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  วนัท่ี 16 กรกฎาคม 2564 

เร่ือง สารสนเทศการไดม้าซึง่สินทรพัย ์

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

 

บริษัท สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจง้ใหท้ราบว่า ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ 

ครัง้ท่ี 5/2564 เม่ือวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2564 ไดมี้มตอินมุตัิการลงทนุในโครงการศนูยก์ระจายสินคา้แหง่ใหม่ใน

อาํเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา (“โครงการศูนยก์ระจายสินค้าแห่งใหม่”) เพ่ือทดแทนศนูยก์ระจาย

สินคา้ 2 แห่งในปัจจุบนั ซึ่งใกลจ้ะครบกาํหนดอายุสญัญาเช่า การลงทุนดงักล่าวประกอบดว้ย (ก) การเช่า

ท่ีดินและคลงัสินคา้จากบุคคลภายนอก ระยะเวลาการเช่ารวมทัง้สิน้ 28 ปี โดยมีค่าเช่าและค่าบริการตลอด

อายสุญัญาเป็นจาํนวนเงินรวม 6,481 ลา้นบาท และ (ข) การลงทุนในงานระบบการจดัเก็บสินคา้ เบิกสินคา้ 

และกระจายสินคา้อตัโนมตัิ พรอ้มอปุกรณต์่างๆ เป็นจาํนวนเงินรวม 1,946 ลา้นบาท คิดเป็นมลูคา่เงินลงทุน

รวมทัง้สิน้ 8,427 ลา้นบาท 

รายการดงักล่าวถือเป็นการไดม้าซึ่งสินทรพัยท่ี์มีมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนคิดเป็นรอ้ยละ 11.2 ของ

มูลค่าสินทรพัยร์วม ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิน้สุด ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564 เม่ือคาํนวณรวมกับ

รายการไดม้าซึ่งสินทรัพยใ์นช่วง 6 เดือนท่ีผ่านมาท่ีมีมูลค่าคิดเป็นรอ้ยละ 8 ของมูลค่าสินทรพัยร์วมของ 

บริษัทฯ ทาํใหมี้ขนาดรายการรวมทัง้สิน้คิดเป็นรอ้ยละ 19.2 ของมูลค่าสินทรพัยร์วมของบริษัทฯ จึงทาํให้

รายการดงักลา่วเขา้ข่ายเป็นการไดม้าซึ่งสินทรพัย ์รายการประเภทท่ี 2 ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาด

ทนุ ท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑใ์นการทาํรายการท่ีมีนยัสาํคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่ง

ทรพัยส์ิน (รวมทัง้ท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเตมิ) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เร่ือง การ

เปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์พ.ศ. 2547 

(รวมทัง้ท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) (“ประกาศการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัย”์) บริษัทฯ จึงมีหนา้ท่ีตอ้งจดัทาํ

รายงานและเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกับการทาํรายการดงักล่าวต่อตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและจัดส่ง

หนงัสือเวียนแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ของบริษัทฯ ทราบ ภายใน 21 วนันบัแต่วนัท่ีเปิดเผยรายการต่อตลาดหลกัทรพัย์

แหง่ประเทศไทย ตามรายละเอียดแนบทา้ยนี ้
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จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนกประสานงานตลาดหลกัทรพัยแ์ละนกัลงทนุสมัพนัธ ์

โทรศพัท ์02 067 8999 ตอ่ 8285/ 8255 โทรสาร 02 067 9044 

 

  

ขอแสดงความนบัถือ 

บรษัิท สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน) 

 

 

(นางเสาวลกัษณ ์ถิฐาพนัธ)์ 

รองประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร - กลุม่ธุรกิจสยามแม็คโคร  

สายงาน Group Shared Service   
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สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพยข์อง 

บริษัท สยามแม็คโคร จาํกัด (มหาชน) 

ตามบัญชี 2 ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

(ข้อ 1, 2, 3, 5(3), 7 และ 8 ของบัญชี 2) 

1. สารสนเทศตามบัญชี 1 – สารสนเทศที่เสนอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตาม

ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการ

ปฏิบัตกิารของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจาํหน่ายไปซึ่งทรัพยสิ์น พ.ศ. 2547 

1) วัน เดอืน ปี ทีเ่กิดรายการ 

มติคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 5/2564 วันท่ี 16 กรกฎาคม 2564 โดยบริษัทฯ คาดว่าจะเข้าทาํ

สญัญาเชา่ท่ีดนิและคลงัสินคา้ภายในวนัท่ี 30 มิถนุายน 2566 

2) คู่สัญญาและความสัมพันธกั์บบริษัทฯ 

2.1) การเขา้ทาํสญัญาเชา่ท่ีดนิและคลงัสินคา้ 

ผูเ้ชา่: บรษัิท สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน) 

ผูใ้หเ้ชา่:  บรษัิท บีเอฟทีแซด วงันอ้ย จาํกดั 

ความสมัพนัธก์บับรษัิทฯ: ไมใ่ชบ่คุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบับรษัิทฯ 

2.2) การลงทนุในระบบการจดัเก็บสินคา้ เบกิสินคา้ และกระจายสินคา้อตัโนมตั ิ

ผูซื้อ้: บรษัิท สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน) 

ผูข้าย:  บรษัิท ไดฟกู ุ(ไทยแลนด)์ จาํกดั 

ความสมัพนัธก์บับรษัิทฯ: ไมใ่ชบ่คุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบับรษัิทฯ 

3) ลักษณะโดยท่ัวไปของรายการและขนาดรายการ 

3.1) ลกัษณะโดยทั่วไปของรายการ 

รายการ มูลค่า (ล้านบาท) 

1) การเขา้ทาํสญัญาเชา่ท่ีดนิและคลงัสินคา้ กบับรษัิท บีเอฟทีแซด 

วงันอ้ย จาํกดั ระยะเวลา 28 ปี 

6,481 

2) การลงทนุในระบบการจดัเก็บสินคา้ เบิกสินคา้ และกระจาย

สินคา้อตัโนมตัิ พรอ้มอปุกรณต์า่งๆ  

1,946 

รวมท้ังสิน้ 8,427 
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3.2) ประเภทและขนาดรายการ 

การทาํรายการดงักลา่วถือเป็นการไดม้าซึ่งสินทรพัยต์ามประกาศการไดม้าหรือจาํหนา่ยไปซึ่ง

สินทรพัย ์โดยมีขนาดรายการสงูสดุตามเกณฑม์ลูคา่รวมของสิ่งตอบแทนคิดเป็นรอ้ยละ 11.2 

ของมูลค่าสินทรพัยร์วม และเม่ือคาํนวณรวมกับรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยใ์นช่วง 6 เดือนท่ี

ผ่านมาจะมีขนาดรายการรวมทัง้สิน้เท่ากับรอ้ยละ 19.2 ของมลูคา่สินทรพัยร์วมของบริษัทฯ 

โดยคาํนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 จึงเขา้ข่ายเป็น

รายการประเภทท่ี 2 ท่ีมีมลูคา่เท่ากบัรอ้ยละ 15 หรือสงูกว่า แตต่ ํ่ากว่ารอ้ยละ 50 ของมลูค่า

สินทรพัยร์วม บรษัิทฯ จงึมีหนา้ท่ีตอ้งจดัทาํรายงานและเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัการทาํรายการ

ดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและจัดส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้ถือหุ้นของ 

บรษัิทฯ ทราบ ภายใน 21 วนันบัแตว่นัท่ีเปิดเผยรายการตอ่ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

4) รายละเอียดของสินทรัพย ์

4.1) สิทธิการเช่าท่ีดินเนือ้ท่ีประมาณ 122 ไร่ 2 งาน 54.72 ตารางวา ตัง้อยู่บนถนนพหลโยธิน  

กม. 65 ตาํบลลาํไทร อาํเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา และอาคารคลงัสินคา้ขนาด

พืน้ท่ีใชส้อยรวมประมาณ 88,401 ตารางเมตร ระยะเวลาเช่า 28 ปี และบริษัทฯ มีสิทธิบอก

เลิกสญัญาตัง้แตปี่ท่ี 15 เป็นตน้ไป โดยแจง้ผูใ้หเ้ชา่ทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 1 ปี 

4.2) ระบบการจัดเก็บสินค้า เบิกสินค้า และกระจายสินค้าอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ 

ประกอบดว้ยระบบและอปุกรณห์ลกั ดงันี ้ 

ระบบ และ อปุกรณ ์ ลกัษณะการใชง้าน 

ระบบจดัเก็บสินคา้ และเรียกจา่ย

อตัโนมตัิ (Automated Storage 

and Retrieval System หรือ ASRS) 

ใชใ้นการจดัเก็บสินคา้ในลักษณะของพาเลท ซึ่งจะ

ถกูเรียกออกมาเม่ือมีคาํสั่ง 

ระบบคดัแยกสินคา้ (Sorting 

System) 

ใช้ในการคัดแยกสินค้าจากขารับ เข้าระบบการ

จดัเก็บหรือสง่ตอ่ไปยงัจดุส่งออกอตัโนมตั ิ

ระบบช่วยเหลือการทาํงานในการ

หยิบสินคา้ (Picking System) 

ช่วยในการจัดการลําดับของสินค้าตามคําสั่ งซื ้อ 

รวมถึงช่วยเหลือผู้ปฏิบัติการหน้างานในการหยิบ

สินคา้ตามคาํสั่งซือ้ท่ีไดร้บั 

 

5) มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน  

การเขา้ทาํสญัญาเช่าท่ีดินและคลงัสินคา้ ระยะเวลา 28 ปี โดยมีค่าเช่าและค่าบริการตลอดอายุ

สญัญาเป็นจาํนวนเงินรวมประมาณ 6,481 ลา้นบาท (ชาํระเป็นรายเดือน) และเงินลงทุนในระบบ
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การจดัเก็บสินคา้ เบิกสินคา้ และกระจายสินคา้อตัโนมัติ พรอ้มอุปกรณต์่างๆ เป็นจาํนวนเงินรวม

ประมาณ 1,946 ลา้นบาท คดิเป็นมลูคา่การลงทนุรวมทัง้สิน้ 8,427 ลา้นบาท  

6) มูลค่าของสินทรัพยท์ีไ่ด้มา 

มลูคา่ของสินทรพัยเ์ทา่กบัมลูคา่รวมของสิ่งตอบแทนตามท่ีระบใุนขอ้ 5) 

7) เกณฑท์ีใ่ช้ในการกาํหนดมูลค่าส่ิงตอบแทน 

การกาํหนดมูลค่าของสิ่งตอบแทน อา้งอิงจากมูลค่าสัญญาตามท่ีไดต้กลงกับผูใ้หเ้ช่าท่ีดินและ

คลงัสินคา้ และราคาตามท่ีไดต้กลงกับผูข้ายงานระบบการจัดเก็บสินคา้ เบิกสินคา้ และกระจาย

สินคา้อตัโนมตั ิพรอ้มอปุกรณ ์ 

8) ประโยชนท์ีค่าดว่าจะได้รับจากการทาํรายการ 

1) เพ่ือเป็นศนูยก์ระจายสินคา้ทดแทนศนูยก์ระจายสินคา้ 2 แห่งในปัจจบุนัซึ่งใกลจ้ะครบกาํหนด

อายสุญัญาเชา่ 

2) เพ่ือรองรบัการเติบโตของยอดขายสินคา้อาหารสด อาหารแช่เย็น อาหารแช่แข็ง สินคา้อุปโภค

บรโิภค รวมทัง้ยอดขายในกลุม่สินคา้ออนไลนท่ี์เพิ่มขึน้อย่างตอ่เน่ือง  

3) เพิ่มประสิทธิภาพในการจดัเก็บ และกระจายสินคา้ไปยงัสาขาและลกูคา้ 

4) ประหยดัตน้ทนุการดาํเนินงาน เชน่ ตน้ทนุดา้นพลงังาน เป็นตน้ 

5) ลดการสมัผสัสินคา้ของพนกังาน สง่ผลใหค้วามเส่ียงจากการปนเป้ือนในสินคา้ลดลง 

9) แหล่งเงนิทุนที่ใช้ 

เงินทนุหมนุเวียนภายในกิจการ และ/หรือ เงินกูยื้มจากสถาบนัการเงิน ซึ่งเง่ือนไขในสญัญาเงินกูก้บั

สถาบนัการเงินไมก่่อใหเ้กิดผลกระทบในทางลบท่ีมีนยัสาํคญัตอ่ผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ  

10) ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทซึ่งมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย มีความเห็นว่าการได้มาซึ่ง

สินทรัพยข์องบริษัทฯ ดังกล่าวข้างตน้ เป็นการทาํรายการท่ีมีความเหมาะสมเน่ืองจากบริษัทฯ 

จาํเป็นตอ้งมีพืน้ท่ีจดัเก็บสินคา้และกระจายสินคา้เพ่ือรองรบัการเติบโตของธุรกิจในอนาคต 

11) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการที่แตกต่างจากความเห็นของ

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการบริษัทไม่มีความเห็นท่ีแตกต่างจากความเห็นของ

คณะกรรมการบรษัิท 
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2. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ทีม่ีต่อสารสนเทศในเอกสารทีส่่งให้ผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในสารสนเทศฉบับนี ้แล้วด้วยความระมัดระวังตาม

ความสามารถและขอ้มูลท่ีมี และขอรบัรองว่าขอ้ความในสารสนเทศฉบบันีถู้กตอ้ง ครบถว้น ตรงต่อ

ความเป็นจริง ไม่มีขอ้มูลท่ีอาจทาํใหบุ้คคลอ่ืนสาํคญัผิดในสาระสาํคญั และมิไดมี้การปกปิดขอ้มลูท่ี

เป็นสาระสาํคญัซึ่งควรแจง้ 

3. รายงานความเห็นของผู้เชี่ยวชาญอิสระ 

ไมมี่ 

4. ประมาณการทางการเงินในปีปัจจุบัน (ถ้ามี) โดยระบุถึงข้อสมมติฐานทางการค้า เศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรม และสอบทานตัวเลขโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและความเห็นของที่ปรึกษา

ทางการเงนิอิสระว่าประมาณการผลการดาํเนินงานได้จัดทาํขึน้โดยความระมัดระวัง 

ไมมี่ 

5. คดหีรือข้อเรียกร้องทีม่ีสาระสาํคัญซึ่งอยู่ระหว่างดาํเนินการ 

ไมมี่ 

6. ผลประโยชนห์รือรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทฯ กับกรรมการ ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ถือ

หุ้นท้ังทางตรงหรือทางอ้อมตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป 

รายการระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้ทัง้ทางตรงหรือ

ทางออ้มตัง้แตร่อ้ยละ 10 ขึน้ไป ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 มีดงัตอ่ไปนี ้

 

บุคคล/นิติบุคคล 

ที่อาจมีความขดัแยง้ 

และลักษณะความสัมพนัธ ์

ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ 

(ล้านบาท) ความจาํเป็นและความ

สมเหตุสมผลของรายการ 31 ธ.ค. 63 31 มี.ค. 64 

บริษัท ซีพี ออลล ์จาํกัด 

(มหาชน) (“ซีพี ออลล”์) 

ลักษณะความสัมพนัธ ์

1. รายได้จากการขาย

สินค้าและบริการ 

14.6 6.2 รายการธุรกิจปกต/ิสนบัสนนุ

ธุรกิจปกติ1) 

2. ลูกหนีก้ารค้า 1.1 3.6 รายการธุรกิจปกติ/สนบัสนนุ

ธุรกิจปกติ1) 
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ซีพี ออลล ์เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่

ของบรษัิทฯ โดยถือหุน้ในบรษัิทฯ 

ทางตรงและทางออ้มในสดัส่วน 

รอ้ยละ 93.08 ของหุน้ทัง้หมด 
 

 

3. ค่าการใช้บริการ  

บริษัทฯ ได้ชําระค่าการ

ใชบ้ริการซอฟตแ์วร ์และ

สิ ท ธิ ใ น เ ค รื่ อ ง ห ม า ย

ก า ร ค้า  เ ค รื่ อ ง ห ม า ย

บรกิารใหแ้ก่ ซีพี ออลล ์ 

175.6 46.1 สาํหรบัรายการการใช้บริการ

ซ อ ฟ ต์ แ ว ร์ แ ล ะ สิ ท ธิ ใ น

เ ค รื่ อ ง ห ม า ย ก า ร ค้ า 

เ ค รื่ อ ง ห ม า ย บ ริ ก า ร จ า ก  

ซี พี  ออลล์ นั้น  เ ป็นการรับ

ค ว า ม ช่ ว ย เ ห ลื อ ท า ง ด้า น

เทคนิค เพ่ือดาํเนินธุรกิจหลกั

ของบริษัทฯ ซึ่ งรวมถึงการ

บนัทึกรายการขายสินคา้ การ

บัน ทึ ก ก า ร รับ สิ น ค้า  ก า ร

เคลื่ อนไหวของสินค้าและ

ระบบข้อมูลลูกค้าของสาขา

ข อ ง บ ริ ษั ท ฯ  โ ด ย บ ริ ษั ท ฯ 

สามารถใชซ้อฟตแ์วรด์งักลา่ว

ทําข้อมูลของสาขาใหม่และ

ขอ้มลูรวมของทกุสาขาได ้โดย

ตน้ทนุการใชซ้อฟตแ์วรต์ ํ่ากวา่

ก า ร พัฒ น า ซ อ ฟ ต์แ ว ร์เ อ ง 

น อ ก จ า กนี ้ บ ริ ษั ท ฯ  ได้รับ

อนุญาตจากซีพี ออลล ์ใหใ้ช้

เ ค รื่ อ ง ห ม า ย ก า ร ค้ า 

เ ค รื่ อ ง ห ม า ย บ ริ ก า ร  ซึ่ ง

ค ร อ บ ค ลุ ม ถึ ง ก า ร ใ ช้

เครื่องหมายการค้า “Makro” 

“aro” เป็นต้น ในการดําเนิน

ธุรกิจ โดยใช้รูปแบบร้านค้า 

การจัดเรียงสินคา้ รวมทัง้การ

บริหารธุรกิจ และเมื่อมีการ

พฒันารูปแบบรา้นคา้ใหม่ของ 

“Makro”  ในประเทศต่าง  ๆ 

บริษัทฯ จะได้รับความรูแ้ละ

เทคนิคในการดําเนินธุรกิจท่ี

ส่งผลถึงประสิทธิภาพในการ
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4. เจ้าหนี้อืน่  

บริษัทฯ ได้รับอนุญาต

จ า ก ซี พี  อ อ ลล์ ใ ห้ใช้

โ ป ร แ ก ร ม ซ อ ฟ แ ว ร์  

เ ค รื่ อ ง ห ม า ย ก า ร ค้า 

เครื่องหมายบริการ ซึ่ง

ค ร อ บ ค ลุม ถึ ง ก า ร ใ ช้

เ ค รื่ อ ง ห ม า ย ก า ร ค้า 

“Makro” “aro” เป็นตน้  

96.6 57.3 ดาํเนินธุรกิจ โดยการใชบ้รกิาร

ซ อ ฟ ต์ แ ว ร์ แ ล ะ สิ ท ธิ ใ น

เ ค รื่ อ ง ห ม า ย ก า ร ค้ า 

เครื่องหมายบริการถือเป็น

รายการธุรกิจปกติ/สนับสนุน

ธุรกิจปกติ1) 

5. ลูกหนี้อืน่ 0.2 0.2 รายการธุรกิจปกติ/สนบัสนนุ

ธุรกิจปกติ1) 

บริษัท ซีพีแรม จาํกดั  

(“ซพีีแรม”) 

ลักษณะความสัมพนัธ์ 

ซีพีแรม เป็นบริษัทย่อยของซีพี 

ออลล ์ โดยซีพี ออลล ์ถือหุน้ใน 

ซีพีแรม ในสดัสว่นรอ้ยละ 99.99 

ของหุน้ทัง้หมด 

 

1. รายได้จากการขาย

สินค้าและบริการ 

12.1 3.9 รายการธุรกิจปกติ/สนบัสนนุ

ธุรกิจปกติ1) 

2. ลูกหนีก้ารค้า 0.7 1.6 รายการธุรกิจปกติ/สนบัสนนุ

ธุรกิจปกติ1) 

3. ค่าใช้จ่ายซือ้สนิค้า 293.2 65.0 รายการธุรกิจปกติ/สนบัสนนุ

ธุรกิจปกติ1) 

4. เจ้าหนี้การค้า 69.2 59.4 รายการธุรกิจปกติ/สนบัสนนุ

ธุรกิจปกติ1) 

บริษัท โกซอฟท ์(ประเทศไทย) 

จาํกัด (“โกซอฟท”์) 

ลักษณะความสัมพนัธ ์

โกซอฟท ์เป็นบริษัทย่อยของซีพี 

ออลล ์ โดยซีพี ออลล ์ถือหุน้ใน 

โก ซ อ ฟ ท์  ใ น สัด ส่ว น ร้อ ย ละ 

99.99 ของหุน้ทัง้หมด 

1. ค่าใช้จ่ายซือ้

สินทรัพยถ์าวรและ 

สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย

ได้ซือ้รายการสินทรพัย์

ถาวรและสินทรพัยไ์ม่มี

ตวัตน ซึ่งไดแ้ก่ อปุกรณ์

ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ แ ล ะ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

จากโกซอฟท ์

109.9 0.7 รายการธุรกิจปกติ/สนบัสนนุ

ธุรกิจปกติ1) 

2. ค่าการใช้บริการ 121.8 26.6 รายการธุรกิจปกติ/สนบัสนนุ

ธุรกิจปกติ1) 

3. เจ้าหนี้อืน่  52.7 37.4 รายการธุรกิจปกติ/สนบัสนนุ

ธุรกิจปกติ1) 

4. ลูกหนี้อืน่  3.8 30.9 รายการธุรกิจปกติ/สนบัสนนุ

ธุรกิจปกติ1) 
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บริษัท ซีพี รีเทลลิงค ์จาํกัด                  

(“รีเทลลิงค”์) 

ลักษณะความสัมพนัธ ์

บริษัท ซีพี รีเทลลิงค ์จาํกดัเป็น

บริษัทย่อยของ ซีพี ออลล ์โดย 

ซีพี ออลล ์ถือหุน้ในรเีทลลงิค ์ใน

สัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุ้น

ทัง้หมด 

1. รายได้จากการขาย

สินค้าและบริการ 

59.5 12.0 รายการธุรกิจปกติ/สนบัสนนุ

ธุรกิจปกติ1) 

2. ลูกหนีก้ารค้า 1.2 1.4 รายการธุรกิจปกติ/สนบัสนนุ

ธุรกิจปกติ1) 

3. ค่าใช้จ่ายซือ้สนิค้า 1.4 0.4 รายการธุรกิจปกติ/สนบัสนนุ

ธุรกิจปกติ1) 

4. เจ้าหนี้การค้า 0.4 0.2 รายการธุรกิจปกติ/สนบัสนนุ

ธุรกิจปกติ1) 

5. ค่าใช้จ่ายซือ้

สินทรัพยถ์าวรและ 

สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน 

0.2 - รายการธุรกิจปกติ/สนบัสนนุ

ธุรกิจปกติ1) 

6. เจ้าหนี้อืน่ 0.1 - รายการธุรกิจปกติ/สนบัสนนุ

ธุรกิจปกติ1) 

7. ลูกหนี้อืน่ 1.8 0.6 รายการธุรกิจปกติ/สนบัสนนุ

ธุรกิจปกติ1) 

บริษัท เจริญโภคภณัฑอ์าหาร 

จาํกัด (มหาชน) 

(“เจริญโภคภณัฑอ์าหาร”) 

ลักษณะความสัมพนัธ ์

เจริญโภคภัณฑ์อาหาร มีเครือ

เจริญโภคภณัฑ ์เป็นผูถื้อหุน้ราย

ใหญ่ โดยถือหุ้นทางตรงและ

ทางออ้มในสดัสว่นรอ้ยละ 53.88 

ของหุน้ทัง้หมด 

1. รายได้จากการขาย

สินค้าและบริการ 

43.1 10.2 รายการธุรกิจปกติ/สนบัสนนุ

ธุรกิจปกติ1) 

2. ลูกหนีก้ารค้า 5.8 5.8 รายการธุรกิจปกติ/สนบัสนนุ

ธุรกิจปกติ1) 

3. ค่าใช้จ่ายซือ้สนิค้า 354.1 81.4 รายการธุรกิจปกติ/สนบัสนนุ

ธุรกิจปกติ1) 

4. เจ้าหนี้การค้า 24.8 16.5 รายการธุรกิจปกติ/สนบัสนนุ

ธุรกิจปกติ1) 

บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิง้ 

จาํกัด (“ซีพีเอฟ เทรดดิง้”) 

ลักษณะความสัมพนัธ ์

ซีพีเอฟ เทรดดิง้ เป็นบริษัทย่อย

ของเจริญโภคภัณฑอ์าหาร โดย 

เจริญโภคภัณฑอ์าหารถือหุน้ใน 

ซี พี เอฟ เทรดดิ ้ง  ในสัดส่ว น 

รอ้ยละ 99.97 ของหุน้ทัง้หมด  

1. รายได้จากการขาย

สินค้าและบริการ 

41.4 9.2 รายการธุรกิจปกติ/สนบัสนนุ

ธุรกิจปกติ1) 

2. ลูกหนีก้ารค้า 3.3 2.9 รายการธุรกิจปกติ/สนบัสนนุ

ธุรกิจปกติ1) 

3. ค่าใช้จ่ายซือ้สนิค้า 12,607.9 3,175.9 รายการธุรกิจปกติ/สนบัสนนุ

ธุรกิจปกติ1) 

4. เจ้าหนี้การค้า 1,695.6 1,483.3 รายการธุรกิจปกติ/สนบัสนนุ

ธุรกิจปกติ1) 

5. ค่าการใช้บริการ 56.4 14.7 รายการธุรกิจปกติ/สนบัสนนุ

ธุรกิจปกติ1) 

6. เจ้าหนี้อืน่ 12.5 12.1 รายการธุรกิจปกติ/สนบัสนนุ

ธุรกิจปกติ1) 
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บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) 

จาํกัด (มหาชน)  

(“ซพีีเอฟ (ประเทศไทย)”) 

ลักษณะความสัมพนัธ ์

ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) เป็นบรษัิท

ย่อยของเจริญโภคภัณฑอ์าหาร 

โดยเจรญิโภคภณัฑอ์าหารถือหุน้

ในซี พี เอฟ (ประเทศไทย) ใน

สัดส่วนร้อยละ 99.98 ของหุ้น

ทัง้หมด 

1. รายได้จากการขาย

สินค้าและบริการ 

218.5 59.7 รายการธุรกิจปกติ/สนบัสนนุ

ธุรกิจปกติ1) 

2. ลูกหนีก้ารค้า 28.8 31.4 รายการธุรกิจปกติ/สนบัสนนุ

ธุรกิจปกติ1) 

3. ค่าใช้จ่ายซือ้สนิค้า 14.7 6.2 รายการธุรกิจปกติ/สนบัสนนุ

ธุรกิจปกติ1) 

4. เจ้าหนี้การค้า 4.7 6.5 รายการธุรกิจปกติ/สนบัสนนุ

ธุรกิจปกติ1) 

บริษัท ซีพ-ีเมจิ จาํกดั  

(“ซีพี-เมจิ”) 

ลักษณะความสัมพนัธ ์

ซีพี-เมจิ เป็นกิจการท่ีควบคุม

ร่ ว ม กัน ข อ ง เ จ ริญ โภค ภัณ ฑ์

อาหาร  โดย เจริญโภคภัณฑ์

อาหาร ถือหุ้นในซี พี - เมจิ  ใน

สัดส่วนร้อยละ 59.99 ของหุ้น

ทัง้หมด   

1. รายได้จากการขาย

สินค้าและบริการ 

6.8 1.7 รายการธุรกิจปกติ/สนบัสนนุ

ธุรกิจปกติ1) 

2. ลูกหนีก้ารค้า 0.6 0.4 รายการธุรกิจปกติ/สนบัสนนุ

ธุรกิจปกติ1) 

3. ค่าใช้จ่ายซือ้สนิค้า 479.3 117.6 รายการธุรกิจปกติ/สนบัสนนุ

ธุรกิจปกติ1) 

4. เจ้าหนี้การค้า 77.8 77.1 รายการธุรกิจปกติ/สนบัสนนุ

ธุรกิจปกติ1) 

บริษัท ซี.พี. ฟู้ดสโตร ์จาํกดั  

(“ซี.พี. ฟู้ดสโตร”์) 

ลักษณะความสัมพนัธ ์

ซี.พี. ฟูด้สโตร ์มีผูท่ี้เก่ียวขอ้งของ

กลุม่ครอบครวัเจียรวนนทเ์ป็น 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

1. รายได้จากการขาย

สินค้าและบริการ 
39.1 7.7 รายการธุรกิจปกติ/สนบัสนนุ

ธุรกิจปกติ1) 
2. ค่าใช้จ่ายซือ้สนิค้า 550.4 104.6 รายการธุรกิจปกติ/สนบัสนนุ

ธุรกิจปกติ1) 
3. เจ้าหนี้การค้า 95.9 89.0 รายการธุรกิจปกติ/สนบัสนนุ

ธุรกิจปกติ1) 

บริษัท ซี.พี. คอนซูเมอร ์

โพรดักส ์จาํกดั  

(“ซี.พี. คอนซเูมอรโ์พรดกัส”์) 

ลักษณะความสัมพนัธ ์

ซี.พี. คอนซูเมอรโ์พรดกัส ์มีผูท่ี้

เก่ียวขอ้งของเครอืเจรญิโภคภณัฑ์

เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่      

1. รายได้จากการขาย

สินค้าและบริการ 

18.3 7.2 รายการธุรกิจปกติ/สนบัสนนุ

ธุรกิจปกติ1) 

2. ค่าใช้จ่ายซือ้สนิค้า  141.1 24.6 รายการธุรกิจปกติ/สนบัสนนุ

ธุรกิจปกติ1) 

3. เจ้าหนี้การค้า 34.7 18.9 รายการธุรกิจปกติ/สนบัสนนุ

ธุรกิจปกติ1) 

บริษัท เพอรเ์ฟค คอมพาเนียน 

กรุ๊ป จาํกัด  

(“เพอรเ์ฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป”) 

ลักษณะความสัมพนัธ ์

1. รายได้จากการขาย

สินค้าและบริการ 

25.9 7.6 รายการธุรกิจปกติ/สนบัสนนุ

ธุรกิจปกต1) 

2. ลูกหนีก้ารค้า 1.3 1.7 รายการธุรกิจปกติ/สนบัสนนุ

ธุรกิจปกต1) 
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เพอรเ์ฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป มี

เครือเจริญโภคภณัฑเ์ป็นผูถื้อหุน้

รายใหญ่   
 

3. ค่าใช้จ่ายซือ้สนิค้า 304.3 69.5 รายการธุรกิจปกติ/สนบัสนนุ

ธุรกิจปกติ1) 

4. เจ้าหนี้การค้า 52.7 48.2 รายการธุรกิจปกติ/สนบัสนนุ

ธุรกิจปกติ1) 

บริษัท ฟรีวิลล ์โซลชูั่นส ์จาํกดั                            

(“ฟรีวิลล ์โซลูชั่นส”์) 

ลักษณะความสัมพนัธ ์

ฟรีวิลล ์โซลูชั่นส ์มีผูท่ี้เก่ียวขอ้ง

ของเครือเจริญโภคภัณฑ์เป็น 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่  

1. ค่าใช้จ่ายซือ้

สินทรัพยถ์าวร และ

สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ไดซ้ือ้สินทรพัยไ์มม่ีตวัตน  

ซึ่ ง ไ ด้ แ ก่  โ ป ร แ ก ร ม

คอมพิวเตอรจ์ากฟรีวิลล ์

โซลชูั่นส ์

10.5 - รายการธุรกิจปกติ/สนบัสนนุ

ธุรกิจปกติ1) 

2. ค่าการใช้บริการ 13.2 2.5 รายการธุรกิจปกติ/สนบัสนนุ

ธุรกิจปกติ1) 

3. เจ้าหนี้อืน่  2.3 2.9 รายการธุรกิจปกติ/สนบัสนนุ

ธุรกิจปกติ1) 

บริษัท ทรู อนิเตอรเ์น็ต คอร์

ปอเรชั่น จาํกดั 

(“ทรู อินเตอรเ์น็ต คอรป์อเรชั่น”)  

ลักษณะความสัมพนัธ ์

ทรู อินเตอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น  

เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ทรู 

คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)  

ซึ่งมีเครือเจริญโภคภัณฑ์เป็น 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

1. ค่าการใช้บริการ 74.6 22.0 รายการธุรกิจปกติ/สนบัสนนุ

ธุรกิจปกติ1) 

2. เจ้าหนี้อืน่ 18.6 19.4 รายการธุรกิจปกติ/สนบัสนนุ

ธุรกิจปกติ1) 

บริษัท ทรู ดสิทริบวิชั่น 

แอนด ์เซลส ์จาํกดั 

(“ทรู ดิสทริบิวชั่น แอนด ์เซลส”์) 

ลักษณะความสัมพนัธ ์

ทรู ดิสทรบิิวชั่น แอนด ์เซลส ์เป็น

บริษัทย่อยของบริษัท ทรู คอร์

ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ซึ่งมี

เครือเจริญโภคภณัฑเ์ป็นผูถื้อหุน้

รายใหญ่  

1. รายได้จากการขาย

สินค้าและบริการ 

7.6 1.6 รายการธุรกิจปกติ/สนบัสนนุ

ธุรกิจปกติ1) 

2. ค่าการใช้บริการ 1.1 2.7 รายการธุรกิจปกติ/สนบัสนนุ

ธุรกิจปกติ1) 

3. เจ้าหนี้อืน่ - 0.9 รายการธุรกิจปกติ/สนบัสนนุ

ธุรกิจปกติ1) 

4. ลูกหนี้อืน่ 0.4 0.2 รายการธุรกิจปกติ/สนบัสนนุ

ธุรกิจปกติ1) 

บริษัท ทรู ลีสซิ่ง จาํกดั 

(“ทรู ลีสซิ่ง”) 

1. ค่าการใช้บริการ 59.5 18.8 รายการธุรกิจปกติ/สนบัสนนุ

ธุรกิจปกติ1) 
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หมายเหต:ุ 

1) ความจาํเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการธุรกิจปกติ/สนบัสนนุธุรกิจปกติ 

i) รายไดจ้ากการขายสินคา้และบริการ : ราคาขายสินคา้และบริการ และเง่ือนไขการชาํระเงินเป็นไปตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขปกติ

ทางธุรกิจเปรยีบเทียบกบัรายการขายสินคา้และบรกิารใหก้บับรษัิทอ่ืนที่ไมเ่ก่ียวขอ้งกนั และเป็นไปตามราคาตลาด 

ii) คา่ใชจ้า่ยซือ้สินคา้ เจา้หนีก้ารคา้ และเจา้หนีอ่ื้น : ราคาซือ้สินคา้และเง่ือนไขการชาํระเงินเป็นไปตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขปกติทาง

ธุรกิจเปรยีบเทียบกบัรายการซือ้สินคา้จากบรษัิทอ่ืนที่ไมเ่ก่ียวขอ้งกนั และเป็นไปตามราคาตลาด 

iii) ค่าการใชบ้ริการ : ค่าการใชบ้ริการและเง่ือนไขการชาํระเงินเป็นไปตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขปกติทางธุรกิจเปรียบเทียบกับคา่การ

ใชบ้รกิารกบับรษัิทอ่ืนที่ไมเ่ก่ียวขอ้งกนั และเป็นไปตามราคาตลาด 

iv) ค่าใชจ้่ายซือ้สินทรพัยถ์าวร  และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน : ราคาซือ้สินทรพัยถ์าวร  และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน เป็นไปตามขอ้กาํหนดและ

เง่ือนไขปกติทางธุรกิจเปรียบเทียบกับรายการซือ้สินทรพัยถ์าวร  และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนกับบริษัทอ่ืนที่ไม่เก่ียวขอ้งกนั และเป็นไป

ตามราคาตลาด 

ลักษณะความสัมพนัธ ์

ทรู ลสีซิ่ง มีบรษัิท เครอืเจรญิโภค

ภณัฑ ์จาํกดั และบตุรนายธนินท ์

เจียรวนนท ์เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่  

2. เจ้าหนี้อืน่  24.1 16.5 รายการธุรกิจปกติ/สนบัสนนุ

ธุรกิจปกติ1) 

บริษัทอืน่ๆ ในกลุ่มบริษัท 

ซีพี ออลล ์

1. รายได้จากการขาย

สินค้าและบริการ 

260.6 48.3 รายการธุรกิจปกติ/สนบัสนนุ

ธุรกิจปกติ1) 

2. ลูกหนีก้ารค้า 22.1 23.0 รายการธุรกิจปกติ/สนบัสนนุ

ธุรกิจปกติ1) 

3. ค่าใช้จ่ายซือ้สนิค้า 990.6 410.4 รายการธุรกิจปกติ/สนบัสนนุ

ธุรกิจปกติ1) 

4. เจ้าหนี้การค้า 113.7 153.0 รายการธุรกิจปกติ/สนบัสนนุ

ธุรกิจปกติ1) 

5. ค่าการใช้บริการ 157.9 50.6 รายการธุรกิจปกติ/สนบัสนนุ

ธุรกิจปกติ1) 

6. เจ้าหนี้อืน่  97.1 69.7 รายการธุรกิจปกติ/สนบัสนนุ

ธุรกิจปกติ1) 

7. ลูกหนี้อืน่ 1.5 0.9 รายการธุรกิจปกติ/สนบัสนนุ

ธุรกิจปกติ1) 


