดเศษ (rounding) ผลรวมของตวัเลขแต่ละรายการอาจมีค่าไม่เท่ากบัผลรวมที่ปรากฎ

ในเอกสารฉบบันี ้ 



เอกสารแนบ 1

2 

ณ วันที่  28 กุมภาพันธ์ 2564 ธุรกิจบริหารพืน้ที่ เช่าในศูนย์การค้าของ CPRD ในประเทศมาเลเซีย

ประกอบด้วย 

• การบริหารพืน้ท่ีเช่าในศนูย์การค้า 57 แหง่ คิดเป็นพืน้ท่ีให้เช่าสทุธิถาวร (permanent net lettable area) รวม

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

เช่าจากรัฐบาลมาเลเซีย (leasehold)2 จ านวน 40 แหง่ และ

• อัตราการเช่าพืน้ที่ (occupancy rate) อยู่ที่ประมาณร้อยละ 92 โดยค านวณจากพืน้ที่ให้เช่าสุทธิถาวร

(permanent net lettable area)

ส าหรับปีสิน้สุด และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยอ้างอิงจากข้อมูลทางการเงินเสมือน (pro forma

financial information) CPRD มีรายได้จากการขายจ านวน 197,460 ล้านบาท รายได้จากการให้เช่าและให้บริการ

จ านวน 11,188 ล้านบาท และสนิทรัพย์รวมจ านวน 406,640 ล้านบาท3   

การพัฒนาการที่ผ่านมา  

การเขา้ซ้ือทรพัย์สินจาก CPFT 

• เมื่อวนัที่ 31 พฤษภาคม 2564 CPRD ได้เข้าท าสญัญากบับริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิง้ จ ากัด (“CPFT”) ซึ่งเป็น

บริษัทย่อยทางอ้อมของ CPF ผ่านบริษัทย่อย Ek-Chai เพื่อซือ้ทรัพย์สินบางส่วน รวมถึงอุปกรณ์ในการจดั

จ าหน่าย ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ ทรัพย์สินและข้อมลูอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง โดย CPRD ตกลงจ่ายค่าตอบแทน

เป็นจ านวนประมาณ 862 ล้านบาท ทัง้นี ้CPRD ตัง้ใจที่จะน าทรัพย์สินดังกล่าวมาใช้สนบัสนุนธุรกิจของ

CPRD

ผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 

• ผลกระทบโดยทัว่ไป: ประเทศไทยและประเทศมาเลเซียได้ประสบ และยงัคงประสบกบัการแพร่ระบาดของ

โรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 หลายระลอก รวมถึงมีการพบเชือ้ COVID-19 สายพนัธุ์ใหม่

โดยการแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้สง่ผลกระทบตอ่เศรษฐกิจครัง้ใหญ่ทัง้ในระดบัโลก และระดบัภมูิภาค

รวมถึงในประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย ซึง่รัฐบาลไทยและรัฐบาลมาเลเซียได้ประกาศใช้มาตรการตา่ง ๆ

เพื่อควบคมุการแพร่ระบาดของ COVID-19 เช่น การปิดสถานประกอบการเป็นการชัว่คราว การลดระยะเวลา

ท าการ การปิดพืน้ท่ีที่มีความเสีย่งสงูตอ่การแพร่ระบาด การใช้มาตรการจ ากดัการเดินทาง การระงบักิจกรรม

2 ภายใต้กฎหมายประเทศมาเลเซีย กรรมสิทธ์ิ (freehold) หมายถงึ สิทธิในการใช้ที่ดินจากรัฐบาลประเทศมาเลเซียโดยผู้ ถือกรรมสิทธ์ิสามารถ

ถือครองและใช้ที่ดินได้โดยไม่มีก าหนดระยะเวลา และ สิทธิการเช่า ( leasehold) หมายถึง สิทธิในการใช้ที่ดินจากรัฐบาลประเทศมาเลเซีย

โดยมีก าหนดระยะเวลาไม่เกิน 99 ปี โดยผู้ ถือครองที่ดินสามารถใช้ที่ดินจนกว่าจะหมดอายสุญัญาเช่า และหากไม่มีการขยายอายหุรือต่อ

อายสุญัญาเช่า ผู้ครอบครองท่ีดินจะต้องคืนท่ีดินดงักล่าวให้แก่ทางรัฐบาลประเทศมาเลเซีย โดยท่ีทัง้กรรมสิทธ์ิ (freehold) และสิทธิการเช่า 

(leasehold) สามารถท าการโอนได้ 

3 เว้นแต่จะระบไุว้เป็นอย่างอื่น ข้อมลูทางการเงินเสมือน (pro forma financial information) ของ CPRD นัน้ได้ท าขึน้บนสนันิษฐานว่า CPRD 

ได้มีการเข้าซือ้กิจการของ Lotus TH Ek-Chai และ Lotus MY ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 นอกเหนือจากนี ้แม้ว่ารอบปีบญัชีของ CPRD จะ

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

ข้อมลูที่น าเสนอในเอกสารฉบบันีส้ าหรับ Lotus TH และ Lotus MY เป็นไปตามรอบปีบญัชีของ Lotus TH และ Lotus MY ที่สิน้สดุวนัที่ 29 

กมุภาพนัธ์ 2563 และ 28 กมุภาพนัธ์ 2564   
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ทางธุรกิจ การก าหนดข้อบงัคบัในเร่ืองการกักตวัและการเว้นระยะห่างทางสงัคม และการห้ามจัดกิจกรรม

ขนาดใหญ่ โดยมาตรการต่าง ๆ ดงักล่าวส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย

อย่างมีนยัส าคญั ตลอดจนภาคการผลิตและห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) และการด าเนินงานของบริษัท

ต่าง ๆ ทัง้ในประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย ซึ่งรวมถึงบริษัทฯ ด้วย ส าหรับประเทศไทยนัน้ แม้ว่าใน

ช่วงแรกของการแพร่ระบาดจะได้รับผลกระทบที่มีความรุนแรงน้อยกว่าในประเทศอื่น  ๆ อย่างไรก็ตาม 

การแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ตัง้แต่เดือนธันวาคม 2563 สง่ผลให้มีการปิดร้านค้า ซึ่งพืน้ที่เช่า

ในศูนย์การค้าบางส่วนหรือทัง้หมดของ CPRD ในหลายพืน้ที่ได้รับผลกระทบในช่วงเวลาดงักล่าว อีกทัง้ 

มาตรการดงักล่าวยงัท าให้เกิดการหยุดชะงักของการด าเนินธุรกิจตามปกติทัง้ภายในและภายนอกพืน้ที่ที่

ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 และส่งผลทางลบในด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะใน

อตุสาหกรรมการเดินทางและท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยมีการปิดการให้บริการของโรงแรม ร้านอาหาร 

และสายการบินทัว่ประเทศ อย่างไรก็ดี คณะผู้บริหารของ CPRD ได้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

และให้ความร่วมมือกบัทางรัฐบาลท้องถ่ินในการด าเนินการให้มีการจดัจ าหน่ายอาหารเพื่อการบริโภคอยา่ง

เพียงพอ เพื่อลดผลกระทบตอ่ธุรกิจของ CPRD ให้มากที่สดุเทา่ที่จะสามารถกระท าได้  

• มาตรการของ CPRD: CPRD ได้มีการใช้มาตรการต่าง ๆ  เพื่อป้องกนัพนกังานและลกูค้าจากการแพร่ระบาด

ของ COVID-19 รวมถึงเพื่อปอ้งกนัผลกระทบจากการแพร่ระบาด โดยมีมาตรการดงัตอ่ไปนี ้

• การใช้มาตรการด้านความปลอดภยัที่เข้มงวด เช่น การฆ่าเชือ้ท าความสะอาดอย่างสม ่าเสมอ และ

การเว้นระยะหา่งทางสงัคมทัง้ในร้านค้า ศนูย์กระจายสนิค้า และส านกังานทกุแหง่

• การจดัหาอปุกรณ์ปอ้งกนัให้แก่พนกังาน

• การปรับกระบวนการท างานและให้พนกังานกลุ่มต่าง ๆ ปฏิบตัิงานจากบ้าน (Work from Home)

เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชือ้ โดยไม่กระทบต่อการด าเนินงานและประสิทธิภาพการท างานอยา่ง

มีนยัส าคญั

• การจดัท าประกนัภยั COVID-19 ให้แก่พนกังานในประเทศไทยที่มีความเสีย่งสงู

• การให้ความช่วยเหลอืเพิ่มเตมิแก่พนกังาน รวมถึงการแจกจา่ยคปูองเงินสดให้พนกังานเพื่อซือ้สนิค้า

ที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวนัจากร้านค้าของ CPRD และ

• การพยายามที่จะไม่เลิกจ้างพนกังาน และในขณะเดียวกนัยงัได้มีการจ้างพนกังานเพิ่มในบางครัง้

ระหว่างช่วงเวลาที่มีการแพร่ระบาดของ COVID-19 นอกจากนี ้CPRD ยังให้ค่าตอบแทนพิเศษ

ส าหรับพนักงานที่ท างานอยู่ภายในร้านค้าที่ต้องพบกับลูกค้า เพื่อตอบแทนความทุ่มเทในการ

ท างานของพนกังานในการให้บริการลกูค้าของ CPRD ในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19

• ผลกระทบต่อธุรกิจของ CPRD และการด าเนินการเพ่ิมเติม: มาตรการควบคมุการแพร่ระบาดของภาครัฐ

ประกอบกับการหยุดชะงกัของธุรกิจในประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย มีผลกระทบต่อธุรกิจของ  CPRD

ดงัตอ่ไปนี ้

• มาตรการของรัฐบาลในการปิดพืน้ท่ีและหยดุกิจกรรม (ลอ็กดาวน์) และจ ากดัการด าเนินธุรกิจสง่ผล

กระทบต่อเวลาเปิดท าการของร้านค้าของ CPRD และปริมาณลกูค้าที่เข้าใช้บริการร้านค้า ซึ่งสง่ผล

ให้ CPRD ต้องด าเนินมาตรการด้านความปลอดภยัตา่ง ๆ อยา่งไรก็ดี ร้านค้าปลกีและศนูย์กระจาย

สินค้าของ CPRD ยงัคงสามารถเปิดท าการได้ เนื่องจากรัฐบาลได้มีการยกเว้นให้ธุรกิจที่เก่ียวข้อง
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กบัการจ าหนา่ยผลติภณัฑ์อาหารและซูเปอร์มาร์เก็ตยงัคงสามารถเปิดท าการในช่วงเวลาดงักลา่วได้ 

อย่างไรก็ตาม ในช่วงล็อกดาวน์ของประเทศไทยนัน้รัฐบาลได้มีการห้ามการจ าหน่ายสินค้าที่ไม่

จ าเป็น (non-essential goods) เช่น เสือ้ผ้า เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ซึ่งกระทบต่อ

ยอดขายของสนิค้าประเภทดงักลา่วของ CPRD นอกจากนี ้รัฐบาลยงัออกโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ

ที่มุ่งช่วยเหลือร้านค้าปลีกแบบดัง้เดิม เช่น ร้านโชห่วย มากกว่าร้านค้าปลีกสมยัใหม่ขนาดใหญ่

อย่างของ CPRD ซึ่งส่งผลให้มีการแข่งขนัเพิ่มขึน้จากร้านค้าปลีกแบบดัง้เดิมต่อธุรกิจค้าปลีกของ 

CPRD อย่างไรก็ตาม รัฐบาลได้มีการออกมาตรการอื่นที่ช่วยบรรเทาผลกระทบตอ่ธุรกิจของ CPRD 

ด้วยการลดเงินสมทบเข้ากองทนุประกนัสงัคมของนายจ้าง และการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลกูสร้าง 

ทัง้นี ้ธุรกิจค้าปลกีของ CPRD ประสบกบัปัญหาการตื่นกลวัและซือ้สนิค้ากกัตนุของผู้บริโภค (panic 

buying) หลงัจากการประกาศใช้มาตรการลอ็กดาวน์ ท าให้เกิดการขาดแคลนของสนิค้าบางชนิด ซึง่

ปัญหาดงักล่าวรุนแรงขึน้จากการปิดด่านพรมแดนกับประเทศเพื่อนบ้านจนท าให้เกิดปัญหาการ

ขนส่งสินค้าน าเข้า  นอกจากนี  ้ผลกระทบอีกประการหนึ่งของ COVID-19 คือ การเ ร่งการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการจับจ่ายของผู้บริโภคไปสู่การซือ้สินค้าในรูปแบบออนไลน์ เนื่องจาก

ปัญหาและความยากล าบากในการเดินทางไปจบัจ่ายสินค้าที่ร้านค้าของ CPRD ในช่วงล็อกดาวน์

หรือความวิตกกังวลของลูกค้าต่อการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทัง้นี ้ปัจจัยต่าง ๆ ที่กล่าวมา

ข้างต้นเป็นสว่นหนึ่งที่ท าให้รายได้จากการขายของ CPRD ในประเทศไทยลดลงจ านวน 8,364 ล้าน

บาท หรือร้อยละ  4.9 จาก 171,326 ล้านบาทส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เป็น 

162,962 ล้านบาทส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 อย่างไรก็ตาม CPRD เช่ือว่าปัจจัย

ดังกล่าวข้างต้นได้รับการบรรเทาบางส่วนจากการเพิ่มขึน้ของการจับจ่ายของลูกค้าในส่วนของ

ผลิตภัณฑ์อาหาร อันเนื่องมาจากการซือ้ของเพื่อกักตุนสินค้าของลูกค้าและจากปัจจัยอื่น ๆ ที่

เก่ียวข้อง ส าหรับประเทศมาเลเซียนัน้ รัฐบาลของประเทศมาเลเซียได้มีการประกาศมาตรการที่

ใกล้เคียงกบัของประเทศไทยในการห้ามการจ าหนา่ยสนิค้าที่ไมจ่ าเป็น (non-essential goods) และ

ยงัมีการประกาศมาตรการเพิ่มเติมอื่น ๆ ซึ่งขึน้อยู่กบัความรุนแรงของการแพร่ระบาดในแตล่ะพืน้ท่ี 

เช่น มาตรการจ ากดัการเดินทางข้ามพืน้ท่ี และมาตรการจ ากดัเวลาเปิดท าการของร้านค้า อยา่งไรก็

ตาม ธุรกิจร้านค้าปลีกของ CPRD ในประเทศมาเลเซีย มีรายได้จากการขายเพิ่มขึน้ 98 ล้านริงกิต

มาเลเซีย (597 ล้านบาท) หรือร้อยละ 2.2 จาก 4,542 ล้านริงกิตมาเลเซีย (33,901 ล้านบาท) 

ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ์ 2563 เป็น 4,640 ล้านริงกิตมาเลเซีย (34,498 ล้านบาท) ส าหรับ

ปีสิน้สุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 โดยรายได้ที่เพิ่มขึน้ในช่วงเวลาดังกล่าวมีผลมาจากการเพิ่ม

จ านวนร้านค้าและความต้องการของผู้บริโภคในการเลือกซือ้สินค้าออนไลน์ ทัง้นี ้CPRD เช่ือวา่การ

ปฏิบตัิตามมาตรการความปลอดภยัในประเทศมาเลเซียและการรักษาความสะอาดภายในร้านค้า

ท าให้ผู้บริโภคเกิดความมัน่ใจในการเลอืกซือ้สนิค้าในช่วงเวลาของการระบาดดงักลา่ว 

• มาตรการล็อกดาวน์ของรัฐบาลท าให้ศนูย์การค้าสว่นใหญ่ในประเทศไทยและประเทศมาเลเซียต้อง

ปิดท าการหรือลดระยะเวลาการเปิดให้บริการในช่วงต่าง ๆ ของการแพร่ระบาดของ COVID-19

มาตรการดังกล่าวท าให้รายได้จากผู้ เช่าในศูนย์การค้าของ CPRD ในประเทศไทยและประเทศ

มาเลเซียลดลง และท าให้มีพืน้ท่ีเช่าวา่งเพิ่มขึน้ในศนูย์การค้าและร้านค้าของ CPRD ในประเทศไทย

ณ วนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2564 อตัราการเช่าพืน้ที่ถาวร (permanent occupancy rate) ลดลงเหลือ

ประมาณร้อยละ 90 จากประมาณเฉลี่ยร้อยละ 95 ในช่วงก่อนการแพร่ระบาดของ COVID-19 ใน

ประเทศไทย แม้ว่าอตัราการเช่าพืน้ท่ี (occupancy rate) จะลดลงแตเ่พื่อลดผลกระทบตอ่ผู้ เช่าจาก

การแพร่ระบาดของ COVID-19 CPRD ได้ช่วยเหลอืผู้ เช่าด้วยการลดคา่เช่าให้แก่ผู้ เช่าในศนูย์การค้า
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ของ CPRD ในประเทศไทย ซึ่งส่งผลกระทบในทางลบต่อรายได้ค่าเช่าของ CPRD อย่างไรก็ดี 

โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลส าหรับผู้บริโภคและผู้ประกอบการได้ท าให้อตัราการเช่าพืน้ท่ี 

(occupancy rate) ของ CPRD กลบัมามีแนวโน้มที่ดีขึน้ และช่วยบรรเทาผลกระทบจากการลดลง

ของอตัราการเช่าพืน้ท่ี (occupancy rate) ในศนูย์การค้าของ CPRD จากผลของการแพร่ระบาดของ 

COVID-19 อย่างไรก็ดี เนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ตัง้แต่เดือนเมษายน 

2564 สง่ผลให้ ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2564 อตัราการเช่าพืน้ทีถ่าวร (permanent occupancy rate) 

ในศนูย์การค้าของ CPRD ในประเทศไทยลดลงยิ่งขึน้เป็นประมาณร้อยละ 80   

จากเหตกุารณ์ข้างต้นสง่ผลให้รายได้จากการให้เช่าและให้บริการของ CPRD ในประเทศไทยลดลง

ร้อยละ  24.1 จากจ านวน 12,739 ล้านบาทส าหรับปีสิน้สุดวันที่  29 กุมภาพันธ์ 2563 เป็น 

9,670 ล้านบาทส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2564 ส าหรับประเทศมาเลเซีย ธุรกิจบริหาร

พืน้ท่ีเช่าในศนูย์การค้าของ CPRD สามารถรักษาอตัราการเช่าพืน้ท่ี (occupancy rate) ไว้ได้ที่ระดบั

ประมาณร้อยละ 90 ตลอดช่วงการระบาดของ COVID-19 อย่างไรก็ตาม CPRD ได้มีการยกเว้นคา่

เช่าและให้สว่นลดค่าเช่าแก่ผู้ เช่าในศนูย์การค้าของ CPRD ในประเทศมาเลเซีย จากปัจจยัดงักลา่ว

ท าให้ธุรกิจบริหารพืน้ท่ีเช่าในศนูย์การค้าของ CPRD ในประเทศมาเลเซียมรีายได้จากการให้เชา่และ

ให้บริการลดลงร้อยละ 26.4 จาก 277 ล้านริงกิตมาเลเซีย (2,066 ล้านบาท) ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 29 

กุมภาพนัธ์ 2563 เหลือจ านวน 204 ล้านริงกิตมาเลเซีย (1,518 ล้านบาท) ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 28 

กมุภาพนัธ์ 2564  

• พฤติกรรมการจับจ่ายของลูกค้าของ  CPRD ได้มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงการแพร่ระบาดของ

COVID-19 โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในภาคธุรกิจค้าปลกี กลา่วคือนอกจากลกูค้าจะมีความระมดัระวงัใน

การใช้จ่ายมากขึน้แล้ว ลกูค้าของ CPRD ยงัเพิ่มการจบัจ่ายในสว่นของสินค้าอาหารสดและสินค้า

อุปโภคบริโภคชนิดอื่น ๆ มากขึน้และใช้จ่ายน้อยลงในส่วนของสินค้าที่ไม่ใช่อาหาร อีกทัง้ยงันิยม

จบัจ่ายในร้านค้าละแวกใกล้เคียงและหลกีเลีย่งการไปยงัร้านค้าปลกีขนาดใหญ่ โดยลกูค้าเลอืกที่จะ

ไปจับจ่ายในร้านค้าปลีกขนาดกลางและขนาดเล็ก เช่น ซูเปอร์มาร์เก็ต มินิซูเปอร์มาร์เก็ต และ

ร้านโชหว่ยในพืน้ท่ี รวมถึงช่องทางออนไลน์แทน นอกจากนี ้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่

สนบัสนุนให้มีการจบัจ่ายที่ร้านค้าปลีกแบบดัง้เดิม เช่น ร้านโชห่วย มากกว่าร้านค้าปลีกสมยัใหม่

ขนาดใหญ่ รวมทัง้การบงัคบัใช้มาตรการจ ากดัการเดินทาง ยงัสง่ผลกระทบมากยิ่งขึน้ ทัง้นี ้แม้ว่า

พฤติกรรมการใช้จ่ายของลกูค้าที่เปลี่ยนแปลงไปจะส่งผลกระทบในทางลบต่อร้านค้าปลีกขนาด

ใหญ่ของ CPRD แต่การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวส่งผลกระทบในทางบวกต่อร้านค้าปลีกขนาดกลาง

และขนาดเล็กอื่น  ๆ ของ  CPRD โดยรายได้รวมของร้านค้ารูปแบบซู เปอร์มาร์เก็ต และ

มินิซูเปอร์มาร์เก็ตต่อรายได้รวมจากการขาย และรายได้อื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจค้าปลีก4 ใน

ประเทศไทยของ CPRD นัน้ เพิ่มขึน้ร้อยละ 1.6 จากจ านวน 62,571 ล้านบาท ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่

29 กุมภาพันธ์ 2563 เป็น 63,556 ล้านบาท ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 และเพื่อ

ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนี ้CPRD ได้ด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาการน าเสนอสินค้า

ประเภทอาหารสดโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารสดที่จ าหน่ายในมินิซูเปอร์มาร์เก็ตของ  CPRD เพื่อ

ตอบสนองตอ่ความต้องการสนิค้าประเภทดงักลา่วที่เพิ่มขึน้ของผู้บริโภคในพืน้ท่ี

4 รายได้อื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกบัธรุกิจค้าปลีกประกอบไปด้วยรายได้จากการฝากขาย รายได้จากการจดัส่งสินค้า และส่วนลดส าหรับพนกังานจาก

ธรุกิจค้าปลีกของ CPRD 
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• นอกจากนี ้ลกูค้าของ CPRD ยงัหนัไปจบัจ่ายสินค้าในช่องทางออนไลน์มากขึน้ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง

ในช่วงแรกที่รัฐบาลเร่ิมใช้มาตรการล็อกดาวน์ เพื่อตอบสนองต่อการเพิ่มขึน้ของการจับจ่ายสินค้า

ออนไลน์ CPRD ได้ด าเนินการเร่งพัฒนาการด าเนินงานด้านการขายผ่านช่องทางออนไลน์ของ

CPRD ทัว่ประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย เพื่อให้ได้รับประโยชน์สงูสดุจากแนวโน้มการจบัจ่ายที่

เปลี่ยนแปลงไปในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทัง้นี  ้รายได้จากการขายผ่านช่องทาง

ออนไลน์ของ CPRD ในประเทศไทยเพิ่มขึน้ร้อยละ 63.4 จาก 744 ล้านบาท ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 29

กุมภาพนัธ์ 2563 เป็น 1,216 ล้านบาท ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2564 และเช่นเดียวกัน

กบัในประเทศไทย รายได้จากการขายผา่นชอ่งทางออนไลน์ในประเทศมาเลเซีย เพิ่มขึน้ร้อยละ 37.7

จาก 122 ล้านริงกิตมาเลเซีย (909 ล้านบาท) ส าหรับปีสิน้สุดวันที่  29 กุมภาพันธ์ 2563 เป็น

168 ล้านริงกิตมาเลเซีย (1,246 ล้านบาท) ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2564 ทัง้นี ้นบัตัง้แต่

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 การจับจ่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ของ CPRD มีการเติบโตอย่าง

รวดเร็ว โดยรายได้จากการขายในช่วงสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 ได้เพิ่มขึน้มากกวา่

2 เทา่ เมื่อเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัในปี 2563

โครงสร้างของกลุ่มบริษัท CPRD 

ณ วนัที่ 31 กรกฎาคม 2564 CPRD มีบริษัทย่อยทางตรงเพียงสองบริษัท คือ Lotus TH ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิง้

ส าหรับการประกอบธุรกิจในประเทศไทย และ Lotus MY ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการในประเทศมาเลเซีย โดย 

Lotus TH มีบริษัทย่อยทางตรงเพียงบริษัทเดียวคือ Ek-Chai ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการในประเทศไทย โปรด

พิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบักิจการร่วมค้าของ CPRD ในหวัข้อ “บริษัทร่วมและกิจการร่วมคา้” 

ความเป็นมา 

ล าดบัเหตกุารณ์การเปลีย่นแปลงที่ส าคญัที่เก่ียวกบัธุรกิจของ CPRD มีดงัตอ่ไปนี ้

2537 • Ek-Chai เปิดให้บริการร้านสาขาแรกที่ซีคอนสแควร์
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2539 • Ek-Chai เปิดศนูย์กระจายสนิค้าแรกที่อ าเภอวงัน้อย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ซึง่มี

ต าแหนง่ที่ตัง้ใกล้จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

2544 • Ek-Chai เปิดให้บริการร้านมินิซูเปอร์มาร์เก็ตสาขาแรกภายใต้ช่ือ  Express ที ่

รามอินทรา   

• Tesco PLC (“Tesco”) และ Sime Darby เข้าท ากิจการร่วมค้าเพื่อจดัตัง้กิจการของ 

Lotus MY 

2545 • Lotus MY เปิดให้บริการไฮเปอร์มาร์เก็ตแห่งแรกใน Puchong, Selangor ประเทศ

มาเลเซีย 

2546 • Ek-Chai เปิดให้บริการร้านค้าปลีกรูปแบบ “ตลาด” แห่งแรกในย่านพงษ์เพชร 

ประเทศไทย  

2550 • Lotus MY เปิดตวัโครงการสมาชิกคลบัการ์ดในประเทศมาเลเซีย  

• Lotus MY เปิดบริการศนูย์กระจายสนิค้าสดในยา่น Simpang Pulai, Perak ประเทศ

มาเลเซีย 

2552 

 

 

• Ek-Chai เปิดตวัโครงการสมาชิกคลบัการ์ดในประเทศไทย  

• Lotus MY เปิดบริการศูนย์กระจายแบบอุณหภูมิปกติในย่าน Bukit Beruntung, 

Selangor ประเทศมาเลเซีย 

2555 • กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตสั รีเทล โกรท (กองทนุรวม

TGLF) เร่ิมซือ้ขายหนว่ยลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

2556 • Ek-Chai และ Lotus MY เปิดให้บริการระบบช้อปปิง้ออนไลน์  Grocery Home 

Shopping (GHS) ให้ลกูค้าสัง่ซือ้สินค้าอาหารสด สินค้าอุปโภคบริโภค และสินค้า

ทัว่ไปได้ทางออนไลน์ 

2558 

 

 

2561 

• Ek-Chai เปิดศูนย์กระจายสินค้าภูมิภาคในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคใต้

ของประเทศไทย  

• Lotus MY เข้าร่วมเป็นพนัธมิตรธุรกิจกบัลาซาด้า   

• Ek-Chai เร่ิมต้นการพฒันาคอนเซ็ปต์ใหม่ของร้านค้ารูปแบบไฮเปอร์มาร์เก็ตและ 

มินิซูเปอร์มาร์เก็ต 

2562 • Lotus MY เสร็จสิน้การปรับรูปโฉมร้านค้าปลีก 21 แห่งภายใต้โครงการ next 

generation  

2563 • การแพร่ระบาดของ COVID-19 ท าให้เศรษฐกิจโลกชะงกั ซึ่งสง่ผลกระทบต่อธุรกิจ

ของ CPRD ในประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย  

• CPALL CPH และ CPM เข้าลงทนุในกิจการ CPRD โดยถือหุ้นผา่นนิติบคุคลเฉพาะ

กิจที่จดัตัง้ขึน้เพื่อการลงทนุได้แก่ CPRH เสร็จสิน้ในเดือนธนัวาคม 2563 

2564 • ในเดือนกมุภาพนัธ์ CPRD มีการรีแบรนด์ ร้านไฮเปอร์มาเก็ตภายใต้แบรนด์ Lotus’s 

และเปิดให้บริการร้านมินิซูเปอร์มาร์เก็ตภายใต้แบรนด์ “Go Fresh”  
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• ในเดือนมิถนุายน Ek-Chai ขยายเครือข่ายบริการระบบช้อปปิง้ออนไลน์ GHS จาก

ร้านค้า 25 สาขาเมื่อเดือนกมุภาพนัธ์เป็น 89 สาขา  

กลุ่มธุรกิจของ CPRD  

การประกอบธุรกิจของ CPRD แบง่ออกเป็นสองกลุม่หลกัคือ 

• ธุรกิจค้าปลกี  

• ธุรกิจบริหารพืน้ท่ีเช่าในศนูย์การค้า  

นอกจากนี ้CPRD ได้มีการลงทนุกบับริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบั

กิจการร่วมค้าของ CPRD ในหวัข้อ “บริษัทร่วมและกิจการร่วมคา้” 

ตารางตอ่ไปนีแ้สดงถึงรายได้จากการขายของ CPRD ในประเทศไทยและประเทศมาเลเซียส าหรับช่วงเวลาที่

ระบไุว้  

  ปีสิน้สุดวันที 28 กุมภาพันธ์5  

  2563  ร้อยละ  2564  ร้อยละ  

  (ยงัไม่ตรวจสอบ)  

  (หน่วย ล้านบาท ยกเวน้ทีเ่ป็นร้อยละ)  

          

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

ประเทศมาเลเซีย6 .................................   33,901  16.5  34,498  17.5  

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

 

ตารางต่อไปนีแ้สดงถึงรายได้จากการให้เช่าและให้บริการของ CPRD ในประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย

ส าหรับช่วงระยะเวลาที่ระบไุว้ 

  ปีสิน้สุดวันท่ี 28 กุมภาพันธ์  

  2563  ร้อยละ  2564  ร้อยละ  

  (ยงัไม่ตรวจสอบ)  

  (หน่วย ล้านบาท ยกเวน้ทีเ่ป็นร้อยละ)  

          

ประเทศไทย .........................................   12,739  86.0  9,670  86.4  

                                                      
5 การอ้างถึงวนัที่ 28 กมุภาพนัธ์ 2563 ในตารางแสดงข้อมลูทางการเงิน และผลการด าเนินงานต่าง ๆ ที่ปรากฎในเอกสารฉบบันีใ้ห้หมายถงึ

วนัท่ี 29 กมุภาพนัธ์ 2563 เนื่องจากเป็นปีอธิกสรุทิน  

6 ในการจัดเตรียมงบการเงินรวมเสมือนของ CPRD นัน้ใช้อตัราแลกเปลี่ยนที่อตัรา 1 ริงกิตมาเลเซียต่อ 7.4634 และ 7.4356 บาท ส าหรับปี

สิน้สดุวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ์ 2563 และ 28 กมุภาพนัธ์ 2564 ตามล าดบั   
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ประเทศมาเลเซีย6 .................................   2,066  14.0  1,518  13.6  

รายได้จากการให้เช่าและให้บริการ

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

 

ตารางตอ่ไปนีแ้สดงถึง EBITDA ของ CPRD แบง่ตามกลุม่ธุรกิจหลกัของ CPRD ในประเทศไทยและประเทศ

มาเลเซีย และ EBITDA รวม และที่ปรับปรุงตามสว่นแบ่งก าไรจากเงินลงทนุในกิจการร่วมค้าและบริษัทร่วม ส าหรับ

ช่วงระยะเวลาที่ระบไุว้  

  ปีสิน้สุดวันท่ี 28 กุมภาพันธ์  

  2563  ร้อยละ  2564  ร้อยละ  

  (ยงัไม่ตรวจสอบ)  

  (หน่วย ล้านบาท ยกเวน้ทีเ่ป็นร้อยละ)  

กลุ่มธุรกิจ          

ประเทศไทย          

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

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

ส่วนของ EBITDA (segmental EBITDA) 

ส าหรับประเทศไทย .................................   25,549  85.0  17,547  79.0  

ประเทศมาเลเซีย6          

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

 ศนูย์การค้า .....................................   1,752  5.8  1,162  5.3  

ส่วนของ EBITDA (segmental EBITDA) 

ส าหรับประเทศมาเลเซีย ..........................   3,690  12.3  3,876  17.5  

ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในกิจการร่วม

ค้าและบริษัทร่วม ....................................   815  2.7  782  3.5  

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

——— 

หมายเหต:ุ 
(1) EBITDA ของปีใด ๆ หมายถึง ก าไรของปีก่อนหกัคา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย ต้นทนุทางการเงิน และคา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ โดย

ที่ EBITDA ของแตล่ะประเภทธุรกิจได้ท าการค านวณโดยการจดัสรรรายจา่ยดงักลา่วบางสว่นไปยงัแตล่ะประเภทธุรกิจ และ ไมร่วม

สว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในกิจการร่วมค้าและบริษัทร่วม และเชน่เดียวกนักบั EBITDA ที่แยกตามรายประเทศ EBITDA ดงักลา่ว

ไม่ได้ท าการรวมสว่นแบ่งก าไรจากเงินลงทนุในกิจการร่วมค้าและบริษัทร่วม ทัง้นี ้CPRD ได้ใช้ EBITDA ซึ่งรวมถึง EBITDA ที่แยก

ตามประเภทธุรกิจ ในการให้ข้อมลูเพิ่มเติมเก่ียวกับผลการประกอบการของ CPRD ทัง้นี ้EBITDA รวมถึง EBITDA ที่แยกตาม

ประเภทธุรกิจไม่ใชต่วัวดัผลประกอบการทางการเงินตามมาตรการรายงานทางการเงินของประเทศไทย (TFRS) มาตรการรายงาน

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

เป็นประโยชน์ส าหรับผู้ลงทนุบางสว่นในการพิจารณากระแสเงินสดจากการด าเนินงานของ CPRD และความสามารถในการช าระ

หนีแ้ละช าระรายจา่ยฝ่ายทนุ CPRD เห็นวา่ผู้ลงทนุสว่นใหญ่ใช้ข้อมลูการเงินในลกัษณะนีใ้นการประเมินผลประกอบการของบริษัท
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ในภาคธุรกิจที่บริษัทประกอบการอยู ่ผู้ลงทนุไมค่วรพิจารณาค านิยามของ EBITDA รวมถึง EBITDA ที่แยกตามประเภทธุรกิจ เพียง

อย่างเดียว หรือตีความว่า EBITDA รวมถึง EBITDA ที่แยกตามประเภทธุรกิจ เป็นก าไรส าหรับปี หรือเป็นตวับ่งชีผ้ลประกอบการ 

หรือเป็นตวับ่งชีท้างการเงินที่เป็นมาตรฐานภายใต้ TFRS MFRS หรือ IFRS ทัง้นี ้ค านิยามของ EBITDA และการจดัสรรรายจ่าย

เพ่ือค านวณ EBITDA ส าหรับธุรกิจแตล่ะประเภทของ CPRD อาจไมส่ามารถน าไปเปรียบเทียบกบัรายการที่มีลกัษณะใกล้เคียงกัน 

ของบริษัทอ่ืน รวมถึงในอตุสาหกรรมเดียวกนัได้  

ธุรกจิในประเทศไทย 

CPRD ประกอบธุรกิจค้าปลีกและบริหารพืน้ที่เช่าในศูนย์การค้าในประเทศไทยผ่านบริษัทย่อย  Ek-Chai 

ส าหรับในประเทศไทย CPRD ถือเป็นผู้น าในธุรกิจค้าปลกีที่มีช่องทางจดัจ าหนา่ยหลายรูปแบบเมื่อพิจารณาทัง้ในด้าน

พืน้ที่ร้านค้าและสว่นแบ่งการตลาดในประเทศไทย โดย ณ วนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2564 CPRD มีร้านค้าจ านวน 2,094 

แหง่ทัว่ประเทศไทย ประกอบด้วยร้านไฮเปอร์มาร์เก็ต 219 แหง่ ซูเปอร์มาร์เก็ต 196 แหง่ และมินิซูเปอร์มาร์เก็ต 1,679 

แห่ง ธุรกิจค้าปลีกของ CPRD ในประเทศไทยได้รับการสนบัสนนุจากระบบห่วงโซ่อปุทาน (supply chain) ในประเทศ

ที่แข็งแกร่ง ตลอดจนระบบการกระจายสินค้าและเครือข่ายงานด้านโลจิสติกส์ (distribution and logistics network) 

ที่มีประสิทธิภาพ ธุรกิจค้าปลีกของ CPRD พฒันาขึน้จากความแข็งแกร่งของคุณค่าตราสินค้า (brand equity) และ 

กลยทุธ์ที่ได้รับการพิสจูน์แล้วว่าสามารถสร้างการเติบโตที่มีผลก าไรในการด าเนินธุรกิจได้ นอกจากนี ้CPRD ยงัได้มี

การผลกัดนัการเติบโตผา่นโครงการลงทนุอยา่งตอ่เนื่องในด้านตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี  ้ 

• การจบักลุม่ลกูค้าเปา้หมายกลุม่ใหมด้่วยการปรับแบรนด์ใหม ่ได้แก่ “Lotus’s” ซึง่มีความสดใหมแ่ละทนัสมยั

ยิ่งขึน้ 

• การปรับปรุงคณุภาพของผลติภณัฑ์และบริการ 

• ปรับปรุงและตกแตง่ร้านค้าใหมใ่ห้มีความทนัสมยัและศกึษาการใช้ระบบเทคโนโลยีใหม ่ๆ เข้ามาเสริมเพื่อให้ 

CPRD ด าเนินธุรกิจให้มีประสทิธิภาพมากขึน้ และบริการลกูค้าให้ได้รับความสะดวกมากยิ่งขึน้ 

• เน้นการน าเสนอสนิค้าที่สดใหมภ่ายใต้คอนเซ็ปต์ “Go Fresh” ทัง้ในซูเปอร์มาร์เก็ตและมินิซูเปอร์มาร์เก็ต   

• ขยายจ านวนสาขาให้ครอบคลมุพืน้ท่ีในประเทศไทยมากยิ่งขึน้ 

• เร่งการเติบโตของยอดขายผ่านช่องทางออนไลน์ โดยใช้ประโยชน์จากเครือข่ายร้านค้ากว่า 2,000 สาขาทัว่

ประเทศ ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพ และร่วมมือกับธุรกิจแพลตฟอร์มออนไลน์ ( online 

marketplace) ซึง่เป็นท่ีนิยม เช่น Grab Shopee และ Lazada เพื่อเพิ่มจดุจ าหนา่ยสนิค้าแก่ผู้บริโภค และ 

• เปิดตัวธุรกิจใหม่ เช่น ธุรกิจร้านกาแฟและร้านอาหารและเคร่ืองดื่ม ( coffee and café chains) แบรนด์ 

Jungle Café และ Arabitia และเคร่ืองจ าหน่ายสินค้าอตัโนมตัิ (vending machine) และร่วมมือกบักลุ่มทรู

เพื่อขยายขอบเขตการน าเสนอผลติภณัฑ์ 

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหวัข้อ “ธุรกิจค้าปลีกของ CPRD ในประเทศไทย – โครงการปรับปรุง

ธุรกิจคา้ปลีกในประเทศไทย”  
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CPRD ยังเป็นผู้น าในธุรกิจบริหารพืน้ที่เช่าในศูนย์การค้าในประเทศไทยเมื่อพิจารณาในด้านของจ านวน

ศูนย์การค้า โดย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ธุรกิจบริหารพืน้ที่เช่าในศูนย์การค้าของ  CPRD ในประเทศไทย

ประกอบด้วย 

• การบริหารพืน้ที่เช่าในศนูย์การค้า 196 แห่ง (ไม่รวมศนูย์การค้าที่มีการลงทนุโดย กองทนุรวม LPF จ านวน 

23 แห่งดังที่จะถูกกล่าวถึงด้านล่างนี )้ ซึ่งมีพืน้ที่ให้เช่าสุทธิถาวร (permanent net lettable area) รวม

ประมาณ 715,000 ตร.ม. โดยมีร้านไฮเปอร์มาร์เก็ตของ CPRD เป็นร้านค้าหลกั ซึ่งจากจ านวนศนูย์การค้า

ทัง้หมด CPRD มีกรรมสทิธ์ิในที่ดินและสิง่ปลกูสร้างที่เป็นท่ีตัง้ของศนูย์การค้าจ านวน 61 แหง่ (freehold)  

• อตัราการเช่าพืน้ที่ (occupancy rate) ของศนูย์การค้า อยู่ที่ประมาณร้อยละ 90 โดยค านวณจากพืน้ท่ีให้เช่า

สทุธิถาวร (permanent net lettable area) และ 

• CPRD ถือหน่วยลงทุนร้อยละ 25 ในกองทุนรวม LPF ผ่านบริษัทย่อย Ek-Chai ซึ่งลงทุนในศูนย์การค้า 23 

แหง่ทัว่ประเทศไทย ซึง่มีพืน้ท่ีให้เช่าสทุธิถาวร (permanent net lettable area) รวมประมาณ 337,000 ตร.ม.  

ธุรกิจค้าปลกีของ CPRD ในประเทศไทย 

ตารางต่อไปนีแ้สดงยอดขายแบ่งตามรูปแบบการค้าปลีกส าหรับธุรกิจค้าปลีกของ CPRD ในประเทศไทย

ส าหรับรอบระยะเวลาที่ระบ ุ 

  ปีสิน้สุดวันท่ี 28 กุมภาพันธ์  

  2563  ร้อยละ  2564  ร้อยละ  

  (ยงัไม่ตรวจสอบ)  

  (หน่วย ล้านบาท ยกเวน้ทีเ่ป็นร้อยละ)  

รายได้จากการค้าปลีกในประเทศไทย           

ร้านคา้ปลีกในประเทศไทย          

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

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

มินิซูเปอร์มาร์เก็ต .........................   42,380  24.6  42,410  25.9  

ช่องทางออนไลน์ ......................................   744  0.5  1,216  0.8  

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

(หกัด้วย) รายได้อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจ

ค้าปลีก7 ..................................................   (837)    (621)    

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

                                                      
7 รายได้อื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกบัธรุกิจค้าปลีกประกอบไปด้วยรายได้จากการฝากขาย รายได้จากการจดัส่งสินค้า และส่วนลดส าหรับพนกังานจาก

ธรุกิจค้าปลีกของ CPRD 
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ร้านคา้ปลีกในประเทศไทย  

CPRD ด าเนินธุรกิจร้านค้าปลกีที่มีหน้าร้าน (brick-and-mortar stores) ซึง่แบง่ออกเป็นสามรูปแบบ คือ ร้าน

ไฮเปอร์มาร์เก็ต “H-Stores” ร้านซูเปอร์มาร์เก็ต “Go Fresh” และร้านมินิซูเปอร์มาร์เก็ต “Go Fresh” 

• H-Stores — ร้านไฮเปอร์มาร์เก็ตของ CPRD เป็นร้านค้าปลกีจบัจ่ายครบครันในท่ีเดยีว (one-stop shopping 

complex) โดยเน้นอาหารสดและสินค้าอุปโภคบริโภค โดยส่วนใหญ่มีพืน้ที่จ าหน่ายสินค้าประมาณ  2,000 

ถึง 7,000 ตร.ม. ซึง่พืน้ท่ีจ าหนา่ยสนิค้าโดยเฉลีย่เทา่กบัประมาณ 4,500 ตร.ม. ทัง้นี ้อ้างอิงจากข้อมลูของยโูร

มอนิเตอร์ (Euromonitor) CPRD ถือเป็นผู้น าซึ่งมีเครือข่ายร้านไฮเปอร์มาร์เก็ตในประเทศไทยในอตัราส่วน

ความครอบคลมุที่สงูกว่าผู้ประกอบการไฮเปอร์มาร์เก็ตรายอื่นอย่างมีนยัส าคญั  ร้านไฮเปอร์มาร์เก็ตของ 

CPRD มีจดุเดน่ในการจ าหนา่ยอาหารสดและผลติภณัฑ์อาหารแห้ง และยงัครอบคลมุถึงสนิค้าอปุโภคบริโภค

อื่นที่ไม่ใช่อาหารเช่นเดียวกนั โดยหลกัคือผลิตภณัฑ์เพื่อสขุภาพและความงาม ผลิตภณัฑ์ในครัวเรือน และ

ผลิตภัณฑ์ส าหรับทารก รวมถึงผลิตภัณฑ์ส าหรับบ้าน เคร่ืองใช้ไฟฟ้า และเสือ้ผ้า ทั ง้นี  ้ร้านไฮเปอร์ 

มาร์เก็ตให้บริการตอบสนองความต้องการต่าง ๆ ของลกูค้า ไม่ว่าจะเป็นความต้องการของลกูค้าในการซือ้

สินค้าเพิ่มเติม (top-up) การซือ้สินค้าในปริมาณมาก และการซือ้สินค้าเพื่อเก็บไว้ใช้ในภายหลงั  (stock-up) 

ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่นีถื้อเป็นปัจจยัหลกัในโครงการประสานรวมการจดัจ าหน่ายในรูปแบบออนไลน์เข้า

ด้วยกัน เนื่องจากร้านค้าปลีกประเภทนีส้ามารถใช้เป็นคลงัสินค้าย่อยเพื่อการจดัส่ง  (fulfilment hub) และ

สามารถเป็นที่แสดงสินค้าที่มีจ าหน่ายเฉพาะทางช่องทางออนไลน์ได้ จุดเด่นของร้านไฮเปอร์มาร์เก็ตของ 

CPRD คือการจ าหน่ายสินค้าในราคาที่แข่งขนัได้โดยมสีินค้ากลุม่ “ราคาประหยดัทกุวนั” เป็นจุดดึงดดูกลุม่

ลกูค้าเปา้หมายของ CPRD 

ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2564 รายได้จากการขาย และรายได้อื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจค้าปลีก8

รวมของร้านไฮเปอร์มาร์เก็ตของ CPRD มีจ านวน 98,811 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 60.4 ของรายได้

จากการค้าปลกีรวมของ CPRD ในประเทศไทย ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 28 กมุภาพนัธ์ 2564 สดัสว่นรายได้จาก

การค้าปลีกแบ่งตามผลิตภัณฑ์ของร้านไฮเปอร์มาร์เก็ตประกอบด้วย  สินค้าอุปโภคบริโภคร้อยละ 53.3 

ผลิตภณัฑ์อาหารสดร้อยละ 17.4 สินค้าทัว่ไปร้อยละ 14.3 เสือ้ผ้าร้อยละ 5.5 และสรุาและยาสบูร้อยละ 9.5 

โดย CPRD เช่ือว่ามากกว่าคร่ึงหนึ่ง ของประชากรไทยทัง้หมดอาศยัอยู่ห่างจากร้านไฮเปอร์มาร์เก็ตของ 

CPRD ไมเ่กิน 25 นาทีด้วยการเดินทางโดยรถยนต์  

• ซูเปอร์มาร์เก็ต “Go Fresh” — CPRD เร่ิมโครงการปรับแบรนด์ของร้าน “ตลาด” ซึ่งเป็นร้านค้าปลีกรูปแบบ

ซูเปอร์มาร์เก็ต เป็นร้านซูเปอร์มาร์เก็ต “Go Fresh” ซึ่งเป็นร้านค้าปลีกขนาดกลางมีพืน้ท่ีจ าหน่ายตัง้แต ่500 

ถึง 1,500 ตร.ม. ซึ่งมีพืน้ที่จ าหน่ายสินค้าโดยเฉลี่ยเท่ากับประมาณ 725 ตร.ม. ทัง้นี ้ร้านค้าปลีกรูปแบบ

ซูเปอร์มาร์เก็ตส่วนใหญ่ตัง้อยู่ในย่านการค้าหรือพืน้ที่ชานเมือง โดยใช้แนวคิดการพฒันาเป็นร้านส าหรับ

ชมุชนในละแวกใกล้เคียงเพื่อความสะดวกของลกูค้าในการจบัจ่ายสนิค้าอปุโภคบริโภครวมถึงสินค้าประเภท

อื่น ๆ เป็นประจ า โดยเน้นในเร่ืองการจ าหน่ายสินค้าอาหารสดและอาหารแห้งที่มีคณุภาพ ผลิตภณัฑ์อาหาร 

รวมถึงสนิค้าอปุโภคบริโภคที่ไมใ่ช่อาหารชนิดตา่ง ๆ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งผลติภณัฑ์เพื่อสขุภาพและความงาม 

ผลิตภณัฑ์ในครัวเรือน และผลิตภณัฑ์ส าหรับทารก ซูเปอร์มาร์เก็ตเน้นตอบสนองความต้องการของลกูค้าใน

                                                      
8 รายได้อื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกบัธรุกิจค้าปลีกประกอบไปด้วยรายได้จากการฝากขาย รายได้จากการจดัส่งสินค้า และส่วนลดส าหรับพนกังานจาก

ธรุกิจค้าปลีกของ CPRD 
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การซือ้สนิค้าเพิ่มเติม (top-up) หรือซือ้สนิค้าเพื่อเก็บไว้ใช้ในภายหลงั (stock-up) โดยร้านค้าปลกีขนาดกลาง

นีย้งัมีสว่นส าคญัในธุรกิจค้าปลกีในช่องทางออนไลน์ของ CPRD 

ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2564 รายได้จากการขายและรายได้อื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจค้าปลีก9

รวมของร้านซูเปอร์มาร์เก็ตของ CPRD มีจ านวน 21,146 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 12.9 ของรายได้

จากการค้าปลกีรวมของ CPRD ในประเทศไทย ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 28 กมุภาพนัธ์ 2564 สดัสว่นรายได้จาก

การค้าปลีกแบ่งตามผลิตภณัฑ์ประกอบด้วย สินค้าอปุโภคบริโภคร้อยละ 60.8 ผลิตภณัฑ์อาหารสดร้อยละ 

31.5 และสรุาและยาสบูร้อยละ 3.6 สนิค้าทัว่ไปร้อยละ 3.3 และเสือ้ผ้าร้อยละ 0.8  

• มินิซูเปอร์มาร์เก็ต “Go Fresh” — CPRD เร่ิมกลยทุธ์ปรับแบรนด์ร้าน เทสโก้ โลตสั เอ็กเพรส ซึ่งเป็นร้านค้า

ปลีกรูปแบบมินิซูเปอร์มาร์เก็ต ภายใต้แบรนด์ “Lotus’s Go Fresh” โดยทั่วไป ร้านมินิซูเปอร์มาร์เก็ตเป็น

ร้านค้าปลีกขนาดเล็ก มีพืน้ที่จ าหน่ายตัง้แต่ 150 ถึง 400 ตร.ม. ซึ่งมีพืน้ที่จ าหน่ายสินค้าเฉลี่ยเท่ากับ

ประมาณ 170 ตร.ม. โดย CPRD วางแผนให้ร้านค้าปลกีรูปแบบมินิซูเปอร์มาร์เก็ตเป็นตวัผลกัดนัหลกัในการ

เติบโตของธุรกิจค้าปลีกในอนาคตของ CPRD ในประเทศไทย ณ วนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2564 CPRD นบัเป็น

หนึ่งในผู้ ประกอบการร้านมินิซู เปอร์มาร์เก็ตที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และ  CPRD มีแผนจะเปิด 

มินิซูเปอร์มาร์เก็ตสาขาใหม่อีกประมาณ 700 แห่งภายในปี 2566 ในปัจจุบนั CPRD มีการด าเนินการร้าน 

มินิซูเปอร์มาร์เก็ตในพืน้ท่ีตา่ง ๆ ทัง้ในยา่นท่ีอยูอ่าศยัและยา่นการค้า ไปจนถึงในสถานีบริการน า้มนัเชือ้เพลิง

เพื่อความสะดวกสบายและการเข้าถึงได้ง่ายของลกูค้า โดยร้านมินิซูเปอร์มาร์เก็ตเน้นการจ าหนา่ยอาหารสด

และสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นอาหาร รวมถึงสินค้าจ าเป็นอื่นที่ไม่ใช่อาหาร ร้านมินิซูเปอร์มาร์เก็ตเน้น

ตอบสนองความต้องการของลกูค้าที่จบัจ่ายสินค้าเพื่อการประกอบอาหารประจ าวนัและความต้องการของ

ลูกค้าในการซือ้สินค้าเพิ่มเติม  (top-up) ร้านมินิซูเปอร์มาร์เก็ตดังกล่าวยังมีบทบาทที่เพิ่มขึน้อย่างมี

สาระส าคญัส าหรับการจ าหน่ายสินค้าช่องทางออนไลน์ โดยเฉพาะส าหรับการน าเสนอการจดัสง่สินค้าแบบ

ด่วน (on-demand) แก่ลูกค้า นอกจากนี ้CPRD ยังเน้นการเปิดบริการร้านกาแฟแบรนด์ใหม่คือ Jungle 

Cafés ในมินิซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อเพิ่มปริมาณผู้ เข้าร้านและดงึดดูผู้บริโภคให้มาจบัจ่ายที่ร้านอีกด้วย 

ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2564 รายได้จากการขาย และรายได้อื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจค้าปลกี10 

รวมของร้านมินิซูเปอร์มาร์เก็ตของ CPRD มีจ านวน 42,410 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 25.9 ของรายได้

จากการค้าปลกีรวมของ CPRD ในประเทศไทย ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 28 กมุภาพนัธ์ 2564 สดัสว่นรายได้จาก

การค้าปลีกแบ่งตามผลิตภณัฑ์ประกอบด้วย สินค้าอปุโภคบริโภคร้อยละ 63.1 ผลิตภณัฑ์อาหารสดร้อยละ 

22.3 สรุาและยาสบูร้อยละ 11.9 ผลติภณัฑ์ทัว่ไปร้อยละ 2.2 และเสือ้ผ้าร้อยละ 0.5  

                                                      
9 รายได้อื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกบัธรุกิจค้าปลีกประกอบไปด้วยรายได้จากการฝากขาย รายได้จากการจดัส่งสินค้า และส่วนลดส าหรับพนกังานจาก

ธรุกิจค้าปลีกของ CPRD 
10 รายได้อื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกบัธรุกิจค้าปลีกประกอบไปด้วยรายได้จากการฝากขาย รายได้จากการจดัส่งสินค้า และส่วนลดส าหรับพนกังานจาก

ธรุกิจค้าปลีกของ CPRD 
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ตารางตอ่ไปนีแ้สดงจ านวนสาขาร้าน แบ่งตามรูปแบบร้านค้าส าหรับธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทยของ CPRD 

ส าหรับช่วงระยะเวลาที่ระบไุว้ 

  สิน้สุดวนัที่ 28 กุมภาพนัธ์  

จ านวนสาขาร้าน  2563  2564  

ไฮเปอร์มาร์เก็ต  215  219  

ซูเปอร์มาร์เก็ต  178  196  

มินิซูเปอร์มาร์เก็ต   1,595  1,679  

รวม  1,988  2,094  

 

ช่องทางออนไลน์  

นอกจากธุรกิจค้าปลกีแบบมีหน้าร้านแล้ว CPRD ยงัให้บริการลกูค้าในประเทศไทยผา่นช่องทางออนไลน์ โดย

ใช้ประโยชน์จากเครือข่ายร้านไฮเปอร์มาร์เก็ตที่มีหน้าร้านจ านวนมากเพื่อใช้เป็นคลังสินค้าย่อยเพื่อการจัดส่ง 

(fulfilment hub) 

ช่องทางออนไลน์ของ CPRD ให้บริการลกูค้าที่ต้องการความสะดวกในการจบัจ่ายสินค้าอปุโภคบริโภค โดย

ใช้ระบบช้อปปิง้ออนไลน์ GHS ให้ลกูค้าเลือกซือ้สินค้าแบบออนไลน์จากร้านไฮเปอร์มาร์เก็ตจ านวน 89 สาขา ซึ่งท า

หน้าที่เป็นคลงัสินค้าย่อยเพื่อการจดัสง่ (fulfilment hub) (ข้อมลู ณ เดือนมิถนุายน 2564) โดยเมื่อลกูค้าสัง่ซือ้สินค้า

ผ่านระบบช้อปปิง้ออนไลน์ GHS ลูกค้าสามารถเลือกรับสินค้าที่ร้านสาขาหรือจัดส่งถึงบ้านในวนัถัดไป นอกจาก

ระบบช้อปปิง้ออนไลน์ GHS แล้ว ที่ผา่นมา CPRD ได้มีการร่วมมือกบัผู้ให้บริการออนไลน์ภายนอกอื่น ๆ เช่น Shopee  

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

Food Panda เพื่อจ าหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ทางเลือกอีกด้วย โดยลกูค้าสามารถสัง่ซือ้สินค้าของ CPRD จาก 

ผู้ ให้บริการออนไลน์ดงักล่าวซึ่งจะให้บริการจดัส่งสินค้าไปยงัลกูค้าแบบด่วน (on-demand) หรือภายใน 1-2 วนันบั

จากวนัสัง่ซือ้ ทัง้นี ้เพื่อการให้บริการลกูค้าที่ดียิ่งขึน้ผา่นช่องทางออนไลน์ที่เพิ่มขึน้ ปัจจบุนั CPRD ก าลงัอยูใ่นระหวา่ง

การอพัเกรดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT system) ของตน โดยโครงสร้างพืน้ฐานของระบบ IT ระบบใหม ่ซึง่คาดวา่

จะเร่ิมใช้งานได้ภายในกลางปี 2565 จะช่วยสนบัสนนุการจ าหน่ายสินค้าทางออนไลน์ของร้านค้าปลีกในทกุรูปแบบ

ทัง้หมดกวา่ 2,000 สาขา  

นอกจากนี ้CPRD จะใช้ประโยชน์จากร้านไฮเปอร์มาร์เก็ตของตนจากที่มีในปัจจุบนัเพื่อเป็นคลงัสินค้าย่อย

เพื่อการจดัสง่ (fulfilment hub) โดยเพิ่มจ านวนจากที่มีอยูเ่ดิม 89 สาขาในเดือนมิถนุายน 2564 เป็นกว่า 200 แห่งทัว่

ประเทศ โดยประมาณ 40-45 แห่งจะอยู่ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร และใช้ประโยชน์จากเครือข่ายร้านค้าปลีกในทกุ

รูปแบบทัง้หมดกวา่ 2,000 สาขาในการให้บริการจดัสง่แบบดว่น (on-demand) หรือภายในวนัถดัไปแก่ลกูค้าได้ ทัง้นี ้

เมื่อการปรับปรุงโครงสร้างพืน้ฐานของระบบ IT เสร็จสิน้ CPRD จะสามารถใช้ประโยชน์จากเครือข่ายร้านค้าทัว่

ประเทศได้อย่างเต็มที่ในการให้บริการจัดส่งแบบด่วน  (on-demand) หรือภายในวันถัดไปแก่ลูกค้า นอกจากนี  ้

โครงสร้างพืน้ฐานของระบบ IT ใหม่นีย้งัท าการปรับปรุงระบบด าเนินงานหลกัอื่น ๆ ให้ทนัสมยัขึน้ ทัง้แอพพลิเคชัน่ 

(application) ของลูกค้า ระบบจัดการค าสั่งซือ้ ระบบจัดการการเข้ารับและจัดส่งสินค้า ระบบ IT ใหม่นีย้ังน า

แอพพลิเคชัน่ (application) ใหม่ ๆ มาใช้งานเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะตวัของลกูค้าแต่ละราย และเพื่อให้

ลกูค้าใช้งานได้ง่าย ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2564 รายได้จากการขายผา่นช่องทางออนไลน์ในประเทศไทย
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ของ CPRD เท่ากบั 1,216 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 0.8 ของรายได้จากการค้าปลีกรวมของ CPRD ในประเทศ

ไทย ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2564 การจบัจ่ายสนิค้าผา่นช่องทางออนไลน์ของ CPRD มีการเติบโตอยา่งรวดเร็ว 

โดยรายได้จากการขายในช่วงสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 ได้เพิ่มขึน้มากกวา่ 2 เทา่ เมื่อเปรียบเทียบกบั

ช่วงเวลาเดียวกนัในปี 2563  

โครงการปรบัปรุงธุรกิจคา้ปลีกในประเทศไทย 

CPRD มุง่มัน่ท่ีจะปรับปรุงและขยายธุรกิจร้านค้าปลกีในประเทศไทย โดยด าเนินโครงการใหม ่ๆ ดงัตอ่ไปนี ้  

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

จากบริษัทแมเ่ดิมคือ Tesco และเข้าเป็นบริษัทในกลุม่ภายใต้การบริหารงานของ CPRD นัน้ CPRD ได้มีการ

ริเร่ิมกลยุทธ์เพื่อรีแบรนด์ร้านค้าเป็นแบรนด์ “Lotus’s” เพื่อสร้างความแตกต่างจากแบรนด์ “เทสโก้ โลตสั” 

เดิมที่ด าเนินงานโดย Tesco ทัง้นี ้CPRD เห็นว่าการปรับแบรนด์ดงักล่าวจะช่วยดึงดูดและจับกลุ่มลกูค้า

เป้าหมายกลุ่มใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่มีอายุน้อยลง กลยุทธ์การปรับแบรนด์ให้มีความทันสมัยขึน้

ประกอบด้วยการใช้โลโก้ ป้ายช่ือร้านค้าและสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีสีสันสดใส การศึกษาการใช้ระบบ

เทคโนโลยีเข้ามาเสริมเพื่อให้ CPRD สามารถด าเนินธุรกิจให้มีประสทิธิภาพมากขึน้ และบริการลกูค้าให้ได้รับ

ความสะดวกมากยิ่งขึน้ การเพิ่มความแข็งแกร่งของการจ าหน่ายในช่องทางออนไลน์ และการเปิดตัว

โปรแกรมสมาชิกใหม ่(loyalty scheme) โดย CPRD ตัง้เปา้หมายในการปรับร้านไฮเปอร์มาร์เก็ตทัง้หมดเป็น

แบรนด์ “Lotus’s” ให้เสร็จสิน้ภายในสิน้ปี 2565 และท าการต่อยอดพฒันารูปแบบร้านค้าให้สอดคล้องกบั

กลุม่ลกูค้าในภมูิภาคตา่ง ๆ ทัว่ประเทศไทย  

• การพฒันาผลิตภณัฑ์และบริการ — CPRD เช่ือวา่ปัจจยัที่ดงึดดูลกูค้าของธุรกิจค้าปลกีของ CPRD คือการมี

ผลติภณัฑ์คณุภาพสงูและมีความหลากหลาย ท าให้สามารถน าเสนอการจบัจา่ยที่ครบครันในที่เดียวแก่ลกูค้า

ได้ (one-stop shop) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสว่นของกลยทุธ์ด้านอาหารสดของ CPRD นัน้จะเน้นการจดัหา

อาหารสดจากแหล่งผลิตในพืน้ที่จากผู้ ค้าในท้องถ่ิน โดยจัดส่งตรงถึงร้านค้าเพื่อรักษาความสดใหม่และ

คุณภาพของอาหาร ตลอดจนมีอาหารสดหลากหลายชนิดวางจ าหน่ายในร้านค้าปลีกทุกรูปแบบ เพื่อ

ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายและแตกต่างของลกูค้าแต่ละกลุ่ม นอกจากนี ้CPRD ยงัมีการลงทนุ

พฒันาผลิตภณัฑ์ภายใต้ตรายี่ห้อของร้าน (private label) มากขึน้ส าหรับตลาดค้าปลีกในไทยซึง่ CPRD เช่ือ

ว่าการน าเสนอผลิตภัณฑ์ภายใต้ตรายี่ห้อของร้าน (private label) นีจ้ะเพิ่มทางเลือกในการเลือกซือ้

ผลิตภณัฑ์ที่คุ้มค่าคุ้มราคาให้แก่ผู้บริโภค และยงัมีกลุม่ผลิตภณัฑ์อื่น ๆ ที่ CPRD มีการปรับปรุงได้แก่ กลุม่

ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม และเคร่ืองใช้ภายในบ้าน ทัง้นี ้นอกจากการปรับปรุงคุณภาพของ

ผลิตภณัฑ์แล้ว CPRD ยงัมุ่งปรับปรุงสว่นประกอบอื่น ๆ ในร้านค้าเพื่อประสบการณ์ในการจบัจ่ายโดยรวมที่

ดียิ่งขึน้ รวมไปถึงเร่ืองความสะอาดและความปลอดภยัในร้านค้า การเติมสินค้าในชัน้วางให้รวดเร็ว การ

แนะน าสินค้าและการให้บริการภายในร้านค้า และการใช้เทคโนโลยีเพื่ออ านวยความสะดวก เช่น จุดช าระ

สนิค้าด้วยตนเอง (self-checkout) เป็นต้น  

• การปรับโฉมและสร้างความทนัสมยัแก่ร้านค้า — CPRD ท าการปรับโฉมร้านไฮเปอร์มาร์เก็ตของ CPRD ให้

ทนัสมยัและสามารถตอบสนองต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของลกูค้าให้ดียิ่งขึน้ โดยท าการลดขนาด

พืน้ที่ร้านไฮเปอร์มาร์เก็ตในสว่นที่จ าหน่ายเสือ้ผ้าและอปุกรณ์เคร่ืองใช้ลง และขยายพืน้ที่ในสว่นของอาหาร

สดและผลิตภณัฑ์ปรุงอาหาร เพื่อให้สอดคล้องกบัความต้องการที่เพิ่มขึน้ของผลิตภณัฑ์ในกลุม่นี ้นอกจากนี  ้

CPRD ยงัได้น าเทคโนโลยีและระบบ IT ใหม ่ๆ มาปรับใช้ เพื่อเพิ่มความพงึพอใจในประสบการณ์การจบัจ่าย
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ของลกูค้า และเพิ่มประสทิธิภาพการด าเนินงานของร้าน โดยเปา้หมายในการปรับโฉมและสร้างความทนัสมยั

ของร้านไฮเปอร์มาร์เก็ตทัง้หมดคือเพื่อให้ CPRD สามารถด าเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึน้และบริการ

ลกูค้าให้ได้รับความสะดวกมากยิ่งขึน้ 

• การใช้แนวคิดร้านค้าภายใต้แบรนด์ “Go Fresh” — CPRD มีการปรับแบรนด์ร้าน “ตลาด” ซึ่งเป็นร้านใน

รูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ต ด้วยแบรนด์ใหมค่ือ “Go Fresh” และปรับแบรนด์ร้านมินิซูเปอร์มาร์เก็ต เทสโก้ โลตสั 

เอ็กเพรส เป็นแบรนด์ “Lotus’s Go Fresh” โครงการปรับแบรนด์ดงักล่าวประกอบด้วยการปรับการจดัวาง

พืน้ที่จ าหน่ายสินค้าในร้านใหม ่โดยแนวคิดร้าน Go Fresh เป็นปัจจยัหลกัของกลยทุธ์ “เอาชนะด้วยสินค้าที่

สดใหม่” (“Winning with Fresh”) ของ CPRD ทัง้นี ้ร้าน Go Fresh ของ CPRD จะเน้นในเร่ืองการน าเสนอ

สินค้าอาหารสดทัง้ที่จ าหน่ายในรูปแบบตกัชั่งและรูปแบบแพ็ค และจัดวางต าแหน่งทางการตลาดของร้าน

เป็นร้านใกล้บ้านเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการจับจ่ายสินค้าอาหารสด โดยร้าน Go Fresh จะเน้นรูป

โฉมและบรรยากาศของร้านที่เป็นเสมือนตลาดสดสมยัใหม ่และวางจ าหนา่ยอาหารสดที่มีคณุภาพเพื่อน าไป

ปรุงอาหารและใช้ในครัวเรือนประจ าวนัของลกูค้า 

• ร้านรูปแบบมินิซูเปอร์มาร์เก็ตของ CPRD — จะมีการวางจ าหนา่ยสนิค้าอปุโภคบริโภคที่หลากหลายกวา่ร้าน

สะดวกซือ้ทัว่ไป และ CPRD ยงัมุ่งสร้างความพึงพอใจในการจบัจ่ายให้แก่ลกูค้าด้วยการเปิดเคาน์เตอร์ร้าน

กาแฟแบรนด์ Jungle Café รวมถึงบริการช้อปปิง้ผ่านมือถือ โดยสาขาร้านที่มีขนาดเล็กที่สามารถปรับพืน้ท่ี

จ าหน่ายสินค้าให้รองรับการจ าหน่ายสินค้าได้มากขึน้จะได้รับการยกระดบัและปรับแบรนด์ใหม่เป็นร้าน  

มินิซูเปอร์มาร์เก็ตภายใต้แบรนด์ “Lotus’s Go Fresh” ปัจจุบนั CPRD มีแผนท าการปรับใช้แนวคิดร้านค้า 

แบรนด์ “Go Fresh” โดยคาดว่าจะปรับแบรนด์ร้านจ านวนประมาณ 1,000 สาขา ให้เสร็จสิน้ภายในสิน้ปี 

2564 และปรับแบรนด์ร้านค้าที่เหลอืในประเทศไทยให้เสร็จสิน้ภายในสิน้ปี 2565 ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 

2564 CPRD ได้ปรับร้านค้าเป็นแบรนด์ “Go Fresh” ไปแล้วจ านวน 343 แหง่  

• การขยายสาขาให้ครอบคลุมพื้นที่ — เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับร้านค้าปลีกแบบดัง้เดิมซึ่งมีอตัราการ

เข้าถึงผู้บริโภคสงูทัว่ประเทศ ซึ่งรวมถึงพืน้ที่ที่ไม่มีร้านค้าของ CPRD ตัง้อยู่ ดงันัน้ เพื่อให้ร้านค้าของ CPRD 

สามารถเข้าถึงและให้บริการผู้ บริโภคได้มากขึน้ รวมถึงตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีขึน้  

CPRD วางแผนเปิดสาขาร้านในพืน้ที่ที่ยงัไม่มีร้านค้าของ CPRD โดยตามแผนการขยายสาขาร้านดงักล่าว 

CPRD ตัง้เป้าที่จะเปิดร้านไฮเปอร์มาร์เก็ตสาขาใหม่ 4 ถึง 6 แห่ง ซูเปอร์มาร์เก็ตสาขาใหม่ 10 แห่ง และ 

มินิซูเปอร์มาร์เก็ตสาขาใหม ่250 แหง่ตอ่ปีภายในช่วงสามปีข้างหน้า  

• การเร่งการจ าหน่ายสินค้าออนไลน์โดยใช้ประโยชน์จากเครือข่ายร้านค้าทัว่ประเทศ  — ด้วยระบบช้อปปิง้

ออนไลน์ GHS CPRD ตัง้เปา้ที่จะขยายบริการออนไลน์เพิ่มเติมจากร้านไฮเปอร์มาร์เก็ต 89 สาขาที่ให้บริการ

ออนไลน์ในพืน้ท่ีกรุงเทพในปัจจบุนั เป็นกวา่ 2,000 สาขาทัว่ประเทศภายในสิน้ปี 2565 ซึง่รวมถึงร้านค้าปลกี

ขนาดกลางและขนาดเล็กภายใต้แบรนด์ “Go Fresh” โดยลูกค้าของ CPRD ในประเทศสามารถเลือกรับ

สินค้าที่สัง่ทางออนไลน์แบบจดัสง่ด่วน (on-demand) จดัสง่ในวนัถดัไป (next-day delivery) หรือสัง่ซือ้และ

รับเอง (click-and-collect) ที่สาขาทัว่ประเทศ โดยระบบช้อปปิง้ออนไลน์ GHS จะได้รับการสนบัสนุนด้วย

ระบบ IT ใหม่ ๆ อย่างตอ่เนื่อง รวมไปถึงการอพัเกรดระบบท างานส าคญัส าหรับแอพพลิเคชัน่ (application) 

ของลูกค้า ระบบจัดการค าสัง่ซือ้ ระบบจัดการการเข้ารับและจัดส่งสินค้า นอกจากนี  ้CPRD ยังได้มีการ

ร่วมมือกับผู้ ให้บริการออนไลน์ชัน้น าภายนอกอื่น ๆ เช่น Shopee  Lazada  Grab และ Food Panda เพื่อ

เสริมความแข็งแกร่งในช่องทางออนไลน์ของ CPRD   
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• การเปิดตวัธุรกิจใหม่เพือ่เพ่ิมความพึงพอใจในการจบัจ่ายในร้านคา้ — CPRD เห็นวา่การน าเสนอผลติภณัฑ์

อาหารและเคร่ืองดื่มจะช่วยผลกัดนัปริมาณลกูค้าที่เข้าร้านให้เพิ่มมากขึน้ได้ ดงันัน้ CPRD จึงมีกลยทุธ์ที่จะ

น าร้านกาแฟ ซึ่งเป็นจุดที่ลูกค้ามีความต้องการในการใช้บริการเพิ่มมากขึน้ มาเป็นจุดที่ดึงดูดและสร้าง

ประสบการณ์ให้กบัลกูค้าที่มาใช้บริการร้านค้าปลีก ดงันัน้ CPRD จึงได้เปิดให้บริการร้านกาแฟแบรนด์ใหม่

คือ Jungle Café และ Arabitia ของ CPRD เพื่อจ าหน่ายกาแฟคุณภาพสงูในราคาที่คุ้มค่า ในร้านค้าปลีก

รูปแบบตา่ง ๆ ของ CPRD โดยแผนงานในปัจจบุนัคือ การจดัวางเคาน์เตอร์ร้านกาแฟ Jungle Café เป็นร้าน

ย่อยในร้านค้าปลีก หรืออยู่ในพืน้ที่สว่นหน้าของมินิซูเปอร์มาร์เก็ตและซูเปอร์มาร์เก็ตของ CPRD หรือรวมถึง

ตัง้เป็นร้านกาแฟเดี่ยว (stand-alone) ส าหรับแบรนด์ร้าน Arabitia ในร้านค้ารูปแบบไฮเปอร์มาร์เก็ตของ 

CPRD ทัง้นี ้นอกจากร้านกาแฟแล้ว CPRD ยงัมุ่งพฒันาธุรกิจค้าปลีกตามแนวโน้มการบริโภคอาหารและ

เคร่ืองดื่มใหม ่ๆ เพื่อดงึดดูลกูค้าเข้าร้านให้มากขึน้ นอกจากนี ้CPRD ยงัจะใช้ประโยชน์จากการเป็นพนัธมิตร

ทางธุรกิจกบักลุม่ทรูในการวางจ าหน่ายผลิตภณัฑ์อิเล็กทรอนิกส์ในร้านค้ารายละเอียดเป็นไปตามที่ปรากฎ

ในหวัข้อสนิค้าทัว่ไปด้านลา่ง   

ผลิตภณัฑ์ส าหรบัการคา้ปลีกในประเทศไทย  

ปัจจยัหลกัในความส าเร็จของธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทยของ CPRD คือ การน าเสนอผลิตภณัฑ์ที่มีความ

หลากหลายในร้านค้าของ CPRD โดยผลติภณัฑ์หลกัของ CPRD แบง่ออกได้เป็น กลุม่อาหารสด สนิค้าอปุโภคบริโภค

ที่เป็นอาหาร สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่อาหาร สินค้าทัว่ไป สรุาและยาสบู และเสือ้ผ้า ทัง้นี ้CPRD จ าหน่ายกลุม่

สินค้าดงักลา่วภายใต้แบรนด์ชัน้น าทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ รวมถึงแบรนด์สินค้าของผู้ประกอบการขนาดกลาง

และขนาดย่อย (SME) และสินค้าที่ เป็นตรายี่ห้อของร้าน (private label) ของ CPRD อีกหลายรายการ โดยมี

รายละเอียด ดงัตอ่ไปนี ้ 

• อาหารสด — อาหารสดคือกลุม่ผลิตภณัฑ์หลกัของ CPRD และเป็นกลุม่สินค้าที่เติบโตอย่างรวดเร็วในธุรกิจ

ค้าปลีกของ CPRD กลุ่มผลิตภณัฑ์อาหารสดประกอบด้วย เนือ้สตัว์และอาหารทะเล (หมู สตัว์ปีก เนือ้ววั  

ไขไ่ก่ ปลา และกุ้ง) ผกัและผลไม้ ผลติภณัฑ์จากนม (นมสด โยเกิร์ต และชีส) ไข ่อาหารพร้อมปรุงและอาหาร

พร้อมรับประทาน ผลติภณัฑ์เบเกอร่ี และอาหารแช่แข็ง (เนือ้สตัว์แช่แข็งพร้อมปรุงและพร้อมรับประทาน และ

ไอศกรีม) CPRD มุง่น าเสนอผลติภณัฑ์อาหารสดคณุภาพสงูในราคาที่หาซือ้ได้ โดย CPRD ได้ท าการคดัเลอืก

ผลติภณัฑ์อยา่งพิถีพิถนัเพื่อจ าหนา่ยผลติภณัฑ์คณุภาพสงูสดุ และเพื่อให้มัน่ใจวา่ผลติภณัฑ์ของ CPRD นัน้

ปลอดภยัในการบริโภคและเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บงัคบัทุกประการ อีกทัง้ CPRD ยงัใช้

ประโยชน์จากระบบงานห่วงโซ่อุปทาน  (supply chain) ในการสร้างความสัมพันธ์อันดี และเสริมสร้าง

ศกัยภาพของ CPRD ในการจดัหาสินค้าและวตัถดุิบโดยตรงกบัเกษตรกรและผู้ผลิตและจดัจ าหน่ายสินค้า

ท้องถ่ิน  CPRD ยังได้มีการพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารสดเพิ่มมูลค่าที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความ

ต้องการของลกูค้า เช่น เนือ้หมกั อาหารพร้อมปรุงผลิตจากเนือ้สตัว์ และอาหารพร้อมรับประทานผลิตจาก

เนือ้สตัว์ รวมถึงนวตักรรมด้านผลติภณัฑ์ เช่น เนือ้สงัเคราะห์ (plant-based meat) เป็นต้น 

• สินคา้อปุโภคบริโภค – ประกอบดว้ยสินคา้อปุโภคบริโภคทีเ่ป็นอาหาร และสินคา้อปุโภคบริโภคทีไ่ม่ใช่อาหาร  

• สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นอาหาร – ประกอบด้วย ผลิตภณัฑ์ปรุงอาหาร (น า้มนัปรุงอาหาร ซอส 

เคร่ืองปรุงรส) เคร่ืองดื่ม (น า้ดื่ม น า้หวาน น า้ผลไม้ กาแฟ ชา) อาหารแห้ง (ข้าวสาร บะหมี่ ธัญพืช) 

นมพาสเจอไรส์ และนมที่ผลติจากพืช ผลติภณัฑ์ส าหรับทารก (นมผง และอาหาร) ขนมหวาน (ขนม

ปังกรอบ ของว่าง ลูกอม) ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม อาหารบรรจุกระป๋อง เคร่ืองท าขนมอบ สินค้า
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อปุโภคบริโภคที่เป็นอาหารที่คดัสรรมาอยา่งดีของ CPRD มีการวางจ าหนา่ยในช่องทางจดัจ าหนา่ย

หลายรูปแบบ เป็นสนิค้าในหลายระดบัราคา หลากหลายตราสนิค้า รวมถึงสนิค้าน าเข้า ทัง้นี ้CPRD 

มีการประสานงานอย่างใกล้ชิดกบัผู้ผลิตและจดัจ าหน่ายสินค้าในตา่งประเทศเพื่อจดัหาสินค้าเพื่อ

ตอบสนองความต้องการของลกูค้าและขยายกลุม่สินค้าให้หลากหลายยิ่งขึน้ อีกทัง้ CPRD ได้สร้าง

ความสมัพนัธ์อนัดีกบัผู้ผลิตและจดัจ าหน่ายสินค้าในประเทศในการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ ๆ เพื่อ

เสริมคณุภาพของสนิค้าและสร้างความแตกตา่งในการแขง่ขนัของ CPRD   

• สินคา้อปุโภคบริโภคทีไ่ม่ใช่อาหาร – ประกอบด้วย ผลติภณัฑ์เพื่อสขุภาพและความงาม (แชมพ ูสบู่ 

ยาสฟัีน โลชัน่ เคร่ืองส าอาง ยา) ผลติภณัฑ์ในครัวเรือน (ผงซกัฟอก น า้ยาปรับผ้านุม่ น า้ยาล้างจาน 

น า้ยาท าความสะอาดพืน้ ยาฆ่าแมลง) กระดาษ (กระดาษช าระ กระดาษท าความสะอาดใน

ครัวเรือน กระดาษเช็ดหน้า ผ้าอนามยั และผ้าอ้อมผู้ ใหญ่) ผลิตภณัฑ์ส าหรับทารก (ผ้าอ้อมทารก 

และเคร่ืองใช้ส าหรับเด็กทารก) อาหารสตัว์เลีย้งและเคร่ืองใช้สตัว์เลีย้ง และผลิตภณัฑ์ส าหรับกิจ

ทางศาสนา โดย CPRD มุง่จ าหนา่ยสนิค้าหลากหลายชนิดภายใต้ตราสนิค้าชัน้น า ซึง่จดัซือ้โดยตรง

จากผู้ ผลิตทัง้หมด เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าร้านค้าปลีกทุกรูปแบบที่  CPRD 

ด าเนินงาน โดย CPRD มีการร่วมมือและความสมัพันธ์อันดีในหลายด้านกับผู้ ค้าสินค้าอุปโภค

บริโภคที่ไมใ่ช่อาหารระดบัโลกมากมายเพื่อสร้างคณุคา่ในผลติภณัฑ์และบริการแก่ลกูค้า 

• สินค้าทั่วไป — สินค้าทั่วไปประกอบด้วยสินค้ากลุ่มต่าง  ๆ  รวมถึงผลิตภัณฑ์ส าหรับบ้าน เช่น ของเล่น  

เคร่ืองเขียน อปุกรณ์กีฬา อปุกรณ์ในห้องน า้ เคร่ืองนอน เฟอร์นิเจอร์ กระเป๋า กลอ่งเก็บของพลาสติก อปุกรณ์

ท าครัว อุปกรณ์เก่ียวกบัรถยนต์ อุปกรณ์ไฟ สินค้าปรับปรุงบ้านที่ต้องประกอบและติดตัง้ด้วยตนเอง  (DIY) 

โดย CPRD วางจ าหน่ายสินค้าคณุภาพสงูส าหรับการใช้ในชีวิตประจ าวนั รวมถึงสินค้าชนิดตา่ง ๆ  ท่ีเป็นตรา

ยี่ห้อของร้าน (private label) ในกรณีที่ไม่มีตราสินค้าชัน้น าวางจ าหน่ายส าหรับสินค้าชนิดนัน้ ๆ ดังนัน้ 

CPRD จึงสามารถสร้างความแตกต่างและเพิ่มมลูค่าผลิตภณัฑ์ผ่านตรายี่ห้อของร้าน (private label) ทัง้นี ้

CPRD ยังมุ่งเน้นการจ าหน่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์ส าหรับการปรุงอาหารเพื่อให้สอดคล้องกับการจ าหน่าย

ผลติภณัฑ์อาหารโดยรวมของ CPRD และมีการปรับเพิ่มพืน้ท่ีจ าหนา่ยสนิค้าในร้านค้าเพื่อสร้างยอดขายให้มี

ประสิทธิภาพสงูสดุและตอบสนองต่อแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการจับจ่ายของผู้บริโภค ทัง้นี ้

สินค้าทัว่ไปยงัรวมถึงผลิตภณัฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้า เช่น โทรทศัน์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ (ตู้ เย็น เคร่ืองซกัผ้า) 

เคร่ืองใช้ไฟฟา้ขนาดเลก็ (หม้อหงุข้าว หม้อไฟฟา้ พดัลม เคร่ืองปรับอากาศ กาต้มน า้ เคร่ืองปิง้ขนมปัง เตารีด 

เคร่ืองดูดฝุ่ น เคร่ืองเป่าผม) นอกจากนี ้CPRD จะท าการร่วมมือกับกลุ่มทรูเพื่อจ าหน่ายโทรศัพท์มือถือ  

ซิมการ์ด อุปกรณ์ส าหรับโทรศัพท์ และผลิตภัณฑ์ส าหรับบ้านที่เก่ียวข้องกับอินเตอร์เน็ต เช่น หลอดไฟ

อจัฉริยะ ปลัก๊ไฟฟ้า และเคร่ืองควบคุมอุณหภูมิ และจะร่วมมือพฒันากับกลุ่มทรูในการให้บริการปรึกษา

สขุภาพทางไกล ซึง่ลกูค้าสามารถปรึกษากบัแพทย์ทางระบบออนไลน์ที่ร้านค้า 

• สรุาและยาสูบ – กลุม่ผลิตภณัฑ์สรุาและยาสบู ได้แก่ เบียร์ที่ผลิตในประเทศและน าเข้า ไวน์ และเหล้า และ

ผลติภณัฑ์ยาสบูหลากหลายประเภทส าหรับร้านค้าแตล่ะรูปแบบ 

• เสือ้ผา้ — สินค้าเสือ้ผ้า ได้แก่ เสือ้ผ้าส าหรับสวมใสป่ระจ าวนั โดยเน้นเสือ้ผ้าที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวนัและ

สวมใสส่บายส าหรับสมาชิกทกุคนในครอบครัว 

นอกจากการจ าหนา่ยตราสนิค้าของบคุคลภายนอกแล้ว CPRD ยงัมีผลติภณัฑ์กวา่ 1,000 รายการครอบคลมุ

ทกุกลุม่ผลติภณัฑ์ภายใต้ตรายี่ห้อของร้าน (private label) โดยแบง่ออกเป็นสามกลุม่ดงัตอ่ไปนี ้ 
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• “Lotus’s” – เป็นตราสินค้าเฉพาะหลกั (core brand) ของ CPRD ที่ใช้กับสินค้ากลุ่มต่าง ๆ ซึ่งเป็นสินค้า

คณุภาพสงูในราคาที่คุ้มคา่ 

• “คุ้มคา่” – เป็นตราสนิค้าเฉพาะระดบัพืน้ฐาน (entry-level brand) ส าหรับสนิค้าที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวนั ให้

ความประหยดัเหมาะสมกบัการใช้สอยในราคาที่คุ้มคา่ และ  

• “Prestigo” – เป็นตราสินค้าเฉพาะระดับพรีเมียม  (premium brand) ส าหรับสินค้าคุณภาพสูงในราคาที่

เหมาะสม โดยเฉพาะอยา่งยิ่งสนิค้ากลุม่อาหารและของใช้ในครัว 

ปัจจบุนั CPRD อยูร่ะหวา่งการปรับเปลีย่นจากตราสนิค้าของ “Tesco” ที่เคยใช้ในช่วงที่ยงัเป็นกิจการภายใต้ 

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

ปรับเปลี่ยนมาใช้ตราสินค้า “Lotus’s” กับผลิตภณัฑ์กลุ่มอาหารสด และ CPRD จะเร่ิมเปิดตวัแคมเปญส่งเสริมตรา

ยี่ห้อของร้าน (private label) ตราใหม่ในภาพรวมเพื่อสร้างความรับรู้ในตรายี่ห้อของร้าน (private label) ให้กับ

ผู้บริโภคในเดือนสิงหาคม 2564 และคาดวา่จะมีการปรับเปลีย่นสู่ตรายี่ห้อของร้าน (private label) ตราใหมอ่ยา่งเต็ม

รูปแบบกบักลุม่ผลติภณัฑ์ที่ไมใ่ช่อาหารภายในสิน้ปี 2564 นี ้

นอกจากนี ้CPRD ยงัมีการพฒันาตรายี่ห้อของร้าน (private label) ใหม่ ๆ ส าหรับสินค้ากลุม่อื่น ๆ เช่น ตรา 

“Momento” ส าหรับผลิตภณัฑ์ในบ้าน ตรา “Aliv” ส าหรับผลิตภณัฑ์สขุภาพและความงาม และตราสินค้า “MeStyle” 

ส าหรับผลติภณัฑ์เสือ้ผ้า  

ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2564 ยอดขายของผลิตภณัฑ์ตรายี่ห้อของร้าน (private label) คิดเป็น

มากกว่าร้อยละ 20.0 ของรายได้จากการขายของ CPRD ในประเทศไทย ทัง้นี ้ในการพฒันาผลิตภณัฑ์ตรายี่ห้อของ

ร้าน (private label) นัน้ CPRD จะเลือกกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดตลาดใหญ่ มีศักยภาพการเติบโตสูง มีตราสินค้า

หลากหลายส าหรับผลิตภณัฑ์ในตลาด และมีโอกาสในการที่ CPRD จะสร้างความโดดเด่นให้ผลิตภณัฑ์ในตรายี่ห้อ

ของร้าน (private label) 

CPRD วางแผนที่จะสร้างความแข็งแกร่งด้านคุณภาพของผลิตภณัฑ์ทัว่ไปของ  CPRD ในตลาดค้าปลีกใน

ประเทศไทย รวมถึงกลุม่ผลิตภณัฑ์อาหารเพื่อสขุภาพและสินค้าที่เก่ียวข้องกบัสขุภาพ เพื่อมุ่งจบักลุม่ลกูค้าที่หนัมา

สนใจเร่ืองสขุภาพเพิ่มมากขึน้ ทัง้นี ้CPRD ประสงค์จะรวมกลยทุธ์ด้านผลิตภณัฑ์กบัธุรกิจค้าปลกีในประเทศมาเลเซีย 

เพื่อให้มีการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ในตรายี่ห้อของร้าน (private label) ของ CPRD ข้ามตลาด และใช้แหล่งจัดหา

ผลิตภัณฑ์ร่วมกัน โดย CPRD มีเป้าหมายในการปรับผลิตภัณฑ์และกลุ่มผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยและประเทศ

มาเลเซียให้สอดคล้องกนั และใช้กลุม่ผลิตภณัฑ์ร่วมกนัโดยไม่กระทบต่อการตอบสนองต่อความต้องการเฉพาะของ

ลกูค้าในแตล่ะประเทศ 

ตารางตอ่ไปนีแ้สดงรายได้จากการค้าปลกีแบง่ตามชนิดของผลติภณัฑ์ในธุรกิจค้าปลกีของ CPRD ในประเทศ

ไทยส าหรับรอบระยะเวลาที่ระบ ุ 
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  ปีสิน้สุดวันท่ี 28 กุมภาพันธ์  

  2563  ร้อยละ  2564  ร้อยละ  

  (ยงัไม่ตรวจสอบ)  

  (หน่วย ล้านบาท ยกเวน้ทีเ่ป็นร้อยละ)  

รายได้จากการค้าปลีกในประเทศไทย           

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

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

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

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

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

รายได้จากการจดัส่งสินค้า และอ่ืน ๆ11 ...........   22  0.0  6  0.0  

รายได้จากการค้าปลีกรวมในประเทศไทย ..   172,163  100.0  163,583  100.0  

(หกัด้วย) รายได้อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจค้า

ปลีก12 ..............................................................   (837)    (621)    

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

ลูกคา้ธุรกิจคา้ปลีกในประเทศไทย  

ลกูค้าธุรกิจค้าปลกีในประเทศไทยของ CPRD มีความหลากหลายทัง้ช่วงอาย ุรายได้ และขนาดครัวเรือน โดย 

CPRD เห็นวา่จดุเดน่หลกัของ CPRD ในการดงึดดูลกูค้าได้แก่  

• ทศันคติของลกูค้าที่มีตอ่ผลติภณัฑ์ของ CPRD วา่เป็นผลติภณัฑ์ที่มีความคุ้มคา่คุ้มราคา  

• ความไว้วางใจที่ลกูค้ามีตอ่แบรนด์ของ CPRD เช่น ในปี 2564 CPRD ภายใต้แบรนด์ Lotus’s ได้รับการโหวต

ให้เป็นแบรนด์ร้านค้าสินค้าอปุโภคบริโภคที่ได้รับการไว้วางใจมากที่สดุเป็นล าดบัที่สองในประเทศไทยจาก

การส ารวจความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีตอ่ภาพลกัษณ์ของแบรนด์ โดยบริษัท อิปซอสส์ (ไทยแลนด์) จ ากดั  

• ความทุม่เทของ CPRD ในด้านการให้บริการลกูค้า และการมีสว่นร่วมในชมุชนท้องถ่ิน  

CPRD มีแผนที่จะใช้ประโยชน์จากจดุเดน่ดงักลา่วของ CPRD ในการเข้าถึงลกูค้าให้มากขึน้ โดยเฉพาะกลุม่

ลกูค้าที่มีอายนุ้อยลง 

CPRD มีการวิเคราะห์ข้อมลูลกูค้าแบบเจาะลกึเพื่อให้มีความเข้าใจถึงลกูค้าของ  CPRD มากขึน้ โดย CPRD 

ใช้ชุดข้อมลูที่มีความละเอียดซึ่งครอบคลมุการซือ้ของลกูค้ามากกว่า 600 ล้านรายการต่อปี จากลกูค้าที่เป็นสมาชิก

คลบัการ์ดเกือบ 9 ล้านราย CPRD ได้วา่จ้างผู้ให้บริการภายนอกที่มช่ืีอเสยีงและประสบการณ์สงูในการวเิคราะห์ข้อมลู

                                                      
11 โดยส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยรายได้จากการจดัส่งสินค้า 

12  รายได้อื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกบัธรุกิจค้าปลีกประกอบไปด้วยรายได้จากการฝากขาย รายได้จากการจดัส่งสินค้า และส่วนลดส าหรับพนกังานจาก

ธรุกิจค้าปลีกของ CPRD  
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ของลูกค้าเชิงวิทยาศาสตร์ โดยผู้ ให้บริการภายนอกดังกล่าวยังให้บริการเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ที่ทันสมัย และให้

ค าปรึกษาแก่ CPRD ในการท าความเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้า ตลอดจนแรงจูงใจในการจับจ่ าย และน าข้อมูล

ดงักล่าวมาพฒันาเป็นกลยทุธ์เพื่อคาดการณ์รูปแบบการจบัจ่ายของลกูค้าในอนาคต ทัง้นี ้CPRD สามารถใช้ข้อมลู

จากการวิเคราะห์ดงักลา่วเพื่อสร้างประสบการณ์ในการจบัจ่ายที่ลกูค้าพึงพอใจ เพื่อที่จะได้มาซึง่ลกูค้าใหมแ่ละรักษา

ลกูค้าเดิมไว้ รวมถึงในการคดัสรรผลิตภณัฑ์ส าหรับลกูค้า อีกทัง้ CPRD ยงัมีการวิเคราะห์ข้อมูลลกูค้าเพื่อก าหนด 

กลยทุธ์ด้านราคาและการสง่เสริมการขายที่สร้างคณุคา่ให้แก่ลกูค้าอีกด้วย   

ในการสร้างและรักษาความสมัพนัธ์กบัลกูค้า CPRD ได้น าเสนอรายการสมาชิกบตัรคลบัการ์ดเพื่อให้ลกูค้า

สะสมคะแนนในการจบัจ่ายที่ร้านค้าของ CPRD โดยข้อมลูจากการวิจยัพบวา่ลกูค้าที่เป็นสมาชิกคลบัการ์ดมีแนวโน้ม

การจับจ่ายสินค้ามากกว่าลกูค้าที่ไม่เป็นสมาชิกทัง้ในแง่มลูค่าการซือ้สินค้ารวมและปริมาณการซือ้สินค้าแต่ละครัง้   

ณ วนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2564 CPRD มีสมาชิกคลบัการ์ดราว 16 ล้านรายในประเทศไทย โดยในจ านวนนีม้ากกวา่ร้อย

ละ 50 เป็นสมาชิกที่มีการจบัจ่ายสินค้าอยู่เป็นประจ า (active user) นอกจากนี ้CPRD ยงัมีคลบัการ์ดแอพพลิเคชั่น 

(application) ส าหรับสมาชิกเพื่อใช้แทนบตัรคลบัการ์ด และให้ข้อมลูแก่สมาชิกทัง้คปูองสว่นลดเฉพาะสมาชิก และ

รายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ แอพพลิเคชั่น (application) ดงักล่าว ยงัสามารถใช้เป็นสื่อในการสื่อสารโดยตรงกบั

ลกูค้า และ CPRD ยงัคงพฒันารายละเอียดอื่น ๆ ในคลบัการ์ดแอพพลิเคชั่นเพื่อความสะดวกในการใช้งานของลกูค้า 

สทิธิประโยชน์ที่เพิ่มขึน้ เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของลกูค้าผู้ใช้งานแตล่ะคน โดยมีการเปิดตวัโปรแกรมสมาชิก

ใหม ่(loyalty scheme) ไปพร้อม ๆ กบัการปรับแบรนด์ Lotus’s  

ระบบการกระจายสินค้าและเครือข่ายงานดา้นโลจิสติกส์ (distribution and logistics network) ของธุรกิจค้าปลีกใน

ประเทศไทย  

ปัจจยัหลกัในกลยทุธ์ค้าปลีกของ CPRD คือการปรับปรุงระบบงานหว่งโซอ่ปุทาน (supply chain) ระบบการ

กระจายสนิค้าและเครือขา่ยงานด้านโลจิสติกส์ (distribution and logistics network) ของ CPRD ให้เกิดประสทิธิภาพ

สูงสุด ซึ่งจะช่วยบริหารจัดการให้ระดับสินค้าคงคลงัในร้านค้าทัง้หมดอยู่ในระดบัที่เพียงพอและเหมาะสม ท าให้

ผลิตผลและสินค้าที่เน่าเสียได้ยงัคงมีความสดใหม่และด ารงคุณภาพสงูสดุไว้ได้ และท าให้ CPRD สามารถน าเสนอ

สนิค้าที่คุ้มคา่คุ้มราคาตอ่ลกูค้าโดยยงัสามารถคงรักษาอตัราก าไรไว้ได้  
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ระบบงานห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) เร่ิมจากการขนส่งสินค้าของผู้ ผลิตและจัดจ าหน่ายสินค้าของ 

CPRD โดย DHL และ Linfox ซึ่งเป็นบริษัทโลจิสติกส์ระหว่างประเทศที่ให้บริการหน่วยรถบรรทุกสินค้า ไปยงัศูนย์

กระจายสินค้าที่ใช้เทคโนโลยีที่ทนัสมยัของ CPRD เพื่อคดัแยกและกระจายสินค้าไปยงัร้านค้าของ CPRD เนื่องจาก

การขยายตวัอย่างรวดเร็วของยอดขายทางช่องทางออนไลน์ CPRD ก าหนดให้ศนูย์กระจายสินค้าบางแห่งท าหน้าที่

จัดเก็บและกระจายสินค้าออนไลน์โดยตรง CPRD ยังใช้ประโยชน์จากเครือข่ายร้านค้าที่มีอยู่ทั่วประเทศในการ

จ าหน่ายและจัดส่งสินค้าออนไลน์จากร้านค้าสู่ผู้ ซือ้ปลายทางโดยตรง (last-mile delivery) ท าให้ CPRD มีความ

ได้เปรียบเชิงแขง่ขนัเหนือคูแ่ขง่ค้าปลกีทางออนไลน์อื่น ๆ  

CPRD ยังมุ่งพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานของระบบการกระจายสินค้าและเครือข่ายงานด้าน  

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

ระบบงานโลจิสติกส์แบบ “HLE Hub & Spoke” ส าหรับการจดัสง่สนิค้าถึงบ้านของลกูค้า โดยระบบนีจ้ะก าหนดให้ร้าน

ไฮเปอร์มาร์เก็ตบางแหง่นอกเหนือจากศนูย์กระจายสนิค้าท าหน้าที่เป็นศนูย์จดัเก็บสนิค้าประเภทเคร่ืองใช้ไฟฟา้ขนาด

ใหญ่ (white goods) และเมื่อมีการสัง่ซือ้จะมีการจดัจ้างผู้ ให้บริการภายนอกเข้ารับสินค้าและจดัสง่ให้ลกูค้าโดยตรง 

ระบบงานนีช้่วยให้ CPRD เพิ่มขีดความสามารถในการจดัสง่สินค้าและช่วยสนบัสนนุกลยทุธ์ขยายธุรกิจค้าปลีกผา่น

ช่องทางออนไลน์ของ CPRD นอกจากนี ้CPRD ยังใช้ระบบงานโลจิสติกส์แบบ “Bakery Hub & Spoke” ส าหรับ

ผลิตภณัฑ์เบเกอร่ี โดยก าหนดให้ร้านไฮเปอร์มาร์เก็ต 6 แห่งของ CPRD เป็นศนูย์ผลิตสินค้าเบเกอร่ี ซึ่งจะมีเชฟด้าน 

เบเกอร่ีและพนกังานสนบัสนนุอยู่ในไฮเปอร์มาร์เก็ตดงักล่าว และจะท าการขนสง่สินค้าเบเกอร่ีโดยตรงไปยงัร้านค้า  

อื่น ๆ ของ CPRD โดยไม่ต้องผ่านศนูย์กระจายสินค้า ซึ่งเป็นระบบงานที่ช่วยปรับปรุงคณุภาพของผลิตภณัฑ์เบเกอร่ี 

และลดการเนา่เสยีของสนิค้า  

ณ วนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2564 CPRD มีศนูย์กระจายสินค้า 8 แห่งในประเทศไทย มีพืน้ที่อาคารรวมประมาณ 

277,000 ตร.ม. และมีอตัราการกระจายสินค้าออกประมาณ 950,000 ลงัต่อวนั และศนูย์กระจายสินค้าออนไลน์หนึง่

แห่งซึ่งมีพืน้ที่อาคาร 10,364 ตร.ม.และมีอตัราการกระจายสินค้าออกประมาณ 200 ค าสัง่ซือ้ต่อวนั ตารางต่อไปนี ้

แสดงถึงรายละเอียดหลกัของศนูย์กระจายสนิค้าและศนูย์กระจายสนิค้าออนไลน์ของ CPRD 

ศูนย์กระจายสินค้า ที่ตัง้และรายละเอียด พืน้ที่อาคาร  
(ตร.ม.) 

ประมาณการก าลังการ
กระจายสินค้าออก 

อัตราประมาณการการใช้
ประโยชน์เฉล่ีย 
(approximate average 
warehouse capacity 
utilisation) ส าหรับปี
สิน้สุดวันที่ 28 
กุมภาพันธ์ 2564 

ระดับภาค 
  

 

ศนูย์ SRP – ศนูย์กระจายสนิค้าแบบอณุหภมูิ

ปกติภาคเหนือ 

(SRP Hub – North Regional Ambient Hub) 

5,800 19,000 ลงัตอ่วนั 70% 

ศนูย์ SKP – ศนูย์กระจายสนิค้าอาหารสด

ภาคเหนือ 

(SKP Hub – North Regional Fresh Hub) 

1,450 11,000 ลงัตอ่วนั 85% 

ศนูย์ SK RDC – ศนูย์กระจายสนิค้าแบบ

อณุหภมูิปกติภาคกลาง 

(SK RDC – Central Regional Ambient DC) 

33,700 222,000 ลงัตอ่วนั 75% 
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ศูนย์กระจายสินค้า ที่ตัง้และรายละเอียด พืน้ที่อาคาร  
(ตร.ม.) 

ประมาณการก าลังการ
กระจายสินค้าออก 

อัตราประมาณการการใช้
ประโยชน์เฉล่ีย 
(approximate average 
warehouse capacity 
utilisation) ส าหรับปี
สิน้สุดวันที่ 28 
กุมภาพันธ์ 2564 

ศนูย์ KKRDC – ศนูย์กระจายสนิค้าแบบ

อณุหภมูิปกติและอาหารสดภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 

(KKRDC – Northeast Regional Ambient + 

Fresh DC) 

51,990 อณุหภมูิปกติ – 

130,000 ลงัตอ่วนั 

อาหารสด – 42,000 ลงั

ตอ่วนั 

80% 

ศนูย์ LLKRDC – ศนูย์กระจายสนิค้าอาหารสด

ภาคกลาง 

(LLKRDC – Central Regional Fresh DC) 

35,000 88,000 ลงัตอ่วนั 50% 

ศนูย์ SRRDC – ศนูย์กระจายสนิค้าแบบ

อณุหภมูิปกติและอาหารสดภาคใต้ 

(SRRDC – South Regional Ambient + 

Fresh DC) 

51,990 อณุหภมูิปกติ – 65,000 

ลงัตอ่วนั 

อาหารสด – 20,000 ลงั

ตอ่วนั 

50% 

ระดับประเทศ 
   

ศนูย์ WN NDC – ศนูย์กระจายสนิค้าแบบ

อณุหภมูิปกติระดบัประเทศ 

(WN NDC – National Ambient DC) 

58,347 192,000 ลงัตอ่วนั 75% 

ศนูย์กระจายสนิค้าออนไลน์ 

(Online Fulfilment Centre) 

10,364 200 ค าสัง่ซือ้ตอ่วนั 70% 

ศนูย์ BBTDC – ศนูย์กระจายสนิค้าแบบ

อณุหภมูิปกติระดบัประเทศ 

(BBTDC – National Ambient DC) 

29,000 161,000 ลงัตอ่วนั 80% 

 

ศูนย์กระจายสินค้าของ CPRD ในประเทศไทย ติดตัง้เทคโนโลยีด้านโลจิสติกส์ที่ทนัสมยั เช่น เคร่ืองหยิบ

สินค้า single pick แบบกึ่งอตัโนมตัิ และเคร่ืองหยิบสินค้าตามจ านวนไฟที่ขึน้แบบอตัโนมตัิ (pick-to-light) สว่นร้าน

ไฮเปอร์มาร์เก็ตแตล่ะแหง่ของ CPRD จะมีห้องเก็บสนิค้าที่มีขนาดห้องเฉลีย่ 200-300 ตร.ม.  

CPRD จัดจ้าง DHL และ Linfox ซึ่งเป็นบริษัทผู้ ให้บริการด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศเพื่อให้บริการและ

ด าเนินงานหนว่ยรถบรรทกุสนิค้าและระบบงานโลจิสติกส์ส าหรับธุรกิจค้าปลกีของ CPRD ในประเทศไทย 

นอกจากการให้บริการขนสง่และจดัเก็บสินค้าส าหรับร้านค้าปลีกของ CPRD แล้ว CPRD ยงัให้บริการระบบ

การกระจายสินค้าและเครือข่ายงานด้านโลจิสติกส์ (distribution and logistics network) แก่บุคคลภายนอก ซึ่ง

รวมถึงการให้เชา่พืน้ท่ีคลงัสนิค้า บริการขนถ่ายสนิค้าผา่นศนูย์ (cross docking) การขนสง่ผลติภณัฑ์ การสง่สนิค้าคนื

ผู้ผลติสนิค้า และบริการจดัการการขนสง่สนิค้า  
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ผูผ้ลิตและจดัจ าหน่ายสินคา้ส าหรบัธุรกิจคา้ปลีกในประเทศไทย 

ธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทยของ CPRD มีการจดัซือ้สินค้าโดยตรงจากผู้ผลิตสินค้าแบรนด์ต่าง ๆ หลายราย 

ทัง้นี ้CPRD มีการประสานงานร่วมกบัผู้ผลิตและจัดจ าหน่ายสินค้าเพื่อให้ระบบงานห่วงโซ่อปุทาน (supply chain) 

ตัง้แตต้่นทางถึงปลายทางมีประสทิธิภาพ ท าให้ CPRD สามารถน าเสนอผลติภณัฑ์ที่มีคณุภาพในราคาที่คุ้มคา่ส าหรับ

ลูกค้าของ CPRD ผู้ จัดซือ้สินค้าของ CPRD ทุกรายได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง และ CPRD ปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณธุรกิจเพื่อให้การติดตอ่กบัผู้ผลิตและจดัจ าหน่ายสินค้าเป็นไปตามหลกัจริยธรรมและกฎหมาย ทัง้นี ้การ

แพร่ระบาดของ COVID-19 สร้างแรงกดดนัในการจดัหาสินค้าอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ท าให้เกิดการหยดุชะงกั

และความล่าช้าในการผลิตและจัดหาสินค้า ซึ่งได้ส่งผลกระทบและอาจจะส่งผลกระทบต่อไปในอนาคตกับการ

เคลือ่นไหวและการมีอยูข่องสนิค้าหลายชนิด  

ธุรกิจบริหารพืน้ที่เช่าในศูนย์การค้าของ CPRD ในประเทศไทย  

ธุรกิจบริหารพืน้ที่เช่าในศูนย์การค้าของ CPRD ในประเทศไทย ประกอบด้วย การบริหารอาคารและ

ด าเนินงานศนูย์การค้าและร้านค้าปลีกของ CPRD ตลอดจนท าหน้าที่เป็นผู้จดัการทรัพย์สินของศนูย์การค้าที่กองทนุ

รวม LPF เป็นเจ้าของซึง่ CPRD ถือหนว่ยลงทนุจ านวนร้อยละ 25 ในกองทนุรวมดงักลา่วผา่นบริษัทยอ่ย Ek-Chai  

ศูนย์การคา้ของ CPRD ในประเทศไทย   

ธุรกิจบริหารพืน้ที่เช่าในศูนย์การค้าของ CPRD ในประเทศไทย (ยกเว้นการปฏิบตัิหน้าที่ในฐานะผู้จัดการ

ทรัพย์สินของกองทนุรวม LPF) มีการบริหารพืน้ที่เช่าในศูนย์การค้าสามประเภทเพื่อให้บริการกลุม่ลกูค้ากลุม่ต่าง ๆ 

ดงันี ้ 

• ศูนย์การค้าส าหรับครอบครัว (Family Malls) ได้แก่ ศูนย์การค้าขนาดใหญ่มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็น

ครอบครัว ซึง่ให้บริการด้านการจบัจ่ายใช้สอยและกิจกรรมบนัเทิงอื่น ๆ หลายชนิด ผู้ เช่าหลกัของศนูย์การค้า

ประเภทนี ้ได้แก่ ร้านอาหาร ร้านเสือ้ผ้าแฟชั่น ผู้ ให้บริการทางการเงิน และผู้ เช่าที่ให้บริการด้านกิจกรรม

เก่ียวกับความบันเทิงและบริการอื่น ๆ โดยปกติศูนย์การค้าประเภทนีข้อง CPRD มีพืน้ที่ให้เช่าสทุธิถาวร 

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

เช่าในศนูย์การค้าแบบ Family Malls จ านวน 12 แห่งในประเทศไทย (ไม่รวมศนูย์การค้าส าหรับครอบครัวที่

ลงทุนโดยกองทุนรวม LPF จ านวน 11 แห่ง) มีพืน้ที่ให้เช่าสุทธิถาวร (permanent net lettable area) รวม

ประมาณ 136,000 ตร.ม.  

• ศูนย์การค้าชุมชน (Neighbourhood Malls) ได้แก่ ศูนย์การค้าขนาดกลางส าหรับลกูค้าให้แวะมาจับจ่าย

สินค้าได้สะดวกและรวดเร็ว โดยเฉพาะสินค้าประเภทอาหาร โดยพืน้ที่เช่าในศูนย์การค้าประเภทนี ้

ประกอบด้วยร้านอาหาร ร้านเคร่ืองดื่ม และร้านอาหารจานดว่นหลายประเภท (grab & go) แม้วา่พืน้ท่ีเช่าใน

ศูนย์การค้าประเภทนีจ้ะมีขนาดเล็กกว่าพืน้ที่เช่าในศูนย์การค้าส าหรับครอบครัว (Family Malls) แต่ก็มี

ร้านค้าที่เก่ียวข้องกบักิจกรรมความบนัเทิงส าหรับครอบครัว รวมถึงร้านเสือ้ผ้าแฟชัน่ และร้านค้าที่ให้บริการ

ทางการเงินและบริการอื่น ๆ เช่นเดียวกนั โดยปกติศนูย์การค้าชุมชน (Neighbourhood Malls) ของ CPRD  

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

กุมภาพนัธ์ 2564 CPRD บริหารพืน้ที่เช่าในศนูย์การค้าชุมชน (Neighbourhood Malls) จ านวน 85 แห่งใน

ประเทศไทย (ไม่รวมศนูย์การค้าชมุชนที่ลงทนุโดยกองทนุรวม LPF จ านวน 11 แห่ง) มีพืน้ที่ให้เช่าสทุธิถาวร 

(permanent net lettable area) รวมประมาณ 444,000 ตร.ม.   
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• ศูนย์การค้า Service Malls ได้แก่ ศูนย์การค้าที่มีขนาดเล็กลงมา เน้นพืน้ที่การจับจ่ายแบบครบครันในจุด

เดียว (one-stop) เนื่องจากศนูย์การค้าประเภทนีม้ีขนาดเลก็ จึงเน้นการจ าหนา่ยสนิค้าและบริการท่ีต้องใช้ใน

ชีวิตประจ าวนั รวมถึงมีร้านอาหาร ร้านให้บริการต่าง ๆ ที่ใช้ประจ าวนั ร้านจ าหน่ายเสือ้ผ้า และพืน้ที่เล่น

ส าหรับเด็ก โดยปกติศูนย์การค้าแบบ Service Malls ของ CPRD มีพืน้ที่ให้เช่าสุทธิถาวร(permanent net 

lettable area) ไม่เกิน 2,000 ตร.ม. ณ ทัง้นี  ้ณ วันที่  28 กุมภาพันธ์ 2564 CPRD บริหารพืน้ที่ เช่าใน

ศนูย์การค้าแบบ Service Malls จ านวน 99 แห่งในประเทศไทย (ไม่รวมศนูย์การค้า Service Malls ที่ลงทนุ

โดยกองทนุรวม LPF จ านวน 1 แห่ง) มีพืน้ที่ให้เช่าสทุธิถาวร (permanent net lettable area) รวมประมาณ 

135,000 ตร.ม.  

CPRD เลือกท าเลที่ตัง้ศนูย์การค้าในที่พืน้ที่ที่เหมาะสมทัว่ประเทศไทย เพื่อให้ครอบคลมุพืน้ที่ให้บริการและ

เข้าถึงลูกค้าได้มากที่สดุเท่าที่จะท าได้ ศูนย์การค้าแต่ละแห่งจะมีร้านไฮเปอร์มาร์เก็ตของ  CPRD เป็นร้านค้าหลกั 

ศนูย์การค้าสว่นใหญ่ของ CPRD ตัง้อยู่ในพืน้ที่ตอนกลางและเขตปริมณฑลของกรุงเทพ รวมถึงในจงัหวดัใหญ่ ๆ ใน

ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ของประเทศไทย ทัง้นี ้ณ วนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2564 ศนูย์การค้าของ 

CPRD ที่ตัง้อยูบ่นที่ดินท่ี CPRD มีกรรมสทิธ์ิมีประมาณร้อยละ 31 ของจ านวนศนูย์การค้าของ CPRD ทัง้หมด 

โครงการเกี่ยวกบัธุรกิจบริหารพืน้ทีเ่ช่าในศูนย์การคา้ 

CPRD มีการคดัเลือกท าเลที่ตัง้ที่เหมาะสมส าหรับศนูย์การค้าแห่งใหม่ทัว่ประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยใช้

หลกัเกณฑ์การพิจารณาดงัตอ่ไปนี ้

• เป็นพืน้ท่ีที่มีประชากรอาศยัอยูจ่ านวนมากและหนาแนน่ 

• เป็นท าเลที่โดดเดน่ และสามารถเพิ่มจ านวนลกูค้าที่เข้าศนูย์การค้าได้ 

• สามารถเข้าถึงถนนหลกัและระบบขนสง่มวลชนได้ และ 

• มีพืน้ท่ีขนาดใหญ่ส าหรับใช้เป็นท่ีจอดรถและมีระบบโครงสร้างพืน้ฐานท่ีดี 

CPRD มีโครงการตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการบริหารพืน้ท่ีเช่าในศนูย์การค้าของ CPRD ดงันี ้ 

• โครงการพฒันาศูนย์การคา้ในอนาคต ได้แก่ การพฒันาศนูย์การค้าที่ให้บริการแบบผสมผสาน (mixed-use) 

เป็นศนูย์การค้าชมุชนท่ีตอบสนองความต้องการของลกูค้าด้วยการจ าหนา่ยสินค้าผา่นช่องทางออนไลน์ และ

มีบริการจัดส่งสินค้า ทัง้นี  ้CPRD ยังมุ่งแสวงหาแนวทางในการปรับปรุงและเพิ่มความพึงพอใจแก่ลกูค้า

ผู้ ใช้บริการศนูย์การค้าที่จะพฒันาขึน้ในอนาคต เช่น การเสนอสินค้าและบริการที่มีความหลากหลายมากขึน้ 

การร่วมมือกบัพนัธมิตรทางธุรกิจ และการท าการตลาดที่ปรับเฉพาะส าหรับลกูค้าแตล่ะกลุม่   

• การปรบัการจดัวางพืน้ทีเ่ช่าในศูนย์การคา้ใหไ้ดป้ระโยชน์สูงสดุ ได้แก่ การใช้พืน้ท่ีที่ไมไ่ด้ใช้ประโยชน์ และจดั

วางพืน้ท่ีการให้บริการท่ีมีความตอ่เนื่องระหวา่งพืน้ท่ีเช่าในศนูย์การค้ากบัพืน้ท่ีของร้านไฮเปอร์มาร์เก็ต 

• การใช้พืน้ที่ให้ได้ประโยชน์สูงสดุ ได้แก่ การเพิ่มสดัสว่นพืน้ที่ส าหรับการจ าหน่ายอาหารในศนูย์การค้า โดย

น าเสนอรายการสินค้าอาหารให้มีความสมดลุระหวา่งแบรนด์ที่เป็นท่ีรู้จกัในวงกว้าง (Mass Market) แบรนด์

ส าหรับตลาดเฉพาะ (Niche) หรือแบรนด์สินค้าอาหารแบบดัง้เดิม เพื่อปรับเปลี่ยนศูนย์การค้าสู่การเป็น

จุดหมายของผลิตภณัฑ์อาหาร (food destination) เพื่อเพิ่มปริมาณและอตัราการเข้าพืน้ที่เช่าในศนูย์การค้า

ของลกูค้า  
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• การปรับปรุงศูนย์อาหาร ได้แก่ การปรับปรุงและตกแต่งศูนย์อาหารในศูนย์การค้า และจัดขนาดพืน้ที่

ให้บริการของศนูย์อาหารให้เหมาะสม น าเสนอแบรนด์และบริการใหมอ่ื่น ๆ เช่น ครัวอาหารออนไลน์ (cloud 

kitchen) เพื่อสร้างความพอใจแก่ผู้ใช้บริการศนูย์อาหาร 

• การปรบัปรุงบริการดิจิตอล (digital experience) ได้แก่ การน าโครงสร้างพืน้ฐาน IT มาใช้สนบัสนนุการช าระ

เงินแบบดิจิตอลส าหรับลกูค้า เพื่อสร้างความพงึพอใจในการใช้บริการของลกูค้า 

• การบริหารผูเ้ช่าประเภทต่าง ๆ ใหมี้ความเหมาะสม ได้แก่ การคดัเลอืกและดงึตวัผู้ เช่าพืน้ท่ีศนูย์การค้าที่เป็น

ร้านอาหารและผู้ ให้บริการอื่นที่มีคุณภาพ โดยเน้นไปที่แบรนด์หรือแฟรนไชส์ที่เป็นที่รู้จักในวงกว้าง และ

น าเสนอบรรยากาศและภาพลกัษณ์ใหม่ภายในศนูย์การค้า โดยมีผู้ เช่าพืน้ที่ศนูย์การค้าที่หลากหลายและ

เหมาะสม 

• การปรับปรุงบริการด้านสขุภาพและความงาม ได้แก่ การคดัเลือกผู้ เช่าพืน้ที่ศนูย์การค้า และการใช้พืน้ที่ใน

ศูนย์การค้าเพื่อบริการด้านสุขภาพและความงาม เพื่อตอบสนองต่อความต้องการและความช่ืนชอบที่

เปลีย่นแปลงไปของผู้บริโภค  

CPRD ยงัใช้กลยทุธ์ตา่ง ๆ ในการเร่งฟืน้ฟธูุรกิจบริหารพืน้ท่ีเช่าในศนูย์การค้าของ CPRD จากผลกระทบจาก

การแพร่ระบาดของ COVID-19 ดงันี ้

• การลงทนุจดัท าช่องทางจดัจ าหน่ายออนไลน์และการจดัสง่สินค้าออนไลน์ส าหรับลกูค้าของศนูย์การค้า และ

ด าเนินการให้ผู้ เช่า (ทัง้ผู้ เช่าที่ด าเนินการร้านอาหารและที่ไม่ได้ด าเนินการธุรกิจร้านอาหาร) เข้าสู่ระบบ

การค้าออนไลน์ของ CPRD และ 

• การคดัเลือกผู้ เช่าพืน้ท่ีรายใหมเ่พื่อทดแทน หรือลดจ านวนของกลุม่ผู้ เช่าพืน้ที่ปัจจบุนัท่ีได้รับผลกระทบอยา่ง

รุนแรงจาก COVID-19 เช่น การเปลี่ยนพืน้ที่กิจกรรมบันเทิงและโรงภาพยนตร์ เป็นพืน้ที่ส าหรับผู้ เช่าที่

ให้บริการสนิค้าและบริการท่ีเก่ียวกบับ้านและฟิตเนส เป็นต้น 

การลงทนุและการใหบ้ริการแก่กองทนุรวม LPF  

CPRD ถือหนว่ยลงทนุร้อยละ 25 ของกองทนุรวม LPFผา่นบริษัทยอ่ย Ek-Chai ท าให้ CPRD เป็นผู้ ถือหน่วย

ลงทุนรายใหญ่ที่สุดของกองทุนรวม LPF ซึ่งเป็นกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย โดยกองทุนรวม LPF เป็นเจ้าของศนูย์การค้าภายใต้แบรนด์ CPRD 23 แห่งทัว่ประเทศไทย นอกจากนี ้

CPRD ยงัมีการเข้าท าสญัญากบักองทนุรวม LPFเพื่อให้ CPRD เป็นผู้จดัการทรัพย์สนิของกองทนุรวม LPF อีกด้วย 

ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2564 พอร์ตการลงทนุของกองทนุรวม LPF ประกอบด้วยศนูย์การค้าส าหรับครอบครัว 

(Family Malls) 11 แห่ง ศูนย์การค้าชุมชน (Neighbourhood Malls) 11 แห่ง และศูนย์การค้าแบบ Service Malls 

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

(occupancy rate) เฉลีย่ร้อยละ 97   

CPRD ในฐานะผู้จดัการทรัพย์สินของกองทนุรวม LPF และในฐานะผู้ ถือหน่วยลงทนุร้อยละ 25 ของกองทนุ

รวม LPF ผา่นบริษัทยอ่ย Ek-Chai ได้รับรายได้จากกองทนุรวม LPF สองทางดงัตอ่ไปนี ้

• ค่าธรรมเนียมผู้จัดการทรัพย์สิน  — ในฐานะผู้ จัดการทรัพย์สินของกองทุนรวม LPF  CPRD จัดเก็บ

ค่าธรรมเนียมสี่ประเภทจากกองทุนรวม LPF ในส่วนที่เก่ียวกับการให้บริการในส่วนของศูนย์การค้าของ

กองทนุรวม LPF ได้แก่ รายได้การจดัเก็บค่าเช่า ค่าธรรมเนียมการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ ค่าธรรมเนียมการ
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บริหารพิเศษ (incentive fee) และคา่นายหน้า ทัง้นี ้CPRD ได้รับคา่ธรรมเนียมในฐานะผู้จดัการทรัพย์สนิเป็น

รายเดือน โดยค านวณจากดชันีบง่ชีผ้ลการด าเนินงานตา่ง ๆ ของศนูย์การค้าของกองทนุรวม LPF ได้แก่ สว่น

แบ่งรายได้จากการจดัเก็บค่าเช่าของรายได้สทุธิรายปีจากศูนย์การค้าของกองทุนรวม LPF ในอตัราไม่เกิน

ร้อยละ 3 ค่าธรรมเนียมการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.3 ของมูลค่าสินทรัพย์สทุธิของ

กองทนุรวม LPF คา่ธรรมเนียมการบริหารพิเศษ (incentive fee) ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 2.35 ของรายได้สทุธิ

รายปีจากศนูย์การค้าของกองทนุรวม LPF  

• เงินปันผล — CPRD ได้รับเงินปันผลในฐานะผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม LPF ตามสดัสว่นการถือหน่วย

ลงทนุ ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลของกองทนุรวม LPF จะจ่ายในอตัราไมน้่อยกวา่ร้อยละ 90 ของรายได้สทุธิจาก

การลงทนุรายไตรมาส ทัง้นี ้CPRD ได้รับเงินผลปันสีค่รัง้ตอ่ปี 

ผูเ้ช่าของศูนย์การคา้ในประเทศไทย  

CPRD มีผู้ เช่าหลายประเภทในศนูย์การค้าของ CPRD ในประเทศไทย โดยสามารถแบง่ผู้ เช่าได้เป็นสีป่ระเภท

โดยหลกั ดงันี ้ 

• ผูเ้ช่าถาวร — ผู้ เช่าในกลุม่นีท้ าสญัญาเช่าที่มีระยะเวลามากกวา่หนึง่ปีโดยจ่ายคา่เช่ารายเดือนในอตัราคงที่  

หรือจ่ายค่าเช่าในอตัราแปรผันตามยอดขาย (ทัง้ในรูปแบบที่มีและไม่มีการรับประกันค่าเช่าขัน้ต ่า) ทัง้นี ้

ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2564 รายได้ของ CPRD จากผู้ เช่าประเภทนีม้ีจ านวน 5,998 ล้านบาท  

• ผู้เช่าชั่วคราว — ผู้ เช่าชั่วคราวท าสญัญาเช่าที่มีระยะเวลาน้อยกว่าหนึ่งปี และมีอตัราการเปลี่ยนผู้ เช่าสงู  

ซึ่งท าให้ CPRD สามารถปรับการน าเสนอสินค้าและบริการใหม่ ๆ  ตามความต้องการของลกูค้าได้ ผู้ เช่ากลุม่

นีจ้ะตัง้ร้านเป็นแผงลอย หรือเป็นร้านขนาดเล็ก ทัง้นี  ้ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2564 รายได้ของ 

CPRD จากผู้ เช่าชัว่คราวมีจ านวน 1,433 ล้านบาท  

• ศูนย์อาหาร — CPRD ท าสญัญาบริการกับผู้ รับสิทธิด าเนินการศูนย์อาหารในศูนย์การค้าของ  CPRD โดย

สญัญาเช่ามีระยะเวลาเฉลีย่หนึง่ปี ศนูย์อาหารเป็นจดุที่ช่วยรักษาปริมาณลกูค้าที่เข้าใช้บริการในศนูย์การค้า

และผู้ เช่ารายอื่นของศนูย์การค้า เนื่องจากลกูค้านิยมไปศนูย์การค้าเพื่อรับประทานอาหารท่ีศนูย์อาหารซึง่มี

ราคาเหมาะสม ทัง้นี ้ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2564 รายได้ของ CPRD จากผู้ เช่ากลุม่นีม้ีจ านวน 

611 ล้านบาท 

ผู้ เช่าถาวรสร้างกระแสรายได้ที่มัน่คงให้กบัศนูย์การค้า ดงันัน้ ผู้ เช่ากลุม่นีจ้ึงเป็นสว่นส าคญัต่อความส าเร็จ

ของธุรกิจบริหารพืน้ที่เช่าในศนูย์การค้าของ CPRD โดยในประเทศไทย ระยะเวลาการเช่าโดยเฉลี่ยของผู้ เช่าถาวรซึง่

รวมถึงร้านไฮเปอร์มาร์เก็ตของ CPRD ซึ่งเป็นกลุม่ผู้ เช่าถาวรที่ใหญ่ที่สดุ อยู่ที่ประมาณ 3 ปี โดยผู้ เช่าหลกัรายใหญ่มี

ระยะเวลาการเช่าเฉลีย่สงูถึง 30 ปี ทัง้นี ้ผู้ เช่าถาวรของ CPRD ยงัสามารถแบง่ประเภทได้ดงันี ้  

• ธุรกิจการเงิน — ผู้ เช่ากลุม่นีค้ิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 5 ของพืน้ที่ให้เช่าสทุธิถาวรที่ได้มีการปลอ่ยเช่า 

(occupied permanent net lettable area) ของศนูย์การค้าของ CPRD ในประเทศไทย ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 

2564 และคิดเป็นประมาณร้อยละ 16 ของรายได้จากผู้ เช่าถาวรในประเทศไทยของ CPRD ส าหรับรอบปี

สิน้สดุวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2564     

• ธุรกิจบริการและเทคโนโลยี — ผู้ เช่ากลุม่นีค้ิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 9 ของพืน้ที่ให้เช่าสทุธิถาวรที่ได้มี

การปล่อยเช่า (occupied permanent net lettable area) ของศูนย์การค้าของ CPRD ในประเทศไทย ณ 
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วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 และคิดเป็นประมาณร้อยละ 17 ของรายได้จากผู้ เช่าถาวรในประเทศไทยของ 

CPRD ส าหรับรอบปีสิน้สดุวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2564    

• ธุรกิจอาหาร — ผู้ เช่ากลุม่นีค้ิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 23 ของพืน้ที่ให้เช่าสทุธิถาวรที่ได้มีการปลอ่ยเช่า 

(occupied permanent net lettable area) ของศนูย์การค้าของ CPRD ในประเทศไทย ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 

2564 และคิดเป็นประมาณร้อยละ 24 ของรายได้จากผู้ เช่าถาวรในประเทศไทยของ CPRD ส าหรับรอบปี

สิน้สดุวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2564    

• ธุรกิจเสือ้ผา้ — ผู้ เช่ากลุม่นีค้ิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 11 ของพืน้ที่ให้เช่าสทุธิถาวรที่ได้มีการปลอ่ยเช่า 

(occupied permanent net lettable area) ของศนูย์การค้าของ CPRD ในประเทศไทย ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 

2564 และคิดเป็นประมาณร้อยละ 20 ของรายได้จากผู้ เช่าถาวรในประเทศไทยของ CPRD ส าหรับรอบปี

สิน้สดุวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2564   

• ธุรกิจความงามและความบนัเทิง — ผู้ เช่ากลุม่นีค้ิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 8 ของพืน้ท่ีให้เช่าสทุธิถาวรที่

ได้มีการปลอ่ยเช่า (occupied permanent net lettable area) ของศนูย์การค้าของ CPRD ในประเทศไทย ณ 

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 และคิดเป็นประมาณร้อยละ 11 ของรายได้จากผู้ เช่าถาวรในประเทศไทยของ 

CPRD ส าหรับรอบปีสิน้สดุวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2564    

• ผูเ้ช่าหลกัและพืน้ที่นอกอาคาร — ผู้ เช่ากลุม่นีค้ิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 44 ของพืน้ท่ีให้เช่าสทุธิถาวรที่

ได้มีการปลอ่ยเช่า (occupied permanent net lettable area) ของศนูย์การค้าของ CPRD ในประเทศไทย ณ 

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 และคิดเป็นประมาณร้อยละ 12 ของรายได้จากผู้ เช่าถาวรในประเทศไทยของ 

CPRD ส าหรับรอบปีสิน้สดุวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2564    

ธุรกจิในประเทศมาเลเซีย 

CPRD เป็นผู้น าธุรกิจค้าปลีกและธุรกิจบริหารพืน้ที่เช่าในศนูย์การค้าในประเทศมาเลเซีย  โดยประกอบการ

ผ่านบริษัทย่อยคือ  Lotus MY  CPRD เป็นผู้ น าธุรกิจค้าปลีกในคาบสมุทรมาเลเซีย (Peninsula Malaysia) เมื่อ

พิจารณาในแง่ของส่วนแบ่งตลาดโดยมีอตัราการเข้าถึงครัวเรือน (household penetration) ที่ร้อยละ 53 ส าหรับปี

สิน้สุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 โดย ณ วันที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2564 CPRD มีร้านค้า 62 แห่ง ประกอบด้วยไฮเปอร์ 

มาร์เก็ต 46 แห่ง และซูเปอร์มาร์เก็ต 16 แห่ง ธุรกิจค้าปลีกของ CPRD ในประเทศมาเลเซียได้รับการสนบัสนุนจาก

ระบบงานห่วงโซ่อุปทาน (supply chain)  ที่มั่นคง ระบบการกระจายสินค้าและเครือข่ายงานด้านโลจิสติกส์  

(distribution and logistics network) ที่แข็งแกร่งเช่นเดียวกบัธุรกิจค้าปลกีของ CPRD ในประเทศไทย ตลอดจนความ

แข็งแกร่งของคณุคา่ตราสนิค้า (brand equity) และแผนการลงทนุในโครงการเชิงกลยทุธ์ที่ส าคญั ซึง่รวมถึง 

• การจบักลุม่ลกูค้าเปา้หมายกลุม่ใหมด้่วยการปรับแบรนด์ใหม ่“Lotus’s” ซึง่มีความสดใสและทนัสมยัยิ่งขึน้ 

• การปรับปรุงคณุภาพของผลติภณัฑ์และบริการในราคาที่คุ้มคา่ 

• เน้นแนวคิดการน าเสนอสินค้าที่สดใหม่ภายใต้ร้าน “Go Fresh” ส าหรับร้านค้าใหม่ของ CPRD ที่มีพืน้ที่ 

1,000 ตร.ม.  

• ขยายจ านวนสาขาให้ครอบคลมุพืน้ที่มากขึน้ โดยเป็นร้านค้าที่มีหน้าร้านและพืน้ที่ตัง้แต ่1,000 ถึง 4,000 ตร.ม. 
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• เร่งการเติบโตของยอดขายทางออนไลน์ โดยใช้ประโยชน์จากเครือข่ายร้านสาขากว่า 62 แห่ง ซึ่งรวมถึงการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพและร่วมมือกับธุรกิจแพลตฟอร์มออนไลน์ (online marketplace) ซึ่งเป็นที่นิยม เช่น 

Food Panda  Shopee และ Lazada เพื่อเพิ่มจดุจ าหนา่ยสนิค้าแก่ผู้บริโภค และ 

• ขยายและเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ช่องทางจดัจ าหนา่ยส าหรับลกูค้า B2B ทัว่ประเทศ โดยเน้นไปท่ีร้านอาหาร

ที่เป็นร้านอิสระ ร้านค้าปลกีแบบดัง้เดิม และกิจการในพืน้ท่ีอื่น ๆ เช่น โรงพยาบาล โรงแรม และโรงเรียน  

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “ธุรกิจค้าปลีกของ CPRD ในประเทศมาเลเซีย – โครงการ

ปรบัปรุงธุรกิจคา้ปลีกในประเทศมาเลเซีย” 

ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2564 ธุรกิจค้าปลกีของ CPRD ในประเทศมาเลเซียประกอบด้วย 

• การบริหารพืน้ท่ีเช่าในศนูย์การค้า 57 แหง่ คิดเป็นพืน้ท่ีให้เช่าสทุธิถาวร (permanent net lettable area) รวม

ประมาณ 296,000 ตร.ม. โดยในจ านวนนี ้CPRD มีกรรมสิทธ์ิ (freehold) หรือมีสิทธิการเช่าจากรัฐบาล

มาเลเซีย (leasehold)13 ในศนูย์การค้าจ านวน 40 แหง่ และ 

• อัตราการเช่าพืน้ที่ (occupancy rate) อยู่ที่ประมาณร้อยละ 92 โดยค านวณจากพืน้ที่ให้เช่าสุทธิถาวร 

(permanent net lettable area) 

ธุรกิจค้าปลกีของ CPRD ในประเทศมาเลเซีย  

CPRD ซึ่งประกอบธุรกิจผ่านบริษัทย่อยคือ Lotus MY เป็นผู้ น าธุรกิจค้าปลีกในคาบสมุทรมาเลเซีย 

(Peninsula Malaysia) ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2564 CPRD มีรายได้จากการค้าปลีกของเครือข่ายร้าน

ไฮเปอร์มาร์เก็ต ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้าน Express ช่องทางออนไลน์ และกลุ่มลกูค้า B2B เป็นจ านวน 3,720 ล้านริงกิต

มาเลเซีย (27,664 ล้านบาท) 767 ล้านริงกิตมาเลเซีย (5,704 ล้านบาท) 10 ล้านริงกิตมาเลเซีย (77 ล้านบาท) 

168 ล้านริงกิตมาเลเซีย (1,246 ล้านบาท) และ 22 ล้านริงกิตมาเลเซีย (160 ล้านบาท) ตามล าดบั  

ร้านคา้ปลีกในประเทศมาเลเซีย 

CPRD ด าเนินงานร้านค้าปลีกที่มีหน้าร้านสองรูปแบบในประเทศมาเลเซีย คือ  ไฮเปอร์มาร์เก็ต และ 

ซูเปอร์มาร์เก็ต  

ณ วนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2564 CPRD มีร้านค้าปลีกทัง้หมด 62 แห่งในประเทศมาเลเซีย โดยสว่นใหญ่ตัง้อยู่

ทางภาคตะวนัตกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และตะวนัตกเฉียงใต้ของคาบสมทุรมาเลเซีย (Peninsula Malaysia) โดยมี

ร้านค้าหนาแนน่ถึง 20 แหง่ในบริเวณ Klang Valley ซึง่เป็นท่ีตัง้ของกรุงกวัลาลมัเปอร์ เมืองหลวงของประเทศมาเลเซยี  

• ไฮเปอร์มาร์เก็ต — ร้านไฮเปอร์มาร์เก็ตของ CPRD ในประเทศมาเลเซียเป็นร้านค้าส าหรับการจบัจ่ายอยา่ง

ครบครันในที่เดียว (one-stop shopping complex) โดยเน้นจ าหน่ายอาหารสดและสินค้าอุปโภคบริโภค  

มีพืน้ที่จ าหน่ายมากกว่า 4,000 ตร.ม. ร้านไฮเปอร์มาร์เก็ตดงักล่าวส่วนใหญ่เป็นร้านค้าหลกัในศนูย์การค้า

                                                      
13 ภายใต้กฎหมายประเทศมาเลเซีย กรรมสิทธ์ิ (freehold) หมายถงึ สิทธิในการใช้ที่ดินจากรัฐบาลประเทศมาเลเซียโดยผู้ ถือกรรมสิทธ์ิสามารถ

ถือครองและใช้ที่ดินได้โดยไม่มีก าหนดระยะเวลา และ สิทธิการเช่า ( leasehold) หมายถึง สิทธิในการใช้ที่ดินจากรัฐบาลประเทศมาเลเซีย

โดยมีก าหนดระยะเวลาไม่เกิน 99 ปี โดยผู้ ถือครองที่ดินสามารถใช้ที่ดินจนกว่าจะหมดอายสุญัญาเช่า และหากไม่มีการขยายอายหุรือต่อ

อายสุญัญาเช่า ผู้ครอบครองท่ีดินจะต้องคืนท่ีดินดงักล่าวให้แก่ทางรัฐบาลประเทศมาเลเซีย โดยท่ีทัง้กรรมสิทธ์ิ (freehold) และสิทธิการเช่า 

(leasehold) สามารถท าการโอนได้ 
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ของ CPRD ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2564 รายได้จากการค้าปลีกรวมของร้านไฮเปอร์มาร์เก็ตมี

จ านวน 3,720 ล้านริงกิตมาเลเซีย (27,664 ล้านบาท) คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 79.4 ของรายได้จากธุรกิจ 

ค้าปลกีรวมของ CPRD ในประเทศมาเลเซีย ทัง้นี ้สดัสว่นยอดขายแบง่ตามผลติภณัฑ์ของร้านไฮเปอร์มาร์เก็ต

ประกอบด้วยสนิค้าอปุโภคบริโภคร้อยละ 68.8 ผลติภณัฑ์ทัว่ไปร้อยละ 9.4 ผลติภณัฑ์อาหารสดร้อยละ 18.8 

และเสือ้ผ้าร้อยละ 3.0 ทัง้นี ้ณ วนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2564 ร้านไฮเปอร์มาร์เก็ตของ CPRD เป็นเครือข่ายร้าน

ไฮเปอร์มาร์เก็ตชัน้น าในคาบสมทุรมาเลเซีย (Peninsula Malaysia) โดย CPRD มีสาขาร้านไฮเปอร์มาร์เก็ต

ทัง้หมดตัง้อยูบ่นคาบสมทุรมาเลเซีย (Peninsula Malaysia) 

• ซูเปอร์มาร์เก็ต — เป็นร้านค้าปลีกขนาดกลาง มีพืน้ที่จ าหน่ายตัง้แต่ 2,000 ถึง 4,000 ตร.ม. สว่นใหญ่ตัง้อยู่

ในคาบสมุทรมาเลเซีย (Peninsula Malaysia) โดยใช้แนวคิดการพัฒนาเป็นร้านส าหรับชุมชนในละแวก

ใกล้เคียงเพื่อความสะดวกของลกูค้าในการจบัจ่ายสนิค้าอปุโภคบริโภครวมถึงสนิค้าประเภทอื่น ๆ เป็นประจ า 

ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 รายได้จากการค้าปลีกจากการขายรวมของซูเปอร์มาร์เก็ตของ 

CPRD มีจ านวน 767 ล้านริงกิตมาเลเซีย (5,704 ล้านบาท) คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 16.4 ของรายได้จากธุรกิจ

ค้าปลีกรวมของ CPRD ในประเทศมาเลเซีย สดัสว่นยอดขายแบ่งตามผลิตภณัฑ์ประกอบด้วยสินค้าอปุโภค

บริโภคร้อยละ 69.0 ผลติภณัฑ์ทัว่ไปร้อยละ 8.3 ผลติภณัฑ์อาหารสดร้อยละ 20.7 และเสือ้ผ้าร้อยละ 2.0  

ทัง้นี ้CPRD อยู่ระหว่างการรีแบรนด์ร้านไฮเปอร์มาร์เก็ตและซูเปอร์มาร์เก็ตของ CPRD ในประเทศมาเลเซีย

จากแบรนด์ “เทสโก้” เดิม ให้อยูภ่ายใต้แบรนด์ “Lotus’s” ซึง่การรีแบรนด์ดงักลา่วคาดวา่จะเสร็จสิน้ภายในปีหน้า และ

ในอนาคต ร้านค้าของ CPRD ที่มีพืน้ท่ี 1,000 ตร.ม. จะเป็นแบรนด์ “Go Fresh” ทัง้นี ้จนถึงเดือนกนัยายน 2563 ธุรกิจ

ค้าปลีกของ CPRD ในประเทศมาเลเซียยังประกอบด้วยร้านค้าปลีกขนาดเล็กภายใต้ช่ือ “Express” โดยมีพืน้ที่

จ าหนา่ยเฉลีย่ประมาณ 130 ตร.ม. โดยก่อนหน้านี ้CPRD มีร้าน Express รวม 9 สาขาซึง่ด าเนินงานร่วมกบัพนัธมิตร

ทางธุรกิจท้องถ่ินในประเทศมาเลเซีย แต่ได้ยุติการด าเนินงานร้านค้าปลีกรูปแบบนีล้งในเดือนกันยายน 2563 เมื่อ

พนัธมิตรทางธุรกิจสิน้สดุลง ทัง้นี ้CPRD อาจแสวงหาหนทางอื่นในการเปิดด าเนินงานร้านค้าปลีกขนาดเล็กที่มีพืน้ท่ี

ร้านน้อยกวา่ 1,000 ตร.ม. อีกในอนาคต  

ตารางตอ่ไปนีแ้สดงจ านวนสาขาร้าน แบง่ตามรูปแบบร้านค้าปลกีของ CPRD ในประเทศมาเลเซีย 

  ณ วันที่ 28 กุมภาพนัธ์  

จ านวนสาขาร้าน  2563  2564  

ไฮเปอร์มาร์เก็ต .......................................   46  46  

ซูเปอร์มาร์เก็ต ........................................   14  16  

ร้าน Express .........................................   9  0  

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

ช่องทางคา้ปลีกออนไลน์ในประเทศมาเลเซีย  

นอกเหนือจากธุรกิจค้าปลีกแบบออฟไลน์ที่ CPRD ด าเนินการผ่านร้านค้าปลีกที่มีหน้าร้าน (brick-and-

mortar stores) ในประเทศมาเลเซียนัน้ CPRD ยังมีการให้บริการผ่านช่องทางจัดจ าหน่ายออนไลน์แก่ลูกค้า 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านทางระบบช้อปปิง้ออนไลน์ GHS ของ CPRD และผ่านทางผู้ ให้บริการออนไลน์ที่เป็น
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บุคคลภายนอก เช่น Lazada Food Panda Shopee และ Happy Fresh โดย CPRD มีโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนา

ความพงึพอใจของลกูค้าที่ใช้ระบบออนไลน์ของ CPRD ดงันี ้

• การน าเสนอบริการออนไลน์ที่สร้างความพงึพอใจให้กบัลกูค้าที่มากยิ่งขึน้ด้วยโครงการปรับปรุงระบบ IT ของ 

CPRD อยา่งตอ่เนื่อง ซึง่ท าให้สามารถจดัสง่สนิค้าภายในวนัเดียว (same-day delivery) มีระบบสง่เสริมการ

ขายแบบอจัฉริยะ (smart promotion) และการน าเสนอสนิค้าทดแทนที่มีพฒันาการขึน้  

• การพฒันาต้นแบบศนูย์ให้บริการออนไลน์ ซึง่ท าให้สามารถให้บริการออนไลน์ตา่ง ๆ ได้มากขึน้ และปรับปรุง

ประสทิธิภาพและลดต้นทนุการด าเนินงาน 

• การเพิ่มจ านวนสาขาในประเทศมาเลเซียที่สามารถให้บริการออนไลน์ผ่านทางระบบช้อปปิง้ออนไลน์ GHS 

ของ CPRD ซึง่ปัจจบุนัสามารถให้บริการได้ในสาขาร้าน 9 แหง่ และ 

• ปรับขยายการให้บริการสั่งซื อ้ออนไลน์และรับของที่สาขา (click and collect) ส าหรับเว็บไซต์ และ 

แอพพลิเคชัน่ของ CPRD ซึ่งท าให้ลกูค้าสามารถสัง่ซือ้สินค้าได้จากที่บ้าน และมารับสินค้าที่ร้านค้าแทนการ

จดัสง่สนิค้าส าหรับสาขาร้านทกุแหง่ของ CPRD  

โครงการปรบัปรุงธุรกิจคา้ปลีกในประเทศมาเลเซีย 

CPRD มุง่ที่จะปรับปรุงและขยายธุรกิจร้านค้าปลกีในประเทศมาเลเซียด้วยโครงการตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี ้  

• การปรับแบรนด์ Lotus’s — นับตัง้แต่ Lotus MY ได้แยกตัวจาก Tesco ซึ่งเป็นบริษัทแม่เดิม และเข้าเป็น

บริษัทในกลุม่ภายใต้การบริหารงานของ CPRD โดย CPRD ได้ริเร่ิมโครงการตา่ง ๆ เพื่อปรับแบรนด์ร้านค้าให้

เป็นแบรนด์  “Lotus’s” เพื่อสร้างความแตกต่างจากแบรนด์ “เทสโก้” เดิมที่ด าเนินงานโดย Tesco   

CPRD มีแผนที่จะปรับและสร้างความทนัสมยัให้กบัแบรนด์ใหม่ “Lotus’s” ให้เสร็จสิน้ภายในกลางปี 2565   

CPRD เห็นว่าการปรับแบรนด์ดงักล่าวจะช่วยดึงดดูและได้มาซึ่งลกูค้าเป้าหมายกลุ่มใหม่ โดยเฉพาะกลุม่

ลกูค้าที่มีอายนุ้อยลง โดยโครงการปรับแบรนด์ให้มีความทนัสมยัขึน้ ประกอบด้วยการใช้โลโก้ที่มีสีสนัสดใส 

การศึกษาการใช้ระบบเทคโนโลยีเข้ามาเสริมเพื่อให้ CPRD ด าเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ และให้

ลกูค้าได้รับความสะดวกมากยิ่งขึน้ การเพิ่มความแข็งแกร่งของการจ าหน่ายในช่องทางออนไลน์ และการ

เปิดตวัโปรแกรมสมาชิกใหม่ (loyalty scheme) 

สว่นหนึง่ของแผนการปรับแบรนด์เป็น “Lotus’s” CPRD จะน าเสนอแบรนด์ร้านใหมส่ าหรับร้านค้าปลกีขนาด

เลก็ที่มีพืน้ท่ี 1,000 ตร.ม. คือแบรนด์ “Go Fresh” ซึง่เน้นการวางจ าหนา่ยสนิค้าอปุโภคบริโภคและอาหารสด

มากชนิดกวา่ร้านสะดวกซือ้ทัว่ไป และเพิ่มบริการเพื่อความสะดวกของลกูค้าในการซือ้สนิค้าด้วยระบบสแกน

สินค้าด้วยตนเอง (“scan as you shop”) และจุดช าระเงินด้วยตนเอง (self-checkout) ปัจจุบัน CPRD มี

แผนการปรับแบรนด์ร้านค้าทัง้ 62 แห่ง ในประเทศมาเลเซียให้เสร็จสิน้ภายในกลางปี 2565 และเปิดร้าน

สาขาใหม ่28 แหง่ภายในเดือนธนัวาคม 2566  

• การปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ — CPRD เห็นว่าจุดเด่นหลกัของธุรกิจค้าปลีกของ CPRD คือการมี

ผลิตภณัฑ์คณุภาพสงูและมีความหลากหลายในราคาที่คุ้มค่า ท าให้ CPRD สามารถน าเสนอการจบัจ่ายที่

ครบครันในที่เดียวต่อลกูค้าได้ (one-stop shop) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของกลยทุธ์ด้านอาหารสดของ 

CPRD นัน้จะเน้นการจดัหาจากแหลง่ผลติในพืน้ท่ีจากผู้ ค้าในท้องถ่ิน โดยจดัสง่ตรงถึงร้านค้าเพื่อรักษาความ

สดใหมแ่ละคณุภาพของอาหาร ตลอดจนมีอาหารหลากหลายชนิดวางจ าหนา่ยเพื่อตอบสนองความต้องการ

ที่หลากหลายและแตกตา่งของลกูค้าแต่ละกลุม่ นอกจากนี ้CPRD ยงัมีการลงทนุพฒันาผลติภณัฑ์ที่เป็นตรา
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ยี่ห้อของร้าน (private label) มากขึน้ส าหรับตลาดค้าปลีกในประเทศมาเลเซีย  ซึ่ง CPRD เช่ือว่าท าให้

สามารถน าเสนอทางเลือกที่เพิ่มขึน้แก่ลกูค้าเพื่อให้ลกูค้าสามารถเลือกซือ้ผลิตภณัฑ์มีคุณภาพในราคาที่

เหมาะสม นอกจากนี ้CPRD ยังมีการปรับกลุ่มสินค้าเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและแนวโน้มที่

เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภคตลอดเวลา กลุ่มผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีการปรับปรุงได้แก่  กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อ

สุขภาพและความงาม และเคร่ืองใช้ภายในบ้าน ทัง้นี ้นอกจากการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์แล้ว 

CPRD ยงัมุ่งปรับปรุงส่วนประกอบอื่น ๆ ในร้านค้าเพื่อประสบการณ์ในการจับจ่ายโดยรวมที่ดียิ่งขึน้ การ

ปรับปรุงดงักลา่วรวมถึงในเร่ืองความสะอาดและความปลอดภยัในร้านค้า การเติมสนิค้าในชัน้วางให้รวดเร็ว 

การแนะน าสินค้าและการให้บริการภายในร้านค้า และการใช้เทคโนโลยีเพื่อความสะดวก เช่น บริการซือ้

สนิค้าแบบ scan as you shop และจดุช าระสนิค้าด้วยตนเอง (self-checkout) เป็นต้น    

• การปรับโฉมสร้างความทนัสมัยแก่ร้านค้า — CPRD ท าการปรับโฉมร้านไฮเปอร์มาร์เก็ตของ CPRD ให้

ทันสมัยและสามารถตอบสนองต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกค้าของ CPRD ให้ดียิ่งขึน้ โดย

ปัจจุบนัได้ท าการลดขนาดพืน้ที่ร้านไฮเปอร์มาร์เก็ตในส่วนที่จ าหน่ายเสือ้ผ้าและอุปกรณ์เคร่ืองใช้ลง และ

ขยายพืน้ที่ในส่วนของอาหารสดและผลิตภณัฑ์ปรุงอาหารเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการที่เพิ่มขึน้ของ

ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี  ้CPRD ยังได้น าเทคโนโลยีและระบบ IT ใหม่ ๆ มาปรับใช้เพื่อเพิ่มความพอใจใน

ประสบการณ์การจบัจ่ายของลกูค้าและเพิ่มประสทิธิภาพการด าเนินงานของร้าน

• การปรับร้านค้าให้มีขนาดเล็กลง  — ปัจจุบัน CPRD ด าเนินงานร้านไฮเปอร์มาร์เก็ตซึ่งมีพืน้ที่จ าหน่าย

มากกว่า 4,000 ตร.ม. และร้านซูเปอร์มาร์เก็ตซึง่มีพืน้ที่จ าหน่ายระหวา่ง 2,000 ถึง 4,000 ตร.ม. CPRD เห็น

ถึงการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ช่ืนชอบการจบัจ่ายที่ร้านค้าปลีกขนาดเล็กมากขึน้ CPRD จึง

อยู่ในระหว่างการแสวงหาหนทางในการปรับขนาดร้านค้าปลีกให้เล็กลง เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง

ของพฤติกรรมของผู้ บริโภคดังกล่าว และร้านค้าปลีกขนาดเล็กยังมีต้นทุนการด าเนินงานที่ต ่ากว่า

อย่างไรก็ตาม มีข้อจ ากัดทางกฎหมายในประเทศมาเลเซียในเร่ืองกรรมสิทธ์ิของผู้ประกอบการต่างชาติ

ซึง่ห้ามผู้ประกอบการตา่งชาติด าเนินการร้านค้าปลกีที่มีขนาดเลก็กวา่ 1,000 ตร.ม.

• การเร่งการเติบโตของทางช่องทางออนไลน์ โดยใช้ประโยชน์จากเครือข่ายร้านค้า — CPRD มีแผนที่จะเพิ่ม

ยอดขายธุรกิจค้าปลีกอย่างมีนยัส าคญัโดยใช้ประโยชน์จากเครือข่ายร้านค้าในการเร่งขยายการเติบโตของ

ช่องทางออนไลน์ โดยมีการปรับปรุงพฒันาระบบ IT ให้มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพมากขึน้อยา่งต่อเนื่อง

จัดท าบริการจับจ่ายออนไลน์ที่ต่อเนื่องผ่านระบบช้อปปิง้ออนไลน์ GHS ของ CPRD และแอพพลิเคชัน่บน

โทรศพัท์มือถือ และน าเสนอบริการที่เน้นความสะดวกของลกูค้า เช่น การจัดส่งสินค้าด่วน (on-demand)

การซือ้สินค้าออนไลน์และเลือกรับสินค้าเองที่สาขา (click-and-collect) การช้อปปิง้แบบไม่ต้องลงจาก

รถยนต์ (drive-through) นอกจากนี ้CPRD ยงัพฒันาความสมัพนัธ์กบัผู้ ให้บริการออนไลน์ชัน้น าภายนอก

อื่น ๆ เช่น Happy Fresh  Food Panda  Shopee และ Lazada เพื่อเสริมสร้างความโดดเด่นของบริการ

ออนไลน์ของ CPRD และเพื่อให้มัน่ใจว่า CPRD สามารถเข้าถึงลกูค้าได้อย่างสะดวกรวดเร็วผ่านทางเลือก

ระบบซือ้สนิค้าออนไลน์ที่ลกูค้าช่ืนชอบทกุระบบ

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

จบัจ่ายอาหารและสินค้าและบริการอื่น ๆ แล้ว CPRD ยงัมุ่งให้บริการและเสริมสร้างคณุภาพการให้บริการ

ผา่นช่องทางของลกูค้าที่เป็นผู้ประกอบการหรือ B2B ให้เป็นแหลง่ให้บริการจบัจ่ายครบครันในที่เดียวส าหรับ

ลูกค้าที่เป็นผู้ ประกอบการร้านอาหาร และร้านโชห่วยท้องถ่ินที่ต้องการผลิตภัณฑ์เนือ้สัตว์ อาหารสด

อาหารแห้งและเคร่ืองใช้ในการท าอาหาร เพื่อเพิ่มยอดขายของลกูค้า B2B ให้กบัธุรกิจค้าปลกีของ Lotus MY
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ทัง้นี ้CPRD ได้จัดตัง้ทีมงานขายเฉพาะเพื่อให้บริการโดยตรงกับร้านอาหารและร้านโชห่วยที่อยู่บริเ วณ

ใกล้เคียง นอกจากนี ้CPRD ยงัมีการลงทนุในระบบโครงสร้างพืน้ฐานด้าน IT อยา่งตอ่เนื่องเพื่อการให้บริการ

ที่สะดวกรวดเร็วตอ่เนื่องแก่ลกูค้า 

• การลดต้นทนุ — ในช่วงที่ผ่านมา CPRD ได้ด าเนินการลงทนุ เพื่อปรับใช้โครงการลดต้นทนุ ซึ่งประกอบด้วย

โครงการประหยดัต้นทุนด้านพลงังาน โดยน าเทคโนโลยีการใช้พลงังานอย่างมีประสิทธิภาพมาใช้ที่ร้านค้า

ของ CPRD ในสว่นของระบบตู้แช่เย็น ระบบท าความร้อน ระบายและปรับอากาศ (HVAC) และระบบไฟแสง

สว่าง รวมถึงเปลี่ยนไปใช้แหล่งพลงังานหมุนเวียนโดยติดตัง้แผงโซล่าเซลล์บนหลงัคาเพื่อผลิตไฟฟ้ากับ

ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่และศูนย์กระจายสินค้าของ CPRD  นอกจากนี ้CPRD ยังท าการประเมินรายจ่าย

อย่างละเอียดในส่วนที่เก่ียวกับเครือข่ายการจัดจ าหน่ายและการขาย ทัง้นี ้CPRD ได้ท าการตรวจสอบ

โครงสร้างด้านต้นทุนอย่างต่อเนื่อง และในปี 2564 CPRD ได้ท าการศึกษางานเครือข่ายห่วงโซ่อุปทาน

(supply chain) เพื่อการพฒันาปรับปรุงและใช้ประโยชน์สงูสดุเพื่อการเติบโตของธุรกิจในอนาคต CPRD ยงั

ปรับใช้เทคโนโลยีและซอฟต์แวร์ใหม ่ๆ เพื่อช่วยลดต้นทนุการด าเนินงาน เช่น จดุช าระสนิค้าด้วยตนเอง (self-

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

แอพพลิเคชั่นบนโทรศพัท์มือถือส าหรับการสัง่ซือ้สินค้า แท็บเล็ตส าหรับการพูดคุยกับพนกังานส าหรับการ

เลือกซือ้สินค้าภายในร้าน (table for in-store communication) จุดชัง่น า้หนกัสินค้าและช าระเงิน (produce

scale and payment link)

สินคา้ธุรกิจคา้ปลีกในประเทศมาเลเซีย 

ปัจจัยหลกัในความส าเร็จของธุรกิจค้าปลีกของ CPRD ในประเทศมาเลเซียคือการน าเสนอผลิตภัณฑ์ที่

หลากหลายในราคาย่อมเยาในร้านค้าของ CPRD ซึ่งให้บริการการจบัจ่ายที่ครบครันในที่เดียว (one-stop-shop) ทัง้

สินค้าอุปโภคบริโภค อาหารสด ผลิตภัณฑ์ทั่วไป และเสือ้ผ้า ภายใต้แบรนด์สินค้าต่าง ๆ รวมถึงตรายี่ห้อของร้าน 

(private label) 

• สินค้าอปุโภคบริโภค — สินค้าอปุโภคบริโภคของ CPRD ได้แก่ สินค้าโภคภณัฑ์ อาหารบรรจุกระป๋อง สินค้า

ส าหรับการปรุงอาหารและอบอาหาร ผลิตภณัฑ์ส าหรับทารก เคร่ืองดื่มร้อน ขนมหวาน อาหารเสริม เบียร์

ไวน์ และสรุา เคร่ืองดื่มเย็น ผลิตภณัฑ์เพื่อสขุภาพและความงาม อาหารแช่เย็นและแช่แข็ง และอาหารแห้ง

โดยมุ่งจ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีคณุภาพให้แก่ลกูค้าที่ต้องการเลือกซือ้สินค้าที่หลายหลากในราคาที่

หาซือ้ได้ง่าย CPRD มีการปรับปรุงการจดัการสินค้าคงคลงัให้มีประสิทธิภาพสงูสดุ ประสานงานกับผู้ผลิต

และจดัจ าหน่ายสินค้าในพืน้ที่ และพฒันาผลิตภณัฑ์ภายใต้ตรายี่ห้อของร้าน (private label) เพื่อให้แข่งขนั

กบัสนิค้าในตลาดได้

• อาหารสด — อาหารสดประกอบด้วย ผักและผลไม้สด เนือ้สัตว์และอาหารทะเล ทัง้นี ้เพื่อให้สามารถ

จ าหนา่ยผลติภณัฑ์อาหารท่ีมีคณุภาพในราคาที่หาซือ้ได้ง่าย CPRD ได้ท าการจดัหาสนิค้าโดยตรงจากแหลง่

สินค้า น าเสนอผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่า เช่น อาหารพร้อมปรุง หรืออาหารพร้อมรับประทาน และประเมิน

ประสิทธิภาพของระบบงานห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) ตลอดสายงานอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาความสด

ใหมข่องผลติภณัฑ์ ทัง้นี ้อาหารสดเป็นกลุม่สนิค้าที่เติบโตอยา่งรวดเร็ว ถึงแม้จะไมใ่ช่กลุม่ผลติภณัฑ์ที่มีอตัรา

ก าไรสงูสดุ แต่สามารถใช้เป็นจุดเด่นในการเพิ่มปริมาณลกูค้าที่เข้าร้านได้เป็นอยา่งดี อย่างไรก็ตาม ในสว่น

ของอาหารสดนัน้ CPRD ต้องแข่งขันโดยตรงกับตลาดสด  ซึ่งเป็นแหล่งซือ้อาหารสดดัง้เดิม  และร้าน

ซูเปอร์มาร์เก็ตอื่น ๆ
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• สินคา้ทัว่ไป — สนิค้าทัว่ไปประกอบด้วยสนิค้ากลุม่ตา่ง ๆ รวมถึง เฟอร์นิเจอร์และของตกแตง่ส าหรับบ้านพกั

อาศยั เคร่ืองใช้ไฟฟา้ อปุกรณ์คอมพิวเตอร์ กระเป๋า ผลติภณัฑ์เพื่อความบนัเทิงภายนอกบ้าน สนิค้าปรับปรุง

บ้าน ผลิตภณัฑ์เก่ียวกบัรถยนต์ ของเลน่ และเคร่ืองเขียน CPRD น าเสนอสินค้าที่มีคณุภาพเพื่อการใช้งาน

ประจ าวัน รวมถึงผลิตภัณฑ์เก่ียวกับบ้านภายใต้ตรายี่ห้อของร้าน (private label) นอกจากนี ้CPRD ยัง

คดัเลอืกและร่วมงานกบัผู้ผลติและจดัจ าหนา่ยตา่ง ๆ  เพื่อสามารถน าเสนอสนิค้าใหมแ่ละมีคณุภาพดขีึน้ และ

มีการปรับปรุงกลุม่สนิค้าอยา่งตอ่เนื่อง  

• เสื้อผ้า — สินค้าเสือ้ผ้าของ CPRD ได้แก่ เสือ้ผ้าและของใช้ในครัวเรือนที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวนัในราคาที่

เหมาะสม ทัง้สินค้าที่เป็นตรายี่ห้อของร้าน (private label) และสินค้าที่เป็นตราสินค้าของผู้ประกอบการอื่น

ในประเทศ CPRD มีแผนท่ีจะขยายไปสูก่ลุม่สนิค้าเสือ้ผ้าส าหรับทารกและเด็กเลก็ในประเทศมาเลเซีย  

CPRD มีการจ าหน่ายกลุม่สินค้าแตล่ะกลุม่ข้างต้นภายใต้ตรายี่ห้อของร้าน (private label) โดยตรายี่ห้อของ

ร้าน (private label) ในปัจจุบนัได้แก่ ตรา “Tesco” ซึ่งใช้กับสินค้ามาตรฐานทัว่ไป และตราสินค้า “Value” ส าหรับ

สินค้าที่ราคาย่อมเยา โดย CPRD มีแผนที่จะเปลี่ยนไปใช้แบรนด์ “Lotus’s” ในอนาคต ทัง้นีส้ าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 28 

กุมภาพนัธ์ 2564 ผลิตภณัฑ์ภายใต้ตรายี่ห้อของร้าน (private label) มีรายได้จากการขายมากกว่าร้อยละ 25 ของ

รายได้จากการขายรวมของธุรกิจค้าปลีกของ CPRD ในประเทศมาเลเซีย ทัง้นี ้ในการพฒันาผลิตภณัฑ์ตรายี่ห้อของ

ร้าน (private label) จะเลือกกลุ่มผลิตภณัฑ์ที่มีขนาดตลาดใหญ่ มีศกัยภาพการเติบโตสงู มีตราสินค้าหลากหลาย

ส าหรับผลิตภัณฑ์ในตลาด และมีโอกาสในการที่  CPRD จะสร้างความโดดเด่นให้ผลิตภัณฑ์ในตรายี่ห้อของร้าน 

(private label) ทัง้นี ้CPRD ได้ว่าจ้างผู้ผลิตภายนอกในท้องถ่ินให้ผลิตสินค้าภายใต้ตรายี่ห้อของร้าน (private label) 

และยงัคงถือครองสทิธิในทรัพย์สนิทางปัญญาของตราสนิค้าและสตูรในการผลติสนิค้าไว้กบั CPRD   

ทัง้นี ้CPRD มีแผนในการรวมกลยทุธ์ด้านผลิตภณัฑ์ในประเทศมาเลเซียเข้ากบัธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทย 

เพื่อให้มีการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ในตรายี่ห้อของร้าน (private label) ข้ามตลาด และใช้แหลง่จดัหาผลิตภณัฑ์ร่วมกัน 

โดย CPRD มีเปา้หมายในการปรับผลติภณัฑ์และกลุม่ผลติภณัฑ์ในประเทศไทยและประเทศมาเลเซียให้สอดคล้องกนั 

และใช้กลุม่ผลติภณัฑ์ร่วมกนัโดยไมก่ระทบตอ่การตอบสนองตอ่ความต้องการเฉพาะของแตล่ะตลาด 

ตารางต่อไปนีแ้สดงยอดขายแบ่งตามชนิดของผลิตภณัฑ์ในธุรกิจค้าปลีกของ CPRD ในประเทศมาเลเซีย 

ส าหรับรอบระยะเวลาที่ระบ ุ

  ปีสิน้สุดวันท่ี 28 กุมภาพันธ์  

  2563  ร้อยละ  2564  ร้อยละ  

  (ยงัไม่ตรวจสอบ)  

  (หน่วย ล้านริงกิตมาเลเซีย ยกเว้นทีเ่ป็นร้อยละ)  

รายได้จากการขาย          

สินค้าอปุโภคบริโภค ..............................   3,219  70.1  3,246  69.3  

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

สินค้าทัว่ไป ...........................................   446  9.7  431  9.2  

เสือ้ผ้า ..................................................   151  3.3  128  2.7  

รายได้จากการค้าปลีกรวม ..................   4,593  100.0  4,687  100.0  
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  ปีสิน้สุดวันท่ี 28 กุมภาพันธ์  

  2563  ร้อยละ  2564  ร้อยละ  

  (ยงัไม่ตรวจสอบ)  

  (หน่วย ล้านริงกิตมาเลเซีย ยกเว้นทีเ่ป็นร้อยละ)  

(หกัด้วย) รายได้อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจ

ค้าปลีก14 ..............................................   (51)    (47)    

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

 

ลูกคา้ธุรกิจคา้ปลีกในประเทศมาเลเซีย  

ลกูค้าธุรกิจค้าปลกีในประเทศมาเลเซียของ CPRD มีความหลากหลายทัง้ชว่งอาย ุรายได้ และขนาดครัวเรือน 

ทัง้นี ้เพื่อให้มีความเข้าใจถึงลกูค้าของ CPRD มากขึน้ CPRD ได้ร่วมมือกับบริษัทวิเคราะห์ข้อมูลลกูค้าเชิงลึกเพื่อ

ท าการศึกษาลูกค้าของ CPRD แต่ละกลุ่ม เพื่อน ามาพัฒนากลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ วางแผนการจ าหน่ายสินค้า

ออนไลน์และในร้านค้า พัฒนารายการสมาชิกร้านค้า ( loyalty program) และค้นหากลยุทธ์ด้านการตลาดที่มี

ประสทิธิภาพ 

ในการสร้างและรักษาความสมัพันธ์กับลูกค้า CPRD ได้น าเสนอรายการสมาชิกบัตรคลบัการ์ด ( loyalty 

program) เพื่อให้ลกูค้าสะสมคะแนนในการเลือกซือ้สินค้าที่ร้านค้าของ CPRD  โดยข้อมลูจากการวิจยัพบว่าสมาชิก

คลบัการ์ดมีแนวโน้มการจบัจ่ายสินค้ามากกวา่ผู้ที่ไม่เป็นสมาชิก ทัง้นี  ้ณ วนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2564 CPRD มีสมาชิก

คลบัการ์ดราว 1.9 ล้านรายในประเทศมาเลเซีย โดยในจ านวนนีป้ระมาณร้อยละ 52 เป็นสมาชิกที่มีการจบัจ่ายสนิค้า

อยู่เป็นประจ า (active user) นอกจากนี ้CPRD มีคลบัการ์ดแอพพลิเคชัน่ส าหรับโทรศพัท์มือถือเพื่อให้สมาชิกใช้แทน

บตัรคลบัการ์ด และให้ข้อมลูแก่สมาชิกทัง้คปูองสว่นลดเฉพาะสมาชิก และรายการสง่เสริมการขายอื่น  ๆ รวมถึงเป็น

สือ่ในการสือ่สารโดยตรงกบัลกูค้า 

ระบบการกระจายสินคา้และเครือข่ายงานดา้นโลจิสติกส์ (distribution and logistics network) ในประเทศมาเลเซีย  

ปัจจัยหลักในกลยุทธ์ค้าปลีกของ CPRD ในประเทศมาเลเซีย คือการปรับปรุงระบบงานห่วงโซ่อุปทาน 

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

CPRD ให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ ซึ่งจะช่วยบริหารจดัการให้ระดบัสินค้าคงคลงัในร้านค้าทัง้หมดของ CPRD อยู่ใน

ระดบัที่เหมาะสม ท าให้ผลิตผลและสินค้าที่เน่าเสียได้ยงัคงมีความสดใหม่และด ารงคณุภาพสงูสดุไว้ได้ และท าให้ 

CPRD สามารถน าเสนอสนิค้าที่คุ้มคา่คุ้มราคาตอ่ลกูค้าโดยยงัคงรักษาอตัราก าไรไว้ได้ 

ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2564 CPRD มีศนูย์กระจายสนิค้าของตน 2 แหง่ และเช่าศนูย์กระจายสนิค้าแช่แข็ง 1 

แห่ง ในประเทศมาเลเซีย มีพืน้ที่จดัเก็บสินค้ารวมประมาณ 108,136 ตร.ม. และมีอตัราการกระจายสินค้าออกตอ่วนั

ประมาณ 330,231 ลงั CPRD ใช้ศูนย์กระจายสินค้าสามประเภทส าหรับผลิตภณัฑ์ของ CPRD ได้แก่ ศูนย์กระจาย

สนิค้าส าหรับจดัเก็บสินค้าอปุโภคบริโภค และสนิค้าทัว่ไปท่ีอณุหภมูิห้อง ศนูย์กระจายสนิค้าอาหารสดซึง่สามารถเก็บ

สนิค้าที่อณุหภมูิ 1 ถึง 2 องศาเซลเซียส และศนูย์กระจายสนิค้าแช่แข็งซึง่ด าเนินการโดยผู้ให้บริการภายนอก สว่นร้าน

                                                      
14 รายได้อื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกบัธรุกิจค้าปลีกประกอบไปด้วยรายได้จากการฝากขาย จากธรุกิจค้าปลีกของ CPRD 
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ไฮเปอร์มาร์เก็ตแตล่ะแหง่ของ CPRD จะมีห้องเก็บสนิค้าที่มีพืน้ท่ีเฉลีย่มากกวา่ 250 ตร.ม. และมีความสงูมากกวา่ 5.5 

เมตร (ทัง้นีไ้มร่วมถึงร้านค้าที่ CPRD ได้มีการเช่าจากผู้อื่น และจ าเป็นต้องปรับรูปแบบของร้านค้าเพื่อให้เหมาะสมกบั

พืน้ท่ีที่มี) 

CPRD จะเป็นผู้ ด าเนินงานระบบการกระจายสินค้าและเครือข่ายงานด้านโลจิสติกส์ (distribution and 

logistics network) เองเป็นสว่นใหญ่ในประเทศมาเลเซีย ทัง้นี ้ณ วนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2564 CPRD มีหน่วยรถบรรทกุ

สนิค้าเพื่อขนสง่สนิค้าออกจากหรือไปยงัศนูย์กระจายสนิค้า ร้านค้า และคลงัสนิค้า โดยหนว่ยรถบรรทกุสนิค้าดงักลา่ว

ประกอบไปด้วย รถบรรทุกเพื่อขนส่งสินค้าทางไกลทางตอนเหนือและตอนใต้ของประเทศมาเลเซียจ านวน 20 คนั 

รถบรรทกุสินค้าส าหรับการขนสง่สินค้าทางตะวนัออกจ านวน 5 คนั รถบรรทกุขนถ่ายสินค้า (prime mover) จ านวน 

62 คนั รถพ่วงส าหรับสินค้าอณุหภมูิปกติจ านวน 52 คนั (ambient trailer) และรถพ่วงส าหรับสินค้าแช่แข็งจ านวน 43 

คนั (refrigerated trailer)   

ทัง้นี ้เพื่อเป็นการสง่เสริมช่องทางออนไลน์ของ CPRD  CPRD ยงัได้มีการให้บริการระบบการกระจายสินค้า

และเครือข่ายงานด้านโลจิสติกส์ (distribution and logistics network) แก่ผู้ผลิตและจัดจ าหน่ายสินค้าในประเทศ

มาเลเซีย ซึ่งรวมถึงบริการขนถ่ายสินค้าผ่านศนูย์ (cross docking) การขนส่งผลิตภณัฑ์ การส่งสินค้าคืนผู้ ค้า และ

บริการจดัการระบบการขนสง่สนิค้า  

ผูผ้ลิตและจดัจ าหน่ายสินคา้ธุรกิจคา้ปลีกในประเทศมาเลเซีย 

ธุรกิจค้าปลีกในประเทศมาเลเซียของ CPRD มีการจดัซือ้สินค้าโดยตรงจากผู้ผลิตสินค้าแบรนด์เนม (brand 

name) ต่าง ๆ หลายราย ทัง้นี ้แม้ว่า CPRD มิได้จดัซือ้สินค้าจากผู้ผลิตและจดัจ าหนา่ยสินค้ารายหนึ่งรายใดเป็นหลกั 

แต ่CPRD มีการจดัหาผลติภณัฑ์ภายใต้ตราสนิค้าที่ได้รับความนิยมในสดัสว่นท่ีสงู ทัง้นี ้CPRD พยายามลดต้นทนุใน

การจัดซือ้สินค้าจากผู้ผลิตและจัดจ าหน่ายสินค้าของ CPRD โดยการเจรจาต่อรองให้ได้ส่วนลดและสิทธิประโยชน์

เพิ่มเติมจากการจดัซือ้สินค้าในปริมาณสงู ทัง้นี ้การแพร่ระบาดของ COVID-19 สร้างแรงกดดนัในการจดัหาสินค้า

อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ท าให้เกิดการหยดุชะงกัและความลา่ช้าในการผลิตและจดัหาสินค้า ซึ่งได้สง่ผลกระทบ

และอาจจะสง่ผลกระทบอยา่งตอ่เนื่องตอ่การเคลื่อนไหวและการมีอยู่ของสินค้าหลายชนิด ทัง้นี ้จนถึงปัจจบุนั CPRD 

ยงัไมป่ระสบกบัการหยดุชะงกัอยา่งรุนแรงของผู้ผลติและจดัจ าหนา่ยสนิค้าของ CPRD จากผลของการแพร่ระบาดของ 

COVID-19  CPRD มีความสมัพนัธ์ที่ดีในระยะยาวกบัเครือขา่ยผู้ผลติและจดัจ าหนา่ยสนิค้าจ านวนมาก และในกรณีที่

เกิดการขาดแคลนสนิค้าไมว่า่ด้วยเหตใุด CPRD ก็สามารถจดัหาสนิค้าชนิดเดียวกนัหรือใกล้เคยีงกนัจากผู้ผลติและจดั

จ าหนา่ยสนิค้ารายอื่นได้ โดยใช้ประโยชน์จากเครือขา่ยผู้ผลติและจดัจ าหนา่ยสนิค้าจ านวนมากของ CPRD   

ธุรกิจบริหารพืน้ที่เช่าในศูนย์การค้าของ CPRD ในประเทศมาเลเซีย 

ณ วันที่  28 กุมภาพันธ์ 2564 ธุรกิจบริหารพืน้ที่ เช่าในศูนย์การค้าของ CPRD ในประเทศมาเลเซีย

ประกอบด้วย  

• การบริหารพืน้ท่ีเช่าในศนูย์การค้า 57 แหง่ คิดเป็นพืน้ท่ีให้เช่าสทุธิถาวร (permanent net lettable area) รวม

ประมาณ 296,000 ตร.ม. โดยในจ านวนนี ้CPRD มีกรรมสิทธ์ิ (freehold) หรือมีสิทธิการเช่าจากรัฐบาล

มาเลเซีย (leasehold)15 ในศนูย์การค้าจ านวน 40 แหง่ และ

15 ภายใต้กฎหมายประเทศมาเลเซีย กรรมสิทธ์ิ (freehold) หมายถงึ สิทธิในการใช้ท่ีดินจากรัฐบาลประเทศมาเลเซียโดยผู้ ถือกรรมสิทธ์ิสามารถ

ถือครองและใช้ที่ดินได้โดยไม่มีก าหนดระยะเวลา และ สิทธิการเช่า (leasehold) หมายถึง สิทธิในการใช้ที่ดินจากรัฐบาลประเทศมาเลเซีย

โดยมีก าหนดระยะเวลาไม่เกิน 99 ปี โดยผู้ ถือครองที่ดินสามารถใช้ที่ดินจนกว่าจะหมดอายสุญัญาเช่า และหากไม่มีการขยายอายหุรือต่อ
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• อัตราการเช่าพืน้ที่ (occupancy rate) อยู่ที่ประมาณร้อยละ 92 โดยค านวณจากพืน้ที่ให้เช่าสุทธิถาวร 

(permanent net lettable area)  

ศูนย์การคา้ของ CPRD ในประเทศมาเลเซีย  

CPRD มีการบริหารพืน้ที่เช่าในศนูย์การค้าในประเทศมาเลเซียสามประเภท เพื่อให้บริการกลุ่มลกูค้ากลุม่  

ตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี ้ 

• ศูนย์การค้าส าหรับครอบครัว (Family Malls) — ได้แก่ ศูนย์การค้าขนาดใหญ่มีกลุ่มลกูค้าเป้าหมายเป็น

ครอบครัว ให้บริการด้านการจบัจ่ายใช้สอยและกิจกรรมบันเทิงอื่น ๆ หลายชนิด ผู้ เช่าหลกัของศนูย์การค้า

ประเภทนี ้ได้แก่ ร้านอาหาร ร้านเสือ้ผ้าแฟชัน่ ผู้ ให้บริการทางการเงินและบริการอื่น ๆ และผู้ ให้บริการด้าน

กิจกรรมเก่ียวกบัความบนัเทิง ศนูย์การค้าประเภทนีข้อง CPRD ในประเทศมาเลเซียมีพืน้ที่ให้เช่าสทุธิ (net 

lettable area) มากกวา่ 6,000 ตร.ม. ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2564 CPRD บริหารพืน้ท่ีเช่าในศนูย์การค้าแบบ 

Family Malls จ านวน 23 แห่งในประเทศมาเลเซีย มีพืน้ที่ให้เช่าสทุธิถาวร (permanent net lettable area) 

รวมประมาณ 197,000 ตร.ม.  

• ศูนย์การค้าชมุชน (Neighbourhood Malls) — ได้แก่ ศนูย์การค้าขนาดกลางส าหรับลกูค้าให้แวะมาจบัจ่าย

สินค้าได้สะดวกและรวดเร็ว โดยเฉพาะสินค้าประเภทอาหาร โดยในศูนย์การค้าประเภทนีป้ระกอบด้วย

ร้านอาหาร ร้านเคร่ืองดื่ม และร้านอาหารจานดว่นหลายประเภท (grab & go) แม้วา่ศนูย์การค้าประเภทนีจ้ะ

มีขนาดเล็กกว่าศูนย์การค้าส าหรับครอบครัว (Family Malls) แต่ก็มีร้านค้าที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมความ

บันเทิงส าหรับครอบครัว รวมถึงร้านเสือ้ผ้าแฟชั่น และร้านค้าที่ให้บริการทางการเงินและบริการอื่น ๆ 

เช่นเดียวกนั ศนูย์การค้าชุมชน (Neighbourhood Malls) ของ CPRD มีพืน้ที่ให้เช่าสทุธิ (net lettable area) 

ระหว่าง 3,000 ถึง 6,000 ตร.ม. ณ วนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2564 CPRD บริหารพืน้ที่เช่าในศูนย์การค้าชุมชน 

(Neighbourhood Malls) จ านวน 18 แห่งในประเทศมาเลเซีย มีพืน้ที่ให้เช่าสุทธิถาวร (permanent net 

lettable area) รวมประมาณ 73,000 ตร.ม.  

• ศูนย์การค้าแบบ Service Malls — ได้แก่ ศนูย์การค้าที่มีขนาดเล็กลงมา เน้นพืน้ที่การจบัจ่ายแบบครบครัน

ในจุดเดียว (one-stop) เนื่องจากศนูย์การค้าประเภทนีม้ีขนาดเล็ก จึงเน้นการจ าหน่ายสินค้าและบริการที่

ต้องใช้ในชีวิตประจ าวนั รวมถึงมีร้านอาหาร ร้านให้บริการต่าง ๆ ที่ใช้ประจ าวนั ร้านจ าหน่ายเสือ้ผ้า และ

พืน้ท่ีเลน่ส าหรับเด็ก ศนูย์การค้าแบบ Service Malls ของ CPRD ในประเทศมาเลเซีย มีพืน้ท่ีให้เช่าสทุธิ (net 

lettable area) ไม่เกิน 3,000 ตร.ม. ณ วนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2564 CPRD บริหารพืน้ที่เช่าในศนูย์การค้าแบบ 

Service Malls จ านวน 16 แห่งในประเทศมาเลเซีย มีพืน้ที่ให้เช่าสทุธิถาวร (permanent net lettable area) 

รวมประมาณ 26,000 ตร.ม.  

CPRD เลือกท าเลที่ตัง้ศนูย์การค้าในที่พืน้ที่เหมาะสมทัว่คาบสมทุรมาเลเซีย (Peninsula Malaysia) เพื่อให้

ครอบคลมุพืน้ท่ีให้บริการและเข้าถึงลกูค้าได้มากที่สดุเทา่ที่จะท าได้ และศนูย์การค้าสว่นใหญ่จะมีร้านไฮเปอร์มาร์เก็ต

ของ CPRD เป็นผู้ เช่าหลกั CPRD มีการคดัเลอืกท าเลที่ตัง้ที่เหมาะสมส าหรับศนูย์การค้าแห่งใหมท่ัว่ประเทศมาเลเซีย

อยา่งตอ่เนื่อง โดยใช้หลกัเกณฑ์การพิจารณาดงัตอ่ไปนี ้

• เป็นพืน้ท่ีที่มีประชากรอาศยัอยูจ่ านวนมากและหนาแนน่ 

                                                      
อายสุญัญาเช่า ผู้ครอบครองที่ดินจะต้องคืนท่ีดินดงักล่าวให้แก่ทางรัฐบาลประเทศมาเลเซีย โดยท่ีทัง้กรรมสิทธ์ิ (freehold) และสิทธิการเช่า 

(leasehold) สามารถท าการโอนได้ 
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• เป็นท าเลที่โดดเดน่ และสามารถเพิ่มจ านวนลกูค้าที่เข้าศนูย์การค้าได้ 

• สามารถเข้าถึงถนนหลกัและระบบขนสง่มวลชนได้ และ 

• มีพืน้ท่ีขนาดใหญ่ส าหรับใช้เป็นท่ีจอดรถและมีระบบโครงสร้างพืน้ฐานท่ีดี 

ผูเ้ช่าของศูนย์การคา้ในประเทศมาเลเซีย  

CPRD มีผู้ เช่าหลายประเภทในศนูย์การค้าของ CPRD โดยสามารถแบง่ผู้ เช่าออกเป็นสามกลุม่ใหญ่ ๆ ดงันี ้ 

• ผูเ้ช่าถาวร — ผู้ เช่าในกลุม่นีท้ าสญัญาเช่าที่มีระยะเวลามากกวา่หนึง่ปีโดยจ่ายคา่เช่ารายเดือนในอตัราคงที่  

หรือจ่ายค่าเช่าในอตัราแปรผันตามยอดขาย (ทัง้ในรูปแบบที่มีและไม่มีการรับประกันค่าเช่าขัน้ต ่า) ทัง้นี ้

ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2564 รายได้จากผู้ เช่ากลุ่มนีม้ีจ านวน 146 ล้านริงกิตมาเลเซีย (1,089 

ล้านบาท) (คิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 71.6 ของรายได้ทัง้หมดของศนูย์การค้าในประเทศมาเลเซีย)  

• ผูเ้ช่าชัว่คราว — ผู้ เช่าชัว่คราวท าสญัญาเช่าที่มีระยะเวลาน้อยกว่าหนึ่งปี และมีอตัราการเปลี่ยนผู้ เช่าสงู ซึ่ง

ท าให้ CPRD สามารถปรับการน าเสนอสินค้าและบริการใหม่ ๆ ตามความต้องการของลกูค้าได้ ผู้ เช่ากลุม่นี ้

จะตัง้ร้านเป็นแผงลอยหรือเป็นร้านขนาดเล็ก ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่  28 กุมภาพนัธ์ 2564 รายได้ของ CPRD 

จากผู้ เช่ากลุม่นีม้ีจ านวน 40 ล้านริงกิตมาเลเซีย (296 ล้านบาท) (คิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 19.6 ของ

รายได้ทัง้หมดของศนูย์การค้าในประเทศมาเลเซีย) 

• ศูนย์อาหาร — CPRD ท าสญัญาบริการกับผู้ รับสิทธิด าเนินการศูนย์อาหารในศูนย์การค้าของ  CPRD ใน

ประเทศมาเลเซีย โดยสญัญาเช่ามีระยะเวลาเฉลี่ย 1 ปี ศนูย์อาหารเป็นจดุที่ช่วยรักษาปริมาณลกูค้าที่เข้าใช้

บริการศนูย์การค้าและผู้ เช่ารายอื่นของศนูย์การค้า เนื่องจากลกูค้านิยมไปศนูย์การค้าเพื่อรับประทานอาหาร

ที่ศนูย์อาหารซึง่มีราคาเหมาะสม ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 28 กมุภาพนัธ์ 2564 รายได้ของ CPRD จากผู้ เช่ากลุม่

นีม้ีจ านวน 18 ล้านริงกิตมาเลเซีย (133 ล้านบาท) (คิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 8.8 ของรายได้ทัง้หมด

ของศนูย์การค้าในประเทศมาเลเซีย) 

ผู้ เช่าถาวรสร้างกระแสรายได้ที่มัน่คงให้กบัศนูย์การค้า ดงันัน้ผู้ เช่ากลุ่มนีจ้ึงเป็นส่วนส าคญัต่อความส าเร็จ

ของธุรกิจบริหารพืน้ท่ีเช่าในศนูย์การค้าของ CPRD ในประเทศมาเลเซีย โดยระยะเวลาการเช่าโดยเฉลีย่ของผู้ เช่าถาวร

อยู่ที่ประมาณ 2 ปี โดยผู้ เช่าหลกัรายใหญ่มีระยะเวลาการเช่าเฉลี่ย 3 ปี โดยในแต่ละปีจะมีพืน้ที่เช่าที่สิน้สดุอายกุาร

เช่าประมาณ 1,000 หนว่ยพืน้ท่ีเช่า ผู้ เช่าถาวรยงัแบง่เป็น 6 ประเภทได้ดงันี ้  

• ธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม — ผู้ เช่ากลุ่มนีค้ิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 14.6 ของพืน้ที่ให้เช่าสทุธิถาวรที่ได้มีการ

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

วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2564 และคิดเป็นร้อยละ 23.4 ของรายได้จากผู้ เช่าถาวรในประเทศมาเลเซียของ CPRD 

ส าหรับรอบปีสิน้สดุวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2564   

• ธุรกิจสขุภาพและความงาม — ผู้ เช่ากลุม่นีค้ิดเป็นร้อยละ 5.5 ของรายได้จากพืน้ที่ให้เช่าสทุธิถาวรที่ได้มีการ

ปลอ่ยเช่า (occupied permanent net lettable area) ในประเทศมาเลเซียณ วนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2564 และ

คิดเป็นร้อยละ 16.1 ของรายได้จากผู้ เช่าถาวรในประเทศมาเลเซียของ CPRD ส าหรับรอบปีสิน้สดุวนัที่ 28 

กมุภาพนัธ์ 2564   

• ธุรกิจ DIY และสินคา้เกี่ยวกบับา้น — ผู้ เช่ากลุม่นีค้ิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 32.4 ของพืน้ท่ีให้เช่าสทุธิถาวรที่ได้มี

การปล่อยเช่า (occupied permanent net lettable area) ของศูนย์การค้าของ CPRD ในประเทศมาเลเซีย 
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ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 และคิดเป็นร้อยละ 14.6 ของรายได้จากผู้ เช่าถาวรในประเทศมาเลเซียของ 

CPRD ส าหรับรอบปีสิน้สดุวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2564  

• ธุรกิจเสือ้ผา้แฟชัน่ — ผู้ เช่ากลุม่นีค้ิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 17.0 ของพืน้ที่ให้เช่าสทุธิถาวรที่ได้มีการปลอ่ยเช่า 

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

กุมภาพนัธ์ 2564 และคิดเป็นร้อยละ 15.9 ของรายได้จากผู้ เช่าถาวรในประเทศมาเลเซียของ CPRD ส าหรับ

รอบปีสิน้สดุวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2564 

• ธุรกิจบริการ — ผู้ เช่ากลุ่มนีค้ิดเป็นสัดส่วนร้อยละ  11.4 ของพืน้ที่ให้เช่าสุทธิถาวรที่ได้มีการปล่อยเช่า 

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

กุมภาพนัธ์ 2564 และคิดเป็นร้อยละ 21.0 ของรายได้จากผู้ เช่าถาวรในประเทศมาเลเซียของ CPRD ส าหรับ

รอบปีสิน้สดุวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2564 

• ธุรกิจความบนัเทิง ธุรกิจกีฬาและอืน่ ๆ — ผู้ เช่ากลุม่นีค้ิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 19.1 ของพืน้ท่ีให้เช่าสทุธิถาวรที่

ได้มีการปล่อยเช่า  (occupied permanent net lettable area) ของศูนย์การค้าของ  CPRD ในประเทศ

มาเลเซีย ณ วนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2564 และคิดเป็นร้อยละ 9.0 ของรายได้จากผู้ เช่าถาวรในประเทศมาเลเซีย

ของ CPRD ส าหรับรอบปีสิน้สดุวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2564 

บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า 

ที่ผ่านมา CPRD ได้มีการลงทุนกับบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า และจะยังคงแสวงหาโอกาสการลงทุน

ดงักลา่วต่อไป การแบ่งปันผลก าไรจากกิจการร่วมค้าและบริษัทร่วมคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 9.8 และร้อยละ 44.0 ของ

ก าไรหลงัจากหกัสว่นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยของ CPRD ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2563 ตามล าดบั 

ตามข้อมลูทางการเงินเสมือน (pro forma financial information) ตารางตอ่ไปนีแ้สดงถึงบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า

ที่ส าคญัของ CPRD ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ตามข้อมลูทางการเงินเสมือน (pro forma financial information) 

บริษัท ประเทศ สัดส่วนการถอืหุ้น ธุรกิจ 

กองทนุรวม

อสงัหาริมทรัพย์และสทิธิ

การเช่าโลตสัส์ รีเทล โกรท 

ประเทศไทย ร้อยละ 25 กองทนุรวมจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่

ประเทศซึง่ลงทนุใน

ศนูย์การค้า 23 แหง่ทัว่

ประเทศไทย  

บริษัท รีเทล พร็อพเพอร์ตี ้

จ ากดั 

ประเทศไทย ร้อยละ 50 ให้เชา่ที่ดินและอาคารซึง่

เป็นท่ีตัง้ของร้านไฮเปอร์

มาร์เก็ตสาขาบางปะกอก 

บริษัท ซินเนอร์จิสตกิ 

พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอป

เมนท์ จ ากดั 

ประเทศไทย ร้อยละ 49.99 โครงการศนูย์การค้าและ

อสงัหาริมทรัพย์อื่น ๆ ท่ี

เมืองพทัยา 

บริษัท โลตสัส์ มนัน่ี 

เซอร์วิสเซส จ ากดั 

ประเทศไทย ร้อยละ 50 บริการทางการเงินและ

ธุรกิจประกนั 
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ปัจจัยความเสี่ยง 

1. การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ท าให้เกิดการหยุดชะงักของ

เศรษฐกิจครัง้ใหญ่ทัง้ในระดับโลกและระดับภูมิภาค รวมถึงในประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย 

ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อ CPRD 

การแพร่ระบาดของ COVID-19 ท าให้เกิดการหยุดชะงักของเศรษฐกิจครัง้ใหญ่ทัง้ในระดบัโลกและระดับ

ภมูิภาค รวมถึงในประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย ซึ่งรัฐบาลไทยและรัฐบาลมาเลเซียได้มีการประกาศใช้มาตรการ

ต่าง ๆ เพื่อควบคมุการแพร่ระบาดของ COVID-19 เช่น การปิดสถานประกอบการเป็นการชัว่คราว การลดระยะเวลา

ท าการ การปิดพืน้ท่ีที่มีความเสีย่งสงูตอ่การแพร่ระบาด การใช้มาตรการจ ากดัการเดินทาง การระงบักิจกรรมทางธุรกิจ 

การก าหนดข้อบังคับในเร่ืองการกักตัวและการเว้นระยะห่างทางสงัคม และการห้ามจัดกิจกรรมขนาดใหญ่ โดย

มาตรการต่าง ๆ ดงักลา่วสง่ผลกระทบตอ่เศรษฐกิจของประเทศไทยและประเทศมาเลเซียอยา่งมีนยัส าคญั ตลอดจน

ภาคการผลิตและห่วงโซ่อปุทาน (supply chain) และการด าเนินงานของบริษัทต่าง ๆ ทัง้ในประเทศไทยและประเทศ

มาเลเซีย ซึ่งรวมถึง CPRD ด้วย แม้ว่าจะเร่ิมมีการทยอยผ่อนปรนมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้าและ

ผู้คน และกิจการและส านกังานต่าง ๆ ได้มีการทยอยกลบัมาด าเนินธุรกิจและเปิดให้บริการ อย่างไรก็ดี ประเทศไทย

และประเทศมาเลเซียได้ประสบกับการกลับมาแพร่ระบาดของ COVID-19 หลายระลอก รวมถึงมีการพบเชือ้  

COVID-19 สายพนัธุ์ใหม่ ส าหรับประเทศไทยนัน้ แม้ว่าในช่วงแรกของการแพร่ระบาดจะได้รับผลกระทบที่มีความ

รุนแรงน้อยกวา่ในประเทศอื่น ๆ อยา่งไรก็ตาม การแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหมไ่ด้สง่ผลกระทบอยา่งรุนแรง

ตอ่ประเทศไทยตัง้แตเ่ดือนธนัวาคม 2563 สง่ผลให้มีการปิดร้านค้าและศนูย์การค้าทัง้หมดหรือบางสว่นของ CPRD ใน

หลายพืน้ที่ที่ได้รับผลกระทบ มาตรการดงักลา่วท าให้เกิดการหยดุชะงกัของการด าเนินธุรกิจตามปกติทัง้ภายในและ

ภายนอกพืน้ที่ที่มีการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทัง้นี ้คณะผู้บริหารของ CPRD ได้มีการติดตามสถานการณ์อย่าง

ใกล้ชิดและให้ความร่วมมือกับทางรัฐบาลท้องถ่ินในการด าเนินการให้มีการจัดจ าหน่ายอาหารให้เพียงพอ และ  

ลดผลกระทบตอ่ธุรกิจของ CPRD ให้มากที่สดุเทา่ที่จะสามารถกระท าได้ 

มาตรการควบคมุการแพร่ระบาดประกอบกับผลกระทบจากการหยดุชะงกัของธุรกิจในประเทศไทยและใน

บางสว่นในประเทศมาเลเซียเป็นปัจจยัหนึง่ที่ก่อให้เกิดผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่ธุรกิจของ CPRD ซึง่รวมถึง 

• รายได้จากการขายของ CPRD ในประเทศไทยลดลงจ านวน 8,364 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.9 จาก 171,326 

ล้านบาทส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ์ 2563 เป็น 162,962 ล้านบาทส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 

2564   

• การลดลงของรายได้จากการให้เช่าและให้บริการจากธุรกิจบริหารพืน้ท่ีเช่าในศนูย์การค้าในประเทศไทยและ

ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นผลมาจากการลดลงของอตัราการเช่าพืน้ที่ (occupancy rate) การยกเว้น และการ

ลดค่าเช่า ซึ่งท าให้รายได้จากการให้เช่าและให้บริการของ CPRD ในประเทศไทยลดลงร้อยละ 24.1 จาก

จ านวน 12,739 ล้านบาทส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 29 กุมภาพนัธ์ 2563 เป็น 9,670 ล้านบาทส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 

28 กุมภาพันธ์ 2564 ในส่วนของประเทศมาเลเซีย รายได้จากการให้เช่าและให้บริการของ CPRD ลดลง 

ร้อยละ 26.4 จาก 277 ล้านริงกิตมาเลเซีย (2,066 ล้านบาท) ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ์ 2563 เหลอื 

204 ล้านริงกิตมาเลเซีย (1,518 ล้านบาท) ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2564 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ไม่สามารถรับประกนัได้วา่ผลประกอบการของ CPRD ในอนาคตจะดีขึน้ และยงัมีความเป็นไป

ได้ว่าอาจมีการกลับมาของการแพร่ระบาดของเชือ้ COVID-19 สายพันธุ์ ใหม่ ซึ่งรวมถึงสายพันธุ์ที่อาจท าให้

ประสิทธิภาพระดบัการป้องกันของวคัซีนลดลงซึ่งอาจน าไปสู่การล็อกดาวน์หรือมาตรการควบคุมอื่น ๆ ในอนาคต 
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อยา่งไรก็ดี แม้วา่จะสามารถควบคมุการแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้ในท่ีสดุ และผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ 

COVID-19 ลดลง แต ่CPRD ก็ยงัจ าเป็นต้องหาโอกาสในการเติบโตให้กบัธุรกิจ ทัง้นี ้เพื่อตอบสนองตอ่พฤติกรรมของ

ผู้บริโภคที่เปลีย่นแปลงไป เช่น การจบัจ่ายสนิค้าในร้านค้าปลกีที่มีขนาดเลก็ซึง่อยูใ่นละแวกใกล้เคียง  และการจบัจ่าย

สินค้าทางออนไลน์มากขึน้ ท าให้ CPRD ต้องมีการลงทุนอย่างมีนยัส าคญัเพื่อขยายร้านค้าปลีกที่มีขนาดเล็ก สร้าง

ความเติบโตของยอดขายทางช่องทางออนไลน์ และปรับปรุงโครงสร้างพืน้ฐานระบบ IT ของ CPRD เช่น เว็บไซต์และ

แอพพลิเคชัน่บนอปุกรณ์พกพา ตลอดจนโครงการลงทนุอื่น ๆ ซึ่งหาก CPRD ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสทาง

ธุรกิจที่เกิดขึน้ อาจท าให้รายได้ของ CPRD ลดลง และผลประกอบการของ CPRD ในอนาคตอาจน้อยกว่าที่ได้

คาดการณ์ไว้ 

ทัง้นี ้แม้วา่ CPRD จะมีการด าเนินมาตรการควบคมุการแพร่ระบาดตา่ง ๆ แต่การแพร่ระบาดของ COVID-19 

ระลอกล่าสุดได้ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อการด าเนินงานของ  CPRD เนื่องจากมีการพบกลุ่มผู้ ติดเชือ้ใหม่

หรือคลสัเตอร์ (cluster) ในศนูย์กระจายสินค้าของ CPRD รวมถึงศนูย์กระจายสินค้าบางบวัทองส าหรับธุรกิจค้าปลกี

ในประเทศไทยที่ CPRD ได้มีการปิดท าการเป็นเวลาสองสปัดาห์ และร้านค้าบริเวณใกล้เคียงหลายแห่ง และมีความ

เสี่ยงในการติดเชือ้ของพนกังาน ลกูค้า รวมไปถึงในร้านค้า ศนูย์การค้า และสถานประกอบการสว่นอื่นของ  CPRD ที่

เพิ่มมากขึน้ ท าให้รัฐบาลมีค าสัง่ปิดท าการ หรือลดชัว่โมงท าการของร้านค้าและศนูย์การค้าบางแหง่ของ CPRD ซึง่ท า

ให้ยอดขายและรายได้ของ CPRD ลดลง ทัง้นี ้แม้วา่บริษัทฯ เห็นวา่ CPRD มีการด าเนินการตอบสนองตอ่สถานการณ์

แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและเป็นไปตามแนวทางของรัฐบาล แต่หากในอนาคตสงัคมมีทศันคติว่า  CPRD ไม่ได้มีการ

ด าเนินการตอบสนองอย่างเหมาะสม เหตุการณ์ดงักล่าวอาจส่งผลเสียต่อช่ือเสียงของแบรนด์สินค้าและร้านค้าของ  

CPRD ซึ่งอาจท าให้ CPRD สญูเสียยอดขายและอาจถูกฟ้องร้องจากพนกังาน ลกูค้า ผู้ผลิตและจัดจ าหน่ายสินค้า 

หน่วยงานก ากบัดแูลหรือบคุคลอื่น หากมาตรการที่ CPRD น ามาใช้ในที่สดุแล้วเป็นมาตรการที่ไมม่ีประสิทธิภาพหรือ

หากลกูค้าของ CPRD ไม่ปฏิบตัิตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสงัคมหรือมาตรการด้านความปลอดภยัอื่น ๆ อาจท า

ให้เกิดความเสี่ยงต่อสขุภาพของพนกังานและลกูค้าของ CPRD  การติดเชือ้ COVID-19 ในอนาคตในร้านค้าหรือใน

ศนูย์การค้าของ CPRD อาจสง่ผลให้เกิดการขาดแคลนแรงงานชัว่คราวหรือตอ่เนื่อง การปิดสถานประกอบการ หรือลด

ระยะเวลาท าการของร้านค้า ซึง่จะสง่ผลกระทบในทางลบตอ่ธุรกิจและผลประกอบการของ CPRD โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง

ผลกระทบในทางลบที่อาจเกิดขึน้ทางด้านสขุภาพของคณะผู้บริหารหรือบคุลากรหลกัของ  CPRD หรือคณะผู้บริหาร

หรือบคุลากรหลกัของผู้ผลติและจดัจ าหนา่ยของ CPRD ทัง้นี ้หากคณะผู้บริหารหรือบคุลากรหลกัของ CPRD หรือของ

ผู้ผลิตและผู้จดัจ าหน่ายของ CPRD ที่ได้รับผลกระทบมีจ านวนมาก อาจสง่ผลกระทบในทางลบต่อความสามารถของ 

CPRD หรือของผู้ ผลิตและผู้ จัดจ าหน่ายของ CPRD ในการประกอบธุรกิจอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาที่ยากล าบาก

ดงักล่าว นอกจากนี ้ความเช่ือของลกูค้าว่าตนเองติดเชือ้ COVID-19 ที่ร้านค้าหรือศูนย์การค้าแห่งหนึ่งแห่งใดของ 

CPRD หรือความเช่ือที่วา่ CPRD ไมไ่ด้มีมาตรการท่ีเหมาะสมในการปอ้งกนัการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในร้านค้า

หรือศูนย์การค้าของ CPRD อาจส่งผลให้เกิดการฟ้องคดีที่อาจใช้เวลาและมีค่าใช้จ่ายสงู และ/หรืออาจมีผลกระทบ

ในทางลบตอ่ช่ือเสยีงของ CPRD 

ปัจจัยและความไม่แน่นอนอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับการแพร่ระบาดของ COVID-19 รวมถึง (แต่ไม่จ ากัดเพียง) 

กรณีตอ่ไปนี ้

• ระดบัความรุนแรงและระยะเวลาของการแพร่ระบาดของ COVID-19 รวมถึงการแพร่ระบาดระลอกใหม่ใน

พืน้ท่ีซึง่ CPRD เข้าไปประกอบการ หรือที่สง่ผลกระทบตอ่พนกังานของ CPRD จากระยะเวลาการแพร่ระบาด

ที่ยาวนานขึน้ หรือการเพิ่มขึน้อย่างรวดเร็วของจ านวนผู้ติดเชือ้ COVID-19 เชือ้ COVID-19 สายพนัธุ์ใหม่ 

หรือไวรัสสายพนัธุ์อื่นท่ีเก่ียวข้องในอนาคต หรือปัจจยัอื่น ๆ 
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• มาตรการควบคมุเพิ่มเติมของรัฐบาลที่อาจสง่ผลกระทบตอ่ธุรกิจของ CPRD

• ปัจจยัทางเศรษฐกิจมหภาคที่เปลี่ยนแปลง รวมถึงความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจโดยรวม อตัราการว่างงาน

และแรงกดดนัจากเศรษฐกิจที่ถดถอย

• ผลกระทบที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ต่อประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ โครงการใหม่ และแผนงานขยายธุรกิจ

ของ CPRD ที่เกิดจากการท่ี CPRD ต้องใช้เวลาและทรัพยากรจ านวนมากในการด าเนินการตอบสนองตอ่การ

แพร่ระบาดของโรค

• ความรวดเร็วในการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจหลงัจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 บรรเทาลง

• ผลกระทบของการแพร่ระบาดของ COVID-19 ต่อธุรกิจและผลประกอบการของผู้ เช่าในศูนย์การค้าของ

CPRD

• ผลกระทบของการแพร่ระบาดของ COVID-19 ต่อการจดัหาสินค้า ต้นทนุ และสินค้าคงคลงัของผลิตภณัฑ์ที่

CPRD วางจ าหนา่ยในร้านค้าของ CPRD และ

• ผลกระทบในระยะยาวของการแพร่ระบาดของ COVID-19 ต่อธุรกิจของ CPRD ตลอดจนพฤติกรรมของ

ผู้บริโภค ตวัอย่างเช่น CPRD ได้สงัเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของผู้บริโภคในช่วงของการแพร่

ระบาดซึง่หนัไปจบัจ่ายสนิค้าในร้านค้าที่มีขนาดเลก็ซึง่อยู่ในละแวกใกล้เคียงแทนการจบัจ่ายสินค้าในร้านค้า

ที่มีขนาดใหญ่ และการเติบโตอยา่งมีนยัส าคญัของยอดขายทางช่องทางออนไลน์ ซึ่ง CPRD อาจไม่สามารถ

ตอบสนองหรือปรับตวัให้ทนัตอ่การเปลี่ยนแปลงภายในเวลาอนัเหมาะสมหากการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรม

ของผู้บริโภคนัน้กลายเป็นพฤติกรรมที่ถาวร หรือเกิดขึน้อย่างรวดเร็ว หรือในลกัษณะที่แตกต่างไปจากที่

CPRD คาดการณ์ไว้

ระดบัของผลกระทบของการแพร่ระบาดของ COVID-19 หรือการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้หรือโรคติดต่อ

ชนิดอื่นที่รุนแรงในอนาคตซึ่งมีผลต่อธุรกิจ ผลประกอบการ  และฐานะทางการเงินของ CPRD นัน้ขึน้อยู่กบัแนวโน้ม

การพฒันาการของเหตกุารณ์ดงักลา่วในอนาคต ซึ่งไม่มีความแน่นอนอยา่งยิ่ง ทัง้นี ้รวมถึงขอบเขต ความรุนแรง และ

ระยะเวลาของการแพร่ระบาด การด าเนินการเพื่อควบคมุการแพร่ระบาดหรือการบรรเทาผลกระทบ  รวมถึงการฉีด

วคัซีน COVID-19 ผลกระทบจากการผอ่นคลายหรือยกเลกิมาตรการควบคมุที่มีอยูอ่ยา่งรวดเร็วเกินไป และผลกระทบ

ทางเศรษฐกิจทัง้ทางตรงและทางอ้อมจากการแพร่ระบาด และมาตรการควบคุมที่น ามาใช้ รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่

เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ผลกระทบของการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่จะด าเนินตอ่ไปเป็นสิ่งที่คาดการณ์ได้ยากและมีความ

ผนัแปรสงู ซึง่อาจสง่ผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัส าคญัต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลประกอบการของ CPRD 

และอาจสง่ผลให้ความเสีย่งอื่นมีผลรุนแรงยิ่งขึน้  

2. กระบวนการพิจารณาทางกฎหมายและทางปกครองที่ส าคัญอาจมีผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ

ของ CPRD

ในการประกอบธุรกิจของ CPRD CPRD ได้มีการเข้าไปเก่ียวพนักบักระบวนการพิจารณาทางกฎหมายและ

ทางปกครองเป็นบางครัง้ และ CPRD ยงัอาจถกูด าเนินคดีทางกฎหมายและทางปกครองอีกในอนาคต ทัง้นี ้ค าตดัสนิ

ของกระบวนการพิจารณาทางกฎหมายดงักลา่วอาจท าให้ CPRD ต้องกระท าการ หรืองดกระท าการใด ๆ ซึง่อาจสง่ผล

กระทบในทางลบตอ่ธุรกิจของ CPRD หรืออาจท าให้ CPRD ต้องจ่ายคา่ชดเชยเป็นจ านวนมาก 

ณ วนัที่ของสารสนเทศฉบบันี ้มีกระบวนการพิจารณาทางกฎหมายที่เก่ียวข้องกบั CPRD ซึ่งอยู่ระหว่างการ

ด าเนินคดีอยูส่องคดี โดยทัง้หมดเป็นคดีที่คณะกรรมการการแขง่ขนัทางการค้า (“กขค.”) และส านกังานคณะกรรมการ
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การแขง่ขนัทางการค้า (“สขค.”) ถกูฟอ้งร้องเก่ียวกบัค าสัง่อนญุาตให้รวมธุรกิจซึง่อนญุาตให้ CPRD เข้าซือ้กิจการของ 

Lotus TH โดยเมื่อวนัที่ 9 มิถุนายน 2563 CPRD เข้าท าสญัญากับ Tesco เพื่อซือ้กิจการของ Lotus TH และ Lotus 

MY ซึง่การเข้าซือ้กิจการดงักลา่วจะต้องได้รับค าสัง่อนญุาตจาก กขค. ตามพระราชบญัญตัิการแขง่ขนัทางการค้า พ.ศ. 

2560 (“พ.ร.บ. การแข่งขันทางการค้าฯ”) ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน 2563 กขค. มีค าสัง่ (“ค าสั่ งของ กขค.”) 

อนญุาตให้ CPRD เข้าซือ้กิจการของ Lotus TH และในวนัที่ 18 ธันวาคม 2563 CPRD และ Tesco ได้ด าเนินการซือ้

ขายกิจการเสร็จสมบรูณ์ตามค าสัง่ของ กขค. อยา่งไรก็ดี ในเดือนมีนาคม 2564 องค์กรคุ้มครองสทิธิของผู้บริโภคได้แก่ 

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ร่วมกับองค์กรผู้บริโภคอื่น ๆ และบุคคลธรรมดาได้ยื่นฟ้อง (“คดีที่ ฟ้องร้อง กขค.”) กขค. และ 

สขค. ตอ่ศาลปกครองกลาง (“ศาล”) โดยมีประเด็นส าคญัคือ ค าสัง่ของ กขค. ออกโดยไมช่อบด้วยกฎหมาย เนื่องจาก

ไมป่ฏิบตัิตามขัน้ตอนบางประการท่ีกฎหมายก าหนด และ กขค. ใช้ดลุยพินิจในการออกค าสัง่ดงักลา่วโดยไมเ่หมาะสม

และไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีจึงขอให้ศาลมีค าพิพากษาเพิกถอนค าสัง่ของ กขค. หรือขอให้ศาลก าหนดเง่ือนไข

ประกอบค าสัง่ของ กขค. เพิ่มเติม ดงัตอ่ไปนี ้

• ให้ CPRD ขายกิจการหรือทรัพย์สินบางส่วนเพื่อลดผลกระทบจากการมีอ านาจเหนือตลาด และต้องปรับ

สดัสว่นให้มีสว่นแบง่การตลาดไมเ่กินร้อยละ 50

• ห้าม CPRD ขยายสาขาเพิ่มขึน้ภายในเวลา 10 ปี ภายหลงัการรวมธุรกิจ และ

• ให้เพิ่มเง่ือนไขด้านระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในค าสัง่ของ กขค. โดยให้ขยายเวลาในเง่ือนไขข้อ 216 จากเดิม 5 ปี

เป็น 10 ปี และข้อ 417 จากเดิม 2 ปี เป็น 5 ปี

อนึง่ แม้ CPRD และ Lotus TH ไมไ่ด้เป็นผู้ถกูฟอ้งคดีโดยตรงในคดีฟอ้งร้อง กขค. แตศ่าลเห็นวา่ค าพิพากษา

ในคดีนีม้ีความเก่ียวข้องกบั CPRD และ Lotus TH จึงมีค าสัง่เรียก CPRD และ Lotus TH เข้ามาเป็นคู่ความฝ่ายที่ 3 

(ผู้ ร้องสอด) ในคดีฟ้องร้อง กขค. เพื่อให้ศาลได้รับทราบข้อมลูและข้อเท็จจริงที่เก่ียวกับประเด็นของคดีของผู้ฟ้องคดี

อยา่งครบถ้วน 

นอกจากนี ้ผู้ฟอ้งคดียงัได้ยื่นค าร้องขอให้ศาลมีค าสัง่ให้ทเุลาการบงัคบัตามค าสัง่ของ กขค. เป็นการชัว่คราว

ระหว่างการพิจารณาคดีของศาล (“ค าร้องของผู้ฟ้องคด”ี) ซึ่งต่อมาในเดือนพฤษภาคม 2564 ศาลมีค าสัง่ยกค าร้อง

ของผู้ฟ้องคดีดงักลา่วเนื่องจากในชัน้นีศ้าลเห็นวา่ค าสัง่ของ กขค. ออกโดยชอบตามขัน้ตอนและหลกัเกณฑ์ที่ก าหนด

ไว้ภายใต้ พ.ร.บ. การแขง่ขนัทางการค้าฯ แล้ว ดงันัน้ ศาลจึงวินิจฉยัวา่ยงัไมม่ีเหตอุนัรับฟังได้วา่ค าสัง่ของ กขค. นา่จะ

ไมช่อบด้วยกฎหมายอยา่งไร ทัง้นี ้ค าสัง่ยกค าร้องของผู้ฟ้องคดีของศาลถือเป็นท่ีสดุและไมส่ามารถอทุธรณ์ได้ 

ในสว่นของคดีฟ้องร้อง กขค. นัน้ กขค. สขค. และ CPRD และ Lotus TH ได้ยื่นค าให้การโดยตอ่สู้ในประเด็น

ต่าง ๆ รวมถึงการยกเหตุผลว่าค าสัง่ของ กขค. นัน้ชอบด้วยกฎหมายแล้ว เนื่องจากเป็นค าสัง่ที่ออกตามขัน้ตอนที่

16 ให้ CPALL และ Ek-Chai เพ่ิมสัดส่วนของยอดขายสินค้าที่มาจากผู้ ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ประกอบด้วย 

กลุ่มสินค้าเกษตร สินค้าเกษตรชมุชน สินค้าชมุชน สินค้าวิสาหกิจชมุชนหรือผลิตภณัฑ์ท้องถ่ิน (OTOP) และกลุ่มสินค้าอื่น ๆ ของร้านเซเว่น 

อีเลฟเว่น และ เทสโก้ สโตร์ส รวมกนัทกุรูปแบบ ในอตัราเพ่ิมขึน้  จากปีที่ผ่านมาไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี เป็นระยะเวลา 5 ปี โดยให้ใช้

หลกัเกณฑ์ผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ตามความในกฎหมายว่าด้วยการก าหนดลกัษณะของวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม  

17 ให้ Ek-Chai คงไว้ซึ่งเงื่อนไขของสญัญาและข้อตกลงระหว่างผู้ผลิตและผู้ จัดจ าหน่ายสินค้าหรือวัตถุดิบรายเดิมที่ได้มีการท าสญัญาหรือ

ข้อตกลงไว้ เป็นระยะเวลา 2 ปี เว้นแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญาที่เป็นคณุหรือเป็นประโยชน์และต้องได้รับการยินยอมจาก

ผู้ผลิตและผู้จดัจ าหน่ายสินค้าหรือวตัถดุิบรายเดิมด้วย  



เอกสารแนบ 1

44 

กฎหมายก าหนดทกุประการ และ กขค. ได้ใช้ดลุยพินิจที่เหมาะสมกบัข้อเท็จจริงอยา่งรอบคอบและชอบด้วยกฎหมาย

ในการออกค าสัง่ดงักลา่วแล้ว 

นอกจากคดีฟอ้งร้อง กขค. ที่องค์กรคุ้มครองสทิธิของผู้บริโภคเป็นผู้ฟอ้งคดีแล้ว ยงัมีบคุคลซึง่เป็นเจ้าของร้าน

สะดวกซือ้ท้องถ่ินรายหนึ่งยื่นฟ้องคดีต่อศาลเก่ียวกบัค าสัง่ของ กขค. โดยมีประเด็นค าฟ้องและค าขอที่คล้ายคลงึกบั

คดีฟ้องร้อง กขค. ดงันัน้ ในเดือนมิถุนายน 2564 ศาลจึงมีค าสัง่รวมคดีนีเ้ข้ากับคดีฟ้องร้อง กขค. เป็นคดีเดียวกนั 

อนึ่ง ณ วนัจดัท าเอกสารฉบบันี ้คดีฟ้องร้อง กขค. อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลในขัน้ตอนการแสวงหาข้อเท็จจริง 

ทัง้นี ้มีความเป็นไปได้วา่ศาลอาจมีค าพิพากษาภายในปี 2564 เนื่องจากศาลได้พิจารณาให้คดฟีอ้งร้อง กขค. เป็นคดีที่

ต้องด าเนินกระบวนพิจารณาโดยเร่งด่วน อย่างไรก็ดี คู่ความสามารถอุทธรณ์ค าพิพากษาของศาลต่อศาลปกครอง

สูงสุดได้ภายใน 30 วันนับจากวันรับฟังค าพิพากษา ระยะเวลาการยื่นอุทธรณ์ดังกล่าวไม่สามารถขยายได้ และ  

ค าพิพากษาของศาลปกครองสงูสดุถือเป็นท่ีสดุ 

บริษัทฯ เห็นวา่ ค าสัง่ของ กขค. นัน้ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจาก กขค. เป็นหนว่ยงานตามกฎหมายที่มีอ านาจ

ออกค าสัง่อนญุาตให้ CPRD เข้าซือ้กิจการของ Lotus TH และ CPRD ได้ยื่นค าขออนญุาตการรวมธุรกิจและเอกสาร

หลกัฐานประกอบค าขออนญุาตเพื่อประกอบการพิจารณาของ กขค. ตามขัน้ตอนท่ีกฎหมายก าหนดครบถ้วนแล้ว และ

บริษัทฯ ยังเห็นว่า กขค. ได้พิจารณาข้อมูลทัง้หมดและออกค าสัง่ของ กขค. โดยชอบและได้ปฏิบัติตามขัน้ตอนที่

กฎหมายก าหนดทุกประการ ดังนัน้ บริษัทฯ เห็นว่าศาลไม่น่าจะพิพากษาเพิกถอนค าสัง่ของ กขค. อย่างไรก็ตาม 

บริษัทฯ ไม่สามารถรับประกนัถึงผลค าพิพากษาดงักล่าวของศาลได้ หรือรับประกนัได้ว่าผลค าพิพากษาดงักลา่วจะ

เป็นผลดีตอ่บริษัทฯ 

นอกจากนี ้แม้ว่าศาลจะพิพากษาเพิกถอนค าสัง่ของ กขค. ก็ตาม บริษัทฯ เห็นว่าศาลในคดีนีแ้ละ กขค. ไม่มี

เหตทุางกฎหมายที่จะสัง่ยกเลกิหรือสัง่ให้การเข้าซือ้กิจการของ Lotus TH โดย CPRD เป็นโมฆะ หรือจะสัง่ลงโทษปรับ

ทางปกครองตามพ.ร.บ.การแข่งขนัทางการค้าฯ กบั CPRD ได้ เนื่องจาก CPRD ได้เข้าซือ้กิจการของ Lotus TH เสร็จ

สิน้และปฏิบตัิตามกฎหมายครบถ้วนโดยสจุริตภายหลงัจากที่ CPRD ได้รับทราบค าสัง่ของ กขค. ซึ่งมีผลผกูพนัตาม

กฎหมาย ณ เวลาที่เข้าซือ้กิจการ อยา่งไรก็ตาม หากศาลพิพากษาเพิกถอนค าสัง่ของ กขค. แล้วทาง กขค. อาจมีค าสัง่

ให้ CPRD ยื่นค าขออนญุาตเข้าซือ้กิจการ Lotus TH ใหม ่ทัง้นี ้บริษัทฯ ไมส่ามารถรับประกนัได้วา่ กขค. จะออกค าสัง่

อนุญาตใหม่ หรือ กขค. จะก าหนดเง่ือนไขเพิ่มเติมจากเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในค าสัง่ของ กขค. ฉบบัเดิมหรือไม่ และ 

CPRD จะสามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขเพิ่มเติมของค าสัง่อนญุาตใหม่ของ กขค. ได้โดยสมบรูณ์หรือไม ่ทัง้นี ้ไม่ว่ากรณี

จะเป็นประการใดก็ตาม หาก CPRD ไมเ่ห็นพ้องกบัค าวินิจฉยัหรือค าสัง่อนญุาตใหมข่อง กขค. ดงักลา่ว CPRD มีสทิธิ

อทุธรณ์ค าวินิจฉยัหรือค าสัง่อนญุาตใหมข่อง กขค. ตอ่ศาลภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดได้ 

แม้วา่บริษัทฯ จะเห็นวา่ผลของคดีฟอ้งร้อง กขค. จะไมส่ง่ผลกระทบตอ่ความสมบรูณ์ของการท่ีบริษัทฯ เข้าซือ้

กิจการของ CPRD แต่หาก กขค. ก าหนดเง่ือนไขเพิ่มเติม การที่ CPRD จะต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขดังกล่าวอาจมี

ผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจในปัจจบุนัของ CPRD และอาจท าให้เกิดต้นทนุและค่าใช้จ่ายอยา่งมีนยัส าคญั และคดี

ฟ้องร้อง กขค. อาจท าให้ผู้บริหารบางส่วนและบุคลากรหลกัของบริษัทฯ ต้องใช้เวลาอย่างมีนยัส าคญัในกระบวน

พิจารณาคดี ซึง่อาจมีผลกระทบในทางลบตอ่การบริหารจดัการธุรกิจและแผนการขยายธุรกิจของบริษัทฯ 




