
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

 

งบการเงินระหวา่งกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 

และ 

รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ  คณะกรรมการบริษทั ซีพ ีออลล์ จาํกดั (มหาชน) 

 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557              

งบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะ

กิจการสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม

และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล) 

ของบริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั ซีพี ออลล์ จาํกดั (มหาชน) ตามลาํดบั           

ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐาน       

การบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

 

ขอบเขตการสอบทาน 

 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทานรหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ”  การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชวิ้ธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น

ผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดั 

กวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมด      

ซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
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ข้อสรุป 

 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 

เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ข้อมลูและเหตกุารณ์ท่ีเน้น 

 

โดยมิไดเ้ป็นการใหข้อ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไข ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 4 ภายหลงัจาก

การท่ีบริษทัไดท้าํการรวมธุรกิจโดยการซ้ือหุน้และเขา้ทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยเ์สร็จส้ินในวนัท่ี 26 มิถุนายน 2556 และ

วนัท่ี 5 สิงหาคม 2556 ตามลาํดบั บริษทัไดป้รับมูลค่ายุติธรรมใหม่สําหรับสินทรัพยท่ี์ไดม้าท่ีระบุไดแ้ละหน้ีสินท่ีรับมา 

ตามรายงานการประเมินท่ีเสร็จสมบูรณ์ลงวนัท่ี 23 เมษายน 2557 ของผูป้ระเมินราคาอิสระ และขอ้มูลท่ีจาํเป็นอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บ

ภายในหน่ึงปีนบัจากวนัท่ีมีการรวมธุรกิจ ดงันั้นงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 งบกาํไรขาดทุนรวมและ

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 งบแสดงการเปล่ียนแปลง

ส่วนของผูถื้อหุน้รวมสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 และสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ

งบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 จึงไดมี้การปรับปรุงใหม่เรียบร้อยแลว้  

 

 

 

(นายเจริญ ผูส้มัฤทธ์ิเลิศ) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 4068 

 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

6 พฤศจิกายน 2557 

 

 



บริษัท ซีพี ออลล์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ปรับปรุงใหม)่ (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวียน 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 14,460,218 24,632,253 8,433,706 15,642,314 

เงินลงทนุชัว่คราว 1,202,000 1,050,000 - -

ลูกหน้ีการคา้  5, 6 776,399 848,215 101,768 119,444 

ลูกหน้ีอ่ืน 5 1,433,067 1,576,451 1,616,069 1,980,311 

สินคา้คงเหลือ  5 19,350,562 19,915,860 9,230,757 9,219,368 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 5 5,838,453 5,939,798 3,506,606 4,024,187 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 43,060,699 53,962,577 22,888,906 30,985,624 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 7 - - 202,237,832 202,207,832 

เงินลงทนุในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 24,000 24,000 24,000 24,000 

เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 100,412 101,112 100,000 100,700 

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 5 - - 2,250,000 1,600,000 

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 333,200 333,200 - -

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  5, 8 77,397,314 71,272,531 19,905,192 18,342,901 

ค่าความนิยม 4 126,072,806 126,072,806 - -

สิทธิการเช่า 2,321,896 1,952,614 378,615 381,944 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 4, 5 48,436,903 48,329,611 632,050 633,987 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 9 581,107 344,286 257,257 54,539 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน  5 2,032,130 1,614,873 1,868,893 1,797,633 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 257,299,768 250,045,033 227,653,839 225,143,536 

รวมสินทรัพย์ 300,360,467 304,007,610 250,542,745 256,129,160 

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
3



บริษัท ซีพี ออลล์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ปรับปรุงใหม)่ (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หนีสิ้นหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืม

   ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 10 5,663,426        135,143,341    - 131,976,631    

เจา้หน้ีการคา้ 5 47,915,313      54,734,078      26,405,095         27,618,149      

เจา้หน้ีอ่ืน 5 3,100,954        2,976,465        6,327,907           10,412,533      

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย 5, 10 - - 2,328,153           2,359,177        

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน

   ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 10 54,484             27,870             - -

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 479,209           633,641           56,513               -

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 8,036,039        7,282,882        5,087,912           4,538,996        

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 65,249,425 200,798,277 40,205,580 176,905,486 

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

หุน้กู้ 10 130,000,000 50,000,000 130,000,000 50,000,000 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 10 51,829,381 - 51,829,381 -

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 10 470,446 165,513 - -

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 1,609,861 1,485,752 895,426 818,562 

เงินประกนัคา้งจ่าย 3,390,280 3,174,332 3,270,788 3,057,952 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 4, 9 15,322,964 15,379,416 - -

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 34,905 34,181 - -

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 202,657,837 70,239,194 185,995,595 53,876,514 

รวมหนีสิ้น 267,907,262 271,037,471 226,201,175 230,782,000 

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ซีพี ออลล์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ปรับปรุงใหม)่ (ไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทนุเรือนหุน้ 
   ทนุจดทะเบียน 8,986,296 8,986,296 8,986,296 8,986,296 

   ทนุท่ีออกและช าระแลว้  8,983,101 8,983,101 8,983,101 8,983,101 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้

   ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 1,684,317 1,684,317 1,684,317 1,684,317

ก าไรสะสม

   จดัสรรแลว้

      ทนุส ารองตามกฎหมาย 900,000 900,000 900,000 900,000 

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 4 18,016,545 18,463,123 12,774,152 13,779,742 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (1,372,122) (1,283,669) - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทั 28,211,841 28,746,872 24,341,570 25,347,160 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 4 4,241,364 4,223,267 - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 32,453,205 32,970,139 24,341,570 25,347,160 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 300,360,467 304,007,610 250,542,745 256,129,160 

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ซีพี ออลล์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบก ำไรขำดทุน (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

(ปรับปรุงใหม)่

รายได้ 5
รายไดจ้ากการขายสินคา้และการใหบ้ริการ 87,672,418 82,350,552 52,517,927 50,108,856 
ดอกเบ้ียรับ 54,333 56,719 48,961 53,364 
เงินปันผลรับ 24 21 1,643,325 567,995        
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ 236,946 - 257,739 -
รายไดอ่ื้น 3,338,085 3,748,413 3,331,256 3,588,451 
รวมรำยได้ 91,301,806 86,155,705 57,799,208 54,318,666 

ค่าใช้จ่าย 5
ตน้ทนุขายสินคา้และตน้ทนุการใหบ้ริการ 68,841,769 65,137,805 38,062,033 36,640,326 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 4 13,913,869 12,867,794 11,905,318 11,231,841 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 2,818,995 3,662,460 2,401,721 3,314,546 
ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ - 391,277 - 400,054        
ตน้ทนุทางการเงิน 2,415,337 910,001 2,365,882 897,278        
รวมค่ำใช้จ่ำย 87,989,970 82,969,337 54,734,954 52,484,045 

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ 3,311,836 3,186,368 3,064,254 1,834,621 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 4, 12 595,915 566,661 192,480 198,142 
ก ำไรส ำหรับงวด 2,715,921 2,619,707 2,871,774 1,636,479 

กำรแบ่งปันก ำไร
   ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั 2,687,650 2,585,429 2,871,774 1,636,479 
   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 28,271 34,278 - -
ก ำไรส ำหรับงวด 2,715,921 2,619,707 2,871,774 1,636,479 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน (บาท) 13 0.30 0.29 0.32 0.18 

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

(พันบาท)

วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ซีพี ออลล์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

(ปรับปรุงใหม)่

ก ำไรส ำหรับงวด 2,715,921     2,619,707     2,871,774     1,636,479     

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 4 7,969            60,242          - -

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส ำหรับงวด 7,969            60,242          -                    -                    

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 2,723,890     2,679,949     2,871,774     1,636,479     

กำรแบ่งปันก ำไรเบ็ดเสร็จรวม

   ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั 2,695,618     2,645,638     2,871,774     1,636,479     

   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 28,272          34,311          - -
ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 2,723,890     2,679,949     2,871,774     1,636,479     

(พันบาท)

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ซีพี ออลล์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบก ำไรขำดทุน (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

(ปรับปรุงใหม)่

รายได้ 5
รายไดจ้ากการขายสินคา้และการใหบ้ริการ 262,775,553 183,871,600 155,372,785 149,623,855 
ดอกเบ้ียรับ 183,269 413,022 157,626 324,154 
เงินปันผลรับ 76 451 3,722,683 1,146,884 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ 415,170        -                    419,950 -
ก าไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม
   ของเงินลงทนุ -                    71,702          -                    -
รายไดอ่ื้น 9,387,539 8,333,664 9,480,201 8,411,044 
รวมรำยได้ 272,761,607 192,690,439 169,153,245 159,505,937 

ค่าใช้จ่าย 5
ตน้ทนุขายสินคา้และตน้ทนุการใหบ้ริการ 207,024,123 140,181,888 112,498,789 110,410,262 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 4 40,404,628 33,155,366 34,606,476 31,626,902 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 9,643,574 7,580,334 8,303,320 7,258,216 
ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ -                    422,671 -                    461,949        
ตน้ทนุทางการเงิน 6,158,966 1,037,427 6,051,372 1,024,675     
รวมค่ำใช้จ่ำย 263,231,291 182,377,686 161,459,957 150,782,004 

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ 9,530,316 10,312,753 7,693,288 8,723,933 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 4, 12 1,807,816 1,842,385 614,087 1,340,360 
ก ำไรส ำหรับงวด 7,722,500 8,470,368 7,079,201 7,383,573 

กำรแบ่งปันก ำไร
   ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั 7,638,213 8,420,380 7,079,201 7,383,573 
   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 84,287 49,988 -                    -
ก ำไรส ำหรับงวด 7,722,500 8,470,368 7,079,201 7,383,573 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน (บาท) 13 0.85 0.94 0.79 0.82 

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน

(พันบาท)

งบกำรเงนิรวม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ซีพี ออลล์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

(ปรับปรุงใหม)่

ก ำไรส ำหรับงวด 7,722,500     8,470,368     7,079,201     7,383,573     

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 4 (88,438)         154,717        -                    -

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส ำหรับงวด (88,438)         154,717        -                    -                    

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 7,634,062     8,625,085     7,079,201     7,383,573     

กำรแบ่งปันก ำไรเบ็ดเสร็จรวม

   ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั 7,549,760     8,575,064     7,079,201     7,383,573     

   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 84,302          50,021          -                    -
ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 7,634,062     8,625,085     7,079,201     7,383,573     

งบกำรเงนิรวม

(พันบาท)

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั ซีพี ออลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ผลต่างจากการ รวม ส่วนของ
ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกิน ทุนส ารอง ก าไรสะสม ผลต่างจาก ไดม้าซ่ึงส่วน องคป์ระกอบ รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย
ท่ีออกและ มูลค่า ตาม ยงัไม่ได้ การแปลงค่า ไดเ้สียท่ีไม่มี อ่ืนของส่วน ผูถื้อหุ้น ท่ีไม่มีอ  านาจ

หมายเหตุ ช าระแลว้ หุ้นสามญั กฎหมาย จดัสรร งบการเงิน อ านาจควบคุม ของผูถื้อหุ้น ของบริษทั ควบคุม ผูถื้อหุ้น

ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2557

   - ตำมทีร่ำยงำนในงวดก่อน 8,983,101    1,684,317    900,000       18,497,198  (141,083)      (1,142,586)    (1,283,669)   28,780,947  4,226,479   33,007,426 

ปรับปรุงขอ้มูลใหม่จากการรวมธุรกิจ 4 -                   -                   -                   (34,075)        -                   -                     -                   (34,075)        (3,212)         (37,287)       

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2557 - ปรับปรุงใหม่ 8,983,101    1,684,317    900,000       18,463,123  (141,083)      (1,142,586)    (1,283,669)   28,746,872  4,223,267   32,970,139 

รำยกำรกับผู้ถือหุ้นทีบั่นทึกโดยตรง

   เข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

   การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น
      เงินปันผล 14 -                   -                   -                   (8,084,791)   -                   -                     -                   (8,084,791)   (66,205)       (8,150,996)  
รวมรำยกำรกับผู้ถือหุ้นทีบั่นทึกโดยตรง

   เข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น -                   -                   -                   (8,084,791)   -                   -                     -                   (8,084,791)   (66,205)       (8,150,996)  

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด
   ก  าไร -                   -                   -                   7,638,213    -                   -                     -                   7,638,213    84,287         7,722,500   
   ก  าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน -                   -                   -                   -                   (88,453)        -                     (88,453)        (88,453)        15                (88,438)       

รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด -                   -                   -                   7,638,213    (88,453)        -                     (88,453)        7,549,760    84,302         7,634,062   

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กันยำยน 2557 8,983,101    1,684,317    900,000       18,016,545  (229,536)      (1,142,586)    (1,372,122)   28,211,841  4,241,364   32,453,205 

งบกำรเงนิรวม (ปรับปรุงใหม่)
ก าไรสะสม องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

รวมส่วนของ

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั ซีพี ออลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ผลต่างจากการ รวม ส่วนของ
ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกิน ทุนส ารอง ก าไรสะสม ผลต่างจาก ไดม้าซ่ึงส่วน องคป์ระกอบ รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย
ท่ีออกและ มูลค่า ตาม ยงัไม่ได้ การแปลงค่า ไดเ้สียท่ีไม่มี อ่ืนของส่วน ผูถื้อหุ้น ท่ีไม่มีอ  านาจ

หมายเหตุ ช าระแลว้ หุ้นสามญั กฎหมาย จดัสรร งบการเงิน อ านาจควบคุม ของผูถื้อหุ้น ของบริษทั ควบคุม ผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2556     8,983,101   1,684,317      900,000   16,045,000      (511,849)                       -       (511,849)   27,100,569         254,731    27,355,300 
รำยกำรกับผู้ถือหุ้นทีบั่นทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น
   การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น
      เงินปันผล 14 -                  -                -                (8,084,791)  -                  -                     -                   (8,084,791)  (8)                  (8,084,799)   
   รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -                  -                -                (8,084,791)  -                  -                     -                   (8,084,791)  (8)                  (8,084,799)   
   การเปลีย่นแปลงในส่วนได้เสียของบริษัทย่อย
      การไดม้าซ่ึงส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม
         โดยอ านาจควบคุมไม่เปล่ียนแปลง - ปรับปรุงใหม่ -                  -                -                -                   -                  (1,142,586)     (1,142,586)  (1,142,586)  (58,805,073) (59,947,659) 
      การไดม้าซ่ึงส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม
         โดยอ านาจควบคุมเปล่ียนแปลง - ปรับปรุงใหม่ -                  -                -                -                   -                  -                     -                   -                   62,736,503   62,736,503  
   รวมการเปลีย่นแปลงในส่วนได้เสียของบริษัทย่อย -                  -                -                -                   -                  (1,142,586)     (1,142,586)  (1,142,586)  3,931,430     2,788,844    
รวมรำยกำรกับผู้ถือหุ้นทีบั่นทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น -                  -                -                (8,084,791)  -                  (1,142,586)     (1,142,586)  (9,227,377)  3,931,422     (5,295,955)   
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด
   ก  าไร -                  -                -                8,420,380   -                  -                     -                   8,420,380   49,988          8,470,368    
   ก  าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน -                  -                -                -                   154,684      -                     154,684       154,684       33                 154,717       
รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด -                  -                -                8,420,380   154,684      -                     154,684       8,575,064   50,021          8,625,085    

8,983,101   1,684,317 900,000    16,380,589 (357,165)     (1,142,586)     (1,499,751)  26,448,256 4,236,174     30,684,430  ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กันยำยน 2556

งบกำรเงนิรวม (ปรับปรุงใหม่)
ก าไรสะสม

รวมส่วนของ

(พันบาท)
ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2556

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ซีพี ออลล์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทนุเรือนหุน้ท่ีออก ส่วนเกินมูลค่า ทนุส ารอง ก าไรสะสม รวมส่วนของ
หมายเหตุ และช าระแลว้ หุน้สามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกรำคม 2557 8,983,101            1,684,317         900,000            13,779,742             25,347,160       

รำยกำรกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

   การจดัสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น

   เงินปันผล 14 -                          -                        -                        (8,084,791)             (8,084,791)       

รวมรำยกำรกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น -                          -                        -                        (8,084,791)             (8,084,791)       

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด

   ก  าไร -                          -                        -                        7,079,201               7,079,201         
   ก  าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน -                          -                        -                        -                             -                       
รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด - - - 7,079,201               7,079,201         

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2557 8,983,101            1,684,317         900,000            12,774,152             24,341,570       

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

ก าไรสะสม

(พันบาท)

ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ซีพี ออลล์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทนุเรือนหุน้ท่ีออก ส่วนเกินมูลค่า ทนุส ารอง ก าไรสะสม รวมส่วนของ
หมายเหตุ และช าระแลว้ หุน้สามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกรำคม 2556 8,983,101            1,684,317         900,000            11,604,924             23,172,342       

รำยกำรกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

   การจดัสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น

   เงินปันผล 14 - - - (8,084,791)             (8,084,791)       

รวมรำยกำรกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น -                          -                        -                        (8,084,791)             (8,084,791)       

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด

   ก  าไร - - - 7,383,573               7,383,573         
   ก  าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน - - - - -                       
รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด - - - 7,383,573               7,383,573         

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2556 8,983,101            1,684,317         900,000            10,903,706             22,471,124       

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

ก าไรสะสม

(พันบาท)

ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2556

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ซีพ ีออลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)           

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

(ปรับปรุงใหม)่

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

ก าไรส าหรับงวด 7,722,500         8,470,368          7,079,201 7,383,573

รายการปรับปรุง

คา่เส่ือมราคา 4,197,238         3,004,736          2,770,715 2,347,938

คา่ตดัจ าหน่ายสิทธิการเช่า 157,641            95,743               77,570 71,814

คา่ตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์มมี่ตวัตนอ่ืน 275,324            145,821             84,766 66,199

ดอกเบ้ียรับ (183,269)           (413,022)           (157,626) (324,154)

เงินปันผลรับ (76)                    (451)                  (3,722,683) (1,146,884)

ตน้ทุนทางการเงิน 6,158,966         1,037,427          6,051,372      1,024,675        

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 1,807,816         1,842,385          614,087 1,340,360

ส ารองเงินชดเชยพนกังานเม่ือออกจากงาน 183,722            159,244             92,224 90,477

คา่เผ่ือผลขาดทุนจากสินคา้ท่ีเคล่ือนไหวชา้

   (กลบัรายการคา่เผ่ือผลขาดทุนจากสินคา้ท่ี

   เคล่ือนไหวชา้) 64,297              (20,246)             (55,370) (13,623)

กลบัรายการคา่เผ่ือผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่

   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (11,125)             (5,951)               -                     -

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ  (กลบัรายการ

   คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ) 6 (2,475)               15,686               -                     -

   ท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจริง (3,585)               1,769,686          (30,727) 1,861,270

ก าไรจากการเปล่ียนแปลงมลูคา่ยติุธรรม

   ของเงินลงทุน -                        (71,702)             -                     -

ขาดทุนจากการขายและตดัจ าหน่ายท่ีดิน

   อาคารและอุปกรณ์ 46,368              78,457               29,731 71,104

ก าไรจากการขายสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน -                        (7)                      -                     -

ก าไรจากการขายสิทธิการเช่า (7,050)               (6,264)               (7,050) (6,264)

20,406,292       16,101,910        12,826,210    12,766,485      

วนัท่ี 30 กนัยายน

(ก าไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ซีพ ีออลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)           

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

(ปรับปรุงใหม)่

   หนีสิ้นด าเนินงาน

ลูกหน้ีการคา้ 74,283              (34,629)             17,676           (13,866)            

ลูกหน้ีอ่ืน 143,159            66,328               365,322         13,679             

สินคา้คงเหลือ 500,994            (622,467)           43,981           (106,597)          

สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 159,769            (2,025,706)        554,476         (2,279,042)       

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน (473,437)           (500,642)           (71,260)          (155,610)          

เจา้หน้ีการคา้ (6,818,760)        (426,894)           (1,213,054) (260,022)

เจา้หน้ีอ่ืน (86,459)             413,327             (3,628,785)     (689,302)          

หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน (23,599)             146,499             (227,885) (149,245)

จ่ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (59,612)             (9,372)               (15,360)          (6,768)              

เงินประกนัคา้งจ่าย 215,947            212,723             212,836         211,359           

หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน 724                   500                    -                     -

เงินสดไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 14,039,301       13,321,577        8,864,157      9,331,071        

จ่ายภาษีเงินได้ (2,261,601)        (3,082,074)        (760,850)        (2,386,103)       

เงินสดสุทธิได้มำจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 11,777,700       10,239,503        8,103,307      6,944,968        

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทนุ

รับดอกเบ้ีย 155,544            532,808             136,281         384,186           

รับเงินปันผล 76                     451                    3,722,683      1,146,884        

ซ้ือเงินลงทุนชัว่คราว (1,640,000)        (4,810,000)        -                     (3,300,000)       

ขายเงินลงทุนชัว่คราว 1,487,941         15,867,680        -                     11,657,539      

เงินสดจ่ายสุทธิจากการซ้ือบริษทัยอ่ย -                        (193,126,864)    - -

เงินสดจ่ายส าหรับเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 -                                         - (30,000) (195,684,002)   

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 700                   2,090,000          700                2,090,000        

เงินสดจ่ายส าหรับเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่

   บริษทัยอ่ย 5 -                                         - (800,000)        (1,820,000)       

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และ

ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ซีพ ีออลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)           

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

(ปรับปรุงใหม)่

รับช าระคืนเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 5 - - 150,000         480,000           

ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 15 (9,881,025)        (8,097,989)        (4,786,638)     (5,774,006)       

ขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 83,486              57,823               61,965           43,325             

ซ้ือสิทธิการเช่า (557,169)           (157,845)           (92,514)          (109,192)          

ขายสิทธิการเช่า 9,251                6,487                 9,251             6,487               

ซ้ือสินทรัพยไ์มมี่ตวัตนอ่ืน (376,044)           (315,561)           (148,930)        (179,985)          

ขายสินทรัพยไ์มมี่ตวัตนอ่ืน 5,126                608                    5,059             -

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (10,712,114)      (187,952,402)    (1,772,143)     (191,058,764)   

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

จ่ายดอกเบ้ีย (5,358,800)        (918,169)           (5,307,481)     (908,504)          

จ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหุ้นของบริษทั (8,084,744)        (8,083,780)        (8,084,744)     (8,083,780)       

จ่ายเงินปันผลใหส่้วนไดเ้สียท่ีไมมี่

   อ  านาจควบคุม (66,205)             (8)                      -                     -

จ่ายหน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน (52,118)             (11,635)             -                     -                       

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้น

   จากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน 10 5,499,458         194,951,094      3,000,000      194,951,094    

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้น

   จากสถาบนัการเงินลดลง 10 (134,979,373)    (13,027,341)      (134,976,631) (13,050,000)     

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน 5 -                        - -                     3,110,600        

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ 10 80,000,000       -                        80,000,000    -                       

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน 10 93,346,925       -                        93,346,925    -                       

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินลดลง 10 (41,517,544)      -                        (41,517,544)   -                       

เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน)

(11,212,401)      172,910,161      (13,539,475)   176,019,410       กจิกรรมจัดหำเงิน

วนัท่ี 30 กนัยายน

ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน

(พันบาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ซีพ ีออลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)           

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

(ปรับปรุงใหม)่

(10,146,815)      (4,802,738)        (7,208,311)     (8,094,386)       

24,632,253       23,084,976        15,642,314    19,367,986      

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนของยอดคงเหลือ

   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (25,220)             31,962               (297)               12,069             
เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด ณ วันส้ินงวด 14,460,218       18,314,200        8,433,706      11,285,669      

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด

   

ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน

(พันบาท)

เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสดลดลงสุทธิ

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุ  สารบัญ 

   

1  ขอ้มลูทัว่ไป 

2  เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 

3  การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 

4  การรวมธุรกิจ 

5  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

6  ลกูหน้ีการคา้ 

7  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

8  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

9  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

10  หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 

11  ขอ้มลูทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 

12  ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้

13  กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 

14  เงินปันผล 

15  ขอ้มลูงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม 

16  ภาระผกูพนัท่ีมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 

   

   

   

   

   

   

   

   



บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 

 

คณะกรรมการไดอ้นุมติัใหอ้อกงบการเงินระหวา่งกาลน้ีเม่ือวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2557 

 

1 ข้อมูลทั่วไป 

 

บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย และมีท่ีอยู่จดทะเบียนตั้งอยู ่  

เลขท่ี 283 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ประเทศไทย  

 

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 14 ตุลาคม 2546 

 

บริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุดของบริษทัและบริษทัย่อย (รวมกนัเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) ในระหว่างงวดการเงินน้ีคือ 

บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย 

 

กลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัร้านสะดวกซ้ือ ธุรกิจคา้ส่งแบบชาํระเงินสดและบริการตนเอง ศูนยบ์ริการรับ

ชาํระเงินและบริการเสริมท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ 

 

บริษทัดาํเนินธุรกิจร้านสะดวกซ้ือภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “7-Eleven” และให้สิทธิแก่ผูค้ ้าปลีกรายอ่ืนในการ    

ดาํเนินธุรกิจในอาณาเขตของประเทศไทย โดยมีจาํนวนสาขาของร้านสะดวกซ้ือ 7-Eleven ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 

เป็นจาํนวน 7,965 ร้าน (31 ธันวาคม 2556: 7,429 ร้าน) 

 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2557  2556 

 (จาํนวนร้าน) 

บริษทัเป็นเจา้ของและดาํเนินธุรกิจเอง 3,514  3,248 

บริษทัใหสิ้ทธิในการดาํเนินธุรกิจแก่ผูค้า้ปลีกรายอ่ืน    

-  ภายใตเ้ง่ือนไขของสญัญาจา้งดาํเนินการบริหารธุรกิจ 3,824  3,593 

-  ภายใตเ้ง่ือนไขของสญัญาใหสิ้ทธิในอาณาเขต 627  588 

รวม 7,965  7,429 

 

รายละเอียดบริษทัย่อยของบริษทั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้ในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 7 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
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2 เกณฑ์การจดัทํางบการเงนิระหว่างกาล 

 

(ก) เกณฑ์การถอืปฏิบัติ 

 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนในรูปแบบย่อและตามมาตรฐานการบญัชีไทยฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง     

งบการเงินระหว่างกาล  รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) 

กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดทาํข้ึนเพ่ือให้ข้อมูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556                 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้กาํหนดสาํหรับงบการเงินประจาํปีแต่เนน้การให้

ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ให้ซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยนาํเสนอรายงาน        

ไปแลว้ ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อยสาํหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

 

นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณท่ีใชใ้นงบการเงินระหวา่งกาลน้ีมีความสอดคลอ้งกบัการถือปฏิบติัในงบการเงิน

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 เวน้แต่กรณีท่ีกลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและ

ปรับปรุงใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2557 มาถือปฏิบติั การนาํ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบติัดงักล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสาํคญั

ต่อนโยบายการบญัชี วิธีการคาํนวณ และผลการดาํเนินงานหรือฐานะการเงินของกลุ่มบริษทั ยกเวน้ท่ีไดเ้ปิดเผยไว้

ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 3 

 

(ข) สกลุเงินที่ใช้ในการดาํเนินงานและนําเสนองบการเงิน 

 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดจ้ดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการดาํเนินงานของ     

บริษทั ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเพ่ือให้แสดงเป็นหลกั   

ลา้นบาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

 

(ค) การประมาณการและใช้ดลุยพนิิจ   

 

ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลน้ีให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจ         

การประมาณการ และขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลต่อการกาํหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจาํนวน

เงินท่ีเก่ียวกบัสินทรัพย ์หน้ีสิน รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้
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ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใช้ดุลยพินิจอย่างมีนยัสําคญัในการถือปฏิบติัตามนโยบาย     

การบญัชีของกลุ่มบริษทั และแหล่งขอ้มูลสําคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการซ่ึงถือปฏิบติัเช่นเดียวกนั     

ในการจดัทาํงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 การเปล่ียนแปลงส่วนใหญ่เกิดจากการถือปฏิบติัตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2557 

 

การประมาณการ 

 

การวัดมลูค่าหนีสิ้นโครงการผลประโยชน์พนักงานท่ีกาํหนดไว้ 

 

การคาํนวณหน้ีสินโครงการผลประโยชน์พนกังานท่ีกาํหนดไวน้ั้นอ่อนไหวต่อสมมติฐานของอตัรามรณะ อตัรา

ดอกเบ้ียพนัธบตัรรัฐบาลระยะยาว อตัราการลาออกจากงาน และอตัราการข้ึนเงินเดือน  

 

3 การเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชี 

 

ก)  ภาพรวม 

 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2557 ผลจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 2 กลุ่มบริษทัไดเ้ปล่ียนนโยบายการบญัชีในส่วนท่ีมี

ผลกระทบต่องบการเงินระหวา่งกาลของกลุ่มบริษทัดงัน้ี   

 

• การบญัชีสาํหรับการประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 

• การบญัชีสาํหรับโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกูคา้ 

 

สําหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินอื่นที่ออกและปรับปรุงใหม่นั้นนอกเหนือจากท่ีระบุไวข้้างต้นไม่มี

ผลกระทบต่อนโยบายการบญัชี ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั รายละเอียดเก่ียวกบันโยบายการ

บญัชีใหม่ท่ีกลุ่มบริษทัถือปฏิบติัไดร้วมอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 3 (ข) และ 3 (ค)  

 

ข)  การบัญชีสําหรับการประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ 

 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2557 กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4 (TFRIC 4) 

เร่ือง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่   
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TFRIC 4 กาํหนดให้ประเมินขอ้ตกลงซ่ึงไม่ไดมี้รูปแบบของสัญญาเช่าตามกฎหมายแต่มีการให้สิทธิในการใช้

สินทรัพยต์ามระยะเวลาท่ีกาํหนดและมีการใหผ้ลตอบแทนในลกัษณะของการจ่ายคืนคร้ังเดียวหรือหลายคร้ัง โดย 

TFRIC 4  ใหแ้นวทางในการพิจารณาว่าขอ้ตกลงเป็นสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็นส่วนประกอบหรือไม่ ซ่ึงหาก

เป็นสัญญาเช่าก็ตอ้งถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า หากขอ้ตกลงดงักล่าวมีสัญญาเช่า

เป็นส่วนประกอบ กรณีน้ี TFRIC 4 กาํหนดใหน้าํมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 มาถือปฏิบติักบัส่วนประกอบท่ีเป็น

สญัญาเช่าในการจดัประเภทรายการและการบนัทึกบญัชี 

 

ผูบ้ริหารไดท้บทวนและพิจารณาว่าการนาํ TFRIC 4 มาถือปฏิบติันั้นไม่มีผลกระทบต่อนโยบายการบญัชี ฐานะการเงิน

และผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั 

 

ค)  การบัญชีสําหรับโปรแกรมสิทธิพเิศษแก่ลกูค้า 

 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2557 กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13  

(TFRIC 13)  เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกูค้า 

 

TFRIC 13 ใหแ้นวทางในการบนัทึกบญัชีสาํหรับกิจการท่ีมีภาระผกูพนัภายใตโ้ปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ท่ีกิจการ

จะตอ้งจดัหาสินคา้หรือบริการฟรีหรือใหส่้วนลดในสินคา้หรือบริการ (รางวลั) ในอนาคต   TFRIC 13 กาํหนดให้

กิจการรับรู้คะแนนสะสมแยกเป็นส่วนประกอบท่ีระบุไดแ้ยกต่างหากจากรายการขายท่ีกิจการให้คะแนนสะสม 

(รายการขายเร่ิมแรก) มูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บหรือคา้งรับจากการขายเร่ิมแรกตอ้งปันส่วนระหว่าง

คะแนนสะสมและส่วนประกอบอ่ืนๆ ของรายการขายนั้น รายไดแ้ละตน้ทุนของคะแนนจะรับรู้เม่ือลูกคา้มาใชสิ้ทธิ

และกิจการไดป้ฏิบติัตามสญัญาภาระผกูพนัท่ีจะจดัหารางวลันั้น  

 

กลุ่มบริษทัมีโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้  ลูกคา้จะไดรั้บรางวลัเป็นคะแนน ซ่ึงลูกคา้สามารถนาํคะแนนมาใชเ้ป็น

ส่วนลดค่าซ้ือสินคา้หรือแลกรางวลัจากกลุ่มบริษทั มูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บหรือคา้งรับจากการขาย

เร่ิมแรกจะตอ้งปันส่วนระหว่างคะแนนและส่วนประกอบอ่ืนๆ ของรายการขายนั้น  การปันส่วนไปยงัคะแนนใช้

วิธีการประมาณโดยอา้งอิงจากมูลค่ายุติธรรมของส่วนลดค่าสินคา้หรือของรางวลัท่ีให้ลูกคา้ใชสิ้ทธิแลก ซ่ึงมูลค่า

ยุติธรรมน้ีประมาณโดยใชมู้ลค่าส่วนลดหรือมูลค่ารางวลัปรับปรุงดว้ยอตัราท่ีคาดว่าจะไม่ใชสิ้ทธิ โดยรับรู้เป็น

รายไดร้อรับรู้และจะรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือลูกคา้มาใชสิ้ทธิ และกลุ่มบริษทัไดป้ฏิบติัตามสัญญาภาระผกูพนัท่ีจะจดัหา

ของรางวลันั้น จาํนวนท่ีรับรู้เป็นรายไดข้ึ้นอยูก่บัจาํนวนของคะแนนท่ีลูกคา้ไดใ้ชสิ้ทธิในการแลกเป็นส่วนลดค่าซ้ือ

สินคา้หรือรางวลั ซ่ึงตอ้งสัมพนัธ์กบัจาํนวนรวมของคะแนนท่ีคาดว่าจะมีการใชสิ้ทธิ นอกจากน้ีรายไดร้อรับรู้จะ

รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือมีความเป็นไปไดว้า่ลกูคา้จะไม่นาํคะแนนมาใชสิ้ทธิอีกต่อไป 

 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

23 

ผูบ้ริหารไดท้บทวนและพิจารณาวา่การนาํ TFRIC 13 มาถือปฏิบติันั้นไม่มีผลกระทบต่อนโยบายการบญัชี ฐานะการเงิน

และผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัอยา่งมีสาระสาํคญั 

 

4 การรวมธุรกจิ 

  

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 บริษทัมีการถือหุน้ในบริษทั โอเอชที จาํกดั บริษทั สยามแมค็โคร โฮลด้ิง (ประเทศไทย) 

จาํกดั และบริษทั สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน) (“Makro”) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี (ก) จากการซ้ือหุ้นจากบริษทั        

เอสเอชวี เนเธอร์แลนด ์บี.วี. เม่ือวนัท่ี 26 มิถุนายน 2556 (ข) จากการเขา้ทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์Makro ซ่ึงเสร็จส้ิน

เม่ือวนัท่ี 5 สิงหาคม 2556 และ (ค) จากเงินลงทุนใน Makro ท่ีมีอยูเ่ดิม 

 

 จาํนวนหุน้  อตัรา  จาํนวนหุน้  อตัรา  รวมจาํนวน  อตัรา 

 ท่ีถือทางตรง  ร้อยละ  ท่ีถือทางออ้ม  ร้อยละ  หุน้ท่ีถือ  ร้อยละ 

บริษทั โอเอชที จาํกดั             

   - หุน้สามญั 61,250  90.57  -  -  61,250  90.57 

   - หุน้บุริมสิทธิ (1) 63,748  9.42  -  -  63,748  9.42 

รวม 124,998  99.99  -  -  124,998  99.99 

            

บริษทั สยามแมค็โคร             

   โฮลด้ิง (ประเทศไทย)             

   จาํกดั            

   - หุน้สามญั 5,223,479  49.00  5,436,520  50.99  10,659,999  99.99 

รวม 5,223,479  49.00  5,436,520  50.99  10,659,999  99.99 

            

บริษทั สยามแมค็โคร             

   จาํกดั (มหาชน)            

   - หุน้สามญั 2,057,846,700  42.87  2,640,302,800  55.01  4,698,149,500  97.88 

รวม 2,057,846,700  42.87  2,640,302,800  55.01  4,698,149,500  97.88 

 
(1) ผู้ ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิออกเสียง 1 เสียง ต่อ 10 หุ้นบุริมสิทธิท่ีถือ หุ้นบุริมสิทธิดังกล่าวเป็นหุ้นชนิดไม่ร่วม

รับและไม่สะสมเงินปันผล และจะได้รับการจ่ายเงินปันผลในอัตราท่ีไม่คงท่ี ซ่ึงจะกาํหนดไว้ล่วงหน้าโดย

พิจารณาจากราคามูลค่าหุ้นบุริมสิทธิ 
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ในระหว่างไตรมาสท่ี 3 ของปี 2556 บริษทัไดว้่าจา้งผูป้ระเมินราคาอิสระรายหน่ึงเพ่ือประเมินมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพยท่ี์ไดม้าท่ีระบุไดแ้ละหน้ีสินท่ีรับมา และปันส่วนมูลค่ายุติธรรมของรายการ ณ วนัท่ีรวมธุรกิจ ซ่ึงบริษทั

ไดรั้บรายงานการประเมินท่ีเสร็จสมบูรณ์ลงวนัท่ี 23 เมษายน 2557 จากผูป้ระเมินราคาอิสระดงักล่าวแลว้ ทั้งน้ี

ปัจจยัท่ีทาํให้เกิดค่าความนิยมเน่ืองมาจากการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ “Makro” ความเป็นไปไดท่ี้จะขยายฐานธุรกิจ

เขา้ไปในประเทศแถบเอเชีย ขยายรูปแบบธุรกิจใหค้รอบคลุมถึงธุรกิจคา้ส่งแบบชาํระเงินสดและบริการตนเอง และ

ประโยชนท่ี์จะไดรั้บจากการแลกเปล่ียนความรู้และความเช่ียวชาญระหว่างบุคลากรซ่ึงจะเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั อีกทั้งการบริหารจดัการแบบรวมศูนยจ์ะช่วยลดการดาํเนินงานท่ีซํ้ าซอ้นซ่ึงส่งผล

ใหก้ลุ่มบริษทัสามารถควบคุมตน้ทุนและเกิดการประหยดัต่อขนาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในดา้นการกระจายสินคา้ 

ค่าความนิยมท่ีเกิดจากการซ้ือธุรกิจน้ีไม่สามารถนาํมาหกัเป็นค่าใชจ่้ายทางภาษีเงินไดไ้ด ้

 

บริษทัไดป้ฏิบติัและรับรู้รายการการรวมธุรกิจ Makro ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 

2555) เร่ือง การรวมธุรกิจ ซ่ึงขอ้มลูของส่ิงตอบแทนทั้งหมดท่ีโอนใหแ้ละมูลค่าท่ีรับรู้สาํหรับสินทรัพยท่ี์ไดม้าและ

หน้ีสินท่ีรับมาแต่ละประเภทท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 

 

ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ 

 

 (ล้านบาท) 

เงินสดจ่าย 192,420 

รวม 192,420 

 

สินทรัพย์ท่ีได้มาท่ีระบไุด้และหนีสิ้นท่ีรับมา 

 

 มูลค่ายุตธิรรม 

 (ล้านบาท) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,545 

ลกูหน้ีการคา้ 183 

สินคา้คงเหลือ 7,536 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 1,431 

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 333 
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 มูลค่ายุตธิรรม 

 (ล้านบาท) 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 46,012 

สิทธิการเช่า 1,416 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน (ทรัพยสิ์นทางปัญญาและอ่ืนๆ) 47,279 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 199 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 18 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (2,104) 

เจา้หน้ีการคา้ (13,879) 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (2,525) 

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน (304) 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (15,417) 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน (127) 

สินทรัพย์สุทธิ 72,596 

  

ส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (คาํนวณดว้ยมลูค่ายติุธรรม) (3,931) 

ผลต่างจากการไดม้าซ่ึงส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 1,143 

ส่วนไดเ้สียใน Makro ท่ีบริษทัถืออยูก่่อนการรวมธุรกิจ (3,324) 

ค่าความนิยม 125,936 

ส่ิงตอบแทนที่โอนให้ 192,420 

 

ในเดือนมิถุนายน 2557 บริษทัไดพิ้จารณารายการมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาจากการ

รวมธุรกิจคร้ังน้ี และบนัทึกผลต่างระหว่างราคาซ้ือกบัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดรั้บจากการรวมธุรกิจ

ดงักล่าวไวใ้นบญัชี “ค่าความนิยม” เป็นจาํนวนเงิน 125,936 ลา้นบาท โดยพิจารณาจากขอ้มลูในรายงานการประเมิน

ท่ีเสร็จสมบูรณ์ลงวนัท่ี 23 เมษายน 2557 ของผูป้ระเมินราคาอิสระ และขอ้มูลท่ีจาํเป็นอ่ืนๆ ท่ีไดร้ับภายในหน่ึงปี

นบัจากวนัท่ีมีการรวมธุรกิจท่ีอาจจะกระทบต่อค่าความนิยมดงักล่าวแลว้ ดงันั้นงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2556 งบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

2556 และสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 และงบกระแสเงินสดรวมสําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 

กนัยายน 2556 จึงไดมี้การปรับปรุงใหม่เรียบร้อยแลว้ 
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รายการปรับปรุงใหม่มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

  งบการเงนิรวม 

  ตามท่ีรายงาน  เพ่ิมข้ึน  ปรับปรุง 

  ในงวดก่อน  (ลดลง)  ใหม่ 

  (ล้านบาท) 

งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556       

สินทรัพย์       

ค่าความนิยม  125,515  558  126,073 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน  33,546  14,784  48,330 

รวมสินทรัพย ์  288,666  15,342  304,008 

       
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น       

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  -   15,379  15,379 

กาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร  18,497  (34)  18,463 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม  4,226  (3)  4,223 

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้  288,666  15,342  304,008 

       
งบกาํไรขาดทุนรวมสําหรับงวดสามเดอืน 

   ส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2556 

 

      

   ค่าใชจ่้ายในการขาย  12,773 

 

 95  12,868 

   ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้  586  (19)  567 

   กาํไรสาํหรับงวด  2,695  (76)  2,619 

   การแบ่งปันกาํไร       

      ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทั  2,659  (74)  2,585 

      ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียไม่มีอาํนาจควบคุม  36  (2)  34 
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  งบการเงนิรวม 

  ตามท่ีรายงาน  เพ่ิมข้ึน  ปรับปรุง 

  ในงวดก่อน  (ลดลง) 
 
 

 ใหม่ 

    (ล้านบาท)   

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวดสามเดอืน 

   ส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2556 

 

      

   ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน  62  (1)  61 

   กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด  2,757  (77)  2,680 

   การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม       

      ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั  2,721  (75)  2,646 

      ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียไม่มีอาํนาจควบคุม  36  (2)  34 

       
งบกาํไรขาดทุนรวมสําหรับงวดเก้าเดอืน       

   ส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2556       

   ค่าใชจ่้ายในการขาย  33,060 

 

 95  33,155 

   ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้  1,861  (19)  1,842 

   กาํไรสาํหรับงวด  8,546  (76)  8,470 

   การแบ่งปันกาํไร       

      ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทั  8,494  (74)  8,420 

      ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียไม่มีอาํนาจควบคุม  52  (2)  50 

       
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวดเก้าเดอืน       

   ส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2556       

   ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน  156  (1)  155 

   กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด  8,702  (77)  8,625 

   การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม       

      ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั  8,650  (75)  8,575 

      ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียไม่มีอาํนาจควบคุม  52  (2)  50 
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  งบการเงนิรวม 

  ตามท่ีรายงาน  เพ่ิมข้ึน  ปรับปรุง 

  ในงวดก่อน  (ลดลง) 
 
 

 ใหม่ 

    (ล้านบาท)   

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้นรวม       

   สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2556       

กาํไร       

   กาํไรสะสมยงัไม่จดัสรร  8,495  (75)  8,420 

   ส่วนของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม  51  (1)  50 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่       

   ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน  156  (1)  155 

       
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้นรวม       

   สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556       

   กาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร  18,497  (34)  18,463 

   ส่วนของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม  4,226  (3)  4,223 

 

5 บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 

 

เพ่ือวตัถุประสงค์ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาล บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบั     

กลุ่มบริษทั หากกลุ่มบริษทัมีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้ งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมี

สาระสาํคญัต่อบุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั หรือกลุ่มบริษทัอยู่

ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัหรืออยูภ่ายใตอิ้ทธิพลอยา่งมีสาระสาํคญัเดียวกนักบับุคคลหรือกิจการนั้น การเก่ียวขอ้งกนั

น้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 
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ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัย่อยไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 7 สาํหรับความสัมพนัธ์

กบัผูบ้ริหารสาํคญัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืนท่ีมีสาระสาํคญั มีดงัน้ี 

 

 

ช่ือกจิการหรือบุคคล 

ประเทศที่จดัตั้ง/

สัญชาต ิ

 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

   

บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั ไทย เป็นบริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุดของกลุ่มบริษทั และ 

     และมีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 1 ท่าน 

บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) ไทย มีบริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

     และมีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 4 ท่าน 

บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) ไทย มีบริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่  

     และมีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 2 ท่าน 

บริษทั ทรู มฟู จาํกดั ไทย มีบริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่  

     และมีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 2 ท่าน 

บริษทั ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ไทย มีบริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่  
     และมีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 1 ท่าน 

บริษทั ซีพี-เมจิ จาํกดั ไทย มีบริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่  

     และมีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 1 ท่าน 

บริษทั ซี.พี. คอนซูเมอร์โพรดกัส์ จาํกดั ไทย มีบริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

     และมีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 1 ท่าน 

บริษทั ซี.พี. เมอร์แชนไดซ่ิง จาํกดั ไทย มีบริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่  

     และมีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 1 ท่าน 

บริษทั ทรู ยนิูเวอร์แซล คอนเวอร์เจน้ซ์ จาํกดั ไทย มีบริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

     และมีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 1 ท่าน 

บริษทั ทรู อินเทอร์เน็ต จาํกดั ไทย มีบริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

     และมีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 1 ท่าน 

บริษทั เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จาํกดั ไทย มีบริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

     และมีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 1 ท่าน 

บริษทั อลิอนัซ์ ซี.พี. ประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) ไทย มีบริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

     และมีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 1 ท่าน 

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย มีบริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่  
   ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท   

บริษทั ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จาํกดั ไทย มีบริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

บริษทั ซี.พี. อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ ์จาํกดั ไทย มีบริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

บริษทั ทรู ดิสทริบิวชัน่ แอนด ์เซลส์ จาํกดั ไทย มีบริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่  
บริษทั ทรู มนัน่ี จาํกดั ไทย มีบริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ช่ือกจิการหรือบุคคล 

ประเทศที่จดัตั้ง/

สัญชาต ิ

 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

   

บริษทั ทรูไลฟ์สไตล ์รีเทล จาํกดั ไทย มีบริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

บริษทั บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จาํกดั ไทย มีบริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่  
บริษทั เรียล มฟู จาํกดั ไทย มีบริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่  
บริษทั ซี.พี. ฟู้ ดสโตร์ จาํกดั  ไทย มีกรรมการของบริษทั 1 ท่านเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

บริษทั ดี ซูพรีม จาํกดั  ไทย มีกรรมการของบริษทั 1 ท่านเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

ผูบ้ริหารสาํคญั  ไทย บุคคลท่ีมีอาํนาจและความรับผิดชอบในการวางแผน 

     สัง่การและควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มบริษทั 

     ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งน้ี รวมถึงกรรมการ  

     (ไม่วา่จะทาํหนา้ท่ีในระดบับริหารหรือไม่) ของ 

     กลุ่มบริษทั 

   

  นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี  

 

รายการ  นโยบายการกาํหนดราคา 
   

ขายสินคา้  ราคาท่ีกาํหนดข้ึนตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขปกติทางธุรกิจเปรียบเทียบ 

     กบัรายการขายสินคา้ใหก้บับริษทัอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการและ  ราคาตามสญัญาท่ีกาํหนดข้ึนตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขปกติทางธุรกิจ 

   รายไดอ่ื้นจากการดาํเนินงาน   

ดอกเบ้ียรับ  ตน้ทุนของแหล่งท่ีมาของเงินทุนบวกค่าใชจ่้ายในการบริหารเงินทุน 

เงินปันผลรับ  ตามสิทธิการไดรั้บเงินปันผล 

ซ้ือสินคา้และบริการ  ราคาท่ีกาํหนดข้ึนตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขปกติทางธุรกิจเปรียบเทียบ 

     กบัรายการซ้ือสินคา้และบริการจากบริษทัอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 

ค่าเช่าและค่าบริการ  อตัราท่ีผูใ้หเ้ช่าและผูใ้หบ้ริการกาํหนด 

ค่าบริการดา้นเทคนิควิชาการ  ราคาตามสญัญาท่ีกาํหนดข้ึนตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขปกติทางธุรกิจ 

ค่าเบ้ียประกนั  อตัรามาตรฐานท่ีผูรั้บประกนักาํหนด 

ดอกเบ้ียจ่าย  อตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญา 

ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  ราคาท่ีกาํหนดข้ึนตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขปกติทางธุรกิจเปรียบเทียบ 

     กบัรายการซ้ือจากบริษทัอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 

ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน  ราคาท่ีกาํหนดข้ึนตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขปกติทางธุรกิจเปรียบเทียบ 

     กบัรายการซ้ือจากบริษทัอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับแต่ละงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

2557 และ 2556 มีดงัน้ี 

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2557  2556  2557  2556 

 (ล้านบาท) 

บริษทัใหญ่ในลําดบัสูงสุด        

   ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 2  2  2  2 

        
บริษทัย่อย               

 รายไดจ้ากการขายสินคา้และการใหบ้ริการ -  -  131  119 

 ดอกเบ้ียรับ -  -  25  12 

    เงินปันผลรับ -  -  1,644  567 

 รายไดอ่ื้น -  -  314  207 

 ค่าใชจ่้ายในการขาย  -  -  307  372 

 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร -  -  465  422 

 ซ้ือสินคา้และบริการ -  -  3,451  2,501 

   ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และ        

    สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน -  -  327  388 

 ดอกเบ้ียจ่าย -  -  2  - 

        
บริษทัที่เกีย่วข้องกนั          

 รายไดจ้ากการขายสินคา้และการใหบ้ริการ 473  490  165   169 

 รายไดอ่ื้น 130   117  128   116 

 ค่าใชจ่้ายในการขาย  5  2  -  - 

 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 156  143  131  131 

    ซ้ือสินคา้และบริการ 6,270  5,933  5,428  5,161 

   ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และ        

    สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 7  3  -  - 

        
ผู้บริหารสําคัญ        

   ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั         

      ผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังาน 131  121  91  79 

      เงินชดเชยพนกังานเม่ือออกจากงาน (1)  8  (2)  6 

  รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคัญ 130  129  89  85 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2557  2556  2557  2556 

 (ล้านบาท) 

บริษทัใหญ่ในลําดบัสูงสุด        

   ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 7  7  7  7 

        
บริษทัย่อย               

 รายไดจ้ากการขายสินคา้และการใหบ้ริการ -  -  431  346 

 ดอกเบ้ียรับ -  -  66  26 

   เงินปันผลรับ -  -    3,723  1,146 

 รายไดอ่ื้น -  -  853  518 

 ค่าใชจ่้ายในการขาย  -  -  750  993 

 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร -  -  1,245  1,064 

 ซ้ือสินคา้และบริการ -  -  9,743  7,199 

    ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และ        

    สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน -  -  1,167  1,031 

 ดอกเบ้ียจ่าย -  -  4  - 

        
บริษทัที่เกีย่วข้องกนั          

 รายไดจ้ากการขายสินคา้และการใหบ้ริการ 1,256  1,228  507   480 

 รายไดอ่ื้น 438   317  433  313 

 ค่าใชจ่้ายในการขาย  12  44  -  - 

 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 357  308  282  269 

 ซ้ือสินคา้และบริการ 18,862  16,500  16,522  14,868 

   ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และ        

    สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 10  3  -  - 

        
ผู้บริหารสําคัญ        

   ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั         

      ผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังาน 448  330  307  288 

      เงินชดเชยพนกังานเม่ือออกจากงาน 13  15  7  13 

  รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคัญ 461  345  314  301 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ยอดคงเหลือกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 มีดงัน้ี 

 

ลกูหน้ีการค้า     

    

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2557  2556  2557  2556 

 (ล้านบาท) 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 113  76  -  - 

หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (2)  (2)  -  - 

สุทธิ 111  74  -  - 

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2557  2556  2557  2556 

 (ล้านบาท) 

หนีสู้ญและหนีส้งสัยจะสูญสําหรับ        

-  งวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน -  -  -  - 

-  งวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน -  -  -  - 

 

ลกูหน้ีอื่น        

        

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2557  2556  2557  2556 

 (ล้านบาท) 

บริษทัยอ่ย -  -  295  448 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 201  270  194  268 

รวม 201  270  489  716 

 

 

 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2557  2556  2557  2556 

 (ล้านบาท) 

หนีสู้ญและหนีส้งสัยจะสูญสําหรับ        

-  งวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน -  -  -  - 

-  งวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน -  -  -  - 

 

เงินให้กู้ยมืระยะยาวแก่บริษทัย่อย 

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2557  2556  2557  2556 

 (ล้านบาท) 

บริษทั ซีพีแรม จาํกดั -  -  2,250  1,600 

รวม -  -  2,250  1,600 

 

รายการเคล่ือนไหวในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และ 2556 มีดงัน้ี 

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2557  2556  2557  2556 

 (ล้านบาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม -  -  1,600  360 

เพ่ิมข้ึน -  -  800  1,820 

ลดลง -  -  (150)  (480) 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน -  -  2,250  1,700 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม   -    1,600 

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บริษทัย่อยแห่งหน่ึงเป็นเงินใหกู้ย้ืมประเภทไม่มีหลกัประกนัและ

ไม่ไดก้าํหนดระยะเวลาแน่นอนในการรับชาํระคืนภายในหน่ึงปี โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.75 ต่อปี (31 ธันวาคม 

2556: อัตราดอกเบีย้ร้อยละ 4.75 ต่อปี) 

 

 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ค่าเช่าและค่าบริการจ่ายล่วงหน้าแก่บริษทัย่อย    

    

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2557  2556  2557  2556 

 (ล้านบาท) 

สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน ์        

   ส่วนท่ีหมุนเวียน -  -  30  30 

   ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน -  -  232  254 

รวม -  -  262  284 

 

ในระหว่างปี 2551 บริษทัไดจ่้ายชาํระค่าเช่าและค่าบริการล่วงหนา้ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาเช่าและบริการ       

หลายฉบบัใหก้บับริษทัย่อยในประเทศแห่งหน่ึง (สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์) สําหรับการใชพ้ื้นท่ีอาคาร     

เป็นท่ีประชุม Field consultant conference สถานท่ีจดังาน (Trade show) สถานท่ีจดัประชุมผูค้า้ปลีก และกิจกรรม

อ่ืนๆ เป็นระยะเวลา 15 ปี เป็นจาํนวนเงินรวม 450 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัตดัจาํหน่ายค่าเช่าและค่าบริการจ่ายล่วงหนา้

เป็นค่าใชจ่้ายตามอายขุองสญัญา (15 ปี)   

 

เจ้าหน้ีการค้า    

    

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2557  2556  2557  2556 

 (ล้านบาท) 

บริษทัยอ่ย -  -  1,114  260 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,749  5,069  2,977  3,714 

รวม 3,749   5,069   4,091   3,974 

 

 

 

 

 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เจ้าหน้ีอื่น    

    

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2557  2556  2557  2556 

 (ล้านบาท) 

บริษทัยอ่ย -  -  5,457  8,923 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 80  28  17  10 

รวม 80  28  5,474  8,933 

 

เงินกู้ยมืระยะส้ันจากบริษทัย่อย    

    

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2557  2556  2557  2556 

 (ล้านบาท) 

Lotus Distribution Investment Limited -  -  2,328  2,359 

รวม -  -  2,328  2,359 

 

รายการเคล่ือนไหวในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และ 2556 มีดงัน้ี 

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2557  2556  2557  2556 

 (ล้านบาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม -  -  2,359  - 

เพ่ิมข้ึน -  -  -  3,111 

(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง

 

       

   จากการแปลงค่าเงินกูย้ืมสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ

 

 

       

   คงเหลือเป็นเงินบาท -  -  (31)  42 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน -  -  2,328  3,153 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม   -    2,359 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 บริษทัมีเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัย่อยแห่งหน่ึงเป็นเงินกูย้ืมสกุลดอลลาร์สหรัฐประเภท

ไม่มีหลกัประกนั และมีกาํหนดระยะเวลาแน่นอนในการชาํระคืน (ภายในเดือนตุลาคม 2557) โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี

ร้อยละ 0.25 ต่อปี (31 ธันวาคม 2556: อัตราดอกเบีย้ร้อยละ 0.25 ต่อปี) 

 

สัญญาที่สําคัญที่ทํากบักจิการที่เกีย่วข้องกนั 

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 กลุ่มบริษทัมีสญัญาท่ีสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัน้ี 

 

(ก) บริษทัมีสัญญาบริการฉบบัหน่ึงกบับริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุด     

ในการใหค้าํปรึกษาแนะนาํทางดา้นวิชาการ การบริหาร และความช่วยเหลือดา้นเทคนิค และมีสิทธิท่ีจะใช้

เคร่ืองหมายการคา้และบริการต่างๆ จากบริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุด เป็นระยะเวลา  1 ปี ซ่ึงจะส้ินสุดในเดือน

ธนัวาคม 2557 โดยบริษทัตกลงท่ีจะจ่ายค่าบริการรายเดือนใหก้บับริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุดเป็นจาํนวนเงิน

รวม 0.8 ลา้นบาท 

 

(ข) บริษัทมีสัญญาบริหารจัดการเงินฉบับหน่ึงกับบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จํากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยใน   

ประเทศแห่งหน่ึง ภายใต้เง่ือนไขของสัญญา บริษทัตกลงให้บริการบริหารจัดการเงินของบริษทัย่อย         

ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญา  ในการน้ี บริษทัย่อยตกลงท่ีจะจ่ายค่าธรรมเนียมในการช่วยบริหารจดัการเงิน

ใหก้บับริษทัตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญา และบริษทัตกลงท่ีจะจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนจากเงินดงักล่าว

ให้กบับริษทัย่อยในอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญา ทั้งน้ีหากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมีความประสงค์จะขอเลิก

สัญญาฉบบัน้ี คู่สัญญาฝ่ายนั้นจะตอ้งทาํหนงัสือแจง้ใหคู้่สัญญาอีกฝ่ายทราบล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า   

60 วนั ก่อนวนัส้ินสุดสญัญา 

 

(ค) บริษัทมีสัญญาบริการหลายฉบับกับบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จํากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยในประเทศ              

แห่งหน่ึง ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญา บริษทัตกลงใหบ้ริการในการจดัหาและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือ

รองรับการใหบ้ริการรับชาํระเงินค่าสินคา้และค่าบริการ ในการน้ี บริษทัย่อยตกลงจ่ายค่าบริการรายเดือน

ใหก้บับริษทัเป็นจาํนวนเงินตามประเภทของบริการตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นสัญญาท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีหากคู่สัญญา

ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมีความประสงคท่ี์จะขอเลิกสัญญาฉบบัน้ี คู่สัญญาฝ่ายนั้นจะตอ้งทาํหนงัสือแจง้ใหคู้่สัญญา

อีกฝ่ายทราบล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 60 วนั ก่อนวนัส้ินสุดสัญญา  

 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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(ง) บริษทัมีสัญญาบริการฉบบัหน่ึงกบับริษทั เคาน์เตอร์เซอร์วิส จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยในประเทศแห่งหน่ึง 

ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญา บริษทัจะดาํเนินการเป็นตวัแทนการรับชาํระเงินค่าบริการตามรายการท่ีระบุไว ้      

ในสัญญา ในการน้ี บริษทัย่อยตกลงจะจ่ายค่าบริการใหก้บับริษทัตามจาํนวนเงินท่ีระบุไวใ้นสัญญา ทั้งน้ีหาก

คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมีความประสงคท่ี์จะขอเลิกสัญญาฉบบัน้ี คู่สัญญาฝ่ายนั้นจะตอ้งทาํหนงัสือแจง้ให้

คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 60 วนั ก่อนวนัส้ินสุดสัญญา 

 

(จ) บริษทัมีสญัญาบริการบาํรุงรักษาฉบบัหน่ึงกบับริษทั ซีพี รีเทลลิงค ์จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยในประเทศแห่งหน่ึง  

ภายใตเ้ง่ือนไขของสญัญา บริษทัยอ่ยตกลงจะใหบ้ริการบาํรุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์กบับริษทั    

เป็นระยะเวลา  3 ปี ซ่ึงจะส้ินสุดในเดือนธันวาคม 2557  ในการน้ี บริษทัตกลงจ่ายค่าบริการรายปีให้กบั

บริษทัยอ่ยดงักล่าวในจาํนวนเงินตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา 

 

(ฉ) บริษทัมีสัญญาบริการศูนยค์อมพิวเตอร์ฉบับหน่ึงกบับริษทั ไทยสมาร์ทคาร์ด จาํกัด ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย         

ในประเทศแห่งหน่ึง  ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญา บริษทัตกลงจะให้บริการดา้นสถานท่ีในการติดตั้งศูนย์

คอมพิวเตอร์ และอาํนวยความสะดวกต่างๆ ให้กบับริษทัย่อย เป็นระยะเวลา 3 ปี ซ่ึงจะส้ินสุดในเดือน

กนัยายน 2560 ในการน้ี บริษทัย่อยตกลงจ่ายค่าบริการรายปีให้กบับริษทัในจาํนวนเงินตามท่ีระบุไวใ้น

สญัญา 

 

(ช) บริษทัและบริษทัย่อยในประเทศบางแห่งมีสัญญาเช่าและบริการหลายฉบบักบักองทุนรวมสิทธิการเช่า

อสังหาริมทรัพย ์ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง สาํหรับการใชพ้ื้นท่ีอาคารเป็น

สาํนกังานของบริษทัและบริษทัย่อย ในการน้ี บริษทัและบริษทัย่อยตกลงจ่ายค่าเช่าและค่าบริการรายเดือน 

เป็นจาํนวนเงิน 9.1 ลา้นบาท และไดว้างเงินประกนัไวก้บับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าว เป็นจาํนวนเงินรวม 

27.3 ลา้นบาท โดยบริษทัและบริษทัยอ่ยจะไดรั้บเงินประกนัคืนเม่ือมีการยกเลิกการเช่า สัญญาเหล่าน้ีมีอายุ 3 

ปี โดยมีระยะเวลาส้ินสุดแตกต่างกนัจนถึงเดือนธนัวาคม 2559 

 

(ซ) บริษัทและบริษัทย่อยในประเทศบางแห่งมีสัญญาบริการระบบงานสารสนเทศกับบริษัท โกซอฟท ์       

(ประเทศไทย) จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยในประเทศแห่งหน่ึง (“ผูใ้ห้บริการ”) ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญา         

ผูใ้หบ้ริการตกลงท่ีจะใหบ้ริการปรึกษา แนะนาํ พฒันา ออกแบบ ติดตั้ง บาํรุงรักษา และสนบัสนุนระบบงาน

สารสนเทศให้กับบริษทัและบริษทัย่อย  ในการน้ี บริษทัและบริษทัย่อยตกลงจะจ่ายค่าบริการให้กับ              

ผูใ้หบ้ริการตามจาํนวนเงินท่ีระบุไวใ้นสัญญา สัญญาเหล่าน้ีมีอาย ุ1 ปี ซ่ึงจะส้ินสุดสัญญาในเดือนธนัวาคม 

2557 ทั้งน้ีหากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมีความประสงคท่ี์จะขอเลิกสัญญาดงักล่าว คู่สัญญาฝ่ายนั้นจะตอ้งทาํ

หนงัสือแจง้ใหคู้่สญัญาอีกฝ่ายทราบล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 90 วนั ก่อนวนัส้ินสุดสญัญา 

 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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(ฌ) บริษทัมีสัญญาบริการกบับริษทั สยามแม็คโคร จาํกัด (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยในประเทศแห่งหน่ึง 

ภายใตเ้ง่ือนไขของสญัญา บริษทัจะอนุญาตใหบ้ริษทัยอ่ยดงักล่าว 

   

(1)  ใชสิ้ทธิในเคร่ืองหมายการคา้และบริการตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสญัญา ในการน้ี บริษทัยอ่ยตกลงจะจ่าย

ค่าธรรมเนียมใหก้บับริษทั ซ่ึงคาํนวณจากอตัราร้อยละของยอดขายของบริษทัย่อยดงักล่าวตามท่ีระบุไว้

ในสญัญา สญัญาฉบบัน้ีมีกาํหนดระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน ซ่ึงจะส้ินสุดในเดือนธนัวาคม 2557 

 

(2)  ใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญา ในการน้ี บริษทัย่อยตกลงจะจ่ายค่าธรรมเนียม

ใหก้บับริษทัตามจาํนวนเงินท่ีระบุไวใ้นสญัญา สญัญาฉบบัน้ีมีกาํหนดระยะเวลา 1 ปี และสามารถต่ออายุ

ออกไปอีกคราวละ 1 ปี 

 

6 ลูกหนีก้ารค้า  

 

   งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 หมายเหต ุ  2557  2556  2557  2556 

   (ล้านบาท) 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5  113  76  -   - 

กิจการอ่ืน   690  801  102  119 

รวม   803  877  102  119 

หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ   (27)  (29)  -  - 

สุทธิ   776  848  102  119 

 

   งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   2557  2556  2557  2556 

   (ล้านบาท) 

หนีสู้ญและหนีส้งสัยจะสูญ (กลบัรายการค่าเผือ่   

   หนีส้งสัยจะสูญ) สําหรับ   

-  งวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน   -  1  -  - 

-  งวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน   (2)  16  -  - 

 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การวิเคราะห์อายขุองลกูหน้ีการคา้แสดงไดด้งัน้ี 

 

   งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 หมายเหต ุ  2557  2556  2557  2556 

   (ล้านบาท) 

กจิการที่เกีย่วข้องกนั          

ภายในกาํหนดระยะเวลาการรับชาํระหน้ี   67  42  -  - 

เกินกาํหนดระยะเวลาการรับชาํระหน้ี          

   นอ้ยกวา่ 3 เดือน   37  33  -  - 

   3 - 6 เดือน   7  1  -  - 

   6 - 12  เดือน   2  -  -  - 

รวม   113  76  -  - 

หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ   (2)  (2)  -  - 

สุทธิ 5  111  74  -  - 
          

กจิการอืน่           

ภายในกาํหนดระยะเวลาการรับชาํระหน้ี    504  594   102  101 

เกินกาํหนดระยะเวลาการรับชาํระหน้ี            

   นอ้ยกวา่ 3 เดือน    155  176   -  18 

   3 - 6 เดือน    9  1   -  - 

   6 - 12 เดือน    2  7   -  - 

   มากกวา่ 12  เดือน    20  23   -  - 

รวม    690  801   102  119 

หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ    (25)  (27)   -  - 

สุทธิ    665  774   102  119 

รวมทั้งส้ิน    776  848   102  119 

 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลกูคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่ 7 วนั ถึง 90 วนั 

 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 

 

รายการเคล่ือนไหวในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และ 2556 มีดงัน้ี 

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2557  2556  2557  2556 

 (ล้านบาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม -  -  202,208  6,524 

เพ่ิมข้ึน -  -  30  195,684 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน -  -  202,238  202,208 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม   -    202,208 

 

รายละเอียดเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีเพ่ิมข้ึนในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และ 2556 มีดงัน้ี  

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2557  2556  2557  2556 

 (ล้านบาท) 

บริษทั ทเวนต้ีโฟร์ ชอ้ปป้ิง จาํกดั -  -  30  - 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) -  -  -  82,427 

บริษทั โอเอชที จาํกดั -  -  -  57,754 

บริษทั สยามแมค็โคร โฮลด้ิง (ประเทศไทย) จาํกดั -  -  -  55,490 

บริษทั ออลล ์คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั -  -  -  13 

Albuera International Limited -  -  -  - * 

รวม -  -  30  195,684 

  

* บริษัทลงทุนใน Albuera International Limited เป็นจาํนวนเงิน 1 ดอลลาร์สหรัฐ 

 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และเงินปันผลรับสาํหรับแต่ละงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และ 2556 มีดงัน้ี 

 

    งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  ประเทศ สดัส่วน     เงินปันผลรับสาํหรับงวด 

ช่ือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ ท่ีกิจการจดัตั้ง ความเป็นเจา้ของ  ทุนชาํระแลว้  ราคาทุน เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 

   30 กนัยายน 31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 30 กนัยายน 

   2557 2556  2557 2556  2557 2556  2557 2556 

   (ร้อยละ)  (ล้านบาท) 

บริษทัย่อยทางตรงในประเทศ              

บริษทั ศึกษาภิวฒัน์ จาํกดั กิจกรรมลงทุน ไทย 99.99 99.99  810 810  810 810  - - 

บริษทั ซีพีแรม จาํกดั  โรงงานอาหารแช่แขง็ ไทย 99.99 99.99  600 600  600 600  - - 

       และเบเกอร่ี             

บริษทั เคาน์เตอร์เซอร์วสิ จาํกดั  รับชาํระเงินค่าสินคา้และ

 

ไทย 99.99 99.99  70 70  61 61  490 766 

    พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์             

    จาํหน่ายบตัรและตัว๋             

    เชิงพาณิชยทุ์กประเภท             

    และนายหนา้ขายประกนั             

บริษทั ซีพี รีเทลลิงค ์จาํกดั  ผูจ้าํหน่ายอุปกรณ์สาํหรับ ไทย 99.99 99.99  20 20  20 20  40 40 

       ธุรกิจคา้ปลีกและพฒันา             

    โปรแกรม             

              



บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
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    งบการเงนิเฉพาะกจิการ (ต่อ) 

  ประเทศ สดัส่วน     เงินปันผลรับสาํหรับงวด

 ช่ือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ ท่ีกิจการจดัตั้ง ความเป็นเจา้ของ  ทุนชาํระแลว้  ราคาทุน เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 

   30 กนัยายน 31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 30 กนัยายน 

   2557 2556  2557 2556  2557 2556  2557 2556 

   (ร้อยละ)  (ล้านบาท) 

บริษทั โกซอฟท ์(ประเทศไทย) ใหบ้ริการออกแบบและ ไทย 99.99 99.99  20 20  20 20  40 160 

   จาํกดั    พฒันาระบบงานดา้น             

    สารสนเทศ             

บริษทั ออลล ์คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั กิจกรรมลงทุน ไทย 99.99 99.99  13 13  13 13  - - 

บริษทั ไดนามิค แมนเนจเมน้ท ์ ใหบ้ริการบริหารงานกิจการ ไทย 99.99 99.99  2 2  2 2  - - 

   จาํกดั    ขนส่งสินคา้และกระจาย             

    สินคา้             

บริษทั เอม็ เอ เอม็ ฮาร์ท จาํกดั ใหบ้ริการวางแผนกิจกรรม ไทย 99.99 99.99  1 1  1 1  - 30 

    ทางการตลาด             

บริษทั ปัญญธารา จาํกดั ศูนยฝึ์กอบรม ไทย 99.99 99.99  1 1  1 1  30 40 

บริษทั ออลล ์เทรนน่ิง จาํกดั ศูนยฝึ์กอบรม ไทย 99.99 99.99  1 1  1 1  70 110 

บริษทั โอเอชที จาํกดั กิจกรรมลงทุน ไทย 99.99 99.99  12 12  57,754 57,754  875 - 

บริษทั ทเวนต้ีโฟร์ ชอ้ปป้ิง  ผูจ้าํหน่ายสินคา้แคตตาลอ็ก ไทย 99.99 -  30 -  30 -  - - 

   จาํกดั   และพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์             



บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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   งบการเงนิเฉพาะกจิการ (ต่อ) 

  ประเทศ สดัส่วน     เงินปันผลรับสาํหรับงวด

 ช่ือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ ท่ีกิจการจดัตั้ง ความเป็นเจา้ของ  ทุนชาํระแลว้  ราคาทุน เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 

   30 กนัยายน 31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 30 กนัยายน 

   2557 2556  2557 2556  2557 2556  2557 2556 

   (ร้อยละ)  (ล้านบาท) 

บริษทั ไทยสมาร์ทคาร์ด จาํกดั ใหบ้ริการบตัรเงินสด ไทย 72.64 72.64  1,600 1,600  1,151  1,151  -  - 

บริษทั สยามแมค็โคร โฮลด้ิง กิจกรรมลงทุน ไทย 49.00 49.00  1,066 1,066  55,490  55,490  840  - 

   (ประเทศไทย) จาํกดั                

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั ธุรกิจคา้ส่งแบบชาํระเงินสด ไทย 42.87 42.87  2,400 2,400  82,427  82,427  1,338  - 

   (มหาชน)    และบริการตนเอง               

รวม         198,381  198,351  3,723  1,146 
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    งบการเงนิเฉพาะกจิการ (ต่อ) 

  ประเทศ สดัส่วน      เงินปันผลรับสาํหรับงวด 

ช่ือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ ท่ีกิจการจดัตั้ง ความเป็นเจา้ของ  ทุนชาํระแลว้  ราคาทุน  เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 

   30 กนัยายน 31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  30 กนัยายน 

   2557 2556  2557 2556  2557  2556  2557  2556 

   (ร้อยละ)  (ล้านดอลลาร์สหรัฐ)  (ล้านบาท) 

บริษทัย่อยทางตรงในต่างประเทศ                

Lotus Distribution Investment กิจกรรมลงทุน British Virgin 100.00 100.00  116 116  3,857  3,857  -  - 

   Limited        Islands              

Albuera International Limited กิจกรรมลงทุน British Virgin 100.00 100.00  -* -*   -*   -*  -  - 

        Islands              

รวม         3,857  3,857  -  - 

รวมทั้งส้ิน         202,238  202,208  3,723  1,146 

   

  * ณ วันท่ี 30 กันยายน 2557 Albuera International Limited มีทุนชาํระแล้วจาํนวน 1 ดอลลาร์สหรัฐ และบริษัทลงทุนในหุ้นดังกล่าวเป็นจาํนวน 1 ดอลลาร์สหรัฐ 

 

 

 

 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายละเอียดบริษทัยอ่ยทางออ้มของบริษทั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 มีดงัน้ี  

 

ช่ือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ ประเทศท่ีกิจการจดัตั้ง สดัส่วนความเป็นเจา้ของ 

   30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

   2557 2556 

   (ร้อยละ) 

บริษทัย่อยทางอ้อมในประเทศ     

สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน ์ สถาบนัการศึกษา ไทย 99.99 99.99 

วิทยาลยัเทคโนโลยีปัญญาภิวฒัน ์ สถาบนัการศึกษา ไทย 99.99 99.99 

บริษทั สยามฟดู เซอร์วิส จาํกดั ธุรกิจการคา้ ไทย 97.88 97.88 

บริษทั สยามแมค็โคร โฮลด้ิง กิจกรรมลงทุน ไทย 50.99 50.99 

   (ประเทศไทย) จาํกดั     

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) ธุรกิจคา้ส่งแบบ ไทย 55.01 55.01 

       ชาํระเงินสดและ    

    บริการตนเอง    

บริษทัย่อยทางอ้อมในต่างประเทศ     

Successor Investments Limited กิจกรรมลงทุน   เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่ง 100.00 100.00 

     สาธารณรัฐประชาชนจีน      

Nanjing Zheng Yi Xin Trading  ธุรกิจการคา้ สาธารณรัฐประชาชนจีน 100.00 100.00 

    Co.,Ltd.     

Successor (China) Investments  กิจกรรมลงทุน   สาธารณรัฐประชาชนจีน 100.00 100.00 

    Limited     

Nanjing Tianqu Investment ธุรกิจการคา้   สาธารณรัฐประชาชนจีน 100.00 - 

   Management Co., Ltd.    การลงทุนและ    

    สถาบนัการศึกษา    

Nanjing Tech University  สถาบนัการศึกษา สาธารณรัฐประชาชนจีน 100.00 - 

   Pujing Institute     

บริษทั วีนาสยาม ฟู้ ด จาํกดั ธุรกิจการคา้ เวียดนาม 97.88 97.88 

 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 
 

การซ้ือ การจาํหน่าย และการโอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557

และ 2556 มีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม 

 2557  2556 

   การจาํหน่าย    การจาํหน่าย 

 การซ้ือและ  และการโอน  การซ้ือและ  และการโอน 

 การโอนเขา้  ออก - ราคา  การโอนเขา้  ออก - ราคา 

 - ราคาทุน  ตามบญัชีสุทธิ  - ราคาทุน  ตามบญัชีสุทธิ 

 (ล้านบาท) 

ท่ีดิน 1,264  -  1,084  - 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร        

   และส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า 3,350  56  1,704  79 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 2,706  16  1,481  9 

เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน 1,309  41  1,024  33 

สินทรัพยร์ะหวา่งการก่อสร้างและติดตั้ง 5,828  4,775  4,719  2,169 

อ่ืนๆ 759  17  335  4 

รวม 15,216  4,905  10,347  2,294 
 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2557  2556 

   การจาํหน่าย    การจาํหน่าย 

 การซ้ือและ  และการโอน  การซ้ือและ  และการโอน 

 การโอนเขา้  ออก - ราคา  การโอนเขา้  ออก - ราคา 

 - ราคาทุน  ตามบญัชีสุทธิ  - ราคาทุน  ตามบญัชีสุทธิ 

 (ล้านบาท) 

ท่ีดิน 55  -  826  - 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร        

   และส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า 2,381  34  1,583  76 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 936  8  906  3 

เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน 1,092  39  1,065  32 

สินทรัพยร์ะหวา่งการก่อสร้างและติดตั้ง 2,311  3,047  3,050  1,853 

อ่ืนๆ 697  10  318  4 

รวม 7,472  3,138  7,748  1,968 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี 

 

 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 มีดงัน้ี 

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2557  2556  2557  2556 

 (ล้านบาท) 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 581  344  257  55 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (15,323)  (15,379)  -  - 

สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ภาษเีงนิได้        

   รอการตดับัญชีสุทธิ (14,742)  (15,035)  257  55 

 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพย ์(หน้ีสิน) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 

กนัยายน 2557 และ 2556 มีดงัน้ี 

 

   งบการเงนิรวม 

   ณ วนัที่  บนัทึกเป็น  ณ วนัที่ 

   1 มกราคม (รายจ่าย)/รายได ้ 30 กนัยายน 

   2557  ในกาํไรขาดทุน  2557 

   (ล้านบาท) 

สินทรัพย์ (หน้ีสิน) ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        

ลกูหน้ีการคา้   4  -  4 

สินคา้คงเหลือ   156  15  171 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์   68  3  71 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน   (203)  203  - 

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน   281  15  296 

ผลขาดทุนทางภาษี   11  (11)  - 

ปรับปรุงมลูค่ายติุธรรมของสินทรัพย ์        

   ท่ีไดม้าจากการรวมธุรกิจ   (15,379)  56  (15,323) 

อ่ืนๆ   27  12  39 

รวม   (15,035)  293  (14,742) 

 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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   งบการเงนิรวม 

   ณ วนัที่  บนัทึกเป็น  ไดม้าจาก  ณ วนัที่ 

   1 มกราคม (รายจ่าย)/รายได ้ การรวม  30 กนัยายน 

   2556  ในกาํไรขาดทุน  ธุรกิจ  2556 

   (ล้านบาท) 

สินทรัพย์ (หน้ีสิน) ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี 

ลกูหน้ีการคา้   4  -  1  5 

สินคา้คงเหลือ   105  (3)  72  174 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์   25  (43)  52  34 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน   -  (233)  -  (233) 

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน   181  24  61  266 

ผลขาดทุนทางภาษี   41  (30)  -  11 

ปรับปรุงมลูค่ายติุธรรมของสินทรัพย ์          

   ท่ีไดม้าจากการรวมธุรกิจ   -  19  (15,417)  (15,398) 

อ่ืนๆ   13  48  13  74 

รวม   369  (218)  (15,218)  (15,067) 

 

     งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

     ณ วนัที ่ บนัทึกเป็น ณ วนัที่ 

     1 มกราคม (รายจ่าย)/รายได ้ 30 กนัยายน 

     2557  ในกาํไรขาดทุน  2557 

     (ล้านบาท) 

สินทรัพย์ (หน้ีสิน) ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี 

ลกูหน้ีการคา้     1  -  1 

สินคา้คงเหลือ     64  (11)  53 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์     24  -  24 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน     (202)  202  - 

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน     164  15  179 

อ่ืนๆ     4  (4)  - 

รวม     55  202  257 

 

 

 

 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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     งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

     ณ วนัที ่ บนัทึกเป็น ณ วนัที่ 

     1 มกราคม (รายจ่าย)/รายได ้ 30 กนัยายน 

     2556  ในกาํไรขาดทุน  2556 

     (ล้านบาท) 

สินทรัพย์ (หน้ีสิน) ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี 

ลกูหน้ีการคา้     1  -  1 

สินคา้คงเหลือ     100  (3)  97 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์     24  -  24 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน     -  (233)  (233) 

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน     141  16  157 

อ่ืนๆ     3  1  4 

รวม     269  (219)  50 

 

10  หนีสิ้นที่มภีาระดอกเบีย้ 

 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 หมายเหต ุ 2557  2556  2557  2556 

  (ล้านบาท) 

ส่วนที่หมนุเวียน         

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน         

   ตัว๋สญัญาใชเ้งิน - ไม่มีหลกัประกนั  5,585  5,060  -  2,000 

   หน้ีสินจากการทาํทรัสตรี์ซีท          

      - ไม่มีหลกัประกนั  47  106  -  - 

   เงินกูย้ืมระยะสั้น - มีหลกัประกนั  -  129,977  -  129,977 

   เงินกูย้ืมระยะสั้น - ไม่มีหลกัประกนั  31  -  -  - 

รวม  5,663  135,143  -  131,977 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย          

   - ไม่มีหลกัประกนั 5 -  -  2,328  2,359 

รวม  -  -  2,328  2,359 

         

 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 หมายเหต ุ 2557  2556  2557  2556 

  (ล้านบาท) 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึง         

   กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  54  28  -  - 

รวม  54  28  -  - 

รวมส่วนที่หมุนเวยีน  5,717  135,171  2,328  134,336 

         

ส่วนที่ไม่หมนุเวียน         

หุน้กู ้  130,000  50,000  130,000  50,000 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน         

   - มีหลกัประกนั  51,829  -  51,829  - 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน  470  165  -  - 

รวมส่วนที่ไม่หมุนเวยีน  182,299  50,165  181,829  50,000 

         

รวมทั้งส้ิน  188,016  185,336  184,157  184,336 

 

เงินกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

 

รายการเคล่ือนไหวในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และ 2556 มีดงัน้ี 

 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  2557  2556  2557  2556 

  (ล้านบาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  135,143  -  131,977  - 

เพ่ิมข้ึน  5,499  194,951  3,000  194,951 

ไดม้าจากการรวมธุรกิจ  -  2,104  -  - 

ลดลง  (134,979)  (13,027)  (134,977)  (13,050) 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง

 

        

    จากการแปลงค่าเงินกูย้ืมสกลุเงิน         

    ดอลลาร์สหรัฐคงเหลือเป็นเงินบาท  -  2,129  -  2,129 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน  5,663  186,157  -  184,030 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม    135,143    131,977 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หุ้นกู้ 

 

รายการเคล่ือนไหวในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และ 2556 มีดงัน้ี 

 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  2557  2556  2557  2556 

  (ล้านบาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  50,000  -  50,000  - 

เพ่ิมข้ึน  80,000  -  80,000  - 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน  130,000  -  130,000  - 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม    50,000    50,000 

 

หุ้นกู้คร้ังที่ 1/2557 

 

เม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม 2557 บริษทัไดอ้อกหุน้กูป้ระเภทไม่ดอ้ยสิทธิ มีหลกัประกนั และระบุช่ือผูถื้อเป็นจาํนวนเงิน

รวม 40,000 ลา้นบาท โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือนาํไปชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน โดยแบ่งเป็น 

 

- หุน้กูอ้าย ุ3 ปี จาํนวน 3,736 ลา้นบาท ชาํระคืนเงินตน้คร้ังเดียวทั้งจาํนวนในวนัท่ี 27 มีนาคม 2560 โดยมีอตัรา

ดอกเบ้ียคงท่ีเท่ากบัร้อยละ 3.70 ต่อปี  

 

- หุน้กูอ้าย ุ5 ปี จาํนวน 11,066 ลา้นบาท ชาํระคืนเงินตน้คร้ังเดียวทั้งจาํนวนในวนัท่ี 27 มีนาคม 2562 โดยมีอตัรา

ดอกเบ้ียคงท่ีเท่ากบัร้อยละ 4.30 ต่อปี  

 

- หุน้กูอ้าย ุ7 ปี จาํนวน 9,884 ลา้นบาท ชาํระคืนเงินตน้คร้ังเดียวทั้งจาํนวนในวนัท่ี 27 มีนาคม 2564 โดยมีอตัรา

ดอกเบ้ียคงท่ีเท่ากบัร้อยละ 4.85 ต่อปี  

 

- หุน้กูอ้ายุ 10 ปี จาํนวน 15,314 ลา้นบาท ชาํระคืนเงินตน้คร้ังเดียวทั้งจาํนวนในวนัท่ี 27 มีนาคม 2567 โดยมี

อตัราดอกเบ้ียคงท่ีเท่ากบัร้อยละ 5.14 ต่อปี  

 

หุน้กูด้งักล่าวไดรั้บการทบทวนอนัดบัเครดิตไวท่ี้ระดบั “A+(tha)” โดยบริษทั ฟิทช์ เรทต้ิงส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

เม่ือวนัท่ี 13 มีนาคม 2557 ทั้งน้ีบริษทัไดน้าํหุ้นกูด้งักล่าวไปข้ึนทะเบียนกบัสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยและ         

จดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้เม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม 2557 

 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หุ้นกู้คร้ังที่ 2/2557 

 

เม่ือวนัท่ี 22 สิงหาคม 2557 บริษทัไดอ้อกหุน้กูป้ระเภทไม่ดอ้ยสิทธิ มีหลกัประกนั และระบุช่ือผูถื้อเพ่ิมเป็นจาํนวน

เงินรวม 40,000 ลา้นบาท โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือนาํไปชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน โดยแบ่งเป็น 

 

- หุน้กูอ้าย ุ3 ปี จาํนวน 6,351 ลา้นบาท ชาํระคืนเงินตน้คร้ังเดียวทั้งจาํนวนในวนัท่ี 22 สิงหาคม 2560 โดยมีอตัรา

ดอกเบ้ียคงท่ีเท่ากบัร้อยละ 3.71 ต่อปี  

 

- หุน้กูอ้าย ุ5 ปี จาํนวน 9,478 ลา้นบาท ชาํระคืนเงินตน้คร้ังเดียวทั้งจาํนวนในวนัท่ี 22 สิงหาคม 2562 โดยมีอตัรา

ดอกเบ้ียคงท่ีเท่ากบัร้อยละ 4.25 ต่อปี  

 

- หุน้กูอ้าย ุ7 ปี จาํนวน 7,520 ลา้นบาท ชาํระคืนเงินตน้คร้ังเดียวทั้งจาํนวนในวนัท่ี 22 สิงหาคม 2564 โดยมีอตัรา

ดอกเบ้ียคงท่ีเท่ากบัร้อยละ 4.75 ต่อปี  

 

- หุน้กูอ้ายุ 10 ปี จาํนวน 16,651 ลา้นบาท ชาํระคืนเงินตน้คร้ังเดียวทั้งจาํนวนในวนัท่ี 22 สิงหาคม 2567 โดยมี

อตัราดอกเบ้ียคงท่ีเท่ากบัร้อยละ 5.05 ต่อปี  

 

หุน้กูด้งักล่าวไดรั้บการทบทวนอนัดบัเครดิตไวท่ี้ระดบั “A+(tha)” โดยบริษทั ฟิทช์ เรทต้ิงส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

เม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2557  ทั้งน้ีบริษทัไดน้าํหุ้นกูด้งักล่าวไปข้ึนทะเบียนกบัสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยและ        

จดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้เม่ือวนัท่ี 22 สิงหาคม 2557 

 

ทั้งน้ีบริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆ ท่ีกาํหนดไว ้เช่น บริษทัตอ้งรักษาอตัราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุน้

ตามงบการเงินรวมสาํหรับปีตลอดระยะเวลาของหุน้กู ้เป็นตน้ 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

 

รายการเคล่ือนไหวในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และ 2556 มีดงัน้ี 

 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  2557  2556  2557  2556 

  (ล้านบาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  -  -  -  - 

เพ่ิมข้ึน  93,347  -  93,347  - 

ลดลง  (41,518)  -  (41,518)  - 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน  51,829  -  51,829  - 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม    -    - 

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 บริษทัมีสญัญาเงินกูย้ืมระยะยาวประเภทมีหลกัประกนักบัสถาบนัการเงินในประเทศบาง

แห่ง โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

 

  วงเงินสินเช่ือ  อตัราดอกเบ้ีย   

สญัญาเงินกูย้ืม  ท่ีไดรั้บอนุมติั  ร้อยละต่อปี  กาํหนดการจ่ายชาํระคืน 

          

ฉบบัท่ี 1  81,900 ลา้นบาท  อตัราดอกเบ้ียลอยตวั  ทุกสามเดือน เป็นระยะเวลา 6 ปี  

       เงินกูย้ืมขั้นตํ่า (MLR)   

          และ BIBOR ปรับปรุง   

       ดว้ยอตัราดอกเบ้ีย   

       ตามท่ีตกลงกนั   

 

 

 

 

 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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บริษทัไดเ้บิกเงินกูย้ืมระยะยาวดงักล่าวขา้งตน้ เพ่ือนาํไปจ่ายชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินบางแห่ง 

 

ทั้งน้ีบริษทัตอ้งจาํนาํหุน้ทั้งหมดของบริษทั โอเอชที จาํกดั บริษทั สยามแม็คโคร โฮลด้ิง (ประเทศไทย) จาํกดั และ

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) เพ่ือเป็นหลกัประกนัในการกูย้ืมเงินระยะยาวดงักล่าว และบริษทัตอ้งปฏิบติั

ตามเง่ือนไขต่างๆ ท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญาเงินกูย้ืมระยะยาว เช่น บริษทัตอ้งรักษาอตัราส่วนความสามารถในการชาํระ

เงินตน้และดอกเบ้ียตลอดระยะเวลาของสญัญาเงินกูย้ืม เป็นตน้ 

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 มลูค่ายติุธรรมของหุน้ของบริษทั โอเอชที จาํกดั บริษทั สยามแมค็โคร โฮลด้ิง (ประเทศไทย)  

จาํกดั และบริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) มีจาํนวนเงินรวม 186,751 ลา้นบาท 

 

11 ข้อมูลทางการเงนิจาํแนกตามส่วนงาน 

  

ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานอา้งอิงจากรายงานภายในท่ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของ  

กลุ่มบริษทัไดส้อบทานอยา่งสมํ่าเสมอ เพ่ือประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงานและเพ่ือจดัสรรทรัพยากรใหส่้วนงาน

ดงักล่าว โดยแบ่งเป็นขอ้มลูเก่ียวกบัธุรกิจและขอ้มลูเก่ียวกบัภูมิศาสตร์ท่ีกลุ่มบริษทัดาํเนินงานอยู่ กลุ่มบริษทันาํเสนอ

ส่วนงานธุรกิจเป็นรูปแบบหลกัในการรายงาน 

 

ส่วนงานธุรกจิ 

 

กลุ่มบริษทัเสนอส่วนงานธุรกิจท่ีสาํคญัดงัน้ี 

 

ส่วนงานท่ี  1 :    ธุรกิจร้านสะดวกซ้ือ 

ส่วนงานท่ี  2 :    ธุรกิจคา้ส่งแบบชาํระเงินสดและบริการตนเอง 

ส่วนงานท่ี  3 :    ธุรกิจอ่ืนๆ 

 

สาํหรับส่วนงานธุรกิจอ่ืนๆ ส่วนใหญ่ประกอบดว้ย การบริการรับชาํระค่าสินคา้และบริการ โรงงานอาหารแช่แข็ง

และเบเกอร่ี รวมทั้งการจาํหน่ายอุปกรณ์สาํหรับธุรกิจคา้ปลีก 

 

 

 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ส่วนงานภูมิศาสตร์ 

 

ในการนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ รายไดต้ามส่วนงานแยกตามเขตภูมิศาสตร์โดย

กาํหนดจากสถานท่ีตั้งของลกูคา้  

 

กลุ่มบริษทัเสนอส่วนงานทางภูมิศาสตร์ท่ีสาํคญัดงัน้ี 

 

ส่วนงานท่ี  1 :    ประเทศไทย 

ส่วนงานท่ี  2 :    อ่ืนๆ 

 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

 57 

รายไดแ้ละผลการดาํเนินงานจาํแนกตามส่วนงานธุรกิจในงบการเงินรวมสาํหรับแต่ละงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และ 2556 มีดงัน้ี 
 

  ธุรกิจคา้ส่งแบบชาํระเงินสด    

 ธุรกิจร้านสะดวกซ้ือ และบริการตนเอง ธุรกิจอ่ืนๆ การตดัรายการระหวา่งกนั รวม 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 

 (ล้านบาท) 

งวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน           

รายไดจ้าํแนกตามส่วนงาน 52,518 50,109 33,744 31,088 6,350 5,053 (4,940) (3,899) 87,672 82,351 

กาํไรสาํหรับงวดก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 3,064 1,835 1,287 1,200 2,045 760 (3,084) (609) 3,312 3,186 
           

งวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน           

รายไดจ้าํแนกตามส่วนงาน 155,373 149,624 103,711 31,088 17,613 14,158 (13,921) (10,998) 262,776 183,872 

กาํไรสาํหรับงวดก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 7,693 8,724 4,050 1,200 4,251 1,626 (6,464) (1,237) 9,530 10,313 

 

สินทรัพยจ์าํแนกตามส่วนงานธุรกิจในงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 มีดงัน้ี 

 

  ธุรกิจคา้ส่งแบบชาํระเงินสด    

 

 

ธุรกิจร้านสะดวกซ้ือ และบริการตนเอง ธุรกิจอ่ืนๆ การตดัรายการระหวา่งกนั รวม 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 

 (ล้านบาท) 

สินทรัพยต์ามส่วนงานท่ีรายงาน 250,543 256,129 239,413 238,958 32,354 32,931 (221,950) (224,010) 300,360 304,008 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายไดแ้ละผลการดาํเนินงานจาํแนกตามส่วนงานทางภูมิศาสตร์ในงบการเงินรวมสาํหรับแต่ละงวดสามเดือนและ 

เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และ 2556 มีดงัน้ี 

 

      การตดัรายการ  

    ประเทศไทย อ่ืนๆ ระหวา่งกนั รวม 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 

   (ล้านบาท) 

งวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน         

รายไดจ้ากการขายสินคา้และการใหบ้ริการ         

   ใหก้บัลกูคา้ภายนอก 87,607 82,325 80  52 (15)  (26) 87,672 82,351 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวดก่อนค่าใชจ่้าย         

   ภาษีเงินได ้ 3,351 3,209 (39) (23) -  - 3,312 3,186 
         

งวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน         

รายไดจ้ากการขายสินคา้และการใหบ้ริการ         

   ใหก้บัลกูคา้ภายนอก 262,644 183,846 238 52  (106)  (26) 262,776 183,872 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวดก่อนค่าใชจ่้าย         

   ภาษีเงินได ้ 9,639 10,271 (109) 42 -  - 9,530 10,313 

 

12 ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 

 

การรับรู้ภาษีเงินไดข้ึ้นอยู่กบัการประมาณการท่ีดีท่ีสุดของฝ่ายบริหารเก่ียวกบัอตัราภาษีเงินไดป้ระจาํปีถวัเฉล่ีย    

ถ่วงนํ้าหนกัท่ีคาดไวส้าํหรับปีทางการเงินเตม็ปีท่ีใชก้บัรายไดก่้อนภาษีของงวดระหวา่งกาล  

  

13 กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานสาํหรับแต่ละงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และ 2556 คาํนวณจาก

กาํไรสําหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัและจาํนวนหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ในระหว่างงวด

ตามวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั ซ่ึงแสดงการคาํนวณไดด้งัน้ี 
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งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

 2557  2556  2557  2556 

 (ล้านบาท/ล้านหุ้น) 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน        

กาํไรสําหรับงวดที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทั    2,688  2,585  2,872  1,636 

จาํนวนหุ้นสามญัที่มอียู่ในระหว่างงวด        

   ตามวธีิถัวเฉลีย่ถ่วงนํา้หนัก 8,983  8,983  8,983  8,983 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 0.30  0.29  0.32  0.18 

    

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน        

กาํไรสําหรับงวดที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทั    7,638  8,420  7,079  7,384 

จาํนวนหุ้นสามญัที่มอียู่ในระหว่างงวด        

   ตามวธีิถัวเฉลีย่ถ่วงนํา้หนัก 8,983  8,983  8,983  8,983 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 0.85  0.94  0.79  0.82 

 

14 เงนิปันผล 

 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีของบริษทัเม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2557 ผูถื้อหุน้ของบริษทัไดอ้นุมติัการจดัสรรร

กาํไรท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัสาํหรับปี 2556 เป็นเงินปันผล ในอตัราหุน้ละ 0.90 บาท สาํหรับผูถื้อหุน้สามญั

จาํนวน 8,983,101,348 หุน้ เป็นจาํนวนเงินรวม 8,085 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหก้บัผูถื้อหุน้ของบริษทัแลว้

เม่ือวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2557 

 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีของบริษทัเม่ือวนัท่ี_25 เมษายน 2556_ผูถื้อหุน้ของบริษทัไดอ้นุมติัการจดัสรร

กาํไรท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัสาํหรับปี_2555_เป็นเงินปันผล ในอตัราหุน้ละ 0.90 บาท สาํหรับผูถื้อหุน้สามญั

จาํนวน 8,983,101,348 หุน้ เป็นจาํนวนเงินรวม 8,085 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหก้บัผูถื้อหุน้ของบริษทัแลว้

เม่ือวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2556 
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15 ข้อมูลงบกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เตมิ 

 

 รายละเอียดท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีจ่ายชาํระเป็นเงินสดในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 

และ 2556 มีดงัน้ี 

 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 หมายเหต ุ

 

2557  2556  2557  2556 

 (ล้านบาท) 

เพ่ิมข้ึนในระหวา่งงวด    8 15,216  10,347  7,472  7,748 

หัก -  การเปล่ียนแปลงในเจา้หน้ี  (199)  (2)  362  (121) 

      -  สินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาเช่า         

             การเงิน  (361)  (89)  -  - 

      -    โอนจากสินทรัพยร์ะหวา่ง         

             การก่อสร้างและติดตั้ง  (4,775)  (2,158)  (3,047)  (1,853) 

ซ้ือมาและจ่ายชําระเป็นเงนิสด  9,881  8,098  4,787  5,774 

 

16 ภาระผูกพนัที่มกีบับุคคลหรือกจิการที่ไม่เกีย่วข้องกนั 

 

ภาระผกูพนัสําหรับรายจ่ายฝ่ายทุน 

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2557  2556  2557  2556 

 (ล้านบาท) 

สญัญาท่ียงัไม่ไดรั้บรู้ (ตน้ทุนงานก่อสร้างโรงงาน        

    แห่งใหม่  ตน้ทุนการติดตั้งเคร่ืองจกัรและ        

    ตน้ทุนการพฒันาระบบคอมพิวเตอร์) 2,243  2,279  -  - 

 รวม 2,243  2,279  -  - 
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ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าดาํเนินงานที่ไม่สามารถยกเลิกได้ 

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2557  2556  2557  2556 

 (ล้านบาท) 

ภายในระยะเวลาหน่ึงปี 5,728  5,438  5,374  5,124 

ภายหลงัจากหน่ึงปี แต่ไม่เกินหา้ปี 10,184  10,331  9,064  9,248 

ภายหลงัจากหา้ปี 2,665  1,622  -  - 

รวม 18,577  17,391  14,438  14,372 

 

กลุ่มบริษทัมีสญัญาเช่าหลายฉบบั ซ่ึงครอบคลุมการเช่าท่ีดิน อาคาร ยานพาหนะ และสินทรัพยอ่ื์นๆ เป็นระยะเวลา   

1 ปี ถึง 30 ปี ซ่ึงจะส้ินสุดในระหวา่งปี 2557 ถึงปี 2588 

 

ภาระผกูพนัอื่นๆ 

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2557  2556  2557  2556 

 (ล้านบาท) 

เลตเตอร์ออฟเครดิตท่ียงัไม่ไดใ้ชส้าํหรับ        

   ซ้ือสินคา้และวสัดุส้ินเปลือง 295  472  -  - 

รวม 295  472  -  - 

 

หนังสือคํ้าประกนั 

  

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน  2557 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัภายใตห้นงัสือคํ้าประกนักบัสถาบนัการเงินบางแห่ง ซ่ึงส่วนใหญ่

เป็นการคํ้าประกนัการใชส้าธารณูปโภค สัญญาเช่า และการคํ้าประกนัอ่ืนๆ เป็นจาํนวนเงินรวม 935 ลา้นบาท และ 

0.3 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (31 ธันวาคม 2556: 838 ล้านบาท และ 0.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) 
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สัญญาที่สําคัญ 

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 กลุ่มบริษทัมีสญัญาท่ีสาํคญัดงัน้ี 

 

(ก) บริษทัไดท้าํสัญญา Area license ฉบบัหน่ึงกบั 7-Eleven, Inc. ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศสหรัฐอเมริกา 

เพ่ือไดม้าซ่ึงสิทธิในการใชร้ะบบและเคร่ืองหมายการคา้ของ 7-Eleven, Inc. ในการดาํเนินธุรกิจร้านสะดวกซ้ือ 

หรือให้สิทธิแก่ผูค้า้ปลีกรายอ่ืนในการดาํเนินธุรกิจดงักล่าวในประเทศไทย บริษทัยงัไดรั้บการบริการต่างๆ  

เก่ียวกบัการฝึกอบรมและความช่วยเหลือทางเทคนิคจาก 7-Eleven, Inc. และเพ่ือเป็นการตอบแทนสิทธิและ

การบริการต่างๆ ท่ีไดรั้บดงักล่าว บริษทัมีภาระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายค่าลิขสิทธ์ิใหก้บั 7-Eleven, Inc. ซ่ึงคาํนวณจาก

อตัราร้อยละของยอดขายรวมของร้านสะดวกซ้ือ 7-Eleven ในประเทศไทย   

 

(ข) บริษทัมีสญัญาจา้งดาํเนินการบริหารธุรกิจหลายฉบบักบับริษทัในประเทศบางแห่ง เพ่ือใหสิ้ทธิในการดาํเนิน

ธุรกิจร้านสะดวกซ้ือ 7-Eleven ภายใตเ้ง่ือนไขของสญัญา บริษทัมีภาระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายค่าบริหารธุรกิจใหก้บั

ผูรั้บสิทธิเหล่านั้น ซ่ึงคาํนวณจากอตัราร้อยละของกาํไรขั้นตน้จากการดาํเนินธุรกิจร้านสะดวกซ้ือดงักล่าว  

โดยท่ีบริษทัมีสิทธิท่ีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแรกเขา้ และค่าลิขสิทธ์ิจากการให้สิทธิในการดาํเนินธุรกิจ     

ร้านสะดวกซ้ือ 7-Eleven  จากผูรั้บสิทธิ และผูรั้บสิทธิดงักล่าวไม่สามารถเรียกคืนค่าธรรมเนียมแรกเขา้ และ

ค่าลิขสิทธ์ิดงักล่าวไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  ค่าธรรมเนียมแรกเขา้น้ีไดร้วมเงินประกนัการปฏิบติัตามสัญญาของ

ผูรั้บสิทธิและค่าความเสียหาย  และ/หรือ หน้ีสินอ่ืนๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนเน่ืองจากการบริหารธุรกิจของผูรั้บสิทธิ   

ในการน้ี บริษทัจะจ่ายดอกเบ้ียสาํหรับเงินประกนัน้ีโดยคิดดอกเบ้ียในอตัราเงินฝากประจาํของสถาบนัการเงิน

ในประเทศแห่งหน่ึง และจะคืนเงินประกนัดงักล่าวใหก้บัผูรั้บสิทธิเม่ือส้ินสุดสญัญา 

 

(ค) บริษทัมีสัญญาใหสิ้ทธิในอาณาเขตหลายฉบบัเพ่ือใหสิ้ทธิในการประกอบธุรกิจร้านสะดวกซ้ือ 7-Eleven และ  

ใหสิ้ทธิแก่ผูรั้บสิทธิในอาณาเขตในการดาํเนินธุรกิจดงักล่าว ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาดงักล่าว บริษทัจะให้

ความช่วยเหลือทางดา้นเทคนิคและบริการท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ กบัผูรั้บสิทธิในอาณาเขต ในการน้ี บริษทัจะไดรั้บ

ค่าลิขสิทธ์ิจากผูรั้บสิทธิในอาณาเขตดงักล่าวในอตัราร้อยละของยอดขายรวมของร้านสะดวกซ้ือ 7-Eleven       

ในอาณาเขตท่ีไดรั้บสิทธิดาํเนินธุรกิจ 

 

(ง) บริษทัยอ่ยในประเทศแห่งหน่ึง (บริษทั โกซอฟท ์(ประเทศไทย) จาํกดั)  มีสัญญาบริการหลายฉบบักบับริษทั

ในประเทศบางแห่ง (รวมเรียกวา่ “คู่สญัญา”) โดยคู่สัญญาจะดาํเนินการติดตั้งระบบงาน  และพฒันาระบบงาน

ตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา ภายใตเ้ง่ือนไขของสญัญา บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าบริการใหก้บัคู่สัญญา

ตามจาํนวนเงินท่ีระบุไวใ้นสัญญา  สัญญาเหล่าน้ีมีอายุระหว่าง 91 วนั ถึง 18 เดือน โดยมีระยะเวลาเร่ิมตน้และ

ส้ินสุดสญัญาแตกต่างกนัจนถึงเดือนพฤศจิกายน 2558 
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(จ) บริษทัย่อยในประเทศแห่งหน่ึง  (บริษทั  เคาน์เตอร์เซอร์วิส จาํกดั)  มีสัญญาบริการหลายฉบบักบัหน่วยงาน

ราชการและรัฐวิสาหกิจบางแห่ง (เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้) และบริษทัในประเทศบางแห่ง         

(เช่น ค่าเช่าซ้ือ ค่าเบ้ียประกนัชีวิต เป็นตน้) ภายใตข้อ้ตกลงของสัญญา บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้ง

ดาํเนินการเป็นตัวแทนรับชําระเงินค่าสินค้าและค่าบริการจากผูบ้ริโภคในนามของหน่วยงานราชการ 

รัฐวิสาหกิจและบริษทัในประเทศดงักล่าว และนาํส่งเงินไปยงัหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและบริษทัใน

ประเทศเหล่านั้น ทั้งน้ีบริษทัย่อยสามารถเรียกเก็บค่าบริการจากผูบ้ริโภคหรือบริษทัในประเทศเหล่านั้นตาม

จาํนวนเงินท่ีระบุไวใ้นสญัญา  สญัญาเหล่าน้ีมีอายรุะหวา่ง 1 ปี ถึง 5 ปี โดยมีระยะเวลาส้ินสุดแตกต่างกนัจนถึง

เดือนพฤศจิกายน 2560 ทั้งน้ีหากคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมีความประสงคท่ี์จะขอเลิกสัญญาน้ี คู่สัญญาฝ่ายนั้น

จะตอ้งทาํหนงัสือแจง้ใหคู้่สัญญาอีกฝ่ายทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่าระยะเวลาตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นสัญญาก่อนวนั

ส้ินสุดสญัญา 

 

(ฉ) บริษทัย่อยในประเทศแห่งหน่ึง (บริษทั เคาน์เตอร์เซอร์วิส จาํกดั) มีสัญญาบริการหลายฉบบักบับุคคลและ

บริษทัในประเทศบางแห่ง (รวมเรียกว่า “คู่สัญญา”) ภายใตข้อ้ตกลงของสัญญา คู่สัญญาจะดาํเนินการเป็น

ตวัแทนรับชาํระเงินค่าสินคา้และค่าบริการจากลกูคา้ตามรายการท่ีระบุไวใ้นสัญญา ซ่ึงบริษทัย่อยมีภาระผกูพนั

ท่ีจะตอ้งจ่ายค่าบริการใหก้บัคู่สญัญาตามจาํนวนเงินท่ีระบุไวใ้นสญัญา สญัญาเหล่าน้ีมีอายุระหว่าง 1 ปี ถึง 5 ปี 

โดยมีระยะเวลาส้ินสุดแตกต่างกนัจนถึงเดือนธันวาคม 2560 ทั้งน้ีหากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่มีความ

ประสงคท่ี์จะต่ออายุสัญญา คู่สัญญาฝ่ายนั้นจะตอ้งทาํหนงัสือแจง้ยกเลิกสัญญาล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษร

ใหแ้ก่อีกฝ่ายหน่ึงทราบเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั ก่อนวนัส้ินสุดสญัญา 

 

(ช) บริษทัย่อยในประเทศแห่งหน่ึง (บริษทั ซีพี รีเทลลิงค ์จาํกดั)  มีสัญญาบริหารจดัการงานซ่อมแซมและบาํรุง   

รักษาหลายฉบบักบับริษทัในประเทศบางแห่ง (รวมเรียกว่า “คู่สัญญา”) โดยคู่สัญญาจะดาํเนินการติดตั้งและ

ซ่อมแซมและบาํรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบสาธารณูปโภค เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า

และอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใชใ้นการดาํเนินงานในร้านคา้ปลีก ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญา บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัท่ี

จะตอ้งจ่ายค่าบริการใหก้บัคู่สญัญาตามจาํนวนเงินท่ีระบุไวใ้นสัญญา สัญญาเหล่าน้ีมีกาํหนดระยะเวลา 1 ปี และ

จะต่ออายอุอกไปอีกคราวละ 1 ปี ทั้งน้ีหากคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่มีความประสงคท่ี์จะต่ออายุสัญญา คู่สัญญา

ฝ่ายนั้นตอ้งทาํหนงัสือแจง้ใหคู้่สญัญาอีกฝ่ายทราบล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั ก่อนวนัส้ินสุดสญัญา 
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