
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

บริษัท ซีพ ีออลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
 

งบการเงินระหวา่งกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 

และ 
รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 
เสนอ  คณะกรรมกำรบริษทั ซีพ ีออลล์ จ ำกดั (มหำชน) 
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556              
งบก าไรขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะ
กิจการส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม
และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (ขอ้มูลทางการเงินระหว่าง
กาล) ของบริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และของเฉพาะบริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) ตามล าดบั ซ่ึง
ผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่าง
กาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  
 

ขอบเขตการสอบทาน 
 

ยกเวน้เร่ืองท่ีกล่าวไวใ้นวรรคถดัไป ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทานรหสั 2410 “การสอบทาน
ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการ
สอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะ
พบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมด ซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
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เกณฑ์ในการให้ข้อสรุปอย่างมีเง่ือนไข 
 

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 4 ขา้พเจา้ไม่สามารถสอบทานเร่ืองต่างๆ เน่ืองจากขอ้จ ากดั
ตามสถานการณ์ดงัน้ี 
 
(ก)  ขา้พเจา้ไม่ไดส้อบทานงบการเงินระหวา่งกาลของบริษทัยอ่ยใหม่ 3 แห่ง ซ่ึงไดร้วมไวใ้นการจดัท างบการเงินระหว่าง

กาลรวมส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 งบการเงินระหว่างกาลของบริษทัย่อย
เหล่านั้นซ่ึงยงัไม่ไดส้อบทานโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัย่อยมียอดรวมสินทรัพย์ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 เป็น
จ านวนเงินรวม 30,033 ลา้นบาท  

 
(ข)  ขา้พเจา้ไม่สามารถสอบทานการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าท่ีระบุไดแ้ละหน้ีสินท่ีรับมาจากการ        

ซ้ือธุรกิจของบริษทัยอ่ยใหม่ 3 แห่ง  เน่ืองจาก ณ วนัท่ีรายงาน ผูป้ระเมินราคาอิสระท่ีบริษทัว่าจา้งก าลงัอยู่ในระหว่าง
การประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าท่ีระบุไดแ้ละหน้ีสินท่ีรับมา และปันส่วนมูลค่ายุติธรรมของรายการ          
ณ วนัท่ีซ้ือ อย่างไรก็ตาม บริษทัไดป้ระมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะใกลเ้คียงกบัมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจาก
การซ้ือธุรกิจคร้ังน้ี โดยพิจารณาจากขอ้มูลในรายงานของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระแห่งหน่ึง รวมทั้งพิจารณาถึง
ปัจจยัต่างๆ ท่ีอาจจะกระทบต่อขอ้มลูดงักล่าว และบนัทึกผลต่างระหวา่งราคาซ้ือกบัมลูค่าของส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจาก
การซ้ือธุรกิจดงักล่าวไวใ้นบญัชี “ค่าความนิยม” เป็นจ านวนเงิน 126,387 ลา้นบาท 

 
หากขา้พเจา้สามารถสอบทานงบการเงินระหว่างกาลของบริษทัย่อยทั้ง 3 แห่งดงักล่าว และมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทน   
ที่ไดร้ับจากการซ้ือธุรกิจดงักล่าวได ้ขา้พเจา้อาจพบหลกัฐานที่แสดงว่าอาจจ าเป็นตอ้งมีรายการปรับปรุงต่อขอ้มูล          
ทางการเงินระหวา่งกาลรวมดงักล่าว 
 
ข้อสรุปอย่างมีเง่ือนไข 
 
ยกเวน้ผลของรายการปรับปรุงท่ีอาจเกิดข้ึนต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลรวม ซ่ึงขา้พเจา้อาจพบหากขา้พเจา้สามารถ
สอบทานเร่ืองต่างๆ ตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นวรรค “เกณฑใ์นการใหข้อ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไข” ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือ
ว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล        
ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
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ข้อมลูและเหตกุารณ์ท่ีเน้น 
 
ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 3 ซ่ึงไดอ้ธิบายถึงผลกระทบต่อบริษทัและบริษทัย่อย
จากการน านโยบายการบญัชีใหม่มาถือปฏิบติัเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556 งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะ
การเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ท่ีน ามาแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินรวมและ        
งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี และส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ซ่ึงตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน และได้
แสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2556 และหลงัจากปรับปรุงรายการตามท่ีไดอ้ธิบาย
ไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 3 ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบรายการปรับปรุงแลว้และเห็นวา่มีความเหมาะสม
และไดป้รับปรุงโดยถูกตอ้งแลว้  นอกจากน้ี งบก าไรขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2555 
และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้รวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้เฉพาะกิจการ และ          
งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2555 ท่ีน ามาแสดง
เป็นขอ้มลูเปรียบเทียบสอบทานโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน โดยใหข้อ้สรุปอย่างไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 3 สิงหาคม 2555 
และไดป้รับปรุงรายการตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 3 แลว้ ขา้พเจา้ไดส้อบทาน
รายการปรับปรุงและไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่รายการปรับปรุงดงักล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ไดป้รับปรุงโดยถกูตอ้ง 
 
 
 
 
(นายเจริญ ผูส้มัฤทธ์ิเลิศ) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 4068 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
6 สิงหาคม 2556



บริษัท ซีพี ออลล์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

สินทรัพย์ หมายเหตุ 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

2556 2555 2556 2555
(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ปรับปรุงใหม)่ (ไม่ไดต้รวจสอบ) (ปรับปรุงใหม)่

สินทรัพย์หมุนเวียน 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 32,065,814 23,084,976 25,638,025 19,367,986 
เงินลงทนุชัว่คราว 3,648,489 11,970,669 - 8,326,526 
ลูกหน้ีการคา้  5, 6 739,814 541,204 129,822 100,797 
ลูกหน้ีอ่ืน 5, 7 1,582,873 1,347,565 1,345,488 1,683,085 
สินคา้คงเหลือ  5 16,553,733 9,148,331 7,996,096 8,286,271 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 5 6,004,522 2,761,475 4,417,003 2,533,246 
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 60,595,245 48,854,220 39,526,434 40,297,911 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 8 - - 144,165,716 6,523,829 
เงินลงทนุในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 24,000 24,000 24,000 24,000 
เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 101,112 2,191,111 100,700 2,190,700 
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 5 - - 1,210,000 360,000 
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 112,866 - - -
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  5, 9 38,506,756 18,094,249 15,766,769 13,710,637 
ค่าความนิยม 4 126,691,747 137,248         - -
สิทธิการเช่า 892,776 325,357 347,247 325,357 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 3,985,490 896,132 581,589 583,398 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 3, 10 567,843 369,208 279,780 268,894 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน  5 1,475,086 1,276,148 1,668,823 1,564,499 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 172,357,676 23,313,453 164,144,624 25,551,314 

รวมสินทรัพย์ 232,952,921 72,167,673 203,671,058 65,849,225 

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ซีพี ออลล์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

2556 2555 2556 2555
(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ปรับปรุงใหม)่ (ไม่ไดต้รวจสอบ) (ปรับปรุงใหม)่

หนีสิ้นหมุนเวียน
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 11 143,332,789     - 141,228,455 -
เจา้หน้ีการคา้ 5, 12 45,337,364       32,579,807    25,039,241 25,739,822 
เจา้หน้ีอ่ืน 4, 5 4,385,373         1,775,277      8,489,789 7,990,552 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 1,471,469         1,205,160      951,094 1,123,953 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 5,718,263 5,464,457      3,472,343 4,402,338 
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 200,245,258 41,024,701 179,180,922 39,256,665 

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 92,180  - - -
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 1,357,178 954,916 763,420 704,187 
เงินประกนัคา้งจ่าย 3,011,469 2,832,455 2,892,071 2,716,031 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 34,475 301 - -
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 4,495,302 3,787,672 3,655,491 3,420,218 

รวมหนีสิ้น 204,740,560 44,812,373 182,836,413 42,676,883 

(พันบาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ซีพี ออลล์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) หมายเหตุ 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

2556 2555 2556 2555
(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ปรับปรุงใหม)่ (ไม่ไดต้รวจสอบ) (ปรับปรุงใหม)่

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 13,795,160 16,045,000 9,267,227 11,604,924 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (2,178,565) (511,849) - -
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทั 23,184,013 27,100,569 20,834,645 23,172,342 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 5,028,348 254,731 - -
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 28,212,361 27,355,300 20,834,645 23,172,342 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 232,952,921 72,167,673 203,671,058 65,849,225 

(พันบาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ซีพี ออลล์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบก ำไรขำดทุน (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555
(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

รายได้ 5
รายไดจ้ากการขายสินคา้และการใหบ้ริการ 51,081,934 45,615,209 50,021,957 44,725,287 
ดอกเบ้ียรับ 151,900 181,417 103,881 136,088 
เงินปันผลรับ 411 13 578,889 460,498 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ -                -                   -                 5,117 
ก าไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม
   ของเงินลงทนุ 4 71,702       -                   -                 -                   
รายไดอ่ื้น 2,326,848 1,934,688 2,443,960 2,041,237 
รวมรำยได้ 53,632,795 47,731,327 53,148,687 47,368,227 

ค่าใช้จ่าย 5
ตน้ทนุขายสินคา้และตน้ทนุการใหบ้ริการ 37,655,206 33,724,856 36,913,966 33,359,128 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 10,551,328 8,930,606 10,636,734 8,913,772 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 2,072,594 1,721,453 2,107,215 1,745,627 
ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ 34,449 28,559 67,134       -                   
ตน้ทนุทางการเงิน 127,413     10 127,397     -                   
รวมค่ำใช้จ่ำย 50,440,990 44,405,484 49,852,446 44,018,527 

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ 3,191,805 3,325,843 3,296,241 3,349,700 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 3, 14 534,474 720,255 467,164 646,471 
ก ำไรส ำหรับงวด 2,657,331 2,605,588 2,829,077 2,703,229 

กำรแบ่งปันก ำไร
   ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั 2,649,212 2,601,718 2,829,077 2,703,229 
   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 8,119 3,870 -                 -                   
ก ำไรส ำหรับงวด 2,657,331 2,605,588 2,829,077 2,703,229 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน (บาท) 15 0.29 0.29 0.31 0.30 

วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

(พันบาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ซีพี ออลล์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2556 2555 2556 2555
(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

ก ำไรส ำหรับงวด 2,657,331  2,605,588     2,829,077  2,703,229     

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 283,823     136,708        -                 -                   
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส ำหรับงวด 283,823     136,708        -                 -                   
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 2,941,154  2,742,296     2,829,077  2,703,229     

กำรแบ่งปันก ำไรเบ็ดเสร็จรวม

   ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั 2,933,035  2,738,426     2,829,077  2,703,229     
   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 8,119         3,870            -             -               
ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 2,941,154  2,742,296     2,829,077  2,703,229     

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

(พันบาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ซีพี ออลล์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบก ำไรขำดทุน (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555
(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

รายได้ 5
รายไดจ้ากการขายสินคา้และการใหบ้ริการ 101,521,048 88,629,672 99,514,999 86,889,074 
ดอกเบ้ียรับ 356,303 341,375 270,790 271,742 
เงินปันผลรับ 430 26 578,889 460,498 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ -                 -                 -                  10,652          
ก าไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม
   ของเงินลงทนุ 4 71,702        -                 -                  -                   
รายไดอ่ื้น 4,585,251 3,427,178 4,822,593 3,636,107 
รวมรำยได้ 106,534,734 92,398,251 105,187,271 91,268,073 

ค่าใช้จ่าย 5
ตน้ทนุขายสินคา้และตน้ทนุการใหบ้ริการ 75,044,083 65,691,104 73,769,936 64,927,312 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 20,287,572 16,427,467 20,395,061 16,436,133 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 3,917,874 3,391,661 3,943,670 3,406,798 
ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ 31,394 21,035 61,895         -                   
ตน้ทนุทางการเงิน 127,426 11 127,397       -                   
รวมค่ำใช้จ่ำย 99,408,349 85,531,278 98,297,959 84,770,243 

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ 7,126,385 6,866,973 6,889,312 6,497,830 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 3, 14 1,275,724 1,504,708 1,142,218 1,345,084 
ก ำไรส ำหรับงวด 5,850,661 5,362,265 5,747,094 5,152,746 

กำรแบ่งปันก ำไร
   ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั 5,834,951 5,358,558 5,747,094 5,152,746 
   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 15,710 3,707 -                  -                   
ก ำไรส ำหรับงวด 5,850,661 5,362,265 5,747,094 5,152,746 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน (บาท) 15 0.65 0.60 0.64 0.57 

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ซีพี ออลล์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2556 2555 2556 2555
(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

ก ำไรส ำหรับงวด 5,850,661   5,362,265   5,747,094    5,152,746     

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 94,475        13,978        - -
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส ำหรับงวด 94,475        13,978        -                  -                   
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 5,945,136   5,376,243   5,747,094    5,152,746     

กำรแบ่งปันก ำไรเบ็ดเสร็จรวม

   ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั 5,929,426   5,372,536   5,747,094    5,152,746     
   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 15,710        3,707          -              -               
ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 5,945,136   5,376,243   5,747,094    5,152,746     

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

(พันบาท)

งบกำรเงนิรวม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั ซีพ ี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 วนัที่ 1 มกรำคม 2556
   - ตำมที่รำยงำนในงวดก่อน 8,983,101    1,684,317   900,000    15,688,197  (511,849)      -                     (511,849)      26,743,766  242,326       26,986,092     
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 3 -                  -                 -               356,803       -                   -                     -                   356,803       12,405         369,208          
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2556 - ปรับปรุงใหม่     8,983,101    1,684,317     900,000    16,045,000       (511,849)                       -        (511,849)    27,100,569         254,731       27,355,300 

รำยกำรกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น
   การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น
      เงินปันผล 16 -                  -                 -               (8,084,791)   -                   -                     -                   (8,084,791)   (3)                 (8,084,794)      
   รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -                  -                 -               (8,084,791)   -                   -                     -                   (8,084,791)   (3)                 (8,084,794)      
   การเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียของบริษัทย่อย
      การไดม้าซ่ึงส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม
         โดยอ านาจควบคุมไม่เปล่ียนแปลง -                  -                 -               -                  -                   (1,761,191)     (1,761,191)   (1,761,191)   -                   (1,761,191)      
      การไดม้าซ่ึงส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม
         โดยอ านาจควบคุมเปล่ียนแปลง -                  -                 -               -                  -                   -                     -                   -                   4,757,910    4,757,910       
   รวมการเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียของบริษัทย่อย -                  -                 -               -                  -                   (1,761,191)     (1,761,191)   (1,761,191)   4,757,910    2,996,719       
รวมรำยกำรกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น -                  -                 -               (8,084,791)   -                   (1,761,191)     (1,761,191)   (9,845,982)   4,757,907    (5,088,075)      
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด
   ก  าไร -                  -                 -               5,834,951    -                   -                     -                   5,834,951    15,710         5,850,661       
   ก  าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -                  -                 -               -                  94,475         -                     94,475          94,475         -                   94,475            
รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด -                  -                 -               5,834,951    94,475         -                     94,475          5,929,426    15,710         5,945,136       

8,983,101    1,684,317   900,000    13,795,160  (417,374)      (1,761,191)     (2,178,565)   23,184,013  5,028,348    28,212,361     

งบกำรเงินรวม (ปรับปรุงใหม่)
ก าไรสะสม

รวมส่วนของ

(พันบาท)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2556

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2556

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั ซีพ ีออลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอ่ืน

ส่วนของ
ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกิน ทุนส ารอง ก าไรสะสม ผลต่างจาก รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย
ท่ีออกและ มูลคา่ ตาม ยงัไม่ได้ การแปลงคา่ ผูถื้อหุ้น ท่ีไม่มีอ  านาจ รวมส่วนของ

หมายเหต ุ ช าระแลว้ หุ้นสามญั กฎหมาย จดัสรร งบการเงิน ของบริษทั ควบคุม ผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2555
   - ตำมที่รำยงำนในงวดก่อน       4,493,148      1,684,317        450,000     15,224,549                (361,409)     21,490,605         208,249 21,698,854   
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 3 -                    -                   -                  331,299        -                           331,299        20,470         351,769        
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2555 - ปรับปรุงใหม่ 4,493,148     1,684,317     450,000      15,555,848   (361,409)              21,821,904   228,719       22,050,623   

รำยกำรกบัผู้ถอืหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถอืหุ้น
   การจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น
   เพ่ิมหุ้นสามญั 4,489,953     -                   -                  -                    -                           4,489,953     -                   4,489,953     
   เงินปันผลและหุ้นปันผล 16 -                    -                   -                  (10,109,583)  -                           (10,109,583)  (2)                 (10,109,585)  
รวมรำยกำรกบัผู้ถอืหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถอืหุ้น 4,489,953     -                   -                  (10,109,583)  -                           (5,619,630)    (2)                 (5,619,632)    

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด
     ก  าไร -                    -                   -                  5,358,558     -                           5,358,558     3,707           5,362,265     
     ก  าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -                    -                   -                  -                    13,978                  13,978          -                   13,978          
รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด -                    -                   -                  5,358,558     13,978                  5,372,536     3,707           5,376,243     

จดัสรรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย -                    -                   450,000      (450,000)       -                           -                    -                   -                    
8,983,101     1,684,317     900,000      10,354,823   (347,431)              21,574,810   232,424       21,807,234   

งบกำรเงินรวม (ปรับปรุงใหม่)

ก าไรสะสม ของส่วนของผูถื้อหุ้น

(พันบาท)

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 30 มถุินำยน 2555

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2555

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั ซีพ ีออลล์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุ้นท่ีออก ส่วนเกินมูลคา่ ทุนส ารอง ก าไรสะสม รวมส่วนของ
หมายเหตุ และช าระแลว้ หุ้นสามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกรำคม 2556 - ตำมทีร่ำยงำนในงวดก่อน 8,983,101            1,684,317         900,000             11,336,030        22,903,448        

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 3 - - - 268,894             268,894             
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกรำคม 2556 - ปรับปรุงใหม่ 8,983,101            1,684,317         900,000             11,604,924        23,172,342        

รำยกำรกบัผู้ถอืหุ้นทีบั่นทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถอืหุ้น

   การจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

   เงินปันผล 16 - - - (8,084,791)         (8,084,791)        

รวมรำยกำรกบัผู้ถอืหุ้นทีบั่นทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถอืหุ้น -                          -                       -                         (8,084,791)         (8,084,791)        

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด

   ก  าไร - - - 5,747,094          5,747,094          
   ก  าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน - - - - -                        
รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด - - - 5,747,094          5,747,094          

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 มิถุนำยน 2556 8,983,101            1,684,317         900,000             9,267,227          20,834,645        

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร (ปรับปรุงใหม่)

ก าไรสะสม

(พันบาท)

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2556

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
 13



บริษทั ซีพ ีออลล์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุ้นท่ีออก ส่วนเกินมูลคา่ ทุนส ารอง ก าไรสะสม รวมส่วนของ
หมายเหตุ และช าระแลว้ หุ้นสามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกรำคม 2555 - ตำมทีร่ำยงำนในงวดก่อน             4,493,148           1,684,317              450,000         11,913,609         18,541,074 

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 3 - - - 236,320                          236,320 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกรำคม 2555 - ปรับปรุงใหม่ 4,493,148            1,684,317          450,000             12,149,929        18,777,394        

รำยกำรกบัผู้ถอืหุ้นทีบั่นทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถอืหุ้น

   การจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

   เพ่ิมหุ้นสามญั 4,489,953            - - -           4,489,953 

   เงินปันผลและหุ้นปันผล 16 - - - (10,109,583)             (10,109,583)

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

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด

     ก  าไร - - - 5,152,746          5,152,746          
     ก  าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน - - - - -

รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด - - - 5,152,746          5,152,746          

จดัสรรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย - - 450,000             (450,000)           -
8,983,101         1,684,317       900,000          6,743,092       18,310,510     

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร (ปรับปรุงใหม่)

ก าไรสะสม

(พันบาท)

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 มิถุนำยน 2555

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2555

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

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน
ก าไรส าหรับงวด 5,850,661      5,362,265     5,747,094      5,152,746     
รายการปรับปรุง
ค่าเส่ือมราคา 1,716,081      1,551,326     1,526,243      1,370,190     
ค่าตดัจ าหน่ายสิทธิการเช่า 48,174           42,592          48,174           42,592          
ค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 58,845           54,588          40,668           36,040          
ดอกเบ้ียรับ (356,303)        (341,375)      (270,790)        (271,742)      
เงินปันผลรับ (430)               (26)               (578,889)        (460,498)      
ตน้ทนุทางการเงิน 127,426         11                127,397         -                   
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 14 1,275,724      1,504,708     1,142,218      1,345,084     
ส ารองเงินชดเชยพนกังานเม่ือออกจากงาน 106,594         102,855        66,000           68,323          
กลบัรายการค่าเผ่ือผลขาดทนุจาก
   สินคา้ท่ีเคล่ือนไหวชา้ (3,013)            (21,613)        (6,682)            (7,464)          
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ (กลบัรายการ
   ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ) 15,181           (430)             -                    -                   

   ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 375,273         27,873          418,559         (10,270)        
ก าไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม
   ของเงินลงทนุ 4 (71,702)          -                   -                    -                   
ขาดทนุจากการขายและตดัจ าหน่ายท่ีดิน
   อาคารและอุปกรณ์ 59,610           51,862          59,842           53,780          
ก าไรจากการขายสิทธิการเช่า (4,075)            (3,903)          (4,074)            (3,903)          

9,198,046      8,330,733     8,315,760      7,314,878     

วนัท่ี 30 มิถุนายน

(ก าไร) ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียน

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนายน

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ซีพี ออลล์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)           

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

ลูกหน้ีการคา้ (54,435)          (30,449)        (29,025)          8,787            
ลูกหน้ีอ่ืน (190,570)        (575,644)      339,774         (625,175)      
สินคา้คงเหลือ 133,490         437,385        296,857         379,651        
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (1,705,168)     657,225        (1,712,875)     651,125        
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (77,204)          (102,455)      (104,324)        (81,981)        
เจา้หน้ีการคา้ (1,097,567)     2,576,756     (700,581)        2,247,617     
เจา้หน้ีอ่ืน (275,272)        (159,588)      (1,387,759)     380,580        
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (1,221,600)     294,908        (1,132,596)     141,361        
จ่ายภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน (8,819)            (32,234)        (6,768)            (32,234)        
เงินประกนัคา้งจ่าย 179,014         345,696        176,040         347,200        
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (30)                 (30)               -                    -                   
เงินสดไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 4,879,885      11,742,303   4,054,503      10,731,809   
จ่ายภาษีเงินได้ (1,447,316)     (1,318,038)   (1,325,963)     (1,121,414)   
เงนิสดสุทธิได้มำจำกกจิกรรมด ำเนนิงำน 3,432,569      10,424,265   2,728,540      9,610,395     

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทนุ
รับดอกเบ้ีย 490,915         305,802        370,966         243,662        
รับเงินปันผล 430                26                578,889         460,498        
ซ้ือเงินลงทนุชัว่คราว (4,070,000)     (3,440,000)   (3,300,000)     (3,200,000)   
ขายเงินลงทนุชัว่คราว 12,509,240    5,632,460     11,657,539    4,600,000     
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซ้ือบริษทัยอ่ย (133,179,205) -                   -                    -                   
เงินสดจ่ายส าหรับเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 8 -                    - (135,736,354) (19,000)        
เงินสดจ่ายส าหรับเงินลงทนุใน
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                    (6,000)          - (6,000)          
เงินสดจ่ายส าหรับเงินลงทนุระยะยาวอ่ืน -                    (700,000)      - (700,000)      

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

(พันบาท)

วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด
งบกำรเงนิรวม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ซีพี ออลล์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)           

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

เงินสดรับจากการขายเงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 2,090,000      300,000        2,090,000      300,000        
เงินสดจ่ายส าหรับเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่
   บริษทัยอ่ย 5 -                    - (950,000)        -                   
รับช าระคืนเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่
   บริษทัยอ่ย 5 -                    - 100,000         180,000        
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 17 (4,622,305)     (2,606,397)   (3,504,662)     (2,032,863)   
ขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 40,524           167,757        31,051           143,899        
ซ้ือสิทธิการเช่า (70,287)          (44,491)        (70,287)          (44,491)        
ขายสิทธิการเช่า 4,297             4,060            4,297             4,060            
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน (61,124)          (83,503)        (129,034)        (65,404)        
ขายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 468                -                   -                    -                   
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (126,867,047) (470,286)      (128,857,595) (135,639)      

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน
จ่ายดอกเบ้ีย (26,805)          (11)               (26,776)          -                   
จ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั (8,083,780)     (5,612,442)   (8,083,780)     (5,612,442)   
จ่ายเงินปันผลใหส่้วนไดเ้สียท่ีไม่มี
   อ  านาจควบคุม (3)                  (2)                 -                    -                   
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้น
   จากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 140,509,665  (1,732)          140,509,650  -                   

132,399,077  (5,614,187)   132,399,094  (5,612,442)   

8,964,599      4,339,792     6,270,039      3,862,314     
23,084,976    14,201,712   19,367,986    10,804,492   

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนของยอด
   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 16,239           20,314          -                    -                   

32,065,814    18,561,818   25,638,025    14,666,806   

(พันบาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัตน้งวด

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด ณ วนัส้ินงวด

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดเพิ่มขึน้สุทธิ

เงนิสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจดัหำเงนิ

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ซีพ ีออลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

 18 

หมำยเหตุ  สำรบัญ 
   
1  ขอ้มลูทัว่ไป 
2  เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 
3  การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 
4  การรวมธุรกิจโดยการซ้ือหุน้ 
5  รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
6  ลกูหน้ีการคา้  
7  ลกูหน้ีอ่ืน 
8  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
9  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
10  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
11  เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 
12  เจา้หน้ีการคา้ 
13  ขอ้มลูทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
14  ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้
15  ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 
16  เงินปันผล 
17  ขอ้มลูงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม 
18  ภาระผกูพนัท่ีมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
19  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
20  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 
คณะกรรมการไดอ้นุมติัใหอ้อกงบการเงินระหวา่งกาลน้ีเม่ือวนัท่ี 6 สิงหาคม 2556 
 

1 ข้อมูลทั่วไป 
 
บริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย และมีท่ีอยู่จดทะเบียนตั้งอยู ่  
เลขท่ี 283 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ประเทศไทย  
 
บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 14 ตุลาคม 2546 
 
บริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุดของบริษทัและบริษทัย่อย (รวมกนัเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) ในระหว่างงวดการเงินน้ีคือ 
บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จ ากดั ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย 
 
กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัร้านสะดวกซ้ือ ธุรกิจคา้ส่งแบบช าระเงินสดและบริการตนเอง ศูนยบ์ริการรับ
ช าระเงินและบริการเสริมท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ  
 
บริษทัด าเนินธุรกิจร้านสะดวกซ้ือภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “7-Eleven” และให้สิทธิแก่ผูค้า้ปลีกรายอ่ืนในการ    
ด าเนินธุรกิจในอาณาเขตของประเทศไทย จ านวนสาขาของร้านสะดวกซ้ือ 7-Eleven ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556         
มีจ านวน 7,210 ร้าน (31 ธันวาคม 2555: 6,822 ร้าน) 
 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2556  2555 
 (จ านวนร้าน) 
บริษทัเป็นเจา้ของและด าเนินธุรกิจเอง 3,215  2,984 
บริษทัใหสิ้ทธิในการด าเนินธุรกิจแก่ผูค้า้ปลีกรายอ่ืน    
   ภายใตเ้ง่ือนไขของสญัญาจา้งด าเนินการบริหารธุรกิจ 3,437  3,320 
บริษทัใหสิ้ทธิในการด าเนินธุรกิจแก่ผูค้า้ปลีกรายอ่ืน    
   ภายใตเ้ง่ือนไขของสญัญาใหสิ้ทธิในอาณาเขต 558  518 
รวม 7,210  6,822 
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รายละเอียดบริษทัย่อยของบริษทั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 8 

 
2 เกณฑ์กำรจดัท ำงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
 

(ก) เกณฑ์การถอืปฏิบัติ 
 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนในรูปแบบย่อและตามมาตรฐานการบญัชีไทยฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง     
งบการเงินระหว่างกาล  รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) 
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 
 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าข้ึนเพ่ือให้ข้อมูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2555                  
งบการเงินระหว่างกาลน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้ก าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปีแต่เนน้การให้
ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ให้ซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยน าเสนอรายงาน        
ไปแลว้ ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อยส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 
 
สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบั ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของ
กลุ่มบริษทั และมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1  มกราคม 255 6 ดงัต่อไปน้ี 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  เร่ือง 
  
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12  ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 20  การบญัชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผย 

   ขอ้มลูเก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน   

   เงินตราต่างประเทศ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8 ส่วนงานด าเนินงาน 
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การปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวขา้งตน้มีผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีของ  
กลุ่มบริษทั ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงน้ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 3 
 
นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ขา้งตน้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 สภาวิชาชีพ
บญัชีไดอ้อกการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัส าหรับงบการเงินท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 
มกราคม 2557 เป็นตน้ไป และไม่ไดมี้การน ามาใชส้ าหรับการจดัท างบการเงินระหว่างกาลน้ี   การตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน      
ระหวา่งกาลขอ้ 20 
 
นอกเหนือจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 3 
นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณท่ีใชใ้นงบการเงินระหวา่งกาลน้ีมีความสอดคลอ้งกบัการถือปฏิบติัในงบการเงิน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

 
(ข) สกลุเงินที่ใช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน 
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดจ้ดัท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานของ     
กลุ่มบริษทั ขอ้มลูทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเพ่ือใหแ้สดงเป็นหลกั
ลา้นบาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
 

(ค) การประมาณการและใช้วิจารณญาณ    
 

ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาลน้ีเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใช้วิจารณญาณ     
การประมาณและขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการบญัชีและการรายงาน
จ านวนเงินท่ีเก่ียวกบัสินทรัพย ์หน้ีสิน รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้
 
ยกเวน้การเปิดเผยดงัต่อไปน้ี ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใชวิ้จารณญาณอย่างมีนยัส าคญั
ในการถือปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั และแหล่งขอ้มูลส าคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการ
ซ่ึงถือปฏิบติัเช่นเดียวกนัในการจดัท างบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 การเปล่ียนแปลงส่วนใหญ่
เกิดจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556 
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การประมาณการ 
 
การวัดมลูค่าหนีสิ้นโครงการผลประโยชน์พนักงานท่ีก าหนดไว้ 
 
การค านวณหน้ีสินโครงการผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไวน้ั้นอ่อนไหวต่อสมมติฐานของอตัรามรณะ อตัรา
ดอกเบ้ียพนัธบตัรรัฐบาลระยะยาว อตัราการลาออกจากงาน และอตัราการข้ึนเงินเดือน  
 

3 กำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบัญชี 
 

ก)    ภาพรวม 
 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556 ผลจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่
ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 2 กลุ่มบริษทัไดเ้ปล่ียนนโยบายการบญัชีดงัน้ี  
 

 การบญัชีภาษีเงินได ้
 การบญัชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล  
 การบญัชีเก่ียวกบัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
 การน าเสนอขอ้มลูส่วนงานด าเนินงาน 

 
รายละเอียดเก่ียวกบันโยบายการบญัชีใหม่ท่ีกลุ่มบริษทัถือปฏิบติัไดร้วมอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ขอ้ 3 (ข) ถึง 3 (จ)  ส าหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินอ่ืนท่ีออกและปรับปรุงใหม่นั้นไม่มีผลกระทบต่อ
นโยบายการบญัชี ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั 
 

ข)  การบัญชีภาษเีงินได้ 
  
การเปล่ียนแปลงหลกัการของมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12  ระบุใหบ้ริษทัตอ้งบนัทึกสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินได้
รอการตดับญัชีในงบการเงิน   
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ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสินและจ านวนท่ีใชเ้พ่ือค านวณภาษี  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราว
ต่อไปน้ี  เกิดจากการรับรู้ค่าความนิยมเม่ือเร่ิมแรก  การรับรู้เม่ือเร่ิมแรกซ่ึงสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงเกิดจากรายการท่ี
ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อก าไรขาดทุนทางบญัชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยหากเป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราวในอนาคตอนัใกล ้
 

การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลกัษณะท่ีกลุ่มบริษทั   
คาดว่าจะไดรั้บผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายช าระหน้ีสินตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีส้ินรอบระยะเวลาท่ี
รายงาน 

 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหกักลบไดเ้ม่ือบริษทัมีสิทธิตาม
กฎหมายท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินได้
น้ีประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัส าหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั ส าหรับ
หน่วยภาษีต่างกนันั้นบริษทัมีความตั้งใจจะจ่ายช าระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ
หรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายช าระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั 

 
สินทรัพย์ภาษีเงินไดร้อการตดับัญชีจะบันทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าก าไรเพ่ือเสียภาษีใน
อนาคตจะมีจ านวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชนจ์ากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี
จะถกูทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะถกูปรับลดลงเท่าท่ีประโยชนท์างภาษีจะมีโอกาสถกูใชป้ระโยชนจ์ริง 

 
กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556  
เป็นตน้ไป ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงไดป้รับปรุงยอ้นหลงัในงบการเงิน ดงัต่อไปน้ี 

 

    งบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิ 
  งบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิรวม  เฉพำะกจิกำร 
  30  31   1   30  31   1  
  มิถุนายน  ธนัวาคม  มกราคม  มิถุนายน  ธนัวาคม  มกราคม 
  2556  2555  2555  2556  2555  2555 

  (ล้านบาท) 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพ่ิมข้ึน  568  369  352  280  269  236 
ก าไรสะสมเพ่ิมข้ึน (494)  (357)  (331)  (280)  (269)  (236) 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมเพ่ิมข้ึน (74)  (12)  (21)  -  -  - 
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   งบก ำไรขำดทุนรวม  งบก ำไรขำดทุนเฉพำะกจิกำร 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน   2556  2555  2556  2555 

   (ล้านบาท) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดล้ดลง  1  -  7  3 
ก าไรส าหรับงวดเพ่ิมข้ึน  (1)  -  (7)  (3) 

 

   งบก ำไรขำดทุนรวม  งบก ำไรขำดทุนเฉพำะกจิกำร 
ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน   2556  2555  2556  2555 

   (ล้านบาท) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้(เพ่ิมข้ึน) ลดลง  -  (3)  11  5 
ก าไรส าหรับงวด (เพ่ิมข้ึน) ลดลง  -  3  (11)  (5) 

 

ค)  การบัญชีส าหรับเงินอดุหนนุจากรัฐบาล และการเปิดเผยข้อมลูเกีย่วกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556 กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 20 เร่ือง การบญัชีส าหรับเงินอุดหนุน
จากรัฐบาล และการเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
 

การเปล่ียนแปลงดงักล่าวไม่มีผลกระทบท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงินระหวา่งกาลของกลุ่มบริษทั 
 

ง)   การบัญชีเกีย่วกบัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556 กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง
ของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  
 

การเปล่ียนแปลงหลกัการของมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21  เพ่ือเสนอแนวคิดของสกุลเงินต่างๆ ท่ีใชใ้นการรายงาน 
ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีพิจารณาว่าเป็นสกุลเงินในสภาวะแวดลอ้มทางเศรษฐกิจท่ีกิจการนั้นประกอบกิจการ มาตรฐาน 
การบญัชีฉบบัท่ี 21 ก าหนดใหก้ลุ่มบริษทัระบุสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานและแปลงค่ารายการท่ีเป็นสกุล
ต่างประเทศใหเ้ป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงาน และรายงานผลกระทบจากการแปลงค่าดงักล่าวตามมาตรฐาน  
การบญัชีฉบบัท่ี 21  ซ่ึงมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 ไดใ้หค้ านิยามส าหรับเงินตราต่างประเทศคือ เงินตราสกุลอ่ืน
นอกเหนือจากสกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั 
 

ผูบ้ริหารก าหนดสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัเป็นสกุลเงินบาท ดงันั้นการถือปฏิบติัตามมาตรฐาน 
การบญัชีฉบบัท่ี 21 ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556 จะไม่ไดร้ับผลกระทบที่มี
สาระส าคญัต่อสินทรัพย ์หน้ีสิน และก าไรสะสมของกลุ่มบริษทั 
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จ)  การน าเสนอข้อมลูส่วนงานด าเนินงาน 
 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556 กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8  เร่ือง ส่วนงาน
ด าเนินงาน  นโยบายการบญัชีใหม่เก่ียวกบัการแสดงขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานและนโยบายการบญัชีเดิมนั้นอธิบาย
ในยอ่หนา้ถดัไป  

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8 น าเสนอมุมมองของผูบ้ริหารในการรายงานข้อมูลส่วนงาน จึงมีการ
เปล่ียนแปลงการน าเสนอและการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนงาน ทั้งน้ีขอ้มูลส่วนงานอา้งอิงจากรายงานภายในท่ี         
ผูมี้อ  านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัได้สอบทานอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือประเมินผลการ
ด าเนินงานของส่วนงานและเพ่ือจดัสรรทรัพยากรใหส่้วนงานดงักล่าว ท่ีผ่านมากลุ่มบริษทัน าเสนอขอ้มูลส่วนงาน
ตามส่วนงานธุรกิจและส่วนงานภูมิศาสตร์ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 14 เร่ือง การเสนอขอ้มูลทางการเงินจ าแนก
ตามส่วนงาน 
 

การเปล่ียนแปลงการน าเสนอและการเปิดเผยขอ้มลูส่วนงานน้ีไม่มีผลกระทบท่ีมีสาระส าคญัต่อขอ้มลูส่วนงานท่ีเคย
น าเสนอในงบการเงินของกลุ่มบริษทั 

 

4 กำรรวมธุรกจิโดยกำรซ้ือหุ้น 
  

ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 12 มิถุนายน 2556 ผูถื้อหุน้ของบริษทัไดอ้นุมติัมติท่ีส าคญัดงัน้ี 
 

(ก) ใหบ้ริษทั (“ผูซ้ื้อ”) ซ้ือหุน้ในบริษทั โอเอชที จ ากดั บริษทั สยามแมค็โคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จ ากดั และ
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) (“Makro”) จากบริษทั เอสเอชวี เนเธอร์แลนด์ บี .วี. (“ผูข้าย”) ตาม
รูปแบบ ขอ้ตกลงและเง่ือนไขท่ีคู่สัญญาไดต้กลงร่วมกนั ซ่ึงรวมเป็นหุน้ของ Makro ท่ีจะไดม้าทั้งทางตรงและ
ทางออ้มเป็นจ านวน 154,429,500 หุน้ คิดเป็นอตัราร้อยละ 64.35 ของจ านวนหุน้ท่ีออกและจ าหน่ายแลว้ทั้งหมด
ของ Makro (“การซ้ือหุน้ Makro”) โดยผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงค านวณและช าระราคาค่าซ้ือหุน้เป็นเงินสกุลดอลลาร์
สหรัฐ คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งส้ินประมาณ 4,247 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่าประมาณ 121,536 ลา้นบาท   
ซ่ึงคิดเป็นมลูค่าหุน้ละ 787 บาท หรือเทียบเท่าหุน้ละ 27.50 ดอลลาร์สหรัฐ (อตัราแลกเปล่ียน 28.6181 บาท ต่อ 1 
ดอลลาร์สหรัฐ ซ่ึงเป็นอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีลงนามในสัญญาซ้ือขายหุ้นแบบมีเง่ือนไขบงัคบัก่อน (วนัท่ี 23 
เมษายน 2556)) ตามท่ีคู่สญัญาตกลงกนัตามสญัญาซ้ือขายหุน้แบบมีเง่ือนไขบงัคบัก่อน 

 

(ข) ใหบ้ริษทัเขา้ท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยส่์วนท่ีเหลือทั้งหมดของ Makro เป็นจ านวน 81,264,900 หุน้ (คิดเป็นอตัรา
ร้อยละ 33.86 ของจ านวนหุน้ท่ีออกและจ าหน่ายแลว้ทั้งหมดของ Makro) ในมูลค่าหุน้ละ 787 บาท (“การเขา้ท า
ค าเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์Makro”) 
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การซ้ือหุ้น Makro 
 

บริษทัไดซ้ื้อหุน้ของบริษทั โอเอชที จ ากดั บริษทั สยามแมค็โคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จ ากดั และบริษทั       
สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) จากบริษทั เอสเอชวี เนเธอร์แลนด ์บี.วี. ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญาซ้ือขาย
หุน้แบบมีเง่ือนไขบงัคบัก่อน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 
 จ านวนหุน้  อตัรา  จ านวนหุน้  อตัรา  รวมจ านวน  อตัรา 
 ท่ีถือทางตรง  ร้อยละ  ท่ีถือทางออ้ม  ร้อยละ  หุน้ท่ีถือ  ร้อยละ 
บริษทั โอเอชที จ ากดั             
   - 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)             
   จ ากดั            
   - 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             
   จ ากดั (มหาชน)            
   - หุน้สามญั 22,414,360  9.34  132,015,140  55.01  154,429,500  64.35 
รวม 22,414,360  9.34  132,015,140  55.01  154,429,500  64.35 

 
(1) ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิออกเสียง 1 เสียงต่อ 10 หุ้นบุริมสิทธิท่ีถือ หุ้นบุริมสิทธิดังกล่าวเป็นหุ้นชนิด 
ไม่ร่วมรับและไม่สะสมเงินปันผล และจะได้รับการจ่ายเงินปันผลในอัตราท่ีไม่คงท่ี ซ่ึงจะก าหนดไว้
ล่วงหน้าโดยพิจารณาจากราคามูลค่าหุ้นบุริมสิทธิ 

 
บริษทัไดรั้บรู้รายการรวมธุรกิจให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2552) 
เร่ือง การรวมธุรกิจ โดยขอ้มลูของส่ิงตอบแทนทั้งหมดท่ีโอนใหแ้ละมลูค่าท่ีรับรู้ ณ วนัท่ีซ้ือส าหรับสินทรัพย์
ท่ีไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาแต่ละประเภทท่ีส าคญั มีดงัน้ี  
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ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ 
 

 (ล้านบาท) 
เงินสดจ่าย 132,472 
รวม 132,472 

 
สินทรัพย์ท่ีได้มาท่ีระบไุด้และหนีสิ้นท่ีรับมา 

 
 (ล้านบาท) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,545 
ลกูหน้ีการคา้ 183 
สินคา้คงเหลือ 7,536 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 1,431 
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 113 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 17,341 
สิทธิการเช่า 545 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 3,339 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 217 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (2,104) 
เจา้หน้ีการคา้ (13,879) 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (2,525) 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (305) 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน (126) 
สินทรัพย์สุทธิ 14,311 
ส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (ค านวณดว้ยมลูค่าของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุได ้  
   ของผูถ้กูซ้ือ ตามสดัส่วนของหุน้ท่ีถือโดยส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม) (4,902) 
ส่วนไดเ้สียใน Makro ท่ีบริษทัถืออยูก่่อนการรวมธุรกิจ (3,324) 
ค่าความนิยม 126,387 
ส่ิงตอบแทนที่โอนให้ 132,472 
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บริษทัมีนโยบายในการทบทวนมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าท่ีระบุได ้เช่น ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ทรัพยสิ์นทางปัญญา สิทธิในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นตน้ และหน้ีสินท่ีรับมา และปันส่วนมูลค่า
ยติุธรรมของรายการ ณ วนัท่ีซ้ืออยา่งต่อเน่ือง ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2552)
หากไดรั้บขอ้มลูใหม่เพ่ิมเติมภายในหน่ึงปีนบัจากวนัท่ีมีการซ้ือธุรกิจเก่ียวกบัขอ้เท็จจริงและขอ้มูลท่ีสะทอ้น
เหตุการณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู่ ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ บริษทัจะท าการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมดงักล่าว หรือการรับรู้
สินทรัพยห์รือหน้ีสินเพ่ิมเติมซ่ึงสินทรัพยห์รือหน้ีสินดงักล่าวมีอยู่แลว้ ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ กรณีดงักล่าวการ
บนัทึกบญัชีเก่ียวกบัการซ้ือธุรกิจจะถกูปรับปรุงใหม่ 
 

บริษทัไดว้่าจา้งผูป้ระเมินราคาอิสระเพ่ือประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าท่ีระบุไดแ้ละหน้ีสินท่ี
รับมา และปันส่วนมูลค่ายุติธรรมของรายการ ณ วนัท่ีซ้ือ ซ่ึง ณ วนัท่ีรายงาน ผูป้ระเมินราคาอิสระดงักล่าว
ก าลงัด าเนินการประเมินมลูค่ายุติธรรม และการประเมินมูลค่ายุติธรรมดงักล่าวยงัไม่แลว้เสร็จ ทั้งน้ีปัจจยัท่ีท า
ใหเ้กิดค่าความนิยมเน่ืองมาจากการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ “Makro” ความเป็นไปไดท่ี้จะขยายฐานธุรกิจเขา้ไป
ในประเทศแถบเอเชีย ขยายรูปแบบธุรกิจใหค้รอบคลุมถึงธุรกิจคา้ส่งแบบช าระเงินสดและบริการตนเอง และ
ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการแลกเปล่ียนความรู้และความเช่ียวชาญระหว่างบุคลากรซ่ึงจะเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั อีกทั้ งการบริหารจัดการแบบรวมศูนย์จะช่วยลดการ
ด าเนินงานท่ีซ ้ าซอ้นซ่ึงส่งผลใหก้ลุ่มบริษทัสามารถควบคุมตน้ทุนและเกิดการประหยดัต่อขนาด โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งในดา้นการกระจายสินคา้ ค่าความนิยมท่ีเกิดจากการซ้ือธุรกิจน้ีไม่สามารถน ามาหกัเป็นค่าใชจ่้ายทาง
ภาษีเงินไดไ้ด ้
 
ในการจดัท างบการเงินระหวา่งกาลรวมส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 บริษทัไดป้ระมาณ
มลูค่าท่ีคาดวา่จะใกลเ้คียงกบัมลูค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจากการซ้ือธุรกิจคร้ังน้ี และบนัทึกผลต่าง
ระหว่างราคาซ้ือกบัมูลค่าของส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจากการซ้ือธุรกิจดงักล่าวไวใ้นบญัชี “ค่าความนิยม” เป็น
จ านวนเงิน 126,387 ลา้นบาท โดยพิจารณาจากขอ้มูลในรายงานของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระแห่งหน่ึง 
รวมทั้งพิจารณาถึงปัจจยัต่างๆ ท่ีอาจจะกระทบต่อขอ้มลูดงักล่าว 

 

การเข้าท าค าเสนอซ้ือหลักทรัพย์ Makro  
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 บริษทัมีภาระผูกพนัภายใตก้ารเขา้ท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์Makro เป็นจ านวน 
2,421,262 หุน้ คิดเป็นอตัราร้อยละ 1.01 ของจ านวนหุน้ท่ีออกและจ าหน่ายแลว้ทั้งหมดของ Makro ซ่ึงบริษทัได้
บนัทึกคา้งจ่ายไวใ้นบญัชี “เจา้หน้ีอ่ืน” ภายใตห้มวด “หน้ีสินหมุนเวียน” เป็นจ านวนเงินรวม 1,906 ลา้นบาท 
ในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 แลว้ 
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เงินลงทุนใน Makro ก่อนการรวมธุรกจิ 
 

ก่อนการรวมธุรกิจ บริษทัมีเงินลงทุนใน Makro เป็นจ านวน 4,305,600 หุ้น คิดเป็นอตัราร้อยละ 1.79 ของ
จ านวนหุน้ท่ีออกและจ าหน่ายแลว้ทั้งหมดของ Makro จึงท าให ้ณ วนัท่ีซ้ือ บริษทัตอ้งวดัมูลค่ายุติธรรมของ
ส่วนไดเ้สียใน Makro ท่ีมีอยูก่่อนการรวมธุรกิจ และมีผลใหเ้กิดก าไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมเป็น
จ านวนเงิน 72 ลา้นบาท ซ่ึงไดรั้บรู้ในบญัชี “ก าไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน” ใน     
งบก าไรขาดทุนรวมส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 
 
ก าไรจากการเปล่ียนแปลงมลูค่ายติุธรรมของเงินลงทุนใน Makro ก่อนการรวมธุรกิจค านวณไดด้งัน้ี 
 
 (ล้านบาท) 
มลูค่ายติุธรรมของส่วนไดเ้สียใน Makro ท่ีมีอยูก่่อน ณ วนัท่ีรวมธุรกิจ 3,324 
หัก มลูค่าตามบญัชีของเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนใน Makro ณ วนัท่ีซ้ือ (3,252) 
ก ำไรจำกกำรเปลีย่นแปลงมูลค่ำยุตธิรรมของเงนิลงทุน 72 

 

สัดส่วนความเป็นเจ้าของในหุ้น Makro 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 สดัส่วนความเป็นเจา้ของในหุน้ Makro มีดงัน้ี 
 

 สัดส่วน 
 ความเป็นเจ้าของ 
 (อัตราร้อยละ) 
เงินลงทุนใน Makro ก่อนการรวมธุรกิจ 1.79 
การซ้ือหุน้ Makro ณ วนัท่ี 26 มิถุนายน 2556 64.35 
การเขา้ท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์Makro จนถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 1.01 
รวม 67.15 
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ผลการด าเนินงานของบริษทัย่อยใหม่ 3 แห่ง ภายหลังการซ้ือหุ้น 
 
ในการจดัท างบก าไรขาดทุนรวมส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 บริษทั
ไม่ไดร้วมผลการด าเนินงานของบริษทัย่อยใหม่ 3 แห่ง ซ่ึงไดแ้ก่ (1) บริษทั โอเอชที จ ากดั (2) บริษทั สยาม
แม็คโคร โฮลด้ิง (ประเทศไทย) จ ากดั และ (3) บริษทั สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) ในระหว่างวนัท่ี 26 
มิถุนายน 2556 (วนัท่ีซ้ือธุรกิจ) ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 เน่ืองจากผูบ้ริหารของบริษทัพิจารณาว่าผลการ
ด าเนินงานรวมในช่วงระยะเวลาดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่องบก าไรขาดทุนรวมส าหรับงวดสามเดือนและ   
หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 อยา่งเป็นสาระส าคญั 

 
5 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 

 
เพ่ือวตัถุประสงค์ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาล บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบั     
กลุ่มบริษทั หากกลุ่มบริษทัมีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้ งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมี
สาระส าคญัต่อบุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั โดยท่ีกลุ่มบริษทัมี
การควบคุมเดียวกนัหรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระส าคญัเดียวกนั การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 
 
ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัย่อยไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 8 ส าหรับความสัมพนัธ์
กบัผูบ้ริหารส าคญัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน มีดงัน้ี 
 

  
ช่ือกจิกำรหรือบุคคล 

ประเทศที่จดัตั้ง/
สัญชำต ิ

 
ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 

   
บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จ ากดั ไทย เป็นบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุดของกลุ่มบริษทั และ 
     มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 1 ท่าน 
บริษทั ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จ ากดั ไทย มีบริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จ ากดั เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
บริษทั ซี.พี. อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ ์จ ากดั ไทย มีบริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จ ากดั เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
บริษทั ทรู จีเอส จ ากดั ไทย มีบริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จ ากดั เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
บริษทั ทรู ดิสทริบิวชัน่ แอนด ์เซลส์ จ ากดั ไทย มีบริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จ ากดั เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
บริษทั ทรู มนัน่ี จ ากดั ไทย มีบริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จ ากดั เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
บริษทั ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอน็เอน็) จ ากดั ไทย มีบริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จ ากดั เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่  
บริษทั บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จ ากดั ไทย มีบริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จ ากดั เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
บริษทั ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ไทย มีบริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จ ากดั เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่  
        และมีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 1 ท่าน 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ช่ือกจิกำรหรือบุคคล 

ประเทศที่จดัตั้ง/
สัญชำต ิ

 
ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 

   
บริษทั ซีพี-เมจิ จ ากดั ไทย มีบริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จ ากดั เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่  
     และมีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 1 ท่าน 
บริษทั ซี.พี. คอนซูเมอร์โพรดกัส์ จ ากดั ไทย มีบริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จ ากดั เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
     และมีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 1 ท่าน 
บริษทั ซี.พี. เมอร์แชนไดซ่ิง จ ากดั ไทย มีบริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จ ากดั เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่  
     และมีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 1 ท่าน 
บริษทั ซี.พี. แลนด ์จ ากดั (มหาชน) ไทย มีบริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จ ากดั เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่  
     และมีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 1 ท่าน 
บริษทั ทรู ยนิูเวอร์แซล คอนเวอร์เจน้ซ์ จ ากดั ไทย มีบริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จ ากดั เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
     และมีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 1 ท่าน 
บริษทั เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จ ากดั ไทย มีบริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จ ากดั เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่  
     และมีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 1 ท่าน 
บริษทั อลิอนัซ์ ซี.พี. ประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) ไทย มีบริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จ ากดั เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
     และมีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 1 ท่าน 
บริษทั ทรู มฟู จ ากดั ไทย มีบริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จ ากดั เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่  
     และมีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 2 ท่าน 
บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ไทย มีบริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จ ากดั เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
     และมีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 4 ท่าน 
บริษทั ซี.พี. ฟู้ ดสโตร์ จ ากดั ไทย มีกลุ่มครอบครัวเจียรวนนท ์เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
บริษทั ซี.พี. อินเตอร์เทรด จ ากดั ไทย มีกลุ่มครอบครัวเจียรวนนท ์เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
บริษทั ดี ซูพรีม จ ากดั ไทย มีสมาชิกในครอบครัวของกรรมการ 1 ท่านเป็น 
     ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
ผูบ้ริหารส าคญั ไทย บุคคลท่ีมีอ านาจและความรับผิดชอบในการวางแผน  
     สัง่การและควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มบริษทั 
     ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งน้ีรวมถึงกรรมการ  
     (ไม่วา่จะท าหนา้ท่ีในระดบับริหารหรือไม่) ของ 
     กลุ่มบริษทั 
 
 
 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี  
 

รำยกำร  นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
 
 

  
ขายสินคา้  ราคาท่ีก าหนดข้ึนตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขปกติทางธุรกิจเปรียบเทียบ 
     กบัรายการขายสินคา้ใหก้บับริษทัอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการและ  ราคาตามสญัญาท่ีก าหนดข้ึนตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขปกติทางธุรกิจ 
   รายไดอ่ื้นจากการด าเนินงาน   
ดอกเบ้ียรับ  ตน้ทุนของแหล่งท่ีมาของเงินทุนบวกค่าใชจ่้ายในการบริหารเงินทุน 
เงินปันผลรับ  ตามสิทธิการไดรั้บเงินปันผล 
ซ้ือสินคา้และบริการ  ราคาท่ีก าหนดข้ึนตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขปกติทางธุรกิจเปรียบเทียบ 
     กบัรายการซ้ือสินคา้และบริการจากบริษทัอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
ค่าเช่าและค่าบริการ  อตัราท่ีผูใ้หเ้ช่าและผูใ้หบ้ริการก าหนด 
ค่าบริการดา้นเทคนิควิชาการ  ราคาตามสญัญาท่ีก าหนดข้ึนตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขปกติทางธุรกิจ 
ค่าเบ้ียประกนั  อตัรามาตรฐานท่ีผูรั้บประกนัก าหนด 
ดอกเบ้ียจ่าย  อตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญา 
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  ราคาท่ีก าหนดข้ึนตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขปกติทางธุรกิจเปรียบเทียบ 
     กบัรายการซ้ือจากบริษทัอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับแต่ละงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2556 และ 2555 มีดงัน้ี 
 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556  2555  2556  2555 
 (ล้านบาท) 
บริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุด        
   ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 3  3  3  3 
        
บริษทัย่อย 19  27  20  12  0  26  1  
 รายไดจ้ากการขายสินคา้และการใหบ้ริการ -  -  114  95 
 ดอกเบ้ียรับ -  -  9  1 
   เงินปันผลรับ -  -  579  460 
 รายไดอ่ื้น -  -  154  137 
 ค่าใชจ่้ายในการขาย  -  -  345  190 
 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร -  -  338  285 
 ซ้ือสินคา้และบริการ -  -  2,428  2,131 
 ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -  -  291  311 
        
บริษทัที่เกีย่วข้องกนั          
 รายไดจ้ากการขายสินคา้และการใหบ้ริการ 399  345  156 0  162 
 รายไดอ่ื้น 135 25  44  134  43 
 ค่าใชจ่้ายในการขาย  10  4  -  - 
 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 91  76  67  71 
 ซ้ือสินคา้และบริการ 5,434  4,909  4,959  4,563 
        
ผู้บริหารส าคัญ        
   ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั         
      ผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังาน 120  124  120  124 
      เงินชดเชยพนกังานเม่ือออกจากงาน 5  3  5  3 
  รวมค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคัญ 125  127  125  127 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส าหรับงวดหกดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556  2555  2556  2555 
 (ล้านบาท) 
บริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุด        
   ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 5  5  5  5 
        
บริษทัย่อย 21  28  22  13  2  27  3  
 รายไดจ้ากการขายสินคา้และการใหบ้ริการ -  -  227  187 
 ดอกเบ้ียรับ -  -  14  4 
   เงินปันผลรับ -  -  579  460 
 รายไดอ่ื้น -  -  311  266 
 ค่าใชจ่้ายในการขาย  -  -  621  399 
 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร -  -  642  526 
 ซ้ือสินคา้และบริการ -  -  4,698  4,020 
 ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -  -  643  609 
        
บริษทัที่เกีย่วข้องกนั          
 รายไดจ้ากการขายสินคา้และการใหบ้ริการ 738  633  311 1  276 
 รายไดอ่ื้น 200 26  74  197  72 
 ค่าใชจ่้ายในการขาย  42  6  -  - 
 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 165  135  138  124 
 ซ้ือสินคา้และบริการ 10,567  9,225  9,707  8,586 
        
ผู้บริหารส าคัญ        
   ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั         
      ผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังาน 209  219  209  219 
      เงินชดเชยพนกังานเม่ือออกจากงาน 7  5  7  5 
  รวมค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคัญ 216  224  216  224 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ยอดคงเหลือกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 มีดงัน้ี 
 
ลกูหน้ีการค้า     

    
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2556  2555  2556  2555 
 (ล้านบาท) 

บริษทัที่เกีย่วข้องกนั         
บริษทั ซี.พี. เมอร์แชนไดซ่ิง จ ากดั 42  45  -  - 
บริษทั ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จ ากดั 14  12  -  - 
บริษทั ทรู ยนิูเวอร์แซล คอนเวอร์เจน้ซ์ จ ากดั 10  2  -  - 
บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 9  6  -  - 
บริษทั ทรู มฟู จ ากดั 8  14  -  - 
บริษทั บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จ ากดั 
 

6  8  -  - 
บริษทั ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 3  5  -  - 
บริษทั ทรู จีเอส จ ากดั 2  2  -  - 
บริษทั ทรู ดิสทริบิวชัน่ แอนด ์เซลส์ จ ากดั -  3  -  - 
บริษทั ซี.พี. แลนด ์จ ากดั (มหาชน) -  2  -  - 
อ่ืนๆ 10  42  -  - 
รวม 104  141  -  - 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (2)  (2)  -  - 
สุทธิ 102  139  -  - 
 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2556  2555  2556  2555 
 (ล้านบาท) 
หนีสู้ญและหนีส้งสัยจะสูญส ำหรับ        
-  งวดสำมเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินำยน -  -  -  - 

-  งวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินำยน -  -  -  - 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ลกูหน้ีอื่น        
        

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2556  2555  2556  2555 
 (ล้านบาท) 
บริษทัย่อย        
บริษทั ไทยสมาร์ทคาร์ด จ ากดั -  -  187  215 
บริษทั เคานเ์ตอร์เซอร์วิส จ ากดั -  -  91  104 
บริษทั ซีพีแรม จ ากดั (เดิมช่ือ “บริษทั ซี.พี. คา้ปลีก 
 

       
   และการตลาด จ ากดั”) -  -  22  21 
อ่ืนๆ -  -  4  4 
รวม -  -  304  344 
        
บริษทัที่เกีย่วข้องกนั        
บริษทั ทรู มนัน่ี จ ากดั 102  113  102  113 
บริษทั ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จ ากดั  36  20 0  36  19 
บริษทั ซีพี-เมจิ จ ากดั 12  9 1  12  9 
บริษทั ทรู ดิสทริบิวชัน่ แอนด ์เซลส์ จ ากดั 11  11 2  11  11 
บริษทั อลิอนัซ์ ซี.พี.ประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 6  53  6  53 
อ่ืนๆ 10  6  9  7 
รวม 177  212  176  212 
รวมทั้งส้ิน 177  212  480  556 

 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2556  2555  2556  2555 
 (ล้านบาท) 
หนีสู้ญและหนีส้งสัยจะสูญส ำหรับ        
-  งวดสำมเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินำยน -  -  -  - 

-  งวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินำยน -  -  -  - 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินให้กู้ยมืระยะยาวแก่บริษทัย่อย    
    
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2556  2555  2556  2555 
 (ล้านบาท) 
        
บริษทั ซีพีแรม จ ากดั (เดิมช่ือ “บริษทั ซี.พี. คา้ปลีก 
 

       
   และการตลาด จ ากดั”) -  -  1,200  350 
บริษทั ไดนามิค แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั -  -  10  10 
รวม -  -  1,210  360 
 
รายการเคล่ือนไหวในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 และ 2555 มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2556  2555  2556  2555 
 (ล้านบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม -  -  360  290 
เพ่ิมข้ึน -  -  950  - 
ลดลง -  -  (100)  (180) 
ณ วนัที่ 30 มถุินำยน -  -  1,210  110 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม   -         360 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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อตัราดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2556  2555  2556  2555 
 (อัตราดอกเบีย้ร้อยละต่อปี) 
        
บริษทั ซีพีแรม จ ากดั (เดิมช่ือ “บริษทั ซี.พี. คา้ปลีก 
 

       
   และการตลาด จ ากดั”) -  -  3.25  3.50 
บริษทั ไดนามิค แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั -  -  3.25  3.50 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บริษทัย่อยเป็นเงินให้กูย้ืมประเภท   
ไม่มีหลกัประกนัและไม่ไดก้ าหนดระยะเวลาแน่นอนในการรับช าระคืน 
 

ค่าเช่าและค่าบริการจ่ายล่วงหน้า    
    

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2556  2555  2556  2555 
 (ล้านบาท) 
บริษทัย่อย        
สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์        
   ส่วนท่ีหมุนเวียน -  -  30  30 
   ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน -  -  269  284 
รวม -  -  299  314 

 
ในระหว่างปี 2551 บริษทัไดจ่้ายช าระค่าเช่าและค่าบริการล่วงหนา้ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาเช่าและบริการ       
หลายฉบบัใหก้บับริษทัย่อยในประเทศแห่งหน่ึง (สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์) ส าหรับการใชพ้ื้นท่ีอาคาร     
เป็นท่ีประชุม Field consultant conference สถานท่ีจดังาน (Trade show) สถานท่ีจดัประชุมผูค้า้ปลีก และกิจกรรม
อ่ืนๆ เป็นระยะเวลา 15 ปี เป็นจ านวนเงินรวม 450 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัตดัจ าหน่ายค่าเช่าและค่าบริการจ่ายล่วงหนา้
เป็นค่าใชจ่้ายตามอายขุองสญัญา (15 ปี)   
 
 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เจ้าหนี้การค้า    
    

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม 
 2556  2555  2556  2555 
 (ล้านบาท) 
บริษทัย่อย        
บริษทั ซีพีแรม จ ากดั (เดิมช่ือ “บริษทั ซี.พี. คา้ปลีก        
   และการตลาด จ ากดั”) -  -  159  271 
รวม -  -  159  271 
        

        
บริษทัที่เกีย่วข้องกนั        
บริษทั ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จ ากดั 1,457 0  1,353 15  1,153  1,061 
บริษทั ทรู มนัน่ี จ ากดั 1,392  1,546 16  1,385  1,536 
บริษทั ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 347 0  439 0  - 0  - 
บริษทั ซีพี-เมจิ จ ากดั 319  278  292  278 
บริษทั ทรู ดิสทริบิวชัน่ แอนด ์เซลส์ จ ากดั 268 1  291 1  268 1  291 
บริษทั ซี.พี. ฟู้ ดสโตร์ จ ากดั 137 2  59 2  46 2  41 
บริษทั ซี.พี. อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ ์จ ากดั 117 3  97 3  116 3  97 
บริษทั ซี.พี. คอนซูเมอร์โพรดกัส์ จ ากดั 98 4  86 4  81 4  84 
บริษทั เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จ ากดั 62 5  33 5  34 5  33 
บริษทั ดี ซูพรีม จ ากดั 14 6  130 6  14 6  130 
อ่ืนๆ 108 7  96 7  6 0  8 
รวม 4,319 8  4,408 8  3,395 1  3,559 

รวมทั้งส้ิน 4,319 9  4,408 9  3,554 2  3,830 

 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เจ้าหนี้อื่น    

    
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2556  2555  2556  2555 
 (ล้านบาท) 
บริษทัย่อย        
บริษทั เคานเ์ตอร์เซอร์วิส จ ากดั -  -  5,105  6,146 
บริษทั ไทยสมาร์ทคาร์ด จ ากดั -  -  222  247 
บริษทั โกซอฟท ์(ประเทศไทย) จ ากดั -  -  73  239 
บริษทั ซีพี รีเทลลิงค ์จ ากดั (เดิมช่ือ “บริษทั        
   รีเทลลิงค ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั”) -  -  72  147 
บริษทั เอม็ เอ เอม็ ฮาร์ท จ ากดั -  -  60  40 
บริษทั ออลล ์เทรนน่ิง จ ากดั -  -  24  9 
บริษทั ปัญญธารา จ ากดั -  -  23  12 
วิทยาลยัเทคโนโลยีปัญญาภิวฒัน์  -  -  -  32 
อ่ืนๆ  -  -  8  1 
รวม -  -  5,587  6,873 
        

บริษทัที่เกีย่วข้องกนั        
บริษทั ซี.พี. เมอร์แซนไดซ่ิง จ ากดั 1,906  1  1,906  - 
บริษทั ทรู ยนิูเวอร์แซล คอนเวอร์เจน้ซ์ จ ากดั 14  14  14  14 
บริษทั ไทย นิวส์ เน็ตเวร์ิค (ทีเอน็เอน็) จ ากดั 3  6  3  6 
บริษทั ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จ ากดั 3  -  -  - 
บริษทั ซี.พี. อินเตอร์เทรด จ ากดั 1  2  -  - 
บริษทั ทรู มฟู จ ากดั 1  2  -  2 
อ่ืนๆ 27  12  1  - 
รวม 1,955  37  1,924  22 

รวมทั้งส้ิน 1,955  37  7,511  6,895 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สัญญาส าคัญที่ท ากบักจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 กลุ่มบริษทัมีสญัญาท่ีส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัน้ี 
 

(ก) บริษทัมีสัญญาบริการฉบบัหน่ึงกบับริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุด     
ในการใหค้ าปรึกษาแนะน าทางดา้นวิชาการ การบริหาร และความช่วยเหลือดา้นเทคนิค และมีสิทธิท่ีจะใช้
เคร่ืองหมายการคา้และบริการต่างๆ จากบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุด โดยบริษทัตกลงท่ีจะจ่ายค่าบริการรายเดือน
ใหก้บับริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุดเป็นจ านวนเงินรวม 0.8 ลา้นบาท  

 
 (ข) บริษัทมีสัญญาบริหารจัดการเงินฉบับหน่ึงกับบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยใน   

ประเทศแห่งหน่ึง ภายใต้เง่ือนไขของสัญญา บริษทัตกลงให้บริการบริหารจัดการเงินของบริษทัย่อย         
ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญา  ในการน้ี บริษทัย่อยตกลงท่ีจะจ่ายค่าธรรมเนียมในการช่วยบริหารจดัการเงิน
ใหก้บับริษทัตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญา และบริษทัตกลงท่ีจะจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนจากเงินดงักล่าว
ให้กบับริษทัย่อยในอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญา ทั้งน้ีหากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมีความประสงค์จะขอเลิก
สัญญาฉบบัน้ี คู่สัญญาฝ่ายนั้นจะตอ้งท าหนงัสือแจง้ใหคู้่สัญญาอีกฝ่ายทราบล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า   
60 วนั ก่อนวนัส้ินสุดสญัญา 

 
(ค) บริษัทมีสัญญาบริการหลายฉบับกับบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยในประเทศ              

แห่งหน่ึง ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญา บริษทัตกลงใหบ้ริการในการจดัหาและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์เพื่อ
รองรับการใหบ้ริการรับช าระเงินค่าสินคา้และค่าบริการ ในการน้ี บริษทัย่อยตกลงจ่ายค่าบริการรายเดือน
เป็นจ านวนเงินตามประเภทของบริการตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นสญัญาท่ีเก่ียวขอ้ง   

 
(ง) บริษทัมีสัญญาบริการฉบบัหน่ึงกบับริษทั เคาน์เตอร์เซอร์วิส จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยในประเทศแห่งหน่ึง 

ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญา บริษทัจะด าเนินการเป็นตวัแทนการรับช าระเงินค่าบริการตามรายการท่ีระบุไว ้      
ในสญัญา ในการน้ี บริษทัยอ่ยตกลงจะจ่ายค่าบริการตามจ านวนเงินท่ีระบุไวใ้นสัญญา ทั้งน้ีหากคู่สัญญาฝ่ายใด
ฝ่ายหน่ึงมีความประสงคท่ี์จะขอเลิกสัญญาฉบบัน้ี คู่สัญญาฝ่ายนั้นจะตอ้งท าหนงัสือแจง้ใหคู้่สัญญาอีกฝ่าย
ทราบล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 60 วนั ก่อนวนัส้ินสุดสัญญา 

 
(จ) บริษทัมีสญัญาบริการบ ารุงรักษาฉบบัหน่ึงกบับริษทั ซีพี รีเทลลิงค ์จ ากดั (เดิมช่ือ “บริษทั รีเทลลิงค ์(ไทยแลนด)์ 

จ ากดั”) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยในประเทศแห่งหน่ึง  ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญา บริษทัย่อยตกลงจะให้บริการ
บ ารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์  และอุปกรณ์กบับริษทั ในการน้ี บริษทัตกลงจ่ายค่าบริการรายปีใหก้บับริษทั
ยอ่ยดงักล่าวในจ านวนเงินตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา   



บริษัท ซีพ ีออลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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(ฉ) บริษทัมีสัญญาบริการศูนยค์อมพิวเตอร์ฉบบัหน่ึงกบับริษทั ไทยสมาร์ทคาร์ด จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยใน
ประเทศแห่งหน่ึง ภายใต้เง่ือนไขของสัญญา บริษัทตกลงจะให้บริการด้านสถานท่ีในการติดตั้ งศูนย์
คอมพิวเตอร์ และอ านวยความสะดวกต่างๆ ใหก้บับริษทัย่อย เป็นระยะเวลา  3 ปี ซ่ึงจะส้ินสุดในเดือน
กนัยายน 2557 ในการน้ี บริษทัยอ่ยตกลงจ่ายค่าบริการรายปีใหก้บับริษทัในจ านวนเงินตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา 

 
(ช) บริษทัและบริษทัย่อยในประเทศบางแห่งมีสัญญาเช่าและบริการหลายฉบบักบับริษทั ซี.พี. แลนด์  จ ากดั 

(มหาชน)  ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง ส าหรับการใช้พ้ืนท่ีอาคารเป็นส านกังานของบริษทัและ
บริษทัย่อย ในการน้ี บริษทัและบริษทัย่อยตกลงจ่ายค่าเช่าและค่าบริการรายเดือน เป็นจ านวนเงิน 7.7 ลา้นบาท 
และไดว้างเงินประกนัไวก้บับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าว เป็นจ านวนเงินรวม 23.1 ลา้นบาท โดยบริษทัและ
บริษทัยอ่ยจะไดรั้บเงินประกนัคืนเม่ือมีการยกเลิกการเช่า 

 
(ซ) บริษัทและบริษัทย่อยในประเทศบางแห่งมีสัญญาบริการระบบงานสารสนเทศกับบริษัท โกซอฟท ์       

(ประเทศไทย) จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยในประเทศแห่งหน่ึง ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญา บริษทัย่อยตกลงท่ีจะ
ให้บริการปรึกษา แนะน า พฒันา ออกแบบ ติดตั้ง บ ารุงรักษา และสนบัสนุนระบบงานสารสนเทศให้กบั
บริษทัและบริษทัยอ่ย ในการน้ี บริษทัและบริษทัยอ่ยตกลงจะจ่ายค่าบริการตามจ านวนเงินท่ีระบุไวใ้นสัญญา 
ทั้งน้ีหากคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมีความประสงคท่ี์จะขอเลิกสญัญา คู่สญัญาฝ่ายนั้นจะตอ้งท าหนงัสือแจง้ให้
คู่สญัญาอีกฝ่ายทราบล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 90 วนั ก่อนวนัส้ินสุดสญัญา 

 

6 ลูกหนีก้ำรค้ำ  
 

   งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 หมายเหต ุ  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
   2556  2555  2556  2555 
   (ล้านบาท) 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5  104  141  - 0  - 
กิจการอ่ืน   669  418  130  101 
รวม   773  559  130  101 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ   (33)  (18)  -  - 
สุทธิ   740  541  130  101 
 
 
 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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   งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
   2556  2555  2556  2555 
   (ล้านบาท) 
หนีสู้ญและหนีส้งสัยจะสูญส ำหรับ    
-  งวดสำมเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินำยน -  15  -  -  - 

-  งวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินำยน   15  -  -  - 
 

การวิเคราะห์อายขุองลกูหน้ีการคา้แสดงไดด้งัน้ี 
 

   งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 หมายเหต ุ  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

   2556  2555  2556  2555 
   (ล้านบาท) 
กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั          
ภายในก าหนดระยะเวลาการรับช าระหน้ี   67  109  -  - 
เกินก าหนดระยะเวลาการรับช าระหน้ี          
   นอ้ยกวา่ 3 เดือน   34  31  -  - 
   3 - 6 เดือน   3  1  -  - 
รวม   104  141  -  - 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ   (2)  (2)  -  - 
สุทธิ 5  102  139  -  - 

    
กจิกำรอืน่          
ภายในก าหนดระยะเวลาการรับช าระหน้ี  0  517  360 0  130  101 
เกินก าหนดระยะเวลาการรับช าระหน้ี  1     1     
   นอ้ยกวา่ 3 เดือน  2  123  53 2  -  - 
   3 - 6 เดือน  3  3  2 3  -  - 
   6 - 12 เดือน   5  -  -  - 
   มากกวา่ 12  เดือน  4  21  3 4  -  - 
รวม  (ก)  669  418 15  130  101 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  (ข)  (31)  (16) 16  -  - 
สุทธิ  (ค)  638  402 17  130  101 

รวมทั้งส้ิน  (ง)  740  541 18  130  101 
 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลกูคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่ 7 วนั ถึง 90 วนั 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 ลูกหนีอ้ืน่  
 

   งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 หมายเหต ุ  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
   2556  2555  2556  2555 
   (ล้านบาท) 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5  177  212  480  556 
กิจการอ่ืน   1,422  1,143  872  1,134 
รวม   1,599  1,355  1,352  1,690 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  0  0 (16)  (7) 0  0 (7) 0  (7) 
สุทธิ  1  1 1,583  1,348 1  1 1,345 1  1,683 

 

   งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
   2556  2555  2556  2555 
   (ล้านบาท) 
หนีสู้ญและหนีส้งสัยจะสูญส ำหรับ          
-  งวดสำมเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินำยน -  -  -  -  - 

-  งวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินำยน   -  -  -  - 
 

การวิเคราะห์อายขุองลกูหน้ีอ่ืนแสดงไดด้งัน้ี 
 

   งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 หมายเหต ุ  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
   2556  2555  2556  2555 
   (ล้านบาท) 
กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั          
ภายในก าหนดระยะเวลาการรับช าระหน้ี   170  102  473  446 
เกินก าหนดระยะเวลาการรับช าระหน้ี          
นอ้ยกวา่ 3 เดือน   3  64  3  64 
3 - 6 เดือน   3  2  3  2 
6 - 12 เดือน   1  44  1  44 

รวม 5  2 177 3  212  480  556 
      
      



บริษัท ซีพ ีออลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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   งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 หมายเหต ุ  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
   2556  2555  2556  2555 
   (ล้านบาท) 
กจิกำรอืน่          
ภายในก าหนดระยะเวลาการรับช าระหน้ี  0  0 1,180 0  943 0  0 650 0  941 
เกินก าหนดระยะเวลาการรับช าระหน้ี  1  1  1   1  1  1   
   นอ้ยกวา่ 3 เดือน  2  2 223 2  187 2  2 213 2  185 
   3 - 6 เดือน  3  3 6 3  4 3  3 - 3  - 
   6 - 12 เดือน  4  4 3 4  1 4  4 1 4  - 
   มากกวา่ 12  เดือน  5  5 10 5  8 5  5 8 5  8 
รวม  6  6 1,422 6  1,143 6  6 872 6  1,134 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  7  7 (16) 7  (7) 7  7 (7) 7  (7) 
สุทธิ  8  8 1,406 8  1,136 8  8 865 8  1,127 
รวมทั้งส้ิน  9  9 1,583 9  1,348 9  9 1,345 9  1,683 
 
โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลกูคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่ 7 วนั ถึง 90 วนั 

 
8 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 
 

รายการเคล่ือนไหวในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 และ 2555 มีดงัน้ี 
 
   งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 หมายเหต ุ  2556  2555  2556  2555 
   (ล้านบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม   -  -  6,524  6,505 
เพ่ิมข้ึนโดยการจ่ายช าระเป็นเงินสด   -  -  135,736  19 
เพ่ิมข้ึนจากการตั้งภาระผกูพนัในการ          
   เขา้ท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์ 4  -  -  1,906  - 
ณ วนัที่ 30 มถุินำยน   -  -  144,166  6,524 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม     -    6,524 

 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายละเอียดเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีเพ่ิมข้ึน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 มีดงัน้ี  
 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม 
 2556  2555  2556  2555 
 (ล้านบาท) 

บริษทั โกซอฟท ์(ประเทศไทย) จ ากดั -  -  -  18 
บริษทั ออลล ์เทรนน่ิง จ ากดั -  -  -  1 
บริษทั ออลล ์คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั -  -  13  - 
Albuera International Limited -  -  - *  - 
บริษทั โอเอชที จ ากดั -  -  57,754  - 
บริษทั สยามแมค็โคร โฮลด้ิง (ประเทศไทย) จ ากดั -  -  55,490  - 
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) -  -  24,385  - 
รวม -  -  137,642  19 

 
* บริษัทลงทุนใน Albuera International Limited เป็นจ านวนเงิน 1 ดอลลาร์สหรัฐ



บริษัท ซีพ ีออลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และเงินปันผลรับส าหรับแต่ละงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 และ 2555 มีดงัน้ี 
 

    งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
  ประเทศ สดัส่วน      เงินปันผลรับส าหรับงวด 

ช่ือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ ท่ีกิจการจดัตั้ง ความเป็นเจา้ของ  ทุนช าระแลว้  ราคาทุน  หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
   30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  30 มิถุนายน 
   2556 2555  2556 2555  2556  2555  2556  2555 
   (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 -  - * -  - *  -  -  - 
        Islands              
รวม         3,857  3,857  -  - 

 
* ณ วันท่ี 30 มิถนุายน 2556 Albuera International Limited มีทุนช าระแล้วจ านวน 1 ดอลลาร์สหรัฐ และราคาทุนจ านวน 1 ดอลลาร์สหรัฐ



บริษัท ซีพ ีออลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

 48 

 

    งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร (ต่อ) 
  ประเทศ สดัส่วน      เงินปันผลรับส าหรับงวด 

ช่ือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ ท่ีกิจการจดัตั้ง ความเป็นเจา้ของ  ทุนช าระแลว้  ราคาทุน  หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
   30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 
   2556 2555  2556 2555  2556 2555  2556 2555 
   (ร้อยละ)  (ล้านบาท) 
บริษทัย่อยทางตรงและ              
   ทางอ้อมในประเทศ              
บริษทั ศึกษาภิวฒัน ์จ ากดั สถาบนัการศึกษา ไทย 99.99 99.99  810 810  810 810  - - 
บริษทั ซีพีแรม จ ากดั (เดิมช่ือ โรงงานอาหารแช่แขง็ ไทย 99.99 99.99  600 600  600 600  - - 
   “บริษทั ซี.พี. คา้ปลีกและ    และเบเกอร่ี             
   การตลาด จ ากดั”)              
บริษทั เคานเ์ตอร์เซอร์วิส จ ากดั  รับช าระเงินค่าสินคา้และบริการ ไทย 99.99 99.99  70 70  61 61  459 402 
    และเป็นผูจ้  าหน่ายบตัรและ             
    ตัว๋เชิงพาณิชยทุ์กประเภท             
บริษทั ซีพี รีเทลลิงค ์จ ากดั  ผูจ้  าหน่ายอุปกรณ์ส าหรับ ไทย 99.99 99.99  20 20  20 20  - - 
   (เดิมช่ือ “บริษทั รีเทลลิงค ์    ธุรกิจคา้ปลีกและพฒันา             
   (ไทยแลนด)์ จ ากดั”)    โปรแกรม             
บริษทั โกซอฟท ์(ประเทศไทย) ใหบ้ริการออกแบบและ ไทย 99.99 99.99  20 20  20 20        60    58 
   จ ากดั    พฒันาระบบงานดา้น             
    สารสนเทศ             
บริษทั ออลล ์คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั กิจกรรมลงทุน ไทย 99.99 -  13 -  13 -  - - 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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    งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร (ต่อ) 
  ประเทศ สดัส่วน     เงินปันผลรับส าหรับงวด 

ช่ือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ ท่ีกิจการจดัตั้ง ความเป็นเจา้ของ  ทุนช าระแลว้  ราคาทุน หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
   30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  30 มิถุนายน 
   2556 2555  2556 2555  2556 2555  2556  2555 
   (ร้อยละ)  (ล้านบาท) 
บริษทั ไดนามิค แมนเนจเมน้ท ์ ใหบ้ริการบริหารงานกิจการ ไทย 99.99 99.99  2 2  2  2  -  - 
   จ ากดั    ขนส่งสินคา้และกระจาย               
    สินคา้               
บริษทั เอม็ เอ เอม็ ฮาร์ท จ ากดั ใหบ้ริการวางแผนกิจกรรม ไทย 99.99 99.99  1 1  1  1  -  - 
    ทางการตลาด               
บริษทั ปัญญธารา จ ากดั ศูนยฝึ์กอบรม ไทย 99.99 99.99  1 1  1  1  -  - 
บริษทั ออลล ์เทรนน่ิง จ ากดั ศูนยฝึ์กอบรม ไทย 99.99 99.99  1 1  1  1  60  - 
บริษทั โอเอชที จ ากดั กิจกรรมลงทุน ไทย 99.99 -  12 -  57,754  -  -  - 
บริษทั สยามแมค็โคร โฮลด้ิง กิจกรรมลงทุน ไทย 99.99 -  1,066 -  55,490  -  -  - 
   (ประเทศไทย) จ ากดั                
บริษทั ไทยสมาร์ทคาร์ด จ ากดั ใหบ้ริการบตัรเงินสด ไทย 72.64 72.64  1,600 1,600  1,151  1,151  -  - 
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั ธุรกิจคา้ส่งแบบช าระเงินสด ไทย 67.15 -  2,400 -  24,385  -  -  - 
   (มหาชน)    และบริการตนเอง               
รวม         140,309  2,667  579  460  
รวมทั้งส้ิน         144,166  6,524  579  460 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายละเอียดบริษทัยอ่ยทางออ้มของบริษทั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 มีดงัน้ี  
 

ช่ือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ ประเทศท่ีกิจการจดัตั้ง สดัส่วนความเป็นเจา้ของ 
   30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
   2556 2555 

   (ร้อยละ) 
บริษทัย่อยทางอ้อมในต่างประเทศ     
Successor Investments Limited กิจกรรมลงทุน   เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่ง 100.00 100.00 
     สาธารณรัฐประชาชนจีน      
Nanjing Zheng Yi Xin Trading Co., Ltd. ธุรกิจการคา้ สาธารณรัฐประชาชนจีน 100.00 100.00 
Successor (China) Investments Limited กิจกรรมลงทุน   สาธารณรัฐประชาชนจีน 100.00 100.00 
บริษทั วีนาสยามฟู้ ด จ ากดั ธุรกิจการคา้ เวียดนาม 100.00   - 
     
บริษทัย่อยทางอ้อมในประเทศ 
 

    
สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ สถาบนัการศึกษา ไทย 99.99 99.99 
วิทยาลยัเทคโนโลยีปัญญาภิวฒัน์ 
   ( เดิมช่ือ “โรงเรียนปัญญาภิวฒัน์  

สถาบนัการศึกษา ไทย 99.99 99.99 
บริษทั สยามฟดู เซอร์วิส จ ากดั ธุรกิจการคา้ ไทย 99.99         - 

 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ 
 

การซ้ือ การจ าหน่าย และการโอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2556
และ 2555 มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม 
 2556  2555 
   การจ าหน่าย    การจ าหน่าย 
 การซ้ือและ  และการโอน  การซ้ือและ  และการโอน 
 การโอนเขา้  ออก - ราคา  การโอนเขา้  ออก - ราคา 
 - ราคาทุน  ตามบญัชีสุทธิ  - ราคาทุน  ตามบญัชีสุทธิ 
 (ล้านบาท) 
ท่ีดิน 467  -  220  - 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร        
   และส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า 1,092  64  829  122 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 788  2  738  24 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 609  23  665  57 
สินทรัพยร์ะหวา่งการก่อสร้างและติดตั้ง 3,122  1,418  1,165  1,029 
อ่ืนๆ 220  3  192  16 
รวม 6,298  1,510  3,809  1,248 

 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2556  2555 
   การจ าหน่าย    การจ าหน่าย 
 การซ้ือและ  และการโอน  การซ้ือและ  และการโอน 
 การโอนเขา้  ออก - ราคา  การโอนเขา้  ออก - ราคา 
 - ราคาทุน  ตามบญัชีสุทธิ  - ราคาทุน  ตามบญัชีสุทธิ 
 (ล้านบาท) 
ท่ีดิน 452  -  -  - 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร        
   และส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า 1,036  64  736  107 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 557  1  583  22 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 648  23  692  53 
สินทรัพยร์ะหวา่งการก่อสร้างและติดตั้ง 1,995  1,226  975  879 
อ่ืนๆ 211  3  186  16 
รวม 4,899  1,317  3,172  1,077 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 ภำษเีงนิได้รอกำรตดับัญชี 
 
 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2556  2555  2556  2555 
 (ล้านบาท) 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 568  370  280  269 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี -  (1)  -  - 

สินทรัพย์ภำษเีงนิได้รอกำรตดับัญชีสุทธิ 568  369  280  269 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

 53 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 และ 2555 มีดงัน้ี 
 
 งบกำรเงนิรวม 
   ผลกระทบ           
 ณ วนัที่  จากการ      ณ วนัที่     
 1 มกรำคม  เปล่ียนแปลง  ณ วนัที่ บนัทึกเป็น 30 มถุินำยน     
 2556  นโยบาย  1 มกรำคม (รายจ่าย)/รายได ้ 2556  ผลกระทบ  ณ วนัที่ 
 (ตำมที่รำยงำน  การบญัชี  2556  ในก าไรขาดทุน  ก่อนรวมกำร  จากการรวม  30 มถุินำยน 
 ในงวดก่อน)  (หมายเหต ุ3)  (ปรับปรุงใหม่)  (หมายเหต ุ14)  รวมธุรกจิ  ธุรกิจ  2556 

 (ล้านบาท) 
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี  
ลกูหน้ีการคา้ -  4  4  (2)  2  2  4 
สินคา้คงเหลือ -  105  105  (1)  104  72  176 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -  25  25  -  25  8  33 
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน -  181  181  15  196  61  257 
ผลขาดทุนทางภาษี -  41  41  (13)  28  -  28 
อ่ืนๆ -  13  13  1  14  56  70 
รวม -  369  369  -  369  199  568 

              



บริษัท ซีพ ีออลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงนิรวม 
   ผลกระทบ       
 ณ วนัที่  จากการ  ณ วนัที่     
 1 มกรำคม  เปล่ียนแปลง  1 มกรำคม บนัทึกเป็น  
 2555  นโยบาย  2555 (รายจ่าย)/รายได ้ ณ วนัที่ 
 (ตำมที่รำยงำน  การบญัชี  (ปรับปรุง  ในก าไรขาดทุน  30 มถุินำยน 
 ในงวดก่อน)  (หมายเหต ุ3)  ใหม่)  (หมายเหต ุ14)  2555 
 (ล้านบาท) 
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี  
ลกูหน้ีการคา้ -  4  4  -  4 
สินคา้คงเหลือ -  96  96  (5)  91 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -  25  25  -  25 
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน -  146  146  12  158 
ผลขาดทุนทางภาษี -  71  71  (9)  62 
อ่ืนๆ -  10  10  (1)  9 
รวม -  352  352  (3)  349 

 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
   ผลกระทบ   
 ณ วนัที่  จากการ  ณ วนัที่     
 1 มกรำคม  เปล่ียนแปลง  1 มกรำคม บนัทึกเป็น  
 2556  นโยบาย  2556 (รายจ่าย)/รายได ้ ณ วนัที่ 
 (ตำมที่รำยงำน  การบญัชี  (ปรับปรุง  ในก าไรขาดทุน  30 มถุินำยน 
 ในงวดก่อน)  (หมายเหต ุ3)  ใหม่)  (หมายเหต ุ14)  2556 
 (ล้านบาท) 
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี  
ลกูหน้ีการคา้ -  1  1  -  1 
สินคา้คงเหลือ -  100  100  (2)  98 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -  24  24  -  24 
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน -  141  141  12  153 
อ่ืนๆ -  3  3  1  4 
รวม -  269  269  11  280 

          



บริษัท ซีพ ีออลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
   ผลกระทบ   
 ณ วนัที่  จากการ  ณ วนัที่     
 1 มกรำคม  เปล่ียนแปลง  1 มกรำคม บนัทึกเป็น  
 2555  นโยบาย  2555 (รายจ่าย)/รายได ้ ณ วนัที่ 
 (ตำมที่รำยงำน  การบญัชี  (ปรับปรุง  ในก าไรขาดทุน  30 มถุินำยน 
 ในงวดก่อน)  (หมายเหต ุ3)  ใหม่)  (หมายเหต ุ14)  2555 
 (ล้านบาท) 
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี  
ลกูหน้ีการคา้ -  2  2  -  2 
สินคา้คงเหลือ -  88  88  (2)  86 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -  24  24   (1)  23 
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน -  122  122  8  130 
รวม -  236  236  5  241 

 
11   เงนิกู้ยมืระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงนิ 
 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม 
 2556  2555  2556  2555 
 (ล้านบาท) 
หน้ีสินจากการท าทรัสตรี์ซีท -ไม่มีหลกัประกนั 45  -  -  - 
ตัว๋แลกเงิน - ไม่มีหลกัประกนั 2,000  -  2,000  - 
ตัว๋สญัญาใชเ้งิน - ไม่มีหลกัประกนั 7,160  -  5,100  - 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - มีหลกัประกนั 134,128  -  134,128  - 
รวม 143,333  -  141,228  - 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ยอดเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 จดัตามประเภท
สกลุเงินตราไดด้งัน้ี  
 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2556  2555  2556  2555 
 (ล้านบาท) 
เงินบาท 9,205  -  7,100  - 
เงินตราต่างประเทศ - ดอลลาร์สหรัฐ 134,128  -  134,128  - 
รวม 143,333  -  141,228  - 
 
ในเดือนมิถุนายน 2556 บริษทัไดท้ าสัญญาเงินกูย้ืมระยะสั้นประเภทมีหลกัประกนักบัสถาบนัการเงินบางแห่งเป็น
จ านวนเงินรวม 6,000 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่าประมาณ 187,605 ลา้นบาท) โดยมีอตัราดอกเบ้ียลอยตวั 
LIBOR บวกอตัราอา้งอิงตลาดส่วนเพ่ิมต่อปีตามท่ีตกลงกนั  ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 บริษทัไดเ้บิกเงินกูย้ืมระยะสั้น
ดงักล่าวแลว้เป็นจ านวนเงินรวม 4,290 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่าประมาณ 134,128  ลา้นบาท)  เพ่ือน าไป
ช าระค่าซ้ือหุน้ของบริษทั โอเอชที จ ากดั บริษทั สยามแมค็โคร โฮลด้ิง (ประเทศไทย) จ ากดั และบริษทั สยามแมค็โคร 
จ ากดั (มหาชน) (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 4)  ทั้งน้ี บริษทัตอ้งจ าน าหุน้ของบริษทั โอเอชที 
จ ากดั บริษทั สยามแม็คโคร โฮลด้ิง (ประเทศไทย) จ ากดั และบริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)  ท่ีไดม้าจาก    
การรวมธุรกิจโดยการซ้ือหุน้เม่ือวนัท่ี 26 มิถุนายน 2556 เพ่ือเป็นหลกัประกนัในการกูย้ืมเงินดงักล่าว และบริษทั  
ตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆ ท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาเงินกูย้ืมระยะสั้น  เช่น  บริษทัตอ้งรักษาอตัราส่วนความสามารถ      
ในการช าระหน้ี และอตัราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ียในงบการเงินส าหรับปีตลอดระยะเวลาการกูย้ืมเงิน 
เป็นตน้ 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 บริษทัไดจ้ าน าหุน้บริษทั โอเอชที จ ากดั บริษทั สยามแมค็โคร โฮลด้ิง (ประเทศไทย)  จ ากดั 
และบริษทั สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) (ท่ีไดม้าจากการรวมธุรกิจโดยการซ้ือหุน้เม่ือวนัท่ี 26 มิถุนายน 2556)   
ซ่ึงมีมลูค่าการซ้ือโดยประมาณเป็นจ านวนเงินรวม 132,472 ลา้นบาท   

 
วงเงินสินเช่ือที่ยงัไม่ได้เบิกใช้ 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 กลุ่มบริษทัมีวงเงินสินเช่ือท่ียงัไม่ไดเ้บิกใชเ้ป็นจ านวนเงินรวม 1,710 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ
และ 957 ลา้นบาท (2555: 432 ล้านบาท) 
 

 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12 เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 
 
  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 หมายเหต ุ 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
  2556  2555  2556  2555 
  (ล้านบาท) 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 4,319  4,408  3,554  3,830 
กิจการอ่ืน  41,018  28,172  21,485  21,910 
รวม  45,337  32,580  25,039  25,740 

 
13  ข้อมูลทำงกำรเงนิจ ำแนกตำมส่วนงำน 

  
ขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานอา้งอิงจากรายงานภายในท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานของ  
กลุ่มบริษทัไดส้อบทานอยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานและเพ่ือจดัสรรทรัพยากรใหส่้วนงาน
ดงักล่าว โดยแบ่งเป็นขอ้มลูเก่ียวกบัธุรกิจและขอ้มลูเก่ียวกบัภูมิศาสตร์ท่ีกลุ่มบริษทัด าเนินงานอยู่ กลุ่มบริษทัน าเสนอ
ส่วนงานธุรกิจเป็นรูปแบบหลกัในการรายงาน 
 
ส่วนงานธุรกจิ 
 
กลุ่มบริษทัเสนอส่วนงานธุรกิจท่ีส าคญัดงัน้ี 
 
ส่วนงานท่ี  1 :    ธุรกิจร้านสะดวกซ้ือ 
ส่วนงานท่ี  2 :    ธุรกิจคา้ส่งแบบช าระเงินสดและบริการตนเอง 
ส่วนงานท่ี  3 :    ธุรกิจอ่ืนๆ 
 
ส าหรับส่วนงานธุรกิจอ่ืนๆ ส่วนใหญ่ประกอบดว้ย การบริการรับช าระค่าสินคา้และบริการ โรงงานอาหารแช่แข็ง
และเบเกอร่ี รวมทั้งการจ าหน่ายอุปกรณ์ส าหรับธุรกิจคา้ปลีก 
  
 
 
 
 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 
ในการน าเสนอขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ รายไดต้ามส่วนงานแยกตามเขตภูมิศาสตร์โดย
ก าหนดจากสถานท่ีตั้งของลกูคา้  
 
กลุ่มบริษทัเสนอส่วนงานทางภูมิศาสตร์ท่ีส าคญัดงัน้ี 
 
ส่วนงานท่ี  1 :    ประเทศไทย 
ส่วนงานท่ี  2 :    อ่ืนๆ 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายไดแ้ละผลการด าเนินงานจ าแนกตามส่วนงานธุรกิจในงบการเงินรวมส าหรับแต่ละงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 และ 2555 มีดงัน้ี 
 

  ธุรกิจคา้ส่งแบบช าระเงินสด    
 ธุรกิจร้านสะดวกซ้ือ และบริการตนเอง ธุรกิจอ่ืนๆ การตดัรายการระหวา่งกนั รวม 
 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 
 (ล้านบาท) 
งวดสำมเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินำยน           
รายไดจ้ าแนกตามส่วนงาน 50,022 44,726 - - 4,694 3,994 (3,634) (3,105) 51,082 45,615 
ก าไรส าหรับงวดก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 3,296 3,350 - - 438 471 (542) (495) 3,192 3,326 
           
งวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินำยน           
รายไดจ้ าแนกตามส่วนงาน 99,515 86,889 - - 9,105 7,683 (7,099) (5,942) 101,521 88,630 
ก าไรส าหรับงวดก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 6,889 6,498 - - 866 937 (629) (568) 7,126 6,867 
 

สินทรัพยจ์ าแนกตามส่วนงานธุรกิจในงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 มีดงัน้ี 
 

  ธุรกิจคา้ส่งแบบช าระเงินสด    
 
 

ธุรกิจร้านสะดวกซ้ือ และบริการตนเอง ธุรกิจอ่ืนๆ การตดัรายการระหวา่งกนั รวม 
 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 
 (ล้านบาท) 
สินทรัพยต์ามส่วนงานท่ีรายงาน 203,671 65,849 30,030 - 28,629 21,916 (29,377) (15,597) 232,953 72,168 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายไดแ้ละผลการด าเนินงานจ าแนกตามส่วนงานทางภูมิศาสตร์ในงบการเงินรวมส าหรับแต่ละงวดสามเดือนและ 
หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน 2556 และ 2555 มีดงัน้ี 
 
    งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
    ประเทศไทย อ่ืนๆ รวม 
 2556 2555 2556 2555 2556 2555 
 (ล้านบาท) 
รายไดจ้ากการขายสินคา้และการใหบ้ริการ       
   ใหก้บัลกูคา้ภายนอก 51,082 45,615           -            -  51,082 45,615 
ก าไรส าหรับงวดก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 3,155 3,345 37 (19) 3,192 3,326 
 
    งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
    ประเทศไทย อ่ืนๆ รวม 
 2556 2555 2556 2555 2556 2555 
 (ล้านบาท) 
รายไดจ้ากการขายสินคา้และการใหบ้ริการ       
   ใหก้บัลกูคา้ภายนอก 101,521 88,630         -         - 101,521 88,630 
ก าไรส าหรับงวดก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 7,061 6,875 65 (8) 7,126 6,867 

 
14 ค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ 
 

  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  งวดสามเดือนส้ินสุด  งวดสามเดือนส้ินสุด 
  วนัท่ี 30 มิถุนายน  วนัท่ี 30 มิถุนายน 
  2556  2555  2556  2555 
 (ล้านบาท) 
ภาษเีงินได้ของงวดปัจจบัุน         
ส าหรับงวดปัจจุบนั  535  720  474  649 
  535  720  474  649 
         

 

 

 

 

 

 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  งวดสามเดือนส้ินสุด  งวดสามเดือนส้ินสุด 
  วนัท่ี 30 มิถุนายน  วนัท่ี 30 มิถุนายน 
  2556  2555  2556  2555 
 (ล้านบาท) 
ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี         
การเปล่ียนแปลงของผลแตกต่างชัว่คราว  (8)  (4)  (7)  (3) 
ขาดทุนทางภาษีท่ีสามารถใชไ้ด ้  7  4  -  - 
  (1)  -  (7)  (3) 
รวม  534  720  467  646 

     
  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  งวดหกเดือนส้ินสุด  งวดหกเดือนส้ินสุด 
  วนัท่ี 30 มิถุนายน  วนัท่ี 30 มิถุนายน 
 หมายเหต ุ

 
2556  2555  2556  2555 

 (ล้านบาท) 
ภาษเีงินได้ของงวดปัจจบัุน         
ส าหรับงวดปัจจุบนั  1,276  1,502  1,153  1,350 
  1,276  1,502  1,153  1,350 
         

ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี         
การเปล่ียนแปลงของผลแตกต่างชัว่คราว  (13)  (8)  (11)  (6) 
ขาดทุนทางภาษีท่ีสามารถใชไ้ด ้  13  9  -  - 
การลดอตัราภาษีเงินได ้  -  2  -  1 
 10 -  3  (11)  (5) 
รวม  1,276  1,505  1,142  1,345 

 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษทีี่แท้จริง        
  
 งบกำรเงนิรวม 

อตัราภาษีท่ีใช ้(ร้อยละ) 0%  20%  อ่ืนๆ  รวม 
 (ล้านบาท) 
งวดสำมเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินำยน 2556        
ก าไรทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 118  3,039  35  3,192 
ภาษีเงินไดค้ านวณตามอตัราภาษีท่ีใช ้ -  607  1  608 
ผลกระทบทางภาษีของรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย        
   ท่ีไม่ถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายทางภาษี  -  (66)  (1)  (67) 
ขาดทุนทางภาษีท่ีสามารถใชไ้ด ้ -    (7)  -  (7) 
สุทธิ -  534  -  534 
  
 งบกำรเงนิรวม 

อตัราภาษีท่ีใช ้(ร้อยละ) 0%  23%  อ่ืนๆ  รวม 
 (ล้านบาท) 
งวดสำมเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินำยน 2555        
ก าไรทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 120  3,220  (14)  3,326 
ภาษีเงินไดค้ านวณตามอตัราภาษีท่ีใช ้ -  740  -  740 
ผลกระทบทางภาษีของรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย        
   ท่ีไม่ถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายทางภาษี  -  (16)  -  (16) 
ขาดทุนทางภาษีท่ีสามารถใชไ้ด ้ -  (4)  -  (4) 
สุทธิ -  720  -  720 

 
 
 

    งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
อตัราภาษีท่ีใช ้(ร้อยละ)     20%  23% 

     (ล้านบาท) 
งวดสำมเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินำยน     2556  2555 
ก าไรทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     3,296  3,350 
ภาษีเงินไดค้ านวณตามอตัราภาษีท่ีใช ้     659  771 
ผลกระทบทางภาษีของรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ถือเป็นรายได ้        
   หรือค่าใชจ่้ายทางภาษี      (192)    (125) 
สุทธิ     467  646 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษทีี่แท้จริง        
  
 งบกำรเงนิรวม 

อตัราภาษีท่ีใช ้(ร้อยละ) 0%  20%  อ่ืนๆ  รวม 
 (ล้านบาท) 
งวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินำยน 2556        
ก าไรทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 153  6,912  61  7,126 
ภาษีเงินไดค้ านวณตามอตัราภาษีท่ีใช ้ -  1,382  3  1,385 
ผลกระทบทางภาษีของรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย        
   ท่ีไม่ถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายทางภาษี  -  (93)  (3)  (96) 
ขาดทุนทางภาษีท่ีสามารถใชไ้ด ้ -  (13)  -  (13) 
สุทธิ -  1,276  -  1,276 
  

 งบกำรเงนิรวม 
อตัราภาษีท่ีใช ้(ร้อยละ) 0%  23%  อ่ืนๆ  รวม 

 (ล้านบาท) 
งวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินำยน 2555        
ก าไรทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 160  6,708  (1)  6,867 
ภาษีเงินไดค้ านวณตามอตัราภาษีท่ีใช ้ -  1,543  -  1,543 
ผลกระทบทางภาษีของรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย        
   ท่ีไม่ถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายทางภาษี  -  (31)  -  (31) 
ขาดทุนทางภาษีท่ีสามารถใชไ้ด ้ -  (9) 

 
 

 -  (9) 
การลดอตัราภาษีเงินได ้ -  2  -    2 
สุทธิ -  1,505  -  1,505 

 

     งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
อตัราภาษีท่ีใช ้(ร้อยละ)     20%  23% 

     (ล้านบาท) 
งวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินำยน     2556  2555 
ก าไรทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     6,889  6,498 
ภาษีเงินไดค้ านวณตามอตัราภาษีท่ีใช ้     1,378  1,495 
ผลกระทบทางภาษีของรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ถือเป็นรายได ้        
   หรือค่าใชจ่้ายทางภาษี              (236)  (151) 
การลดอตัราภาษีเงินได ้     -               1 
สุทธิ     1,142  1,345 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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15 ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน 
 

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานส าหรับแต่ละงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 และ 2555 ค านวณจาก
ก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัและจ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ในระหว่างงวด
ตามวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ซ่ึงแสดงการค านวณไดด้งัน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556  2555  2556  2555 

 (ล้านบาท/ล้านหุ้น) 
ก ำไรส ำหรับงวดที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทั    2,649  2,602  2,829  2,703 

จ ำนวนหุ้นสำมญัที่มอียู่ในระหว่ำงงวด        
   ตำมวธีิถัวเฉลีย่ถ่วงน ำ้หนัก 8,983  8,983  8,983  8,983 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน (บาท) 0.29  0.29  0.31  0.30 
 
 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556  2555  2556  2555 

 (ล้านบาท/ล้านหุ้น) 
ก ำไรส ำหรับงวดที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทั    5,835  5,359  5,747  5,153 

จ ำนวนหุ้นสำมญัที่มอียู่ในระหว่ำงงวด        
   ตำมวธีิถัวเฉลีย่ถ่วงน ำ้หนัก 8,983  8,983  8,983  8,983 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน (บาท) 0.65  0.60  0.64  0.57 

 
16 เงนิปันผล 
 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีของบริษทัเม่ือวนัท่ี_25 เมษายน 2556_ผูถื้อหุน้ของบริษทัไดอ้นุมติัการจดัสรร
ก าไรท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัส าหรับปี_2555_เป็นเงินปันผล ในอตัราหุน้ละ 0.90 บาท ส าหรับผูถื้อหุน้สามญั
จ านวน 8,983,101,348 หุน้ เป็นจ านวนเงินรวม 8,085 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหก้บัผูถื้อหุน้ของบริษทัแลว้
เม่ือวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2556 

 
 
 
 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีของบริษทัเม่ือวนัท่ี_26 เมษายน 2555_ผูถื้อหุน้ของบริษทัไดอ้นุมติัการจดัสรร
ก าไรท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัส าหรับปี_2554_เป็นเงินปันผล ในอตัราหุน้ละ 1.25 บาท ส าหรับผูถื้อหุน้สามญั
จ านวน 4,493,148,024 หุน้ เป็นจ านวนเงินรวม 5,617 ลา้นบาท และอนุมติัการจ่ายหุน้ปันผลในอตัรา 1 หุน้เดิม ต่อ       
1 หุน้ปันผล ส าหรับหุน้สามญัจ านวน 4,493,148,024 หุน้ รวมเป็นหุน้ปันผลทั้งส้ิน 4,493,148,024 หุน้ มูลค่าท่ีตราไว้
หุน้ละ 1 บาท เป็นจ านวนเงินรวม 4,493 ลา้นบาท (อตัราการจ่ายเงินปันผล 1 บาท ต่อ 1 หุน้) เงินปันผลและหุน้ปันผล
ดงักล่าวเป็นจ านวนเงินรวม 10,110 ลา้นบาท ไดจ่้ายใหก้บัผูถื้อหุน้ของบริษทัแลว้เม่ือวนัท่ี 18 และ 21 พฤษภาคม 2555 
ตามล าดบั 
 

17 ข้อมูลงบกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เตมิ 
 

 รายละเอียดท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีซ้ือมาในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 และ 2555          
มีดงัน้ี 

 

  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 หมายเหต ุ

 
2556  2555  2556  2555 

 (ล้านบาท) 
เพ่ิมข้ึนในระหวา่งงวด    9 6,298  3,809  4,899  3,172 
หกั -  เจา้หน้ี  (266)  (174)  (169)  (260) 
      -  โอนจากสินทรัพยร์ะหวา่ง         
          การก่อสร้างและติดตั้ง  (1,410)  (1,029)  (1,225)  (879) 
ซ้ือมำและจ่ำยช ำระเป็นเงนิสด  4,622  2,606  3,505  2,033 

 

18 ภำระผูกพนัที่มกีบับุคคลหรือกจิกำรที่ไม่เกีย่วข้องกนั 
 

ภาระผกูพนัส าหรับรายจ่ายฝ่ายทุน 
 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2556  2555  2556  2555 
 (ล้านบาท) 

สญัญาท่ียงัไม่ไดรั้บรู้ (ตน้ทุนงานก่อสร้างโรงงาน        
    แห่งใหม่ ตน้ทุนการติดตั้งเคร่ืองจกัรและ        
    ตน้ทุนการพฒันาระบบคอมพิวเตอร์) 1,564  778  -  - 
 รวม 1,564  778  -  - 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าด าเนินงานที่ไม่สามารถยกเลิกได้ 
 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2556  2555  2556  2555 
 (ล้านบาท) 

ภายในระยะเวลาหน่ึงปี 4,954  4,248  4,655  4,194 
ภายหลงัจากหน่ึงปี แต่ไม่เกินหา้ปี 9,143  7,151  8,250  7,084 
ภายหลงัจากหา้ปี 1,191  2  -  - 
รวม 15,288  11,401  12,905  11,278 
 
กลุ่มบริษทัมีสญัญาเช่าหลายฉบบั ซ่ึงครอบคลุมการเช่าท่ีดิน อาคาร ยานพาหนะ และสินทรัพยอ่ื์นๆ เป็นระยะเวลา   
1 ถึง 15 ปี ซ่ึงจะส้ินสุดในระหวา่งปี 2557 ถึง 2563 
 
ภาระผกูพนัอื่นๆ 
 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2556  2555  2556  2555 
 (ล้านบาท) 
เลตเตอร์ออฟเครดิตท่ียงัไม่ไดใ้ชส้ าหรับ        
   ซ้ือสินคา้และวสัดุส้ินเปลือง 97  80  -  - 
รวม 97  80  -  - 
 
หนังสือค ้าประกนั 

  
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 บริษทัย่อยในประเทศแห่งหน่ึง (บริษทั ไทยสมาร์ทคาร์ด จ ากดั) มีภาระผูกพนัภายใต้
หนงัสือค ้าประกนัจากการท่ีสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึงออกหนงัสือค ้าประกนับริษทัย่อยดงักล่าวใหก้บัคู่คา้
รายหน่ึงเป็นจ านวนเงิน 0.3 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (31 ธันวาคม 2555: 0.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) 
 
 
 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สัญญาที่ส าคัญ 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 กลุ่มบริษทัมีสญัญาท่ีส าคญัดงัน้ี 
 
(ก) บริษทัไดท้ าสัญญา Area license ฉบบัหน่ึงกบั 7-Eleven, Inc. ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศสหรัฐอเมริกา 

เพ่ือไดม้าซ่ึงสิทธิในการใชร้ะบบและเคร่ืองหมายการคา้ของ 7-Eleven, Inc. ในการด าเนินธุรกิจร้านสะดวกซ้ือ 
หรือให้สิทธิแก่ผูค้า้ปลีกรายอ่ืนในการด าเนินธุรกิจดงักล่าวในประเทศไทย บริษทัยงัไดรั้บการบริการต่างๆ  
เก่ียวกบัการฝึกอบรมและความช่วยเหลือทางเทคนิคจาก 7-Eleven, Inc. และเพ่ือเป็นการตอบแทนสิทธิและ
การบริการต่างๆ ท่ีไดรั้บดงักล่าว บริษทัมีภาระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายค่าลิขสิทธ์ิใหก้บั 7-Eleven, Inc. ซ่ึงค านวณจาก
อตัราร้อยละของยอดขายรวมของร้านสะดวกซ้ือ 7-Eleven ในประเทศไทย   

 
(ข) บริษทัมีสัญญาจา้งด าเนินการบริหารธุรกิจหลายฉบบักบับริษทัในประเทศบางแห่ง เพ่ือใหสิ้ทธิในการด าเนิน

ธุรกิจร้านสะดวกซ้ือ 7-Eleven ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญา บริษทัมีภาระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายค่าบริหารธุรกิจใหก้บั
ผูรั้บสิทธิเหล่านั้น ซ่ึงค านวณจากอตัราร้อยละของก าไรขั้นตน้จากการด าเนินธุรกิจร้านสะดวกซ้ือดงักล่าว  
โดยท่ีบริษทัมีสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแรกเขา้ และค่าลิขสิทธ์ิจากการให้สิทธิในการด าเนินธุรกิจร้าน
สะดวกซ้ือ 7-Eleven  ดงักล่าว และผูรั้บสิทธิไม่สามารถเรียกคืนค่าธรรมเนียมแรกเขา้ และค่าลิขสิทธ์ิดงักล่าว
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน  ค่าธรรมเนียมแรกเขา้น้ีไดร้วมเงินประกนัการปฏิบติัตามสัญญาของผูรั้บสิทธิและ       
ค่าความเสียหาย  และ/หรือ หน้ีสินอ่ืนๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนเน่ืองจากการบริหารธุรกิจของผูรั้บสิทธิ ในการน้ี บริษทั
จะจ่ายดอกเบ้ียส าหรับเงินประกนัน้ีโดยคิดดอกเบ้ียในอตัราเงินฝากประจ าของสถาบนัการเงินในประเทศแห่ง
หน่ึง และจะคืนเงินประกนัดงักล่าวใหก้บัผูรั้บสิทธิเม่ือส้ินสุดสญัญา 

 
(ค) บริษทัมีสัญญาให้สิทธิในอาณาเขตหลายฉบบัเพ่ือให้สิทธิในการประกอบธุรกิจร้านสะดวกซ้ือ 7-Eleven และ  

ให้สิทธิแก่ผูค้า้ปลีกรายอ่ืนในการด าเนินธุรกิจดงักล่าว ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาดงักล่าว บริษทัจะให้ความ
ช่วยเหลือทางดา้นเทคนิคและบริการท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ กับผูรั้บสิทธิในอาณาเขต ในการน้ี บริษทัจะได้รับ
ค่าลิขสิทธ์ิในอตัราร้อยละของยอดขายรวมของร้านสะดวกซ้ือ 7-Eleven ในอาณาเขตท่ีไดรั้บสิทธิด าเนินธุรกิจ 

 
(ง)  บริษทัย่อยในประเทศแห่งหน่ึง (บริษทั โกซอฟท ์(ประเทศไทย) จ ากดั)  มีสัญญาบริการหลายฉบบักบับริษทั

ในประเทศบางแห่ง โดยคู่สัญญาจะด าเนินการติดตั้งระบบงาน  และพฒันาระบบงานตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา 
ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญา บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าบริการตามจ านวนเงินท่ีระบุไวใ้นสัญญา  
สัญญาเหล่าน้ีมีอายุระหว่าง 24 วนั ถึง 12.5 เดือน โดยมีระยะเวลาเร่ิมตน้และส้ินสุดสัญญาแตกต่างกนัจนถึง
เดือนมกราคม 2557 
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(จ) บริษทัย่อยในประเทศแห่งหน่ึง  (บริษทั  เคาน์เตอร์เซอร์วิส จ ากดั)  มีสัญญาบริการหลายฉบบักบัหน่วยงาน
ราชการและรัฐวิสาหกิจบางแห่ง (เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้) และบริษทัในประเทศบางแห่ง 
(เช่น ค่าเช่าซ้ือ ค่าเบ้ียประกนัชีวิต เป็นตน้) ภายใตข้อ้ตกลงของสัญญา บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้ง
ด าเนินการเป็นตัวแทนรับช าระเงินค่าสินค้าและค่าบริการจากผูบ้ริโภคในนามของหน่วยงานราชการ 
รัฐวิสาหกิจและบริษทัในประเทศดงักล่าว และน าส่งเงินไปยงัหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและบริษทัใน
ประเทศเหล่านั้น ทั้งน้ีบริษทัย่อยสามารถเรียกเก็บค่าบริการจากผูบ้ริโภคหรือบริษทัในประเทศเหล่านั้นตาม
จ านวนเงินท่ีระบุไวใ้นสญัญา  สญัญาเหล่าน้ีมีอายรุะหวา่ง 1 ปี ถึง 5 ปี โดยมีระยะเวลาเร่ิมตน้และส้ินสุดแตกต่าง
กนัจนถึงเดือนมีนาคม 2559 ทั้งน้ีหากคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมีความประสงคท่ี์จะขอเลิกสัญญาน้ี คู่สัญญาฝ่าย
นั้นจะตอ้งท าหนงัสือแจง้ใหคู้่สญัญาอีกฝ่ายทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ระยะเวลาตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นสัญญาก่อน
วนัส้ินสุดสญัญา 

 
(ฉ) บริษทัย่อยในประเทศแห่งหน่ึง (บริษทั เคาน์เตอร์เซอร์วิส จ ากดั) มีสัญญาบริการหลายฉบบักบับุคคลและ

บริษทัในประเทศบางแห่ง  ภายใตข้อ้ตกลงของสัญญา คู่สัญญาจะด าเนินการเป็นตวัแทนรับช าระเงินสินคา้และ
ค่าบริการจากลูกคา้ตามรายการท่ีระบุไวใ้นสัญญา ซ่ึงบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าบริการตาม
จ านวนเงินท่ีระบุไวใ้นสัญญา สัญญาเหล่าน้ีมีอายุระหว่าง 1 ปี ถึง 5 ปี โดยมีระยะเวลาเร่ิมตน้และส้ินสุด
แตกต่างกนัจนถึงเดือนมิถุนายน 2559  ทั้งน้ีหากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่มีความประสงคท่ี์จะต่ออายุสัญญา 
คู่สัญญาฝ่ายนั้นจะต้องท าหนังสือแจง้ยกเลิกสัญญาล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้แก่อีกฝ่ายหน่ึงทราบ      
เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั ก่อนวนัส้ินสุดสญัญา 

 
(ช) บริษทัย่อยในประเทศแห่งหน่ึง (บริษทั ซีพี รีเทลลิงค์ จ ากดั (เดิมช่ือ “บริษทั รีเทลลิงค ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั”))  

มีสัญญาบริหารจดัการงานซ่อมแซมและบ ารุงรักษาหลายฉบบักบับริษทัในประเทศบางแห่ง โดยคู่สัญญา      
จะด าเนินการติดตั้งและซ่อมแซมและบ ารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบ
สาธารณูปโภค เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใช้ในการด าเนินงานในร้านคา้ปลีก ภายใตเ้ง่ือนไขของ
สญัญา บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าบริการใหก้บับริษทัในประเทศดงักล่าวในจ านวนเงินตามท่ีระบุ
ไวใ้นสญัญา สญัญาเหล่าน้ีมีก าหนดระยะเวลา 1 ปี และจะต่ออายุออกไปอีกคราวละ 1 ปี   ทั้งน้ีหากคู่สัญญาฝ่าย
ใดฝ่ายหน่ึงไม่มีความประสงคท่ี์จะต่ออายุสัญญา คู่สัญญาฝ่ายนั้นตอ้งท าหนงัสือแจง้ใหคู้่สัญญาอีกฝ่ายทราบ
ล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั ก่อนวนัส้ินสุดสญัญา 
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19 เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 
 

ในระหว่างวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2556 ถึงวนัท่ี 5 สิงหาคม 2556 (วนัสุดทา้ยของการท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพย)์ บริษทั    
ได้หุ้นในบริษทั สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) เพ่ิมข้ึนจากค าเสนอซ้ือหลักทรัพย์ท่ีสมบูรณ์แล้ว เป็นจ านวน 
73,751,113 หุน้ คิดเป็นอตัราร้อยละ 30.73 ของจ านวนหุน้ท่ีออกและจ าหน่ายแลว้ทั้งหมด ท าใหบ้ริษทัมีสัดส่วนความ
เป็นเจา้ของในหุน้ของบริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) ทั้งทางตรงและทางออ้มเพ่ิมข้ึนจากอตัราร้อยละ 67.15 
เป็นร้อยละ 97.88 ของจ านวนหุน้ท่ีออกและจ าหน่ายแลว้ทั้งหมด 
 

20 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิที่ยงัไม่ได้ใช้  
 
กลุ่มบริษทัยงัไม่ไดใ้ชก้ารตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออก ณ วนัท่ีรายงาน แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัและก าหนดใหถื้อ
ปฏิบติักบังบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม ในปีดงัต่อไปน้ี 
 

  
 

ปีท่ีมีผล 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง บงัคบัใช ้

   

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 2557 
     ฉบบัท่ี 4   
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกูคา้  2557 
     ฉบบัท่ี 13   
 
ผูบ้ริหารเช่ือว่าการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัดงักล่าวมาถือปฏิบติัส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิม
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2557 จะไม่มีผลกระทบท่ีเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั   

 
 


