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ท่ี    IDR 03/2020 

วันท่ี 9 มีนาคม 2563 

เรื่อง การลงทุนในบริษัท เทสโก# สโตร%ส (ประเทศไทย) จํากัด และ Tesco Stores (Malaysia) Sdn. Bhd. 

เรียน กรรมการและผู#จัดการ 
ตลาดหลักทรัพย%แหGงประเทศไทย 

สิ่งท่ีสGงมาด#วย สารสนเทศการเข#าทํารายการได#มาซ่ึงสินทรัพย%เ ก่ียวกับการลงทุนในบริษัท เทสโก# สโตร%ส  

(ประเทศไทย) จํากัด และ Tesco Stores (Malaysia) Sdn. Bhd. 

 

บริษัท ซีพี ออลล% จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนให#ทราบวGา คณะกรรมการบริษัทได#มีมติอนุมัติ

ให#บริษัทลงทุนเพ่ือให#ได#มาซ่ึงหุ#นหรือผลประโยชน%การลงทุน (economic interest) ในสัดสGวนไมGเกินร#อยละ 40 ของหุ#นท่ี

จําหนGายได#แล#วท้ังหมดของ (ก) บริษัท เทสโก# สโตร%ส (ประเทศไทย) จํากัด (“เทสโก�ประเทศไทย”) ซ่ึงถือหุ#นในสัดสGวน

ร#อยละ 99.99 ในบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด ผู#ประกอบธุรกิจค#าปลีกภายใต#เครื่องหมายการค#า Tesco 

Lotus ในประเทศไทย และ (ข) Tesco Stores (Malaysia) Sdn. Bhd. (“เทสโก�ประเทศมาเลเซีย”) ซ่ึงประกอบธุรกิจค#า

ปลีกภายใต#เครื่องหมายการค#า Tesco ในประเทศมาเลเซีย (ท้ังน้ี เทสโก#ประเทศไทยและเทสโก#ประเทศมาเลเซีย ตGอไป

รวมกันเรียกวGา “กลุ�มเทสโก�เอเชีย”) (“ธุรกรรมการลงทุนในกลุ�มเทสโก�เอเชีย”) ท้ังน้ี การลงทุนดังกลGาวของบริษัทจะ

เปXนการลงทุนโดยอ#อมผGานนิติบุคคลเฉพาะกิจท่ีจัดตั้งข้ึนเพ่ือการลงทุน ได#แกG บริษัท ซี.พี. รีเทล โฮลดิ้ง จํากัด (“บริษัทโฮ

ลด้ิง”) ซ่ึงเปXนผู#ถือหุ#นท้ังหมดในบริษัท ซี.พี. รีเทล ดีเวลลอปเม#นท% จํากัด (“บริษัทผู�ซ้ือ”) โดยเงินลงทุนของบริษัทใน

บริษัทโฮลดิ้งเพ่ือธุรกรรมการลงทุนในกลุGมเทสโก#เอเชียมีมูลคGาประมาณ 3,000 ล#านเหรียญสหรัฐฯ (หรือเทGากับ 95,981 

ล#านบาท)1 

ท้ังน้ี รายละเอียดและเง่ือนไขตGาง ๆ เก่ียวกับธุรกรรมการลงทุนในกลุGมเทสโก#เอเชียจะเปXนไปตามท่ี

กําหนดในสัญญาซ้ือขายหุ#น โดยรายการลงทุนดังกลGาวจะเกิดข้ึนเมื่อเง่ือนไขบังคับกGอนตามท่ีกําหนดไว#สําเร็จครบถ#วน ซ่ึง

รวมถึง (ก) Tesco PLC ซ่ึงเปXนบริษัทในกลุGมของผู#ขาย ได#รับมติท่ีประชุมผู#ถือหุ#นสําหรับการขายหุ#นในกลุGมเทสโก#เอเชีย 

(ข) สํานักงานคณะกรรมการการแขGงขันทางการค#า ซ่ึงจัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติการแขGงขันทางการค#า พ.ศ. 2560 

อนุญาตให# Tesco Holdings Limited ขายหุ#นในเทสโก#ประเทศไทยให#แกGบริษัทผู#ซ้ือ (หากเปXนกรณีท่ีจะต#องมีการขอ

อนุญาต) และ (ค) Ministry of Domestic Trade and Consumers Affairs of Malaysia อนุญาตให#มีการขายหุ#นใน

เทสโก#ประเทศมาเลเซียให#แกGบริษัทผู#ซ้ือ โดยคาดวGาเง่ือนไขบังคับกGอนดังกลGาวจะสําเร็จภายในชGวง 6 เดือนหลังของปi 
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ธุรกรรมการลงทุนในกลุGมเทสโก#เอเชียข#างต#นเข#าขGายเปXนรายการได#มาซ่ึงสินทรัพย%ตามประกาศ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ%ในการทํารายการท่ีมีนัยสําคัญท่ีเข#าขGายเปXนรายการได#มา

หรือจําหนGายไปซ่ึงทรัพย%สิน ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2551 (รวมท้ังท่ีได#มีการแก#ไขเพ่ิมเติม) และประกาศคณะกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย%แหGงประเทศไทย เรื่อง การเปkดเผยข#อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได#มาหรือ

จําหนGายไปซ่ึงสินทรัพย% พ.ศ. 2547 ลงวันท่ี 29 ตุลาคม 2547 (รวมท้ังท่ีได#มีการแก#ไขเพ่ิมเติม) (“ประกาศรายการได�มา

หรือจําหน�ายไป”) โดยมีขนาดรายการสูงสุดเทGากับร#อยละ 44.5 ของมูลคGาตามบัญชีของสินทรัพย%ท่ีมีตัวตนสุทธิของ

บริษัทและบริษัทยGอย ตามงบการเงินรวมลGาสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ท่ีผู#สอบบัญชีได#ตรวจสอบแล#ว ท้ังน้ี บริษัท

และบริษัทยGอยของบริษัทไมGมีรายการได#มาซ่ึงสินทรัพย%ในระหวGาง 6 เดือนกGอนหน#าน้ี รายการดังกลGาวจึงถือเปXนรายการ

ประเภทท่ี 2 ตามประกาศรายการได#มาหรือจําหนGายไป เน่ืองจากมีขนาดรายการท่ีคํานวณได#สูงสุดเกินกวGาร#อยละ 15 แตG

ไมGถึงร#อยละ 50 จึงทําให#บริษัทมีหน#าท่ีต#องเปkดเผยข#อมูลสารสนเทศเก่ียวกับรายการได#มาซ่ึงสินทรัพย%ของบริษัทตGอตลาด

หลักทรัพย%แหGงประเทศไทย และจัดสGงสารสนเทศซ่ึงมีรายละเอียดตามท่ีกําหนดให#แกGผู#ถือหุ#นภายใน 21 วัน นับแตGวันท่ี

เปkดเผยรายการตGอตลาดหลักทรัพย%แหGงประเทศไทย 

ท้ังน้ี ธุรกรรมการลงทุนในกลุGมเทสโก#เอเชียดังกลGาวไมGเข#าขGายเปXนรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ%ในการเข#าทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 

2551 (รวมท้ังท่ีได#มีการแก#ไขเพ่ิมเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย%แหGงประเทศไทย เรื่อง การเปkดเผย

ข#อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมท้ังท่ี

ได#มีการแก#ไขเพ่ิมเติม) 

 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายเกรียงชัย  บุญโพธ์ิอภิชาติ) 
Chief Financial Officer 
ผู#มีอํานาจรายงานสารสนเทศ 
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สารสนเทศการเข�าทํารายการได�มาซ่ึงสินทรัพย+เกี่ยวกับการลงทุนใน 

บริษัท เทสโก� สโตร+ส (ประเทศไทย) จํากัด และ Tesco Stores (Malaysia) Sdn. Bhd. 

 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัท ซีพี ออลล% จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได#มีมติอนุมัติให#บริษัทลงทุนเพ่ือให#

ได#มาซ่ึงหุ#นหรือผลประโยชน%การลงทุน (economic interest) ในสัดสGวนไมGเกินร#อยละ 40 ของหุ#นท่ีจําหนGายได#แล#วท้ังหมด

ของ (ก) บริษัท เทสโก# สโตร%ส (ประเทศไทย) จํากัด (“เทสโก�ประเทศไทย”) ซ่ึงถือหุ#นในสัดสGวนร#อยละ 99.99 ในบริษัท เอก-

ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด (“เอก-ชัย”) ผู#ประกอบธุรกิจค#าปลีกภายใต#เครื่องหมายการค#า Tesco Lotus ในประเทศไทย 

และ (ข) Tesco Stores (Malaysia) Sdn. Bhd. (“เทสโก�ประเทศมาเลเซีย”) ซ่ึงประกอบธุรกิจค#าปลีกภายใต#เครื่องหมาย

การค#า Tesco ในประเทศมาเลเซีย (ท้ังน้ี เทสโก#ประเทศไทยและเทสโก#ประเทศมาเลเซีย ตGอไปรวมกันเรียกวGา “กลุ�มเทสโก�

เอเชีย”) (“ธุรกรรมการลงทุนในกลุ�มเทสโก�เอเชีย”) ท้ังน้ี การลงทุนดังกลGาวของบริษัทจะเปXนการลงทุนโดยอ#อมผGานนิติ

บุคคลเฉพาะกิจท่ีจัดตั้งข้ึนเพ่ือการลงทุน ได#แกG บริษัท ซี.พี.รีเทล โฮลดิ้ง จํากัด (“บริษัทโฮลด้ิง”) ซ่ึงเปXนผู#ถือหุ#นท้ังหมดใน

บริษัท ซี.พี. รีเทล ดีเวลลอปเม#นท% จํากัด (“บริษัทผู�ซ้ือ”) โดยเงินลงทุนของบริษัทในบริษัทโฮลดิ้งเพ่ือธุรกรรมการลงทุนใน

กลุGมเทสโก#เอเชียมีมูลคGาประมาณ 3,000 ล#านเหรียญสหรัฐฯ (หรือเทGากับ 95,981 ล#านบาท)2 

ธุรกรรมการลงทุนในกลุGมเทสโก#เอเชียเข#าขGายเปXนรายการได#มาซ่ึงสินทรัพย%ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด

ทุน ท่ี ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ%ในการทํารายการท่ีมีนัยสําคัญท่ีเข#าขGายเปXนรายการได#มาหรือจําหนGายไปซ่ึงทรัพย%สิน 

ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2551 (รวมท้ังท่ีได#มีการแก#ไขเพ่ิมเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย%แหGงประเทศไทย 

เรื่อง การเปkดเผยข#อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได#มาหรือจําหนGายไปซ่ึงสินทรัพย% พ.ศ. 2547 ลงวันท่ี 

29 ตุลาคม 2547 (รวมท้ังท่ีได#มีการแก#ไขเพ่ิมเติม) (“ประกาศรายการได�มาหรือจําหน�ายไป”) โดยมีขนาดรายการสูงสุด

เทGากับร#อยละ 44.5 ของมูลคGาตามบัญชีของสินทรัพย%ท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัทและบริษัทยGอย ตามงบการเงินรวมลGาสุด ณ 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ท่ีผู#สอบบัญชีได#ตรวจสอบแล#ว ท้ังน้ี บริษัทและบริษัทยGอยของบริษัทไมGมีรายการได#มาซ่ึงสินทรัพย%ใน

ระหวGาง 6 เดือนกGอนหน#าน้ี รายการดังกลGาวจึงถือเปXนรายการประเภทท่ี 2 ตามประกาศรายการได#มาหรือจําหนGายไป 

เน่ืองจากมีขนาดรายการท่ีคํานวณได#สูงสุดเกินกวGาร#อยละ 15 แตGไมGถึงร#อยละ 50 จึงทําให#บริษัทมีหน#าท่ีต#องเปkดเผยข#อมูล

สารสนเทศเก่ียวกับรายการได#มาซ่ึงสินทรัพย%ของบริษัทตGอตลาดหลักทรัพย%แหGงประเทศไทย และจัดสGงสารสนเทศซ่ึงมี

รายละเอียดตามท่ีกําหนดให#แกGผู#ถือหุ#นภายใน 21 วัน นับแตGวันท่ีเปkดเผยรายการตGอตลาดหลักทรัพย%แหGงประเทศไทย 

ท้ังน้ี ธุรกรรมการลงทุนในกลุGมเทสโก#เอเชียดังกลGาวไมGเข#าขGายเปXนรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการ

กํากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 21/2551เรื่อง หลักเกณฑ%ในการเข#าทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2551 (รวมท้ังท่ีได#มี

การแก#ไขเพ่ิมเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย%แหGงประเทศไทย เรื่อง การเปkดเผยข#อมูลและการปฏิบัติของ

บริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมท้ังท่ีได#มีการแก#ไขเพ่ิมเติม) 

                                                      
2 อัตราแลกเปลี่ยนคํานวณจาก 1 เหรียญสหรัฐฯ ตGอ 32 บาท  
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1. วัน เดือน ปF ท่ีเกิดรายการ 

บริษัทได#ดําเนินการเข#าลงทุนในกลุGมเทสโก#เอเชียเพ่ือให#ได#มาซ่ึงหุ#นหรือผลประโยชน%การลงทุน (economic 

interest) ในสัดสGวนไมGเกินร#อยละ 40 ของหุ#นท่ีจําหนGายได#แล#วท้ังหมดของเทสโก#ประเทศไทยและเทสโก#ประเทศ

มาเลเซีย ตามลําดับ โดยการลงทุนดังกลGาวของบริษัทเปXนการลงทุนโดยอ#อมผGานนิติบุคคลเฉพาะกิจ (special 

purpose vehicle) จํานวนสองบริษัทท่ีจัดตั้งข้ึนเพ่ือการลงทุนในกลุGมเทสโก#เอเชีย  ดังน้ี 

(1) บริษัท ซี.พี.รีเทล โฮลดิ้ง จํากัด ซ่ึงเปXนบริษัทจํากัดจดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายไทย โดยมีบริษัทถือหุ#น

ในสัดสGวนร#อยละ 40 บริษัท เจริญโภคภัณฑ%โฮลดิ้ง จํากัด ถือหุ#นในสัดสGวนร#อยละ 40 และบริษัท ซี.พี. 

เมอร%แชนไดซ่ิง จํากัด ถือหุ#นในสัดสGวนร#อยละ 20 ของหุ#นท่ีจําหนGายได#แล#วท้ังหมด และ 

(2) บริษัท ซี.พี. รีเทล ดีเวลลอปเม#นท% จํากัด ซ่ึงเปXนบริษัทจํากัดจดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายไทย โดยมี

บริษัทโฮลดิ้งเปXนผู#ถือหุ#นโดยตรงในสัดสGวนร#อยละ 100 ของหุ#นท่ีจําหนGายได#แล#วท้ังหมด 

บริษัทผู#ซ้ือได#เข#าลงนามในสัญญาซ้ือขายหุ#นกับ Tesco Holdings Limited (“THL”) และ Tesco Holdings B.V. 

(“THBV”) (ท้ังน้ี THL และ THBV ตGอไปรวมกันเรียกวGา “ผู�ขาย”) เมื่อวันท่ี 9 มีนาคม 2563 (“สัญญาซ้ือขาย

หุ�น”) โดยรายละเอียดและเง่ือนไขตGาง ๆ เก่ียวกับธุรกรรมการลงทุนในกลุGมเทสโก#เอเชียจะเปXนไปตามท่ีกําหนดใน

สัญญาซ้ือขายหุ#น 

ท้ังน้ี บริษัทผู#ซื้อจะเข#าซ้ือหุ#นดังตGอไปน้ีจากผู#ขายภายใต#สัญญาซ้ือขายหุ#น   

(ก) หุ#นในเทสโก#ประเทศไทยจาก THL ประกอบด#วยหุ#นสามัญกลุGม ก. จํานวน 100 หุ#น หุ#นบุริมสิทธิกลุGม ข. 

จํานวน 1 หุ#น และหุ#นบุริมสิทธิกลุGม ค. จํานวน 490,000 หุ#น รวมเปXนหุ#นท้ังหมดจํานวน 490,101 หุ#น ซ่ึง

เปXนหุ#นท่ี THL ถืออยูGท้ังหมดในเทสโก#ประเทศไทย ท้ังน้ี หุ#นในเทสโก#ประเทศไทยท่ีบริษัทผู#ซ้ือจะซ้ือจาก 

THL ดังกลGาวมีสิทธิออกเสียงรวมกันคิดเปXนสัดสGวนประมาณร#อยละ 86.9 ของสิทธิออกเสียงท้ังหมดของ

หุ#นในเทสโก#ประเทศไทย และมีสิทธิในการได#รับเงินปvนผลและเงินคืนทุนเมื่อเลิกบริษัทโดยไมGจํากัดจํานวน 

(หลังจGายให#ผู#ถือหุ#นบุริมสิทธิกลุGม ข.) โดยหุ#นบุริมสิทธิกลุGม ข. จํานวน 739,999 หุ#น ท่ีถือโดยผู#ถือหุ#นราย

อ่ืนของเทสโก#ประเทศไทย มีสิทธิด#อยกวGาในด#านสิทธิออกเสียง และมีสิทธิในการได#รับเงินปvนผลและเงิน

คืนทุนเมื่อเลิกบริษัทในจํานวนจํากัด (โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับสิทธิท่ีสําคัญของหุ#นในเทสโก#

ประเทศไทยตามตารางด#านลGาง) และ 

(ข) หุ#นในเทสโก#ประเทศมาเลเซีย จาก THBV ประกอบด#วยหุ#นสามัญกลุGม A จํานวน 39,200,000 หุ#น และ

หุ#นบุริมสิทธิท่ีไมGมีสิทธิออกเสียงจํานวน 60,000,000 หุ#น ซ่ึงเปXนหุ#นท่ี THBV ถืออยูG ท้ังหมดใน 

เทสโก#ประเทศมาเลเซีย ท้ังน้ี หุ#นสามัญกลุGม A ในเทสโก#ประเทศมาเลเซียท่ีบริษัทผู#ซ้ือจะซ้ือจาก THBV 

ดังกลGาวมีสิทธิออกเสียงรวมกันคิดเปXนสัดสGวนประมาณร#อยละ 70 ของสิทธิออกเสียงท้ังหมดของหุ#นใน
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เทสโก#ประเทศมาเลเซีย และหุ#นบุริมสิทธิท่ีบริษัทผู#ซ้ือจะซ้ือจาก THBV มีสิทธิในการได#รับเงินปvนผลและ

เงินคืนทุนเมื่อเลิกบริษัทกGอนหุ#นสามัญกลุGม A และหุ#นสามัญกลุGม B ในเทสโก#ประเทศมาเลเซีย (โปรดดู

รายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับสิทธิท่ีสําคัญของหุ#นในเทสโก#ประเทศมาเลเซียตามตารางด#านลGาง) 

นอกจากน้ี การซ้ือหุ#นเทสโก#ประเทศมาเลเซียอยูGภายใต#เง่ือนไขตามสัญญาซ้ือขายหุ#นท่ีกําหนดให# THBV 

ดําเนินการให# Sime Darby Allied Products Berhad (“Sime Darby AP”) ขายหุ#นสามัญกลุGม B 

จํานวน 16,800,000 หุ#น ซ่ึงมีสิทธิออกเสียงรวมกันคิดเปXนสัดสGวนประมาณร#อยละ 30 ของสิทธิออกเสียง

ท้ังหมดของหุ#นในเทสโก#ประเทศมาเลเซียให#แกGบริษัทผู#ซ้ือ และบริษัทผู#ซ้ือมีหน#าท่ีในการซ้ือหุ#นจํานวน

ดังกลGาวจาก Sime Darby AP ท้ังน้ี มูลคGาสิ่งตอบแทนสําหรับหุ#นดังกลGาวได#รวมอยูGในมูลคGาสิ่งตอบแทนท่ี

บริษัทผู#ซื้อจะชําระให#แกGผู#ขายภายใต#ธุรกรรมการลงทุนในกลุGมเทสโก#เอเชียแล#ว 

ท้ังน้ี สิทธิท่ีสําคัญของหุ#นในเทสโก#ประเทศไทยและเทสโก#ประเทศมาเลเซีย และโครงสร#างการถือหุ#นในเทสโก#

ประเทศไทยและเทสโก#ประเทศมาเลเซียกGอนและหลังธุรกรรมการลงทุนในกลุGมเทสโก#เอเชีย มีรายละเอียดดังน้ี 

สิทธิท่ีสําคัญของหุ�นในเทสโก�ประเทศไทย 

สิทธิท่ีสําคัญของหุ�นในเทสโก�ประเทศไทย 

ประเภทหุ�น THL 
ผู�ถือหุ�น 

รายอ่ืน 

จํานวน

รวม 

มูลค�าท่ี

ตราไว� 

(บาท) 

สิทธิออกเสียง ผลประโยชน+ท่ีได�รับ 

หุ#นสามัญกลุGม ก. 100 - 100 10 1 เสียงตGอ 1 

หุ#นสามญั 

 

• มีสิทธิได#รับเงินปvนผลตามสัดสGวนและ

เงินปvนผลจะถูกสะสมในสGวนของหุ#น

สามัญกลุGม ก. 

• มีสิทธิได#รับการจGายเงินคืนทุนเมื่อเลิก

บริษัทกGอนผู#ถือหุ#นกลุGม ข. และกลุGม ค. 

และมสีิทธิได#รับการจGายเงินสGวนท่ีเหลือ

ใด ๆ ภายหลังการจGายเงินคืนทุนตาม

สัดสGวน 

หุ#นบุริมสิทธิ

กลุGม ข. 

1 739,999 740,000 10 1 เสียงตGอ 10 

หุ#นบุริมสิทธิ 

 

• มีสิทธิได#รับเงินปvนผลในอัตราร#อยละ 

10 ของมูลคGาหุ#นท่ีได#ชําระแล#วของหุ#น

กลุGม ข. และเงินปvนผลจะถูกสะสมใน

สGวนของหุ#นสามญักลุGม ข. 
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สิทธิท่ีสําคัญของหุ�นในเทสโก�ประเทศไทย 

ประเภทหุ�น THL 
ผู�ถือหุ�น 

รายอ่ืน 

จํานวน

รวม 

มูลค�าท่ี

ตราไว� 

(บาท) 

สิทธิออกเสียง ผลประโยชน+ท่ีได�รับ 

• มีสิทธิได#รับการจGายเงินคืนทุนเมื่อเลิก

บริษัทหลังผู#ถือหุ#นกลุGม ก. และกGอนผู#

ถือหุ#นกลุGม ค. แตGไมGมสีิทธิได#รับการ

จGายเงินสGวนท่ีเหลือใดภายหลังการ

จGายเงินคืนทุน 

หุ#นบุริมสิทธิ

กลุGม ค. 

490,000 - 490,000 10 1 เสียงตGอ 1 

หุ#นบุริมสิทธิ 

 

• มีสิทธิได#รับเงินปvนผลตามสัดสGวนและ

เงินปvนผลจะถูกสะสมในสGวนของหุ#น

สามัญกลุGม ค. 

• มีสิทธิได#รับการจGายเงินคืนทุนเมื่อเลิก

บริษัทหลังผู#ถือหุ#นกลุGม ก. และกลุGม ข. 

และมสีิทธิได#รับการจGายเงินสGวนท่ีเหลือ

ใด ๆ ภายหลังการจGายเงินคืนทุนตาม

สัดสGวน 

จํานวนหุ#นรวม 

(หุ#น) 

490,101 739,999 1,230,10

0 

   

สัดสGวนการถือ

หุ#น (ร#อยละ) 

39.8 60.2 100    

สิทธิออกเสยีง

ลงคะแนน (เสียง) 

490,100 73,999 564,099    

สิทธิออกเสียง

ลงคะแนน  

(ร#อยละ) 

86.9 13.1 100    

สิทธิในการได#รับ

ผลประโยชน% 

100.0% 739,999 บาท     
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สิทธิท่ีสําคัญของหุ�นในเทสโก�ประเทศมาเลเซีย 

สิทธิท่ีสําคัญของหุ�นในเทสโก�ประเทศมาเลเซีย 

ประเภทหุ�น THBV 
Sime Darby 

AP 
จํานวนรวม 

มูลค�าท่ีตราไว� 

(ริงกิต) 
สิทธิออกเสียง ผลประโยชน+ท่ีได�รับ 

หุ#นสามญักลุGม 

A และกลุGม B 

39,200,000 16,800,000 56,000,000 1 1 เสียงตGอ 1 หุ#น

สามัญ 

• มีสิทธิได#รับเงินปvนผลตาม

สัดสGวน 

หุ#นบุริมสิทธิ 60,000,000 - 60,000,000 10 ไมGมสีิทธิออกเสียง

ในท่ีประชุมผู#ถือ

หุ#น ยกเว#นเฉพาะ

บางเรื่องตามท่ี

กําหนดไว#ใน

เอกสารจัดตั้ง

บริษัท 

(constitutional 

documents) 

ของเทสโก#

ประเทศมาเลเซีย 

•  มีสิทธิได#รับเงินปvนผล

แบบไมGสะสมกGอนผู#ถือหุ#น

สามัญในจํานวนตามท่ี

คณะกรรมการกําหนด 

(board reserved matter) 

• มีสิทธิได#รับการจGายเงินคืน

ทุนเมื่อเลิกบริษัทกGอนผู#ถือ

หุ#นสามัญ แตGไมGมีสิทธิ

ได#รับการจGายเงินสGวนท่ี

เหลือใด ๆ ภายหลังการ

จGายเงินคืนทุน 

จํานวนหุ#นรวม 

(หุ#น) 

99,200,000 16,800,000 116,000,000    

สัดสGวนการถือ

หุ#น (ร#อยละ) 

85.52 14.48 100    

สิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

(เสียง) 

39,200,000 16,800,000 56,000,000    

สิทธิออกเสียง

ลงคะแนน  

(ร#อยละ) 

70.0 30.0 100    
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โครงสร�างการถือหุ�นซ่ึงแสดงถึงสิทธิออกเสียงในเทสโก�ประเทศไทยก�อนธุรกรรมการลงทุนในกลุ�ม 

เทสโก�เอเชีย 

 

โครงสร�างการถือหุ�นในเทสโก�ประเทศมาเลเซียก�อนธุรกรรมการลงทุนในกลุ�มเทสโก�เอเชีย 

 

 

 

 

Sime Darby Allied Products Berhad  
(formally known as Sime Malaysia Region Berhad)  Tesco Holdings B.V.  

Tesco Stores (Malaysia)  
Sdn Bhd 

70% 30% 

100%  

86.9%  

25%  99.99%  49.99%  50%  

บริษัท เอก-ชยั ดีสทริบิวชั�น 
 ซิสเทม จํากดั 

กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์
และสทิธิการเชา่เทสโก้ 

โลตสั รีเทล โกรท  

บริษัท รีเทล  

พร็อพเพอร์ตี 3 จํากดั 

บริษัท ซินเนอร์จิสติก 

พร็อพเพอร์ตี 3  

ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั 

บริษัท เทสโก้ สโตร์ส  
(ประเทศไทย) จาํกัด 

50%  

99.99% 

บริษัท เทสโก้ โมบายล์ 
(ประเทศไทย) จํากดั 

เทสโก้ เจเนอรัล อินชวัรันส์ 
โบรคเกอร์ จํากดั 

เทสโก้ ไลฟ์ แอสชวัรันส์ 
โบรคเกอร์ จํากดั 

99.99% 

บริษัท เทสโก้ โลตสั 
มนันี� เซอร์วิสเซส 

จํากดั 

Tesco Holdings Limited 
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โครงสร�างการถือหุ�น ซ่ึงแสดงถึงสิทธิออกเสียงในกลุ�มเทสโก� เอเชียหลังธุรกรรมการลงทุนในกลุ�ม 

เทสโก�เอเชีย 

 

 

 
2. คู�สัญญาท่ีเกี่ยวข�องและความสัมพันธ+กับบริษัท 

ผู�ซ้ือ: บริษัท ซี.พี. รีเทล ดเีวลลอปเม#นท% จํากัด (“บริษัทผู�ซ้ือ”) 

 ความสัมพันธ%กับบริษัท: 

บริษัทผู#ซ้ือ เปXนบริษัทจํากัดจดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายไทย ซ่ึงเปXนนิติบุคคลเฉพาะกิจท่ี

จัดตั้งข้ึนเพ่ือการลงทุนในกลุGมเทสโก#เอเชีย โดยเปXนผู#เข#าทําสัญญาซ้ือขายหุ#นกับผู#ขาย โดยมี

บริษัทโฮลดิ้งเปXนผู#ถือหุ#นท้ังหมดในบริษัทผู#ซื้อ 

ท้ังน้ี บริษัทโฮลดิ้ง เปXนบริษัทจํากัดจดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายไทย ซ่ึงเปXนนิติบุคคล

100%  

20% 40% 40% 

100%  

บริษัท ซี.พี. รีเทล  
ดีเวลลอปเม้นท์ จาํกัด 

100%  

86.9%  

บริษัท เอก-ชยั ดีสทริบิวชั�น 
 ซิสเทม จํากดั 

บริษัท เทสโก้ สโตร์ส  
(ประเทศไทย) จาํกัด 

 

Tesco Stores (Malaysia)  
Sdn. Bhd. 

บริษัท ซี.พี.รีเทล โฮลดิ 9ง 
จาํกัด  

บริษัท ซีพี ออลล์ จาํกัด 
(มหาชน) 

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ 
โฮลดิ 9ง จาํกัด  

บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิCง 
จาํกัด  

25% 99.99%  49.99%  50%  

กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิ
การเชา่เทสโก้ โลตสั รีเทล โกรท  

บริษัท รีเทล  

พร็อพเพอร์ตี	  จาํกดั 

บริษัท ซินเนอร์จิสติก 
พร็อพเพอร์ตี 3  

ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั 

50%  
 

99.99% 

บริษัท เทสโก้ โมบายล์ 
(ประเทศไทย) จํากดั 

เทสโก้ เจเนอรัล อินชวัรันส์ 
โบรคเกอร์ จํากดั 

เทสโก้ ไลฟ์ แอสชวัรันส์ 
โบรคเกอร์ จํากดั 

99.99% 

บริษัท เทสโก้ โลตสั 
มนันี� เซอร์วิสเซส 

จํากดั 
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เฉพาะกิจอีกแหGงหน่ึงท่ีจัดตั้งข้ึนเพ่ือการลงทุนในกลุGมเทสโก#เอเชีย โดยมีบริษัทถือหุ#นโดยตรง

ในสัดสGวนร#อยละ 40 บริษัท เจริญโภคภัณฑ%โฮลดิ้ง จํากัด ถือหุ#นโดยตรงในสัดสGวนร#อยละ 40 

และบริษัท ซี.พี. เมอร%แชนไดซ่ิง จํากัด ถือหุ#นโดยตรงในสัดสGวนร#อยละ 20 ของหุ#นท่ีจําหนGาย

ได#แล#วท้ังหมดของบริษัทโฮลดิ้ง 

ดังน้ัน บริษัทจึงเปXนผู#ถือหุ#นโดยอ#อมในบริษัทผู#ซื้อผGานการถือหุ#นในบริษัทโฮลดิ้ง 

ผู�ขาย: Tesco Holdings Limited และ Tesco Holdings B.V. 

 ความสัมพันธ%กับบริษัท: 

ผู#ขายไมGได#มีความสัมพันธ%ใด ๆ กับบริษัท 

3. ลักษณะโดยท่ัวไป ประเภทและขนาดของรายการ 

บริษัทได#ดําเนินการเข#าลงทุนในกลุGมเทสโก#เอเชีย ซ่ึงเปXนการลงทุนโดยอ#อมผGานบริษัทโฮลดิ้งและบริษัทผู#ซ้ือ เพ่ือให#

ได#มาซ่ึงหุ#นหรือผลประโยชน%การลงทุน (economic interest) ในสัดสGวนไมGเกินร#อยละ 40 ของหุ#นท่ีจําหนGายได#แล#ว

ท้ังหมดของเทสโก#ประเทศไทย และหุ#นหรือผลประโยชน%การลงทุนในสัดสGวน (economic interest) ไมGเกินร#อยละ 

40 ของหุ#นท่ีจําหนGายได#แล#วท้ังหมดของเทสโก#ประเทศมาเลเซีย 

มูลคGาการลงทุนของบริษัทในธุรกรรมการลงทุนในกลุGมเทสโก#เอเชีย เมื่อคํานวณขนาดของรายการตามประกาศ

รายการได#มาหรือจําหนGายไป โดยอ#างอิงข#อมูลจากงบการเงินรวมท่ีได#รับการตรวจสอบโดยผู#สอบบัญชีของบริษัท 

สําหรับปiสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และงบการเงินท่ีได#รับการตรวจสอบโดยผู#สอบบัญชีของ เอก-ชัย3 สําหรับปi

สิ้นสุดวันท่ี 28 กุมภาพันธ% 2562 และงบการเงินท่ีได#รับการตรวจสอบโดยผู#สอบบัญชีของเทสโก#ประเทศมาเลเซีย 

สําหรับปiสิ้นสุดวันท่ี 28 กุมภาพันธ% 2562 มีรายละเอียดการคํานวณขนาดรายการดังตGอไปน้ี 

  

                                                      
3 เนื่องจากเทสโก#ประเทศไทยไมGได#จัดทํางบการเงินรวม บริษัทจึงอ#างอิงข#อมูลจากงบการเงินของ เอก-ชัย ที่ได#รับการตรวจสอบโดยผู#สอบบัญชี สําหรับปiสิ้นสุดวันที่ 28 

กุมภาพันธ% 2562 ในการคํานวณขนาดของรายการตามประกาศรายการได#มาหรือจําหนGายไป เพ่ือแสดงให#เห็นมูลคGาการลงทุนที่แท#จริงของบริษัท เนื่องจาก เอก-ชัย เปXน
บริษัทในกลุGมที่ประกอบธุรกิจหลัก ซึ่งมีเทสโก#ประเทศไทยถือหุ#นโดยตรงในสัดสGวนร#อยละ 99.99 
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เกณฑ+คํานวณขนาดรายการ 

เกณฑ+การคํานวณ 
ขนาดรายการ 

(ร�อยละ) 

เกณฑ%มลูคGาสินทรัพย%ท่ีมตีัวตนสุทธิ 44.5 

เกณฑ%กําไรสุทธิจากการดําเนินงาน 14.0 

เกณฑ%มลูคGารวมของสิ่งตอบแทน 38.94 

เกณฑ%มลูคGาหุ#นทุนท่ีออกเพ่ือชําระคGาสินทรัพย% ไมGมีการออกหุ#นทุน 

จากเกณฑ%การคํานวณข#างต#น ธุรกรรมการลงทุนในกลุGมเทสโก#เอเชียมีขนาดรายการสูงสุดเทGากับร#อยละ44.5 ของ

มูลคGาสินทรัพย%ท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัทและบริษัทยGอย และท้ังน้ี บริษัทและบริษัทยGอยของบริษัทไมGมีรายการได#มา

ซ่ึงสินทรัพย%ในระหวGาง 6 เดือนกGอนหน#าน้ี รายการดังกลGาวจึงถือเปXนรายการประเภทท่ี 2 ตามประกาศรายการ

ได#มาหรือจําหนGายไป เน่ืองจากมีขนาดรายการท่ีคํานวณได#สูงสุดเกินกวGาร#อยละ 15 แตGไมGถึงร#อยละ 50 จึงทําให#

บริษัทมีหน#าท่ีต#องเปkดเผยข#อมูลสารสนเทศเก่ียวกับรายการได#มาซ่ึงสินทรัพย%ของบริษัทตGอตลาดหลักทรัพย%แหGง

ประเทศไทย และจัดสGงสารสนเทศซ่ึงมีรายละเอียดตามท่ีกําหนดให#กับผู#ถือหุ#นภายใน 21 วัน นับแตGวันท่ีเปkดเผย

รายการตGอตลาดหลักทรัพย%แหGงประเทศไทย 

4. รายละเอียดของสินทรัพย+ท่ีจะได�มา 

การลงทุนของบริษัทในธุรกรรมการลงทุนในกลุGมเทสโก#เอเชีย ซ่ึงเปXนการลงทุนโดยอ#อมผGานบริษัทโฮลดิ้งและบริษัท

ผู#ซ้ือ จะทําให#บริษัทได#มาซ่ึงหุ#นหรือผลประโยชน%การลงทุน (economic interest) ในสัดสGวนไมGเกินร#อยละ  40 

ของหุ#นท่ีจําหนGายได#แล#วท้ังหมดของเทสโก#ประเทศไทย และหุ#นหรือผลประโยชน%การลงทุน (economic interest) 

ในสัดสGวนไมGเกินร#อยละ 40 ของหุ#นท่ีจําหนGายได#แล#วท้ังหมดของเทสโก#ประเทศมาเลเซีย โดยมีรายละเอียดของ

สินทรัพย%ท่ีจะได#มาดังน้ี 

  

                                                      
4 คํานวณจากมูลคGาสิ่งตอบแทนสูงสุดที่บริษัทผู#ซื้อจะชําระให#แกGผู#ขายตามสัดสGวนการลงทุนของบริษัท เพ่ือให#ได#มาซึ่งหุ#นหรือผลประโยชน%การลงทุน (economic interest) 

ในสัดสGวนไมGเกินร#อยละ 40 ของหุ#นที่จําหนGายได#แล#วทั้งหมดของเทสโก#ประเทศไทยและเทสโก#ประเทศมาเลเซีย 
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4.1 ข�อมูลท่ัวไป  

4.1.1 ข#อมูลท่ัวไปของเทสโก#ประเทศไทย 

ชื่อบริษัท บริษัท เทสโก# สโตร%ส (ประเทศไทย) จํากัด 

ประเภทธุรกิจ กิจการลงทุน 

ทุนจดทะเบียนและทุนท่ีเรียก

ชําระแล�ว 

12,301,000 บาท 

คณะกรรมการ 1. นายสมพงษ% รุGงนิรัติศัย 

2. นางสาวอนุสรา โชควาณิชย%พงษ% 

3. นายสุนทร อรณุานนท%ชัย 

 

4.1.2 ข#อมูลท่ัวไปของบริษัทยGอยของเทสโก#ประเทศไทย 

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด 

ชื่อบริษัท บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด 

ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจร#านค#าในรูปแบบ ดสิเคาท%สโตร% ซุปเปอร%เซ็นเตอร% และไฮเปอร%

มาร%เก็ต ท่ีดําเนินการขายปลีกสินค#าอุปโภคบริโภคท่ัวไป ให#เชGาพ้ืนท่ีใน

ศูนย%การค#า และให#บริการอ่ืน ๆ 

ทุนจดทะเบียนและทุนท่ีเรียก

ชําระแล�ว 

5,137,500,050 บาท 

คณะกรรมการ 1. นายสมพงษ% รุGงนิรัติศัย 

2. นายสุนทร อรณุานนท%ชัย 

3. นางสาวอนุสรา โชควาณิชย%พงษ% 

4. นางสาวสลลิลา สีหพันธุ% 

5. นางอรกานดา อรรถวิภัชน% 
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4.1.3 ข�อมูลท่ัวไปของเทสโก�ประเทศมาเลเซีย 

ชื่อบริษัท Tesco Stores (Malaysia) Sdn. Bhd. 

ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจร#านค#าในรูปแบบไฮเปอร%มาร%เก็ต ท่ีดําเนินการขายปลกี

สินค#าอุปโภคบริโภคท่ัวไป และให#เชGาพ้ืนท่ีในศูนย%การค#า 

ทุนจดทะเบียนและทุนท่ีเรียก

ชําระแล�ว 

656,000,000 ริงกิตมาเลเซีย  

คณะกรรมการ 1. Azliza Baizura Binti Azmel 

2. Paul Fraser Daley Ritchie 

3. Datuk Leong Yew Hong 

4. Mustamir Bin Mohamad 

5. Thomas Charles Denyard 

6. Alison Jane Horner Ladycroft 

7. Yong Yvonne 

8. Tang Ming Hui Grace 

 

4.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

4.2.1 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของเทสโก�ประเทศไทยและบริษัทย�อย 

เทสโก#ประเทศไทยประกอบธุรกิจโดยการถือหุ#นในบริษัทอ่ืน โดยมีบริษัทยGอย คือ เอก-ชัย ซ่ึงประกอบ

ธุรกิจค#าปลีกในรูปแบบท่ีหลากหลายภายใต#เครื่องหมายการค#า Tesco Lotus ในประเทศไทย และมีร#านค#า

ในรูปแบบตGาง ๆ ท่ีดําเนินการขายปลีกสินค#าอุปโภคบริโภคท่ัวไป ให#เชGาพ้ืนท่ีในศูนย%การค#า และให#บริการ

อ่ืน ๆ และได#พัฒนามาเปXนแบรนด%ธุรกิจค#าปลีกซ่ึงเปXนท่ีรู#จักอยGางแพรGหลายและได#รับความไว#วางใจจาก

ผู#บริโภคในประเทศไทย 

ร#านค#าภายใต#เครื่องหมายการค#า Tesco Lotus ในประเทศไทย ประกอบด#วยร#านค#ารูปแบบ 

ไฮเปอร%มาร%เก็ต 214 สาขา ตลาด โลตัส 179 สาขา และ Tesco Express 1,574 สาขา และให#เชGาพ้ืนท่ีใน

ศูนย%การค#า 191 สาขา (ข#อมูล ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2562) 
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4.2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของเทสโก�ประเทศมาเลเซีย 

เทสโก#ประเทศมาเลเซียประกอบธุรกิจค#าปลีกภายใต#เครื่องหมายการค#า Tesco ในประเทศมาเลเซีย ซ่ึงมี

ร#านค#าในรูปแบบไฮเปอร%มาร%เก็ตจํานวน 46 สาขา ซุปเปอร%มาร%เก็ตจํานวน 13 สาขา และร#านค#าขนาดเล็ก

จํานวน 9 สาขา (ข#อมูล ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2562) ท่ีดําเนินการค#าปลีกสินค#าอุปโภคบริโภคท่ัวไป โดย

ปvจจุบันเทสโก#ประเทศมาเลเซียได#พัฒนามาเปXนหน่ึงในผู#นําในด#านกิจการค#าปลีกสินค#าอุปโภคบริโภคใน

ประเทศมาเลเซีย 

นอกจากน้ี เทสโก#ประเทศมาเลเซียยังประกอบธุรกิจให#เชGาพ้ืนท่ีในศูนย%การค#าจํานวน 56 สาขา  

4.3 ข�อมูลทางการเงินท่ีสําคัญ 

4.3.1 ข#อมูลทางการเงินท่ีสําคัญของเทสโก#ประเทศไทย 

 

สําหรับงวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ+ 
(หน�วย: ล�านบาท) 

2560 2561 2562 

รวมสินทรัพย% 7,697.1 7,696.4 7,696.1 

รวมหน้ีสิน 0.1 0.1 0.2 

รวมสGวนของผู#ถือหุ#น 7,697.0 7,696.3 7,695.9 

ทุนจดทะเบียน 12.3 12.3 12.3 

รวมรายได# 0.9 0.8 4,401.1 

รวมคGาใช#จGาย 0.1 0.1 0.2 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 0.7 0.6 4,400.8 
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4.3.2 ข#อมูลทางการเงินท่ีสําคัญของ เอก-ชัย 

 

สําหรับงวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ+ 
(หน�วย: ล�านบาท) 

2560 2561 2562 

รวมสินทรัพย% 131,983.9 137,551.6 139,779.9 

รวมหน้ีสิน 47,453.2 43,392.4 42,201.1 

รวมสGวนของผู#ถือหุ#น 84,530.7 137,551.6 139,779.9 

ทุนจดทะเบียน 5,137.5 5,137.5 5,137.5  

รวมรายได# 218,163.6 196,558.2 188,628.4 

รวมคGาใช#จGาย 207,494.5 184,302.8 178,934.6 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 9,117.6 9,628.5 7,819.7 

 

4.3.3 ข#อมูลทางการเงินท่ีสําคัญของเทสโก#ประเทศมาเลเซีย 

 

สําหรับงวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ+ 
(หน�วย: ล�าน) 

2560 2561 2562 

ริงกิต บาท* ริงกิต บาท* ริงกิต บาท* 

รวมสินทรัพย% 3,957.1 30,293.5 3,940.4 30,165.8 3,964.9 30,535.1 

รวมหน้ีสิน 3,924.6 30,045.1 3,832.6 29,340.4 3,897.4 29,836.5 

รวมสGวนของผู#ถือหุ#น 32.5 248.5 107.8 825.4 67.5 516.6 

ทุนจดทะเบียน 556.0 4,256.5 606.0 4,639.2 606.0 4,639.2 

รวมรายได# 4,321.7 33,085.0 4,369.9 33,453.5 4,382.7 33,551.8 

รวมคGาใช#จGาย 4,444.1 34,021.5 4,392.6 33,627.5 4,432.1 33,930.3 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ (136.7) (1,046.6) 22.8 174.6 (44.3) (339.1) 

*อัตราแลกเปลี่ยนคํานวณจาก 1 ริงกิตมาเลเซีย ตGอ 7.6555 บาท  
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5. มูลค�ารวมของสิ่งตอบแทน 

มูลคGารวมของสิ่งตอบแทนท่ีบริษัทผู#ซ้ือตกลงท่ีจะชําระให#แกGผู#ขายสําหรับธุรกรรมการลงทุนในกลุGมเทสโก#เอเชีย

ภายใต#สัญญาซ้ือขายหุ#น คิดเปXนมูลคGาเบ้ืองต#นประมาณ 10,576 ล#านเหรียญสหรัฐฯ (หรือเทGากับ 338,445 ล#าน

บาท) คํานวณบนสมมติฐานกรณีกิจการไมGมีหน้ีสินและเงินสด (a cash and debt free basis) โดยมูลคGาสิ่งตอบ

แทนดังกลGาวอาจมีการปรับเปลี่ยนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในสัญญาซ้ือขายหุ#น 

ท้ังน้ี สัดสGวนร#อยละ 40 ของมูลคGารวมของสิ่งตอบแทนท่ีบริษัทผู#ซ้ือตกลงท่ีจะชําระให#แกGผู#ขายในเบ้ืองต#นดังกลGาว

จะคิดเปXนมูลคGาประมาณ 4,231 ล#านเหรียญสหรัฐฯ (หรือเทGากับ 135,378 ล#านบาท) 

6. มูลค�าของสินทรัพย+ท่ีจะได�มา 

มูลคGารวมของสินทรัพย%ท่ีจะได#มาโดยบริษัทผู#ซื้อจากธุรกรรมการลงทุนในกลุGมเทสโก#เอเชียมีมูลคGาเบ้ืองต#นประมาณ 

10,576 ล#านเหรียญสหรัฐฯ (หรือเทGากับ 338,445 ล#านบาท) ท้ังน้ี สัดสGวนร#อยละ 40 ของมูลคGารวมของสินทรัพย%ท่ี

จะได#มาโดยบริษัทผู#ซ้ือดังกลGาวจะคิดเปXนมูลคGาประมาณ 4,231 ล#านเหรียญสหรัฐฯ (หรือเทGากับ 135,378 ล#าน

บาท) 

7. เกณฑ+ท่ีใช�ในการกําหนดมูลค�าสิ่งตอบแทน 

มูลคGาสิ่งตอบแทนสําหรับธุรกรรมการลงทุนในกลุGมเทสโก#เอเชียของบริษัท เปXนไปตามการเจรจาตGอรองและการตก

ลงกับผู#ขาย โดยมีการประเมินมูลคGากิจการด#วยวิธีตGาง ๆ ด#วยวิธีดังตGอไปน้ี  

(ก) วิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach - DCF)  

(ข) วิธีการเปรียบเทียบกับบริษัทอ่ืนในตลาดหลักทรัพย%ท่ีประกอบกิจการประเภทเดียวกันหรือใกล#เคียง 

(Trading Comparable Approach) และ 

(ค) วิธีการเปรียบเทียบการซ้ือขายบริษัทกับรายการซ้ือขายกิจการประกอบกิจการประเภทเดียวกันหรือ

ใกล#เคียง (Precedent Transaction Comparable Approach) 

8. ผลประโยชน+ท่ีคาดว�าจะเกิดกับบริษัท 

บริษัทเช่ือวGาการเข#าลงทุนในกลุGมเทสโก#เอเชียดังกลGาวจะสGงเสริมให#บริษัทและผู#ถือหุ#นของบริษัทได#รับประโยชน% 

ดังน้ี  

• บริษัทจะได#มาซ่ึงธุรกิจค#าปลีกในประเทศไทยท่ีมีรูปแบบร#านค#าท่ีหลากหลายซ่ึงจะชGวยสGงเสริมรูปแบบธุรกิจท่ี

บริษัทมีอยูGในปvจจุบันและมีผลการดําเนินงานท่ีดี โดยจะทําให#บริษัทมีรูปแบบร#านค#าท่ีหลากหลายข้ึน ซ่ึง

รวมถึง ค#าสGง cash and carry และรูปแบบร#านค#าปลีก (ไฮเปอร%มาร%เก็ต ซุปเปอร%มาร%เก็ต และร#านสะดวกซ้ือ) 



15 

• เพ่ือยกระดับการให#บริการแกGผู#บริโภคท่ีสร#างสรรค%มากยิ่งข้ึน ด#วยโอกาสในธุรกิจเศรษฐกิจสมัยใหมG (new 

economy business) 

• การเข#าซ้ือธุรกิจในประเทศมาเลเซียจะเปXนชGองทางในการเข#าสูGตลาดค#าปลีกขนาดใหญGในประเทศมาเลเซีย 

9. แหล�งเงินทุน 

แหลGงเงินทุนท่ีใช#คือกระแสเงินสดของบริษัทและเงินกู#ยืม 

10. เง่ือนไขในการเข�าทํารายการ 

การเข#าลงทุนในกลุGมเทสโก#เอเชียจะข้ึนอยูGกับเง่ือนไขบังคับกGอนตามท่ีระบุในสัญญาซ้ือขายหุ#น ซ่ึงรวมถึง 

1. Tesco PLC ซ่ึงเปXนบริษัทในกลุGมของผู#ขาย ได#รับมติท่ีประชุมผู#ถือหุ#นสําหรับการขายหุ#นในกลุGมเทสโก#

เอเชีย 

2. สํานักงานคณะกรรมการการแขGงขันทางการค#า ซ่ึงจัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติการแขGงขันทางการค#า พ  .ศ.

2560 อนุญาตให# THL ขายหุ#นในเทสโก#ประเทศไทยให#แกGบริษัทผู#ซ้ือ  (หากเปXนกรณีท่ีจะต#องมีการขอ

อนุญาต) 

3. Ministry of Domestic Trade and Consumers Affairs of Malaysia อนุญาตให# THBV ขายหุ#นใน 

เทสโก#ประเทศมาเลเซียให#แกGบริษัทผู#ซื้อ 

ท้ังน้ี คาดวGาเง่ือนไขบังคับกGอนดังกลGาวจะสําเร็จภายในชGวง 6 เดือนหลังของปi 2563 

11. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข�าทํารายการ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทได#พิจารณาแล#วเห็นวGา การเข#าทํารายการดังกลGาวมีความสมเหตุสมผลและเปXนไปเพ่ือ

ประโยชน%ของบริษัทตามท่ีระบุในข#อ 8. 

12. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทท่ีแตกต�างจากความเห็นของคณะกรรมการ

บริษัทตามข�อ 11 

ไมGมี 


