
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

 

งบการเงินระหวา่งกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 

และ 

รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 



 
 

 

 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ  คณะกรรมการบริษทั ซีพ ีออลล์ จาํกดั (มหาชน) 

 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556              

งบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะ

กิจการสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและ

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (ขอ้มูลทางการเงินระหว่าง

กาล) ของบริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และของเฉพาะบริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) ตามลาํดบั ซ่ึง

ผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี

ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่าง

กาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

 

ขอบเขตการสอบทาน 

 

ยกเวน้เร่ืองท่ีกล่าวไวใ้นวรรคถดัไป ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทานรหสั 2410 “การสอบทาน

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชวิ้ธีการ

สอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 

การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะ

พบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมด ซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

 

เกณฑ์ในการให้ข้อสรุปอย่างมีเง่ือนไข 

 

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 4 ขา้พเจา้ไม่สามารถสอบทานการประเมินมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพยท่ี์ไดม้าท่ีระบุไดแ้ละหน้ีสินท่ีรับมาจากการซ้ือธุรกิจของบริษทัยอ่ยใหม่ 3 แห่ง  เน่ืองจาก ณ วนัท่ีรายงาน ผูป้ระเมิน

ราคาอิสระท่ีบริษทัว่าจา้งกาํลงัอยู่ในระหว่างการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าท่ีระบุไดแ้ละหน้ีสินท่ีรับมา 

และปันส่วนมูลค่ายุติธรรมของรายการ ณ วนัท่ีซ้ือ อย่างไรก็ตาม บริษทัไดป้ระมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะใกลเ้คียงกบัมูลค่า

ยุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจากการซ้ือธุรกิจคร้ังน้ี รวมทั้งวดัมูลค่าของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมดว้ยมูลค่า

ยุติธรรม โดยพิจารณาจากขอ้มูลในรายงานของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระแห่งหน่ึง รวมทั้งขอ้มูลเบ้ืองตน้จากผูป้ระเมิน

ราคาอิสระและปัจจยัต่างๆ ท่ีอาจจะกระทบต่อขอ้มูลดงักล่าว บริษทัไดพิ้จารณาความเหมาะสมตามสถานการณ์ปัจจุบนัและ

บนัทึกผลต่างระหว่างราคาซ้ือกบัมูลค่าของส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจากการซ้ือธุรกิจดงักล่าวไวใ้นบญัชี “ค่าความนิยม” เป็น

จาํนวนเงิน 184,221 ลา้นบาท หากขา้พเจา้สามารถสอบทานมลูค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจากการซ้ือธุรกิจดงักล่าว

ได ้ขา้พเจา้อาจพบหลกัฐานท่ีแสดงว่าอาจจาํเป็นตอ้งมีรายการปรับปรุงต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลรวมดงักล่าว 
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ข้อสรุปอย่างมีเง่ือนไข 

 

ยกเวน้ผลของรายการปรับปรุงท่ีอาจเกิดข้ึนต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลรวม ซ่ึงขา้พเจา้อาจพบหากขา้พเจา้สามารถ

สอบทานการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าท่ีระบุไดแ้ละหน้ีสินท่ีรับมาจากการซ้ือธุรกิจของบริษทัย่อยใหม่    

3 แห่ง ตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นวรรค “เกณฑใ์นการใหข้อ้สรุปอย่างมีเง่ือนไข” ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือว่าขอ้มูลทาง

การเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหว่างกาลในสาระสําคญั   

จากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ข้อมลูและเหตกุารณ์ท่ีเน้น 

 

โดยมิไดเ้ป็นการใหข้อ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไข ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 3 ซ่ึงไดอ้ธิบาย

ถึงผลกระทบต่อบริษทัและบริษทัยอ่ยจากการนาํนโยบายการบญัชีใหม่มาถือปฏิบติัเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556 งบแสดง

ฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ท่ีนาํมาแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ 

เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี และสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 ซ่ึง

ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน และไดแ้สดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2556 และ

หลงัจากปรับปรุงรายการตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 3 ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบรายการ

ปรับปรุงแลว้และเห็นว่ามีความเหมาะสมและไดป้รับปรุงโดยถูกตอ้งแลว้  นอกจากน้ี งบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไร

ขาดทุนเฉพาะกิจการ งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้

เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2555 และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วน

ของผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 

กนัยายน 2555 ท่ีนาํมาแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบสอบทานโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน โดยให้ขอ้สรุปอย่างไม่มีเง่ือนไขตาม

รายงานลงวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2555 และไดป้รับปรุงรายการตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล

ขอ้ 3 แลว้ ขา้พเจา้ไดส้อบทานรายการปรับปรุงและไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือว่ารายการปรับปรุงดงักล่าวไม่เหมาะสมหรือ

ไม่ไดป้รับปรุงโดยถกูตอ้ง 

 

 

 

 

(นายเจริญ ผูส้มัฤทธ์ิเลิศ) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 4068 

 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

6 พฤศจิกายน 2556 
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บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์ หมายเหตุ 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

2556 2555 2556 2555

(ไม่ได้ตรวจสอบ) (ปรับปรุงใหม)่ (ไม่ได้ตรวจสอบ) (ปรับปรุงใหม)่

สินทรัพย์หมุนเวียน 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 18,314,200 23,084,976 11,285,669 19,367,986 

เงินลงทุนชั�วคราว 975,607 11,970,669 - 8,326,526 

ลูกหนี�การค้า  5, 6 719,924 541,204 114,662 100,797 

ลูกหนี�อื�น 5, 7 1,304,914 1,347,565 1,673,074 1,683,085 

สินค้าคงเหลือ  5 17,326,923 9,148,331 8,406,492 8,286,271 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น 5 6,207,655 2,761,475 4,857,791 2,533,246 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 44,849,223 48,854,220 26,337,688 40,297,911 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 8 - - 202,207,831 6,523,829 

เงินลงทุนในบริษัทที�เกี�ยวข้องกัน 24,000 24,000 24,000 24,000 

เงินลงทุนระยะยาวอื�น 101,112 2,191,111 100,700 2,190,700 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย 5 - - 1,700,000 360,000 

อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน 112,866 - - -

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์  5, 9 40,527,968 18,094,249 17,143,123 13,710,637 

ค่าความนิยม 4 184,527,549 137,248         - -

สิทธิการเช่า 913,594 325,357 362,512 325,357 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื�น 4,221,459 896,132 617,441 583,398 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 3, 10 331,353 369,208 50,468 268,894 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น  5 2,038,200 1,276,148 1,720,110 1,564,499 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 232,798,101 23,313,453 223,926,185 25,551,314 

รวมสินทรัพย์ 277,647,324 72,167,673 250,263,873 65,849,225 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)
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บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

2556 2555 2556 2555

(ไม่ได้ตรวจสอบ) (ปรับปรุงใหม)่ (ไม่ได้ตรวจสอบ) (ปรับปรุงใหม)่

หนี�สินหมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน 11 186,157,179     - 184,030,201 -

เจ้าหนี�การค้า 5, 12 46,008,036       32,579,807    25,479,800 25,739,822 

เจ้าหนี�อื�น 5 2,932,540         1,775,277      7,209,229 7,990,552 

เงินกู้ยืมระยะสั�นจากบริษัทย่อย 5 - - 3,153,300 -

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 326,886            1,205,160      - 1,123,953 

หนี�สินหมุนเวียนอื�น 6,802,342 5,464,457      4,204,933 4,402,338 

รวมหนี�สินหมุนเวียน 242,226,983 41,024,701 224,077,463 39,256,665 

หนี�สินไม่หมุนเวียน

หนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน 169,131  - - -

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 1,409,275 954,916 787,896 704,187 

เงินประกันค้างจ่าย 3,045,480 2,832,455 2,927,390 2,716,031 

หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น 34,704 301 - -

รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน 4,658,590 3,787,672 3,715,286 3,420,218 

รวมหนี�สิน 246,885,573 44,812,373 227,792,749 42,676,883 

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) หมายเหตุ 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

2556 2555 2556 2555

(ไม่ได้ตรวจสอบ) (ปรับปรุงใหม)่ (ไม่ได้ตรวจสอบ) (ปรับปรุงใหม)่

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 

   ทุนจดทะเบียน 8,986,296 8,986,296 8,986,296 8,986,296 

   ทุนที�ออกและชําระแล้ว  8,983,101 8,983,101 8,983,101 8,983,101 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

   ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 1,684,317 1,684,317 1,684,317 1,684,317

กําไรสะสม

   จัดสรรแล้ว

      ทุนสํารองตามกฎหมาย 900,000 900,000 900,000 900,000 

   ยังไม่ได้จัดสรร 16,454,741 16,045,000 10,903,706 11,604,924 

องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น (1,498,155) (511,849) - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 26,524,004 27,100,569 22,471,124 23,172,342 

ส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม 4,237,747 254,731 - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 30,761,751 27,355,300 22,471,124 23,172,342 

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 277,647,324 72,167,673 250,263,873 65,849,225 

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุน (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

รายได้ 5

รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ 82,350,552 48,503,536 50,108,856 47,445,833 

ดอกเบี�ยรับ 56,719 181,370 53,364 136,385 

เงินปันผลรับ 21 13 567,995       - 

กําไรจากอัตราแลกเปลี�ยนสุทธิ - 41,999 - 5,384 

รายได้อื�น 3,748,413 2,540,123 3,588,451 2,650,413 

รวมรายได้ 86,155,705 51,267,041 54,318,666 50,238,015 

ค่าใช้จ่าย 5

ต้นทุนขายสินค้าและต้นทุนการให้บริการ 65,137,805 35,981,672 36,640,326 35,349,937 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 12,773,097 9,756,826 11,231,841 9,787,943 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 3,662,460 1,858,294 3,314,546 1,968,422 

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี�ยนสุทธิ 391,277 -                 400,054      -                   

ต้นทุนทางการเงิน 910,001 8 897,278      -

รวมค่าใช้จ่าย 82,874,640 47,596,800 52,484,045 47,106,302 

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 3,281,065 3,670,241 1,834,621 3,131,713 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 3, 14 585,600 750,861 198,142 678,249 

กําไรสําหรับงวด 2,695,465 2,919,380 1,636,479 2,453,464 

การแบ่งปันกําไร

   ส่วนที�เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 2,659,581 2,903,873 1,636,479 2,453,464 

   ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม 35,884 15,507 - -

กําไรสําหรับงวด 2,695,465 2,919,380 1,636,479 2,453,464 

กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน (บาท) 15 0.30 0.32 0.18 0.27 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุด สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุด

วันที� 30 กันยายน วันที� 30 กันยายน
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บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

กําไรสําหรับงวด 2,695,465  2,919,380  1,636,479    2,453,464    

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 61,805       (139,956)    - -

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับงวด 61,805       (139,956)    -                  -                   

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 2,757,270  2,779,424  1,636,479    2,453,464    

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม

   ส่วนที�เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 2,721,386  2,763,917  1,636,479    2,453,464    

   ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม 35,884       15,507       - -

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 2,757,270  2,779,424  1,636,479    2,453,464    

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุด สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุด

วันที� 30 กันยายน วันที� 30 กันยายน
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บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุน (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

รายได้ 5

รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ 183,871,600 137,133,208 149,623,855 134,334,907 

ดอกเบี�ยรับ 413,022 522,745 324,154 408,127 

เงินปันผลรับ 451 39 1,146,884 460,498 

กําไรจากอัตราแลกเปลี�ยนสุทธิ -                   20,964          - 16,036         

กําไรจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม

   ของเงินลงทุน 4 71,702          -                   - -                   

รายได้อื�น 8,333,664 5,967,301 8,411,044 6,286,520 

รวมรายได้ 192,690,439 143,644,257 159,505,937 141,506,088 

ค่าใช้จ่าย 5

ต้นทุนขายสินค้าและต้นทุนการให้บริการ 140,181,888 101,672,776 110,410,262 100,277,249 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 33,060,669 26,184,293 31,626,902 26,224,076 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 7,580,334 5,249,955 7,258,216 5,375,220 

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี�ยนสุทธิ 422,671 -                   461,949          -                   

ต้นทุนทางการเงิน 1,037,427 19 1,024,675       -

รวมค่าใช้จ่าย 182,282,989 133,107,043 150,782,004 131,876,545 

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 10,407,450 10,537,214 8,723,933 9,629,543 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 3, 14 1,861,324 2,255,569 1,340,360 2,023,333 

กําไรสําหรับงวด 8,546,126 8,281,645 7,383,573 7,606,210 

การแบ่งปันกําไร

   ส่วนที�เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 8,494,532 8,262,431 7,383,573 7,606,210 

   ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม 51,594 19,214 - -

กําไรสําหรับงวด 8,546,126 8,281,645 7,383,573 7,606,210 

กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน (บาท) 15 0.95 0.92 0.82 0.85 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุด สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุด

วันที� 30 กันยายน วันที� 30 กันยายน

(พันบาท)
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บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

กําไรสําหรับงวด 8,546,126     8,281,645     7,383,573       7,606,210    

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 156,280        (125,978)      - -

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับงวด 156,280        (125,978)      -                     -                   

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 8,702,406     8,155,667     7,383,573       7,606,210    

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม

   ส่วนที�เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 8,650,812     8,136,453     7,383,573       7,606,210    

   ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม 51,594          19,214          - -

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 8,702,406     8,155,667     7,383,573       7,606,210    

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุด

วันที� 30 กันยายน วันที� 30 กันยายน

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุด
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บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ผลต่างจากการ รวม ส่วนของ

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกิน ทุนสํารอง กําไรสะสม ผลต่างจาก ได้มาซึ�งส่วน องค์ประกอบ รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

ที�ออกและ มูลค่า ตาม ยังไม่ได้ การแปลงค่า ได้เสียที�ไม่มี อื�นของส่วน ผู้ถือหุ้น ที�ไม่มีอํานาจ

หมายเหตุ ชําระแล้ว หุ้นสามัญ กฎหมาย จัดสรร งบการเงิน อํานาจควบคุม ของผู้ถือหุ้น ของบริษัท ควบคุม ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2556

   - ตามที�รายงานในงวดก่อน 8,983,101    1,684,317   900,000    15,688,197  (511,849)      -                     (511,849)      26,743,766  242,326       26,986,092     

ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบัญชี 3 -                  -                 -               356,803       -                   -                     -                   356,803       12,405         369,208          

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 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 

รายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

      เงินปันผล 16 -                  -                 -               (8,084,791)   -                   -                     -                   (8,084,791)   (8)                 (8,084,799)      

   รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -                  -                 -               (8,084,791)   -                   -                     -                   (8,084,791)   (8)                 (8,084,799)      

   การเปลี�ยนแปลงในส่วนได้เสียของบริษัทย่อย

      การได้มาซึ�งส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม

         โดยอํานาจควบคุมไม่เปลี�ยนแปลง -                  -                 -               -                  -                   (1,142,586)     (1,142,586)   (1,142,586)   (58,805,073) (59,947,659)    

      การได้มาซึ�งส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม

         โดยอํานาจควบคุมเปลี�ยนแปลง -                  -                 -               -                  -                   -                     -                   -                   62,736,503  62,736,503     

   รวมการเปลี�ยนแปลงในส่วนได้เสียของบริษัทย่อย -                  -                 -               -                  -                   (1,142,586)     (1,142,586)   (1,142,586)   3,931,430    2,788,844       

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                  -                 -               (8,084,791)   -                   (1,142,586)     (1,142,586)   (9,227,377)   3,931,422    (5,295,955)      

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

   กําไร -                  -                 -               8,494,532    -                   -                     -                   8,494,532    51,594         8,546,126       

   กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น -                  -                 -               -                  156,280       -                     156,280        156,280       -                   156,280          

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                  -                 -               8,494,532    156,280       -                     156,280        8,650,812    51,594         8,702,406       

8,983,101    1,684,317   900,000    16,454,741  (355,569)      (1,142,586)     (1,498,155)   26,524,004  4,237,747    30,761,751     ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 กันยายน 2556

งบการเงินรวม (ปรับปรุงใหม่)

กําไรสะสม องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น

รวมส่วนของ

(พันบาท)

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุดวันที� 30 กันยายน 2556
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บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องค์ประกอบอื�น

ส่วนของ

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกิน ทุนสํารอง กําไรสะสม ผลต่างจาก รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

ที�ออกและ มูลค่า ตาม ยังไม่ได้ การแปลงค่า ผู้ถือหุ้น ที�ไม่มีอํานาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชําระแล้ว หุ้นสามัญ กฎหมาย จัดสรร งบการเงิน ของบริษัท ควบคุม ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2555

   - ตามที�รายงานในงวดก่อน       4,493,148      1,684,317        450,000     15,224,549                (361,409)     21,490,605         208,249 21,698,854   

ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบัญชี 3 -                    -                   -                  331,299        -                           331,299        20,470         351,769        

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2555 - ปรับปรุงใหม่ 4,493,148     1,684,317     450,000      15,555,848   (361,409)              21,821,904   228,719       22,050,623   

รายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

   เพิ�มหุ้นสามัญ 4,489,953     -                   -                  -                    -                           4,489,953     -                   4,489,953     

   เงินปันผลและหุ้นปันผล 16 -                    -                   -                  (10,109,583)  -                           (10,109,583)  (2)                 (10,109,585)  

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 4,489,953     -                   -                  (10,109,583)  -                           (5,619,630)    (2)                 (5,619,632)    

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กําไร -                    -                   -                  8,262,431     -                           8,262,431     19,214         8,281,645     

     กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น -                    -                   -                  -                    (125,978)              (125,978)       -                   (125,978)       

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                    -                   -                  8,262,431     (125,978)              8,136,453     19,214         8,155,667     

จัดสรรเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย -                    -                   450,000      (450,000)       -                           -                    -                   -                    

8,983,101     1,684,317     900,000      13,258,696   (487,387)              24,338,727   247,931       24,586,658   

งบการเงินรวม (ปรับปรุงใหม)่

กําไรสะสม ของส่วนของผู้ถือหุ้น

(พันบาท)

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุดวันที� 30 กันยายน 2555

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 กันยายน 2555
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บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุ้นที�ออก ส่วนเกินมูลค่า ทุนสํารอง กําไรสะสม รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชําระแล้ว หุ้นสามัญ ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2556 - ตามที�รายงานในงวดก่อน 8,983,101            1,684,317         900,000             11,336,030        22,903,448        

ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบัญชี 3 - - - 268,894             268,894             

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2556 - ปรับปรุงใหม่ 8,983,101            1,684,317         900,000             11,604,924        23,172,342        

รายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

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

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                          -                       -                         (8,084,791)         (8,084,791)        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

   กําไร - - - 7,383,573          7,383,573          

   กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น - - - - -                        

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด - - - 7,383,573          7,383,573          

8,983,101            1,684,317         900,000             10,903,706        22,471,124        

งบการเงินเฉพาะกิจการ (ปรับปรุงใหม่)

กําไรสะสม

(พันบาท)

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุดวันที� 30 กันยายน 2556

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 กันยายน 2556
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บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุ้นที�ออก ส่วนเกินมูลค่า ทุนสํารอง กําไรสะสม รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชําระแล้ว หุ้นสามัญ ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2555 - ตามที�รายงานในงวดก่อน             4,493,148           1,684,317              450,000         11,913,609         18,541,074 

ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบัญชี 3 - - - 236,320                          236,320 

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2555 - ปรับปรุงใหม่ 4,493,148            1,684,317          450,000             12,149,929        18,777,394        

รายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

   เพิ�มหุ้นสามัญ 4,489,953            - - -           4,489,953 

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

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

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กําไร - - - 7,606,210          7,606,210          

     กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น - - - - -

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด - - - 7,606,210          7,606,210          

จัดสรรเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย - - 450,000             (450,000)           -

8,983,101         1,684,317       900,000          9,196,556       20,763,974     

งบการเงินเฉพาะกิจการ (ปรับปรุงใหม่)

กําไรสะสม

(พันบาท)

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุดวันที� 30 กันยายน 2555

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 กันยายน 2555
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บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)           

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรสําหรับงวด 8,546,126      8,281,645 7,383,573 7,606,210

รายการปรับปรุง

ค่าเสื�อมราคา 2,965,648      2,352,370 2,347,938 2,077,424

ค่าตัดจําหน่ายสิทธิการเช่า 80,787           64,711 71,814 64,711

ค่าตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื�น 105,168         81,219 66,199 53,502

ดอกเบี�ยรับ (413,022)        (522,745) (324,154) (408,127)

เงินปันผลรับ (451)               (39) (1,146,884) (460,498)

ต้นทุนทางการเงิน 1,037,427      19 1,024,675       -

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 14 1,861,324      2,255,569 1,340,360 2,023,333

สํารองเงินชดเชยพนักงานเมื�อออกจากงาน 159,244         161,684        90,477 83,323

กลับรายการค่าเผื�อผลขาดทุนจาก

   สินค้าที�เคลื�อนไหวช้า (20,246)          (30,428) (13,623) (13,757)

กลับรายการค่าเผื�อด้อยค่าที�ดิน อาคาร

   และอุปกรณ์ (5,951)            - - -

หนี�สูญและหนี�สงสัยจะสูญ 15,686           11,355 - 11,613

   ที�ยังไม่เกิดขึ�นจริง 1,769,686      2,456 1,861,270 (454)

กําไรจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม

   ของเงินลงทุน 4 (71,702)          -                   - -                   

ขาดทุนจากการขายและตัดจําหน่ายที�ดิน

   อาคารและอุปกรณ์ 78,457           89,321 71,104 92,669

กําไรจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (7)                   -                   - -                   

กําไรจากการขายสิทธิการเช่า (6,264)            (5,957) (6,264) (5,957)

16,101,910    12,741,180   12,766,485     11,123,992   

วันที� 30 กันยายน วันที� 30 กันยายน

(พันบาท)

(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี�ยน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุด สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุด
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บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)           

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

   หนี�สินดําเนินงาน

ลูกหนี�การค้า (34,629)          (49,561) (13,866)          70,720

ลูกหนี�อื�น 66,328           (632,930) 13,679            (848,945)

สินค้าคงเหลือ (622,467)        359,921 (106,597)        410,806

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น (2,025,706)     206,435 (2,279,042)     230,254

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น (500,642)        (177,269) (155,610)        (152,306)

เจ้าหนี�การค้า (426,894)        5,539,883 (260,022) 4,391,979

เจ้าหนี�อื�น 413,327         35,894          (689,302)        1,559,622     

หนี�สินหมุนเวียนอื�น 146,499         1,041,846 (149,245) 1,146,959

จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (9,372)            (32,234)        (6,768)            (32,234)        

เงินประกันค้างจ่าย 212,723         367,796        211,359          371,343        

หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น 500                - - -                   

เงินสดได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 13,321,577    19,400,961   9,331,071       18,272,190   

จ่ายภาษีเงินได้ (3,082,074)     (2,735,984)   (2,386,103)     (2,417,469)   

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 10,239,503    16,664,977   6,944,968       15,854,721   

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

รับดอกเบี�ย 532,808         441,686        384,186          357,105        

รับเงินปันผล 451                39                1,146,884       460,498        

ซื�อเงินลงทุนชั�วคราว (4,810,000)     (8,195,527)   (3,300,000)     (7,545,527)   

ขายเงินลงทุนชั�วคราว 15,867,680    7,972,059     11,657,539     6,600,000     

เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื�อบริษัทย่อย (193,126,864)                  - -                  -

เงินสดจ่ายสําหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย 8                  -                  - (195,684,002) (19,000)

เงินสดจ่ายสําหรับเงินลงทุนใน

   บริษัทที�เกี�ยวข้องกัน -                     (6,000)          - (6,000)          

(พันบาท)

การเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์และ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุด สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุด

วันที� 30 กันยายน วันที� 30 กันยายน
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บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)           

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

เงินสดจ่ายสําหรับเงินลงทุนระยะยาวอื�น                  - (700,000)      - (700,000)      

เงินสดรับสําหรับเงินลงทุนระยะยาวอื�น 2,090,000      350,000        2,090,000       350,000        

เงินสดจ่ายสําหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่

   บริษัทย่อย 5                  -                  - (1,820,000)                      -

รับชําระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่

   บริษัทย่อย 5                  -                  - 480,000          280,000        

ซื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 17 (8,097,989)     (4,207,268)   (5,774,006)     (3,433,790)   

ขายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 57,823           245,120        43,325            233,021        

ซื�อสิทธิการเช่า (157,845)        (75,865)        (109,192)        (75,865)        

ขายสิทธิการเช่า 6,487             6,259            6,487             6,259            

ซื�อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื�น (315,561)        (206,065)      (179,985)        (93,662)        

ขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื�น 608                -                   - -                   

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (187,952,402) (4,375,562)   (191,058,764) (3,586,961)   

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

จ่ายดอกเบี�ย (929,804)        (19)               (908,504)        -

จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท (8,083,780)     (5,612,442)   (8,083,780)     (5,612,442)   

จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที�ไม่มี

   อํานาจควบคุม (8)                   (2)                 - -

เงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงินเพิ�มขึ�น 194,951,094  18,962          194,951,094   -

เงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงินลดลง (13,027,341)   - (13,050,000)   -

เงินกู้ยืมระยะสั�นจากบริษัทย่อยเพิ�มขึ�น 5 - - 3,110,600       -

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน)

172,910,161  (5,593,501)   176,019,410   (5,612,442)   

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุด สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุด

วันที� 30 กันยายน วันที� 30 กันยายน

(พันบาท)

   กิจกรรมจัดหาเงิน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)           

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

   เพิ�มขึ�น (ลดลง) สุทธิ (4,802,738)     6,695,914     (8,094,386)     6,655,318     

   ณ วันต้นงวด 23,084,976    14,201,712   19,367,986     10,804,492   

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี�ยนของยอด

   ที�เป็นเงินตราต่างประเทศ 31,962           (25,870)        12,069            -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

18,314,200    20,871,756   11,285,669     17,459,810   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

   ณ วันสิ�นงวด

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุด สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุด

วันที� 30 กันยายน วันที� 30 กันยายน



บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุ  สารบัญ 

   

1  ขอ้มลูทัว่ไป 

2  เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 

3  การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 

4  การรวมธุรกิจโดยการซ้ือหุน้ 

5  รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

6  ลกูหน้ีการคา้  

7  ลกูหน้ีอ่ืน 

8  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

9  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

10  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

11  เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 

12  เจา้หน้ีการคา้ 

13  ขอ้มลูทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 

14  ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้

15  กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 

16  เงินปันผล 

17  ขอ้มลูงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม 

18  ภาระผกูพนัท่ีมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 

19  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

20  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 

 

คณะกรรมการไดอ้นุมติัใหอ้อกงบการเงินระหวา่งกาลน้ีเม่ือวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2556 

 

1 ข้อมูลทั่วไป 

 

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

เลขท่ี 283 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ประเทศไทย  

 

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 14 ตุลาคม 2546 

 

บริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุดของบริษทัและบริษทัย่อย (รวมกนัเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) ในระหว่างงวดการเงินน้ีคือ 

บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย 

 

กลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัร้านสะดวกซ้ือ ธุรกิจคา้ส่งแบบชาํระเงินสดและบริการตนเอง ศูนยบ์ริการรับ

ชาํระเงินและบริการเสริมท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ  

 

บริษทัดาํเนินธุรกิจร้านสะดวกซ้ือภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “7-Eleven” และให้สิทธิแก่ผูค้า้ปลีกรายอ่ืนในการ    

ดาํเนินธุรกิจในอาณาเขตของประเทศไทย จาํนวนสาขาของร้านสะดวกซ้ือ 7-Eleven ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556         

มีจาํนวน 7,319 ร้าน (31 ธันวาคม 2555: 6,822 ร้าน) 

 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2556  2555 

 (จาํนวนร้าน) 

บริษทัเป็นเจา้ของและดาํเนินธุรกิจเอง 3,259  2,984 

บริษทัใหสิ้ทธิในการดาํเนินธุรกิจแก่ผูค้า้ปลีกรายอ่ืน    

   ภายใตเ้ง่ือนไขของสญัญาจา้งดาํเนินการบริหารธุรกิจ 3,485  3,320 

บริษทัใหสิ้ทธิในการดาํเนินธุรกิจแก่ผูค้า้ปลีกรายอ่ืน    

   ภายใตเ้ง่ือนไขของสญัญาใหสิ้ทธิในอาณาเขต 575  518 

รวม 7,319  6,822 
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รายละเอียดบริษทัย่อยของบริษทั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 8 

 

2 เกณฑ์การจดัทํางบการเงนิระหว่างกาล 

 

(ก) เกณฑ์การถอืปฏิบัติ 

 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนในรูปแบบย่อและตามมาตรฐานการบญัชีไทยฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง     

งบการเงินระหว่างกาล  รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) 

กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดทาํข้ึนเพ่ือให้ข้อมูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2555                  

งบการเงินระหว่างกาลน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้กาํหนดสาํหรับงบการเงินประจาํปีแต่เนน้การให้

ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ให้ซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยนาํเสนอรายงาน        

ไปแลว้ ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อยสาํหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

 

สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบั ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของ

กลุ่มบริษทั และมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1  มกราคม 255 6 ดงัต่อไปน้ี 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  เร่ือง 

  
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12  ภาษีเงินได ้

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 20  การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผย 

   ขอ้มลูเก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน   

   เงินตราต่างประเทศ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8 ส่วนงานดาํเนินงาน 
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การปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวขา้งตน้มีผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีของ  

กลุ่มบริษทั ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงน้ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 3 

 

นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ขา้งตน้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 สภาวิชาชีพ

บญัชีไดอ้อกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่บางฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัสําหรับงบการเงินท่ีเร่ิมใน

หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2557 เป็นตน้ไป และไม่ได้มีการนาํมาใช้สําหรับการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลน้ี   

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยไวใ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 20 

 

นอกเหนือจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 3 

นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณท่ีใชใ้นงบการเงินระหวา่งกาลน้ีมีความสอดคลอ้งกบัการถือปฏิบติัในงบการเงิน

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

 

(ข) สกลุเงินที่ใช้ในการดาํเนินงานและนําเสนองบการเงิน 

 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดจ้ดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการดาํเนินงานของ     

กลุ่มบริษทั ขอ้มลูทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเพ่ือใหแ้สดงเป็นหลกั

ลา้นบาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

 

(ค) การประมาณการและใช้วิจารณญาณ    

 

ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลน้ีเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใช้วิจารณญาณ     

การประมาณและขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายการบญัชีและการรายงาน

จาํนวนเงินท่ีเก่ียวกบัสินทรัพย ์หน้ีสิน รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้

 

ยกเวน้การเปิดเผยดงัต่อไปน้ี ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใชวิ้จารณญาณอย่างมีนยัสาํคญั

ในการถือปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั และแหล่งขอ้มูลสาํคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการ

ซ่ึงถือปฏิบติัเช่นเดียวกนัในการจดัทาํงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 การเปล่ียนแปลงส่วนใหญ่

เกิดจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556 
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การประมาณการ 

 

การวัดมลูค่าหนีสิ้นโครงการผลประโยชน์พนักงานท่ีกาํหนดไว้ 

 

การคาํนวณหน้ีสินโครงการผลประโยชน์พนกังานท่ีกาํหนดไวน้ั้นอ่อนไหวต่อสมมติฐานของอตัรามรณะ อตัรา

ดอกเบ้ียพนัธบตัรรัฐบาลระยะยาว อตัราการลาออกจากงาน และอตัราการข้ึนเงินเดือน  

 

3 การเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชี 

 

ก)    ภาพรวม 

 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556 ผลจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 2 กลุ่มบริษทัไดเ้ปล่ียนนโยบายการบญัชีดงัน้ี  

 

• การบญัชีภาษีเงินได ้

• การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล  

• การบญัชีเก่ียวกบัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

• การนาํเสนอขอ้มลูส่วนงานดาํเนินงาน 

 

รายละเอียดเก่ียวกบันโยบายการบญัชีใหม่ท่ีกลุ่มบริษทัถือปฏิบติัไดร้วมอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

ขอ้ 3 (ข) ถึง 3 (จ)  สําหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินอ่ืนท่ีออกและปรับปรุงใหม่นั้นไม่มีผลกระทบต่อ

นโยบายการบญัชี ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั 

 

ข)  การบัญชีภาษเีงินได้ 

  

การเปล่ียนแปลงหลกัการของมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12  ระบุใหบ้ริษทัตอ้งบนัทึกสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินได้

รอการตดับญัชีในงบการเงิน   
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ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์

และหน้ีสินและจาํนวนท่ีใชเ้พ่ือคาํนวณภาษี  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราว

ต่อไปน้ี  เกิดจากการรับรู้ค่าความนิยมเม่ือเร่ิมแรก  การรับรู้เม่ือเร่ิมแรกซ่ึงสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงเกิดจากรายการท่ี

ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกาํไรขาดทุนทางบญัชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยหากเป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราวในอนาคตอนัใกล ้

 

การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลกัษณะท่ีกลุ่มบริษทั   

คาดว่าจะไดรั้บผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายชาํระหน้ีสินตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีส้ินรอบระยะเวลาท่ี

รายงาน 

 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหกักลบไดเ้ม่ือบริษทัมีสิทธิตาม

กฎหมายท่ีจะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินได้

น้ีประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัสําหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั สําหรับ

หน่วยภาษีต่างกนันั้นบริษทัมีความตั้งใจจะจ่ายชาํระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ

หรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายชาํระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั 

 

สินทรัพย์ภาษีเงินไดร้อการตดับัญชีจะบันทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่ากาํไรเพ่ือเสียภาษีใน

อนาคตจะมีจาํนวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชนจ์ากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี

จะถกูทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะถกูปรับลดลงเท่าท่ีประโยชนท์างภาษีจะมีโอกาสถกูใชป้ระโยชนจ์ริง 

 

กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556  

เป็นตน้ไป ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงไดป้รับปรุงยอ้นหลงัในงบการเงิน ดงัต่อไปน้ี 

 

    งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

  งบแสดงฐานะทางการเงนิรวม  เฉพาะกจิการ 

  30  31   1   30  31   1  

  กนัยายน  ธนัวาคม  มกราคม  กนัยายน  ธนัวาคม  มกราคม 

  2556  2555  2555  2556  2555  2555 

  (ล้านบาท) 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพ่ิมข้ึน  331  369  352  50  269  236 

กาํไรสะสมเพ่ิมข้ึน (323)  (357)  (331)  (50)  (269)  (236) 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมเพ่ิมข้ึน (8)  (12)  (21)  -  -  - 
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   งบกาํไรขาดทุนรวม  งบกาํไรขาดทุนเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน   2556  2555  2556  2555 

   (ล้านบาท) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้(เพ่ิมข้ึน) ลดลง  (237)  (1)  (230)  2 

กาํไรสาํหรับงวด (เพ่ิมข้ึน) ลดลง  237  1  230  (2) 

 

   งบกาํไรขาดทุนรวม  งบกาํไรขาดทุนเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน   2556  2555  2556  2555 

   (ล้านบาท) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้(เพ่ิมข้ึน) ลดลง  (237)  (4)  (219)  7 

กาํไรสาํหรับงวด (เพ่ิมข้ึน) ลดลง  237  4  219  (7) 

 

ค)  การบัญชีสําหรับเงินอดุหนนุจากรัฐบาล และการเปิดเผยข้อมลูเกีย่วกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556 กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 20 เร่ือง การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุน

จากรัฐบาล และการเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

 

การเปล่ียนแปลงดงักล่าวไม่มีผลกระทบท่ีมีสาระสาํคญัต่องบการเงินระหวา่งกาลของกลุ่มบริษทั 

 

ง)   การบัญชีเกีย่วกบัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556 กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง

ของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  

 

การเปล่ียนแปลงหลกัการของมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21  เพ่ือเสนอแนวคิดของสกุลเงินต่างๆ ท่ีใชใ้นการรายงาน 

ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีพิจารณาว่าเป็นสกุลเงินในสภาวะแวดลอ้มทางเศรษฐกิจท่ีกิจการนั้นประกอบกิจการ มาตรฐาน 

การบญัชีฉบบัท่ี 21 กาํหนดใหก้ลุ่มบริษทัระบุสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานและแปลงค่ารายการท่ีเป็นสกุล

ต่างประเทศใหเ้ป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน และรายงานผลกระทบจากการแปลงค่าดงักล่าวตามมาตรฐาน  

การบญัชีฉบบัท่ี 21  ซ่ึงมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 ไดใ้หค้าํนิยามสาํหรับเงินตราต่างประเทศคือ เงินตราสกุลอ่ืน

นอกเหนือจากสกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั 

 

ผูบ้ริหารกาํหนดสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัเป็นสกุลเงินบาท ดงันั้นการถือปฏิบติัตามมาตรฐาน 

การบญัชีฉบบัท่ี 21 สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556 จะไม่ไดร้ับผลกระทบที่มี

สาระสาํคญัต่อสินทรัพย ์หน้ีสิน และกาํไรสะสมของกลุ่มบริษทั 
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จ)  การนําเสนอข้อมลูส่วนงานดาํเนินงาน 

 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556 กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8  เร่ือง ส่วนงาน

ดาํเนินงาน  นโยบายการบญัชีใหม่เก่ียวกบัการแสดงขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานและนโยบายการบญัชีเดิมนั้นอธิบาย

ในยอ่หนา้ถดัไป  

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8 นาํเสนอมุมมองของผูบ้ริหารในการรายงานขอ้มูลส่วนงาน จึงมีการ

เปล่ียนแปลงการนาํเสนอและการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนงาน ทั้งน้ีขอ้มูลส่วนงานอา้งอิงจากรายงานภายในท่ี         

ผูมี้อาํนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัได้สอบทานอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือประเมินผลการ

ดาํเนินงานของส่วนงานและเพ่ือจดัสรรทรัพยากรใหส่้วนงานดงักล่าว ท่ีผ่านมากลุ่มบริษทันาํเสนอขอ้มูลส่วนงาน

ตามส่วนงานธุรกิจและส่วนงานภูมิศาสตร์ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 14 เร่ือง การเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนก

ตามส่วนงาน 

 

การเปล่ียนแปลงการนาํเสนอและการเปิดเผยขอ้มลูส่วนงานน้ีไม่มีผลกระทบท่ีมีสาระสาํคญัต่อขอ้มลูส่วนงานท่ีเคย

นาํเสนอในงบการเงินของกลุ่มบริษทั 

 

4 การรวมธุรกจิโดยการซ้ือหุ้น 

  

ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 12 มิถุนายน 2556 ผูถื้อหุน้ของบริษทัไดอ้นุมติัมติท่ีสาํคญัดงัน้ี 

 

(ก) ใหบ้ริษทั (“ผูซ้ื้อ”) ซ้ือหุน้ในบริษทั โอเอชที จาํกดั บริษทั สยามแมค็โคร โฮลด้ิง (ประเทศไทย) จาํกดั และ

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) (“Makro”) จากบริษทั เอสเอชวี เนเธอร์แลนด์ บี.วี. (“ผูข้าย”) ตาม

รูปแบบ ขอ้ตกลงและเง่ือนไขท่ีคู่สัญญาไดต้กลงร่วมกนั ซ่ึงรวมเป็นหุน้ของ Makro ท่ีจะไดม้าทั้งทางตรงและ

ทางออ้มเป็นจาํนวน 154,429,500 หุน้ คิดเป็นอตัราร้อยละ 64.35 ของจาํนวนหุน้ท่ีออกและจาํหน่ายแลว้ทั้งหมด

ของ Makro (“การซ้ือหุน้ Makro”) โดยผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงคาํนวณและชาํระราคาค่าซ้ือหุน้เป็นเงินสกุลดอลลาร์

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) ใหบ้ริษทัเขา้ทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยส่์วนท่ีเหลือทั้งหมดของ Makro เป็นจาํนวน 81,264,900 หุน้ (คิดเป็นอตัรา

ร้อยละ 33.86 ของจาํนวนหุน้ท่ีออกและจาํหน่ายแลว้ทั้งหมดของ Makro) ในมูลค่าหุน้ละ 787 บาท (“การเขา้ทาํ

คาํเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์Makro”) 
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การซ้ือหุ้น Makro 

 

บริษทัไดซ้ื้อหุน้ของบริษทั โอเอชที จาํกดั บริษทั สยามแมค็โคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จาํกดั และบริษทั       

สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) จากบริษทั เอสเอชวี เนเธอร์แลนด ์บี.วี. ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญาซ้ือขาย

หุน้แบบมีเง่ือนไขบงัคบัก่อน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

 จาํนวนหุน้  อตัรา  จาํนวนหุน้  อตัรา  รวมจาํนวน  อตัรา 

 ท่ีถือทางตรง  ร้อยละ  ท่ีถือทางออ้ม  ร้อยละ  หุน้ท่ีถือ  ร้อยละ 

บริษทั โอเอชที จาํกดั             

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

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

รวม 124,998  99.99  -  -  124,998  99.99 

            

บริษทั สยามแมค็โคร             

   โฮลด้ิง (ประเทศไทย)             

   จาํกดั            

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

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

            

บริษทั สยามแมค็โคร             

   จาํกดั (มหาชน)            

   - หุน้สามญั 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) ผู้ ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิออกเสียง 1 เสียงต่อ 10 หุ้นบุริมสิทธิท่ีถือ หุ้นบุริมสิทธิดังกล่าวเป็นหุ้นชนิด 

ไม่ร่วมรับและไม่สะสมเงินปันผล และจะได้รับการจ่ายเงินปันผลในอัตราท่ีไม่คงท่ี ซ่ึงจะกาํหนดไว้

ล่วงหน้าโดยพิจารณาจากราคามูลค่าหุ้นบุริมสิทธิ 
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การเข้าทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพย์ Makro  

 

เม่ือวนัท่ี 5 สิงหาคม 2556 (วนัสุดทา้ยของการทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพย)์ บริษทัไดหุ้น้ในบริษทั สยามแมค็โคร 

จาํกดั (มหาชน) เพ่ิมข้ึนจากการเขา้ทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยท่ี์สมบูรณ์แลว้เป็นจาํนวนรวม 76,172,375 หุ้น    

คิดเป็นอตัราร้อยละ 31.74 ของจาํนวนหุน้ท่ีออกและจาํหน่ายแลว้ทั้งหมดของ Makro คิดเป็นจาํนวนเงินรวม 

59,948 ลา้นบาท 

 

บริษทัไดรั้บรู้รายการรวมธุรกิจให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2552) 

เร่ือง การรวมธุรกิจ โดยขอ้มลูของส่ิงตอบแทนทั้งหมดท่ีโอนใหแ้ละมลูค่าท่ีรับรู้สาํหรับสินทรัพยท่ี์ไดม้าและ

หน้ีสินท่ีรับมาแต่ละประเภทท่ีสาํคญั มีดงัน้ี  

 

ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ 

 

 (ล้านบาท) 

เงินสดจ่าย 192,420 

รวม 192,420 

 

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) 

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน (305) 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน (126) 

สินทรัพย์สุทธิ 14,311 
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 (ล้านบาท) 

ส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (คาํนวณดว้ยมลูค่ายติุธรรม) (3,931) 

ผลต่างจากการไดม้าซ่ึงส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 1,143 

ส่วนไดเ้สียใน Makro ท่ีบริษทัถืออยูก่่อนการรวมธุรกิจ (3,324) 

ค่าความนิยม 184,221 

ส่ิงตอบแทนที่โอนให้ 192,420 

 

บริษทัมีนโยบายในการทบทวนมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าท่ีระบุได ้เช่น ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ทรัพยสิ์นทางปัญญา สิทธิในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นตน้ และหน้ีสินท่ีรับมา และปันส่วนมูลค่า

ยติุธรรมของรายการ ณ วนัท่ีซ้ืออยา่งต่อเน่ือง ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2552)

หากไดรั้บขอ้มลูใหม่เพ่ิมเติมภายในหน่ึงปีนบัจากวนัท่ีมีการซ้ือธุรกิจเก่ียวกบัขอ้เท็จจริงและขอ้มูลท่ีสะทอ้น

เหตุการณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู่ ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ บริษทัจะทาํการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมดงักล่าว หรือการรับรู้

สินทรัพยห์รือหน้ีสินเพ่ิมเติมซ่ึงสินทรัพยห์รือหน้ีสินดงักล่าวมีอยู่แลว้ ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ กรณีดงักล่าวการ

บนัทึกบญัชีเก่ียวกบัการซ้ือธุรกิจจะถกูปรับปรุงใหม่ 

 

บริษทัไดว้่าจา้งผูป้ระเมินราคาอิสระเพ่ือประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าท่ีระบุไดแ้ละหน้ีสินท่ี

รับมา และปันส่วนมูลค่ายุติธรรมของรายการ ณ วนัท่ีซ้ือ ซ่ึง ณ วนัท่ีรายงาน ผูป้ระเมินราคาอิสระดงักล่าว

กาํลงัดาํเนินการประเมินมลูค่ายุติธรรม และการประเมินมูลค่ายุติธรรมดงักล่าวยงัไม่แลว้เสร็จ ทั้งน้ีปัจจยัท่ีทาํ

ใหเ้กิดค่าความนิยมเน่ืองมาจากการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ “Makro” ความเป็นไปไดท่ี้จะขยายฐานธุรกิจเขา้ไป

ในประเทศแถบเอเชีย ขยายรูปแบบธุรกิจใหค้รอบคลุมถึงธุรกิจคา้ส่งแบบชาํระเงินสดและบริการตนเอง และ

ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการแลกเปล่ียนความรู้และความเช่ียวชาญระหว่างบุคลากรซ่ึงจะเป็นการเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั อีกทั้ งการบริหารจัดการแบบรวมศูนย์จะช่วยลดการ

ดาํเนินงานท่ีซํ้ าซอ้นซ่ึงส่งผลใหก้ลุ่มบริษทัสามารถควบคุมตน้ทุนและเกิดการประหยดัต่อขนาด โดยเฉพาะ

อยา่งยิ่งในดา้นการกระจายสินคา้ ค่าความนิยมท่ีเกิดจากการซ้ือธุรกิจน้ีไม่สามารถนาํมาหกัเป็นค่าใชจ่้ายทาง

ภาษีเงินไดไ้ด ้

 

ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลรวมสําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 

บริษทัไดป้ระมาณมลูค่าท่ีคาดวา่จะใกลเ้คียงกบัมลูค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจากการซ้ือธุรกิจคร้ังน้ี 

รวมทั้งวดัมลูค่าของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมดว้ยมลูค่ายติุธรรม และบนัทึกผลต่างระหวา่งราคาซ้ือกบั

มูลค่าของส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจากการซ้ือธุรกิจดงักล่าวไวใ้นบญัชี “ค่าความนิยม” เป็นจาํนวนเงิน 184,221 

ลา้นบาท โดยพิจารณาจากขอ้มูลในรายงานของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระแห่งหน่ึง รวมทั้งขอ้มูลเบ้ืองตน้

จากผูป้ระเมินราคาอิสระและปัจจยัต่างๆ ท่ีอาจจะกระทบต่อขอ้มลูดงักล่าว 
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เงินลงทุนใน Makro ก่อนการรวมธุรกจิ 

 

ก่อนการรวมธุรกิจ บริษทัมีเงินลงทุนใน Makro เป็นจาํนวน 4,305,600 หุ้น คิดเป็นอตัราร้อยละ 1.79 ของ

จาํนวนหุน้ท่ีออกและจาํหน่ายแลว้ทั้งหมดของ Makro จึงทาํให ้ณ วนัท่ีซ้ือ บริษทัตอ้งวดัมูลค่ายุติธรรมของ

ส่วนไดเ้สียใน Makro ท่ีมีอยูก่่อนการรวมธุรกิจ และมีผลใหเ้กิดกาํไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมเป็น

จาํนวนเงิน 72 ลา้นบาท ซ่ึงไดรั้บรู้ในบญัชี “กาํไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน” ใน     

งบกาํไรขาดทุนรวมสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 

 

กาํไรจากการเปล่ียนแปลงมลูค่ายติุธรรมของเงินลงทุนใน Makro ก่อนการรวมธุรกิจคาํนวณไดด้งัน้ี 

 

 (ล้านบาท) 

มลูค่ายติุธรรมของส่วนไดเ้สียใน Makro ท่ีมีอยูก่่อน ณ วนัท่ีรวมธุรกิจ 3,324 

หัก มลูค่าตามบญัชีของเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนใน Makro ณ วนัท่ีซ้ือ (3,252) 

กาํไรจากการเปลีย่นแปลงมูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุน 72 

 

สัดส่วนความเป็นเจ้าของในหุ้น Makro 

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 สดัส่วนความเป็นเจา้ของในหุน้ Makro มีดงัน้ี 

 

 สัดส่วน 

 ความเป็นเจ้าของ 

 (อัตราร้อยละ) 

เงินลงทุนใน Makro ก่อนการรวมธุรกิจ 1.79 

การซ้ือหุน้ Makro เม่ือวนัท่ี 26 มิถุนายน 2556 64.35 

การเขา้ทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์Makro  31.74 

รวม 97.88 
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ผลการดาํเนินงานของบริษทัย่อยใหม่ 3 แห่ง ภายหลังการซ้ือหุ้น 

 

ในการจดัทาํงบกาํไรขาดทุนรวมสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 บริษทั

ไดร้วมผลการดาํเนินงานของบริษทัย่อยใหม่ 3 แห่ง ซ่ึงไดแ้ก่ (1) บริษทั โอเอชที จาํกดั (2) บริษทั สยาม

แมค็โคร โฮลด้ิง (ประเทศไทย) จาํกดั และ (3) บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย ตั้งแต่

วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2556 ถึง 30 กนัยายน 2556 รายละเอียดท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 

 

  สาํหรับงวดสามเดือน  สาํหรับงวดเกา้เดือน 

  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี 

  30 กนัยายน 2556  30 กนัยายน 2556 

  (ล้านบาท) 

รายไดจ้ากการขายสินคา้และการใหบ้ริการ  31,088  31,088 

กาํไรสาํหรับงวดส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่  1,002  1,002 

 

ฝ่ายบริหารคาดว่าหากกลุ่มบริษทัไดมี้การซ้ือธุรกิจตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556 จะมีรายไดจ้ากการขายสินคา้

และใหบ้ริการและกาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 

30 กนัยายน 2556 ดงัน้ี 

 

  สาํหรับงวดสามเดือน  สาํหรับงวดเกา้เดือน 

  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี 

  30 กนัยายน 2556  30 กนัยายน 2556 

  (ล้านบาท) 

รายไดจ้ากการขายสินคา้และการใหบ้ริการ  31,088  93,832 

กาํไรสาํหรับงวดส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่  1,002  2,929 

 

บริษทัไม่ไดร้วมผลการดาํเนินงานของบริษทัย่อยใหม่ 3 แห่งดงักล่าวในช่วงระหว่างวนัท่ี 26 มิถุนายน 2556 

(วนัท่ีซ้ือธุรกิจ) ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 ในการจดัทาํงบกาํไรขาดทุนรวมสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี  

30 กนัยายน 2556 เน่ืองจากผูบ้ริหารของบริษทัพิจารณาว่าผลการดาํเนินงานรวมในช่วงระยะเวลาดงักล่าวไม่มี

ผลกระทบต่องบกาํไรขาดทุนรวมสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 อยา่งเป็นสาระสาํคญั 
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5 รายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 

 

เพ่ือวตัถุประสงค์ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาล บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบั     

กลุ่มบริษทั หากกลุ่มบริษทัมีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้ งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมี

สาระสาํคญัต่อบุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั โดยท่ีกลุ่มบริษทัมี

การควบคุมเดียวกนัหรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระสาํคญัเดียวกนั การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 

 

ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัย่อยไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 8 สาํหรับความสัมพนัธ์

กบัผูบ้ริหารสาํคญัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน มีดงัน้ี 

 

  

ช่ือกจิการหรือบุคคล 

ประเทศที่จดัตั้ง/

สัญชาต ิ

 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
   

บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั ไทย เป็นบริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุดของกลุ่มบริษทั และ 

     มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 1 ท่าน 

บริษทั ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จาํกดั ไทย มีบริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

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

บริษทั ทรู จีเอส จาํกดั ไทย มีบริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

บริษทั ทรู ดิสทริบิวชัน่ แอนด ์เซลส์ จาํกดั ไทย มีบริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

บริษทั ทรู มนัน่ี จาํกดั ไทย มีบริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

บริษทั ทรู อินเทอร์เน็ต ดาตา้ เซ็นเตอร์ จาํกดั ไทย มีบริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

บริษทั ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอน็เอน็) จาํกดั ไทย มีบริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่  

บริษทั บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จาํกดั ไทย มีบริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

บริษทั เรียล มฟู จาํกดั ไทย มีบริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

บริษทั ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ไทย มีบริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่  

        และมีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 1 ท่าน 

บริษทั ซีพี-เมจิ จาํกดั ไทย มีบริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่  

     และมีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 1 ท่าน 

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

     และมีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 1 ท่าน 

   

   

   



บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

 32 

  

ช่ือกจิการหรือบุคคล 

ประเทศที่จดัตั้ง/

สัญชาต ิ

 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
   

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

     และมีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 1 ท่าน 

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

     และมีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 1 ท่าน 

บริษทั ทรู ยนิูเวอร์แซล คอนเวอร์เจน้ซ์ จาํกดั ไทย มีบริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

     และมีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 1 ท่าน 

บริษทั ทรู ไลฟ์สไตล ์รีเทล จาํกดั ไทย มีบริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

     และมีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 1 ท่าน 

บริษทั เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จาํกดั ไทย มีบริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่  

     และมีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 1 ท่าน 

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

     และมีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 1 ท่าน 

บริษทั ทรู มฟู จาํกดั ไทย มีบริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่  

     และมีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 2 ท่าน 

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

     และมีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 4 ท่าน 

บริษทั ซี.พี. ฟู้ ดสโตร์ จาํกดั ไทย มีกลุ่มครอบครัวเจียรวนนท ์เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

บริษทั ซี.พี. อินเตอร์เทรด จาํกดั ไทย มีกลุ่มครอบครัวเจียรวนนท ์เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

บริษทั ดี ซูพรีม จาํกดั ไทย มีสมาชิกในครอบครัวของกรรมการ 1 ท่านเป็น 

     ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

ผูบ้ริหารสาํคญั ไทย บุคคลท่ีมีอาํนาจและความรับผิดชอบในการวางแผน  

     สัง่การและควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มบริษทั 

     ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งน้ีรวมถึงกรรมการ  

     (ไม่วา่จะทาํหนา้ท่ีในระดบับริหารหรือไม่) ของ 

     กลุ่มบริษทั 

 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี  

 

รายการ  นโยบายการกาํหนดราคา 

 

 

  
ขายสินคา้  ราคาท่ีกาํหนดข้ึนตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขปกติทางธุรกิจเปรียบเทียบ 

     กบัรายการขายสินคา้ใหก้บับริษทัอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการและ  ราคาตามสญัญาท่ีกาํหนดข้ึนตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขปกติทางธุรกิจ 

   รายไดอ่ื้นจากการดาํเนินงาน   

ดอกเบ้ียรับ  ตน้ทุนของแหล่งท่ีมาของเงินทุนบวกค่าใชจ่้ายในการบริหารเงินทุน 

เงินปันผลรับ  ตามสิทธิการไดรั้บเงินปันผล 

ซ้ือสินคา้และบริการ  ราคาท่ีกาํหนดข้ึนตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขปกติทางธุรกิจเปรียบเทียบ 

     กบัรายการซ้ือสินคา้และบริการจากบริษทัอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 

ค่าเช่าและค่าบริการ  อตัราท่ีผูใ้หเ้ช่าและผูใ้หบ้ริการกาํหนด 

ค่าบริการดา้นเทคนิควิชาการ  ราคาตามสญัญาท่ีกาํหนดข้ึนตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขปกติทางธุรกิจ 

ค่าเบ้ียประกนั  อตัรามาตรฐานท่ีผูรั้บประกนักาํหนด 

ดอกเบ้ียจ่าย  อตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญา 

ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  ราคาท่ีกาํหนดข้ึนตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขปกติทางธุรกิจเปรียบเทียบ 

     กบัรายการซ้ือจากบริษทัอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับแต่ละงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน

2556 และ 2555 มีดงัน้ี 

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2556  2555  2556  2555 

 (ล้านบาท) 

บริษทัใหญ่ในลําดบัสูงสุด        

   ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 2  2  2  2 

        

บริษทัย่อย               

 รายไดจ้ากการขายสินคา้และการใหบ้ริการ -  -  119  106 

 ดอกเบ้ียรับ -  -  12  1 

    เงินปันผลรับ -  -  567  - 

 รายไดอ่ื้น -  -  207  150 

 ค่าใชจ่้ายในการขาย  -  -  372  294 

 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร -  -  422  365 

 ซ้ือสินคา้และบริการ -  -  2,501  2,167 

 ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -  -  388  300 

        

บริษทัที่เกีย่วข้องกนั          

 รายไดจ้ากการขายสินคา้และการใหบ้ริการ 490  445  169   159 

 รายไดอ่ื้น 117   79  116   78 

 ค่าใชจ่้ายในการขาย  2  3  -  - 

 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 143  67  131  55 

    ซ้ือสินคา้และบริการ 5,933  4,969  5,161  4,568 

    ซ้ือท่ีดินอาคารและอุปกรณ์ 3  -  -  - 

        

ผู้บริหารสําคัญ        

   ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั         

      ผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังาน 121  75  79  75 

      เงินชดเชยพนกังานเม่ือออกจากงาน 8  2  6  2 

  รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคัญ 129  77  85  77 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดเก้าดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2556  2555  2556  2555 

 (ล้านบาท) 

บริษทัใหญ่ในลําดบัสูงสุด        

   ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 7  7  7  7 

        

บริษทัย่อย               

 รายไดจ้ากการขายสินคา้และการใหบ้ริการ -  -  346  293 

 ดอกเบ้ียรับ -  -  26  5 

   เงินปันผลรับ -  -  1,146  460 

 รายไดอ่ื้น -  -  518  416 

 ค่าใชจ่้ายในการขาย  -  -  993  693 

 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร -  -  1,064  891 

 ซ้ือสินคา้และบริการ -  -  7,199  6,187 

 ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -  -  1,031  909 

        

บริษทัที่เกีย่วข้องกนั          

 รายไดจ้ากการขายสินคา้และการใหบ้ริการ 1,228  1,078  480   435 

 รายไดอ่ื้น 317   153  313  150 

 ค่าใชจ่้ายในการขาย  44  9  -  - 

 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 308  202  269  179 

 ซ้ือสินคา้และบริการ 16,500  14,194  14,868  13,154 

   ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 3  -  -  - 

        

ผู้บริหารสําคัญ        

   ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั         

      ผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังาน 330  293  288  293 

      เงินชดเชยพนกังานเม่ือออกจากงาน 15  7  13  7 

  รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคัญ 345  300  301  300 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ยอดคงเหลือกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 มีดงัน้ี 

 

ลกูหน้ีการค้า     

    

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2556  2555  2556  2555 

 (ล้านบาท) 

บริษทัที่เกีย่วข้องกนั         

บริษทั ซี.พี. เมอร์แชนไดซ่ิง จาํกดั 65  45  -  - 

บริษทั ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จาํกดั 17  12  -  - 

บริษทั บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จาํกดั 9  8  -  - 

บริษทั ทรู มฟู จาํกดั 8  14  -  - 

บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 3  6  -  - 

บริษทั ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 3  5  -  - 

บริษทั ทรู ยนิูเวอร์แซล คอนเวอร์เจน้ซ์ จาํกดั 3  2  -  - 

บริษทั ทรู จีเอส จาํกดั 2  2  -  - 

บริษทั ทรู ไลฟ์สไตล ์รีเทล จาํกดั 2  2  -  - 

อ่ืนๆ 10  45  -  - 

รวม 122  141  -  - 

หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (2)  (2)  -  - 

สุทธิ 120  139  -  - 

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2556  2555  2556  2555 

 (ล้านบาท) 

หนีสู้ญและหนีส้งสัยจะสูญสําหรับ        

-  งวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน -  -  -  - 

-  งวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน -  -  -  - 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

 37 

 

ลกูหน้ีอื่น        

        

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2556  2555  2556  2555 

 (ล้านบาท) 

บริษทัย่อย        

บริษทั ไทยสมาร์ทคาร์ด จาํกดั -  -  291  215 

บริษทั เคานเ์ตอร์เซอร์วิส จาํกดั -  -  94  104 

บริษทั ซีพีแรม จาํกดั (เดิมช่ือ “บริษทั ซี.พี. คา้ปลีก 

 

       

   และการตลาด จาํกดั”) -  -  26  21 

อ่ืนๆ -  -  4  4 

รวม -  -  415  344 

        

บริษทัที่เกีย่วข้องกนั        

บริษทั ทรู มนัน่ี จาํกดั 56  113  56  113 

บริษทั ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จาํกดั  39  20   38  19 

บริษทั ซีพี-เมจิ จาํกดั 18  9   18  9 

บริษทั ทรู ดิสทริบิวชัน่ แอนด ์เซลส์ จาํกดั 13  11   13  11 

บริษทั อลิอนัซ์ ซี.พี.ประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 6  53  6  53 

อ่ืนๆ 9  6  9  7 

รวม 141  212  140  212 

รวมทั้งส้ิน 141  212  555  556 

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2556  2555  2556  2555 

 (ล้านบาท) 

หนีสู้ญและหนีส้งสัยจะสูญสําหรับ        

-  งวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน -  -  -  - 

-  งวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน -  -  -  - 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินให้กู้ยมืระยะยาวแก่บริษทัย่อย    

    
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2556  2555  2556  2555 

 (ล้านบาท) 

        

บริษทั ซีพีแรม จาํกดั (เดิมช่ือ “บริษทั ซี.พี. คา้ปลีก 

 

       

   และการตลาด จาํกดั”) -  -  1,700  350 

บริษทั ไดนามิค แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั -  -  -  10 

รวม -  -  1,700  360 

 

รายการเคล่ือนไหวในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 และ 2555 มีดงัน้ี 

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2556  2555  2556  2555 

 (ล้านบาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม -  -  360  290 

เพ่ิมข้ึน -  -  1,820  - 

ลดลง -  -  (480)  (280) 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน -  -  1,700  10 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม   -    360 

 

อตัราดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 มีดงัน้ี 

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2556  2555  2556  2555 

 (อัตราดอกเบีย้ร้อยละต่อปี) 

        

บริษทั ซีพีแรม จาํกดั (เดิมช่ือ “บริษทั ซี.พี. คา้ปลีก 

 

       

   และการตลาด จาํกดั”) -  -  3.25  3.50 

บริษทั ไดนามิค แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั -  -  3.25  3.50 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บริษทัย่อยเป็นเงินใหกู้ย้ืมประเภท   

ไม่มีหลกัประกนัและไม่ไดก้าํหนดระยะเวลาแน่นอนในการรับชาํระคืน 

 

ค่าเช่าและค่าบริการจ่ายล่วงหน้า    
    

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2556  2555  2556  2555 

 (ล้านบาท) 

บริษทัย่อย        

สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน ์        

   ส่วนท่ีหมุนเวียน -  -  30  30 

   ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน -  -  262  284 

รวม -  -  292  314 

 

ในระหว่างปี 2551 บริษทัไดจ่้ายชาํระค่าเช่าและค่าบริการล่วงหนา้ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาเช่าและบริการ       

หลายฉบบัใหก้บับริษทัย่อยในประเทศแห่งหน่ึง (สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์) สําหรับการใชพ้ื้นท่ีอาคาร     

เป็นท่ีประชุม Field consultant conference สถานท่ีจดังาน (Trade show) สถานท่ีจดัประชุมผูค้า้ปลีก และกิจกรรม

อ่ืนๆ เป็นระยะเวลา 15 ปี เป็นจาํนวนเงินรวม 450 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัตดัจาํหน่ายค่าเช่าและค่าบริการจ่ายล่วงหนา้

เป็นค่าใชจ่้ายตามอายขุองสญัญา (15 ปี)   

 

เจ้าหน้ีการค้า    
    

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2556  2555  2556  2555 

 (ล้านบาท) 

บริษทัย่อย        

บริษทั ซีพีแรม จาํกดั (เดิมช่ือ “บริษทั ซี.พี. คา้ปลีก        

   และการตลาด จาํกดั”) -  -  196  271 

รวม -  -  196  271 

        



บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2556  2555  2556  2555 

 (ล้านบาท) 

บริษทัที่เกีย่วข้องกนั        

บริษทั ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จาํกดั 1,458   1,353   1,151  1,061 

บริษทั ทรู มนัน่ี จาํกดั 774  1,546   769  1,536 

บริษทั ซีพี-เมจิ จาํกดั 407  278  379  278 

บริษทั ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 342   439   -   - 

บริษทั ทรู ดิสทริบิวชัน่ แอนด ์เซลส์ จาํกดั 190   291   190   291 

บริษทั ซี.พี. ฟู้ ดสโตร์ จาํกดั 135   59   51   41 

บริษทั ซี.พี. คอนซูเมอร์โพรดกัส์ จาํกดั 118   86   94   84 

บริษทั ซี.พี. อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ ์จาํกดั 91   97   91   97 

บริษทั เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จาํกดั 69   33   38   33 

บริษทั เรียล มฟู จาํกดั 49   34   3   1 

บริษทั ดี ซูพรีม จาํกดั 25   130   25   130 

อ่ืนๆ 47   62   5   7 

รวม 3,705   4,408   2,796   3,559 

รวมทั้งส้ิน 3,705   4,408   2,992   3,830 

 

เจ้าหน้ีอื่น    

    
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2556  2555  2556  2555 

 (ล้านบาท) 

บริษทัย่อย        

บริษทั เคานเ์ตอร์เซอร์วิส จาํกดั -  -  5,014  6,146 

บริษทั ไทยสมาร์ทคาร์ด จาํกดั -  -  346  247 

บริษทั โกซอฟท ์(ประเทศไทย) จาํกดั -  -  115  239 

บริษทั เอม็ เอ เอม็ ฮาร์ท จาํกดั -  -  93  40 

บริษทั ซีพี รีเทลลิงค ์จาํกดั (เดิมช่ือ “บริษทั        

   รีเทลลิงค ์(ไทยแลนด)์ จาํกดั”) -  -  69  147 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2556  2555  2556  2555 

 (ล้านบาท) 

บริษทั ปัญญธารา จาํกดั -  -  21  12 

บริษทั ออลล ์เทรนน่ิง จาํกดั -  -  21  9 

วิทยาลยัเทคโนโลยีปัญญาภิวฒัน ์ -  -  -  32 

อ่ืนๆ  -  -  2  1 

รวม -  -  5,681  6,873 

        

บริษทัที่เกีย่วข้องกนั        

บริษทั ทรู ยนิูเวอร์แซล คอนเวอร์เจน้ซ์ จาํกดั 14  14  14  14 

บริษทั ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จาํกดั 2  -  -  - 

บริษทั ทรู อินเทอร์เน็ต ดาตา้ เซ็นเตอร์ จาํกดั 2  -  -  - 

บริษทั ไทย นิวส์ เน็ตเวร์ิค (ทีเอน็เอน็) จาํกดั 1  6  1  6 

บริษทั ซี.พี. อินเตอร์เทรด จาํกดั 1  2  -  - 

อ่ืนๆ 39  15  1  2 

รวม 59  37  16  22 

รวมทั้งส้ิน 59  37  5,697  6,895 

 

เงินกู้ยมืระยะส้ันจากบริษทัย่อย    

    
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2556  2555  2556  2555 

 (ล้านบาท) 

บริษทัย่อย        

Lotus Distribution Investment Limited -  -  3,153  - 

รวม -  -  3,153  - 

 

 

 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการเคล่ือนไหวในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 และ 2555 มีดงัน้ี 

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2556  2555  2556  2555 

 (ล้านบาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม -  -  -  - 

เพ่ิมข้ึน -  -  3,111  - 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการ        

   แปลงค่าเงินกูย้ืมสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐคงเหลือ 

 

       

   เป็นเงินบาท -  -  42  - 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน -  -  3,153  - 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม   -    - 

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 บริษทัมีเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัย่อยเป็นเงินกูย้ืมสกุลดอลลาร์สหรัฐ ประเภทไม่มี

หลกัประกนั และกาํหนดระยะเวลาแน่นอนในการชาํระคืน โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 0.25 ต่อปี 

 

สัญญาสําคัญที่ทํากบักจิการที่เกีย่วข้องกนั 

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 กลุ่มบริษทัมีสญัญาท่ีสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัน้ี 

 

(ก) บริษทัมีสัญญาบริการฉบบัหน่ึงกบับริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุด     

ในการใหค้าํปรึกษาแนะนาํทางดา้นวิชาการ การบริหาร และความช่วยเหลือดา้นเทคนิค และมีสิทธิท่ีจะใช้

เคร่ืองหมายการคา้และบริการต่างๆ จากบริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุด เป็นระยะเวลา  1 ปี ซ่ึงจะส้ินสุดในเดือน

ธนัวาคม 2556 โดยบริษทัตกลงท่ีจะจ่ายค่าบริการรายเดือนใหก้บับริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุดเป็นจาํนวนเงิน

รวม 0.8 ลา้นบาท 

 

 (ข) บริษัทมีสัญญาบริหารจัดการเงินฉบับหน่ึงกับบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จํากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยใน   

ประเทศแห่งหน่ึง ภายใต้เง่ือนไขของสัญญา บริษทัตกลงให้บริการบริหารจัดการเงินของบริษทัย่อย         

ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญา  ในการน้ี บริษทัย่อยตกลงท่ีจะจ่ายค่าธรรมเนียมในการช่วยบริหารจดัการเงิน

ใหก้บับริษทัตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญา และบริษทัตกลงท่ีจะจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนจากเงินดงักล่าว

ให้กบับริษทัย่อยในอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญา ทั้งน้ีหากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมีความประสงค์จะขอเลิก

สัญญาฉบบัน้ี คู่สัญญาฝ่ายนั้นจะตอ้งทาํหนงัสือแจง้ใหคู้่สัญญาอีกฝ่ายทราบล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า   

60 วนั ก่อนวนัส้ินสุดสญัญา 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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(ค) บริษัทมีสัญญาบริการหลายฉบับกับบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จํากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยในประเทศ              

แห่งหน่ึง ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญา บริษทัตกลงใหบ้ริการในการจดัหาและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์เพื่อ

รองรับการใหบ้ริการรับชาํระเงินค่าสินคา้และค่าบริการ ในการน้ี บริษทัย่อยตกลงจ่ายค่าบริการรายเดือน

เป็นจาํนวนเงินตามประเภทของบริการตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นสญัญาท่ีเก่ียวขอ้ง   

 

(ง) บริษทัมีสัญญาบริการฉบบัหน่ึงกบับริษทั เคาน์เตอร์เซอร์วิส จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยในประเทศแห่งหน่ึง 

ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญา บริษทัจะดาํเนินการเป็นตวัแทนการรับชาํระเงินค่าบริการตามรายการท่ีระบุไว ้      

ในสญัญา ในการน้ี บริษทัยอ่ยตกลงจะจ่ายค่าบริการตามจาํนวนเงินท่ีระบุไวใ้นสัญญา ทั้งน้ีหากคู่สัญญาฝ่ายใด

ฝ่ายหน่ึงมีความประสงคท่ี์จะขอเลิกสัญญาฉบบัน้ี คู่สัญญาฝ่ายนั้นจะตอ้งทาํหนงัสือแจง้ใหคู้่สัญญาอีกฝ่าย

ทราบล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 60 วนั ก่อนวนัส้ินสุดสัญญา 

 

(จ) บริษทัมีสญัญาบริการบาํรุงรักษาฉบบัหน่ึงกบับริษทั ซีพี รีเทลลิงค ์จาํกดั (เดิมช่ือ “บริษทั รีเทลลิงค ์(ไทยแลนด)์ 

จาํกดั”) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยในประเทศแห่งหน่ึง  ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญา บริษทัย่อยตกลงจะให้บริการ

บาํรุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์กบับริษทั เป็นระยะเวลา  3 ปี ซ่ึงจะส้ินสุดในเดือนธนัวาคม 2557

ในการน้ี บริษทัตกลงจ่ายค่าบริการรายปีใหก้บับริษทัยอ่ยดงักล่าวในจาํนวนเงินตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา 

  

(ฉ) บริษทัมีสัญญาบริการศูนยค์อมพิวเตอร์ฉบบัหน่ึงกบับริษทั ไทยสมาร์ทคาร์ด จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยใน

ประเทศแห่งหน่ึง ภายใต้เง่ือนไขของสัญญา บริษัทตกลงจะให้บริการด้านสถานท่ีในการติดตั้ งศูนย์

คอมพิวเตอร์ และอาํนวยความสะดวกต่างๆ ใหก้บับริษทัย่อย เป็นระยะเวลา  3 ปี ซ่ึงจะส้ินสุดในเดือน

กนัยายน 2557 ในการน้ี บริษทัยอ่ยตกลงจ่ายค่าบริการรายปีใหก้บับริษทัในจาํนวนเงินตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา 

 

(ช) บริษทัและบริษทัย่อยในประเทศบางแห่งมีสัญญาเช่าและบริการหลายฉบบักบับริษทั ซี.พี. แลนด์  จาํกดั 

(มหาชน)  ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง สําหรับการใช้พ้ืนท่ีอาคารเป็นสํานกังานของบริษทัและ

บริษทัย่อย ในการน้ี บริษทัและบริษทัย่อยตกลงจ่ายค่าเช่าและค่าบริการรายเดือน เป็นจาํนวนเงิน 7.7 ลา้นบาท 

และไดว้างเงินประกนัไวก้บับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าว เป็นจาํนวนเงินรวม 23.1 ลา้นบาท โดยบริษทัและ

บริษทัย่อยจะไดรั้บเงินประกนัคืนเม่ือมีการยกเลิกการเช่า สัญญาเหล่าน้ีมีอายุ 3 ปี โดยมีระยะเวลาส้ินสุด

แตกต่างกนัจนถึงเดือนกรกฎาคม 2559 

 

 

 

 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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(ซ) บริษัทและบริษัทย่อยในประเทศบางแห่งมีสัญญาบริการระบบงานสารสนเทศกับบริษัท โกซอฟท ์       

(ประเทศไทย) จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยในประเทศแห่งหน่ึง ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญา บริษทัย่อยตกลงท่ีจะ

ให้บริการปรึกษา แนะนาํ พฒันา ออกแบบ ติดตั้ง บาํรุงรักษา และสนบัสนุนระบบงานสารสนเทศให้กบั

บริษทัและบริษทัย่อย เป็นระยะเวลา  1 ปี ซ่ึงจะส้ินสุดในเดือนธนัวาคม 2556 ในการน้ี บริษทัและบริษทั

ย่อยตกลงจะจ่ายค่าบริการตามจาํนวนเงินท่ีระบุไวใ้นสัญญา ทั้งน้ีหากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมีความ

ประสงคท่ี์จะขอเลิกสัญญา คู่สัญญาฝ่ายนั้นจะตอ้งทาํหนงัสือแจง้ใหคู้่สัญญาอีกฝ่ายทราบล่วงหนา้เป็นเวลา

ไม่นอ้ยกวา่ 90 วนั ก่อนวนัส้ินสุดสญัญา 

 

6 ลูกหนีก้ารค้า  

 

   งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 หมายเหต ุ  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

   2556  2555  2556  2555 

   (ล้านบาท) 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5  122  141  -   - 

กิจการอ่ืน   631  418  115  101 

รวม   753  559  115  101 

หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ   (33)  (18)  -  - 

สุทธิ   720  541  115  101 

 

   งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   2556  2555  2556  2555 

   (ล้านบาท) 

หนีสู้ญและหนีส้งสัยจะสูญสําหรับ   

-  งวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน   1  -  -  - 

-  งวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน   16  -  -  - 

 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การวิเคราะห์อายขุองลกูหน้ีการคา้แสดงไดด้งัน้ี 

 

   งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 หมายเหต ุ  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

   2556  2555  2556  2555 

   (ล้านบาท) 

กจิการที่เกีย่วข้องกนั          

ภายในกาํหนดระยะเวลาการรับชาํระหน้ี   84  109  -  - 

เกินกาํหนดระยะเวลาการรับชาํระหน้ี          

   นอ้ยกวา่ 3 เดือน   37  31  -  - 

   3 - 6 เดือน   1  1  -  - 

รวม   122  141  -  - 

หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ   (2)  (2)  -  - 

สุทธิ 5  120  139  -  - 

    

กจิการอืน่          

ภายในกาํหนดระยะเวลาการรับชาํระหน้ี   446  360   113  101 

เกินกาํหนดระยะเวลาการรับชาํระหน้ี           

   นอ้ยกวา่ 3 เดือน   150  53   2  - 

   3 - 6 เดือน   10  2   -  - 

   6 - 12 เดือน   5  -   -  - 

   มากกวา่ 12  เดือน   20  3   -  - 

รวม    631  418   115  101 

หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ    (31)  (16)   -  - 

สุทธิ    600  402   115  101 

รวมทั้งส้ิน    720  541   115  101 

 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลกูคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่ 7 วนั ถึง 90 วนั 

 

 

 

 

 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 ลูกหนีอ้ืน่  

 

   งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 หมายเหต ุ  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

   2556  2555  2556  2555 

   (ล้านบาท) 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5  141  212  555  556 

กิจการอ่ืน   1,180  1,143  1,125  1,134 

รวม   1,321  1,355  1,680  1,690 

หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ     (16)  (7)    (7)   (7) 

สุทธิ     1,305  1,348    1,673   1,683 

 

   งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   2556  2555  2556  2555 

   (ล้านบาท) 

หนีสู้ญและหนีส้งสัยจะสูญสําหรับ   

-  งวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน   -  11  -  12 

-  งวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน   -  11  -  12 

 

การวิเคราะห์อายขุองลกูหน้ีอ่ืนแสดงไดด้งัน้ี 

 

   งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 หมายเหต ุ  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

   2556  2555  2556  2555 

   (ล้านบาท) 

กจิการที่เกีย่วข้องกนั          

ภายในกาํหนดระยะเวลาการรับชาํระหน้ี   111  102  525  446 

เกินกาํหนดระยะเวลาการรับชาํระหน้ี          

นอ้ยกวา่ 3 เดือน   26  64  26  64 

3 - 6 เดือน   1  2  1  2 

6 - 12 เดือน   3  44  3  44 

รวม 5   141   212  555  556 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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   งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 หมายเหต ุ  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

   2556  2555  2556  2555 

   (ล้านบาท) 

กจิการอืน่          

ภายในกาํหนดระยะเวลาการรับชาํระหน้ี     1,045   943    1,023   941 

เกินกาํหนดระยะเวลาการรับชาํระหน้ี                

   นอ้ยกวา่ 3 เดือน     108   187    90   185 

   3 - 6 เดือน     6   4    3   - 

   6 - 12 เดือน     5   1    1   - 

   มากกวา่ 12  เดือน     16   8    8   8 

รวม     1,180   1,143    1,125   1,134 

หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ     (16)   (7)    (7)   (7) 

สุทธิ     1,164   1,136    1,118   1,127 

รวมทั้งส้ิน     1,305   1,348    1,673   1,683 

 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลกูคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่ 7 วนั ถึง 90 วนั 

 

8 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 

 

รายการเคล่ือนไหวในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 และ 2555 มีดงัน้ี 

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2556  2555  2556  2555 

 (ล้านบาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม -  -  6,524  6,505 

เพ่ิมข้ึน -  -  195,684  19 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน -  -  202,208  6,524 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม   -    6,524 

 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายละเอียดเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีเพ่ิมข้ึน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 มีดงัน้ี  

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2556  2555  2556  2555 

 (ล้านบาท) 

บริษทั โกซอฟท ์(ประเทศไทย) จาํกดั -  -  -  18 

บริษทั ออลล ์เทรนน่ิง จาํกดั -  -  -  1 

บริษทั ออลล ์คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั -  -  13  - 

Albuera International Limited -  -  -*  - 

บริษทั โอเอชที จาํกดั -  -  57,754  - 

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

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

รวม -  -  195,684  19 

 

* บริษัทลงทุนใน Albuera International Limited เป็นจาํนวนเงิน 1 ดอลลาร์สหรัฐ



บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และเงินปันผลรับสาํหรับแต่ละงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 และ 2555 มีดงัน้ี 

 

    งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

  ประเทศ สดัส่วน      เงินปันผลรับสาํหรับงวด 

ช่ือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ ท่ีกิจการจดัตั้ง ความเป็นเจา้ของ  ทุนชาํระแลว้  ราคาทุน  เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 

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

   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 กันยายน 2556 Albuera International Limited มีทุนชาํระแล้วจาํนวน 1 ดอลลาร์สหรัฐ และบริษัทลงทุนในหุ้นดังกล่าวเป็นจาํนวน 1 ดอลลาร์สหรัฐ



บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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    งบการเงนิเฉพาะกจิการ (ต่อ) 

  ประเทศ สดัส่วน      เงินปันผลรับสาํหรับงวด 

ช่ือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ ท่ีกิจการจดัตั้ง ความเป็นเจา้ของ  ทุนชาํระแลว้  ราคาทุน  เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 

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

   2556 2555  2556  2555  2556 2555  2556 2555 

   (ร้อยละ)  (ล้านบาท) 

บริษทัย่อยทางตรงและ              

   ทางอ้อมในประเทศ              

บริษทั ศึกษาภิวฒัน ์จาํกดั สถาบนัการศึกษา ไทย 99.99 99.99  810 810  810 810  - - 

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

   “บริษทั ซี.พี. คา้ปลีกและ    และเบเกอร่ี             

   การตลาด จาํกดั”)              

บริษทั เคานเ์ตอร์เซอร์วิส จาํกดั  รับชาํระเงินค่าสินคา้และบริการ ไทย 99.99 99.99  70 70  61 61  766 402 

    และเป็นผูจ้าํหน่ายบตัรและ             

    ตัว๋เชิงพาณิชยทุ์กประเภท             

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

   (เดิมช่ือ “บริษทั รีเทลลิงค ์    ธุรกิจคา้ปลีกและพฒันา             

   (ไทยแลนด)์ จาํกดั”)    โปรแกรม             

บริษทั โกซอฟท ์(ประเทศไทย) ใหบ้ริการออกแบบและ ไทย 99.99 99.99  20 20  20 20  160 58 

   จาํกดั    พฒันาระบบงานดา้น             
    สารสนเทศ             

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



บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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    งบการเงนิเฉพาะกจิการ (ต่อ) 

  ประเทศ สดัส่วน     เงินปันผลรับสาํหรับงวด 

ช่ือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ ท่ีกิจการจดัตั้ง ความเป็นเจา้ของ  ทุนชาํระแลว้  ราคาทุน เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 

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

   2556 2555  2556 2555  2556 2555  2556  2555 

   (ร้อยละ)  (ล้านบาท) 

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

   จาํกดั    ขนส่งสินคา้และกระจาย               

    สินคา้               

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

    ทางการตลาด               

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

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

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

บริษทั สยามแมค็โคร โฮลด้ิง กิจกรรมลงทุน ไทย 99.99 -  1,066 -  55,490  -  -  - 

   (ประเทศไทย) จาํกดั                

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั ธุรกิจคา้ส่งแบบชาํระเงินสด ไทย 97.88 -  2,400 -  82,427  -  -  - 

   (มหาชน)    และบริการตนเอง               

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

รวม         198,351  2,667  1,146  460 

รวมทั้งส้ิน         202,208  6,524  1,146  460 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายละเอียดบริษทัยอ่ยทางออ้มของบริษทั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 มีดงัน้ี  

 

ช่ือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ ประเทศท่ีกิจการจดัตั้ง สดัส่วนความเป็นเจา้ของ 

   30 กนัยายน 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 จาํกดั ธุรกิจการคา้ เวียดนาม 97.88         - 

     

บริษทัย่อยทางอ้อมในประเทศ 

 

    

สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน ์ สถาบนัการศึกษา ไทย 99.99 99.99 

วิทยาลยัเทคโนโลยีปัญญาภิวฒัน ์

       

สถาบนัการศึกษา ไทย 99.99 99.99 

บริษทั สยามฟดู เซอร์วิส จาํกดั ธุรกิจการคา้ ไทย 97.88         - 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 
 

การซ้ือ การจาํหน่าย และการโอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2556

และ 2555 มีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม 

 2556  2555 

   การจาํหน่าย    การจาํหน่าย 

 การซ้ือและ  และการโอน  การซ้ือและ  และการโอน 

 การโอนเขา้  ออก - ราคา  การโอนเขา้  ออก - ราคา 

 - ราคาทุน  ตามบญัชีสุทธิ  - ราคาทุน  ตามบญัชีสุทธิ 

 (ล้านบาท) 

ท่ีดิน 1,084  -  364  - 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร        

   และส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า 1,704  79  1,143  179 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 1,481  9  1,126  39 

เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน 1,024  33  975  85 

สินทรัพยร์ะหวา่งการก่อสร้างและติดตั้ง 4,719  2,169  2,076  1,484 

อ่ืนๆ 335  4  283  31 

รวม 10,347  2,294  5,967  1,818 
 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2556  2555 

   การจาํหน่าย    การจาํหน่าย 

 การซ้ือและ  และการโอน  การซ้ือและ  และการโอน 

 การโอนเขา้  ออก - ราคา  การโอนเขา้  ออก - ราคา 

 - ราคาทุน  ตามบญัชีสุทธิ  - ราคาทุน  ตามบญัชีสุทธิ 

 (ล้านบาท) 

ท่ีดิน 826  -  103  - 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร        

   และส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า 1,583  76  1,058  179 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 906  3  901  38 

เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน 1,065  32  1,001  81 

สินทรัพยร์ะหวา่งการก่อสร้างและติดตั้ง 3,050  1,853  1,561  1,288 

อ่ืนๆ 318  4  264  28 

รวม 7,748  1,968  4,888  1,614 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี 

 

 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 มีดงัน้ี 

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2556  2555  2556  2555 

 (ล้านบาท) 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 564  370  283  269 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (233)  (1)  (233)  - 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชีสุทธิ 331  369  50  269 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 และ 2555 มีดงัน้ี 

 

 งบการเงนิรวม 

   ผลกระทบ           

 ณ วนัที ่  จากการ      ณ วนัที่     

 1 มกราคม  เปล่ียนแปลง  ณ วนัที ่ บนัทึกเป็น 30 กนัยายน     

 2556  นโยบาย  1 มกราคม (รายจ่าย)/รายได ้ 2556  ผลกระทบ  ณ วนัที่ 

 (ตามที่รายงาน  การบญัชี  2556  ในกาํไรขาดทุน  ก่อนรวมการ  จากการรวม  30 กนัยายน 

 ในงวดก่อน)  (หมายเหต ุ3)  (ปรับปรุงใหม่)  (หมายเหต ุ14)  รวมธุรกจิ  ธุรกิจ  2556 

 (ล้านบาท) 

สินทรัพย์ (หน้ีสิน) ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี  

ลกูหน้ีการคา้ -  4  4  (1)  3  2  5 

สินคา้คงเหลือ -  105  105  (3)  102  72  174 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -  25  25  1  26  8  34 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน -  -  -  (233)  (233)  -  (233) 

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน -  181  181  24  205  61  266 

ผลขาดทุนทางภาษี -  41  41  (30)  11  -  11 

อ่ืนๆ -  13  13  5  18  56  74 

สุทธิ -  369  369  (237)  132  199  331 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิรวม 

   ผลกระทบ       

 ณ วนัที ่  จากการ  ณ วนัที ่     

 1 มกราคม  เปล่ียนแปลง  1 มกราคม บนัทึกเป็น  

 2555  นโยบาย  2555 (รายจ่าย)/รายได ้ ณ วนัที่ 

 (ตามที่รายงาน  การบญัชี  (ปรับปรุง  ในกาํไรขาดทุน  30 กนัยายน 

 ในงวดก่อน)  (หมายเหต ุ3)  ใหม่)  (หมายเหต ุ14)  2555 

 (ล้านบาท) 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี 

ลกูหน้ีการคา้ -  4  4  -  4 

สินคา้คงเหลือ -  96  96  (6)  90 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -  25  25  -  25 

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน -  146  146  23  169 

ผลขาดทุนทางภาษี -  71  71  (19)  52 

อ่ืนๆ -  10  10  (2)  8 

สุทธิ -  352  352  (4)  348 

 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   ผลกระทบ   

 ณ วนัที ่  จากการ  ณ วนัที ่     

 1 มกราคม  เปล่ียนแปลง  1 มกราคม บนัทึกเป็น  

 2556  นโยบาย  2556 (รายจ่าย)/รายได ้ ณ วนัที่ 

 (ตามที่รายงาน  การบญัชี  (ปรับปรุง  ในกาํไรขาดทุน  30 กนัยายน 

 ในงวดก่อน)  (หมายเหต ุ3)  ใหม่)  (หมายเหต ุ14)  2556 

 (ล้านบาท) 

สินทรัพย์ (หน้ีสิน) ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี 

ลกูหน้ีการคา้ -  1  1  -  1 

สินคา้คงเหลือ -  100  100  (3)  97 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -  24  24  -  24 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน -  -  -   (233)  (233) 

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน -  141  141  16  157 

อ่ืนๆ -  3  3  1  4 

สุทธิ -  269  269  (219)  50 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   ผลกระทบ   

 ณ วนัที ่  จากการ  ณ วนัที ่     

 1 มกราคม  เปล่ียนแปลง  1 มกราคม บนัทึกเป็น  

 2555  นโยบาย  2555 (รายจ่าย)/รายได ้ ณ วนัที่ 

 (ตามที่รายงาน  การบญัชี  (ปรับปรุง  ในกาํไรขาดทุน  30 กนัยายน 

 ในงวดก่อน)  (หมายเหต ุ3)  ใหม่)  (หมายเหต ุ14)  2555 

 (ล้านบาท) 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี  

ลกูหน้ีการคา้ -  2  2  -  2 

สินคา้คงเหลือ -  88  88   (4)  84 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -  24  24  -  24 

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน -  122  122  11  133 

รวม -  236  236  7  243 

 

11   เงนิกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2556  2555  2556  2555 

 (ล้านบาท) 

หน้ีสินจากการทาํทรัสตรี์ซีท -ไม่มีหลกัประกนั 67  -  -  - 

ตัว๋สญัญาใชเ้งิน - ไม่มีหลกัประกนั 4,060  -  2,000  - 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - มีหลกัประกนั 182,030  -  182,030  - 

รวม 186,157  -  184,030  - 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ยอดเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 จดัตามประเภทสกลุ

เงินตราไดด้งัน้ี  

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2556  2555  2556  2555 

 (ล้านบาท) 

เงินบาท 4,127  -  2,000  - 

เงินตราต่างประเทศ - ดอลลาร์สหรัฐ 182,030  -  182,030  - 

รวม 186,157  -  184,030  - 

 

ในเดือนมิถุนายน 2556 บริษทัไดท้าํสัญญาเงินกูย้ืมระยะสั้นประเภทมีหลกัประกนักบัสถาบนัการเงินบางแห่งเป็น

จาํนวนเงินรวม 6,000 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่าประมาณ 189,198 ลา้นบาท ใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ี   

30 กนัยายน 2556) โดยมีอตัราดอกเบ้ียลอยตวั LIBOR บวกอตัราอา้งอิงตลาดส่วนเพ่ิมต่อปีตามท่ีตกลงกนั ณ วนัท่ี 

30 กนัยายน 2556 บริษทัไดเ้บิกเงินกูย้ืมระยะสั้นดงักล่าวแลว้เป็นจาํนวนเงินรวม 5,773 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (หรือ

เทียบเท่าประมาณ 182,030 ลา้นบาท) เพ่ือนาํไปชาํระค่าซ้ือหุน้ของบริษทั โอเอชที จาํกดั บริษทั สยามแมค็โคร โฮลด้ิง 

(ประเทศไทย) จาํกดั และบริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 4)  

ทั้งน้ี บริษทัตอ้งจาํนาํหุน้ของบริษทั โอเอชที จาํกดั บริษทั สยามแมค็โคร โฮลด้ิง (ประเทศไทย) จาํกดั และบริษทั 

สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)  ท่ีไดม้าจากการรวมธุรกิจโดยการซ้ือหุน้เม่ือวนัท่ี 26 มิถุนายน 2556 และการทาํ        

คาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยเ์พ่ือเป็นหลกัประกนัในการกูย้ืมเงินดงักล่าว และบริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆ ท่ีกาํหนด

ไวใ้นสัญญาเงินกู้ยืมระยะสั้ น  เช่น  บริษทัต้องรักษาอตัราส่วนความสามารถในการชําระหน้ี และอตัราส่วน

ความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ียในงบการเงินสาํหรับปีตลอดระยะเวลาการกูย้ืมเงิน เป็นตน้ 

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 บริษทัไดจ้าํนาํหุน้บริษทั โอเอชที จาํกดั บริษทั สยามแมค็โคร โฮลด้ิง (ประเทศไทย)  จาํกดั 

และบริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) (ท่ีไดม้าจากการรวมธุรกิจโดยการซ้ือหุน้เม่ือวนัท่ี 26 มิถุนายน 2556 และ

การทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพย)์ ซ่ึงมีมลูค่าการซ้ือโดยประมาณเป็นจาํนวนเงินรวม 195,671 ลา้นบาท   

 

วงเงินสินเช่ือที่ยงัไม่ได้เบิกใช้ 

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 กลุ่มบริษทัมีวงเงินสินเช่ือท่ียงัไม่ไดเ้บิกใชเ้ป็นจาํนวนเงินรวม 957 ลา้นบาท และ 227 

ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (2555: 432 ล้านบาท) 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12 เจ้าหนีก้ารค้า 

 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 หมายเหต ุ 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

  2556  2555  2556  2555 

  (ล้านบาท) 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 3,705  4,408  2,992  3,830 

กิจการอ่ืน  42,303  28,172  22,488  21,910 

รวม  46,008  32,580  25,480  25,740 

 

13  ข้อมูลทางการเงนิจาํแนกตามส่วนงาน 

  

ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานอา้งอิงจากรายงานภายในท่ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของ  

กลุ่มบริษทัไดส้อบทานอยา่งสมํ่าเสมอ เพ่ือประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงานและเพ่ือจดัสรรทรัพยากรใหส่้วนงาน

ดงักล่าว โดยแบ่งเป็นขอ้มลูเก่ียวกบัธุรกิจและขอ้มลูเก่ียวกบัภูมิศาสตร์ท่ีกลุ่มบริษทัดาํเนินงานอยู่ กลุ่มบริษทันาํเสนอ

ส่วนงานธุรกิจเป็นรูปแบบหลกัในการรายงาน 

 

ส่วนงานธุรกจิ 

 

กลุ่มบริษทัเสนอส่วนงานธุรกิจท่ีสาํคญัดงัน้ี 

 

ส่วนงานท่ี  1 :    ธุรกิจร้านสะดวกซ้ือ 

ส่วนงานท่ี  2 :    ธุรกิจคา้ส่งแบบชาํระเงินสดและบริการตนเอง 

ส่วนงานท่ี  3 :    ธุรกิจอ่ืนๆ 

 

สาํหรับส่วนงานธุรกิจอ่ืนๆ ส่วนใหญ่ประกอบดว้ย การบริการรับชาํระค่าสินคา้และบริการ โรงงานอาหารแช่แข็ง

และเบเกอร่ี รวมทั้งการจาํหน่ายอุปกรณ์สาํหรับธุรกิจคา้ปลีก 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ส่วนงานภูมิศาสตร์ 

 

ในการนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ รายไดต้ามส่วนงานแยกตามเขตภูมิศาสตร์โดย

กาํหนดจากสถานท่ีตั้งของลกูคา้  

 

กลุ่มบริษทัเสนอส่วนงานทางภูมิศาสตร์ท่ีสาํคญัดงัน้ี 

 

ส่วนงานท่ี  1 :    ประเทศไทย 

ส่วนงานท่ี  2 :    อ่ืนๆ 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายไดแ้ละผลการดาํเนินงานจาํแนกตามส่วนงานธุรกิจในงบการเงินรวมสาํหรับแต่ละงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 และ 2555 มีดงัน้ี 
 

  ธุรกิจคา้ส่งแบบชาํระเงินสด    

 ธุรกิจร้านสะดวกซ้ือ และบริการตนเอง ธุรกิจอ่ืนๆ การตดัรายการระหวา่งกนั รวม 

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 

 (ล้านบาท) 

งวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน           

รายไดจ้าํแนกตามส่วนงาน 50,109 47,446 31,088 - 5,053 4,398 (3,899) (3,340) 82,351 48,504 

กาํไรสาํหรับงวดก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 1,835 3,132 1,295 - 760 530 (609) 8 3,281 3,670 
           

งวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน           

รายไดจ้าํแนกตามส่วนงาน 149,624 134,335 31,088 - 14,158 12,080 (10,998) (9,282) 183,872 137,133 

กาํไรสาํหรับงวดก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 8,724 9,630 1,295 - 1,626 1,467 (1,238) (560) 10,407 10,537 
 

สินทรัพยจ์าํแนกตามส่วนงานธุรกิจในงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 มีดงัน้ี 
 

  ธุรกิจคา้ส่งแบบชาํระเงินสด    

 

 

ธุรกิจร้านสะดวกซ้ือ และบริการตนเอง ธุรกิจอ่ืนๆ การตดัรายการระหวา่งกนั รวม 

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

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 

 (ล้านบาท) 

สินทรัพยต์ามส่วนงานท่ีรายงาน 250,264 65,849 32,033 - 28,945 21,916 (33,595) (15,597) 277,647 72,168 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายไดแ้ละผลการดาํเนินงานจาํแนกตามส่วนงานทางภูมิศาสตร์ในงบการเงินรวมสาํหรับแต่ละงวดสามเดือนและ  

เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 และ 2555 มีดงัน้ี 

 

    งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

      การตดัรายการ  

    ประเทศไทย อ่ืนๆ ระหวา่งกนั รวม 

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 

   (ล้านบาท) 

รายไดจ้ากการขายสินคา้และการใหบ้ริการ         

   ใหก้บัลกูคา้ภายนอก 82,368 48,504  52         -  (69)         - 82,351 48,504 

กาํไรสาํหรับงวดก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 3,314 3,609 (23) 61  (10)         - 3,281 3,670 

 

    งวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

      การตดัรายการ  

    ประเทศไทย อ่ืนๆ ระหวา่งกนั รวม 

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 

   (ล้านบาท) 

รายไดจ้ากการขายสินคา้และการใหบ้ริการ         

   ใหก้บัลกูคา้ภายนอก 183,889 137,133 52         -  (69)         - 183,872 137,133 

กาํไรสาํหรับงวดก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 10,375 10,484 42 53  (10)         - 10,407 10,537 

 

14 ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 

 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  งวดสามเดือนส้ินสุด  งวดสามเดือนส้ินสุด 

  วนัท่ี 30 กนัยายน  วนัท่ี 30 กนัยายน 

  2556  2555  2556  2555 

 (ล้านบาท) 

ภาษเีงินได้ของงวดปัจจบัุน         

สาํหรับงวดปัจจุบนั  349  750  (32)  680 

  349  750  (32)  680 
         



บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  งวดสามเดือนส้ินสุด  งวดสามเดือนส้ินสุด 

  วนัท่ี 30 กนัยายน  วนัท่ี 30 กนัยายน 

  2556  2555  2556  2555 

 (ล้านบาท) 

ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี         

การเปล่ียนแปลงของผลแตกต่างชัว่คราว  220  (9)  230  (2) 

ขาดทุนทางภาษีท่ีสามารถใชไ้ด ้  17  10  -  - 

  237  1  230  (2) 

รวม  586  751  198  678 

     

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  งวดเกา้เดือนส้ินสุด  งวดเกา้เดือนส้ินสุด 

  วนัท่ี 30 กนัยายน  วนัท่ี 30 กนัยายน 

 หมายเหต ุ

 

2556  2555  2556  2555 

 (ล้านบาท) 

ภาษเีงินได้ของงวดปัจจบัุน         

สาํหรับงวดปัจจุบนั  1,624  2,252  1,121  2,030 

  1,624  2,252  1,121  2,030 
         

ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี         

การเปล่ียนแปลงของผลแตกต่างชัว่คราว  207  (17)  219  (8) 

ขาดทุนทางภาษีท่ีสามารถใชไ้ด ้  30  19  -  - 

การลดอตัราภาษีเงินได ้  -  2  -  1 

 10 237  4  219  (7) 

รวม  1,861  2,256  1,340  2,023 

 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

 64 

การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษทีี่แท้จริง        

  

 งบการเงนิรวม 

อตัราภาษีท่ีใช ้(ร้อยละ) 0%  20%  อ่ืนๆ  รวม 

 (ล้านบาท) 

งวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2556        

กาํไรทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 113  3,187  (19)  3,281 

ภาษีเงินไดค้าํนวณตามอตัราภาษีท่ีใช ้ -  638  (3)  635 

ผลกระทบทางภาษีของรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย        

   ท่ีไม่ถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายทางภาษี  -  (35)  3 

 

 (32) 

ขาดทุนทางภาษีท่ีสามารถใชไ้ด ้ -  (17)  -  (17) 

สุทธิ -  586  -  586 

  

 งบการเงนิรวม 

อตัราภาษีท่ีใช ้(ร้อยละ) 0%  23%  อ่ืนๆ  รวม 

 (ล้านบาท) 

งวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2555        

กาํไรทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 160  3,449  61  3,670 

ภาษีเงินไดค้าํนวณตามอตัราภาษีท่ีใช ้ -  793  10  803 

ผลกระทบทางภาษีของรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย        

   ท่ีไม่ถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายทางภาษี  -  (32)  (10)  (42) 

ขาดทุนทางภาษีท่ีสามารถใชไ้ด ้ -  (10)  -  (10) 

สุทธิ -  751  -  751 

 

 

 

    งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

อตัราภาษีท่ีใช ้(ร้อยละ)     20%  23% 

     (ล้านบาท) 

งวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน     2556  2555 

กาํไรทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     1,835  3,132 

ภาษีเงินไดค้าํนวณตามอตัราภาษีท่ีใช ้     367  720 

ผลกระทบทางภาษีของรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ถือเป็นรายได ้        

   หรือค่าใชจ่้ายทางภาษี      (169)  (42) 

สุทธิ     198  678 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษทีี่แท้จริง        

  

 งบการเงนิรวม 

อตัราภาษีท่ีใช ้(ร้อยละ) 0%  20%  อ่ืนๆ  รวม 

 (ล้านบาท) 

งวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2556        

กาํไรทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 266  10,099  42  10,407 

ภาษีเงินไดค้าํนวณตามอตัราภาษีท่ีใช ้ -  2,020  -  2,020 

ผลกระทบทางภาษีของรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย        

   ท่ีไม่ถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายทางภาษี  -  (129)  -  (129) 

ขาดทุนทางภาษีท่ีสามารถใชไ้ด ้ -  (30)  -  (30) 

สุทธิ -  1,861  -  1,861 
  

 งบการเงนิรวม 

อตัราภาษีท่ีใช ้(ร้อยละ) 0%  23%  อ่ืนๆ  รวม 

 (ล้านบาท) 

งวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2555        

กาํไรทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 320  10,157  60  10,537 

ภาษีเงินไดค้าํนวณตามอตัราภาษีท่ีใช ้ -  2,336  10  2,346 

ผลกระทบทางภาษีของรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย        

   ท่ีไม่ถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายทางภาษี  -  (63)  (10)  (73) 

ขาดทุนทางภาษีท่ีสามารถใชไ้ด ้ -  (19)  -  (19) 

การลดอตัราภาษีเงินได ้ -  2  -  2 

สุทธิ -  2,256  -  2,256 

 

     งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

อตัราภาษีท่ีใช ้(ร้อยละ)     20%  23% 

     (ล้านบาท) 

งวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน     2556  2555 

กาํไรทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     8,724  9,630 

ภาษีเงินไดค้าํนวณตามอตัราภาษีท่ีใช ้     1,745  2,215 

ผลกระทบทางภาษีของรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ถือเป็นรายได ้        

   หรือค่าใชจ่้ายทางภาษี      (405)  (193) 

การลดอตัราภาษีเงินได ้     -  1 

สุทธิ     1,340  2,023 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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15 กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานสาํหรับแต่ละงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 และ 2555 คาํนวณจาก

กาํไรสําหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัและจาํนวนหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ในระหว่างงวด

ตามวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั ซ่ึงแสดงการคาํนวณไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2556  2555  2556  2555 

 (ล้านบาท/ล้านหุ้น) 

กาํไรสําหรับงวดที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทั    2,660  2,904  1,636  2,453 

จาํนวนหุ้นสามญัที่มอียู่ในระหว่างงวด        

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

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 0.30  0.32  0.18         0.27 

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2556  2555  2556  2555 

 (ล้านบาท/ล้านหุ้น) 

กาํไรสําหรับงวดที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทั    8,495  8,262  7,384  7,606 

จาํนวนหุ้นสามญัที่มอียู่ในระหว่างงวด        

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

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 0.95  0.92  0.82  0.85 

 

16 เงนิปันผล 

 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีของบริษทัเม่ือวนัท่ี_25 เมษายน 2556_ผูถื้อหุน้ของบริษทัไดอ้นุมติัการจดัสรร

กาํไรท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัสาํหรับปี_2555_เป็นเงินปันผล ในอตัราหุน้ละ 0.90 บาท สาํหรับผูถื้อหุน้สามญั

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

เม่ือวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2556 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีของบริษทัเม่ือวนัท่ี_26 เมษายน 2555_ผูถื้อหุน้ของบริษทัไดอ้นุมติัการจดัสรร

กาํไรท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัสาํหรับปี_2554_เป็นเงินปันผล ในอตัราหุน้ละ 1.25 บาท สาํหรับผูถื้อหุน้สามญั

จาํนวน 4,493,148,024 หุน้ เป็นจาํนวนเงินรวม 5,617 ลา้นบาท และอนุมติัการจ่ายหุน้ปันผลในอตัรา 1 หุน้เดิม ต่อ       

1 หุน้ปันผล สาํหรับหุน้สามญัจาํนวน 4,493,148,024 หุน้ รวมเป็นหุน้ปันผลทั้งส้ิน 4,493,148,024 หุน้ มูลค่าท่ีตราไว้

หุน้ละ 1 บาท เป็นจาํนวนเงินรวม 4,493 ลา้นบาท (อตัราการจ่ายเงินปันผล 1 บาท ต่อ 1 หุน้) เงินปันผลและหุน้ปันผล

ดงักล่าวเป็นจาํนวนเงินรวม 10,110 ลา้นบาท ไดจ่้ายใหก้บัผูถื้อหุน้ของบริษทัแลว้เม่ือวนัท่ี 18 และ 21 พฤษภาคม 2555 

ตามลาํดบั 

 

17 ข้อมูลงบกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เตมิ 

 

 รายละเอียดท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีซ้ือมาในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 และ 2555 มีดงัน้ี 

 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 หมายเหต ุ

 

2556  2555  2556  2555 

 (ล้านบาท) 

เพ่ิมข้ึนในระหวา่งงวด    9 10,347  5,967  7,748  4,888 

หัก -  เจา้หน้ี  (91)  (276)  (121)  (166) 

      -  โอนจากสินทรัพยร์ะหวา่ง         

             การก่อสร้างและติดตั้ง  (2,158)  (1,484)  (1,853)  (1,288) 

ซ้ือมาและจ่ายชําระเป็นเงนิสด  8,098  4,207  5,774  3,434 

 

18 ภาระผูกพนัที่มกีบับุคคลหรือกจิการที่ไม่เกีย่วข้องกนั 

 

ภาระผกูพนัสําหรับรายจ่ายฝ่ายทุน 

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2556  2555  2556  2555 

 (ล้านบาท) 

สญัญาท่ียงัไม่ไดรั้บรู้ (ตน้ทุนงานก่อสร้าง

 

       

    แห่งใหม่ ตน้ทุนการติดตั้งเคร่ืองจกัรและ        

    ตน้ทุนการพฒันาระบบคอมพิวเตอร์) 2,087  778  -  - 

 รวม 2,087  778  -  - 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าดาํเนินงานที่ไม่สามารถยกเลิกได้ 

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2556  2555  2556  2555 

 (ล้านบาท) 

ภายในระยะเวลาหน่ึงปี 5,147  4,248  4,855  4,194 

ภายหลงัจากหน่ึงปี แต่ไม่เกินหา้ปี 9,610  7,151  8,722  7,084 

ภายหลงัจากหา้ปี 1,241  2  -  - 

รวม 15,998  11,401  13,577  11,278 

 

กลุ่มบริษทัมีสญัญาเช่าหลายฉบบั ซ่ึงครอบคลุมการเช่าท่ีดิน อาคาร ยานพาหนะ และสินทรัพยอ่ื์นๆ เป็นระยะเวลา   

1 ถึง 15 ปี ซ่ึงจะส้ินสุดในระหวา่งปี 2557 ถึง 2563 

 

ภาระผกูพนัอื่นๆ 

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2556  2555  2556  2555 

 (ล้านบาท) 

เลตเตอร์ออฟเครดิตท่ียงัไม่ไดใ้ชส้าํหรับ        

   ซ้ือสินคา้และวสัดุส้ินเปลือง 219  80  -  - 

รวม 219  80  -  - 

 

หนังสือคํ้าประกนั 

  

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัภายใตห้นงัสือคํ้าประกนักบัสถาบนัการเงิน ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการ

คํ้าประกนัการใชส้าธารณูปโภค สัญญาเช่า และการคํ้าประกนัอ่ืนๆ เป็นจาํนวนเงินรวม 1,325.6 ลา้นบาท และ 0.3 

ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (31 ธันวาคม 2555: 645.4 ล้านบาท และ 0.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) 
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สัญญาที่สําคัญ 

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 กลุ่มบริษทัมีสญัญาท่ีสาํคญัดงัน้ี 

 

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

เพ่ือไดม้าซ่ึงสิทธิในการใชร้ะบบและเคร่ืองหมายการคา้ของ 7-Eleven, Inc. ในการดาํเนินธุรกิจร้านสะดวกซ้ือ 

หรือให้สิทธิแก่ผูค้า้ปลีกรายอ่ืนในการดาํเนินธุรกิจดงักล่าวในประเทศไทย บริษทัยงัไดรั้บการบริการต่างๆ  

เก่ียวกบัการฝึกอบรมและความช่วยเหลือทางเทคนิคจาก 7-Eleven, Inc. และเพ่ือเป็นการตอบแทนสิทธิและ

การบริการต่างๆ ท่ีไดรั้บดงักล่าว บริษทัมีภาระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายค่าลิขสิทธ์ิใหก้บั 7-Eleven, Inc. ซ่ึงคาํนวณจาก

อตัราร้อยละของยอดขายรวมของร้านสะดวกซ้ือ 7-Eleven ในประเทศไทย   

 

(ข) บริษทัมีสัญญาจา้งดาํเนินการบริหารธุรกิจหลายฉบบักบับริษทัในประเทศบางแห่ง เพ่ือใหสิ้ทธิในการดาํเนิน

ธุรกิจร้านสะดวกซ้ือ 7-Eleven ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญา บริษทัมีภาระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายค่าบริหารธุรกิจใหก้บั

ผูรั้บสิทธิเหล่านั้น ซ่ึงคาํนวณจากอตัราร้อยละของกาํไรขั้นตน้จากการดาํเนินธุรกิจร้านสะดวกซ้ือดงักล่าว  

โดยท่ีบริษทัมีสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแรกเขา้ และค่าลิขสิทธ์ิจากการให้สิทธิในการดาํเนินธุรกิจร้าน

สะดวกซ้ือ 7-Eleven  ดงักล่าว และผูรั้บสิทธิไม่สามารถเรียกคืนค่าธรรมเนียมแรกเขา้ และค่าลิขสิทธ์ิดงักล่าว

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน  ค่าธรรมเนียมแรกเขา้น้ีไดร้วมเงินประกนัการปฏิบติัตามสัญญาของผูรั้บสิทธิและ       

ค่าความเสียหาย  และ/หรือ หน้ีสินอ่ืนๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนเน่ืองจากการบริหารธุรกิจของผูรั้บสิทธิ ในการน้ี บริษทั

จะจ่ายดอกเบ้ียสาํหรับเงินประกนัน้ีโดยคิดดอกเบ้ียในอตัราเงินฝากประจาํของสถาบนัการเงินในประเทศแห่ง

หน่ึง และจะคืนเงินประกนัดงักล่าวใหก้บัผูรั้บสิทธิเม่ือส้ินสุดสญัญา 

 

(ค) บริษทัมีสัญญาให้สิทธิในอาณาเขตหลายฉบบัเพ่ือให้สิทธิในการประกอบธุรกิจร้านสะดวกซ้ือ 7-Eleven และ  

ให้สิทธิแก่ผูค้า้ปลีกรายอ่ืนในการดาํเนินธุรกิจดงักล่าว ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาดงักล่าว บริษทัจะให้ความ

ช่วยเหลือทางดา้นเทคนิคและบริการท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ กับผูรั้บสิทธิในอาณาเขต ในการน้ี บริษทัจะได้รับ

ค่าลิขสิทธ์ิในอตัราร้อยละของยอดขายรวมของร้านสะดวกซ้ือ 7-Eleven ในอาณาเขตท่ีไดรั้บสิทธิดาํเนินธุรกิจ 

 

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

ในประเทศบางแห่ง โดยคู่สัญญาจะดาํเนินการติดตั้งระบบงาน  และพฒันาระบบงานตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญา บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าบริการตามจาํนวนเงินท่ีระบุไวใ้นสัญญา  

สัญญาเหล่าน้ีมีอายุระหว่าง 89 วนั ถึง 12 เดือน โดยมีระยะเวลาส้ินสุดสัญญาแตกต่างกนัจนถึงเดือนเมษายน 

2557 
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(จ) บริษทัย่อยในประเทศแห่งหน่ึง  (บริษทั  เคาน์เตอร์เซอร์วิส จาํกดั)  มีสัญญาบริการหลายฉบบักบัหน่วยงาน

ราชการและรัฐวิสาหกิจบางแห่ง (เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้) และบริษทัในประเทศบางแห่ง 

(เช่น ค่าเช่าซ้ือ ค่าเบ้ียประกนัชีวิต เป็นตน้) ภายใตข้อ้ตกลงของสัญญา บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้ง

ดาํเนินการเป็นตัวแทนรับชําระเงินค่าสินค้าและค่าบริการจากผูบ้ริโภคในนามของหน่วยงานราชการ 

รัฐวิสาหกิจและบริษทัในประเทศดงักล่าว และนาํส่งเงินไปยงัหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและบริษทัใน

ประเทศเหล่านั้น ทั้งน้ีบริษทัย่อยสามารถเรียกเก็บค่าบริการจากผูบ้ริโภคหรือบริษทัในประเทศเหล่านั้นตาม

จาํนวนเงินท่ีระบุไวใ้นสัญญา  สัญญาเหล่าน้ีมีอายุระหว่าง 1 ปี ถึง 5 ปี โดยมีระยะเวลาส้ินสุดแตกต่างกนัจนถึง

เดือนตุลาคม 2559 ทั้งน้ีหากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมีความประสงค์ท่ีจะขอเลิกสัญญาน้ี คู่สัญญาฝ่ายนั้น

จะตอ้งทาํหนงัสือแจง้ใหคู้่สญัญาอีกฝ่ายทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่าระยะเวลาตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นสัญญาก่อนวนั

ส้ินสุดสญัญา 

 

(ฉ) บริษทัย่อยในประเทศแห่งหน่ึง (บริษทั เคาน์เตอร์เซอร์วิส จาํกดั) มีสัญญาบริการหลายฉบบักบับุคคลและ

บริษทัในประเทศบางแห่ง  ภายใตข้อ้ตกลงของสัญญา คู่สัญญาจะดาํเนินการเป็นตวัแทนรับชาํระเงินสินคา้และ

ค่าบริการจากลูกคา้ตามรายการท่ีระบุไวใ้นสัญญา ซ่ึงบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าบริการตาม

จาํนวนเงินท่ีระบุไวใ้นสญัญา สญัญาเหล่าน้ีมีอายรุะหวา่ง 1 ปี ถึง 5 ปี โดยมีระยะเวลาส้ินสุดแตกต่างกนัจนถึง

เดือนตุลาคม 2559 ทั้งน้ีหากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่มีความประสงค์ท่ีจะต่ออายุสัญญา คู่สัญญาฝ่ายนั้น

จะตอ้งทาํหนงัสือแจง้ยกเลิกสัญญาล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรใหแ้ก่อีกฝ่ายหน่ึงทราบเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 

30 วนั ก่อนวนัส้ินสุดสญัญา 

 

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

มีสัญญาบริหารจดัการงานซ่อมแซมและบาํรุงรักษาหลายฉบบักบับริษทัในประเทศบางแห่ง โดยคู่สัญญา      

จะดาํเนินการติดตั้งและซ่อมแซมและบาํรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบ

สาธารณูปโภค เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใช้ในการดาํเนินงานในร้านคา้ปลีก ภายใตเ้ง่ือนไขของ

สญัญา บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าบริการใหก้บับริษทัในประเทศดงักล่าวในจาํนวนเงินตามท่ีระบุ

ไวใ้นสญัญา สญัญาเหล่าน้ีมีกาํหนดระยะเวลา 1 ปี และจะต่ออายุออกไปอีกคราวละ 1 ปี   ทั้งน้ีหากคู่สัญญาฝ่าย

ใดฝ่ายหน่ึงไม่มีความประสงคท่ี์จะต่ออายุสัญญา คู่สัญญาฝ่ายนั้นตอ้งทาํหนงัสือแจง้ใหคู้่สัญญาอีกฝ่ายทราบ

ล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั ก่อนวนัส้ินสุดสญัญา 
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19 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 

19.1 เม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2556 บริษทัไดอ้อกหุน้กูป้ระเภทไม่ดอ้ยสิทธิ มีหลกัประกนั และระบุช่ือผูถื้อเป็นจาํนวน

เงินรวม 50,000 ลา้นบาท โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือนาํไปชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน โดย

แบ่งเป็น 

 

• หุน้กูอ้ายุ 3 ปี จาํนวน 11,841 ลา้นบาท ชาํระคืนเงินตน้คร้ังเดียวทั้งจาํนวนในวนัท่ี 31 ตุลาคม 2559 โดยมี

อตัราดอกเบ้ียคงท่ีเท่ากบัร้อยละ 4.10 ต่อปี  

 

• หุน้กูอ้ายุ 5 ปี จาํนวน 12,247 ลา้นบาท ชาํระคืนเงินตน้คร้ังเดียวทั้งจาํนวนในวนัท่ี 31 ตุลาคม 2561 โดยมี

อตัราดอกเบ้ียคงท่ีเท่ากบัร้อยละ 4.70 ต่อปี  

 

• หุน้กูอ้ายุ 7 ปี จาํนวน 10,790 ลา้นบาท ชาํระคืนเงินตน้คร้ังเดียวทั้งจาํนวนในวนัท่ี 31 ตุลาคม 2563 โดยมี

อตัราดอกเบ้ียคงท่ีเท่ากบัร้อยละ 5.10 ต่อปี  

 

• หุน้กูอ้าย ุ10 ปี จาํนวน 15,122 ลา้นบาท ชาํระคืนเงินตน้คร้ังเดียวทั้งจาํนวนในวนัท่ี 31 ตุลาคม 2566 โดยมี

อตัราดอกเบ้ียคงท่ีเท่ากบัร้อยละ 5.35 ต่อปี  

 

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

จาํกดั เม่ือวนัท่ี 24 ตุลาคม 2556  ทั้งน้ีบริษทัไดน้าํหุน้กูด้งักล่าวไปข้ึนทะเบียนกบัสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย

และจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้เม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2556   

 

ทั้งน้ีบริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆ ท่ีกาํหนดไว ้เช่น บริษทัตอ้งรักษาอตัราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อส่วนของ  

ผูถื้อหุน้ตามงบการเงินรวมสาํหรับปีตลอดระยะเวลาของหุน้กู ้เป็นตน้ 

 

19.2 ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัย่อยในประเทศแห่งหน่ึง (บริษทั สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน))     

เม่ือวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2556 คณะกรรมการของบริษทัย่อยไดมี้มติอนุมติัการประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

จากกาํไรสุทธิสําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 ในอตัราหุน้ละ 0.50 บาท สาํหรับหุน้สามญั 

จาํนวน 4,800,000,000 หุน้ (จาํนวนหุน้สามญัใหม่ทั้งหมดภายหลงัการแตกหุน้ เม่ือวนัท่ี 4 ตุลาคม 2556) คิดเป็น

จํานวนเงินรวม 2,400 ลา้นบาท ซ่ึงมีกาํหนดจ่ายในระหวา่งไตรมาสท่ีส่ีของปี 2556 

 

 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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20 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่ยงัไม่ได้ใช้  

 

กลุ่มบริษทัยงัไม่ไดใ้ชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ ณ วนัท่ีรายงาน แต่ยงัไม่มีผลบงัคบั

ใช ้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั และ

กาํหนดใหถื้อปฏิบติักบังบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม ในปีดงัต่อไปน้ี 

 

  

 

ปีท่ีมีผล 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง บงัคบัใช ้
   

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได ้ 2557 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 2557 

     ฉบบัท่ี 4   

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 2557 

     ฉบบัท่ี 10   

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกูคา้  2557 

     ฉบบัท่ี 13   

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 15 ส่ิงจูงใจสญัญาเช่าดาํเนินงาน 2557 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27 การประเมินเน้ือหาของรายการท่ีเก่ียวกบัรูปแบบ 2557 

         ของกฎหมายตามสญัญาเช่า  

 

ผูบ้ริหารเช่ือวา่การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ตามประกาศสภาวิชาชีพบญัชีมาใช้

และถือปฏิบติัสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2557 จะไม่มีผลกระทบท่ีเป็นสาระสาํคญั

ต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 
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