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เรื่อง

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

เรียน

กรรมการและผู#จัดการ
ตลาดหลักทรัพย%แหGงประเทศไทย

สิ่งที่สGงมาด#วย

สารสนเทศการเข# า ทํ า รายการได# ม าซึ่ ง สิ น ทรั พ ย% เ กี่ ย วกั บ การลงทุ น ในบริ ษั ท เทสโก# สโตร% ส
(ประเทศไทย) จํากัด และ Tesco Stores (Malaysia) Sdn. Bhd.

บริษัท ซีพี ออลล% จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนให#ทราบวGา คณะกรรมการบริษัทได#มีมติอนุมัติ
ให#บริษัทลงทุนเพื่อให#ได#มาซึ่งหุ#นหรือผลประโยชน%การลงทุน (economic interest) ในสัดสGวนไมGเกินร#อยละ 40 ของหุ#นที่
จําหนGายได#แล#วทั้งหมดของ (ก) บริษัท เทสโก# สโตร%ส (ประเทศไทย) จํากัด (“เทสโกประเทศไทย”) ซึ่งถือหุ#นในสัดสGวน
ร#อยละ 99.99 ในบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด ผู#ประกอบธุรกิจค#าปลีกภายใต#เครื่องหมายการค#า Tesco
Lotus ในประเทศไทย และ (ข) Tesco Stores (Malaysia) Sdn. Bhd. (“เทสโกประเทศมาเลเซีย”) ซึ่งประกอบธุรกิจค#า
ปลีกภายใต#เครื่องหมายการค#า Tesco ในประเทศมาเลเซีย (ทั้งนี้ เทสโก#ประเทศไทยและเทสโก#ประเทศมาเลเซีย ตGอไป
รวมกันเรียกวGา “กลุมเทสโกเอเชีย”) (“ธุรกรรมการลงทุนในกลุมเทสโกเอเชีย”) ทั้งนี้ การลงทุนดังกลGาวของบริษัทจะ
เปXนการลงทุนโดยอ#อมผGานนิติบุคคลเฉพาะกิจที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการลงทุน ได#แกG บริษัท ซี.พี. รีเทล โฮลดิ้ง จํากัด (“บริษัทโฮ
ลดิ้ง”) ซึ่งเปXนผู#ถือหุ#นทั้งหมดในบริษัท ซี.พี. รีเทล ดีเวลลอปเม#นท% จํากัด (“บริษัทผูซื้อ”) โดยเงินลงทุนของบริษัทใน
บริษัทโฮลดิ้งเพื่อธุรกรรมการลงทุนในกลุGมเทสโก#เอเชียมีมูลคGาประมาณ 3,000 ล#านเหรียญสหรัฐฯ (หรือเทGากับ 95,981
ล#านบาท)1
ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขตGาง ๆ เกี่ยวกับธุรกรรมการลงทุนในกลุGมเทสโก#เอเชียจะเปXนไปตามที่
กําหนดในสัญญาซื้อขายหุ#น โดยรายการลงทุนดังกลGาวจะเกิดขึ้นเมื่อเงื่อนไขบังคับกGอนตามที่กําหนดไว#สําเร็จครบถ#วน ซึ่ง
รวมถึง (ก) Tesco PLC ซึ่งเปXนบริษัทในกลุGมของผู#ขาย ได#รับมติที่ประชุมผู#ถือหุ#นสําหรับการขายหุ#นในกลุGมเทสโก#เอเชีย
(ข) สํานักงานคณะกรรมการการแขGงขันทางการค#า ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการแขGงขันทางการค#า พ.ศ. 2560
อนุญาตให# Tesco Holdings Limited ขายหุ#นในเทสโก#ประเทศไทยให#แกGบริษัทผู#ซื้อ (หากเปXนกรณีที่จะต#องมีการขอ
อนุญาต) และ (ค) Ministry of Domestic Trade and Consumers Affairs of Malaysia อนุญาตให#มีการขายหุ#นใน
เทสโก#ประเทศมาเลเซียให#แกGบริษัทผู#ซื้อ โดยคาดวGาเงื่อนไขบังคับกGอนดังกลGาวจะสําเร็จภายในชGวง 6 เดือนหลังของปi
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ธุรกรรมการลงทุนในกลุGมเทสโก#เอเชียข#างต#นเข#าขGายเปXนรายการได#มาซึ่งสินทรัพย%ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ%ในการทํารายการที่มีนัยสําคัญที่เข#าขGายเปXนรายการได#มา
หรือจําหนGายไปซึ่งทรัพย%สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได#มีการแก#ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย%แหGงประเทศไทย เรื่อง การเปkดเผยข#อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได#มาหรือ
จําหนGายไปซึ่งสินทรัพย% พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (รวมทั้งที่ได#มีการแก#ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการไดมา
หรือจําหนายไป”) โดยมีขนาดรายการสูงสุดเทGากับร#อยละ 44.5 ของมูลคGาตามบัญชีของสินทรัพย%ที่มีตัวตนสุทธิของ
บริษัทและบริษัทยGอย ตามงบการเงินรวมลGาสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผู#สอบบัญชีได#ตรวจสอบแล#ว ทั้งนี้ บริษัท
และบริษัทยGอยของบริษัทไมGมีรายการได#มาซึ่งสินทรัพย%ในระหวGาง 6 เดือนกGอนหน#านี้ รายการดังกลGาวจึงถือเปXนรายการ
ประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการได#มาหรือจําหนGายไป เนื่องจากมีขนาดรายการที่คํานวณได#สูงสุดเกินกวGาร#อยละ 15 แตG
ไมGถึงร#อยละ 50 จึงทําให#บริษัทมีหน#าที่ต#องเปkดเผยข#อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได#มาซึ่งสินทรัพย%ของบริษัทตGอตลาด
หลักทรัพย%แหGงประเทศไทย และจัดสGงสารสนเทศซึ่งมีรายละเอียดตามที่กําหนดให#แกGผู#ถือหุ#นภายใน 21 วัน นับแตGวันที่
เปkดเผยรายการตGอตลาดหลักทรัพย%แหGงประเทศไทย
ทั้งนี้ ธุรกรรมการลงทุนในกลุGมเทสโก#เอเชียดังกลGาวไมGเข#าขGายเปXนรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ%ในการเข#าทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม
2551 (รวมทั้งที่ได#มีการแก#ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย%แหGงประเทศไทย เรื่อง การเปkดเผย
ข#อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่
ได#มีการแก#ไขเพิ่มเติม)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ)
Chief Financial Officer
ผู#มีอํานาจรายงานสารสนเทศ
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สารสนเทศการเขาทํารายการไดมาซึ่งสินทรัพย+เกี่ยวกับการลงทุนใน
บริษัท เทสโก สโตร+ส (ประเทศไทย) จํากัด และ Tesco Stores (Malaysia) Sdn. Bhd.

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัท ซีพี ออลล% จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได#มีมติอนุมัติให#บริษัทลงทุนเพื่อให#
ได#มาซึ่งหุ#นหรือผลประโยชน%การลงทุน (economic interest) ในสัดสGวนไมGเกินร#อยละ 40 ของหุ#นที่จําหนGายได#แล#วทั้งหมด
ของ (ก) บริษัท เทสโก# สโตร%ส (ประเทศไทย) จํากัด (“เทสโกประเทศไทย”) ซึ่งถือหุ#นในสัดสGวนร#อยละ 99.99 ในบริษัท เอกชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด (“เอก-ชัย”) ผู#ประกอบธุรกิจค#าปลีกภายใต#เครื่องหมายการค#า Tesco Lotus ในประเทศไทย
และ (ข) Tesco Stores (Malaysia) Sdn. Bhd. (“เทสโกประเทศมาเลเซีย”) ซึ่งประกอบธุรกิจค#าปลีกภายใต#เครื่องหมาย
การค#า Tesco ในประเทศมาเลเซีย (ทั้งนี้ เทสโก#ประเทศไทยและเทสโก#ประเทศมาเลเซีย ตGอไปรวมกันเรียกวGา “กลุมเทสโก
เอเชีย”) (“ธุรกรรมการลงทุนในกลุมเทสโกเอเชีย”) ทั้งนี้ การลงทุนดังกลGาวของบริษัทจะเปXนการลงทุนโดยอ#อมผGานนิติ
บุคคลเฉพาะกิจที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการลงทุน ได#แกG บริษัท ซี.พี.รีเทล โฮลดิ้ง จํากัด (“บริษัทโฮลดิ้ง”) ซึ่งเปXนผู#ถือหุ#นทั้งหมดใน
บริษัท ซี.พี. รีเทล ดีเวลลอปเม#นท% จํากัด (“บริษัทผูซื้อ”) โดยเงินลงทุนของบริษัทในบริษัทโฮลดิ้งเพื่อธุรกรรมการลงทุนใน
กลุGมเทสโก#เอเชียมีมูลคGาประมาณ 3,000 ล#านเหรียญสหรัฐฯ (หรือเทGากับ 95,981 ล#านบาท)2
ธุรกรรมการลงทุนในกลุGมเทสโก#เอเชียเข#าขGายเปXนรายการได#มาซึ่งสินทรัพย%ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ%ในการทํารายการที่มีนัยสําคัญที่เข#าขGายเปXนรายการได#มาหรือจําหนGายไปซึ่งทรัพย%สิน
ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได#มีการแก#ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย%แหGงประเทศไทย
เรื่อง การเปkดเผยข#อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได#มาหรือจําหนGายไปซึ่งสินทรัพย% พ.ศ. 2547 ลงวันที่
29 ตุลาคม 2547 (รวมทั้งที่ได#มีการแก#ไ ขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการไดมาหรือจําหนายไป”) โดยมีขนาดรายการสูงสุด
เทGากับร#อยละ 44.5 ของมูลคGาตามบัญชีของสินทรัพย%ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทและบริษัทยGอย ตามงบการเงินรวมลGาสุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผู#สอบบัญชีได#ตรวจสอบแล#ว ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทยGอยของบริษัทไมGมีรายการได#มาซึ่งสินทรัพย%ใน
ระหวGาง 6 เดือนกGอนหน#านี้ รายการดังกลGาวจึงถือเปXนรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการได#มาหรือจําหนGายไป
เนื่องจากมีขนาดรายการที่คํานวณได#สูงสุดเกินกวGาร#อยละ 15 แตGไมGถึงร#อยละ 50 จึงทําให#บริษัทมีหน#าที่ต#องเปkดเผยข#อมูล
สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได#มาซึ่งสินทรัพย%ของบริษัทตGอตลาดหลักทรัพย%แหGงประเทศไทย และจัดสGงสารสนเทศซึ่งมี
รายละเอียดตามที่กําหนดให#แกGผู#ถือหุ#นภายใน 21 วัน นับแตGวันที่เปkดเผยรายการตGอตลาดหลักทรัพย%แหGงประเทศไทย
ทั้งนี้ ธุรกรรมการลงทุนในกลุGมเทสโก#เอเชียดังกลGาวไมGเข#าขGายเปXนรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551เรื่อง หลักเกณฑ%ในการเข#าทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได#มี
การแก#ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย%แหGงประเทศไทย เรื่อง การเปkดเผยข#อมูลและการปฏิบัติของ
บริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได#มีการแก#ไขเพิ่มเติม)
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1.

วัน เดือน ปF ที่เกิดรายการ
บริ ษั ทได# ดํา เนิน การเข#า ลงทุ น ในกลุG มเทสโก# เอเชีย เพื่อ ให#ไ ด# มาซึ่ ง หุ#น หรือ ผลประโยชน% ก ารลงทุ น (economic
interest) ในสัดสGวนไมGเกินร#อยละ 40 ของหุ#นที่จําหนGายได#แล#วทั้งหมดของเทสโก#ประเทศไทยและเทสโก#ประเทศ
มาเลเซีย ตามลําดับ โดยการลงทุนดังกลGาวของบริษัทเปXนการลงทุนโดยอ#อมผGานนิติบุคคลเฉพาะกิจ (special
purpose vehicle) จํานวนสองบริษัทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการลงทุนในกลุGมเทสโก#เอเชีย ดังนี้
(1)

บริษัท ซี.พี.รีเทล โฮลดิ้ง จํากัด ซึ่งเปXนบริษัทจํากัดจดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายไทย โดยมีบริษัทถือหุ#น
ในสัดสGวนร#อยละ 40 บริษัท เจริญโภคภัณฑ%โฮลดิ้ง จํากัด ถือหุ#นในสัดสGวนร#อยละ 40 และบริษัท ซี.พี.
เมอร%แชนไดซิ่ง จํากัด ถือหุ#นในสัดสGวนร#อยละ 20 ของหุ#นที่จําหนGายได#แล#วทั้งหมด และ

(2)

บริษัท ซี.พี. รีเทล ดีเวลลอปเม#นท% จํากัด ซึ่งเปXนบริษัทจํากัดจดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายไทย โดยมี
บริษัทโฮลดิ้งเปXนผู#ถือหุ#นโดยตรงในสัดสGวนร#อยละ 100 ของหุ#นที่จําหนGายได#แล#วทั้งหมด

บริษัทผู#ซื้อได#เข#าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ#นกับ Tesco Holdings Limited (“THL”) และ Tesco Holdings B.V.
(“THBV”) (ทั้งนี้ THL และ THBV ตGอไปรวมกันเรียกวGา “ผูขาย”) เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 (“สัญญาซื้อขาย
หุน”) โดยรายละเอียดและเงื่อนไขตGาง ๆ เกี่ยวกับธุรกรรมการลงทุนในกลุGมเทสโก#เอเชียจะเปXนไปตามที่กําหนดใน
สัญญาซื้อขายหุ#น
ทั้งนี้ บริษัทผู#ซื้อจะเข#าซื้อหุ#นดังตGอไปนี้จากผู#ขายภายใต#สัญญาซื้อขายหุ#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#นทั้งหมดจํานวน 490,101 หุ#น ซึ่ง
เปXนหุ#นที่ THL ถืออยูGทั้งหมดในเทสโก#ประเทศไทย ทั้งนี้ หุ#นในเทสโก#ประเทศไทยที่บริษัทผู#ซื้อจะซื้อจาก
THL ดังกลGาวมีสิทธิออกเสียงรวมกันคิดเปXนสัดสGวนประมาณร#อยละ 86.9 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
หุ#นในเทสโก#ประเทศไทย และมีสิทธิในการได#รับเงินปvนผลและเงินคืนทุนเมื่อเลิกบริษัทโดยไมGจํากัดจํานวน
(หลังจGายให#ผู#ถือหุ#นบุริมสิทธิกลุGม ข.) โดยหุ#นบุริมสิทธิกลุGม ข. จํานวน 739,999 หุ#น ที่ถือโดยผู#ถือหุ#นราย
อื่นของเทสโก#ประเทศไทย มีสิทธิด#อยกวGาในด#านสิทธิออกเสียง และมีสิทธิในการได#รับเงินปvนผลและเงิน
คืนทุนเมื่อเลิกบริษัทในจํานวนจํากัด (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิที่สําคัญของหุ#นในเทสโก#
ประเทศไทยตามตารางด#านลGาง) และ

(ข)

หุ#นในเทสโก#ประเทศมาเลเซีย จาก THBV ประกอบด#วยหุ#นสามัญกลุGม A จํานวน 39,200,000 หุ#น และ
หุ# น บุ ริ ม สิ ท ธิ ที่ ไ มG มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งจํ า นวน 60,000,000 หุ# น ซึ่ ง เปX น หุ# น ที่ THBV

ถื อ อยูG ทั้ ง หมดใน

เทสโก#ประเทศมาเลเซีย ทั้งนี้ หุ#นสามัญกลุGม A ในเทสโก#ประเทศมาเลเซียที่บริษัทผู#ซื้อจะซื้อจาก THBV
ดังกลGาวมีสิทธิออกเสียงรวมกันคิดเปXนสัดสGวนประมาณร#อยละ 70 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของหุ#นใน

2

เทสโก#ประเทศมาเลเซีย และหุ#นบุริมสิทธิที่บริษัทผู#ซื้อจะซื้อจาก THBV มีสิทธิในการได#รับเงินปvนผลและ
เงินคืนทุนเมื่อเลิกบริษัทกGอนหุ#นสามัญกลุGม A และหุ#นสามัญกลุGม B ในเทสโก#ประเทศมาเลเซีย (โปรดดู
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิที่สําคัญของหุ#นในเทสโก#ประเทศมาเลเซียตามตารางด#านลGาง)
นอกจากนี้ การซื้อหุ#นเทสโก#ประเทศมาเลเซียอยูGภายใต#เงื่อนไขตามสัญญาซื้อขายหุ#นที่กําหนดให# THBV
ดําเนินการให# Sime Darby Allied Products Berhad (“Sime Darby AP”) ขายหุ#นสามัญกลุGม B
จํานวน 16,800,000 หุ#น ซึ่งมีสิทธิออกเสียงรวมกันคิดเปXนสัดสGวนประมาณร#อยละ 30 ของสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของหุ#นในเทสโก#ประเทศมาเลเซียให#แกGบริษัทผู#ซื้อ และบริษัทผู#ซื้อมีหน#าที่ในการซื้อหุ#นจํานวน
ดังกลGาวจาก Sime Darby AP ทั้งนี้ มูลคGาสิ่งตอบแทนสําหรับหุ#นดังกลGาวได#รวมอยูGในมูลคGาสิ่งตอบแทนที่
บริษัทผู#ซื้อจะชําระให#แกGผู#ขายภายใต#ธุรกรรมการลงทุนในกลุGมเทสโก#เอเชียแล#ว
ทั้งนี้ สิทธิที่สําคัญของหุ#นในเทสโก#ประเทศไทยและเทสโก#ประเทศมาเลเซีย และโครงสร#างการถือหุ#นในเทสโก#
ประเทศไทยและเทสโก#ประเทศมาเลเซียกGอนและหลังธุรกรรมการลงทุนในกลุGมเทสโก#เอเชีย มีรายละเอียดดังนี้
สิทธิที่สําคัญของหุนในเทสโกประเทศไทย
สิทธิที่สําคัญของหุนในเทสโกประเทศไทย
ประเภทหุน

THL

ผูถือหุน
รายอื่น

หุ#นสามัญกลุGม ก.

100

-

จํานวน
รวม

มูลคาที่
ตราไว
(บาท)

100

10

สิทธิออกเสียง
1 เสียงตGอ 1

ผลประโยชน+ที่ไดรับ
•

หุ#นสามัญ

มีสิทธิได#รับเงินปvนผลตามสัดสGวนและ
เงินปvนผลจะถูกสะสมในสGวนของหุ#น
สามัญกลุGม ก.

•

มีสิทธิได#รับการจGายเงินคืนทุนเมื่อเลิก
บริษัทกGอนผู#ถือหุ#นกลุGม ข. และกลุGม ค.
และมีสิทธิได#รับการจGายเงินสGวนที่เหลือ
ใด ๆ ภายหลังการจGายเงินคืนทุนตาม
สัดสGวน

หุ#นบุริมสิทธิ

1

739,999

740,000

10

1 เสียงตGอ 10
หุ#นบุริมสิทธิ

กลุGม ข.

•

มีสิทธิได#รับเงินปvนผลในอัตราร#อยละ
10 ของมูลคGาหุ#นที่ได#ชําระแล#วของหุ#น
กลุGม ข. และเงินปvนผลจะถูกสะสมใน
สGวนของหุ#นสามัญกลุGม ข.
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สิทธิที่สําคัญของหุนในเทสโกประเทศไทย
ประเภทหุน

THL

ผูถือหุน
รายอื่น

จํานวน
รวม

มูลคาที่
ตราไว
(บาท)

สิทธิออกเสียง

ผลประโยชน+ที่ไดรับ
•

มีสิทธิได#รับการจGายเงินคืนทุนเมื่อเลิก
บริษัทหลังผู#ถือหุ#นกลุGม ก. และกGอนผู#
ถือหุ#นกลุGม ค. แตGไมGมสี ิทธิได#รับการ
จGายเงินสGวนที่เหลือใดภายหลังการ
จGายเงินคืนทุน

หุ#นบุริมสิทธิ

490,000

-

490,000

10

1 เสียงตGอ 1

•

หุ#นบุริมสิทธิ

กลุGม ค.

มีสิทธิได#รับเงินปvนผลตามสัดสGวนและ
เงินปvนผลจะถูกสะสมในสGวนของหุ#น
สามัญกลุGม ค.

•

มีสิทธิได#รับการจGายเงินคืนทุนเมื่อเลิก
บริษัทหลังผู#ถือหุ#นกลุGม ก. และกลุมG ข.
และมีสิทธิได#รับการจGายเงินสGวนที่เหลือ
ใด ๆ ภายหลังการจGายเงินคืนทุนตาม
สัดสGวน

จํานวนหุ#นรวม

490,101

739,999

(หุ#น)
สัดสGวนการถือ

1,230,10
0

39.8

60.2

100

490,100

73,999

564,099

86.9

13.1

100

หุ#น (ร#อยละ)
สิทธิออกเสียง
ลงคะแนน (เสียง)
สิทธิออกเสียง
ลงคะแนน
(ร#อยละ)
สิทธิในการได#รับ 100.0% 739,999 บาท
ผลประโยชน%
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สิทธิที่สําคัญของหุนในเทสโกประเทศมาเลเซีย
สิทธิที่สําคัญของหุนในเทสโกประเทศมาเลเซีย
ประเภทหุน

THBV

หุ#นสามัญกลุGม 39,200,000

Sime Darby
AP

จํานวนรวม

มูลคาที่ตราไว
(ริงกิต)

สิทธิออกเสียง

16,800,000

56,000,000

1

หุ#น 1 เสียงตGอ 1

60,000,000

-

60,000,000

10

ไมGมสี ิทธิออกเสียง

99,200,000

16,800,000

116,000,000

85.52

14.48

100

39,200,000

16,800,000

56,000,000

70.0

30.0

100

(หุ#น)
สัดสGวนการถือ
หุ#น (ร#อยละ)
สิทธิออกเสียง
ลงคะแนน
(เสียง)
สิทธิออกเสียง
ลงคะแนน
(ร#อยละ)

5

มีสิทธิได#รับเงินปvนผลตาม
สัดสGวน

•

มีสิทธิได#รับเงินปvนผล

ในที่ประชุมผู#ถือ

แบบไมGสะสมกGอนผู#ถือหุ#น

หุ#น ยกเว#นเฉพาะ

สามัญในจํานวนตามที่

บางเรื่องตามที่

คณะกรรมการกําหนด

กําหนดไว#ใน

(board reserved matter)

เอกสารจัดตั้ง

จํานวนหุ#นรวม

•

สามัญ

A และกลุGม B
หุ#นบุริมสิทธิ

ผลประโยชน+ที่ไดรับ

•

มีสิทธิได#รับการจGายเงินคืน

บริษัท

ทุนเมื่อเลิกบริษัทกGอนผู#ถือ

(constitutional

หุ#นสามัญ แตGไมGมีสิทธิ

documents)

ได#รับการจGายเงินสGวนที่

ของเทสโก#

เหลือใด ๆ ภายหลังการ

ประเทศมาเลเซีย

จGายเงินคืนทุน

โครงสรางการถื อ หุ นซึ่ ง แสดงถึ ง สิ ท ธิ อ อกเสี ย งในเทสโกประเทศไทยกอนธุ ร กรรมการลงทุ น ในกลุ ม
เทสโกเอเชีย
Tesco Holdings Limited
86.9%
บริ ษัท เทสโก้ สโตร์ ส
(ประเทศไทย) จํากัด
100%
บริ ษัท เอก-ชัย ดีสทริ บิวชัน
ซิสเทม จํากัด
50%
บริ ษัท รี เทล
พร็ อพเพอร์ ตี 3 จํากัด

50%

49.99%
บริ ษัท ซินเนอร์ จิสติก
พร็ อพเพอร์ ตี 3
ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด

บริ ษัท เทสโก้ โลตัส
มันนี เซอร์ วิสเซส
จํากัด

99.99%
บริ ษัท เทสโก้ โมบายล์
(ประเทศไทย) จํากัด

25%
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
และสิทธิการเช่าเทสโก้
โลตัส รี เทล โกรท

99.99%

99.99%
เทสโก้ เจเนอรัล อินชัวรันส์
โบรคเกอร์ จํากัด

เทสโก้ ไลฟ์ แอสชัวรันส์
โบรคเกอร์ จํากัด

โครงสรางการถือหุนในเทสโกประเทศมาเลเซียกอนธุรกรรมการลงทุนในกลุมเทสโกเอเชีย
Tesco Holdings B.V.

Sime Darby Allied Products Berhad
(formally known as Sime Malaysia Region Berhad)

70%

30%

Tesco Stores (Malaysia)
Sdn Bhd
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โครงสรางการถื อ หุ นซึ่ ง แสดงถึ ง สิ ท ธิ อ อกเสี ย งในกลุ มเทสโกเอเชี ย หลั ง ธุ ร กรรมการลงทุ น ในกลุ ม
เทสโกเอเชีย

บริ ษัท ซีพี ออลล์ จํากัด
(มหาชน)
40%

บริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์
โฮลดิง9 จํากัด
40%

บริ ษัท ซี.พี.เมอร์ แชนไดซิCง
จํากัด
20%

บริ ษัท ซี.พี.รี เทล โฮลดิง9
จํากัด
100%
บริ ษัท ซี.พี. รี เทล
ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด
100%

86.9%

บริ ษัท เทสโก้ สโตร์ ส
(ประเทศไทย) จํากัด

Tesco Stores (Malaysia)
Sdn. Bhd.

100%
บริ ษัท เอก-ชัย ดีสทริ บิวชัน
ซิสเทม จํากัด
50%

50%

49.99%

บริ ษัท รี เทล
พร็ อพเพอร์ ตี จํากัด

บริ ษัท ซินเนอร์ จิสติก
พร็ อพเพอร์ ตี 3
ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด

บริ ษัท เทสโก้ โลตัส
มันนี เซอร์ วิสเซส
จํากัด

2.

บริ ษัท เทสโก้ โมบายล์
(ประเทศไทย) จํากัด

25%
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิ
การเช่าเทสโก้ โลตัส รี เทล โกรท

99.99%

99.99%
เทสโก้ เจเนอรัล อินชัวรันส์
โบรคเกอร์ จํากัด

99.99%

เทสโก้ ไลฟ์ แอสชัวรันส์
โบรคเกอร์ จํากัด

คูสัญญาที่เกี่ยวของและความสัมพันธ+กับบริษัท
ผูซื้อ:

บริษัท ซี.พี. รีเทล ดีเวลลอปเม#นท% จํากัด (“บริษัทผูซื้อ”)
ความสัมพันธ%กับบริษัท:
บริษัทผู#ซื้อ เปXนบริษัทจํากัดจดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายไทย ซึ่งเปXนนิติบุคคลเฉพาะกิจที่
จัดตั้งขึ้นเพื่อการลงทุนในกลุGมเทสโก#เอเชีย โดยเปXนผู#เข#าทําสัญญาซื้อขายหุ#นกับผู#ขาย โดยมี
บริษัทโฮลดิ้งเปXนผู#ถือหุ#นทั้งหมดในบริษัทผู#ซื้อ
ทั้งนี้ บริ ษัทโฮลดิ้ ง เปXนบริษัทจํากั ดจดทะเบียนจัดตั้ งตามกฎหมายไทย ซึ่งเปX นนิติบุคคล
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เฉพาะกิจอีกแหGงหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการลงทุนในกลุGมเทสโก#เอเชีย โดยมีบริษัทถือหุ#นโดยตรง
ในสัดสGวนร#อยละ 40 บริษัท เจริญโภคภัณฑ%โฮลดิ้ง จํากัด ถือหุ#นโดยตรงในสัดสGวนร#อยละ 40
และบริษัท ซี.พี. เมอร%แชนไดซิ่ง จํากัด ถือหุ#นโดยตรงในสัดสGวนร#อยละ 20 ของหุ#นที่จําหนGาย
ได#แล#วทั้งหมดของบริษัทโฮลดิ้ง
ดังนั้น บริษัทจึงเปXนผู#ถือหุ#นโดยอ#อมในบริษัทผู#ซื้อผGานการถือหุ#นในบริษัทโฮลดิ้ง
ผูขาย:

Tesco Holdings Limited และ Tesco Holdings B.V.
ความสัมพันธ%กับบริษัท:
ผู#ขายไมGได#มีความสัมพันธ%ใด ๆ กับบริษัท

3.

ลักษณะโดยทั่วไป ประเภทและขนาดของรายการ
บริษัทได#ดําเนินการเข#าลงทุนในกลุGมเทสโก#เอเชีย ซึ่งเปXนการลงทุนโดยอ#อมผGานบริษัทโฮลดิ้งและบริษัทผู#ซื้อ เพื่อให#
ได#มาซึ่งหุ#นหรือผลประโยชน%การลงทุน (economic interest) ในสัดสGวนไมGเกินร#อยละ 40 ของหุ#นที่จําหนGายได#แล#ว
ทั้งหมดของเทสโก#ประเทศไทย และหุ#นหรือผลประโยชน%การลงทุนในสัดสGวน (economic interest) ไมGเกินร#อยละ
40 ของหุ#นที่จําหนGายได#แล#วทั้งหมดของเทสโก#ประเทศมาเลเซีย
มูลคGาการลงทุนของบริษัทในธุรกรรมการลงทุนในกลุGมเทสโก#เอเชีย เมื่อคํานวณขนาดของรายการตามประกาศ
รายการได#มาหรือจําหนGายไป โดยอ#างอิงข#อมูลจากงบการเงินรวมที่ได#รับการตรวจสอบโดยผู#สอบบัญชีของบริษัท
สําหรับปiสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และงบการเงินที่ได#รับการตรวจสอบโดยผู#สอบบัญชีของ เอก-ชัย3 สําหรับปi
สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ% 2562 และงบการเงินที่ได#รับการตรวจสอบโดยผู#สอบบัญชีของเทสโก#ประเทศมาเลเซีย
สําหรับปiสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ% 2562 มีรายละเอียดการคํานวณขนาดรายการดังตGอไปนี้

3

เนื่องจากเทสโก#ป ระเทศไทยไมGได#จัดทํางบการเงินรวม บริษัทจึงอ#างอิงข#อมูลจากงบการเงินของ เอก-ชัย ที่ได#รับการตรวจสอบโดยผู#สอบบัญชี สําหรับ ปiสิ้นสุดวันที่ 28
กุมภาพันธ% 2562 ในการคํานวณขนาดของรายการตามประกาศรายการได#มาหรือจําหนGายไป เพื่อแสดงให#เห็นมูลคGาการลงทุนที่แท#จริงของบริษัท เนื่องจาก เอก-ชัย เปXน
บริษัทในกลุGมที่ประกอบธุรกิจหลัก ซึ่งมีเทสโก#ประเทศไทยถือหุ#นโดยตรงในสัดสGวนร#อยละ 99.99

8

เกณฑ+คํานวณขนาดรายการ
ขนาดรายการ
(รอยละ)

เกณฑ+การคํานวณ
เกณฑ%มลู คGาสินทรัพย%ที่มตี ัวตนสุทธิ

44.5

เกณฑ%กําไรสุทธิจากการดําเนินงาน

14.0

เกณฑ%มลู คGารวมของสิ่งตอบแทน

38.94

เกณฑ%มลู คGาหุ#นทุนที่ออกเพื่อชําระคGาสินทรัพย%

ไมGมีการออกหุ#นทุน

จากเกณฑ%การคํานวณข#างต#น ธุรกรรมการลงทุนในกลุGมเทสโก#เอเชียมีขนาดรายการสูงสุดเทGากับร#อยละ44.5 ของ
มูลคGาสินทรัพย%ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทและบริษัทยGอย และทั้งนี้ บริษัทและบริษัทยGอยของบริษัทไมGมีรายการได#มา
ซึ่งสินทรัพย%ในระหวGาง 6 เดือนกGอนหน#านี้ รายการดังกลGาวจึงถือเปXนรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการ
ได#มาหรือจําหนGายไป เนื่องจากมีขนาดรายการที่คํานวณได#สูงสุดเกินกวGาร#อยละ 15 แตGไมGถึงร#อยละ 50 จึงทําให#
บริษัทมีหน#าที่ต#องเปkดเผยข#อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได#มาซึ่งสินทรัพย%ของบริษัทตGอตลาดหลักทรัพย%แหGง
ประเทศไทย และจัดสGงสารสนเทศซึ่งมีรายละเอียดตามที่กําหนดให#กับผู#ถือหุ#นภายใน 21 วัน นับแตGวันที่เปkดเผย
รายการตGอตลาดหลักทรัพย%แหGงประเทศไทย
4.

รายละเอียดของสินทรัพย+ที่จะไดมา
การลงทุนของบริษัทในธุรกรรมการลงทุนในกลุGมเทสโก#เอเชีย ซึ่งเปXนการลงทุนโดยอ#อมผGานบริษัทโฮลดิ้งและบริษัท
ผู#ซื้อ จะทําให#บริษัทได#มาซึ่งหุ#นหรือผลประโยชน%การลงทุน (economic interest) ในสัดสGวนไมGเกินร#อยละ 40
ของหุ#นที่จําหนGายได#แล#วทั้งหมดของเทสโก#ประเทศไทย และหุ#นหรือผลประโยชน%การลงทุน (economic interest)
ในสัดสGวนไมGเกินร#อยละ 40 ของหุ#นที่จําหนGายได#แล#วทั้งหมดของเทสโก#ประเทศมาเลเซีย โดยมีรายละเอียดของ
สินทรัพย%ที่จะได#มาดังนี้

4

คํานวณจากมูลคGาสิ่งตอบแทนสูงสุดที่บริษัทผู#ซื้อจะชําระให#แกGผู#ขายตามสัดสGวนการลงทุนของบริษัท เพื่อให#ได#มาซึ่งหุ#นหรือผลประโยชน%การลงทุน (economic interest)
ในสัดสGวนไมGเกินร#อยละ 40 ของหุ#นที่จําหนGายได#แล#วทั้งหมดของเทสโก#ประเทศไทยและเทสโก#ประเทศมาเลเซีย
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4.1

ขอมูลทั่วไป

4.1.1 ข#อมูลทั่วไปของเทสโก#ประเทศไทย
ชื่อบริษัท

บริษัท เทสโก# สโตร%ส (ประเทศไทย) จํากัด

ประเภทธุรกิจ

กิจการลงทุน

ทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียก

12,301,000 บาท

ชําระแลว
คณะกรรมการ

1. นายสมพงษ% รุGงนิรัติศัย
2. นางสาวอนุสรา โชควาณิชย%พงษ%
3. นายสุนทร อรุณานนท%ชัย

4.1.2 ข#อมูลทั่วไปของบริษัทยGอยของเทสโก#ประเทศไทย
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด
ชื่อบริษัท

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด

ประเภทธุรกิจ

ประกอบธุรกิจร#านค#าในรูปแบบ ดิสเคาท%สโตร% ซุปเปอร%เซ็นเตอร% และไฮเปอร%
มาร%เก็ต ที่ดําเนินการขายปลีกสินค#าอุปโภคบริโภคทั่วไป ให#เชGาพื้นที่ใน
ศูนย%การค#า และให#บริการอื่น ๆ

ทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียก

5,137,500,050 บาท

ชําระแลว
คณะกรรมการ

1. นายสมพงษ% รุGงนิรัติศัย
2. นายสุนทร อรุณานนท%ชัย
3. นางสาวอนุสรา โชควาณิชย%พงษ%
4. นางสาวสลิลลา สีหพันธุ%
5. นางอรกานดา อรรถวิภัชน%
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4.1.3 ขอมูลทั่วไปของเทสโกประเทศมาเลเซีย
ชื่อบริษัท

Tesco Stores (Malaysia) Sdn. Bhd.

ประเภทธุรกิจ

ประกอบธุรกิจร#านค#าในรูปแบบไฮเปอร%มาร%เก็ต ที่ดําเนินการขายปลีก
สินค#าอุปโภคบริโภคทั่วไป และให#เชGาพื้นที่ในศูนย%การค#า

ทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียก

656,000,000 ริงกิตมาเลเซีย

ชําระแลว
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 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของเทสโกประเทศไทยและบริษัทยอย
เทสโก#ประเทศไทยประกอบธุรกิจโดยการถือหุ#นในบริษัทอื่น โดยมีบริษัทยGอย คือ เอก-ชัย ซึ่งประกอบ
ธุรกิจค#าปลีกในรูปแบบที่หลากหลายภายใต#เครื่องหมายการค#า Tesco Lotus ในประเทศไทย และมีร#านค#า
ในรูปแบบตGาง ๆ ที่ดําเนินการขายปลีกสินค#าอุปโภคบริโภคทั่วไป ให#เชGาพื้นที่ในศูนย%การค#า และให#บริการ
อื่น ๆ และได#พัฒนามาเปXนแบรนด%ธุรกิจค#าปลีกซึ่งเปXนที่รู#จักอยGางแพรGหลายและได#รับความไว#วางใจจาก
ผู#บริโภคในประเทศไทย
ร# า นค# า ภายใต# เ ครื่ อ งหมายการค# า Tesco

Lotus ในประเทศไทย

ประกอบด# ว ยร# า นค# า รู ป แบบ

ไฮเปอร%มาร%เก็ต 214 สาขา ตลาด โลตัส 179 สาขา และ Tesco Express 1,574 สาขา และให#เชGาพื้นที่ใน
ศูนย%การค#า 191 สาขา (ข#อมูล ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2562)
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4.2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของเทสโกประเทศมาเลเซีย
เทสโก#ประเทศมาเลเซียประกอบธุรกิจค#าปลีกภายใต#เครื่องหมายการค#า Tesco ในประเทศมาเลเซีย ซึ่งมี
ร#านค#าในรูปแบบไฮเปอร%มาร%เก็ตจํานวน 46 สาขา ซุปเปอร%มาร%เก็ตจํานวน 13 สาขา และร#านค#าขนาดเล็ก
จํานวน 9 สาขา (ข#อมูล ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2562) ที่ดําเนินการค#าปลีกสินค#าอุปโภคบริโภคทั่วไป โดย
ปvจจุบันเทสโก#ประเทศมาเลเซียได#พัฒนามาเปXนหนึ่งในผู#นําในด#านกิจการค#าปลีกสินค#าอุปโภคบริโภคใน
ประเทศมาเลเซีย
นอกจากนี้ เทสโก#ประเทศมาเลเซียยังประกอบธุรกิจให#เชGาพื้นที่ในศูนย%การค#าจํานวน 56 สาขา
4.3

ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ

4.3.1 ข#อมูลทางการเงินที่สําคัญของเทสโก#ประเทศไทย
สําหรับงวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ+
(หนวย: ลานบาท)
2560

2561

2562

7,697.1

7,696.4

7,696.1

0.1

0.1

0.2

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

รวมสินทรัพย%
รวมหนี้สิน
รวมสGวนของผู#ถือหุ#น
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4.3.2 ข#อมูลทางการเงินที่สําคัญของ เอก-ชัย
สําหรับงวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ+
(หนวย: ลานบาท)
2560

2561

2562

รวมสินทรัพย%

131,983.9

137,551.6

139,779.9

รวมหนี้สิน

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

9,117.6

9,628.5

7,819.7

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

4.3.3 ข#อมูลทางการเงินที่สําคัญของเทสโก#ประเทศมาเลเซีย
สําหรับงวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ+
(หนวย: ลาน)
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

รวมหนี้สิน

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.

มูลคารวมของสิ่งตอบแทน
มูลคGารวมของสิ่งตอบแทนที่บริษัทผู#ซื้อตกลงที่จะชําระให#แกGผู#ขายสําหรับธุรกรรมการลงทุนในกลุGมเทสโก#เอเชีย
ภายใต#สัญญาซื้อขายหุ#น คิดเปXนมูลคGาเบื้องต#นประมาณ 10,576 ล#านเหรียญสหรัฐฯ (หรือเทGากับ 338,445 ล#าน
บาท) คํานวณบนสมมติฐานกรณีกิจการไมGมีหนี้สินและเงินสด (a cash and debt free basis) โดยมูลคGาสิ่งตอบ
แทนดังกลGาวอาจมีการปรับเปลี่ยนตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญาซื้อขายหุ#น
ทั้งนี้ สัดสGวนร#อยละ 40 ของมูลคGารวมของสิ่งตอบแทนที่บริษัทผู#ซื้อตกลงที่จะชําระให#แกGผู#ขายในเบื้องต#นดังกลGาว
จะคิดเปXนมูลคGาประมาณ 4,231 ล#านเหรียญสหรัฐฯ (หรือเทGากับ 135,378 ล#านบาท)

6.

มูลคาของสินทรัพย+ที่จะไดมา
มูลคGารวมของสินทรัพย%ที่จะได#มาโดยบริษัทผู#ซื้อจากธุรกรรมการลงทุนในกลุGมเทสโก#เอเชียมีมูลคGาเบื้องต#นประมาณ
10,576 ล#านเหรียญสหรัฐฯ (หรือเทGากับ 338,445 ล#านบาท) ทั้งนี้ สัดสGวนร#อยละ 40 ของมูลคGารวมของสินทรัพย%ที่
จะได#มาโดยบริษัทผู#ซื้อดังกลGาวจะคิดเปXนมูลคGาประมาณ 4,231 ล#านเหรียญสหรัฐฯ (หรือเทGากับ 135,378 ล#าน
บาท)

7.

เกณฑ+ที่ใชในการกําหนดมูลคาสิ่งตอบแทน
มูลคGาสิ่งตอบแทนสําหรับธุรกรรมการลงทุนในกลุGมเทสโก#เอเชียของบริษัท เปXนไปตามการเจรจาตGอรองและการตก
ลงกับผู#ขาย โดยมีการประเมินมูลคGากิจการด#วยวิธีตGาง ๆ ด#วยวิธีดังตGอไปนี้
(ก)

วิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach - DCF)

(ข)

วิธีการเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในตลาดหลักทรัพ ย%ที่ประกอบกิจการประเภทเดียวกันหรือใกล#เคีย ง
(Trading Comparable Approach) และ

(ค)

วิธีการเปรียบเทียบการซื้อขายบริษัทกับรายการซื้อขายกิจการประกอบกิจการประเภทเดียวกันหรือ
ใกล#เคียง (Precedent Transaction Comparable Approach)

8.

ผลประโยชน+ที่คาดวาจะเกิดกับบริษัท
บริษัทเชื่อวGาการเข#าลงทุนในกลุGมเทสโก#เอเชียดังกลGาวจะสGงเสริมให#บริษัทและผู#ถือหุ#นของบริษัทได#รับประโยชน%
ดังนี้
•

บริษัทจะได#มาซึ่งธุรกิจค#าปลีกในประเทศไทยที่มีรูปแบบร#านค#าที่หลากหลายซึ่งจะชGวยสGงเสริมรูปแบบธุรกิจที่
บริษัทมีอยูGในปvจจุบันและมีผลการดําเนินงานที่ดี โดยจะทําให#บริษัทมีรูปแบบร#านค#าที่หลากหลายขึ้น ซึ่ง
รวมถึง ค#าสGง cash and carry และรูปแบบร#านค#าปลีก (ไฮเปอร%มาร%เก็ต ซุปเปอร%มาร%เก็ต และร#านสะดวกซื้อ)
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•

เพื่อยกระดับการให#บริการแกGผู#บริโภคที่สร#างสรรค%มากยิ่งขึ้น ด#วยโอกาสในธุรกิจเศรษฐกิจสมัยใหมG (new
economy business)

•
9.

การเข#าซื้อธุรกิจในประเทศมาเลเซียจะเปXนชGองทางในการเข#าสูGตลาดค#าปลีกขนาดใหญGในประเทศมาเลเซีย

แหลงเงินทุน
แหลGงเงินทุนที่ใช#คือกระแสเงินสดของบริษัทและเงินกู#ยืม

10.

เงื่อนไขในการเขาทํารายการ
การเข#าลงทุนในกลุGมเทสโก#เอเชียจะขึ้นอยูGกับเงื่อนไขบังคับกGอนตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายหุ#น ซึ่งรวมถึง
1.

Tesco PLC ซึ่งเปXนบริษัทในกลุGมของผู#ขาย ได#รับมติที่ประชุมผู#ถือหุ#นสําหรับการขายหุ#นในกลุGมเทสโก#
เอเชีย

2.

สํานักงานคณะกรรมการการแขGงขันทางการค#า ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการแขGงขันทางการค#า พ.ศ.
2560 อนุญาตให# THL ขายหุ#นในเทสโก#ประเทศไทยให#แกGบริษัทผู#ซื้อ (หากเปXนกรณีที่จะต#องมีการขอ
อนุญาต)

3.

Ministry of Domestic Trade and Consumers Affairs of Malaysia อนุญาตให# THBV ขายหุ#นใน
เทสโก#ประเทศมาเลเซียให#แกGบริษัทผู#ซื้อ

ทั้งนี้ คาดวGาเงื่อนไขบังคับกGอนดังกลGาวจะสําเร็จภายในชGวง 6 เดือนหลังของปi 2563
11.

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเขาทํารายการ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได#พิจารณาแล#วเห็นวGา การเข#าทํารายการดังกลGาวมีความสมเหตุสมผลและเปXนไปเพื่อ
ประโยชน%ของบริษัทตามที่ระบุในข#อ 8.

12.

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกตางจากความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัทตามขอ 11
ไมGมี
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