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วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563

สำนักงานคณะกรรมการการแขงขันทางการคาเปดเผยคำสั่งคณะกรรมการการแขงขันทางการคา
ผลการขออนุญาตรวมธรุกิจ ระหวางกลุม ซี.พี. และบริษัท เทสโก สโตรส (ประเทศไทย) จำกัด
................................................................................................................
นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ เลขาธิการคณะกรรมการการแขงขันทางการคา เปดเผยวา คณะกรรมการการแขงขัน
ทางการคา (กขค.) ไดพิจารณาการขออนุญาตรวมธุรกิจระหวางบริษัท ซี.พี. รีเทล ดีเวลลอปเมน จำกัดและบริษัท เทสโก สโตรส
(ประเทศไทย) จำกัด โดยกรรมการเสียงขางมากมีความเห็นวา การรวมธุรกิจดังกลาวสงผลใหผูประกอบธุรกิจที่ขออนุญาต
รวมธุรกิจซึ่งเปนผูประกอบธุรกิจที่มีอำนาจเหนือตลาดในตลาดรานคาปลีกสมัยใหมสินคาอุปโภคบริโภคประเภทรานคาปลีก
ขนาดเล็ก จะมีอำนาจตลาดเพิ่มมากขึ้น แตไมเปนการผูกขาด และการรวมธุรกิจดังกลาวมีความจำเปนตามควรทางธุรกิจ
และกอใหเกิดประโยชน ต อการสงเสริมการประกอบธุรกิจ เพิ่มมากขึ้น และอาจสงผลใหการแข งขันลดลงอย างมีนัย สำคัญ
แตไมกอใหเกิดความเสียหายตอเศรษฐกิจอยางรายแรง รวมทั้งไมสงผลกระทบตอประโยชนสำคัญอันควรมีควรไดของผูบริโภค
สวนรวม ทั้งนี้ มีความจำเปนตองกำหนดมาตรการเพื่อลดหรือเยียวยาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นตอการแขงขันในตลาดรานคา
ปลีกคาสงสมัยใหมสินคาอุปโภคบริโภคภายหลังการรวมธุรกิจ
คณะกรรมการการแขงขันทางการคา โดยกรรมการเสียงขางมากจึงมีมติอนุญาตใหรวมธุรกิจระหวางบริษัท ซี.พี. รีเทล
ดีเวลลอปเมนท จำกัด และบริษัท เทสโก สโตรส (ประเทศไทย) จำกัด โดยกำหนดระยะเวลาและเงื่อนไขใหผูประกอบธุรกิจ
ที่ไดรับอนุญาตใหรวมธุรกิจปฏิบัติ ดังนี้
(1) หามมิใหผูประกอบธุรกิจที่ไดรับอนุญาตใหรวมธุรกิจและผูประกอบธุรกิจที่มีสถานะเสมือนเปนหนวยธุรกิจเดียวกัน
กระทำการรวมธุรกิจกับผูประกอบธุรกิจรายอื่นในตลาดรานคาปลีกคาสงสมัยใหมสินคาอุปโภคบริโภค เปนระยะเวลา 3 ป
ทั้งนี้ ไมรวมถึงตลาดอีคอมเมิรซ (E-Commerce)
(2) ใหบริษัท ซีพี ออลล จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด เพิ่มสัดสวนของยอดขายสินคา
ที่มาจากผูประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ประกอบดวย กลุมสินคาเกษตร สินคาเกษตรชุมชน สินคา
ชุมชน สินคาวิสาหกิจชุมชนหรือผลิตภัณฑทองถิ่น (OTOP) และกลุมสินคาอื่น ๆ ของรานเซเวน อีเลฟเวน และ เทสโก
สโตรส รวมกันทุกรูปแบบ ในอัตราเพิ่มขึ ้นจากปที ่ผานมาไมน อยกว าร อยละ 10 ตอป เปนระยะเวลา 5 ป ทั้งนี้
ใหใชหลักเกณฑผูประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ตามความในกฎหมายวาดวยการกำหนดลักษณะ
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

-2(3) หามมิใหผูประกอบธุรกิจที่ไดรับอนุญาตใหรวมธุรกิจและผูประกอบธุรกิจที่มีสถานะเสมือนเปนหนวยธุรกิจเดียวกัน
ในตลาดรานคาปลีกคาสงสมัยใหมสินคาอุปโภคบริโภค ใชขอมูลรวมกันหรือแลกเปลี่ยนขอมูลดานการตลาดที่เกี่ยวของ
กับผูผลิตและผูจัดจำหนายสินคาหรือวัตถุดิบ โดยใหถือวาเปนความลับทางการคา
(4) ให บ ริ ษั ท เอก-ชั ย ดี ส ทริ บ ิ ว ชั ่ น ซิ ส เทม จำกัด คงไวซึ่งเงื่ อ นไขของสัญ ญาและข อ ตกลงระหวา งผู ผ ลิ ต และ
ผูจัดจำหนายสินคาหรือวัตถุดิบรายเดิม ที่ไดมีการทำสัญญาหรือข อตกลงไว เปนระยะเวลา 2 ป เวนแตเปนการ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญาที่เปนคุณหรือเปนประโยชนตอผูผลิตและผูจัดจำหนายสินคาหรือวัตถุดิบรายเดิม
และตองไดรับการยินยอมจากผูผลิตและผูจัดจำหนายสินคาหรือวัตถุดิบนั้น ๆ ดวย
(5) ใหบริษัท ซีพี ออลล จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด สนับสนุนผูประกอบธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ตามความในกฎหมายวาดวยการกำหนดลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม ใหไดรับสิทธิประโยชนในการดำเนินธุรกิจเพิ่มขึ้น ดวยการกำหนดระยะเวลา การใหสินเชื่อการคา (Credit Term)
เปนระยะเวลา 30 – 45 วัน นับจากวันที่ยื่นเอกสารเรียกเก็บเงิน เปนระยะเวลา 3 ป จำแนกเปน
(5.1) กลุมสินคาเกษตร สินคาเกษตรชุมชน สินคาชุมชน สินคาวิสาหกิจชุมชนหรือผลิตภัณฑทองถิ่น (OTOP)
ภายในระยะเวลาไมเกิน 30 วัน และ
(5.2) กลุมสินคาอื่น ๆ ภายในระยะเวลาไมเกิน 45 วัน ทั้งนี้ กรณีขอกำหนดระยะเวลาการใหสินเชื่อเดิม
ที่มีผลใชบังคับกอนคณะกรรมการการแขงขันทางการคาออกคำสั่งนี้มีระยะเวลาการใหสินเชื่อนอยกวาที่
คณะกรรมการการแขงขันทางการคากำหนด ใหใชขอกำหนดระยะเวลาการใหสินเชื่อเดิม หรือกรณี
ที่มีกฎหมายกำหนดไวเปนการเฉพาะ ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น
(6) ใหบริษัท ซีพี ออลล จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด รายงานผลการประกอบธุรกิจ
ภายใตการดำเนิ นการตามกำหนดระยะเวลาและเงื่ อนไขที่ ได รั บจากคณะกรรมการการแข งขั นทางการค า เปนรายไตรมาส
หรือในระยะเวลาที่กำหนด ตามแบบที่สำนักงานคณะกรรมการการแขงขันทางการคากำหนด เปนระยะเวลา 3 ป
(7) ให ผ ู  ป ระกอบธุ รกิ จที ่ไดร ับ อนุ ญ าตรวมธุร กิจ และผูป ระกอบธุ รกิ จที ่มี สถานะเสมื อนเปน หนวยธุร กิจ เดียวกัน
ในตลาดรานคาปลีกคาสงสมัยใหมสินคาอุปโภคบริโภค กำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติทางการคาที่ดี (Code of Conduct)
เพื่ อเผยแพร ต อสาธารณชน และถื อปฏิ บ ั ต ิ ตามมาตรฐานดั งกล าว ตลอดจนประกาศคณะกรรมการการแข งขั นทางการค า
เรื่อง แนวทางพิจารณาการปฏิบัติทางการคาที่ไมเปนธรรมระหวางผูประกอบธุรกิจคาสงคาปลีกกับผูผลิตหรือผูจำหนาย
พ.ศ. 2562 อย า งเคร ง ครั ด และต อ งไม ก ระทำการที ่ เ ป น ข อ ห า มของผู  ป ระกอบธุ ร กิ จ ซึ ่ ง มี อ ำนาจเหนื อ ตลาด
ตามมาตรา 50 แหงพระราชบัญญัติการแขงขันทางการคา พ.ศ. 2560

-3นายสมศักดิ์ กลาวเพิ่มเติมวา ใหผูประกอบธุรกิจที่ไดรับอนุญาตรวมธุรกิจดำเนินการตามกำหนดระยะเวลาและเงื่อนไข
ใหผูประกอบธุรกิจที่ไดรับอนุญาตรวมธุรกิจปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการการแขงขันทางการคาหลังจากที่การรวมธุรกิจแลว
เสร็จและใหมหี นังสือรายงานผลการรวมธุรกิจภายใน 30 วัน นับแตวันที่รวมธุรกิจแลวเสร็จดวย และในกรณีผูประกอบธุรกิจซึ่ง
ไดรับแจงคำสั่งของคณะกรรมการการแขงขันทางการคาและไมเห็นดวยกับคำสั่งนี้ มีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองภายใน 60 วัน
นับแตวันที่ไดรับแจงคำสั่ง

