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การฟ้องร้องดีลเทสโก้ยังน่าจะเป็น Sentiment เชิงลบ
ประเด็นมูล นิ ธิผ ู้ บริโ ภค ยื่นฟ้อ งกขค. เรื่องอนุญ าต CP ซื้อ เทสโก้ แม้
ผู้ตรวจการแผ่นดินรับคำร้อง แต่ยังให้น้ำหนักความคืบหน้าศาลปกครองที่
คำตัดสินอาจมีผลต่อเงื่อนไขการซื้อมากกว่า การรับคำร้องผู้ตรวจการฯจึง
น่าจะเป็น Sentiment ลบต่อราคาหุ้น ภาพรวมจึงยังแนะนำ ซื้อ
กรณี กลุ่มซีพี เข้าควบรวมกิ จการเทสโก้ (CPALL ถื อหุน้ %) แม้ปัจจุบันการเข้าซือ
ดังกล่าวถือว่าเสร็จสมบูรณ์แล้ว หลังคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า (กขค.) มีมติให้
สามารถควบรวมกิจการได้ แบบมีเงือนไข โดยมีหลักการ คือ กําหนดระยะเวลาให้ผูท้ ี
เกียวข้องในธุรกิจมีช่วงเวลาได้ปรับตัว เช่น การห้ามกลุ่ม Lotus แก้ไขเงือนไขสัญญา
กับซัพพลายเออร์ในช่วง ปี แรก แต่อย่างไรก็ตาม ปั จจุบนั ยังมีประเด็นทีต้องติดตาม
จากกลุ่มทีไม่เห็นด้วยต่อดีลดังกล่าว คือ กรณีทีมูลนิธิเพือผูบ้ ริโภค และองค์กรอืนๆ ร่วม
เป็ นโจทก์ยืนฟ้อง กขค. โดยมีขอ้ เรียกร้องหลักๆ ทีสําคัญ คือ ให้ยกเลิกคําอนุมตั ิควบรวม
หากไม่ได้ ขอให้เพิมความเข้มงวดของระยะเวลาปฏิบตั ิตามเงือนไข กขค. เพือลดความ
เสียงการผูกขาดธุรกิจค้าปลีก ทังนี การฟ้องร้อง ได้ดาํ เนินการผ่าน หน่วยงาน คือ )
สํา นัก งานผู้ต รวจการแผ่ น ดิ น ปั จ จุบัน ได้รับ เรืองร้อ งเรียนดังกล่า วแล้ว และ ) ศาล
ปกครอง ปั จจุบนั น่าจะอยู่ระหว่างการพิจารณาคําฟ้อง

CPALL
แนะนำ:

ซื้อ

ราคาปัจจุบัน (บาท)

70.00

ราคาเป้าหมาย (บาท)

74.00

ในกรณีสาํ นักงานผูต้ รวจการแผ่นดินรับคําร้อง น่าจะมีนาหนั
ํ กไปทีแนวทางการพิจารณา
กขค.เป็ นหลัก ความคืบหน้าดังกล่าวจึงอาจสร้างเพียง Sentiment ลบ ระยะสัน ทังนี
ํ กไปทีกรณีของศาลปกครองมากกว่า เนืองจากเป็ นผูม้ ีอาํ นาจในการ
ฝ่ ายวิจัยให้นาหนั
ตัดสิน เช่น คุม้ ครองชัวคราว หรือกําหนดเงือนไขการควบรวมเพิมเติม ซึงยังต้องติดตาม
พัฒนาการในส่วนดังกล่าวเพิมเติม
อย่างไรก็ตาม แม้ประเมินยังเป็ นประเด็นทีต้องติดตามในระยะถัดไป แต่จากแนวโน้มการ
ฟื นตัวทีดีขึนนับจาก Q64 ประกอบกับ ฐานธุรกิจปั จจุบนั ทีเชือว่ายังมีโอกาสต่อยอดได้
อีกมาก ทังในประเทศ และต่างประเทศ จึงยังเป็ นหุน้ ทีฝ่ ายวิจัยชืนชอบในด้านพืนฐาน
มากสุดในกลุม่ ฯ แนะทยอยสะสม หากราคาหุน้ ย่อตัวลงมา
ประมาณการตัวเลขสำคัญทางการเงิน
สิ้ นสุ ด 31 ธ.ค.

กํา ไรสุทธิ (ล้า นบาท)
กํา ไรปกติ (ล้า นบาท)
Norm EPS (บาท)
PER (เท่า )
DPS (บาท)
Dividend Yield (%)
PBV (เท่า)
ROE (%)

2562A
22,343
22,343
2.49
28.1
1.3
1.8
8.5
32.2

2563A
16,102
16,102
1.79
39.1
0.9
1.3
8.2
21.4

2564F
19,117
19,117
2.13
32.9
1.1
1.5
7.0
22.9

2565F
21,275
21,275
2.37
29.6
1.2
1.7
6.2
22.2
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2566F
23,020
23,020
2.56
27.3
1.3
1.8
5.5
21.4
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เงื่อนไขที่กขค.กำหนดกรณีอนุญาตควบควมกิจการ
ข้อมูลในเอกสารฉบับนี รวบรวมมาจากแหล่งข้อมูลทีน่าเชือถือ อย่างไรก็ดี บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด ไม่สามารถทีจะยืนยันหรือรับรองความถูกต้องของข้อมูลเหล่านีได้ ไม่ว่าประการใดๆ บทวิเคราะห์ในเอกสารนี จัดทําขึนโดยอ้างอิง
หลักเกณฑ์ทางวิชาการเกียวกับหลักการวิเคราะห์ และมิได้เป็ นการชีนํา หรือเสนอแนะให้ซือหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ การตัดสินใจซือหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ของผูอ้ ่าน ไม่ว่าจะเกิดจากการอ่านบทความในเอกสารนีหรือไม่ก็ตาม ล้วนเป็ นผลจากการใช้
วิจารณญาณของผูอ้ ่าน โดยไม่มีสว่ นเกียวข้องหรือพันธะผูกพันใดๆ กับ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด ไม่ว่ากรณีใด

NEWS PLUS

1
2
3
4
5

6
7

Research Division

เงื่ อ นไขของกขค.
มาตรการช ว ยเหลื อ ผู ป ระกอบธุ ร กิ จ คู ค า Supplier
ห ามไม ให บริษัทในเครือ CP ควบรวมกั บรานคาโมเดิรน เทรด สิ นคาอุ ปโภคบริโภค เป นเวลา 3 ป แตไม รวมธุรกิ จ E-Commerce
กํา หนดให CPALL และเทสโก เพิ่ มยอดขายสิ นคาจากธุรกิ จ SMEs เช น สิ นคาเกษตร, สิ นคา OTOP
ในอั ตราเพิ่ มขึ้นไม นอยกว า 10% ตอป เป นเวลา 5 ป
ห ามการใช ขอมู ลรวมกั น หรือแลกเปลี่ ยนขอมู ลดานการตลาดที่ เกี่ ยวของกั บผู ผลิ ต และผู จัดจํา หน ายสิ นคาหรือวั ตถุ ดิบ โดยให ถือเป น
ความลั บทางการคา
กํา หนดให เทสโก ตองคงเงื่อนไขสั ญญา และขอตกลงกั บผู ผลิ ต และผู จัดจํา หน ายสิ นคาหรือวั ตถุ ดบิ เป นระยะเวลา 2 ป
กํา หนดให CPALL และเทสโก ตองมี การชํา ระเงินสิ นเชื่ อการคาให กับกลุ มผู ประกอบการ SMEs
เป นระยะเวลา 30 - 45 วั น นั บจากวั นที่ มีการยื่ นเอกสารเก็ บเงิน เป นเวลา 3 ป
มาตรการอื่ น ๆ
กํา หนดให CPALL และเทสโก ตองรายงานผลการประกอบธุรกิ จ รายไตรมาสหรือตามที่ กขค.กํา หนด เป นระยะเวลา 3 ป
ตองมี การกํา หนดมาตรฐานในการปฏิบัติทางการคาที่ ดี เพื่ อเผยแพรตอสาธารณชน และถื อปฏิบัติตามมาตรฐานดังกล าว รวมถึ ง
ประกาศกขค. เรื่อง แนวทางการพิ จารณาการคาที่ ไม เป นธรรม และตองไม กระทํา การที่ เป นขอห ามตาม มาตรา 50 แห งพระราชบั ญญติ
การแขงขันทางการคา
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ข้อเรียกร้องของผู้ฟ้องคดี
ข อ เรี ย กร อ งของผู ฟ อ งคดี (มู ล นิ ธิ เ พื่ อ ผู บ ริ โ ภค)
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ให เพิ กถอนมติกขค.ที่ อนุ ญาตให มีการรวมธุรกิ จ ระหว างบริษัท ซี พีฯ กั บ บริษัท เทสโก ฯ
หากศาลไม มีคําสั่ งตามขอ 1 ขอให ศาลกํา หนดเงื่อนไขเชิ งโครงสรางเพื่ อป องกั นการผู กขาด ตลาดสิ นคา
อุ ปโภคบริโภค ตลาดคาปลี กสมั ยใหม
1. ให บริษัท ซี พีฯ กั บบริษัทเทสโก ขายกิ จการหรือทรัพย สินบางส วนที่ เกี่ ยวกั บการจํา หน ายสิ นคาอุ ปโภค
บริโภคออกไป เพื่ อไม ให อํา นาจเหนื อตลาดอั นเป นการผู กขาดได
2. ห ามบริษัท ซี พีฯ ขยายสาขาเพิ่ มขึ้นภายในเวลา 10 ป ภายหลั งการรวมธุรกิ จแล ว
3. ให เพิ่ มเงื่อนไขดานระยะเวลาจากเดิมที่ คณะกรรมการเสี ยงขางมากกํา หนดไว โดยขยายเวลา
จากเดิม 5 ป เป น 10 ป และจากเดิม 2 ป เป น 5 ป
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