
   บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอรป์อเรชัน จาํกัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ  

 

 

 

 

 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี / รายงานประจาํปี 2564  

(แบบ 56-1 One Report) 

 

เอกสารแนบ  

ทรัพยสิ์นทใีช้ในการประกอบธุรกิจ 

และรายละเอียดเกียวกับรายการประเมินราคาทรพัยสิ์น 

  



   บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอรป์อเรชัน จาํกัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ  

1 

 

 

4.1 เงนิลงทุน 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ในบริษัทอืน (Holding Company) ทีประกอบธุรกิจหลกัดา้นการคา้ปลีกสินคา้

หลากหลายประเภทผ่านรูปแบบและช่องทางทีหลากหลาย (Multi-format and Multi-category) ในประเทศไทย และมีการ

ขยายธุรกิจในต่างประเทศ โดยเป็นหนึงในผูน้าํในตลาดในประเทศเวียดนามและประเทศอิตาลี สินทรพัยท์ีสาํคญัของบรษิัทฯ 

จึงเป็นเงนิลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ 

มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเท่ากับ 108,657 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 80.1 ของ สินทรัพยร์วมตามงบ

การเงินเฉพาะกิจการของบรษิัทฯ โดยมีรายละเอียดดงัน ี

ลาํดับท ี บริษัท เงินลงทุนสทุธิตามวิธีราคาทุน 

ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)(1) 

บริษัทย่อย 

1.  CDS 3,807 

2.  SFMH 3,575 

3.  MASS 237 

4.  SSHD 255 

5.  PBHD 11,400 

6.  CTD 5,429 

7.  Cap C 26,815 

8.  CMG 1,901 

9.  CGO - 

10.  CNGI - 

11.  CRC Holland 989 

12.  CGSJSC 6 

13.  Hillborough Group 17,452 

14.  ROBINS 33,720 

15.  CRG-S 218 

16.  Central US Trading  3 

17.  Central Pet and Me - 

18.  Quinam B.V. 2,797 

รวม 108,604 

 

1.  Watson 53 

รวม 53 

รวมมูลค่าเงนิลงทนุในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 108,657 

 

เอกสารแนบ 4 ทรัพยสิ์นทใีช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกียวกับรายการประเมินราคาทรัพยสิ์น 
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หมายเหตุ: 

(1) มลูค่าเงินลงทนุดงักล่าวเป็นไปตามสดัส่วนการถือหุน้ทางตรงของบริษัทฯ  

(2) มลูค่าเงินลงทนุของ บริษัท CGO, CNGI และ Central Pet and Me เท่ากบั 0.05 ลา้นบาท, 0.15 ลา้นบาท และ 100 บาท ตามลาํดบั 

4.2 สินทรัพยถ์าวร 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 ทีดิน อาคารและอุปกรณ ์และสินทรพัยส์ิทธิการใชท้ีใชใ้นการประกอบธุรกิจหลักของ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยทีประกอบธุรกิจหลกัมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีหลงัหกัค่าเสือม ราคาสะสมและสาํรองการดอ้ยค่าต่าง ๆ 

ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ สาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 43,359 ล้านบาท และ 

65,338 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยมีรายละเอียดดงันี 

ทดีิน อาคารและอุปกรณ ์

(หน่วย: ลา้นบาท) 

ทดีินและ

ส่วน

ปรับปรุง

ทดีิน 

ส่วน

ปรับปรุง

สิทธิ 

การเชา่ 

อาคารและ

ส่วน

ปรับปรุง

อาคาร 

อุปกรณ์

ระบบ

สารสนเทศ 

อุปกรณ์

ระบบสา

ธารณูป 

โภคและ

ระบบงาน

อาคาร 

เครือง

ตกแต่ง

ติดตัง และ

อุปกรณ์

สาํนักงาน 

ยาน 

พาหนะ 

สินทรัพย์

ระหว่าง

ก่อสร้าง

และติดตัง 

รวมมูลค่า

ตามบัญชี

สุทธิ 

3,561 1,708 23,624 404 7,284 3,485 207 3,086 43,359 

 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

ทดีินและส่วนปรบัปรุง

ทดีิน 

อาคารและส่วน

ปรับปรุงอาคาร 

เครืองตกแต่งติดตัง 

และอปุกรณส์ํานักงาน 

สินทรัพยร์ะหว่าง

ก่อสร้างและติดตัง 

รวมมูลค่าตามบัญชี

สุทธิ 

18,710 46,376 49 203 65,338 

ทงัน ีรายการสินทรพัยถ์าวรของกลุ่มบรษิัทฯ ตามทีแสดงไวข้า้งตน้สามารถแสดงรายละเอยีดจาํแนกตามประเภทของ

สินทรพัยห์ลกั และจาํแนกตามการถือครองกรรมสิทธิและสิทธิการใชท้ีสาํคญัโดยสรุปไดด้งันี 
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4.2.1 ทีดินและส่วนปรับปรุงทีดินทีใช้ในการประกอบธุรกิจหลักของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทีประกอบธุรกิจ

หลัก 

(1) ทดีินและส่วนปรับปรุงทดีินทถีือครองกรรมสทิธิ 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 ทีดินและส่วนปรบัปรุงทีดินทีถือครองกรรมสิทธิของกลุ่มบริษัทฯ มีมลูค่าสทุธิตามบญัชี

หลงัหกัค่าเสือมราคาสะสมและสาํรองการดอ้ยค่าต่าง ๆ ตามงบการเงินรวมของบรษิัทฯ สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสินสดุวนัที 

31 ธันวาคม 2564 เท่ากบั 3,561 ลา้นบาท 

 ทงันี ทีดินและส่วนปรบัปรุงทีดินทีถือครองกรรมสิทธิทีใชใ้นการประกอบธุรกิจหลักของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที

ประกอบธุรกิจหลกัมีรายละเอียดทีสาํคญัสรุปไดด้งันี 

หน่วยธุรกิจ จาํนวนสาขา มูลค่าตามบัญชีสทุธิ  

(ล้านบาท) 

วัตถุประสงค ์

การถือครอง 

ภาระผูกพนั 

1. หา้งสรรพสินคา้โรบินสนั และ 

โรบินสนั ไลฟ์สไตล ์

18 2,979 พลาซ่า / หา้งสรรพสินคา้ ไม่มี 

2. ไทวสัด ุและบา้น แอนด ์บียอนด ์ 1 68 รา้นขายสินคา้เฉพาะทาง ไม่มี 

3. กลุ่มซีโอแอล 2 478 รา้นขายสินคา้เฉพาะทาง ไม่มี 

4. เหงียนคิม 3 36 รา้นขายสินคา้เฉพาะทาง ไม่มี 

 

(2) สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ - ทดีิน 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 สิทธิการใชท้ีดินระยะยาวของกลุ่มบริษัทฯ มีมูลค่าสุทธิตามบัญชีหลังหกัค่าเสือมราคา

สะสมและสาํรองการดอ้ยค่าต่าง ๆ ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสินสดุวนัที 31 ธันวาคม 2564 

เท่ากบั 18,711 ลา้นบาท โดยมีระยะเวลาการเช่าตงัแต่ 1 ปี ถงึ 55 ปี  

ทังนี สิทธิการใช้ทีดินระยะยาวทีใชใ้นการประกอบธุรกิจหลักของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทีประกอบธุรกิจหลักมี

รายละเอยีดทีสาํคญัสรุปไดด้งันี 
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หน่วยธุรกิจ จาํนวนสาขา มูลค่าตามบัญชี

สุทธิ 

(ล้านบาท) 

วัตถุประสงค ์

การถือครอง 

ภาระผูกพนั 

1. หา้งสรรพสินคา้เซ็นทรลั 5 725 หา้งสรรพสินคา้ ไม่มี 

2. หา้งสรรพสินคา้โรบินสนั และ 

โรบินสนั ไลฟ์สไตล ์ 

9 2,823 หา้งสรรพสินคา้ / พลาซ่า ไม่มี 

3. ไทวสัด ุและบา้น แอนด ์บียอนด ์ 63 7.756 รา้นขายสินคา้เฉพาะทาง ไม่มี 

4. เพาเวอรบ์าย 12 303 รา้นขายสินคา้เฉพาะทาง ไม่มี 

5. ท็อปส ์และเซน็ทรลั ฟู้ด ฮอลล ์ 27 177 ซูเปอรม์ารเ์ก็ต ไม่มี 

6. แฟมิลีมารท์ 149 221 รา้นสะดวกซือ ไม่มี 

7. ลานช ีมารท์ 8 319 ไฮเปอรม์ารเ์ก็ต ไม่มี 

8. บิกซี เวียดนาม 21 6,339 ไฮเปอรม์ารเ์ก็ต ไม่มี 

9. เหงียนคิม 18 48 รา้นขายสินคา้เฉพาะทาง ไม่มี 

อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ มีสญัญาเช่าระยะยาว (กล่าวคือ สญัญาเช่าทีมีระยะเวลาการเช่ามากกว่า 3 ปี) ในประเทศ

ไทยซึงไม่ไดมี้การจดทะเบียน ณ กรมทีดินในการนี สัญญาเช่าระยะยาวทีไม่ไดจ้ดทะเบียนย่อมมีผลใชบ้ังคบัตามกฎหมาย

เพยีงแค่ 3 ปี ไม่ว่าสญัญาจะกาํหนดระยะเวลาการเชา่ไวน้านเพียงใดก็ตาม โดยหลงัจากปีที 3 ในทางกฎหมายจะถือวา่การเชา่

ตามสญัญาเช่าดงักล่าวไม่มีกาํหนดระยะเวลา ซงึผูใ้หเ้ช่าอาจใชสิ้ทธิบอกเลิกสญัญาเมือใดก็ไดโ้ดยการบอกกล่าวล่วงหนา้ 

4.2.2 อาคารและส่วนปรับปรุงอาคารซึงใช้ในการประกอบธุรกิจหลักของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทีประกอบ 

ธุรกิจหลัก 

(1) อาคารและส่วนปรับปรุงอาคารทถีือครองกรรมสทิธิ 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 อาคารและส่วนปรบัปรุงอาคารทีถือครองกรรมสิทธิของกลุ่มบริษัทฯ มีมูลค่าสุทธิตาม

บัญชีหลังหักค่าเสือมราคาสะสมและสาํรองการดอ้ยค่าต่าง ๆ ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ สาํหรบัรอบระยะเวลาบัญชี

สินสดุวนัที 31 ธันวาคม 2564 เท่ากบั 23,624 ลา้นบาท 
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ทงันี อาคารและส่วนปรบัปรุงอาคารทีถือครองกรรมสิทธิทีใชใ้นการประกอบธุรกิจหลกัของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที

ประกอบธุรกิจหลกัมีรายละเอียดทีสาํคญัสรุปไดด้งันี 

หน่วยธุรกิจ จาํนวนสาขา มูลค่าตามบัญชี

สุทธิ 

(ล้านบาท) 

วัตถุประสงค ์

การถือครอง 

ภาระผูกพนั 

1. หา้งสรรพสินคา้เซ็นทรลั 16 3,936 หา้งสรรพสินคา้ ไม่มี 

2. หา้งสรรพสินคา้โรบินสนั และ 

โรบินสนั ไลฟ์สไตล ์ 

31 6,133 หา้งสรรพสินคา้ / 

ศนูยก์ารคา้ 

ไม่มี 

3. ไทวสัด ุและบา้น แอนด ์บียอนด ์ 73 9,300 รา้นขายสินคา้เฉพาะทาง ไม่มี 

4. เพาเวอรบ์าย 9 357 รา้นขายสินคา้เฉพาะทาง ไม่มี 

5. ท็อปส ์และเซน็ทรลั ฟู้ด ฮอลล ์ 21 1,275 ซูเปอรม์ารเ์ก็ต / 

คลงัสินคา้ 

ไม่มี 

 

6. แฟมิลีมารท์(1) - 56 

(ส่วนปรบัปรุง

อาคาร) 

รา้นสะดวกซือ ไม่มี 

7. ซูเปอรส์ปอรต์(1) - 173 

(ส่วนปรบัปรุง

อาคาร) 

รา้นขายสินคา้เฉพาะทาง ไม่มี 

8. กลุ่มซีโอแอล 4 541 รา้นขายสินคา้เฉพาะทาง ไม่มี 

9. บิกซี เวียดนาม 164 896 ไฮเปอรม์ารเ์ก็ต ไม่มี 

10. ลานช ีมารท์(1) 17 237 

 

ไฮเปอรม์ารเ์ก็ต 52 

11. เหงียนคิม 12 596 รา้นขายสินคา้เฉพาะทาง ไม่มี 

12. อนื ๆ  - 158 ใชใ้นการประกอบธุรกิจ 

อนื ๆ  ทีเกยีวขอ้ง เช่น  

รา้นคา้ปลีก ออฟฟิศ  

เป็นตน้ 

ไม่มี 
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หมายเหตุ: 

(1) หน่วยธุรกิจแฟมิลีมารท์ ซูเปอรส์ปอรต์ และลานชี มารท์ ไม่มีการถือครองกรรมสิทธิในอาคาร แต่มีการถือครองกรรมสิทธิในส่วนปรบัปรุง

อาคาร  

(2) สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ – อาคาร  

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 อาคารทีถือครองสิทธิการใชร้ะยะยาวของกลุ่มบริษัทฯ มีมลูค่าสทุธิตามบัญชีหลงัหกัค่า

เสือมราคาสะสมและสาํรองการดอ้ยค่าต่าง ๆ ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ สาํหรบัรอบระยะเวลาบัญชีสินสุดวันที 31 

ธันวาคม 2564 เท่ากับ 46,376 ลา้นบาท โดยมีระยะเวลาการเช่าตงัแต่ 1 ปี ถึง 40 ปี ทงันี อาคารทีถือครองสิทธิการเช่าระยะ

ยาวทีใชใ้นการประกอบธุรกิจหลกัของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยทีประกอบธุรกิจหลกัมีรายละเอียดทีสาํคญัสรุปไดด้งัน ี

หน่วยธุรกิจ จาํนวนสาขา มูลค่าตามบัญชีสทุธิ 

(ล้านบาท) 

วัตถุประสงค ์

การถือครอง 

ภาระผูกพนั 

1. หา้งสรรพสินคา้เซ็นทรลั 29 6,680 หา้งสรรพสินคา้ ไม่มี 

2. หา้งสรรพสินคา้โรบินสนั และ 

โรบินสนั ไลฟ์สไตล ์ 

25 5,340 หา้งสรรพสินคา้ / พลาซ่า ไม่มี 

3. รีนาเชนเต 13 18,826 หา้งสรรพสินคา้ ไม่มี 

4. ซูเปอรส์ปอรต์ 152 898 รา้นขายสินคา้เฉพาะทาง ไม่มี 

5. เพาเวอรบ์าย 57 1,214 รา้นขายสินคา้เฉพาะทาง ไม่มี 

6. ท็อปส ์และเซน็ทรลั ฟู้ด ฮอลล ์ 167 2,754 ซูเปอรม์ารเ์ก็ต ไม่มี 

7. แฟมิลีมารท์ 531 831 รา้นสะดวกซือ ไม่มี 

8. กลุ่มบริษัท ซีโอแอล กรุ๊ป 120 1,037 รา้นขายสินคา้เฉพาะทาง ไม่มี 

9. บิกซี เวียดนาม 117 6,436 ไฮเปอรม์ารเ์ก็ต ไม่มี 

10. เหงียนคิม 38 1,343 รา้นขายสินคา้เฉพาะทาง ไม่มี 

11. ไทวสัด ุและบา้น แอนด ์บียอนด ์ 9 276 รา้นขายสินคา้เฉพาะทาง ไม่มี 

12. เซ็นทรลัเทรดดิง 104 448 ผลิตและนาํเขา้สินคา้ ไม่มี 

13. เซ็นทรลัและมทัสโึมโตะ คิโยชิ 14 75 รา้นขายสินคา้เฉพาะทาง ไม่มี 
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หน่วยธุรกิจ จาํนวนสาขา มูลค่าตามบัญชีสทุธิ 

(ล้านบาท) 

วัตถุประสงค ์

การถือครอง 

ภาระผูกพนั 

14. อนืๆ - 217 ใชใ้นการประกอบธุรกิจ 

อนื ๆ  ทีเกยีวขอ้ง 

ไม่มี 
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4.3 ทรัพยส์ินทางปัญญา  

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีเครืองหมายการคา้และเครืองหมายบริการทสีาํคญัในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ซงึกลุ่มบริษัทฯ เป็นเจา้ของหรือ

ไดร้บัอนญุาตใหใ้ชสิ้ทธิ ซงึไดร้บัการจดทะเบียนและอยู่ระหว่างการยนืคาํขอจดทะเบียนในประเทศทกีลุ่มบรษิทัฯ ดาํเนินธุรกิจไวก้บักรมทรพัยสิ์นทางปัญญา กระทรวงพาณิชย ์

และหน่วยงานทเีกียวขอ้ง โดยมีรายละเอียดทสีาํคญัสรุปไดด้งัน ี

4.3.1 ทรัพยส์ินทางปัญญาทเีป็นเจ้าของ 

ลาํดับท ี รูปแบบเครอืงหมาย ชอืเจ้าของ จาํพวกสินค้า และประเภทสินค้า / บริการ เลขทะเบียนหรือ

เลขทคีาํขอ / 

ประเทศทจีด

ทะเบียน 

ระยะเวลาคุ้มครอง หมายเหต ุ

ส่วนงานแฟชัน 

1.  

 

 

ROBINS (35) บริการนาํสินคา้หลายชนิดมารวมกันเพอืความสะดวกของ

ผูซื้อผ่านทางเว็บไซต ์

191108222 /  

ประเทศไทย 

06/12/2560  

ถึง 

05/12/2570 

- 

2.  

 

ROBINS (35) การจัดซื อและขายผลิตภัณฑ์เคมีและสารเคมี   

การจัดซือและการขายสารยึดติดที ใช้ในอุตสาหกรรม  

การจดัซอืและขายพลาสติกทีใชใ้นอตุสาหกรรม การจดัซอืและ

ขายสีนาํมนัเคลือบเงา สารกนัสนิม เรซนิ การจดัซือและขายยา

รกัษาโรค รกัษาสตัว ์การจัดซือและขายยากาํจัดศตัรูพืช การ

จัดซือและขายสินคา้ทีทาํจากโลหะ อุปกรณก์่อสรา้งทีทาํจาก

บ26055 /  

ประเทศไทย 

12/09/2555  

ถึง 

11/09/2565 

- 
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ลาํดับท ี รูปแบบเครอืงหมาย ชอืเจ้าของ จาํพวกสินค้า และประเภทสินค้า / บริการ เลขทะเบียนหรือ

เลขทคีาํขอ / 

ประเทศทจีด

ทะเบียน 

ระยะเวลาคุ้มครอง หมายเหต ุ

โลหะ การจัดซือและขายเครืองมือขนาดเล็กและอุปกรณ ์การ

จัดซือและขายเครืองมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร ์การ

จัดซือและขายอุปกรณ์เกียวกับถ่ายรูป การจัดซือและขาย

อุปกรณ์เกียวกับการสือสาร การจัดซือและขายเครือง

คอมพิวเตอร ์คอมพิวเตอรซ์อฟตแ์วรแ์ละอุปกรณ ์การจัดซือ

และขายเครืองมือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส ์การจัดซือและ

ขายอุปกรณ์ดับเพลิง การจัดซือและขายแว่นตาและเลนส์  

การจัดซือและขายเครืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย ์การ

จั ด ซื อแ ล ะ ข ายอุ ป กรณ์ ที ให้ แสงสว่ าง  คว า มร้อน  

ระบายอากาศ การจั ดซื อและขายเครื องสุ ขภัณฑ์   

การจัดซือและขายอาวุธปืน เครืองกระสุน วตัถุระเบิด ดอกไม้

ไฟ การจัดซือและขายนาฬิกาและเครืองบอกเวลา การจัดซือ

และขายอัญมณี โลหะมีค่า และเครืองประดบั การจัดซือและ

ขายสงิพิมพ ์เครอืงเขียน และเครอืงใชส้าํนกังาน การจดัซอืและ

ขายผลิตภัณฑย์าง พลาสติก และฉนวนต่าง ๆ  การจัดซือและ

ขายเครอืงหนงั การจดัซือและขายรม่ ไมเ้ทา้ แส ้การจดัซอืและ

ขายวสัดุก่อสรา้ง การจัดซือและขายเครืองแต่งกาย การจัดซือ

และขายอปุกรณก์ีฬา และเครอืงสนัทนาการ การจดัซอืและขาย

ของชาํร่วย และของทีระลึก การจัดซือและขายสุรา การจัดซือ

และขายยาสูบและอุปกรณใ์นการสูบบุหรี การจัดซือและขาย

พืช ดอกไม้ และปุ๋ ย การจัดซือและขายศิลปะและสินค้า

หตัถกรรม การจดัซอืและขายพรม เสือ และมา่น การจดัซอืและ
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ลาํดับท ี รูปแบบเครอืงหมาย ชอืเจ้าของ จาํพวกสินค้า และประเภทสินค้า / บริการ เลขทะเบียนหรือ

เลขทคีาํขอ / 

ประเทศทจีด

ทะเบียน 

ระยะเวลาคุ้มครอง หมายเหต ุ

ขายลูกไม ้และผลิตภัณฑเ์ย็บปักถักรอ้ย การจัดซือและขาย

เสน้ดา้ย ไหมพรม การจดัซอืและขายเชือก ตาข่าย เต็นท ์ผา้บงั

แดด การจัดซือและขายเครืองเล่นเกม และของเล่น การจัดซือ

และขายนาํมนัเชอืเพลิง นาํมนัหล่อลนื 

3.  

 

ROBINS (35) บริการนําสินค้าหลายชนิดมารวมกันเพือความ

สะดวกในการเลือกซอื และจดัการธุรกิจหา้งสรรพสินคา้ 

บ40300 /  

ประเทศไทย 

29/01/2561 

ถึง 

28/01/2571 

- 

4.  
 

บริษัทฯ ( 35)  บ ริ ก า ร นํา สิ น ค้ า ห ล า ย ช นิ ด ม า ร ว ม กั น เ พื อ 

ความสะดวกของผูซื้อ (ยกเวน้การขนส่ง) 

201107863 /  

ประเทศไทย 

07/09/2561          

ถึง              

06/09/2571 

- 

5.  

 

บริษัทฯ (35)  บ ริ ก า ร นํ า สิ น ค้ า ห ล า ย ช นิ ด ม า ร ว ม กั น เ พื อ 

ความสะดวกของผูซื้อ (ยกเวน้การขนส่ง) 

201107864 /  

ประเทศไทย 

07/09/2561          

ถึง              

06/09/2571 

- 

6.  

 

บริษัทฯ (35) บริการจัดจาํหน่ายอุปกรณกี์ฬา จัดจาํหน่ายอุปกรณ์

ออกกาํลงักาย 

บ73660 /  

ประเทศไทย 

30/09/2557  

ถึง 

29/09/2567 

- 
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ลาํดับท ี รูปแบบเครอืงหมาย ชอืเจ้าของ จาํพวกสินค้า และประเภทสินค้า / บริการ เลขทะเบียนหรือ

เลขทคีาํขอ / 

ประเทศทจีด

ทะเบียน 

ระยะเวลาคุ้มครอง หมายเหต ุ

7.  

 

บริษัทฯ ( 35)  บ ริ ก า ร นํา สิ น ค้ า ห ล า ย ช นิ ด ม า ร ว ม กั น เ พื อ 

ความสะดวกของผูซื้อผ่านทางเว็บไซต ์

191102646 /  

ประเทศไทย 

22/09/2560  

ถึง 

21/09/2570 

- 

8.  

 

C Trading (35) บริการจาํหน่ายสินคา้ผ่านทางเวบ็ไซต ์ 171117129 /  

ประเทศไทย 

08/10/2558  

ถึง 

07/10/2568 

- 

9.  

 

C Trading (35) การจัดการดา้นการคา้ทีเกียวกับการขายส่ง การจัดการ

ธุรกิจในหา้งสรรพสินคา้ การตลาดผ่านสืออิเล็กทรอนิกส ์การ

จัดจําหน่ายสินค้าในร้านค้าปลีกเกียวกับเครืองแต่งกาย 

เสือผา้สาํเร็จรูป เสือผา้ รองเทา้ เครืองสวมศีรษะ การจัดการ

ขายปลีกเครื องนุ่ งห่มและแต่ งกาย เครื องบอกเวลา 

เครืองสําอาง การจัดการขายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์

เครอืงใชไ้ฟฟ้า 

181305760 /  

ประเทศไทย 

13/07/2559  

ถึง 

12/07/2569 

- 

10.  
 

LR  (35) การโฆษณา การจัดการธุรกิจ การบริหารธุรกิจ งาน

สาํนกังาน 

36201700007972

5 /  

ประเทศอิตาล ี

31/07/2560  

ถึง 

31/07/2570 

- 
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ลาํดับท ี รูปแบบเครอืงหมาย ชอืเจ้าของ จาํพวกสินค้า และประเภทสินค้า / บริการ เลขทะเบียนหรือ

เลขทคีาํขอ / 

ประเทศทจีด

ทะเบียน 

ระยะเวลาคุ้มครอง หมายเหต ุ

ส่วนงานฮารด์ไลน ์

11.  

 

บริษัทฯ 

 

(35) การบริการจดัการขายวสัดกุ่อสรา้ง บ47344 /  

ประเทศไทย 

21/05/2562  

ถึง 

20/05/2572 

-  

12.  

 

บริษัทฯ 

 

(35) บริการนาํสินคา้หลายชนิดมารวมกันเพอืความสะดวกของ

ผูซื้อผ่านทางเว็บไซต ์

191105850 /  

ประเทศไทย 

19/10/2560  

ถึง 

18/10/2570 

- 

13.  

 

บริษัทฯ 

 

(35) บริการนาํสินคา้หลายชนิดมารวมกันเพอืความสะดวกของ

ผูซื้อ (ยกเวน้การขนส่ง) 

180118458 /  

ประเทศไทย 

(อยู่ในระหว่าง 

การยนืคาํขอ 

จดทะเบียน

เครอืงหมายการคา้) 

อยู่ระหว่างอทุธรณค์าํสงั 

14.  

 

บริษัทฯ 

 

(35) บริการคา้ปลีกออนไลน ์บริการสงัซอืสินคา้และบริการผา่น

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ บริการค้าปลีกสินค้าประเภทวัสดุ

210144143 / 

ประเทศไทย 

- - คาํขอใหม่ ยืนวนัที 02/12/2564 

(อยู่ระหว่างการพิจารณาของ 

นายทะเบียนเครอืงหมายการคา้) 
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ลาํดับท ี รูปแบบเครอืงหมาย ชอืเจ้าของ จาํพวกสินค้า และประเภทสินค้า / บริการ เลขทะเบียนหรือ

เลขทคีาํขอ / 

ประเทศทจีด

ทะเบียน 

ระยะเวลาคุ้มครอง หมายเหต ุ

ก่อสรา้ง บรกิารจดัจาํหน่ายสนิคา้ในรา้นคา้ปลีกเกยีวกบัเครอืง

ตกแต่งภายในบา้น 

15.  

 

บริษัทฯ 

 

(35) บริการคา้ปลีกออนไลน ์บริการสงัซอืสินคา้และบริการผา่น

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ บริการค้าปลีกสินค้าประเภทวัสดุ

ก่อสรา้ง บรกิารจดัจาํหน่ายสนิคา้ในรา้นคา้ปลีกเกยีวกบัเครอืง

ตกแต่งภายในบา้น 

210144144 / 

ประเทศไทย 

- - คาํขอใหม่ ยืนวนัที 02/12/2564 

(อยู่ระหว่างการพิจารณาของ 

นายทะเบียนเครอืงหมายการคา้) 

16.  

 

บริษัทฯ 

 

(35) บริการคา้ปลีกออนไลน ์บริการสงัซอืสินคา้และบริการผา่น

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ บริการค้าปลีกสินค้าประเภทวัสดุ

ก่อสรา้ง บรกิารจดัจาํหน่ายสนิคา้ในรา้นคา้ปลีกเกยีวกบัเครอืง

ตกแต่งภายในบา้น 

210144145 / 

ประเทศไทย 

- - คาํขอใหม่ ยืนวนัที 02/12/2564 

(อยู่ระหว่างการพิจารณาของ 

นายทะเบียนเครอืงหมายการคา้) 

17.  

 

บริษัทฯ 

 

(35) บริการจดัการขายเครอืงใชไ้ฟฟา้ บ33979 /  

ประเทศไทย 

13/07/2559  

ถึง 

12/07/2569 

- 



                                                                         บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอรป์อเรชนั จาํกัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ  

14 

 

ลาํดับท ี รูปแบบเครอืงหมาย ชอืเจ้าของ จาํพวกสินค้า และประเภทสินค้า / บริการ เลขทะเบียนหรือ

เลขทคีาํขอ / 

ประเทศทจีด

ทะเบียน 

ระยะเวลาคุ้มครอง หมายเหต ุ

18.  

 

บริษัทฯ 

 

(35) บริการจดัการขายเครอืงใชไ้ฟฟ้า บ33980 /  

ประเทศไทย 

13/07/2559  

ถึง 

12/07/2569 

- 

19.  

 

บริษัทฯ 

 

(35) บริการนาํสินคา้หลายชนิดมารวมกันเพอืความสะดวกของ

ผูซื้อผ่านทางเว็บไซต ์

171128729 /  

ประเทศไทย 

29/01/2559  

ถึง 

28/01/2569 

- 

20.  

 

NK 

Trading 

(35) ซือและจดัจาํหน่ายเครอืงใชไ้ฟฟา้ อุปกรณอิ์เล็กทรอนิกส ์

เครืองทาํความเย็น เครืองใชไ้ฟฟ้าสาํหรบัผูบ้ริโภค อุปกรณ์

โทรคมนาคม เครืองคอมพิวเตอร ์รถจักรยานยนต ์ยานพาหนะ 

อุปกรณ์เครืองจักรในโรงงานและบา้นเรือน นาฬิกา โทรศพัท ์

เครอืงโทรสาร จาํหน่ายวสัดกุ่อสรา้งและอปุกรณต์กแตง่ภายใน 

ซือและจัดจําหน่ายเครืองสําอาง เครืองแต่งกาย รองเท้า 

กระเป๋า หมวก และแว่นตา ตัวแทนฝากขายสินคา้ ทีปรึกษา 

ดา้นบญัช ีการตลาด การโฆณา และนายหนา้โฆษณา 

 

40154966000 / 

ประเทศเวียดนาม 

21/08/2560  

ถึง 

21/08/2570 

- 



                                                                         บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอรป์อเรชนั จาํกัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ  

15 

 

ลาํดับท ี รูปแบบเครอืงหมาย ชอืเจ้าของ จาํพวกสินค้า และประเภทสินค้า / บริการ เลขทะเบียนหรือ

เลขทคีาํขอ / 

ประเทศทจีด

ทะเบียน 

ระยะเวลาคุ้มครอง หมายเหต ุ

21.  
 

NK 

Trading 

(35) ซือและจดัจาํหน่ายเครอืงใชไ้ฟฟา้ อุปกรณอิ์เล็กทรอนิกส ์

เครืองทาํความเย็น เครืองใชไ้ฟฟ้าสาํหรบัผูบ้ริโภค อุปกรณ์

โทรคมนาคม เครืองคอมพิวเตอร ์รถจักรยานยนต ์ยานพาหนะ 

อุปกรณ์เครืองจักรในโรงงานและบา้นเรือน นาฬิกา โทรศพัท ์

เครอืงโทรสาร จาํหน่ายวสัดกุ่อสรา้งและอปุกรณต์กแตง่ภายใน 

ซือและจัดจําหน่ายเครืองสําอาง เครืองแต่งกาย รองเท้า 

กระเป๋า หมวก และแว่นตา ตัวแทนฝากขายสินคา้ ทีปรึกษา 

ดา้นบญัช ีการตลาด การโฆณา และนายหนา้โฆษณา 

4201933245 /  

ประเทศเวียดนาม 

- ไดร้บัการอนุมติัและอยู่

ระหว่างการออกหนงัสือสาํคญั

แสดงการจดทะเบียน

เครอืงหมายการคา้ 

(Certificate) 

22.  
 

NK 

Trading 

(35) ซือและจัดจาํหน่าย สินคา้อิเล็กทรอนิกส ์(เช่น โทรทศัน ์

ตูเ้ย็น  ตูแ้ชแ่ข็ง เครอืงเสียง ลาํโพง เครืองปรบัอากาศ เครืองซกั

ผา้ เครืองอบผา้ เครืองกรองนาํ เครืองฟอกอากาศ  เครืองจักร

และอืน ๆ เครืองทาํนาํรอ้น เครืองดูดควนั) เครืองใชไ้ฟฟ้า

ภายในบ้าน (หลอดไฟฟ้า หลอดไฟแบบชารจ์ไฟ เครือง

ควบคุมแรงดัน เต้ารับไฟฟ้า สายไฟ พัดลม พัดลมไฟฟ้า) 

เครืองใชใ้นครวัเรือน (เช่น เตาอบไมโครเวฟ หมอ้หุงขา้ว เตา

ไฟฟ้า หมอ้ไอนาํ หมอ้ตม้ทีใชค้วามอดัดนัจากไอนาํ กาตม้นาํ

ไฟฟ้า กระติกนาํรอ้นไฟฟ้า เครืองดูดฝุ่ น  เตารีด พดัลมไอนาํ 

เต า แ ม่ เห ล็ ก ไฟฟ้า  เต า แ ก๊ ส  เต า อบ  ห ม้อแ รงดัน

อเนกประสงค ์เครอืงปัน เครอืงคนันาํผลไม ้เครอืงแยกกาก

นาํผลไม ้เครืองชงกาแฟ เครืองอบจาน กาตม้นาํ เตารีด 

เครืองทาํโยเกิรต์ เครืองบดถวัเหลือง เครืองตีไข่ เครืองบด

เนือ เครืองปิงขนมปัง กระทะไฟฟ้า) อุปกรณ์สือสาร

4202015570 /  

ประเทศเวียดนาม 

- ไดย้นืคาํขอจดทะเบียน

เครอืงหมายการคา้แลว้และอยู่

ในขนัตอนการพิจารณา 

(วันทยีนืคาํขอ 08/05/2020) 



                                                                         บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอรป์อเรชนั จาํกัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ  

16 

 

ลาํดับท ี รูปแบบเครอืงหมาย ชอืเจ้าของ จาํพวกสินค้า และประเภทสินค้า / บริการ เลขทะเบียนหรือ

เลขทคีาํขอ / 

ประเทศทจีด

ทะเบียน 

ระยะเวลาคุ้มครอง หมายเหต ุ

โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ มอเตอร์ไซค์ ยานพาหนะ 

นาฬิกา โทรศัพท ์เครืองแฟกซ ์วัสดุก่อสรา้งและอุปกรณ์

ตกแต่งภายใน เครืองสําอาง เสือผ้า รองเท้า กระเป๋า 

แว่นตา ตัวแทนฝากขายสินคา้ เช่น  สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ 

(เช่น โทรทัศน ์ตูเ้ย็น ตูแ้ช่แข็ง ภาชนะเก็บของเย็น เครือง

เสียง ลาํโพง เครอืงปรบัอากาศ เครอืงซกัผา้  

เครืองอบผา้ เครืองกรองนาํ เครืองฟอกอากาศ เครืองทาํ

นาํอุ่น เครืองตรวจจับควัน) เครืองใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน 

(เช่น หลอดไฟฟ้า หลอดไฟแบบชารจ์ไฟ เครืองควบคุม

แรงดนั เตา้รบัไฟฟ้า สายไฟ พดัลม พดัลมไฟฟ้า) เครืองใช้

ในครวัเรือน (เช่น เตาอบไมโครเวฟ หมอ้หงุขา้วไฟฟ้า เตาไฟฟ้า 

หมอ้ไอนาํ  หมอ้ตม้ทีใชค้วามอดัดนัจากไอนาํ กาตม้นาํไฟฟ้า 

กระติกนาํรอ้นไฟฟ้า เครืองดูดฝุ่ น เตารีด พัดลมไอนาํ เตา

แม่เหล็กไฟฟ้า เตาแก๊ส เตาอบ หมอ้แรงดนัอเนกประสงค ์

เครอืงปัน เครอืงสกดัผลไม ้เครอืงแยกกากนาํผลไม ้เครอืง

ชงกาแฟ เครืองอบจาน กาตม้นาํ เตารีด เครืองทาํโยเกิรต์ 

เครอืงบดถวัเหลือง เครอืงตีไข่ เครอืงบดเนือ เครืองปิงขนม

ปังกระทะไฟฟ้า) อปุกรณส์อืสารโทรคมนาคม คอมพิวเตอร ์

รถจักรยานยนต์ ยานพาหนะ นาฬิกา โทรศัพท์ เครือง

แ ฟ ก ซ์  วัส ดุ ก่ อ ส ร้า ง แ ล ะ อุป ก ร ณ์ต ก แ ต่ ง ภ า ย ใ น 

เครืองสาํอาง รองเท้า กระเป๋า หมวก แว่นตา ทีปรึกษา 

ดา้นบญัช ีการตลาด การโฆณา และนายหนา้โฆษณา        



                                                                         บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอรป์อเรชนั จาํกัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ  

17 

 

ลาํดับท ี รูปแบบเครอืงหมาย ชอืเจ้าของ จาํพวกสินค้า และประเภทสินค้า / บริการ เลขทะเบียนหรือ

เลขทคีาํขอ / 

ประเทศทจีด

ทะเบียน 

ระยะเวลาคุ้มครอง หมายเหต ุ

23.  

 

NK 

Trading 

(35) ซือและจดัจาํหน่ายเครอืงใชไ้ฟฟา้ อุปกรณอิ์เล็กทรอนิกส ์

เครืองทาํความเย็น เครืองใชไ้ฟฟ้าสาํหรบัผูบ้ริโภค อุปกรณ์

โทรคมนาคม เครืองคอมพิวเตอร ์รถจักรยานยนต ์ยานพาหนะ 

อุปกรณ์เครืองจักรในโรงงานและบา้นเรือน นาฬิกา โทรศพัท ์

เครอืงโทรสาร จาํหน่ายวสัดกุ่อสรา้งและอปุกรณต์กแต่งภายใน 

ซือและจัดจําหน่ายเครืองสําอาง เครืองแต่งกาย รองเท้า 

กระเป๋า หมวก และแว่นตา ตัวแทนฝากขายสินคา้ ทีปรึกษา 

ดา้นบญัช ีการตลาด การโฆณา และนายหนา้โฆษณา 

4-2020-15571/  

ประเทศเวียดนาม 

- ไดย้นืคาํขอจดทะเบียน

เครอืงหมายการคา้แลว้และอยู่

ในขนัตอนการพิจารณา 

(วันทยีนืคาํขอ 08/05/2020) 

24.  

 
NK 

Trading 

(35) ซือและจดัจาํหน่ายเครอืงใชไ้ฟฟา้ อุปกรณอิ์เล็กทรอนิกส ์

เครืองทาํความเย็น เครืองใชไ้ฟฟ้าสาํหรบัผูบ้ริโภค อุปกรณ์

โทรคมนาคม เครืองคอมพิวเตอร ์รถจักรยานยนต ์ยานพาหนะ 

อุปกรณ์เครืองจักรในโรงงานและบา้นเรือน นาฬิกา โทรศพัท ์

เครอืงโทรสาร จาํหน่ายวสัดกุ่อสรา้งและอปุกรณต์กแตง่ภายใน 

ซือและจัดจําหน่ายเครืองสําอาง เครืองแต่งกาย รองเท้า 

กระเป๋า หมวก และแว่นตา ตัวแทนฝากขายสินคา้ ทีปรึกษา 

ดา้นบญัช ีการตลาด การโฆณา และนายหนา้โฆษณา 

4201933245/  

ประเทศเวียดนาม 

- ไดร้บัการอนุมติัและอยู่

ระหว่างการออกหนงัสือสาํคญั

แสดงการจดทะเบียน

เครอืงหมายการคา้ 

(Certificate) 

25.  

 

NK 

Trading 

(35) ซือและจดัจาํหน่ายเครอืงใชไ้ฟฟา้ อุปกรณอิ์เล็กทรอนิกส ์

เครืองทาํความเย็น เครืองใชไ้ฟฟ้าสาํหรบัผูบ้ริโภค อุปกรณ์

โทรคมนาคม เครืองคอมพิวเตอร ์รถจักรยานยนต ์ยานพาหนะ 

อุปกรณ์เครืองจักรในโรงงานและบา้นเรือน นาฬิกา โทรศพัท ์

เครอืงโทรสาร จาํหน่ายวสัดกุ่อสรา้งและอปุกรณต์กแตง่ภายใน 

ซือและจัดจําหน่ายเครืองสําอาง เครืองแต่งกาย รองเท้า 

4201933246/  

ประเทศเวียดนาม 

- ไดร้บัการอนุมติัและอยู่

ระหว่างการออกหนงัสือสาํคญั

แสดงการจดทะเบียน

เครอืงหมายการคา้ 

(Certificate) 



                                                                         บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอรป์อเรชนั จาํกัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ  

18 

 

ลาํดับท ี รูปแบบเครอืงหมาย ชอืเจ้าของ จาํพวกสินค้า และประเภทสินค้า / บริการ เลขทะเบียนหรือ

เลขทคีาํขอ / 

ประเทศทจีด

ทะเบียน 

ระยะเวลาคุ้มครอง หมายเหต ุ

กระเป๋า หมวก และแว่นตา ตัวแทนฝากขายสินคา้ ทีปรึกษา 

ดา้นบญัช ีการตลาด การโฆณา และนายหนา้โฆษณา 

26.  

 

บริษัทฯ 

และ CUST 

(35) คา้ปลีกและคา้ส่งเครืองใชไ้ฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า คา้

ปลีกเครืองใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าทางออนไลน ์บริการ

รา้นคา้ปลีกทางออนไลนเ์กยีวกบัอปุกรณอิ์เล็กทรอนิกส ์บริการ

รา้นคา้ปลีกเกียวกบัอปุกรณอิ์เล็กทรอนิกส ์

210137388 / 

ประเทศไทย 

- - คาํขอใหม ่ยืนวนัท ี15/10/2564 

(อยู่ระหว่างการพจิารณาของ 

นายทะเบียนเครอืงหมายการคา้) 

27.  

 

บริษัทฯ 

และ CUST 

(35) คา้ปลีกและคา้ส่งโดยหา้งสรรพสินคา้ จัดการธุรกิจ

ห้างสรรพสินค้า ค้าปลีกและค้าส่งโดยร้านสะดวกซือ 

บ ริ ก า ร ค้ า ป ลี ก โ ด ย ร้า น ส ะ ด ว ก ซื อ  บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ

ซูเปอรม์ารเ์ก็ต จัดการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์หา้งคา้ปลีก

ผ่านระบบออนไลน ์บริการสังซือสินคา้ทางออนไลนด์้วย

คอมพิวเตอร ์

210123599/ 

ประเทศไทย 

- - คาํขอใหม ่ยืนวนัท ี25/06/2564 

(อยู่ระหว่างการพจิารณาของ 

นายทะเบียนเครอืงหมายการคา้) 

28.  
 

บริษัทฯ 

และ CUST 

(35) คา้ปลีกและคา้ส่งโดยหา้งสรรพสินคา้ จัดการธุรกิจ

ห้างสรรพสินค้า ค้าปลีกและค้าส่งโดยร้านสะดวกซือ 

บ ริ ก า ร ค้ า ป ลี ก โ ด ย ร้า น ส ะ ด ว ก ซื อ  บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ

ซูเปอรม์ารเ์ก็ต จัดการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์หา้งคา้ปลีก

ผ่านระบบออนไลน ์บริการสังซือสินคา้ทางออนไลนด์้วย

คอมพิวเตอร ์

210123600/ 

ประเทศไทย 

- - คาํขอใหม ่ยืนวนัท ี25/06/2564 

(อยู่ระหว่างการพจิารณาของ 

นายทะเบียนเครอืงหมายการคา้) 



                                                                         บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอรป์อเรชนั จาํกัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ  
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ลาํดับท ี รูปแบบเครอืงหมาย ชอืเจ้าของ จาํพวกสินค้า และประเภทสินค้า / บริการ เลขทะเบียนหรือ

เลขทคีาํขอ / 

ประเทศทจีด

ทะเบียน 

ระยะเวลาคุ้มครอง หมายเหต ุ

ส่วนงานฟู้ด 

29.  

 

CUST (35) บริการนาํสินคา้หลายชนิดมารวมกนัเพอืความ

สะดวกของผูซื้อ (ยกเวน้การขนส่ง) บรหิารธุรกิจคา้ปลีก

ออนไลน ์

191109650 /  

ประเทศไทย 

14/06/2561  

ถึง 

13/06/2571 

- 

30.  

 

CUST (35) บริการนําสินค้าหลายชนิดมารวมกันเพือความ

สะดวกของผูซื้อ 

1048648 /  

ประเทศไทย 

- (รอคาํสงันายทะเบียน

เครอืงหมายการคา้) 

31.  
 

CUST ( ) บริการนําสินค้าหลายชนิดมารวมกันเพือความ

สะดวกของผูซื้อ (ยกเวน้การขนส่ง) บริหารธุรกิจคา้ปลีก

ออนไลน ์

201126434 /  

ประเทศไทย 

25/03/2562  

ถึง 

24/03/2572 

- 

32.  

 

CUST ( ) บริการนําสินค้าหลายชนิดมารวมกันเพือความ

สะดวกของผูซื้อ (ยกเวน้การขนส่ง) บริหารธุรกิจคา้ปลีก

ออนไลน ์

201126435 /  

ประเทศไทย 

25/03/2562  

ถึง 

24/03/2572 

- 
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เอกสารแนบ  
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ลาํดับท ี รูปแบบเครอืงหมาย ชอืเจ้าของ จาํพวกสินค้า และประเภทสินค้า / บริการ เลขทะเบียนหรือ

เลขทคีาํขอ / 

ประเทศทจีด

ทะเบียน 

ระยะเวลาคุ้มครอง หมายเหต ุ

33.  

 

CUST (35) บริการนําสินค้าหลายชนิดมารวมกันเพือความ

สะดวกของผูซื้อ 

170108988 /  

ประเทศไทย 

- (รอคาํสงันายทะเบียน

เครอืงหมายการคา้) 

34.  

 

บริษัทฯ (35) บริการนาํสินคา้หลายชนิดมารวมกนัเพอืประโยชน์

ของผูซื้อ 

บ30223 /  

ประเทศไทย 

26/09/2558  

ถึง 

25/09/2568 

- 

35.  

 

EBS (35) บริการคา้ปลีกและคา้ส่ง ตวัแทนซือขาย และรบัฝาก

ขายสินคา้ อนัไดแ้ก่ ผลิตภัณฑอ์าหาร อาหารสด สารเติม

แต่งอาหาร อาหารกระป๋อง อาหารแช่แข็ง เครืองดืม 

เครืองใช้ในครัวเรือน (เช่น ชาม จาน ช้อน ตะเกียบ มีด 

หมอ้ และกระทะ) เครอืงนุ่งห่ม รองเทา้ กระเป๋า กระเป๋าเป้ 

กระเป๋านักเรียน หมวกแฟชนั เครืองสาํอาง (เช่น นาํหอม 

ลิปสติก ชอล์ก  ครีม  เครืองสําอาง  และผลิตภัณฑ์

เครืองสาํอาง) สารเคมีทาํความสะอาด (เช่น ผงซักฟอก 

ผลิตภัณฑ์ระงับกลินกาย นํายาบ้วนปาก สบู่  แชมพู  

เจลอาบนาํ) เครืองใชไ้ฟฟ้าในครวัเรือน (เช่น พดัลมไฟฟา้ 

กาตม้นาํไฟฟ้า หมอ้หุงขา้วไฟฟ้า ไมโครเวฟ เตารีด เครือง

ทาํนาํรอ้น เครืองบดอเนกประสงค ์เครืองปัน เครืองทาํนม 

เครืองกดนาํ เครืองเป่าลม เครืองดูดควนั เครืองทาํกาแฟ 

เครืองซกัผา้ เครืองปรบัอากาศ ตูเ้ย็น โทรทศัน ์เครืองเล่น

วิดีโอ เสาอากาศ เครืองรบัสัญญาณดิจิตอล เครืองอ่าน

40328145000/  

ประเทศเวียดนาม 

19/04/2561  

ถึง 

19/04/2571  

- 



                                                                         บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอรป์อเรชนั จาํกัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ  
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ลาํดับท ี รูปแบบเครอืงหมาย ชอืเจ้าของ จาํพวกสินค้า และประเภทสินค้า / บริการ เลขทะเบียนหรือ

เลขทคีาํขอ / 

ประเทศทจีด

ทะเบียน 

ระยะเวลาคุ้มครอง หมายเหต ุ

แผ่นดิสก์ในครวัเรือน) อุปกรณ์ตกแต่งภายใน (เช่น โต๊ะ 

เกา้อี ชนัวางโทรทศัน ์ตูเ้สือผา้ เตียงนอน แจกัน กรอบรูป) 

เครืองเขียน (เช่น หนังสือ สมุดจด ปากกา หมึก กระดาษ 

แผนที ซองจดหมาย ปกใส่เอกสาร กระเป๋าเอกสาร) ใน

ซูเปอรม์ารเ์ก็ต และรา้นคา้ การจัดการธุรกิจและดาํเนิน

ธุรกิจในซูเปอร์มาร์เก็ตและห้างสรรพสินค้าทัวไป การ

โฆษณา บริการจัดเก็บข้อมูลทางการค้า บริการให้

คาํปรกึษาในการดาํเนินธุรกิจ 

36.  
 

LC 

Investment  

(35)  ขายสินค้าหลายชนิดในซู เปอร์มาร์เก็ต  และ

หา้งสรรพสินคา้ตามทีไดร้ะบไุวใ้นคาํขอจดทะเบียน 

40331687000 /  

ประเทศเวียดนาม 

15/12/2558 

ถึง 

15/12/2568 

 

37.  

 

LC 

Investment 

(35) ขายสินค้าในซูเปอร์มาร์เก็ตและห้างสรรพสินค้า

ตามทีไดร้ะบไุวใ้นคาํขอจดทะเบียน 

40155071000 /  

ประเทศเวียดนาม 

08/04/2552  

ถึง 

08/04/2572 

 

38.  

 

EBS (35) บริการคา้ปลีกและคา้ส่ง ตวัแทนซือขาย และรบัฝาก

ขายสินคา้ อนัไดแ้ก่ ผลิตภัณฑอ์าหาร อาหารสด สารเติม

แต่งอาหาร อาหารกระป๋อง อาหารแช่แข็ง เครืองดืม 

เครืองใช้ในครัวเรือน (เช่น ชาม จาน ช้อน ตะเกียบ มีด 

หมอ้ และกระทะ) เครอืงนุ่งห่ม รองเทา้ กระเป๋า กระเป๋าเป้ 

40395243000/ 

ประเทศเวียดนาม 

03/02/2563 

ถึง 

03/02/2573 

 



                                                                         บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอรป์อเรชนั จาํกัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ  
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ลาํดับท ี รูปแบบเครอืงหมาย ชอืเจ้าของ จาํพวกสินค้า และประเภทสินค้า / บริการ เลขทะเบียนหรือ

เลขทคีาํขอ / 

ประเทศทจีด

ทะเบียน 

ระยะเวลาคุ้มครอง หมายเหต ุ

กระเป๋านักเรียน หมวกแฟชนั เครืองสาํอาง (เช่น นาํหอม 

ลิปสติก ชอล์ก  ครีม  เครืองสําอาง  และผลิตภัณฑ์

เครืองสาํอาง) สารเคมีทาํความสะอาด (เช่น ผงซักฟอก 

ผลิตภัณฑ์ระงับกลินกาย นํายาบ้วนปาก สบู่  แชมพู  

เจลอาบนาํ) เครืองใชไ้ฟฟ้าในครวัเรือน (เช่น พดัลมไฟฟา้ 

กาตม้นาํไฟฟ้า หมอ้หุงขา้วไฟฟ้า ไมโครเวฟ เตารีด เครือง

ทาํนาํรอ้น เครืองบดอเนกประสงค ์เครืองปัน เครืองทาํนม 

เครืองกดนาํ เครืองเป่าลม เครืองดูดควนั เครืองทาํกาแฟ 

เครืองซกัผา้ เครืองปรบัอากาศ ตูเ้ย็น โทรทศัน ์เครืองเล่น

วิดีโอ เสาอากาศ เครืองรบัสัญญาณดิจิตอล เครืองอ่าน

แผ่นดิสก์ในครวัเรือน) อุปกรณ์ตกแต่งภายใน (เช่น โต๊ะ 

เกา้อี ชนัวางโทรทศัน ์ตูเ้สือผา้ เตียงนอน แจกัน กรอบรูป) 

เครืองเขียน (เช่น หนังสือ สมุดจด ปากกา หมึก กระดาษ 

แผนที ซองจดหมาย ปกใส่เอกสาร กระเป๋าเอกสาร) ใน

ซูเปอรม์ารเ์ก็ต และรา้นคา้ การจัดการธุรกิจและดาํเนิน

ธุรกิจในซูเปอร์มาร์เก็ตและห้างสรรพสินค้าทัวไป การ

โฆษณา บริการจัดเก็บข้อมูลทางการค้า บริการให้

คาํปรกึษาในการดาํเนินธุรกิจ 

39.  

 

CUST (35) คา้ปลีกและคา้ส่งโดยหา้งสรรพสินคา้ จัดการธุรกิจ

ห้างสรรพสินค้า ค้าปลีกและค้าส่งโดยร้านสะดวกซือ 

บริการคา้ปลีกโดยรา้นสะดวกซือ บริหารธุรกิจชเูปอรม์าร์

210119997/ 

ประเทศไทย 

- - คาํขอใหม่ ยืนวนัที 02/06/2564 

(อยู่ระหว่างการพิจารณาของ 

นายทะเบียนเครอืงหมายการคา้) 



                                                                         บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอรป์อเรชนั จาํกัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ  
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ลาํดับท ี รูปแบบเครอืงหมาย ชอืเจ้าของ จาํพวกสินค้า และประเภทสินค้า / บริการ เลขทะเบียนหรือ

เลขทคีาํขอ / 

ประเทศทจีด

ทะเบียน 

ระยะเวลาคุ้มครอง หมายเหต ุ

เก็ต จัดการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์หา้งคา้ปลีกผ่านระบบ

ออนไลน ์บริการสงัซอืสินคา้ทางออนไลนด์ว้ยคอมพิวเตอร ์
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4.3.2 ทรัพยส์ินทางปัญญาทไีด้รับอนุญาตให้ใช้สิทธ ิ

ลาํดับท ี รูปแบบเครอืงหมาย ชอืเจ้าของ จาํพวกสินค้า และประเภทสินค้า / บริการ เลขทะเบียนหรือ

เลขทคีาํขอ/ ประเทศ

ทจีดทะเบียน 

ระยะเวลาคุ้มครอง หมายเหต ุ

ส่วนงานแฟชนั 

1. 
 

 

HCDS (35) บริการนาํสินคา้หลายชนิดมารวมกันเพือความ

สะดวกของผูซื้อ 

1053231 /  

ประเทศไทย 

(อยู่ระหว่างการ

พิจารณาของ 

คณะกรรมการ

เครอืงหมายการคา้) 

เมอืเครอืงหมายการคา้ไดร้บั 

การจดทะเบียนแลว้ HCDS จะ

ดาํเนนิการจดทะเบียนอนุญาต

ใหบ้รษิทัฯ ใชเ้ครอืงหมายการคา้

ต่อไป 

(โปรดพจิารณาหมายเหต ุ1) 

2. 
 

HCDS (35) จัดการธุรกิจห้างสรรพสินค้า บริการจาํหน่าย

สินคา้ผ่านทางเว็บไซต ์

170135621 /  

ประเทศไทย 

(อยู่ระหว่างการ

พิจารณาของ 

คณะกรรมการ

เครอืงหมายการคา้) 

เมอืเครอืงหมายการคา้ไดร้บั 

การจดทะเบียนแลว้ HCDS จะ

ดาํเนนิการจดทะเบียนอนุญาต

ใหบ้รษิทัฯ ใชเ้ครอืงหมายการคา้

ต่อไป 

(โปรดพจิารณาหมายเหต ุ1) 

3. 
 

HCDS (35) บริการนาํสินคา้หลายชนิดมารวมกันเพือความ

สะดวกของผูซื้อ 

1053228 /  

ประเทศไทย 

(อยู่ระหว่างการ

พิจารณาของ 

คณะกรรมการ

เครอืงหมายการคา้) 

เมอืเครอืงหมายการคา้ไดร้บั 

การจดทะเบียนแลว้ HCDS จะ

ดาํเนนิการจดทะเบียนอนุญาต

ใหบ้รษิทัฯ ใชเ้ครอืงหมายการคา้

ต่อไป 
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ลาํดับท ี รูปแบบเครอืงหมาย ชอืเจ้าของ จาํพวกสินค้า และประเภทสินค้า / บริการ เลขทะเบียนหรือ

เลขทคีาํขอ/ ประเทศ

ทจีดทะเบียน 

ระยะเวลาคุ้มครอง หมายเหต ุ

(โปรดพจิารณาหมายเหต ุ1) 

4. 

 

HCDS (35) บริการนาํสินคา้หลายชนิดมารวมกันเพือความ

สะดวกของผูซื้อ 

 

171137319 /  

ประเทศไทย 

25/07/2559  

ถึง 

24/07/2569 

ไดร้บัการอนุญาตใหใ้ช ้

(โปรดพิจารณาหมายเหต ุ1) 

5. 

 

HCDS (35) บริการนําสินค้าหลายชนิดมารวมกันเพือความ

สะดวกของผูซื้อผ่านทางเว็บไซต ์

 

 

191104163 /  

ประเทศไทย 

06/10/2560  

ถึง 

06/10/2570 

ไดร้บัการอนุญาตใหใ้ช ้

(โปรดพิจารณาหมายเหต ุ1) 

6. 

 

HCDS (35) ผลิตภัณฑ์เคมีและสารเคมี เรซินเทียมและเรซิน

สงัเคราะห ์พลาสติกทีใชใ้นอตุสาหกรรม ปุ๋ ยธรรมชาติและ

ปุ๋ ยเคมี สีนาํมันเคลือบเงา และสารกันสนิม ยางไมแ้ละ 

เรซินธรรมชาติ สิงทีใชใ้นการทาํความสะอาดและซกัรีด 

เครืองสาํอาง นาํมนัเชือเพลิงและนาํมนัหล่อลนื ยารกัษา

โรคและรกัษาสัตว์ ยากําจัดศัตรูพืช สมุนไพรใช้ในทาง

การแพทย ์สินคา้ทีทาํจากโลหะ อปุกรณก์่อสรา้งททีาํจาก

โลหะ เครืองจักร มอเตอร์ และอุปกรณ์ เครืองมือและ

เครืองจักรทางการเกษตร เครืองมือขนาดเล็กและอปุกรณ ์

เครืองมือและอุปกรณท์างวิทยาศาสตร ์อุปกรณเ์กียวกับ

บ17621 /  

ประเทศไทย 

20/08/2554 

ถึง 

19/09/2564 

ไดร้บัการอนุญาตใหใ้ช ้

(โปรดพิจารณาหมายเหต ุ1) 
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ลาํดับท ี รูปแบบเครอืงหมาย ชอืเจ้าของ จาํพวกสินค้า และประเภทสินค้า / บริการ เลขทะเบียนหรือ

เลขทคีาํขอ/ ประเทศ

ทจีดทะเบียน 

ระยะเวลาคุ้มครอง หมายเหต ุ

การสือสาร เครืองคอมพิวเตอรแ์ละอุปกรณ ์เครืองมอืและ

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส ์อุปกรณ์ดับเพลิง แว่นตา เลนส์

และอุปกรณ์ โสตทัศน์อุปกรณ์ เครืองมือและอุปกรณ์

ทางการแพทย ์อุปกรณ์ทีใหแ้สงสว่าง ความรอ้น ระบาย

อากาศ เครืองสุขภัณฑ ์ยานพาหนะ อะไหล่ และอุปกรณ ์

ยางรถทุกชนิด อาวุธปืน เครืองกระสนุ วตัถุระเบิด ดอกไม้

ไฟ นาฬิกาและเครืองบอกเวลา เครืองประดบัและอญัมณี 

ภาชนะและของใชท้าํจากโลหะมีค่า เครืองดนตรี กระดาษ

และผลิตภัณฑก์ระดาษ เครืองใชส้าํนักงาน เครืองเขียน 

สมดุ หนงัสือ ผลิตภณัฑย์าง พลาสติก และฉนวน กระเป๋า

และสิงของทีทาํดว้ยหนัง วัสดุก่อสรา้ง และปูนซีเมนต ์

เฟอรน์ิเจอรแ์ละของแต่งบา้น เครอืงนอน เครืองใชแ้ละของ

ใชใ้นครวัเรือน เครืองถว้ยชามและภาชนะขนาดเล็ก เชือก 

ตาข่าย เตน้ท ์ผา้บงัแดด เสน้ดา้ย ไหมพรม ผา้เป็นชนิและ

เป็นผืน เสือผา้และเครืองแต่งกาย ลูกไมแ้ละผลิตภัณฑ์

เย็บปักถักรอ้ย พรม เสือ ม่าน เครืองเล่นเกม และของเล่น 

อุปกรณ์กีฬาและอุปกรณอ์อกกาํลงักาย ของชาํร่วยและ

ของทีระลึก สุราและเครืองดืมทีมีแอลกอฮอล ์ยาสูบและ

อปุกรณใ์นการสบูบหุร ี



                                                                         บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอรป์อเรชนั จาํกัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ  

27 

 

ลาํดับท ี รูปแบบเครอืงหมาย ชอืเจ้าของ จาํพวกสินค้า และประเภทสินค้า / บริการ เลขทะเบียนหรือ

เลขทคีาํขอ/ ประเทศ

ทจีดทะเบียน 

ระยะเวลาคุ้มครอง หมายเหต ุ

ส่วนงานฟู้ด 

7. 

 

บริษัท บิกซี 

ซูเปอร ์

เซ็นเตอร ์

จาํกดั 

(มหาชน) 

(35) โฆษณาและดาํเนินธุรกิจ การจัดการธุรกิจ การ

ปฏิบัติหน้าทีในสํานักงาน บริการแจกใบปลิวและ

สินค้าตัวอย่าง บริการพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์ 

บริการใหค้าํปรึกษา ใหข้อ้มูลและหาขอ้มูลเกียวกับ

ธุรกิจรบัทาํบญัชี บริการจัดพิมพเ์อกสารตามตน้ฉบบั 

บริการประชาสัมพันธ์การจัดหางาน การจัดการ

ขอ้มลูคอมพิวเตอร ์จดังานแสดงสินคา้และนิทรรศการ

เพือการคา้และโฆษณา การจัดการงานแสดงสินค้า

และนิทรรศการ 

40071546000/  

ประเทศเวียดนาม 

20/10/2556  

ถึง 

20/10/2566 

ไดร้บัอนญุาตใหใ้ชส้ิทธิ 

(โปรดพิจารณาหมายเหต ุ3) 

8. 
 

Family Mart 

Co., Ltd. 

(35) การจัดการธุรกิจหา้งสรรพสินคา้ บริการคา้ปลีก

และคา้ส่งโดยหา้งสรรพสินคา้ บริหารธุรกิจเกียวกับ

ซเูปอรม์ารเ์ก็ต การจดัการธุรกิจซูเปอรม์ารเ์ก็ต บริการ

คา้ปลีกและคา้ส่งโดยรา้นสะดวกซือ การจัดการธุรกิจ

ศูนยก์ารคา้ บริการคา้ปลีกและคา้ส่งโดยศูนยก์ารคา้ 

และใหบ้ริการอนื ๆ ทีเกยีวขอ้งตามทไีดร้ะบไุวใ้นคาํขอ

จดทะเบียน 

191120485 /  

ประเทศไทย 

08/12/2560 

ถึง 

07/12/2570 

ไดร้บัการอนุญาตใหใ้ช ้

(โปรดพจิารณาหมายเหต ุ2) 
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หมายเหต:ุ 

1.กลุ่มบริษัทฯ ใช้เครืองหมายการค้าและเครืองหมายบริการในข้อ 1 ถึง ข้อ 6 ข้างต้น ภายใต้สัญญาอนุญาตให้ใช้เครืองหมายการค้าและเครืองหมายบริการระหว่าง HCDS และบริษัทฯ ซึง 

มีผลบงัคบัใชต้งัแต่วนัทีบริษัทฯ จดทะเบียนแปรสภาพจากบริษัท จาํกดัเป็นบริษัท มหาชน จาํกดั เป็นตน้ไป  

2.กลุ่มบริษัทฯ ใชเ้ครอืงหมายบริการในขอ้ 8 ขา้งตน้ ภายใตส้ญัญาแฟรนไชส ์(Area Franchise Agreement) ฉบบัลงวนัที 26 สิงหาคม 2555 ประกอบกบัสญัญาอนญุาตใหใ้ชเ้ครอืงหมายบริการ (Service 

Mark License Agreement) ฉบบัลงวนัที 1 ตลุาคม 2555 และบนัทึกขอ้ตกลงเพมิเติม (Supplemental Agreement to Service Mark Agreement) ระหว่าง Family Mart Co., Ltd. และ CFM 

3.กลุ่มบริษัทฯ ใชเ้ครอืงหมายบริการในขอ้ 7 ขา้งตน้ ภายใตส้ญัญาอนญุาตใหใ้ชเ้ครอืงหมายบริการ ฉบบัลงวนัท ี1 มกราคม 2551 ระหว่าง บริษัท บกิซี ซเูปอรเ์ซ็นเตอร ์จาํกดั (มหาชน) และ Cavi Retail 
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4.4 ประกันภัย 

บรษิัทฯ เชือว่ากรมธรรมป์ระกนัภยัของกลุ่มบรษิัทฯ ในแต่ละประเทศทีกลุ่มบรษิัทฯ ประกอบธุรกิจหลกัมีความคุม้ครองที

เหมาะสม สอดคลอ้งกับลักษณะ ขนาด และขอบเขตธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ โดยกรมธรรมป์ระกันภัยของกลุ่มบริษัทฯ มี

ระยะเวลาประกันภัยตังแต่ 1 - 2 ปี ทังนี กลุ่มบริษัทฯ ได้ดาํเนินการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยของกลุ่มบริษัทฯ ก่อนที

กรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัเดิมจะหมดอายุอย่างต่อเนือง  

โดยความคุม้ครองและจาํนวนเงินเอาประกันของกรมธรรมป์ระกันภัยทีสาํคัญของกลุ่มบริษัทฯ ในแต่ละประเทศที

กลุ่มบรษิัทฯ ประกอบธุรกิจหลกัมีรายละเอยีดโดยสรุปดงัต่อไปนี 

4.4.1 ประเทศไทย 

กลุ่มบรษิัทฯ ไดท้าํประกนัภยัแบรนดค์า้ปลีกทีสาํคญัในประเทศไทยกบับรษิัทประกนัภยัจาํนวน 6 แห่ง โดยประกนัภยั

ดงักล่าวครอบคลมุความเสียงภยัประเภทต่าง ๆ ซงึมีรายละเอียดความคุม้ครอง ประกนัภยัโดยสรุปดงัต่อไปนี 

ลาํดับ

ท ี

ประเภทประกันภัย รายละเอียดความคุ้มครอง 

1.  ประกนัภัยความเสียงภยัทรพัยส์ิน
(1) 

คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทฯ ซึงรวมถึง (แต่ไม่จาํกัดเพียง) ตัวอาคาร 

เฟอรน์ิเจอรแ์ละอุปกรณ ์เงิน สินคา้ วตัถุดิบ ความลม้เหลวของเครืองจักร ระบบไฟฟ้า และระบบ

อนื ๆ อนัเป็นผลมาจากภยัทกุชนิด เชน่ ไฟไหม ้นาํท่วม ภยัธรรมชาติ การโจรกรรม และการจลาจล

นดัหยดุงาน เป็นตน้ 

2.  ความรบัผิดต่อบคุคลภายนอก(1) คุม้ครองการบาดเจบ็หรอืเสียชวีิต และความเสียหายต่อทรพัยส์ินของบุคคลภายนอกอนัเป็นผลมา

จากความประมาทเลินเล่อ หรือความผิดพลาดทีกลุ่มบริษัทฯ และพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ มี

หนา้ทีตามกฎหมายทีตอ้งรบัผิดชดใชค้่าเสียหายทีเกิดขึนนัน โดยกรมธรรมน์ียงัใหค้วามคุม้ครอง 

รวมถึงความรบัผิดในสินคา้ทีไม่ปลอดภัยในกรณีทีกลุ่มบริษัทฯ ตอ้งรบัผิดชดใชค้่าเสียหายต่อ

ผูบ้ริโภคดว้ย 

3.  ประกนัภัยธุรกิจหยดุชะงัก(1) คุม้ครองความเสียหายทีเกิดขึนจากภาวะธุรกิจหยุดชะงัก เช่น การสูญเสียรายไดข้องกลุ่มบริษัทฯ 

อันเป็นผลมาจากความเสียหายทีเกิดขึนต่อทรพัยส์ินของกลุ่มบริษัทฯ ตามเหตุทีกาํหนดไว้ใน

กรมธรรม ์เช่น นาํท่วม 

4. ความรบัผิดของกรรมการและ

เจา้หนา้ทีระดบัผูบ้ริหาร 

คุม้ครองความเสียหายใด ๆ ทีเกิดขึนแก่บคุคลภายนอก อนัเป็นผลมาจากการละเมิดทีเกิดจากการ

ปฏิบตัิหนา้ทขีองกรรมการ และ/หรือ ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษัทฯ เลขานุการบริษัท การชดใชเ้งินคืน

แก่บริษัทฯ รวมถึงการฟ้องรอ้งทีเป็นคดีเกียวกับหลักทรพัยข์องบริษัทฯ และการฟ้องรอ้งเป็นคดี

แรงงาน (เริมคุม้ครอง 17 สิงหาคม 2563) 

5. ประกนัก่อการรา้ย ( ) คุม้ครองความสญูเสียหรือเสียหายต่อทรพัยส์ินของกลุ่มบริษัทฯ อนัมสีาเหตมุาจากการกระทาํการ

ก่อการรา้ย การก่อวินาศกรรม การจลาจล การก่อความไม่สงบทางการเมอืง 
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ลาํดับ

ท ี

ประเภทประกันภัย รายละเอียดความคุ้มครอง 

6. ประกนัการประทษุรา้ย( ) คุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายอันมีสาเหตุมาจากการกระทาํประทุษรา้ยต่อทรัพย์สินใน

สถานทีเอาประกันภัยของกลุ่มบริษัทฯ ทีมิไดมี้สาเหตุจากการเมืองหรือการก่อการรา้ยใด ๆ ที

ส่งผลใหท้รพัยส์ินหรือธุรกิจไดร้บัความเสียหาย 

หมายเหตุ: 

(1) กรมธรรมป์ระกันภยัของกลุ่มบริษัทฯ มีผูเ้อาประกันภยั และ/หรือ ผูร้บัผลประโยชน ์คือ บริษัทในกลุ่มบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มบริษัทฯ 

รว่มกบับคุคลและบริษัทอืน เนืองจากบคุคลและบริษัทอืนดงักล่าวเป็น (ก) ผูใ้หเ้ช่าหรือผูใ้หเ้ช่าช่วงทีดิน และ/หรือ อาคารอนัเป็นสถานที

ประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ทีไดเ้อาประกันภัยไว ้(ข) คู่คา้ในกิจการรว่มคา้ของบริษัทบางแห่งในกลุ่มบริษัทฯ และ (ค) ผูจ้ดัหาสินคา้

ใหแ้ก่บริษัทบางแห่งในกลุ่มบริษัทฯ 

(2) กลุ่มบริษัททีมีประกันก่อการรา้ยและประกันการประทุษรา้ย ไดแ้ก่ หา้งเซ็นทรลัและโรบินสนัรวมถึงบริษัทในเครือทีอยู่ในพืนทีเซ็นทรลั

และโรบินสนั 

 

4.4.2 ประเทศเวียดนาม 

กลุ่มบริษัทฯ ไดท้าํประกันภัยแบรนดค์า้ปลีกทีสาํคัญในประเทศเวียดนามกับบริษัทประกันภัยจาํนวน 2 แห่ง โดย

ประกนัภยัดงักล่าวครอบคลมุความเสียงภยัประเภทต่าง ๆ ซงึมีรายละเอียดความคุม้ครองประกนัภยัโดยสรุปดงัต่อไปนี 

ลาํดับท ี ประเภทประกันภัย รายละเอียดความคุ้มครอง 

1.  ประกนัภยัความเสียง

ภยัทรพัยส์นิ 

คุม้ครองความเสียหายต่อทรพัยส์ินของกลุ่มบริษัทฯ และทรพัยส์ินทีอยู่ในความครอบครองของกลุ่มบรษิัทฯ ใน

สถานทีทีเอาประกันภัย ซึงรวมถึง (แต่ไม่จาํกัดเพียง) อาคาร ทรัพย์สินภายในอาคาร สินค้าคงคลัง และ

สงัหาริมทรพัย ์อนัเป็นผลมาจากภยัทกุชนิด เชน่ ไฟไหม ้นาํท่วม ภยัธรรมชาติ เป็นตน้ 

2.  ประกนัภยัภยัธุรกิจ

หยดุชะงกั(1) 

คุม้ครองความเสียหายทีเกิดขึนจากภาวะธุรกิจหยดุชะงัก เช่น การสูญเสียรายไดข้องกลุ่มบริษัทฯ อนัเป็นผล

มาจากความเสียหายทีเกิดขึน ต่อทรพัยส์ินของกลุ่มบริษัทฯ ตามเหตทุีกาํหนดไวใ้นกรมธรรม ์เชน่ ไฟไหม ้การ

ระเบิด เป็นตน้ 

3.  ความรบัผิดต่อ

บคุคลภายนอก 

คุม้ครองการบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต และความเสียหายต่อทรพัยส์ินของบคุคลภายนอกอนัเป็นผลมาจากเหตทุี

กาํหนดไวใ้นกรมธรรม ์เช่น การประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ความรบัผิดในสินคา้ทีไม่ปลอดภัยทีก่อใหเ้กิด

ความเสียหายต่อลูกคา้ของกลุ่มบริษัทฯ และความรบัผิดจากการโฆษณาหรือการประชาสมัพนัธธ์ุรกิจของกลุม่

บริษัทฯ ทีก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อบคุคลภายนอก 

หมายเหตุ: 

(1) กลุ่มบริษัททีมีประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกั ไดแ้ก่ กลุ่มบิกซ ี

(2) กลุ่มบริษัททีมีประกนัภยัความรบัผิดต่อบุคคลภายนอกแบบจาํกดัวงเงินประกนัภยัรวม ไดแ้ก่ กลุ่มบริษัทเหงียนคิม และลานชี มารท์ 

(3) กลุ่มบริษัททีมีประกนัภยัความรบัผิดต่อบุคคลภายนอกแบบไมจ่าํกดัวงเงนิประกนัภยัรวม ได่แก่ กลุ่มบิกซ ี

 



   บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอรป์อเรชัน จาํกัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ  

31 

 

4.4.3 ประเทศอิตาลี  

กลุ่มบริษัทฯ ได้ทาํประกันภัยแบรนดค์า้ปลีกทีสาํคัญกับบริษัทประกันภัยจาํนวน 2 แห่ง โดยประกันภัยดังกล่าว

ครอบคลมุความเสียงภยัประเภทต่าง ๆ ซงึมีรายละเอียดความคุม้ครองประกนัภยัโดยสรุปดงัต่อไปนี 

ลาํดับท ี ประเภทประกันภัย รายละเอียดความคุ้มครอง 

1  ความรบัผิดของลกูจา้ง

และผูบ้ริหารต่อ

บคุคลภายนอก 

คุม้ครองความเสียหายใด ๆ ทีเกิดขึนแก่บุคคลภายนอก อนัเป็นผลมาจากการละเมิดทีเกิดจากการปฏิบตัิ

หนา้ทีของพนักงาน และ/หรือ ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษัทฯ 

2  ความรบัผิดต่อ

บคุคลภายนอก 

คุม้ครองการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต และความเสียหายต่อทรพัยส์ินของบคุคลภายนอกอนัเป็นผลมาจาก (1) 

การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ (2) พนักงานของกลุ่มบริษัทฯ และ (3) ความรบัผิดในสินคา้ทีไม่ปลอดภยัที

กลุ่มบริษัทฯ ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอก โดยประกันภัยนียังให้ความคุ้มครองรวมถึง

ค่าใชจ่้ายทีกลุ่มบริษัทฯ ใชใ้นการดาํเนินคดีทีเกยีวขอ้งดว้ย รวมถึงทีมีสาเหตจุากภยัก่อการรา้ย (Terrorism) 

3  ประกนัภยัความเสียง

ภยัทรพัยส์นิ และ 

ประกนัภยัภยัธุรกิจ

หยดุชะงกั 

(Combined Property 

Damage / Business 

Interruption) 

คุม้ครองความเสียหายต่อทรพัยส์ินของกลุ่มบริษัทฯ และทรพัยส์ินทีอยู่ในความครอบครองของกลุ่มบริษัทฯ 

ในสถานททีีเอาประกันภัย ซึงรวมถึง (แต่ไม่จาํกัดเพียง) อาคาร ทรพัยส์ินภายในอาคาร สินคา้คงคลงั และ

สงัหาริมทรพัยอ์นัเป็นผลมาจากภยัทุกชนิด เช่น ไฟไหม ้นาํท่วม ภยัธรรมชาติ เป็นตน้ รวมถึงภยัก่อการรา้ย 

(Terrorism) คุม้ครองความเสียหายไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้มทีเกิดขึนจากภาวะธุรกิจหยุดชะงัก ซึงรวมถึง 

(แต่ไม่จาํกัดเพียง) การสูญเสียทรพัยส์ินของกลุ่มบริษัทฯ การทีทรพัยส์ินของกลุ่มบริษัทฯ เสือมสภาพและ

การสญูเสียรายไดข้องกลุ่มบริษัทฯ อนัเป็นผลมาจากภยัทีกาํหนดไวใ้นกรมธรรม ์เช่น ภยัธรรมชาติ และการ

โจรกรรม รวมถึงภยัก่อการรา้ย (Terrorism) 

4  ประกนัภยัธุรกิจ

หยดุชะงกัจาก 

การกระทาํอนัมี

เจตนารา้ย 

คุม้ครองความเสียหายทีเกิดขึนจากภาวะธุรกิจหยุดชะงัก เนืองจากการกระทาํอนัมีเจตนารา้ย (Malicious 

Act) (3) 

5  ประกนัภยัการขนส่ง คุม้ครองความเสียหายของทรพัยส์ิน สินคา้ ในระหว่างการขนส่งตามทีกาํหนดในกรมธรรม ์เช่น การนาํเขา้

สินคา้ทงัทางนาํ ทางอากาศ และทางบก การขนส่งสินคา้ระหว่างคลงัสินคา้และหา้งสรรพสินคา้ การขนส่ง

สินคา้ไปยงัศนูยแ์สดงสินคา้และ/หรืองานนิทรรศการณ ์การส่งสินคา้ทีขายผ่านทาง E-Commerce 

      6 Legal Defence คุม้ครอง Legal Expenses, Adjuster Fees & Investigative Expense สาํหรบั Middle Management 

หมายเหตุ: 

(1) กรมธรรมป์ระกันภัยความรบัผิดของลกูจา้งและผูบ้ริหารต่อบคุคลภายนอกของกลุ่มบริษัทฯ มีผูเ้อาประกันภัยและผูร้บัผลประโยชน ์คือ 

กลุ่มบริษัทฯ Illum A/S และ Lagrange Estate S.r.l. 

(2) กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก กรมธรรม์ประกัยภัยธุรกิจหยุดชะงัก และกรมธรรม์ประกันภัยการขนส่งของ 

กลุ่มบริษัทฯ มีผูเ้อาประกนัภยัและผูร้บัผลประโยชน ์คือ กลุ่มบริษัทฯ และ Illum A/S 
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(3) การกระทาํอันมีเจตนารา้ย หมายถึง การกระทาํอย่างจงใจของบุคคลใดบุคคลหนึง หรือกลุ่มบุคคล เพือให้เกิดความเสียหายต่อ 

ตวัทรพัยส์ินทีเอาประกนัภยั 

 

4.5 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทฯ มีนโยบายทีจะลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และแผนการเติบโตของ 

กลุ่มบรษิัทฯ ซงึจะทาํใหก้ลุ่มบรษิัทฯ มีผลประกอบการหรือผลกาํไรเพิมขึน หรือลงทนุในธุรกิจทีเออืประโยชน ์(Synergy) ใหก้บั

กลุ่มบริษัทฯ เพือเพิมขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มบริษัทฯ และเพือให้กลุ่มบริษัทฯ บรรลุเป้าหมายในการเป็น

ผูป้ระกอบการชนันาํในธุรกิจหลกัของกลุ่มบรษิัทฯ 

ทงันี บริษัทฯ บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม อาจพิจารณาลงทนุในธุรกิจอืนเพิมเติมหากเป็นธุรกิจทีมีศกัยภาพการ

เติบโตทางธุรกิจหรือเป็นประโยชนต์่อธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ซึงสามารถสรา้งผลตอบแทนทีดีในการลงทุน โดยบริษัทฯ จะ

พิจารณาสัดส่วนการลงทุน กาํไรทีคาดว่าจะไดร้บั ความเสียงทีอาจจะเกิดขึน สถานะทางการเงินของบริษัทฯ รวมถึงวิเคราะห์

ความเป็นไปไดข้องการลงทุน และพิจารณาถึงศกัยภาพก่อนการตดัสินใจลงทุนในโครงการต่าง ๆ โดยการพิจารณาการลงทุน

ของบริษัทฯ บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมนนัจะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบ และ/หรือ การอนุมตัิจากทีประชุมคณะกรรมการ

บรษิัท และ/หรือ ทปีระชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ (แลว้แต่กรณี) 


