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คณะกรรมการการแข ่งข ันทางการค ้า โดยกรรมการเส ียงข ้างมาก ได ้ม ีมติ
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563อนุญาตให้บริษัท ซี.พี. รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด และบริษัท โลตัสส์
สโตรส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (ชื่อเดิม บริษัท เทสโก้ สโตร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด) ด าเนินการรวมธุรกิจ
ตามมาตรา 51 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 พร้อมทั้งก าหนด
ระยะเวลาและเงื่อนไขให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องปฏิบัติตาม จ านวน 7 ข้อ ตามค าสั่ง กขค. ที่ 93/2563

ในการตรวจสอบการปฏิบัติตามค าสั่ง กขค. ดังกล่าว ส านักงานคณะกรรมการ
การแข่งขันทางการค้า (ส านักงาน กขค.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการตรวจสอบและ
ติดตามการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าได้ก าหนดไว้อย่า งเคร่งครัด 
และมีแนวทางในการก ากับดูแลที่เข้มงวด เพื่อให้การแข่งขันเป็นไปอย่างเสรีและเป็นธรรม 

ในการนี้ ส านักงาน กขค. จึงขอเผยแพร่ “รายงานผลการตรวจสอบและติดตาม 
กรณีการรวมธุรกิจระหว่าง CP และ LOTUS’S ตามค าสั่ง กขค. ที่ 93/2563 ประจ าปี 2564” ฉบับนี้
ต่อสาธารณชน เพื่อแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสของการท าหน้าที่ก ากับดูแลการปฏิบัติตามเงื่อนไข
ของส านักงาน กขค.
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ตามค าสั่งคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ที่ 93/2563 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563
คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า โดยกรรมการเสียงข้างมากมีมติอนุญาตให้รวมธุรกิจระหว่า ง
บร ิษ ัท ซ ี .พี .  ร ี เทล ด ีเวลลอปเม ้นท์  จ  าก ัด และบร ิษ ัท โลตัสส ์ สโตรส ์ (ประเทศไทย )  จ  าก ัด 
(ชื่อเดิม บริษัท เทสโก้ สโตร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด) โดยก าหนดระยะเวลาและเงื่อนไขให้ผู้ประกอบธุรกิจ
ที่ได้รับอนุญาตให้รวมธุรกิจปฏิบัติ จ านวน 7 ข้อ ดังนี้

1 ห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาตให้รวมธุรกิจและผู้ประกอบธุรกิจที่มีสถานะเสมือนเป็น
หน่วยธุรกิจเดียวกัน กระท าการรวมธุรกิจกับผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นในตลาดร้านค้าปลีกค้าส่ง
สมัยใหม่สินค้าอุปโภคบริโภค เป็นระยะเวลา 3 ปี ทั้งนี้ ไม่รวมถึงตลาดอีคอมเมิร์ซ (E-Commerce)

ให้บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จ ากัด เพิ่มสัดส่วน
ของยอดขายสินค้าที่มาจากผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ประกอบด้วย
กลุ่มสินค้าเกษตร สินค้าเกษตรชุมชน สินค้าชุมชน สินค้าวิสาหกิจชุมชนหรือผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 
(OTOP) และกลุ่มสินค้าอื่น ๆ ของร้านเซเว่น อเีลฟเว่น และ เทสโก้ สโตร์ส รวมกันทุกรูปแบบ ในอัตรา
เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี เป็นระยะเวลา 5 ปี ทั้งนี ้ ให้ใช้หลักเกณฑ์
ผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ตามความในกฎหมายว่าด้วยการก าหนด
ลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

2

ห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาตให้รวมธุรกิจและผู้ประกอบธุรกิจที่มีสถานะเสมือนเป็น
หน่วยธุรกิจเดียวกันในตลาดร้านค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่สินค้าอุปโภคบริโภค ใช้ข้ อมูลร่วมกัน
หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการตลาดที่เกี่ยวข้องกับผู้ผลิตและผู้จัดจ าหน่ายสินค้าหรือวัตถุดิบ 
โดยให้ถือว่าเป็นความลับทางการค้า

3

ให้บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จ ากัด คงไว้ซึ่งเงื่อนไขของสัญญาและข้อตกลงระหว่าง
ผู ้ผลิตและผู ้จ ัดจ าหน่ายสินค้าหรือวัตถุดิบรายเดิม ที ่ ได้มี การท าสัญญาหรือข้อตกลงไว้ 
เป็นระยะเวลา 2 ปี เว้นแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญาที่เป็นคุณหรือเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ผลิตและผู้จัดจ าหน่ายสินค้าหรือวัตถุดิบรายเดิม และต้องได้รับการยินยอมจากผู้ผลิตและ
ผู้จัดจ าหน่ายสนิค้าหรอืวัตถุดิบน้ัน ๆ ด้วย

4

ค าสั่ง กขค. ที่ 93/2563
ค าสั่ง กขค.
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5 ให้บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จ ากัด สนับสนุน
ผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ตามความในกฎหมายว่าด้วยการก าหนด
ลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจเพิ่มขึ้น 
ด้วยการก าหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อการค้า (Credit Term) เป็นระยะเวลา 30 – 45 วัน นับจาก
วันที่ยื่นเอกสารเรียกเก็บเงิน เป็นระยะเวลา 3 ปี จ าแนกเป็น

5.1) กลุ่มสินค้าเกษตร สินค้าเกษตรชุมชน สินค้าชุมชน สินค้าวิสาหกิจชุมชนหรือ
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น (OTOP) ภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน และ

5.2) กลุ่มสินค้าอื่น ๆ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 45 วัน 
ทั้งนี้ กรณีข้อก าหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อเดิมที่มีผลใช้บังคับก่อนคณะกรรมการการแข่งขัน
ทางการค้าออกค าสั่งนี้ มีระยะเวลาการให้สินเชื่อน้อยกว่าที่คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
ก าหนดให้ใช้ข้อก าหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อเดิม หรือกรณีที่มีกฎหมายก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ 
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

ให้บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จ ากัด รายงาน
ผลการประกอบธุรกิจ ภายใต้การด าเนินการตามก าหนดระยะเวลาและเงื ่อนไขที ่ ได้รับจาก
คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เป็นรายไตรมาสหรือในระยะเวลาที่ก าหนด ตามแบบที่
ส านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าก าหนด เป็นระยะเวลา 3 ปี

6

ให้ผู ้ประกอบธุรกิจที ่ ได ้ร ับอนุญาตรวมธุรกิจและผู ้ประกอบธุรกิจที ่มีสถานะเสมื อนเป็น
หน่วยธุรกิจเดียวกันในตลาดร้านค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่สินค้าอุปโภคบริโภค ก าหนดมาตรฐาน
ในการปฏิบัติทางการค้าที ่ดี (Code of Conduct) เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน และถือปฏิบั ติ
ตามมาตรฐานดังกล่าว ตลอดจนประกาศคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เรื ่อง แนวทาง
พิจารณาการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบธุรกิจค้าส่งค้าปลีกกับผู้ผลิตหรือ
ผู้จ าหน่าย พ.ศ. 2562 อย่างเคร่งครัดและต้องไม่กระท าการที่เป็นข้อห้ามของผู้ประกอบธุรกิจ
ซึ่งมีอ านาจเหนือตลาดตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560

7

ทั้งนี้ ส านักงาน กขค. มีหน้าที่ในการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติตามเงื่อนไขทั้ง 7 ข้อ
ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด 

ค าสั่ง กขค.
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“ ห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาตให้รวมธุรกิจและผู้ประกอบธุรกิจที่มีสถานะเสมือนเป็นหน่วยธุรกิจ
เดียวกัน กระท าการรวมธุรกิจกับผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นในตลาดร้านค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่สินค้าอุปโภค
บริโภค เป็นระยะเวลา 3 ปี ทั้งนี้ ไม่รวมถึงตลาดอีคอมเมิร์ซ (E-Commerce) ”

เงื่อนไขขอ้ที่ 1

เหตุผลของการก าหนดเงื่อนไข
1. เพื่อป้องกันการกระจุกตัวเพิ่มข้ึนในตลาดค้าปลีกค้าส่งที่จะเป็นอุปสรรคต่อการแข่งขันในตลาด 
2. เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในตลาดค้าปลีกค้าส่งสามารถปรับตัวได้ในการประกอบธุรกิจ 

ตลอดจนผู้บริโภคมีโอกาสในการเลือกซื้อขายสินค้าได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ปร ะกอบธุรกิจ
รายใหม่ (New Entrants) สามารถเข้าสู่ตลาดและด าเนินกิจการได้อย่างมั่นคง

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ป้องกันและติดตามสภาพการกระจุกตัวของตลาดค้าปลีกค้าส่ง
2. ผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในตลาดค้าปลีกค้าส่งมีโอกาสปรับตัวในการประกอบธุรกิจ ตลอดจนผู้บริโภค

ส่วนรวมมีโอกาสในการเลือกซื้อขายสินค้าได้อย่างเหมาะสม ผู้ประกอบธุรกิจในตลาดร้านค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่
สินค้าอุปโภคบริโภครายใหม่ (New Entrants) มีจ านวนเพิ่มขึ้น เพื่อน าไปสู่การแข่งขันทางการค้าที่เพิ่มขึ้น

การรายงาน
ส านักงาน กขค. ก าหนดให้ผู้ได้รับอนุญาตรายงานข้อมูล ดังต่อไปนี้
1. ให้รายงานการปฏิบัติตามก าหนดระยะเวลาและเงื่อนไขประกอบการอนุญาตรวมธุรกิจข้อ 1 ซึ่งก าหนดว่า 

“ห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาตให้รวมธุรกิจและผู้ประกอบธุรกิจที่มีสถานะเสมือนเป็นหน่วยธุรกิจ
เดียวกัน กระท าการรวมธุรกิจกับผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นในตลาดร้านค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่ สินค้าอุปโภค
บริโภค เป็นระยะเวลา 3 ปี ทั้งนี้ ไม่รวมถึงตลาดอีคอมเมิร์ซ (E-Commerce)”

2. ให้รายงานการซื้อหุ้นหรือสินทรัพย์ของผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาตให้รวมธุรกิจและผู้ ประกอบธุรกิจ
ที่มีสถานะเสมือนเป็นหน่วยธุรกิจเดียวกันจากผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นในตลาดร้านค้าปลีกค้ าส่งสมัยใหม่
สินค ้าอุปโภคบริโภค ไม่รวมถึงตลาดอีคอมเมิร ์ซ (E-Commerce) โดยต้องรายงานภายใน 15 วัน 
เมื่อเข้าหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

- การเข้าซื้อหุ้นหรือได้มาซึ่งหุ้น ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือหลักทรัพย์อื่นที่อาจแปลงสภาพแห่งสิทธิเป็นหุ้นได้ 
ณ สิ้นวันใดวันหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไปของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ประกอบธุรกิจรายอื่ นที่อยู่ภายใต้บังคับ
ของกฎหมายว่าด้วยตลาดหลักทรัพย์

- การเข้าซื้อหุ้นหรือได้มาซ่ึงหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ณ สิ้นวันใดวันหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 30 ขึ้นไปของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของผู้ประกอบธุรกิจรายอ่ืนที่อยู่นอกเหนือบังคับของกฎหมายว่าด้วยตลาดหลักทรัพย์

- การเข้าซื้อสินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจตามปกติของผู้ประกอบธุรกิจอื่น ตั้งแต่ร้อยละ 30 ขึ้นไปของมูลค่าสินทรัพย์
ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจตามปกติทั้งหมดตามรอบปีบัญชีที่ผ่านมาของผู้ประกอบธุรกิจรายอ่ืนนั้น 
ทั้งนี้ มูลค่าของสินทรัพย์ที่เข้าซ้ือจะพิจารณาจากมูลค่าทางบัญชี ณ วันที่ตกลงซ้ือหรือเข้าซ้ือแล้วแต่กรณี

ผลการตรวจสอบและตดิตาม
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การตรวจสอบ

1 .  ตรวจสอบรายงานการ เ ข้ าซื้ อหุ้ นห รือสินทรัพย์  ( เ ฉพาะ ในปร ะ เทศ )
ส านักงาน กขค. ตรวจสอบรายงานการซื้อหุ้นหรือสินทรัพย์ของ CP และ LOTUS’S รวมถึงผู้ประกอบธุรกิจ

ที่มีสถานะเสมือนเป็นหน่วยธุรกิจเดียวกัน (Single Economic Entity) แต่ละราย โดยหากจะมีการเข้าซื้อหุ้นหรือ
สินทรัพย์ที ่เข้าใกล้เกณฑ์การรวมธุรกิจ ตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้า จะต้องมีหน้าที ่ในการแจ้ง
ต่อส านักงาน กขค. ภายใน 15 วัน

2 .  ติดตาม ข่าวสารการซื้ อหุ้ น แล ะสิ นทรัพย์
ติดตามข้อมูลการซื้อหุ้นหรือสินทรัพย์ จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ 
- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
- กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
- แหล่งข่าวทั่วไป 
- ข้อมูลการร้องเรียนมายังส านักงาน กขค.

3 .  ตรวจสอบการ เปลี่ ยน แปลงผู้ ถื อหุ้ น ของทุ กบริษั ท ในกรมพัฒนาธุ รกิ จการค้ า
ตรวจสอบและติดตามรายชื่อผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัท รวมถึงเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ถือหุ้นของ

บริษัทในหมวดธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับตลาดร้านค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่สินค้าอุปโภคบริโภค โดยเชื่อมต่อข้อมูล
จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ผลการตรวจสอบ

ส านักงาน กขค. ตรวจสอบพบว่า 
1. ผู้ได้รับอนุญาตรวมธุรกิจได้มีหนังสือยืนยันการปฏิบัติตามก าหนดระยะเวลาและเง่ือนไขข้อที่ 1
2. ผู้ได้รับอนุญาตรวมธุรกิจไม่มีการซื้อหุ้นหรือสินทรัพย์ (เฉพาะในประเทศ) ถึงเกณฑ์ที่

ส านักงาน กขค. ก าหนด

ผลการตรวจสอบและตดิตาม
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เหตุผลของการก าหนดเงื่อนไข
1. เพื่อส่งเสริมการประกอบธุรกิจของ SMEs ให้มีช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น และส่งเสริมให้ SMEs 

เกิดการพัฒนาคุณภาพสินค้า และเชื่อมโยงเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจขนาดใหญ่ผ่าน CP และ LOTUS’S 
2. เพื่อป้องกันผลกระทบจากการรุกคืบในแนวดิ่งอันเป็นผลจากการรวมธุรกิจที่อาจจะมีผลต่อโอกาส ในการ

เจริญเติบโตของ SMEs และขีดความสามารถในการแข่งขัน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. SMEs ได้รับการส่งเสริมให้สามารถเพิ่มยอดขายสินค้าผ่านช่องทางของ CP และ LOTUS’S ได้ไม่น้อยกว่า

ที่เง่ือนไขก าหนด และเป็นฐานการขยายตัวของ SMEs จากประโยชน์ที่ได้รับจากการเจริญเติบโตของภาคค้าปลีกค้าส่ง
2. SMEs รายใหม่ได้รับโอกาสทางการค้าในการประกอบธุรกิจร่วมกับผู้ประกอบธุรกิจรายใหญ่ในตลาดค้าปลีกค้าส่ง 

ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาศักยภาพด้านต่าง ๆ
3. ข้อมูลที่ได้รับสามารถน าไปใช้ในการต่อยอดเพื่อการส่งเสริมและพัฒนา SMEs (โดยเฉพาะกลุ่ม SMEs ที่มี

การขยายตัวในอัตราที่น้อยกว่าร้อยละ 10) โดยการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง เช่น 
ส านักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นต้น

การรายงาน
ส านักงาน กขค. ก าหนดให้ผู้ได้รับอนุญาตรายงานข้อมูล ดังต่อไปนี้
1. ให้รายงานแผนการด าเนินงานในการเพิ่มสัดส่วนของยอดขายสินค้าที่มาจากผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม (SMEs) 
2. ให้รายงานข้อมูลของผู้ผลิตและผู้จ าหน่ายสินค้าหรือวัตถุดิบที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

(SMEs) และยอดซื้อสินค้าของแต่ละราย
3. ให้รายงานข้อมูลของผู้ผลิตและผู้จัดจ าหน่ายสินค้าหรือวัตถุดิบที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจรายใหญ่ โดยระบุหมวดสินค้า 

“  ให้บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จ ากัด เพิ่มสัดส่วนของ
ยอดขายสินค้าที่มาจากผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ประกอบด้วย กลุ่มสินค้าเกษตร 
สินค้าเกษตรชุมชน สินค้าชุมชน สินค้าวิสาหกิจชุมชนหรือผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น (OTOP) และกลุ่มสินค้าอื่น ๆ 
ของร้านเซเว่น อีเลฟเว่น และเทสโก้ สโตร์ส รวมกันทุกรูปแบบ ในอัตราเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 ต่อปี เป็นระยะเวลา 5 ปี ทั้งนี้ ให้ใช้หลักเกณฑ์ผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
ตามความในกฎหมายว่าด้วยการก าหนดลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  ” 

เงื่อนไขขอ้ที่ 2
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1. พิจารณา สถานะ SMEs ที่เป็นคู่ค้าของ CP และ LOTUS’S โดยใช้เกณฑ์ที่ก าหนดในกฎกระทรวง ก าหนด
ลักษณะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2562

2. พิจารณาเฉพาะ SMEs ที่ไม่เป็น บริษัทในเครอืของธรุกจิขนาดใหญ ่รวมถงึบรษิทัในเครอืเดยีวกันกบั CP และ 
LOTUS’S หรือเป็นบริษัทสาขาหรือตัวแทนจากต่างประเทศ

3. พิจารณาเฉพาะ SMEs ที่ไม่เป็น ภาครัฐ (มหาวิทยาลัย มูลนิธิ โครงการหลวง รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน 
หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ)

4. พิจารณา ยอดขายสนิคา้ทีม่าจาก SMEs ในกลุ่มดังกล่าว (ตามลักษณะที่ก าหนดในข้อ 1-3) จ าแนกออกเป็น
กลุ่มสินค้าเกษตร สินค้าเกษตรชุมชน สินค้าชุมชน สินค้าวิสาหกิจชุมชนหรือผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น (OTOP) และ
กลุ่มสินค้าอ่ืน ๆ 

การตรวจสอบ

ภาพรวมของ SMEs ปี 2564

ในปี 2564 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ณ ราคาปีปัจจุบัน มีมูลค่า 16.2 ล้านล้านบาท โดย GDP SMEs
มีมูลค่า 5.6 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ  34.6 ของ GDP ของประเทศ ทั้งนี้ โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 ( พ.ศ. 2566 - 2570) ได้ก าหนดเป้าหมายไว้ที่สัดส่วนร้อยละ 40 ภายในปี 2570
แสดงให้เห็นว่า SMEs มีบทบาทส าคัญต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม ทั ้งในภาค
การบริการ การค้าปลีกค้าส่ง และการผลิต

34.6%

65.4%

SMEs

วิสาหกิจขนาดใหญ่ 
และอื่น ๆ 

โครงสร้าง GDP ของประเทศ
มูลค่า GDP ของประเทศ

มูลค่า GDP SMEs

ล้านล้านบาท

ล้านล้านบาท

5.6

16.2
ภาคการผลิต

ภาคการบริการ

42.7%

32.6%

ภาคการค้าปลีกค้าส่ง

21.1%

สัดส่วนของ GDP SMEs

ผู้ประกอบธรุกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม (Small and Medium Enterprises : SMEs) 
มีลักษณะดังต่อไปนี้

ที่มา : ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 

กิจการผลติ
รายได้ ไม่เกิน

ล้านบาท/ปี

500
การจ้างงาน ไม่เกิน

คน

200

กิจการใหบ้รกิาร กิจการคา้สง่ หรือกจิการค้าปลกี 
รายได้ ไม่เกิน

ล้านบาท/ปี

300
การจ้างงาน ไม่เกิน

คน

100
ที่มา : กฎกระทรวง ก าหนดลักษณะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2562
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3%
10%

87%

2%
11%

87%

สินค้าวิสาหกิจชุมชน/
OTOP

สินค้าเกษตร/
สินค้าเกษตรชุมชน

สินค้าอื่นๆ

365

510

CP LOTUS

ปี 2563
875 ราย

ปี 2564
872 ราย

จ านวน non-SMEs 
ที่เป็นคู่ค้ากับ CP และ LOTUS’S 

3 ราย

968

1,300

CP LOTUS'S

ปี 2564
2,268 ราย

จ านวน SMEs 
ที่เป็นคู่ค้ากับ CP และ LOTUS’S 

892
1,083

CP LOTUS'S

ปี 2563
1,975 ราย

293 ราย

ผู้ ได้รับอนุญาตรวมธุรกิจเพิ ่มยอดขายสินค้าที ่มาจาก SMEs
ได้มากกว่าร้อยละ 10 จากปี 2563 ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อที่ 2

2563 2564
CP LOTUS'S

26,898 ลบ.
29,818 ลบ.

10.86%
ยอดขายสินค้าท่ีมาจาก SMEs

ที่มา: ค านวณโดย TCCT จากข้อมูลบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซสิเทม จ ากัด

ผลการตรวจสอบ

ในปี 2564 จ านวน SMEs ที่เป็นคู่ค้ากับ CP และ LOTUS’S มีจ านวน
รวมทั้งสิ้น 2,268 ราย ซ่ึงมีจ านวน SMEs เพิ่มขึ้นถึง 293 ราย ในขณะที่ จ านวน 
non-SMEs มีจ านวนลดลง 3 ราย

ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาตให้รวมธุรกิจมีการเพิ่มของยอดขาย
สินค้าที่มาจาก SMEs ปี 2564 ในอัตรามากกว่าร้อยละ 10 ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไข
ประกอบการอนุญาตรวมธุรกิจข้างต้น แต่ยอดซ้ือสินค้าที่มาจาก non - SMEsลดลง
จากปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 5.4 โดยยอดขายสินค้าที่มาจาก SMEs ประกอบด้วย 
สินค้าวิสาหกิจชุมชน/OTOP (เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.12)กลุ่มสินค้าเกษตร/สินค้าเกษตร
ชุมชน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 37.56) และกลุ่มสินค้าอื่น ๆ (เพิ่มข้ึนร้อยละ 6.40) 

จากข้อมูลข้างต้น แสดงให้เห็นว่า การก าหนดเงื่อนไขของ กขค. มีส่วนช่วย
ส่งเสริม SMEs ในการเพิ่มยอดขายสินค้าของ SMEs ผ่านช่องทางของ CP และ 
LOTUS’S เพื่อปกป้องให้ SMEs ซึ่งเป็นฐานการค้าและการผลิตที่ส าคัญของไทย
ได้รับประโยชน์ในทางธุรกิจภายหลังการควบรวมธุรกิจ สามารถช่วยส่งเสริม 
SMEs ในกลุ่มคู่ค้ารายเดิมและรายใหม่ของ CP และ LOTUS’S แม้ภายใต้สภาวะ
ตลาดที่ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
ซ่ึงส่งผลกระทบต่อภาคการค้าปลีกและค้าส่งเป็นอย่างมาก

ยอดขายสินค้าท่ีมาจาก SMEs แยกตามกลุ่มสินค้า ปี 2564

1%
18%

81%

1%
25%

74%

สินค้าวิสาหกิจชุมชน/
OTOP

สินค้าเกษตร/
สินค้าเกษตรชุมชน

สินค้าอื่นๆ

46.9%

37.6%

เปลี่ยนแปลงจากปี 2563

0.2%

21.82%

4.5%

12.1%

เปลี่ยนแปลงจากปี 2563

7

ผลการตรวจสอบและตดิตาม

370

502

CP LOTUS



ส านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

รายงานผลการตรวจสอบและติดตาม กรณีการรวมธุรกิจระหว่าง CP และ LOTUS’S
ประจ าปี 2564

เหตุผลของการก าหนดเงื่อนไข

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

การรายงาน

1. CP และ LOTUS’S ไม่สามารถเพิ่มอ านาจต่อรองกับคู่ค้าอย่างไม่เป็นธรรม จากการใช้หรือแลกเปลี่ยนข้อมูล
ทางการค้าระหว่างกัน

2. ข้อมูลของคู่ค้ายังคงได้รับการคุ้มครองให้เป็นข้อมูลความลับทางการค้า โดยที่ข้อมูลการค้ าขายกับ CP 
และ LOTUS’S จะต้องไม่ถูกเปิดเผยระหว่างกัน เพื่อน าไปสู่การใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางการค้าดั งกล่าว
อย่างไม่เป็นธรรม

1. CP และ LOTUS’S อาจมีการใช้หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการค้าร่วมกันหลังการรวมธุรกิจ เพื่อสร้างอ านาจ
ต่อรองที่เหนือกว่าคู่ค้าของตน โดยที่ข้อมูลดังกล่าวอาจเป็น ราคาขายส่ง ปริมาณการขาย โปรโมชั่ น หรือ
เงื ่อนไขพิเศษแนบท้ายสัญญา ซึ่งถือเป็นข้อมูลที่มีความอ่อนไหวต่อการแข่งขัน (Commercially Sensitive
Information) และการแลกเปลี่ยนข้อมูลดังกล่าวระหว่างกันอาจท าให้คู่ค้าได้รับผลกระทบได้

2. CP และ LOTUS’S พึงด าเนินการให้มีระบบการจ ากัดการใช้ข้อมูลภายใน (Information Barriers) ระหว่าง
CP และ LOTUS’S เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามหน้าที่การเก็บรักษาความลับภายใต้เงื่อนไขที่ตกลงกับคู่ค้า
ทางธุรกิจ และข้อก าหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรักษาความลับของเง่ือนไขทางการค้า

ส านักงาน กขค. ก าหนดให้ผู้ได้รับอนุญาต รายงานข้อมูลดังต่อไปนี้
1. ให้รายงานการปฏิบัติตามก าหนดระยะเวลาและเงื่อนไขประกอบการอนุญาตรวมธุรกิจข้อ 3 ซึ่งก าหนดว่า 

“ห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาตให้รวมธุรกิจและผู้ประกอบธุรกิจที่มีสถานะเสมือนเป็นหน่วยธุรกิจ
เดียวกันในตลาดร้านค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่สินค้าอุปโภคบริโภค ใช้ข้อมูลร่วมกันหรือแลกเปลี่ยนข้อมูล
ด้านการตลาดที่เกี่ยวข้องกับผู้ผลิตและผู้จ าหน่ายสินค้าหรือวัตถุดิบ โดยให้ถือว่าเป็นความลับทางการค้า” 

2. ให้รายงานการวางแผนและจัดท าระบบการบริหารจัดการข้อมูลด้านการตลาดฯ ของคู่ค้า โดยที่ทั้ง 2 บริษัท
ต้องแยกเป็นอิสระจากกัน รวมถึงจ ากัดการเข้าถึงและการใช้งานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคู่ค้า ของผู้บริหารและ
พนักงาน 

“ ห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาตให้รวมธุรกิจและผู้ประกอบธุรกิจที่มีสถานะเสมือนเป็นหน่วยธุรกิจ
เดียวกันในตลาดร้านค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่สินค้าอุปโภคบริโภค ใช้ข้อมูลร่วมกันหรือแลกเปลี่ยนข้อมูล
ด้านการตลาดที่เกี่ยวข้องกับผู้ผลิตและผู้จัดจ าหน่ายสินค้าหรือวัตถุดิบ โดยให้ถือว่าเป็นความลับทางการค้า ”

เงื่อนไขขอ้ที่ 3

8

ผลการตรวจสอบและตดิตาม



ส านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

รายงานผลการตรวจสอบและติดตาม กรณีการรวมธุรกิจระหว่าง CP และ LOTUS’S
ประจ าปี 2564

การตรวจสอบ
1 . ก ากั บดู แล แล ะ ติดตามการด า เ นิ นการของบริ ษั ทที่ เ กี่ ย วข้อ งอย่ า ง เคร่ งค รัด  

ส านักงาน กขค. ได้ด าเนินการก ากับดูแลและติดตามเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลความลับทางการค้าของคู่ค้าตามเงื่อนไขข้อที่ 3 โดยเฉพาะ
กรณีการโอนกิจการทั้งหมดของ LOTUS’S ให้กับ MAKRO โดยส านักงาน กขค. ได้ให้รายงานแผนการป้องกันการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน
ซ่ึงต้องเป็นไปตามเงื่อนไข พร้อมทั้งก าชับให้บริษัทต้องปฏิบัติตามแผนดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

2 .  ประชาสั มพันธ์ แล ะ เพิ่ มช่ อ งทางร้อ ง เ รียน
ส านักงาน กขค. ได้ประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียนให้คู่ค้าทราบ รวมถึงเพิ่มช่องทางร้องเรียนให้คู่ค้าร้องเรียนได้สะดวกเพิ่มข้ึน ในกรณีที่คู่ค้าได้รับ
ความไม่เป็นธรรมอันเกิดจากการที่ CP และ LOTUS’S รวมถึง MAKRO ได้ใช้หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการตลาดระหว่างกันในการต่อรองกับคู่ค้า

3 .  ก าหนดหน้ าที่ ใ ห้ บ ริษั ท ต้องรั กษาความลับของคู่ ค้ า
ส านักงาน กขค. ได้ก าหนดแนวทางในการเก็บรักษาข้อมูลความลบัทางการค้าของคู่ค้า ของแต่ละบริษัทที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามพ.ร.บ. การแข่งขัน
ทางการค้า พ.ศ. 2560 และเงื่อนไขของ กขค. (93/2563) รวมถึงก าชับให้ทบทวนการปฏิบัตงิานอย่างเคร่งครัด โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) การจัดให้มีระเบียบว่าด้วยการสื่อสารภายในองค์กรและการฝึกอบรมพนักงานในการใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคู่ค้าของแต่ละฝ่าย และมีบทลงโทษ
2) การวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) แยกแต่ละบริษัท โดยต้องมีการระบุตัวตนและป้องกันการเข้าถึงข้อมูลจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง
3) การตรวจสอบการเข้าถึง การใช้ และการแลกเปลี่ยนข้อมูลภายในองคก์ร โดยมีคณะกรรมการหรือหน่วยงานในการตรวจสอบการด าเนินการ

ผลการตรวจสอบ
ส านักงาน กขค. ตรวจสอบแล้ว ยังไม่พบการใช้ข้อมูลรว่มกันหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการตลาดที่เกี่ยวข้องกับผู้ผลิตและผูจ้ดั
จ าหน่ายสินค้าหรือวัตถุดิบ รวมทั้งยังไม่มีเรื่องร้องเรียนจากคู่ค้า ทั้งนี้ ส านักงาน กขค. จะด าเนินการติดตามและตรวจสอบต่อไป

กรรมการบริหาร

พนักงาน

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

หน่วยงานเฉพาะ
ก ากับการปฏิบัติงาน

(ตามท่ีกฎหมายก าหนด)

IT System

คณะกรรมการตรวจสอบ 
(Audit Committee)

พนักงาน ปฏิบัติตามข้อบงัคับของบริษทั กฎหมายที่เกี่ยวข้องและเง่ือนไขของ กขค. ในการรักษาข้อมูล
ความลับทางการค้าของคู่ค้า รวมถึงหมั่นทบทวนแนวปฏิบัติของบริษัทอยา่งสม า่เสมอ

IT Systemจัดท าระบบจ ากัดการเข้าถึง การใช้งานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคู่ค้า โดยควบคุมสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล
และสิทธิในการเข้าท ารายการของพนกังานแตล่ะฝ่าย  และเน้นความเป็นอิสระแยกออกจากกัน  (ITSeparate policy)

ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท ตรวจสอบและประเมินระบบภายในเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการใช้ข้อมูล
ร่วมกัน และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบไปด้วย กรรมการอิสระ ตามคุณสมบัติของ ก .ล.ต. และ ตลท. 
ซึ่งท าหน้าที่ตรวจสอบการประกอบธุรกิจของบริษัทให้มีธรรมาภิบาลทางการค้าที่ดี จะต้องก าหนด
แผนการตรวจสอบเพิ่มเติมเป็นการเฉพาะในการก ากับดูแลการประกอบธุรกิจให้เป็นไปตาม พ .ร.บ.
การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 และเงื่อนไขของ กขค. (93/2563) นอกจากนี้ ต้องมีหน้าที่ในการ
ตรวจสอบและพิจารณาการร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการตลาดของคู่ค้า 
และรายงานต่อส านักงาน กขค. ให้ทราบพร้อมกันด้วย

ผู้บริหารของบริษัท ปฏิบัติตามข้อบังคับบริษัท กฎหมายที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขของ กขค. ในการรักษา
ข้อมูลความลับทางการค้าของบริษัท และแยกเป็นอิสระออกจากกัน

หน่วยงานเฉพาะของบริษัท ท าหน้าที่ก ากับดูแลการปฎิบัติงานภายในองค์กรให้เป็นไปตามกฎหมายที่่
เกี่ยวข้องและเง่ือนไขของ กขค. รวมถึงจัดให้มีคณะท างานร่วม (Joint Committee) ระหว่างบริษัท เพื่อท าหน้าที่
จัดท าแนวทาง ข้อก าหนด และข้อแนะน าส าหรับการปฏิบัติงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลระหว่างกัน

ก าหนดหน้าที่ในการเก็บรักษาข้อมูลความลับทางการค้าของคู่ค้า

2
1

9

ผลการตรวจสอบและตดิตาม

3

คณะกรรมการก ากับดูแล
ความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการฯ จัดท านโยบายการก ากับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการท างาน 
ให้สอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานภาครัฐ เช่น ก.ล.ต. รวมถึงเง่ือนไขของ กขค.



ส านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

รายงานผลการตรวจสอบและติดตาม กรณีการรวมธุรกิจระหว่าง CP และ LOTUS’S
ประจ าปี 2564

“ ให้บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จ ากัด คงไว้ซึ่งเงื่อนไขของสัญญาและข้อตกลงระหว่ างผู้ผลิตและ
ผู้จัดจ าหน่ายสินค้าหรือวัตถุดิบรายเดิม ที่ได้มีการท าสัญญาหรือข้อตกลงไว้ เป็นระย ะเวลา 2 ปี เว้นแต่
เป็นการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญาที่เป็นคุณหรือเป็นประโยชน์ต่อผู้ผลิตและผู้จัดจ า หน่ายสินค้าหรือ
วัตถุดิบรายเดิม และต้องได้รับการยินยอมจากผู้ผลิตและผู้จัดจ าหน่ายสินค้าหรือวัตถุดิบนั้น ๆ ด้วย ”

เงื่อนไขขอ้ที่ 4

เหตุผลของการก าหนดเงื่อนไข

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

การรายงาน

1. คู่ค้ารายเดิมของ LOTUS’S ได้รับการคุ้มครองให้สามารถด าเนินธุรกิจภายใต้เงื ่อนไขของสัญญาหรือ
ข้อตกลงเดิมได้ต่อไป ภายในช่วงระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่รวมธุรกิจเสร็จสิ้น

2. คู่ค้ารายเดิมมีระยะเวลาในการปรับตัวเพื่อเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงแนวนโยบายบริหาร ห รือ
การด าเนินการของ CP ที่เป็นเจ้าของ LOTUS’S ภายในช่วงระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่รวมธุรกิจเสร็จสิ้น

3. เปิดโอกาสให้มีการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขของสัญญาหรือข้อตกลง เฉพาะในกรณีท่ีเป็นประโยชน์ต่อคู่ค้ารายนั้น
เท่านั้น ซึ่งต้องได้รับการยินยอมจากคู่ค้ารายดังกล่าวด้วย

เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดการใช้อ านาจตลาดในแนวดิ่งจาก CP เนื่องจาก CP ได้กลายเป็นเจ้าของ 
LOTUS’S ภายหลังการรวมธุรกิจ ส่งผลให้ CP อาจใช้อ านาจตลาดดังกล่าวในการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขในสัญญา
หรือข้อตกลงระหว่างคู่ค้ารายเดิมของ LOTUS’S เป็นไปในทางที่เป็นโทษ หรือไม่เป็นประโยชน์ต่อคู่ค้ารายเดิม
ดังกล่าว รวมถึงอาจมีความเป็นไปได้ท่ีจะเปลี่ยนคู่ค้าของ LOTUS’S มาเป็นบริษัทในเครือของ CP แทน
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ส านักงาน กขค. ก าหนดให้ผู้ได้รับอนุญาตรายงานข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญา
หรือข้อตกลงของบริษัท เอก-ชัย ดีสทรบิิวชั่น ซิสเทม จ ากัด พร้อมเหตุผลประกอบการเปลี่ยนแปลง



ส านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

รายงานผลการตรวจสอบและติดตาม กรณีการรวมธุรกิจระหว่าง CP และ LOTUS’S
ประจ าปี 2564

การตรวจสอบ

1. ตรวจสอบขอ้มลูการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงที่เกิดขึ้นระหว่าง LOTUS’S กับ
คู่ค้ารายเดิม 

ส านักงาน กขค. ก าหนดให้ต้องไม่มีการเปลี ่ยนแปลงเงื ่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงกับคู่ค้ารายเดิม 
หรือกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าวต้องเป็นประโยชน์ต่อคู่ค้าและได้รับการยินยอมจากคู่ค้าเท่านั้น

2. ตรวจสอบขอ้มลูจากคู่คา้รายเดิมของ LOTUS’S เกี่ยวกบัการเปลี่ยนแปลงเงือ่นไขของสัญญาหรอื
ข้อตกลงที่เกิดขึ้น ในปี 2564

3. ประชาสัมพันธ์และเพิ่มช่องทางร้องเรียน
ส านักงาน กขค . ได้ประชาสัมพันธ ์ช ่องทางร้องเรียนให้ค ู ่ค ้ารายเดิมของ LOTUS’S ได้ร ับทราบ 

เพื ่อให ้ค ู ่ค ้า SMEs ได ้ร ับทราบสิทธ ิของตนเองในเร ื ่องการเปลี ่ยนแปลงเง ื ่อนไขฯ ก ับค ู ่ค ้ารายเดิ ม 
รวมถึงได้มีการเพิ่มช่องทางร้องเรียนให้สะดวกขึ้น

จากการตรวจสอบพบว่า ในปี 2564 สัญญาที ่ทาง 
LOTUS’S และคู่ค้ากระท าร่วมกัน มีการเปลี่ยนแปลง
รหัสสินค้า (Stock Keeping Unit : SKU) จ านวน
ทั้งสิ้น 37,425 SKU (จากคู่ค้า จ านวน 1,932 ราย) 
สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากเป็นสินค้าที่ขายตามช่วงเวลา
ที่ก าหนดหรือเฉพาะช่วงเทศกาลเท่านั้น จึงไม่มีการสั่ง
สินค้าต่อ (ร้อยละ 72.84) รองลงมา คือ เป็นสินค้า
ที่ไม่ได้สั่งซื้อกับคู่ค้าตามสิทธิในสัญญา (ร้อยละ 5.92) 
และเป็นสินค้าที่ทางคู่ค้าให้ท าการยกเลิกขาย และมีสินค้า
ตัวใหม่ทดแทน (ร้อยละ 5.88) ตามล าดับ อย่างไรก็ตาม
การเปลี่ยนแปลง SKU ดังกล่าวเป็นการกระท าภายใต้
เง่ือนไขของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ตกลงกันไว้แล้ว

ผลการตรวจสอบ
ส านักงาน กขค. ตรวจสอบแล้วพบว่า ยังไม่พบการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงที่ LOTUS’S 

ได้ท าไว้กับคู่ค้ารายเดิม ซึ่งผลการตรวจสอบจากการส ารวจข้อมูลเบื้องต้น ยังไม่พบการกระท าที่ เป็นการผิดเงื่อนไข
ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขฯ กับคู่ค้ารายเดิม และอยู่ระหว่างการด าเนินการตรวจสอบข้อมูลทั้งหมด

ด าเนินการเสร็จสิ้น
35%

อยู่ระหว่างด าเนินการ
65%

ผลการด าเนินการส ารวจ
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ที่มา: บริษัท เอก-ชัย ดสีทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากัด

ส านักงาน กขค. ได้ด าเนินการส ารวจข้อมูล
เบ ื ้ อ งต ้ นจ ากค ู ่ ค ้ า ร าย เ ด ิ ม  ของ  LOTUS’S
ซึ่งด าเนินการไปแล้วประมาณร้อยละ 35 ของจ านวน
คู่ค้ารายเดิมทั้งหมด โดยอยู่ระหว่างการด าเนินการ
ส ารวจข้อมูลทั้งหมด ร่วมกับสถาบันการศึกษาหรือ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการตรวจสอบเงื่อนไขฯ 
ทั้งหมดโดยละเอียด 

เหตุผลท่ีมีการเปลี่ยนแปลงจ านวน SKU กับคู่ค้า

เป็นสินค้าท่ีขายตามช่วงเวลา
ท่ีก าหนดหรือขายเฉพาะ
ช่วงเทศกาลเท่าน้ัน 

เป็นสินค้าท่ีไม่ได้สั่งซื้อ
กับคู่ค้าตามสิทธิในสัญญา

27,257 SKU
(72.84%)

2,215 SKU
(5.92%)

เป็นสินค้าท่ีทางคู่ค้าให้ท าการ
ยกเลิกขาย และมีสินค้าตัวใหม่ทดแทน 

2,202 SKU
(5.88%)

เกิดกับคู่คา  
จ  นวน SKU 

ท่ีมีก รเปลี่ยนแปลงส เหตุท่ี SKU เปลี่ยนแปลง

473
ราย

18 
ราย

270
ราย



ส านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

รายงานผลการตรวจสอบและติดตาม กรณีการรวมธุรกิจระหว่าง CP และ LOTUS’S
ประจ าปี 2564

“ ให้บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จ ากัด สนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ตามความในกฎหมายว่าด้วยการก าหนดลักษณะของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจเพิ่มขึ้น ด้วยการก าหนดร ะยะเวลา
การให้สินเชื่อการค้าเป็นระยะเวลา 30 – 45 วันนับจากวันที่ยื่นเอกสารเรียกเก็บเงิน เป็นระยะเวลา 3 ปี จ าแนกเป็น

5.1) กลุ่มสินค้าเกษตร สินค้าเกษตรชุมชน สินค้าชุมชน สินค้าวิสาหกิจชุมชนหรือผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 
(OTOP) ภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน และ

5.2) กลุ่มสินค้าอื่น ๆ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 45 วัน 
ทั้งนี้ กรณีข้อก าหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อเดิมที่มีผลใช้บังคับก่อนคณะกรรมการการแข่ งขันทางการค้า
ออกค าสั่งนี้มีระยะเวลาการให้สินเชื่อน้อยกว่าที่คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าก าหนดให้ใช้ข้อก าหนด
ระยะเวลาการให้สินเชื่อเดิม หรือกรณีที่มีกฎหมายก าหนดไว้เป็นการเฉพาะให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น ” 

เงื่อนไขขอ้ที่ 5

เหตุผลของการก าหนดเงื่อนไข

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

การรายงาน

1. SMEs ได้รับการคุ้มครองไม่ให้ CP และ LOTUS’S ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจขนาดใหญ่ ใช้อ านาจต่อรอง
ที่เหนือกว่าเพื่อขยายระยะเวลา Credit Term ให้ยาวนานขึ้น 

2. เพิ่มสภาพคล่องในการประกอบธุรกิจให้กับ SMEs

1. CP และ LOTUS’S ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจขนาดใหญ่ อาจใช้อ านาจต่อรองที่เหนือกว่าเพื่อขยายระยะเวลา
การให้สินเชื่อการค้า (Credit Term) ของผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่เป็นคู่ค้ากัน
ให้ยาวนานขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้ SMEs ขาดสภาพคล่องในการประกอบธุรกิจ เนื่องจากเป็นผู้ประกอบธุรกิจ
ที่มีข้อจ ากัดด้านเงินทุน ตลอดจนเงินสดส าหรับการใช้หมุนเวียนในกิจการมากที่สุด

2. สนับสนุนแนวนโยบายของรัฐ ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที ่เล็งเห็นความส าคัญของ SMEs ที่มีต่อ
การเจริญเติบโตของประเทศ 

ส านักงาน กขค. ก าหนดให้ผู้ ได้รับอนุญาตรายงานข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลของผู้ผลิตและผู้จัดจ าหน่ายสินค้าหรือ
วัตถุดิบที ่ เป ็นผู ้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เบ ื ้องต้น และการก าหนดระยะเวลา
ในการให้สินเชื่อการค้า (Credit Term) ภายหลังการรวมธุรกิจ
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ส านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

รายงานผลการตรวจสอบและติดตาม กรณีการรวมธุรกิจระหว่าง CP และ LOTUS’S
ประจ าปี 2564

การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

1. ตรวจสอบ Credit Term ของ CP และ LOTUS’S ที่ได้ตกลงกันไว้กับ SMEs 
ส านักงาน กขค. ได้ด าเนินการตรวจสอบ SMEs ที่เป็นคู่ค้ากับ CP และ LOTUS’S ในปี 2563 (ก่อนรวมธุรกิจ) 

มีจ านวน 892 ราย และ 1,083 ราย ตามล าดับ พบว่า มี SMEs ที่ได้รับการปรับ Credit Term ให้เป็นตามค าสั่ง กขค. 
จ านวน 566 ราย และ 1,075 ราย ตามล าดับ

ทั้งนี้ ในปี 2564 (หลังรวมธุรกิจ) CP และ LOTUS’S รายงานว่า SMEs ทั้งหมดที่เป็นคู่ค้า ได้รับ Credit Term  
ตามระยะเวลาที่ กขค. ก าหนดเรียบร้อยแล้ว

2. ส ารวจข้อมูลจาก SMEs เพื่อตรวจสอบระยะเวลา Credit Term ที่ตกลงไว้กับ CP และ LOTUS’S

3. ประชาสัมพันธ์และเพิ่มช่องทางร้องเรียน
ส านักงาน กขค. ได้ประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียนให้ SMEs ที่เป็นคู่ค้าของ CP และ LOTUS’S ได้รับทราบ 

เพื่อให้คู่ค้า SMEs ได้รับทราบสิทธิของตนเองในเรื่อง Credit Term รวมถึงได้มีการเพิ่มช่องทางร้องเรยีนให้สะดวกขึ้น

ส านักงาน กขค. ได้ด าเนินการส ารวจข้อมูล
เบ ื ้ องต ้นก ับ  SMEs ท ี ่ เป ็นค ู ่ค ้ าของ CP และ
LOTUS’S ในปี 2564 ซึ่งด าเนินการไปแล้วประมาณ
ร้อยละ 30 ของจ านวนคู ่ค ้า SMEs ที ่ เก ี ่ยวข้อง
ทั้งหมด โดยอยู่ระหว่างการด าเนินการส ารวจข้อมูล
ทั้งหมด ร่วมกับสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน ในการส ารวจข้อมูล Credit 
Term ทั้งหมดโดยละเอียด

ด าเนินการเสร็จสิ้น
30%

อยู่ระหว่างด าเนินการ
70%

ผลการด าเนินการส ารวจข้อมูล

ส านักงาน กขค. ตรวจสอบแล้วพบว่า ผู ้ ได้ร ับอนุญาตให้รวมธุรกิจได้รายงานข้อมูลของผู ้ผลิตแล ะ
ผู้จัดจ าหน่ายสินค้าหรือวัตถุดิบที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยก าหนดระยะเวลาในการ
ให้สินเชื่อ (Credit Term) ภายหลังการรวมธุรกิจ ตามระยะเวลาที่ กขค. ก าหนด ซึ่งผลการตรวจสอบจากการส ารวจ
ข้อมูลเบื้องต้น ยังไม่พบการกระท าที่เป็นการผิดเง่ือนไขในเรื่อง Credit Term ของ SMEs และอยู่ระหว่างการด าเนินการ
ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมด

13

ผลการตรวจสอบและตดิตาม

จ ำนวนSMEs ของ CP ทั้งหมด ในปี 2563

Credit Term 
เป็นไปตำมเงื่อนไขอยู่แล้ว

Credit Term 
ได้รับกำรปรับ หลังรวมธุรกิจ

892 ราย

566 ราย
63.5%

Credit Term 
เป็นไปตำมเงื่อนไขอยู่แล้ว

Credit Term 
ได้รับกำรปรับ หลังรวมธุรกิจ

1,083 ราย

1,075 ราย
99.3%

จ ำนวนSMEs ของ LOTUS’S ทั้งหมด ในปี 2563

326 ราย
36.5%

8 ราย
0.7%

ที่มา: บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากัด



ส านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

รายงานผลการตรวจสอบและติดตาม กรณีการรวมธุรกิจระหว่าง CP และ LOTUS’S
ประจ าปี 2564
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การรายงาน

“ ให ้บร ิษ ัท ซีพี  ออลล์ จ  าก ัด (มหาชน) และบริษ ัท เอก-ชัย ด ีสทร ิบ ิวช ั ่น ซิสเทม จ าก ัด รายงาน
ผลการประกอบธุรกิจ ภายใต้การด าเนินการตามก าหนดระยะเวลาและเงื่อนไขที่ได้รับจากคณะกรรมกา ร
การแข่งขันทางการค้า เป็นรายไตรมาสหรือในระยะเวลาที่ก าหนด ตามแบบที่ส านักงานคณะกรรมการ
การแข่งขันทางการค้าก าหนด เป็นระยะเวลา 3 ปี ” 

เงื่อนไขขอ้ที่ 6

เหตุผลของการก าหนดเงื่อนไข

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. เพื่อก ากับดูแลและติดตามการประกอบธุรกิจของ CP และ LOTUS’S 
2. เพื่อติดตาม ศึกษาและวิเคราะห์การกระจุกตัว และโอกาสการเข้าสู่ตลาดเชิงพื้นที่ในธุรกิจค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภค 
3. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบการประกอบธุรกิจของ CP และ LOTUS’S ในธุรกิจค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภค 

1. แนวทางและมาตรการก ากับดูแลการประกอบธุรกิจค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภค ที่เหมาะสมกับสภาพการค้า
การแข่งขันในปัจจุบัน และสัญญาณที่บ่งชี้แนวโน้มในอนาคต

2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการส่งเสริมการพัฒนาภาคการค้าปลีกของประเทศไทย และการก าหนดกรอบระเบียบ
กฎหมายที่จ าเป็นในการก ากับดูแลธุรกิจค้าปลีกโดยเฉพาะ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายเชิงนโยบายในการส่งเสริม
การกระจายโอกาสทางธุรกิจ และป้องกันไม่ให้โครงสร้างตลาดกระจุกตัวมากขึ้น 

ส านักงาน กขค. ก าหนดให้ผู้ได้รับอนุญาตรายงานข้อมูล ดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลสาขาทั้งหมด ของ CP และ LOTUS’S
2. ข้อมูลการขยายสาขา และยกเลิกสาขา ของ CP และ LOTUS’S 
3. ข้อมูลยอดขาย จ าแนกตามหมวดสินค้า ของ CP และ LOTUS’S

ผลการตรวจสอบและตดิตาม

ผลการตรวจสอบ

ส านักงาน กขค. ได้รับรายงานข้อมูลสาขาทั้งหมด ข้อมูลการขยายและยกเลิกสาขา  รวมทั้งข้อมูลยอดขาย 
จ าแนกตามหมวดสินค้า ของ CP และ LOTUS’S ครบถ้วนตามที่ก าหนด



ส านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

รายงานผลการตรวจสอบและติดตาม กรณีการรวมธุรกิจระหว่าง CP และ LOTUS’S
ประจ าปี 2564
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ผลการตรวจสอบและตดิตาม

7,229

5,585

4,428

2,024
1,049

อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย ญ่ีปุ่น เกาหลีใต้

11,712

1,595

1,016

1,054

480

116

12,432

1,681

1,256

1,008

600

104

13,134

1,887

1,351

928

800

106

2562 2563 2564

เปรียบเทียบประชากรต่อจ านวนร้านสะดวกซ้ือ

ที่มา: ค านวณโดย TCCT จากข้อมูล Euromonitor และ World bank ปี 2564 

4.2x2.1x

ธุรกิจค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะรูปแบบขนาดเล็กอย่างร้านสะดวกซื้อ ยังมีโอกาสเพิ่มจ านวนสาขาได้อีก 
สะท้อนจากสัดส่วนประชากรต่อ 1 ร้านสะดวกซื้อ โดยในปัจจุบันประเทศไทยมีสัดส่วนอยู่ 4,428 คน ต่อ 1 ร้านสะดวกซื้อ
ซึ่งมากกว่าประเทศเกาหลีใต้ 4.2 เท่า และมากกว่าประเทศญี่ปุ่น 2.1 เท่า สะท้อนถึงโอกาสในการขยายสาขาของร้านค้าปลีก
ขนาดเล็ก ตามการขยายตัวของเมือง (urbanization rate) และรายได้ต่อหัวที่สะท้อนก าลังซื้อของประชากรที่ยังมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น ตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ประกอบกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ต้องการความสะดวกรวดเร็วในการจับจ่ายใช้สอย

ที่มา: ค านวณโดย TCCT จากข้อมูล Euromonitor และวิจัยกรุงศรี

อัตราการขยายสาขา

อัตราการขยายสาขาในปี 2564

5.6%

12.3%

7.6%

-7.9%

33.3%

1.92%

จ านวนสาขา

ในปี 2564 7-Elevenมีการขยายสาขาจ านวน 702 สาขา จากปี 2563 หรือคิดเป็นอัตราการขยายสาขา ร้อยละ 5.6
ขณะที่ Lotus’s Go Fresh มีการขยายสาขาจ านวน 206 สาขา หรือคิดเป็นอัตราการขยาย ร้อยละ 12.3 ซึ่งเป็นการ
ขยายเพิ่มขึ้นภายหลังการรวมธุรกิจ ส าหรับการขยายสาขาของผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นในตลาดส่วนใหญ่มี การเพิ่ม
จ านวนสาขาในทิศทางเดียวกันกับ 7-Eleven และ LOTUS’S

6.6% 6.1%

5.6%1.3% 5.4%

12.3%

29.8%

23.6%

7.6%

-11.1%

-4.4%
-7.9%

45.5%

25.0%

33.3%

7-Eleven Lotus's Mini Big C Family Mart CJ Express

ส านักงาน กขค. ได้ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจ านวนสาขา สรุปได้ดังนี้

2562 2563 2564



ส านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

รายงานผลการตรวจสอบและติดตาม กรณีการรวมธุรกิจระหว่าง CP และ LOTUS’S
ประจ าปี 2564
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ผลการตรวจสอบและตดิตาม

แผนภาพจ านวนสาขา จ าแนกตามร้านค้า 7-Eleven และ Lotus’s Go Fresh

10 จังหวัดที่มีจ านวนสาขามากที่สุดของ 7-Eleven มีจ านวนสาขารวมกันเป็น 7,521 สาขา หรือคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 57 ของจ านวนสาขาทั้งหมดของ 7-Eleven ซึ่ง 10 จังหวัดเหล่านี้ มีจ านวนการขยายสาขารวมกันถึง 290 สาขา 
หรือคิดเป็นร้อยละ 32 ของจ านวนการขยายสาขาทั้งหมดของ 7-Eleven ส่วนจังหวัดที่เหลืออีก 67 จังหวัด มีจ านวนสาขา
รวมกันเป็น 5,613 สาขา หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 43

10 จังหวัดที่มีจ านวนสาขามากที่สุดของ Lotus’s Go Fresh มีจ านวนสาขารวมกันเป็น 1,056 สาขา หรือคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 56 ของจ านวนสาขาทั้งหมดของ Lotus’s Go Fresh ซึ่ง 10 จังหวัดเหล่านี้ มีจ านวนการขยายสาขารวมกัน
ถึง 93 สาขา หรือคิดเป็นร้อยละ 41 ของจ านวนการขยายสาขาทั ้งหมดของ Lotus’s Go Fresh ส่วนจังหวัดที ่เหลืออีก
67 จังหวัด มีจ านวนสาขารวมกันเป็น 831 สาขา หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 44

ส าหรับการพิจารณาการกระจุกตัวของจ านวนสาขา พบว่า อยู่ในกรุงเทพและปริมณฑล รวมถึงจังหวัดท่องเที่ยว
หรือจังหวัดใหญ่ ซึ่งส านักงาน กขค. จะมีการติดตามการขยายสาขาของร้านค้าปลีกทุกรายต่อไป

ที่มา: บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัท เอก-ชัย ดสีทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากัด

3,426

858
603 576 534

392 303 285 283 261
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89

72 63 63 63 60
42

0%

20%

40%
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80%

100%
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0
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100
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จังหวัดที่มีจ านวนสาขามากท่ีสุด 10 ล าดับแรก

TOP 10 รวมกันคิดเป็น  

57%
ของจ านวนสาขา 7-Eleven

TOP 10 รวมกันติดเป็น 

56%
ของจ านวนสาขา Lotus’s Go Fresh 

ที่มา: ค านวณโดย TCCT จากข้อมูลบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัท เอก-ชัย ดสีทริบิวชั่น ซิสเทม จ ากัด



ส านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

รายงานผลการตรวจสอบและติดตาม กรณีการรวมธุรกิจระหว่าง CP และ LOTUS’S
ประจ าปี 2564

ปี 2563 ปี 2564
food non-food
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ส านักงาน กขค. ได้ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลยอดขาย สรุปได้ดังนี้

จากข้อมูลโครงสร้างยอดขายสินค้าจะเห็นว่า ทั้ง 7-Eleven และ Lotus’s Go Fresh มีฐานรายได้ส่วนใหญ่
มาจากการขายสินค้าหมวดอาหาร  โดย 7-Eleven มีสัดส่วนยอดขายสินค้าอาหารพร้อมทานมากที่สุดอยู่ที่ประมาณ
ร้อยละ 38 ของยอดขายเฉพาะหมวดอาหาร รองลงมาคือ สินค้าอาหารแปรรูป ร้อยละ 36 และเครื่องดื่ม ร้อยละ 26
จะเห็นว่ารูปแบบการด าเนินธุรกิจของ 7-Eleven เน้นการขายสินค้าอาหารพร้อมทานเพิ่มขึ้น โดยมียอดขายสินค้าอาหาร
พร้อมทาน ปี 2564 เพิ่มข้ึนร้อยละ 4.2 ขณะที่ยอดขายสินค้าหมวดอาหารอ่ืน ๆ มีการปรับตัวลดลง 

ส าหรับ Lotus’s Go Fresh มีสัดส่วนยอดขายสินค้าอาหาร-เครื ่องบริโภคในชีวิตประจ าวันมากที ่สุด
อยู่ที่ประมาณร้อยละ 55 ของยอดขายเฉพาะหมวดอาหาร รองลงมาคือ สินค้าอาหารสด มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 45
แม้ว่ายอดขายสินค้าอาหาร-เครื่องบริโภคในชีวิตประจ าวันจะมีสัดส่วนมากที่สุด แต่ในปี 2564 สินค้าอาหารสด
มียอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 45.8 จะเห็นว่ารูปแบบการด าเนินธุรกิจของ Lotus’s Go Fresh เน้นการขายสินค้าอาหารสด
เพิ่มข้ึนภายหลังจากการรวมธุรกิจ ซึ่งเป็นการจ าหน่ายและเพิ่มยอดขายสินค้าอาหารสดของบริษัทเครือ CP

38%

26%

36%

สินค้าอาหารพร้อมทาน (Food services)

สินค้าอาหารแปรรูป (Processed Food)

เคร่ืองดื่ม (Beverages)

55%
45%

อาหาร – เครื่องบริโภคในชีวิตประจ าวัน (Grocery food)
อาหารสด (fresh food)

เปลี่ยนแปลง
จากปี 2563

อาหารพร้อมทาน

อาหารแปรรูป

เคร่ืองดื่ม

4.2%

9.9%

1.5%
เคร่ืองบริโภค
ในชีวิตประจ าวัน

อาหารรสด

เปลี่ยนแปลง
จากปี 2563

45.8%

1.8%

ผลการตรวจสอบและตดิตาม

299,437 ลบ.
288,967 ลบ.

42,410 ลบ.
44,970 ลบ. 6%

3.5% 

YoY

YoY

ปี 2563 ปี 2564
food non-food

29% 26%

71% 74%

39%
34%

61% 66%

ปี 2564ปี 2563

300,705 ลบ.

290,268 ลบ.

ปี 2564ปี 2563

172,632 ลบ.

168,619 ลบ.

รายได้จากการขายสินค้า
และการให้บริการ

3.4% 
YoY

2.3% 
YoY

ยอดขายร้านสะดวกซ้ือ สัดส่วนยอดขายเฉพาะหมวดอาหาร 

ที่มา: ค านวณโดย TCCT จากข้อมูลบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัท เอก-ชัย ดสีทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากัด



ส านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

รายงานผลการตรวจสอบและติดตาม กรณีการรวมธุรกิจระหว่าง CP และ LOTUS’S
ประจ าปี 2564
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ผลการตรวจสอบและตดิตาม

อัตราการเข้า-ออกตลาด (Entry and Exit Rate) ในหมวดธุรกิจร้านค้าปลีกค้าส่ง

ที่มา: ค านวณโดย TCCT จากข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

กิจกรรมการขายปลีกในร้านค้าทั่วไป (ปี 2564)

ก า รต ร ว จสอบอั ต ร า ก า ร เ ข้ า -ออกตล า ด ( E n t r y  a n d  E x i t  R a t e )
• พิจารณาจ านวนผู้ประกอบธุรกิจในหมวดธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับตลาดร้านค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่สินค้าอุปโภคบริโภคว่ามีอัตราการเข้าสู่ตลาด 

(Entry Rate) และอัตราการออกจากตลาด (Exit Rate) มากน้อยเพียงใด เพื่อตรวจสอบสภาพการแข่งขันในตลาดร้านค้าปลีกค้าส่ง
• ใช้ข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคลต่อ DBD ณ สิ้นปี 2564 ในหมวดธุรกิจ 46 การขายส่ง และหมวดธุรกิจ 47 การขายปลีก โดยพจิารณาเป็น

รายกิจกรรม 5 หลัก จ านวนทั้งสิ้น 190 ข้อมูล ซ่ึงแต่ละจุดในแผนภาพแสดงค่าอัตราการเข้าสู่ตลาด (Entry Rate) และค่าอัตราการออกจากตลาด 
(Exit Rate) โดยที่แกนตั้งแสดง Entry Rate และแกนนอนแสดง Exit Rate ซึ่งมีเส้น 45o ก ากับไว้เพื่อแสดงถึงจุดที่ Entry Rate = Exit Rate 
และจุดที่อยู่เหนือเส้น 45o แสดงว่ากิจกรรมนั้นมีอัตราการเข้าตลาดมากกว่าอัตราการออกตลาด ส่วนจุดที่อยู่ใต้เส้น 45o แสดงว่ากิจกรรมนั้น
มีอัตราการเข้าตลาดน้อยกว่าอัตราการออกตลาด

กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม

ภาพรวมผลประกอบการของผู้ประกอบธุรกิจในหมวดธุรกิจรา้นค้าปลีกค้าส่ง

Entry Exit

ก า รต ร ว จสอบผลป ร ะ ก อบก า ร ข อ งผู้ ป ร ะ ก อบธุ ร กิ จ
• พิจารณาผลการประกอบธุรกิจในภาพรวม ของผู้ประกอบธุรกิจในหมวดธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับตลาดร้านค้าปลีกค้าส่งสมยัใหม่สินค้าอุปโภค

บริโภคว่ามีสถานะทางการเงินเป็นอย่างไร เพื่อประกอบการตรวจสอบสภาพการแข่งขันในตลาดร้านค้าปลีกค้าส่ง
• โดยพิจารณาว่า นิติบุคคลในหมวด 46-47 การค้าส่งค้าปลีก นิติบุคคลที่มีก าไรและนิติบุคคลที่ขาดทุนมีจ านวนและสดัสว่นเท่าใด

47111 ซเูปอร์มาร์เก็ต 8%       3%
47112      ดิสเคาท์สโตร์/ 10%      4%

ซูเปอร์เซ็นเตอร์/ไฮเปอร์มาร์เกต็
47113      ร้านสะดวกซื้อ/มินิมาร์ท 9%       1%
47114      ร้านขายของช า 8%       2%
47190      การขายปลีกสินค้าอ่ืนๆ 20%      3%

ในร้านค้าทั่วไป

• จากแผนภาพ พบว่า กิจกรรมส่วนใหญ่ในหมวดธุรกิจค้าปลีกค้าส่งอยู ่เหนือเส้น 45o กล่าวคือ มีอัตราการเข้าสู ่ตลาดมากกว่า
อัตราการออกจากตลาด แสดงให้เห็นถึงการขยายตัวและโอกาสในการแข่งขันของตลาดค้าปลีกค้าส่ง จากการที่มีผู้ประกอบธุรกิ จรายใหม่
เข้าสู่ตลาดสูงกว่าที่ผู้ประกอบธุรกิจรายเดิมออกจากตลาด นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาค่า Entry and Exit Rate ในกิจกรรมการขายปลีก
ในร้านค้าทั ่วไป จากตาราง พบว่า ในหมวดธุรกิจร้านค้าปลีกค้าส่ง อย่างซู เปอร์มาร์เก็ต (47111) ไฮเปอร์มาร์เก็ต (47112) และ
ร้านสะดวกซ้ือ (47113) มีอัตราการเข้าสู่ตลาดมากกว่าอัตราการออกตลาด

• แสดงให้เห็นว่า ในปี 2564 การขยายตัวและโอกาสของผู้ประกอบธุรกิจร้านค้าปลีกค้าส่งเป็นไปในทิศทางที ่ดีขึ ้น เนื่องจากมีแนวโน้ม
ที่ผู้ประกอบธุรกิจรายใหม่เข้าสู่ตลาดเพิ่มมากขึ้น

จ านวนนิติบุคคลทั้งหมด
ในหมวด 46-47

ที่มา: ค านวณโดย TCCT จากข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

• จากแผนภาพ มีจ านวนนิติบุคคลหมวดธุรกิจ 46-47 จ านวนทั้งสิ้น 
186,648 ราย โดยจ าแนกเป็นนิติบุคคลที่มีก าไร 111,791 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 60 และนิติบุคคลที่ขาดทุน 73,324 ราย คิดเป็นร้อยละ 39

• แสดงให้เห็นว่า ในปี 2564 มีผู้ประกอบธุรกิจที่มีผลประกอบการขาดทุน
อยู่ส่วนหนึ่ง สะท้อนความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบธุรกิจ
ในตลาดค้าปลีกค้าสง่ ซ่ึงต้องมีนโยบายที่ช่วยกระตุ้นใหม้ีจ านวน
ผู้ประกอบธุรกิจที่มีศักยภาพ (Potential Competitor) เพิ่มขึ้น
เพื่อให้การแข่งขันในตลาดค้าปลีกค้าส่งเพิ่มขึ้นในอนาคต 

(100%)
186,648

(39%)
73,324

(60%)
111,791

จ านวนนิติบุคคลที่ขาดทุนจ านวนนิติบุคคลที่มีก าไร

หมายเหตุ: นิติบุคคลท่ีก าไรเป็นศูนย์หรือยื่นงบแบบไม่มีรายได้และรายจ่าย จ านวน 1,533 นิติบุคคล (1%)

ค่าเฉลี่ย Entry Rate ปี 2564 : 9%
ค่าเฉลี่ย Exit Rate ปี 2564 : 3%



ส านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

รายงานผลการตรวจสอบและติดตาม กรณีการรวมธุรกิจระหว่าง CP และ LOTUS’S
ประจ าปี 2564

“ ให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาตรวมธุรกิจและผู้ประกอบธุรกิจที่มีสถานะเสมือนเป็นหน่วยธุรกิจเดียวกัน
ในตลาดร้านค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่สินค้าอุปโภคบริโภค ก าหนดมาตรฐานในการปฏิบัติทางการค้ าที่ดี
เพื ่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน และถือปฏิบัติตามมาตรฐานดังกล่าว ตลอดจนประกาศคณะกรรมการ
การแข่งขันทางการค้า เรื่อง แนวทางพิจารณาการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมระหว่างผู้ปร ะกอบธุรกิจ
ค้าส่งค้าปลีกกับผู้ผลิตหรือผู้จ าหน่าย พ .ศ. 2562 อย่างเคร่งครัดและต้องไม่กระท าการที่ เป็นข้อห้ามของ
ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอ านาจเหนือตลาดตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 ”

เงื่อนไขขอ้ที่ 7

เหตุผลของการก าหนดเงื่อนไข

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

การรายงาน

1. CP และ LOTUS’S รวมถึง MAKRO ซึ ่งเป็นผู ้ประกอบธุรกิจในตลาดค้าปลีกค้าส่ง พึงด าเนินกิจการ
โดยมีจริยธรรมทางการค้าในการประกอบธุรกิจ โดยควรก าหนดกฎกติกาในรูปแบบของมาตรฐานในการปฏิบัติ
ทางการค้าที่ดี (Code of Conduct) ของแต่ละบริษัท เพื่อใช้ในการก ากับการปฏิบัติงานขององค์กรให้มีมาตรฐาน 
และเป็นธรรมต่อคู่ค้าทุกราย

2. การก าหนดมาตรฐานในการปฏิบัติทางการค้าที่ดี (Code of Conduct) ของผู้ประกอบธุรกิจ เป็นเรื่องปกติ
ทางการค้าของธุรกิจการค้าปลีกค้าส่งทั่วโลก ที่ได้มีการออก Code of Conduct ดังกล่าว เพื่อใช้ในการก ากับ
การประกอบธุรกิจของตนให้มีมาตรฐานต่อคู่ค้าและผู้บริโภคทุกราย

3. หน่วยงานก ากับดูแลการแข่งขันทางการค้าในต่างประเทศส่วนใหญ่ ท าหน้าที่เป็นผู้ผลักดันการก าหนดมาตรฐาน
ใน Code of Conduct โดยเฉพาะเรื่องการแข่งขันทางการค้า เพื่อให้เกิดกระบวนการก ากับดูแลกันเองระหว่าง
ผู้ประกอบธุรกิจในตลาดโดยมีจริยธรรมทางการค้าท่ีดี

1. Code of Conduct เป็นการก ากับมาตรฐานการประกอบธุรกิจขององค์กรให้เป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การปฏิบัติต่อคู่ค้าและผู้บริโภคทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

2. Code of Conduct เป็นส่วนส าคัญของการผลักดันให้เกิดกระบวนการก ากับดูแลกันเองระหว่างผู้ประกอบธุรกิจ
ในตลาด โดยยึดหลักเสรีภาพของการประกอบธุรกิจ ซึ่งมีจริยธรรมทางการค้าท่ีดี

3. Code of Conduct จะลดโอกาสเกิดปัญหาข้อพิพาทระหว่างร้านค้าปลีกขนาดใหญ่กับคู่ค้าที่อาจน าไปสู่กระบวนการ
ทางกฎหมายซึ่งต้องใช้ทรัพยากรบุคคลและค่าใช้จ่ายสูง

ส านักงาน กขค. ก าหนดให้ CP LOTUS’S และ MAKRO จัดท าร่างมาตรฐานในการปฏิบัติทางการค้าที่ดี 
(Code of Conduct) เพื่อเสนอส านักงาน กขค. พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนประกาศเผยแพร่ต่อสาธารณชน
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ส านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

รายงานผลการตรวจสอบและติดตาม กรณีการรวมธุรกิจระหว่าง CP และ LOTUS’S
ประจ าปี 2564

การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

CP และ LOTUS’S รวมถึง MAKRO ได้จัดท าร่าง Code of Conduct ให้ กขค. พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 
โดยสั่งให้ด าเนินการปรับปรุงบางประเด็นตามที่ส านักงาน กขค. ก าหนด และให้เผยแพร่ต่อสาธารณชนโดยเร็วต่อไป

1 .  ก าหนดประ เด็น ในร่ างมาตรฐานในการปฏิบัติทางการค้ าที่ ดี  ( C o d e  o f  C o n d u c t )
ส านักงาน กขค. ก าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องน าส่งร่าง Code of Conduct ของแต่ละบริษัท เพื่อพจิารณาและก าหนด

ประเด็นในร่าง Code of Conduct ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยยึดเจตนารมณ์ของกฎหมายการแข่งขันทางการค้าและหลักการ
สร้างจริยธรรมทางการค้าที่ดีของผู้ประกอบธุรกิจ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 แนวปฏิบัติทางการค้าที่ดี ตาม พ.ร.บ. การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 และประกาศคณะกรรมการการแข่งขัน
ทางการค้าที่เกี่ยวข้อง

ส่วนที่ 2 แนวปฏิบัติทางการค้าที่ดีที่สนับสนุนและส่งเสริมการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรมตามเงื่อนไขการอนุญาตรวมธุรกิจ
ส่วนที่ 3 แนวปฏิบัติทางการค้าที่ดีที่สร้างคุณประโยชน์ต่อผู้บริโภคและสังคมโดยรวม

2 .  เผยแพร่  C o d e  o f  C o n d uct  ต่อสาธารณชน แล ะยึดถือ เป็น แนวปฏิบัติ
ส านักงาน กขค. ก าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจเผยแพร่ Code of Conduct ต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไป เพื่อให้ผู้ที ่ เกี่ยวข้อง 

ทั้งคู่ค้าและผู้บริโภคทุกรายรับทราบโดยทั่วกัน และให้ผู้ประกอบธุรกิจในเครือ CP และ LOTUS’S รวมถึง MAKRO ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ
ที่ส าคัญขององค์กร

3 .  ก าหนดให้มีการทบทวน  C o d e  o f  C o n d u c t  เป็นปร ะจ าทุก  2 ปี
ส านักงาน กขค. ก าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจมีการทบทวน Code of Conduct เป็นประจ าทุก 2 ปี เพื่อให้ Code of Conduct 

ดังกล่าวสอดคล้องกับสถานการณ์ และสภาพเศรษฐกิจ

ภาพรวม Code of Conduct
ส านักงาน กขค. ได้ด าเนินการก าหนดประเด็นในร่างมาตรฐานในการปฏิบัติทางการค้าที่ดี (Code of Conduct)

ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทางการค้าในตลาดค้าปลีกค้าส่ง โดยการศึกษาตัวอย่าง Code of Conduct จากแหล่งต่าง ๆ
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กรอบการศึกษาและเทียบเคียงแนวทางในการจัดท า Code of Conduct ของธุรกิจร้านค้าปลีกค้าส่ง
1 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานก ากับดูแลการแข่งขันทางการค้าในต่างประเทศ ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ในต่างประเทศ2 3

การจัดท าจรรยาบรรณธุรกิจ
โดยค านึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ

ในทางที่เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย

การก าหนดมาตรฐานขั้นต ่าที่ร้านค้าปลีกค้าส่งพึงต้องปฏิบัติต่อคู่ค้าของตน
ในทางที่เป็นธรรมและมีเหตุผลอันสมควรทางธุรกิจ 

โดย Code of Conduct ดังกล่าวมีการก าหนดประเดน็ด้านการแข่งขันฯ
ที่มากกว่าที่กฎหมายการแข่งขันทางการค้าก าหนดไว้

การก าหนดมาตรฐานในการประกอบธุรกิจของบริษัท
โดยเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้รับทราบ

เพื่อให้คู่ค้าและลูกค้าได้ทราบถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
ที่บริษัทพึงปฏิบัติต่อทุกฝ่ายด้วยความโปร่งใส

ส านักงาน กขค. ก าหนดประเด็นของมาตรฐานในการปฏิบัติทางการค้าที่ดี (Code of Conduct)
โดยมีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้าที่เสรีและเป็นธรรม

โดยที่ผู้ประกอบธุรกิจร้านค้าปลีกค้าส่งต้องยึดถือไว้เป็นแนวปฏิบัติต่อทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

ผลการตรวจสอบและตดิตาม



ส านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

รายงานผลการตรวจสอบและติดตาม กรณีการรวมธุรกิจระหว่าง CP และ LOTUS’S
ประจ าปี 2564 ช่องทางการรอ้งเรยีน
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ยื่นหนังสือ / ร้องเรียนโดยวาจาด้วยตนเอง / ส่งเอกสารทางไปรษณีย์

ช่องทางการร้องเรียน

ศูนย์รับเรื่องร้องเรยีนพฤติกรรมการคา้ที่ไม่เป็นธรรม

Info@tcct.or.th

02-199-5444 (วันท าการ เวลา 8:30-16:30 น.)

ส านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการคา้ 
อาคารจอดรถ 5 ชั้น (BC) ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210

www.tcct.or.th



ส านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า


