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Sentiment ลบปกคลุมมากขึ้น หลังศาลฯรับฟ้องเรื่องเทสโก้
ศาลปกครองรับฟ้อง กรณีมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ยื่นฟ้องกขค.เรื่องอนุญาต
CP ซื ้ อ Lotus ประเมิ น เป็ น Sentiment ลบต่ อ ราคาหุ ้ น CPALL ทั ้ ง นี้
เบื้องต้นกรณีเลวร้ายคาดเป็นการกำหนดเงื่อนไขควบรวมเพิ่มเติม ขณะที่
ผลดำเนินงานปกติ คาดฟื้นตัวต่อเนื่อง แนะ ซื้อ สะสมเมื่อราคาอ่อนตัว
ศาลปกครองมีคาํ สังรับคําฟ้องของมูลนิธิเพือผูบ้ ริโภค และอีก องค์กร กรณีทีมูลนิธิฯ
ยืนฟ้องคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า (กขค.) หลังมีมติอนุญาตให้กลุ่มซีพี สามารถ
ควบรวมกิ จการกับกลุ่ม Lotus แบบมี เงื อนไข โดยในส่ว นของการขอให้ศาลกํา หนด
มาตรการคุม้ ครองชัวคราวก่อนการพิพากษา ศาลได้ขอให้ผฟู้ ้องจัดทําเอกสารเพิมเติม
เพือยืนต่อศาล (คาดภายในวันที เม.ย. หากไม่มีการขอขยายเวลาออกไป) ทังนี ศาล
ได้เรียกบริษัท ซี.พี. รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด และ บริษัท โลตัส สโตร์ส (ประเทศไทย)
จํากัด เข้ามาเป็ นคู่กรณี ฝ่ายทีสาม โดยกําหนดให้เป็ นผูร้ อ้ งสอด (ผูม้ ีส่วนได้เสีย) ที
และ ตามลําดับ

CPALL
แนะนำ:

ซื้อ

ราคาปัจจุบัน (บาท)

67.50

ราคาเป้าหมาย (บาท)

74.00

ภาพรวมเบืองต้นเชือว่ายังต้องติดตามคําสังของศาล ในส่วนรายละเอียดของมาตรการ
คุม้ ครองชัวคราว ทีอาจมี การกําหนดออกมา ขณะทีประเด็นการฟ้องร้องเชือว่ากรณี
เลวร้ายสุดน่าจะเป็ นการกําหนดเงือนไขเพิมเติมในการควบรวมระหว่างกลุ่ม CP และ
Lotus ทังนี แม้ยงั เป็ นประเด็นทียังต้องติดตามพัฒนาการต่อไป แต่คาดเป็ น Sentiment
ลบต่อ CPALL มากขึน จากความกังวลการคาดหวังประโยชน์จากการเข้าซือ Lotus ที
อาจล่าช้าออกไป หากมีเงือนไขใหม่จากคําสังศาลฯ
อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการดําเนินงานปกติ CPALL คาดเริมฟื นตัวดีขึนนับจาก Q64
จากทังฐานตํา + การเดินทางในประเทศทีจะเริมฟื นตัว ขณะทีระยะยาว จากพืนฐานของ
บริษัททียังแกร่ง ทังโอกาสต่อยอดฐานธุรกิจในไทย และต่างประเทศ จึงยังประเมินเป็ น
โอกาสสะสม หากราคาหุน้ ปรับตัวลงมา จากกรณีดงั กล่าว
ประมาณการตัวเลขสำคัญทางการเงิน
สิ้ น สุ ด 31 ธ.ค.

กําไรสุทธิ (ล้านบาท)
กําไรปกติ (ล้านบาท)
Norm EPS (บาท)
PER (เท่า)
DPS (บาท)
Dividend Yield (%)
PBV (เท่า)
ROE (%)

2562A
22,343
22,343
2.49
27.1
1.3
1.9
8.2
32.2
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2563A
16,102
16,102
1.79
37.7
0.9
1.3
7.9
21.4

2564F
19,117
19,117
2.13
31.7
1.1
1.6
6.7
22.9

2565F
21,275
21,275
2.37
28.5
1.2
1.8
6.0
22.2

2566F
23,020
23,020
2.56
26.3
1.3
1.9
5.3
21.4
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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
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เงื่อนไขที่กขค.กำหนดกรณีอนุญาตควบควมกิจการ
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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
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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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