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ที ่ IDR 13/2564 

วันท่ี 11 สิงหาคม 2564 

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทครั้งท่ี 5/2564 
อนุมัติการเข้าท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน และการสิ้นสภาพในการเป็นบริษัทย่อย 

เรียน กรรมการผู้จดัการ 
 ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  
1.        สารสนเทศการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างการลงทุนใน 
           บริษัท ออลล์ นาว แมนเนจเม้นท์ จ ากัด และ 
2.         สารสนเทศการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันเกี่ยวกับการลงทุนในบริษัท เอ้ก ดิจิทัล จ ากัด 

บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งท่ี 5/2564 เมื่อ
วันท่ี 11 สิงหาคม 2564 ได้มีมติที่ส าคัญดังนี ้

1. อนุมัติงบการเงินระหว่างกาล ส าหรับไตรมาส สิ้นสุด ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 

2. อนุมัติการปรับโครงสร้างการลงทุนในบริษัท ออลล์ นาว แมนเนจเม้นท์ จ ากัด (“AM”) (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ
บริษัทฯ) โดยการขายหุ้นเดิมบางส่วนที่บริษัทฯ ถืออยู่ใน AM ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนจดทะเบียน
ทั้งหมดของ AM และการปฏิบัติตามเง่ือนไขการจ าหน่ายหุ้นเดิมใน AM ดังกล่าวโดยการซื้อหุ้นเพิ่มทุนใน AM 
ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ภายหลังการจ าหน่ายหุ้นเดิมใน AM (“ธุรกรรมการปรับโครงสร้างการลงทุน
ใน AM”) และอนุมัติการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันกับ (ก) บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ ์จ ากัด (ข) บริษัท เจริญ
โภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) (ค) บริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) และ (ง) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริ
บิวช่ัน ซิสเทม จ ากัด ดังมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในสารสนเทศการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันตามเอกสารแนบ 
1 ที่ได้แนบมาด้วย 

อนึ่ง บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเปิดเผยการท ารายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับของตลาด
หลักทรัพย์ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการใด ๆ ของ
บริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560 เนื่องจากธุรกรรมการปรับโครงสร้างการลงทุนใน AM เป็นการจ าหน่ายไปซึ่งเงิน
ลงทุนในบริษัทอื่นซึ่งเป็นผลให้บริษัทอื่นนั้นสิ้นสภาพในการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ  โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

การสิ้นสภาพของบริษัทย่อย  

(1) บริษัท ออลล์ นาว แมนเนจเม้นท์ จ ากัด 

วัน เดือน ปี ที่มีมต ิ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี 5/2564 เมื่อวันท่ี 11 สิงหาคม 2564  

วันท่ีคาดว่าจะสิ้นสภาพ
ของการเป็นบริษัทย่อย 

คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 
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ประเภทธุรกิจ บริการด้านการจัดการคลังสินค้าและโลจิสติกส์และซื้อขายสินค้าท่ัวไป 

จ านวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้น 

บริษัทฯ ถือหุ้นจ านวน 199,998 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของของทุน
จดทะเบียนทั้งหมดของ AM และภายหลังจากการสิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อย 
บริษัทฯ จะยังคงถือหุ้นทางตรงใน AM ในสัดส่วนร้อยละ 10 

เหตุผลและความจ าเป็น เนื่องจากธุรกิจโลจิสติกส์ไม่ใช่ธุรกิจหลักของบริษัทฯ และสภาพการแข่งขันใน
ปัจจุบันของธุรกิจโลจิสติกส์ มีการแข่งขันกันค่อนข้างสูง จึงมีความจ าเป็นต้องใช้
เงินลงทุนเพิ่มขึ้นอีกมาก ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีความจ าเป็นต้องมีการปรับตัวให้
เหมาะสมกับการแข่งขัน รวมถึงการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีศักยภาพ 
หรือเปิดโอกาสให้พันธมิตรเข้ามาร่วมลงทุนในธุรกิจโลจิสติกส์นี้ 

ผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานหรือฐานะ
การเงินของบริษัทฯ  

งบการเงินรวมของบริษัทฯ จะไม่รวมผลการด าเนินงานของ AM ภายหลังการเข้า
ท าธุรกรรมเนื่องจากสิ้นสุดสภาพการเป็นบริษัทย่อย  

 

(2) บริษัท ออลล์ นาว โลจิสติกส์ จ ากัด (“AL”)  

วัน เดือน ปี ที่มีมต ิ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี 5/2564 เมื่อวันท่ี 11 สิงหาคม 2564 

วันท่ีคาดว่าจะสิ้นสภาพ
ของการเป็นบริษัทย่อย 

คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 

ประเภทธุรกิจ ธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้า 

จ านวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้น 

ปัจจุบัน AL เป็นบริษัทย่อยโดยอ้อมของบริษัทฯ โดยมีบริษัท ออลล์ คอร์ปอเรช่ัน 
จ ากัด ถือหุ้นจ านวน 99,997 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.997 ของทุนจด
ทะเบียนทั้งหมดของ AL ทั้งนี้ การปรับโครงสร้างการลงทุนใน AM ในครั้งนี้ จะ
รวมถึงการที่ AM จะเข้าซื้อหุ้นใน AL จากบริษัท ออลล์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 
จ านวน 99,997 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.997 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด
ของ AL ก่อนที่บริษัทฯ จะท าการขายหุ้นเดิมใน AM ตามรายละเอียดที่ระบุ
ข้างต้น และภายหลังจากการสิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อย บริษัทฯ จะยังคงถือ
หุ้นทางอ้อมใน AL ในสัดส่วนร้อยละ 10  

เหตุผลและความจ าเป็น เนื่องจากธุรกิจโลจิสติกส์ไม่ใช่ธุรกิจหลักของบริษัทฯ และสภาพการแข่งขันใน
ปัจจุบันของธุรกิจโลจิสติกส์ มีการแข่งขันกันค่อนข้างสูง จึงมีความจ าเป็นต้องใช้
เงินลงทุนเพิ่มขึ้นอีกมาก ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีความจ าเป็นต้องมีการปรับตัวให้
เหมาะสมกับการแข่งขัน รวมถึงการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีศักยภาพ 
หรือเปิดโอกาสให้พันธมิตรเข้ามาร่วมลงทุนในธุรกิจโลจิสติกส์นี้ 



3 

ผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานหรือฐานะ
การเงินของบริษัทฯ  

งบการเงินรวมของบริษัทฯ จะไม่รวมผลการด าเนินงานของ AL ภายหลังการเข้า
ท าธุรกรรม เนื่องจากสิ้นสุดสภาพการเป็นบริษัทย่อย 

 

3. อนุมัติการลงทุนในบริษัท เอ้ก ดิจิทัล จ ากัด (“EGG Digital”) โดยการเข้าซื้อหุ้นเดิมใน EGG Digital จากบริษัท 
แอสเซนด์ ดิจิตอล คอมเมิร์ซ กรุ๊ป จ ากัด และการปฏิบัติตามเง่ือนไขการเข้าซื้อหุ้นเดิมดังกล่าวโดยการซื้อหุ้น
เพิ่มทุนใน EGG Digital ตามสัดส่วนหุ้นเดิมที่เข้าซื้อ และอนุมัติการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัท แอส
เซนด์ ดิจิตอล คอมเมิร์ซ กรุ๊ป จ ากัด ดังมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในสารสนเทศการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน
ตามเอกสารแนบ 2 ที่ได้แนบมาด้วย 

 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

 

นายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ ์
เลขานุการบริษัท 
ผู้มีอ านาจรายงานสารสนเทศ 
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เอกสารแนบ 1 

สารสนเทศเร่ืองการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน 
เกี่ยวกับการปรับโครงสร้างการลงทุนในบริษัท ออลล์ นาว แมนเนจเมน้ท์ จ ากัด 

 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งท่ี 5/2564 เมื่อวันท่ี 11 สิงหาคม 
2564 ได้พิจารณาอนุมัติการปรับโครงสร้างการลงทุนในบริษัท ออลล์ นาว แมนเนจเม้นท์ จ ากัด (“AM”) โดยการขายหุ้น
เดิมบางส่วนท่ีบริษัทฯ ถืออยู่ใน AM และการปฏิบัติตามเง่ือนไขการจ าหน่ายหุ้นเดิมใน AM ดังกล่าวโดยการซื้อหุ้นเพิ่มทุน
ใน AM ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ภายหลังการจ าหน่ายหุ้นเดิมใน AM ซึ่งถือเป็นรายการจ าหน่ายไปและได้มาซึ่ง
สินทรัพย์ของบริษัทฯ แต่ไม่เข้าข่ายขนาดของรายการที่ต้องด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง 
การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการท ารายการดังกล่าวข้างต้นเป็นการเข้าท ารายการกับ (ก) บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ 
จ ากัด (“CPG”) (ข) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) (“CPF”) (ค) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
(“TRUE”) และ (ง) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม (“เอก-ชัย”) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ จึงถือเป็น
การเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏบิัติการของบริษัทจดทะเบยีนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ดัง
มีรายละเอียดดังนี้ 

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ 

คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 4 ของป ี2564  

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง 

ผู้ขาย: บริษัทฯ  

ผู้ซื้อ: (ก) CPG หรือบริษัทย่อยของ CPG   

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ: CPG เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ เนื่องจาก CPG 
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยอ้อมของบริษัทฯ  

 (ข) CPF หรือบริษัทย่อยของ CPF 

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ: CPF เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ เนื่องจาก CPF 
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยอ้อมของบริษัทฯ 

 (ค)  TRUE หรือบริษัทย่อยของ TRUE 

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ: TRUE เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ เนื่องจาก 
TRUE มี CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดย CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยอ้อมของ
บริษัทฯ  
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 (ง)  เอก-ชัย  

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ: เอก-ชัย เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ เนื่องจาก 
เอก-ชัย มี CPG และ CPF เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยอ้อม โดย CPG และ CPF เป็นผู้
ถือหุ้นรายใหญ่โดยอ้อมของบริษัทฯ  

3. ลักษณะของรายการและมูลค่ารวมของรายการ 

บริษัทฯ จะปรับโครงสร้างการลงทุนใน AM โดยการขายหุ้นเดิมบางส่วนที่บริษัทฯ ถืออยู่ใน AM ในสัดส่วนไม่
เกินร้อยละ 90 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของ AM คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 2,340 ล้านบาท โดยจ าหน่ายให้ผู้ซื้อ
ดังต่อไปนี้ 

(ก) CPG หรือบริษัทย่อยของ CPG ในสัดส่วนร้อยละ 52 ของทุนจดทะเบียนท้ังหมดของ AM 

(ข) CPF หรือบริษัทย่อยของ CPF ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 19 ของทุนจดทะเบียนท้ังหมดของ AM  

(ค) TRUE หรือบริษัทย่อยของ TRUE ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนท้ังหมดของ AM  

(ง)  เอก-ชัย ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 9 ของทุนจดทะเบียนท้ังหมดของ AM  

และการปฏิบัติตามเง่ือนไขการขายหุ้นเดิมใน AM ดังกล่าวโดยการซื้อหุ้นเพิ่มทุนใน AM ตามสัดส่วนการถือหุ้น
ของบริษัทฯ ภายหลังการขายหุ้นเดิมบางส่วนใน AM คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 110 ล้านบาท ท้ังนี้ มูลค่ารวมของการ
ปรับโครงสร้างการลงทุนใน AM โดยการขายหุ้นเดิมบางส่วนและการปฏบิัติตามเงื่อนไขโดยการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุน
ในครั้งนี้เป็นเงินจ านวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,450 ล้านบาท และโดยที่ผู้ซื้อเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ 
ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน ลง
วันท่ี 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ดังนั้น การเข้าท ารายการดังกล่าวจึงเป็นรายการที่เกีย่ว
โยงกัน ประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การ
เปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 
พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยภายหลังการปรับโครงสร้างการลงทุนใน AM จะท าให้ 
AM และบริษัทย่อยของ AM สิ้นสภาพในการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ 

4. ข้อมูลทั่วไปของสินทรัพย์ท่ีจะขาย 

4.1 ข้อมูลทั่วไปของ AM 

(1) ลักษณะโดยทั่วไปของกิจการ 

ช่ือบริษัท บริษัท ออลล์ นาว แมนเนจเม้นท์ จ ากัด 

ประเภทธุรกิจ บริการดา้นการจดัการคลังสินค้าและโลจสิติกส์และซื้อขาย
สินค้าท่ัวไป 

ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว   2,000,000 บาท  
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(2) โครงสร้างการถือหุ้น 

ที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น 
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 

ก่อนการเข้าท ารายการ หลังการเข้าท ารายการ 

1  บริษัทฯ 99.990 10.00 

2  นายก่อศักดิ์ ไชยรศัมีศักดิ ์ 0.005 - 

3  นายทวีศักดิ์ แก้วรัตนปัทมา 0.005 - 

4  CPG หรือบริษัทย่อย - 52.00 

5  CPF หรือบริษัทย่อย - 19.00 

6  TRUE หรือบริษัทย่อย - 10.00 

7  เอก-ชัย - 9.00 

 รวม 100.00 100.00 

 

(3) สรุปฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 

ข้อมูลทางการเงินท่ีส าคัญของ AM ส าหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของ AM ที่ตรวจสอบแล้ว สามารถสรุปได้ดังนี้ 

สรุปสาระส าคัญของงบแสดงฐานะทางการเงิน 

หน่วย : ล้านบาท 

รายละเอียด 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2561 2562 2563 

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 146.27 155.71 227.30 
ลูกหนีก้ารค้า 73.01 77.20 16.42 
อาคารและอปุกรณ ์ 247.46 206.60 167.89 
สินทรพัย์สทิธิการใช้ - - 5.61 
สินทรพัยไ์ม่ตวัตน 16.01 14.83 12.74 
สินทรพัยภ์าษเีงินไดร้อตดับญัชี 0.69 1.44 1.87 
เงินมดัจ า 1.81 2.42 2.42 

รวมสนิทรัพย ์ 486.57 459.20 435.14 
เจ้าหนี้การคา้ 5.04 4.05 2.69 

เจ้าหนี้อ่ืน 8.94 2.89 3.37 
เจ้าหนี้กรมสรรพากร 5.64 6.30 5.46 

ภาษเีงินได้คา้งจ่าย 1.44 5.49 2.72 
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รายละเอียด 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2561 2562 2563 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานคา้งจ่าย 12.43 12.46 9.42 
ส่วนของหนีส้ินตามสญัญาเช่าที่ถึงก าหนด
ช าระภายในหนึ่งป ี - - 3.97 
ประมาณการหนีส้ินส าหรับผลประโยชน์
พนักงาน 6.43 8.79 10.84 

เงินประกันอุปกรณ ์ 226.44 226.45 226.45 
หนี้สินตามสญัญาเช่า - - 1.72 

รวมหนีส้นิ 266.36 266.43 266.66 
ทุนที่ออกและช าระแล้ว  2.00 2.00 2.00 

ส ารองตามกฎหมาย 0.20 0.20 0.20 
ก าไรสะสมยังไมไ่ด้จดัสรร  218.01 190.58 166.29 
รวมส่วนของผู้ถือหุน้ 220.21 192.78 168.49 

รวมหนีส้นิและส่วนของผู้ถอืหุ้น 486.57 459.20 435.14 
ที่มา : งบการเงินของ AM 

สรุปสาระส าคัญของงบก าไรขาดทุน 

หน่วย : ล้านบาท 

รายละเอียด 
ส าหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2561 2562 2563 
รายไดจ้ากการขาย 77.30 68.65 43.40 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 154.17 178.21 191.15 
รายไดด้อกเบีย้ 1.26 1.73 1.40 
รายได้อื่น 0.17 0.02 0.29 
รวมรายได้ 232.90 248.61 236.24 

ต้นทุนขาย 72.57 63.65 50.53 
ต้นทุนการให้บริการ 86.64 91.61 87.03 

ต้นทุนในการจดัจ าหน่าย 8.04 0.39 0.77 
ค่าใช้จ่ายในการบรหิาร 6.92 7.41 9.44 
รวมค่าใชจ้่าย 174.18 163.06 147.78 
ก าไรจากกจิการด าเนนิงาน 58.72 85.55 88.47 

ต้นทุนทางการเงิน - - 0.15 
ก าไรก่อนภาษีเงนิได้ 58.72 85.55 88.32 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้ 6.30 11.42 11.61 

ก าไรส าหรับป ี 52.42 74.13 76.71 
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ก าไรตอ่หุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 262.08 370.65 383.53 
ที่มา : งบการเงินของ AM 

4.2 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท ออลล์ นาว โลจิสติกส์ จ ากัด (“AL”)  

(1) ลักษณะโดยทั่วไปของกิจการ 

ช่ือบริษัท บริษัท ออลล์ นาว โลจิสติกส์ จ ากดั 

ประเภทธุรกิจ ธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้า 

ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว  1,000,000 บาท  

 

(2) โครงสร้างการถือหุ้น 

 ปัจจุบัน AL เป็นบริษัทย่อยโดยอ้อมของบริษัทฯ ทั้งนี้ มีเง่ือนไขในการเข้าท ารายการครั้งนี้ท่ีก าหนดให้ 
AM เข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.997 ใน AL ก่อนบริษัทฯ เข้าท าธุรกรรมการปรับโครงสร้างการ
ลงทุนใน AM โดยมีโครงสร้างการถือหุ้น ดังนี ้

ที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น 

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 

ปัจจุบนั 
ก่อนการเข้าท า

รายการ1 
หลังการเข้าท า

รายการ 

1  บริษัท ออลล์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด2 99.997 - - 

2  AM - 99.997 99.997 

3  นายก่อศักดิ์ ไชยรศัมีศักดิ ์ 0.001 0.001 0.001 

4  นายทวีศักดิ์ แก้วรัตนปัทมา 0.001 0.001 0.001 

5  นายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ ์ 0.001 0.001 0.001 

 รวม 100.00 100.00 100.00 

 1 ก่อนการเข้าท ารายการ AM จะเขา้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.997 ใน AL 
 2 บริษัท ออลล์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ 

(3) สรุปฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 

ข้อมูลทางการเงินท่ีส าคญัของ AL ส าหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2563 ตามงบ
การเงินเฉพะกิจการของ AL ที่ตรวจสอบแล้ว สามารถสรุปไดด้ังนี้ 
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สรุปสาระส าคัญของงบแสดงฐานะทางการเงิน 

หน่วย : ล้านบาท 

รายละเอียด 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2562 2563 

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 0.49 5.33 
ลูกหนีก้ารค้ากจิการทีเ่กีย่วข้องกัน 4.35 23.07 

ลูกหนี้อ่ืน 0.03 4.26 
สินทรพัยไ์ม่มตีัวตน 1.51 1.50 

รวมสนิทรัพย ์ 6.97 34.79 
เจ้าหนี้การคา้ 1.15 2.60 
เจ้าหนี้อ่ืน 0.20 9.50 
เงินกู้ยมืระยะสั้นจากบริษัทใหญ ่ 3.00 - 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานคา้งจ่าย 2.57 6.01 

ประมาณการหนีส้ินส าหรับผลประโยชน์
พนักงาน - 1.41 
รวมหนีส้นิ 6.96 20.16 
ทุนที่ออกและช าระแล้ว  1.00 1.00 
ส ารองตามกฎหมาย - 0.10 

ก าไรสะสมยังไมไ่ด้จดัสรร  (0.99) 13.53 
รวมส่วนของผู้ถือหุน้ 0.01 14.63 

รวมหนีส้นิและส่วนของผู้ถอืหุ้น 6.97 34.79 
ที่มา : งบการเงินของ AL 
หมายเหตุ : AL จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 จึงน าเสนองบการเงินของ AL เพียง 

2 ปี คือปี 2562 และ 2563 

สรุปสาระส าคัญของงบก าไรขาดทุน 

 หน่วย : ล้านบาท 

รายละเอียด 
ส าหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2562 2563 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 4.35 83.10 
ดอกเบี้ยรับ 0.00 0.03 

รายได้อื่น - 0.40 
รวมรายได้ 4.35 83.53 
ต้นทุนการให้บริการ 4.31 63.53 
ค่าใช้จ่ายในการบรหิาร 1.02 1.97 
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รวมค่าใชจ้่าย 5.33 65.50 
ก าไร (ขาดทนุ) กอ่นต้นทนุทางการเงิน (0.98) 18.03 

ต้นทุนทางการเงิน 0.01 0.02 
ก าไร (ขาดทนุ) กอ่นคา่ใชจ้่ายภาษเีงินได้ (0.99) 18.00 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้ - 3.38 
ก าไรส าหรับป ี (0.99) 14.62 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขัน้พื้นฐาน (บาท) (9.90) 146.20 
ที่มา : งบการเงินของ AL 
หมายเหตุ : AL จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 จึงน าเสนองบการเงินของ AL เพียง 

2 ปี คือปี 2562 และ 2563 

5. เกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดมูลค่ารวมของรายการ 

มูลค่าของสินทรัพย์ที่จะขายและจะเข้าซื้อเป็นการเจรจาต่อรองระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย  เช่นเดียวกับการท า
รายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Negotiation) โดยอ้างอิงจากที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งใช้วิธีการ
ประเมินมูลค่าหุ้นตามวิธีต่าง ๆ ตามหลักสากล อันได้แก่ วิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow 
Approach-DCF) และวิธีเทียบเคียงกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกัน (Market Comparable Approach) 
เป็นหลัก  

6. ขนาดของรายการ 

การปรับโครงสร้างการลงทุนใน AM โดยการขายหุ้นเดิมบางส่วนใน AM และการปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยการซื้อ
หุ้นเพิ่มทุนใน AM ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ภายหลังการขายหุ้นเดิมบางส่วนใน AM ในครั้งนี้ เข้าข่าย
เป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน ประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ โดยมีมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกัน
รวมไม่เกิน 2,450 ล้านบาท คิดเป็นขนาดรายการที่ค านวณได้ไม่เกินร้อยละ 2.85 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตน
สุทธิ (NTA) โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมล่าสุดของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ซึ่งสอบทานแล้วโดย
ผู้สอบบัญชี และเมื่อน าขนาดรายการดังกล่าวไปรวมกับขนาดรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทรายการเกี่ยวกับ
สินทรัพย์หรือบริการที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือน (นับแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2564 
ซึ่งรวมถึงการลงทุนในบริษัท เอ้ก ดิจิทัล จ ากัด) จะมีขนาดรายการรวมไม่เกินร้อยละ 2.93 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่
มีตัวตนสุทธิ (NTA) ซึ่งมีขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 0.03 แต่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตน
สุทธิ (NTA) จึงถือเป็นรายการขนาดกลาง ท าให้บริษัทฯ ต้องด าเนินการขออนุมัติจากคณะกรรมการบรษิัทฯ และ
ด าเนินการเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
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7. รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันและขอบเขตส่วนได้เสียในรายการ 

(1) CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยอ้อมของบริษัทฯ โดย CPG มีขอบเขตส่วนได้เสียในรายการซื้อหุ้นเดิมใน 
AM จากบริษัทฯ เป็นจ านวน 1,352 ล้านบาท 

(2) CPF เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยอ้อมของบริษัทฯ โดย CPF มีขอบเขตส่วนได้เสียในรายการซื้อหุ้นเดิมใน 
AM จากบริษัทฯ เป็นจ านวน 494 ล้านบาท 

(3) TRUE เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ เนื่องจาก TRUE มี CPG (ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยอ้อม
ของบริษัทฯ) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดย TRUE มีขอบเขตส่วนได้เสียในรายการซื้อหุ้นเดิมใน AM จาก
บริษัทฯ เป็นจ านวน 260 ล้านบาท 

(4) เอก-ชัย เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ เนื่องจาก เอก-ชัยมี CPG และ CPF (ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่โดยอ้อมของบริษัทฯ) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยอ้อม โดยเอก-ชัยมีขอบเขตส่วนได้เสียในรายการซื้อ
หุ้นเดิมใน AM จากบริษัทฯ เป็นจ านวน 234 ล้านบาท 

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของการขายหุ้นเดิมใน AM โดยการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนใน AM เป็นจ านวน 
110 ล้านบาท 

8. เง่ือนไขในการเข้าท ารายการ 

การปรับโครงสร้างการลงทุนใน AM จะด าเนินการภายหลังบริษัทฯ ปรับโครงสร้างภายในกลุ่มของบริษัทฯ 
เพื่อให้ AM ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.997 ใน AL ส าเร็จแล้ว ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถด าเนินการปรับโครงสรา้ง
การลงทุนใน AM ได้ภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการปรับโครงสร้างการลงทุนใน AM  

เนื่องจากธุรกิจโลจิสติกส์ไม่ใช่ธุรกิจหลักของบริษัทฯ และสภาพการแข่งขันในธุรกิจโลจิสติกส์ที่มีทั้งผู้เล่นรายเก่า
และรายใหม่ ๆ เข้าสู่ตลาด ท าให้มีการแข่งขันกันค่อนข้างสูง AM จึงนี้มีความจ าเป็นต้องใช้เงินลงทุนเพิ่มขึ้นอีก
มาก ทั้งเรื่องบุคลากรเรื่องเทคโนโลยีด้านการขนส่งและบริหารคลังสินค้า แพลตฟอร์มต่าง ๆ เครือข่ายการ
ให้บริการ สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ตลอดจนเงินทุนหมุนเวียน จึงมีความจ าเป็นต้องมีการปรับตัวให้
เหมาะสมกับการแข่งขัน ซึ่งรวมถึงการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีศักยภาพ หรือเปิดโอกาสให้พันธมิตรเข้า
มาร่วมลงทุนใน AM โดยประโยชน์บริษัทฯ ท่ีคาดว่าจะได้รับ มีดังน้ี 

(1) บริษัทฯ สามารถรับรู้ก าไรจากการขายหุ้นเดิมบางส่วนใน AM ทันที และน าเงินที่ได้รับไปด าเนินธุรกิจ
หลักร้านค้าสะดวกซื้อ 

(2)  บริษัทฯ ยังถือหุ้นใน AM เพื่อรับส่วนแบ่งจากการเติบโตของธุรกิจในอนาคต จากการมีพันธมิตร
เครือข่ายร้านค้าปลีกของกลุ่มการตลาดและการจัดจ าหน่าย ในช่องทางที่หลากหลายเพิ่มขึ้น การ
ให้บริการเพิ่มขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
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10. ความเห็นของคณะกรรมการ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียตามรายช่ือข้างท้าย) ได้พิจารณาการเข้าท า
รายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าวและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการปรับโครงสร้างการลงทุนใน AM ข้างต้น
แล้วเห็นว่า การเข้าท ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ  

ทั้งนี้ กรรมการผู้มีส่วนได้เสียซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติและไม่ได้เข้าร่วมประชุม มีดังน้ี 

 

ที ่ รายชื่อกรรมการบริษัทฯ ลักษณะของการมีส่วนได้เสีย 

1  นายสุภกติ เจียรวนนท์ เป็นกรรมการใน CPG และ CPF 

2  นายศุภชัย เจียรวนนท์ เป็นกรรมการใน CPG, CPF และ TRUE 

3  นายอดิเรก ศรีประทักษ์ เป็นกรรมการใน CPF 

4  พลต ารวจเอกพัชรวาท วงษ์สุวรรณ เป็นกรรมการใน CPF 

5  นายณรงค์ เจียรวนนท ์ เป็นกรรมการใน TRUE 

6  นายอ ารุง สรรพสิทธ์ิวงศ ์ เป็นกรรมการใน TRUE 

 

11. ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว มีความเห็นว่ามีความเหมาะสมและอยู่ในเกณฑ์
ระดับราคาที่ผู้ประเมินราคาอิสระได้ประเมินไว้ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหารที่รับผิดชอบในเรื่องนี้แล้ว 
เห็นว่าฝ่ายจัดการได้ด าเนินการตามขั้นตอนและวิธีปฏิบัติต่าง ๆ ไปด้วยความโปร่งใส มีความสมเหตุสมผลและ
เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ ตลอดจนมีการปฏิบัติตามข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน โดยไม่มี
ความเห็นท่ีแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ 
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เอกสารแนบ 2 

สารสนเทศเร่ืองการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน 
เกี่ยวกับการลงทุนในบริษัท เอ้ก ดิจิทัล จ ากัด 

 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งท่ี 5/2564 เมื่อวันท่ี 11 สิงหาคม 
2564 ได้พิจารณาอนุมัติการลงทุนในบริษัท เอ้ก ดิจิทัล จ ากัด (“EGG Digital”) โดยการเข้าซื้อหุ้นเดิมใน EGG Digital 
จากบริษัท แอสเซนด์ ดิจิตอล คอมเมิร์ซ กรุ๊ป จ ากัด (“ADCG”) และการปฏิบัติตามเง่ือนไขการเข้าซื้อหุ้นเดมิดังกล่าวโดย
การซื้อหุ้นเพิ่มทุนใน EGG Digital ตามสัดส่วนหุ้นเดิมที่เข้าซื้อ ซึ่งถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ แต่ไม่เข้า
ข่ายขนาดของรายการที่ต้องด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการ
ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการท ารายการดังกล่าวข้างต้นเป็นการเข้าท ารายการกับ ADCG ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยง
กันของบริษัทฯ จึงถือเป็นการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

1.      วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ 

คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 4 ของป ี2564  

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง 

ผู้ซื้อ: บริษัทฯหรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ 

ผู้ขาย: ADCG 

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ:  (ก) ADCG มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ ากัด (“CPG”) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
โดยอ้อม โดย CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยอ้อมของบริษัทฯ  

 (ข) ADCG มีนายศุภชัย เจียรวนนท์ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยอ้อม โดยนาย
ศุภชัย เจียรวนนท์ เป็นกรรมการของบริษัทฯ  

3. ลักษณะของรายการและมูลค่ารวมของรายการ 

บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ จะเข้าลงทุนใน EGG Digital โดยการเข้าซื้อหุ้นเดิมใน EGG Digital จาก 
ADCG คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของ EGG Digital คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 50 
ล้านบาท และการปฏิบัติตามเง่ือนไขการเข้าซื้อหุ้นเดิมดังกล่าวโดยการซื้อหุ้นเพิ่มทุนใน EGG Digital ตาม
สัดส่วนหุ้นเดิมที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าซื้อ คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 17.5 ล้านบาท ทั้งนี้ มูลค่ารวม
ของการเข้าลงทุนใน EGG Digital โดยการเข้าซื้อหุ้นเดิมและการปฏิบัติตามเง่ือนไขโดยการซื้อหุ้นเพิ่มทุนในครั้ง
นี้เป็นเงินจ านวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 67.5 ล้านบาท และโดยที่ ADCG เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 
31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ดังนั้น การเข้าท ารายการดังกล่าวจึงเป็นรายการที่เกี่ยวโยง
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กัน ประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่ อง การ
เปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 
พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

4. ข้อมูลทั่วไปของสินทรัพย์ท่ีจะซื้อ 

ข้อมูลทั่วไปของ EGG Digital 

(1) ลักษณะโดยทั่วไปของกิจการ 

ช่ือบริษัท บริษัท เอ้ก ดิจิทัล จ ากัด 

ประเภทธุรกิจ ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รับจา้งท าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ 
และบริการข้อมลูอื่น ๆ 

ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว  50,000,000 บาท  

 

(2) โครงสร้างการถือหุ้น 

ที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น 
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 

ก่อนการเข้าท ารายการ หลังการเข้าท ารายการ 

1  ADCG 99.99 62.00 

2  นางสาววนิกุล จึงประเสริฐ 0.005 - 

3  นางสาวอชิรา เตาลานนท์ 0.005 - 

4  บริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 
(มหาชน) หรือบริษัทย่อย 

- 19.00 

5  บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย - 10.00 

6  บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน 
 ซิสเทม จ ากัด 

- 9.00 

 รวม 100.00 100.00 
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(3) สรุปฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงานส าหรับงวด 12 เดือน และฐานะทางการเงินที่ส าคัญของ EGG Digital ส าหรับ
ระยะเวลาสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 ตามงบการเงินตรวจสอบจากผู้สอบ
บัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ที่มา: งบการเงินของ EGG Digital 

5. เกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดมูลค่ารวมของรายการ 

มูลค่าของสินทรัพย์ที่จะซื้อเป็นการเจรจาต่อรองระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย เช่นเดียวกับการท ารายการกับ
บุคคลภายนอก (Arm’s Length Negotiation) โดยอ้างอิงจากที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งใช้วิธีการประเมินมูลค่า
หุ้นตามวิธีต่าง ๆ ตามหลักสากล อันได้แก่ วิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach-DCF) 
และวิธีเทียบเคียงกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกัน (Market Comparable Approach) เป็นหลัก  

 

 

 

หน่วย: ล้านบาท 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 
2561 

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 
2562 

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 
2563 

ผลการด าเนินงาน    
รายได้รวม 860.6 852.9 1,173.5 

ค่าใช้จ่ายรวม (828.2) (848.3) (1,137.8) 
ต้นทุนทางการเงิน (3.6) (2.4) (0.1) 
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ (5.7) (2.9) (7.6) 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 23.2 (0.7) 28.1 

สินทรัพย ์    
สินทรัพย์หมุนเวียน 1,354.8 2,389.7 2,961.7 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 184.1 157.0 153.1 

สินทรัพย์รวม 1,538.9 2,546.7 3,114.7 
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น    

หนี้สินหมุนเวียน 1,293.5 2,292.0 2,831.0 
หนี้สินไม่หมุนเวียน 11.2 21.1 22.1 

หนี้สินรวม 1,304.7 2,313.1 2,853.1 
ทุนจดทะเบียน 50.0 50.0 50.0 

ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 50.0 50.0 50.0 
ก าไร (ขาดทุน) สะสม 184.3 183.6 211.7 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 234.3 233.6 261.7 
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6. ขนาดของรายการ  

การเข้าลงทุนใน EGG Digital โดยการเข้าซื้อหุ้นเดิมจาก ADCG และการปฏิบัติตามเง่ือนไขโดยการซื้อหุ้นเพิ่ม
ทุนใน EGG Digital ตามสัดส่วนหุ้นเดิมที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าซื้อในครั้งนี้เข้าข่ายเป็นรายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน ประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ โดยมีมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันรวมไม่เกิน 
67.5 ล้านบาท คิดเป็นขนาดรายการที่ค านวณได้ไม่เกินร้อยละ 0.08 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) 
โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมฉบับล่าสุดของบริษัทฯ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 ซึ่งสอบทานแล้วโดยผู้สอบบญัชี 
และเมื่อน าขนาดรายการดังกล่าวไปรวมกับขนาดรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือ
บริการอื่นที่เกิดขึ้นในระหว่างหกเดือน (นับแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2564 ซึ่งรวมถึง
การปรับโครงสร้างการลงทุนในบริษัท ออลล์ นาว แมนเนจเม้นท์ จ ากัด) จะมีขนาดรายการรวมไม่เกินร้อยละ 
2.93 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ซึ่งมีขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 0.03 แต่น้อยกว่าร้อยละ 3 
ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)  จึงถือเป็นรายการขนาดกลาง ท าให้บริษัทฯ ต้องด าเนินการขออนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัทฯ และด าเนินการเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

7. รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันและขอบเขตส่วนได้เสียในรายการ 

(1) ADCG มี CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 58.69 โดย CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
โดยอ้อมของบริษัทฯ 

(2) ADCG มีนายศุภชัย เจียรวนนท์ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 17.29 โดยนายศุภชัย 
เจียรวนนท์ เป็นกรรมการของบริษัทฯ 

(3) ADCG มีขอบเขตส่วนได้เสียในรายการขายหุ้นเดิมของ EGG Digital ให้กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของ
บริษัทฯ จ านวนรวม 50 ล้านบาท (ท้ังนี้ บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข
ของการขายหุ้นเดิมใน EGG Digital โดยการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนใน EGG Digital เป็นจ านวน 17.5 ล้าน
บาท) 

8. แหล่งที่มาของเงินทุน 

มาจากเงินทุนหมุนเวียนที่บริษัทฯ มีอยู่ 

9. เง่ือนไขในการเข้าท ารายการ 

การเข้าลงทุนใน EGG Digital จะด าเนินการเมื่อผู้ขายได้รับความยินยอมในการขายหุ้นภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้อง
ที่มีผลผูกพันผู้ขายครบถ้วนแล้ว ท้ังนี้ คาดว่าจะสามารถด าเนินการเข้าลงทุนได้ภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2564  

10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุนใน EGG Digital  

ปัจจุบัน EGG Digital เป็นบริษัทภายใต้กลุ่มแอสเซนด์ กรุ๊ป (ซึ่งมี CPG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่โดยอ้อม) ซึ่งมี
ประสบการณ์มายาวนานในการประกอบธุรกิจด้าน Digital Marketing ซึ่งสามารถพัฒนาต่อยอดกับธุรกิจData 
และ Media ได้ และมีฐานลูกค้าภายนอกที่แข็งแกร่งและหลากหลาย รวมทั้งมีทีมงานที่มีความเช่ียวชาญด้าน 
Data และ Media สอดรับกับสภาพการแข่งขันในธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ที่มีการน าเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยใน
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การขับเคลื่อนด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยประโยชน์ที่บริษัทฯ คาดว่าจะ
ได้รับ มีดังนี ้

(1) เป็นการลงทุนใน Digital Marketing Agency ที่มีพ้ืนฐานที่แข็งแกร่ง และมีแผนขยายธุรกิจไปสู่ ธุรกิจ 
Data และ Media ที่เติบโตอย่างรวดเร็วในอนาคต 

(2) เป็นการลงทุนที่มีศักยภาพในการเติบโตในอนาคตจากแนวโน้มการเติบโตของ Data Driven 
Economies 

(3) สร้างความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อรองรับการเติบโตที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว เพิ่มความสามารถ
ในการแข่งขัน และเพิ่มมูลค่าประโยชน์ทางด้านธุรกิจ เช่น การร่วมพัฒนาแพลตฟอร์มในการวิเคราะห์
ข้อมูล เพื่อให้เข้าใจลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น และการเข้าถึงบริการที่สามารถปรับแต่ง (Customization) ได้มาก
ขึ้น 

11. ความเห็นของคณะกรรมการ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียตามรายช่ือข้างท้าย) ได้พิจารณาการเข้าท า
รายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าวและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุนใน EGG Digital ข้างต้นแล้วเห็นว่า 
การเข้าท ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ  

ทั้งนี้ กรรมการผู้มีส่วนได้เสียซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติและไม่ได้เข้าร่วมประชุม มีดังน้ี 

ที ่ รายชื่อกรรมการบริษัทฯ ลักษณะของการมีส่วนได้เสีย 

1  นายสุภกติ เจียรวนนท์ เป็นกรรมการใน CPG 

2  นายศุภชัย เจียรวนนท์ เป็นกรรมการใน CPG และเป็นผู้ถอืหุ้นใหญ่โดยอ้อม
ของ ADCG 

 

12. ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว มีความเห็นว่ามีความเหมาะสมและอยู่ในเกณฑ์
ระดับราคาที่ผู้ประเมินราคาอิสระได้ประเมินไว้ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหารที่รับผิดชอบในเรื่องนี้แล้ว 
เห็นว่าฝ่ายจัดการได้ด าเนินการตามขั้นตอนและวิธีปฏิบัติต่าง ๆ ไปด้วยความโปร่งใส มีความสมเหตุสมผลและ
เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ ตลอดจนมีการปฏิบัติตามข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน โดยไม่มี
ความเห็นที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ  

 

 


