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11. รายการระหวางกัน

ในรอบป 2545 และ รอบหกเดอืนแรกของป 2546 ที่ผานมา บริษัทและบริษัทยอยมีการทํารายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงกับบริษัทและบริษัทยอยหลายรายการ ซึ่งมีทั้ง
รายการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท เชน รายการซื้อขายสินคา วัตถุดิบ บริการ เปนตน และ รายการอื่น ๆ ซึ่งในที่นี้สามารถสรุปรายการระหวางกันไดดังนี้

บริษัทที่เกี่ยวของ ความสัมพันธกับบริษัท สรุปรายการ ขนาดรายการระหวางกนั
(ลานบาท)

  รอบป 2545    รอบหกเดือนแรก
                             ป 2546

ความสมเหตุสมผลและความจําเปนของรายการระหวางกัน

บริษัท ซี.พ.ี อินเตอรฟูด
(ไทยแลนด) จํากัด (“CPIF”)

มีบริษัท เครือเจรญิโภคภัณฑ จํากัด
เปนผูถือหุนรายใหญ

- บริษัทและบริษัทยอยซื้อสินคาประเภทเบเกอรี่
ไสกรอก เพื่อจําหนายในราน 7-Eleven

- บริษัทและบริษัทยอยไดรับคาสงเสริมการขาย
ตามการซื้อสินคาจาก CPIF

- ยอดเจาหนี้การคาคงคางสิ้นงวด
- ยอดลูกหนี้อื่นคงคางสิ้นงวด

579.4
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7.4

107.7
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- เนื่องจาก CPIF จําหนายอาหารที่มีคุณภาพดีตามมาตราฐานที่บริษัทตองการ
โดยรายการระหวางกันนี้มีราคาเปนไปตามราคาตลาดโดยทั่วไป

- เปนคาสงเสริมการขายตามการซื้อสินคาจาก CPIF ซึ่งมีเงื่อนไขเชนเดียวกับลูก
คาทั่วไป

บริษัท ทีเอ ออเรนจ จํากัด
(“TAO”)

มีบริษัท เครือเจรญิโภคภัณฑ จํากัด
เปนผูถือหุนรายใหญ และมีกรรมการ
รวมกัน 2 ทานคือ
นายธนินท  เจียรวนนท
นายสุภกิต  เจียรวนนท

- บริษัทซื้อสินคาประเภทอุปกรณโทรศัพทมือถือ
บัตรเติมเงิน เพื่อจําหนายในราน7-Eleven

- บริษัทไดรับคาสงเสริมการขายตามการซื้อสิน
คาจาก TAO

- ยอดเจาหนี้การคาคงคางสิ้นงวด

393.1

10.1

214.6

780.0

-

292.4

- เพื่อปรับเปลี่ยนสวนผสมของสินคาตามความตองการของลูกคา บริษัทจึงไดนํา
สินคาจาก TAO มาจําหนายในราน โดยรายการระหวางกันนี้มีราคาเปนไปตาม
ราคาตลาดโดยทั่วไป

- เปนคาสงเสริมการขายตามการซื้อสินคาจาก TAO  ซึ่งมีเงือ่นไขเชนเดียวกับลูก
คาทั่วไป

บริษัท ซี.พ.ี เมจิ จํากัด (“CPM”) มีบริษัท เครือเจรญิโภคภัณฑ จํากัด
เปนผูถือหุนรายใหญ

- บริษัทซื้อสินคาประเภทนม เพื่อจําหนายในราน
7-Eleven

- บริษัทไดรับคาสงเสริมการขายตามการซื้อสิน
คาจาก CPM

- ยอดเจาหนี้การคาคงคางสิ้นงวด

373.3

6.1

70.6

200.0

3.5

72.8

- เนื่องจาก CPM จําหนายอาหารที่มีคุณภาพดีตามมาตราฐานที่บริษัทตองการ
โดยรายการระหวางกันนี้มีราคาเปนไปตามราคาตลาดโดยทั่วไป

- เปนคาสงเสริมการขายตามการซื้อสินคาจาก CPM  ซึ่งมีเงือ่นไขเชนเดียวกับ
ลูกคาทั่วไป

บริษัท ซี.พ.ี อุตสาหกรรมบรรจุ
ภัณฑ จํากัด (“CPPI”)

มีกลุมเจียรวนนท เปนผูถือหุนราย
ใหญ

-   บริษัทและบริษัทยอยซื้อสินคาประเภทถวย จาน
พลาสติก เพือ่ใชบรรจุสินคา

-   ยอดเจาหนี้การคาคงคางสิ้นงวด

164.7

8.3

99.3

9.1

เนื่องจาก CPPI จําหนายผลิตภัณฑที่มีคุณภาพดีตามมาตราฐานที่บริษัทตองการ
โดยรายการระหวางกันนี้มีราคาเปนไปตามราคาตลาดโดยทั่วไป
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บริษัทที่เกี่ยวของ ความสัมพันธกับบริษัท สรุปรายการ ขนาดรายการระหวางกนั
(ลานบาท)

  รอบป 2545    รอบหกเดือนแรก
                             ป 2546

ความสมเหตุสมผลและความจําเปนของรายการระหวางกัน

บริษัท ซี.พ.ี คอนซูเมอรโพรดักส
จํากัด (“CPCP”)

มีบริษัท เครือเจรญิโภคภัณฑ จํากัด
เปนผูถือหุนรายใหญ และมีกรรมการ
รวมกัน 1 ทานคือ
นายกอศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์

- บริษัทซื้อสินคาประเภทซอส ลูกอม สเปรย เพื่อ
จําหนายในราน7-Eleven

- บริษัทไดรับคาสงเสริมการขายตามการซื้อสิน
คาจาก CPCP

- บริษัทมีเงินใหกูยืมแก CPCP   ในระหวางงวด
(จํานวนที่แสดงในขนาดรายการระหวางกันเปน
เงินตนถัวเฉลี่ยระหวางงวด)

- ยอดเจาหนี้การคาคงคางสิ้นงวด
- ยอดลูกหนี้อื่นคงคางสิ้นงวด

88.5

13.6

25.9

15.1
2.5

53.6

7.1

6.1

19.9
2.3

- เนื่องจาก CPCP จําหนายอาหารที่มีคุณภาพดีตามมาตราฐานที่บริษัทตองการ
โดยรายการระหวางกันนี้มีราคาเปนไปตามราคาตลาดโดยทั่วไป

- เปนคาสงเสริมการขายตามการซื้อสินคาจาก CPCP ซึ่งมีเงื่อนไขเชนเดียวกับ
ลูกคาทั่วไป

- ในป 2545 เงินใหกูยืมแกบริษัทยอยและบริษัทที่เกี่ยวของในประเทศคิดดอก
เบี้ยในอัตรารอยละ 7.25 ถึง 9.50 ตอป ในไตรมาสที่ 2 ป 2546 เงินใหกูยืมแก
บริษัทยอยและบริษัทที่เกี่ยวของในประเทศคิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 5.25 ถึง
7.50 ตอป โดยเงินกูยืมเหลานี้เปนเงินกูระยะสั้นที่บริษัทยอยและบริษัทที่เกี่ยว
ของนําไปใชเปนเงินทุนหมนุเวยีนชั่วคราว

บริษัท เทเลคอมเอเซีย คอรปอเร
ชั่น จํากัด (มหาชน) (“TA”)

มีบริษัท เครือเจรญิโภคภัณฑ จํากัด
เปนผูถือหุนรายใหญ และมีกรรมการ
รวมกัน 3 ทานคือ
นายธนินท  เจียรวนนท
นายอํารุง สรรพสิทธิ์วงศ
นายสุภกิต  เจียรวนนท

- บริษัทชําระคืนคาบริการโทรศัพทที่ติดตั้งหนา
ราน 7-Eleven

- บริษัทไดรับคาเชาจากการติดตั้งโทรศัพทของ
TA หนาราน 7-Eleven

- ยอดเจาหนี้การคาคงคางสิ้นงวด
- ยอดลูกหนี้อื่นคงคางสิ้นงวด

61.5

9.6

8.3
2.9

27.4

5.4

4.7
1.5

การติดตั้งโทรศัพทสาธารณะที่หนาราน 7-Eleven ชวยอํานวยความสะดวกใหลูก
คาและประชาชนที่เดินทางผานไปมา และเปนการดําเนินงานตามปกติธุรกิจที่มี
ราคาและผลตอบแทนที่สมเหตุสมผล

บริษัท วีฟูด ผลิตภัณฑอาหาร
จํากัด (“VFP”)

มีบริษัทที่เกี่ยวของกันกับบริษัท เครือ
เจริญโภคภัณฑ จํากัด เปนผูถือหุน
รายใหญ

บริษัทและบริษัทยอยซื้อวัตถุดิบประเภท ไขไก เนื้อ
ไก เนื้อหมู เพื่อใชผลิตสินคาเพื่อใชผลิตสินคา
ประเภทอาหาร

15.0 13.9 เนื่องจาก VFP จําหนายวัตถุดิบที่มีคุณภาพดีตามมาตราฐานที่บริษัทและบริษัท
ยอยตองการ  โดยรายการระหวางกันนี้มีราคาเปนไปตามราคาตลาดโดยทั่วไป

บริษัท กรุงเทพคาสัตว จํากัด
(“BLP”)

มีบริษัทที่เกี่ยวของกันกับบริษัท เครือ
เจริญโภคภัณฑ จํากัด เปนผูถือหุน
รายใหญ

บริษัทยอยซื้อวัตถุดิบประเภทเนื้อหมู เพือ่ใชผลิต
สินคาประเภทอาหาร

11.7 - เนื่องจาก BLP จําหนายวัตถุดิบที่มีคุณภาพดีตามมาตราฐานที่บริษัทยอยตองการ
โดยรายการระหวางกันนี้มีราคาเปนไปตามราคาตลาดโดยทั่วไป

บริษัท ฟารมกรุงเทพ จํากัด
(“BKF”)

มีบริษัทที่เกี่ยวของกันกับบริษัท เครือ
เจริญโภคภัณฑ จํากัด เปนผูถือหุน
รายใหญ

บริษัทซื้อวัตถุดิบประเภทเนื้อไก เนื้อเปด เพื่อใช
ผลิตสินคาประเภทอาหาร

- 6.4 เนื่องจาก BKF จําหนายวัตถุดิบที่มีคุณภาพดีตามมาตราฐานที่บริษัทยอยตองการ
โดยรายการระหวางกันนี้มีราคาเปนไปตามราคาตลาดโดยทั่วไป

บริษัท ซีสฟูดเอ็นเตอรไพรซ มีบริษัทที่เกี่ยวของกันกับบริษัท เครือ บริษัทยอยซื้อวัตถุดิบประเภทเนื้อกุง 3.3 3.1 เนื่องจาก SFE จําหนายวัตถุดิบที่มีคุณภาพดีตามมาตราฐานที่บริษัทยอยตองการ



บริษัท ซี.พี. เซเวนอีเลฟเวน จํากัด (มหาชน)             สวนที่ 2: บริษัทที่ออกหลักทรัพย

สวนที ่2 หนาที่ 51

บริษัทที่เกี่ยวของ ความสัมพันธกับบริษัท สรุปรายการ ขนาดรายการระหวางกนั
(ลานบาท)

  รอบป 2545    รอบหกเดือนแรก
                             ป 2546

ความสมเหตุสมผลและความจําเปนของรายการระหวางกัน

จํากัด (“SFE”) เจริญโภคภัณฑ จํากัด เปนผูถือหุน
รายใหญ

โดยรายการระหวางกันนี้มีราคาเปนไปตามราคาตลาดโดยทั่วไป

บริษัท ซี.พ.ี เมอรแชนไดซิ่ง
จํากัด (“CPMC”)

มีบริษัทที่เกี่ยวของกันกับบริษัท
เครือเจริญโภคภัณฑ จํากัด เปนผู
ถือหุนรายใหญ

-  บริษัทยอยขายสินคาประเภทอาหารแชแข็งให
CPMC เพื่อนําไปจําหนาย

- ยอดลูกหนี้การคาคงคางสิ้นงวด

58.1

4.4

33.7

4.0

เปนการขายสินคาตามธุรกิจปกติโดยมีราคาเปนไปตามราคาตลาดโดยทั่วไป

บริษัท เชสเตอรฟูด จํากัด
(“CF”)

มีบริษัท เครือเจรญิโภคภัณฑ จํากัด
เปนผูถือหุนรายใหญ

บริษัทยอยขายสินคาประเภทเบเกอรี่ให CF เพื่อ
นําไปจําหนาย

4.8 1.1 เปนการขายสินคาตามธุรกจิปกติโดยมีราคาเปนไปตามราคาตลาดโดยทั่วไป

บริษัท เจริญโภคภัณฑเมล็ด
พันธุ จํากัด (“CPSI”)

มีบริษัทที่เกี่ยวของกับบริษัท เครือ
เจริญโภคภัณฑ จํากัด เปนผูถือหุน
รายใหญ

- บริษัทไดรับดอกเบี้ยจากเงินกู

- บริษัทมีเงินใหกูยืมแก CPSI   ในระหวางงวด
(จํานวนที่แสดงในขนาดรายการระหวางกันเปน
เงินตนถัวเฉลี่ยระหวางงวด)

-

89.0

1.7

45.5

ในป 2545 เงินใหกูยืมแกบริษัทยอยและบริษัทที่เกี่ยวของในประเทศคิดดอกเบี้ย
ในอัตรารอยละ 7.25 ถึง 9.50 ตอป ในไตรมาสที่ 2 ป 2546 เงินใหกูยืมแกบริษัท
ยอยและบริษัทที่เกี่ยวของในประเทศคิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 5.25 ถึง 7.50 ตอ
ป  โดยเงินกูยืมเหลานี้เปนเงินกูระยะสั้นที่บริษัทยอยและบริษัทที่เกี่ยวของนําไปใช
เปนเงินทุนหมุนเวียนชั่วคราว

บริษัท ซี.พ.ี แลนด จํากัด
(“CPL”)

มีบริษัท เครือเจรญิโภคภัณฑ จํากัด
เปนผูถือหุนรายใหญ และมี
กรรมการรวมกัน 1 ทาน คือ นายธ
นินท เจียรวนนท

บริษัทและบริษัทยอยจายคาเชาอาคารสํานักงาน 32.0 16.3 พื้นที่อาคารสํานักงานของบรษิัทและบริษัทยอยอยูในทําเลที่เหมาะสมและบริษัท
ไดลงทุนในอุปกรณตกแตงตางๆ ไวอยางครบถวน โดยมีสัญญาที่ไดตกลงกันตาม
ราคาตลาดทั่วไป

บริษัท อลิอันซ ซี.พ.ี ประกันภัย
จํากัด (“ACP”)

มีบริษัท เครือเจรญิโภคภัณฑ จํากัด
และบริษัทที่เกี่ยวของกับบริษัท
เครือเจริญโภคภัณฑ จํากัด เปนผู
ถือหุน และมีกรรมการรวมกัน 1
ทาน คือ นายอํารุง สรรพสิทธิ์วงศ

บริษัทและบริษัทยอยจายคาประกันภัย 14.6 0.5 ACP เปนบริษัทประกันภัยที่นาเชื่อถือและคาประกันภัยที่บริษัทและบริษัทยอย
จายใหแก ACP มีราคาเปนไปตามราคาตลาดโดยทั่วไป

บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ
จํากัด (“CPG”)

เปนผูถือหุนใหญของบริษัท และมี
กรรมการรวมกัน 1 ทาน คือ
นายธนินท เจียรวนนท

บริษัทและบริษัทยอยจายคาบริการเทคนิควิชา
การดานบริหาร

11.0 5.7 เพื่อเปนการพัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารของบริษัทและบริษัทยอยให
พรอมตอการแขงขัน  โดยเปนไปตามสัญญาที่ไดตกลงกันในอัตราที่สมเหตุสมผล

บริษัท เกรท อะโกร จํากัด
(“GA”)

มีบริษัทที่เกี่ยวของกับบริษัท เครือ
เจริญโภคภัณฑ จํากัด เปนผูถือหุน

บริษัทมีเงินใหกูยืมแก GA ในระหวางงวด
(จํานวนที่แสดงในขนาดรายการระหวางกันเปน

44.5 33.9 ในป 2545 เงินใหกูยืมแกบริษัทยอยและบริษัทที่เกี่ยวของในประเทศคิดดอกเบี้ย
ในอัตรารอยละ 7.25 ถึง 9.50 ตอป ในไตรมาสที่ 2 ป 2546 เงินใหกูยืมแกบริษัท
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บริษัทที่เกี่ยวของ ความสัมพันธกับบริษัท สรุปรายการ ขนาดรายการระหวางกนั
(ลานบาท)

  รอบป 2545    รอบหกเดือนแรก
                             ป 2546

ความสมเหตุสมผลและความจําเปนของรายการระหวางกัน

ใหญ เงินตนถัวเฉลี่ยระหวางงวด) ยอยและบริษัทที่เกี่ยวของในประเทศคิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 5.25 ถึง 7.50 ตอ
ป โดยเงินกูยืมเหลานี้เปนเงินกูระยะสั้นที่บริษัทยอยและบริษัทที่เกี่ยวของนําไปใช
เปนเงินทุนหมุนเวียนชั่วคราว

บริษัท โภคภัณฑดีสทริบิวชั่น
จํากัด (“PD”)

มีบริษัทที่เกี่ยวของกับบริษัท เครือ
เจริญโภคภัณฑ จํากัด เปนผูถือหุน
ใหญ

บริษัทมีเงินใหกูยืมแก PD ในระหวางงวด
(จํานวนที่แสดงในขนาดรายการระหวางกันเปน
เงินตนถัวเฉลี่ยระหวางงวด)

26.8 20.3 ในป 2545 เงินใหกูยืมแกบริษัทยอยและบริษัทที่เกี่ยวของในประเทศคิดดอกเบี้ย
ในอัตรารอยละ 7.25 ถึง 9.50 ตอป ในไตรมาสที่ 2 ป 2546 เงินใหกูยืมแกบริษัท
ยอยและบริษัทที่เกี่ยวของในประเทศคิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 5.25 ถึง 7.50 ตอ
ป โดยเงินกูยืมเหลานี้เปนเงินกูระยะสั้นที่บริษัทยอยและบริษัทที่เกี่ยวของนําไปใช
เปนเงินทุนหมุนเวียนชั่วคราว

Shanghai Kinghill Limited มีบริษัทที่เกี่ยวของกับบริษัท เครือ
เจริญโภคภัณฑ จํากัด เปนผูถือหุน
ใหญ

บริษัทยอยจายคาเชาสําหรับหางโลตัสสาขา 9 24.8 26.9 ที่ตั้งของอาคารอยูในทําเลที่เหมาะสม โดยมสีัญญาที่ไดตกลงกันตามราคาตลาด
ทั่วไป

บริษัทที่เกี่ยวของอื่น ๆ เปนบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ ซื้อสินคาและวัตถุดิบ
ขายสินคา
รายไดอื่น
คาใชจายอื่น
ซี้อสินทรัพยถาวร
ดอกเบี้ยรับ
ลูกหนี้การคาคงเหลือสิ้นงวด
ลูกหนี้อื่นคงเหลือสิ้นงวด
เจาหนี้การคาคงเหลือสิ้นงวด
เจาหนี้อื่นคงเหลือสิ้นงวด

26.6
7.3
4.7
10.0
2.3
9.0
1.0
6.6

29.8
15.3

25.5
5.9
4.5
3.3

-
3.2
4.2
10.6
27.8
30.4

เปนมูลคารวมที่บริษัทและบริษัทยอยมีการทํารายการระหวางกันกับบริษัทที่
เกี่ยวของจํานวนหลายบริษัทโดยมขีนาดของแตละรายการจํานวนไมมากนัก

ทั้งนี้รายการระหวางกนัทั้งหมดเปนไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติ
ของบริษัทและบริษัทยอย หรือตามความจําเปนทางธุรกิจ โดยมีราคาและเงือ่น
ไขตามราคาตลาดโดยทั่วไป
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มาตรการและข้ันตอนการอนมัุติการทํารายการระหวางกัน

ในกรณีรายการซื้อขายสินคาและบริการซึ่งเปนรายการที่เกิดขึ้นจากธุรกรรมทางการคาตามปกตินั้น บริษัทมีมาตรการคุม
ครองผูลงทุนเพ่ือปองกันการถายเทผลประโยชน โดยใหสํานักตรวจสอบเปนผูตรวจสอบถึงความจําเปนของการทํารายการดังกลาว
กับหนวยงานภายในท่ีเกี่ยวของเพ่ือใหรายการซื้อขายสินคาและบริการเปนไปตามราคา ตลาดและตองรายงานผลการตรวจสอบดัง
กลาวแกคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัททุกไตรมาส และคณะกรรมการตรวจสอบจะนําเสนอรายงานตอคณะกรรมการบริษัทอีก
ลําดับหน่ึง

สวนกรณีที่มีการซื้อขายหุน หรือสินทรัพยถาวร  ซึ่งถือเปนรายการที่เกิดขึ้นเปนครั้งคราว บริษัทมีนโยบายที่จะใชผูเชี่ยว
ชาญอิสระจากภายนอก เชน  ผูประเมินราคาทรัพยสิน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เปนผูใหความเห็นตอคณะกรรมการตรวจสอบ 
เพ่ือนําเสนอรายงานตอคณะกรรมการบริษัทอีกลําดับหน่ึง

นโยบายการทาํรายการระหวางกนั

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายชัดเจนวา การทํารายการระหวางกันอาจจะเกิดขึ้นไดตามลักษณะการดําเนินธุรกิจตาม
ปกต ิ แตตองอยูบนพื้นฐานของความจําเปน เปนราคาที่ยุติธรรมสามารถเทียบเคียงกับราคาในตลาดได เพ่ือรักษาผลประโยชนสูง
สุดของบริษัท

ทั้งนี ้ เน่ืองจากลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอยซ่ึงอยูในธุรกิจคาปลีกตองมีการซ้ือขายสินคาและ
บริการจากบริษัทอื่น ๆ รวมถึงบริษัทท่ีเกี่ยวของ บริษัทคาดวาแนวโนมการทํารายการระหวางกันในสวนของการซื้อขายสินคาและ
บริการจะยังคงมีอยูตามการขยายตัวของธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอย สวนรายการอื่น ๆ จะขึ้นอยูกับความจําเปนทางธุรกิจ สวน
การใหกูยืมเงินระยะสั้นแกบริษัทที่เกี่ยวของกันจะขึ้นอยูกับความตองการเงินทุนระยะสั้นของบริษัทที่เกี่ยวของ และนโยบายการ
บริหารกระแสเงินสดของบริษัท


