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ที่ IDR 15/2564 

วนัท่ี 31 สิงหาคม 2564 

เรื่อง แจง้มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 6/2564 เก่ียวกับ (1) การแต่งตัง้กรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการ
อิสระเพิ่มเติม (2) ธุรกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมดระหว่างบริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) (ซึ่งเป็น
บรษิัทย่อยของบรษิัทฯ) กบับรษิัท ซี.พี.รีเทล โฮลดิง้ จ ากดั และ (3) การเสนอขายหุน้ในบรษิัท สยามแม็คโคร 
จ ากดั (มหาชน) ที่บรษิัทฯ ถืออยู่ต่อประชาชนทั่วไป (Public Offering) 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1. สารสนเทศเรื่องการไดม้าซึ่งสินทรพัยแ์ละการเขา้ท ารายการที่เก่ียวโยงกันเก่ียวกบัธุรกรรมการรบั
โอนกิจการทัง้หมดของบรษิัท ซี.พี.รีเทล โฮลดิง้ จ ากดั โดยบรษิัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) 

 2. สารสนเทศเรื่องการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยเ์ก่ียวกับการโอนกิจการทั้งหมดของ บริษัท ซี.พี. 
รีเทล โฮลดิง้ จ ากดั ใหแ้ก่บรษิัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน)  

 3. สารสนเทศเรื่องการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์จากการเสนอขายหุ้นในบริษัท สยามแม็คโคร 
จ ากดั (มหาชน) ใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) 

 บริษัท ซีพี ออลล ์จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจง้มติที่ส  าคญัของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 
6/2564 เมื่อวนัท่ี 31 สิงหาคม 2564 ต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ์”) ดงันี ้

1. การแต่งตั้งกรรมการบริษัททีเ่ป็นกรรมการอิสระเพิ่มเติม  

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมตัิแต่งตัง้ ศาสตราจารย(์พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารกัษ์ เขา้ด ารงต าแหน่ง
เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ เพิ่มเติมอีก 1 ท่าน ส่งผลใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ จะมีจ านวนกรรมการ
ทั้งหมดเพิ่มขึน้จากเดิม 15 ท่าน เป็น 16 ท่าน ตามข้อเสนอของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและ 
สรรหากรรมการ ที่ไดพ้ิจารณาถึงความสามารถ ความเหมาะสมดา้นคุณวฒุิ ประสบการณ ์ความเชี่ยวชาญ 
จากหลายสาขาอาชีพ ความเหมาะสมกับกลยุทธใ์นการด าเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อรองรบัการเติบโตของ
ธุรกิจ และการขยายงานทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนมีคณุสมบตัิของการเป็นกรรมการอิสระตาม
ข้อก าหนดของบริษัท และสอดคล้องกับการยกระดับการก ากับดูแลกิจการที่ดีตามประกาศของ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และมีมติอนมุตัิใหน้ าเสนอต่อท่ีประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้
ของบรษิัทฯ เพื่อพิจารณาอนมุตัิต่อไป  

นอกจากนีเ้พื่อให้การด าเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงรายชื่อกรรมการบริษัท เป็นไปโดยสะดวกและ
คล่องตวั จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้พิจารณามอบหมายให ้กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม
ผกูพนับรษิัทฯ คนใดคนหนึ่ง (โดยไม่ตอ้งมีตราประทบั) เป็นผูม้ีอ  านาจในการลงนามในค าขอ หรือในเอกสาร
ใด ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงรายชื่อกรรมการบริษัท การยื่นขอจดทะเบียนเรื่องดงักล่าว
กับกระทรวงพาณิชย ์และการด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงค าขอหรือข้อความในเอกสาร
ดงักล่าวที่เก่ียวขอ้งกับการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงรายชื่อกรรมการบริษัทฯ ที่ตอ้งยื่นต่อกระทรวงพาณิชย ์
รวมทั้งมีอ านาจในการด าเนินการใด ๆ ตามที่จ าเป็นและเก่ียวเนื่องกับการด าเนินการดังกล่าวตามที่
เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่
เก่ียวขอ้ง รวมทัง้เป็นไปตามค าแนะน าหรือค าสั่งของนายทะเบียนหรือเจา้หนา้ที่ 
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2. การได้มาซ่ึงสินทรัพยเ์กี่ยวกับการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ซี.พี.รีเทล โฮลดิง้ จ ากัด โดย
บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ  

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการผูท้ี่ไม่มีส่วนไดเ้สียมีมติอนุมตัิการรบัโอนกิจการทัง้หมดตามแผนการ 
รบัโอนกิจการทัง้หมดระหว่างบรษิัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) (“Makro”) ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของบรษิทัฯ 
ในฐานะผูร้บัโอนกิจการ กับบริษัท ซี.พี.รีเทล โฮลดิง้ จ ากัด (“CPRH”) ในฐานะผูโ้อนกิจการ โดย Makro จะ
รบัโอนกิจการทัง้หมดของ CPRH ซึ่งรวมถึงทรพัยสิ์น หนีสิ้น สิทธิ หนา้ที่ และความรบัผิดทัง้หมดของ CPRH 
ที่มีอยู่ในปัจจบุนั และที่จะมีในอนาคต ณ วนัท่ีโอนกิจการทัง้หมด (“วันทีโ่อนกิจการทัง้หมด”) มีมลูค่ารวม
ทั้งสิ ้น 217,949,072,250 บาท ด้วยวิธีโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) เพื่อเพิ่มความ
แข็งแกร่งใหก้ับ Makro และส่งเสริมกลยุทธร์ะยะยาวของ Makro เพื่อกา้วสู่การเป็นผูน้  าในธุรกิจคา้ปลีกคา้
ส่ง และขยายขอบเขตการด าเนินธุรกิจในระดบัภมูิภาค (“ธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมด”) และอนมุตัิ
ใหน้ าเสนอต่อท่ีประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ เพื่อพิจารณาอนมุตัิต่อไป โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ภาพรวมธุรกรรม  

CPRH มีผู้ถือหุ้นจ านวน 3 ราย ได้แก่ (ก) บริษัทฯ (ข) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิง้ จ ากัด (“CPH”) และ  
(ค) บรษิัท ซี.พี.เมอรแ์ชนไดซิ่ง จ ากดั (“CPM”) (บรษิัทฯ CPH และ CPM รวมเรียกว่า “ผู้ถือหุ้นของ CPRH”) 

CPRH ประกอบธุรกิจลงทุน (Investment Holding Company) โดยมีทรัพยสิ์นหลักคือหุ้นใน บริษัท ซี.พี.  
รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (“CPRD”) ในสัดส่วนรอ้ยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของ  CPRD และ
ทรัพยสิ์นอื่น อาทิ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และ CPRD ถือหุ้นเป็นสัดส่วน (ก) รอ้ยละ 99.99  
ใน บริษัท โลตัสส์ สโตร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ในบริษัท เอก-ชัย  
ดีสทรบิิวชั่น ซิสเทม จ ากดั ซึ่งเป็นผูป้ระกอบธุรกิจคา้ปลีกภายใตช้ื่อ Lotus’s ในประเทศไทย และ (ข) รอ้ยละ 
100.00 ใน Lotuss Stores (Malaysia) Sdn. Bhd. ซึ่งประกอบธุรกิจคา้ปลีกภายใตช้ื่อ Lotus’s ในประเทศ
มาเลเซีย (เรียกรวมกนัว่า “กลุ่มโลตัสส”์) ทัง้นี ้การประกอบธุรกิจของกลุ่มโลตสัสแ์บ่งออกเป็นสองกลุ่มหลกั
คือ ธุรกิจคา้ปลีก และธุรกิจบริหารพืน้ที่เช่าในศนูยก์ารคา้ โดยกลุ่มโลตสัสเ์ป็นผูป้ระกอบการชัน้น าในธุรกิจ
ค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภค ซึ่งมี รูปแบบร้านค้าที่หลากหลายประกอบด้วย ร้านไฮเปอร์มาร์เก็ต 
ซูเปอรม์ารเ์ก็ต และมินิซูเปอรม์ารเ์ก็ต และมีธุรกิจบรหิารพืน้ท่ีเช่าในศูนยก์ารคา้ ในประเทศไทยและประเทศ
มาเลเซีย ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 CPRD มีรายไดร้วมเสมือน (pro forma) จ านวน 208,648 
ลา้นบาท และสินทรพัยร์วมเสมือน (pro forma) 406,640 ลา้นบาท  

ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพ่ือตอบแทนการรับโอนกิจการ
ทัง้หมด 

ภายใตธุ้รกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมด Makro จะออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของ Makro จ านวนไม่
เกิน 5,010,323,500 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาทในราคาเสนอขาย 43.50 บาทต่อหุน้ คิดเป็นมลูค่า
รวมทัง้สิน้ 217,949,072,250 บาท ใหแ้ก่ CPRH เพื่อใชช้ าระเป็นค่าตอบแทนการรบัโอนกิจการทัง้หมดจาก 
CPRH แทนการช าระดว้ยเงินสด (Payment in Kind) ซึ่งคิดเป็นรอ้ยละ 104.38 ของจ านวนหุน้ที่ออกและ
ช าระแลว้ทั้งหมดของ Makro ก่อนการจัดสรรหุน้เพื่อตอบแทนการรบัโอนกิจการทั้งหมด (“ธุรกรรมการ
จัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมด”) ทัง้นี ้ธุรกรรมการจดัสรรหุน้เพื่อตอบแทนการรบั
โอนกิจการทั้งหมดได้มีการพิจารณาถึงความเหมาะสมของโครงสรา้งเงินทุน (Capital Structure) ของ 
Makro แลว้ 
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กระบวนการรบัโอนกิจการทั้งหมดจะเกิดขึน้ภายหลังจากที่ประชุมผูถื้อหุ้นของบริษัทฯ และ Makro มีมติ
อนุมตัิธุรกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมดและธุรกรรมการจัดสรรหุน้เพื่อตอบแทนการรบัโอนกิจการทั้งหมด 
รวมทั้งมีมติอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่จ  าเป็น และ/หรือ เก่ียวขอ้งกับธุรกรรมดังกล่าว ตามกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง
รวมถึงกฎเกณฑเ์รื่องการไดม้าจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยแ์ละรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และเงื่อนไขบงัคบัก่อนตาม
สญัญาโอนกิจการทัง้หมด (“สัญญาโอนกิจการทัง้หมด”) เสรจ็สมบรูณ ์โดยในเบือ้งตน้คาดว่าธุรกรรมการ
รับโอนกิจการทั้งหมดและธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมด จะสามารถ
ด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 1 ถึง 3 สปัดาห ์นบัจากวนัที่ที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ และ Makro 
มีมติอนุมัติธุรกรรมการรบัโอนกิจการทั้งหมดและธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการ
ทัง้หมด หรือวนัอื่นใดที่ Makro และ CPRH ตกลงรว่มกนั  

อนึ่ง ธุรกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมดจะมีการด าเนินการเพื่อใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขตามประมวลรษัฎากรใน
ส่วนที่เก่ียวกบัการโอนกิจการทัง้หมด โดย CPRH จะด าเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัทภายในปี 2564 ซึ่งอยู่
ภายในรอบระยะเวลาบญัชีเดียวกันกับการโอนกิจการทัง้หมดของ CPRH และภายหลงัการจดทะเบียนเลิก
บริษัท ทรัพยสิ์นทั้งหมดของ CPRH ที่เหลืออยู่ รวมถึงหุ้นใน Makro ที่ CPRH จะไดร้ับเป็นค่าตอบแทน 
การโอนกิจการทั้งหมด จะถูกส่งมอบใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของ CPRH ตามสัดส่วนการถือหุน้ภายใตก้ระบวนการ
ช าระบญัชีของ CPRH (“การคืนเงินลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ CPRH”) โดย บริษัทฯ CPH และ CPM จะ
ไดร้บัหุน้ใน Makro เป็นจ านวน 2,004,129,400 หุน้ 2,004,129,400 หุน้ และ 1,002,064,700 หุน้ ตามล าดบั 
ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 20.43 รอ้ยละ 20.43 และรอ้ยละ 10.21 ของหุ้นที่ออกจ าหน่ายแลว้ทั้งหมดใน 
Makro ภายหลงัธุรกรรมการจดัสรรหุน้เพื่อตอบแทนการรบัโอนกิจการทัง้หมด ตามล าดบั ทัง้นี ้บรษิัทฯ CPH 
และ CPM จะตอ้งปฏิบตัิตามกฎเกณฑต์่าง ๆ ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

การเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) 

นอกจากนี ้ภายหลังธุรกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมด และธุรกรรมการจดัสรรหุน้เพื่อตอบแทนการรบัโอน
กิจการทัง้หมดเสร็จสมบูรณ ์Makro จะด าเนินการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป 
(Public Offering) โดยที่  บริษัทฯ CPH และ CPM จะร่วมด าเนินการจ าหน่ายหุ้นสามัญที่ตนถืออยู่ใน 
Makro ด้วยบางส่วนพรอ้มกับการท า Public Offering ในครั้งนี ้ โดยจะด าเนินการตามกฎเกณฑ์ต่าง ๆ  
ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ที่เก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นการเพิ่มการกระจายการถือหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รายย่อยของ Makro 
เป็นสัดส่วนรวมกันไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 15.00 ของทุนช าระแลว้ของ Makro อันจะส่งผลให้ Makro ประสบ
ความส าเรจ็ในการด ารงคณุสมบตัิเรื่องการกระจายการถือหุน้ (“Free Float”) ตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัย์
ฯ เรื่อง การรบัหุน้สามญัหรือหุน้บรุมิสิทธิเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2558 
(รวมทั้งที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) (“ข้อบังคับตลาดหลักทรัพยฯ์ เร่ืองการรับหุ้นเป็นหลักทรัพยจ์ด
ทะเบียน”) ทัง้นี ้การท า Public Offering ไดม้ีการพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง เช่น ความเหมาะสมของ
โครงสรา้งเงินทนุ (Capital Structure) และแผนการใชเ้งินของแต่ละบรษิัท เป็นตน้ 
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โครงสร้างการถือหุ้นก่อนและหลังธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด และหน้าที่ของ CPH และ 
CPM ในการท าค าเสนอซือ้หลักทรัพย์ทัง้หมดใน Makro 

โครงสรา้งการถือหุ้นของ Makro และ CPRH ก่อนธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด สรุปได้โดยสังเขป
ดงัต่อไปนี ้ 

  

หมายเหต:ุ      (1) ขอ้มลูสดัส่วนการถือหุน้ใน (ก) MAKRO (ข) CPALL และ (ค) CPF (ก่อนหกัหุน้ซือ้คืนเพื่อบริหารทางการเงิน) 
อา้งอิงตามวนั Record Date วนัท่ี 15 มีนาคม 2564 วนัท่ี 6 พฤษภาคม 2564 และ วนัท่ี 18 พฤษภาคม 2564 
ตามล าดบั 

(2) CPG หมายถงึ บรษิัท เครือเจรญิโภคภณัฑ ์จ ากดั 
(3) Lotus’s Stores (Thailand) หมายถึง บริษทั โลตสัส ์สโตรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
(4) Lotus’s Stores (Malaysia) หมายถึง Lotuss Stores (Malaysia) Sdn. Bhd. 
(5) Ek-Chai หมายถึง บริษัท เอก-ชยั ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จ ากดั 
(6) สดัส่วนการถือหุน้ของ CPG ใน CPF รวมถึงการถือหุน้ของบริษัทย่อยของ CPG (ยกเวน้ CPH) ใน CPF ดว้ย  
(7) สดัส่วนการถือหุน้ของ CPG ใน CPALL รวมถึงการถือหุน้ของบริษัทย่อยของ CPG ใน CPALL ดว้ย  
(8) สดัส่วนการถือหุน้ของ CPF ใน CPALL รวมถึงการถือหุน้ของบริษัทย่อยของ CPF (ยกเวน้ CPM) ใน CPALL ดว้ย   
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โครงสรา้งการถือหุน้ของ Makro ภายหลงัธุรกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมดและธุรกรรมการจดัสรรหุ้นเพื่อ
ตอบแทนการรบัโอนกิจการทั้งหมด และรวมถึงภายหลังการจดทะเบียนเลิกบริษัทของ CPRH และการคืน
เงินลงทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของ CPRH เสรจ็สมบรูณ ์สรุปไดโ้ดยสงัเขปดงัต่อไปนี ้

 
หมายเหต:ุ  (1) ขอ้มลูสดัส่วนการถือหุน้ใน (ก) MAKRO (ข) CPALL และ (ค) CPF (ก่อนหกัหุน้ซือ้คืนเพื่อบริหารทางการเงิน) 

อา้งอิงตามวนั Record Date วนัท่ี 15 มีนาคม 2564 วนัท่ี 6 พฤษภาคม 2564 และ วนัท่ี 18 พฤษภาคม 2564 
ตามล าดบั 

 (2) CPG หมายถงึ บรษิัท เครือเจรญิโภคภณัฑ ์จ ากดั 
 (3) Lotus’s Stores (Thailand) หมายถึง บริษทั โลตสัส ์สโตรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
 (4) Lotus’s Stores (Malaysia) หมายถึง Lotuss Stores (Malaysia) Sdn. Bhd. 
 (5) Ek-Chai หมายถึง บริษัท เอก-ชยั ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จ ากดั 
 (6) สดัส่วนการถือหุน้ของ CPG ใน CPF รวมถึงการถือหุน้ของบริษัทย่อยของ CPG (ยกเวน้ CPH) ใน CPF ดว้ย  
 (7) สดัส่วนการถือหุน้ของ CPG ใน CPALL รวมถึงการถือหุน้ของบริษัทย่อยของ CPG ใน CPALL ดว้ย  
 (8) สดัส่วนการถือหุน้ของ CPF ใน CPALL รวมถึงการถือหุน้ของบริษทัย่อยของ CPF (ยกเวน้ CPM) ใน CPALL ดว้ย 
   

(1) บริษัทฯ จะมีสดัส่วนการถือหุน้โดยตรง และโดยออ้มใน Makro ลดลงจากประมาณรอ้ยละ 93.08 
เป็นรอ้ยละ 65.97 ของสิทธิออกเสียงทัง้หมดใน Makro ซึ่งเมื่อรวมกับสดัส่วนการถือหุน้ของบคุคล
ตามมาตรา 258 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการ
ไดแ้กไ้ขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ์”) ของบริษัทฯ ไดแ้ก่ CPM ที่จ านวนรอ้ยละ 10.21 ท าให้
สดัส่วนการถือหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้มของบริษัทฯ รวมเป็นรอ้ยละ 76.19 ซึ่งไม่ใช่การไดม้าซึ่ง
หุน้ในกิจการที่ขา้มจุดที่จะตอ้งท าค าเสนอซือ้หลักทรพัยท์ั้งหมดของกิจการตามหลักเกณฑ์ของ
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการในการ
เขา้ถือหลกัทรพัยเ์พื่อครอบง ากจิการ ลงวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทัง้ที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิม่เตมิ) 
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(“ประกาศ ทจ. 12/2554”) ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่ตอ้งท าค าเสนอซือ้หลักทรัพยท์ั้งหมด 
(Mandatory Tender Offer) ใน Makro  

ทัง้นี ้บริษัทฯ จะไม่จ าหน่ายหุน้ใน Makro ในการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัย์ทัง้หมดใน Makro โดย 
CPH และ CPM ตามที่จะไดช้ีแ้จงต่อไปในขอ้ (2) และ (3) ดา้นล่าง 

(2) CPH จะมีสัดส่วนการถือหุ้นโดยตรงใน Makro เพิ่มขึน้จากรอ้ยละ 0.00 เป็นรอ้ยละ 20.43 ของ
สิทธิออกเสียงทัง้หมดใน Makro ซึ่งเมื่อรวมกับสดัส่วนการถือหุน้ของบุคคลตามมาตรา 258 แห่ง
พ.ร.บ. หลกัทรพัยฯ์ ของ CPH ไดแ้ก่ บรษิัทฯ และ CPM ที่จ านวนรอ้ยละ 65.97 และรอ้ยละ 10.21 
ตามล าดับ ท าให้สัดส่วนการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของ CPH รวมเป็นรอ้ยละ 96.61  
อนัเป็นการไดม้าซึ่งหุน้ในกิจการท่ีขา้มจดุที่จะตอ้งท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของกิจการตาม
หลกัเกณฑข์องประกาศ ทจ. 12/2554 ดงันัน้ CPH จึงมีหนา้ที่ตอ้งท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมด 
(Mandatory Tender Offer) ใน Makro  

(3) CPM จะมีสดัส่วนการถือหุน้โดยตรงใน Makro เพิ่มขึน้จากรอ้ยละ 0.00 เป็นรอ้ยละ 10.21 ของสิทธิ
ออกเสียงทัง้หมดใน Makro ซึ่งเมื่อรวมกับสดัส่วนการถือหุน้ของบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพ.ร.บ. 
หลกัทรพัยฯ์ ของ CPM ไดแ้ก่ บรษิัทฯ ที่จ  านวนรอ้ยละ 65.97 ท าใหส้ดัส่วนการถือหุน้ทัง้ทางตรงและ
ทางอ้อมของ CPM รวมเป็นรอ้ยละ 76.19 อันเป็นการไดม้าซึ่งหุน้ในกิจการที่ข้ามจุดที่จะตอ้งท า 
ค าเสนอซือ้หลักทรพัยท์ั้งหมดของกิจการตามหลักเกณฑข์องประกาศ ทจ. 12/2554 ดังนั้น CPM  
จึงมีหนา้ที่ตอ้งท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมด (Mandatory Tender Offer) ใน Makro 

เนื่องจาก CPH และ CPM มีหน้าที่ตอ้งท าค าเสนอซือ้หลักทรัพยท์ั้งหมด (Mandatory Tender 
Offer) ใน Makro ทัง้ CPH และ CPM จึงจะเขา้ร่วมกนัท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดใน Makro 
ในราคาหุน้ละ 43.50 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ Makro ออกและจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนใหแ้ก่ CPRH 
เพื่อช าระค่าตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมดจาก CPRH โดยที่ CPM จะรับซือ้หุ้นสามัญใน 
Makro เป็นสดัส่วนหนึ่งในสาม และ CPH จะรบัซือ้หุน้สามญัใน Makro ในสดัส่วนสองในสามของ
จ านวนหุน้ที่มีผูต้อบรบัค าเสนอซือ้ในการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดใน Makro ดงักล่าว โดย
จ านวนหุน้สงูสดุที่ CPM และ CPH จะตอ้งรบัซือ้จากการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยค์รัง้นีจ้ะมจี านวน
ไม่เกิน 332,098,500 หุน้ คิดเป็นสดัส่วนไม่เกินรอ้ยละ 3.39 ของหุน้ที่ออกจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดใน 
Makro ภายหลงัธุรกรรมการจดัสรรหุน้เพื่อตอบแทนการรบัโอนกิจการทัง้หมด โดยจ านวนหุน้สงูสดุ
ดงักล่าวค านวณโดยหกั (ก) จ านวนหุน้ ที่ CPM และ CPH จะถืออยู่ใน Makro ภายหลงัการคืนเงิน
ลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ CPRH และ (ข) จ านวนหุ้นใน Makro ที่  บริษัทฯ ถืออยู่และจะได้มา
ภายหลงัการคืนเงินลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของ CPRH เนื่องจาก บริษัทฯ จะไม่จ าหน่ายหุน้ในการท า
ค าเสนอซือ้หลักทรพัยข์อง CPH และ CPM ในครัง้นี ้ทั้งนี ้คาดว่าการท าค าเสนอซือ้หลักทรพัย์
ดังกล่าว จะเกิดขึน้ภายใน 3 วันท าการ หลังจากที่ CPM CPH และ บริษัทฯ ไดร้บัหุน้เพิ่มทุนใน 
Makro มาจากการคืนเงินลงทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของ CPRH ครบถว้น 

กฎเกณฑ์ทีเ่กี่ยวข้องในการเข้าท าธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมด 

ธุรกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมดโดย Makro ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ ดงักล่าวเขา้ข่ายเป็นรายการไดม้า
ซึ่ ง สิ นทรัพย์ต ามหลั ก เ กณฑ์ขอ งประกาศคณะกร รมกา รก ากั บตลาดทุ น  ที่  ท จ .  20/2551  
เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่มีนยัส าคญัที่เขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์ลงวนัที่ 31 
สิงหาคม 2551 (รวมทัง้ที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 



 

 

7 

เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์
พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือ
จ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย”์) ซึ่งเมื่อค านวณมลูค่าของรายการตามเกณฑม์ลูค่าสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิ(NTA) 
พบว่ามีมลูค่าของรายการสงูสดุเท่ากับรอ้ยละ 232.42 ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ซึ่งสอบทานแลว้โดย
ผูส้อบบญัชี ส าหรบังวดหกเดือนสิน้สดุ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 ทัง้นี ้เมื่อนบัรวมรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยท์ี่
เกิดขึน้ในรอบหกเดือนที่ผ่านของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ เป็นผลใหม้ีมูลค่าของรายการ
สงูสดุตามเกณฑม์ลูค่าสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิ (NTA) เท่ากับรอ้ยละ 232.45 ซึ่งเท่ากับรอ้ยละ 100 หรือสงู
กว่า จึงถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 4 หรือการเข้าจดทะเบียนหลักทรัพย์โดยทางอ้อม 
(Backdoor Listing) ตามประกาศรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ตอ้งปฏิบัติตามประกาศรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย ์รวมถึงการ
ด าเนินการดงัต่อไปนี ้

(1) จดัท ารายงานและเปิดเผยสารสนเทศเก่ียวกบัการเขา้ท ารายการของบรษิัทฯ ต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
สินทรพัย ์

(2) แต่งตัง้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อท าหนา้ที่ต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงการใหค้วามเห็นตามที่
ก าหนดในประกาศรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย์ โดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่
ปรกึษาทางการเงินอิสระใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณา พรอ้มกับจดัส่งหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้ ใน
การนี ้บรษิัทฯ ไดแ้ต่งตัง้ใหธ้นาคารทิสโก ้จ ากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นท่ีปรกึษาทางการเงินท่ีไดร้บัความ
เห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(“ส านักงาน ก.ล.ต.”) 
เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นในการเข้าท าธุรกรรมการรับโอน
กิจการทัง้หมด 

(3) จดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ เพื่ออนุมตัิในการเขา้ท าธุรกรรมการรบัโอนกิจการทั้งหมด 
โดยจดัส่งหนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้ใหแ้กผู่ถื้อหุน้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 14 วนัก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ 
และตอ้งไดร้ับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่ต ่ากว่าสามในส่ีของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงโดยไม่นบัรวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วน
ไดเ้สีย รวมทัง้ตอ้งระบชุื่อและจ านวนหุน้ของผูถื้อหุน้ท่ีไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไวใ้นหนงัสือนดั
ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ย 

อย่างไรก็ดี เนื่องจากการเข้าท าธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดในครัง้นี ้เป็นธุรกรรมที่ด  าเนินการโดย 
Makro ไม่ใช่บริษัทฯ หลักเกณฑ์ทั้ง 4 ประการตามข้อ 24 ของประกาศรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
สินทรพัยจ์ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบั Makro ซึ่งเป็นบรษิัทจดทะเบียนท่ีเขา้ท าธุรกรรมในครัง้นี ้แต่ไม่เก่ียวขอ้งกับ
บริษัทฯ ซึ่งไม่ไดเ้ป็นผูเ้ขา้ท าธุรกรรม ดังนั้น จึงไม่ตอ้งน าหลกัเกณฑท์ั้ง 4 ประการตามขอ้ 24 ของประกาศ
รายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์มาพิจารณากบับรษิัทฯ อีกครัง้หน่ึง  

นอกจากนี  ้เนื่องจาก CPRH เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัทฯ ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและ
ธุรกรรมการจดัสรรหุน้เพื่อตอบแทนการรบัโอนกิจการทัง้หมดจึงเขา้ข่ายเป็นการท ารายการกบับุคคลที่เก่ียว
โยงกนัของบรษิัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์น
การท ารายการที่เก่ียวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ไดม้ีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการของบรษิัทจดทะเบียนในรายการ
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ที่เก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทัง้ที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน”) เพราะ (ก) CPRH มีผูถื้อหุน้รายใหญ่ คือ CPM ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัทฯ และ
เป็นบริษัทย่อยของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) (“CPF”) โดย CPM ถือหุ้นใน CPRH 
จ านวน 398,959,149 หุน้ คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 20.00 ของสิทธิออกเสียงทัง้หมดใน CPRH และ (ข) CPRH 
มีผูถื้อหุน้รายใหญ่โดยออ้ม คือ บรษิัท เครือเจรญิโภคภณัฑ ์จ ากดั (“CPG”) ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่โดยออ้ม
ของบรษิัทฯ โดย CPG ถือหุน้โดยออ้มใน CPRH ผ่าน CPH จ านวน 797,918,298 หุน้ คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 
40.00 ของสิทธิออกเสียงทัง้หมดใน CPRH โดยมีขนาดรายการเท่ากบัรอ้ยละ 253.94 ของมลูค่าสินทรพัยท์ี่
มีตวัตนสทุธิ (NTA) ของบรษิัทฯ ตามงบการเงินรวมของบรษิัทฯ ซึ่งสอบทานแลว้โดยผูส้อบบญัชี ส าหรบังวด
หกเดือนสิน้สุด วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ทั้งนี ้เมื่อนับรวมรายการที่เกิดขึน้ในระหว่างหกเดือนที่ผ่านของ
บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่เขา้ท ากบั CPRH หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งของ CPRH เป็นผลใหม้ีขนาด
รายการรวมทัง้สิน้เท่ากบัรอ้ยละ 254.22 ของมลูค่าสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิ (NTA) ของบรษิัทฯ 

ดงันัน้ บรษิัทฯ จึงมีหนา้ที่ตอ้งปฏิบตัิตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั รวมถึงการด าเนินการดงัต่อไปนี ้

(1) จดัท ารายงานและเปิดเผยสารสนเทศเก่ียวกบัการเขา้ท ารายการของบรษิัทฯ ต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
ทนัทีที่คณะกรรมการบรษิัทฯ มีมติอนมุตัิการเขา้ท ารายการ  

(2) แต่งตัง้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อท าหนา้ที่ต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงการใหค้วามเห็นตามที่
ก าหนดในประกาศรายการที่เก่ียวโยงกัน โดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา พรอ้มกับจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ในการนี ้ บริษัทฯ  
ไดแ้ต่งตัง้ใหธ้นาคารทิสโก ้จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นที่ปรกึษาทางการเงินที่ไดร้บัความเห็นชอบจาก 
ส านักงาน ก.ล.ต. เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อท าหนา้ที่ต่าง ๆ ภายใตป้ระกาศรายการที่
เก่ียวโยงกนั 

(3) จดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ เพื่ออนุมตัิในการเขา้ท ารายการ โดยจดัส่งหนงัสือนดัประชุม 
ผูถื้อหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 14 วนัก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ และตอ้งไดร้บัอนุมตัิจากที่
ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่ต ่ากว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุน้ที่มีส่วนไดเ้สีย รวมทั้งตอ้ง 
ระบชุื่อและจ านวนหุน้ของผูถื้อหุน้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไวใ้นหนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้ดว้ย 

นอกจากนี ้เนื่องจาก (ก) ธุรกรรมการรบัโอนกิจการทั้งหมดตามขอ้ 2 และ (ข) ธุรกรรมการจ าหน่ายไปซึ่ง
สินทรพัยเ์ก่ียวกบัการโอนกิจการทัง้หมดของ CPRH ตามที่จะกล่าวในขอ้ 3 เป็นธุรกรรมที่มีความเก่ียวเนื่อง
กัน และเป็นเงื่อนไขซึ่งกนัและกนั ดงันัน้ ธุรกรรมทัง้สองจะตอ้งไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ 
จึงจะสามารถด าเนินการได ้ 

รายละเอียดของธุรกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมดและธุรกรรมการจดัสรรหุน้เพื่อตอบแทนการรบัโอนกิจการ
ทั้งหมด ปรากฏตามสารสนเทศเรื่องการไดม้าซึ่งสินทรัพยแ์ละการเขา้ท ารายการที่เก่ียวโยงกันเก่ียวกับ
ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ซี.พี.รีเทล โฮลดิง้ จ ากัด โดยบริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) (สิ่งทีส่่งมาด้วย 1) 

เงือ่นไขบังคับก่อน 

อย่างไรก็ดี ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและธุรกรรมการจัดสรรหุน้เพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการ
ทัง้หมดนัน้ จะเกิดขึน้ต่อเมื่อเงื่อนไขบงัคบัก่อน ตามที่ระบุไวใ้นสญัญาโอนกิจการทัง้หมด รวมถึงขอ้ตกลง
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และเอกสารอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมดงักล่าวเสรจ็สมบรูณ ์โดยเงื่อนไขบงัคบัก่อนท่ีส าคญัสามารถสรุปได้
ดงัต่อไปนี ้ 

(1) ที่ประชุมผูถื้อหุน้ของ Makro มีมติอนุมตัิธุรกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมดและธุรกรรมการจดัสรร
หุน้เพื่อตอบแทนการรบัโอนกิจการทัง้หมด รวมทัง้อนุมตัิเรื่องต่าง ๆ ที่จ  าเป็น และ/หรือ เก่ียวขอ้ง
กบัธุรกรรมดงักล่าว ตามกฎเกณฑต์่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

(2) ที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ มีมติอนุมตัิธุรกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมดและธุรกรรมการจดัสรร
หุน้เพื่อตอบแทนการรบัโอนกิจการทัง้หมด และการโอนกิจการทั้งหมดของ CPRH รวมถึงอนุมตัิ
การเข้าท าสัญญาโอนกิจการทั้งหมด และเรื่องต่าง ๆ ที่จ  าเป็น และ/หรือ เก่ียวข้องกับธุรกรรม
ดงักล่าว ตามกฎเกณฑต์่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

(3) ที่ประชุมคณะกรรมการของ CPF CPM และ CPH มีมติอนุมตัิการโอนกิจการทัง้หมดของ CPRH 
รวมถึงอนมุตัิการเขา้ท าสญัญาโอนกิจการทัง้หมด และเรื่องต่าง ๆ ที่จ  าเป็น และ/หรือ เก่ียวขอ้งกบั
ธุรกรรมดงักล่าว ตามกฎเกณฑต์่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

(4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชมุผูถื้อหุน้ของ CPRH มีมติอนุมตัิการโอนกิจการทัง้หมด
ใหแ้ก่ Makro รวมถึงการเขา้ท าสญัญาโอนกิจการทัง้หมด และเอกสารอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจน
การด าเนินการอื่นใดเพื่อใหก้ารโอนกิจการทัง้หมดใหแ้ก่ Makro เสรจ็สมบรูณ ์

(5) ณ วนัที่โอนกิจการทัง้หมด ไม่มีเหตุการณห์รือการกระท าใด ๆ เกิดขึน้ซึ่งอาจก่อใหเ้กิดผลกระทบ
ในทางลบอย่างมีนยัส าคญัต่อกิจการทัง้หมดของ CPRH กิจการของ CPRD บริษัทในกลุ่มโลตสัส ์
และบริษัทย่อยที่ CPRH ถือหุ้นอยู่มากกว่ารอ้ยละ 50.00 ขึน้ไปทั้งทางตรงและอ้อม และ/หรือ 
กิจการของ Makro และไม่มีเหตกุารณใ์ด ๆ เกิดขึน้ซึ่งเป็นการขดัขวางการเขา้ท าธุรกรรมการรบัโอน
กิจการทัง้หมดและธุรกรรมการจดัสรรหุน้เพื่อตอบแทนการรบัโอนกิจการทัง้หมด 

(6) ส านักงาน ก.ล.ต. อนุมัติการเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนใหแ้ก่ CPRH ซึ่งเป็นการเสนอขายแบบ
เฉพาะเจาะจงใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) 

(7) Makro บรษิัทในกลุ่มของ Makro CPRH CPRD บรษิัทในกลุ่มโลตสัส ์และบรษิัทย่อยที่ CPRH ถือหุน้
อยู่มากกว่ารอ้ยละ 50.00 ขึน้ไปทั้งทางตรงและออ้ม ไดร้บัความยินยอม อนุญาต ตกลง หรือการ
ผ่อนผนัที่ตอ้งไดร้บัจากลกูคา้ คู่คา้ เจา้หนีท้างการเงิน หรือคู่สญัญาที่เป็นบคุคลภายนอกของ Makro 
บริษัทในกลุ่มของ Makro CPRH CPRD บริษัทในกลุ่มโลตัสส์ และบริษัทย่อยที่ CPRH ถือหุ้นอยู่
มากกว่ารอ้ยละ 50.00 ขึน้ไปทั้งทางตรงและอ้อม ส าหรับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและ
ธุรกรรมการจดัสรรหุน้เพื่อตอบแทนการรบัโอนกิจการทัง้หมด  

(8) เพื่อให ้CPRH สามารถโอนหุน้ใน CPRD ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทรพัยสิ์นของ CPRH ใหแ้ก่ Makro 
ตามสัญญาโอนกิจการทั้งหมดได ้Makro จะลงนามในหนังสือค า้ประกัน ตามแบบที่เจา้หนีข้อง 
CPRD และ Makro จะตกลงกัน โดยหนงัสือค า้ประกันดงักล่าวจะมีผลใชบ้งัคบัเมื่อ Makro ไดร้บั
โอนหุน้ของ CPRD มาจาก CPRH แลว้ 

 การมอบอ านาจในการท าธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมด  

เพื่อประโยชน์ในการด าเนินธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดให้ส าเร็จลุล่วง คณะกรรมการบริษัทฯ จึง
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ  
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และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย มีอ านาจในการเจรจา ท าความตกลง ด าเนินการ 
ก าหนดและเปล่ียนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขเก่ียวกับวิธีการ ระยะเวลาและขั้นตอนการด าเนินการ  
การลงนามในสญัญา บนัทึกขอ้ตกลง และเอกสารต่าง ๆ รวมถึงมีอ านาจในการติดต่อ หารือ ประสานงาน 
จัดเตรียมหรือด าเนินการเก่ียวกับการขอความเห็นชอบ อนุญาต อนุมัติ หรือผ่อนผัน ต่อส านักงาน ก.ล.ต. 
ตลาดหลักทรพัยฯ์ และหน่วยงานราชการและหน่วยงานก ากับดูแลที่เก่ียวขอ้ง และการด าเนินการอื่นใดที่
จ  าเป็นหรือเก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมดและธุรกรรมการจัดสรรหุน้เพื่อตอบแทนการรบัโอน
กิจการทั้งหมด เพื่อบรรลุวัตถุประสงคใ์นเรื่องดังกล่าว ทั้งนี ้ภายใตป้ระกาศ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และ
กฎหมายที่เก่ียวขอ้ง และใหส้ตัยาบนัต่อการกระท าใด ๆ ที่บคุคลดงักล่าวไดด้  าเนินการไปแลว้ที่เก่ียวขอ้งกับ
เรื่องดงักล่าว 

3. การจ าหน่ายไปซ่ึงสนิทรัพยเ์กีย่วกับการโอนกิจการทัง้หมดของ CPRH ให้แก่ Makro  

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการผูท้ี่ไม่มีส่วนไดเ้สียมีมติอนุมตัิการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยเ์ก่ียวกับการ
โอนกิจการทั้งหมดของ CPRH ซึ่งเป็นบริษัทร่วมที่บริษัทฯ ถือหุน้คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 40.00 ของทุนจด
ทะเบียนทัง้หมดของ CPRH ใหแ้ก่ Makro ซึ่งมีมลูค่ารวม 87,179,628,900 บาท (โดยพิจารณาจากสดัส่วน
การถือหุน้ของบรษิัทฯ ใน CPRH ที่รอ้ยละ 40.00) โดย CPRH จะไดร้บัหุน้สามญัเพิ่มทนุของ Makro จ านวน
ไม่เกิน 5,010,323,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทในราคาเสนอขาย 43.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็น
มูลค่ารวมทั้งสิน้ 217,949,072,250 บาท เป็นค่าตอบแทนส าหรบัการโอนกิจการทั้งหมดของ CPRH แทน
การช าระดว้ยเงินสด (Payment in Kind) รายละเอียดตามที่ไดช้ีแ้จงในขอ้ 2 โดย CPRH จะด าเนินการจด
ทะเบียนเลิกบริษัทภายในปี 2564 ซึ่งอยู่ภายในรอบระยะเวลาบญัชีเดียวกันกับการโอนกิจการทัง้หมดของ 
CPRH และภายหลงัการจดทะเบียนเลิกบริษัท ทรพัยสิ์นทัง้หมดของ CPRH ที่เหลืออยู่ รวมถึงหุน้ใน Makro 
ที่ CPRH จะไดร้บัเป็นค่าตอบแทนการโอนกิจการทัง้หมดจะถกูส่งมอบใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของ CPRH ตามสดัส่วน
การถือหุน้ ภายใตก้ระบวนการช าระบญัชีของ CPRH (“ธุรกรรมการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยเ์กี่ยวกับการ
โอนกิจการทั้งหมดของ CPRH”) และอนุมัติให้น าเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อ
พิจารณาอนุมัติต่อไป และมีมติอนุมัติการเขา้ท าสัญญาโอนกิจการทั้งหมด ขอ้ตกลง และเอกสารอื่น ๆ ที่
เก่ียวข้องกับธุรกรรมการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพยเ์ก่ียวกับการโอนกิจการทั้งหมดของ CPRH นอกจากนี ้
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดม้ีมติอนุมัติใหบ้ริษัทฯ ออกเสียงสนับสนุนการเขา้ท าธุรกรรมการจ าหน่ายไปซึ่ง
สินทรพัยเ์ก่ียวกับการโอนกิจการทั้งหมดของ CPRH และการเลิกบริษัทของ CPRH ในฐานะผูถื้อหุน้ของ 
CPRH ในท่ีประชมุผูถื้อหุน้ของ CPRH  

อนึ่ง ธุรกรรมการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยเ์ก่ียวกบัการโอนกิจการทัง้หมดของ CPRH ดงักล่าว ถือเป็นรายการ
โอนกิจการของบริษัทฯ บางส่วนที่ส  าคญัใหแ้ก่บุคคลอื่น ตามมาตรา 107(2)(ก) แห่งพระราชบญัญัติบริษัท
มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) ดงันัน้ บรษิัทฯ จะตอ้งขออนมุตัิการเขา้ท าธุรกรรม
การจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยเ์ก่ียวกบัการโอนกิจการทัง้หมดของ CPRH ต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ และ
จะตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่ต  ่ากว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อ
หุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัรวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สีย 

นอกจากนี ้ ธุรกรรมการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์เก่ียวกับการโอนกิจการทั้งหมดของ CPRH ดังกล่าว  
ยงัเขา้ข่ายเป็นรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยต์ามประกาศรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์ซึ่งเมื่อ
ค านวณมลูค่าของรายการตามเกณฑม์ลูค่าสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิ (NTA) พบว่ามีมลูค่าของรายการสงูสดุ
เท่ากับรอ้ยละ 92.97 ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ซึ่งสอบทานแลว้โดยผูส้อบบญัชี ส าหรบังวดหกเดือน
สิน้สดุ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 ทัง้นี ้เมื่อพิจารณารวมกบัธุรกรรมการเสนอขายหุน้ของบรษิัทฯ (รายละเอียด
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ตามที่ปรากฎในขอ้ 4) และรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย์ของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ  
ในรอบหกเดือนที่ผ่านมา เป็นผลใหม้ลูค่าของรายการสงูสดุตามเกณฑ์มลูค่าสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิ (NTA) 
เท่ากบัรอ้ยละ 109.06 จึงถือเป็นรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยป์ระเภทที่ 1 ตามประกาศรายการไดม้าหรือ
จ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ตอ้งปฏิบัติตามประกาศรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย ์รวมถึงการ
ด าเนินการดงัต่อไปนี ้

(1) จัดท ารายงานและเปิดเผยสารสนเทศเก่ียวกับการเขา้ท ารายการของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรพัยฯ์ 
ทนัที โดยมีสารสนเทศอย่างนอ้ยตามบญัชี (1) ทา้ยประกาศรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์

(2) แต่งตัง้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อท าหนา้ที่ต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงการใหค้วามเห็นตามที่
ก าหนดในประกาศรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย์ โดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่
ปรกึษาทางการเงินอิสระใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณา พรอ้มกับจดัส่งหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้ ใน
การนี ้บรษิัทฯ ไดแ้ต่งตัง้ใหธ้นาคารทิสโก ้จ ากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นท่ีปรกึษาทางการเงินท่ีไดร้บัความ
เห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้น
เก่ียวกบัธุรกรรมการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยเ์ก่ียวกบัการโอนกิจการทัง้หมดของ CPRH  

(3) จดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ เพื่ออนุมตัิธุรกรรมการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยเ์ก่ียวกับการ
โอนกิจการทั้งหมดของ CPRH โดยจัดส่งหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ไม่นอ้ย
กว่า 14 วนัก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ และตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่ต ่า
กว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่
นบัรวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สีย รวมทัง้ตอ้งระบชุื่อและจ านวนหุน้ของผูถื้อหุน้ที่ไม่มี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนไวใ้นหนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้ดว้ย 

อนึ่ง การเข้าท าธุรกรรมการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพยเ์ก่ียวกับการโอนกิจการทั้งหมดของ CPRH ดังกล่าว  
ไม่เขา้ข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบรษิัทฯ ตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

โปรดพิจารณารายละเอียดเก่ียวกับธุรกรรมการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยเ์ก่ียวกับการโอนกิจการทัง้หมดของ 
CPRH เพิ่มเติมในสารสนเทศเรื่องการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์เก่ียวกับการโอนกิจการทั้งหมดของ  
บรษิัท ซี.พี.รีเทล โฮลดิง้ จ ากดั ใหแ้ก่ บรษิัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) (สิ่งทีส่่งมาด้วย 2) 

การมอบอ านาจในการท าธุรกรรมการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์เกี่ยวกับการโอนกิจการทั้งหมด 
ของ CPRH  

เพื่อประโยชนใ์นการด าเนินธุรกรรมการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยเ์ก่ียวกบัการโอนกิจการทัง้หมดของ CPRH ให้
ส าเร็จลุล่วง คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการ
มอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย มีอ านาจใน
การเจรจา ท าความตกลง ด าเนินการ ก าหนดและเปล่ียนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขเก่ียวกับวิธีการ 
ระยะเวลาและขั้นตอนการด าเนินการ การลงนามในสัญญา บันทึกขอ้ตกลง และเอกสารต่าง ๆ รวมถึงมี
อ านาจในการติดต่อ หารือ ประสานงาน จัดเตรียมหรือด าเนินการเก่ียวกับการขอความเห็นชอบ อนุญาต 
อนมุตัิ หรือผ่อนผนั ต่อส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัยฯ์ และหน่วยงานราชการและหน่วยงานก ากบัดูแลที่
เก่ียวขอ้ง และการด าเนินการอื่นใดที่จ  าเป็นหรือเก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยเ์ก่ียวกบัการ
โอนกิจการทั้งหมดของ CPRH เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี ้ ภายใต้ประกาศ ข้อบังคับ 
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หลกัเกณฑ ์และกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง และใหส้ตัยาบนัต่อการกระท าใด ๆ ที่บุคคลดงักล่าวไดด้  าเนินการไป
แลว้ที่เก่ียวขอ้งกบัเรื่องดงักล่าว 

4. ธุรกรรมการเสนอขายหุ้นของบริษัทฯ  

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติรายการต่าง ๆ ที่ เก่ียวเนื่องกับธุรกรรมการเสนอขายหุ้นของบริษัทฯ 
ดงัต่อไปนี ้และอนมุตัิใหน้ าเสนอต่อท่ีประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ เพื่อพิจารณาอนมุตัิต่อไป 

(1) การเสนอขายหุน้สามญับางส่วนที่บรษิัทฯ ถืออยู่ใน Makro ใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) 
พรอ้มกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไป (Public Offering) ของ 
Makro ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ ในจ านวนไม่เกิน 363,200,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 
บาท คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินรอ้ยละ 3.70 ของจ านวนหุน้สามัญที่ออกและจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด
ของ Makro ภายหลังจากธุรกรรมการจัดสรรหุน้เพื่อตอบแทนการรบัโอนกิจการทั้งหมดเสร็จสิน้ 
หรือคิดเป็นสดัส่วนไม่เกินรอ้ยละ 3.25 ของจ านวนหุน้สามญัที่ออกและจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ 
Makro ภายหลงัการออกและเสนอขายหุน้สามญัที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปของ Makro (Public 
Offering) เสรจ็สิน้ (“หุ้นทีเ่สนอขายของบริษัทฯ”)  

อนึ่ง ในการเสนอขายหุน้สามญัต่อประชาชนทั่วไป (Public Offering) ในครัง้นี ้อาจมีการพิจารณา
จัดสรรหุน้สามัญบางส่วนเพื่อเสนอขายใหแ้ก่ (ก) ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ (ยกเวน้กลุ่ม CPG ตาม
แบบ 56-1 ประจ าปี 2563 ของบริษัทฯ) (ข) ผูถื้อหุน้เดิมของ Makro (ยกเวน้บริษัทฯ และบริษัทย่อย
ของ บริษัทฯ) และ (ค) ผูถื้อหุน้เดิมของ CPF (ยกเวน้กลุ่ม CPG ตามแบบ 56-1 ประจ าปี 2563 ของ 
CPF) ทั้งนี ้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใชดุ้ลพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ใหแ้ก่บุคคลใดหรือผูจ้องซือ้รายใด หากการเสนอขายหรือจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าวจะท าให ้
หรืออาจเป็นผลใหม้ีหนา้ที่ตามกฎหมายต่างประเทศ นอกเหนือไปจากที่ตอ้งด าเนินการตามกฎหมาย
หรือกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งกับการออกและเสนอขายหลกัทรพัยข์องประเทศไทย หรือท าใหก้ารเสนอ
ขายหุน้ไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ หรือเงื่อนไขที่ก าหนดในการเสนอขายหรือจดัสรรหุน้ โดยจะ
มีการก าหนดรายละเอียดเก่ียวกบัสิทธิในการไดร้บัจดัสรรหุน้ภายหลงัจากที่ Makro ไดร้บัอนญุาตให้
เสนอขายหุน้สามญัใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) จากส านกังาน ก.ล.ต. และแบบแสดง
รายการขอ้มูลการเสนอขายหลักทรัพยแ์ละหนังสือชีช้วน มีผลใชบ้ังคับแลว้ ซึ่งบริษัทฯ จะแจง้ให ้
ผูถื้อหุน้ทราบต่อไป 

(2)  การให้ยืมหุ้นสามัญที่บริษัทฯ ถืออยู่ใน Makro แก่ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน (Over-Allotment Agent) 
ส าหรบักระบวนการจัดสรรหุน้เกินกว่าจ านวนที่จัดจ าหน่าย (Over-Allotment) ในจ านวนไม่เกิน 
340,500,000 หุน้ คิดเป็นสดัส่วนไม่เกินรอ้ยละ 3.47 ของจ านวนหุน้สามญัที่ออกและจ าหน่ายได้
แลว้ทัง้หมดของ Makro ภายหลงัจากธุรกรรมการจดัสรรหุน้เพื่อตอบแทนการรบัโอนกิจการทัง้หมด
เสร็จสิน้ หรือคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินรอ้ยละ 3.05 ของจ านวนหุน้สามัญที่ออกและจ าหน่ายไดแ้ลว้
ทั้งหมดของ Makro ภายหลังการออกและเสนอขายหุน้สามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปของ 
Makro (Public Offering) เสรจ็สิน้ (“หุ้นทีใ่ห้ยืม”) และ  

(3)  การใหสิ้ทธิแก่ผูจ้ดัหาหุน้ส่วนเกิน (Over-Allotment Agent) ในการซือ้หุน้สามญัที่บรษิัทฯ ถืออยู่ใน
จ านวนไม่เกิน 340,500,000 หุน้ คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินรอ้ยละ 3.47 ของจ านวนหุน้สามัญที่ออก
และจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ Makro ภายหลังจากธุรกรรมการจัดสรรหุน้เพื่อตอบแทนการรบั
โอนกิจการทัง้หมดเสรจ็สิน้ หรือคิดเป็นสดัส่วนไม่เกินรอ้ยละ 3.05 ของจ านวนหุน้สามญัที่ออกและ
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จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ  Makro ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อ
ประชาชนทั่วไปของ Makro (Public Offering) เสร็จสิน้ (“หุ้น Option”) เพื่อการส่งคืนหุน้ที่ผูจ้ดัหา
หุน้ส่วนเกิน (Over-Allotment Agent) ยืมจากบริษัทฯ ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน อนัเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการจดัสรรหุน้เกินกว่าจ านวนที่จดัจ าหน่าย (Over-Allotment) ของการออกและเสนอ
ขายหุน้สามญัต่อประชาชนทั่วไป  

(การเสนอขายหุน้ที่เสนอขายของบริษัทฯ การใหย้ืมหุน้ที่ใหย้ืมแก่ผูจ้ดัหาหุน้ส่วนเกิน (Over-Allotment Agent) 
และการใหสิ้ทธิซือ้หุน้ Option แก่ผูจ้ดัหาหุน้ส่วนเกิน รวมเรียกว่า “ธุรกรรมการเสนอขายหุ้นของบริษัทฯ”)  

ทั้งนี ้ ในกรณีที่ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน (Over-Allotment Agent) ใช้สิทธิในการซือ้หุ้น Option ทั้งหมดจาก 
บริษัทฯ สัดส่วนการถือหุ้นใน Makro ของบริษัทฯ จะลดลงเหลือไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 51.63 ของจ านวนหุน้
สามญัที่ออกและจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ Makro ภายหลงัการออกและเสนอขายหุน้สามญัที่ออกใหม่ต่อ
ประชาชนทั่วไปของ Makro (Public Offering) เสรจ็สิน้  

อนึ่ง ธุรกรรมการเสนอขายหุน้ของบริษัทฯ จะสามารถด าเนินการไดต้่อเมื่อที่ประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้นของ 
Makro มีมติอนุมัติธุรกรรมการรบัโอนกิจการทั้งหมดและธุรกรรมการจัดสรรหุน้เพื่อตอบแทนการรับโอน
กิจการทั้งหมด และอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่
ประชาชนทั่วไป (Public Offering) รวมทัง้อนมุตัิเรื่องต่าง ๆ ที่จ  าเป็น และ/หรือ เก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมดงักล่าว 
นอกจากนี ้ธุรกรรมการเสนอขายหุ้นของบริษัทฯ จะด าเนินการภายหลังธุรกรรมการรับโอนกิจการและ
ธุรกรรมการจดัสรรหุน้เพื่อตอบแทนการรบัโอนกิจการทัง้หมดเสรจ็สมบรูณ ์ 

รายการต่าง ๆ ที่ เก่ียวเนื่องกับธุรกรรมการเสนอขายหุ้นของบริษัทฯ เข้าข่ายเป็นรายการจ าหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพยต์ามประกาศรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีการให้สิทธิแก ่
ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน (Over-Allotment Agent) ในการซือ้หุ้นสามัญของ Makro ที่บริษัทฯ ถืออยู่ในจ านวน
เดียวกนักบัจ านวนที่บรษิัทฯ ใหย้ืม การค านวณมลูค่าของขนาดรายการที่เก่ียวเนื่องกบัธุรกรรมการเสนอขาย
หุน้ของบริษัทฯ จึงคิดขนาดรายการรวมเท่ากับการเสนอขายหุน้ที่เสนอขายของบริษัทฯ และการใหสิ้ทธิซือ้
หุน้ Option แก่ผูจ้ดัหาหุน้ส่วนเกินเท่านัน้ โดยไม่น าขนาดรายการที่เก่ียวเนื่องกับการใหย้ืมมาค านวณรวม  
ซ า้อีก ซึ่งเมื่อค านวณมลูค่าของขนาดรายการตามเกณฑม์ลูค่าสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิ (NTA) พบว่ามีมลูค่า
ของรายการสูงสุดเท่ากับรอ้ยละ 15.93 ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ซึ่งสอบทานแลว้โดยผู้สอบบัญชี 
ส าหรบังวดหกเดือนสิน้สุด วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ทั้งนี ้เมื่อพิจารณารวมกับธุรกรรมการจ าหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์เก่ียวกับการโอนกิจการทั้งหมดของ CPRH (รายละเอียดตามที่ปรากฎในข้อ 3) และรายการ
จ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยข์องบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ในรอบหกเดือนที่ผ่านมา เป็นผลให้
มูลค่าของรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่าสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสุทธิ (NTA) เท่ากับรอ้ยละ 109.06 จึงถือเป็น
รายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยป์ระเภทท่ี 1 ตามประกาศรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ตอ้งปฏิบัติตามประกาศรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย ์รวมถึงการ
ด าเนินการดงัต่อไปนี ้

(1) จดัท ารายงานและเปิดเผยสารสนเทศเก่ียวกบัการเขา้ท ารายการของบรษิัทฯ ต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
สินทรพัย ์
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(2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อท าหนา้ที่ต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่
ก าหนดในประกาศรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา พรอ้มกับจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุน้  
ในการนี ้บริษัทฯ ไดแ้ต่งตัง้ให้ธนาคารทิสโก ้จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ไดร้ับ
ความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. เป็นที่ปรกึษาทางการเงินอิสระในการใหค้วามเห็นต่อผูถื้อหุน้ใน
การเขา้ท าธุรกรรมการเสนอขายหุน้ของบรษิัทฯ 

(3) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่ออนุมัติในการเข้าท าธุรกรรมการเสนอขายหุ้นของ 
บริษัทฯ โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวัน
ประชุมผูถื้อหุน้ และตอ้งไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่ต ่ากว่าสามในส่ีของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัรวมคะแนน
เสียงของผูถื้อหุน้ที่มีส่วนไดเ้สีย รวมทัง้ตอ้งระบุชื่อและจ านวนหุน้ของผูถื้อหุน้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนไวใ้นหนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้ดว้ย 

ทัง้นี ้เพื่อประโยชนใ์นการด าเนินธุรกรรมการเสนอขายหุน้ของบรษิัทฯ ใหส้ าเรจ็ลลุ่วง คณะกรรมการบรษิัทฯ 
จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ 
บุคคลที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย เป็นผูม้ีอ  านาจในการด าเนินการใด ๆ เก่ียวกับธุรกรรมการ
เสนอขายหุน้ของบรษิัทฯ ดงักล่าว และใหส้ตัยาบนัต่อการกระท าใด ๆ ท่ีบุคคลดงักล่าวไดด้  าเนินการไปแลว้
ที่เก่ียวขอ้งกบัเรื่องดงักล่าว ซึ่งรวมถึงการด าเนินการดงัต่อไปนี ้ 

(1) ก าหนด และ/หรือ เปล่ียนแปลงรายละเอียดหรือเงื่อนไขเก่ียวกบัการเสนอขายและจดัสรรหุน้สามญั 
จ านวนหุน้ที่เสนอขาย ไม่ว่าในประเทศ และ/หรือต่างประเทศใหเ้สร็จสิน้สมบูรณ ์และเป็นไปตาม
หลักเกณฑ ์วิธีการ หรือเงื่อนไขตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่เก่ียวข้องและตาม
กฎหมาย กฎเกณฑ ์หรือระเบียบขอ้บงัคบัใด ๆ ของประเทศไทย หรือต่างประเทศ 

(2) ก าหนด และ/หรือ เปล่ียนแปลงช่วงราคาในการส ารวจความตอ้งการซือ้หลกัทรพัย ์(Book Building) 
ราคาเสนอขาย สดัส่วนการเสนอขาย ระยะเวลาจองซือ้ การช าระค่าหุน้ การจดัสรรหุน้ท่ีเหลือจาก
การจองซือ้ การกนัหุน้บางส่วนส าหรบัการเสนอขายต่อผูล้งทนุหลกัโดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone 
Investor) และการเสนอขายและจัดสรรหุ้นให้แก่  ลูกค้า ผู้จ  าหน่ายวัตถุดิบ หรือบุคคลที่สรา้ง
ประโยชนอ์ื่นใด (ผูม้ีอุปการคุณ) ของ Makro บริษัทฯ CPM และ/หรือ CPH และ/หรือ (ก) ผูถื้อหุน้
เดิมของ Makro (ยกเวน้บริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ) (ข) ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ (ยกเวน้
กลุ่ม CPG ตามแบบ 56-1 ประจ าปี 2563 ของบริษัทฯ) และ (ค) ผูถื้อหุน้เดิมของ CPF (ยกเวน้กลุ่ม 
CPG ตามแบบ 56-1 ประจ าปี 2563 ของ CPF) และการจัดสรรหุ้นส่วนเกินส าหรับกระบวนการ
จัดสรรหุ้นเกินกว่าจ านวนที่จัดจ าหน่าย (Over-Allotment) ซึ่งอาจจะออกเสนอขายครัง้เดียวเต็ม
จ านวน หรือแบ่งจ านวนเพื่อเสนอขายเป็นคราว ๆ ไป การใหย้ืมหุน้ที่ใหย้ืมแก่ผูจ้ัดหาหุน้ส่วนเกิน 
(Over-Allotment Agent) และการให้สิทธิซือ้หุ้น Option แก่ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน (Over-Allotment 
Agent) ทั้งนี ้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑเ์รื่องการจอง การจัดจ าหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย ์
ที่ออกใหม่ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และหลกัเกณฑอ์ื่นใดที่เก่ียวขอ้ง  

(3) แต่งตัง้ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผูจ้ัดจ าหน่ายหลักทรพัย ์และ/หรือที่ปรกึษาอื่นที่
เก่ียวขอ้ง รวมทัง้ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกันการจ าหน่ายหลกัทรพัย ์ตวัแทนจ าหน่าย
หลกัทรพัย ์(Selling Agent) ผูซ้ือ้หลกัทรพัยเ์บือ้งตน้ในต่างประเทศ (Initial Purchaser) และ/หรือ 
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ผู้ดูแลผลประโยชน์ (Escrow Agent) และส าหรับกระบวนการจัดสรรหุ้นเกินกว่าจ านวนที่จัด
จ าหน่ าย  (Over-Allotment) แต่ งตั้งผู้จัดหาหุ้น ส่วนเกิน  (Over-Allotment Agent) รวมถึ ง 
การเขา้ท าสญัญา ขอ้ตกลง และเอกสารใด ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการดงักล่าวเพื่อประโยชน์
ในธุรกรรมการเสนอขายหุน้ของบรษิัทฯ 

(4) ติดต่อ เจรจา เขา้ท า จัดเตรียม แกไ้ข เปล่ียนแปลง ลงนามในสัญญา ขอ้ผูกพัน หนังสือใหสิ้ทธิ 
และ/หรือเอกสารต่าง ๆ ใหค้  ารบัรอง ขอผ่อนผัน ขออนุญาต ใหข้อ้มูล ยื่นเอกสาร หลักฐานต่อ
ส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัยฯ์ และ/หรือองคก์รหรือหน่วยงานอื่นใด รวมทัง้ผูใ้หบ้รกิาร ผูด้แูล
ผลประโยชน ์(Escrow Agent) ผูจ้ดัหาหุน้ส่วนเกิน (Over-Allotment Agent) คู่สญัญาหรือบุคคล
อื่นใดที่เก่ียวขอ้งกับธุรกรรมการเสนอขายหุน้ของบริษัทฯ ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการกันหุน้บางส่วน
ส าหรบัการเสนอขายต่อผูล้งทนุหลกัโดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investor) การเสนอขายและ
จัดสรรหุน้ใหแ้ก่ลูกคา้ ผูจ้  าหน่ายวตัถุดิบ หรือบุคคลที่สรา้งประโยชนอ์ื่นใด (ผูม้ีอุปการคุณ) ของ 
Makro บรษิัทฯ CPM และ/หรือ CPH และ/หรือ ผูถื้อหุน้เดิมของ Makro บรษิัทฯ และ CPF (ยกเวน้
บคุคลตามที่ก าหนดขา้งตน้) การจดัสรรหุน้ส่วนเกินส าหรบักระบวนการจดัสรรหุน้เกินกว่าจ านวนที่
จัดจ าหน่าย (Over-Allotment) การให้ยืมหุ้นที่ให้ยืมแก่ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน  (Over-Allotment 
Agent) และการใหสิ้ทธิซือ้หุน้ Option แก่ผูจ้ดัหาหุน้ส่วนเกิน (Over-Allotment Agent) ตลอดจน
ด าเนินการใด ๆ ที่จ  าเป็นหรือเก่ียวขอ้งไดท้กุประการ 

(5) แกไ้ขเพิ่มเติม และ/หรือเปล่ียนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ อันจ าเป็นและเก่ียวเนื่องกับ
ธุรกรรมการเสนอขายหุน้ของบริษัทฯ ไดทุ้กประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง การก าหนดราคา
เสนอขายหุน้สามญั รวมทัง้ด าเนินการต่าง ๆ อนัเก่ียวเนื่องกบัการดงักล่าว 

(6) การเปิดเผยขอ้มลู การใหข้อ้มลู การจัดท า การส่งมอบ การลงนาม ในค าขออนุญาต เอกสารและ
หลักฐานต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นที่เก่ียวขอ้งกับธุรกรรมการเสนอขายหุน้ของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง แบบค าขอ
อนุญาต แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขาย หลกัทรพัย ์หนงัสือชีช้วน สญัญาและเอกสารต่าง ๆ  
ที่เก่ียวขอ้ง และการติดต่อและการยื่นค าขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดงักล่าวต่อหน่วยงาน
ราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมการเสนอขายหุน้ของบรษิัทฯ รวมทัง้ด าเนินการต่าง ๆ 
อนัเก่ียวเนื่องกบัการดงักล่าว 

(7) ด าเนินการใด ๆ ที่เก่ียวขอ้งเพื่อบรรลวุตัถปุระสงคใ์นเรื่องดงักล่าว รวมทัง้การมอบหมายหรือมอบ
อ านาจใหบุ้คคลอื่นใดด าเนินการในเรื่องดงักล่าวตามที่เห็นสมควร ทัง้นี ้ภายใตป้ระกาศ ขอ้บงัคบั 
หลกัเกณฑ ์และกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

โปรดพิจารณารายละเอียดเก่ียวกับธุรกรรมการเสนอขายหุ้นของบริษัทฯ เพิ่มเติมในสารสนเทศเรื่องการ
จ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยจ์ากการเสนอขายหุน้ในบริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) ใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป 
(Public Offering) (สิ่งทีส่่งมาด้วย 3) 

5. การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นแก่ผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับรายการได้มาและ
จ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยแ์ละรายการทีเ่กี่ยวโยงกัน  

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมตัิแต่งตัง้ธนาคารทิสโก ้จ ากัด (มหาชน) ที่ปรกึษาทางการเงินซึ่งอยู่ในบญัชี
รายชื่อที่ส  านกังาน ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบ ในการเป็นที่ปรกึษาทางการเงินอิสระเพื่อใหค้วามเห็นในเรื่อง 
(ก) ธุรกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมดและธุรกรรมการจดัสรรหุน้เพื่อตอบแทนการรบัโอนกิจการทัง้หมดของ 



 

 

16 

Makro ซึ่งเขา้ข่ายเป็นรายการไดม้าซึ่งสินทรพัย ์และรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบรษิัทจดทะเบียน (ข) ธุรกรรม
การจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยเ์ก่ียวกับการโอนกิจการทั้งหมดของ CPRH ซึ่งเขา้ข่ายเป็นรายการจ าหน่ายไป 
ซึ่งสินทรพัย ์(ค) ธุรกรรมการเสนอขายหุน้ของบรษิัทฯ ซึ่งเขา้ข่ายเป็นรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์เพื่อใหผู้้
ถือหุ้นของบริษัทฯ ไดม้ีข้อมูลโดยครบถว้นและเพียงพอในการพิจารณาลงมติเก่ียวกับรายการไดม้าและ
จ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยแ์ละรายการที่เก่ียวโยงกันดงักล่าว ทัง้นีเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑข์องประกาศรายการ
ไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยแ์ละประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั  

6. การก าหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 1/2564 วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วม
ประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2564 (Record Date) 

คณะกรรมการบรษิัทฯ มีมติอนมุตัิก าหนดวนัประชมุวสิามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 ในวนัท่ี 12 ตลุาคม 2564 
เวลา 13.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และก าหนดรายชื่อผู้ถือหุน้ที่มีสิทธิเขา้ร่วม
ประชมุ (Record Date) ในวนัท่ี 15 กนัยายน 2564 โดยมีระเบียบวาระการประชมุ ดงันี ้

วาระท่ี 1  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการบรษิัทท่ีเป็นกรรมการอิสระเพิ่มเติม  

วาระท่ี 2  พิจารณาอนุมตัิการไดม้าซึ่งสินทรพัยเ์ก่ียวกับการรบัโอนกิจการทัง้หมดของบริษัท ซี.พี.รีเทล 
โฮลดิง้ จ ากดั โดยบรษิัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ  

วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมตัิการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยเ์ก่ียวกับการโอนกิจการทั้งหมดของ บริษัท ซี.พี. 
รีเทล โฮลดิง้ จ ากดั ใหแ้ก่บรษิัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน)  

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการเสนอขายหุน้สามัญในบริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) ที่บริษัทฯ  
ถืออยู่ต่อประชาชนทั่วไป (Public Offering)  

เพื่อเป็นการรกัษาสิทธิและผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้และ  
มีความประสงคจ์ะมอบฉันทะใหก้รรมการของบริษัทลงมติแทน คณะกรรมการบริษัทฯ ไดม้อบหมายให้  
1) นายผดุง เตชะศรินทร ์2) ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ประสพสุข บุญเดช และ 3) นางน ้าผึง้ วงศ์สมิทธ์ิ 
กรรมการอิสระของบรษิัทเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทฯ ไดม้อบหมายให ้นายก่อศกัดิ์ ไชยรศัมีศกัดิ์ และนายอ ารุง สรรพสิทธ์ิวงศ ์
มีอ านาจภายใตข้อ้จ ากดัของกฎหมายในการด าเนินการใด ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการเรียกประชุมและจดัประชมุ
วิสามัญผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 รวมถึงการแกไ้ขและ/หรือเพิ่มเติมวาระการประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้น ครัง้ที่ 
1/2564 และ/หรือเปล่ียนแปลง วนั เวลา หรือรูปแบบการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2564   

จึงเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

นายสพุจน ์ชิตเกษรพงศ ์

เลขานกุารบรษิัทฯ 

ผูม้ีอ  านาจรายงานสารสนเทศ 
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สารสนเทศเร่ืองการได้มาซ่ึงสนิทรัพยแ์ละการเข้าท ารายการทีเ่กี่ยวโยงกนั 
เกี่ยวกับธุรกรรมการรับโอนกจิการทัง้หมดของบริษัท ซี.พี. รีเทล โฮลดิง้ จ ากัด 

โดยบริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 

สารสนเทศตามบัญชี (1) 

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่  6/2564 เมื่อวันที่   
31 สิ งหาคม  2564 มีมติ อนุมัติ การรับโอนกิจการทั้ งหมดตามแผนการรับ โอนกิจการทั้ งหมดร ะหว่าง 
บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) (“Makro”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ในฐานะผูร้บัโอนกิจการ กับบริษัท  
ซี.พี. รีเทล โฮลดิง้ จ ากัด (“CPRH”) ในฐานะผูโ้อนกิจการ โดย Makro จะรบัโอนกิจการทัง้หมดของ CPRH ซึ่งรวมถึง
ทรพัยสิ์น หนีสิ้น สิทธิ หนา้ที่ และความรบัผิดทัง้หมดของ CPRH ที่มีอยู่ในปัจจุบนั และที่จะมีในอนาคต ณ วนัที่โอน
กิจการทั้งหมด (“วันที่โอนกิจการทั้งหมด”) มีมูลค่ารวมทั้งสิน้ 217,949,072,250 บาท ดว้ยวิธีโอนกิจการทัง้หมด 
(Entire Business Transfer) เพื่อเพิ่มความแข็งแกรง่ใหก้บั Makro และส่งเสรมิกลยทุธร์ะยะยาวของ Makro เพื่อกา้วสู่
การเป็นผูน้  าในธุรกิจคา้ปลีกคา้ส่ง และขยายขอบเขตการด าเนินธุรกิจในระดบัภมูิภาค (“ธุรกรรมการรับโอนกิจการ
ทั้งหมด”) และอนุมตัิใหน้ าเสนอต่อที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมตัิต่อไป และมีมติอนุมัติ
การเขา้ท าสญัญาโอนกิจการทัง้หมด (“สัญญาโอนกิจการทัง้หมด”) ขอ้ตกลง และเอกสารอื่น ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรบั
โอนกิจการทัง้หมดจาก CPRH โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

ภาพรวมธุรกรรม 

CPRH มีผูถื้อหุน้จ านวน 3 ราย ไดแ้ก่ (ก) บริษัทฯ (ข) บริษัท เจริญโภคภัณฑโ์ฮลดิง้ จ ากัด (“CPH”) และ  
(ค) บรษิัท ซี.พี. เมอรแ์ชนไดซิ่ง จ ากดั (“CPM”) (บรษิัทฯ CPH และ CPM รวมเรียกว่า “ผู้ถือหุ้นของ CPRH”) 

CPRH ประกอบธุรกิจลงทุน (Investment Holding Company) โดยมีทรัพย์สินหลักคือหุ้นในบริษัท ซี.พี. รีเทล  
ดีเวลลอปเม้นท ์จ ากัด (“CPRD”) ในสัดส่วนรอ้ยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของ CPRD และทรัพยสิ์นอื่น อาทิ  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และ CPRD ถือหุ้นเป็นสัดส่วน (ก) รอ้ยละ 99.99 ใน บริษัท โลตัสส ์สโตรส์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั ซึ่งถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 99.99 ในบรษิัท เอก-ชยั ดีสทรบิิวชั่น ซิสเทม จ ากดั ซึ่งเป็นผูป้ระกอบ
ธุรกิจคา้ปลีกภายใตช้ื่อ Lotus’s ในประเทศไทย และ (ข) รอ้ยละ 100.00 ใน Lotuss Stores (Malaysia) Sdn. Bhd.  
ซึ่งประกอบธุรกิจคา้ปลีกภายใตช้ื่อ Lotus’s ในประเทศมาเลเซีย (เรียกรวมกันว่า “กลุ่มโลตัสส”์) ทัง้นี ้การประกอบ
ธุรกิจของกลุ่มโลตสัส ์แบ่งออกเป็นสองกลุ่มหลกัคือ ธุรกิจคา้ปลีก และธุรกิจบริหารพืน้ที่เช่าในศูนยก์ารคา้ โดยกลุ่ม
โลตัสสเ์ป็นผูป้ระกอบการชัน้น าในธุรกิจคา้ปลีกสินคา้อุปโภคบริโภค ซึ่งมีรูปแบบรา้นคา้ที่หลากหลายประกอบดว้ย 
รา้นไฮเปอรม์ารเ์ก็ต ซูเปอรม์ารเ์ก็ต และมินิซูเปอรม์ารเ์ก็ต และมีธุรกิจบริหารพืน้ที่เช่าในศูนยก์ารคา้  ในประเทศไทย
และประเทศมาเลเซีย ส าหรับปีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2563 CPRD มีรายได้รวมเสมือน (pro forma) จ านวน 
208,648 ลา้นบาท และสินทรพัยร์วมเสมือน (pro forma) 406,640 ลา้นบาท  

ธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมดและธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพ่ือตอบแทนการรับโอนกิจการทัง้หมด 

ภายใตธุ้รกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมด Makro จะออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของ Makro จ านวนไม่
เกิน 5,010,323,500 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาทในราคาเสนอขาย 43.50 บาทต่อหุน้ คิดเป็นมลูค่ารวมทัง้สิน้ 
217,949,072,250 บาท ใหแ้ก่ CPRH เพื่อใชช้ าระเป็นค่าตอบแทนการรบัโอนกิจการทัง้หมดจาก CPRH แทนการช าระ
ดว้ยเงินสด (Payment in Kind) ซึ่งคิดเป็นรอ้ยละ 104.38 ของจ านวนหุ้นที่ออกและช าระแลว้ทั้งหมดของ  Makro  
ก่อนการจัดสรรหุน้เพื่อตอบแทนการรบัโอนกิจการทั้งหมด (“ ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการรับโอน
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กิจการทั้งหมด”) ทั้งนี ้ธุรกรรมการจัดสรรหุน้เพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมด ไดม้ีการพิจารณาถึงความ
เหมาะสมของโครงสรา้งเงินทนุ (Capital Structure) ของ Makro แลว้  

กระบวนการรบัโอนกิจการทั้งหมดจะเกิดขึน้ภายหลังจากที่ประชุมผูถื้อหุ้นของบริษัทฯ และ Makro มีมติ
อนมุตัิธุรกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมดและธุรกรรมการจดัสรรหุน้เพื่อตอบแทนการรบัโอนกิจการทัง้หมด รวมทัง้มีมติ
อนุมตัิเรื่องต่าง ๆ ท่ีจ าเป็น และ/หรือ เก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมดงักล่าว ตามกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งรวมถึงกฎเกณฑเ์รื่องการ
ได้มาจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เก่ียวโยงกัน และเงื่อนไขบังคับก่อนตามสัญญาโอนกิจการทั้งหมด  
เสร็จสมบูรณ ์โดยในเบือ้งตน้คาดว่าธุรกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมดและธุรกรรมการจดัสรรหุน้เพื่อตอบแทนการรบั
โอนกิจการทัง้หมด จะสามารถด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 1 ถึง 3 สปัดาห ์นบัจากวนัที่ที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ของ
บริษัทฯ และ Makro มีมติอนุมตัิธุรกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมดและธุรกรรมการจดัสรรหุน้เพื่อตอบแทนการรบัโอน
กิจการทัง้หมด หรือวนัอื่นใดที่ Makro และ CPRH ตกลงรว่มกนั  

อนึ่ง ธุรกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมดจะมีการด าเนินการเพื่อใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขตามประมวลรษัฎากรใน
ส่วนท่ีเก่ียวกบัการโอนกิจการทัง้หมด โดย CPRH จะด าเนินการจดทะเบียนเลิกบรษิทัภายในปี 2564 ซึ่งอยู่ภายในรอบ
ระยะเวลาบัญชีเดียวกันกับการโอนกิจการทั้งหมดของ CPRH และภายหลังการจดทะเบียนเลิกบริษัท ทรัพยสิ์น
ทัง้หมดของ CPRH ที่เหลืออยู่ รวมถึงหุน้ใน Makro ที่ CPRH จะไดร้บัเป็นค่าตอบแทนการโอนกิจการทัง้หมดจะถูกส่ง
มอบใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของ CPRH ตามสดัส่วนการถือหุน้ภายใตก้ระบวนการช าระบญัชีของ CPRH (“การคืนเงินลงทุน
ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ CPRH”) โดย CPALL CPH และ CPM จะไดร้บัหุน้ใน Makro เป็นจ านวน 2,004,129,400 หุน้ 
2,004,129,400 หุน้ และ 1,002,064,700 หุน้ตามล าดับ ซึ่งคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 20.43 รอ้ยละ 20.43 และ รอ้ยละ 
10.21 ของหุน้ที่ออกจ าหน่ายแลว้ทั้งหมดในบริษัทฯ ภายหลังธุรกรรมการจดัสรรหุน้เพื่อตอบแทนการรบัโอนกิจการ
ทัง้หมด ตามล าดบั ทัง้นี ้CPALL CPH และ CPM จะตอ้งปฏิบตัิตามกฎเกณฑต์่าง ๆ  ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ที่เก่ียวขอ้ง 

การเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) 

นอกจากนี ้ภายหลังธุรกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมด และธุรกรรมการจดัสรรหุน้เพื่อตอบแทนการรบัโอน
กิจการทัง้หมดเสร็จสมบูรณ ์Makro จะด าเนินการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป (Public 
Offering) โดยที่ บริษัทฯ CPH และ CPM จะร่วมด าเนินการจ าหน่ายหุน้สามัญที่ตนถืออยู่ใน  Makro ดว้ยบางส่วน
พรอ้มกับการท า Public Offering ในครัง้นี ้โดยจะด าเนินการตามกฎเกณฑต์่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นการเพิ่มการ
กระจายการถือหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รายย่อยของ Makro เป็นสดัส่วนรวมกนัไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ15.00 ของทนุช าระแลว้ของ 
Makro อันจะส่งผลให้ Makro ประสบความส าเร็จในการด ารงคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุน้ (“Free Float”) 
ตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัยฯ์ เรื่อง การรบัหุน้สามญัหรือหุน้บุรมิสิทธิเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวนัที่ 
11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)  (“ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เร่ืองการรับหุ้นเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียน”) ทั้งนี ้ การท า Public Offering ได้มีการพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น ความ
เหมาะสมของโครงสรา้งเงินทนุ (Capital Structure) และแผนการใชเ้งินของแต่ละบรษิัท เป็นตน้ 
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โครงสร้างการถือหุ้นก่อนและหลังธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมด และหน้าทีข่อง CPH และ CPM ในการ
ท าค าเสนอซือ้หลักทรัพย์ทัง้หมดใน Makro 

โครงสรา้งการถือหุ้นของ Makro และ CPRH ก่อนธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด สรุปได้โดยสังเขป
ดงัต่อไปนี ้

  
หมายเหต:ุ  (1) ขอ้มลูสดัส่วนการถือหุน้ใน (ก) MAKRO (ข) CPALL และ (ค) CPF (ก่อนหกัหุน้ซือ้คืนเพื่อบริหารทางการเงิน) 

อา้งอิงตามวนั Record Date วนัท่ี 15 มีนาคม 2564 วนัท่ี 6 พฤษภาคม 2564 และ วนัท่ี 18 พฤษภาคม 2564 
ตามล าดบั 

 (2) CPG หมายถงึ บรษิัท เครือเจรญิโภคภณัฑ ์จ ากดั 
 (3) Lotus’s Stores (Thailand) หมายถึง บริษทั โลตสัส ์สโตรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
 (4) Lotus’s Stores (Malaysia) หมายถึง Lotuss Stores (Malaysia) Sdn. Bhd. 
 (5) Ek-Chai หมายถึง บริษัท เอก-ชยั ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จ ากดั 
 (6) สดัส่วนการถือหุน้ของ CPG ใน CPF รวมถึงการถือหุน้ของบริษัทย่อยของ CPG (ยกเวน้ CPH) ใน CPF ดว้ย  
 (7) สดัส่วนการถือหุน้ของ CPG ใน CPALL รวมถึงการถือหุน้ของบริษัทย่อยของ CPG ใน CPALL ดว้ย  
 (8) สดัส่วนการถือหุน้ของ CPF ใน CPALL รวมถึงการถือหุน้ของบริษัทย่อยของ CPF (ยกเวน้ CPM) ใน CPALL ดว้ย   
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โครงสรา้งการถือหุน้ของ Makro ภายหลงัธุรกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมดและธุรกรรมการจดัสรรหุ้นเพื่อ
ตอบแทนการรบัโอนกิจการทัง้หมด และรวมถึงภายหลงัการจดทะเบียนเลิกบริษัทของ CPRH และการคืนเงินลงทุน
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของ CPRH เสรจ็สมบรูณ ์สรุปไดโ้ดยสงัเขปดงัต่อไปนี ้

  
หมายเหต:ุ  (1) ขอ้มลูสดัส่วนการถือหุน้ใน (ก) MAKRO (ข) CPALL และ (ค) CPF (ก่อนหกัหุน้ซือ้คืนเพื่อบริหารทางการเงิน) อา้งอิง

ตามวนั Record Date วนัท่ี 15 มีนาคม 2564 วนัท่ี 6 พฤษภาคม 2564 และ วนัท่ี 18 พฤษภาคม 2564 ตามล าดบั 
 (2) CPG หมายถงึ บรษิัท เครือเจรญิโภคภณัฑ ์จ ากดั 
 (3) Lotus’s Stores (Thailand) หมายถึง บริษทั โลตสัส ์สโตรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
 (4) Lotus’s Stores (Malaysia) หมายถึง Lotuss Stores (Malaysia) Sdn. Bhd. 
 (5) Ek-Chai หมายถึง บริษัท เอก-ชยั ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จ ากดั 
 (6) สดัส่วนการถือหุน้ของ CPG ใน CPF รวมถึงการถือหุน้ของบริษัทย่อยของ CPG (ยกเวน้ CPH) ใน CPF ดว้ย  
 (7) สดัส่วนการถือหุน้ของ CPG ใน CPALL รวมถึงการถือหุน้ของบริษัทย่อยของ CPG ใน CPALL ดว้ย  
 (8) สดัส่วนการถือหุน้ของ CPF ใน CPALL รวมถึงการถือหุน้ของบริษทัย่อยของ CPF (ยกเวน้ CPM) ใน CPALL ดว้ย 

(1) บริษัทฯ จะมีสัดส่วนการถือหุน้โดยตรง และโดยออ้ม ใน Makro ลดลงจากประมาณรอ้ยละ 93.08 
เป็นรอ้ยละ 65.97 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดใน Makro ซึ่งเมื่อรวมกับสัดส่วนการถือหุน้ของบุคคล
ตามมาตรา 258 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการได้
แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ”) ของบริษัทฯ ไดแ้ก่ CPM ที่จ านวนรอ้ยละ 10.21 ท าให้
สดัส่วนการถือหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้มของบรษิัทฯ รวมเป็นรอ้ยละ 76.19 ซึ่งไม่ใช่การไดม้าซึ่งหุน้
ในกิจการที่ขา้มจดุที่จะตอ้งท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของกิจการตามหลกัเกณฑข์องประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการในการเขา้ถือ
หลักทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ ลงวันที่  13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
(“ประกาศ ทจ. 12/2554”) ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่ต้องท าค าเสนอซือ้หลักทรัพย์ทั้งหมด 
(Mandatory Tender Offer) ใน Makro  



สิ่งทีส่่งมาด้วย 1 

5 

ทั้งนี ้ บริษัทฯ จะไม่จ าหน่ายหุ้นใน Makro ในการท าค าเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน Makro  
โดย CPH และ CPM ตามที่จะไดช้ีแ้จงต่อไปในขอ้ (2) และ (3) ดา้นล่าง 

(2) CPH จะมีสดัส่วนการถือหุน้โดยตรงใน Makro เพิ่มขึน้จากรอ้ยละ 0.00 เป็นรอ้ยละ 20.43 ของสิทธิ
ออกเสียงทัง้หมดใน Makro ซึ่งเมื่อรวมกับสดัส่วนการถือหุน้ของบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพ.ร.บ. 
หลกัทรพัยฯ์ ของ CPH ไดแ้ก่ บรษิัทฯ และ CPM ที่จ านวนรอ้ยละ 65.97 และรอ้ยละ 10.21 ตามล าดบั 
ท าใหส้ดัส่วนการถือหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้มของ CPH รวมเป็นรอ้ยละ 96.61 อนัเป็นการไดม้าซึ่ง
หุ้นในกิจการที่ข้ามจุดที่จะตอ้งท าค าเสนอซือ้หลักทรัพยท์ั้งหมดของกิจการตามหลักเกณฑ์ของ
ประกาศ ทจ. 12/2554 ดังนั้น CPH จึงมีหน้าที่ตอ้งท าค าเสนอซือ้หลักทรัพยท์ั้งหมด (Mandatory 
Tender Offer) ใน Makro 

(3) CPM จะมีสดัส่วนการถือหุน้โดยตรงใน Makro เพิ่มขึน้จากรอ้ยละ 0.00 เป็นรอ้ยละ 10.21 ของสิทธิ
ออกเสียงทัง้หมดใน Makro ซึ่งเมื่อรวมกับสดัส่วนการถือหุน้ของบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพ.ร.บ. 
หลกัทรพัยฯ์ ของ CPM ไดแ้ก่ บรษิัทฯ ที่จ  านวนรอ้ยละ 65.97 ท าใหส้ดัส่วนการถือหุน้ทัง้ทางตรงและ
ทางออ้มของ CPM รวมเป็นรอ้ยละ 76.19 อนัเป็นการไดม้าซึ่งหุน้ในกิจการที่ขา้มจุดที่จะตอ้งท าค า
เสนอซือ้หลักทรพัยท์ั้งหมดของกิจการตามหลักเกณฑข์องประกาศ ทจ. 12/2554 ดังนั้น CPM จึงมี
หนา้ที่ตอ้งท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมด (Mandatory Tender Offer) ใน Makro 

เนื่องจาก CPH และ CPM มีหนา้ที่ตอ้งท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมด (Mandatory Tender Offer) 
ใน Makro ทัง้ CPH และ CPM จึงจะเขา้ร่วมกันท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดใน Makro ในราคา
หุน้ละ 43.50 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ Makro ออกและจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนใหแ้ก่ CPRH เพื่อช าระ
ค่าตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมดจาก CPRH โดยที่ CPM จะรับซือ้หุ้นสามัญใน Makro เป็น
สดัส่วนหนึ่งในสาม และ CPH จะรบัซือ้หุน้สามญัใน Makro ในสดัส่วนสองในสามของจ านวนหุน้ท่ีมี
ผูต้อบรบัค าเสนอซือ้ในการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดใน Makro ดงักล่าว โดยจ านวนหุน้สงูสดุ
ที่  CPM และ CPH จะต้องรับซื ้อจากการท าค าเสนอซื ้อหลักทรัพย์ครั้งนี ้จะมีจ านวนไม่เกิน 
332,098,500 หุน้ คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินรอ้ยละ 3.39 ของหุน้ที่ออกจ าหน่ายแลว้ทั้งหมดใน Makro 
ภายหลงัธุรกรรมการจดัสรรหุน้เพื่อตอบแทนการรบัโอนกิจการทัง้หมด โดยจ านวนหุน้สงูสดุดงักล่าว
ค านวณโดยหกั (ก) จ านวนหุน้ใน Makro ที่ CPM และ CPH จะถืออยู่ใน Makro ภายหลงัการคืนเงิน
ลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของ CPRH และ (ข) จ านวนหุน้ใน Makro ที่ บริษัทฯ ถืออยู่และจะไดม้าภายหลงั
การคืนเงินลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของ CPRH เนื่องจาก บริษัทฯ จะไม่จ าหน่ายหุน้ในการท าค าเสนอซือ้
หลกัทรพัยข์อง CPH และ CPM ในครัง้นี ้ทัง้นี ้คาดว่าการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยด์งักล่าว จะเกดิขึน้
ภายใน 3 วันท าการ หลังจากที่ CPM CPH และ บริษัทฯ ไดร้บัหุน้เพิ่มทุนใน Makro มาจากการคืน
เงินลงทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของ CPRH ครบถว้น  

บริษัทฯ จึงขอเรียนแจง้รายละเอียดของรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยแ์ละรายการที่เก่ียวโยงกันเก่ียวกบัธุรกรรม
การรบัโอนกิจการทัง้หมดดงักล่าว ดงันี ้

1 วัน เดือน ปี ทีเ่กิดรายการ 

ประมาณ 1 ถึง 3 สปัดาห ์นบัจากวนัประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ 

2 คู่กรณีทีเ่กี่ยวข้องและความสัมพันธก์ับบริษัทฯ และบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกันของบริษัทฯ 

ผูร้บัโอน: Makro  



สิ่งทีส่่งมาด้วย 1 

6 

ผูโ้อน: CPRH 

ความสมัพนัธก์บับรษิัทฯ: CPRH เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัทฯ เนื่องจาก (ก) CPRH มีผูถื้อหุน้
รายใหญ่ คือ CPM ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัทฯ และเป็นบริษัทย่อย
ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) (“CPF”) โดย CPM  
ถือหุ้นใน CPRH จ านวน 398,959,149 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 20.00 
ของสิทธิออกเสียงทัง้หมดใน CPRH และ (ข) CPRH มีผูถื้อหุน้รายใหญ่โดย
อ้อม  คื อ  บ ริ ษั ท  เ ค รื อ เ จ ริญ โภคภัณฑ์  จ า กั ด  (“CPG”) ซึ่ ง เ ป็ น 
ผูถื้อหุน้รายใหญ่โดยออ้มของบริษัทฯ โดย CPG ถือหุน้โดยออ้มใน CPRH 
ผ่าน CPH จ านวน 797,918,298 หุน้ คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 40.00 ของสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมดใน CPRH ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์น
การท ารายการที่เก่ียวโยงกัน ลงวนัที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทัง้ที่ไดม้ีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยฯ์ เรื่อง การ
เปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการของบรษิัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยง
กัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่  19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) (“ประกาศรายการทีเ่กี่ยวโยงกัน”) 

3 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและขนาดของรายการ 

3.1 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ  

Makro ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ จะรบัโอนกิจการทัง้หมดของ CPRH ดว้ยวิธีโอนกิจการทัง้หมด (Entire 
Business Transfer) โดย CPRH ประกอบธุรกิจลงทุน (Investment Holding Company) โดยมีทรัพยสิ์น
หลกัคือหุน้ใน CPRD เป็นสดัส่วนรอ้ยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียนของ CPRD และทรพัยสิ์นอื่น อาทิ เงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสด และ CPRD ถือหุน้เป็นสัดส่วน (ก) รอ้ยละ 99.99 ใน บริษัท โลตัสส ์สโตรส์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 99.99 ในบริษัท เอก-ชยั ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จ ากัด ซึ่งเป็น 
ผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกภายใต้ชื่อ Lotus’s ในประเทศไทย และ(ข) รอ้ยละ 100.00 ใน Lotuss Stores 
(Malaysia) Sdn. Bhd. ซึ่งประกอบธุรกิจคา้ปลีกภายใตช้ื่อ Lotus’s ในประเทศมาเลเซีย ตามขอ้ก าหนดและ
เงื่อนไขต่าง ๆ ภายใต้สัญญาโอนกิจการทั้งหมด ซึ่ง Makro จะไดม้าซึ่งหุน้สัดส่วนประมาณรอ้ยละ 99.99 
ของ CPRD รวมถึง ทรพัยสิ์น หนีสิ้น สิทธิ หนา้ที่ และความรบัผิดทัง้หมดของ CPRH ที่มีอยู่ในปัจจบุนั และที่
จะมีในอนาคต ณ วนัที่โอนกิจการทัง้หมด โดย Makro ใหผ้ลตอบแทนแก่ CPRH เป็นหุน้สามญัเพิ่มทุนของ 
Makro จ านวนไม่เกิน 5,010,323,500 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาทในราคาเสนอขาย 43.50 บาทต่อ
หุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้ง สิ ้น 217,949,072,250 บาท แทนการช าระด้วยเงินสด (Payment in Kind)  
ซึ่งการเขา้ท ารายการดงักล่าว 

(1) เขา้ข่ายเป็นรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยป์ระเภทที่ 4 หรือการเขา้จดทะเบียนหลักทรพัยโ์ดยทางออ้ม 
(Backdoor Listing) ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551  
เรื่อง หลักเกณฑใ์นการท ารายการที่มีนยัส าคัญที่เขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์ 
ลงวันที่  31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการ
ได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่  29 ตุลาคม 2547 (รวมทั้งที่ไดม้ีการแก้ไข
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เพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย”์) ทัง้นี ้ธุรกรรมการรบัโอนกิจการ
ทัง้หมดซึ่งเป็นธุรกรรมที่ด  าเนินการโดย Makro นัน้ ไม่ถือว่าเป็นกรณีที่จะตอ้งยื่นค าขอใหพ้ิจารณารบั
หลกัทรพัยใ์หม่ กับตลาดหลกัทรพัยฯ์ ตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัยฯ์ เรื่องการรบัหุน้เป็นหลกัทรพัย์
จดทะเบียน เนื่องจากเขา้หลกัเกณฑท์ัง้ 4 ประการตามขอ้ 24 ของประกาศรายการไดม้าหรือจ าหน่าย
ไปซึ่งสินทรพัย ์อนัไดแ้ก่ (ก) ธุรกิจที่ไดม้ามีลกัษณะของธุรกิจที่คลา้ยคลงึหรือเสรมิกนัและกนักบัธรุกจิ
ของ Makro (ข) Makro ไม่มีนโยบายจะเปล่ียนแปลงที่ส  าคญัในธุรกิจหลกัของ Makro (ค) กลุ่มบรษิัท
ของ Makro มีคุณสมบัติที่ เหมาะสมที่จะจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (ง) จะไม่มีการ
เปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคญัในคณะกรรมการของ Makro และในอ านาจการควบคุม Makro หรือ 
ผูถื้อหุน้ที่มีอ  านาจควบคุมของ Makro อย่างไรก็ดี เนื่องจากธุรกรรมการรบัโอนกิจการทั้งหมดเป็น
ธุรกรรมที่ด  าเนินการโดย Makro ไม่ใช่บริษัทฯ ดังนั้น หลักเกณฑ์เพื่อการยกเว้นการยื่นค าขอให้
พิจารณารบัหลักทรพัยใ์หม่ทั้ง 4 ประการตามขอ้ 24 ของประกาศรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
สินทรพัยด์งักล่าวขา้งตน้ จึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบั Makro ซึ่งเป็นบรษิัทจดทะเบียนท่ีเขา้ท าธุรกรรม แต่
ไม่เก่ียวขอ้งกบับรษิัทฯ ซึ่งไม่ไดเ้ป็นผูเ้ขา้ท าธุรกรรม ดงันัน้ จึงไม่ตอ้งน าหลกัเกณฑท์ัง้ 4 ประการตาม
ขอ้ 24 ของประกาศรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์มาพิจารณากบับรษิัทฯ อีกครัง้หน่ึง  

(2) เขา้ข่ายเป็นการท ารายการกับบุคคลที่เก่ียวโยงกนัของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศรายการท่ีเก่ียว
โยงกัน เนื่องจาก CPRH เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัทฯ เพราะ (ก) CPRH มีผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
คือ CPM ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และเป็นบริษัทย่อยของ CPF โดย CPM ถือหุ้นใน 
CPRH จ านวน 398,959,149 หุน้ คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 20.00 ของสิทธิออกเสียงทัง้หมดใน CPRH 
และ (ข) CPRH มีผูถื้อหุน้รายใหญ่โดยออ้ม คือ CPG ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่โดยออ้มของบริษัทฯ 
โดย CPG ถือหุ้นโดยอ้อมใน CPRH ผ่าน CPH จ านวน 797,918,298 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 
40.00 ของสิทธิออกเสียงทัง้หมดใน CPRH 

3.2 ขนาดรายการและการค านวณขนาดรายการได้มาซ่ึงสินทรัพย ์

ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดเข้าข่ายเป็นรายการไดม้าซึ่งสินทรัพยป์ระเภทท่ี 4 หรือการเข้าจดทะเบียน
หลักทรัพย์โดยทางอ้อม (Backdoor Listing) ตามหลักเกณฑ์ของประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
สินทรพัย ์มีมลูค่ารายการประมาณ 217,949,072,250 บาท โดยมีรายละเอียดการค านวณขนาดรายการดงัต่อไปนี ้ 

ข้อมูลการเงนิทีใ่ช้ในการค านวณขนาดรายการ 
 หน่วย : ล้านบาท 

 บริษัทฯ CPRH CPRD 

ข้อมูลทางการเงนิ 
งบการเงนิรวม สิน้สุด
วันที ่30 มิถุนายน 2564 

งบการเงนิเฉพาะ
กิจการสิน้สุดวนัที ่ 
31 ธนัวาคม 2563 

ข้อมูลทางการเงนิรวม
เสมือนสิน้สุดวนัที ่ 
31 ธนัวาคม 2563 

สินทรพัยท์ี่มีตวัตน
สทุธิ(1) (NTA) 

85,826 199,479  

สินทรพัยร์วม 513,087   

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ 12,359 (2)  1,778 
หมายเหต:ุ  (1) สินทรพัยท่ี์มีตวัตนสทุธิค านวณโดยใชส้ินทรพัยร์วม หกัดว้ยสินทรพัยท่ี์ไม่มีตวัตนท่ีเกี่ยวขอ้ง หนีส้ินรวม และส่วนของ

ผูถ้ือหุน้ส่วนนอ้ย 
 (2) ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิส่วนท่ีเป็นของผูถ้ือหุน้ของบริษัทฯ ยอ้นหลงั 12 เดือน  
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ตารางเกณฑท์ีใ่ช้ในการค านวณขนาดรายการได้มาซ่ึงทรัพยส์ิน 
หน่วย : ล้านบาท (ยกเว้นก าหนดเป็นอย่างอ่ืน) 

เกณฑท์ีใ่ช้ในการ
ค านวณ 

หลักเกณฑก์ารค านวณ 
การรับโอนกิจการทัง้หมด

ของ CPRH 

(ล้านบาท) 

รวมขนาด
ธุรกรรม  

(ร้อยละ) 

1. เกณฑม์ลูค่าสินทรพัย ์
ที่มีตวัตนสทุธิ (NTA) 

((NTA ของบริษัทที่จะซือ้ x สดัส่วนที่จะไดร้บั) x 100) 
(NTA ของบริษัทจดทะเบียน) 

((199,479 x 100%) x 100) 
85,826 

232.42 

2. เกณฑก์ าไรสทุธิจาก
การด าเนินงาน 

 ((ก าไรสทุธิจากการด าเนินงานของบรษิัทท่ีจะซือ้ x สดัส่วนท่ีไดร้บั) x 100) 
ก าไรสทุธิจากการด าเนินงานของบริษทัจดทะเบียน 

((1,778 x 100%) x 100)  
12,359 

14.39 

3. เกณฑม์ลูค่ารวมของสิ่ง
ตอบแทน 

(มลูค่ารายการที่จะไดร้บั x 100) 
สินทรพัยร์วมของบริษัทจดทะเบียน 

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

513,087 

42.48 

4. เกณฑม์ลูค่าหุน้ที่
บริษัทออกเพ่ือช าระ
สินทรพัย ์

- - - 

จากหลักเกณฑก์ารค านวณขา้งตน้ มูลค่าสูงสุดจากการค านวณขนาดของรายการคิดเป็นรอ้ยละ 232.42 
ตามเกณฑม์ลูค่าสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิ (NTA) ทัง้นี ้เมื่อนบัรวมรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยท์ี่เกิดขึน้ในรอบหก
เดือนที่ผ่านมาของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ เป็นผลใหม้ีมลูค่าของรายการสงูสดุตามเกณฑ์
มลูค่าสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิ (NTA) เท่ากบัรอ้ยละ 232.45 ซึ่งเท่ากบัรอ้ยละ 100 หรือสงูกว่า จึงถือเป็นกรณี
การเขา้ท าธุรกรรมซึ่งจดัเป็นรายการประเภทท่ี 4 หรือการเขา้จดทะเบียนหลกัทรพัยโ์ดยทางออ้ม (Backdoor 
Listing) ตามประกาศรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์ทัง้นี ้ธุรกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมดซึง่เป็น
ธุรกรรมที่ด  าเนินการโดย Makro นั้น ไม่ถือว่าเป็นกรณีที่จะตอ้งยื่นค าขอใหพ้ิจารณารบัหลักทรพัยใ์หม่  กับ
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัยฯ์ เรื่องการรบัหุน้เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน  เนื่องจากเขา้
หลักเกณฑ์ทั้ง 4 ประการตามข้อ 24 ของประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ อันได้แก่  
(ก) ธุรกิจที่ไดม้ามีลักษณะของธุรกิจที่คลา้ยคลึงหรือเสริมกันและกันกับธุรกิจของ Makro (ข) Makro ไม่มี
นโยบายจะเปล่ียนแปลงที่ส  าคญัในธุรกิจหลกัของ Makro (ค) กลุ่มบรษิัทของ Makro มีคณุสมบตัิที่เหมาะสม
ที่จะจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรพัย ์และ (ง) จะไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคญัในคณะกรรมการของ 
Makro และในอ านาจการควบคุม Makro หรือผูถื้อหุน้ที่มีอ  านาจควบคุมของ Makro อย่างไรก็ดี เนื่องจาก
การเขา้ท าธุรกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมดในครัง้นี ้เป็นธุรกรรมที่ด  าเนินการโดย Makro ไม่ใช่บรษิัทฯ ดงันัน้ 
หลกัเกณฑเ์พื่อการยกเวน้การยื่นค าขอใหพ้ิจารณารบัหลกัทรพัยใ์หม่ทัง้ 4 ประการตามขอ้ 24 ของประกาศ
รายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย์ดังกล่าวขา้งตน้ จึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกับ Makro ซึ่งเป็นบริษัทจด
ทะเบียนที่เขา้ท าธุรกรรมในครัง้นี ้แต่ไม่เก่ียวขอ้งกบับรษิัทฯ ซึ่งไม่ไดเ้ป็นผูเ้ขา้ท าธุรกรรม ดงันัน้ จึงไม่ตอ้งน า
หลกัเกณฑท์ัง้ 4 ประการ ตามขอ้ 24 ของประกาศรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์มาพิจารณากบั
บรษิัทฯ อีกครัง้หน่ึง 

ดงันัน้ บรษิัทฯ จึงมีหนา้ที่ตอ้งเปิดเผยสารสนเทศเก่ียวกับการท าธุรกรรมดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ จดัให้
มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเก่ียวกับการเข้าท ารายการดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้น และจัดใหม้ี  
การประชมุผูถื้อหุน้เพื่อขออนมุตัิการเขา้ท ารายการดงักล่าว โดยตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงไม่ต  ่ากว่าสามในส่ีของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัรวมคะแนนเสียงของ 
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ผูถื้อหุน้ที่มีส่วนไดเ้สีย รวมทั้งตอ้งระบุชื่อและจ านวนหุ้นของผูถื้อหุน้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไว้ใน
หนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้ดว้ย 

3.3 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการทีเ่กี่ยวโยงกัน 

ธุรกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมดและธุรกรรมการจดัสรรหุน้เพื่อตอบแทนการรบัโอนกิจการทัง้หมดเขา้ข่าย
เป็นการท ารายการกับบุคคลที่เก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เก่ียวโยงกัน เนื่องจาก CPRH 
เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัทฯ เพราะ (ก) CPRH มีผูถื้อหุน้รายใหญ่ คือ CPM ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่
ของบริษัทฯ และเป็นบริษัทย่อยของ CPF โดย CPM ถือหุ้นใน CPRH จ านวน 398,959,149 หุ้น คิดเป็น
สัดส่วนรอ้ยละ 20.00 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดใน CPRH และ (ข) CPRH มีผูถื้อหุน้รายใหญ่โดยออ้ม คือ 
CPG ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่โดยออ้มของบริษัทฯ โดย CPG ถือหุน้โดยออ้มใน CPRH ผ่าน CPH จ านวน 
797,918,298 หุน้ คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 40.00 ของสิทธิออกเสียงทัง้หมดใน CPRH ดงันัน้ รายการดงักล่าว
จึงเข้าข่ายเป็นรายการที่เก่ียวโยงกัน ประเภทรายการสินทรัพยห์รือบริการ ตามหลักเกณฑข์องประกาศ
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยรายการดงักล่าวมีมลูค่ารายการประมาณ 217,949,072,250 บาท 

ทัง้นี ้มลูค่าของรายการไดค้  านวณโดยอา้งอิงขอ้มลูจากงบการเงินรวมของบรษิัทฯ ซึ่งสอบทานแลว้โดยผูส้อบ
บญัชี ส าหรบังวดหกเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 โดยรายการดงักล่าวมีมลูค่าของรายการคิดเป็นรอ้ย
ละ 253.94 ของมลูค่าสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิของบรษิัทฯ ทัง้นี ้เมื่อนบัรวมรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยท์ี่เกิดขึน้
ในรอบหกเดือนท่ีผ่านของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ เป็นผลใหม้ีมลูค่าของรายการสงูสดุตาม
เกณฑม์ลูค่าสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิ (NTA) เท่ากบัรอ้ยละ 254.22 ดงันัน้ รายการดงักล่าวจึงจดัเป็นรายการที่
เก่ียวโยงกัน ประเภทรายการเก่ียวกับสินทรพัยห์รือบริการ ที่มีมูลค่าของรายการสูงกว่ารอ้ยละ 3.00 ของ
สินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิของบรษิัทฯ ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีหนา้ที่ตอ้งเปิดเผยสารสนเทศเก่ียวกบัการท าธุรกรรม
ดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ จดัใหม้ีที่ปรกึษาทางการเงินอิสระเพื่อใหค้วามเห็นเก่ียวกบัการเขา้ท ารายการ
ดังกล่าวต่อผูถื้อหุน้ และจัดใหม้ีการประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อขออนุมัติการเขา้ท ารายการดงักล่าว โดยตอ้งไดร้บั
คะแนนเสียงไม่ต ่ากว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่นบัรวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ที่มีส่วนไดเ้สีย รวมทัง้ตอ้งระบุชื่อและจ านวนหุน้ของผูถื้อ
หุน้ท่ีไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไวใ้นหนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้ดว้ย 

4 รายละเอียดของสินทรัพยท์ีไ่ดม้า  

ในวันที่โอนกิจการทั้งหมด Makro จะรับโอนกิจการทั้งหมดของ CPRH อันประกอบไปดว้ยสินทรัพยแ์ละ
หนีสิ้นทัง้ปวง อนัมีรายละเอียด ดงัต่อไปนี ้

(1) รายการสินทรพัย ์

(1.1) หุน้ทัง้หมดใน CPRD ที่ CPRH ถือจ านวน 1,994,745,742 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 100 
บาท หรือคิดเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 99.99 ของจ านวนหุน้ท่ีออกและเรียกช าระแลว้
ทัง้หมดของ CPRD 

(1.2) ทรพัยสิ์นอื่นที่มีอยู่ ณ วนัที่โอนกิจการทัง้หมด 

(2) รายการหนีสิ้น 

หนีสิ้นทัง้หมดที่มีอยู่ ณ วนัที่โอนกิจการทัง้หมด 
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4.1 ข้อมูลทั่วไปของ CPRH  

(1) ลกัษณะโดยทั่วไปของกิจการ 

ชื่อบรษิัท บรษิัท ซี.พี. รีเทล โฮลดิง้ จ ากดั 

ประเภทธุรกิจ ธุรกิจลงทนุโดยการถือหุน้ในบรษิทัอื่น 

ที่ตัง้ส านกังาน 313 อาคารซี.พี.ทาวเวอร ์ชัน้ท่ี 14 ถนนสีลม แขวงสีลม 
เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 

เลขที่ทะเบียนนิติบคุคล 0105563041629 

วนัท่ีจดทะเบียนบรษิัท 6 มีนาคม 2563 

ทนุจดทะเบียน  
ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564 

199,479,574,500 บาท 

ทนุท่ีออกและช าระแลว้  
ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564 

199,479,574,500 บาท 

(2) การประกอบธุรกิจของ CPRH 

CPRH ประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ในบรษิัทอื่น (Investment Holding Company) ซึ่งมีการถือหุน้
ในบรษิัทย่อย กล่าวคือ CPRD 

(3) รายชื่อผูถื้อหุน้ของ CPRH ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564 

ล าดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้นทีถื่อ 
สัดส่วนของ
สิทธิออกเสียง 

1  บรษิัทฯ 797,918,298 รอ้ยละ 40.00 

2  CPH 797,918,298 รอ้ยละ 40.00 

3  CPM 398,959,149 รอ้ยละ 20.00 

 รวม 1,994,795,745 ร้อยละ 100 

(4) รายชื่อคณะกรรมการของ CPRH ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564 

ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1  นายสภุกิต เจียรวนนท ์ กรรมการ 

2  นายณรงค ์เจยีรวนนท ์ กรรมการ 

3  นายศภุชยั เจยีรวนนท ์ กรรมการ 

4  นายอดเิรก ศรีประทกัษ ์ กรรมการ 

5  นายอ ารุง สรรพสิทธ์ิวงศ ์ กรรมการ 
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(5) บคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบรษิัทฯ ที่มีการถือหุน้ใน CPRH  

(5.1) CPM 

CPM เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัทฯ และเป็นบรษิัทย่อยของ CPF โดย CPM ถือหุน้ใน 
CPRH จ านวน 398,959,149 หุน้ คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 20.00 ของสิทธิออกเสียงทัง้หมด
ใน CPRH 

(5.2) CPG 

CPG เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่โดยออ้มของบริษัทฯ ซึ่งถือหุน้โดยออ้มใน CPRH ผ่าน CPH 
จ านวน 797,918,298 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 40.00 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดใน 
CPRH 

(6) สรุปฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน  

ขอ้มลูทางการเงินที่ส  าคญัของ CPRH ส าหรบัระยะเวลาบญัชี ตัง้แต่วนัที่ 6 มีนาคม 2563 (วนัจด
ทะเบียนจัดตั้งบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามงบการเงินเฉพาะบริษัทที่ตรวจสอบแลว้ 
สามารถสรุปไดด้งันี ้ 

หน่วย: ล้านบาท 

ระยะเวลาตั้งแต ่
วันที ่6 มนีาคม 2563  

(วนัจดทะเบียนจัดตั้งบริษทั) 
ถึง วันที ่31 ธนัวาคม 2563 

งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ 

รวมรายได ้ 0.11 

รวมคา่ใชจ้า่ย 0.68 

ก าไรสทุธิ (0.58) 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

รวมสินทรพัย ์ 199,479.62 

รวมหนีสิ้น 0.62 

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 199,479.00 

 

4.2 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อยของ CPRH 

4.2.1 CPRD  

(1) ลกัษณะโดยทั่วไปของกิจการ  

ชื่อบรษิัท บรษิัท ซี.พี. รีเทล ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

ประเภทธุรกิจ ธุรกิจลงทนุโดยการถือหุน้ในบรษิทัอื่น 



สิ่งทีส่่งมาด้วย 1 

12 

ที่ตัง้ส านกังาน 629/1 ถนนนวมินทร ์แขวงนวลจนัทร ์เขตบงึกุม่ 
กรุงเทพมหานคร 

เลขที่ทะเบียนนิติบคุคล 0105563042102 

วนัท่ีจดทะเบียนบรษิัท 6 มีนาคม 2563 

ทนุจดทะเบียน  
ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564 

199,474,574,500 บาท 

ทนุท่ีออกและช าระแลว้  
ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564 

199,474,574,500 บาท 

(2) การประกอบธุรกิจของ CPRD  

CPRD ประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ในบรษิัทอื่น (Investment Holding Company) ซึ่งมีการถือหุน้
ในบริษัทย่อย กล่าวคือ (ก) บริษัท โลตัสส ์สโตรส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (“Lotus TH”) (ข) บริษัท 
เอก-ชยั ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จ ากัด (“Ek-Chai”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ CPRD โดยผ่านการถือหุน้
ของ Lotus TH และ (ค) Lotuss Stores (Malaysia) Sdn. Bhd. (“Lotus MY”) 

โปรดพิจารณารายละเอียดการประกอบธุรกิจของ CPRD และบริษัทต่าง ๆ ในกลุ่มโลตัสส์  
ในเอกสารแนบของสารสนเทศฉบบันี ้

(3) รายชื่อผูถื้อหุน้ของ CPRD ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564 

ล าดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้นทีถื่อ 
สัดส่วนของ
สิทธิออกเสียง 

1  CPRH 1,994,745,742 รอ้ยละ 99.99 

2  นายสภุกิต เจียรวนนท ์ 1 รอ้ยละ <0.01 

3  นายอดเิรก ศรีประทกัษ ์ 1 รอ้ยละ <0.01 

4  นายอ ารุง สรรพสิทธ์ิวงศ ์ 1 รอ้ยละ <0.01  

 รวม 1,994,745,745 ร้อยละ 100.00 

(4) รายชื่อคณะกรรมการของ CPRD ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564 

ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1  นายศภุชยั เจยีรวนนท ์ กรรมการ 

2  นายณรงค ์เจยีรวนนท ์ กรรมการ 

3  นายอดเิรก ศรีประทกัษ ์ กรรมการ 

4  นายปิยะวฒัน ์ฐิตะสทัธาวรกลุ กรรมการ 

5  นายพิทยา เจยีรวิสิฐกลุ กรรมการ 
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ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

6  นายศภุรตัน ์ควฒันก์ลุ กรรมการ 

7  นายอ ารุง สรรพสิทธ์ิวงศ ์ กรรมการ 

8  นายบญุชยั โอภาสเอี่ยมลิขิต กรรมการ 

9  นายเกรียงชยั บญุโพธ์ิอภิชาต ิ กรรมการ 

10  นายนรศิ ธรรมเกือ้กลู กรรมการ 

11  นายสมพงษ์ รุง่นิรตัศิยั กรรมการ 

12  นายนพปฏล เดชอดุม กรรมการ 

13  นายธีระพล ถนอมศกัดิ์ยทุธ กรรมการ 

14  นายประสิทธ์ิ บญุดวงประเสรฐิ กรรมการ 

15  นายณฐัวฒัน ์ชณุหวฒุยิานนท ์ กรรมการ 

(5) สรุปฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน  

ข้อมูลทางการเงินที่ส  าคัญของ CPRD ส าหรับระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่  6 มีนาคม 2563  
(วันจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท) ถึงวันที่  31 ธันวาคม 2563 ตามงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแลว้ 
สามารถสรุปไดด้งันี ้ 

หน่วย: ล้านบาท 

ระยะเวลาตั้งแต ่
วันที ่6 มนีาคม 2563  

(วนัจดทะเบียนจัดตั้งบริษทั) 
ถึงวันที ่31 ธันวาคม 2563 

งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ(1)
 

รวมรายได้(2)
 9,570.17 

รวมคา่ใชจ้า่ย(3)
 (9,083.80) 

ก าไรขัน้ตน้ 1,346.86 

ก าไรสทุธิ (157.97) 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

รวมสินทรพัย ์ 400,957.81 

รวมหนีสิ้น 201,657.59 

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 199,300.22 
หมายเหต:ุ  (1)  CPRD ไดเ้ขา้ซือ้หุน้ของ Lotus TH และ Lotus MY เมื่อวนัท่ี 18 ธันวาคม 2563 ดงันัน้ CPRD จึงรบัรูผ้ล

การด าเนินงานของกลุ่มโลตสัสต์ัง้แต่วนัท่ี 18 ธันวาคม 2563 เป็นตน้มา 
 (2)   รายไดร้วม ไดแ้ก่ รายไดจ้ากการขายสินคา้ รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและใหบ้ริการ และรายไดอ้ื่น 
 (3) ค่าใชจ้่ายรวม ไดแ้ก่ ตน้ทนุขาย ตน้ทนุการใหเ้ช่าและใหบ้ริการ ตน้ทนุในการจดัจ าหน่าย และค่าใชจ้่าย

ในการบริหาร 
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ข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนที่ส  าคัญของ CPRD ส าหรับปีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 
2563 ที่ไดใ้หค้วามเชื่อมั่นโดยผูส้อบบญัชี สามารถสรุปไดด้งันี ้ 

หน่วย: ล้านบาท 
ปีสิน้สุดวนัที ่ 

31 ธนัวาคม 2562 
ปีสิน้สุดวนัที ่ 

31 ธนัวาคม 2563 

งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ  

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 205,227 197,460 

รายไดจ้ากการใหเ้ชา่และใหบ้รกิาร 14,805 11,188 

ตน้ทนุขายสินคา้ (166,237) (160,670) 

ตน้ทนุการใหเ้ชา่และใหบ้รกิาร (5,354) (5,526) 

ก าไรขั้นตน้ 48,441 42,452 

ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศ 

(2) 87 

รายไดอ้ื่น 3,093 2,370 

ก าไรจากตราสารอนพุนัธส์ทุธิ 1 2 

ตน้ทนุในการจดัจ าหน่าย (28,557) (28,716) 

ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร (5,595) (6,434) 

ก าไร (ขาดทนุ) จากกิจกรรม
ด าเนินงาน 17,381 9,761 

ตน้ทนุทางการเงิน (6,736) (6,772) 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทนุในการรว่มคา้
และบรษิัทรว่ม 

815 782 

ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงนิได ้ 11,460 3,771 

ค่าใชจ้า่ยภาษีเงินได ้ (3,127) (1,993) 

ก าไรสุทธ ิ 8,333 1,778 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

สินทรัพย ์   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 21,724 20,357 

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีห้มนุเวียนอื่น 3,419 2,725 

สินคา้คงเหลือ 12,386 11,930 

อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุ 29,695 29,186 

ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ ์ 72,986 71,113 
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หน่วย: ล้านบาท 
ปีสิน้สุดวนัที ่ 

31 ธนัวาคม 2562 
ปีสิน้สุดวนัที ่ 

31 ธนัวาคม 2563 

สินทรพัยสิ์ทธิการใช ้ 25,422 26,894 

ค่าความนิยม 226,228 226,228 

สินทรพัยอ์ื่น 16,514 18,207 

รวมสินทรัพย ์ 408,374 406,640 

หนีส้นิ   

เงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 120,823 120,823 

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีห้มนุเวยีนอื่น 37,127 38,361 

หนีสิ้นตามสญัญาเชา่ (รวมส่วนที่ถึง
ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี) 

30,241 34,059 

หนีสิ้นอื่น 16,849 15,808 

รวมหนีส้ิน 205,040 209,051 

ทนุท่ีออกและช าระแลว้ 199,475 199,475 

ก าไร (ขาดทนุ) สะสม 8,333 10,112 

ผลต่างจากการปรบัปรุงงบเสมือน (4,561) (12,066) 

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถื้อหุน้ 80 61 

รวมส่วนของบริษัทใหญ ่ 203,327 197,582 

ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ  านาจควบคมุ 7 7 

รวมส่วนของผู้ถือหุน้ 203,334 197,589 

รวมหนีส้ินและสว่นของผู้ถือหุน้ 408,374 406,640 
หมายเหต ุ ขอ้มลูทางการเงินรวมเสมือนของ CPRD ไดถ้กูรวบรวมมาจากขอ้มลูดงัต่อไปนี ้
 (1) งบการเงินเฉพาะกิจการของ CPRD ส าหรบังวดตัง้แต่วนัท่ี 6 มีนาคม 2563 (วนัจดทะเบียนจดัตัง้บริษัท) 

ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ท่ีจดัท าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และผ่านการตรวจสอบจาก
ผูส้อบบญัชีแลว้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซึ่งผูส้อบบญัชีไดแ้สดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ลงวนัท่ี 
28 พฤษภาคม 2564 โดยรายงานของผูส้อบบญัชียงัไม่ถกูเผยแพรต่่อสาธารณชน 

 (2) งบการเงินรวมท่ีจัดท าขึน้ตามวัตถุประสงคเ์ฉพาะของ Lotus TH และบริษัทย่อย ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 28 
กมุภาพนัธ ์2564 และ วนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 ซึ่งจดัท าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และผ่าน
การตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซึ่งผูส้อบบญัชีไดแ้สดงความเห็นอย่างไม่มี
เงื่อนไข ลงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2564 โดยรายงานของผูส้อบบญัชียงัไม่ถกูเผยแพรต่่อสาธารณชน 

 (3) งบการเงินท่ีจัดท าขึน้ตามวัตถุประสงคเ์ฉพาะของ Lotus MY ส าหรบัปีสิน้สุดวันท่ี 28 กุมภาพันธ ์2564 
และ วนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 ท่ีจดัท าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และผ่านการตรวจสอบ
จากผูส้อบบญัชีแลว้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซึ่งผูส้อบบญัชีไดแ้สดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ลง
วนัท่ี 30 สิงหาคม 2564 โดยรายงานของผูส้อบบญัชียงัไม่ถกูเผยแพรต่่อสาธารณชน 
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4.2.2 บริษัท โลตัสส ์สโตรส์ (ประเทศไทย) จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของ CPRD 

(1) ลกัษณะโดยทั่วไปของกิจการ 

ชื่อบรษิัท บรษิัท โลตสัส ์สโตรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (“Lotus TH”) 

ประเภทธุรกิจ ธุรกิจลงทนุโดยการถือหุน้ในบรษิทัอื่น 

ที่ตัง้ส านกังาน 629/1 ถนนนวมินทร ์แขวงนวลจนัทร ์เขตบงึกุ่น 
กรุงเทพมหานคร 

เลขที่ทะเบียนนิติบคุคล 0105541029677 

วนัท่ีจดทะเบียนบรษิัท 15 พฤษภาคม 2541 

ทนุจดทะเบียน  
ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564 

12,301,000 บาท 

ทนุท่ีออกและช าระแลว้  
ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564 

12,301,000 บาท 

(2) การประกอบธุรกิจของ Lotus TH 

Lotus TH ประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ในบรษิัทอื่น (Investment Holding Company) ซึ่งมีการถือ
หุน้ในบรษิัทย่อย กล่าวคือ บรษิัท เอก-ชยั ดีสทรบิิวชั่น ซิสเทม จ ากดั  

โปรดพิจารณารายละเอียดการประกอบธุรกิจของ Lotus TH และบริษัทต่าง ๆ ในกลุ่มโลตสัส ์ใน
เอกสารแนบของสารสนเทศฉบบันี ้

(3) รายชื่อผูถื้อหุน้ของ Lotus TH ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564 

ล าดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้นทีถื่อ 
สัดส่วนของ
สิทธิออกเสียง 

1  บรษิัท ซี.พี. รีเทล ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 1,230,098 รอ้ยละ 99.99 

2  นายณรงค ์เจยีรวนนท ์ 1 รอ้ยละ <0.01 

3  นายศภุชยั เจยีรวนนท ์ 1 รอ้ยละ <0.01 

 รวม 1,230,100 รอ้ยละ 100.00 

(4) รายชื่อคณะกรรมการของ Lotus TH ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564 

ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1  นายอดเิรก ศรีประทกัษ ์ กรรมการ 

2  นายอ ารุง สรรพสิทธ์ิวงศ ์ กรรมการ 

3  นายศภุชยั เจยีรวนนท ์ กรรมการ 
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4.2.3 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของ CPRD โดยผ่านการถือหุ้นของ 
Lotus TH  

(1) ลกัษณะโดยทั่วไปของกิจการ 

ชื่อบรษิัท บรษิัท เอก-ชยั ดีสทรบิิวชั่น ซิสเทม จ ากดั (“Ek-Chai”) 

ประเภทธุรกิจ ธุรกิจคา้ปลีกสินคา้อปุโภคบรโิภค  

ที่ตัง้ส านกังาน 629/1 ถนนนวมินทร ์แขวงนวลจนัทร ์เขตบงึกุม่ 
กรุงเทพมหานคร 

เลขที่ทะเบียนนิติบคุคล 0105536092641 

วนัท่ีจดทะเบียนบรษิัท 13 สิงหาคม 2536 

ทนุจดทะเบียน  
ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564 

5,137,500,050 บาท 

ทนุท่ีออกและช าระแลว้  
ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564 

5,137,500,050 บาท 

(2) การประกอบธุรกิจของ Ek-Chai 

โปรดพิจารณารายละเอียดการประกอบธุรกิจของ Ek-Chai และบริษัทต่าง ๆ ในกลุ่มโลตัสส์  
ในเอกสารแนบของสารสนเทศฉบบันี ้

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

ล าดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้นทีถื่อ 
สัดส่วนของ
สิทธิออกเสียง 

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

2  นายณรงค ์เจยีรวนนท ์ 1 รอ้ยละ <0.01 

3  นายศภุชยั เจยีรวนนท ์ 1 รอ้ยละ <0.01 

 รวม 513,750,005 รอ้ยละ 100.00 

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

ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1  นายสมพงษ์ รุง่นิรตัศิยั กรรมการ 

2  นายนรศิ ธรรมเกือ้กลู กรรมการ 

3  นายณฐัวฒัน ์ชณุหวฒุยิานนท ์ กรรมการ 

4  นางสาวสลิลลา สีหพนัธุ ์ กรรมการ 

5  นางอรกานดา อรรถวิภชัน ์ กรรมการ 
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4.2.4 Lotuss Stores (Malaysia) Sdn. Bhd. ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของ CPRD 

(1) ลกัษณะโดยทั่วไปของกิจการ 

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

ประเภทธุรกิจ ธุรกิจรา้นคา้ปลีก 

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

เลขที่ทะเบียนนิติบคุคล 200001018812 (521419-K)  

วนัท่ีจดทะเบียนบรษิัท 24 กรกฎาคม 2543 

ทนุจดทะเบียน ไม่มีขอ้มลู 

ทนุท่ีออกและช าระแลว้ 656,000,000 รงิกติมาเลเซยี โดยประกอบดว้ย 
1) หุน้สามญักลุ่ม A จ านวน 39,200,000 หุน้ 
2) หุน้สามญักลุ่ม B จ านวน 16,800,000 หุน้ และ 
3) หุน้บรุมิสิทธิ จ านวน 60,000,000 หุน้ ประเภท non-

convertible non-cumulative irredeemable preference 
shares 

(2) การประกอบธุรกิจของ Lotus MY 

โปรดพิจารณารายละเอียดการประกอบธุรกิจของ Lotus MY และบริษัทต่าง ๆ ในกลุ่มโลตสัส ์ใน
เอกสารแนบของสารสนเทศฉบบันี ้

(3) รายชื่อผูถื้อหุน้ของ Lotus MY ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564 

ล าดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้นทีถื่อ 
สัดส่วนของสทิธิ

ออกเสียง 

1  C.P. Retail Development 
Company Limited 

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

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

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

รอ้ยละ 100.00 
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(4) รายชื่อคณะกรรมการของ Lotus MY ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564 

ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1  นายณรงค ์เจยีรวนนท ์ กรรมการ 

2  นายนรศิ ธรรมเกือ้กลู กรรมการ 

3  นายปิยะวฒัน ์ฐิตะสทัธาวรกลุ กรรมการ 

4  นายณฐัวฒัน ์ชณุหวฒุยิานนท ์ กรรมการ 

5  Kenneth Chuan Jin Kiat กรรมการ 

6  Yong Yvonne กรรมการ 

7  Sushmita Jeni Paul กรรมการ 

8  Azliza Baizura Binti Azmel กรรมการ 

 

5 ข้อมูลทางการเงนิรวมเสมือนทีส่ าคัญของ Makro 

ขอ้มูลทางการเงินรวมเสมือนที่ไม่ไดต้รวจสอบที่ส าคัญของ Makro ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563  
ที่ไดใ้หค้วามเชื่อมั่นโดยผูส้อบบญัชี สามารถสรุปไดด้งันี ้

หน่วย: ล้านบาท 
ปีสิน้สุดวนัที ่ 

31 ธนัวาคม 2563 

งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ 

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 411,594 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 4,081 

รายไดจ้ากการใหเ้ชา่และใหบ้รกิารศนูยก์ารคา้ 11,548 

รายไดอ้ื่น 2,565 

รวมรายได้ 429,788 

ตน้ทนุขายสินคา้  352,679 

ตน้ทนุการใหเ้ชา่และการใหบ้รกิาร 5,526 

ตน้ทนุในการจดัจ าหน่าย 41,474 

ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร 11,624 

รวมค่าใช้จ่าย 411,303 

ก าไร (ขาดทนุ) จากกิจกรรมด าเนินงาน 18,485 

ตน้ทนุทางการเงิน (7,391) 
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หน่วย: ล้านบาท 
ปีสิน้สุดวนัที ่ 

31 ธนัวาคม 2563 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทนุในการรว่มคา้และบรษิัทรว่ม 782 

ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงนิได ้ 11,876 

ค่าใชจ้า่ยภาษีเงินได ้ 3,806 

ก าไรสุทธ ิ 8,070 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

สินทรัพย ์  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 36,388 

สินคา้คงเหลือ   28,648 

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์ 101,063 

สินทรพัยสิ์ทธิการใช ้ 31,815 

อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุ 27,713 

ค่าความนิยม 247,071 

สินทรพัยอ์ื่น 20,949 

รวมสินทรัพย ์ 493,647 

หนีส้นิ  

เงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 120,046 

เจา้หนีก้ารคา้กจิการอื่น 55,190 

หนีสิ้นตามสญัญาเชา่ 

(รวมส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี) 

39,047 

หนีสิ้นอื่น 38,697 

รวมหนีส้ิน 252,980 

ทนุท่ีออกและช าระแลว้ 4,906 

ส่วนเกินมลูคา่หุน้ 218,734 

ส่วนขาดทนุจากการเปล่ียนแปลงสดัส่วนความเป็นเจา้ของ
ในบรษิัทย่อย 

(20) 

ส่วนขาดทนุจากการรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคมุเดยีวกนั (1,627) 

ก าไร (ขาดทนุ) สะสม 18,378 
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หน่วย: ล้านบาท 
ปีสิน้สุดวนัที ่ 

31 ธนัวาคม 2563 

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถื้อหุน้ (182) 

รวมส่วนของผู้ถือหุน้ของบริษทั 240,189 

ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ  านาจควบคมุ 478 

รวมส่วนของผู้ถือหุน้ 240,667 

รวมหนีส้ินและสว่นของผู้ถือหุน้ 493,647 
หมายเหต:ุ ขอ้มลูทางการเงินรวมเสมือนท่ีไม่ไดต้รวจสอบของ Makro ไดจ้ดัท าขึน้โดยใชข้อ้มลูทางการเงินในอดีตดงัต่อไปนี ้

(1) ขอ้มลูทางการเงินในอดีตของกลุ่ม Makro น ามาจากงบการเงินรวมของ Makro และบริษัทย่อย ส าหรบัปีสิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 2563 ท่ีไดร้บัการตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชีและไดแ้สดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ตามรายงานลง
วนัท่ี 19 กมุภาพนัธ ์2564 โดยไดถ้กูเผยแพรต่่อสาธารณชนแลว้ 

(2) ข้อมูลทางการเงินในอดีตของ CPRD น ามาจากงบการเงินรวมของ CPRD และบริษัทย่อยส าหรบัรอบระยะเวลา
บญัชีตัง้แต่วันท่ี 6 มีนาคม 2563 (วันจดทะเบียนจดัตัง้บริษัท) ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ท่ีไดร้บัการตรวจสอบโดย
ผู้สอบบัญชีและไดแ้สดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ตามรายงานลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 โดยยังไม่ไดถู้ก
เผยแพรต่่อสาธารณชน 

(3) ข้อมูลทางการเงินในอดีตของ Lotus TH และข้อมูลทางการเงินในอดีตของ Lotus MY น ามาจากข้อมูล 
ทางการเงินรวมเสมือนท่ีไม่ไดต้รวจสอบของ CPRD และบริษัทย่อย ส าหรบัปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 โดยยงั
ไม่ไดถ้กูเผยแพรต่่อสาธารณชน 

6 มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และเกณฑท์ีใ่ช้ในการก าหนดมูลค่ารวมของรายการและสิ่งตอบแทน 

มลูค่ารวมของส่ิงตอบแทนส าหรบัธุรกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมด มีมลูค่ารวมประมาณ 217,949,072,250 บาท  

เมื่อเงื่อนไขการเขา้ท าธุรกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมดเสรจ็สมบูรณ ์Makro จะช าระค่าตอบแทนการรบัโอน
กิจการทั้งหมดใหแ้ก่ CPRH ดว้ยหุน้สามัญเพิ่มทุนของ Makro จ านวน 5,010,323,500 หุน้ ที่ราคา 43.50  
บาทต่อหุน้ แทนการช าระดว้ยเงินสด (Payment in Kind) คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิน้ 217,949,072,250 บาท 
โดยไดม้ีการพิจารณาถึงความเหมาะสมของโครงสรา้งเงินทุน (Capital Structure) ของ Makro รวมถึงเป็น 
มลูค่าที่เป็นไปตามการเจรจากันระหว่างคู่สญัญา โดยอา้งอิงจากการประเมินโดยวิธีคิดลดกระแสเงินสด ซึ่ง
ไดม้ีการพิจารณาถึงผลการด าเนินงานและปัจจยัอื่นที่เก่ียวขอ้ง และวิธีเปรียบเทียบกบัราคาตลาดกบับรษิัทที่
ประกอบธุรกิจใกลเ้คียง 

ในการนี ้ภายหลังจากที่ Makro ไดข้ายหุน้สามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงใหแ้ก่ CPRH และผูถื้อหุน้ของ 
CPRH ไดร้บัโอนหุน้ของ Makro มาภายใตก้ระบวนการช าระบญัชีของ CPRH แลว้ ผูถื้อหุน้ของ CPRH ไดแ้ก่ 
บริษัทฯ CPH และ CPM จะถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมในสัดส่วนรอ้ยละ 65.97 รอ้ยละ 20.43 และ 
รอ้ยละ 10.21 ของหุน้ท่ีออกและเรียกช าระแลว้ทัง้หมดของ Makro ตามล าดบั 
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7 มูลค่าของสินทรัพยท์ีไ่ด้มา 

สินทรพัยท์ี่บรษิัทฯ ไดม้าจากธุรกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมด มีมลูค่าประมาณ 217,949,072,250 บาท 

8 ผลประโยชนท์ีค่าดว่าจะเกิดกับบริษัทฯ 

(ก) ธุรกรรมนีเ้ป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งใหก้ับ Makro และส่งเสริมกลยุทธร์ะยะยาวของบริษัทฯ เพื่อ
กา้วสู่การเป็นผูน้  าในอตุสาหกรรมคา้ปลีกคา้ส่งสินคา้อุปโภคบรโิภคอนัดบั 1 ในระดบัภมูิภาคเอเชีย 
(ไม่นบัรวมญ่ีปุ่ น) (1) 

(ข) รับรูผ้ลประโยชน์ที่คาดว่าจะเพิ่มขึน้จากการควบรวมของ Makro และ CPRD ทั้งจากการผสาน
จุดเด่นในแง่มมุต่าง ๆ ของ Makro และกลุ่มโลตสัส ์อาทิ ความครอบคลมุของรูปแบบรา้นคา้ และ
การขยายขอบเขตการด าเนินธุรกิจในระดบัภมูิภาค  

(ค) เพิ่มสภาพคล่องของเงินลงทุนของบริษัทฯ จากเงินลงทุนในหุ้นของ CPRD (ผ่านการถือหุ้นใน 
CPRH) ที่ไม่มีสภาพคล่อง และไม่ไดเ้ป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยฯ์ มาเป็นเงิน
ลงทุนในหุน้ของ Makro ที่เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ และมีสภาพคล่องในการ
ซือ้ขาย 

(ง) การเขา้ท าธุรกรรมดงักล่าวยงัช่วยยกระดบัอุตสาหกรรมคา้ปลีกคา้ส่งใหม้ีความทนัสมยัมากยิ่งขึน้ 
รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับบริษัทอีคอมเมิรซ์ หรือบริษัทเทคโนโลยีระดบัสากล
ต่าง ๆ ที่เขา้มาแข่งขนัในประเทศไทยได ้โดยสามารถตอบสนองต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคที่เปล่ียนไป
อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งพฤติกรรมการจบัจ่ายของผูบ้ริโภคซึ่งไดม้ีการเปล่ียนแปลงในช่วง
การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทั้งในระดบัประเทศและในระดบัภูมิภาค พรอ้มทั้งสรา้งประโยชน์
ใหแ้ก่ผูม้ีส่วนไดเ้สียในทุกภาคส่วน โดยการปรบัโครงสรา้งภายในและการปรบัโครงสรา้งทางธุรกิจ
เพื่อใหบ้รรลวุตัถปุระสงคท์ัง้หมดขา้งตน้  

ทั้งนี ้ภายหลังธุรกรรมการรบัโอนกิจการทั้งหมดและธุรกรรมการจดัสรรหุน้เพื่อตอบแทนการรบัโอนกิจการ
ทัง้หมดเสรจ็สมบรูณ ์บรษิัทฯ จะมีสดัส่วนการถือหุน้โดยตรง และโดยออ้ม ใน Makro ประมาณรอ้ยละ 65.97 
ของสิทธิออกเสียงทัง้หมดใน Makro โดย Makro ถือหุน้เป็นสดัส่วนรอ้ยละ 99.99 ของสิทธิออกเสียงทัง้หมด
ใน CPRD 

หมายเหต ุ(1) อา้งอิงจากรายงานของยูโรมอนิเตอร ์(Euromonitor) ในแง่ของยอดขายในปี 2563 ในภูมิภาคเอเชีย (ไม่นับรวม
ญ่ีปุ่ น) 

9 เงือ่นไขในการเข้าท ารายการ  

ธุรกรรมการรบัโอนกิจการทั้งหมดและธุรกรรมการจดัสรรหุน้เพื่อตอบแทนการรบัโอนกิจการทั้งหมดนัน้ จะ
เกิดขึน้ต่อเมื่อเงื่อนไขบงัคบัก่อน ตามที่ระบไุวใ้นสญัญาโอนกิจการทัง้หมด รวมถึงขอ้ตกลง และเอกสารอื่น ๆ 
ที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมดงักล่าวเสรจ็สมบรูณ ์โดยเงื่อนไขบงัคบัก่อนท่ีส าคญัสามารถสรุปไดด้งัต่อไปนี ้  

(ก) ที่ประชุมผูถื้อหุน้ของ Makro มีมติอนุมตัิธุรกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมดและธุรกรรมการจัดสรร
หุน้เพื่อตอบแทนการรบัโอนกิจการทัง้หมด รวมทัง้อนมุตัิเรื่องต่าง ๆ ท่ีจ าเป็น และ/หรือ เก่ียวขอ้งกบั
ธุรกรรมดงักล่าว ตามกฎเกณฑต์่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

(ข) ที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ มีมติอนุมตัิธุรกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมดและธุรกรรมการจัดสรร
หุน้เพื่อตอบแทนการรบัโอนกิจการทัง้หมด และการโอนกิจการทัง้หมดของ CPRH รวมถึงอนมุตัิการ
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เขา้ท าสญัญาโอนกิจการทัง้หมด และเรื่องต่าง ๆ ที่จ  าเป็น และ/หรือ เก่ียวขอ้งกับธุรกรรมดงักล่าว 
ตามกฎเกณฑต์่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

(ค) ที่ประชุมคณะกรรมการของ CPF CPM และ CPH มีมติอนุมัติการโอนกิจการทั้งหมดของ CPRH 
รวมถึงอนุมตัิการเขา้ท าสญัญาโอนกิจการทัง้หมด และเรื่องต่าง ๆ ที่จ  าเป็น และ/หรือ เก่ียวขอ้งกบั
ธุรกรรมดงักล่าว ตามกฎเกณฑต์่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

(ง) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผูถื้อหุน้ของ CPRH มีมติอนุมตัิการโอนกิจการทั้งหมด
ใหแ้ก่ Makro รวมถึงการเขา้ท าสญัญาโอนกิจการทัง้หมด และเอกสารอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจน
การด าเนินการอื่นใดเพื่อใหก้ารโอนกิจการทัง้หมดใหแ้ก่ Makro เสรจ็สมบรูณ ์

(จ) ณ วันที่โอนกิจการทั้งหมด ไม่มีเหตุการณห์รือการกระท าใด ๆ เกิดขึน้ซึ่งอาจก่อใหเ้กิดผลกระทบ
ในทางลบอย่างมีนัยส าคญัต่อกิจการทั้งหมดของ CPRH กิจการของ CPRD บริษัทในกลุ่มโลตสัส ์
และบริษัทย่อยที่  CPRH ถือหุ้นอยู่มากกว่ารอ้ยละ 50.00 ขึน้ไปทั้งทางตรงและอ้อม  และ/หรือ 
กิจการของ Makro และไม่มีเหตกุารณใ์ด ๆ เกิดขึน้ซึ่งเป็นการขดัขวางการเขา้ท าธุรกรรมการรบัโอน
กิจการทัง้หมดและธุรกรรมการจดัสรรหุน้เพื่อตอบแทนการรบัโอนกิจการทัง้หมด 

(ฉ) ส านักงาน ก.ล.ต. อนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ CPRH ซึ่งเป็นการเสนอขายแบบ
เฉพาะเจาะจงใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) 

(ช) Makro บริษัทในกลุ่มของ Makro CPRH CPRD บริษัทในกลุ่มโลตสัส ์และบริษัทย่อยที่ CPRH ถือ
หุน้อยู่มากกว่ารอ้ยละ 50.00 ขึน้ไปทัง้ทางตรงและออ้ม ไดร้บัความยินยอม อนญุาต ตกลง หรือการ
ผ่อนผันที่ตอ้งไดร้ับจากลูกคา้ คู่คา้ เจ้าหนีท้างการเงิน หรือคู่สัญญาที่เป็นบุคคลภายนอกของ 
Makro บริษัทในกลุ่มของ Makro CPRH CPRD บริษัทในกลุ่มโลตสัส ์และบริษัทย่อยที่ CPRH ถือ
หุน้อยู่มากกว่ารอ้ย 50.00 ขึน้ไปทัง้ทางตรงและออ้ม ส าหรบัธุรกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมดและ
ธุรกรรมการจดัสรรหุน้เพื่อตอบแทนการรบัโอนกิจการทัง้หมด  

(ซ) เพื่อให้ CPRH สามารถโอนหุน้ใน CPRD ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทรพัยสิ์นของ CPRH ให้แก่ Makro 
ตามสัญญาโอนกิจการทั้งหมดได ้Makro จะลงนามในหนังสือค า้ประกัน ตามแบบที่เจา้หนีข้อง 
CPRD และ Makro จะตกลงกัน โดยหนังสือค า้ประกันดังกล่าวจะมีผลใชบ้ังคบัเมื่อ Makro ไดร้บั
โอนหุน้ของ CPRD มาจาก CPRH แลว้ 

10 ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกัน 

CPRH เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัทฯ เพราะ (ก) CPRH มีผูถื้อหุน้รายใหญ่ คือ CPM ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้
รายใหญ่ของบริษัทฯ และเป็นบริษัทย่อยของ CPF โดย CPM ถือหุ้นใน CPRH จ านวน 398,959,149 หุ้น  
คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 20.00 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดใน CPRH และ (ข) CPRH มีผูถื้อหุน้รายใหญ่โดย
ออ้ม คือ CPG ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่โดยออ้มของบริษัทฯ โดย CPG ถือหุน้โดยออ้มใน CPRH ผ่าน CPH 
จ านวน 797,918,298 หุน้ คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 40.00 ของสิทธิออกเสียงทัง้หมดใน CPRH ดงันัน้ ธุรกรรม
การรบัโอนกิจการทั้งหมดและธุรกรรมการจดัสรรหุน้เพื่อตอบแทนการรบัโอนกิจการทั้งหมดจึงเขา้ข่ายเป็น
การท ารายการกับบุคคลที่ เ ก่ียวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน  ประเภทรายการสินทรัพย์หรือบริการ  
ตามหลกัเกณฑข์องประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

ทัง้นี ้มลูค่าของรายการไดค้  านวณโดยอา้งอิงขอ้มลูจากงบการเงินรวมล่าสดุของบริษัทฯ ที่ไดร้บัการสอบทาน
โดยผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 คิดเป็นรอ้ยละ 253.94 ของมูลค่าสินทรัพยท์ี่มีตัวตนสุทธิของ
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บริษัทฯ ทั้งนี ้เมื่อนับรวมรายการไดม้าซึ่งสินทรัพยท์ี่เกิดขึน้ในรอบหกเดือนที่ผ่านของบริษัทฯ และ/หรือ  
บริษัทย่อยของบริษัทฯ เป็นผลใหม้ีมลูค่าของรายการสงูสดุตามเกณฑม์ลูค่าสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิ (NTA) 
เท่ากับรอ้ยละ 254.22 ดงันัน้ รายการดงักล่าวจึงจดัเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกัน ประเภทรายการสินทรพัยห์รือ
บรกิาร ท่ีมีมลูค่าของรายการสงูกว่ารอ้ยละ 3.00 ของสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิของบรษิัทฯ  

11 แหล่งเงนิทนุ และวิธกีารช าระสิ่งตอบแทน  

Makro จะออกหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวน 5,010,323,500 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ในราคาเสนอ
ขายหุน้ละ 43.50 บาท แทนการช าระดว้ยเงินสด (Payment in Kind) จดัสรรใหแ้ก่ CPRH คิดเป็นมลูค่ารวม
ทัง้สิน้ จ านวน 217,949,072,250 บาท เป็นค่าตอบแทนการรบัโอนกิจการทัง้หมดของ CPRH 

12 ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการตกลงเข้าท ารายการ  

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 6/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 31 สิงหาคม 2564 โดยไม่รวมกรรมการซึ่ง
เป็นบุคคลที่มีส่วนไดเ้สีย ซึ่งไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชมุ และไม่มีสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมในวาระนี ้มีความเห็นว่า 
การตกลงเขา้ท าธุรกรรมการรบัโอนกิจการทั้งหมดนั้นมีความเหมาะสม และเป็นไปเพื่อประโยชนส์ูงสดุต่อ
บรษิัทฯ และผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ เป็นส าคญั เนื่องจากการเขา้ท ารายการดงักล่าว เป็นการเพิ่มความแข็งแกรง่
ใหก้ับ Makro และ CPRD ในการกา้วสู่การเป็นผูน้  าในธุรกิจคา้ปลีกคา้ส่งสินคา้อุปโภคบริโภค และขยาย
ขอบเขตการด าเนินธุรกิจในระดบัภูมิภาค และเสริมสรา้งความแข็งแกร่งทางธุรกิจจากประโยชนท์ี่คาดว่าจะ
ไดร้บัจากการผสานจุดเด่นในแง่มุมต่าง  ๆ  ของ Makro และกลุ่มโลตัสส ์อาทิ ความครอบคลุมของรูปแบบ
รา้นคา้ นอกจากนี ้ยงัช่วยผสานประโยชนใ์นการด าเนินการร่วมกันใหม้ีประสิทธิภาพมากขึน้ และคาดว่าจะ
สรา้งประโยชนต์่อบริษัทฯ และผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ในอนาคต โดยการปรบัโครงสรา้งภายในและการปรบั
โครงสรา้งทางธุรกิจเพื่อใหบ้รรลวุตัถปุระสงคด์งักล่าว 

ทัง้นี ้ราคาค่าตอบแทนการรบัโอนกิจการทัง้หมดของ CPRH มีความสมเหตุสมผล โดยราคาดงักล่าวมาจาก
การเจรจาต่อรองระหว่างคู่สัญญา โดยไดม้ีการประเมินมูลค่ายุติธรรมของกิจการดว้ยวิธีต่าง ๆ ตามหลัก
สากล ดงันัน้ การรบัโอนกิจการทัง้หมดจาก CPRH ดงักล่าว จึงถือว่ามีราคาที่สมเหตุสมผลเมื่อเปรียบเทียบ
กบัการตกลงเขา้ท ารายการกบับคุคลภายนอก  

ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติอนุมัติธุรกรรมการรบัโอนกิจการทั้งหมด และใหเ้สนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ ด าเนินการรับโอนกิจการทั้งหมดของ Makro 
ดงักล่าว  

13 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเหน็ของ
คณะกรรมการบริษัทฯ ตามข้อ 12 

คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการของบริษัทฯ ไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากความเห็นของที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ ในข้อ 12 นอกจากนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า เป็นรายการที่
สมเหตุสมผล โดยจะช่วยเสริมสรา้งความแข็งแกร่งใหก้ับกลุ่มบริษัทฯ ใหพ้รอ้มรองรบักับการขยายตวัทาง
ธุรกิจในอนาคต และมีการปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่เก่ียวขอ้ง พรอ้มทัง้รบัฟัง
ความคิดเห็นจากผูบ้รหิารที่รบัผิดชอบในเรื่องนีแ้ลว้เห็นว่าฝ่ายจดัการไดด้  าเนินการตามขัน้ตอนและวิธีปฏิบตัิ
ต่างๆดว้ยความโปรง่ใสและเป็นประโยชนส์งูสดุต่อบรษิัทฯ 
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สารสนเทศ เร่ืองการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยเ์กี่ยวกบัการโอนกิจการทัง้หมด 
ของบริษทั ซี.พี. รีเทล โฮลดิง้ จ ากัด ให้แก่บริษทั สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 

สารสนเทศตามบัญชี (1) 

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ซีพี ออลล ์จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “CPALL”) ครัง้ที่ 6/2564  
เมื่อวันที่  31 สิงหาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติการจ าหน่ายไปซึ่ง สินทรัพย์เ ก่ียวกับการโอนกิจการทั้งหมดของ 
บริษัท ซี.พี. รีเทล โฮลดิง้ จ ากัด (“CPRH”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมที่บรษิัทฯ ถือหุน้คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 40.00 ของทุนจด
ทะเบียนทัง้หมดของ CPRH ใหแ้ก่บริษัท สยาม แม็คโคร จ ากัด (มหาชน) (“Makro”) ซึ่งมีมลูค่ารวม 87,179,628,900 
บาท (โดยพิจารณาจากสดัส่วนการถือหุน้ของบริษัทฯ ใน CPRH ที่รอ้ยละ 40.00) โดย CPRH จะไดร้บัหุน้สามญัเพิ่ม
ทุนของ Makro จ านวนไม่เกิน 5,010,323,500 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.5 บาทในราคาเสนอขาย 43.50 บาทต่อหุน้ 
คิดเป็นมลูค่ารวมทัง้สิน้ 217,949,072,250 บาท เป็นค่าตอบแทนส าหรบัการโอนกิจการทัง้หมดของ CPRH แทนการ
ช าระดว้ยเงินสด (Payment in Kind) ซึ่ง Makro จะรบัโอนกิจการทัง้หมดของ CPRH ซึ่งรวมถึงทรพัยสิ์น หนีสิ้น สิทธิ 
หนา้ที่ และความรบัผิดทัง้หมดของ CPRH ที่มีอยู่ในปัจจุบนั และที่จะมีในอนาคต ณ วนัที่โอนกิจการทัง้หมด (“วันที่
โอนกิจการทั้งหมด”) โดย CPRH จะด าเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัทภายในปี 2564 ซึ่งอยู่ภายในรอบระยะเวลา
บัญชีเดียวกันกับการโอนกิจการทั้งหมดของ CPRH และภายหลังการจดทะเบียนเลิกบริษัท ทรัพยสิ์นทั้งหมดของ 
CPRH ที่เหลืออยู่ รวมถึงหุน้ใน Makro ที่ CPRH จะไดร้บัเป็นค่าตอบแทนการโอนกิจการทัง้หมดจะถูกส่งมอบใหแ้ก่  
ผูถื้อหุน้ของ CPRH ตามสดัส่วนการถือหุน้ ภายใตก้ระบวนการช าระบญัชีของ CPRH (“ธุรกรรมการจ าหน่ายไปซ่ึง
สินทรัพยเ์กี่ยวกับการโอนกิจการทั้งหมดของ CPRH”) และอนุมัติใหน้ าเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ของ
บริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป  และมีมติอนุมัติการเข้าท าสัญญาโอนกิจการทั้งหมด (“สัญญาโอนกิจการ
ทั้งหมด”) ข้อตกลง และเอกสารอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับธุรกรรมการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพยเ์ก่ียวกับการโอนกิจการ
ทัง้หมดของ CPRH นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทฯ ไดม้ีมติอนุมตัิใหบ้ริษัทฯ ออกเสียงสนบัสนนุการเขา้ท าธุรกรรม
การจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยเ์ก่ียวกบัการโอนกิจการทัง้หมดของ CPRH และการเลิกบรษิัทของ CPRH ในฐานะผูถื้อหุน้
ของ CPRH ในท่ีประชมุผูถื้อหุน้ของ CPRH 

ธุรกรรมการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยเ์ก่ียวกับการโอนกิจการทัง้หมดของ CPRH ดงักล่าว ถือเป็นรายการโอน
กิจการของบริษัทฯ บางส่วนที่ส  าคญัใหแ้ก่บุคคลอื่น ตามมาตรา 107(2)(ก) แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั 
พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ”) ดงันัน้ บริษัทฯ จะตอ้งขออนุมตัิการเขา้ท า
ธุรกรรมการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยเ์ก่ียวกับการโอนกิจการทัง้หมดของ CPRH ต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ และ
จะตอ้งไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่ต  ่ากว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

อนึ่ง ธุรกรรมการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยเ์ก่ียวกบัการโอนกิจการทัง้หมดของ CPRH เป็นธุรกรรมของ CPRH 
ซึ่งไม่ใช่บริษัทย่อยของบริษัทฯ ตามนิยามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 89/1 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการไดแ้กไ้ขเพิ่มเติม) จึงไม่เขา้ข่ายที่บริษัทฯ จะตอ้งน ามาพิจารณาค านวณขนาด
รายการและด าเนินการต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่  ทจ. 20/2551  
เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนัยส าคัญที่ เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ลงวันที่   
31 สิงหาคม 2551 (รวมทัง้ที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง 
การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการของบรษิทัจดทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์พ.ศ. 2547 ลงวนัที่ 
29 ตลุาคม 2547 (รวมทัง้ที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย”์) อย่างไร
ก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแลว้เห็นว่า ธุรกรรมการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยเ์ก่ียวกับการโอนกิจการทัง้หมด
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ของ CPRH ในครัง้นีม้ีรายละเอียดเฉพาะ กล่าวคือ Makro จะออกหุ้นเพิ่มทุนใหม่ให้แก่ CPRH เพื่อเป็นการช าระ
ค่าตอบแทนส าหรับการเข้าซื ้อกิจการทั้งหมดของ CPRH และภายหลังจากการโอนกิจการทั้งหมดของ CPRH  
เสร็จสมบูรณ์ CPRH จะด าเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัทภายในปี 2564 และภายหลังการจดทะเบียนเลิกบริษัท 
ทรัพยสิ์นทั้งหมดของ CPRH ที่เหลืออยู่ รวมถึงหุ้นใน Makro ที่ CPRH จะไดร้ับเป็นค่าตอบแทนส าหรบัการเขา้ซือ้
กิจการทัง้หมดจะถกูส่งมอบใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของ CPRH ตามสดัส่วนการถือหุน้ภายใตก้ระบวนการช าระบญัชีของ CPRH 
ดังนั้น จึงเห็นสมควรใหน้ าหลักเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งตามประกาศรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยม์าปรับใช้
ส าหรบัการเขา้ท าธุรกรรมการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยเ์ก่ียวกบัการโอนกิจการทัง้หมดของ CPRH ในครัง้นีโ้ดยอนุโลม
เสมือนว่าเป็นการเขา้ท ารายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยโ์ดยบริษัทฯ เอง  

อนึ่ง ธุรกรรมการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยเ์ก่ียวกบัการโอนกิจการทัง้หมดของ CPRH จะสามารถด าเนินการได้
ต่อเมื่อที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ และ Makro มีมติอนมุตัิธุรกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมดและธุรกรรมการ
จัดสรรหุน้เพื่อตอบแทนการรบัโอนกิจการทั้งหมด รวมทั้งอนุมตัิเรื่องต่าง ๆ ที่จ  าเป็น และ/หรือ เก่ียวขอ้งกับธุรกรรม
ดงักล่าว และเงื่อนไขบงัคบัก่อนตามสญัญาโอนกิจการทัง้หมดเสรจ็สมบรูณ ์

บริษัทฯ จึงขอเรียนแจง้รายละเอียดของรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยข์องบริษัทฯ เก่ียวกับธุรกรรมการ
จ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยเ์ก่ียวกบัการโอนกิจการทัง้หมดของ CPRH ดงันี ้

1 วัน เดือน ปี ทีเ่กิดรายการ 

ประมาณ 1 ถึง 3 สปัดาห ์นบัจากวนัประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ 

2 คู่กรณีทีเ่กี่ยวข้องและความสัมพันธก์ับบริษัทฯ 

ผูโ้อน: CPRH 

ผูร้บัโอน: Makro 

ความสมัพนัธก์บับรษิัทฯ: บรษิัทฯ ถือหุน้รอ้ยละ 40.00 ของทนุจดทะเบียนทัง้หมดของ CPRH 

3 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและขนาดของรายการ 

3.1 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ  

CPRH จะโอนกิจการทั้งหมดของ CPRH ให้แก่ Makro ด้วยวิธีโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business 
Transfer) ซึ่งรวมถึงหุน้รอ้ยละ 99.99 ในบรษิัท ซี.พี. รีเทล ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (“CPRD”) ที่ CPRH ถืออยู่ 
และทรพัยสิ์นอื่นของ CPRH อาทิ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด โดย Makro จะออกหุน้เพิ่มทุนใหม่
ใหแ้ก่ CPRH ในจ านวนไม่เกิน 5,010,323,500 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.5 บาท ในราคาเสนอขาย 43.50 
บาทต่อหุน้ เพื่อเป็นการช าระค่าตอบแทนส าหรบัธุรกรรมการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยเ์ก่ียวกบัการโอนกิจการ
ทัง้หมดของ CPRH แทนการช าระดว้ยเงินสด (Payment in Kind) 

CPRH ประกอบธุรกิจลงทุน ( Investment Holding Company) โดยการถือหุ้นเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 99.99  
ใน CPRD ซึ่งถือหุน้คิดเป็นสดัส่วน (ก) รอ้ยละ 99.99 ใน บริษัท โลตสัส ์สโตรส์ (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งถือ
หุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 99.99 ในบริษัท เอก-ชยั ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จ ากัด ผูป้ระกอบธุรกิจคา้ปลีกภายใตช้ื่อ 
Lotus’s ในประเทศไทย และ (ข) รอ้ยละ 100.00 ใน Lotuss Stores (Malaysia) Sdn. Bhd. ซึ่งประกอบธุรกจิ
คา้ปลีกภายใตช้ื่อ Lotus’s ในประเทศมาเลเซีย (เรียกรวมกันว่า “กลุ่มโลตัสส”์) ทัง้นี ้การประกอบธุรกิจของ
กลุ่มโลตัสส ์แบ่งออกเป็นสองกลุ่มหลักคือ ธุรกิจคา้ปลีก และ ธุรกิจบริหารพืน้ที่เช่าในศูนยก์ารคา้ โดยกลุ่ม
โลตัสส์เป็นผู้ประกอบการชั้นน าในธุรกิจค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภค ซึ่งมีรูปแบบรา้นค้าที่หลากหลาย
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ประกอบด้วย ร้านไฮเปอร์มาร์เก็ต ซูเปอร์มารเ์ก็ต และมินิซูเปอร์มารเ์ก็ต และมีธุรกิจบริหารพืน้ที่เช่า 
ในศูนยก์ารคา้ ในประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 CPRD มีรายได้
รวมเสมือน (pro forma) จ านวน 208,648 ลา้นบาท และสินทรพัยร์วมเสมือน (pro forma) 406,640 ลา้นบาท 

3.2 ขนาดรายการและการค านวณขนาดรายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์

ธุรกรรมการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยเ์ก่ียวกบัการโอนกิจการทัง้หมดของ CPRH (โดยพิจารณาจากสดัส่วนการ
ถือหุ้นของบริษัทฯ ใน CPRH ที่รอ้ยละ 40.00) เข้าข่ายเป็นรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยต์ามประกาศ
รายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย์ ซึ่งเมื่อค านวณมลูค่าของรายการตามเกณฑ์มลูค่าสินทรพัยท์ี่มี
ตัวตนสุทธิ (NTA) พบว่ามีมูลค่าของรายการสูงสุดเท่ากับรอ้ยละ 92.97 ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ  
ซึ่งสอบทานแลว้โดยผูส้อบบญัชี ส าหรบังวดหกเดือนสิน้สดุ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2564 ทัง้นี ้เมื่อพิจารณา
รวมกับธุรกรรมการเสนอขายหุน้ของบริษัทฯ ตามที่ไดช้ีแ้จงในสารสนเทศ ในส่ิงที่ส่งมาดว้ย 3 และรายการ
จ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพยข์องบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่เกิดขึน้ในรอบหกเดือนที่ผ่านมา  
รวมเป็นมูลค่าของรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพยท์ี่มีตัวตนสุทธิ (NTA) เท่ากับรอ้ยละ 109.06  
จึงถือเป็นรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยป์ระเภทท่ี 1 ตามประกาศรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์
โดยมีรายละเอียดการค านวณขนาดรายการดงัต่อไปนี ้ 

ข้อมูลการเงนิทีใ่ช้ในการค านวณขนาดรายการ 
 หน่วย : ล้านบาท 

 บริษัทฯ CPRH CPRD 

ข้อมูลทางการเงนิ 
งบการเงนิรวม สิน้สุด
วันที ่30 มิถุนายน 

2564 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 

2563 

ข้อมูลทางการเงนิรวม
เสมือนสิน้สุดวนัที ่31 

ธันวาคม 2563 

สินทรพัยท์ี่มีตวัตน
สทุธิ(1) (NTA) 

85,826 199,479  

สินทรพัยร์วม 513,087 
 

 
ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ 12,359(2) 

 
1,778 

หมายเหต:ุ  (1) สินทรพัยท่ี์มีตวัตนสทุธิค านวณโดยใชส้ินทรพัยร์วม หกัดว้ยสินทรพัยท่ี์ไม่มีตวัตนท่ีเกี่ยวขอ้ง หนีส้ินรวม และส่วนของ

ผูถ้ือหุน้ส่วนนอ้ย 

 (2) ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิส่วนท่ีเป็นของผูถ้ือหุน้ของบริษัทฯ ยอ้นหลงั 12 เดือน  

 
ตารางเกณฑท์ีใ่ช้ในการค านวณขนาดรายการจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยส์ิน 

หน่วย : ล้านบาท (ยกเวน้ก าหนดเป็นอย่างอืน่) 

เกณฑท์ีใ่ช้ในการ
ค านวณ 

หลักเกณฑก์ารค านวณ 
การโอนกิจการทัง้หมด

ของ CPRH 

รวมขนาด
ธุรกรรม  
(ร้อยละ) 

1. เกณฑม์ลูคา่สินทรพัยท์ี่
มีตวัตนสทุธิ (NTA) 

((NTA ของบริษัทที่จะจ าหน่าย x สดัสว่นที่จะจ าหน่าย) x 100) 

(NTA ของบริษัทจดทะเบียน) 
((199,479 x 40%) x 100) 

85,826 
92.97 
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2. เกณฑก์ าไรสทุธิจาก
การด าเนินงาน 

((ก าไรสทุธิจากการด าเนินงานของบริษัทที่จะจ าหน่าย x  
สดัสว่นที่จ  าหน่าย) x 100) 

ก าไรสทุธิจากการด าเนินงานของบริษทัจดทะเบียน  

((1,778 x 40%) x 100)  

12,359 
5.75 

3. เกณฑม์ลูคา่รวมของส่ิง
ตอบแทน 

 (มลูค่ารายการที่จ  าหนา่ย x 100) 

สินทรพัยร์วมของบริษัทจดทะเบียน 
((217,949 x 40%) x 100)  

513,087 
16.99 

4. เกณฑม์ลูคา่หุน้ท่ี
บรษิัทออกเพื่อช าระ
สินทรพัย ์

- - - 

 
4 รายละเอียดของสินทรัพยท์ีจ่ าหน่ายไป  

CPRH จะโอนกิจการทัง้หมดใหแ้ก่ Makro อนัประกอบไปดว้ยสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นทัง้ปวง อนัมีรายละเอียด 
ดงัต่อไปนี ้ 

(1) รายการสินทรพัย ์

(1.1) หุน้ทัง้หมดใน CPRD ที่ CPRH ถือจ านวน 1,994,745,742 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 
หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 99.99 ของจ านวนหุน้ที่ออกและช าระแลว้ทัง้หมดของ CPRD 

(1.2) ทรพัยสิ์นอื่นที่มีอยู่ ณ วนัที่โอนกิจการทัง้หมด 

(2) รายการหนีสิ้น 

หนีสิ้นทัง้หมดที่มีอยู่ ณ วนัที่โอนกิจการทัง้หมด 

4.1 ข้อมูลทั่วไปของ CPRH 

(1) ลกัษณะโดยทั่วไปของกิจการ 

ชื่อบรษิัท บรษิัท ซี.พี. รีเทล โฮลดิง้ จ ากดั 

ประเภทธุรกิจ ธุรกิจลงทนุโดยการถือหุน้ในบรษิทัอื่น 

ที่ตัง้ส านกังาน 313 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร ์ชัน้ท่ี 14 ถนนสีลม แขวงสีลม  
เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 

เลขที่ทะเบียนนิติบคุคล 0105563041629 

วนัท่ีจดทะเบียนบรษิัท 6 มีนาคม 2563 

ทนุจดทะเบียน  
ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564 

199,479,574,500 บาท 

ทนุท่ีออกและช าระแลว้ ณ 
วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564 

199,479,574,500 บาท 
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(2) การประกอบธุรกิจของ CPRH 

CPRH ประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ในบรษิัทอื่น (Investment Holding Company) ซึ่งมีการถือหุน้
ในบรษิัทย่อย กล่าวคือ CPRD 

(3) รายชื่อผูถื้อหุน้ของ CPRH ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564 

ล าดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้นทีถื่อ 
สัดส่วนของ
สิทธิออกเสียง 

1  บรษิัทฯ 797,918,298 รอ้ยละ 40 

2  CPH 797,918,298 รอ้ยละ 40 

3  CPM 398,959,149 รอ้ยละ 20 

 รวม 1,994,795,745 ร้อยละ 100 

(4) รายชื่อคณะกรรมการของ CPRH ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564 

ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1  นายสภุกิต เจียรวนนท ์ กรรมการ 

2  นายณรงค ์เจยีรวนนท ์ กรรมการ 

3  นายศภุชยั เจยีรวนนท ์ กรรมการ 

4  นายอดเิรก ศรีประทกัษ ์ กรรมการ 

5  นายอ ารุง สรรพสิทธ์ิวงศ ์ กรรมการ 

(5) สรุปฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน  

ขอ้มลูทางการเงินที่ส  าคญัของ CPRH ส าหรบัระยะเวลาบญัชี ตัง้แต่วนัที่ 6 มีนาคม 2563 (วนัจด
ทะเบียนจัดตั้งบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามงบการเงินเฉพาะบริษัทที่ตรวจสอบแลว้ 
สามารถสรุปไดด้งันี ้ 

หน่วย: ล้านบาท 

ระยะเวลาตั้งแต ่
วันที ่6 มนีาคม 2563  

(วนัจดทะเบียนจัดตั้งบริษทั) 
ถึง วันที ่31 ธนัวาคม 2563 

งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ 

รวมรายได ้ 0.11 

รวมคา่ใชจ้า่ย 0.68 

ก าไรสทุธิ (0.58) 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ 
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หน่วย: ล้านบาท 

ระยะเวลาตั้งแต ่
วันที ่6 มนีาคม 2563  

(วนัจดทะเบียนจัดตั้งบริษทั) 
ถึง วันที ่31 ธนัวาคม 2563 

รวมสินทรพัย ์ 199,479.62 

รวมหนีสิ้น 0.62 

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 199,479.00 

4.2 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อยของ CPRH 

4.2.1. CPRD  

(1) ลกัษณะโดยทั่วไปของกิจการ  

ชื่อบรษิัท บรษิัท ซี.พี. รีเทล ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

ประเภทธุรกิจ ธุรกิจลงทนุโดยการถือหุน้ในบรษิทัอื่น 

ที่ตัง้ส านกังาน 629/1 ถนนนวมินทร ์แขวงนวลจนัทร ์เขตบงึกุม่ 
กรุงเทพมหานคร 

เลขที่ทะเบียนนิติบคุคล 0105563042102 

วนัท่ีจดทะเบียนบรษิัท 6 มีนาคม 2563 

ทนุจดทะเบียน  
ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564 

199,474,574,500 บาท 

ทนุท่ีออกและช าระแลว้  
ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564 

199,474,574,500 บาท 

(2) การประกอบธุรกิจของ CPRD  

CPRD ประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ในบรษิัทอื่น (Investment Holding Company) ซึ่งมีการถือหุน้
ในบริษัทย่อย กล่าวคือ (ก) บริษัท โลตัสส ์สโตรส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (“Lotus TH”) (ข) บริษัท 
เอก-ชยั ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จ ากัด (“Ek-Chai”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ CPRD โดยผ่านการถือหุน้
ของ Lotus TH และ (ค) Lotuss Stores (Malaysia) Sdn. Bhd. (“Lotus MY”) 

(3) รายชื่อผูถื้อหุน้ของ CPRD ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564 

ล าดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้นทีถื่อ 
สัดส่วนของ
สิทธิออกเสียง 

1  CPRH 1,994,745,742 รอ้ยละ 99.99 

2  นายสภุกิต เจียรวนนท ์ 1 รอ้ยละ <0.01 
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ล าดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้นทีถื่อ 
สัดส่วนของ
สิทธิออกเสียง 

3  นายอดเิรก ศรีประทกัษ ์ 1 รอ้ยละ <0.01 

4  นายอ ารุง สรรพสิทธ์ิวงศ ์ 1 รอ้ยละ <0.01  

 รวม 1,994,745,745 ร้อยละ 100.00 

(4) รายชื่อคณะกรรมการของ CPRD ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564 

ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1  นายศภุชยั เจยีรวนนท ์ กรรมการ 

2  นายณรงค ์เจยีรวนนท ์ กรรมการ 

3  นายอดเิรก ศรีประทกัษ ์ กรรมการ 

4  นายปิยะวฒัน ์ฐิตะสทัธาวรกลุ กรรมการ 

5  นายพิทยา เจยีรวิสิฐกลุ กรรมการ 

6  นายศภุรตัน ์ควฒันก์ลุ กรรมการ 

7  นายอ ารุง สรรพสิทธ์ิวงศ ์ กรรมการ 

8  นายบญุชยั โอภาสเอี่ยมลิขิต กรรมการ 

9  นายเกรียงชยั บญุโพธ์ิอภิชาต ิ กรรมการ 

10  นายนรศิ ธรรมเกือ้กลู กรรมการ 

11  นายสมพงษ์ รุง่นิรตัศิยั กรรมการ 

12  นายนพปฏล เดชอดุม กรรมการ 

13  นายธีระพล ถนอมศกัดิ์ยทุธ กรรมการ 

14  นายประสิทธ์ิ บญุดวงประเสรฐิ กรรมการ 

15  นายณฐัวฒัน ์ชณุหวฒุยิานนท ์ กรรมการ 

 

(5) สรุปฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน  

ขอ้มลูทางการเงนิที่ส  าคญัของ CPRD ส าหรบัระยะเวลาบญัชี ตัง้แต่วนัที่ 6 มีนาคม 2563 (วนัจดทะเบยีน
จดัตัง้บรษิัท) ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแลว้ สามารถสรุปไดด้งันี ้ 
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หน่วย: ล้านบาท 

ระยะเวลาตั้งแต ่
วันที ่6 มนีาคม 2563  

(วนัจดทะเบียนจัดตั้งบริษทั) 
ถึงวันที ่31 ธันวาคม 2563 

งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ(1) 

รวมรายได้(2) 9,570.17 

รวมคา่ใชจ้า่ย(3) (9,083.80) 

ก าไรขัน้ตน้ 1,346.86 

ก าไรสทุธิ (157.97) 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

รวมสินทรพัย ์ 400,957.81 

รวมหนีสิ้น 201,657.59 

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 199,300.22 

หมายเหต:ุ  (1)  CPRD ไดเ้ขา้ซือ้หุน้ของ Lotus TH และ Lotus MY เมื่อวนัท่ี 18 ธันวาคม 2563 ดงันัน้ CPRD จึงรบัรูผ้ล
การด าเนินงานของกลุ่มโลตสัสต์ัง้แต่วนัท่ี 18 ธันวาคม 2563 เป็นตน้มา 

 (2)   รายไดร้วม ไดแ้ก่ รายไดจ้ากการขายสินคา้ รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและใหบ้ริการ และรายไดอ้ื่น 
 (3) ค่าใชจ้่ายรวม ไดแ้ก่ ตน้ทนุขาย ตน้ทนุการใหเ้ช่าและใหบ้ริการ ตน้ทนุในการจดัจ าหน่าย และค่าใชจ้่าย

ในการบริหาร 

ข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนที่ส  าคัญของ CPRD ส าหรับปีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 
2563 ที่ไดใ้หค้วามเชื่อมั่นโดยผูส้อบบญัชี สามารถสรุปไดด้งันี ้ 

หน่วย: ล้านบาท 
ปีสิน้สุดวนัที ่ 

31 ธนัวาคม 2562 
ปีสิน้สุดวนัที ่ 

31 ธนัวาคม 2563 

งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ  

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 205,227 197,460 

รายไดจ้ากการใหเ้ชา่และใหบ้รกิาร 14,805 11,188 

ตน้ทนุขาย (166,237) (160,670) 

ตน้ทนุการใหเ้ชา่และใหบ้รกิาร (5,354) (5,526) 

ก าไรขั้นตน้ 48,441 42,452 

ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศ 

(2) 87 

รายไดอ้ื่น 3,093 2,370 

ก าไรจากตราสารอนพุนัธส์ทุธิ 1 2 
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หน่วย: ล้านบาท 
ปีสิน้สุดวนัที ่ 

31 ธนัวาคม 2562 
ปีสิน้สุดวนัที ่ 

31 ธนัวาคม 2563 

ตน้ทนุในการจดัจ าหน่าย (28,557) (28,716) 

ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร (5,595) (6,434) 

ก าไร (ขาดทนุ) จากกิจกรรม
ด าเนินงาน 

17,381 9,761 

ตน้ทนุทางการเงิน (6,736) (6,772) 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทนุในการ
รว่มคา้และบรษิัทรว่ม 

815 782 

ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงนิได ้ 11,460 3,771 

ค่าใชจ้า่ยภาษีเงินได ้ (3,127) (1,993) 

ก าไรสุทธ ิ 8,333 1,778 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

สินทรัพย ์   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 21,724 20,357 

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีห้มนุเวียนอื่น 3,419 2,725 

สินคา้คงเหลือ 12,386 11,930 

อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุ 29,695 29,186 

ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ ์ 72,986 71,113 

สินทรพัยสิ์ทธิการใช ้ 25,422 26,894 

ค่าความนิยม 226,228 226,228 

สินทรพัยอ์ื่น 16,514 18,207 

รวมสินทรัพย ์ 408,374 406,640 

หนีส้นิ   

เงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 120,823 120,823 

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีห้มนุเวยีนอื่น 37,127 38,361 

หนีสิ้นตามสญัญาเชา่ (รวมส่วนที่ถึง
ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี) 

30,241 34,059 

หนีสิ้นอื่น 16,849 15,808 

รวมหนีส้ิน 205,040 209,051 
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หน่วย: ล้านบาท 
ปีสิน้สุดวนัที ่ 

31 ธนัวาคม 2562 
ปีสิน้สุดวนัที ่ 

31 ธนัวาคม 2563 

ทนุท่ีออกและช าระแลว้ 199,475 199,475 

ก าไร (ขาดทนุ) สะสม 8,333 10,112 

ผลต่างจากการปรบัปรุงงบเสมือน (4,561) (12,066) 

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถื้อหุน้ 80 61 

รวมส่วนของบริษัทใหญ ่ 203,327 197,582 

ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ  านาจควบคมุ 7 7 

รวมส่วนของผู้ถือหุน้ 203,334 197,589 

รวมหนีส้ินและสว่นของผู้ถือหุน้ 408,374 406,640 
 
หมายเหต ุ ขอ้มลูทางการเงินรวมเสมือนของ CPRD ไดถ้กูรวบรวมมาจากขอ้มลูดงัต่อไปนี ้
 (1) งบการเงินเฉพาะกิจการของ CPRD ส าหรบังวดตัง้แต่วนัท่ี 6 มีนาคม 2563 (วนัจดทะเบียนจดัตัง้บริษัท) 

ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ท่ีจดัท าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และผ่านการตรวจสอบจาก
ผูส้อบบญัชีแลว้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซึ่งผูส้อบบญัชีไดแ้สดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ลงวนัท่ี 
28 พฤษภาคม2564 โดยรายงานของผูส้อบบญัชียงัไม่ถกูเผยแพรต่่อสาธารณชน 

 (2) งบการเงินรวมท่ีจัดท าขึ ้นตามวัตถุประสงค์เฉพาะของ Lotus TH และบริษัทย่อย ส าหรับปีสิ ้นสุด  
วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564 และ วนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 ซึ่งจดัท าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
และผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชีแลว้ตามมาตรฐานการสอบบญัชีซึ่งผู้สอบบัญชีไดแ้สดงความเห็น
อย่างไม่มีเงื่อนไข ลงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2564 โดยรายงานของผูส้อบบญัชียงัไม่ถกูเผยแพรต่่อสาธารณชน 

 (3) งบการเงินท่ีจัดท าขึน้ตามวตัถปุระสงคเ์ฉพาะของ Lotus MY ส าหรบัปีสิน้สุด วันท่ี 28 กุมภาพันธ ์2564 
และ วนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 ท่ีจดัท าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และผ่านการตรวจสอบ
จากผู้สอบบญัชีแลว้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งผู้สอบบัญชีไดแ้สดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข  
ลงวนัท่ี 30 สิงหาคม 2564 โดยรายงานของผูส้อบบญัชียงัไม่ถกูเผยแพรต่่อสาธารณชน  

4.2.2. Lotus TH ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของ CPRD 

(1) ลกัษณะโดยทั่วไปของกิจการ 

ชื่อบรษิัท บรษิัท โลตสัส ์สโตรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั  

ประเภทธุรกิจ ธุรกิจลงทนุโดยการถือหุน้ในบรษิทัอื่น 

ที่ตัง้ส านกังาน 629/1 ถนนนวมินทร ์แขวงนวลจนัทร ์เขตบงึกุ่ม 
กรุงเทพมหานคร 

เลขที่ทะเบียนนิติบคุคล 0105541029677 

วนัท่ีจดทะเบียนบรษิัท 15 พฤษภาคม 2541 

ทนุจดทะเบียน  
ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564 

12,301,000 บาท 
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ทนุท่ีออกและช าระแลว้  
ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564 

12,301,000 บาท 

(2) การประกอบธุรกิจของ Lotus TH 

Lotus TH ประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ในบรษิัทอื่น (Investment Holding Company) ซึ่งมีการถือ
หุน้ในบรษิัทย่อย กล่าวคือ Ek-Chai  

(3) รายชื่อผูถื้อหุน้ของ Lotus TH ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564 

ล าดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้นทีถื่อ 
สัดส่วนของ
สิทธิออกเสียง 

1  บรษิัท ซี.พี. รีเทล ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 1,230,098 รอ้ยละ 99.99 

2  นายณรงค ์เจยีรวนนท ์ 1 รอ้ยละ <0.01 

3  นายศภุชยั เจยีรวนนท ์ 1 รอ้ยละ <0.01 

 รวม 1,230,100 รอ้ยละ 100.00 

(4) รายชื่อคณะกรรมการของ Lotus TH ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564 

ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1  นายอดเิรก ศรีประทกัษ ์ กรรมการ 

2  นายอ ารุง สรรพสิทธ์ิวงศ ์ กรรมการ 

3  นายศภุชยั เจยีรวนนท ์ กรรมการ 

 

4.2.3. Ek-Chai ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของ CPRD โดยผ่านการถือหุ้นของ Lotus TH  

(1) ลกัษณะโดยทั่วไปของกิจการ 

ชื่อบรษิัท บรษิัท เอก-ชยั ดีสทรบิิวชั่น ซิสเทม จ ากดั  

ประเภทธุรกิจ ธุรกิจคา้ปลีกสินคา้อปุโภคบรโิภค  

ที่ตัง้ส านกังาน 629/1 ถนนนวมินทร ์แขวงนวลจนัทร ์เขตบงึกุม่ 
กรุงเทพมหานคร 

เลขที่ทะเบียนนิติบคุคล 0105536092641 

วนัท่ีจดทะเบียนบรษิัท 13 สิงหาคม 2536 

ทนุจดทะเบียน  
ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564 

5,137,500,050 บาท 
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ทนุท่ีออกและช าระแลว้  
ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564 

5,137,500,050 บาท 

(2) การประกอบธุรกิจของ Ek-Chai 

Ek-Chai ประกอบธุรกิจคา้ปลีกสินคา้อุปโภคบริโภคซึ่งมีรูปแบบรา้นคา้ที่หลากหลายภายใตช้ื่อ 
Lotus’s และธุรกิจบรหิารพืน้ท่ีเช่าในศนูยก์ารคา้ในประเทศไทย  

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

ล าดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้นทีถื่อ 
สัดส่วนของ
สิทธิออกเสียง 

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

2  นายณรงค ์เจยีรวนนท ์ 1 รอ้ยละ <0.01 

3  นายศภุชยั เจยีรวนนท ์ 1 รอ้ยละ <0.01 

 รวม 513,750,005 รอ้ยละ 100.00 

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

ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1  นายสมพงษ์ รุง่นิรตัศิยั กรรมการ 

2  นายนรศิ ธรรมเกือ้กลู กรรมการ 

3  นายณฐัวฒัน ์ชณุหวฒุยิานนท ์ กรรมการ 

4  นางสาวสลิลลา สีหพนัธุ ์ กรรมการ 

5  นางอรกานดา อรรถวิภชัน ์ กรรมการ 

4.2.4. Lotuss Stores (Malaysia) Sdn. Bhd. ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของ CPRD 

(1) ลกัษณะโดยทั่วไปของกิจการ 

ชื่อบรษิัท Lotuss Stores (Malaysia) Sdn. Bhd.  

ประเภทธุรกิจ ธุรกิจรา้นคา้ปลีก 

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

เลขที่ทะเบียนนิติบคุคล 200001018812 (521419-K)  

วนัท่ีจดทะเบียนบรษิัท 24 กรกฎาคม 2543 
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ทนุจดทะเบียน ไม่มีขอ้มลู 

ทนุท่ีออกและช าระแลว้ 656,000,000 รงิกติมาเลเซยี โดยประกอบดว้ย 

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

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

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

(2) การประกอบธุรกิจของ Lotus MY 

Lotus MY ประกอบธุรกิจคา้ปลีกสินคา้อุปโภคบริโภคซึ่งมีรูปแบบรา้นคา้ที่หลากหลายภายใตช้ื่อ 
Lotus’s และธุรกิจบรหิารพืน้ท่ีเช่าในศนูยก์ารคา้ในประเทศมาเลเซีย 

(3) รายชื่อผูถื้อหุน้ของ Lotus MY ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564 

ล าดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้นทีถื่อ 
สัดส่วนของ
สิทธิออกเสียง 

1  C.P. Retail Development 
Company Limited 

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

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

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

รอ้ยละ 100.00 

(4) รายชื่อคณะกรรมการของ Lotus MY ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564 

ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1  นายณรงค ์เจยีรวนนท ์ กรรมการ 

2  นายนรศิ ธรรมเกือ้กลู กรรมการ 

3  นายปิยะวฒัน ์ฐิตะสทัธาวรกลุ กรรมการ 

4  นายณฐัวฒัน ์ชณุหวฒุยิานนท ์ กรรมการ 

5  Kenneth Chuan Jin Kiat กรรมการ 

6  Yong Yvonne กรรมการ 

7  Sushmita Jeni Paul กรรมการ 
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ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

8  Azliza Baizura Binti Azmel กรรมการ 

 

5 มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และเกณฑท์ีใ่ช้ในการก าหนดมูลค่ารวมของรายการและสิ่งตอบแทน 

มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทนส าหรบัธุรกรรมการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยเ์ก่ียวกับการโอนกิจการทัง้หมดของ 
CPRH มีมูลค่ารวม 87,179,628,900 บาท (โดยพิจารณาจากสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน CPRH  
ที่รอ้ยละ 40.00) โดย Makro จะออกหุ้นเพิ่มทุนใหม่ให้แก่ CPRH ในจ านวนไม่เกิน 5,010,323,500 หุ้น  
มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.5 บาท ในราคาเสนอขาย 43.50 บาทต่อหุน้ เพื่อเป็นการช าระค่าตอบแทนส าหรบั
ธุรกรรมการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยเ์ก่ียวกับการโอนกิจการทั้งหมดของ CPRH แทนการช าระดว้ยเงินสด 
(Payment in Kind) โดยเป็นมูลค่าที่เป็นไปตามการเจรจากันระหว่าง  Makro และ CPRH โดยอา้งอิงจาก 
การประเมินโดยวิธีคิดลดกระแสเงินสดและวิธีเปรียบเทียบกบัราคาตลาดกบับรษิัทท่ีประกอบธุรกิจใกลเ้คียง 

6 มูลค่าของสินทรัพยท์ีจ่ าหน่ายไป 

สินทรพัยท์ี่บริษัทฯ จ าหน่ายไปในธุรกรรมการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยเ์ก่ียวกับการโอนกิจการทั้งหมดของ 
CPRH มีมลูค่าประมาณ 87,179,628,900 บาท (โดยพิจารณาจากสดัส่วนการถือหุน้ของบริษัทฯ ใน CPRH 
ที่รอ้ยละ 40.00)  

7 ผลประโยชนท์ีค่าดว่าจะเกิดกับบริษัทฯ   

บรษิัทฯ เชื่อว่าธุรกรรมการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยเ์ก่ียวกบัการโอนกิจการทัง้หมดของ CPRH นีเ้ป็นการ 

(ก) เพิ่มความแข็งแกร่งใหก้บั Makro และส่งเสริมกลยทุธร์ะยะยาวของบรษิัทฯ เพื่อกา้วสู่การเป็นผูน้  า
ในอุตสาหกรรมคา้ปลีกคา้ส่งสินคา้อุปโภคบริโภคอันดับ 1 ในระดับภูมิภาคเอเชีย (ไม่นับรวม 
ญ่ีปุ่ น)(1) 

(ข) รบัรูผ้ลประโยชนท์ี่คาดว่าจะเพิ่มขึน้จากการควบรวมของ  Makro และ CPRD ทั้งจากการผสาน
จุดเด่นในแง่มมุต่าง ๆ  ของ Makro และกลุ่มโลตสัส ์อาทิ ความครอบคลมุของรูปแบบรา้นคา้ และ
การขยายขอบเขตการด าเนินธุรกิจในระดบัภมูิภาค  

(ค) เพิ่มสภาพคล่องของเงินลงทุนของบริษัทฯ จากเงินลงทุนในหุ้นของ CPRD (ผ่านการถือหุ้นใน 
CPRH) ที่ไม่มีสภาพคล่อง และไม่ไดเ้ป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยฯ์ มาเป็นเงิน
ลงทนุในหุน้ของ Makro ที่เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ที่มีสภาพคล่องในการซือ้
ขาย 

(ง) ช่วยยกระดบัอุตสาหกรรมคา้ปลีกคา้ส่งใหม้ีความทนัสมยัมากยิ่งขึน้ รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันกับบริษัทอีคอมเมิรซ์ หรือบริษัทเทคโนโลยีระดับสากลต่าง ๆ ที่เข้ามาแข่งขันใน
ประเทศไทยได ้โดยสามารถตอบสนองต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคที่เปล่ียนไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งพฤติกรรมการจับจ่ายของผู้บริโภคซึ่งไดม้ีการเปล่ียนแปลงในช่วงการแพร่ระบาดของ 
COVID-19 ทัง้ในระดบัประเทศและในระดบัภูมิภาค พรอ้มทัง้สรา้งประโยชนใ์หแ้ก่ผูม้ีส่วนไดเ้สีย
ในทุกภาคส่วน โดยการปรับโครงสรา้งภายในและการปรับโครงสรา้งทางธุรกิจเพื่อให้บรรลุ
วตัถปุระสงคท์ัง้หมดขา้งตน้ 
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ทัง้นี ้ภายหลงัธุรกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมดและธุรกรรมการจดัสรรหุน้เพื่อตอบแทนการรบัโอนกิจการ
ทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์ บริษัทฯ จะมีสัดส่วนการถือหุ้นโดยตรง และโดยอ้อม ใน Makro ประมาณรอ้ยละ 
65.97 ของสิทธิออกเสียงทัง้หมดใน Makro โดย Makro ถือหุน้เป็นสดัส่วนรอ้ยละ 99.99 ของสิทธิออกเสียง
ทัง้หมดใน CPRD ซึ่งสอดคลอ้งกับนโยบายและกลยุทธ์การลงทุนของบริษัทฯ โดยจะส่งเสริมให ้Makro ซึ่ง
เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีความแข็งแกร่งในการกา้วสู่การเป็นผูน้  าในธุรกิจคา้ปลีกคา้ส่งสินคา้อุปโภค
บรโิภคในระดบัภมูิภาค นอกจากนี ้โครงสรา้งการถือหุน้ใน Makro ภายหลงัการท าธุรกรรมการรบัโอนกิจการ
ทัง้หมดและธุรกรรมการจดัสรรหุน้เพื่อตอบแทนการรบัโอนกิจการทัง้หมดเสร็จสมบูรณ ์ที่มีผูถื้อหุน้รายใหญ่
อื่นร่วมลงทุนอยู่ดว้ย เป็นโครงสรา้งที่เหมาะสม เมื่อพิจารณาจากปัจจัยหลายประการ รวมถึงโครงสรา้ง
เงินทนุ (Capital Structure) ของบรษิัทฯ 

บริษัทฯ จึงเชื่อมั่นว่า การเขา้ท าธุรกรรมนีม้ีความเหมาะสม และเป็นไปเพื่อประโยชนท์ี่ดีที่สุดของบริษัทฯ  
อีกทั้ง บริษัทฯ มีสิทธิในฐานะผูถื้อหุน้ในการบริหารจัดการเงินลงทุนของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ที่
บรษิัทฯ มีอยู่ใน Makro อย่างอิสระ และในฐานะบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ บรษิัทฯ ยงัยึดมั่นใน
การปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกนั เป็นธรรม และค านึงถึงประโยชนต์่อบริษัทฯ และผูถื้อหุน้ทุก
รายเป็นส าคัญ โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการก ากับดูแลและควบคุมภายในที่ดี ซึ่งรวมถึงมาตรการการ
ด าเนินการเก่ียวกับการเข้าท ารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมาตรการในการดูแล
เก่ียวกับการท ารายการระหว่างกัน เช่น ในการอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชนท์ี่ตอ้ง
ไดร้บัการอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัท จะตอ้งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบใหเ้ป็นไป
ตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยเ์พื่อใหม้ั่นใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตสุมผลมีขอ้ตกลงที่มี
เงื่อนไขการคา้ทั่วไปเสมือนการท ารายการกับบุคคลภายนอก และเป็นไปเพื่อประโยชนส์ูงสุดของบริษัทฯ 
นอกจากนี ้กฎเกณฑท์ี่ใชบ้ังคับกับบริษัทจดทะเบียนยงัช่วยสนับสนุนใหเ้กิดความโปร่งใส และความเป็น
ธรรมในการเขา้ท ารายการที่เก่ียวโยงกันที่มีอยู่ในปัจจบุนั และที่อาจเกิดขึน้ในอนาคต ทัง้นี ้ผูท้ี่มีส่วนไดเ้สีย
จะไม่มีสิทธิออกเสียงทัง้ในฐานะกรรมการบรษิัทฯ และผูถื้อหุน้ในการเขา้ท ารายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชนข์า้งตน้ 

หมายเหต ุ  (1) อา้งอิงจากรายงานของยูโรมอนิเตอร ์(Euromonitor) ในแง่ของยอดขายในปี 2563 ในภมิูภาคเอเชีย (ไม่นบัรวม

ญ่ีปุ่ น) 

8 เงือ่นไขในการเข้าท ารายการ  

ธุรกรรมการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยเ์ก่ียวกับการโอนกิจการทัง้หมดของ CPRH นัน้ จะเกิดขึน้ต่อเมื่อเงื่อนไข
บังคับก่อน ตามที่ระบุไว้ในสัญญาโอนกิจการทั้งหมด รวมถึงข้อตกลงและเอกสารอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับ
ธุรกรรมดงักล่าวเสรจ็สมบรูณ ์โดยเงื่อนไขบงัคบัก่อนท่ีส าคญัสามารถสรุปไดด้งัต่อไปนี  ้ 

(ก) ที่ประชุมผูถื้อหุน้ของ Makro มีมติอนุมตัิธุรกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมดและธุรกรรมการจดัสรร
หุน้เพื่อตอบแทนการรบัโอนกิจการทัง้หมด รวมทัง้อนุมตัิเรื่องต่าง ๆ ที่จ  าเป็น และ/หรือ เก่ียวขอ้ง
กบัธุรกรรมดงักล่าว ตามกฎเกณฑต์่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

(ข) ที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ มีมติอนุมตัิธุรกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมดและธุรกรรมการจดัสรร
หุน้เพื่อตอบแทนการรบัโอนกิจการทัง้หมด และการโอนกิจการทั้งหมดของ CPRH รวมถึงอนุมตัิ
การเข้าท าสัญญาโอนกิจการทั้งหมด และเรื่องต่าง ๆ ที่จ  าเป็น และ/หรือ เก่ียวข้องกับธุรกรรม
ดงักล่าวตามกฎเกณฑต์่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 
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(ค) ที่ประชุมคณะกรรมการของ CPF CPM และ CPH มีมติอนุมตัิการโอนกิจการทัง้หมดของ CPRH 
รวมถึงอนมุตัิการเขา้ท าสญัญาโอนกิจการทัง้หมด และเรื่องต่าง ๆ ที่จ  าเป็น และ/หรือ เก่ียวขอ้งกบั
ธุรกรรมดงักล่าว ตามกฎเกณฑต์่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

(ง) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชมุผูถื้อหุน้ของ CPRH มีมติอนุมตัิการโอนกิจการทัง้หมด
ใหแ้ก่ Makro รวมถึงการเขา้ท าสญัญาโอนกิจการทัง้หมด และเอกสารอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจน
การด าเนินการอื่นใดเพื่อใหก้ารโอนกิจการทัง้หมดใหแ้ก่ Makro เสรจ็สมบรูณ ์

(จ) ณ วนัที่โอนกิจการทัง้หมด ไม่มีเหตุการณห์รือการกระท าใด ๆ เกิดขึน้ซึ่งอาจก่อใหเ้กิดผลกระทบ
ในทางลบอย่างมีนยัส าคญัต่อกิจการทัง้หมดของ CPRH กิจการของCPRD บริษัทในกลุ่มโลตัสส ์
และบริษัทย่อยที่ CPRH ถือหุ้นอยู่มากกว่ารอ้ยละ 50.00 ขึน้ไปทั้งทางตรงและอ้อม และ/หรือ 
กิจการของ Makro และไม่มีเหตกุารณใ์ด ๆ เกิดขึน้ซึ่งเป็นการขดัขวางการเขา้ท าธุรกรรมการรบัโอน
กิจการทัง้หมดและธุรกรรมการจดัสรรหุน้เพื่อตอบแทนการรบัโอนกิจการทัง้หมด 

(ฉ) ส านักงาน ก.ล.ต. อนุมัติการเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนใหแ้ก่ CPRH ซึ่งเป็นการเสนอขายแบบ
เฉพาะเจาะจงใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) 

(ช) Makro บรษิัทในกลุ่มของ Makro CPRH CPRD บรษิัทในกลุ่มโลตสัส ์และบรษิัทย่อยที่ CPRH ถือหุน้
อยู่มากกว่ารอ้ยละ 50.00 ขึน้ไปทั้งทางตรงและออ้ม ไดร้บัความยินยอม อนุญาต ตกลง หรือการ
ผ่อนผนัที่ตอ้งไดร้บัจากลกูคา้ คู่คา้ เจา้หนีท้างการเงิน หรือคู่สญัญาที่เป็นบุคคลภายนอกของ Makro 
บริษัทในกลุ่มของ Makro CPRH CPRD บริษัทในกลุ่มโลตัสส์ และบริษัทย่อยที่ CPRH ถือหุ้นอยู่
มากกว่ารอ้ยละ 50.00 ขึน้ไปทั้งทางตรงและอ้อม ส าหรับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและ
ธุรกรรมการจดัสรรหุน้เพื่อตอบแทนการรบัโอนกิจการทัง้หมด  

(ซ) เพื่อให ้CPRH สามารถโอนหุน้ใน CPRD ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทรพัยสิ์นของ CPRH ใหแ้ก่ Makro 
ตามสัญญาโอนกิจการทั้งหมดได ้Makro จะลงนามในหนังสือค า้ประกัน ตามแบบที่เจา้หนีข้อง 
CPRD และ Makro จะตกลงกัน โดยหนงัสือค า้ประกันดงักล่าวจะมีผลใชบ้งัคบัเมื่อ Makro ไดร้บั
โอนหุน้ของ CPRD มาจาก CPRH แลว้ 

ทัง้นี ้ตารางการด าเนินการของธุรกรรมทัง้หมดที่เก่ียวขอ้งมีดงันี ้ 

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลา 

1.  วนัประชมุคณะกรรมการบรษิัทฯ ครัง้ที่ 6/2564 31 สิงหาคม 2564 

2.  วนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้รว่มประชมุ
วิสามญัผูถื้อหุน้ (Record Date) 

15 กนัยายน 2564 

3.  วนัประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ 12 ตลุาคม 2564 

4.  ธุรกรรมการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยเ์ก่ียวกบัการ
โอนกิจการทัง้หมดของ CPRH 

1 ถึง 3 สปัดาห ์นบัจากวนัประชมุวิสามญัผู้
ถือหุน้ 

5.  การเสนอขายหุน้ใน Makro ของบรษิัทฯ ใหแ้ก่
ประชาชนทั่วไป (Public Offering) 

ภายหลงัธุรกรรมการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย์
เก่ียวกับการโอนกิจการทั้งหมดของ CPRH
เสร็จสมบูรณ์ และภายหลังจากที่  Makro 
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ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลา 

ไดร้ับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่
ประชาชนทั่ วไป (Public Offering) จาก
ส านักงาน ก.ล.ต. และแบบแสดงรายการ
ขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละหนงัสือชี ้
ชวน มีผลใชบ้งัคบัแลว้ 

หมายเหต:ุ ก าหนดการขา้งตน้อาจมีการเปล่ียนแปลงได ้

9 ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการตกลงเข้าท ารายการ  

ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทฯ ครัง้ที่ 6/2564 ซึ่งประชมุเมื่อวนัท่ี 31 สิงหาคม 2564 โดยไม่รวมกรรมการซึ่ง
เป็นบคุคลที่มีส่วนไดเ้สีย พิจารณาแลว้เห็นว่า การเขา้ท าธุรกรรมการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยเ์ก่ียวกบัการโอน
กิจการทัง้หมดของ CPRH นัน้ มีความเหมาะสม และเป็นไปเพื่อประโยชนส์งูสดุต่อบริษัทฯ และผูถื้อหุน้ของ
บริษัทฯ เป็นส าคัญ เนื่องจากการเข้าท ารายการดังกล่าวเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับ Makro และ 
CPRD ในการกา้วสู่การเป็นผูน้  าในธุรกิจคา้ปลีกคา้ส่งสินคา้อุปโภคบริโภค และขยายขอบเขตการด าเนิน
ธุรกิจในระดบัภูมิภาค และเสริมสรา้งความแข็งแกร่งทางธุรกิจจากประโยชนท์ี่คาดว่าจะไดร้บัจากการผสาน
จุดเด่นในแง่มมุต่าง ๆ ของ Makro และกลุ่มโลตสัส ์อาทิ ความครอบคลมุของรูปแบบรา้นคา้ นอกจากนี ้ยงั
ช่วยผสานประโยชนใ์นการด าเนินการร่วมกันใหม้ีประสิทธิภาพมากขึน้ และคาดว่าจะสรา้งประโยชน์ต่อ
บริษัทฯ และผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ในอนาคต โดยการปรบัโครงสรา้งภายในและการปรบัโครงสรา้งทางธุรกิจ
เพื่อใหบ้รรลวุตัถปุระสงคด์งักล่าว 

ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติอนุมตัิธุรกรรมการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยเ์ก่ียวกับการโอน
กิจการทั้งหมดของ CPRH และให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ 
ด าเนินการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยเ์ก่ียวกบัการโอนกิจการทัง้หมดของ CPRH ดงักล่าว 

10 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็น
ของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามข้อ 9 

คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการของบริษัทฯ ไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากความเห็นของที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ ในข้อ 9 นอกจากนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า เป็นรายการที่
สมเหตุสมผล โดยจะช่วยเสริมสรา้งความแข็งแกร่งใหก้ับกลุ่มบริษัทฯ ใหพ้รอ้มรองรบักับการขยายตัวทาง
ธุรกิจในอนาคต และมีการปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่เก่ียวขอ้ง พรอ้มทัง้รบัฟัง
ความคิดเห็นจากผู้บริหารที่รับผิดชอบในเรื่องนีแ้ลว้เห็นว่าฝ่ายจัดการไดด้  าเนินการตามขั้นตอนและวิธี
ปฏิบตัิต่างๆดว้ยความโปรง่ใสและเป็นประโยชนส์งูสดุต่อบรษิัทฯ 
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สารสนเทศเร่ืองการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยจ์ากการเสนอขายหุ้น 
ในบริษัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) ให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering)  

สารสนเทศตามบัญชี (1) 

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน)  (“บริษัทฯ”) ครั้งที่  6/2564 เมื่อวันที่   
31 สิงหาคม 2564 ไดม้ีมติอนมุตัิรายการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวเนื่องกบัการเสนอขายหุน้สามญัใน บรษิัท สยามแม็คโคร จ ากดั 
(มหาชน) (“Makro”) ต่อประชาชนทั่วไป (Public Offering) (ภายหลงัธุรกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมดเสร็จสมบรูณ)์ 
ดงัต่อไปนี ้และอนมุตัิใหน้ าเสนอต่อท่ีประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ เพื่อพิจารณาอนมุตัิต่อไป 

(1)  การเสนอขายหุ้นสามัญบางส่วนที่บริษัทฯ ถืออยู่ใน Makro ให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering)  
พรอ้มกับการออกและเสนอขายหุน้สามญัที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไป (Public Offering) ของ Makro ซึ่ง
เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ในจ านวนไม่เกิน 363,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็น
สดัส่วนไม่เกินรอ้ยละ 3.70 ของจ านวนหุน้สามญัที่ออกและจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ Makro ภายหลงัจาก
ธุรกรรมการจัดสรรหุน้เพื่อตอบแทนการรบัโอนกิจการทั้งหมด หรือคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินรอ้ยละ 3.25 ของ
จ านวนหุน้สามัญที่ออกและจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ Makro ภายหลังการออกและเสนอขายหุน้สามญั 
ที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปของ Makro (Public Offering) เสรจ็สิน้ (“หุ้นทีเ่สนอขายของบริษัทฯ”)  

อนึ่ง ในการเสนอขายหุน้สามญัต่อประชาชนทั่วไป (Public Offering) ในครัง้นี ้อาจมีการพิจารณาจดัสรรหุน้
สามัญบางส่วนเพื่อเสนอขายให้แก่ (ก) ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (ยกเ ว้นกลุ่ม CPG ตามแบบ 56-1  
ประจ าปี 2563 ของบริษัทฯ) (ข) ผูถื้อหุน้เดิมของ Makro (ยกเวน้บริษัทฯ และบริษัทย่อยของ บริษัทฯ) และ 
(ค) ผูถื้อหุน้เดิมของ CPF (ยกเวน้กลุ่ม CPG ตามแบบ 56-1 ประจ าปี 2563 ของ CPF) ทัง้นี ้บรษิัทฯ ขอสงวน
สิทธิใชดุ้ลพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่บคุคลใดหรือผูจ้องซือ้รายใด หาก
การเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะท าให้ หรืออาจเป็นผลให้มีหน้าที่ตามกฎหมาย
ต่างประเทศ นอกเหนือไปจากที่ตอ้งด าเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอ
ขายหลกัทรพัยข์องประเทศไทย หรือท าใหก้ารเสนอขายหุน้ไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ หรือเงื่อนไขที่
ก าหนดในการเสนอขายหรือจดัสรรหุน้ โดยจะมีการก าหนดรายละเอียดเก่ียวกบัสิทธิในการไดร้บัจดัสรรหุน้
ภายหลังจากที่ Makro ไดร้บัอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้สามัญใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) จาก
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(“ส านกังาน ก.ล.ต.”) และแบบแสดงรายการ
ขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละหนงัสือชีช้วน มีผลใชบ้งัคบัแลว้ ซึ่งบรษิัทฯ จะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบต่อไป 

(2)  การให้ยืมหุ้นสามัญที่บริษัทฯ ถืออยู่ใน Makro แก่ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน (Over-Allotment Agent) ส าหรับ
กระบวนการจดัสรรหุน้เกินกว่าจ านวนที่จดัจ าหน่าย (Over-Allotment) ในจ านวนไม่เกิน 340,500,000 หุน้ 
คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินรอ้ยละ 3.47 ของจ านวนหุ้นสามัญที่ออกและจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ Makro 
ภายหลงัจากธุรกรรมการจดัสรรหุน้เพื่อตอบแทนการรบัโอนกิจการทัง้หมดเสรจ็สิน้ หรือคิดเป็นสดัส่วนไม่เกิน
รอ้ยละ 3.05 ของจ านวนหุน้สามญัที่ออกและจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ Makro ภายหลงัการออกและเสนอ
ขายหุน้สามญัที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปของ Makro (Public Offering) เสรจ็สิน้ (“หุ้นทีใ่ห้ยืม”) และ  

(3) การให้สิทธิแก่ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน (Over-Allotment Agent) ในการซื ้อหุ้นสามัญที่บริษัทฯ ถืออยู่   
ในจ านวนไม่เกิน 340,500,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินรอ้ยละ 3.47 ของจ านวนหุ้นสามัญที่ออกและ
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ Makro ภายหลังจากธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการ
ทั้งหมดเสร็จสิน้ หรือคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินรอ้ยละ 3.05 ของจ านวนหุน้สามัญที่ออกและจ าหน่ายไดแ้ลว้



สิ่งทีส่่งมาด้วย 3 

 

2 

ทั้งหมดของ Makro ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปของ Makro 
(Public Offering) เสร็จสิน้ (“หุ้น Option”) เพื่อการส่งคืนหุน้ที่ผูจ้ดัหาหุน้ส่วนเกิน (Over-Allotment Agent) 
ยืมจากบริษัทฯ ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน อนัเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจดัสรรหุน้เกินกว่าจ านวนที่จัด
จ าหน่าย (Over-Allotment) ของการออกและเสนอขายหุน้สามญัต่อประชาชนทั่วไป  

(การเสนอขายหุ้นที่เสนอขายของบริษัทฯ การให้ยืมหุ้นที่ให้ยืมแก่ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน (Over-Allotment 
Agent) และการใหสิ้ทธิซือ้หุน้ Option แก่ผูจ้ัดหาหุน้ส่วนเกิน (Over-Allotment Agent) รวมเรียกว่า “ธุรกรรมการ
เสนอขายหุ้นของบริษัทฯ”) โดยในการเขา้ท าธุรกรรมการเสนอขายหุน้ของบริษัทฯ ไดม้ีการพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ  
ที่เก่ียวขอ้ง เช่น ความเหมาะสมของโครงสรา้งเงินทนุ (Capital Structure) และแผนการใชเ้งนิของบรษิทัฯ เป็นตน้ แลว้  

ทั้งนี ้ ในกรณีที่ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน (Over-Allotment Agent) ใช้สิทธิในการซือ้หุ้น Option ทั้งหมดจาก 
บริษัทฯ สดัส่วนการถือหุน้ใน Makro ของบริษัทฯ จะลดลงเหลือไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 51.63 ของจ านวนหุน้สามญัที่ออก
และจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ Makro ภายหลงัการออกและเสนอขายหุน้สามญัที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปของ 
Makro (Public Offering) เสรจ็สิน้ 

อนึ่ง ธุรกรรมการเสนอขายหุน้ของบริษัทฯ จะสามารถด าเนินการได้ต่อเมื่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุน้ของ 
Makro มีมติอนมุตัิธุรกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมดและธุรกรรมการจดัสรรหุน้เพื่อตอบแทนการรบัโอนกิจการทัง้หมด 
และอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public 
Offering) รวมทัง้อนุมตัิเรื่องต่าง ๆ ท่ีจ าเป็น และ/หรือ เก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมดงักล่าว นอกจากนี ้ธุรกรรมการเสนอขาย
หุน้ของบริษัทฯ จะด าเนินการภายหลงัธุรกรรมการรบัโอนกิจการและธุรกรรมการจดัสรรหุน้เพื่อตอบแทนการรับโอน
กิจการทัง้หมด (ตามที่ไดช้ีแ้จงในสารสนเทศ ในส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1) เสรจ็สมบรูณ ์ 

ทั้งนี ้ ธุรกรรมการเสนอขายหุ้นของบริษัทฯ เข้าข่ายเป็นรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่  1  
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีมีนยัส าคญัที่เขา้ข่าย
เป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์ลงวนัที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทัง้ที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนใน
การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่  29 ตุลาคม 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
(“ประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย”์) 

บริษัทฯ จึงขอเรียนแจ้งรายละเอียดของรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพยข์องบริษัทฯ เก่ียวกับการเขา้ท า
ธุรกรรมการเสนอขายหุน้ของบรษิัทฯ ดงักล่าว มีดงัต่อไปนี ้

1 วัน เดือน ปี ทีเ่กิดรายการ 

ภายหลงัธุรกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมด และธุรกรรมการจดัสรรหุน้เพื่อตอบแทนการรบัโอนกิจการทัง้หมด
เสร็จสมบูรณ ์และภายหลงัจากที่ Makro ไดร้บัอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้สามญัใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป (Public 
Offering) จากส านกังาน ก.ล.ต. และแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละหนงัสือชี ้ชวน มี
ผลใชบ้งัคบัแลว้ 

2 คู่กรณีทีเ่กี่ยวข้องและความสัมพันธก์ับบริษัทฯ 

ผูซ้ือ้: 1) ประชาชนเป็นการทั่วไป และ/หรือนกัลงทนุสถาบนั  

2) ผูถื้อหุน้เดิมของ (ก) Makro (ยกเวน้บริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ) (ข) บริษัทฯ 
(ยกเว้นกลุ่ม CPG ตามแบบ 56-1 ประจ าปี 2563 ของบริษัทฯ) และ (ค) บริษัท  
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เจริญโภคภัณฑอ์าหาร จ ากัด (มหาชน) (“CPF”) (ยกเวน้กลุ่ม CPG ตามแบบ 56-1 
ประจ าปี 2563 ของ CPF) (หากมี)  

3) ลูกคา้ ผู้จ  าหน่ายวัตถุดิบ หรือบุคคลที่สรา้งประโยชน์อื่นใด (ผู้มีอุปการคุณ) ของ 
Makro บรษิัทฯ CPM และ/หรือ CPH (หากมี) 

4) ผูล้งทนุหลกัโดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investors) (หากมี) 

ผูข้าย: บรษิัทฯ 

3 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและขนาดของรายการ 

3.1 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ  

บรษิัทฯ จะด าเนินการต่าง ๆ ที่เก่ียวเนื่องกบัการเสนอขายหุน้สามญัใน Makro ดงัต่อไปนี ้ 

(1) บรษิัทฯ จะด าเนินการเสนอขายหุน้สามญับางส่วนที่บรษิัทฯ ถืออยู่ใน Makro ใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป 
(Public Offering) พรอ้มกันกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป 
(Public Offering) ของ Makro ในจ านวนไม่เกิน 363,200,000 หุ้น ซึ่งมูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 0.50 
บาท คิดสัดส่วนไม่เกินรอ้ยละ 3.70 ของจ านวนหุน้สามญัที่ออกและจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ 
Makro ภายหลงัจากธุรกรรมการจดัสรรหุน้เพื่อตอบแทนการรบัโอนกิจการทั้งหมดเสรจ็สิน้ หรือคิด
เป็นสดัส่วนไม่เกินรอ้ยละ 3.25 ของจ านวนหุน้สามญัที่ออกและจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ Makro 
ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปของ Makro (Public 
Offering) เสรจ็สิน้  

ทัง้นี ้Makro จะมีการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวนไม่เกนิ 6,372,323,500 หุน้ มลูค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้
ละ 0.50 บาท โดยแบ่งเป็น (ก) จ านวนไม่เกิน 5,010,323,500 หุน้ มูลค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 
บาท ใหแ้ก่ บรษิัท ซี.พี. รีเทล โฮลดิง้ จ ากดั (“CPRH”) เพื่อช าระเป็นค่าตอบแทนการรบัโอนกิจการ
ทัง้หมด แทนการช าระดว้ยเงินสด (Payment in Kind) และ (ข) จ านวนไม่เกิน 1,362,000,000 หุน้ 
มลูค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) 

(2) บริษัทฯ จะให้ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน (Over-Allotment Agent) ยืมหุ้นสามัญที่บริษัทฯ ถืออยู่ใน 
Makro ในจ านวนไม่เกิน 340,500,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินรอ้ยละ 3.47 ของจ านวนหุ้น
สามญัที่ออกและจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ Makro ภายหลงัจากธุรกรรมการจดัสรรหุน้เพื่อตอบ
แทนการรับโอนกิจการทั้งหมดเสร็จสิน้ หรือคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินรอ้ยละ 3.05 ของจ านวนหุ้น
สามญัที่ออกและจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ Makro ภายหลงัการออกและเสนอขายหุน้สามัญที่
ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปของ Makro (Public Offering) เสร็จสิน้ ส าหรบักระบวนการจดัสรรหุน้
เกินกว่าจ านวนที่จดัจ าหน่าย (Over-Allotment) และ 

(3) บริษัทฯ จะใหสิ้ทธิแก่ผูจ้ดัหาหุน้ส่วนเกิน (Over-Allotment Agent) ซือ้หุน้สามญัที่บริษัทฯ ถืออยู่
ใน Makro ในจ านวนไม่เกิน 340,500,000 หุน้ คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินรอ้ยละ 3.47 ของจ านวนหุน้
สามญัที่ออกและจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ Makro ภายหลงัจากธุรกรรมการจดัสรรหุน้เพื่อตอบ
แทนการรับโอนกิจการทั้งหมดเสร็จสิน้ หรือคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินรอ้ยละ 3.05 ของจ านวนหุ้น
สามญัที่ออกและจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ Makro ภายหลงัการออกและเสนอขายหุน้สามัญที่
ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปของ Makro (Public Offering) เสร็จสิน้ เพื่อส่งคืนหุน้ท่ีผูจ้ดัหาหุน้ส่วน
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เกิน (Over-Allotment Agent) ยืมจากบริษัทฯ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน อันเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการจดัสรรหุน้เกินกว่าจ านวนท่ีจดัจ าหน่าย (Over-Allotment) ของการออกและเสนอขาย
หุน้สามญัต่อประชาชนทั่วไป 

ทัง้นี ้ในกรณีที่ผูจ้ดัหาหุน้ส่วนเกิน (Over-Allotment Agent) ใชสิ้ทธิในการซือ้หุน้ Option ทัง้หมด
จากบริษัทฯ สดัส่วนการถือหุน้ใน Makro ของบริษัทฯ จะลดลงเหลือไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 51.63 ของ
จ านวนหุน้สามญัที่ออกและจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ Makro ภายหลงัการออกและเสนอขายหุน้
สามญัที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปของ Makro (Public Offering) เสรจ็สิน้ 

3.2 ขนาดรายการและการค านวณขนาดรายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์

ธุรกรรมการเสนอขายหุน้ของบริษัทฯ เขา้ข่ายเป็นรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์ซึ่งเมื่อค านวณมลูค่าของ
ขนาดรายการ ตามเกณฑม์ลูค่าสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิ (NTA) พบว่ามีมลูค่าของรายการสงูสดุเท่ากบัรอ้ยละ 
15.93 ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ซึ่งสอบทานแล้วโดยผู้สอบบัญชี ส าหรับงวดหกเดือนสิน้สุด  
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ทั้งนี ้เมื่อพิจารณารวมกับธุรกรรมการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพยเ์ก่ียวกับการโอน
กิจการทั้งหมดของ CPRH ตามที่ไดช้ีแ้จงในสารสนเทศ ในส่ิงที่ส่งมาดว้ย 2 และรายการจ าหน่ายไปซึ่ง
สิ น ท รั พ ย์ ข อ ง บ ริ ษั ท ฯ  แ ล ะ / ห รื อ  บ ริ ษั ท ย่ อ ย ข อ ง บ ริ ษั ท ฯ  ใ น ร อ บ ห ก เ ดื อ น ที่ ผ่ า น ม า  
เป็นผลใหมู้ลค่าของรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่าสินทรพัยท์ี่มีตัวตนสุทธิ (NTA) เท่ากับรอ้ยละ 109.06  
จึงถือเป็นรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยป์ระเภทท่ี 1 ตามประกาศรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์
โดยมีรายละเอียดการค านวณขนาดรายการดงัต่อไปนี ้ 

ข้อมูลการเงนิทีใ่ช้ในการค านวณขนาดรายการ 
 หน่วย : ล้านบาท 

 บริษัทฯ Makro CPRH CPRD 

ข้อมูลทางการเงนิ 
งบการเงนิรวม  
สิน้สุดวนัที ่30 
มิถุนายน 2564 

งบการเงนิรวม  
สิน้สุดวนัที ่30 
มิถุนายน 2564 

งบการเงนิเฉพาะ
กิจการสิน้สุดวนัที ่
31 ธนัวาคม 2563 

ข้อมูลทางการเงนิ
รวมเสมือน 
สิน้สุดวนัที ่ 

31 ธนัวาคม 2563 

สินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิ(1) 
(NTA)  

85,826 17,565 199,479  

สินทรพัยร์วม 513,087 70,131   
ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ 12,359(2) 6,723(2)  1,778 

หมายเหต:ุ (1) สินทรพัยท่ี์มีตวัตนสทุธิค านวณโดยใชส้ินทรพัยร์วม หกัดว้ยสินทรพัยท่ี์ไม่มีตวัตนท่ีเกี่ยวขอ้ง หนีส้ินรวม และส่วนของผูถ้ือหุน้ส่วนนอ้ย  
 (2) ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิส่วนท่ีเป็นของผูถ้ือหุน้ของบริษัทฯ ยอ้นหลงั 12 เดือน  
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ตารางเกณฑท์ีใ่ช้ในการค านวณขนาดรายการจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยส์ิน 
หน่วย : ล้านบาท (ยกเวน้ก าหนดเป็นอย่างอืน่) 

เกณฑท์ีใ่ช้ในการ
ค านวณ 

หลักเกณฑก์ารค านวณ 
การจ าหน่ายไปซึ่งหุ้นทีบ่ริษัทฯ 

ถืออยู่ใน Makro 

รวมขนาด
ธุรกรรม  
(ร้อยละ) 

1. เกณฑม์ลูค่า
สินทรพัยท์ี่มีตวัตน
สทุธิ (NTA) 

((NTA ของบริษัทท่ีจะจ าหน่าย x สดัส่วนท่ีจะจ าหน่าย) x 100) 

(NTA ของบริษัทจดทะเบียน) 

(((17,565+199,479)x6.30%)x 100) 

85,826  

15.93 

2. เกณฑก์ าไรสทุธิ
จากการด าเนินงาน 

 
(((6,723+1,778)x6.30%)x100) 

12,359  

4.33 

3. เกณฑม์ลูค่า
รวมของสิ่งตอบ
แทน 

(มลูค่ารายการท่ีจ าหน่าย x 100) 

สินทรพัยร์วมของบริษัทจดทะเบียน 

((703.7 x 39.52(1)) x 100) 

513,087  

5.42 

4. เกณฑม์ลูค่าหุน้
ที่บริษัทออกเพ่ือ
ช าระสินทรพัย ์

- - - 

หมายเหต:ุ     (1) มูลค่ารายการท่ีจ าหน่ายไปต่อหุน้ ค านวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนักของหุน้สามัญของ Makro ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงั 15 
วันท าการติดต่อกนัก่อนวนัท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติ คือ ระหว่างวนัท่ี 9 ถึง 30 สิงหาคม 2564 ซึ่งมีราคาเท่ากบั 39.52 บาทต่อหุน้ 
(ขอ้มลูจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) 

4 รายละเอียดของสินทรัพยท์ีจ่ าหน่ายไป 

หุ้นสามัญรวมจ านวน 703,700,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 6.30 ของจ านวนหุ้นสามัญที่ออกและ
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ Makro ภายหลงัออกและเสนอขายหุน้สามญัที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปของ 
Makro (Public Offering) เสร็จสิ ้น ซึ่ งประกอบด้วย (1)  หุ้นที่ เสนอขายของบริษัทฯ จ านวนไม่ เกิน 
363,200,000 หุน้ และ (2) หุน้ Option จ านวนไม่เกิน 340,500,000 หุน้  

4.1 ข้อมูลทั่วไปของ Makro 

(1) ลกัษณะโดยทั่วไปของกิจการ 

ชื่อบรษิัท บรษิัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน)  

ประเภทธุรกิจ ธุรกิจคา้ส่งสินคา้อปุโภคบรโิภค 

ที่ตัง้ส านกังาน 1468 ถนนพฒันาการ แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร 

เลขที่ทะเบียนนิติบคุคล 0107537000521 

วนัท่ีจดทะเบียนบรษิัท 11 กมุภาพนัธ ์2537 

ทนุจดทะเบียน  
ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564 

2,400,000,000 บาท 

ทนุท่ีออกและช าระแลว้ ณ 
วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564 

2,400,000,000 บาท 

((ก าไรสทุธิจากการด าเนินงานของบริษัทที่จะจ าหน่าย x สดัส่วนที่จ  าหน่าย) x 100) 

ก าไรสทุธิจากการด าเนินงานของบรษิัทจดทะเบียน 
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(2) การประกอบธุรกิจของ Makro 

Makro ประกอบธุรกิจศูนยจ์ าหน่ายสินค้าแบบช าระเงินสดและบริการตนเอง (cash & carry) 
ภายใตช้ื่อ "แม็คโคร" เพื่อจ าหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค และยงัประกอบธุรกิจน าเขา้ ส่งออก และ
จ าหน่ายสินคา้อาหารแช่แข็งและแช่เย็น พรอ้มบรกิารดา้นจดัเก็บและจดัส่ง 

(3) รายชื่อผูถื้อหุน้ 10 รายแรกของ Makro ณ วนัท่ี 15 มีนาคม 2564  

ล าดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้นทีถื่อ 
สัดส่วนของ
สิทธิออก
เสียง 

1  บรษิัท สยามแม็คโคร โฮลดิง้ (ประเทศไทย) 
จ ากดั(1) 

2,640,302,800 55.01 

2  CPALL  1,827,598,700 38.07 

3  กองทนุเปิด บวัหลวงหุน้ระยะยาว 38,441,700 0.8 

4  นาย ปรญิญา เธียรวร 34,300,000 0.71 

5  บรษิัท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จ ากดั 18,879,397 0.39 

6  กองทนุเปิด บวัหลวงหุน้ระยะยาว 75/25 17,106,100 0.36 

7  กองทนุเปิด บวัหลวงเฟล็กซเิบิล้เพื่อการเลีย้งชีพ 11,310,300 0.24 

8  กองทนุเปิด บวัหลวงตราสารทนุเพื่อการเลีย้งชีพ 8,302,900 0.17 

9  SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) 
NOMINEES LIMITED 

7,107,958 0.15 

10  กองทนุเปิด บวัหลวงปัจจยั 4 หุน้ระยะยาวปันผล 6,287,300 0.13 

 รวม 4,609,637,155 96.03 

หมายเหต:ุ (1) บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิง้ (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นบริษัทย่อยทางออ้มรอ้ยละ 99.99 ของบริษัทฯ 
บริษัทฯ มีสดัส่วนการถือหุน้ใน Makro รวมกนัรอ้ยละ 93.08 ของหุน้ท่ีออกและเรียกช าระแลว้ทัง้หมดของ 
Makro 

ทัง้นี ้รายชื่อผูถื้อหุน้ภายหลงัธุรกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมด และธุรกรรมการจดัสรรหุน้เพื่อตอบ
แทนการรบัโอนกิจการทัง้หมด และก่อนการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยข์อง CPM และ CPH ปรากฎ
ตามรายละเอียดดงัต่อไปนี ้ 

ล าดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้นทีถื่อ 

สัดส่วนของ
สิทธิออก
เสียง 

(ร้อยละ) 

1  CPALL 3,831,728,100 39.06 
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ล าดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้นทีถื่อ 

สัดส่วนของ
สิทธิออก
เสียง 

(ร้อยละ) 

2  บรษิัท สยามแม็คโคร โฮลดิง้ (ประเทศไทย) จ ากดั 2,640,302,800 26.91 

3  CPH 2,004,129,400 20.43 

4  CPM 1,002,064,700 10.21 

5  ผูถื้อหุน้รายย่อย 332,098,500 3.39 

 รวม 9,810,323,500 100.00 

(4) รายชื่อคณะกรรมการของ Makro ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564 

ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1  นายศภุชยั เจยีรวนนท ์ กรรมการ 

2  นายก่อศกัดิ์ ไชยรศัมีศกัดิ ์ กรรมการ 

3  นางสชุาดา อิทธิจารุกลุ กรรมการ 

4  นายอ ารุง สรรพสิทธ์ิวงศ ์ กรรมการ 

5  นายปิยะวฒัน ์ฐิตะสทัธาวรกลุ กรรมการ 

6  นายพิทยา เจยีรวิสิฐกลุ กรรมการ 

7  นายอดเิรก ศรีประทกัษ ์ กรรมการ 

8  นายประเสรฐิ จารุพนิช กรรมการ 

9  นายณรงค ์เจยีรวนนท ์ กรรมการ 

10  นางเสาวลกัษณ ์ถิฐาพนัธ ์ กรรมการ 

11  นายโชติ โภควนชิ กรรมการอิสระ 

12  นายเรวตั ฉ ่าเฉลิม กรรมการอิสระ 

13  นางกรรณิการ ์งามโสภี กรรมการอิสระ 

14  นายจกัร บญุ-หลง กรรมการอิสระ 

15  นายประสพสขุ บญุเดช กรรมการอิสระ 

 

ภายหลังธุรกรรมการรบัโอนกิจการทั้งหมด และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการรับโอน
กิจการทั้งหมด คาดว่าคณะกรรมการของ Makro จะไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ 
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(เปล่ียนแปลงไม่เกินกึ่งหนึ่ง) ทั้งนี ้ ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงคาดว่า Makro จะมีการแจ้ง
รายละเอียดใหผู้ถื้อหุน้ของ Makro ทราบต่อไป 

(5) สรุปฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน  

ขอ้มูลทางการเงินที่ส  าคญัของ Makro ส าหรบัปีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 
และส าหรบังวดหกเดือนสิน้สุด วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ตามงบการเงินรวมของ Makro ซึ่งสอบ
ทานแลว้โดยผูส้อบบญัชี สามารถสรุปไดด้งันี ้

หน่วย: ล้านบาท 
ระยะเวลา

สิน้สุดวนัที ่31 
ธันวาคม 2561 

ระยะเวลา
สิน้สุดวนัที ่31 
ธันวาคม 2562 

ระยะเวลา
สิน้สุดวนัที ่31 
ธันวาคม 2563 

ระยะเวลา
สิน้สุดวนัที ่30 
มิถุนายน 2564 

งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ 

รวมรายได(้1) 192,930.09 210,627.04 218,760.19 111,052.81 

รวมคา่ใชจ้า่ย(2) 185,120.27 202,422.55 209,803.69 106,981.01 

ก าไรขัน้ตน้(3) 18,943.85 21,167.71 22,123.90 10,702.92 

ก าไรสทุธิ(4) 5,941.99 6,244.59 6,562.67 3,020.86 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

รวมสินทรพัย ์ 62,065.26 62,641.33 74,034.15 70,130.98 

รวมหนีสิ้น 42,808.63 41,906.96 51,323.64 47,274.21 

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 19,256.63 20,734.37 22,710.52 22,856.77 

หมายเหต ุ (1) รายไดร้วม ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการขายสินคา้ รายไดจ้ากการใหบ้ริการ และรายไดอ้ื่น 
(2) ค่าใชจ้่ายรวม ประกอบดว้ย ตน้ทนุขายสินคา้ ตน้ทนุในการจดัจ าหน่าย และค่าใชจ้่ายในการบริหาร 
(3) ก าไรขัน้ตน้ คิดจากรายไดจ้ากการขายสินคา้ หกัดว้ยตน้ทนุขายสินคา้ 
(4) ก าไรสทุธิ ส่วนท่ีเป็นของผูถ้ือหุน้ของ Makro 

5 มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และเกณฑท์ีใ่ช้ในการก าหนดมูลค่ารวมของรายการและสิ่งตอบแทน 

มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทนส าหรบัธุรกรรมการเสนอขายหุน้ของบริษัทฯ จะเป็นไปตามราคาเสนอขายหุน้
สามญัเพิ่มทนุและหุน้สามญัเดิมของ Makro ที่จะเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป (Public Offering) ซึ่งปัจจบุนั
ยังไม่มีก าหนดราคาเสนอขายหุน้แต่อย่างใด โดยการก าหนดราคาเสนอขายจะกระท าผ่านกระบวนการที่ 
เปิดใหผู้ล้งทุนสถาบนัแสดงความประสงคท์ี่จะซือ้หุน้ของ Makro ณ ระดบัราคาที่ตอ้งการ (Book building) 
ซึ่งผ่านการส ารวจโดยบรษิัทหลกัทรพัยห์รือวิธีอื่น ๆ ตามความเหมาะสม 

6 มูลค่าของสินทรัพยท์ีจ่ าหน่ายไป 

สินทรพัยท์ี่จ  าหน่ายไป ไดแ้ก่ หุน้สามญับางส่วนที่บรษิัทฯ ถืออยู่ใน Makro โดยบรษิัทฯ จะไดร้บัส่ิงตอบแทน
เป็นเงินสดจากนักลงทุน ซึ่ งในปัจจุบันยังไม่มีการก าหนดราคาเสนอ ขายหุ้นต่อประชาชนทั่ วไป  
(Public Offering) โดยการก าหนดราคาเสนอขายจะกระท าผ่านกระบวนการที่เปิดใหผู้ล้งทุนสถาบนัแสดง
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ความประสงคท์ี่จะซือ้หุน้ของ Makro ณ ระดบัราคาที่ตอ้งการ (Book Building) ซึ่งผ่านการส ารวจโดยบรษิัท
หลกัทรพัยห์รือวิธีอื่น ๆ ตามความเหมาะสม  

7 ผลประโยชนท์ีค่าดว่าจะเกิดกับบริษัทฯ  

บริษัทฯ เชื่อว่าธุรกรรมการเสนอขายหุน้ของบริษัทฯ ครัง้นี ้จะช่วยใหบ้ริษัทฯ ไดร้บัประโยชนท์ัง้ทางตรงและ
ทางออ้ม ดงันี ้

(1) ธุรกรรมการเสนอขายหุน้ของบริษัทฯ จะท าใหบ้ริษัทฯ ไดเ้งินจากการระดมทุน ที่จะสรา้งความ
แข็งแกร่งของฐานะทางการเงินของบริษัทฯ โดยสามารถน าไปใชใ้นการช าระเงินกูย้ืม การขยาย
ธุรกิจ และใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนของบรษิัทฯ ที่สอดคลอ้งกบัแผนธุรกิจต่าง ๆ ของบรษิัทฯ ได ้

(2) ธุ รกรรมการ เสนอขายหุ้นของบริษัทฯ  และหุ้นสามัญเพิ่ มทุนให้แก่ประชาชนทั่ ว ไป  
(Public Offering) ของ Makro ในคราวนี ้จะช่วยเพิ่มการกระจายการถือหุน้โดยผูถื้อหุน้รายย่อย 
(Free Float) ของ Makro ใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑก์ารด ารงสถานะของบรษิัทท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และท าใหส้ภาพคล่องการซือ้ขายหุน้สามญัของ Makro เพิ่มมากขึน้ ซึ่ง
จะช่วยใหร้าคาหุน้สะทอ้นอปุสงคแ์ละอปุทานของนกัลงทุนในตลาดไดด้ียิ่งขึน้ 

(3) บริษัทฯ ยงัสามารถรบัรูม้ลูค่าที่แทจ้ริงของเงินลงทนุในบรษิัทในกลุ่มโลตสัส ์ซึ่งในปัจจุบนั บริษัทฯ 
ลงทุนผ่านการถือหุน้ใน CPRH โดยจะสะทอ้นในมลูค่าหุน้สามญัของ Makro ภายหลงัการรบัโอน
กิจการทัง้หมดของ CPRH ซึ่งรวมถึงธุรกิจในกลุ่มโลตสัส ์อนึ่ง ราคาเสนอขายหุน้สามญัของ Makro 
ที่จะเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป (Public Offering) จะเป็นราคาที่ก าหนดจากความตอ้งการซือ้
หลกัทรพัยข์องผูล้งทนุสถาบนั (Book building)   

8 เงือ่นไขในการเข้าท ารายการ  

(ก) ที่ประชุมผูถื้อหุน้ของ Makro มีมติอนุมตัิให ้Makro ด าเนินการออกและเสนอขายหุน้เพิ่มทุนใหแ้ก่
ประชาชนทั่วไป (Public Offering) และมติอนมุตัิธุรกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมดและธุรกรรมการ
จดัสรรหุน้เพื่อตอบแทนการรบัโอนกิจการทัง้หมด 

(ข) Makro ด าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทนุจดทะเบียนต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

(ค) ธุรกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมดและธุรกรรมการจดัสรรหุน้เพื่อตอบแทนการรบัโอนกิจการทัง้หมด
เสรจ็สมบรูณ ์ 

(ง) Makro ไดร้บัอนุญาตจากส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ใหเ้สนอ
ขายหุน้เพิ่มทนุใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering)  

9 ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการตกลงเข้าท ารายการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า การเขา้ท ารายการในครัง้นีเ้ป็นการท ารายการที่สมเหตุสมผลต่อ  
บริษัทฯ โดยจะช่วยเสริมสรา้งความแข็งแกร่งของกลุ่มบริษัทฯ ใหพ้รอ้มรองรบัการขยายตัวในอนาคตของ
โครงการต่าง ๆ เพื่อขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต พรอ้มทั้งช่วยเพิ่มการกระจายการถือหุน้ใหแ้ก ่
ผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) เป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 15.00 ของทุนช าระแล้วของ Makro ให้
สอดคลอ้งกบัเกณฑก์ารด ารงสถานะของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และท าให้
สภาพคล่องการซือ้ขายหุน้สามัญของ Makro เพิ่มมากขึน้ ทั้งนี ้การเข้าท าธุรกรรมการเสนอขายหุน้ของ
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บริษัทฯ ไดม้ีการพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น ความเหมาะสมของโครงสรา้งเงินทุน (Capital 
Structure) และแผนการใชเ้งินของบรษิัทฯ เป็นตน้ แลว้ 

10 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็น
ของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามข้อ 9 

คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการของบริษัทฯ ไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากความเห็นของที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ ในข้อ 9 นอกจากนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า เป็นรายการที่
สมเหตุสมผล โดยจะช่วยเสริมสรา้งความแข็งแกร่งใหก้ับกลุ่มบริษัทฯ ใหพ้รอ้มรองรบักับการขยายตวัทาง
ธุรกิจในอนาคต เพิ่มการกระจายการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นรายย่อย และมีการปฏิบัติตามข้อก าหนดของ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่เก่ียวขอ้ง พรอ้มทัง้รบัฟังความคิดเห็นจากผูบ้รหิารท่ีรบัผิดชอบในเรื่องนีแ้ลว้
เห็นว่าฝ่ายจดัการไดด้  าเนินการตามขัน้ตอนและวิธิปฏิบตัิต่างๆ ดว้ยความโปรง่ใสและเป็นประโยชนส์งูสดุตอ่
บรษิัทฯ 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ1 

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

CPRD เป็นผูป้ระกอบการชัน้น าในธุรกิจคา้ปลีกสินคา้อุปโภคบริโภคซึ่งมีรูปแบบรา้นคา้ที่หลากหลาย และมี
ธุรกิจบริหารพืน้ที่เช่าในศูนยก์ารคา้ในประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย ส าหรบัในประเทศไทย CPRD ด าเนินธุรกิจ
หลักผ่านบริษัทย่อยคือ Ek-Chai โดย CPRD เป็นผู้น าในธุรกิจค้าปลีกที่มีช่องทางจัดจ าหน่ายหลายรูปแบบเมื่อ
พิจารณาทัง้ในดา้นพืน้ท่ีรา้นคา้และส่วนแบ่งการตลาด โดย ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564 CPRD มีรา้นคา้ปลีกจ านวน 
2,094 แห่งทั่วประเทศไทย ประกอบดว้ยรา้นไฮเปอรม์ารเ์ก็ต 219 แห่ง ซูเปอรม์ารเ์ก็ต 196 แห่ง และมินิซูเปอรม์ารเ์ก็ต 
1,679 แห่ง โดย CPRD ไดว้างรากฐานธุรกิจคา้ปลีกในประเทศไทยอย่างมั่นคงดว้ยระบบห่วงโซ่อุปทาน (supply 
chain) ภายในประเทศที่แข็งแกร่ง และระบบการกระจายสินคา้และเครือข่ายงานดา้นโลจิสติกส์ (distribution and 
logistics network) ที่มีประสิทธิภาพ ทัง้นี ้CPRD ยงัมีความแข็งแกร่งของคุณค่าของตราสินคา้ (brand equity) และ
แผนการลงทนุในโครงการเชิงกลยทุธท์ี่ส  าคญัต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องอีกดว้ย 

นอกจากนี ้CPRD ยงัเป็นผูน้  าในธุรกิจบริหารพืน้ที่เช่าในศูนยก์ารคา้ในประเทศไทยเมื่อพิจารณาจากจ านวน
ศนูยก์ารคา้ ผ่านการด าเนินงานของบรษิัทย่อยคือ Ek-Chai โดย ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564 ธุรกิจบรหิารพืน้ท่ีเช่าใน
ศนูยก์ารคา้ของ CPRD ในประเทศไทยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

• การบริหารพืน้ที่เช่าในศูนยก์ารคา้ 196 แห่ง (ไม่รวมศูนยก์ารคา้ที่มีการลงทุนโดย กองทุนรวม LPF จ านวน 
23 แห่งดังที่จะถูกกล่าวถึงด้านล่างนี ้) ซึ่งมีพื ้นที่ให้เช่าสุทธิถาวร (permanent net lettable area) รวม
ประมาณ 715,000 ตร.ม. โดยมีรา้นไฮเปอรม์ารเ์ก็ตของ CPRD เป็นรา้นคา้หลัก โดยในจ านวนศูนยก์ารคา้
ทัง้หมด CPRD ถือกรรมสิทธ์ิในท่ีดินและส่ิงปลกูสรา้งท่ีเป็นท่ีตัง้ของศนูยก์ารคา้จ านวน 61 แห่ง (freehold)   

• อตัราการเช่าพืน้ที่ (occupancy rate) ของศูนยก์ารคา้อยู่ที่ประมาณรอ้ยละ 90 โดยค านวณจากพืน้ที่ใหเ้ช่า
สทุธิถาวร (permanent net lettable area) และ 

• CPRD ถือหน่วยลงทุนรอ้ยละ 25 ในกองทุนรวม LPF ผ่านบริษัทย่อย Ek-Chai ซึ่งลงทุนในศูนยก์ารคา้ 23 
แห่งทั่วประเทศไทย ซึ่งมีพืน้ท่ีใหเ้ช่าสทุธิถาวร (permanent net lettable area) รวมประมาณ 337,000 ตร.ม.  

นอกจากนี ้CPRD ยงัเป็นผูป้ระกอบการชัน้น าในธุรกิจรา้นคา้ปลีกและธุรกิจบริหารพืน้ที่เช่าในศูนยก์ารคา้ใน
ประเทศมาเลเซียผ่านทางบริษัทย่อยคือ Lotus MY โดย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 CPRD มีรา้นไฮเปอรม์ารเ์ก็ต 
46 แห่ง และซูเปอรม์ารเ์ก็ต 16 แห่งในคาบสมทุรมาเลเซีย (Peninsula Malaysia) ทั้งนี ้ธุรกิจคา้ปลีกของ CPRD ใน
ประเทศมาเลเซียมีระบบห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) ที่มั่นคง และระบบการกระจายสินคา้และเครือข่ายงานดา้น 
โลจิสติกส ์(distribution and logistics network) ที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงความแข็งแกรง่ของคณุคา่ตราสินคา้ (brand 
equity) และมีแผนการลงทนุในโครงการเชิงกลยทุธท์ี่ส  าคญัต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกบัธุรกิจคา้ปลีกของ  CPRD 
ในประเทศไทย 

 
1 เนื่องจากตวัเลขที่น าเสนอในเอกสารฉบบันีอ้าจมีการปัดเศษ (rounding) ผลรวมของตวัเลขแต่ละรายการอาจมีค่าไม่เท่ากบัผลรวมที่ปรากฎ

ในเอกสารฉบบันี ้  
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ณ วันที่  28 กุมภาพันธ์ 2564 ธุรกิจบริหารพื ้นที่ เช่าในศูนย์การค้าของ CPRD ในประเทศมาเลเซีย
ประกอบดว้ย 

• การบรหิารพืน้ท่ีเช่าในศนูยก์ารคา้ 57 แห่ง คิดเป็นพืน้ท่ีใหเ้ช่าสทุธิถาวร (permanent net lettable area) รวม
ประมาณ 296,000 ตร.ม. โดยในจ านวนศูนยก์ารคา้ทัง้หมด CPRD ถือกรรมสิทธ์ิ (freehold) หรือมีสิทธิการ
เช่าจากรฐับาลมาเลเซีย (leasehold)2 จ านวน 40 แห่ง และ 

• อัตราการเช่าพืน้ที่  (occupancy rate) อยู่ที่ประมาณรอ้ยละ 92 โดยค านวณจากพืน้ที่ให้เช่าสุทธิถาวร 
(permanent net lettable area)  

ส าหรับปีสิน้สุด และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยอ้างอิงจากข้อมูลทางการเงินเสมือน (pro forma 
financial information) CPRD มีรายไดจ้ากการขายจ านวน 197,460 ลา้นบาท รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและใหบ้ริการ
จ านวน 11,188 ลา้นบาท และสินทรพัยร์วมจ านวน 406,640 ลา้นบาท3   

การพัฒนาการทีผ่่านมา  

การเขา้ซือ้ทรพัย์สนิจาก CPFT   

• เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 CPRD ไดเ้ขา้ท าสัญญากับบริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิง้ จ ากัด (“CPFT”) ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยทางออ้มของ CPF ผ่านบริษัทย่อย Ek-Chai เพื่อซือ้ทรพัยสิ์นบางส่วน รวมถึงอุปกรณใ์นการจดั
จ าหน่าย ระบบงานอิเล็กทรอนิกส ์ทรพัยสิ์นและขอ้มลูอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง โดย CPRD ตกลงจ่ายค่าตอบแทน
เป็นจ านวนประมาณ 862 ลา้นบาท ทั้งนี ้CPRD ตั้งใจที่จะน าทรพัยสิ์นดังกล่าวมาใชส้นับสนุนธุรกิจของ 
CPRD  

ผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 

• ผลกระทบโดยทั่วไป: ประเทศไทยและประเทศมาเลเซียไดป้ระสบ และยงัคงประสบกับการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 หลายระลอก รวมถึงมีการพบเชือ้ COVID-19 สายพนัธุใ์หม่ 
โดยการแพร่ระบาดของ COVID-19 ไดส่้งผลกระทบต่อเศรษฐกิจครัง้ใหญ่ทัง้ในระดบัโลก และระดบัภมูิภาค 
รวมถึงในประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย ซึ่งรฐับาลไทยและรฐับาลมาเลเซียไดป้ระกาศใชม้าตรการต่าง ๆ 
เพื่อควบคมุการแพรร่ะบาดของ COVID-19 เช่น การปิดสถานประกอบการเป็นการชั่วคราว การลดระยะเวลา
ท าการ การปิดพืน้ท่ีที่มีความเส่ียงสงูต่อการแพรร่ะบาด การใชม้าตรการจ ากดัการเดินทาง การระงบักิจกรรม

 
2 ภายใตก้ฎหมายประเทศมาเลเซีย กรรมสิทธ์ิ (freehold) หมายถึง สิทธิในการใชท้ี่ดินจากรฐับาลประเทศมาเลเซียโดยผูถื้อกรรมสิทธ์ิสามารถ

ถือครองและใชท้ี่ดินไดโ้ดยไม่มีก าหนดระยะเวลา และ สิทธิการเช่า ( leasehold) หมายถึง สิทธิในการใชท้ี่ดินจากรฐับาลประเทศมาเลเซีย
โดยมีก าหนดระยะเวลาไม่เกิน 99 ปี โดยผูถื้อครองที่ดินสามารถใชท้ี่ดินจนกว่าจะหมดอายุสญัญาเช่า และหากไม่มีการขยายอายุหรือต่อ
อายสุญัญาเช่า ผูค้รอบครองท่ีดินจะตอ้งคืนท่ีดินดงักล่าวใหแ้ก่ทางรฐับาลประเทศมาเลเซีย โดยท่ีทัง้กรรมสิทธ์ิ (freehold) และสิทธิการเช่า 
(leasehold) สามารถท าการโอนได ้

3 เวน้แต่จะระบไุวเ้ป็นอย่างอื่น ขอ้มลูทางการเงินเสมือน (pro forma financial information) ของ CPRD นัน้ไดท้ าขึน้บนสนันิษฐานว่า CPRD 
ไดม้ีการเขา้ซือ้กิจการของ Lotus TH Ek-Chai และ Lotus MY ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 นอกเหนือจากนี ้แมว่้ารอบปีบญัชีของ CPRD จะ
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม แต่งบการเงินของ Lotus TH และ Lotus MY นัน้มีรอบปีบญัชีวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์จนถึง 28 กมุภาพนัธ ์2564 ดงันัน้ 
ขอ้มูลที่น  าเสนอในเอกสารฉบบันีส้  าหรบั Lotus TH และ Lotus MY เป็นไปตามรอบปีบญัชีของ Lotus TH และ Lotus MY ที่สิน้สุดวนัที่ 29 
กมุภาพนัธ ์2563 และ 28 กมุภาพนัธ ์2564    
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ทางธุรกิจ การก าหนดขอ้บังคับในเรื่องการกักตวัและการเวน้ระยะห่างทางสังคม และการหา้มจัดกิจกรรม
ขนาดใหญ่ โดยมาตรการต่าง ๆ ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย
อย่างมีนยัส าคญั ตลอดจนภาคการผลิตและห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) และการด าเนินงานของบริษัท
ต่าง ๆ ทั้งในประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย ซึ่งรวมถึงบริษัทฯ ดว้ย ส าหรับประเทศไทยนั้น แม้ว่าใน
ช่วงแรกของการแพร่ระบาดจะไดร้ับผลกระทบที่มีความรุนแรงน้อยกว่าในประเทศอื่น  ๆ อย่างไรก็ตาม  
การแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ตัง้แต่เดือนธันวาคม 2563 ส่งผลใหม้ีการปิดรา้นคา้ ซึ่งพืน้ที่เช่า
ในศูนยก์ารคา้บางส่วนหรือทั้งหมดของ CPRD ในหลายพืน้ที่ไดร้ับผลกระทบในช่วงเวลาดังกล่าว อีกทั้ง 
มาตรการดังกล่าวยังท าใหเ้กิดการหยุดชะงักของการด าเนินธุรกิจตามปกติทั้งภายในและภายนอกพืน้ที่ที่
ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 และส่งผลทางลบในด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะใน
อุตสาหกรรมการเดินทางและท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยมีการปิดการใหบ้ริการของโรงแรม รา้นอาหาร 
และสายการบินทั่วประเทศ อย่างไรก็ดี คณะผูบ้ริหารของ CPRD ไดม้ีการติดตามสถานการณอ์ย่างใกลช้ิด
และใหค้วามร่วมมือกบัทางรฐับาลทอ้งถิ่นในการด าเนินการใหม้ีการจดัจ าหน่ายอาหารเพื่อการบริโภคอย่าง
เพียงพอ เพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของ CPRD ใหม้ากที่สดุเท่าที่จะสามารถกระท าได ้ 

• มาตรการของ CPRD: CPRD ไดม้ีการใชม้าตรการต่าง ๆ  เพื่อป้องกนัพนกังานและลกูคา้จากการแพรร่ะบาด
ของ COVID-19 รวมถึงเพื่อป้องกนัผลกระทบจากการแพรร่ะบาด โดยมีมาตรการดงัต่อไปนี ้

• การใชม้าตรการดา้นความปลอดภยัที่เขม้งวด เช่น การฆ่าเชือ้ท าความสะอาดอย่างสม ่าเสมอ และ
การเวน้ระยะห่างทางสงัคมทัง้ในรา้นคา้ ศนูยก์ระจายสินคา้ และส านกังานทกุแห่ง  

• การจดัหาอปุกรณป์้องกนัใหแ้ก่พนกังาน  

• การปรบักระบวนการท างานและใหพ้นักงานกลุ่มต่าง ๆ ปฏิบัติงานจากบ้าน (Work from Home) 
เพื่อลดความเส่ียงในการติดเชือ้ โดยไม่กระทบต่อการด าเนินงานและประสิทธิภาพการท างานอย่าง
มีนยัส าคญั 

• การจดัท าประกนัภยั COVID-19 ใหแ้ก่พนกังานในประเทศไทยที่มีความเส่ียงสงู 

• การใหค้วามช่วยเหลือเพิ่มเตมิแก่พนกังาน รวมถึงการแจกจา่ยคปูองเงินสดใหพ้นกังานเพื่อซือ้สินคา้
ที่จ  าเป็นในชีวิตประจ าวนัจากรา้นคา้ของ CPRD และ  

• การพยายามที่จะไม่เลิกจา้งพนกังาน และในขณะเดียวกันยงัไดม้ีการจา้งพนกังานเพิ่มในบางครัง้
ระหว่างช่วงเวลาที่มีการแพร่ระบาดของ COVID-19 นอกจากนี ้CPRD ยังให้ค่าตอบแทนพิเศษ
ส าหรับพนักงานที่ท  างานอยู่ภายในรา้นคา้ที่ต้องพบกับลูกคา้ เพื่อตอบแทนความทุ่มเทในการ
ท างานของพนกังานในการใหบ้รกิารลกูคา้ของ CPRD ในช่วงการแพรร่ะบาดของ COVID-19  

• ผลกระทบต่อธุรกิจของ CPRD และการด าเนินการเพิ่มเติม: มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของภาครฐั
ประกอบกับการหยุดชะงกัของธุรกิจในประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย มีผลกระทบต่อธุรกิจของ  CPRD 
ดงัต่อไปนี ้

• มาตรการของรฐับาลในการปิดพืน้ท่ีและหยดุกิจกรรม (ล็อกดาวน)์ และจ ากดัการด าเนินธุรกิจส่งผล
กระทบต่อเวลาเปิดท าการของรา้นคา้ของ CPRD และปริมาณลกูคา้ที่เขา้ใชบ้ริการรา้นคา้ ซึ่งส่งผล
ให ้CPRD ตอ้งด าเนินมาตรการดา้นความปลอดภยัต่าง ๆ อย่างไรก็ดี รา้นคา้ปลีกและศนูยก์ระจาย
สินคา้ของ CPRD ยงัคงสามารถเปิดท าการได ้เนื่องจากรฐับาลไดม้ีการยกเวน้ใหธุ้รกิจที่เก่ียวขอ้ง
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กบัการจ าหน่ายผลิตภณัฑอ์าหารและซูเปอรม์ารเ์กต็ยงัคงสามารถเปิดท าการในช่วงเวลาดงักล่าวได ้
อย่างไรก็ตาม ในช่วงล็อกดาวนข์องประเทศไทยนั้นรัฐบาลไดม้ีการห้ามการจ าหน่ายสินคา้ที่ไม่
จ าเป็น (non-essential goods) เช่น เสือ้ผ้า เครื่องดื่มแอลกอฮอล ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งกระทบต่อ
ยอดขายของสินคา้ประเภทดงักล่าวของ CPRD นอกจากนี ้รฐับาลยงัออกโครงการกระตุน้เศรษฐกิจ
ที่มุ่งช่วยเหลือรา้นคา้ปลีกแบบดัง้เดิม เช่น รา้นโชห่วย มากกว่ารา้นคา้ปลีกสมัยใหม่ขนาดใหญ่
อย่างของ CPRD ซึ่งส่งผลใหม้ีการแข่งขันเพิ่มขึน้จากรา้นคา้ปลีกแบบดัง้เดิมต่อธุรกิจคา้ปลีกของ 
CPRD อย่างไรก็ตาม รฐับาลไดม้ีการออกมาตรการอื่นที่ช่วยบรรเทาผลกระทบต่อธุรกิจของ CPRD 
ดว้ยการลดเงินสมทบเขา้กองทุนประกันสงัคมของนายจา้ง และการลดภาษีที่ดินและส่ิงปลกูสรา้ง 
ทัง้นี ้ธุรกิจคา้ปลีกของ CPRD ประสบกบัปัญหาการตื่นกลวัและซือ้สินคา้กกัตนุของผูบ้รโิภค (panic 
buying) หลงัจากการประกาศใชม้าตรการล็อกดาวน ์ท าใหเ้กิดการขาดแคลนของสินคา้บางชนิด ซึง่
ปัญหาดังกล่าวรุนแรงขึน้จากการปิดด่านพรมแดนกับประเทศเพื่อนบา้นจนท าใหเ้กิดปัญหาการ
ขนส่งสินค้าน าเข้า  นอกจากนี ้ ผลกระทบอีกประการหนึ่งของ COVID-19 คือ การเร่งการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมการจับจ่ายของผู้บริโภคไปสู่การซือ้สินคา้ในรูปแบบออนไลน์ เนื่องจาก
ปัญหาและความยากล าบากในการเดินทางไปจบัจ่ายสินคา้ที่รา้นคา้ของ CPRD ในช่วงล็อกดาวน์
หรือความวิตกกังวลของลูกคา้ต่อการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทั้งนี ้ปัจจัยต่าง ๆ ที่กล่าวมา
ขา้งตน้เป็นส่วนหน่ึงที่ท  าใหร้ายไดจ้ากการขายของ CPRD ในประเทศไทยลดลงจ านวน 8,364 ลา้น
บาท หรือร้อยละ  4.9 จาก 171,326 ล้านบาทส าหรับปีสิน้สุดวันที่  29 กุมภาพันธ์ 2563 เป็น 
162,962 ลา้นบาทส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 อย่างไรก็ตาม CPRD เชื่อว่าปัจจัย
ดังกล่าวข้างตน้ไดร้ับการบรรเทาบางส่วนจากการเพิ่มขึน้ของการจับจ่ายของลูกคา้ในส่วนของ
ผลิตภัณฑ์อาหาร อันเนื่องมาจากการซือ้ของเพื่อกักตุนสินคา้ของลูกคา้และจากปัจจัยอื่น ๆ ที่
เก่ียวขอ้ง ส าหรบัประเทศมาเลเซียนั้น รฐับาลของประเทศมาเลเซียไดม้ีการประกาศมาตรการที่
ใกลเ้คียงกบัของประเทศไทยในการหา้มการจ าหน่ายสินคา้ที่ไม่จ าเป็น (non-essential goods) และ
ยงัมีการประกาศมาตรการเพิ่มเติมอื่น ๆ ซึ่งขึน้อยู่กับความรุนแรงของการแพร่ระบาดในแต่ละพืน้ท่ี 
เช่น มาตรการจ ากดัการเดินทางขา้มพืน้ท่ี และมาตรการจ ากดัเวลาเปิดท าการของรา้นคา้ อย่างไรก็
ตาม ธุรกิจรา้นคา้ปลีกของ CPRD ในประเทศมาเลเซีย มีรายไดจ้ากการขายเพิ่มขึน้ 98 ลา้นริงกิต
มาเลเซีย (597 ล้านบาท) หรือรอ้ยละ 2.2 จาก 4,542 ล้านริงกิตมาเลเซีย (33,901 ล้านบาท) 
ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 เป็น 4,640 ลา้นรงิกิตมาเลเซีย (34,498 ลา้นบาท) ส าหรบั
ปีสิน้สุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 โดยรายไดท้ี่เพิ่มขึน้ในช่วงเวลาดังกล่าวมีผลมาจากการเพิ่ม
จ านวนรา้นคา้และความตอ้งการของผูบ้รโิภคในการเลือกซือ้สินคา้ออนไลน ์ทัง้นี ้CPRD เชื่อว่าการ
ปฏิบตัิตามมาตรการความปลอดภยัในประเทศมาเลเซียและการรกัษาความสะอาดภายในรา้นคา้
ท าใหผู้บ้รโิภคเกิดความมั่นใจในการเลือกซือ้สินคา้ในช่วงเวลาของการระบาดดงักล่าว 

• มาตรการล็อกดาวนข์องรฐับาลท าใหศ้นูยก์ารคา้ส่วนใหญ่ในประเทศไทยและประเทศมาเลเซียตอ้ง
ปิดท าการหรือลดระยะเวลาการเปิดให้บริการในช่วงต่าง ๆ ของการแพร่ระบาดของ COVID-19 
มาตรการดังกล่าวท าให้รายไดจ้ากผู้เช่าในศูนยก์ารคา้ของ CPRD ในประเทศไทยและประเทศ
มาเลเซียลดลง และท าใหม้ีพืน้ท่ีเช่าว่างเพิ่มขึน้ในศนูยก์ารคา้และรา้นคา้ของ CPRD ในประเทศไทย 
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 อัตราการเช่าพืน้ที่ถาวร (permanent occupancy rate) ลดลงเหลือ
ประมาณรอ้ยละ 90 จากประมาณเฉล่ียรอ้ยละ 95 ในช่วงก่อนการแพร่ระบาดของ COVID-19 ใน
ประเทศไทย แมว้่าอตัราการเช่าพืน้ท่ี (occupancy rate) จะลดลงแต่เพื่อลดผลกระทบต่อผูเ้ช่าจาก
การแพรร่ะบาดของ COVID-19 CPRD ไดช้่วยเหลือผูเ้ช่าดว้ยการลดคา่เช่าใหแ้ก่ผูเ้ช่าในศนูยก์ารคา้
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ของ CPRD ในประเทศไทย ซึ่งส่งผลกระทบในทางลบต่อรายไดค้่าเช่าของ CPRD อย่างไรก็ดี 
โครงการกระตุน้เศรษฐกิจของรฐับาลส าหรบัผูบ้ริโภคและผูป้ระกอบการไดท้ าใหอ้ตัราการเช่าพืน้ท่ี 
(occupancy rate) ของ CPRD กลบัมามีแนวโนม้ที่ดีขึน้ และช่วยบรรเทาผลกระทบจากการลดลง
ของอตัราการเช่าพืน้ท่ี (occupancy rate) ในศนูยก์ารคา้ของ CPRD จากผลของการแพรร่ะบาดของ 
COVID-19 อย่างไรก็ดี เนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ตัง้แต่เดือนเมษายน 
2564 ส่งผลให ้ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2564 อตัราการเช่าพืน้ที่ถาวร (permanent occupancy rate) 
ในศนูยก์ารคา้ของ CPRD ในประเทศไทยลดลงยิ่งขึน้เป็นประมาณรอ้ยละ 80   

จากเหตุการณข์า้งตน้ส่งผลให้รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและใหบ้ริการของ CPRD ในประเทศไทยลดลง
ร้อยละ  24.1 จากจ านวน 12,739 ล้านบาทส าหรับปีสิ ้นสุดวันที่  29 กุมภาพันธ์ 2563 เป็น 
9,670 ลา้นบาทส าหรบัปีสิน้สุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ส าหรบัประเทศมาเลเซีย ธุรกิจบริหาร
พืน้ท่ีเช่าในศนูยก์ารคา้ของ CPRD สามารถรกัษาอตัราการเช่าพืน้ท่ี (occupancy rate) ไวไ้ดท้ี่ระดบั
ประมาณรอ้ยละ 90 ตลอดช่วงการระบาดของ COVID-19 อย่างไรก็ตาม CPRD ไดม้ีการยกเวน้ค่า
เช่าและใหส่้วนลดค่าเช่าแก่ผูเ้ช่าในศนูยก์ารคา้ของ CPRD ในประเทศมาเลเซีย จากปัจจยัดงักล่าว
ท าใหธุ้รกิจบรหิารพืน้ท่ีเช่าในศนูยก์ารคา้ของ CPRD ในประเทศมาเลเซียมรีายไดจ้ากการใหเ้ชา่และ
ใหบ้รกิารลดลงรอ้ยละ 26.4 จาก 277 ลา้นรงิกิตมาเลเซีย (2,066 ลา้นบาท) ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 29 
กุมภาพนัธ ์2563 เหลือจ านวน 204 ลา้นริงกิตมาเลเซีย (1,518 ลา้นบาท) ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 28 
กมุภาพนัธ ์2564  

• พฤติกรรมการจับจ่ายของลูกค้าของ  CPRD ได้มีการเปล่ียนแปลงในช่วงการแพร่ระบาดของ 
COVID-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคธุรกิจคา้ปลีก กล่าวคือนอกจากลกูคา้จะมีความระมดัระวงัใน
การใชจ้่ายมากขึน้แลว้ ลกูคา้ของ CPRD ยงัเพิ่มการจบัจ่ายในส่วนของสินคา้อาหารสดและสินคา้
อุปโภคบริโภคชนิดอื่น ๆ มากขึน้และใชจ้่ายนอ้ยลงในส่วนของสินคา้ที่ไม่ใช่อาหาร อีกทั้งยังนิยม
จบัจ่ายในรา้นคา้ละแวกใกลเ้คียงและหลีกเล่ียงการไปยงัรา้นคา้ปลีกขนาดใหญ่ โดยลกูคา้เลือกที่จะ
ไปจับจ่ายในรา้นคา้ปลีกขนาดกลางและขนาดเล็ก เช่น ซูเปอรม์ารเ์ก็ต มินิซูเปอรม์ารเ์ก็ต และ  
รา้นโชห่วยในพืน้ท่ี รวมถึงช่องทางออนไลนแ์ทน นอกจากนี ้มาตรการกระตุน้เศรษฐกิจของรฐับาลที่
สนับสนุนใหม้ีการจบัจ่ายที่รา้นคา้ปลีกแบบดัง้เดิม เช่น รา้นโชห่วย มากกว่ารา้นคา้ปลีกสมยัใหม่
ขนาดใหญ่ รวมทัง้การบงัคบัใชม้าตรการจ ากัดการเดินทาง ยงัส่งผลกระทบมากยิ่งขึน้ ทัง้นี ้แมว้่า
พฤติกรรมการใชจ้่ายของลูกคา้ที่เปล่ียนแปลงไปจะส่งผลกระทบในทางลบต่อรา้นคา้ปลีกขนาด
ใหญ่ของ CPRD แต่การเปล่ียนแปลงดังกล่าวส่งผลกระทบในทางบวกต่อรา้นคา้ปลีกขนาดกลาง
และขนาดเล็กอื่น ๆ ของ  CPRD โดยรายได้รวมของร้านค้ารูปแบบซู เปอร์มาร์เก็ต และ 
มินิซูเปอรม์ารเ์ก็ตต่อรายได้รวมจากการขาย และรายไดอ้ื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจคา้ปลีก4 ใน
ประเทศไทยของ CPRD นัน้ เพิ่มขึน้รอ้ยละ 1.6 จากจ านวน 62,571 ลา้นบาท ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 
29 กุมภาพันธ์ 2563 เป็น 63,556 ล้านบาท ส าหรับปีสิน้สุดวันที่  28 กุมภาพันธ์ 2564 และเพื่อ
ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงนี ้ CPRD ได้ด  าเนินการปรับปรุงและพัฒนาการน าเสนอสินคา้
ประเภทอาหารสดโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารสดที่จ าหน่ายในมินิซูเปอรม์ารเ์ก็ตของ CPRD เพื่อ
ตอบสนองต่อความตอ้งการสินคา้ประเภทดงักล่าวที่เพิ่มขึน้ของผูบ้รโิภคในพืน้ท่ี  

 
4 รายไดอ้ื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจคา้ปลีกประกอบไปดว้ยรายไดจ้ากการฝากขาย รายไดจ้ากการจดัส่งสินคา้ และส่วนลดส าหรบัพนกังานจาก

ธุรกิจคา้ปลีกของ CPRD  
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• นอกจากนี ้ลกูคา้ของ CPRD ยงัหนัไปจบัจ่ายสินคา้ในช่องทางออนไลนม์ากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในช่วงแรกที่รฐับาลเริ่มใชม้าตรการล็อกดาวน ์เพื่อตอบสนองต่อการเพิ่มขึน้ของการจับจ่ายสินคา้
ออนไลน์ CPRD ไดด้  าเนินการเร่งพัฒนาการด าเนินงานดา้นการขายผ่านช่องทางออนไลน์ของ 
CPRD ทั่วประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย เพื่อใหไ้ดร้บัประโยชนส์งูสดุจากแนวโนม้การจบัจ่ายที่
เปล่ียนแปลงไปในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทั้งนี ้ รายได้จากการขายผ่านช่องทาง
ออนไลนข์อง CPRD ในประเทศไทยเพิ่มขึน้รอ้ยละ 63.4 จาก 744 ลา้นบาท ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 29 
กุมภาพนัธ ์2563 เป็น 1,216 ลา้นบาท ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 28 กุมภาพนัธ ์2564 และเช่นเดียวกัน
กบัในประเทศไทย รายไดจ้ากการขายผ่านชอ่งทางออนไลนใ์นประเทศมาเลเซีย เพิ่มขึน้รอ้ยละ 37.7 
จาก 122 ล้านริงกิตมาเลเซีย (909 ล้านบาท) ส าหรับปีสิน้สุดวันที่  29 กุมภาพันธ์ 2563 เป็น 
168 ลา้นริงกิตมาเลเซีย (1,246 ลา้นบาท) ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ ์2564 ทัง้นี ้นบัตัง้แต่
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 การจับจ่ายสินคา้ผ่านช่องทางออนไลนข์อง CPRD มีการเติบโตอย่าง
รวดเรว็ โดยรายไดจ้ากการขายในช่วงสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 ไดเ้พิ่มขึน้มากกว่า 
2 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัในปี 2563    

โครงสร้างของกลุ่มบริษทั CPRD 

ณ วนัที่ 31 กรกฎาคม 2564 CPRD มีบริษัทย่อยทางตรงเพียงสองบริษัท คือ Lotus TH ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิง้
ส าหรบัการประกอบธุรกิจในประเทศไทย และ Lotus MY ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการในประเทศมาเลเซีย โดย 
Lotus TH มีบริษัทย่อยทางตรงเพียงบริษัทเดียวคือ Ek-Chai ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการในประเทศไทย โปรด
พิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบักิจการรว่มคา้ของ CPRD ในหวัขอ้ “บริษัทร่วมและกิจการร่วมคา้” 

 
 

ความเป็นมา 

ล าดบัเหตกุารณก์ารเปล่ียนแปลงที่ส  าคญัที่เก่ียวกบัธุรกิจของ CPRD มีดงัต่อไปนี ้
 

2537 • Ek-Chai เปิดใหบ้รกิารรา้นสาขาแรกที่ซีคอนสแควร ์   
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2539 • Ek-Chai เปิดศนูยก์ระจายสินคา้แรกที่อ  าเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ซึ่งมี
ต  าแหน่งที่ตัง้ใกลจ้งัหวดักรุงเทพมหานคร 

2544 • Ek-Chai เปิดให้บริการร้านมินิซูเปอร์มาร์เก็ตสาขาแรกภายใต้ชื่อ  Express ที่ 
รามอินทรา   

• Tesco PLC (“Tesco”) และ Sime Darby เขา้ท ากิจการรว่มคา้เพื่อจดัตัง้กจิการของ 
Lotus MY 

2545 • Lotus MY เปิดใหบ้ริการไฮเปอรม์ารเ์ก็ตแห่งแรกใน Puchong, Selangor ประเทศ
มาเลเซีย 

2546 • Ek-Chai เปิดให้บริการรา้นค้าปลีกรูปแบบ “ตลาด” แห่งแรกในย่านพงษ์เพชร 
ประเทศไทย  

2550 • Lotus MY เปิดตวัโครงการสมาชิกคลบัการด์ในประเทศมาเลเซีย  

• Lotus MY เปิดบรกิารศนูยก์ระจายสินคา้สดในย่าน Simpang Pulai, Perak ประเทศ
มาเลเซีย 

2552 

 

 

• Ek-Chai เปิดตวัโครงการสมาชิกคลบัการด์ในประเทศไทย  

• Lotus MY เปิดบริการศูนยก์ระจายแบบอุณหภูมิปกติในย่าน Bukit Beruntung, 
Selangor ประเทศมาเลเซีย 

2555 • กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าเทสโก ้โลตสั รีเทล โกรท (กองทุนรวม
TGLF) เริ่มซือ้ขายหน่วยลงทนุในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

2556 • Ek-Chai และ Lotus MY เปิดให้บริการระบบช้อปป้ิงออนไลน์  Grocery Home 
Shopping (GHS) ใหลู้กคา้สั่งซือ้สินคา้อาหารสด สินคา้อุปโภคบริโภค และสินคา้
ทั่วไปไดท้างออนไลน ์

2558 

 

 

2561 

• Ek-Chai เปิดศูนยก์ระจายสินคา้ภูมิภาคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้
ของประเทศไทย  

• Lotus MY เขา้รว่มเป็นพนัธมิตรธุรกิจกบัลาซาดา้   

• Ek-Chai เริ่มตน้การพัฒนาคอนเซ็ปตใ์หม่ของรา้นคา้รูปแบบไฮเปอรม์ารเ์ก็ตและ 
มินิซูเปอรม์ารเ์ก็ต 

2562 • Lotus MY เสร็จสิ ้นการปรับรูปโฉมร้านค้าปลีก 21 แห่งภายใต้โครงการ next 
generation  

2563 • การแพร่ระบาดของ COVID-19 ท าใหเ้ศรษฐกิจโลกชะงกั ซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจ
ของ CPRD ในประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย  

• CPALL CPH และ CPM เขา้ลงทนุในกิจการ CPRD โดยถือหุน้ผ่านนิติบคุคลเฉพาะ
กิจที่จดัตัง้ขึน้เพื่อการลงทนุไดแ้ก่ CPRH เสรจ็สิน้ในเดือนธันวาคม 2563 

2564 • ในเดือนกมุภาพนัธ ์CPRD มีการรีแบรนด ์รา้นไฮเปอรม์าเก็ตภายใตแ้บรนด ์Lotus’s 
และเปิดใหบ้รกิารรา้นมินิซูเปอรม์ารเ์ก็ตภายใตแ้บรนด ์“Go Fresh”  
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• ในเดือนมิถุนายน Ek-Chai ขยายเครือข่ายบริการระบบช้อปป้ิงออนไลน ์GHS จาก
รา้นคา้ 25 สาขาเมื่อเดือนกมุภาพนัธเ์ป็น 89 สาขา  

กลุ่มธุรกิจของ CPRD  

การประกอบธุรกิจของ CPRD แบ่งออกเป็นสองกลุ่มหลกัคือ 

• ธุรกิจคา้ปลีก  

• ธุรกิจบรหิารพืน้ท่ีเช่าในศนูยก์ารคา้  

นอกจากนี ้CPRD ไดม้ีการลงทนุกบับรษิัทรว่มและกิจการรว่มคา้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบั
กิจการรว่มคา้ของ CPRD ในหวัขอ้ “บริษัทร่วมและกิจการร่วมคา้” 

ตารางต่อไปนีแ้สดงถึงรายไดจ้ากการขายของ CPRD ในประเทศไทยและประเทศมาเลเซียส าหรบัช่วงเวลาที่
ระบไุว ้ 

  ปีสิน้สุดวันท ี28 กุมภาพันธ์5  

  2563  ร้อยละ  2564  ร้อยละ  

  (ยงัไม่ตรวจสอบ)  

  (หน่วย ลา้นบาท ยกเวน้ทีเ่ป็นรอ้ยละ)  

          

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  

 

ตารางต่อไปนีแ้สดงถึงรายไดจ้ากการใหเ้ช่าและใหบ้ริการของ CPRD ในประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย
ส าหรบัช่วงระยะเวลาที่ระบไุว ้

  ปีสิน้สุดวันที ่28 กุมภาพันธ ์  

  2563  ร้อยละ  2564  ร้อยละ  

  (ยงัไม่ตรวจสอบ)  

  (หน่วย ลา้นบาท ยกเวน้ทีเ่ป็นรอ้ยละ)  

          

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

 
5 การอา้งถึงวนัที่ 28 กุมภาพันธ ์2563 ในตารางแสดงขอ้มลูทางการเงิน และผลการด าเนินงานต่าง ๆ ที่ปรากฎในเอกสารฉบบันีใ้หห้มายถึง

วนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 เนื่องจากเป็นปีอธิกสรุทิน  
6 ในการจัดเตรียมงบการเงินรวมเสมือนของ CPRD นัน้ใชอ้ตัราแลกเปลี่ยนที่อตัรา 1 ริงกิตมาเลเซียต่อ 7.4634 และ 7.4356 บาท ส าหรบัปี

สิน้สดุวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 และ 28 กมุภาพนัธ ์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  

 

ตารางต่อไปนีแ้สดงถึง EBITDA ของ CPRD แบ่งตามกลุ่มธุรกิจหลกัของ CPRD ในประเทศไทยและประเทศ
มาเลเซีย และ EBITDA รวม และที่ปรบัปรุงตามส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้และบริษัทร่วม ส าหรบั
ช่วงระยะเวลาที่ระบไุว ้ 

  ปีสิน้สุดวันที ่28 กุมภาพันธ ์  

  2563  ร้อยละ  2564  ร้อยละ  

  (ยงัไม่ตรวจสอบ)  

  (หน่วย ลา้นบาท ยกเวน้ทีเ่ป็นรอ้ยละ)  

กลุ่มธุรกิจ          

ประเทศไทย          

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

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

ส่วนของ EBITDA (segmental EBITDA) 
ส าหรบัประเทศไทย .................................   25,549  85.0  17,547  79.0  

ประเทศมาเลเซีย6          

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

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

ส่วนของ EBITDA (segmental EBITDA) 
ส าหรบัประเทศมาเลเซีย ..........................   3,690  12.3  3,876  17.5  

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในกิจการรว่ม
คา้และบริษัทรว่ม ....................................   815  2.7  782  3.5  

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

——— 
หมายเหต:ุ 
(1) EBITDA ของปีใด ๆ หมายถึง ก าไรของปีก่อนหกัค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย ตน้ทนุทางการเงิน และค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้โดย

ที่ EBITDA ของแต่ละประเภทธุรกิจไดท้ าการค านวณโดยการจดัสรรรายจ่ายดงักล่าวบางส่วนไปยงัแต่ละประเภทธุรกิจ และ ไม่รวม
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทนุในกิจการรว่มคา้และบริษัทรว่ม และเช่นเดียวกนักบั EBITDA ที่แยกตามรายประเทศ EBITDA ดงักล่าว
ไม่ไดท้ าการรวมส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทนุในกิจการรว่มคา้และบริษัทรว่ม ทัง้นี ้CPRD ไดใ้ช ้EBITDA ซึ่งรวมถึง EBITDA ที่แยก
ตามประเภทธุรกิจ ในการใหข้อ้มูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการประกอบการของ CPRD ทั้งนี ้EBITDA รวมถึง EBITDA ที่แยกตาม
ประเภทธุรกิจไม่ใช่ตวัวดัผลประกอบการทางการเงินตามมาตรการรายงานทางการเงินของประเทศไทย (TFRS) มาตรการรายงาน
ทางการเงินของประเทศมาเลเซีย (MFRS) หรือมาตรการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) โดย CPRD เห็นว่า EBITDA 
เป็นประโยชนส์ าหรบัผูล้งทุนบางส่วนในการพิจารณากระแสเงินสดจากการด าเนินงานของ CPRD และความสามารถในการช าระ
หนีแ้ละช าระรายจ่ายฝ่ายทนุ CPRD เห็นว่าผูล้งทนุส่วนใหญ่ใชข้อ้มลูการเงินในลกัษณะนีใ้นการประเมินผลประกอบการของบริษัท
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ในภาคธุรกิจที่บริษัทประกอบการอยู่ ผูล้งทนุไม่ควรพิจารณาค านิยามของ EBITDA รวมถึง EBITDA ที่แยกตามประเภทธุรกิจ เพียง
อย่างเดียว หรือตีความว่า EBITDA รวมถึง EBITDA ที่แยกตามประเภทธุรกิจ เป็นก าไรส าหรบัปี หรือเป็นตวับ่งชีผ้ลประกอบการ 
หรือเป็นตวับ่งชีท้างการเงินที่เป็นมาตรฐานภายใต ้TFRS MFRS หรือ IFRS ทัง้นี ้ค  านิยามของ EBITDA และการจัดสรรรายจ่าย
เพ่ือค านวณ EBITDA ส าหรบัธุรกิจแต่ละประเภทของ CPRD อาจไม่สามารถน าไปเปรียบเทียบกบัรายการที่มีลกัษณะใกลเ้คียงกัน 
ของบริษัทอ่ืน รวมถึงในอตุสาหกรรมเดียวกนัได ้ 

ธุรกิจในประเทศไทย 

CPRD ประกอบธุรกิจคา้ปลีกและบริหารพืน้ที่เช่าในศูนยก์ารคา้ในประเทศไทยผ่านบริษัทย่อย  Ek-Chai 
ส าหรบัในประเทศไทย CPRD ถือเป็นผูน้  าในธุรกิจคา้ปลีกที่มีช่องทางจดัจ าหน่ายหลายรูปแบบเมื่อพิจารณาทัง้ในดา้น
พืน้ที่รา้นคา้และส่วนแบ่งการตลาดในประเทศไทย โดย ณ วนัที่ 28 กุมภาพนัธ ์2564 CPRD มีรา้นคา้จ านวน 2,094 
แห่งทั่วประเทศไทย ประกอบดว้ยรา้นไฮเปอรม์ารเ์ก็ต 219 แห่ง ซูเปอรม์ารเ์ก็ต 196 แห่ง และมินิซูเปอรม์ารเ์ก็ต 1,679 
แห่ง ธุรกิจคา้ปลีกของ CPRD ในประเทศไทยไดร้บัการสนบัสนุนจากระบบห่วงโซ่อปุทาน (supply chain) ในประเทศ
ที่แข็งแกร่ง ตลอดจนระบบการกระจายสินคา้และเครือข่ายงานดา้นโลจิสติกส ์(distribution and logistics network) 
ที่มีประสิทธิภาพ ธุรกิจคา้ปลีกของ CPRD พัฒนาขึน้จากความแข็งแกร่งของคุณค่าตราสินคา้ (brand equity) และ 
กลยุทธท์ี่ไดร้บัการพิสจูนแ์ลว้ว่าสามารถสรา้งการเติบโตที่มีผลก าไรในการด าเนินธุรกิจได ้นอกจากนี ้CPRD ยงัไดม้ี
การผลกัดนัการเติบโตผ่านโครงการลงทนุอย่างต่อเนื่องในดา้นต่าง ๆ ดงัต่อไปนี ้ 

• การจบักลุ่มลกูคา้เป้าหมายกลุ่มใหม่ดว้ยการปรบัแบรนดใ์หม่ ไดแ้ก่ “Lotus’s” ซึ่งมีความสดใหม่และทนัสมยั
ยิ่งขึน้ 

• การปรบัปรุงคณุภาพของผลิตภณัฑแ์ละบรกิาร 

• ปรบัปรุงและตกแต่งรา้นคา้ใหม่ใหม้ีความทนัสมยัและศกึษาการใชร้ะบบเทคโนโลยีใหม่ ๆ เขา้มาเสรมิเพื่อให ้
CPRD ด าเนินธุรกิจใหม้ีประสิทธิภาพมากขึน้ และบรกิารลกูคา้ใหไ้ดร้บัความสะดวกมากยิ่งขึน้ 

• เนน้การน าเสนอสินคา้ที่สดใหม่ภายใตค้อนเซ็ปต ์“Go Fresh” ทัง้ในซูเปอรม์ารเ์ก็ตและมินิซูเปอรม์ารเ์ก็ต   

• ขยายจ านวนสาขาใหค้รอบคลมุพืน้ท่ีในประเทศไทยมากยิ่งขึน้ 

• เร่งการเติบโตของยอดขายผ่านช่องทางออนไลน ์โดยใชป้ระโยชนจ์ากเครือข่ายรา้นคา้กว่า 2,000 สาขาทั่ว
ประเทศ ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพ และร่วมมือกับธุรกิจแพลตฟอร์มออนไลน์ ( online 
marketplace) ซึ่งเป็นท่ีนิยม เช่น Grab Shopee และ Lazada เพื่อเพิ่มจดุจ าหน่ายสินคา้แก่ผูบ้รโิภค และ 

• เปิดตัวธุรกิจใหม่ เช่น ธุรกิจรา้นกาแฟและรา้นอาหารและเครื่องดื่ม (coffee and café chains) แบรนด์ 
Jungle Café และ Arabitia และเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิ (vending machine) และร่วมมือกับกลุ่มทรู
เพื่อขยายขอบเขตการน าเสนอผลิตภณัฑ ์

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหวัขอ้ “ธุรกิจคา้ปลีกของ CPRD ในประเทศไทย – โครงการปรบัปรุง
ธุรกิจคา้ปลีกในประเทศไทย”  
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CPRD ยังเป็นผูน้  าในธุรกิจบริหารพืน้ที่เช่าในศูนยก์ารคา้ในประเทศไทยเมื่อพิจารณาในดา้นของจ านวน
ศูนย์การค้า โดย ณ วันที่  28 กุมภาพันธ์ 2564 ธุรกิจบริหารพืน้ที่เช่าในศูนย์การค้าของ  CPRD ในประเทศไทย
ประกอบดว้ย 

• การบริหารพืน้ที่เช่าในศูนยก์ารคา้ 196 แห่ง (ไม่รวมศูนยก์ารคา้ที่มีการลงทุนโดย กองทุนรวม LPF จ านวน 
23 แห่งดังที่จะถูกกล่าวถึงด้านล่างนี ้) ซึ่งมีพื ้นที่ให้เช่าสุทธิถาวร (permanent net lettable area) รวม
ประมาณ 715,000 ตร.ม. โดยมีรา้นไฮเปอรม์ารเ์ก็ตของ CPRD เป็นรา้นคา้หลกั ซึ่งจากจ านวนศูนยก์ารคา้
ทัง้หมด CPRD มีกรรมสิทธ์ิในที่ดินและส่ิงปลกูสรา้งที่เป็นท่ีตัง้ของศนูยก์ารคา้จ านวน 61 แห่ง (freehold)  

• อตัราการเช่าพืน้ที่ (occupancy rate) ของศูนยก์ารคา้ อยู่ที่ประมาณรอ้ยละ 90 โดยค านวณจากพืน้ท่ีใหเ้ช่า
สทุธิถาวร (permanent net lettable area) และ 

• CPRD ถือหน่วยลงทุนรอ้ยละ 25 ในกองทุนรวม LPF ผ่านบริษัทย่อย Ek-Chai ซึ่งลงทุนในศูนยก์ารคา้ 23 
แห่งทั่วประเทศไทย ซึ่งมีพืน้ท่ีใหเ้ช่าสทุธิถาวร (permanent net lettable area) รวมประมาณ 337,000 ตร.ม.  

ธุรกิจค้าปลกีของ CPRD ในประเทศไทย 

ตารางต่อไปนีแ้สดงยอดขายแบ่งตามรูปแบบการคา้ปลีกส าหรบัธุรกิจคา้ปลีกของ CPRD ในประเทศไทย
ส าหรบัรอบระยะเวลาที่ระบ ุ 

  ปีสิน้สุดวันที ่28 กุมภาพันธ ์  

  2563  ร้อยละ  2564  ร้อยละ  

  (ยงัไม่ตรวจสอบ)  

  (หน่วย ลา้นบาท ยกเวน้ทีเ่ป็นรอ้ยละ)  

รายได้จากการค้าปลีกในประเทศไทย           

รา้นคา้ปลีกในประเทศไทย          

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

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

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

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

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

(หกัดว้ย) รายไดอ้ื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ
คา้ปลีก7 ..................................................   (837)    (621)    

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

 
7 รายไดอ้ื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจคา้ปลีกประกอบไปดว้ยรายไดจ้ากการฝากขาย รายไดจ้ากการจดัส่งสินคา้ และส่วนลดส าหรบัพนกังานจาก

ธุรกิจคา้ปลีกของ CPRD 
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รา้นคา้ปลีกในประเทศไทย  

CPRD ด าเนินธุรกิจรา้นคา้ปลีกที่มีหนา้รา้น (brick-and-mortar stores) ซึ่งแบ่งออกเป็นสามรูปแบบ คือ รา้น
ไฮเปอรม์ารเ์ก็ต “H-Stores” รา้นซูเปอรม์ารเ์ก็ต “Go Fresh” และรา้นมินิซูเปอรม์ารเ์ก็ต “Go Fresh” 

• H-Stores — รา้นไฮเปอรม์ารเ์ก็ตของ CPRD เป็นรา้นคา้ปลีกจบัจ่ายครบครนัในท่ีเดยีว (one-stop shopping 
complex) โดยเนน้อาหารสดและสินคา้อุปโภคบริโภค โดยส่วนใหญ่มีพืน้ที่จ  าหน่ายสินคา้ประมาณ  2,000 
ถึง 7,000 ตร.ม. ซึ่งพืน้ท่ีจ าหน่ายสินคา้โดยเฉล่ียเท่ากบัประมาณ 4,500 ตร.ม. ทัง้นี ้อา้งอิงจากขอ้มลูของยโูร
มอนิเตอร ์(Euromonitor) CPRD ถือเป็นผูน้  าซึ่งมีเครือข่ายรา้นไฮเปอรม์ารเ์ก็ตในประเทศไทยในอตัราส่วน
ความครอบคลุมที่สูงกว่าผูป้ระกอบการไฮเปอรม์ารเ์ก็ตรายอื่นอย่างมีนัยส าคัญ  รา้นไฮเปอรม์ารเ์ก็ตของ 
CPRD มีจดุเด่นในการจ าหน่ายอาหารสดและผลิตภณัฑอ์าหารแหง้ และยงัครอบคลมุถึงสินคา้อปุโภคบรโิภค
อื่นที่ไม่ใช่อาหารเช่นเดียวกัน โดยหลกัคือผลิตภณัฑเ์พื่อสขุภาพและความงาม ผลิตภณัฑใ์นครวัเรือน และ
ผลิตภัณฑ์ส าหรับทารก รวมถึงผลิตภัณฑ์ส าหรับบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้า และเสื ้อผ้า ทั้งนี ้ ร ้านไฮเปอร์ 
มารเ์ก็ตใหบ้ริการตอบสนองความตอ้งการต่าง ๆ ของลกูคา้ ไม่ว่าจะเป็นความตอ้งการของลกูคา้ในการซือ้
สินคา้เพิ่มเติม (top-up) การซือ้สินคา้ในปริมาณมาก และการซือ้สินคา้เพื่อเก็บไวใ้ชใ้นภายหลงั  (stock-up) 
รา้นคา้ปลีกขนาดใหญ่นีถื้อเป็นปัจจยัหลักในโครงการประสานรวมการจดัจ าหน่ายในรูปแบบออนไลนเ์ขา้
ดว้ยกัน เนื่องจากรา้นคา้ปลีกประเภทนีส้ามารถใชเ้ป็นคลังสินคา้ย่อยเพื่อการจดัส่ง (fulfilment hub) และ
สามารถเป็นที่แสดงสินคา้ที่มีจ าหน่ายเฉพาะทางช่องทางออนไลนไ์ด ้จุดเด่นของรา้นไฮเปอรม์ารเ์ก็ตของ 
CPRD คือการจ าหน่ายสินคา้ในราคาที่แข่งขนัไดโ้ดยมีสินคา้กลุ่ม “ราคาประหยดัทุกวนั” เป็นจุดดึงดูดกลุ่ม
ลกูคา้เป้าหมายของ CPRD 

ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 28 กุมภาพนัธ ์2564 รายไดจ้ากการขาย และรายไดอ้ื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับธุรกิจคา้ปลีก8

รวมของรา้นไฮเปอรม์ารเ์ก็ตของ CPRD มีจ านวน 98,811 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 60.4 ของรายได้
จากการคา้ปลีกรวมของ CPRD ในประเทศไทย ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 28 กมุภาพนัธ ์2564 สดัส่วนรายไดจ้าก
การคา้ปลีกแบ่งตามผลิตภัณฑ์ของรา้นไฮเปอรม์ารเ์ก็ตประกอบดว้ย  สินคา้อุปโภคบริโภครอ้ยละ 53.3 
ผลิตภณัฑอ์าหารสดรอ้ยละ 17.4 สินคา้ทั่วไปรอ้ยละ 14.3 เสือ้ผา้รอ้ยละ 5.5 และสรุาและยาสบูรอ้ยละ 9.5 
โดย CPRD เชื่อว่ามากกว่าครึ่งหนึ่ง ของประชากรไทยทั้งหมดอาศัยอยู่ห่างจากรา้นไฮเปอรม์ารเ์ก็ตของ 
CPRD ไม่เกิน 25 นาทีดว้ยการเดินทางโดยรถยนต ์ 

• ซูเปอร์มาร์เก็ต “Go Fresh” — CPRD เริ่มโครงการปรบัแบรนดข์องรา้น “ตลาด” ซึ่งเป็นรา้นคา้ปลีกรูปแบบ
ซูเปอรม์ารเ์ก็ต เป็นรา้นซูเปอรม์ารเ์ก็ต “Go Fresh” ซึ่งเป็นรา้นคา้ปลีกขนาดกลางมีพืน้ท่ีจ าหน่ายตัง้แต่ 500 
ถึง 1,500 ตร.ม. ซึ่งมีพืน้ที่จ  าหน่ายสินคา้โดยเฉล่ียเท่ากับประมาณ 725 ตร.ม. ทั้งนี ้รา้นคา้ปลีกรูปแบบ
ซูเปอรม์ารเ์ก็ตส่วนใหญ่ตัง้อยู่ในย่านการคา้หรือพืน้ที่ชานเมือง โดยใชแ้นวคิดการพัฒนาเป็นรา้นส าหรับ
ชมุชนในละแวกใกลเ้คียงเพื่อความสะดวกของลกูคา้ในการจบัจ่ายสินคา้อุปโภคบริโภครวมถึงสินคา้ประเภท
อื่น ๆ เป็นประจ า โดยเนน้ในเรื่องการจ าหน่ายสินคา้อาหารสดและอาหารแหง้ที่มีคณุภาพ ผลิตภณัฑอ์าหาร 
รวมถึงสินคา้อปุโภคบริโภคที่ไม่ใช่อาหารชนิดต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภณัฑเ์พื่อสขุภาพและความงาม 
ผลิตภณัฑใ์นครวัเรือน และผลิตภณัฑส์ าหรบัทารก ซูเปอรม์ารเ์ก็ตเนน้ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ใน

 
8 รายไดอ้ื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจคา้ปลีกประกอบไปดว้ยรายไดจ้ากการฝากขาย รายไดจ้ากการจดัส่งสินคา้ และส่วนลดส าหรบัพนกังานจาก

ธุรกิจคา้ปลีกของ CPRD 
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การซือ้สินคา้เพิ่มเติม (top-up) หรือซือ้สินคา้เพื่อเก็บไวใ้ชใ้นภายหลงั (stock-up) โดยรา้นคา้ปลีกขนาดกลาง
นีย้งัมีส่วนส าคญัในธุรกิจคา้ปลีกในช่องทางออนไลนข์อง CPRD 

ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 28 กุมภาพันธ ์2564 รายไดจ้ากการขายและรายไดอ้ื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับธุรกิจคา้ปลีก9

รวมของรา้นซูเปอรม์ารเ์ก็ตของ CPRD มีจ านวน 21,146 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 12.9 ของรายได้
จากการคา้ปลีกรวมของ CPRD ในประเทศไทย ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 28 กมุภาพนัธ ์2564 สดัส่วนรายไดจ้าก
การคา้ปลีกแบ่งตามผลิตภณัฑป์ระกอบดว้ย สินคา้อุปโภคบริโภครอ้ยละ 60.8 ผลิตภณัฑอ์าหารสดรอ้ยละ 
31.5 และสรุาและยาสบูรอ้ยละ 3.6 สินคา้ทั่วไปรอ้ยละ 3.3 และเสือ้ผา้รอ้ยละ 0.8  

• มินิซูเปอร์มาร์เก็ต “Go Fresh” — CPRD เริ่มกลยุทธป์รบัแบรนดร์า้น เทสโก ้โลตสั เอ็กเพรส ซึ่งเป็นรา้นคา้
ปลีกรูปแบบมินิซูเปอรม์ารเ์ก็ต ภายใตแ้บรนด ์“Lotus’s Go Fresh” โดยทั่วไป รา้นมินิซูเปอรม์ารเ์ก็ตเป็น
รา้นค้าปลีกขนาดเล็ก มีพืน้ที่จ  าหน่ายตั้งแต่ 150 ถึง 400 ตร.ม. ซึ่งมีพืน้ที่จ  าหน่ายสินค้าเฉล่ียเท่ากับ
ประมาณ 170 ตร.ม. โดย CPRD วางแผนใหร้า้นคา้ปลีกรูปแบบมินิซูเปอรม์ารเ์ก็ตเป็นตวัผลกัดนัหลกัในการ
เติบโตของธุรกิจคา้ปลีกในอนาคตของ CPRD ในประเทศไทย ณ วนัที่ 28 กุมภาพนัธ ์2564 CPRD นบัเป็น
หนึ่งในผู้ประกอบการร้านมินิซู เปอร์มาร์เก็ตที่ ใหญ่ที่สุดในประเทศ ไทย และ CPRD มีแผนจะเปิด 
มินิซูเปอรม์ารเ์ก็ตสาขาใหม่อีกประมาณ 700 แห่งภายในปี 2566 ในปัจจุบัน CPRD มีการด าเนินการรา้น 
มินิซูเปอรม์ารเ์ก็ตในพืน้ท่ีต่าง ๆ ทัง้ในย่านท่ีอยู่อาศยัและย่านการคา้ ไปจนถึงในสถานีบรกิารน า้มนัเชือ้เพลิง
เพื่อความสะดวกสบายและการเขา้ถึงไดง้่ายของลกูคา้ โดยรา้นมินิซูเปอรม์ารเ์ก็ตเนน้การจ าหน่ายอาหารสด
และสินคา้อุปโภคบริโภคที่เป็นอาหาร รวมถึงสินคา้จ าเป็นอื่นที่ไม่ใช่อาหาร รา้นมินิซูเปอรม์ารเ์ก็ตเน้น
ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ที่จบัจ่ายสินคา้เพื่อการประกอบอาหารประจ าวนัและความตอ้งการของ
ลูกค้าในการซื ้อสินค้าเพิ่มเติม  (top-up) ร ้านมินิซูเปอร์มาร์เก็ตดังกล่าวยังมีบทบาทที่ เพิ่มขึน้อย่างมี
สาระส าคญัส าหรบัการจ าหน่ายสินคา้ช่องทางออนไลน์ โดยเฉพาะส าหรบัการน าเสนอการจดัส่งสินคา้แบบ
ด่วน (on-demand) แก่ลูกคา้ นอกจากนี ้CPRD ยังเน้นการเปิดบริการรา้นกาแฟแบรนดใ์หม่คือ Jungle 
Cafés ในมินิซูเปอรม์ารเ์ก็ตเพื่อเพิ่มปรมิาณผูเ้ขา้รา้นและดงึดดูผูบ้รโิภคใหม้าจบัจ่ายที่รา้นอีกดว้ย 

ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 28 กุมภาพนัธ ์2564 รายไดจ้ากการขาย และรายไดอ้ื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจคา้ปลีก10 
รวมของรา้นมินิซูเปอรม์ารเ์ก็ตของ CPRD มีจ านวน 42,410 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 25.9 ของรายได้
จากการคา้ปลีกรวมของ CPRD ในประเทศไทย ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 28 กมุภาพนัธ ์2564 สดัส่วนรายไดจ้าก
การคา้ปลีกแบ่งตามผลิตภณัฑป์ระกอบดว้ย สินคา้อุปโภคบริโภครอ้ยละ 63.1 ผลิตภณัฑอ์าหารสดรอ้ยละ 
22.3 สรุาและยาสบูรอ้ยละ 11.9 ผลิตภณัฑท์ั่วไปรอ้ยละ 2.2 และเสือ้ผา้รอ้ยละ 0.5  

 
9 รายไดอ้ื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจคา้ปลีกประกอบไปดว้ยรายไดจ้ากการฝากขาย รายไดจ้ากการจดัส่งสินคา้ และส่วนลดส าหรบัพนกังานจาก

ธุรกิจคา้ปลีกของ CPRD 
10 รายไดอ้ื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจคา้ปลีกประกอบไปดว้ยรายไดจ้ากการฝากขาย รายไดจ้ากการจดัส่งสินคา้ และส่วนลดส าหรบัพนกังานจาก

ธุรกิจคา้ปลีกของ CPRD 
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ตารางต่อไปนีแ้สดงจ านวนสาขารา้น แบ่งตามรูปแบบรา้นคา้ส าหรบัธุรกิจคา้ปลีกในประเทศไทยของ CPRD 
ส าหรบัช่วงระยะเวลาที่ระบไุว ้

  สิน้สุดวนัที ่28 กุมภาพนัธ ์  

จ านวนสาขาร้าน  2563  2564  

ไฮเปอรม์ารเ์ก็ต  215  219  
ซูเปอรม์ารเ์ก็ต  178  196  
มินิซูเปอรม์ารเ์ก็ต   1,595  1,679  

รวม  1,988  2,094  
 

ช่องทางออนไลน ์ 

นอกจากธุรกิจคา้ปลีกแบบมีหนา้รา้นแลว้ CPRD ยงัใหบ้รกิารลกูคา้ในประเทศไทยผ่านช่องทางออนไลน ์โดย
ใช้ประโยชน์จากเครือข่ายรา้นไฮเปอรม์ารเ์ก็ตที่มีหน้ารา้นจ านวนมากเพื่อใช้เป็นคลังสินค้าย่อยเพื่อการจัดส่ง 
(fulfilment hub) 

ช่องทางออนไลนข์อง CPRD ใหบ้ริการลกูคา้ที่ตอ้งการความสะดวกในการจบัจ่ายสินคา้อุปโภคบริโภค โดย
ใชร้ะบบชอ้ปป้ิงออนไลน ์GHS ใหล้กูคา้เลือกซือ้สินคา้แบบออนไลนจ์ากรา้นไฮเปอรม์ารเ์ก็ตจ านวน 89 สาขา ซึ่งท า
หนา้ที่เป็นคลงัสินคา้ย่อยเพื่อการจดัส่ง (fulfilment hub) (ขอ้มลู ณ เดือนมิถุนายน 2564) โดยเมื่อลกูคา้สั่งซือ้สินคา้
ผ่านระบบช้อปป้ิงออนไลน์ GHS ลูกคา้สามารถเลือกรับสินคา้ที่รา้นสาขาหรือจัดส่งถึงบา้นในวันถัดไป นอกจาก
ระบบชอ้ปป้ิงออนไลน ์GHS แลว้ ที่ผ่านมา CPRD ไดม้ีการรว่มมือกบัผูใ้หบ้รกิารออนไลนภ์ายนอกอื่น ๆ เช่น Shopee  
Lazada และ Happy Fresh และเมื่อเร็ว ๆ นีใ้นช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 CPRD ยังร่วมมือกับ Grab และ 
Food Panda เพื่อจ าหน่ายสินคา้ผ่านระบบออนไลนท์างเลือกอีกดว้ย โดยลกูคา้สามารถสั่งซือ้สินคา้ของ CPRD จาก 
ผูใ้หบ้ริการออนไลนด์ังกล่าวซึ่งจะใหบ้ริการจดัส่งสินคา้ไปยงัลูกคา้แบบด่วน (on-demand) หรือภายใน 1-2 วันนับ
จากวนัสั่งซือ้ ทัง้นี ้เพื่อการใหบ้รกิารลกูคา้ที่ดียิ่งขึน้ผ่านช่องทางออนไลนท์ี่เพิ่มขึน้ ปัจจบุนั CPRD ก าลงัอยู่ในระหว่าง
การอพัเกรดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT system) ของตน โดยโครงสรา้งพืน้ฐานของระบบ IT ระบบใหม่ ซึ่งคาดว่า
จะเริ่มใชง้านไดภ้ายในกลางปี 2565 จะช่วยสนบัสนุนการจ าหน่ายสินคา้ทางออนไลน์ของรา้นคา้ปลีกในทุกรูปแบบ
ทัง้หมดกว่า 2,000 สาขา  

นอกจากนี ้CPRD จะใชป้ระโยชนจ์ากรา้นไฮเปอรม์ารเ์ก็ตของตนจากที่มีในปัจจุบนัเพื่อเป็นคลงัสินคา้ย่อย
เพื่อการจดัส่ง (fulfilment hub) โดยเพิ่มจ านวนจากที่มีอยู่เดิม 89 สาขาในเดือนมิถุนายน 2564 เป็นกว่า 200 แห่งทั่ว
ประเทศ โดยประมาณ 40-45 แห่งจะอยู่ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร และใชป้ระโยชนจ์ากเครือข่ายรา้นคา้ปลีกในทุก
รูปแบบทัง้หมดกว่า 2,000 สาขาในการใหบ้ริการจดัส่งแบบด่วน (on-demand) หรือภายในวนัถดัไปแก่ลกูคา้ได  ้ทัง้นี ้
เมื่อการปรับปรุงโครงสรา้งพืน้ฐานของระบบ IT เสร็จสิน้ CPRD จะสามารถใช้ประโยชน์จากเครือข่ายรา้นคา้ทั่ว
ประเทศได้อย่างเต็มที่ในการให้บริการจัดส่งแบบด่วน  (on-demand) หรือภายในวันถัดไปแก่ลูกค้า นอกจากนี ้ 
โครงสรา้งพืน้ฐานของระบบ IT ใหม่นีย้ังท าการปรบัปรุงระบบด าเนินงานหลักอื่น ๆ ใหท้ันสมัยขึน้ ทั้งแอพพลิเคชั่น 
(application) ของลูกค้า ระบบจัดการค าสั่งซือ้ ระบบจัดการการเข้ารับและจัดส่งสินค้า ระบบ IT ใหม่นี ้ยังน า
แอพพลิเคชั่น (application) ใหม่ ๆ มาใชง้านเพื่อตอบสนองความตอ้งการเฉพาะตวัของลกูคา้แต่ละราย และเพื่อให้
ลกูคา้ใชง้านไดง้่าย ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564 รายไดจ้ากการขายผ่านช่องทางออนไลนใ์นประเทศไทย
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ของ CPRD เท่ากบั 1,216 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 0.8 ของรายไดจ้ากการคา้ปลีกรวมของ CPRD ในประเทศ
ไทย ทัง้นี ้ตัง้แต่วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564 การจบัจ่ายสินคา้ผ่านช่องทางออนไลนข์อง CPRD มีการเติบโตอย่างรวดเรว็ 
โดยรายไดจ้ากการขายในช่วงสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 ไดเ้พิ่มขึน้มากกว่า 2 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกบั
ช่วงเวลาเดียวกนัในปี 2563  

โครงการปรบัปรุงธุรกิจคา้ปลีกในประเทศไทย 

CPRD มุ่งมั่นท่ีจะปรบัปรุงและขยายธุรกิจรา้นคา้ปลีกในประเทศไทย โดยด าเนินโครงการใหม่ ๆ ดงัต่อไปนี  ้  

• การรีแบรนด์ (Rebrand) เป็น “Lotus’s” — นับตั้งแต่การแยกตัวของ Lotus TH  Ek-Chai และ Lotus MY 
จากบรษิัทแม่เดิมคือ Tesco และเขา้เป็นบรษิัทในกลุ่มภายใตก้ารบรหิารงานของ CPRD นัน้ CPRD ไดม้ีการ
ริเริ่มกลยุทธ์เพื่อรีแบรนดร์า้นคา้เป็นแบรนด์ “Lotus’s” เพื่อสรา้งความแตกต่างจากแบรนด ์“เทสโก ้โลตัส” 
เดิมที่ด  าเนินงานโดย Tesco ทั้งนี ้CPRD เห็นว่าการปรับแบรนดด์ังกล่าวจะช่วยดึงดูดและจับกลุ่มลูกคา้
เป้าหมายกลุ่มใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มลูกคา้ที่มีอายุน้อยลง กลยุทธ์การปรับแบรนดใ์ห้มีความทันสมัยขึน้
ประกอบด้วยการใช้โลโก้ ป้ายชื่อรา้นค้าและส่ือประชาสัมพันธ์ที่มีสีสันสดใส การศึกษาการใช้ระบบ
เทคโนโลยีเขา้มาเสรมิเพื่อให ้CPRD สามารถด าเนินธุรกิจใหม้ีประสิทธิภาพมากขึน้ และบรกิารลกูคา้ใหไ้ดร้บั
ความสะดวกมากยิ่งขึน้ การเพิ่มความแข็งแกร่งของการจ าหน่ายในช่องทางออนไลน์ และการเปิดตัว
โปรแกรมสมาชิกใหม่ (loyalty scheme) โดย CPRD ตัง้เป้าหมายในการปรบัรา้นไฮเปอรม์ารเ์ก็ตทั้งหมดเป็น
แบรนด ์“Lotus’s” ใหเ้สร็จสิน้ภายในสิน้ปี 2565 และท าการต่อยอดพัฒนารูปแบบรา้นคา้ใหส้อดคลอ้งกับ
กลุ่มลกูคา้ในภมูิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย  

• การพฒันาผลิตภณัฑ์และบริการ — CPRD เชื่อว่าปัจจยัที่ดงึดดูลกูคา้ของธุรกิจคา้ปลีกของ CPRD คือการมี
ผลิตภณัฑค์ณุภาพสงูและมีความหลากหลาย ท าใหส้ามารถน าเสนอการจบัจา่ยที่ครบครนัในที่เดียวแก่ลกูคา้
ได ้(one-stop shop) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของกลยุทธด์า้นอาหารสดของ CPRD นัน้จะเนน้การจดัหา
อาหารสดจากแหล่งผลิตในพืน้ที่จากผู้คา้ในทอ้งถิ่น โดยจัดส่งตรงถึงร้านคา้เพื่อรกัษาความสดใหม่และ
คุณภาพของอาหาร ตลอดจนมีอาหารสดหลากหลายชนิดวางจ าหน่ายในรา้นคา้ปลีกทุกรูปแบบ เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการที่หลากหลายและแตกต่างของลูกคา้แต่ละกลุ่ม นอกจากนี ้CPRD ยังมีการลงทุน
พฒันาผลิตภณัฑภ์ายใตต้รายี่หอ้ของรา้น (private label) มากขึน้ส าหรบัตลาดคา้ปลีกในไทยซึ่ง CPRD เชื่อ
ว่าการน าเสนอผลิตภัณฑ์ภายใต้ตรายี่ห้อของร้าน (private label) นี ้จะเพิ่มทางเลือกในการเลือกซื ้อ
ผลิตภณัฑท์ี่คุม้ค่าคุม้ราคาใหแ้ก่ผูบ้ริโภค และยงัมีกลุ่มผลิตภณัฑอ์ื่น ๆ ที่ CPRD มีการปรบัปรุงไดแ้ก่ กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม และเครื่องใช้ภายในบา้น ทั้งนี ้นอกจากการปรับปรุงคุณภาพของ
ผลิตภณัฑแ์ลว้ CPRD ยงัมุ่งปรบัปรุงส่วนประกอบอื่น ๆ ในรา้นคา้เพื่อประสบการณใ์นการจบัจ่ายโดยรวมที่
ดียิ่งขึน้ รวมไปถึงเรื่องความสะอาดและความปลอดภัยในรา้นคา้ การเติมสินคา้ในชั้นวางใหร้วดเร็ว การ
แนะน าสินคา้และการใหบ้ริการภายในรา้นคา้ และการใชเ้ทคโนโลยีเพื่ออ านวยความสะดวก เช่น จุดช าระ
สินคา้ดว้ยตนเอง (self-checkout) เป็นตน้  

• การปรบัโฉมและสรา้งความทนัสมยัแก่รา้นคา้ — CPRD ท าการปรบัโฉมรา้นไฮเปอรม์ารเ์ก็ตของ CPRD ให้
ทนัสมยัและสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการที่เปล่ียนแปลงไปของลกูคา้ใหด้ียิ่งขึน้ โดยท าการลดขนาด
พืน้ที่รา้นไฮเปอรม์ารเ์ก็ตในส่วนที่จ าหน่ายเสือ้ผา้และอุปกรณเ์ครื่องใชล้ง และขยายพืน้ที่ในส่วนของอาหาร
สดและผลิตภณัฑป์รุงอาหาร เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการที่เพิ่มขึน้ของผลิตภณัฑใ์นกลุ่มนี ้นอกจากนี ้
CPRD ยงัไดน้ าเทคโนโลยีและระบบ IT ใหม่ ๆ มาปรบัใช ้เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในประสบการณก์ารจบัจ่าย
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ของลกูคา้ และเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานของรา้น โดยเป้าหมายในการปรบัโฉมและสรา้งความทนัสมยั
ของรา้นไฮเปอรม์ารเ์ก็ตทัง้หมดคือเพื่อให ้CPRD สามารถด าเนินธุรกิจใหม้ีประสิทธิภาพมากขึน้และบริการ
ลกูคา้ใหไ้ดร้บัความสะดวกมากยิ่งขึน้ 

• การใชแ้นวคิดรา้นคา้ภายใตแ้บรนด์ “Go Fresh” — CPRD มีการปรบัแบรนดร์า้น “ตลาด” ซึ่งเป็นรา้นใน
รูปแบบซูเปอรม์ารเ์ก็ต ดว้ยแบรนดใ์หม่คือ “Go Fresh” และปรบัแบรนดร์า้นมินิซูเปอรม์ารเ์ก็ต เทสโก ้โลตสั 
เอ็กเพรส เป็นแบรนด ์“Lotus’s Go Fresh” โครงการปรบัแบรนดด์ังกล่าวประกอบดว้ยการปรบัการจดัวาง
พืน้ที่จ  าหน่ายสินคา้ในรา้นใหม่ โดยแนวคิดรา้น Go Fresh เป็นปัจจยัหลกัของกลยุทธ ์“เอาชนะดว้ยสินคา้ที่
สดใหม่” (“Winning with Fresh”) ของ CPRD ทั้งนี ้รา้น Go Fresh ของ CPRD จะเนน้ในเรื่องการน าเสนอ
สินคา้อาหารสดทั้งที่จ  าหน่ายในรูปแบบตกัชั่งและรูปแบบแพ็ค และจัดวางต าแหน่งทางการตลาดของรา้น
เป็นรา้นใกลบ้า้นเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการจับจ่ายสินคา้อาหารสด โดยรา้น Go Fresh จะเนน้รูป
โฉมและบรรยากาศของรา้นที่เป็นเสมือนตลาดสดสมยัใหม่ และวางจ าหน่ายอาหารสดที่มีคณุภาพเพื่อน าไป
ปรุงอาหารและใชใ้นครวัเรือนประจ าวนัของลกูคา้ 

• รา้นรูปแบบมินซูิเปอร์มาร์เก็ตของ CPRD — จะมีการวางจ าหน่ายสินคา้อปุโภคบรโิภคที่หลากหลายกว่ารา้น
สะดวกซือ้ทั่วไป และ CPRD ยงัมุ่งสรา้งความพึงพอใจในการจบัจ่ายใหแ้ก่ลกูคา้ดว้ยการเปิดเคานเ์ตอรร์า้น
กาแฟแบรนด ์Jungle Café รวมถึงบริการชอ้ปป้ิงผ่านมือถือ โดยสาขารา้นที่มีขนาดเล็กที่สามารถปรบัพืน้ท่ี
จ าหน่ายสินคา้ใหร้องรับการจ าหน่ายสินคา้ไดม้ากขึน้จะไดร้บัการยกระดับและปรับแบรนดใ์หม่เป็นรา้น  
มินิซูเปอรม์ารเ์ก็ตภายใตแ้บรนด์ “Lotus’s Go Fresh” ปัจจุบัน CPRD มีแผนท าการปรบัใชแ้นวคิดรา้นคา้ 
แบรนด ์“Go Fresh” โดยคาดว่าจะปรบัแบรนดร์า้นจ านวนประมาณ 1,000 สาขา ใหเ้สร็จสิน้ภายในสิน้ปี 
2564 และปรบัแบรนดร์า้นคา้ที่เหลือในประเทศไทยใหเ้สรจ็สิน้ภายในสิน้ปี 2565 ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 
2564 CPRD ไดป้รบัรา้นคา้เป็นแบรนด ์“Go Fresh” ไปแลว้จ านวน 343 แห่ง  

• การขยายสาขาใหค้รอบคลุมพืน้ที่ — เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับรา้นคา้ปลีกแบบดัง้เดิมซึ่งมีอัตราการ
เขา้ถึงผูบ้ริโภคสงูทั่วประเทศ ซึ่งรวมถึงพืน้ที่ที่ไม่มีรา้นคา้ของ CPRD ตัง้อยู่ ดงันัน้ เพื่อใหร้า้นคา้ของ CPRD 
สามารถเข้าถึงและให้บริการผู้บริโภคได้มากขึ ้น รวมถึงตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดี ขึน้  
CPRD วางแผนเปิดสาขารา้นในพืน้ที่ที่ยงัไม่มีรา้นคา้ของ CPRD โดยตามแผนการขยายสาขารา้นดงักล่าว 
CPRD ตั้งเป้าที่จะเปิดรา้นไฮเปอรม์ารเ์ก็ตสาขาใหม่ 4 ถึง 6 แห่ง ซูเปอรม์ารเ์ก็ตสาขาใหม่ 10 แห่ง และ 
มินิซูเปอรม์ารเ์ก็ตสาขาใหม่ 250 แห่งต่อปีภายในช่วงสามปีขา้งหนา้  

• การเร่งการจ าหน่ายสินคา้ออนไลน์โดยใชป้ระโยชน์จากเครือข่ายรา้นคา้ทั่วประเทศ — ดว้ยระบบชอ้ปป้ิง
ออนไลน ์GHS CPRD ตัง้เป้าที่จะขยายบรกิารออนไลนเ์พิ่มเติมจากรา้นไฮเปอรม์ารเ์ก็ต 89 สาขาที่ใหบ้รกิาร
ออนไลนใ์นพืน้ท่ีกรุงเทพในปัจจบุนั เป็นกว่า 2,000 สาขาทั่วประเทศภายในสิน้ปี 2565 ซึ่งรวมถึงรา้นคา้ปลีก
ขนาดกลางและขนาดเล็กภายใตแ้บรนด ์“Go Fresh” โดยลูกคา้ของ CPRD ในประเทศสามารถเลือกรบั
สินคา้ที่สั่งทางออนไลนแ์บบจดัส่งด่วน (on-demand) จดัส่งในวนัถดัไป (next-day delivery) หรือสั่งซือ้และ
รบัเอง (click-and-collect) ที่สาขาทั่วประเทศ โดยระบบชอ้ปป้ิงออนไลน ์GHS จะไดร้บัการสนับสนุนดว้ย
ระบบ IT ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการอพัเกรดระบบท างานส าคญัส าหรบัแอพพลิเคชั่น (application) 
ของลูกคา้ ระบบจัดการค าสั่งซือ้ ระบบจัดการการเข้ารับและจัดส่ง สินคา้ นอกจากนี ้ CPRD ยังไดม้ีการ
ร่วมมือกับผูใ้หบ้ริการออนไลนช์ั้นน าภายนอกอื่น ๆ เช่น Shopee  Lazada  Grab และ Food Panda เพื่อ
เสรมิความแข็งแกรง่ในช่องทางออนไลนข์อง CPRD   
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• การเปิดตวัธุรกิจใหม่เพือ่เพิ่มความพงึพอใจในการจบัจ่ายในรา้นคา้ — CPRD เห็นว่าการน าเสนอผลิตภณัฑ์
อาหารและเครื่องดื่มจะช่วยผลกัดนัปริมาณลกูคา้ที่เขา้รา้นใหเ้พิ่มมากขึน้ได ้ดงันัน้ CPRD จึงมีกลยุทธท์ี่จะ
น ารา้นกาแฟ ซึ่งเป็นจุดที่ลูกคา้มีความตอ้งการในการใช้บริการเพิ่มมากขึน้ มาเป็นจุดที่ดึงดูดและสรา้ง
ประสบการณใ์หก้ับลกูคา้ที่มาใชบ้ริการรา้นคา้ปลีก ดงันัน้ CPRD จึงไดเ้ปิดใหบ้ริการรา้นกาแฟแบรนดใ์หม่
คือ Jungle Café และ Arabitia ของ CPRD เพื่อจ าหน่ายกาแฟคุณภาพสูงในราคาที่คุม้ค่า ในรา้นคา้ปลีก
รูปแบบต่าง ๆ ของ CPRD โดยแผนงานในปัจจบุนัคือ การจดัวางเคานเ์ตอรร์า้นกาแฟ Jungle Café เป็นรา้น
ย่อยในรา้นคา้ปลีก หรืออยู่ในพืน้ที่ส่วนหนา้ของมินิซูเปอรม์ารเ์ก็ตและซูเปอรม์ารเ์ก็ตของ CPRD หรือรวมถึง
ตั้งเป็นรา้นกาแฟเดี่ยว (stand-alone) ส าหรับแบรนดร์า้น Arabitia ในรา้นคา้รูปแบบไฮเปอรม์ารเ์ก็ตของ 
CPRD ทั้งนี ้นอกจากรา้นกาแฟแลว้ CPRD ยังมุ่งพัฒนาธุรกิจคา้ปลีกตามแนวโนม้การบริโภคอาหารและ
เครื่องดื่มใหม่ ๆ เพื่อดงึดดูลกูคา้เขา้รา้นใหม้ากขึน้ นอกจากนี ้CPRD ยงัจะใชป้ระโยชนจ์ากการเป็นพนัธมิตร
ทางธุรกิจกับกลุ่มทรูในการวางจ าหน่ายผลิตภณัฑอ์ิเล็กทรอนิกสใ์นรา้นคา้รายละเอียดเป็นไปตามที่ปรากฎ
ในหวัขอ้สินคา้ทั่วไปดา้นล่าง   

ผลิตภณัฑ์ส าหรบัการคา้ปลีกในประเทศไทย  

ปัจจยัหลกัในความส าเร็จของธุรกิจคา้ปลีกในประเทศไทยของ CPRD คือ การน าเสนอผลิตภณัฑท์ี่มีความ
หลากหลายในรา้นคา้ของ CPRD โดยผลิตภณัฑห์ลกัของ CPRD แบ่งออกไดเ้ป็น กลุ่มอาหารสด สินคา้อปุโภคบริโภค
ที่เป็นอาหาร สินคา้อุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่อาหาร สินคา้ทั่วไป สุราและยาสูบ และเสือ้ผา้ ทั้งนี ้CPRD จ าหน่ายกลุ่ม
สินคา้ดงักล่าวภายใตแ้บรนดช์ัน้น าทัง้ในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงแบรนดสิ์นคา้ของผูป้ระกอบการขนาดกลาง
และขนาดย่อย (SME) และสินค้าที่ เป็นตรายี่ห้อของร้าน (private label) ของ CPRD อีกหลายรายการ  โดยมี
รายละเอียด ดงัต่อไปนี ้ 

• อาหารสด — อาหารสดคือกลุ่มผลิตภณัฑห์ลกัของ CPRD และเป็นกลุ่มสินคา้ที่เติบโตอย่างรวดเร็วในธุรกิจ
คา้ปลีกของ CPRD กลุ่มผลิตภัณฑอ์าหารสดประกอบดว้ย เนือ้สัตวแ์ละอาหารทะเล (หมู สัตวปี์ก เนือ้วัว  
ไข่ไก่ ปลา และกุง้) ผกัและผลไม ้ผลิตภณัฑจ์ากนม (นมสด โยเกิรต์ และชีส) ไข่ อาหารพรอ้มปรุงและอาหาร
พรอ้มรบัประทาน ผลิตภณัฑเ์บเกอรี่ และอาหารแช่แข็ง (เนือ้สตัวแ์ช่แข็งพรอ้มปรุงและพรอ้มรบัประทาน และ
ไอศกรีม) CPRD มุ่งน าเสนอผลิตภณัฑอ์าหารสดคณุภาพสงูในราคาที่หาซือ้ได ้โดย CPRD ไดท้ าการคดัเลือก
ผลิตภณัฑอ์ย่างพิถีพิถนัเพื่อจ าหน่ายผลิตภณัฑค์ุณภาพสงูสดุ และเพื่อใหม้ั่นใจว่าผลิตภณัฑข์อง CPRD นัน้
ปลอดภัยในการบริโภคและเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ใชบ้งัคบัทุกประการ อีกทั้ง CPRD ยังใช้
ประโยชน์จากระบบงานห่วงโซ่อุปทาน  (supply chain) ในการสรา้งความสัมพันธ์อันดี และเสริมสรา้ง
ศักยภาพของ CPRD ในการจดัหาสินคา้และวตัถุดิบโดยตรงกับเกษตรกรและผูผ้ลิตและจดัจ าหน่ายสินคา้
ท้องถิ่น  CPRD ยังไดม้ีการพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑอ์าหารสดเพิ่มมูลค่าที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของลกูคา้ เช่น เนือ้หมกั อาหารพรอ้มปรุงผลิตจากเนือ้สตัว ์และอาหารพรอ้มรบัประทานผลิตจาก
เนือ้สตัว ์รวมถึงนวตักรรมดา้นผลิตภณัฑ ์เช่น เนือ้สงัเคราะห ์(plant-based meat) เป็นตน้ 

• สนิคา้อปุโภคบริโภค – ประกอบดว้ยสนิคา้อปุโภคบริโภคทีเ่ป็นอาหาร และสนิคา้อปุโภคบริโภคทีไ่ม่ใช่อาหาร  

• สินคา้อุปโภคบริโภคที่เป็นอาหาร – ประกอบดว้ย ผลิตภัณฑป์รุงอาหาร (น า้มันปรุงอาหาร ซอส 
เครื่องปรุงรส) เครื่องดื่ม (น า้ดื่ม น า้หวาน น า้ผลไม ้กาแฟ ชา) อาหารแหง้ (ขา้วสาร บะหมี่ ธัญพืช) 
นมพาสเจอไรส ์และนมที่ผลิตจากพืช ผลิตภณัฑส์ าหรบัทารก (นมผง และอาหาร) ขนมหวาน (ขนม
ปังกรอบ ของว่าง ลูกอม) ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม อาหารบรรจุกระป๋อง เครื่องท าขนมอบ สินคา้
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อปุโภคบรโิภคที่เป็นอาหารที่คดัสรรมาอย่างดีของ CPRD มีการวางจ าหน่ายในช่องทางจดัจ าหน่าย
หลายรูปแบบ เป็นสินคา้ในหลายระดบัราคา หลากหลายตราสินคา้ รวมถึงสินคา้น าเขา้ ทัง้นี ้CPRD 
มีการประสานงานอย่างใกลช้ิดกับผูผ้ลิตและจดัจ าหน่ายสินคา้ในต่างประเทศเพื่อจดัหาสินคา้เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้และขยายกลุ่มสินคา้ใหห้ลากหลายยิ่งขึน้ อีกทัง้ CPRD ไดส้รา้ง
ความสัมพันธ์อันดีกับผู้ผลิตและจดัจ าหน่ายสินคา้ในประเทศในการพฒันาผลิตภัณฑใ์หม่  ๆ เพื่อ
เสรมิคณุภาพของสินคา้และสรา้งความแตกต่างในการแข่งขนัของ CPRD   

• สนิคา้อปุโภคบริโภคทีไ่ม่ใช่อาหาร – ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑเ์พื่อสขุภาพและความงาม (แชมพ ูสบู่ 
ยาสีฟัน โลชั่น เครื่องส าอาง ยา) ผลิตภณัฑใ์นครวัเรือน (ผงซกัฟอก น า้ยาปรบัผา้นุ่ม น า้ยาลา้งจาน 
น ้ายาท าความสะอาดพืน้ ยาฆ่าแมลง) กระดาษ (กระดาษช าระ กระดาษท าความสะอาดใน
ครวัเรือน กระดาษเช็ดหนา้ ผา้อนามยั และผา้ออ้มผูใ้หญ่) ผลิตภณัฑส์ าหรบัทารก (ผา้ออ้มทารก 
และเครื่องใชส้ าหรบัเด็กทารก) อาหารสัตวเ์ลีย้งและเครื่องใชส้ัตวเ์ลีย้ง และผลิตภัณฑส์ าหรบักิจ
ทางศาสนา โดย CPRD มุ่งจ าหน่ายสินคา้หลากหลายชนิดภายใตต้ราสินคา้ชัน้น า ซึ่งจดัซือ้โดยตรง
จากผู้ผลิตทั้งหมด เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าร้านค้าปลีกทุกรูปแบบที่  CPRD 
ด าเนินงาน โดย CPRD มีการร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีในหลายดา้นกับผู้คา้สินคา้อุปโภค
บรโิภคที่ไม่ใช่อาหารระดบัโลกมากมายเพื่อสรา้งคณุค่าในผลิตภณัฑแ์ละบรกิารแก่ลกูคา้ 

• สินค้าทั่วไป — สินค้าทั่วไปประกอบดว้ยสินคา้กลุ่มต่าง  ๆ  รวมถึงผลิตภัณฑ์ส าหรับบ้าน เช่น ของเล่น  
เครื่องเขียน อปุกรณกี์ฬา อปุกรณใ์นหอ้งน า้ เครื่องนอน เฟอรน์ิเจอร ์กระเป๋า กล่องเก็บของพลาสติก อปุกรณ์
ท าครวั อุปกรณเ์ก่ียวกับรถยนต ์อุปกรณไ์ฟ สินคา้ปรบัปรุงบา้นที่ตอ้งประกอบและติดตัง้ดว้ยตนเอง (DIY) 
โดย CPRD วางจ าหน่ายสินคา้คุณภาพสงูส าหรบัการใชใ้นชีวิตประจ าวนั รวมถึงสินคา้ชนิดต่าง ๆ  ท่ีเป็นตรา
ยี่ห้อของรา้น (private label) ในกรณีที่ไม่มีตราสินคา้ชั้นน าวางจ าหน่ายส าหรับสินค้าชนิดนั้น ๆ ดังนั้น 
CPRD จึงสามารถสรา้งความแตกต่างและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑผ่์านตรายี่หอ้ของรา้น (private label) ทั้งนี ้
CPRD ยังมุ่งเน้นการจ าหน่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์ส าหรับการปรุงอาหารเพื่อให้สอดคล้องกับการจ าหน่าย
ผลิตภณัฑอ์าหารโดยรวมของ CPRD และมีการปรบัเพิ่มพืน้ท่ีจ าหน่ายสินคา้ในรา้นคา้เพื่อสรา้งยอดขายใหม้ี
ประสิทธิภาพสูงสุดและตอบสนองต่อแนวโนม้การเปล่ียนแปลงในพฤติกรรมการจับจ่ายของผูบ้ริโภค ทั้งนี ้
สินคา้ทั่วไปยงัรวมถึงผลิตภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้า เช่น โทรทศัน ์เครื่องใชไ้ฟฟ้าขนาดใหญ่ (ตูเ้ย็น เครื่องซกัผา้) 
เครื่องใชไ้ฟฟ้าขนาดเล็ก (หมอ้หงุขา้ว หมอ้ไฟฟ้า พดัลม เครื่องปรบัอากาศ กาตม้น า้ เครื่องปิ้งขนมปัง เตารีด 
เครื่องดูดฝุ่ น เครื่องเป่าผม) นอกจากนี ้CPRD จะท าการร่วมมือกับกลุ่มทรูเพื่อจ าหน่ายโทรศัพท์มือถือ  
ซิมการด์ อุปกรณ์ส าหรับโทรศัพท ์และผลิตภัณฑ์ส าหรับบา้นที่เก่ียวข้องกับอินเตอรเ์น็ต เช่น หลอดไฟ
อัจฉริยะ ปลั๊กไฟฟ้า และเครื่องควบคุมอุณหภูมิ และจะร่วมมือพัฒนากับกลุ่มทรูในการใหบ้ริการปรึกษา
สขุภาพทางไกล ซึ่งลกูคา้สามารถปรกึษากบัแพทยท์างระบบออนไลนท์ี่รา้นคา้ 

• สรุาและยาสูบ – กลุ่มผลิตภณัฑส์รุาและยาสบู ไดแ้ก่ เบียรท์ี่ผลิตในประเทศและน าเขา้ ไวน ์และเหลา้ และ
ผลิตภณัฑย์าสบูหลากหลายประเภทส าหรบัรา้นคา้แต่ละรูปแบบ 

• เสือ้ผา้ — สินคา้เสือ้ผา้ ไดแ้ก่ เสือ้ผา้ส าหรบัสวมใส่ประจ าวนั โดยเนน้เสือ้ผา้ที่จ  าเป็นในชีวิตประจ าวนัและ
สวมใส่สบายส าหรบัสมาชิกทกุคนในครอบครวั 

นอกจากการจ าหน่ายตราสินคา้ของบคุคลภายนอกแลว้ CPRD ยงัมีผลิตภณัฑก์ว่า 1,000 รายการครอบคลมุ
ทกุกลุ่มผลิตภณัฑภ์ายใตต้รายี่หอ้ของรา้น (private label) โดยแบ่งออกเป็นสามกลุ่มดงัต่อไปนี ้ 
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• “Lotus’s” – เป็นตราสินคา้เฉพาะหลัก (core brand) ของ CPRD ที่ใช้กับสินคา้กลุ่มต่าง ๆ ซึ่งเป็นสินคา้
คณุภาพสงูในราคาที่คุม้ค่า 

• “คุม้ค่า” – เป็นตราสินคา้เฉพาะระดบัพืน้ฐาน (entry-level brand) ส าหรบัสินคา้ที่จ  าเป็นในชีวิตประจ าวนั ให้
ความประหยดัเหมาะสมกบัการใชส้อยในราคาที่คุม้ค่า และ  

• “Prestigo” – เป็นตราสินคา้เฉพาะระดับพรีเมียม (premium brand) ส าหรับสินค้าคุณภาพสูงในราคาที่
เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินคา้กลุ่มอาหารและของใชใ้นครวั 

ปัจจบุนั CPRD อยู่ระหว่างการปรบัเปล่ียนจากตราสินคา้ของ “Tesco” ที่เคยใชใ้นช่วงที่ยงัเป็นกิจการภายใต ้
Tesco เพื่อปรับมาใช้ตรายี่ห้อของรา้น (private label) ดังกล่าวข้างต้น โดยเมื่อเร็ว ๆ นี ้ CPRD ได้เสร็จสิน้การ
ปรบัเปล่ียนมาใชต้ราสินคา้ “Lotus’s” กับผลิตภัณฑก์ลุ่มอาหารสด และ CPRD จะเริ่มเปิดตวัแคมเปญส่งเสริมตรา
ยี่ห้อของรา้น (private label) ตราใหม่ในภาพรวมเพื่อสรา้งความรับรูใ้นตรายี่ห้อของรา้น (private label) ให้กับ
ผูบ้ริโภคในเดือนสิงหาคม 2564 และคาดว่าจะมีการปรบัเปล่ียนสู่ตรายี่หอ้ของรา้น (private label) ตราใหม่อย่างเต็ม
รูปแบบกบักลุ่มผลิตภณัฑท์ี่ไม่ใช่อาหารภายในสิน้ปี 2564 นี ้

นอกจากนี ้CPRD ยงัมีการพฒันาตรายี่หอ้ของรา้น (private label) ใหม่ ๆ ส าหรบัสินคา้กลุ่มอื่น ๆ เช่น ตรา 
“Momento” ส าหรบัผลิตภณัฑใ์นบา้น ตรา “Aliv” ส าหรบัผลิตภณัฑส์ขุภาพและความงาม และตราสินคา้ “MeStyle” 
ส าหรบัผลิตภณัฑเ์สือ้ผา้  

ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ยอดขายของผลิตภัณฑต์รายี่หอ้ของรา้น (private label) คิดเป็น
มากกว่ารอ้ยละ 20.0 ของรายไดจ้ากการขายของ CPRD ในประเทศไทย ทัง้นี ้ในการพฒันาผลิตภณัฑต์รายี่หอ้ของ
รา้น (private label) นั้น CPRD จะเลือกกลุ่มผลิตภัณฑท์ี่มีขนาดตลาดใหญ่ มีศักยภาพการเติบโตสูง มีตราสินคา้
หลากหลายส าหรบัผลิตภัณฑใ์นตลาด และมีโอกาสในการที่  CPRD จะสรา้งความโดดเด่นใหผ้ลิตภณัฑใ์นตรายี่หอ้
ของรา้น (private label) 

CPRD วางแผนที่จะสรา้งความแข็งแกร่งดา้นคุณภาพของผลิตภัณฑท์ั่วไปของ CPRD ในตลาดคา้ปลีกใน
ประเทศไทย รวมถึงกลุ่มผลิตภณัฑอ์าหารเพื่อสขุภาพและสินคา้ที่เก่ียวขอ้งกับสขุภาพ เพื่อมุ่งจบักลุ่มลกูคา้ที่หนัมา
สนใจเรื่องสขุภาพเพิ่มมากขึน้ ทัง้นี ้CPRD ประสงคจ์ะรวมกลยทุธด์า้นผลิตภณัฑก์ับธุรกิจคา้ปลีกในประเทศมาเลเซีย 
เพื่อให้มีการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ในตรายี่ห้อของรา้น (private label) ของ CPRD ข้ามตลาด และใช้แหล่งจัดหา
ผลิตภัณฑ์ร่วมกัน โดย CPRD มีเป้าหมายในการปรับผลิตภัณฑ์และกลุ่มผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยและประเทศ
มาเลเซียใหส้อดคลอ้งกัน และใชก้ลุ่มผลิตภณัฑร์่วมกันโดยไม่กระทบต่อการตอบสนองต่อความตอ้งการเฉพาะของ
ลกูคา้ในแต่ละประเทศ 

ตารางต่อไปนีแ้สดงรายไดจ้ากการคา้ปลีกแบ่งตามชนิดของผลิตภณัฑใ์นธุรกิจคา้ปลีกของ CPRD ในประเทศ
ไทยส าหรบัรอบระยะเวลาที่ระบุ  
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  ปีสิน้สุดวันที ่28 กุมภาพันธ ์  

  2563  ร้อยละ  2564  ร้อยละ  

  (ยงัไม่ตรวจสอบ)  

  (หน่วย ลา้นบาท ยกเวน้ทีเ่ป็นรอ้ยละ)  

รายได้จากการค้าปลีกในประเทศไทย           

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

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

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

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

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

รายไดจ้ากการจดัส่งสินคา้ และอื่น ๆ11 ...........   22  0.0  6  0.0  

รายได้จากการค้าปลีกรวมในประเทศไทย ..   172,163  100.0  163,583  100.0  

(หกัดว้ย) รายไดอ้ื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับธุรกิจคา้
ปลีก12 ..............................................................   (837)    (621)    

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

ลูกคา้ธุรกจิคา้ปลีกในประเทศไทย  

ลกูคา้ธุรกิจคา้ปลีกในประเทศไทยของ CPRD มีความหลากหลายทัง้ช่วงอาย ุรายได ้และขนาดครวัเรือน โดย 
CPRD เห็นว่าจดุเด่นหลกัของ CPRD ในการดงึดดูลกูคา้ไดแ้ก่  

• ทศันคติของลกูคา้ที่มีต่อผลิตภณัฑข์อง CPRD ว่าเป็นผลิตภณัฑท์ี่มีความคุม้ค่าคุม้ราคา  

• ความไวว้างใจที่ลกูคา้มีต่อแบรนดข์อง CPRD เช่น ในปี 2564 CPRD ภายใตแ้บรนด ์Lotus’s ไดร้บัการโหวต
ใหเ้ป็นแบรนดร์า้นคา้สินคา้อุปโภคบริโภคที่ไดร้บัการไวว้างใจมากที่สดุเป็นล าดบัที่สองในประเทศไทยจาก
การส ารวจความคิดเห็นของผูบ้รโิภคที่มีต่อภาพลกัษณข์องแบรนด ์โดยบรษิัท อิปซอสส ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั  

• ความทุ่มเทของ CPRD ในดา้นการใหบ้รกิารลกูคา้ และการมีส่วนรว่มในชมุชนทอ้งถิ่น  

CPRD มีแผนที่จะใชป้ระโยชนจ์ากจดุเด่นดงักล่าวของ CPRD ในการเขา้ถึงลกูคา้ใหม้ากขึน้ โดยเฉพาะกลุ่ม
ลกูคา้ที่มีอายนุอ้ยลง 

CPRD มีการวิเคราะหข์อ้มลูลกูคา้แบบเจาะลึกเพื่อใหม้ีความเขา้ใจถึงลกูคา้ของ  CPRD มากขึน้ โดย CPRD 
ใชชุ้ดขอ้มลูที่มีความละเอียดซึ่งครอบคลมุการซือ้ของลกูคา้มากกว่า 600 ลา้นรายการต่อปี จากลกูคา้ที่เป็นสมาชิก
คลบัการด์เกือบ 9 ลา้นราย CPRD ไดว้่าจา้งผูใ้หบ้รกิารภายนอกที่มชีื่อเสียงและประสบการณส์งูในการวเิคราะหข์อ้มลู

 
11 โดยส่วนใหญ่ประกอบไปดว้ยรายไดจ้ากการจดัส่งสินคา้ 
12  รายไดอ้ื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจคา้ปลีกประกอบไปดว้ยรายไดจ้ากการฝากขาย รายไดจ้ากการจดัส่งสินคา้ และส่วนลดส าหรบัพนกังานจาก

ธุรกิจคา้ปลีกของ CPRD  
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ของลูกคา้เชิงวิทยาศาสตร ์โดยผู้ให้บริการภายนอกดังกล่าวยังให้บริการเทคโนโลยีซอฟตแ์วรท์ี่ทันสมัย และให้
ค าปรึกษาแก่ CPRD ในการท าความเข้าใจพฤติกรรมของลูกคา้ ตลอดจนแรงจูงใจในการจับจ่ าย และน าข้อมูล
ดังกล่าวมาพัฒนาเป็นกลยุทธเ์พื่อคาดการณรู์ปแบบการจบัจ่ายของลูกคา้ในอนาคต ทั้งนี ้CPRD สามารถใชข้อ้มลู
จากการวิเคราะหด์งักล่าวเพื่อสรา้งประสบการณใ์นการจบัจ่ายที่ลกูคา้พึงพอใจ เพื่อที่จะไดม้าซึ่งลกูคา้ใหม่และรกัษา
ลูกคา้เดิมไว ้รวมถึงในการคัดสรรผลิตภัณฑส์ าหรบัลูกคา้ อีกทั้ง CPRD ยังมีการวิเคราะหข์อ้มูลลูกคา้เพื่อก าหนด 
กลยทุธด์า้นราคาและการส่งเสรมิการขายที่สรา้งคณุค่าใหแ้ก่ลกูคา้อีกดว้ย   

ในการสรา้งและรกัษาความสมัพนัธก์บัลกูคา้ CPRD ไดน้ าเสนอรายการสมาชิกบตัรคลบัการด์เพื่อใหล้กูคา้
สะสมคะแนนในการจบัจ่ายที่รา้นคา้ของ CPRD โดยขอ้มลูจากการวิจยัพบว่าลกูคา้ที่เป็นสมาชิกคลบัการด์มีแนวโนม้
การจับจ่ายสินคา้มากกว่าลูกคา้ที่ไม่เป็นสมาชิกทัง้ในแง่มลูค่าการซือ้สินคา้รวมและปริมาณการซือ้สินคา้แต่ละครัง้   
ณ วนัที่ 28 กุมภาพนัธ ์2564 CPRD มีสมาชิกคลบัการด์ราว 16 ลา้นรายในประเทศไทย โดยในจ านวนนีม้ากกว่ารอ้ย
ละ 50 เป็นสมาชิกที่มีการจบัจ่ายสินคา้อยู่เป็นประจ า (active user) นอกจากนี ้CPRD ยงัมีคลบัการด์แอพพลิเคชั่น 
(application) ส าหรบัสมาชิกเพื่อใชแ้ทนบตัรคลบัการด์ และใหข้อ้มลูแก่สมาชิกทัง้คูปองส่วนลดเฉพาะสมาชิก และ
รายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ แอพพลิเคชั่น (application) ดังกล่าว ยังสามารถใชเ้ป็นส่ือในการส่ือสารโดยตรงกับ
ลกูคา้ และ CPRD ยงัคงพฒันารายละเอียดอื่น ๆ ในคลบัการด์แอพพลิเคชั่นเพื่อความสะดวกในการใชง้านของลกูคา้ 
สิทธิประโยชนท์ี่เพิ่มขึน้ เพื่อใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของลกูคา้ผูใ้ชง้านแต่ละคน โดยมีการเปิดตวัโปรแกรมสมาชิก
ใหม่ (loyalty scheme) ไปพรอ้ม ๆ กบัการปรบัแบรนด ์Lotus’s  

ระบบการกระจายสินคา้และเครือข่ายงานดา้นโลจิสติกส์ (distribution and logistics network) ของธุรกิจคา้ปลีกใน
ประเทศไทย  

ปัจจยัหลกัในกลยทุธค์า้ปลีกของ CPRD คือการปรบัปรุงระบบงานห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) ระบบการ
กระจายสินคา้และเครือข่ายงานดา้นโลจิสติกส ์(distribution and logistics network) ของ CPRD ใหเ้กิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ซึ่งจะช่วยบริหารจัดการให้ระดับสินคา้คงคลังในรา้นคา้ทั้งหมดอยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม ท าให้
ผลิตผลและสินคา้ที่เน่าเสียไดย้งัคงมีความสดใหม่และด ารงคุณภาพสงูสดุไวไ้ด ้และท าให ้CPRD สามารถน าเสนอ
สินคา้ที่คุม้ค่าคุม้ราคาต่อลกูคา้โดยยงัสามารถคงรกัษาอตัราก าไรไวไ้ด้  
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ระบบงานห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) เริ่มจากการขนส่งสินค้าของผู้ผลิตและจัดจ าหน่ายสินคา้ของ 
CPRD โดย DHL และ Linfox ซึ่งเป็นบริษัทโลจิสติกสร์ะหว่างประเทศที่ใหบ้ริการหน่วยรถบรรทุกสินคา้ ไปยังศูนย์
กระจายสินคา้ที่ใชเ้ทคโนโลยีที่ทนัสมยัของ CPRD เพื่อคดัแยกและกระจายสินคา้ไปยงัรา้นคา้ของ CPRD เนื่องจาก
การขยายตวัอย่างรวดเร็วของยอดขายทางช่องทางออนไลน ์CPRD ก าหนดใหศู้นยก์ระจายสินคา้บางแห่งท าหนา้ที่
จัดเก็บและกระจายสินคา้ออนไลน์โดยตรง CPRD ยังใช้ประโยชน์จากเครือข่ายรา้นคา้ที่มีอยู่ทั่วประเทศในการ
จ าหน่ายและจัดส่งสินคา้ออนไลน์จากรา้นคา้สู่ผู้ซือ้ปลายทางโดยตรง ( last-mile delivery) ท าให้ CPRD มีความ
ไดเ้ปรียบเชิงแข่งขนัเหนือคู่แข่งคา้ปลีกทางออนไลนอ์ื่น ๆ  

CPRD ยังมุ่งพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานของระบบการกระจายสินค้าและเครือข่ายงานด้าน  
โลจิสติกส์ (distribution and logistics network) ของ  CPRD อย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น การใช้ประโยชน์จาก
ระบบงานโลจิสติกสแ์บบ “HLE Hub & Spoke” ส าหรบัการจดัส่งสินคา้ถึงบา้นของลกูคา้ โดยระบบนีจ้ะก าหนดใหร้า้น
ไฮเปอรม์ารเ์ก็ตบางแห่งนอกเหนือจากศนูยก์ระจายสินคา้ท าหนา้ที่เป็นศนูยจ์ดัเก็บสินคา้ประเภทเครื่องใชไ้ฟฟ้าขนาด
ใหญ่ (white goods) และเมื่อมีการสั่งซือ้จะมีการจดัจา้งผูใ้หบ้ริการภายนอกเขา้รบัสินคา้และจดัส่งใหล้กูคา้โดยตรง 
ระบบงานนีช้่วยให ้CPRD เพิ่มขีดความสามารถในการจดัส่งสินคา้และช่วยสนบัสนุนกลยุทธข์ยายธุรกิจคา้ปลีกผ่าน
ช่องทางออนไลน์ของ CPRD นอกจากนี ้ CPRD ยังใช้ระบบงานโลจิสติกสแ์บบ “Bakery Hub & Spoke” ส าหรับ
ผลิตภณัฑเ์บเกอรี่ โดยก าหนดใหร้า้นไฮเปอรม์ารเ์ก็ต 6 แห่งของ CPRD เป็นศูนยผ์ลิตสินคา้เบเกอรี่ ซึ่งจะมีเชฟดา้น 
เบเกอรี่และพนกังานสนับสนุนอยู่ในไฮเปอรม์ารเ์ก็ตดงักล่าว และจะท าการขนส่งสินคา้เบเกอรี่โดยตรงไปยงัรา้นคา้ 
อื่น ๆ ของ CPRD โดยไม่ตอ้งผ่านศูนยก์ระจายสินคา้ ซึ่งเป็นระบบงานที่ช่วยปรบัปรุงคุณภาพของผลิตภณัฑเ์บเกอรี่ 
และลดการเน่าเสียของสินคา้  

ณ วนัที่ 28 กุมภาพนัธ ์2564 CPRD มีศูนยก์ระจายสินคา้ 8 แห่งในประเทศไทย มีพืน้ที่อาคารรวมประมาณ 
277,000 ตร.ม. และมีอตัราการกระจายสินคา้ออกประมาณ 950,000 ลงัต่อวนั และศูนยก์ระจายสินคา้ออนไลนห์น่ึง
แห่งซึ่งมีพืน้ที่อาคาร 10,364 ตร.ม.และมีอัตราการกระจายสินคา้ออกประมาณ 200 ค าสั่งซือ้ต่อวัน ตารางต่อไปนี ้
แสดงถึงรายละเอียดหลกัของศนูยก์ระจายสินคา้และศนูยก์ระจายสินคา้ออนไลนข์อง CPRD 

ศูนยก์ระจายสินค้า ทีต่ั้งและรายละเอียด พืน้ทีอ่าคาร  
(ตร.ม.) 

ประมาณการก าลังการ
กระจายสินค้าออก 

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

ระดับภาค 
  

 
ศนูย ์SRP – ศนูยก์ระจายสินคา้แบบอณุหภมูิ
ปกติภาคเหนือ 
(SRP Hub – North Regional Ambient Hub) 

5,800 19,000 ลงัต่อวนั 70% 

ศนูย ์SKP – ศนูยก์ระจายสินคา้อาหารสด
ภาคเหนือ 
(SKP Hub – North Regional Fresh Hub) 

1,450 11,000 ลงัต่อวนั 85% 

ศนูย ์SK RDC – ศนูยก์ระจายสินคา้แบบ
อณุหภมูิปกติภาคกลาง 
(SK RDC – Central Regional Ambient DC) 

33,700 222,000 ลงัต่อวนั 75% 
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ศูนยก์ระจายสินค้า ทีต่ั้งและรายละเอียด พืน้ทีอ่าคาร  
(ตร.ม.) 

ประมาณการก าลังการ
กระจายสินค้าออก 

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

ศนูย ์KKRDC – ศนูยก์ระจายสินคา้แบบ
อณุหภมูิปกติและอาหารสดภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 
(KKRDC – Northeast Regional Ambient + 
Fresh DC) 

51,990 อณุหภมูิปกติ – 
130,000 ลงัต่อวนั 
อาหารสด – 42,000 ลงั
ต่อวนั 

80% 

ศนูย ์LLKRDC – ศนูยก์ระจายสนิคา้อาหารสด
ภาคกลาง 
(LLKRDC – Central Regional Fresh DC) 

35,000 88,000 ลงัต่อวนั 50% 

ศนูย ์SRRDC – ศนูยก์ระจายสินคา้แบบ
อณุหภมูิปกติและอาหารสดภาคใต ้
(SRRDC – South Regional Ambient + 
Fresh DC) 

51,990 อณุหภมูิปกติ – 65,000 
ลงัต่อวนั 
อาหารสด – 20,000 ลงั
ต่อวนั 

50% 

ระดับประเทศ 
   

ศนูย ์WN NDC – ศนูยก์ระจายสนิคา้แบบ
อณุหภมูิปกติระดบัประเทศ 
(WN NDC – National Ambient DC) 

58,347 192,000 ลงัต่อวนั 75% 

ศนูยก์ระจายสินคา้ออนไลน ์
(Online Fulfilment Centre) 

10,364 200 ค าสั่งซือ้ต่อวนั 70% 

ศนูย ์BBTDC – ศนูยก์ระจายสินคา้แบบ
อณุหภมูิปกติระดบัประเทศ 
(BBTDC – National Ambient DC) 

29,000 161,000 ลงัต่อวนั 80% 

 

ศูนยก์ระจายสินคา้ของ CPRD ในประเทศไทย ติดตัง้เทคโนโลยีดา้นโลจิสติกสท์ี่ทันสมัย เช่น เครื่องหยิบ
สินคา้ single pick แบบกึ่งอตัโนมตัิ และเครื่องหยิบสินคา้ตามจ านวนไฟที่ขึน้แบบอตัโนมตัิ (pick-to-light) ส่วนรา้น
ไฮเปอรม์ารเ์ก็ตแต่ละแห่งของ CPRD จะมีหอ้งเก็บสินคา้ที่มีขนาดหอ้งเฉล่ีย 200-300 ตร.ม.  

CPRD จัดจา้ง DHL และ Linfox ซึ่งเป็นบริษัทผูใ้หบ้ริการดา้นโลจิสติกสร์ะหว่างประเทศเพื่อใหบ้ริการและ
ด าเนินงานหน่วยรถบรรทกุสินคา้และระบบงานโลจิสติกสส์ าหรบัธุรกิจคา้ปลีกของ CPRD ในประเทศไทย 

นอกจากการใหบ้ริการขนส่งและจดัเก็บสินคา้ส าหรบัรา้นคา้ปลีกของ CPRD แลว้ CPRD ยงัใหบ้ริการระบบ
การกระจายสินคา้และเครือข่ายงานดา้นโลจิสติกส์ (distribution and logistics network) แก่บุคคลภายนอก ซึ่ง
รวมถึงการใหเ้ชา่พืน้ท่ีคลงัสินคา้ บรกิารขนถ่ายสินคา้ผ่านศนูย ์(cross docking) การขนส่งผลิตภณัฑ ์การส่งสินคา้คนื
ผูผ้ลิตสินคา้ และบรกิารจดัการการขนส่งสินคา้  
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ผูผ้ลิตและจดัจ าหน่ายสนิคา้ส าหรบัธุรกิจคา้ปลีกในประเทศไทย 

ธุรกิจคา้ปลีกในประเทศไทยของ CPRD มีการจดัซือ้สินคา้โดยตรงจากผูผ้ลิตสินคา้แบรนดต์่าง ๆ หลายราย 
ทั้งนี ้CPRD มีการประสานงานร่วมกับผูผ้ลิตและจัดจ าหน่ายสินคา้เพื่อใหร้ะบบงานห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) 
ตัง้แต่ตน้ทางถึงปลายทางมีประสิทธิภาพ ท าให ้CPRD สามารถน าเสนอผลิตภณัฑท์ี่มีคณุภาพในราคาที่คุม้ค่าส าหรบั
ลูกค้าของ CPRD ผู้จัดซื ้อสินค้าของ CPRD ทุกรายได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง และ CPRD ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณธุรกิจเพื่อใหก้ารติดต่อกับผูผ้ลิตและจดัจ าหน่ายสินคา้เป็นไปตามหลกัจริยธรรมและกฎหมาย ทัง้นี ้การ
แพร่ระบาดของ COVID-19 สรา้งแรงกดดนัในการจดัหาสินคา้อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ท าใหเ้กิดการหยุดชะงกั
และความล่าช้าในการผลิตและจัดหาสินคา้ ซึ่งได้ส่งผลกระทบและอาจจะส่งผลกระทบต่อไปในอนาคตกับการ
เคลื่อนไหวและการมีอยู่ของสินคา้หลายชนิด  

ธุรกิจบริหารพืน้ทีเ่ช่าในศูนยก์ารค้าของ CPRD ในประเทศไทย  

ธุรกิจบริหารพืน้ที่เช่าในศูนย์การค้าของ CPRD ในประเทศไทย ประกอบด้วย การบริหารอาคารและ
ด าเนินงานศูนยก์ารคา้และรา้นคา้ปลีกของ CPRD ตลอดจนท าหนา้ที่เป็นผูจ้ดัการทรพัยสิ์นของศนูยก์ารคา้ที่กองทนุ
รวม LPF เป็นเจา้ของซึ่ง CPRD ถือหน่วยลงทนุจ านวนรอ้ยละ 25 ในกองทนุรวมดงักล่าวผ่านบรษิัทย่อย Ek-Chai  

ศูนย์การคา้ของ CPRD ในประเทศไทย   

ธุรกิจบริหารพืน้ที่เช่าในศูนยก์ารคา้ของ CPRD ในประเทศไทย (ยกเวน้การปฏิบัติหนา้ที่ในฐานะผูจ้ัดการ
ทรพัยสิ์นของกองทุนรวม LPF) มีการบริหารพืน้ที่เช่าในศูนยก์ารคา้สามประเภทเพื่อใหบ้ริการกลุ่มลกูคา้กลุ่มต่าง ๆ 
ดงันี ้ 

• ศูนย์การค้าส าหรับครอบครัว (Family Malls) ได้แก่ ศูนย์การค้าขนาดใหญ่มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็น
ครอบครวั ซึ่งใหบ้รกิารดา้นการจบัจ่ายใชส้อยและกิจกรรมบนัเทิงอื่น ๆ หลายชนิด ผูเ้ช่าหลกัของศนูยก์ารคา้
ประเภทนี ้ไดแ้ก่ รา้นอาหาร รา้นเสือ้ผา้แฟชั่น ผูใ้หบ้ริการทางการเงิน และผูเ้ช่าที่ใหบ้ริการดา้นกิจกรรม
เก่ียวกับความบันเทิงและบริการอื่น ๆ โดยปกติศูนยก์ารคา้ประเภทนีข้อง CPRD มีพืน้ที่ให้เช่าสุทธิถาวร 
(permanent net lettable area) มากกว่า 5,000 ตร.ม. ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564 CPRD บรหิารพืน้ท่ี
เช่าในศูนยก์ารคา้แบบ Family Malls จ านวน 12 แห่งในประเทศไทย (ไม่รวมศูนยก์ารคา้ส าหรบัครอบครวัที่
ลงทุนโดยกองทุนรวม LPF จ านวน 11 แห่ง) มีพืน้ที่ให้เช่าสุทธิถาวร (permanent net lettable area) รวม
ประมาณ 136,000 ตร.ม.  

• ศูนย์การคา้ชุมชน (Neighbourhood Malls) ไดแ้ก่ ศูนยก์ารคา้ขนาดกลางส าหรบัลูกคา้ใหแ้วะมาจับจ่าย
สินค้าได้สะดวกและรวดเร็ว โดยเฉพาะสินค้าประเภทอาหาร โดยพื ้นที่ เช่าในศูนย์การค้าประเภทนี ้
ประกอบดว้ยรา้นอาหาร รา้นเครื่องดื่ม และรา้นอาหารจานด่วนหลายประเภท (grab & go) แมว้่าพืน้ท่ีเช่าใน
ศูนยก์ารคา้ประเภทนีจ้ะมีขนาดเล็กกว่าพืน้ที่เช่าในศูนยก์ารคา้ส าหรับครอบครัว (Family Malls) แต่ก็มี
รา้นคา้ที่เก่ียวขอ้งกับกิจกรรมความบนัเทิงส าหรบัครอบครวั รวมถึงรา้นเสือ้ผา้แฟชั่น และรา้นคา้ที่ใหบ้รกิาร
ทางการเงินและบริการอื่น ๆ เช่นเดียวกัน โดยปกติศูนยก์ารคา้ชุมชน (Neighbourhood Malls) ของ CPRD  
มีพืน้ที่ให้เช่าสุทธิถาวร (permanent net lettable area) ระหว่าง 2,000 ถึง 5,000 ตร.ม. ทั้งนี ้ณ วันที่ 28 
กุมภาพันธ์ 2564 CPRD บริหารพืน้ที่เช่าในศูนยก์ารคา้ชุมชน (Neighbourhood Malls) จ านวน 85 แห่งใน
ประเทศไทย (ไม่รวมศูนยก์ารคา้ชมุชนที่ลงทนุโดยกองทุนรวม LPF จ านวน 11 แห่ง) มีพืน้ที่ใหเ้ช่าสทุธิถาวร 
(permanent net lettable area) รวมประมาณ 444,000 ตร.ม.   
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• ศูนย์การคา้ Service Malls ไดแ้ก่ ศูนยก์ารคา้ที่มีขนาดเล็กลงมา เนน้พืน้ที่การจับจ่ายแบบครบครนัในจุด
เดียว (one-stop) เนื่องจากศนูยก์ารคา้ประเภทนีม้ีขนาดเล็ก จึงเนน้การจ าหน่ายสินคา้และบรกิารท่ีตอ้งใชใ้น
ชีวิตประจ าวัน รวมถึงมีรา้นอาหาร รา้นใหบ้ริการต่าง ๆ ที่ใชป้ระจ าวัน รา้นจ าหน่ายเสือ้ผา้ และพืน้ที่เล่น
ส าหรับเด็ก โดยปกติศูนยก์ารคา้แบบ Service Malls ของ CPRD มีพืน้ที่ให้เช่าสุทธิถาวร(permanent net 
lettable area) ไม่เกิน 2,000 ตร.ม. ณ ทั้งนี ้ ณ วันที่  28 กุมภาพันธ์ 2564 CPRD บริหารพื ้นที่ เช่าใน
ศูนยก์ารคา้แบบ Service Malls จ านวน 99 แห่งในประเทศไทย (ไม่รวมศูนยก์ารคา้ Service Malls ที่ลงทุน
โดยกองทุนรวม LPF จ านวน 1 แห่ง) มีพืน้ที่ใหเ้ช่าสทุธิถาวร (permanent net lettable area) รวมประมาณ 
135,000 ตร.ม.  

CPRD เลือกท าเลที่ตัง้ศูนยก์ารคา้ในที่พืน้ที่ที่เหมาะสมทั่วประเทศไทย เพื่อใหค้รอบคลมุพืน้ที่ใหบ้ริการและ
เข้าถึงลูกคา้ไดม้ากที่สุดเท่าที่จะท าได ้ศูนยก์ารคา้แต่ละแห่งจะมีรา้นไฮเปอรม์ารเ์ก็ตของ  CPRD เป็นรา้นคา้หลัก 
ศูนยก์ารคา้ส่วนใหญ่ของ CPRD ตัง้อยู่ในพืน้ที่ตอนกลางและเขตปริมณฑลของกรุงเทพ รวมถึงในจงัหวดัใหญ่ ๆ ใน
ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคใตข้องประเทศไทย ทัง้นี ้ณ วนัที่ 28 กุมภาพนัธ ์2564 ศูนยก์ารคา้ของ 
CPRD ที่ตัง้อยู่บนที่ดินที่ CPRD มีกรรมสิทธ์ิมีประมาณรอ้ยละ 31 ของจ านวนศนูยก์ารคา้ของ CPRD ทัง้หมด 

โครงการเกีย่วกบัธุรกจิบริหารพืน้ทีเ่ช่าในศูนยก์ารคา้ 

CPRD มีการคดัเลือกท าเลที่ตัง้ที่เหมาะสมส าหรบัศูนยก์ารคา้แห่งใหม่ทั่วประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยใช้
หลกัเกณฑก์ารพิจารณาดงัต่อไปนี ้

• เป็นพืน้ท่ีที่มีประชากรอาศยัอยู่จ  านวนมากและหนาแน่น 

• เป็นท าเลที่โดดเด่น และสามารถเพิ่มจ านวนลกูคา้ที่เขา้ศนูยก์ารคา้ได  ้

• สามารถเขา้ถึงถนนหลกัและระบบขนส่งมวลชนได ้และ 

• มีพืน้ท่ีขนาดใหญ่ส าหรบัใชเ้ป็นท่ีจอดรถและมีระบบโครงสรา้งพืน้ฐานท่ีดี 

CPRD มีโครงการต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการบรหิารพืน้ท่ีเช่าในศนูยก์ารคา้ของ CPRD ดงันี ้ 

• โครงการพฒันาศูนย์การคา้ในอนาคต ไดแ้ก่ การพฒันาศนูยก์ารคา้ที่ใหบ้ริการแบบผสมผสาน (mixed-use) 
เป็นศนูยก์ารคา้ชมุชนท่ีตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ดว้ยการจ าหน่ายสินคา้ผ่านช่องทางออนไลน ์และ
มีบริการจัดส่งสินคา้ ทั้งนี ้ CPRD ยังมุ่งแสวงหาแนวทางในการปรับปรุงและเพิ่มความพึงพอใจแก่ลูกคา้
ผูใ้ชบ้ริการศูนยก์ารคา้ที่จะพฒันาขึน้ในอนาคต เช่น การเสนอสินคา้และบริการที่มีความหลากหลายมากขึน้ 
การรว่มมือกบัพนัธมิตรทางธุรกิจ และการท าการตลาดที่ปรบัเฉพาะส าหรบัลกูคา้แต่ละกลุ่ม   

• การปรบัการจดัวางพืน้ทีเ่ช่าในศูนย์การคา้ใหไ้ดป้ระโยชนสู์งสดุ ไดแ้ก่ การใชพ้ืน้ท่ีที่ไม่ไดใ้ชป้ระโยชน ์และจดั
วางพืน้ท่ีการใหบ้รกิารท่ีมีความต่อเนื่องระหว่างพืน้ท่ีเช่าในศนูยก์ารคา้กบัพืน้ท่ีของรา้นไฮเปอรม์ารเ์ก็ต 

• การใชพ้ืน้ทีใ่หไ้ดป้ระโยชน์สูงสดุ ไดแ้ก่ การเพิ่มสดัส่วนพืน้ที่ส  าหรบัการจ าหน่ายอาหารในศูนยก์ารคา้ โดย
น าเสนอรายการสินคา้อาหารใหม้ีความสมดุลระหว่างแบรนดท์ี่เป็นท่ีรูจ้กัในวงกวา้ง (Mass Market) แบรนด์
ส าหรับตลาดเฉพาะ (Niche) หรือแบรนดสิ์นคา้อาหารแบบดัง้เดิม เพื่อปรับเปล่ียนศูนยก์ารค้าสู่การเป็น
จุดหมายของผลิตภณัฑอ์าหาร (food destination) เพื่อเพิ่มปริมาณและอตัราการเขา้พืน้ที่เช่าในศนูยก์ารคา้
ของลกูคา้  
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• การปรับปรุงศูนย์อาหาร ได้แก่ การปรับปรุงและตกแต่งศูนย์อาหารในศูนย์การคา้ และจัดขนาดพืน้ที่
ใหบ้ริการของศนูยอ์าหารใหเ้หมาะสม น าเสนอแบรนดแ์ละบริการใหม่อื่น ๆ เช่น ครวัอาหารออนไลน ์(cloud 
kitchen) เพื่อสรา้งความพอใจแก่ผูใ้ชบ้รกิารศนูยอ์าหาร 

• การปรบัปรุงบริการดจิิตอล (digital experience) ไดแ้ก่ การน าโครงสรา้งพืน้ฐาน IT มาใชส้นบัสนนุการช าระ
เงินแบบดิจิตอลส าหรบัลกูคา้ เพื่อสรา้งความพึงพอใจในการใช้บรกิารของลกูคา้ 

• การบริหารผูเ้ช่าประเภทต่าง ๆ ใหม้ีความเหมาะสม ไดแ้ก่ การคดัเลือกและดงึตวัผูเ้ช่าพืน้ท่ีศนูยก์ารคา้ที่เป็น
รา้นอาหารและผู้ให้บริการอื่นที่มีคุณภาพ โดยเน้นไปที่แบรนดห์รือแฟรนไชสท์ี่เป็นที่รูจ้ักในวงกวา้ง และ
น าเสนอบรรยากาศและภาพลักษณใ์หม่ภายในศูนยก์ารคา้ โดยมีผูเ้ช่าพืน้ที่ศูนยก์ารคา้ที่หลากหลายและ
เหมาะสม 

• การปรบัปรุงบริการดา้นสขุภาพและความงาม ไดแ้ก่ การคดัเลือกผูเ้ช่าพืน้ที่ศูนยก์ารคา้ และการใชพ้ืน้ที่ใน
ศูนย์การค้าเพื่อบริการดา้นสุขภาพและความงาม เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการและความชื่นชอบที่
เปล่ียนแปลงไปของผูบ้รโิภค  

CPRD ยงัใชก้ลยทุธต์่าง ๆ ในการเรง่ฟ้ืนฟธูุรกิจบรหิารพืน้ท่ีเช่าในศนูยก์ารคา้ของ CPRD จากผลกระทบจาก
การแพรร่ะบาดของ COVID-19 ดงันี ้

• การลงทุนจดัท าช่องทางจดัจ าหน่ายออนไลนแ์ละการจดัส่งสินคา้ออนไลนส์ าหรบัลกูคา้ของศูนยก์ารคา้ และ
ด าเนินการใหผู้้เช่า (ทั้งผู้เช่าที่ด  าเนินการรา้นอาหารและที่ไม่ไดด้  าเนินการธุรกิจรา้นอาหาร) เข้าสู่ระบบ
การคา้ออนไลนข์อง CPRD และ 

• การคดัเลือกผูเ้ช่าพืน้ท่ีรายใหม่เพื่อทดแทน หรือลดจ านวนของกลุ่มผูเ้ช่าพืน้ที่ปัจจบุนัท่ีไดร้บัผลกระทบอย่าง
รุนแรงจาก COVID-19 เช่น การเปล่ียนพืน้ที่กิจกรรมบันเทิงและโรงภาพยนตร ์เป็นพืน้ที่ส  าหรับผู้เช่าที่
ใหบ้รกิารสินคา้และบรกิารท่ีเก่ียวกบับา้นและฟิตเนส เป็นตน้ 

การลงทนุและการใหบ้ริการแกก่องทนุรวม LPF  

CPRD ถือหน่วยลงทนุรอ้ยละ 25 ของกองทนุรวม LPFผ่านบรษิัทย่อย Ek-Chai ท าให ้CPRD เป็นผูถื้อหน่วย
ลงทุนรายใหญ่ที่สุดของกองทุนรวม LPF ซึ่งเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรพัยท์ี่จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย โดยกองทุนรวม LPF เป็นเจา้ของศูนยก์ารคา้ภายใตแ้บรนด ์CPRD 23 แห่งทั่วประเทศไทย นอกจากนี ้
CPRD ยงัมีการเขา้ท าสญัญากบักองทนุรวม LPFเพื่อให ้CPRD เป็นผูจ้ดัการทรพัยสิ์นของกองทนุรวม LPF อีกดว้ย 

ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564 พอรต์การลงทนุของกองทนุรวม LPF ประกอบดว้ยศนูยก์ารคา้ส าหรบัครอบครวั 
(Family Malls) 11 แห่ง ศูนย์การค้าชุมชน (Neighbourhood Malls) 11 แห่ง และศูนย์การค้าแบบ Service Malls 
1 แห่ง มีพืน้ท่ีใหเ้ช่าสทุธิถาวร (permanent net lettable area) รวมประมาณ 337,000 ตร.ม. และมีอตัราการเช่าพืน้ท่ี 
(occupancy rate) เฉล่ียรอ้ยละ 97   

CPRD ในฐานะผูจ้ดัการทรพัยสิ์นของกองทุนรวม LPF และในฐานะผูถื้อหน่วยลงทุนรอ้ยละ 25 ของกองทนุ
รวม LPF ผ่านบรษิัทย่อย Ek-Chai ไดร้บัรายไดจ้ากกองทนุรวม LPF สองทางดงัต่อไปนี ้

• ค่าธรรมเนียมผู้จัดการทรัพย์สิน  — ในฐานะผู้จัดการทรัพย์สินของกองทุนรวม LPF  CPRD จัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมส่ีประเภทจากกองทุนรวม LPF ในส่วนที่เก่ียวกับการให้บริการในส่วนของศูนยก์ารคา้ของ
กองทุนรวม LPF ไดแ้ก่ รายไดก้ารจดัเก็บค่าเช่า ค่าธรรมเนียมการบริหารอสงัหาริมทรพัย ์ค่าธรรมเนียมการ
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บรหิารพิเศษ (incentive fee) และค่านายหนา้ ทัง้นี ้CPRD ไดร้บัค่าธรรมเนียมในฐานะผูจ้ดัการทรพัยสิ์นเป็น
รายเดือน โดยค านวณจากดชันีบ่งชีผ้ลการด าเนินงานต่าง ๆ ของศนูยก์ารคา้ของกองทนุรวม LPF ไดแ้ก่ ส่วน
แบ่งรายไดจ้ากการจดัเก็บค่าเช่าของรายไดส้ทุธิรายปีจากศูนยก์ารคา้ของกองทุนรวม LPF ในอัตราไม่เกิน
รอ้ยละ 3 ค่าธรรมเนียมการบริหารอสังหาริมทรพัยใ์นอัตราไม่เกินรอ้ยละ 0.3 ของมูลค่าสินทรพัยส์ุทธิของ
กองทนุรวม LPF ค่าธรรมเนียมการบรหิารพิเศษ (incentive fee) ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 2.35 ของรายไดส้ทุธิ
รายปีจากศนูยก์ารคา้ของกองทนุรวม LPF  

• เงนิปันผล — CPRD ไดร้บัเงินปันผลในฐานะผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทุนรวม LPF ตามสดัส่วนการถือหน่วย
ลงทนุ ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลของกองทนุรวม LPF จะจ่ายในอตัราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 90 ของรายไดส้ทุธิจาก
การลงทนุรายไตรมาส ทัง้นี ้CPRD ไดร้บัเงินผลปันส่ีครัง้ต่อปี 

ผูเ้ช่าของศูนยก์ารคา้ในประเทศไทย  

CPRD มีผูเ้ช่าหลายประเภทในศนูยก์ารคา้ของ CPRD ในประเทศไทย โดยสามารถแบ่งผูเ้ช่าไดเ้ป็นส่ีประเภท
โดยหลกั ดงันี ้ 

• ผูเ้ช่าถาวร — ผูเ้ช่าในกลุ่มนีท้  าสญัญาเช่าที่มีระยะเวลามากกว่าหนึ่งปีโดยจ่ายค่าเช่ารายเดือนในอตัราคงที่  
หรือจ่ายค่าเช่าในอัตราแปรผันตามยอดขาย (ทั้งในรูปแบบที่มีและไม่มีการรับประกันค่าเช่าขั้นต ่า) ทั้งนี ้
ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564 รายไดข้อง CPRD จากผูเ้ช่าประเภทนีม้ีจ านวน 5,998 ลา้นบาท  

• ผูเ้ช่าชั่วคราว — ผูเ้ช่าชั่วคราวท าสัญญาเช่าที่มีระยะเวลานอ้ยกว่าหนึ่งปี และมีอัตราการเปล่ียนผูเ้ ช่าสูง  
ซึ่งท าให ้CPRD สามารถปรบัการน าเสนอสินคา้และบริการใหม่ ๆ  ตามความตอ้งการของลกูคา้ได ้ผูเ้ช่ากลุ่ม
นีจ้ะตัง้รา้นเป็นแผงลอย หรือเป็นรา้นขนาดเล็ก ทั้งนี ้ ส าหรบัปีสิน้สุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 รายไดข้อง 
CPRD จากผูเ้ช่าชั่วคราวมีจ านวน 1,433 ลา้นบาท  

• ศูนย์อาหาร — CPRD ท าสัญญาบริการกับผูร้บัสิทธิด าเนินการศูนยอ์าหารในศูนยก์ารคา้ของ  CPRD โดย
สญัญาเช่ามีระยะเวลาเฉล่ียหนึ่งปี ศนูยอ์าหารเป็นจดุที่ช่วยรกัษาปรมิาณลกูคา้ที่เขา้ใชบ้รกิารในศนูยก์ารคา้
และผูเ้ช่ารายอื่นของศนูยก์ารคา้ เนื่องจากลกูคา้นิยมไปศนูยก์ารคา้เพื่อรบัประทานอาหารท่ีศูนยอ์าหารซึ่งมี
ราคาเหมาะสม ทัง้นี ้ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 28 กุมภาพนัธ ์2564 รายไดข้อง CPRD จากผูเ้ช่ากลุ่มนีม้ีจ  านวน 
611 ลา้นบาท 

ผูเ้ช่าถาวรสรา้งกระแสรายไดท้ี่มั่นคงใหก้ับศูนยก์ารคา้ ดงันัน้  ผูเ้ช่ากลุ่มนีจ้ึงเป็นส่วนส าคญัต่อความส าเร็จ
ของธุรกิจบริหารพืน้ที่เช่าในศูนยก์ารคา้ของ CPRD โดยในประเทศไทย ระยะเวลาการเช่าโดยเฉล่ียของผูเ้ช่าถาวรซึ่ง
รวมถึงรา้นไฮเปอรม์ารเ์ก็ตของ CPRD ซึ่งเป็นกลุ่มผูเ้ช่าถาวรที่ใหญ่ที่สดุ อยู่ที่ประมาณ 3 ปี โดยผูเ้ช่าหลกัรายใหญ่มี
ระยะเวลาการเช่าเฉล่ียสงูถึง 30 ปี ทัง้นี ้ผูเ้ช่าถาวรของ CPRD ยงัสามารถแบ่งประเภทไดด้งันี ้  

• ธุรกิจการเงิน — ผูเ้ช่ากลุ่มนีค้ิดเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 5 ของพืน้ที่ใหเ้ช่าสทุธิถาวรที่ไดม้ีการปล่อยเช่า 
(occupied permanent net lettable area) ของศนูยก์ารคา้ของ CPRD ในประเทศไทย ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์
2564 และคิดเป็นประมาณรอ้ยละ 16 ของรายไดจ้ากผูเ้ช่าถาวรในประเทศไทยของ CPRD ส าหรบัรอบปี
สิน้สดุวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564     

• ธุรกิจบริการและเทคโนโลยี — ผูเ้ช่ากลุ่มนีค้ิดเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 9 ของพืน้ที่ใหเ้ช่าสทุธิถาวรที่ไดม้ี
การปล่อยเช่า (occupied permanent net lettable area) ของศูนยก์ารคา้ของ CPRD ในประเทศไทย ณ 
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วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 และคิดเป็นประมาณรอ้ยละ 17 ของรายไดจ้ากผู้เช่าถาวรในประเทศไทยของ 
CPRD ส าหรบัรอบปีสิน้สดุวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564    

• ธุรกิจอาหาร — ผูเ้ช่ากลุ่มนีค้ิดเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 23 ของพืน้ที่ใหเ้ช่าสทุธิถาวรที่ไดม้ีการปล่อยเช่า 
(occupied permanent net lettable area) ของศนูยก์ารคา้ของ CPRD ในประเทศไทย ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์
2564 และคิดเป็นประมาณรอ้ยละ 24 ของรายไดจ้ากผูเ้ช่าถาวรในประเทศไทยของ CPRD ส าหรบัรอบปี
สิน้สดุวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564    

• ธุรกิจเสือ้ผา้ — ผูเ้ช่ากลุ่มนีค้ิดเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 11 ของพืน้ที่ใหเ้ช่าสทุธิถาวรที่ไดม้ีการปล่อยเช่า 
(occupied permanent net lettable area) ของศนูยก์ารคา้ของ CPRD ในประเทศไทย ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์
2564 และคิดเป็นประมาณรอ้ยละ 20 ของรายไดจ้ากผูเ้ช่าถาวรในประเทศไทยของ CPRD ส าหรบัรอบปี
สิน้สดุวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564   

• ธุรกิจความงามและความบนัเทงิ — ผูเ้ช่ากลุ่มนีค้ิดเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 8 ของพืน้ท่ีใหเ้ช่าสทุธิถาวรที่
ไดม้ีการปล่อยเช่า (occupied permanent net lettable area) ของศนูยก์ารคา้ของ CPRD ในประเทศไทย ณ 
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 และคิดเป็นประมาณรอ้ยละ 11 ของรายไดจ้ากผู้เช่าถาวรในประเทศไทยของ 
CPRD ส าหรบัรอบปีสิน้สดุวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564    

• ผูเ้ช่าหลกัและพืน้ทีน่อกอาคาร — ผูเ้ช่ากลุ่มนีค้ิดเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 44 ของพืน้ท่ีใหเ้ช่าสทุธิถาวรที่
ไดม้ีการปล่อยเช่า (occupied permanent net lettable area) ของศนูยก์ารคา้ของ CPRD ในประเทศไทย ณ 
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 และคิดเป็นประมาณรอ้ยละ 12 ของรายไดจ้ากผู้เช่าถาวรในประเทศไทยของ 
CPRD ส าหรบัรอบปีสิน้สดุวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564    

ธุรกิจในประเทศมาเลเซีย 

CPRD เป็นผูน้  าธุรกิจคา้ปลีกและธุรกิจบริหารพืน้ที่เช่าในศูนยก์ารคา้ในประเทศมาเลเซีย  โดยประกอบการ
ผ่านบริษัทย่อยคือ Lotus MY  CPRD เป็นผู้น าธุรกิจค้าปลีกในคาบสมุทรมาเลเซีย (Peninsula Malaysia) เมื่อ
พิจารณาในแง่ของส่วนแบ่งตลาดโดยมีอัตราการเขา้ถึงครวัเรือน (household penetration) ที่รอ้ยละ 53 ส าหรบัปี
สิน้สุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 โดย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 CPRD มีรา้นคา้ 62 แห่ง ประกอบดว้ยไฮเปอร ์
มารเ์ก็ต 46 แห่ง และซูเปอรม์ารเ์ก็ต 16 แห่ง ธุรกิจคา้ปลีกของ CPRD ในประเทศมาเลเซียไดร้บัการสนับสนุนจาก
ระบบงานห่วงโซ่อุปทาน (supply chain)  ที่มั่ นคง ระบบการกระจายสินค้าและเครือข่ายงานด้านโลจิสติกส์  
(distribution and logistics network) ที่แข็งแกรง่เช่นเดียวกบัธุรกิจคา้ปลีกของ CPRD ในประเทศไทย ตลอดจนความ
แข็งแกรง่ของคณุค่าตราสินคา้ (brand equity) และแผนการลงทนุในโครงการเชิงกลยทุธท์ี่ส  าคญั ซึ่งรวมถึง 

• การจบักลุ่มลกูคา้เป้าหมายกลุ่มใหม่ดว้ยการปรบัแบรนดใ์หม่ “Lotus’s” ซึ่งมีความสดใสและทนัสมยัยิ่งขึน้ 

• การปรบัปรุงคณุภาพของผลิตภณัฑแ์ละบรกิารในราคาที่คุม้ค่า 

• เน้นแนวคิดการน าเสนอสินคา้ที่สดใหม่ภายใตร้า้น “Go Fresh” ส าหรับรา้นคา้ใหม่ของ CPRD ที่มีพืน้ที่  
1,000 ตร.ม.  

• ขยายจ านวนสาขาใหค้รอบคลมุพืน้ที่มากขึน้ โดยเป็นรา้นคา้ที่มีหนา้รา้นและพืน้ที่ตัง้แต่ 1,000 ถึง 4,000 ตร.ม. 
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• เร่งการเติบโตของยอดขายทางออนไลน ์โดยใชป้ระโยชนจ์ากเครือข่ายรา้นสาขากว่า 62 แห่ง ซึ่งรวมถึงการ
ปรบัปรุงประสิทธิภาพและร่วมมือกับธุรกิจแพลตฟอรม์ออนไลน ์(online marketplace) ซึ่งเป็นที่นิยม เช่น 
Food Panda  Shopee และ Lazada เพื่อเพิ่มจดุจ าหน่ายสินคา้แก่ผูบ้รโิภค และ 

• ขยายและเพิ่มประสิทธิภาพใหแ้ก่ช่องทางจดัจ าหน่ายส าหรบัลกูคา้ B2B ทั่วประเทศ โดยเนน้ไปท่ีรา้นอาหาร
ที่เป็นรา้นอิสระ รา้นคา้ปลีกแบบดัง้เดิม และกิจการในพืน้ท่ีอื่น ๆ เช่น โรงพยาบาล โรงแรม และโรงเรียน  

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “ธุรกิจคา้ปลีกของ CPRD ในประเทศมาเลเซีย – โครงการ
ปรบัปรุงธุรกิจคา้ปลีกในประเทศมาเลเซีย” 

ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564 ธุรกิจคา้ปลีกของ CPRD ในประเทศมาเลเซียประกอบดว้ย 

• การบรหิารพืน้ท่ีเช่าในศนูยก์ารคา้ 57 แห่ง คิดเป็นพืน้ท่ีใหเ้ช่าสทุธิถาวร (permanent net lettable area) รวม
ประมาณ 296,000 ตร.ม. โดยในจ านวนนี ้CPRD มีกรรมสิทธ์ิ (freehold) หรือมีสิทธิการเช่าจากรัฐบาล
มาเลเซีย (leasehold)13 ในศนูยก์ารคา้จ านวน 40 แห่ง และ 

• อัตราการเช่าพืน้ที่  (occupancy rate) อยู่ที่ประมาณรอ้ยละ 92 โดยค านวณจากพืน้ที่ให้เช่าสุทธิถาวร 
(permanent net lettable area) 

ธุรกิจค้าปลกีของ CPRD ในประเทศมาเลเซีย  

CPRD ซึ่งประกอบธุรกิจผ่านบริษัทย่อยคือ Lotus MY เป็นผู้น าธุรกิจค้าปลีกในคาบสมุทรมาเลเซีย 
(Peninsula Malaysia) ส าหรบัปีสิน้สุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 CPRD มีรายไดจ้ากการคา้ปลีกของเครือข่ายรา้น
ไฮเปอรม์ารเ์ก็ต ซูเปอรม์ารเ์ก็ต รา้น Express ช่องทางออนไลน ์และกลุ่มลูกคา้ B2B เป็นจ านวน 3,720 ลา้นริงกิต
มาเลเซีย (27,664 ล้านบาท) 767 ล้านริงกิตมาเลเซีย (5,704 ล้านบาท) 10 ล้านริงกิตมาเลเซีย (77 ล้านบาท) 
168 ลา้นรงิกิตมาเลเซีย (1,246 ลา้นบาท) และ 22 ลา้นรงิกิตมาเลเซีย (160 ลา้นบาท) ตามล าดบั  

รา้นคา้ปลีกในประเทศมาเลเซยี 

CPRD ด าเนินงานร้านค้าปลีกที่มีหน้าร้านสองรูปแบบในประเทศมาเลเซีย คือ  ไฮเปอร์มาร์เก็ต และ 
ซูเปอรม์ารเ์ก็ต  

ณ วนัที่ 28 กุมภาพนัธ ์2564 CPRD มีรา้นคา้ปลีกทัง้หมด 62 แห่งในประเทศมาเลเซีย โดยส่วนใหญ่ตัง้อยู่
ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และตะวันตกเฉียงใตข้องคาบสมุทรมาเลเซีย (Peninsula Malaysia) โดยมี
รา้นคา้หนาแน่นถึง 20 แห่งในบรเิวณ Klang Valley ซึ่งเป็นท่ีตัง้ของกรุงกวัลาลมัเปอร ์เมืองหลวงของประเทศมาเลเซยี  

• ไฮเปอร์มาร์เก็ต — รา้นไฮเปอรม์ารเ์ก็ตของ CPRD ในประเทศมาเลเซียเป็นรา้นคา้ส าหรบัการจบัจ่ายอย่าง
ครบครันในที่เดียว (one-stop shopping complex) โดยเน้นจ าหน่ายอาหารสดและสินคา้อุปโภคบริโภค  
มีพืน้ที่จ  าหน่ายมากกว่า 4,000 ตร.ม. รา้นไฮเปอรม์ารเ์ก็ตดงักล่าวส่วนใหญ่เป็นรา้นคา้หลักในศูนยก์ารคา้

 
13 ภายใตก้ฎหมายประเทศมาเลเซีย กรรมสิทธ์ิ (freehold) หมายถึง สิทธิในการใชท่ี้ดินจากรฐับาลประเทศมาเลเซียโดยผูถื้อกรรมสิทธ์ิสามารถ

ถือครองและใชท้ี่ดินไดโ้ดยไม่มีก าหนดระยะเวลา และ สิทธิการเช่า ( leasehold) หมายถึง สิทธิในการใชท้ี่ดินจากรฐับาลประเทศมาเลเซีย
โดยมีก าหนดระยะเวลาไม่เกิน 99 ปี โดยผูถื้อครองที่ดินสามารถใชท้ี่ดินจนกว่าจะหมดอายุสญัญาเช่า และหากไม่มีการขยายอายุหรือต่อ
อายสุญัญาเช่า ผูค้รอบครองท่ีดินจะตอ้งคืนท่ีดินดงักล่าวใหแ้ก่ทางรฐับาลประเทศมาเลเซีย โดยท่ีทัง้กรรมสิทธ์ิ (freehold) และสิทธิการเช่า 
(leasehold) สามารถท าการโอนได ้
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ของ CPRD ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 28 กุมภาพนัธ ์2564 รายไดจ้ากการคา้ปลีกรวมของรา้นไฮเปอรม์ารเ์ก็ตมี
จ านวน 3,720 ลา้นริงกิตมาเลเซีย (27,664 ลา้นบาท) คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 79.4 ของรายไดจ้ากธุรกิจ 
คา้ปลีกรวมของ CPRD ในประเทศมาเลเซีย ทัง้นี ้สดัส่วนยอดขายแบ่งตามผลิตภณัฑข์องรา้นไฮเปอรม์ารเ์กต็
ประกอบดว้ยสินคา้อปุโภคบริโภครอ้ยละ 68.8 ผลิตภณัฑท์ั่วไปรอ้ยละ 9.4 ผลิตภณัฑอ์าหารสดรอ้ยละ 18.8 
และเสือ้ผา้รอ้ยละ 3.0 ทัง้นี ้ณ วนัที่ 28 กุมภาพนัธ ์2564 รา้นไฮเปอรม์ารเ์ก็ตของ CPRD เป็นเครือข่ายรา้น
ไฮเปอรม์ารเ์ก็ตชัน้น าในคาบสมทุรมาเลเซีย (Peninsula Malaysia) โดย CPRD มีสาขารา้นไฮเปอรม์ารเ์ก็ต
ทัง้หมดตัง้อยู่บนคาบสมทุรมาเลเซีย (Peninsula Malaysia) 

• ซูเปอร์มาร์เก็ต — เป็นรา้นคา้ปลีกขนาดกลาง มีพืน้ที่จ  าหน่ายตัง้แต่ 2,000 ถึง 4,000 ตร.ม. ส่วนใหญ่ตัง้อยู่
ในคาบสมุทรมาเลเซีย (Peninsula Malaysia) โดยใช้แนวคิดการพัฒนาเป็นรา้นส าหรับชุมชนในละแวก
ใกลเ้คียงเพื่อความสะดวกของลกูคา้ในการจบัจ่ายสินคา้อปุโภคบรโิภครวมถึงสินคา้ประเภทอื่น ๆ เป็นประจ า 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 รายไดจ้ากการคา้ปลีกจากการขายรวมของซูเปอรม์ารเ์ก็ตของ 
CPRD มีจ านวน 767 ลา้นรงิกิตมาเลเซีย (5,704 ลา้นบาท) คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 16.4 ของรายไดจ้ากธุรกิจ
คา้ปลีกรวมของ CPRD ในประเทศมาเลเซีย สดัส่วนยอดขายแบ่งตามผลิตภณัฑป์ระกอบดว้ยสินคา้อุปโภค
บรโิภครอ้ยละ 69.0 ผลิตภณัฑท์ั่วไปรอ้ยละ 8.3 ผลิตภณัฑอ์าหารสดรอ้ยละ 20.7 และเสือ้ผา้รอ้ยละ 2.0  

ทัง้นี ้CPRD อยู่ระหว่างการรีแบรนดร์า้นไฮเปอรม์ารเ์ก็ตและซูเปอรม์ารเ์ก็ตของ CPRD ในประเทศมาเลเซีย
จากแบรนด ์“เทสโก”้ เดิม ใหอ้ยู่ภายใตแ้บรนด ์“Lotus’s” ซึ่งการรีแบรนดด์งักล่าวคาดว่าจะเสรจ็สิน้ภายในปีหนา้ และ
ในอนาคต รา้นคา้ของ CPRD ที่มีพืน้ท่ี 1,000 ตร.ม. จะเป็นแบรนด ์“Go Fresh” ทัง้นี ้จนถึงเดือนกนัยายน 2563 ธุรกิจ
ค้าปลีกของ CPRD ในประเทศมาเลเซียยังประกอบดว้ยรา้นค้าปลีกขนาดเล็กภายใต้ชื่อ “Express” โดยมีพืน้ที่
จ  าหน่ายเฉล่ียประมาณ 130 ตร.ม. โดยก่อนหนา้นี ้CPRD มีรา้น Express รวม 9 สาขาซึ่งด าเนินงานรว่มกบัพนัธมิตร
ทางธุรกิจทอ้งถิ่นในประเทศมาเลเซีย แต่ไดยุ้ติการด าเนินงานรา้นคา้ปลีกรูปแบบนีล้งในเดือนกันยายน 2563 เมื่อ
พนัธมิตรทางธุรกิจสิน้สดุลง ทัง้นี ้CPRD อาจแสวงหาหนทางอื่นในการเปิดด าเนินงานรา้นคา้ปลีกขนาดเล็กที่มีพืน้ท่ี
รา้นนอ้ยกว่า 1,000 ตร.ม. อีกในอนาคต  

ตารางต่อไปนีแ้สดงจ านวนสาขารา้น แบ่งตามรูปแบบรา้นคา้ปลีกของ CPRD ในประเทศมาเลเซีย 

  ณ วันที ่28 กุมภาพนัธ ์  

จ านวนสาขาร้าน  2563  2564  

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

ซูเปอรม์ารเ์กต็ ........................................   14  16  

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

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

ช่องทางคา้ปลีกออนไลนใ์นประเทศมาเลเซยี  

นอกเหนือจากธุรกิจคา้ปลีกแบบออฟไลน์ที่ CPRD ด าเนินการผ่านรา้นคา้ปลีกที่มีหน้ารา้น (brick-and-
mortar stores) ในประเทศมาเลเซียนั้น CPRD ยังมีการให้บริการผ่านช่องทางจัดจ าหน่ายออนไลน์แก่ลูกค้า 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านทางระบบช้อปป้ิงออนไลน์ GHS ของ CPRD และผ่านทางผู้ให้บริการออนไลน์ที่ เป็น
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บุคคลภายนอก เช่น Lazada Food Panda Shopee และ Happy Fresh โดย CPRD มีโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนา
ความพึงพอใจของลกูคา้ที่ใชร้ะบบออนไลนข์อง CPRD ดงันี ้

• การน าเสนอบรกิารออนไลนท์ี่สรา้งความพึงพอใจใหก้ับลกูคา้ที่มากยิ่งขึน้ดว้ยโครงการปรบัปรุงระบบ IT ของ 
CPRD อย่างต่อเนื่อง ซึ่งท าใหส้ามารถจดัส่งสินคา้ภายในวนัเดียว (same-day delivery) มีระบบส่งเสรมิการ
ขายแบบอจัฉรยิะ (smart promotion) และการน าเสนอสินคา้ทดแทนที่มีพฒันาการขึน้  

• การพฒันาตน้แบบศนูยใ์หบ้รกิารออนไลน ์ซึ่งท าใหส้ามารถใหบ้รกิารออนไลนต์่าง ๆ ไดม้ากขึน้ และปรบัปรุง
ประสิทธิภาพและลดตน้ทนุการด าเนินงาน 

• การเพิ่มจ านวนสาขาในประเทศมาเลเซียที่สามารถใหบ้ริการออนไลนผ่์านทางระบบชอ้ปป้ิงออนไลน ์GHS 
ของ CPRD ซึ่งปัจจบุนัสามารถใหบ้รกิารไดใ้นสาขารา้น 9 แห่ง และ 

• ปรับขยายการให้บริการสั่ งซื ้อออนไลน์และรับของที่สาขา (click and collect) ส าหรับเว็บไซต์ และ 
แอพพลิเคชั่นของ CPRD ซึ่งท าใหล้กูคา้สามารถสั่งซือ้สินคา้ไดจ้ากที่บา้น และมารบัสินคา้ที่รา้นคา้แทนการ
จดัส่งสินคา้ส าหรบัสาขารา้นทกุแห่งของ CPRD  

โครงการปรบัปรุงธุรกิจคา้ปลีกในประเทศมาเลเซีย 

CPRD มุ่งที่จะปรบัปรุงและขยายธุรกิจรา้นคา้ปลีกในประเทศมาเลเซียดว้ยโครงการต่าง ๆ ดงัต่อไปนี ้  

• การปรับแบรนด์ Lotus’s — นับตั้งแต่ Lotus MY ไดแ้ยกตัวจาก Tesco ซึ่งเป็นบริษัทแม่เดิม และเข้าเป็น
บรษิัทในกลุ่มภายใตก้ารบรหิารงานของ CPRD โดย CPRD ไดร้เิริ่มโครงการต่าง ๆ เพื่อปรบัแบรนดร์า้นคา้ให้
เ ป็นแบรนด์ “Lotus’s” เพื่อสร้างความแตกต่างจากแบรนด์ “เทสโก้” เดิมที่ด  าเนินงานโดย Tesco   
CPRD มีแผนที่จะปรบัและสรา้งความทนัสมยัใหก้ับแบรนดใ์หม่ “Lotus’s” ใหเ้สร็จสิน้ภายในกลางปี 2565   
CPRD เห็นว่าการปรบัแบรนดด์งักล่าวจะช่วยดึงดูดและไดม้าซึ่งลูกคา้เป้าหมายกลุ่มใหม่ โดยเฉพาะกลุ่ม
ลกูคา้ที่มีอายุนอ้ยลง โดยโครงการปรบัแบรนดใ์หม้ีความทนัสมยัขึน้ ประกอบดว้ยการใชโ้ลโกท้ี่มีสีสนัสดใส 
การศึกษาการใชร้ะบบเทคโนโลยีเขา้มาเสริมเพื่อให ้CPRD ด าเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ และให้
ลูกคา้ไดร้บัความสะดวกมากยิ่งขึน้ การเพิ่มความแข็งแกร่งของการจ าหน่ายในช่องทางออนไลน ์และการ
เปิดตวัโปรแกรมสมาชิกใหม่ (loyalty scheme) 

ส่วนหนึ่งของแผนการปรบัแบรนดเ์ป็น “Lotus’s” CPRD จะน าเสนอแบรนดร์า้นใหม่ส าหรบัรา้นคา้ปลีกขนาด
เล็กที่มีพืน้ท่ี 1,000 ตร.ม. คือแบรนด ์“Go Fresh” ซึ่งเนน้การวางจ าหน่ายสินคา้อปุโภคบริโภคและอาหารสด
มากชนิดกว่ารา้นสะดวกซือ้ทั่วไป และเพิ่มบรกิารเพื่อความสะดวกของลกูคา้ในการซือ้สินคา้ดว้ยระบบสแกน
สินคา้ดว้ยตนเอง (“scan as you shop”) และจุดช าระเงินดว้ยตนเอง (self-checkout) ปัจจุบัน CPRD มี
แผนการปรบัแบรนดร์า้นคา้ทั้ง 62 แห่ง ในประเทศมาเลเซียใหเ้สร็จสิน้ภายในกลางปี 2565 และเปิดรา้น
สาขาใหม่ 28 แห่งภายในเดือนธันวาคม 2566  

• การปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ  — CPRD เห็นว่าจุดเด่นหลักของธุรกิจคา้ปลีกของ CPRD คือการมี
ผลิตภัณฑค์ุณภาพสูงและมีความหลากหลายในราคาที่คุม้ค่า ท าให ้CPRD สามารถน าเสนอการจบัจ่ายที่
ครบครนัในที่เดียวต่อลูกคา้ได ้(one-stop shop) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของกลยุทธ์ดา้นอาหารสดของ 
CPRD นัน้จะเนน้การจดัหาจากแหล่งผลิตในพืน้ท่ีจากผูค้า้ในทอ้งถิ่น โดยจดัส่งตรงถึงรา้นคา้เพื่อรกัษาความ
สดใหม่และคณุภาพของอาหาร ตลอดจนมีอาหารหลากหลายชนิดวางจ าหน่ายเพื่อตอบสนองความตอ้งการ
ที่หลากหลายและแตกต่างของลกูคา้แต่ละกลุ่ม นอกจากนี ้CPRD ยงัมีการลงทนุพฒันาผลิตภณัฑท์ี่เป็นตรา
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ยี่ห้อของรา้น (private label) มากขึน้ส าหรับตลาดค้าปลีกในประเทศมาเลเซีย  ซึ่ง CPRD เชื่อว่าท าให้
สามารถน าเสนอทางเลือกที่เพิ่มขึน้แก่ลูกคา้เพื่อใหลู้กคา้สามารถเลือกซือ้ผลิตภัณฑม์ีคุณภาพในราคาที่
เหมาะสม นอกจากนี ้CPRD ยังมีการปรับกลุ่มสินคา้เพื่อให้สอดคลอ้งกับความต้องการและแนวโน้มที่
เปล่ียนแปลงไปของผู้บริโภคตลอดเวลา กลุ่มผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีการปรับปรุงไดแ้ก่  กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อ
สุขภาพและความงาม และเครื่องใช้ภายในบา้น ทั้งนี ้นอกจากการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑแ์ลว้ 
CPRD ยังมุ่งปรบัปรุงส่วนประกอบอื่น ๆ ในรา้นคา้เพื่อประสบการณใ์นการจับจ่ายโดยรวมที่ดียิ่งขึน้ การ
ปรบัปรุงดงักล่าวรวมถึงในเรื่องความสะอาดและความปลอดภยัในรา้นคา้ การเติมสินคา้ในชัน้วางใหร้วดเรว็ 
การแนะน าสินคา้และการใหบ้ริการภายในรา้นคา้ และการใชเ้ทคโนโลยีเพื่อความสะดวก เช่น บริการซือ้
สินคา้แบบ scan as you shop และจดุช าระสินคา้ดว้ยตนเอง (self-checkout) เป็นตน้    

• การปรับโฉมสรา้งความทันสมัยแก่รา้นคา้ — CPRD ท าการปรับโฉมรา้นไฮเปอรม์ารเ์ก็ตของ CPRD ให้
ทันสมัยและสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการที่เปล่ียนแปลงไปของลูกคา้ของ CPRD ให้ดียิ่งขึน้ โดย
ปัจจุบันไดท้ าการลดขนาดพืน้ที่รา้นไฮเปอรม์ารเ์ก็ตในส่วนที่จ าหน่ายเสือ้ผา้และอุปกรณ์เครื่องใชล้ง และ
ขยายพืน้ที่ในส่วนของอาหารสดและผลิตภัณฑป์รุงอาหารเพื่อใหส้อดคลอ้งกับความตอ้งการที่เพิ่มขึน้ของ
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี ้ CPRD ยังได้น าเทคโนโลยีและระบบ IT ใหม่ ๆ มาปรับใช้เพื่อเพิ่มความพอใจใน
ประสบการณก์ารจบัจ่ายของลกูคา้และเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานของรา้น  

• การปรับร้านค้าให้มีขนาดเล็กลง  — ปัจจุบัน CPRD ด าเนินงานรา้นไฮเปอรม์ารเ์ก็ตซึ่งมีพืน้ที่จ  าหน่าย
มากกว่า 4,000 ตร.ม. และรา้นซูเปอรม์ารเ์ก็ตซึ่งมีพืน้ที่จ  าหน่ายระหว่าง 2,000 ถึง 4,000 ตร.ม. CPRD เห็น
ถึงการเปล่ียนแปลงในพฤติกรรมของผูบ้ริโภคที่ชื่นชอบการจบัจ่ายที่รา้นคา้ปลีกขนาดเล็กมากขึน้ CPRD จึง
อยู่ในระหว่างการแสวงหาหนทางในการปรบัขนาดรา้นคา้ปลีกใหเ้ล็กลง เพื่อตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลง
ของพฤติกรรมของผู้บริโภคดังกล่าว และร้านค้าปลีกขนาดเล็กยังมีต้นทุ นการด าเนินงานที่ต  ่ากว่า  
อย่างไรก็ตาม มีข้อจ ากัดทางกฎหมายในประเทศมาเลเซียในเร่ืองกรรมสิทธ์ิของผู้ประกอบการต่างชาติ  
ซึ่งหา้มผูป้ระกอบการต่างชาติด าเนินการรา้นคา้ปลีกที่มีขนาดเล็กกว่า 1,000 ตร.ม.  

• การเร่งการเติบโตของทางช่องทางออนไลน์ โดยใชป้ระโยชน์จากเครือข่ายรา้นคา้ — CPRD มีแผนที่จะเพิ่ม
ยอดขายธุรกิจคา้ปลีกอย่างมีนยัส าคญัโดยใชป้ระโยชนจ์ากเครือข่ายรา้นคา้ในการเร่งขยายการเติบโตของ
ช่องทางออนไลน ์โดยมีการปรบัปรุงพฒันาระบบ IT ใหม้ีประสิทธิภาพและเสถียรภาพมากขึน้อย่างต่อเนื่อง 
จัดท าบริการจับจ่ายออนไลนท์ี่ต่อเนื่องผ่านระบบชอ้ปป้ิงออนไลน ์GHS ของ CPRD และแอพพลิเคชั่นบน
โทรศัพทม์ือถือ และน าเสนอบริการที่เนน้ความสะดวกของลูกคา้ เช่น การจัดส่งสินคา้ด่วน (on-demand)  
การซือ้สินคา้ออนไลน์และเลือกรับสินคา้เองที่สาขา (click-and-collect) การช้อปป้ิงแบบไม่ตอ้งลงจาก
รถยนต ์(drive-through) นอกจากนี ้CPRD ยังพัฒนาความสัมพันธ์กับผูใ้หบ้ริการออนไลนช์ั้นน าภายนอก 
อื่น ๆ เช่น Happy Fresh  Food Panda  Shopee และ Lazada เพื่อเสริมสรา้งความโดดเด่นของบริการ
ออนไลนข์อง CPRD และเพื่อใหม้ั่นใจว่า CPRD สามารถเขา้ถึงลูกคา้ไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็วผ่านทางเลือก
ระบบซือ้สินคา้ออนไลนท์ี่ลกูคา้ชื่นชอบทกุระบบ  

• การพฒันาธุรกิจ B2B — นอกจากการปรบัปรุงรา้นคา้แบบมีหนา้รา้น (brick-and-mortar stores) เป็นแหล่ง
จบัจ่ายอาหารและสินคา้และบริการอื่น ๆ แลว้ CPRD ยงัมุ่งใหบ้ริการและเสริมสรา้งคุณภาพการใหบ้ริการ
ผ่านช่องทางของลกูคา้ที่เป็นผูป้ระกอบการหรือ B2B ใหเ้ป็นแหล่งใหบ้รกิารจบัจ่ายครบครนัในที่เดียวส าหรบั
ลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการรา้นอาหาร และรา้นโชห่วยท้องถิ่ นที่ต้องการผลิตภัณฑ์เนื ้อสัตว์ อาหารสด 
อาหารแหง้และเครื่องใชใ้นการท าอาหาร เพื่อเพิ่มยอดขายของลกูคา้ B2B ใหก้บัธุรกิจคา้ปลีกของ Lotus MY 
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ทั้งนี ้CPRD ไดจ้ัดตั้งทีมงานขายเฉพาะเพื่อให้บริการโดยตรงกับรา้นอาหารและรา้นโชห่วยที่อยู่บริเวณ
ใกลเ้คียง นอกจากนี ้CPRD ยงัมีการลงทนุในระบบโครงสรา้งพืน้ฐานดา้น IT อย่างต่อเนื่องเพื่อการใหบ้รกิาร
ที่สะดวกรวดเรว็ต่อเนื่องแก่ลกูคา้ 

• การลดตน้ทุน — ในช่วงที่ผ่านมา CPRD ไดด้  าเนินการลงทุน เพื่อปรบัใชโ้ครงการลดตน้ทุน ซึ่งประกอบดว้ย
โครงการประหยดัตน้ทุนดา้นพลังงาน โดยน าเทคโนโลยีการใชพ้ลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมาใชท้ี่รา้นคา้
ของ CPRD ในส่วนของระบบตูแ้ช่เย็น ระบบท าความรอ้น ระบายและปรบัอากาศ (HVAC) และระบบไฟแสง
สว่าง รวมถึงเปล่ียนไปใช้แหล่งพลังงานหมุนเวียนโดยติดตัง้แผงโซล่าเซลลบ์นหลังคาเพื่อผลิตไฟฟ้ากับ
รา้นคา้ปลีกขนาดใหญ่และศูนยก์ระจายสินคา้ของ CPRD  นอกจากนี ้CPRD ยังท าการประเมินรายจ่าย
อย่างละเอียดในส่วนที่เก่ียวกับเครือข่ายการจัดจ าหน่ายและการขาย ทั้งนี ้CPRD ไดท้ าการตรวจสอบ
โครงสรา้งดา้นตน้ทุนอย่างต่อเนื่อง และในปี 2564 CPRD ไดท้ าการศึกษางานเครือข่ายห่วงโซ่อุปทาน 
(supply chain) เพื่อการพฒันาปรบัปรุงและใชป้ระโยชนส์งูสดุเพื่อการเติบโตของธุรกิจในอนาคต CPRD ยงั
ปรบัใชเ้ทคโนโลยีและซอฟตแ์วรใ์หม่ ๆ เพื่อช่วยลดตน้ทนุการด าเนินงาน เช่น จดุช าระสินคา้ดว้ยตนเอง (self-
checkout)  บริการซื ้อสินค้าแบบ scan as you shop ศูนย์ให้บริการลูกค้า (customer service desk) 
แอพพลิเคชั่นบนโทรศพัทม์ือถือส าหรบัการสั่งซือ้สินคา้ แท็บเล็ตส าหรบัการพูดคุยกับพนักงานส าหรบัการ
เลือกซือ้สินคา้ภายในรา้น (table for in-store communication) จุดชั่งน า้หนกัสินคา้และช าระเงิน (produce 
scale and payment link)   

สนิคา้ธุรกิจคา้ปลีกในประเทศมาเลเซีย  

ปัจจัยหลักในความส าเร็จของธุรกิจคา้ปลีกของ CPRD ในประเทศมาเลเซียคือการน าเสนอผลิตภัณฑท์ี่
หลากหลายในราคาย่อมเยาในรา้นคา้ของ CPRD ซึ่งใหบ้ริการการจบัจ่ายที่ครบครนัในที่เดียว (one-stop-shop) ทัง้
สินคา้อุปโภคบริโภค อาหารสด ผลิตภัณฑ์ทั่วไป และเสือ้ผ้า ภายใตแ้บรนด์สินคา้ต่าง ๆ รวมถึงตรายี่หอ้ของรา้น 
(private label) 

• สินคา้อุปโภคบริโภค — สินคา้อุปโภคบริโภคของ CPRD ไดแ้ก่ สินคา้โภคภณัฑ ์อาหารบรรจุกระป๋อง สินคา้
ส าหรบัการปรุงอาหารและอบอาหาร ผลิตภัณฑส์ าหรบัทารก เครื่องดื่มรอ้น ขนมหวาน อาหารเสริม เบียร ์
ไวน ์และสรุา เครื่องดื่มเย็น ผลิตภณัฑเ์พื่อสขุภาพและความงาม อาหารแช่เย็นและแช่แข็ง และอาหารแหง้ 
โดยมุ่งจ าหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภคที่มีคณุภาพใหแ้ก่ลกูคา้ที่ตอ้งการเลือกซือ้สินคา้ที่หลายหลากในราคาที่
หาซือ้ไดง้่าย CPRD มีการปรบัปรุงการจดัการสินคา้คงคลังใหม้ีประสิทธิภาพสูงสุด ประสานงานกับผูผ้ลิต
และจดัจ าหน่ายสินคา้ในพืน้ที่ และพฒันาผลิตภณัฑภ์ายใตต้รายี่หอ้ของรา้น (private label) เพื่อใหแ้ข่งขนั
กบัสินคา้ในตลาดได ้

• อาหารสด — อาหารสดประกอบดว้ย ผักและผลไม้สด เนื ้อสัตว์และอาหารทะเล ทั้งนี ้ เพื่อให้สามารถ
จ าหน่ายผลิตภณัฑอ์าหารท่ีมีคณุภาพในราคาที่หาซือ้ไดง้่าย CPRD ไดท้ าการจดัหาสินคา้โดยตรงจากแหล่ง
สินค้า น าเสนอผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่า เช่น อาหารพรอ้มปรุง หรืออาหารพรอ้มรับประทาน และประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบงานห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) ตลอดสายงานอย่างต่อเนื่องเพื่อรกัษาความสด
ใหม่ของผลิตภณัฑ ์ทัง้นี ้อาหารสดเป็นกลุ่มสินคา้ที่เติบโตอยา่งรวดเรว็ ถึงแมจ้ะไม่ใช่กลุ่มผลิตภณัฑท์ี่มีอตัรา
ก าไรสงูสดุ แต่สามารถใชเ้ป็นจุดเด่นในการเพิ่มปริมาณลกูคา้ที่เขา้รา้นไดเ้ป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม ในส่วน
ของอาหารสดนั้น CPRD ต้องแข่งขันโดยตรงกับตลาดสด  ซึ่งเป็นแหล่งซือ้อาหารสดดั้งเดิม  และร้าน
ซูเปอรม์ารเ์ก็ตอื่น ๆ 
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• สนิคา้ทั่วไป — สินคา้ทั่วไปประกอบดว้ยสินคา้กลุ่มต่าง ๆ รวมถึง เฟอรน์ิเจอรแ์ละของตกแต่งส าหรบับา้นพกั
อาศยั เครื่องใชไ้ฟฟ้า อปุกรณค์อมพิวเตอร ์กระเป๋า ผลิตภณัฑเ์พื่อความบนัเทิงภายนอกบา้น สินคา้ปรบัปรุง
บา้น ผลิตภณัฑเ์ก่ียวกับรถยนต ์ของเล่น และเครื่องเขียน CPRD น าเสนอสินคา้ที่มีคุณภาพเพื่อการใชง้าน
ประจ าวัน รวมถึงผลิตภัณฑ์เก่ียวกับบา้นภายใตต้รายี่ห้อของรา้น (private label) นอกจากนี ้CPRD ยัง
คดัเลือกและรว่มงานกบัผูผ้ลิตและจดัจ าหน่ายต่าง ๆ  เพื่อสามารถน าเสนอสินคา้ใหม่และมีคณุภาพดขีึน้ และ
มีการปรบัปรุงกลุ่มสินคา้อย่างต่อเนื่อง  

• เสือ้ผา้ — สินคา้เสือ้ผา้ของ CPRD ไดแ้ก่ เสือ้ผา้และของใชใ้นครวัเรือนที่จ  าเป็นในชีวิตประจ าวนัในราคาที่
เหมาะสม ทัง้สินคา้ที่เป็นตรายี่หอ้ของรา้น (private label) และสินคา้ที่เป็นตราสินคา้ของผูป้ระกอบการอื่น
ในประเทศ CPRD มีแผนท่ีจะขยายไปสู่กลุ่มสินคา้เสือ้ผา้ส าหรบัทารกและเด็กเล็กในประเทศมาเลเซีย  

CPRD มีการจ าหน่ายกลุ่มสินคา้แต่ละกลุ่มขา้งตน้ภายใตต้รายี่หอ้ของรา้น (private label) โดยตรายี่หอ้ของ
รา้น (private label) ในปัจจุบันไดแ้ก่ ตรา “Tesco” ซึ่งใชก้ับสินคา้มาตรฐานทั่วไป และตราสินคา้ “Value” ส าหรับ
สินคา้ที่ราคาย่อมเยา โดย CPRD มีแผนที่จะเปล่ียนไปใชแ้บรนด ์“Lotus’s” ในอนาคต ทั้งนีส้  าหรบัปีสิน้สุดวนัที่  28 
กุมภาพันธ์ 2564 ผลิตภัณฑภ์ายใตต้รายี่หอ้ของรา้น (private label) มีรายไดจ้ากการขายมากกว่ารอ้ยละ 25 ของ
รายไดจ้ากการขายรวมของธุรกิจคา้ปลีกของ CPRD ในประเทศมาเลเซีย ทัง้นี ้ในการพฒันาผลิตภณัฑต์รายี่หอ้ของ
รา้น (private label) จะเลือกกลุ่มผลิตภัณฑท์ี่มีขนาดตลาดใหญ่ มีศักยภาพการเติบโตสูง มีตราสินคา้หลากหลาย
ส าหรับผลิตภัณฑ์ในตลาด และมีโอกาสในการที่  CPRD จะสรา้งความโดดเด่นให้ผลิตภัณฑ์ในตรายี่ห้อของรา้น 
(private label) ทัง้นี ้CPRD ไดว้่าจา้งผูผ้ลิตภายนอกในทอ้งถิ่นใหผ้ลิตสินคา้ภายใตต้รายี่หอ้ของรา้น (private label) 
และยงัคงถือครองสิทธิในทรพัยสิ์นทางปัญญาของตราสินคา้และสตูรในการผลิตสินคา้ไวก้บั CPRD   

ทัง้นี ้CPRD มีแผนในการรวมกลยุทธด์า้นผลิตภณัฑใ์นประเทศมาเลเซียเขา้กบัธุรกิจคา้ปลีกในประเทศไทย 
เพื่อใหม้ีการจ าหน่ายผลิตภณัฑใ์นตรายี่หอ้ของรา้น (private label) ขา้มตลาด และใชแ้หล่งจดัหาผลิตภณัฑร์่วมกัน 
โดย CPRD มีเป้าหมายในการปรบัผลิตภณัฑแ์ละกลุ่มผลิตภณัฑใ์นประเทศไทยและประเทศมาเลเซียใหส้อดคลอ้งกัน 
และใชก้ลุ่มผลิตภณัฑร์ว่มกนัโดยไม่กระทบต่อการตอบสนองต่อความตอ้งการเฉพาะของแต่ละตลาด 

ตารางต่อไปนีแ้สดงยอดขายแบ่งตามชนิดของผลิตภัณฑ์ในธุรกิจคา้ปลีกของ CPRD ในประเทศมาเลเซีย 
ส าหรบัรอบระยะเวลาที่ระบ ุ

  ปีสิน้สุดวันที ่28 กุมภาพันธ ์  

  2563  ร้อยละ  2564  ร้อยละ  

  (ยงัไม่ตรวจสอบ)  

  (หน่วย ลา้นริงกิตมาเลเซีย ยกเวน้ทีเ่ป็นรอ้ยละ)  

รายได้จากการขาย          

สินคา้อปุโภคบริโภค ..............................   3,219  70.1  3,246  69.3  

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

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

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

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

  2563  ร้อยละ  2564  ร้อยละ  

  (ยงัไม่ตรวจสอบ)  

  (หน่วย ลา้นริงกิตมาเลเซีย ยกเวน้ทีเ่ป็นรอ้ยละ)  

(หกัดว้ย) รายไดอ้ื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ
คา้ปลีก14 ..............................................   (51)    (47)    

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

 

ลูกคา้ธุรกจิคา้ปลีกในประเทศมาเลเซีย  

ลกูคา้ธุรกิจคา้ปลีกในประเทศมาเลเซียของ CPRD มีความหลากหลายทัง้ชว่งอาย ุรายได ้และขนาดครวัเรือน 
ทั้งนี ้เพื่อใหม้ีความเขา้ใจถึงลูกคา้ของ CPRD มากขึน้ CPRD ไดร้่วมมือกับบริษัทวิเคราะหข์อ้มูลลูกคา้เชิงลึกเพื่อ
ท าการศึกษาลูกคา้ของ CPRD แต่ละกลุ่ม เพื่อน ามาพัฒนากลยุทธ์ดา้นผลิตภัณฑ์ วางแผนการจ าหน่ายสินคา้
ออนไลน์และในรา้นค้า พัฒนารายการสมาชิกรา้นค้า ( loyalty program) และค้นหากลยุทธ์ด้านการตลาดที่มี
ประสิทธิภาพ 

ในการสรา้งและรักษาความสัมพันธ์กับลูกคา้  CPRD ไดน้ าเสนอรายการสมาชิกบัตรคลับการด์ ( loyalty 
program) เพื่อใหล้กูคา้สะสมคะแนนในการเลือกซือ้สินคา้ที่รา้นค้าของ CPRD  โดยขอ้มลูจากการวิจยัพบว่าสมาชิก
คลบัการด์มีแนวโนม้การจบัจ่ายสินคา้มากกว่าผูท้ี่ไม่เป็นสมาชิก ทัง้นี  ้ณ วนัที่ 28 กุมภาพนัธ ์2564 CPRD มีสมาชิก
คลบัการด์ราว 1.9 ลา้นรายในประเทศมาเลเซีย โดยในจ านวนนีป้ระมาณรอ้ยละ 52 เป็นสมาชิกที่มีการจบัจ่ายสินคา้
อยู่เป็นประจ า (active user) นอกจากนี ้CPRD มีคลบัการด์แอพพลิเคชั่นส าหรบัโทรศพัทม์ือถือเพื่อใหส้มาชิกใชแ้ทน
บตัรคลบัการด์ และใหข้อ้มลูแก่สมาชิกทัง้คูปองส่วนลดเฉพาะสมาชิก และรายการส่งเสริมการขายอื่น  ๆ รวมถึงเป็น
ส่ือในการส่ือสารโดยตรงกบัลกูคา้ 

ระบบการกระจายสนิคา้และเครือข่ายงานดา้นโลจิสตกิส ์(distribution and logistics network) ในประเทศมาเลเซีย  

ปัจจัยหลักในกลยุทธ์ค้าปลีกของ  CPRD ในประเทศมาเลเซีย คือการปรับปรุงระบบงานห่วงโซ่อุปทาน 
(supply chain) ระบบการกระจายสินคา้และเครือข่ายงานดา้นโลจิสติกส ์(distribution and logistics network) ของ 
CPRD ใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจะช่วยบริหารจดัการใหร้ะดับสินคา้คงคลังในรา้นคา้ทั้งหมดของ CPRD อยู่ใน
ระดับที่เหมาะสม ท าใหผ้ลิตผลและสินคา้ที่เน่าเสียไดย้ังคงมีความสดใหม่และด ารงคุณภาพสูงสุดไวไ้ด ้และท าให้  
CPRD สามารถน าเสนอสินคา้ที่คุม้ค่าคุม้ราคาต่อลกูคา้โดยยงัคงรกัษาอตัราก าไรไวไ้ด้ 

ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564 CPRD มีศนูยก์ระจายสินคา้ของตน 2 แห่ง และเช่าศนูยก์ระจายสินคา้แช่แข็ง 1 
แห่ง ในประเทศมาเลเซีย มีพืน้ที่จดัเก็บสินคา้รวมประมาณ 108,136 ตร.ม. และมีอตัราการกระจายสินคา้ออกต่อวนั
ประมาณ 330,231 ลัง CPRD ใชศู้นยก์ระจายสินคา้สามประเภทส าหรบัผลิตภัณฑข์อง CPRD ไดแ้ก่ ศูนยก์ระจาย
สินคา้ส าหรบัจดัเก็บสินคา้อุปโภคบริโภค และสินคา้ทั่วไปท่ีอุณหภมูิหอ้ง ศนูยก์ระจายสินคา้อาหารสดซึ่งสามารถเก็บ
สินคา้ที่อณุหภมูิ 1 ถึง 2 องศาเซลเซียส และศนูยก์ระจายสินคา้แช่แข็งซึ่งด าเนินการโดยผูใ้หบ้รกิารภายนอก ส่วนรา้น

 
14 รายไดอ้ื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจคา้ปลีกประกอบไปดว้ยรายไดจ้ากการฝากขาย จากธุรกิจคา้ปลีกของ CPRD 
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ไฮเปอรม์ารเ์ก็ตแต่ละแห่งของ CPRD จะมีหอ้งเก็บสินคา้ที่มีพืน้ท่ีเฉล่ียมากกว่า 250 ตร.ม. และมีความสงูมากกว่า 5.5 
เมตร (ทัง้นีไ้ม่รวมถึงรา้นคา้ที่ CPRD ไดม้ีการเช่าจากผูอ้ื่น และจ าเป็นตอ้งปรบัรูปแบบของรา้นคา้เพื่อใหเ้หมาะสมกับ
พืน้ท่ีที่มี) 

CPRD จะเป็นผู้ด  าเนินงานระบบการกระจายสินคา้และเครือข่ายงานด้านโลจิสติกส์ (distribution and 
logistics network) เองเป็นส่วนใหญ่ในประเทศมาเลเซีย ทัง้นี ้ณ วนัที่ 28 กุมภาพนัธ ์2564 CPRD มีหน่วยรถบรรทกุ
สินคา้เพื่อขนส่งสินคา้ออกจากหรือไปยงัศนูยก์ระจายสินคา้ รา้นคา้ และคลงัสินคา้ โดยหน่วยรถบรรทกุสินคา้ดงักล่าว
ประกอบไปดว้ย รถบรรทุกเพื่อขนส่งสินคา้ทางไกลทางตอนเหนือและตอนใตข้องประเทศมาเลเซียจ านวน 20 คัน 
รถบรรทุกสินคา้ส าหรบัการขนส่งสินคา้ทางตะวนัออกจ านวน 5 คนั รถบรรทุกขนถ่ายสินคา้ (prime mover) จ านวน 
62 คนั รถพ่วงส าหรบัสินคา้อุณหภูมิปกติจ านวน 52 คนั (ambient trailer) และรถพ่วงส าหรบัสินคา้แช่แข็งจ านวน 43 
คนั (refrigerated trailer)   

ทัง้นี ้เพื่อเป็นการส่งเสริมช่องทางออนไลน์ของ CPRD  CPRD ยงัไดม้ีการใหบ้ริการระบบการกระจายสินคา้
และเครือข่ายงานดา้นโลจิสติกส ์ (distribution and logistics network) แก่ผูผ้ลิตและจัดจ าหน่ายสินคา้ในประเทศ
มาเลเซีย ซึ่งรวมถึงบริการขนถ่ายสินคา้ผ่านศูนย ์(cross docking) การขนส่งผลิตภัณฑ ์การส่งสินคา้คืนผูค้า้ และ
บรกิารจดัการระบบการขนส่งสินคา้  

ผูผ้ลิตและจดัจ าหน่ายสนิคา้ธุรกิจคา้ปลีกในประเทศมาเลเซีย 

ธุรกิจคา้ปลีกในประเทศมาเลเซียของ CPRD มีการจดัซือ้สินคา้โดยตรงจากผูผ้ลิตสินคา้แบรนดเ์นม (brand 
name) ต่าง ๆ หลายราย ทัง้นี ้แมว้่า CPRD มิไดจ้ดัซือ้สินคา้จากผูผ้ลิตและจดัจ าหน่ายสินคา้รายหน่ึงรายใดเป็นหลกั 
แต่ CPRD มีการจดัหาผลิตภณัฑภ์ายใตต้ราสินคา้ที่ไดร้บัความนิยมในสดัส่วนท่ีสงู ทัง้นี ้CPRD พยายามลดตน้ทนุใน
การจัดซือ้สินคา้จากผูผ้ลิตและจัดจ าหน่ายสินคา้ของ CPRD โดยการเจรจาต่อรองใหไ้ดส่้วนลดและสิทธิประโยชน์
เพิ่มเติมจากการจดัซือ้สินคา้ในปริมาณสูง ทั้งนี ้การแพร่ระบาดของ COVID-19 สรา้งแรงกดดนัในการจดัหาสินคา้
อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ท าใหเ้กิดการหยุดชะงกัและความล่าชา้ในการผลิตและจดัหาสินคา้ ซึ่งไดส่้งผลกระทบ
และอาจจะส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องต่อการเคลื่อนไหวและการมีอยู่ของสินคา้หลายชนิด ทัง้นี ้จนถึงปัจจบุนั CPRD 
ยงัไม่ประสบกบัการหยดุชะงกัอย่างรุนแรงของผูผ้ลิตและจดัจ าหน่ายสินคา้ของ CPRD จากผลของการแพรร่ะบาดของ 
COVID-19  CPRD มีความสมัพนัธท์ี่ดีในระยะยาวกบัเครือข่ายผูผ้ลิตและจดัจ าหน่ายสินคา้จ านวนมาก และในกรณีที่
เกิดการขาดแคลนสินคา้ไม่วา่ดว้ยเหตใุด CPRD ก็สามารถจดัหาสินคา้ชนิดเดียวกนัหรือใกลเ้คยีงกนัจากผูผ้ลิตและจดั
จ าหน่ายสินคา้รายอื่นได ้โดยใชป้ระโยชนจ์ากเครือข่ายผูผ้ลิตและจดัจ าหน่ายสินคา้จ านวนมากของ CPRD   

ธุรกิจบริหารพืน้ทีเ่ช่าในศูนยก์ารค้าของ CPRD ในประเทศมาเลเซีย 

ณ วันที่  28 กุมภาพันธ์ 2564 ธุรกิจบริหารพื ้นที่ เช่าในศูนย์การค้าของ CPRD ในประเทศมาเลเซีย
ประกอบดว้ย  

• การบรหิารพืน้ท่ีเช่าในศนูยก์ารคา้ 57 แห่ง คิดเป็นพืน้ท่ีใหเ้ช่าสทุธิถาวร (permanent net lettable area) รวม
ประมาณ 296,000 ตร.ม. โดยในจ านวนนี ้CPRD มีกรรมสิทธ์ิ (freehold) หรือมีสิทธิการเช่าจากรัฐบาล
มาเลเซีย (leasehold)15 ในศนูยก์ารคา้จ านวน 40 แห่ง และ 

 
15 ภายใตก้ฎหมายประเทศมาเลเซีย กรรมสิทธ์ิ (freehold) หมายถึง สิทธิในการใชท่ี้ดินจากรฐับาลประเทศมาเลเซียโดยผูถื้อกรรมสิทธ์ิสามารถ

ถือครองและใชท้ี่ดินไดโ้ดยไม่มีก าหนดระยะเวลา และ สิทธิการเช่า (leasehold) หมายถึง สิทธิในการใชท้ี่ดินจากรฐับาลประเทศมาเลเซีย
โดยมีก าหนดระยะเวลาไม่เกิน 99 ปี โดยผูถื้อครองที่ดินสามารถใชท้ี่ดินจนกว่าจะหมดอายุสญัญาเช่า และหากไม่มีการขยายอายุหรือต่อ
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• อัตราการเช่าพืน้ที่  (occupancy rate) อยู่ที่ประมาณรอ้ยละ 92 โดยค านวณจากพืน้ที่ให้เช่าสุทธิถาวร 
(permanent net lettable area)  

ศูนย์การคา้ของ CPRD ในประเทศมาเลเซีย  

CPRD มีการบริหารพืน้ที่เช่าในศูนยก์ารคา้ในประเทศมาเลเซียสามประเภท เพื่อใหบ้ริการกลุ่มลูกคา้กลุ่ม  
ต่าง ๆ ดงัต่อไปนี ้ 

• ศูนย์การคา้ส าหรับครอบครัว (Family Malls) — ไดแ้ก่ ศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่มีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายเป็น
ครอบครวั ใหบ้ริการดา้นการจบัจ่ายใชส้อยและกิจกรรมบันเทิงอื่น ๆ หลายชนิด ผูเ้ช่าหลกัของศูนยก์ารคา้
ประเภทนี ้ไดแ้ก่ รา้นอาหาร รา้นเสือ้ผา้แฟชั่น ผูใ้หบ้ริการทางการเงินและบริการอื่น ๆ และผูใ้หบ้ริการดา้น
กิจกรรมเก่ียวกับความบนัเทิง ศูนยก์ารคา้ประเภทนีข้อง CPRD ในประเทศมาเลเซียมีพืน้ที่ใหเ้ช่าสทุธิ (net 
lettable area) มากกว่า 6,000 ตร.ม. ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564 CPRD บรหิารพืน้ท่ีเช่าในศนูยก์ารคา้แบบ 
Family Malls จ านวน 23 แห่งในประเทศมาเลเซีย มีพืน้ที่ใหเ้ช่าสุทธิถาวร (permanent net lettable area) 
รวมประมาณ 197,000 ตร.ม.  

• ศูนย์การคา้ชมุชน (Neighbourhood Malls) — ไดแ้ก่ ศูนยก์ารคา้ขนาดกลางส าหรบัลกูคา้ใหแ้วะมาจบัจ่าย
สินคา้ไดส้ะดวกและรวดเร็ว โดยเฉพาะสินคา้ประเภทอาหาร โดยในศูนยก์ารคา้ประเภทนีป้ระกอบดว้ย
รา้นอาหาร รา้นเครื่องดื่ม และรา้นอาหารจานด่วนหลายประเภท (grab & go) แมว้่าศนูยก์ารคา้ประเภทนีจ้ะ
มีขนาดเล็กกว่าศูนยก์ารคา้ส าหรับครอบครัว (Family Malls) แต่ก็มีรา้นคา้ที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมความ
บันเทิงส าหรับครอบครัว รวมถึงรา้นเสือ้ผ้าแฟชั่น และรา้นค้าที่ให้บริการทางการเงินและบริการอื่น ๆ 
เช่นเดียวกัน ศูนยก์ารคา้ชุมชน (Neighbourhood Malls) ของ CPRD มีพืน้ที่ใหเ้ช่าสทุธิ (net lettable area) 
ระหว่าง 3,000 ถึง 6,000 ตร.ม. ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 CPRD บริหารพืน้ที่เช่าในศูนยก์ารคา้ชุมชน 
(Neighbourhood Malls) จ านวน 18 แห่งในประเทศมาเลเซีย มีพืน้ที่ให้เช่าสุทธิถาวร (permanent net 
lettable area) รวมประมาณ 73,000 ตร.ม.  

• ศูนย์การคา้แบบ Service Malls — ไดแ้ก่ ศูนยก์ารคา้ที่มีขนาดเล็กลงมา เนน้พืน้ที่การจบัจ่ายแบบครบครนั
ในจุดเดียว (one-stop) เนื่องจากศูนยก์ารคา้ประเภทนีม้ีขนาดเล็ก จึงเนน้การจ าหน่ายสินคา้และบริการที่
ตอ้งใชใ้นชีวิตประจ าวัน รวมถึงมีรา้นอาหาร รา้นใหบ้ริการต่าง ๆ ที่ใชป้ระจ าวนั รา้นจ าหน่ายเสือ้ผา้ และ
พืน้ท่ีเล่นส าหรบัเด็ก ศนูยก์ารคา้แบบ Service Malls ของ CPRD ในประเทศมาเลเซีย มีพืน้ท่ีใหเ้ช่าสทุธิ (net 
lettable area) ไม่เกิน 3,000 ตร.ม. ณ วนัที่ 28 กุมภาพนัธ ์2564 CPRD บริหารพืน้ที่เช่าในศูนยก์ารคา้แบบ 
Service Malls จ านวน 16 แห่งในประเทศมาเลเซีย มีพืน้ที่ใหเ้ช่าสทุธิถาวร (permanent net lettable area) 
รวมประมาณ 26,000 ตร.ม.  

CPRD เลือกท าเลที่ตัง้ศูนยก์ารคา้ในที่พืน้ที่เหมาะสมทั่วคาบสมทุรมาเลเซีย (Peninsula Malaysia) เพื่อให้
ครอบคลมุพืน้ท่ีใหบ้รกิารและเขา้ถึงลกูคา้ไดม้ากที่สดุเท่าที่จะท าได ้และศนูยก์ารคา้ส่วนใหญ่จะมีรา้นไฮเปอรม์ารเ์ก็ต
ของ CPRD เป็นผูเ้ช่าหลกั CPRD มีการคดัเลือกท าเลที่ตัง้ที่เหมาะสมส าหรบัศนูยก์ารคา้แห่งใหม่ทั่วประเทศมาเลเซีย
อย่างต่อเนื่อง โดยใชห้ลกัเกณฑก์ารพิจารณาดงัต่อไปนี ้

• เป็นพืน้ท่ีที่มีประชากรอาศยัอยู่จ  านวนมากและหนาแน่น 

 

อายสุญัญาเช่า ผูค้รอบครองที่ดินจะตอ้งคืนท่ีดินดงักล่าวใหแ้ก่ทางรฐับาลประเทศมาเลเซีย โดยท่ีทัง้กรรมสิทธ์ิ (freehold) และสิทธิการเช่า 
(leasehold) สามารถท าการโอนได ้
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• เป็นท าเลที่โดดเด่น และสามารถเพิ่มจ านวนลกูคา้ที่เขา้ศนูยก์ารคา้ได ้

• สามารถเขา้ถึงถนนหลกัและระบบขนส่งมวลชนได ้และ 

• มีพืน้ท่ีขนาดใหญ่ส าหรบัใชเ้ป็นท่ีจอดรถและมีระบบโครงสรา้งพืน้ฐานท่ีดี 

ผูเ้ช่าของศูนย์การคา้ในประเทศมาเลเซีย  

CPRD มีผูเ้ช่าหลายประเภทในศนูยก์ารคา้ของ CPRD โดยสามารถแบ่งผูเ้ช่าออกเป็นสามกลุ่มใหญ่ ๆ ดงันี ้ 

• ผูเ้ช่าถาวร — ผูเ้ช่าในกลุ่มนีท้  าสญัญาเช่าที่มีระยะเวลามากกว่าหนึ่งปีโดยจ่ายค่าเช่ารายเดือนในอตัราคงที่  
หรือจ่ายค่าเช่าในอัตราแปรผันตามยอดขาย (ทั้งในรูปแบบที่มีและไม่มีการรับประกันค่าเช่าขั้นต ่า) ทั้งนี ้
ส าหรบัปีสิน้สุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 รายไดจ้ากผูเ้ช่ากลุ่มนีม้ีจ  านวน 146 ลา้นริงกิตมาเลเซีย (1,089 
ลา้นบาท) (คิดเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 71.6 ของรายไดท้ัง้หมดของศนูยก์ารคา้ในประเทศมาเลเซีย)  

• ผูเ้ช่าชั่วคราว — ผูเ้ช่าชั่วคราวท าสญัญาเช่าที่มีระยะเวลานอ้ยกว่าหนึ่งปี และมีอตัราการเปล่ียนผูเ้ช่าสงู ซึ่ง
ท าให ้CPRD สามารถปรบัการน าเสนอสินคา้และบริการใหม่ ๆ ตามความตอ้งการของลกูคา้ได ้ผูเ้ช่ากลุ่มนี ้
จะตัง้รา้นเป็นแผงลอยหรือเป็นรา้นขนาดเล็ก ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที่  28 กุมภาพันธ์ 2564 รายไดข้อง CPRD 
จากผูเ้ช่ากลุ่มนีม้ีจ  านวน 40 ลา้นริงกิตมาเลเซีย (296 ลา้นบาท) (คิดเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 19.6 ของ
รายไดท้ัง้หมดของศนูยก์ารคา้ในประเทศมาเลเซีย) 

• ศูนย์อาหาร — CPRD ท าสัญญาบริการกับผู้รับสิทธิด าเนินการศูนยอ์าหารในศูนยก์ารคา้ของ  CPRD ใน
ประเทศมาเลเซีย โดยสญัญาเช่ามีระยะเวลาเฉล่ีย 1 ปี ศูนยอ์าหารเป็นจดุที่ช่วยรกัษาปริมาณลกูคา้ที่เขา้ใช้
บรกิารศนูยก์ารคา้และผูเ้ช่ารายอื่นของศูนยก์ารคา้ เนื่องจากลกูคา้นิยมไปศนูยก์ารคา้เพื่อรบัประทานอาหาร
ที่ศนูยอ์าหารซึ่งมีราคาเหมาะสม ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 28 กมุภาพนัธ ์2564 รายไดข้อง CPRD จากผูเ้ช่ากลุ่ม
นีม้ีจ  านวน 18 ลา้นริงกิตมาเลเซีย (133 ลา้นบาท) (คิดเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 8.8 ของรายไดท้ัง้หมด
ของศนูยก์ารคา้ในประเทศมาเลเซีย) 

ผูเ้ช่าถาวรสรา้งกระแสรายไดท้ี่มั่นคงใหก้ับศูนยก์ารคา้ ดังนั้นผูเ้ช่ากลุ่มนีจ้ึงเป็นส่วนส าคญัต่อความส าเร็จ
ของธุรกิจบรหิารพืน้ท่ีเช่าในศนูยก์ารคา้ของ CPRD ในประเทศมาเลเซีย โดยระยะเวลาการเช่าโดยเฉล่ียของผูเ้ช่าถาวร
อยู่ที่ประมาณ 2 ปี โดยผูเ้ช่าหลกัรายใหญ่มีระยะเวลาการเช่าเฉล่ีย 3 ปี โดยในแต่ละปีจะมีพืน้ที่เช่าที่สิน้สดุอายุการ
เช่าประมาณ 1,000 หน่วยพืน้ท่ีเช่า ผูเ้ช่าถาวรยงัแบ่งเป็น 6 ประเภทไดด้งันี ้  

• ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม — ผูเ้ช่ากลุ่มนีค้ิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 14.6 ของพืน้ที่ใหเ้ช่าสุทธิถาวรที่ไดม้ีการ
ปล่อยเช่า (occupied permanent net lettable area) ของศูนยก์ารคา้ของ CPRD ในประเทศมาเลเซีย ณ 
วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564 และคิดเป็นรอ้ยละ 23.4 ของรายไดจ้ากผูเ้ช่าถาวรในประเทศมาเลเซียของ CPRD 
ส าหรบัรอบปีสิน้สดุวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564   

• ธุรกิจสขุภาพและความงาม — ผูเ้ช่ากลุ่มนีค้ิดเป็นรอ้ยละ 5.5 ของรายไดจ้ากพืน้ที่ใหเ้ช่าสทุธิถาวรที่ไดม้ีการ
ปล่อยเช่า (occupied permanent net lettable area) ในประเทศมาเลเซียณ วนัที่ 28 กุมภาพนัธ ์2564 และ
คิดเป็นรอ้ยละ 16.1 ของรายไดจ้ากผูเ้ช่าถาวรในประเทศมาเลเซียของ CPRD ส าหรบัรอบปีสิน้สุดวันที่ 28 
กมุภาพนัธ ์2564   

• ธุรกิจ DIY และสนิคา้เกีย่วกบับา้น — ผูเ้ช่ากลุ่มนีค้ิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 32.4 ของพืน้ท่ีใหเ้ช่าสทุธิถาวรที่ไดม้ี
การปล่อยเช่า (occupied permanent net lettable area) ของศูนยก์ารคา้ของ CPRD ในประเทศมาเลเซีย 
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ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 และคิดเป็นรอ้ยละ 14.6 ของรายไดจ้ากผู้เช่าถาวรในประเทศมาเลเซียของ 
CPRD ส าหรบัรอบปีสิน้สดุวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564  

• ธุรกิจเสือ้ผา้แฟชั่น — ผูเ้ช่ากลุ่มนีค้ิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 17.0 ของพืน้ที่ใหเ้ช่าสทุธิถาวรที่ไดม้ีการปล่อยเช่า 
(occupied permanent net lettable area) ของศูนย์การค้าของ CPRD ในประเทศมาเลเซีย ณ วันที่  28 
กุมภาพนัธ ์2564 และคิดเป็นรอ้ยละ 15.9 ของรายไดจ้ากผูเ้ช่าถาวรในประเทศมาเลเซียของ CPRD ส าหรบั
รอบปีสิน้สดุวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564 

• ธุรกิจบริการ — ผู้เช่ากลุ่มนี ้คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ  11.4 ของพืน้ที่ให้เช่าสุทธิถาวรที่ได้มีการปล่อยเช่า 
(occupied permanent net lettable area) ของศูนย์การค้าของ CPRD ในประเทศมาเลเซีย ณ วันที่  28 
กุมภาพนัธ ์2564 และคิดเป็นรอ้ยละ 21.0 ของรายไดจ้ากผูเ้ช่าถาวรในประเทศมาเลเซียของ CPRD ส าหรบั
รอบปีสิน้สดุวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564 

• ธุรกิจความบนัเทงิ ธุรกิจกีฬาและอืน่ ๆ — ผูเ้ช่ากลุ่มนีค้ิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 19.1 ของพืน้ท่ีใหเ้ช่าสทุธิถาวรที่
ได้มีการปล่อยเช่า  (occupied permanent net lettable area) ของศูนย์การค้าของ  CPRD ในประเทศ
มาเลเซีย ณ วนัที่ 28 กุมภาพนัธ ์2564 และคิดเป็นรอ้ยละ 9.0 ของรายไดจ้ากผูเ้ช่าถาวรในประเทศมาเลเซีย
ของ CPRD ส าหรบัรอบปีสิน้สดุวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564 

บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า 

ที่ผ่านมา CPRD ไดม้ีการลงทุนกับบริษัทร่วมและกิจการร่วมคา้ และจะยังคงแสวงหาโอกาสการลงทุน
ดงักล่าวต่อไป การแบ่งปันผลก าไรจากกิจการร่วมคา้และบริษัทร่วมคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 9.8 และรอ้ยละ 44.0 ของ
ก าไรหลงัจากหกัส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยของ CPRD ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2563 ตามล าดบั 
ตามขอ้มลูทางการเงินเสมือน (pro forma financial information) ตารางต่อไปนีแ้สดงถึงบรษิัทร่วมและกิจการรว่มคา้
ที่ส  าคญัของ CPRD ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ตามขอ้มลูทางการเงินเสมือน (pro forma financial information) 

บริษัท ประเทศ สัดส่วนการถือหุ้น ธุรกิจ 

กองทนุรวม
อสงัหารมิทรพัยแ์ละสิทธิ
การเช่าโลตสัส ์รีเทล โกรท 

ประเทศไทย รอ้ยละ 25 กองทนุรวมจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่
ประเทศซึง่ลงทนุใน
ศนูยก์ารคา้ 23 แห่งทั่ว
ประเทศไทย  

บรษิัท รีเทล พรอ็พเพอรต์ี ้
จ ากดั 

ประเทศไทย รอ้ยละ 50 ใหเ้ชา่ที่ดินและอาคารซึ่ง
เป็นท่ีตัง้ของรา้นไฮเปอร์
มารเ์ก็ตสาขาบางปะกอก 

บรษิัท ซินเนอรจ์ิสตกิ 
พรอ็พเพอรต์ี ้ดีเวลลอป
เมนท ์จ ากดั 

ประเทศไทย รอ้ยละ 49.99 โครงการศนูยก์ารคา้และ
อสงัหารมิทรพัยอ์ื่น ๆ ท่ี
เมืองพทัยา 

บรษิัท โลตสัส ์มนัน่ี 
เซอรว์ิสเซส จ ากดั 

ประเทศไทย รอ้ยละ 50 บรกิารทางการเงินและ
ธุรกิจประกนั 
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ปัจจัยความเสี่ยง 

1. การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ท าให้เกิดการหยุดชะงักของ
เศรษฐกิจคร้ังใหญ่ทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาค รวมถึงในประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย 
ซ่ึงอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อ CPRD 

การแพร่ระบาดของ COVID-19 ท าใหเ้กิดการหยุดชะงักของเศรษฐกิจครัง้ใหญ่ทั้งในระดับโลกและระดับ
ภูมิภาค รวมถึงในประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย ซึ่งรฐับาลไทยและรฐับาลมาเลเซียไดม้ีการประกาศใชม้าตรการ
ต่าง ๆ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 เช่น การปิดสถานประกอบการเป็นการชั่วคราว การลดระยะเวลา
ท าการ การปิดพืน้ท่ีที่มีความเส่ียงสงูต่อการแพรร่ะบาด การใชม้าตรการจ ากดัการเดินทาง การระงบักิจกรรมทางธุรกจิ 
การก าหนดข้อบังคับในเรื่องการกักตัวและการเว้นระยะห่างทางสังคม และการห้ามจัดกิจกรรมขนาดใหญ่ โดย
มาตรการต่าง ๆ ดงักล่าวส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยและประเทศมาเลเซียอย่างมีนยัส าคญั ตลอดจน
ภาคการผลิตและห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) และการด าเนินงานของบริษัทต่าง ๆ ทัง้ในประเทศไทยและประเทศ
มาเลเซีย ซึ่งรวมถึง CPRD ดว้ย แมว้่าจะเริ่มมีการทยอยผ่อนปรนมาตรการต่าง ๆ เพื่อใหม้ีการเคล่ือนยา้ยสินคา้และ
ผูค้น และกิจการและส านกังานต่าง ๆ ไดม้ีการทยอยกลบัมาด าเนินธุรกิจและเปิดใหบ้ริการ อย่างไรก็ดี ประเทศไทย
และประเทศมาเลเซียได้ประสบกับการกลับมาแพร่ระบาดของ COVID-19 หลายระลอก รวมถึงมีการพบเชื ้อ  
COVID-19 สายพันธุ์ใหม่ ส าหรบัประเทศไทยนั้น แมว้่าในช่วงแรกของการแพร่ระบาดจะไดร้บัผลกระทบที่มีความ
รุนแรงนอ้ยกว่าในประเทศอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม การแพรร่ะบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ไดส่้งผลกระทบอย่างรุนแรง
ต่อประเทศไทยตัง้แต่เดือนธันวาคม 2563 ส่งผลใหม้ีการปิดรา้นคา้และศนูยก์ารคา้ทัง้หมดหรือบางส่วนของ CPRD ใน
หลายพืน้ที่ที่ไดร้บัผลกระทบ มาตรการดงักล่าวท าใหเ้กิดการหยุดชะงกัของการด าเนินธุรกิจตามปกติทัง้ภายในและ
ภายนอกพืน้ที่ที่มีการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทั้งนี ้คณะผูบ้ริหารของ CPRD ไดม้ีการติดตามสถานการณอ์ย่าง
ใกลช้ิดและให้ความร่วมมือกับทางรัฐบาลท้องถิ่นในการด าเนินการให้มีการจัดจ าหน่ายอาหารให้เพียงพอ และ  
ลดผลกระทบต่อธุรกิจของ CPRD ใหม้ากที่สดุเท่าที่จะสามารถกระท าได ้

มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดประกอบกับผลกระทบจากการหยุดชะงกัของธุรกิจในประเทศไทยและใน
บางส่วนในประเทศมาเลเซียเป็นปัจจยัหนึ่งที่ก่อใหเ้กิดผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อธุรกิจของ CPRD ซึ่งรวมถึง 

• รายไดจ้ากการขายของ CPRD ในประเทศไทยลดลงจ านวน 8,364 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 4.9 จาก 171,326 
ลา้นบาทส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 เป็น 162,962 ลา้นบาทส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์
2564   

• การลดลงของรายไดจ้ากการใหเ้ช่าและใหบ้ริการจากธุรกิจบริหารพืน้ท่ีเช่าในศูนยก์ารคา้ในประเทศไทยและ
ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นผลมาจากการลดลงของอตัราการเช่าพืน้ที่ (occupancy rate) การยกเวน้ และการ
ลดค่าเช่า ซึ่งท าใหร้ายได้จากการใหเ้ช่าและใหบ้ริการของ CPRD ในประเทศไทยลดลงรอ้ยละ 24.1 จาก
จ านวน 12,739 ลา้นบาทส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 29 กุมภาพนัธ ์2563 เป็น 9,670 ลา้นบาทส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 
28 กุมภาพันธ์ 2564 ในส่วนของประเทศมาเลเซีย รายได้จากการให้เช่าและให้บริการของ CPRD ลดลง 
รอ้ยละ 26.4 จาก 277 ลา้นรงิกิตมาเลเซีย (2,066 ลา้นบาท) ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 เหลือ 
204 ลา้นรงิกิตมาเลเซีย (1,518 ลา้นบาท) ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ไม่สามารถรบัประกนัไดว้่าผลประกอบการของ CPRD ในอนาคตจะดีขึน้ และยงัมีความเป็นไป
ได้ว่าอาจมีการกลับมาของการแพร่ระบาดของเชื ้อ COVID-19 สายพันธุ์ใหม่ ซึ่งรวมถึงสายพันธุ์ที่อาจท าให้
ประสิทธิภาพระดับการป้องกันของวัคซีนลดลงซึ่งอาจน าไปสู่การล็อกดาวนห์รือมาตรการควบคุมอื่น ๆ ในอนาคต 
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อย่างไรก็ดี แมว้่าจะสามารถควบคมุการแพรร่ะบาดของ COVID-19 ไดใ้นท่ีสดุ และผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของ 
COVID-19 ลดลง แต่ CPRD ก็ยงัจ าเป็นตอ้งหาโอกาสในการเติบโตใหก้บัธุรกิจ ทัง้นี ้เพื่อตอบสนองต่อพฤติกรรมของ
ผูบ้รโิภคที่เปล่ียนแปลงไป เช่น การจบัจ่ายสินคา้ในรา้นคา้ปลีกที่มีขนาดเล็กซึ่งอยู่ในละแวกใกลเ้คียง และการจบัจ่าย
สินคา้ทางออนไลนม์ากขึน้ ท าให ้CPRD ตอ้งมีการลงทุนอย่างมีนยัส าคญัเพื่อขยายรา้นคา้ปลีกที่มีขนาดเล็ก สรา้ง
ความเติบโตของยอดขายทางช่องทางออนไลน ์และปรบัปรุงโครงสรา้งพืน้ฐานระบบ IT ของ CPRD เช่น เว็บไซตแ์ละ
แอพพลิเคชั่นบนอุปกรณพ์กพา ตลอดจนโครงการลงทุนอื่น ๆ ซึ่งหาก CPRD ไม่สามารถใชป้ระโยชนจ์ากโอกาสทาง
ธุรกิจที่เกิดขึน้ อาจท าให้รายไดข้อง CPRD ลดลง และผลประกอบการของ CPRD ในอนาคตอาจน้อยกว่าที่ได้
คาดการณไ์ว ้

ทัง้นี ้แมว้่า CPRD จะมีการด าเนินมาตรการควบคมุการแพรร่ะบาดต่าง ๆ แต่การแพรร่ะบาดของ COVID-19 
ระลอกล่าสุดไดส่้งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อการด าเนินงานของ  CPRD เนื่องจากมีการพบกลุ่มผู้ติดเชือ้ใหม่
หรือคลสัเตอร ์(cluster) ในศูนยก์ระจายสินคา้ของ CPRD รวมถึงศูนยก์ระจายสินคา้บางบวัทองส าหรบัธุรกิจคา้ปลีก
ในประเทศไทยที่ CPRD ไดม้ีการปิดท าการเป็นเวลาสองสปัดาห ์และรา้นคา้บริเวณใกลเ้คียงหลายแห่ง และมีความ
เส่ียงในการติดเชือ้ของพนกังาน ลกูคา้ รวมไปถึงในรา้นคา้ ศูนยก์ารคา้ และสถานประกอบการส่วนอื่นของ  CPRD ที่
เพิ่มมากขึน้ ท าใหร้ฐับาลมีค าสั่งปิดท าการ หรือลดชั่วโมงท าการของรา้นคา้และศนูยก์ารคา้บางแห่งของ CPRD ซึ่งท า
ใหย้อดขายและรายไดข้อง CPRD ลดลง ทัง้นี ้แมว้่าบรษิัทฯ เห็นว่า CPRD มีการด าเนินการตอบสนองต่อสถานการณ์
แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและเป็นไปตามแนวทางของรฐับาล แต่หากในอนาคตสงัคมมีทศันคติว่า  CPRD ไม่ไดม้ีการ
ด าเนินการตอบสนองอย่างเหมาะสม เหตุการณด์งักล่าวอาจส่งผลเสียต่อชื่อเสียงของแบรนดสิ์นคา้และรา้นคา้ของ  
CPRD ซึ่งอาจท าให้ CPRD สูญเสียยอดขายและอาจถูกฟ้องรอ้งจากพนักงาน ลูกคา้ ผูผ้ลิตและจัดจ าหน่ายสินคา้ 
หน่วยงานก ากับดูแลหรือบุคคลอื่น หากมาตรการที่ CPRD น ามาใชใ้นที่สดุแลว้เป็นมาตรการที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือ
หากลกูคา้ของ CPRD ไม่ปฏิบตัิตามมาตรการเวน้ระยะห่างทางสงัคมหรือมาตรการดา้นความปลอดภยัอื่น ๆ อาจท า
ใหเ้กิดความเส่ียงต่อสขุภาพของพนกังานและลกูคา้ของ CPRD  การติดเชือ้ COVID-19 ในอนาคตในรา้นคา้หรือใน
ศนูยก์ารคา้ของ CPRD อาจส่งผลใหเ้กิดการขาดแคลนแรงงานชั่วคราวหรือตอ่เนื่อง การปิดสถานประกอบการ หรือลด
ระยะเวลาท าการของรา้นคา้ ซึ่งจะส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจและผลประกอบการของ CPRD โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผลกระทบในทางลบที่อาจเกิดขึน้ทางดา้นสขุภาพของคณะผูบ้ริหารหรือบุคลากรหลกัของ  CPRD หรือคณะผูบ้ริหาร
หรือบคุลากรหลกัของผูผ้ลิตและจดัจ าหน่ายของ CPRD ทัง้นี ้หากคณะผูบ้รหิารหรือบคุลากรหลกัของ CPRD หรือของ
ผูผ้ลิตและผูจ้ดัจ าหน่ายของ CPRD ที่ไดร้บัผลกระทบมีจ านวนมาก อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อความสามารถของ 
CPRD หรือของผู้ผลิตและผู้จัดจ าหน่ายของ CPRD ในการประกอบธุรกิจอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาที่ยากล าบาก
ดังกล่าว นอกจากนี ้ความเชื่อของลูกคา้ว่าตนเองติดเชือ้ COVID-19 ที่รา้นคา้หรือศูนยก์ารคา้แห่งหนึ่งแห่งใดของ 
CPRD หรือความเชื่อที่ว่า CPRD ไม่ไดม้ีมาตรการท่ีเหมาะสมในการป้องกนัการแพรร่ะบาดของ COVID-19 ในรา้นคา้
หรือศูนยก์ารคา้ของ CPRD อาจส่งผลใหเ้กิดการฟ้องคดีที่อาจใชเ้วลาและมีค่าใชจ้่ายสูง และ/หรืออาจมีผลกระทบ
ในทางลบต่อชื่อเสียงของ CPRD 

ปัจจัยและความไม่แน่นอนอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการแพร่ระบาดของ COVID-19 รวมถึง (แต่ไม่จ ากัดเพียง) 
กรณีต่อไปนี ้

• ระดับความรุนแรงและระยะเวลาของการแพร่ระบาดของ COVID-19 รวมถึงการแพร่ระบาดระลอกใหม่ใน
พืน้ท่ีซึ่ง CPRD เขา้ไปประกอบการ หรือท่ีส่งผลกระทบต่อพนกังานของ CPRD จากระยะเวลาการแพรร่ะบาด
ที่ยาวนานขึน้ หรือการเพิ่มขึน้อย่างรวดเร็วของจ านวนผูต้ิดเชือ้ COVID-19 เชือ้ COVID-19 สายพันธุ์ใหม่ 
หรือไวรสัสายพนัธุอ์ื่นท่ีเก่ียวขอ้งในอนาคต หรือปัจจยัอื่น ๆ 
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• มาตรการควบคมุเพิ่มเติมของรฐับาลที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของ CPRD 

• ปัจจยัทางเศรษฐกิจมหภาคที่เปล่ียนแปลง รวมถึงความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจโดยรวม อตัราการว่างงาน 
และแรงกดดนัจากเศรษฐกิจที่ถดถอย 

• ผลกระทบที่ไม่อาจคาดการณไ์ดต้่อประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ โครงการใหม่ และแผนงานขยายธุรกิจ
ของ CPRD ที่เกิดจากการท่ี CPRD ตอ้งใชเ้วลาและทรพัยากรจ านวนมากในการด าเนินการตอบสนองต่อการ
แพรร่ะบาดของโรค 

• ความรวดเรว็ในการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจหลงัจากการแพรร่ะบาดของ COVID-19 บรรเทาลง 

• ผลกระทบของการแพร่ระบาดของ COVID-19 ต่อธุรกิจและผลประกอบการของผู้เช่าในศูนยก์ารคา้ของ 
CPRD  

• ผลกระทบของการแพรร่ะบาดของ COVID-19 ต่อการจดัหาสินคา้ ตน้ทุน และสินคา้คงคลงัของผลิตภณัฑท์ี่ 
CPRD วางจ าหน่ายในรา้นคา้ของ CPRD และ 

• ผลกระทบในระยะยาวของการแพร่ระบาดของ COVID-19 ต่อธุรกิจของ CPRD ตลอดจนพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภค ตวัอย่างเช่น CPRD ไดส้งัเกตเห็นความเปล่ียนแปลงในพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในช่วงของการแพร่
ระบาดซึ่งหนัไปจบัจ่ายสินคา้ในรา้นคา้ที่มีขนาดเล็กซึ่งอยู่ในละแวกใกลเ้คียงแทนการจบัจ่ายสินคา้ในรา้นคา้
ที่มีขนาดใหญ่ และการเติบโตอย่างมีนยัส าคญัของยอดขายทางช่องทางออนไลน ์ซึ่ง CPRD อาจไม่สามารถ
ตอบสนองหรือปรบัตวัใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงภายในเวลาอนัเหมาะสมหากการเปล่ียนแปลงในพฤติกรรม
ของผู้บริโภคนั้นกลายเป็นพฤติกรรมที่ถาวร หรือเกิดขึน้อย่างรวดเร็ว หรือในลักษณะที่แตกต่างไปจากที่  
CPRD คาดการณไ์ว ้

ระดับของผลกระทบของการแพร่ระบาดของ COVID-19 หรือการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้หรือโรคติดต่อ
ชนิดอื่นที่รุนแรงในอนาคตซึ่งมีผลต่อธุรกิจ ผลประกอบการ  และฐานะทางการเงินของ CPRD นั้นขึน้อยู่กับแนวโนม้
การพฒันาการของเหตกุารณด์งักล่าวในอนาคต ซึ่งไม่มีความแน่นอนอย่างยิ่ง ทัง้นี ้รวมถึงขอบเขต ความรุนแรง และ
ระยะเวลาของการแพร่ระบาด การด าเนินการเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดหรือการบรรเทาผลกระทบ  รวมถึงการฉีด
วคัซีน COVID-19 ผลกระทบจากการผ่อนคลายหรือยกเลิกมาตรการควบคมุที่มีอยู่อย่างรวดเรว็เกินไป และผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการแพร่ระบาด และมาตรการควบคุมที่น ามาใช ้รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่
เก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้ผลกระทบของการแพรร่ะบาดของ COVID-19 ที่จะด าเนินต่อไปเป็นส่ิงที่คาดการณไ์ดย้ากและมีความ
ผนัแปรสงู ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัส าคญัต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลประกอบการของ CPRD 
และอาจส่งผลใหค้วามเส่ียงอื่นมีผลรุนแรงยิ่งขึน้  

2. กระบวนการพิจารณาทางกฎหมายและทางปกครองที่ส าคัญอาจมีผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ
ของ CPRD  

ในการประกอบธุรกิจของ CPRD CPRD ไดม้ีการเขา้ไปเก่ียวพนักับกระบวนการพิจารณาทางกฎหมายและ
ทางปกครองเป็นบางครัง้ และ CPRD ยงัอาจถกูด าเนินคดีทางกฎหมายและทางปกครองอีกในอนาคต ทัง้นี ้ค  าตดัสิน
ของกระบวนการพิจารณาทางกฎหมายดงักล่าวอาจท าให ้CPRD ตอ้งกระท าการ หรืองดกระท าการใด ๆ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบในทางลบต่อธุรกิจของ CPRD หรืออาจท าให ้CPRD ตอ้งจ่ายค่าชดเชยเป็นจ านวนมาก 

ณ วนัที่ของสารสนเทศฉบบันี ้มีกระบวนการพิจารณาทางกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบั CPRD ซึ่งอยู่ระหว่างการ
ด าเนินคดีอยู่สองคดี โดยทัง้หมดเป็นคดีที่คณะกรรมการการแข่งขนัทางการคา้ (“กขค.”) และส านกังานคณะกรรมการ
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การแข่งขนัทางการคา้ (“สขค.”) ถกูฟ้องรอ้งเก่ียวกบัค าสั่งอนญุาตใหร้วมธุรกิจซึ่งอนุญาตให ้CPRD เขา้ซือ้กิจการของ 
Lotus TH โดยเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 CPRD เขา้ท าสัญญากับ Tesco เพื่อซือ้กิจการของ Lotus TH และ Lotus 
MY ซึ่งการเขา้ซือ้กิจการดงักล่าวจะตอ้งไดร้บัค าสั่งอนญุาตจาก กขค. ตามพระราชบญัญัติการแข่งขนัทางการคา้ พ.ศ. 
2560 (“พ.ร.บ. การแข่งขันทางการค้าฯ”) ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน 2563 กขค. มีค  าสั่ง (“ค าสั่งของ กขค.”) 
อนุญาตให ้CPRD เขา้ซือ้กิจการของ Lotus TH และในวนัที่ 18 ธันวาคม 2563 CPRD และ Tesco ไดด้  าเนินการซือ้
ขายกิจการเสรจ็สมบรูณต์ามค าสั่งของ กขค. อย่างไรก็ดี ในเดือนมีนาคม 2564 องคก์รคุม้ครองสิทธิของผูบ้รโิภคไดแ้ก่ 
มูลนิธิเพื่อผูบ้ริโภค ร่วมกับองคก์รผูบ้ริโภคอื่น ๆ และบุคคลธรรมดาไดย้ื่นฟ้อง (“คดีที่ฟ้องร้อง กขค.”) กขค. และ 
สขค. ต่อศาลปกครองกลาง (“ศาล”) โดยมีประเด็นส าคญัคือ ค าสั่งของ กขค. ออกโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย เนื่องจาก
ไม่ปฏิบตัิตามขัน้ตอนบางประการท่ีกฎหมายก าหนด และ กขค. ใชด้ลุยพินิจในการออกค าสั่งดงักล่าวโดยไม่เหมาะสม
และไม่ชอบดว้ยกฎหมาย ผูฟ้้องคดีจึงขอใหศ้าลมีค าพิพากษาเพิกถอนค าสั่งของ กขค. หรือขอใหศ้าลก าหนดเงื่อนไข
ประกอบค าสั่งของ กขค. เพิ่มเติม ดงัต่อไปนี ้

• ให ้CPRD ขายกิจการหรือทรพัยสิ์นบางส่วนเพื่อลดผลกระทบจากการมีอ านาจเหนือตลาด และตอ้งปรบั
สดัส่วนใหม้ีส่วนแบ่งการตลาดไม่เกินรอ้ยละ 50 

• หา้ม CPRD ขยายสาขาเพิ่มขึน้ภายในเวลา 10 ปี ภายหลงัการรวมธุรกิจ และ 

• ใหเ้พิ่มเงื่อนไขดา้นระยะเวลาที่ก าหนดไวใ้นค าสั่งของ กขค. โดยใหข้ยายเวลาในเงื่อนไขขอ้ 216 จากเดิม 5 ปี 
เป็น 10 ปี และขอ้ 417 จากเดิม 2 ปี เป็น 5 ปี 

อนึ่ง แม ้CPRD และ Lotus TH ไม่ไดเ้ป็นผูถ้กูฟ้องคดีโดยตรงในคดีฟ้องรอ้ง กขค. แต่ศาลเห็นว่าค าพิพากษา
ในคดีนีม้ีความเก่ียวขอ้งกับ CPRD และ Lotus TH จึงมีค าสั่งเรียก CPRD และ Lotus TH เขา้มาเป็นคู่ความฝ่ายที่ 3 
(ผูร้อ้งสอด) ในคดีฟ้องรอ้ง กขค. เพื่อใหศ้าลไดร้บัทราบขอ้มลูและขอ้เท็จจริงที่เก่ียวกับประเด็นของคดีของผูฟ้้องคดี
อย่างครบถว้น 

นอกจากนี ้ผูฟ้้องคดียงัไดย้ื่นค ารอ้งขอใหศ้าลมีค าสั่งใหท้เุลาการบงัคบัตามค าสั่งของ กขค. เป็นการชั่วคราว
ระหว่างการพิจารณาคดีของศาล (“ค าร้องของผู้ฟ้องคดี”) ซึ่งต่อมาในเดือนพฤษภาคม 2564 ศาลมีค าสั่งยกค ารอ้ง
ของผูฟ้้องคดีดงักล่าวเนื่องจากในชัน้นีศ้าลเห็นว่าค าสั่งของ กขค. ออกโดยชอบตามขัน้ตอนและหลกัเกณฑท์ี่ก าหนด
ไวภ้ายใต ้พ.ร.บ. การแข่งขนัทางการคา้ฯ แลว้ ดงันัน้ ศาลจึงวินิจฉยัว่ายงัไม่มีเหตอุนัรบัฟังไดว้่าค าสั่งของ กขค. น่าจะ
ไม่ชอบดว้ยกฎหมายอย่างไร ทัง้นี ้ค  าสั่งยกค ารอ้งของผูฟ้้องคดีของศาลถือเป็นท่ีสดุและไม่สามารถอทุธรณไ์ด ้

ในส่วนของคดีฟ้องรอ้ง กขค. นัน้ กขค. สขค. และ CPRD และ Lotus TH ไดย้ื่นค าใหก้ารโดยต่อสูใ้นประเด็น
ต่าง ๆ รวมถึงการยกเหตุผลว่าค าสั่งของ กขค. นั้นชอบดว้ยกฎหมายแลว้ เนื่องจากเป็นค าสั่งที่ออกตามขั้นตอนที่

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

กลุ่มสินคา้เกษตร สินคา้เกษตรชมุชน สินคา้ชมุชน สินคา้วิสาหกิจชมุชนหรือผลิตภณัฑท์อ้งถ่ิน (OTOP) และกลุ่มสินคา้อื่น ๆ ของรา้นเซเว่น 
อีเลฟเว่น และ เทสโก ้สโตรส์ รวมกันทุกรูปแบบ ในอตัราเพ่ิมขึน้ จากปีที่ผ่านมาไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ต่อปี เป็นระยะเวลา 5 ปี โดยใหใ้ช้
หลกัเกณฑผ์ูป้ระกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ตามความในกฎหมายว่าดว้ยการก าหนดลกัษณะของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม  

17 ให ้Ek-Chai คงไวซ้ึ่งเงื่อนไขของสญัญาและขอ้ตกลงระหว่างผูผ้ลิตและผูจ้ัดจ าหน่ายสินคา้หรือวัตถุดิบรายเดิมที่ไดม้ีการท าสญัญาหรือ
ขอ้ตกลงไว ้เป็นระยะเวลา 2 ปี เวน้แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญาที่เป็นคุณหรือเป็นประโยชนแ์ละตอ้งไดร้บัการยินยอมจาก
ผูผ้ลิตและผูจ้ดัจ  าหน่ายสินคา้หรือวตัถดุิบรายเดิมดว้ย  
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กฎหมายก าหนดทกุประการ และ กขค. ไดใ้ชด้ลุยพินิจที่เหมาะสมกบัขอ้เท็จจรงิอย่างรอบคอบและชอบดว้ยกฎหมาย
ในการออกค าสั่งดงักล่าวแลว้ 

นอกจากคดีฟ้องรอ้ง กขค. ที่องคก์รคุม้ครองสิทธิของผูบ้รโิภคเป็นผูฟ้้องคดีแลว้ ยงัมีบคุคลซึ่งเป็นเจา้ของรา้น
สะดวกซือ้ทอ้งถิ่นรายหนึ่งยื่นฟ้องคดีต่อศาลเก่ียวกบัค าสั่งของ กขค. โดยมีประเด็นค าฟ้องและค าขอที่คลา้ยคลึงกบั
คดีฟ้องรอ้ง กขค. ดังนั้น ในเดือนมิถุนายน 2564 ศาลจึงมีค าสั่งรวมคดีนีเ้ขา้กับคดีฟ้องรอ้ง กขค. เป็นคดีเดียวกัน  
อนึ่ง ณ วนัจดัท าเอกสารฉบบันี ้คดีฟ้องรอ้ง กขค. อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลในขัน้ตอนการแสวงหาขอ้เท็จจรงิ 
ทัง้นี ้มีความเป็นไปไดว้่าศาลอาจมีค าพิพากษาภายในปี 2564 เนื่องจากศาลไดพ้ิจารณาใหค้ดฟี้องรอ้ง กขค. เป็นคดีที่
ตอ้งด าเนินกระบวนพิจารณาโดยเร่งด่วน อย่างไรก็ดี คู่ความสามารถอุทธรณค์ าพิพากษาของศาลต่อศาลปกครอง
สูงสุดไดภ้ายใน 30 วันนับจากวันรับฟังค าพิพากษา ระยะเวลาการยื่นอุทธรณ์ดังกล่าวไม่สามารถขยายได ้และ  
ค าพิพากษาของศาลปกครองสงูสดุถือเป็นท่ีสดุ 

บรษิัทฯ เห็นว่า ค าสั่งของ กขค. นัน้ชอบดว้ยกฎหมาย เนื่องจาก กขค. เป็นหน่วยงานตามกฎหมายที่มีอ  านาจ
ออกค าสั่งอนุญาตให ้CPRD เขา้ซือ้กิจการของ Lotus TH และ CPRD ไดย้ื่นค าขออนุญาตการรวมธุรกิจและเอกสาร
หลกัฐานประกอบค าขออนญุาตเพื่อประกอบการพิจารณาของ กขค. ตามขัน้ตอนท่ีกฎหมายก าหนดครบถว้นแลว้ และ
บริษัทฯ ยังเห็นว่า กขค. ไดพ้ิจารณาขอ้มูลทั้งหมดและออกค าสั่งของ กขค. โดยชอบและไดป้ฏิบัติตามขั้นตอนที่
กฎหมายก าหนดทุกประการ ดังนั้น บริษัทฯ เห็นว่าศาลไม่น่าจะพิพากษาเพิกถอนค าสั่งของ กขค. อย่างไรก็ตาม 
บริษัทฯ ไม่สามารถรบัประกันถึงผลค าพิพากษาดงักล่าวของศาลได้ หรือรบัประกันไดว้่าผลค าพิพากษาดงักล่าวจะ
เป็นผลดีต่อบรษิัทฯ 

นอกจากนี ้แมว้่าศาลจะพิพากษาเพิกถอนค าสั่งของ กขค. ก็ตาม บริษัทฯ เห็นว่าศาลในคดีนีแ้ละ กขค. ไม่มี
เหตทุางกฎหมายที่จะสั่งยกเลิกหรือสั่งใหก้ารเขา้ซือ้กิจการของ Lotus TH โดย CPRD เป็นโมฆะ หรือจะสั่งลงโทษปรบั
ทางปกครองตามพ.ร.บ.การแข่งขนัทางการคา้ฯ กับ CPRD ได ้เนื่องจาก CPRD ไดเ้ขา้ซือ้กิจการของ Lotus TH เสร็จ
สิน้และปฏิบตัิตามกฎหมายครบถว้นโดยสจุริตภายหลงัจากที่ CPRD ไดร้บัทราบค าสั่งของ กขค. ซึ่งมีผลผูกพนัตาม
กฎหมาย ณ เวลาที่เขา้ซือ้กิจการ อย่างไรก็ตาม หากศาลพิพากษาเพิกถอนค าสั่งของ กขค. แลว้ทาง กขค. อาจมีค าสั่ง
ให ้CPRD ยื่นค าขออนญุาตเขา้ซือ้กิจการ Lotus TH ใหม่ ทัง้นี ้บรษิัทฯ ไม่สามารถรบัประกนัไดว้่า กขค. จะออกค าสั่ง
อนุญาตใหม่ หรือ กขค. จะก าหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมจากเงื่อนไขที่ก าหนดไวใ้นค าสั่งของ กขค. ฉบับเดิมหรือไม่ และ 
CPRD จะสามารถปฏิบตัิตามเงื่อนไขเพิ่มเติมของค าสั่งอนุญาตใหม่ของ กขค. ไดโ้ดยสมบูรณห์รือไม่ ทัง้นี ้ไม่ว่ากรณี
จะเป็นประการใดก็ตาม หาก CPRD ไม่เห็นพอ้งกบัค าวินิจฉยัหรือค าสั่งอนญุาตใหม่ของ กขค. ดงักล่าว CPRD มีสิทธิ
อทุธรณค์ าวินิจฉยัหรือค าสั่งอนญุาตใหม่ของ กขค. ต่อศาลภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดได ้

แมว้่าบรษิัทฯ จะเห็นว่าผลของคดีฟ้องรอ้ง กขค. จะไม่ส่งผลกระทบต่อความสมบรูณข์องการท่ีบรษิัทฯ เขา้ซือ้
กิจการของ CPRD แต่หาก กขค. ก าหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม การที่ CPRD จะตอ้งปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวอาจมี
ผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจในปัจจบุนัของ CPRD และอาจท าใหเ้กิดตน้ทนุและค่าใชจ้่ายอย่างมีนยัส าคญั และคดี
ฟ้องรอ้ง กขค. อาจท าใหผู้บ้ริหารบางส่วนและบุคลากรหลักของบริษัทฯ ตอ้งใชเ้วลาอย่างมีนัยส าคัญในกระบวน
พิจารณาคดี ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบต่อการบรหิารจดัการธุรกิจและแผนการขยายธุรกิจของบรษิัทฯ  


