
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
 

งบการเงินระหวางกาล 
และ 

รายงานการสอบทานขอมูลทางการเงินระหวางกาลโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการสอบทานขอมูลทางการเงินระหวางกาลโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ  คณะกรรมการบริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) 
 
ขาพเจาไดสอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2555 งบกําไร
ขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ  
สําหรับแตละงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบแสดง
การเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับงวด
หกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 และ 2554  และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ (ขอมูลทางการเงินระหวาง
กาล) ของบริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ ซึ่ง
ผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนอขอมูลทางการเงินระหวางกาลเหลาน้ีตามมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับท่ี 34 เรื่อง งบการเงินระหวางกาล สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการใหขอสรุปเก่ียวกับขอมูลทางการเงินระหวางกาล
ดังกลาวจากผลการสอบทานของขาพเจา 
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 
ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอมูลทางการเงินระหวางกาลโดย
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกลาวประกอบดวย การใชวิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงสวนใหญเปน
ผูรับผิดชอบดานการเงินและบัญชีและการวิเคราะหเปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบทานน้ีมีขอบเขตจํากัดกวา
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีทําใหขาพเจาไมสามารถไดความเช่ือมั่นวาจะพบเรื่องท่ีมีนัยสําคัญท้ังหมด      
ซึ่งอาจพบไดจากการตรวจสอบ ดังน้ันขาพเจาจึงไมอาจแสดงความเห็นตอขอมูลทางการเงินระหวางกาลท่ีสอบทานได 
 
ขอสรุป 
 
ขาพเจาไมพบสิ่งท่ีเปนเหตุใหเช่ือวาขอมูลทางการเงินระหวางกาลดังกลาว ไมไดจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 
เรื่อง งบการเงินระหวางกาล ในสาระสําคัญจากการสอบทานของขาพเจา 
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งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 ท่ีแสดงเปรียบเทียบ 
 
ขาพเจาไดเคยตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ของ         
บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ  
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีและเสนอรายงานไวอยางไมมีเงื่อนไขตามรายงานลงวันท่ี 16 กุมภาพันธ 2555 งบแสดงฐานะ
การเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ที่แสดงเปรียบเทียบเปนสวนหนึ่งของ 
งบการเงินดังกลาว ขาพเจาไมไดใชวิธีการตรวจสอบอื่นใดภายหลังจากวันท่ีในรายงานน้ัน 
 
 
 
(นายวีระชัย รัตนจรัสกุล) 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 4323 
 
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด 
กรุงเทพมหานคร 
3 สิงหาคม 2555



บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2555 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2554

สินทรัพย หมายเหตุ 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

2555 2554 2555 2554

(ไมไดตรวจสอบ) (ไมไดตรวจสอบ)

สินทรัพยหมุนเวียน 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 18,561,818 14,201,712 14,666,806 10,804,492 

เงินลงทุนชั่วคราว 7,674,552 9,893,329 4,041,654 5,437,163 

ลูกหน้ีการคา  3, 4 507,526 476,647 161,782 170,569 

ลูกหน้ีอ่ืน 3, 5 1,075,536 499,892 1,270,625 645,976 

สินคาคงเหลือ  3 8,226,437 8,642,209 7,528,822 7,901,009 

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 3 2,060,991 2,690,265 1,903,422 2,525,942 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 38,106,860 36,404,054 29,573,111 27,485,151 

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทยอย 6 -  -  6,523,829 6,504,829 

เงินลงทุนในบริษัทท่ีเก่ียวของกัน 3 24,000 18,000 24,000 18,000 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 2,141,112 1,741,112 2,140,700 1,740,700 

เงินใหกูยืมระยะยาวแก

   บริษัทยอย 3 -  -  110,000 290,000 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ  3, 7 16,003,208 14,993,990 12,468,848 11,743,397 

สินทรัพยไมมีตัวตน 849,999 821,084 479,045 449,681 

สิทธิการเชา 312,875 311,133 312,875 311,133 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน  3 1,148,754 1,051,495 1,441,256 1,359,275 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 20,479,948 18,936,814 23,500,553 22,417,015 

รวมสินทรัพย 58,586,808 55,340,868 53,073,664 49,902,166 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2555 และ 31 ธันวาคม 2554

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน หมายเหตุ 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

2555 2554 2555 2554

(ไมไดตรวจสอบ) (ไมไดตรวจสอบ)

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืม

   ระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 442                   2,174             -  -  

เจาหน้ีการคา 3, 8 26,969,870       24,393,114     22,252,853 20,005,236 

ภาษีเงินไดคางจาย 1,323,036         1,138,285       1,203,507 975,340 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 3 5,256,022         4,945,513       8,269,634 7,485,828 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 33,549,370 30,479,086 31,725,994 28,466,404 

หน้ีสินไมหมุนเวียน

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 9 828,500 757,879 648,069 611,980 

เงินประกันคางจาย 2,750,715 2,405,049 2,629,908 2,282,708 

รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 3,579,215 3,162,928 3,277,977 2,894,688 

รวมหน้ีสิน 37,128,585 33,642,014 35,003,971 31,361,092 

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2555 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2554

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน หมายเหตุ 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

2555 2554 2555 2554

(ไมไดตรวจสอบ) (ไมไดตรวจสอบ)

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน 10

   ทุนจดทะเบียน 8,986,296 4,500,000 8,986,296 4,500,000 

   ทุนท่ีออกและชําระแลว  8,983,101 4,493,148 8,983,101 4,493,148 

สวนเกินมูลคาหุน

   สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 1,684,317 1,684,317 1,684,317 1,684,317

กําไรสะสม

   จัดสรรแลว

      ทุนสํารองตามกฎหมาย 11 900,000 450,000 900,000 450,000 

   ยังไมไดจัดสรร 10,023,681 15,224,549 6,502,275 11,913,609 

องคประกอบอ่ืนของสวนของผูถือหุน (347,431) (361,409) -  -  

รวมสวนของผูถือหุนของบริษัท 21,243,668 21,490,605 18,069,693 18,541,074 

สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม 214,555 208,249 -  -  

รวมสวนของผูถือหุน 21,458,223 21,698,854 18,069,693 18,541,074 

รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 58,586,808 55,340,868 53,073,664 49,902,166 

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน

สําหรับแตละงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 และ 2554 (ไมไดตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

รายได 3

รายไดจากการขายสินคาและการใหบริการ 45,615,209 38,982,979 44,725,287 38,197,696 

ดอกเบ้ียรับ 181,417 109,214 136,088 91,535 

เงินปนผลรับ 13 11 460,498 429,996 

กําไรจากอัตราแลกเปล่ียนสุทธิ -                 57,863 5,117 6 

รายไดอ่ืน 1,934,688 1,590,375 2,041,237 1,651,349 

รวมรายได 47,731,327 40,740,442 47,368,227 40,370,582 

คาใชจาย 3

ตนทุนขายสินคาและตนทุนการใหบริการ 33,724,856 29,317,441 33,359,128 28,852,099 

คาใชจายในการขาย 8,924,611 6,906,899 8,913,772 6,915,237 

คาใชจายในการบริหาร 1,600,694 1,390,486 1,618,873 1,473,042 

คาตอบแทนผูบริหารสําคัญ 126,754 125,794 126,754 125,794 

ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนสุทธิ 28,559 -                 -                 -                 

ตนทุนทางการเงิน 10 3 -                 -                 

รวมคาใชจาย 44,405,484 37,740,623 44,018,527 37,366,172 

กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได 3,325,843 2,999,819 3,349,700 3,004,410 

คาใชจายภาษีเงินได 13 720,238 827,936 648,669 749,860 
กําไรสําหรับงวด 2,605,605 2,171,883 2,701,031 2,254,550 

การแบงปนกําไร

   สวนท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัท 2,600,389 2,169,777 2,701,031 2,254,550 

   สวนท่ีเปนของสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม 5,216 2,106 -                 -                 
กําไรสําหรับงวด 2,605,605 2,171,883 2,701,031 2,254,550 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท) 14 0.29 0.24 0.30 0.25 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับแตละงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 และ 2554 (ไมไดตรวจสอบ)

2555 2554 2555 2554

กําไรสําหรับงวด 2,605,605   2,171,883   2,701,031   2,254,550   

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน 136,708      63,521        -                 -                 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี 136,708      63,521        -                 -                 
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 2,742,313   2,235,404   2,701,031   2,254,550   

การแบงปนกําไรเบ็ดเสร็จรวม

   สวนท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัท 2,737,097   2,233,298   2,701,031   2,254,550   

   สวนท่ีเปนของสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม 5,216          2,106          -                 -                 
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 2,742,313   2,235,404   2,701,031   2,254,550   

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน

สําหรับแตละงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 และ 2554 (ไมไดตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

รายได 3

รายไดจากการขายสินคาและการใหบริการ 88,629,672 76,153,444 86,889,074 74,610,023 

ดอกเบ้ียรับ 341,375 183,772 271,742 151,853 

เงินปนผลรับ 26 21 460,498 429,996 

กําไรจากอัตราแลกเปล่ียนสุทธิ -                 102,936 10,652        -                 

รายไดอ่ืน 3,427,178 3,201,126 3,636,107 3,401,437 

รวมรายได 92,398,251 79,641,299 91,268,073 78,593,309 

คาใชจาย 3

ตนทุนขายสินคาและตนทุนการใหบริการ 65,691,104 57,275,965 64,927,312 56,468,011 

คาใชจายในการขาย 16,416,633 13,204,095 16,436,133 13,217,471 

คาใชจายในการบริหาร 3,178,880 3,020,713 3,183,183 3,094,351 

คาตอบแทนผูบริหารสําคัญ 223,615 197,909 223,615 197,909 

ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนสุทธิ 21,035 -                 -                 43 

ตนทุนทางการเงิน 11 3 -                 -                 

รวมคาใชจาย 85,531,278 73,698,685 84,770,243 72,977,785 

กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได 6,866,973 5,942,614 6,497,830 5,615,524 

คาใชจายภาษีเงินได 13 1,501,950 1,684,174 1,349,581 1,528,345 
กําไรสําหรับงวด 5,365,023 4,258,440 5,148,249 4,087,179 

การแบงปนกําไร

   สวนท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัท 5,358,715 4,253,710 5,148,249 4,087,179 

   สวนท่ีเปนของสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม 6,308 4,730 -                 -                 
กําไรสําหรับงวด 5,365,023 4,258,440 5,148,249 4,087,179 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท) 14 0.60 0.47 0.57 0.45 

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับแตละงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 และ 2554 (ไมไดตรวจสอบ)

2555 2554 2555 2554

กําไรสําหรับงวด 5,365,023   4,258,440   5,148,249   4,087,179   

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน 13,978        83,070        - -

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี 13,978        83,070        - -
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 5,379,001   4,341,510   5,148,249   4,087,179   

การแบงปนกําไรเบ็ดเสร็จรวม

   สวนท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัท 5,372,693   4,336,780   5,148,249   4,087,179   

   สวนท่ีเปนของสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม 6,308          4,730          -                 -                 
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 5,379,001   4,341,510   5,148,249   4,087,179   

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน 

สําหรับแตละงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที ่30 มิถุนายน 2555 และ 2554 (ไมไดตรวจสอบ)

องคประกอบอื่น

สวนของ

ทุนเรือนหุน สวนเกิน ทุนสํารอง กําไรสะสม ผลตางจาก รวมสวนของ สวนไดเสีย

ที่ออกและ มูลคา ตาม ยังไมได การแปลงคา ผูถือหุน ที่ไมมีอํานาจ

หมายเหตุ ชําระแลว หุนสามัญ กฎหมาย จัดสรร งบการเงิน ของบริษัท ควบคุม ผูถือหุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 4,493,148          1,684,317          450,000             11,710,128        (581,921)           17,755,672        202,514             17,958,186        

รายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรง

   เขาสวนของผูถือหุน

   การจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน

   เงินปนผล 15 -                        -                        -                        (4,493,148)        -                        (4,493,148)        (5)                      (4,493,153)        

รวมรายการกับผูถือหุนที่บันทึก

   โดยตรงเขาสวนของผูถือหุน -                        -                        -                        (4,493,148)        -                        (4,493,148)        (5)                      (4,493,153)        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กําไร -                        -                        -                        4,253,710          -                        4,253,710          4,730                 4,258,440          

     กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น -                        -                        -                        -                        83,070               83,070               -                        83,070               

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด - - - 4,253,710          83,070               4,336,780          4,730                 4,341,510          

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 4,493,148          1,684,317          450,000             11,470,690        (498,851)           17,599,304        207,239             17,806,543        

(พันบาท)

ของสวนของผูถือหุน

งบการเงินรวม

กําไรสะสม

รวมสวนของ

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน 
สําหรับแตละงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 2554 (ไมไดตรวจสอบ)

องคประกอบอื่น

ของสวนของผูถือหุน

สวนของ

ทุนเรือนหุน สวนเกิน ทุนสํารอง กําไรสะสม ผลตางจาก รวมสวนของ สวนไดเสีย

ที่ออกและ มูลคา ตาม ยังไมได การแปลงคา ผูถือหุน ที่ไมมีอํานาจ

หมายเหตุ ชําระแลว หุนสามัญ กฎหมาย จัดสรร งบการเงิน ของบริษัท ควบคุม ผูถือหุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 4,493,148         1,684,317         450,000            15,224,549       (361,409)           21,490,605       208,249            21,698,854       

รายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน

   การจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน

   เพิ่มหุนสามัญ 10 4,489,953         - - - - 4,489,953         - 4,489,953         

   เงินสดปนผลและหุนปนผล 15 - - - (10,109,583)      - (10,109,583)      (2)                      (10,109,585)      

รวมรายการกับผูถือหุนที่บันทึก

   โดยตรงเขาสวนของผูถือหุน 4,489,953         - - (10,109,583)      - (5,619,630)        (2)                      (5,619,632)        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

   กําไร - - - 5,358,715         - 5,358,715         6,308                5,365,023         

   กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - - - - 13,978              13,978              - 13,978              

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                        -                        -                        5,358,715         13,978              5,372,693         6,308                5,379,001         

จัดสรรเปนทุนสํารองตามกฎหมาย 11 - - 450,000            (450,000)           - -                        - -                        

8,983,101         1,684,317         900,000            10,023,681       (347,431)           21,243,668       214,555            21,458,223       ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555

รวมสวนของ

(พันบาท)

งบการเงินรวม

กําไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน 
สําหรับแตละงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 2554 (ไมไดตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุน สวนเกิน ทุนสํารอง กําไรสะสม

ที่ออกและ มูลคา ตาม ยังไมได รวมสวนของ

หมายเหตุ ชําระแลว หุนสามัญ กฎหมาย จัดสรร ผูถือหุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 4,493,148         1,684,317         450,000            9,132,749         15,760,214       

   การจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน
   เงินปนผล 15 -                        -                        -                        (4,493,148)        (4,493,148)        

-                        -                        -                        (4,493,148)        (4,493,148)        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กําไร -                        -                        -                        4,087,179         4,087,179         

     กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น -                        -                        -                        -                        -

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด - - - 4,087,179         4,087,179         

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 4,493,148         1,684,317         450,000            8,726,780         15,354,245       

รวมรายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กําไรสะสม

(พันบาท)

รายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
 12



บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน 
สําหรับแตละงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 2554 (ไมไดตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุน สวนเกิน ทุนสํารอง กําไรสะสม

ที่ออกและ มูลคา ตาม ยังไมได รวมสวนของ

หมายเหตุ ชําระแลว หุนสามัญ กฎหมาย จัดสรร ผูถือหุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 4,493,148         1,684,317         450,000            11,913,609       18,541,074       

   เพิ่มหุนสามัญ 10           4,489,953 - - - 4,489,953         

   เงินสดปนผลและหุนปนผล 15 - - - (10,109,583)      (10,109,583)      

4,489,953         -                        -                        (10,109,583)      (5,619,630)        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กําไร - - - 5,148,249         5,148,249         

     กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - - - - -                        

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด - - - 5,148,249         5,148,249         

จัดสรรเปนทุนสํารองตามกฎหมาย 11 - - 450,000            (450,000)           -                        

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 8,983,101         1,684,317         900,000            6,502,275         18,069,693       

รายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน

   การจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน

รวมรายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กําไรสะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด           

สําหรับแตละงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 2554 (ไมไดตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรสําหรับงวด 5,365,023 4,258,440 5,148,249 4,087,179

รายการปรับปรุง

คาเส่ือมราคา 1,551,326 1,504,955 1,370,190 1,325,276

คาตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน 54,588 47,651 36,040 27,505

คาตัดจําหนายสิทธิการเชา 42,592 39,785 42,592 39,785

ดอกเบี้ยรับ (341,375) (183,772) (271,742) (151,853)

เงินปนผลรับ (26) (21) (460,498) (429,996)

ตนทุนทางการเงิน 11 3 - -

คาใชจายภาษีเงินได 1,501,950 1,684,174 1,349,581 1,528,345

สํารองเงินชดเชยพนักงานเม่ือออกจากงาน 9 102,855       129,986       68,323 88,149

กลับรายการคาเผื่อขาดทุนจากสินคาที่

   เคลื่อนไหวชา (21,613) (31,265) (7,464) (26,768)

กลับรายการคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (430) (126) - -

   ที่ยังไมเกิดข้ึนจริง 27,873 (101,222) (10,270) (61)

ขาดทุนจากการขายและตัดจําหนายที่ดิน อาคาร

   และอุปกรณ 51,862 5,748 53,780 6,498

กําไรจากการขายสิทธิการเชา (3,903) (999) (3,903) (999)

8,330,733 7,353,337 7,314,878 6,493,060

ลูกหนี้การคา (30,449) 49,973 8,787 7,307

ลูกหนี้อื่น (575,644) (98,284) (625,175) (25,521)

สินคาคงเหลือ 437,385 101,244 379,651 167,643

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 657,225 1,321,784 651,125 1,258,207

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (102,455) (40,971) (81,981) (26,473)

(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด           

สําหรับแตละงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 2554 (ไมไดตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

เจาหนี้การคา 2,576,756 (1,296,673) 2,247,617 (449,752)

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 135,320 (510,769) 521,941 (1,014,546)

จายภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 9 (32,234) (1,298) (32,234) (669)

เงินประกันคางจาย 345,666 235,365 347,200 245,553

เงินสดไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 11,742,303 7,113,708 10,731,809 6,654,809

จายภาษีเงินได (1,318,038) (1,271,745) (1,121,414) (1,124,372)

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 10,424,265 5,841,963 9,610,395 5,530,437

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

รับดอกเบี้ย 305,802 178,264 243,662 143,206

รับเงินปนผล 26 21 460,498       429,996       

ซ้ือเงินลงทุนช่ัวคราว (3,440,000)   (300,000)      (3,200,000)   (300,000)      

ขายเงินลงทุนช่ัวคราว 5,632,460 1,014,391 4,600,000 298,417

เงินสดจายสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอย 6 - - (19,000) -

เงินสดจายสําหรับเงินลงทุนในบริษัทที่เก่ียวของกัน 3 (6,000) (6,000) (6,000) (6,000)

เงินสดจายสําหรับเงินลงทุนระยะยาวอื่น (700,000) (1,100,000) (700,000) (1,100,000)

เงินสดรับสําหรับเงินลงทุนระยะยาวอื่น 300,000 50,183 300,000 50,183

รับชําระคืนเงินใหกูยืมระยะยาว

   แกกิจการที่เก่ียวของกัน 3 - - 180,000 3,920

เงินสดจายสําหรับเงินใหกูยืมระยะยาว

   แกกิจการที่เก่ียวของกัน 3 - - -               (50,920)        

ซ้ือที่ดิน อาคารและอุปกรณ 16 (2,606,397) (2,048,360) (2,032,863)   (1,720,652)   

ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ 167,757       54,991         143,899 51,701

ซ้ือสินทรัพยไมมีตัวตน (83,503) (67,201) (65,404) (88,375)

ซ้ือสิทธิการเชา (44,491) (39,841) (44,491) (39,841)

ขายสิทธิการเชา 4,060           5,621           4,060 5,621

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (470,286) (2,257,931) (135,639) (2,322,744)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด           

สําหรับแตละงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 2554 (ไมไดตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

จายดอกเบี้ย (11)               - -                  -                  

จายเงินปนผลใหผูถือหุนของบริษัท (5,612,442)   (4,489,761)   (5,612,442)   (4,489,761)   

จายเงินปนผลใหสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม (2)                (5)                -                  -                  

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ัน

   จากสถาบันการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (1,732) 39 -                  -                  

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (5,614,187) (4,489,727) (5,612,442) (4,489,761)

4,339,792 (905,695) 3,862,314 (1,282,068)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 14,201,712 15,715,769 10,804,492 12,179,563

ผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียนของยอดคงเหลือ

   ที่เปนเงินตราตางประเทศ 20,314 11,006 -                  -                  

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นงวด 18,561,818 14,821,080 14,666,806 10,897,495

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 (ไมไดตรวจสอบ) 
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หมายเหตุ  สารบัญ 
   
1  ขอมูลท่ัวไป 
2  เกณฑการจัดทํางบการเงินระหวางกาล 
3  รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
4  ลูกหนี้การคา  
5  ลูกหนี้อื่น 
6  เงินลงทุนในบริษัทยอย 
7  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 
8  เจาหน้ีการคา 
9  ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 
10  ทุนเรือนหุน 
11  ทุนสํารองตามกฎหมาย 
12  ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
13  คาใชจายภาษีเงินได 
14  กําไรตอหุนข้ันพื้นฐาน 
15  เงินปนผล 
16  ขอมูลงบกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม 
17  ภาระผูกพันท่ีมีกับบุคคลหรือกิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน 
18  การจัดประเภทรายการใหม 
   
   



บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 (ไมไดตรวจสอบ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลน้ี 
 
งบการเงินระหวางกาลน้ีไดรับอนุมัติใหออกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวันท่ี 3 สิงหาคม 2555 
 

1 ขอมูลทั่วไป 
 
บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) “บริษัท” เปนนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนในประเทศไทย และท่ีอยูจดทะเบียนต้ังอยู   
เลขท่ี 283 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ประเทศไทย  
 
บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเม่ือวันท่ี 14 ตุลาคม 2546 
 
บริษัทใหญในลําดับสูงสุดของบริษัทและบริษัทยอย (รวมกันเรียกวา “กลุมบริษัท”) ในระหวางงวดการเงินนี้ คือ 
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ จํากัด ซึ่งเปนนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนในประเทศไทย 
 
กลุมบริษัทดําเนินธุรกิจหลักเก่ียวกับรานสะดวกซ้ือ ศูนยบริการรับชําระเงินและบริการเสริมท่ีเกี่ยวของตางๆ  
 
บริษัทดําเนินธุรกิจรานสะดวกซ้ือภายใตเครื่องหมายการคา 7-Eleven และใหสิทธิแกผูคาปลีกรายอื่นในการ    
ดําเนินธุรกิจในอาณาเขตของประเทศไทย จํานวนสาขาของรานสะดวกซ้ือ 7-Eleven ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2555         
มีจํานวน 6,660 ราน (31 ธันวาคม 2554: 6,276 ราน) 
 
 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 2555  2554 
 (จํานวนราน) 
บริษัทเปนเจาของและดําเนินธุรกิจเอง 3,078 2,926 
บริษัทใหสิทธิในการดําเนินธุรกิจแกผูคาปลีกรายอื่น   
   ภายใตเงื่อนไขของสัญญาจางดําเนินการบริหารธุรกิจ 3,090 2,884 
บริษัทใหสิทธิในการดําเนินธุรกิจแกผูคาปลีกรายอื่น   
   ภายใตเงื่อนไขของสัญญาใหสิทธิในอาณาเขต 492 466 
รวม 6,660 6,276 

 



บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 (ไมไดตรวจสอบ) 
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รายละเอียดบริษัทยอยของบริษัท ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2555 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 มีดังน้ี 
 

ชื่อกิจการ ลักษณะธุรกิจ ประเทศ บริษัทถือหุนรอยละ 
  ที่กิจการจัดต้ัง   
   30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 
   2555 2554 
บริษัทยอยทางตรง     
Lotus Distribution Investment Limited กิจกรรมลงทุน  British Virgin    
     Islands 100.00 100.00 
บริษัท เคานเตอรเซอรวิส จํากัด  รับชําระเงินคาสินคาและ    
    บริการ และเปนผูจําหนาย    
    บัตรและตั๋วเชิงพาณิชย    
    ทุกประเภท ไทย 99.99 99.99 
บริษัท รีเทลลิงค (ไทยแลนด) จํากัด  ผูจําหนายอุปกรณสําหรับ    
    ธุรกิจคาปลีกและพัฒนา    

     โปรแกรม ไทย 99.99 99.99 
บริษัท ซี.พี. คาปลีกและการตลาด จํากัด โรงงานอาหารแชแข็ง    
    และเบเกอรี่ ไทย 99.99 99.99 
บริษัท โกซอฟท (ประเทศไทย) จํากัด ใหบริการออกแบบและ    
    พัฒนาระบบงานดาน    
    สารสนเทศ ไทย 99.99 99.99 
บริษัท เอ็ม เอ เอ็ม ฮารท จํากัด ใหบริการวางแผนกิจกรรม    
    ทางการตลาด ไทย 99.99 99.99 
บริษัท ไดนามิค แมนเนจเมนท จํากัด ใหบริการบริหารงานกิจการ    
    ขนสงสินคาและ    
    กระจายสินคา ไทย 99.99 99.99 
บริษัท ศึกษาภิวัฒน จํากัด สถาบันการศึกษา ไทย 99.99 99.99 
บริษัท ปญญธารา จํากัด ศูนยฝกอบรม ไทย 99.99 99.99 
บริษัท ออลล เทรนนิ่ง จํากัด ศูนยฝกอบรม ไทย 99.99 - 
บริษัท ไทยสมารทคารด จํากัด ใหบริการบัตรเงินสด ไทย 72.64 72.64 
     

 
 
 



บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 (ไมไดตรวจสอบ) 
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ชื่อกิจการ ลักษณะธุรกิจ ประเทศ บริษัทถือหุนรอยละ 
  ที่กิจการจัดต้ัง   
   30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 
   2555 2554 
บริษัทยอยทางออม     

สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน สถาบันการศึกษา ไทย 99.99 99.99 
วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒน 
   ( เดิมช่ือ “โรงเรียนปญญาภิวัฒน  

 
สถาบันการศึกษา 

 
ไทย 

 
99.99 

 
99.99 

   เทคโนธุรกิจ” )     
Successor Investments Limited กิจกรรมลงทุน   เขตปกครอง   
     พิเศษฮองกง 100.00     100.00     
Nanjing Zheng Yi Xin Trading Co.,Ltd. ธุรกิจการคา สาธารณรัฐ   
     ประชาชนจีน 100.00     100.00     
Successor (China) Investments Limited กิจกรรมลงทุน   สาธารณรัฐ   
     ประชาชนจีน 100.00     - 

 
2 เกณฑการจัดทํางบการเงินระหวางกาล 
 

(ก) เกณฑการถือปฏิบัติ 
 
งบการเงินระหวางกาลน้ีจัดทําข้ึนในรูปแบบยอและตามมาตรฐานการบัญชีไทย ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง   
งบการเงินระหวางกาล  รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) 
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยท่ีเกี่ยวของ 
 
งบการเงินระหวางกาลน้ีจัดทําข้ึนเพ่ือใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554                  
งบการเงินนี้มิไดรวมขอมูลทางการเงินท้ังหมดตามขอกําหนดสําหรับงบการเงินประจําปแตเนนการใหขอมูลท่ี
เกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณและสถานการณใหมๆ เพื่อไมใหซ้ําซอนกับขอมูลท่ีไดเคยนําเสนอรายงานไปแลว   
ดังน้ันการอานงบการเงินระหวางกาลน้ีจึงควรอานควบคูกับงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 
 
นโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณท่ีใชในงบการเงินระหวางกาลน้ีมีความสอดคลองกับการถือปฏิบัติใน             
งบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 
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(ข) สกุลเงินที่นําเสนองบการเงิน 
 

งบการเงินระหวางกาลน้ีจัดทําและแสดงหนวยเงินตราเปนเงินบาท ขอมูลทางการเงินท้ังหมดมีการปดเศษในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินระหวางกาลเพ่ือใหแสดงเปนหลักลานบาท ยกเวนท่ีระบุไวเปนอยางอื่น 
 

(ค) การประมาณการและใชวิจารณญาณ    
 

ในการจัดทํางบการเงินระหวางกาลน้ีเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบริหารตองใชวิจารณญาณ  
การประมาณและขอสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอการกําหนดนโยบายการบัญชีและการรายงาน
จํานวนเงินท่ีเกี่ยวกับ สินทรัพย หนี้สิน รายได และคาใชจาย  ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกตางจากท่ีประมาณไว 
 
ยกเวนการเปดเผยดังตอไปนี้ ในการจัดทํางบการเงินระหวางกาล ผูบริหารไดมีการใชวิจารณญาณอยางมีนัยสําคัญ
ในการถือปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีของกลุมบริษัท และแหลงขอมูลสําคัญของความไมแนนอนในการประมาณการ
ซึ่งถือปฏิบัติเชนเดียวกันในการจัดทํางบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 
 
การประมาณการ 

 
การวัดมูลคาหน้ีสินโครงการผลประโยชนพนักงานท่ีกําหนดไว 
 
การคํานวณหน้ีสินโครงการผลประโยชนพนักงานท่ีกําหนดไวนั้นออนไหวตอสมมติฐานของอัตรามรณะ อัตรา
ดอกเบ้ียพันธบัตรรัฐบาลระยะยาว อัตราการลาออกจากงาน และอัตราการข้ึนเงินเดือน ตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินระหวางกาลขอ 9 

 
3 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 

 
เพื่อวัตถุประสงคในการจัดทํางบการเงิน บุคคลหรือกิจการเปนบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันกับกลุมบริษัท      
หากกลุมบริษัทมีอํานาจควบคุมหรือควบคุมรวมกันท้ังทางตรงและทางออมหรือมีอิทธิพลอยางมีสาระสําคัญตอบุคคล
หรือกิจการในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลับกัน โดยท่ีกลุมบริษัทมีการควบคุมเดียวกัน
หรือการมีอิทธิพลอยางมีสาระสําคัญเดียวกัน การเก่ียวของกันนี้อาจเปนรายบุคคลหรือเปนกิจการ 
 
 
 



บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 (ไมไดตรวจสอบ) 
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ความสัมพันธท่ีมีกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน มีดังน้ี  
 

ชื่อกิจการหรือบุคคล ประเทศที่จัดต้ัง/
สัญชาติ 

ลักษณะความสัมพันธ 

   
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ จํากัด ไทย เปนบริษัทใหญในลําดับสูงสุดของกลุมบริษัท และ 
     มีกรรมการรวมกันกับบริษัท 
บริษัท เคานเตอรเซอรวิส จํากัด  ไทย เปนบริษัทยอยทางตรง ซึ่งบริษัทถือหุนรอยละ 99.99 
บริษัท รีเทลลิงค (ไทยแลนด) จํากัด  ไทย เปนบริษัทยอยทางตรง ซึ่งบริษัทถือหุนรอยละ 99.99 
บริษัท ซี.พี. คาปลีกและการตลาด จํากัด ไทย เปนบริษัทยอยทางตรง ซึ่งบริษัทถือหุนรอยละ 99.99 
บริษัท โกซอฟท (ประเทศไทย) จํากัด ไทย เปนบริษัทยอยทางตรง ซึ่งบริษัทถือหุนรอยละ 99.99 
บริษัท เอ็ม เอ เอ็ม ฮารท จํากัด ไทย เปนบริษัทยอยทางตรง ซึ่งบริษัทถือหุนรอยละ 99.99 
บริษัท ไดนามิค แมนเนจเมนท จํากัด ไทย เปนบริษัทยอยทางตรง ซึ่งบริษัทถือหุนรอยละ 99.99 
บริษัท ปญญธารา จํากัด ไทย เปนบริษัทยอยทางตรง ซึ่งบริษัทถือหุนรอยละ 99.99 
บริษัท ออลล เทรนนิ่ง จํากัด ไทย เปนบริษัทยอยทางตรง ซึ่งบริษัทถือหุนรอยละ 99.99 
บริษัท ไทยสมารทคารด จํากัด ไทย เปนบริษัทยอยทางตรง ซึ่งบริษัทถือหุนรอยละ 72.64 
สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน ไทย เปนบริษัทยอยทางออม ซึ่งบริษัทถือหุนรอยละ 99.99 
บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด ไทย มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ จํากัด เปนผูถือหุนรายใหญ 
บริษัท ซี.พี. อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ จํากัด ไทย มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ จํากัด เปนผูถือหุนรายใหญ 
บริษัท ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จํากัด ไทย มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ จํากัด เปนผูถือหุนรายใหญ 
บริษัท ทรู ดิสทริบิวช่ัน แอนด เซลส จํากัด ไทย มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ จํากัด เปนผูถือหุนรายใหญ 
บริษัท ทรู จีเอส จํากัด ไทย มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ จํากัด เปนผูถือหุนรายใหญ 
บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จํากัด ไทย มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ จํากัด เปนผูถือหุนรายใหญ 
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ไทย มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ จํากัด เปนผูถือหุนรายใหญ 
     และมีกรรมการรวมกันกับบริษัท 1 ทาน 
บริษัท ซีพีเอฟ ไอทีเซ็นเตอร จํากัด  ไทย มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ จํากัด เปนผูถือหุนรายใหญ 
     และมีกรรมการรวมกันกับบริษัท 1 ทาน 
บริษัท ซี.พี. เมอรแชนไดซ่ิง จํากัด ไทย มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ จํากัด เปนผูถือหุนรายใหญ  
     และมีกรรมการรวมกันกับบริษัท 1 ทาน 
บริษัท ซีพี-เมจิ จํากัด ไทย มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ จํากัด เปนผูถือหุนรายใหญ 
     และมีกรรมการรวมกันกับบริษัท 1 ทาน 
บริษัท อลิอันซ ซี.พี. ประกันภัย จํากัด ไทย มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ จํากัด เปนผูถือหุนรายใหญ 
     และมีกรรมการรวมกันกับบริษัท 1 ทาน 
บริษัท ซี.พี. แลนด จํากัด (มหาชน) ไทย มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ จํากัด เปนผูถือหุนรายใหญ 
     และมีกรรมการรวมกันกับบริษัท 1 ทาน 



บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 (ไมไดตรวจสอบ) 
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ชื่อกิจการหรือบุคคล ประเทศที่จัดต้ัง/
สัญชาติ 

ลักษณะความสัมพันธ 

   
บริษัท ซี.พี. คอนซูเมอรโพรดักส จํากัด ไทย มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ จํากัด เปนผูถือหุนรายใหญ 
     และมีกรรมการรวมกันกับบริษัท 1 ทาน 
บริษัท ทรู ยูนิเวอรแซล คอนเวอรเจนซ จํากัด ไทย มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ จํากัด เปนผูถือหุนรายใหญ 
     และมีกรรมการรวมกันกับบริษัท 1 ทาน 
บริษัท ทรู มูฟ จํากัด ไทย มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ จํากัด เปนผูถือหุนรายใหญ 
     และมีกรรมการรวมกันกับบริษัท 2 ทาน 
บริษัท ทรู คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) ไทย มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ จํากัด เปนผูถือหุนรายใหญ 
     และมีกรรมการรวมกันกับบริษัท 4 ทาน 
บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) ไทย มีกรรมการบริษัท 1 ทานเปนผูถือหุนรายใหญและ 
     มีกรรมการรวมกันกับบริษัท 1 ทาน 
บริษัท ซี.พี. อินเตอรเทรด จํากัด ไทย มีกลุมครอบครัวเจียรวนนท เปนผูถือหุนรายใหญ  
บริษัท ซี.พี. ฟูดสโตร จํากัด ไทย มีกลุมครอบครัวเจียรวนนท เปนผูถือหุนรายใหญ 
ผูบริหารสําคัญ ไทย บุคคลท่ีมีอํานาจและความรับผิดชอบการวางแผน 
  สั่งการและควบคุมกิจกรรมตางๆ ของบริษัทไมวา 
  ทางตรงหรือทางออม ท้ังน้ี รวมถึงกรรมการ (ไมวา 
  จะทําหนาท่ีในระดับบริหารหรือไม) ของบริษัท 

 

นโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการแตละประเภทอธิบายไดดังตอไปนี้  
 

รายการ  นโยบายการกําหนดราคา 
ขายสินคา  ราคาท่ีกําหนดข้ึนตามขอกําหนดและเงื่อนไขปกติทางธุรกิจ 
      เปรียบเทียบกับรายการขายสินคาใหกับบริษัทอื่นท่ีไมเกี่ยวของกัน 
รายไดจากการใหบริการและ   
   รายไดอื่นจากการดําเนินงาน  ราคาตามสัญญาท่ีกําหนดข้ึนตามขอกําหนดและเงื่อนไขปกติทางธุรกิจ 
ดอกเบ้ียรับ  ตนทุนของแหลงท่ีมาของเงินทุนบวกคาใชจายในการบริหารเงินทุน 
เงินปนผลรับ  ตามสิทธิการไดรับเงินปนผล 
ซื้อสินคา  ราคาท่ีกําหนดข้ึนตามขอกําหนดและเงื่อนไขปกติทางธุรกิจ 
      เปรียบเทียบกับรายการซ้ือสินคาจากบริษัทอื่นท่ีไมเกี่ยวของกัน 
คาเชาและคาบริการ  อัตราท่ีผูใหเชาและผูใหบริการกําหนด 
คาบริการดานเทคนิควิชาการ  ราคาตามสัญญาท่ีกําหนดข้ึนตามขอกําหนดและเงื่อนไขปกติทางธุรกิจ 
คาเบ้ียประกัน  อัตรามาตรฐานท่ีผูรับประกันกําหนด 
ดอกเบ้ียจาย  อัตราท่ีตกลงกันตามสัญญา 
ซื้อท่ีดิน อาคารและอุปกรณ  ราคาท่ีกําหนดข้ึนตามขอกําหนดและเงื่อนไขปกติทางธุรกิจ 
      เปรียบเทียบกับรายการซ้ือจากบริษัทอื่นท่ีไมเกี่ยวของกัน 



บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 (ไมไดตรวจสอบ) 
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รายการท่ีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันสําหรับแตละงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 
2555 และ 2554 มีดังน้ี 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที ่30 มิถุนายน 2555  2554  2555  2554 
 (ลานบาท) 
บริษัทใหญในลําดับสูงสุด     
   คาใชจายในการบริหาร 3 3  3 3 
บริษัทยอย     
 รายไดจากการขายสินคาและการใหบริการ - - 95 85 
 ดอกเบ้ียรับ - - 1 2 
   เงินปนผลรับ - - 460 430 
 รายไดอื่น - - 137 86 
 คาใชจายในการขาย  - - 190 169 
 คาใชจายในการบริหาร - - 285 318 
 ซื้อสินคาและบริการ - - 2,131 1,651 
 ซื้อท่ีดิน อาคารและอุปกรณ - - 311 249 
บริษัทที่เกี่ยวของกัน       
 รายไดจากการขายสินคาและการใหบริการ 345 265  162  79 
 รายไดอื่น 44 64 43 64 
 คาใชจายในการขาย  4 2 - - 
 คาใชจายในการบริหาร 76 41 71 36 
 ซื้อสินคาและบริการ 4,909 3,925 4,563 3,599 
   ซื้อท่ีดิน อาคารและอุปกรณ - 64 - - 
ผูบริหารสําคัญ     
   คาตอบแทนผูบริหารสําคัญ      
      ผลประโยชนระยะส้ันของพนักงาน 124 121 124 121 
      เงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน 3 5 3 5 
    รวมคาตอบแทนผูบริหารสําคัญ 127 126 127 126 

     
 
 
 
 



บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 (ไมไดตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับงวดหกดือนสิ้นสุดวันที ่30 มิถุนายน 2555  2554  2555  2554 
 (ลานบาท) 
บริษัทใหญในลําดับสูงสุด     
   คาใชจายในการบริหาร 5 5  5 5 
บริษัทยอย     
 รายไดจากการขายสินคาและการใหบริการ - - 187 169 
 ดอกเบ้ียรับ - - 4 4 
   เงินปนผลรับ - - 460 430 
 รายไดอื่น - - 266 246 
 คาใชจายในการขาย  - - 399 314 
 คาใชจายในการบริหาร - - 526 541 
 ซื้อสินคาและบริการ - - 4,020 3,208 
 ซื้อท่ีดิน อาคารและอุปกรณ - - 609 538 
บริษัทที่เกี่ยวของกัน       
 รายไดจากการขายสินคาและการใหบริการ 633 520  276  156 
 รายไดอื่น 74 118 72 117 
 คาใชจายในการขาย  6 5 - - 
 คาใชจายในการบริหาร 135 79 124 69 
 ซื้อสินคาและบริการ 9,225 7,560 8,586 6,966 
   ซื้อท่ีดิน อาคารและอุปกรณ - 64 - - 
ผูบริหารสําคัญ     
   คาตอบแทนผูบริหารสําคัญ      
      ผลประโยชนระยะส้ันของพนักงาน 219 188 219 188 
      เงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน 5 10 5 10 
    รวมคาตอบแทนผูบริหารสําคัญ 224 198 224 198 

 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 (ไมไดตรวจสอบ) 
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ยอดคงเหลือกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2555 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 มีดังน้ี 
 
ลูกหน้ีการคา     
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 2555  2554  2555  2554 
 (ลานบาท) 

บริษัทที่เกี่ยวของกัน      
บริษัท ซี.พี. เมอรแชนไดซ่ิง จํากัด 32 29 -  - 
บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 23 23 -  - 
บริษัท ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จํากัด 12 10 -  - 
บริษัท ทรู จีเอส จํากัด 7 4 -  - 
บริษัท ทรู คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 6 8 -  - 
บริษัท ซีพีเอฟ ไอทีเซ็นเตอร จํากัด 6 - -  - 
บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จํากัด 3 1 -  - 
บริษัท ทรู มูฟ จํากัด 3 6 -  - 
อื่นๆ 15 11 -  - 

รวม 107 92 - - 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (1) (2) - - 

สุทธิ 106 90 - - 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2555  2554  2555  2554 

 (ลานบาท) 

หน้ีสูญและหนี้สงสัยจะสูญสําหรับ     
-  งวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน - - - - 

-  งวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน - - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 (ไมไดตรวจสอบ) 
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ลูกหน้ีอื่น        
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 

 2555  2554  2555  2554 
 (ลานบาท) 
บริษัทยอย     
บริษัท ไทยสมารทคารด จํากัด - - 103 67 
บริษัท เคานเตอรเซอรวิส จํากัด - - 79 73 
อื่นๆ - - 20 13 
รวม - - 202 153 
     
บริษัทที่เกี่ยวของกัน     
บริษัท อลิอันซ ซี.พี.ประกันภัย จํากัด 152 78 152 78 
บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด 104 49 104 49 
บริษัท ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จํากัด 11 14  11 10 
บริษัท ทรู ดิสทริบิวช่ัน แอนด เซลส จํากัด 10 12 10 12 
บริษัท ซี.พี. คอนซูเมอรโพรดักส จํากัด 3 3  3 3 
อื่นๆ  4 9 3 9 
รวม 284 165 283 161 
รวมทั้งสิ้น 284 165 485 314 

     
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555  2554  2555  2554 
 (ลานบาท) 
หน้ีสูญและหนี้สงสัยจะสูญสําหรับ     
-  งวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน - - - - 

-  งวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน - - - - 

 
 
 
 
 
 



บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 (ไมไดตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวของกัน     
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 2555  2554  2555  2554 
   (ลานบาท) 
บริษัท ทรู จีเอส จํากัด 24 18 24 18 
รวม 24 18 24 18 

 
รายการเคลื่อนไหวในระหวางงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 และ 2554 มีดังน้ี 

 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2555  2554  2555  2554 
 (ลานบาท) 
ณ วันท่ี 1 มกราคม 18 - 18 - 
ซื้อ 6 6 6 6 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 24 6 24 6 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  18  18 
 

เงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทยอย     
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 2555  2554  2555  2554 
   (ลานบาท) 
บริษัท ซี.พี. คาปลีกและการตลาด จํากัด - - 100 280 
บริษัท ไดนามิค แมนเนจเมนท จํากัด - - 10 10 
รวม - - 110 290 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 (ไมไดตรวจสอบ) 
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รายการเคลื่อนไหวในระหวางงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 และ 2554 มีดังน้ี 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2555  2554  2555  2554 
 (ลานบาท) 
ณ วันท่ี 1 มกราคม - - 290 263 
เพิ่มข้ึน - - - 51 
ลดลง - - (180) (4) 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน - - 110 310 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  -  290 
 
อัตราดอกเบ้ีย ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2555 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 มีดังน้ี 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 2555  2554  2555  2554 
 (อัตราดอกเบ้ียรอยละตอป) 
บริษัท ซี.พี. คาปลีกและการตลาด จํากัด - - 3.75 3.50 
บริษัท ไดนามิค แมนเนจเมนท จํากัด - - 3.50 3.50 
 
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2555 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 เงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทยอยเปนเงินใหกูยืมประเภท  
ไมมีหลักประกันและไมไดกําหนดระยะเวลาแนนอนในการรับชําระคืน 
 
คาเชาและคาบริการจายลวงหนา    
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 2555  2554  2555  2554 
 (ลานบาท) 
บริษัทยอย     
สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน - -  329 344 
รวม - -  329 344 
 



บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 (ไมไดตรวจสอบ) 
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ในระหวางป 2551 บริษัทไดจายชําระคาเชาและคาบริการลวงหนาภายใตเงื่อนไขของสัญญาเชาและบริการ      
หลายฉบับใหกับบริษัทยอยในประเทศแหงหนึ่ง (สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน) เปนจํานวนเงินรวม 450 ลานบาท 
ซึ่งบริษัทตัดจําหนายคาเชาและคาบริการจายลวงหนาเปนคาใชจายตามอายุของสัญญา (15 ป)   
 
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2555 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมียอดคาเชาและคาบริการจายลวงหนาสุทธิเปนจํานวน
เงิน 329 ลานบาท และ 344 ลานบาท ตามลําดับ 
 

เจาหน้ีการคา 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 2555  2554  2555  2554 
 (ลานบาท) 
บริษัทยอย     
บริษัท ซี.พี. คาปลีกและการตลาด จํากัด - - 198 170 
รวม - - 198 170 
     
บริษัทที่เกี่ยวของกัน     
บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด 1,407 698 1,399 687 
บริษัท ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จํากัด 1,234  1,038 1,044 838 
บริษัท ซีพี-เมจิ จํากัด 309  230  308  230 
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 243  -  -  - 
บริษัท ทรู ดิสทริบิวช่ัน แอนด เซลส จํากัด 194  193  194  193 
บริษัท ซี.พี. อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ จํากัด 118  85  117  85 
บริษัท ซี.พี. คอนซูเมอรโพรดักส จํากัด 77  80  75  78 
บริษัท ซี.พี. ฟูดสโตร จํากัด 53  59  35  51 
อื่นๆ 121  996  68  675 
รวม 3,756  3,379  3,240  2,837 
รวมทั้งสิ้น 3,756  3,379  3,438  3,007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 (ไมไดตรวจสอบ) 
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เจาหน้ีอื่น    

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 

 2555  2554  2555  2554 

 (ลานบาท) 

บริษัทยอย     
บริษัท เคานเตอรเซอรวิส จํากัด - - 3,527 3,242 
บริษัท รีเทลลิงค (ไทยแลนด) จํากัด - - 145 176 
บริษัท ไทยสมารทคารด จํากัด - - 143 83 
บริษัท โกซอฟท (ประเทศไทย) จํากัด - - 58 66 
บริษัท ออลล เทรนนิ่ง จํากัด - - 21 - 
บริษัท ปญญธารา จํากัด - - 20 15 
บริษัท เอ็ม เอ เอ็ม ฮารท จํากัด - - 19 38 
รวม - - 3,933 3,620 
    
บริษัทที่เกี่ยวของกัน     
บริษัท ทรู ยูนิเวอรแซล คอนเวอรเจนซ จํากัด 12 13 12 13 
บริษัท ซี.พี. อินเตอรเทรด จํากัด 4 5  - - 
บริษัท ทรู มูฟ จํากัด 2 3 2 3 
อื่นๆ 22 20 1 1 

รวม 40 41 15 17 
รวมทั้งสิ้น 40 41 3,948 3,637 
 

สัญญาสําคัญที่ทํากับกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2555 กลุมบริษัทมีสัญญาท่ีสําคัญกับกิจการท่ีเกี่ยวของกันดังน้ี 
 

(ก) บริษัทและบริษัทยอยในประเทศบางแหงมีสัญญาเชาและบริการหลายฉบับกับบริษัท ซี.พี. แลนด จํากัด (มหาชน)     
ซึ่งเปนบริษัทท่ีเกี่ยวของกันแหงหน่ึง สําหรับการใชพื้นท่ีอาคารเปนสํานักงานของบริษัทและบริษัทยอย      
ในการน้ี บริษัทและบริษัทยอยตกลงจายคาเชาและคาบริการรายเดือนเปนจํานวนเงิน 7.6 ลานบาท และไดวาง    
เงินประกันไวกับบริษัทท่ีเกี่ยวของกันดังกลาวเปนจํานวนเงินรวม 23.1 ลานบาท โดยบริษัทและบริษัทยอย
จะไดรับเงินประกันคืนเมื่อมีการยกเลิกการเชา 



บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 (ไมไดตรวจสอบ) 
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(ข) บริษัทและบริษัทยอยในประเทศแหงหน่ึงมีสัญญาบริการหลายฉบับกับบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ จํากัด            
ซึ่งเปนบริษัทใหญในลําดับสูงสุด ในการใหคําปรึกษาแนะนําทางดานวิชาการ การบริหาร และความ
ชวยเหลือดานเทคนิค และมีสิทธิท่ีจะใชเครื่องหมายการคาและบริการตางๆ โดยบริษัทและบริษัทยอย                          
ตกลงท่ีจะจายคาบริการรายเดือนใหกับบริษัทใหญในลําดับสูงสุด เปนจํานวนเงินรวม 0.8 ลานบาท และ      
ในอัตรารอยละ 0.5 คํานวณจากยอดขายสินคาตามท่ีระบุไวในสัญญา ตามลําดับ 

 
(ค) บริษัทมีสัญญาบริหารจัดการเงินฉบับหนึ่งกับบริษัท เคานเตอรเซอรวิส จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยใน         

ประเทศแหงหน่ึง ภายใตเงื่อนไขของสัญญา บริษัทตกลงใหบริการบริหารจัดการเงินของบริษัทยอย           
ตามเงื่อนไขท่ีระบุไวในสัญญา  ในการน้ี บริษัทยอยตกลงท่ีจะจายคาธรรมเนียมในการชวยบริหารจัดการเงิน
ใหกับบริษัทตามอัตราท่ีระบุไวในสัญญา และบริษัทตกลงท่ีจะจายผลประโยชนตอบแทนจากเงินดังกลาว
ใหกับบริษัทยอยในอัตราท่ีระบุไวในสัญญา ท้ังน้ีหากคูสัญญาฝายใดฝายหน่ึงมีความประสงคจะขอเลิก
สัญญาฉบับนี้ คูสัญญาฝายน้ันจะตองทําหนังสือแจงใหคูสัญญาอีกฝายทราบลวงหนาไมนอยกวา 60 วัน   
กอนวันสิ้นสุดสัญญา 

 
(ง) บริษัทมีสัญญาบริการหลายฉบับกับบริษัท เคานเตอรเซอรวิส จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยในประเทศ                     

แหงหน่ึง  ภายใต เงื่อนไขของสัญญาดังกลาว  บริษัทตกลงใหบริการในการจัดหาและติดต้ังระบบ                        
คอมพิวเตอรเพ่ือรองรับการใหบริการรับชําระเงินคาสินคาและคาบริการ ในการน้ี บริษัทยอยตกลงจาย
คาบริการรายเดือนเปนจํานวนเงินตามประเภทของบริการไวในสัญญาท่ีเกี่ยวของ   

 
(จ) บริษัทมีสัญญาบริการฉบับหนึ่งกับบริษัท เคานเตอรเซอรวิส จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยในประเทศแหงหน่ึง 

ภายใตเงื่อนไขของสัญญา บริษัทจะดําเนินการเปนตัวแทนการรับชําระเงินคาบริการตามรายการท่ีระบุไว                 
ในสัญญา ซึ่งบริษัทยอยตกลงจะจายคาบริการตามจํานวนเงินท่ีระบุไวในสัญญา ท้ังน้ีหากคูสัญญา                    
ฝายใดฝายหนึ่งมีความประสงคท่ีจะขอเลิกสัญญาฉบับนี้ คูสัญญาฝายนั้นจะตองทําหนังสือแจงใหคูสัญญาอีก
ฝายทราบลวงหนาไมนอยกวา 60 วัน กอนวันสิ้นสุดสัญญา 

 
(ฉ) บริษัทมีสัญญาเชาและบริการหลายฉบับกับสถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน ซึ่งเปนบริษัทยอยในประเทศ             

แหงหน่ึง สําหรับการใชพื้นท่ีอาคารเปนท่ีประชุม Field consultant conference สถานท่ีจัดงาน (Trade show) 
สถานท่ีจัดประชุมผูคาปลีก และกิจกรรมอื่นๆ เปนระยะเวลา 15 ป  

 
 
 
 
 
 



บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 (ไมไดตรวจสอบ) 
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(ช) บริษัทมีสัญญาบริการบํารุงรักษาฉบับหน่ึงกับบริษัท รีเทลลิงค (ไทยแลนด) จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยใน
ประเทศแหงหน่ึง  ภายใตเงื่อนไขของสัญญา บริษัทยอยตกลงจะใหบริการบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร             
และอุปกรณกับบริษัท  ในการน้ี บริษัทตกลงจายคาบริการรายปใหกับบริษัทยอยดังกลาวในจํานวนเงินตามท่ี
ระบุไวในสัญญา 

 
(ซ) บริษัทมีสัญญาบริการศูนยคอมพิวเตอรฉบับหนึ่งกับบริษัท ไทยสมารทคารด จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยใน

ประเทศแหงหน่ึง ภายใตเงื่อนไขของสัญญา บริษัทตกลงจะใหบริการดานสถานท่ีในการติดต้ังศูนย
คอมพิวเตอร และอํานวยความสะดวกตางๆ ใหกับบริษัทยอย เปนเวลา  3 ป ซึ่งจะสิ้นสุดในเดือนกันยายน 
2557 ในการน้ี บริษัทยอยดังกลาวมีภาระผูกพันท่ีจะตองจายคาบริการในจํานวนเงินท่ีระบุไวในสัญญา 

 
4 ลูกหน้ีการคา  
 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
   2555  2554  2555  2554 
  (ลานบาท) 
กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 3 107 92  -  - 
กิจการอื่น  418 403 162 171 
รวม   525 495 162 171 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ   (17) (18) - - 
สุทธิ   508 477 162 171 
 
   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   2555  2554  2555  2554 
   (ลานบาท) 
หน้ีสูญและหนี้สงสัยจะสูญสําหรับ   

-  งวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน  - - - - 

-  งวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน   - - - - 
 



บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 (ไมไดตรวจสอบ) 
 

 34 

การวิเคราะหอายุของลูกหนี้การคาแสดงไดดังน้ี 
 
   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 

   2555  2554  2555  2554 
  (ลานบาท) 
กิจการที่เกี่ยวของกัน          
ภายในกําหนดระยะเวลาการรับชําระหน้ี   69 68  -  - 
เกินกําหนดระยะเวลาการรับชําระหน้ี         
   นอยกวา 3 เดือน  32 24  -  - 
   3 - 6 เดือน  5 -  -  - 
   6 - 12 เดือน  1 -  -  - 
รวม   107 92  -  - 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ   (1) (2)  -  - 
สุทธิ 3  106 90  -  - 

 
กิจการอื่น          
ภายในกําหนดระยะเวลาการรับชําระหน้ี  364 375  161  171 
เกินกําหนดระยะเวลาการรับชําระหน้ี        
   นอยกวา 3 เดือน  44 23  1  - 
   3 - 6 เดือน  3 1  -  - 
   6 - 12 เดือน  1 -  -  - 
   มากกวา 12  เดือน  6 4  -  - 
รวม  418 403  162  171 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  (16) (16)  -  - 
สุทธิ  402 387  162  171 
รวมทั้งสิ้น  508 477  162  171 
 
โดยปกติระยะเวลาการใหสินเช่ือแกลูกคาของกลุมบริษัทมีระยะเวลาต้ังแต 7 วัน ถึง 90 วัน 
 
 
 
 



บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 (ไมไดตรวจสอบ) 
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5 ลูกหน้ีอื่น  
 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
   2555  2554  2555  2554 
   (ลานบาท) 
กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 3 284 165 485 314 
กิจการอื่น  802 345 796 342 
รวม  1,086 510 1,281 656 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  (10) (10) (10) (10) 
สุทธิ  1,076 500 1,271 646 

 
 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   2555  2554  2555  2554 
   (ลานบาท) 
หน้ีสูญและหนี้สงสัยจะสูญสําหรับ        
-  งวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน  -  - - - 

-  งวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน   -  - - - 
 
การวิเคราะหอายุของลูกหนี้อื่นแสดงไดดังน้ี 
 
   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
   2555  2554  2555  2554 
   (ลานบาท) 
กิจการที่เกี่ยวของกัน      
ภายในกําหนดระยะเวลาการรับชําระหน้ี  246 123 447 272 
เกินกําหนดระยะเวลาการรับชําระหน้ี      

นอยกวา 3 เดือน  37 35 38 36 
3 - 6 เดือน  1 7  -  6 

รวม 3 284 165 485 314 
   



บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 (ไมไดตรวจสอบ) 
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   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
   2555  2554  2555  2554 
   (ลานบาท) 
กิจการอื่น       
ภายในกําหนดระยะเวลาการรับชําระหน้ี  585 260 582 259 
เกินกําหนดระยะเวลาการรับชําระหน้ี      
   นอยกวา 3 เดือน  193 60 191 60 
   3 - 6 เดือน  1 4 - 3 
   6 - 12 เดือน  3 12 3 11 
   มากกวา 12  เดือน  20 9 20 9 
รวม  802 345 796 342 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  (10) (10) (10) (10) 
สุทธิ  792 335 786 332 
รวมทั้งสิ้น  1,076 500 1,271 646 
 
โดยปกติระยะเวลาการใหสินเช่ือแกลูกคาของกลุมบริษัทมีระยะเวลาต้ังแต 7 วัน ถึง 90 วัน 

 
6 เงินลงทุนในบริษัทยอย 
 

รายการเคลื่อนไหวในระหวางงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 และ 2554 มีดังน้ี 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2555  2554  2555  2554 

 (ลานบาท) 
ณ วันท่ี 1 มกราคม - - 6,505 6,505 
เพิ่มข้ึน - - 19 - 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน - - 6,524 6,505 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  -  6,505 

 
 
 



บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 (ไมไดตรวจสอบ) 
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รายละเอียดเงินลงทุนท่ีเพ่ิมข้ึน ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2555 และ 31 ธันวาคม 2554 มีดังน้ี  
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 2555  2554  2555  2554 
 (ลานบาท) 

บริษัท โกซอฟท (ประเทศไทย) จํากัด -  - 18  - 
บริษัท ออลล เทรนนิ่ง จํากัด -  - 1  - 
รวม -  - 19  - 



บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 (ไมไดตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในบริษัทยอย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 และวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และเงินปนผลรับสําหรับแตละงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 2554 มีดังนี้ 
 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ  
    เงินปนผลรับสําหรับงวด 

 สัดสวนความเปนเจาของ ทุนชําระแลว ราคาทุน หกเดือนสิ้นสุดวันที่ 
 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 

 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 
 (รอยละ) (ลานเหรียญ (ลานบาท) 
  สหรัฐอเมริกา)  
บริษัทยอยในตางประเทศ         

Lotus Distribution Investment Limited 100.00 100.00 116 116 3,857 3,857 - - 
รวม      3,857 3,857 - - 



บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 (ไมไดตรวจสอบ) 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ  
    เงินปนผลรับสําหรับงวด 
 สัดสวนความเปนเจาของ ทุนชําระแลว ราคาทุน หกเดือนสิ้นสุดวันที่ 
 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 
 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 
 (รอยละ) (ลานบาท) 
บริษัทยอยในประเทศ         

บริษัท ศึกษาภิวัฒน จํากัด 99.99 99.99 810 810 810 810 - - 
บริษัท ซี.พี. คาปลีกและการตลาด จํากัด 99.99 99.99 600 600 600 600 - - 
บริษัท เคานเตอรเซอรวิส จํากัด 99.99 99.99 70 70 61 61 402 350 
บริษัท รีเทลลิงค (ไทยแลนด) จํากัด 99.99 99.99 20 20 20 20 - - 
บริษัท โกซอฟท (ประเทศไทย) จํากัด 99.99 99.99 20 2 20 2 58 30 
บริษัท ไดนามิค แมนเนจเมนท จํากัด 99.99 99.99 2 2 2 2 - - 
บริษัท เอ็ม เอ เอ็ม ฮารท จํากัด  99.99 99.99 1 1 1 1 - - 
บริษัท ปญญธารา จํากัด 99.99 99.99 1 1 1 1 - 50 
บริษัท ออลล เทรนนิ่ง จํากัด 99.99 - 1 - 1 - - - 
บริษัท ไทยสมารทคารด จํากัด 72.64 72.64 1,600 1,600 1,151 1,151 - - 
รวม     2,667 2,648 460 430 

รวมทั้งสิ้น     6,524 6,505 460 430 



บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 (ไมไดตรวจสอบ) 
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7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
 

การซ้ือ การจําหนาย และการโอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณในระหวางงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 และ 
2554 มีดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม 
 2555  2554 
   การจําหนาย    การจําหนาย 
 การซ้ือและ  และการโอน  การซ้ือและ  และการโอน 
 การโอนเขา  ออก - ราคา  การโอนเขา  ออก - ราคา 
 - ราคาทุน  ตามบัญชีสุทธิ  - ราคาทุน  ตามบัญชีสุทธิ 
 (ลานบาท) 
ท่ีดิน 220 - 120 - 
อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร     
   และสวนปรับปรุงสิทธิการเชา 829 122 571 22 
เครื่องจักรและอุปกรณ 738 24 592 15 
เครื่องตกแตง ติดต้ังและเครื่องใชสํานักงาน 665 57 464 17 
สินทรัพยระหวางการกอสรางและติดต้ัง 1,165 1,029 898 839 
อื่นๆ 192 16 181 7 
รวม 3,809 1,248 2,826 900 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2555  2554 
   การจําหนาย    การจําหนาย 
 การซ้ือและ  และการโอน  การซ้ือและ  และการโอน 
 การโอนเขา  ออก - ราคา  การโอนเขา  ออก - ราคา 
 - ราคาทุน  ตามบัญชีสุทธิ  - ราคาทุน  ตามบัญชีสุทธิ 
 (ลานบาท) 
ท่ีดิน - - 37 - 
อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร     
   และสวนปรับปรุงสิทธิการเชา 736 107 548 21 
เครื่องจักรและอุปกรณ 583 22 473 15 
เครื่องตกแตง ติดต้ังและเครื่องใชสํานักงาน 692 53 488 16 
สินทรัพยระหวางการกอสรางและติดต้ัง 975 879 775 746 
อื่นๆ 186 16 170 6 
รวม 3,172 1,077 2,491 804 



บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 (ไมไดตรวจสอบ) 
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8 เจาหน้ีการคา 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม
  2555  2554  2555  2554 
  (ลานบาท) 

กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 3 3,756 3,379 3,438 3,007 
กิจการอื่น  23,214 21,014 18,815 16,998 
รวม  26,970 24,393 22,253 20,005 

 
9 ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน  

 
กลุมบริษัทจัดใหมีโครงการเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 
พ.ศ. 2541 ในการใหผลประโยชนเมื่อเกษียณแกพนักงานตามสิทธิและอายุงาน 

 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
  2555  2554  2555  2554 

  (ลานบาท) 
งบแสดงฐานะการเงิน         
ภาระผูกพันในงบแสดงฐานะการเงินสําหรับ         
เงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน  829  758  648  612 
รวม  829  758  648  612 

          
  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน  2555  2554  2555  2554 
  (ลานบาท) 
งบกําไรขาดทุน         
รับรูในกําไรหรือขาดทุน         
เงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน  34  53  15  28 
รวม  34  53  15  28 

 



บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 (ไมไดตรวจสอบ) 
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  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน  2555  2554  2555  2554 

  (ลานบาท) 
งบกําไรขาดทุน      

รับรูในกําไรหรือขาดทุน      
เงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน  103 130 68 88 

รวม  103 130 68 88 

 
กลุมบริษัทถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 19 เรื่อง ผลประโยชนพนักงาน ซึ่งมีผลบังคับใชต้ังแตวันท่ี  
1 มกราคม 2554 กลุมบริษัทไดเลือกรับรูภาระหนี้ในชวงเปลี่ยนแปลง ณ วันท่ี 1 มกราคม 2554 ผานกําไรหรือ
ขาดทุนโดยวิธีเสนตรงเปนระยะเวลา 5 ป ต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2554 การเคลื่อนไหวระหวางงวดของภาระผูกพัน
ในชวงเปลี่ยนแปลงท่ียังไมรับรู มีดังตอไปนี้ 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2555  2554  2555  2554 
 (ลานบาท) 
ภาระผูกพันในชวงเปลี่ยนแปลงท่ียังไมรับรู    
      ณ วันท่ี 1 มกราคม 152 190 54 67 
รับรูผานกําไรหรือขาดทุนระหวางงวด (19) (19) (7) (7) 

ภาระผูกพันในชวงเปลี่ยนแปลงที่ยังไมรับรู     
   ณ วันที่ 30 มิถุนายน 133 171 47  60 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 (ไมไดตรวจสอบ) 
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การเปลี่ยนแปลงในมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน 
 
 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555  2554  2555  2554 

 (ลานบาท) 
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน  
   ณ วันท่ี 1 มกราคม 

 
758 

  
493 

  
612 

  
437 

ผลประโยชนจายโดยโครงการ (32)      (1)  (32)                (1) 
การรับรูภาระผูกพันในชวงเปลี่ยนแปลง 19  19  7  7 
ตนทุนบริการปจจุบันและดอกเบ้ีย 84  111  61  81 

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน  
   ณ วันที่ 30 มิถุนายน 

 
829 

  
622 

  
648 

  
524 

 
ขอสมมุติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันท่ีรายงาน (แสดงโดยวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก) 
 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 

 2555  2554 
อัตราคิดลด (รอยละ)                4.16                4.19 
อายุครบเกษียณ (ป) 55 และ 60  55 และ 60 
 
ขอสมมุติเกี่ยวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามขอมูลทางสถิติท่ีเผยแพรท่ัวไปและตารางมรณะ อัตราดอกเบ้ียคิดลด
ซึ่งใกลเคียงกับอัตราดอกเบ้ียพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวและอัตราการข้ึนเงินเดือนในอนาคตพิจารณาจากอัตราการ 
ข้ึนเงินเดือนถัวเฉลี่ยในปท่ีผานมา 

 



บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 (ไมไดตรวจสอบ) 
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10 ทุนเรือนหุน 
  

   งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 มูลคาหุน  2555  2554 
 ตอหุน  จํานวนหุน  บาท  จํานวนหุน  บาท 
 (บาท)  (หลักลาน) 
ทุนจดทะเบียน          
ณ วันท่ี 1 มกราคม          
-   หุนสามัญ 1  4,500  4,500  4,500  4,500 
ลดหุน 1   (7)   (7)  -  - 
ออกหุนเพิ่ม 1  4,493  4,493  -  - 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน           
-   หุนสามัญ 1  8,986  8,986  4,500  4,500 
          
ทุนที่ออกและชําระแลว          
ณ วันท่ี 1 มกราคม          
-   หุนสามัญ 1  4,493  4,493  4,493  4,493 
ออกหุนเพิ่ม 1  4,490  4,490  -  - 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน          
-   หุนสามัญ 1  8,983  8,983  4,493  4,493 

 

ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปของบริษัทเมื่อวันท่ี 26 เมษายน 2555 ผูถือหุนของบริษัทมีมติอนุมัติใหบริษัท 
 

ก) ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 4,500 ลานบาท (4,500,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท) เปน 4,493 ลานบาท 
(4,493,148,024 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท) โดยการตัดหุนสามัญจดทะเบียนท่ีคงเหลือจากการจายหุนปนผลและ
จากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทจํานวน 6,851,976 หุน มูลคาที่ตราไว     
หุนละ 1 บาท บริษัทไดจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยแลวเมื่อวันท่ี 3 พฤษภาคม 2555 

 

ข) เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 4,493 ลานบาท (4,493,148,024 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท) (ภายหลังการลดทุน       
จดทะเบียนขางตน)  เปน 8,986 ลานบาท (8,986,296,048 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท) โดยการจัดสรรใหแกผูถือหุน
เดิมจํานวน 4,493,148,024 หุน ในอัตราสวน 1 หุนเดิมตอ 1 หุนใหม มูลคาหุนท่ีตราไวหุนละ 1 บาท เพ่ือ
รองรับการจายหุนปนผล แตเนื่องจากมีผูถือหุนบางรายไมมีสิทธิไดรับการจัดสรรหุนใหมดังกลาวจํานวน 
3,194,700 หุน คิดเปนมูลคา 3,194,700 บาท ทําใหบริษัทมีทุนท่ีออกและเรียกชําระแลวเปน 8,983 ลานบาท 
(8,983,101,348 หุน) บริษัทไดจดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียนและจดทะเบียนทุนท่ีออกและชําระแลวกับ
กระทรวงพาณิชยแลวเมื่อวันท่ี 4 และ 15 พฤษภาคม 2555 ตามลําดับ 



บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 (ไมไดตรวจสอบ) 
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11  ทุนสํารองตามกฎหมาย 
 

ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะตองจัดสรรบัญชีสํารอง 
(“สํารองตามกฎหมาย”) อยางนอยรอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปสุทธิจากขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวา
สํารองตามกฏหมายน้ีจะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสํารองตามกฎหมายน้ีจะนําไปจาย
เปนเงินปนผลไมได                

 
ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปของบริษัทเมื่อวันท่ี 26 เมษายน 2555 ผูถือหุนของบริษัทมีมติอนุมัติใหบริษัท
จัดสรรกําไรสะสมของบริษัทเปนทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 450 ลานบาท จากทุนสํารองตามกฎหมาย 450 
ลานบาท เปนทุนสํารองตามกฎหมาย 900 ลานบาท คิดเปนรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัท 

 
12  ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
 

ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานจะแสดงขอมูลเก่ียวกับธุรกิจและขอมูลเก่ียวกับภูมิศาสตรท่ีกลุมบริษัท
ดําเนินงานอยู  กลุมบริษัทนําเสนอสวนงานธุรกิจเปนรูปแบบหลักในการรายงาน โดยพิจารณาจากระบบ
การบริหารและโครงสรางการรายงานทางการเงินภายในของกลุมบริษัทเปนเกณฑในการกําหนดสวนงาน 
  

 สวนงานธุรกิจ 
  
กลุมบริษัทเสนอสวนงานธุรกิจท่ีสําคัญดังน้ี 
  
สวนงานท่ี  1 :    ธุรกิจรานสะดวกซ้ือ 
สวนงานท่ี  2 :    ธุรกิจอื่นๆ 
 
สําหรับสวนงานธุรกิจอื่นๆ สวนใหญประกอบดวย การบริการรับชําระคาสินคาและบริการ โรงงานอาหารแชแข็ง
และเบเกอรี่ รวมท้ังการจําหนายอุปกรณสําหรับธุรกิจคาปลีก 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 (ไมไดตรวจสอบ) 
 

cpallt3.doc 46 

 สวนงานภูมิศาสตร 
 
ในการนําเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานภูมิศาสตร รายไดตามสวนงานแยกตามเขตภูมิศาสตรโดย
กําหนดจากสถานท่ีต้ังของลูกคา  
 
กลุมบริษัทเสนอสวนงานทางภูมิศาสตรท่ีสําคัญดังน้ี 
 
สวนงานท่ี  1 :    ประเทศไทย 
สวนงานท่ี  2 :    อื่นๆ 
 
รายไดและผลการดําเนินงานจําแนกตามสวนงานธุรกิจในงบการเงินรวมสําหรับแตละงวดสามเดือนและ
หกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 และ 2554 มีดังน้ี 

 
 งบการเงินรวม 
 งวดสามเดือนสิ้นสุด  งวดหกเดือนสิ้นสุด 
 วันท่ี 30 มิถุนายน  วันท่ี 30 มิถุนายน 
 2555  2554  2555  2554 
 (ลานบาท) 

รายไดจําแนกตามสวนงาน     

ธุรกิจรานสะดวกซ้ือ 44,725 38,198 86,889 74,610 
ธุรกิจอื่นๆ 3,995 3,270 7,682 6,376 
รายการตัดบัญชี (3,105) (2,485) (5,941) (4,833) 
รวม 45,615 38,983 88,630 76,153 

     

ผลการดําเนินงานจําแนกตามสวนงาน     

   (กําไรสําหรับงวด)     
ธุรกิจรานสะดวกซ้ือ 2,701 2,255 5,148 4,087 
ธุรกิจอื่นๆ 399 270 785 564 
รายการตัดบัญชี (494) (353) (568) (393) 
รวม 2,606 2,172 5,365 4,258 

 
 



บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 (ไมไดตรวจสอบ) 
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รายไดและผลการดําเนินงานจําแนกตามสวนงานทางภูมิศาสตรในงบการเงินรวมสําหรับแตละงวดสามเดือนและ 
หกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 และ 2554 มีดังน้ี 
 
    งวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 
    ประเทศไทย อื่นๆ รวม 
 2555 2554 2555 2554 2555 2554 
 (ลานบาท) 
รายไดจากการขายสินคาและ       
   การใหบริการใหกับลูกคาภายนอก 45,615 38,983           -             - 45,615 38,983 
ผลการดําเนินงาน (กําไรสําหรับงวด) 2,624 2,119 (18) 53 2,606 2,172 
 
    งวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 
    ประเทศไทย อื่นๆ รวม 
 2555 2554 2555 2554 2555 2554 
 (ลานบาท) 
รายไดจากการขายสินคาและ       
   การใหบริการใหกับลูกคาภายนอก 88,630 76,153         -           - 88,630 76,153 
ผลการดําเนินงาน (กําไรสําหรับงวด) 5,373 4,158 (8) 100 5,365 4,258 

 
13 คาใชจายภาษีเงินได 

 
ภาษีเงินไดท่ีปรากฏในงบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการสําหรับแตละงวดสามเดือนและ         
หกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 และ 2554 มีจํานวนเงินตํ่ากวาจํานวนเงินภาษีท่ีคํานวณจากกําไรสําหรับ    
แตละงวดตามอัตราภาษีเงินไดท่ีกําหนด สาเหตุหลักเนื่องมาจากความแตกตางระหวางการรับรูรายไดและคาใชจาย
ทางบัญชีกับรายไดและคาใชจายทางภาษีบางรายการ โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องเกี่ยวกับรายไดท่ีไมตองเสียภาษีและ
รายจายทางภาษีท่ีมีสิทธิหักไดเพ่ิมข้ึนภายใตเงื่อนไขท่ีประกาศโดยกรมสรรพากร 
 

อัตราภาษีเงินไดของกลุมบริษัทสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 คือรอยละ 23     
(30 มิถุนายน 2554: รอยละ 30) การเปลี่ยนแปลงในอัตราภาษีเงินไดมีสาเหตุหลักจากปจจัยการลดอัตราภาษีเงินได       
นิติบุคคลสําหรับป 2555 และปถัดไป ตามพระราชกฤษฎีกาตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการลดอัตราและ
ยกเวนรัษฎากร (ฉบับท่ี 530) พ.ศ. 2554 วันท่ี 21 ธันวาคม 2554 

 



บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 (ไมไดตรวจสอบ) 
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14 กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 
 

เนื่องจากบริษัทมีการประกาศจายหุนปนผลในระหวางป 2555 (ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลขอ 15) 
บริษัทไดปรับปรุงจํานวนหุนถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักเพื่อใชในการคํานวณกําไรตอหุนข้ันพื้นฐานสําหรับงวดสามเดือน
และหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2554 จาก 4,493,148,024 หุน เปน 8,983,101,348 หุน ซึ่งปรับปรุงดวย  
หุนปนผลท่ีออกใหแกผูถือหุนเดิมในอัตรา 1 หุนเดิมตอ 1 หุนปนผล โดยถือเสมือนวาหุนปนผลดังกลาวเกิดข้ึน
ต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2554 เปนผลใหกําไรตอหุนข้ันพื้นฐานของงบการเงินรวมสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 
30 มิถุนายน 2554 เปลี่ยนจาก 0.48 บาท ตอหุน เปน 0.24 บาท ตอหุน และสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี  
30 มิถุนายน 2554 เปลี่ยนจาก 0.95 บาท ตอหุน เปน 0.47 บาท ตอหุน และกําไรตอหุนข้ันพื้นฐานของงบการเงิน
เฉพาะกิจการสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2554 เปลี่ยนจาก 0.50 บาท ตอหุน เปน 0.25 บาท ตอ
หุน และสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2554 เปลี่ยนจาก 0.91 บาท ตอหุน เปน 0.45 บาท ตอหุน ท้ังน้ี
เพื่อสะทอนถึงการเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนสามัญท้ังหมด 
 

กําไรตอหุนข้ันพื้นฐานสําหรับแตละงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 และ 2554 คํานวณจาก
กําไรสําหรับงวดท่ีเปนสวนของผูถือหุนสามัญของบริษัทและจํานวนหุนสามัญท่ีออกจําหนายแลวในระหวางงวด 
ตามวิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก ซึ่งแสดงการคํานวณไดดังน้ี 
 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที ่30 มิถุนายน 2555 2554 2555 2554 

 (ลานบาท/ลานหุน) 
กําไรสําหรับงวดที่เปนสวนของผูถือหุนของบริษัท    2,600  2,170 2,701     2,255 

จํานวนหุนสามัญที่มีอยูในระหวางงวด    
   ตามวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 8,983  8,983  8,983            8,983 

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 0.29  0.24  0.30  0.25 
 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที ่30 มิถุนายน 2555 2554 2555 2554 

 (ลานบาท/ลานหุน) 
กําไรสําหรับงวดที่เปนสวนของผูถือหุนของบริษัท    5,359  4,254 5,148  4,087 

จํานวนหุนสามัญที่มีอยูในระหวางงวด    
   ตามวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 8,983  8,983  8,983            8,983 

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 0.60  0.47  0.57  0.45 



บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 (ไมไดตรวจสอบ) 
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15 เงินปนผล 
 

ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปของบริษัทเมื่อวันท่ี_22_เมษายน_2554_ผูถือหุนของบริษัทไดอนุมัติ            
การจัดสรรกําไรท่ีเปนสวนของผูถือหุนของบริษัทสําหรับป_2553_เปนเงินปนผล_ในอัตราหุนละ 1.40 บาท สําหรับ          
ผูถือหุนสามัญจํานวน_4,493,148,024_หุน เปนจํานวนเงินรวม 6,290 ลานบาท เงินปนผลประจําป 2553 ท่ีประกาศจาย
ในอัตราหุนละ 1.40 บาท นี้ไดรวมเงินปนผลระหวางกาลสําหรับป 2553 ในอัตราหุนละ 0.40 บาท (จํานวนเงินรวม 
1,797 ลานบาท) ซึ่งประกาศโดยคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2553 บริษัทไดจายเงินปนผล       
งวดสุดทาย ในอัตราหุนละ 1 บาท (จํานวนเงินรวม 4,493 ลานบาท) ใหกับผูถือหุนของบริษัทแลวเมื่อวันท่ี              
19 พฤษภาคม 2554 
 
ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปของบริษัทเมื่อวันท่ี_26 เมษายน 2555_ผูถือหุนของบริษัทไดอนุมัติการจัดสรร
กําไรท่ีเปนสวนของผูถือหุนของบริษัทสําหรับป_2554_เปนเงินสดปนผล ในอัตราหุนละ 1.25 บาท สําหรับ ผูถือหุน
สามัญจํานวน 4,493,148,024 หุน เปนจํานวนเงินรวม 5,617 ลานบาท และอนุมัติการจายหุนปนผลในอัตรา 1 หุนเดิม
ตอ 1 หุนปนผล สําหรับหุนสามัญจํานวน 4,493,148,024 หุน รวมเปนหุนปนผลท้ังส้ิน 4,493,148,024 หุน มูลคาท่ี 
ตราไวหุนละ 1 บาท เปนจํานวนเงิน 4,493 ลานบาท (อัตราการจายเงินปนผล 1 บาทตอ 1 หุน) หุนปนผลและเงินสด
ปนผลดังกลาวไดจายใหกับผูถือหุนของบริษัทแลวเมื่อวันท่ี 18 และ 21 พฤษภาคม 2555 ตามลําดับ 

 
16 ขอมูลงบกระแสเงินสดเปดเผยเพ่ิมเติม 
 
 รายละเอียดท่ีดิน อาคารและอุปกรณท่ีซื้อมาในระหวางงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 และ 2554 มีดังน้ี 
 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2555  2554  2555  2554 
 

หมายเหตุ 
  (ลานบาท) 

เพิ่มข้ึนในระหวางงวด    7  3,809 2,826 3,172 2,491 
หัก -  เจาหน้ี   (174) 61 (260)  (24) 
      -  โอนจากสินทรัพยระหวาง       
          การกอสรางและติดต้ัง   (1,029) (839) (879) (746) 

ซ้ือมาและจายชําระเปนเงินสด   2,606 2,048 2,033 1,721 
 
 
 



บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 (ไมไดตรวจสอบ) 
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17 ภาระผูกพันที่มีกับบุคคลหรือกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 
 
ภาระผูกพันสําหรับรายจายฝายทุน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 2555  2554  2555  2554 
 (ลานบาท) 

สัญญาท่ียังไมไดรับรู (ตนทุนงานกอสราง     
    โรงงานแหงใหมและตนทุนการติดต้ัง     
     เครื่องจักรและตนทุนการพัฒนาระบบ     
    คอมพิวเตอร) 38 31 - - 

 

ภาระผูกพันตามสัญญาเชาดําเนินงานที่ไมสามารถยกเลิกได 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 2555  2554  2555  2554 
 (ลานบาท) 

ภายในระยะเวลาหน่ึงป 3,885 3,424 3,850 3,399 
ภายหลังจากหน่ึงป แตไมเกินหาป 6,517 5,436 6,427 5,391 
ภายหลังจากหาป 1 2 - - 
รวม 10,403 8,862 10,277 8,790 

 
กลุมบริษัทมีสัญญาเชาหลายฉบับ ซึ่งครอบคลุมการเชาท่ีดิน อาคาร ยานพาหนะ และสินทรัพยอื่นๆ เปนเวลา 1 ถึง      
15 ป ซึ่งจะสิ้นสุดในระหวางป 2555 ถึง 2563 
 

 

 

 

 



บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 (ไมไดตรวจสอบ) 
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ภาระผูกพันอื่นๆ 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 2555  2554  2555  2554 
 (ลานบาท) 
เลตเตอรออฟเครดิตท่ียังไมไดใชสําหรับ     
   ซื้อสินคาและวัสดุสิ้นเปลือง 59 61 - -  
 

หนังสือค้ําประกัน 
  

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2555 บริษัทยอยในประเทศแหงหน่ึง (บริษัท ไทยสมารทคารด จํากัด) มีภาระผูกพันภายใต
หนังสือคํ้าประกันจากการท่ีสถาบันการเงินในประเทศแหงหน่ึงออกหนังสือคํ้าประกันบริษัทยอยดังกลาวใหกับคูคา
รายหน่ึงเปนจํานวนเงิน 0.3 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา (31 ธันวาคม 2554: 0.3 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา) 
 

สัญญาที่สําคัญ 
 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2555 กลุมบริษัทมีสัญญาท่ีสําคัญดังน้ี 
 

(ก) บริษัทไดทําสัญญา Area license ฉบับหนึ่ง กับ 7-Eleven, Inc. ซึ่งเปนบริษัทท่ีจัดต้ังข้ึนในประเทศ
สหรัฐอเมริกา เพื่อไดมาซ่ึงสิทธิในการใชระบบและเครื่องหมายการคาของ 7-Eleven, Inc. ในการดําเนิน 
ธุรกิจรานสะดวกซ้ือ หรือใหสิทธิแกผูคาปลีกรายอื่นในการดําเนินธุรกิจดังกลาวในประเทศไทย บริษัทยัง
ไดรับการบริการตางๆ  เกี่ยวกับการฝกอบรมและความชวยเหลือทางเทคนิคจาก 7-Eleven, Inc. และเพื่อเปน
การตอบแทนสิทธิและการบริการตางๆ ท่ีไดรับดังกลาว บริษัทมีภาระผูกพันท่ีตองจายคาลิขสิทธิ์ให           
กับ 7-Eleven, Inc. คํานวณจากอัตรารอยละของยอดขายรวมของรานสะดวกซ้ือ 7-Eleven ในประเทศไทย   

 

(ข) บริษัทมีสัญญาจางดําเนินการบริหารธุรกิจหลายฉบับกับบริษัทในประเทศบางแหง เพื่อใหสิทธิในการ   
ดําเนินธุรกิจรานสะดวกซื้อ 7-Eleven ภายใตเงื ่อนไขของสัญญา บริษัทมีภาระผูกพันท่ีตองจาย                   
คาบริหารธุรกิจใหกับผูรับสิทธิเหลาน้ัน ซึ่งคํานวณจากอัตรารอยละของกําไรข้ันตนจากการดําเนินธุรกิจ   
รานสะดวกซ้ือดังกลาว โดยท่ีบริษัทมีสิทธิเรียกเก็บคาธรรมเนียมแรกเขาและคาลิขสิทธิ์จากการให    
สิทธิในการดําเนินธุรกิจรานสะดวกซ้ือ  7-Eleven  ดังกลาว และผูรับสิทธิไมสามารถเรียกคืนคาธรรมเนียม
แรกเขาและคาลิขสิทธิ์ดังกลาวไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน คาธรรมเนียมแรกเขาน้ีไดรวมเงินประกันการปฏิบัติ ตาม
สัญญาของผูรับสิทธิและคาความเสียหายและ/หรือหนี้สินอื่นๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนเนื่องจากการบริหารธุรกิจของ
ผูรับสิทธิ ในการนี้ บริษัทจะจายดอกเบ้ียสําหรับเงินประกันนี้โดยคิดดอกเบ้ียในอัตราเงินฝากประจําของ
สถาบันการเงินในประเทศแหงหน่ึง  และจะคืนเงินประกันดังกลาวใหกับผูรับสิทธิเมื่อส้ินสุดสัญญา 
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(ค) บริษัทมีสัญญาใหสิทธิในอาณาเขตหลายฉบับ เพื่อใหสิทธิในการประกอบธุรกิจรานสะดวกซื้อ 7-Eleven 
และใหสิทธิแกผูคาปลีกรายอื่นในการดําเนินธุรกิจดังกลาว ภายใตเงื่อนไขของสัญญาดังกลาว บริษัทจะ      
ใหความชวยเหลือทางดานเทคนิคและบริการท่ีเกี่ยวของตางๆ กับผูรับสิทธิในอาณาเขต ในการน้ี บริษัทจะ
ไดรับคาลิขสิทธิ์ในอัตรารอยละของยอดขายรวมของรานสะดวกซ้ือ 7-Eleven ในอาณาเขตท่ีไดรับสิทธิ
ดําเนินธุรกิจ 

 
(ง) บริษัทยอยในประเทศแหงหน่ึง (บริษัท เคานเตอรเซอรวิส จํากัด) มีสัญญาบริการหลายฉบับกับบุคคลและ

บริษัทในประเทศบางแหง  ภายใตขอตกลงของสัญญา คูสัญญาจะดําเนินการเปนตัวแทนรับชําระเงิน          
คาสินคาและคาบริการจากลูกคาตามรายการท่ีระบุไวในสัญญา ซึ่งบริษัทยอยมีภาระผูกพันท่ีจะตองจาย
คาบริการตามจํานวนเงินท่ีระบุไวในสัญญา สัญญาเหลาน้ีมีอายุระหวาง 1 ป ถึง 5 ป โดยมีระยะเวลาเริ่มตน
และสิ้นสุดแตกตางกันจนถึงเดือนมิถุนายน 2559 ท้ังน้ีหากคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งไมมีความประสงคท่ีจะตอ
อายุสัญญา คูสัญญาฝายน้ันจะตองทําหนังสือแจงยกเลิกสัญญาลวงหนาเปนลายลักษณอักษรใหแกอีก       
ฝายหน่ึงทราบเปนเวลาไมนอยกวา 30 วัน กอนวันสิ้นสุดสัญญา 

 

(จ) บริษัทยอยในประเทศแหงหนึ่ง   (บริษัท  เคานเตอรเซอรวิส จํากัด) มีสัญญาบริการหลายฉบับกับหนวยงาน
ราชการและรัฐวิสาหกิจบางแหง   (เชน คาสาธารณูปโภค คาโทรศัพท)  และบริษัทในประเทศบางแหง   
(เชน คาเชาซ้ือ คาเบ้ียประกันชีวิต) ภายใตขอตกลงของสัญญา บริษัทยอยมีภาระผูกพันท่ีจะตองดําเนินการ     
เปนตัวแทนรับชําระเงินคาสินคาและคาบริการจากผูบริโภคในนามของหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและ
บริษัทในประเทศดังกลาว และนําสงเงินไปยังหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและบริษัทในประเทศเหลาน้ัน 
ท้ังน้ีบริษัทยอยสามารถเรียกเก็บคาบริการจากผูบริโภคหรือบริษัทในประเทศเหลาน้ันตามจํานวนเงินท่ีระบุ
ไวในสัญญา  สัญญาเหลาน้ีมีอายุระหวาง 1 ป ถึง 5 ป โดยมีระยะเวลาเร่ิมตนและส้ินสุดแตกตางกันจนถึง     
เดือนกุมภาพันธ 2559 ท้ังน้ีหากคูสัญญาฝายใดฝายหน่ึงมีความประสงคท่ีจะขอเลิกสัญญาน้ี คูสัญญาฝายน้ัน
จะตองทําหนังสือแจงใหคูสัญญาอีกฝายทราบลวงหนาไมนอยกวาระยะเวลาตามท่ีระบุในสัญญากอน        
วันสิ้นสุดสัญญา 

 

(ฉ) บริษัทยอยในประเทศแหงหน่ึง (บริษัท โกซอฟท (ประเทศไทย) จํากัด)  มีสัญญาบริการหลายฉบับ             
กับบริ ษัทในประเทศบางแหง  โดยคูสัญญาจะดําเนินการติดต้ังระบบงาน   และพัฒนาระบบงาน                    
ตามท่ีระบุไวในสัญญา ภายใตเงื่อนไขของสัญญา บริษัทยอยมีภาระผูกพันท่ีจะตองจายคาบริการตามจํานวน     
เงินท่ีระบุไวในสัญญา สัญญาเหลาน้ีมีอายุระหวาง 44 วัน ถึง 12 เดือน โดยมีระยะเวลาเริ่มตนและส้ินสุด
สัญญาแตกตางกันจนถึงเดือนธันวาคม 2555 

 
 

(ช)  บริษัทยอยในประเทศแหงหน่ึง (บริษัท รีเทลลิงค (ไทยแลนด) จํากัด) มีสัญญาบริหารจัดการงานซอมแซม
และบํารุงรักษาหลายฉบับกับบริษัทในประเทศบางแหง โดยคูสัญญาจะดําเนินการติดต้ังและซอมแซม       
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และบํารุงรักษาอุปกรณคอมพิวเตอรและโปรแกรมคอมพิวเตอร ระบบสาธารณูปโภค เครื่องใชไฟฟา            
และอุปกรณตางๆ ท่ีใชในการดําเนินงานในรานคาปลีก  ภายใตเงื่อนไขของสัญญา บริษัทยอยมีภาระผูกพัน 
ท่ีจะตองจายคาบริการใหกับบริษัทในประเทศดังกลาวในจํานวนเงินตามท่ีระบุไวในสัญญา  สัญญาเหลาน้ีมี
กําหนดระยะเวลา 1 ป และจะตออายุออกไปอีกคราวละ 1 ป  ท้ังน้ีหากคูสัญญาฝายใดฝายหน่ึงไมมีความ
ประสงคท่ีจะตออายุสัญญา คูสัญญาฝายน้ันตองทําหนังสือแจงใหคูสัญญาอีกฝายทราบลวงหนาไมนอยกวา 
30 วัน กอนวันสิ้นสุดสัญญา 

 
18 การจัดประเภทรายการใหม    
 

รายการบัญชีบางรายการในงบกําไรขาดทุนสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2554 ไดจัดประเภทใหม 
เพื่อใหสอดคลองกับการแสดงรายการในงบการเงินของป 2555 ดังน้ี  
 

 2554 
 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 กอนจัด

ประเภท
ใหม 

 
 
 

 
จัดประเภท

ใหม 

 
 
 

หลังจัด
ประเภท
ใหม 

 
 
 

กอนจัด
ประเภท
ใหม 

 
 
 

 
จัดประเภท

ใหม 

 
 
 

หลังจัด
ประเภท
ใหม 

 (ลานบาท) 
 งบกําไรขาดทุนสําหรับ       

 งวดสามเดือนสิ้นสุด       

 วันที่ 30 มิถุนายน 2554       

คาใชจายในการบริหาร 1,386           5 1,391 1,468             5 1,473 
คาตอบแทนผูบริหารสําคัญ     131  (5)     126    131  (5)  126 
             -               -   

 
การจัดประเภทรายการใหมนี้เนื่องจากผูบริหารเห็นวามีความเหมาะสมกับธุรกิจของกลุมบริษัทมากกวา 




