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ทรสิเรทติง้มองอนัดบัเครดติ “CPALL” และ “CPF” ยงัไมไ่ดร้บัผลกระทบทนัทจีากธุรกรรมการโอนกจิการ

ท ัง้หมดของ “บ. ซ.ีพ.ีรเีทล โฮลดิง้” ใหก้บั “บ. สยามแม็คโคร” 

 

ทรสิเรทติง้มีมุมมองต่อธุรกรรมการโอนกจิการทัง้หมดของ บรษัิท ซ.ีพี.รีเทล โฮลดิง้ จ ากัด (CPRH) ใหกั้บ บรษัิท 
สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) (MAKRO) ยังไม่ส่งผลกระทบทันทีต่ออันดับเครดติของ บรษัิท ซพีี ออลล์ จ ากัด 

(มหาชน) (CPALL) และ  บรษัิท เจรญิโภคภัณฑอ์าหาร จ ากัด (มหาชน) (CPF)  

คณะกรรมการของ บรษัิทซพีี ออลล์ และบรษัิทเจรญิโภคภัณฑ์อาหารไดอ้อกประกาศมตเิห็นชอบในการโอนกจิการ

ทัง้หมดที่ด าเนินธุรกจิคา้ปลีก Lotus’s Stores ในประเทศไทยและประเทศมาเลเซยี ของบรษัิทซ.ีพี.รีเทล โฮลดิง้  

ใหกั้บบรษัิทสยามแม็คโคร  
 

จากธุรกรรมการโอนกจิการทัง้หมดดังกล่าว บรษัิทสยามแม็คโครจะออกและจัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทุนจ านวนไม่เกนิ 
5,010,323,500 หุน้ ในราคาเสนอขาย 43.50 บาทต่อหุน้ คดิเป็นมูลค่ารวมทัง้สิน้ 217,949,072,250 บาท ใหแ้กผู่ถ้อื

หุน้เดมิของบรษัิทซ.ีพ.ีรเีทล โฮลดิง้ตามสัดสว่นการถอืหุน้ ภายหลังจากธุรกรรมดังกล่าว ทางบรษัิทซ.ีพ.ีรเีทล โฮลดิง้
จะด าเนนิการจดทะเบยีนเลกิบรษัิท ทัง้นี้ การโอนกจิการทัง้หมดในครัง้นี้จะตอ้งไดร้ับความเห็นชอบจากทีป่ระชมุวสิามัญ

ผูถ้อืหุน้ของบรษัิทซพี ีออลล ์และบรษัิทสยามแม็คโคร ในชว่งเดอืนตลุาคม 2564 

 
ปัจจุบันบรษัิทซ.ีพ.ีรเีทล โฮลดิง้มผีูถ้อืหุน้จ านวน 3 ราย ประกอบดว้ย 1) บรษัิท ซพี ีออลล ์จ ากัด (มหาชน) 2) บรษัิท 

ซ.ีพ.ีเมอรแ์ชนไดซิง่ จ ากัด (CPM) ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ยทีบ่รษัิทเจรญิโภคภัณฑอ์าหารถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 และ 3) บรษัิท 
เจรญิโภคภัณฑโ์ฮลดิง้ จ ากัด (CPH) โดยบรษัิทซพีี ออลล ์และบรษัิทเจรญิโภคภัณฑโ์ฮลดิง้ ถือหุน้ในบรษัิทซี.พี. 

รเีทล โฮลดิง้ในสดัสว่นเทา่กันทีร่อ้ยละ 40 ในขณะทีบ่รษัิทซ.ีพ.ีเมอรแ์ชนไดซิง่ถอืหุน้ในสดัสว่นทีเ่หลอืรอ้ยละ 20 

 
ทรสิเรทติง้มมีุมมองว่าการท าธุรกรรมครัง้นี้เป็นการปรับโครงสรา้งการถือหุน้ โดยเป็นการรวมธุรกจิคา้ปลกีภายใตก้ลุ่ม 

ซพี ีภายหลังการปรับโครงสรา้งการถอืหุน้ดังกล่าว บรษัิทซพี ีออลลจ์ะมสีัดสว่นการลงทนุในบรษัิทสยามแม็คโครลดลง
จากเดมิรอ้ยละ 93 เหลอืรอ้ยละ 66 ในขณะเดยีวกัน รายการดังกล่าวจะสง่ผลใหบ้รษัิทซพี ีออลล ์จะตอ้งรวมรายการ

สนิทรัพย/์หนี้สนิ และกระแสเงนิสดจากธุรกจิ Lotus’s Store เขา้มาในงบการเงนิของบรษัิทผ่านทางการรวมงบการเงนิ

ของบรษัิทสยามแม็คโคร ซึง่จะสง่ผลใหบ้รษัิทซพี ีออลล ์มขีนาดงบดลุทีใ่หญข่ึน้ ซึง่หมายรวมถงึภาระหนี้ทีเ่พิม่มากขึน้ 
ตลอดจนกระแสเงนิสดทีเ่พิม่ขึน้เชน่กัน ทัง้นี้ ทรสิเรทติง้ประเมนิว่า อัตราสว่นหนี้สนิทางการเงนิต่อก าไรก่อนดอกเบี้ย

จ่าย ภาษี คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่ายของบรษัิทซพี ีออลลจ์ะยังไมเ่ปลีย่นแปลงอย่างมนัียส าคัญ  
 

ส าหรับบรษัิทเจรญิโภคภัณฑอ์าหาร การปรับโครงสรา้งการถอืหุน้ครัง้นี้จะสง่ผลใหจ้ากเดมิทีถ่อืหุน้รอ้ยละ 20 ในบรษัิท
ซ.ีพี.รีเทล โฮลดิง้ เปลี่ยนเป็นการถือหุน้รอ้ยละ 10 ในบรษัิทสยามแม็คโคร ซึง่รวมธุรกจิ Lotus’s เขา้มาดว้ย ทัง้นี้  

ทรสิเรทติง้มีมุมมองว่าธุรกรรมครัง้นี้จะไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อสถานะการเงนิของบรษัิทเจรญิโภคภัณฑ์

อาหาร 
 

นอกจากนี้ บริษัทสยามแม็คโครมีแผนจะออกและเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนใหแ้ก่ประชาชนท่ัวไป โดยบริษัท 
ซพี ีออลล ์และบรษัิทเจรญิโภคภัณฑอ์าหารผ่านทางบรษัิทซ.ีพ.ีเมอรแ์ชนไดซิง่ และบรษัิทเจรญิโภคภัณฑโ์ฮลดิง้จะ

น าหุน้ของบรษัิทสยามแม็คโครบางส่วนมาร่วมจ าหน่ายพรอ้มกันดว้ย เพื่อเป็นไปตามกฎของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยเรื่องการกระจายการถือหุน้ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้รายย่อย ทัง้นี้ ทรสิเรทติง้มมีุมมองว่าหากการระดมทุนและเสนอ
ขายหุน้ดังกล่าวประสบความส าเร็จ และน าเงนิทีไ่ดจ้ากการระดมทุนมาลดภาระหนี้สนิของบรษัิทซพี ีออลล ์และบรษัิท

เจรญิโภคภัณฑอ์าหาร ก็จะสง่ผลเชงิบวกตอ่สถานะการเงนิของทัง้สองบรษัิท  
 

ปัจจุบันบรษัิทซพี ีออลล ์และบรษัิทเจรญิโภคภัณฑอ์าหารไดร้ับการจัดอันดับเครดติองคก์รทีร่ะดับ “A+” ดว้ยแนวโนม้
อันดับเครดติ “Stable” หรอื “คงที”่ จากทรสิเรทติง้ 
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โครงสรา้งการถอืหุน้ของ MAKRO และ CPRH กอ่นและหลังการโอนกจิการทัง้หมด สรุปไดโ้ดยสงัเขปดังตอ่ไปนี้ 
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