
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
บริษทั ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

 
งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

และ 
รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ  ผู้ถือหุ้นบริษัท ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) 
 
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยและ
ของเฉพาะบริษทั ซีพี ออลล ์ จาํกดั (มหาชน) ตามลาํดบั ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะ
การเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 งบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาํหรับปีส้ินสุด
วนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัและหมายเหตุเร่ืองอ่ืน ๆ  
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ี
ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพ่ือให้
สามารถจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 
 
ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการดงักล่าวจากผลการตรวจสอบ
ของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซ่ึงกาํหนดให้ขา้พเจา้ปฏิบติัตามขอ้กาํหนด     
ดา้นจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบติังานตรวจสอบเพ่ือใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 
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การตรวจสอบรวมถึงการใชวิ้ธีการตรวจสอบเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีเก่ียวกบัจาํนวนเงินและการเปิดเผย
ขอ้มูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมถึงการประเมินความเส่ียงจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัของงบการเงิน ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ในการ
ประเมินความเส่ียงดงักล่าว ผูส้อบบญัชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงิน  
โดยถูกตอ้งตามท่ีควรของกิจการ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงค ์    
ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสม
ของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีท่ีจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร รวมทั้งการ
ประเมินการนาํเสนองบการเงินโดยรวม 
 
ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ขา้พเจา้ 
 
ความเห็น 
 
ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ี แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และของเฉพาะบริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) ตามลาํดบั ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2555 ผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสด
เฉพาะกิจการ สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
 

 

 

 
(นายวีระชยั รัตนจรัสกลุ) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 4323 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จาํกดั 
กรุงเทพมหานคร 
13 กมุภาพนัธ์ 2556 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 23,084,975,812  14,201,712,209  19,367,985,562 10,804,492,327 
เงินลงทุนชัว่คราว 6 11,970,669,339  9,893,328,680  8,326,526,025 5,437,163,051 
ลูกหน้ีการคา้ 4, 7 541,203,760  476,647,510  100,796,688 170,569,581 
ลูกหน้ีอ่ืน 4, 8 1,347,564,613  499,891,661  1,683,084,868 645,975,606 
สินคา้คงเหลือ 4, 9 9,148,331,073  8,642,208,577  8,286,271,341 7,901,008,700 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 10 2,761,475,500  2,690,265,324  2,533,245,940 2,525,941,702 
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 48,854,220,097  36,404,053,961  40,297,910,424 27,485,150,967 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 -  -  6,523,828,965 6,504,828,995 
เงินลงทุนในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 24,000,000  18,000,000          24,000,000 18,000,000 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 6 2,191,111,582 1,741,111,582     2,190,700,000 1,740,700,000 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 4 -  -  360,000,000 290,000,000 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 4, 12 18,094,249,109  14,993,990,443  13,710,636,703 11,743,397,149 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,033,379,833  821,084,172  583,398,416 449,680,849 
สิทธิการเช่า 325,356,762  311,132,620  325,356,762 311,132,620 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 4, 13 1,276,147,657  1,051,494,748  1,564,499,253 1,359,275,152 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 22,944,244,943  18,936,813,565  25,282,420,099 22,417,014,765 

รวมสินทรัพย์ 71,798,465,040  55,340,867,526  65,580,330,523 49,902,165,732 

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มื

   ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน -  2,173,470  -  -  
เจา้หน้ีการคา้ 4, 14 32,579,806,957  24,393,114,291  25,739,821,786 20,005,235,776   
เจา้หน้ีอ่ืน 4, 15 1,775,276,526  1,116,258,324  7,990,552,459 4,384,641,990     
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 1,205,160,283  1,138,285,191  1,123,952,694 975,339,884        
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 16 5,464,456,661  3,829,254,805  4,402,338,180 3,101,186,089     
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 41,024,700,427  30,479,086,081  39,256,665,119 28,466,403,739   

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 17 954,915,953  757,878,420  704,186,364 611,980,000        
เงินประกนัคา้งจ่าย 18 2,832,756,395  2,405,049,204  2,716,031,030 2,282,708,449     
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 3,787,672,348  3,162,927,624  3,420,217,394  2,894,688,449     

รวมหนีสิ้น 44,812,372,775  33,642,013,705  42,676,882,513  31,361,092,188   

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

(บาท)

งบการเงนิรวม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 19

    ทุนจดทะเบียน 8,986,296,048 4,500,000,000 8,986,296,048 4,500,000,000

    ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 8,983,101,348 4,493,148,024 8,983,101,348 4,493,148,024
ส่วนเกินมลูค่าหุน้ 19

    ส่วนเกินมลูค่าหุน้สามญั 1,684,316,879 1,684,316,879 1,684,316,879 1,684,316,879
กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้

      ทุนสาํรองตามกฎหมาย 20 900,000,000 450,000,000 900,000,000 450,000,000
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 15,688,196,662 15,224,548,627 11,336,029,783 11,913,608,641
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (511,848,742) (361,408,747) -  -  
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 26,743,766,147 21,490,604,783 22,903,448,010 18,541,073,544

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 242,326,118 208,249,038 -  -  
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 26,986,092,265 21,698,853,821 22,903,448,010 18,541,073,544

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 71,798,465,040 55,340,867,526 65,580,330,523 49,902,165,732

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

(บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุน

หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

รายได้ 4

รายไดจ้ากการขายสินคา้และการใหบ้ริการ 188,702,047,485  155,359,866,920  184,798,922,176  152,072,584,456  
ดอกเบ้ียรับ 728,866,159  450,590,597  569,649,729  372,216,302  
เงินปันผลรับ 3,581,318  46,310  504,018,598  499,992,730  
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ 38,587,253  216,304,490  22,011,131  5,459,702  
รายไดอ่ื้น 22 8,342,519,995  5,862,973,715  8,800,544,141  6,275,955,177  
รวมรายได้ 197,815,602,210  161,889,782,032  194,695,145,775  159,226,208,367  

ค่าใช้จ่าย 4

ตน้ทุนขายสินคา้และตน้ทุนการใหบ้ริการ 9 140,091,167,665  116,862,567,472  138,032,693,960  115,066,016,392  
ค่าใชจ่้ายในการขาย 9, 23 36,260,978,832  27,161,221,874  36,306,489,549  27,238,423,231  
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 24 7,112,767,448  6,565,556,560  7,336,379,370  6,690,578,820  
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั 4 362,539,153  305,652,676  362,539,153  305,652,676  
ตน้ทุนทางการเงิน 25,261  11,868  -  -  
รวมค่าใช้จ่าย  183,827,478,359  150,895,010,450  182,038,102,032  149,300,671,119  

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 13,988,123,851  10,994,771,582  12,657,043,743  9,925,537,248  

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 27 2,930,812,357  2,981,460,788  2,675,039,547  2,651,530,059  
กาํไรสําหรับปี 11,057,311,494  8,013,310,794  9,982,004,196  7,274,007,189  

การแบ่งปันกาํไร

   ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั 11,023,231,089 8,007,568,684 9,982,004,196  7,274,007,189  
   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สีย

34,080,405  5,742,110  -  -  
กาํไรสําหรับปี 11,057,311,494  8,013,310,794  9,982,004,196  7,274,007,189  

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 29 1.23  0.89  1.11  0.81  

(บาท)

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี

31 ธนัวาคม

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

31 ธนัวาคม

      ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

2555 2554 2555 2554

กาํไรสําหรับปี 11,057,311,494   8,013,310,794     9,982,004,196     7,274,007,189     

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (150,439,995)      220,512,666        -  -  

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่สําหรับปี

    - สุทธิจากภาษี (150,439,995)      220,512,666        -  -  
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 10,906,871,499   8,233,823,460     9,982,004,196     7,274,007,189     

การแบ่งปันกาํไรเบ็ดเสร็จรวม

   ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั 10,872,791,094   8,228,081,350     9,982,004,196     7,274,007,189     
   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สีย

34,080,405          5,742,110            -  -  
กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 10,906,871,499   8,233,823,460     9,982,004,196     7,274,007,189     

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี
งบการเงนิเฉพาะกจิการ

      ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม

(บาท)

31 ธนัวาคม

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี

31 ธนัวาคม

งบการเงนิรวม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น 

องคป์ระกอบอื่น

ของส่วนของผูถ้ือหุ้น

ส่วนของ

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกิน ทุนสาํรอง กาํไรสะสม ผลต่างจาก รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย

ที่ออกและ มูลค่า ตาม ยงัไม่ได้ การแปลงค่า ผูถ้ือหุ้น ที่ไม่มีอาํนาจ

ชาํระแลว้ หุ้นสามญั กฎหมาย จดัสรร งบการเงิน ของบริษทั ควบคุม ผูถ้ือหุ้น
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2554

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2554 4,493,148,024     1,684,316,879     450,000,000        11,710,127,967   (581,921,413)      17,755,671,457   202,514,198        17,958,185,655   

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรง

   เข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

   เงินปันผล 30 -                          -                          -                          (4,493,148,024)   - (4,493,148,024)   (7,270)                 (4,493,155,294)   
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึก

   โดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                          -                          -                          (4,493,148,024)   -                          (4,493,148,024)   (7,270)                 (4,493,155,294)   

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

   กาํไร -                          -                          -                          8,007,568,684     - 8,007,568,684     5,742,110            8,013,310,794     
   กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                          -                          -                          - 220,512,666        220,512,666        -                          220,512,666        
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                          -                          -                          8,007,568,684     220,512,666        8,228,081,350     5,742,110            8,233,823,460     

4,493,148,024     1,684,316,879     450,000,000        15,224,548,627   (361,408,747)      21,490,604,783   208,249,038        21,698,853,821   

งบการเงินรวม 

กาํไรสะสม

รวมส่วนของ

หมายเหตุ
(บาท)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น 

องคป์ระกอบอื่น

ของส่วนของผูถ้ือหุ้น

ส่วนของ

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกิน ทุนสาํรอง กาํไรสะสม ผลต่างจาก รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย

ที่ออกและ มูลค่า ตาม ยงัไม่ได้ การแปลงค่า ผูถ้ือหุ้น ที่ไม่มีอาํนาจ

ชาํระแลว้ หุ้นสามญั กฎหมาย จดัสรร งบการเงิน ของบริษทั ควบคุม ผูถ้ือหุ้น
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2555

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2555 4,493,148,024     1,684,316,879     450,000,000        15,224,548,627   (361,408,747)      21,490,604,783   208,249,038        21,698,853,821   

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรง

   เข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

   เพิ่มหุ้นสามญั 19 4,489,953,324     -                          -                          -                          -                          4,489,953,324     30                        4,489,953,354     

   เงินสดปันผลและหุ้นปันผล 30 -                          -                          -                          (10,109,583,054) - (10,109,583,054) (3,355)                 (10,109,586,409) 

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึก

   โดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 4,489,953,324     -                          -                          (10,109,583,054) -                          (5,619,629,730)   (3,325)                 (5,619,633,055)   

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

   กาํไร -                          -                          -                          11,023,231,089   - 11,023,231,089   34,080,405          11,057,311,494   
   กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                          -                          -                          - (150,439,995)      (150,439,995)      -                          (150,439,995)      
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                          -                          -                          11,023,231,089   (150,439,995)      10,872,791,094   34,080,405          10,906,871,499   

จดัสรรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย 20 -                          -                          450,000,000        (450,000,000)      -                          -                          -                          -                          
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 8,983,101,348     1,684,316,879     900,000,000        15,688,196,662   (511,848,742)      26,743,766,147   242,326,118        26,986,092,265   

(บาท)

งบการเงินรวม 

กาํไรสะสม

รวมส่วนของ

หมายเหตุ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ซีพ ีออลล์ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง กาํไรสะสม

ที่ออกและ มูลค่า ตาม ยงัไม่ได้ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุน้สามญั กฎหมาย จดัสรร ผูถ้ือหุน้

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2554 4,493,148,024          1,684,316,879          450,000,000             9,132,749,476          15,760,214,379         

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบ่ันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

   เงินปันผล 30 -                                -                                -                                (4,493,148,024)         (4,493,148,024)         

-                                -                                -                                (4,493,148,024)         (4,493,148,024)         

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

     กาํไร -                                -                                -                                7,274,007,189          7,274,007,189          
     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                                -                                -                                -                                -                                

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                                -                                -                                7,274,007,189          7,274,007,189          

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554 4,493,148,024          1,684,316,879          450,000,000             11,913,608,641         18,541,073,544         

งบการเงินเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม

(บาท)

รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นทีบ่ันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
10



บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกิน ทุนสาํรอง กาํไรสะสม

ที่ออกและ มูลค่า ตาม ยงัไม่ได้ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุ้นสามญั กฎหมาย จดัสรร ผูถ้ือหุ้น
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2555

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2555 4,493,148,024           1,684,316,879           450,000,000             11,913,608,641         18,541,073,544         

รายการกบัผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

   เพิ่มหุ้นสามญั 19 4,489,953,324           -                                -                                -                                4,489,953,324           
   เงินสดปันผลและหุ้นปันผล 30 -                                -                                -                                (10,109,583,054)       (10,109,583,054)       

4,489,953,324           -                                -                                (10,109,583,054)       (5,619,629,730)         

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

     กาํไร -                                -                                -                                9,982,004,196           9,982,004,196           
     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                                -                                -                                -                                -                                
รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                                -                                -                                9,982,004,196           9,982,004,196           

จดัสรรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย 20 -                                -                                450,000,000             (450,000,000)            -                                
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 8,983,101,348           1,684,316,879           900,000,000             11,336,029,783         22,903,448,010         

รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด           

2555 2554 2555 2554

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรสาํหรับปี 11,057,311,494  8,013,310,794  9,982,004,196 7,274,007,189 
รายการปรับปรุง

ค่าเส่ือมราคา 12, 26 3,173,281,359 3,122,658,881 2,805,882,946 2,761,135,624 
ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 26 108,069,242 98,574,661 71,487,746 58,244,009 
ค่าตดัจาํหน่ายสิทธิการเช่า 26 87,091,422 80,768,333 87,091,422 80,768,333 
ดอกเบ้ียรับ (728,866,159) (450,590,597) (569,649,729) (372,216,302)
เงินปันผลรับ (3,581,318) (46,310) (504,018,598) (499,992,730)
ตน้ทุนทางการเงิน 25,261 11,868 - -
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 27 2,930,812,357 2,981,460,788 2,675,039,547 2,651,530,059 
สาํรองเงินชดเชยพนกังานเม่ือออกจากงาน 17 231,856,433 265,775,421 124,440,424 175,748,500 
ค่าเผือ่และขาดทุนจากสินคา้ท่ีเคล่ือนไหวชา้

   (กลบัรายการค่าเผือ่สินคา้ท่ีเคล่ือนไหวชา้) 46,710,755 (35,630,449) 62,232,604 (39,783,376)
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ  (กลบัรายการ

   ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ) 11,386,018 (2,437,331) 10,936,183 186,634 
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (37,327,199) (201,989,542) (6,425,028) (5,615,451)
ขาดทุนจากการขายและตดัจาํหน่ายท่ีดิน อาคาร

   และอุปกรณ์ 150,672,896 35,981,474 154,136,178 36,245,862 
กาํไรจากการขายสิทธิการเช่า (7,421,043) (4,030,400) (7,421,043) (4,030,400)

17,020,021,518 13,903,817,591 14,885,736,848 12,116,227,951 

ลูกหน้ีการคา้ (64,976,950) (1,851,692) 69,772,893 (19,586,553)
ลูกหน้ีอ่ืน (858,638,270) 252,903,383 (1,048,227,660) 317,399,500 
สินคา้คงเหลือ (552,833,251) (2,089,019,258) (447,495,245) (1,841,895,269)
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 61,493,133 211,520,980 76,882,579 252,768,580 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน (221,087,417) (158,904,234) (205,224,101) (128,864,693)
เจา้หน้ีการคา้ 8,186,692,666 2,780,415,943 5,734,586,010 2,523,457,903 
เจา้หน้ีอ่ืน 274,643,975 147,289,760 3,314,247,817 777,577,716 

หมายเหตุ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(บาท)

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด           

2555 2554 2555 2554

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 1,659,817,503 155,046,800 1,325,540,429 65,825,634 
จ่ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 17 (34,818,900) (1,297,580) (32,234,060)       (668,500)            
เงินประกนัคา้งจ่าย 427,707,191 321,844,935 433,322,581 338,866,990 
เงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 25,898,021,198 15,521,766,628 24,106,908,091 14,401,109,259 
จ่ายภาษีเงินได้ (2,866,433,803) (2,935,029,504) (2,526,426,737) (2,650,682,922)
เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 23,031,587,395 12,586,737,124 21,580,481,354 11,750,426,337 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

รับดอกเบ้ีย 630,750,899 394,536,688 516,658,116 327,632,298 
รับเงินปันผล 3,581,318 46,310 504,018,598 499,992,730 
ซ้ือเงินลงทุนชัว่คราว 6 (13,165,527,349) (8,368,058,774) (12,345,527,348) (6,600,000,000)
ขายเงินลงทุนชัว่คราว 6 10,939,699,409  3,315,557,258  9,400,000,000  1,598,417,012  
เงินสดจ่ายสาํหรับเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 - - (18,999,970) -
เงินสดรับจากผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย 30  - - -
เงินสดจ่ายสาํหรับเงินลงทุนในบริษทั

   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 (6,000,000) (18,000,000) (6,000,000)         (18,000,000)       
เงินสดจ่ายสาํหรับเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 6 (800,000,000) (1,100,000,000) (800,000,000) (1,100,000,000)
เงินสดรับสาํหรับเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 6 350,000,000 50,183,156 350,000,000 50,183,156 
รับชาํระคืนเงินใหกู้ย้มืระยะยาว

   แก่บริษทัยอ่ย 4 - - 540,000,000  123,920,000  
เงินสดจ่ายสาํหรับเงินใหกู้ย้มืระยะยาว

   แก่บริษทัยอ่ย 4 - - (610,000,000) (150,920,000)
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 32 (6,346,566,476) (3,921,465,786) (5,030,657,130) (3,365,849,043)
ขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 306,627,802 233,822,750 293,610,839  229,083,906  
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  (320,998,321) (136,977,700) (103,755,050) (142,288,219)
ขายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 90,679  447,933  2  -
ซ้ือสิทธิการเช่า (102,735,950) (97,311,107) (102,735,950) (97,311,107)
ขายสิทธิการเช่า 8,841,429 9,404,941 8,841,429 9,404,941 
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (8,502,236,530) (9,637,814,331) (7,404,546,464) (8,635,734,326)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ

(บาท)

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

งบการเงนิรวม

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
13



บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด           

2555 2554 2555 2554

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

จ่ายดอกเบ้ีย (25,261) - - -
จ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั (5,612,441,655) (4,489,762,124) (5,612,441,655) (4,489,762,124)

(3,355) (7,270) - -
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น

   จากสถาบนัการเงินเพิ่มข้ึน (ลดลง) (2,173,470)         2,173,470 - -
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิ (5,614,643,741) (4,487,595,924) (5,612,441,655) (4,489,762,124)

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด

8,914,707,124 (1,538,673,131) 8,563,493,235 (1,375,070,113)

14,201,712,209 15,715,769,103 10,804,492,327 12,179,562,440 

   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (31,443,521) 24,616,237 - -
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

   ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 5 23,084,975,812 14,201,712,209 19,367,985,562 10,804,492,327 

จ่ายเงินปันผลใหส่้วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

หมายเหตุ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนของยอดคงเหลือ

   เพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ

(บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
14
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หมายเหตุ  สารบัญ 
   
1  ขอ้มูลทัว่ไป 
2  เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 
3  นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 
4  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
5  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
6  เงินลงทุนอ่ืน 
7  ลูกหน้ีการคา้  
8  ลูกหน้ีอ่ืน 
9  สินคา้คงเหลือ 
10  สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 
11  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
12  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
13  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 
14  เจา้หน้ีการคา้ 
15  เจา้หน้ีอ่ืน 
16  หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 
17  ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 
18  เงินประกนัคา้งจ่าย 
19  ทุนเรือนหุน้ 
20  สาํรอง 
21  ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 
22  รายไดอ่ื้น 
23  ค่าใชจ่้ายในการขาย 
24  ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
25  ค่าใชจ่้ายผลประโยชนต์อบแทนพนกังาน 
26  ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
27  ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้
28  สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 
29  กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 
30  เงินปันผล 
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หมายเหตุ  สารบัญ 
   
31  เคร่ืองมือทางการเงิน 
32  ขอ้มูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม 
33  ภาระผกูพนัท่ีมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
34  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
35  มาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้
36  การจดัประเภทรายการใหม่ 
   
 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 
งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 13 กมุภาพนัธ์ 2556 
 

1 ข้อมูลท่ัวไป 
 
บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย และมีท่ีอยูจ่ดทะเบียนตั้งอยู ่  
เลขท่ี 283 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ประเทศไทย 
 
บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 14 ตุลาคม 2546 
 
บริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุดของบริษทัและบริษทัย่อย (รวมกนัเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) ในระหว่างปีการเงินน้ี คือ 
บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย 
 
กลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัร้านสะดวกซ้ือ ศูนยบ์ริการรับชาํระเงินและบริการเสริมท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ  
 
บริษทัดาํเนินธุรกิจร้านสะดวกซ้ือภายใต้เคร่ืองหมายการค้า 7-Eleven และให้สิทธิแก่ผูค้ ้าปลีกรายอ่ืนในการ    
ดาํเนินธุรกิจในอาณาเขตของประเทศไทย จาํนวนสาขาของร้านสะดวกซ้ือ 7-Eleven ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555      
มีจาํนวน 6,822 ร้าน (2554: 6,276 ร้าน)  
 
 2555  2554 
 (จาํนวนร้าน) 
บริษทัเป็นเจา้ของและดาํเนินธุรกิจเอง 2,984  2,926 
บริษทัใหสิ้ทธิในการดาํเนินธุรกิจแก่ผูค้า้ปลีกรายอ่ืน    
   ภายใตเ้ง่ือนไขของสญัญาจา้งดาํเนินการบริหารธุรกิจ 3,320  2,884 
บริษทัใหสิ้ทธิในการดาํเนินธุรกิจแก่ผูค้า้ปลีกรายอ่ืน    
   ภายใตเ้ง่ือนไขของสญัญาใหสิ้ทธิในอาณาเขต 518  466 
รวม 6,822  6,276 

 
รายละเอียดบริษทัยอ่ยของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ้ 11 
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2 เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน  
    

(ก) เกณฑ์การถอืปฏิบัติ 
   

งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ี
ประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง  
    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกและปรับปรุงมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัอ่ืน ๆ ซ่ึงมีผลบงัคบัสาํหรับงบการเงินท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2556 เป็นตน้ไป และไม่ไดมี้
การนาํมาใชส้ําหรับการจดัทาํงบการเงินน้ี   มาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและ
ปรับปรุงใหม่ดงักล่าวไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 35 
 

(ข) เกณฑ์การวัดมูลค่า 
 
งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนโดยถือหลกัเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิม เวน้แต่ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี  
 

(ค) สกลุเงินท่ีนําเสนองบการเงิน   
 

งบการเงินน้ีจดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินเพ่ือใหแ้สดงเป็นหลกัลา้นบาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
 

(ง) การประมาณการและใช้วิจารณญาณ 
 

ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใช้
วิจารณญาณ การประมาณและขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายการบญัชีและการ
รายงานจาํนวนเงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย  ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้
 
ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งต่อเน่ือง  การปรับประมาณการ
ทางบญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีประมาณการดงักล่าวไดรั้บการทบทวนและในงวดอนาคตท่ีไดรั้บผลกระทบ 
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ขอ้มูลเก่ียวกบัการประมาณความไม่แน่นอนและขอ้สมมติฐานท่ีสาํคญัในการกาํหนดนโยบายการบญัชี มีผลกระทบ
สาํคญัต่อการรับรู้จาํนวนเงินในงบการเงินซ่ึงประกอบดว้ยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปน้ี 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3(ถ) ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 17 การวดัมูลค่าของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 31 การตีมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 

3 นโยบายการบัญชีท่ีสําคญั 
 

นโยบายการบญัชีท่ีนาํเสนอดงัต่อไปน้ีไดถื้อปฏิบติัโดยสมํ่าเสมอสาํหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน  
 

(ก) เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม 
 

งบการเงินรวมประกอบดว้ย งบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”)   
 

บริษัทย่อย 
 

บริษทัยอ่ยเป็นกิจการที่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัมีอาํนาจควบคุม  
ทั้งทางตรงหรือทางออ้มในการกาํหนดนโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานของกิจการนั้น เพ่ือไดม้าซ่ึงประโยชน์
จากกิจกรรมของบริษทัยอ่ย งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวม นบัแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ี                  
การควบคุมส้ินสุดลง  
 

นโยบายการบญัชีของบริษทัย่อยได้ถูกเปล่ียนตามความจาํเป็นเพ่ือให้เป็นนโยบายเดียวกันกับของกลุ่มบริษทั                   
ผลขาดทุนในบริษทัยอ่ยจะตอ้งถูกปันส่วนไปยงัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมแมว้า่การปันส่วนดงักล่าวจะทาํให้
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมมียอดคงเหลือติดลบกต็าม 

 

การรวมธุรกิจ  
 

กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีสาํหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซ้ือ ยกเวน้ในกรณีท่ีเป็นการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 
 

การควบคุม หมายถึงอาํนาจในการกาํหนดนโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานของกิจการเพ่ือให้ได้มาซ่ึง
ประโยชนจ์ากกิจกรรมของกิจการนั้น  ในการพิจารณาอาํนาจในการควบคุม กลุ่มบริษทัตอ้งนาํสิทธิในการออกเสียง
ท่ีเกิดข้ึนมารวมในการพิจารณา วนัท่ีซ้ือกิจการคือวนัท่ีอาํนาจในการควบคุมนั้นไดถู้กโอนไปยงัผูซ้ื้อ การกาํหนด
วนัท่ีซ้ือกิจการและการระบุเก่ียวกบัการโอนอาํนาจควบคุมจากฝ่ายหน่ึงไปยงัอีกฝ่ายหน่ึงตอ้งใชดุ้ลยพินิจเขา้มา
เก่ียวขอ้ง  
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ค่าความนิยม ถูกวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ โดยวดัจากมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ซ่ึงรวมถึงการรับรู้จาํนวน
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ หกัดว้ยมูลค่าสุทธิ (โดยทัว่ไปคือมูลค่ายุติธรรม) ของสินทรัพยท่ี์ระบุได้
ท่ีไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาซ่ึงวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ 
 
ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ ตอ้งวดัดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์โอนไป  หน้ีสินท่ีกลุ่มบริษทัก่อข้ึนเพ่ือจ่ายชาํระ
ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม และส่วนไดเ้สียในส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีออกโดยกลุ่มบริษทั ทั้งน้ีส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ยงัรวมถึง
มูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนและมูลค่าของโครงการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ท่ีออกแทนโครงการของ       
ผูถู้กซ้ือเม่ือรวมธุรกิจ หากการรวมธุรกิจมีผลใหส้ิ้นสุดความสมัพนัธ์ของโครงการเดิมระหวา่งกลุ่มบริษทัและผูถู้กซ้ือ   
ให้ใชร้าคาท่ีตํ่ากว่าระหวา่ง มูลค่าจากการยกเลิกสัญญาตามท่ีระบุในสญัญา และมูลค่าองคป์ระกอบนอกตลาด ไปหัก
จากส่ิงตอบแทนท่ีโอนให ้ และรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายอ่ืน  
 
หากมีการออกโครงการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์ (โครงการทดแทน) เพ่ือแลกเปล่ียนกบัโครงการท่ีพนกังานของ               
ผูถู้กซ้ือถืออยู ่(โครงการผูถู้กซ้ือ) ข้ึนอยูก่บัตน้ทุนบริการในอดีต ผูซ้ื้อตอ้งวดัส่วนของโครงการทดแทนดว้ยมูลค่า
ตามราคาตลาดซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของส่ิงตอบแทนท่ีโอน หากมีขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการทาํงานในอนาคต ผลต่าง
ระหว่างมูลค่าซ่ึงรวมอยู่ในส่ิงตอบแทนท่ีโอนไป และ ราคาตลาดของโครงการทดแทน รับรู้เป็นผลตอบแทน
พนกังานภายหลงัการรวมธุรกิจ 
 
หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนของบริษทัท่ีถูกซ้ือท่ีรับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหน้ีสินหากมีภาระผูกพนัในปัจจุบนัซ่ึง
เกิดข้ึนจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวดัมูลค่ายติุธรรมไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
 
กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมตามอตัราส่วนไดเ้สียในสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าจากผูถู้กซ้ือ 
 
ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกับการซ้ือของกลุ่มบริษทัท่ีเกิดข้ึนซ่ึงเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย 
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าท่ีปรึกษาอ่ืนๆ ถือเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน 
 
การสูญเสียอาํนาจควบคุม 
 
เม่ือมีการสูญเสียอาํนาจควบคุม กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในบริษทัยอ่ย ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจ
ควบคุมและส่วนประกอบอ่ืนในส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัย่อยนั้น กาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการ
สูญเสียอาํนาจควบคุมในบริษทัย่อยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน ส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยเดิมท่ียงัคงเหลืออยู่ให้วดั
มูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีสูญเสียอาํนาจควบคุม และจดัประเภทเงินลงทุนเป็นเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย
หรือเป็นสินทรัพยท์างการเงินเผื่อขาย ข้ึนอยูก่บัระดบัของอิทธิพลท่ีเหลืออยู ่
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การตัดรายการในงบการเงินรวม 
 

ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหวา่งกิจการในกลุ่มบริษทั รวมถึงรายไดห้รือค่าใชจ่้ายท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง ซ่ึงเป็นผล                       
มาจากรายการระหวา่งกิจการในกลุ่มบริษทัถูกตดัรายการในการจดัทาํงบการเงินรวม    
 

(ข) เงินตราต่างประเทศ 
 

รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
 

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 

สินทรัพย์และหน้ีสินท่ีเป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงานแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช ้                      
อตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น  ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการแปลงค่าไดรั้บรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศและบนัทึกตามเกณฑ์ราคา
ทุนเดิมแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 

กิจการในต่างประเทศ 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของกิจการในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีรายงาน 
 

ค่าความนิยมและรายการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมท่ีเกิดจากการซ้ือกิจการในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาท        
โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 

รายได้และค่าใช้จ่ายของกิจการในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียนท่ีใกลเ้คียงกบัอตัรา                  
ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 

ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการแปลงค่า บนัทึกในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และแสดงเป็นรายการผลต่าง
จากการแปลงค่างบการเงินในส่วนของผูถื้อหุน้ จนกวา่มีการจาํหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป 
 

เม่ือมีการชาํระหน้ีรายการท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นลูกหน้ีหรือเจา้หน้ีกบัหน่วยงานในต่างประเทศ ซ่ึงรายการดงักล่าวมิได้
คาดหมายว่าจะมีแผนการชาํระหน้ีหรือไม่มีความเป็นไปไดว้่าจะชาํระเงินในอนาคตอนัใกล ้ กาํไรและขาดทุนจาก
อตัราแลกเปล่ียนจากรายการทางการเงินดังกล่าวจะถูกพิจารณาเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงาน
ต่างประเทศ และรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และแสดงเป็นรายการผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินในส่วน
ของผูถื้อหุน้ จนกวา่มีการจาํหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป 
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(ค) การป้องกนัความเส่ียงจากรายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีจะมีในอนาคต 
 
กาํไรหรือขาดทุนจากสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีถูก     
ใชใ้นการป้องกนัความเส่ียงของรายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคตจะถูกบนัทึกรอไว ้   
ในบญัชีจนกว่ารายการท่ีคาดไวเ้กิดข้ึน  หากรายการท่ีได้รับการป้องกนัความเส่ียงได้รับการรับรู้เป็นสินทรัพย ์    
หรือหน้ีสิน รายการดงักล่าวจะไดรั้บการแปลงค่าโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้ตามสญัญา 
 
สินทรัพย์หรือหน้ีสินท่ีมีค่าเป็นเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงป้องกันความเส่ียงโดยการทาํสัญญาซ้ือขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหนา้บนัทึกเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้ตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา 

 
(ง) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากสถาบันการเงิน         
ประเภทเผื่อเรียก และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง   เงินเบิกเกินบญัชีซ่ึงจะตอ้งชาํระคืนเม่ือทวงถามถือเป็น
ส่วนหน่ึงของกิจกรรมจดัหาเงินในงบกระแสเงินสด 

 
(จ)     ลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีอ่ืน 

  
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีสุทธิจากค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 

 
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการชาํระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกบัการชาํระหน้ีใน
อนาคตของลูกคา้  ลูกหน้ีจะถูกตดัจาํหน่ายออกจากบญัชีเม่ือทราบว่าเป็นหน้ีสูญแลว้ 
 

(ฉ) สินค้าคงเหลือ 
 
วัตถดิุบ สินค้าระหว่างผลิต และสินค้าสาํเร็จรูป 
 
สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ 
 
ตน้ทุนของสินคา้ท่ีมีไวเ้พ่ือขายในคลงัสินคา้ของบริษทั และสินคา้ของบริษทัย่อยคาํนวณโดยใชวิ้ธีทุนถวัเฉล่ีย     
ถ่วงนํ้าหนกั ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ย ตน้ทุนสินคา้ท่ีซ้ือ  ตน้ทุนในการแปลงสภาพ  และตน้ทุนอ่ืนเพ่ือใหสิ้นคา้อยู่
ในสถานท่ีตั้ งและสภาพปัจจุบัน ในกรณีของสินค้าสําเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตท่ีผลิตเอง ต้นทุนสินค้า                       
ไดร้วมการปันส่วนของค่าโสหุย้ในการผลิตอยา่งเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดบักาํลงัการผลิตตามปกติ 
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สินคา้ท่ีมีไวเ้พื่อขายในร้านสะดวกซ้ือ 7-Eleven ของบริษทัตีราคาโดยวิธีราคาขายปลีก ซ่ึงคาํนวณโดยใช้ราคา             
ขายปลีกของสินคา้หกัดว้ยกาํไรขั้นตน้ 
 
มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาท่ีคาดว่าจะขายไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจตามปกติหักดว้ยประมาณการ
ตน้ทุนท่ีจะผลิตใหเ้สร็จและพร้อมท่ีจะขาย  
 
กลุ่มบริษทัตั้งค่าเผือ่ผลขาดทุนสาํหรับสินคา้ท่ีเส่ือมคุณภาพ เสียหาย ลา้สมยั และเคล่ือนไหวชา้ 

 
(ช) เงินลงทุน 

 
เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทับนัทึกบญัชีโดยใชวิ้ธีราคาทุน 
 
เงินลงทุนในตราสารหนีแ้ละตราสารทุนอ่ืน 
 
ตราสารหน้ีและตราสารทุนซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดและถือไวเ้พ่ือคา้จดัประเภทเป็นสินทรัพย์
หมุนเวยีนและแสดงในมูลค่ายติุธรรม กาํไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลกัทรัพยไ์ดบ้นัทึกในกาํไรหรือขาดทุน   
 
ตราสารหน้ีซ่ึงกลุ่มบริษทัมีความตั้ งใจและมีความสามารถถือตราสารหน้ีได้จนครบกําหนดจัดประเภทเป็น                       
เงินลงทุนท่ีถือจนครบกาํหนด และแสดงในราคาทุนตดัจาํหน่ายสุทธิจากขาดทุนจากการดอ้ยค่า ผลต่างระหวา่งราคาทุน
ท่ีซ้ือมากบัมูลค่าในการไถ่ถอนของตราสารหน้ีจะถูกตดัจ่ายโดยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงตลอดอายขุองตราสารหน้ี
ท่ีเหลือ 
 
ตราสารหน้ีและตราสารทุนซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด  นอกเหนือจากท่ีถือไวเ้พ่ือคา้หรือตั้งใจ   
ถือไวจ้นครบกาํหนดจดัประเภทเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย ภายหลงัการรับรู้มูลค่าในคร้ังแรกเงินลงทุนเผื่อขายแสดงใน
มูลค่ายุติธรรม และการเปล่ียนแปลงท่ีไม่ใช่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าและผลต่างจากสกุลเงินตราต่างประเทศของ
รายการท่ีเป็นตัวเงินบันทึกโดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้น ส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่าและผลต่างจากการ
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  เม่ือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน กลุ่มบริษทัจะรับรู้กาํไรหรือ
ขาดทุนท่ีเคยบนัทึกโดยตรงเขา้ในกาํไรหรือขาดทุน  ในกรณีท่ีเป็นเงินลงทุนประเภทท่ีมีดอกเบ้ีย กลุ่มบริษทัจะตอ้ง
บนัทึกดอกเบ้ียในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 
เงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงไม่ใช่หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดแสดงในราคาทุนสุทธิจากขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่า 
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มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินสําหรับหลักทรัพยเ์พ่ือค้าและหลักทรัพยเ์ผื่อขายจะใช้ราคาเสนอซ้ือ              
ณ วนัท่ีรายงาน 
 
การจาํหน่ายเงินลงทุน 
 
เม่ือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน  ผลต่างระหว่างจาํนวนเงินสุทธิท่ีไดรั้บและมูลค่าตามบญัชี รวมทั้งยอดสะสมของ   
กาํไรหรือขาดทุนท่ีเก่ียวขอ้งท่ีเคยบนัทึกไวใ้นส่วนของผูถื้อหุน้จะถูกบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน   
 
ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัจาํหน่ายเงินลงทุนท่ีถืออยูบ่างส่วนออกไป   การคาํนวณตน้ทุนสาํหรับเงินลงทุนท่ีจาํหน่ายไป
และเงินลงทุนท่ียงัถืออยูใ่ชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั 

 
(ซ) ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 

 
การรับรู้และการวัดมูลค่า 
 
สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษัท 
 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  

 
ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรง ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์กิจการ
ก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพย์
เพ่ือใหสิ้นทรัพยน์ั้นอยูใ่นสภาพท่ีพร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ ตน้ทุนในการร้ือถอน การขนยา้ย การบูรณะ
สถานท่ีตั้งของสินทรัพยแ์ละตน้ทุนการกูย้ืม  นอกจากน้ีตน้ทุนอาจรวมถึงกาํไรหรือขาดทุนจากการป้องกนัความเส่ียง
กระแสเงินสดจากการซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงถูกโอนจากกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  
สาํหรับเคร่ืองมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟแวร์ซ่ึงไม่สามารถทาํงานไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟแวร์นั้นให้ถือว่า   
ลิขสิทธ์ิซอฟแวร์ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์  
 
ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์ไม่เท่ากนัตอ้งบนัทึกแต่ละ
ส่วนประกอบท่ีมีนยัสาํคญัแยกต่างหากจากกนั  
 
กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจาํหน่าย
กบัมูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรายไดอ่ื้นในกาํไรหรือขาดทุน เม่ือมีการขาย
สินทรัพยท่ี์ตีราคาใหม ่จาํนวนเงินท่ีบนัทึกอยูใ่นส่วนเกินทุนจากการตีราคาของสินทรัพยจ์ะถูกโอนไปยงักาํไรสะสม 
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ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลงั 
 
ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของรายการท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์  ถา้มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น 
และสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเช่ือถือ  ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจาํหน่ายตาม     
มูลค่าตามบญัชี  ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในการซ่อมบาํรุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจาํจะรับรู้ในกาํไรหรือ
ขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 

 
ค่าเส่ือมราคา 

 
ค่าเส่ือมราคาคาํนวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพย์
หรือตน้ทุนในการเปล่ียนแทนอ่ืน หกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ 
 
ค่าเส่ือมราคาบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน คาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑอ์ายกุารใชง้านโดยประมาณของสินทรัพย์
แต่ละรายการ  ประมาณการอายกุารใชง้านของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 
 
อาคารและส่วนปรับปรุง 5, 10 และ 20 ปี 
ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า ตามอายสุญัญาเช่า 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 5, 7 และ 10 ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน 2, 3, 5 และ 10 ปี 
อ่ืนๆ   
-  ระบบไฟฟ้าและนํ้าประปา 5, 10 และ 20 ปี 
-  ยานพาหนะ 5 ปี 
-  หนงัสือหอ้งสมุด 5 ปี 
 
กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้างและติดตั้ง 

 
วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์ละมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอยา่งนอ้ยท่ีสุดทุกส้ินรอบปี
บญัชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 

(ฌ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 

ค่าความนิยม 
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ค่าความนิยมท่ีเกิดจากการซ้ือกิจการของบริษทัยอ่ยรับรู้ในสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน การรับรู้มูลค่าเร่ิมแรกของค่าความนิยม 
ได้อธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 3(ก) ภายหลงัจากการรับรู้เร่ิมแรก ค่าความนิยมจะถูกวดัมูลค่าด้วย        
วิธีราคาทุนสุทธิจากผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม   สาํหรับตราสารทุน - การบญัชีดา้นผูล้งทุนมูลค่าตามบญัชีของ
ค่าความนิยมรวมอยูใ่นมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน และผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าในเงินลงทุนตอ้งไม่ถูกปันส่วนให้
สินทรัพยใ์ด ๆ ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของมลูค่าตามบญัชีของเงินลงทุนรวมถึงค่าความนิยม 
 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืนๆ 
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนๆ ท่ีกลุ่มบริษทัซ้ือมาและมีอายุการใชง้านจาํกดั แสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าตดัจาํหน่าย
สะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม  
 

รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการ 
 

รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์ม่ือก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต  โดยรวมเป็น
สินทรัพยท่ี์สามารถระบุไดท่ี้เก่ียวขอ้งนั้น  ค่าใชจ่้ายอ่ืนรวมถึงค่าความนิยมและตราผลิตภณัฑท่ี์เกิดข้ึนภายในรับรู้ใน
กาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 

ค่าตัดจาํหน่าย    
 

ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือจาํนวนอ่ืนท่ีใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือ 
 

ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบท่ีคาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์ในอนาคตจากสินทรัพยน์ั้นตามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนซ่ึงไม่รวม
ค่าความนิยม  โดยเร่ิมตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะใหป้ระโยชน์ ระยะเวลาท่ีคาดว่า
จะไดรั้บประโยชน์สาํหรับปีปัจจุบนัและปีเปรียบเทียบแสดงไดด้งัน้ี 
 

เทคโนโลย,ี โปรแกรมคอมพิวเตอร์และค่าลิขสิทธ์ิ  5, 10 ปี และตามอายสุญัญา 
 

วิธีการตดัจาํหน่าย  ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ จะไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบปีบญัชี
และปรับปรุงตามความเหมาะสม  
    

(ญ) สิทธิการเช่า 
 
สิทธิการเช่าท่ีกลุ่มบริษทัซ้ือมาและมีอายุการใช้งานจาํกัดแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าตดัจาํหน่ายสะสมและ
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม  
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ค่าตัดจาํหน่าย 
 
ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  บริษทัตดัจาํหน่ายต้นทุนสิทธิการเช่าตามสัญญาเช่าดาํเนินงานโดย          
วิธีเสน้ตรงตามอายขุองสญัญา  
    

(ฎ) การด้อยค่า 
 
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทัจะถูกพิจารณาว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการด้อยค่าหรือไม่ทุกวนัท่ีรายงาน      
ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ี บริษทัจะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดว่าจะไดรั้บคืน มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของ    
ค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการใหป้ระโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรือยงัไม่พร้อมใชง้าน  จะประมาณ
มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนทุกปี ในช่วงเวลาเดียวกนั   
 
การรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะกระทาํทุกคร้ังที่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์หรือมูลค่าตามบญัชีของหน่วย
สินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดสูงกวา่มูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน  ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 
 
เม่ือมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินเผื่อขาย ซ่ึงไดบ้นัทึกโดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้น และ    
มีความชัดเจนว่าสินทรัพยด์งักล่าวมีการด้อยค่า  ยอดขาดทุนท่ีเคยบันทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นจะถูกบนัทึกใน        
กาํไรหรือขาดทุน โดยไม่ตอ้งปรับกบัยอดสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว  ยอดขาดทุนท่ีบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน
คือ ผลต่างระหว่างราคาทุนท่ีซ้ือกบัมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบนัของสินทรัพยสุ์ทธิจากขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ
สินทรัพยท์างการเงินนั้นๆ ซ่ึงเคยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนแลว้ 
 
การคาํนวณมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 
 
มูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของหลักทรัพยท่ี์ถือไวจ้นกว่าจะครบกาํหนดท่ีบันทึกโดยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย    
คาํนวณโดยการหามูลค่าปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริง  สาํหรับลูกหน้ีระยะสั้นไม่มีการคิดลด 

     
มูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ทางการเงินสําหรับหลักทรัพย์เผื่อขายคาํนวณโดยอ้างอิงถึงมูลค่า      
ยติุธรรม 
 
มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยห์รือ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า  ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้อง
สินทรัพย ์ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนหัก
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ภาษีเงินได้เพ่ือสะท้อนถึงมูลค่าท่ีอาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบัน ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อ
สินทรัพย ์ สาํหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน
จะพิจารณาสาํหรับหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นมีความเก่ียวขอ้งดว้ย 
 
การกลบัรายการด้อยค่า 

     
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินจะถูกกลบัรายการเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนเพ่ิมข้ึนใน   
ภายหลงั  และการเพ่ิมข้ึนนั้นสัมพนัธ์โดยตรงกบัขาดทุนจากการด้อยค่าท่ีเคยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน สําหรับ
สินทรัพยท์างการเงินท่ีบนัทึกโดยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายและตราสารหน้ีท่ีจดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย       
การกลบัรายการจะถูกบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน ส่วนสินทรัพยท์างการเงินท่ีเป็นตราสารทุนท่ีจดัประเภทเป็น
หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย การกลบัรายการจะถูกรับรู้โดยตรงในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยมจะไม่มีการปรับปรุงกลบัรายการ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์
ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินอ่ืนๆ ท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวนัท่ีท่ีออกรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ือง    
การด้อยค่าหรือไม่  ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลบัรายการหากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใช้ในการ 
คาํนวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน  ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่าท่ีมูลค่าตามบัญชีของ  
สินทรัพยไ์ม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหักค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจาํหน่าย เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบนัทึก
ขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 

 
(ฏ) หน้ีสินท่ีมภีาระดอกเบ้ีย 

 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียแสดงในราคาทุน 

 
(ฐ) เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 

 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนแสดงในราคาทุน 

 
(ฑ) ผลประโยชน์พนักงาน 
  

โครงการสมทบเงิน 
 
โครงการสมทบเงินเป็นโครงการผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน ซ่ึงกิจการจ่ายสมทบเป็นจาํนวนเงินท่ี
แน่นอนไปอีกกิจการหน่ึงแยกต่างหาก และจะไม่มีภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือภาระผกูพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้ง
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จ่ายสมทบเพ่ิมเติม ภาระผกูพนัในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายพนกังานในกาํไรหรือ
ขาดทุนในรอบระยะเวลาท่ีพนกังานไดท้าํงานใหก้บักิจการ   
 
โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว้ 
 
โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวเ้ป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานนอกเหนือจากโครงการสมทบเงิน 
ภาระผกูพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัจากโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวถู้กคาํนวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจาก
การประมาณผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการทาํงานของพนกังานในปัจจุบนัและในงวดก่อน ๆ  ผลประโยชน์
ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแสเงินลดเพ่ือให้เป็นมูลค่าปัจจุบนั ทั้งน้ีไดสุ้ทธิจากตน้ทุนบริการในอดีตท่ียงัไม่รับรู้ 
อตัราคิดลดใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียพนัธบตัรรัฐบาลระยะยาว ซ่ึงมีระยะเวลาครบกาํหนดใกลเ้คียงกบัระยะเวลา
ของภาระผกูพนัของกลุ่มบริษทั และมีสกุลเงินเดียวกบัสกลุเงินของผลประโยชน์ท่ีคาดวา่จะจ่าย 
 
การคาํนวณนั้นจดัทาํโดยนักคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีไดรั้บอนุญาตเป็นประจาํทุกปี โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ี
ประมาณการไว ้   
 
เม่ือมีการเพิ่มผลประโยชนใ์นโครงการผลประโยชน์ สดัส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนของผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตน้ทุนบริการ
ในอดีตของพนกังานรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาถวัเฉล่ียจนถึงวนัท่ีผลประโยชน์นั้นเป็น
สิทธิขาด  ผลประโยชนท่ี์เป็นสิทธิขาดจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุนทนัที  
 
กลุ่มบริษทัรับรู้กาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยัทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนและค่าใชจ่้าย
ของโครงการผลประโยชนท่ี์กาํหนดไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน  
 
ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 
ภาระผูกพนัผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานวดัมูลค่าโดยมิไดคิ้ดลดกระแสเงินสดและรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือ
พนกังานทาํงานให ้
 
หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดว่าจะจ่ายชาํระสําหรับการจ่ายโบนัสเป็นเงินสดระยะสั้นหรือการปันส่วนกาํไร หาก   
กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือภาระผกูพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการท่ีพนกังานได้
ทาํงานใหใ้นอดีตและภาระผกูพนัน้ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

 
(ฒ) ประมาณการหน้ีสิน 
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ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระหน้ีสินตามกฎหมายท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัหรือท่ีก่อตวัข้ึน      
อนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนวา่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไป
เพ่ือชาํระภาระหน้ีสินดงักล่าว  ประมาณการหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใช้
อตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนคาํนึงถึงภาษีเงินได ้ เพ่ือให้สะทอ้นจาํนวนท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึง    
แปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน  ประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพิ่มข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ีผา่นไปรับรู้เป็นตน้ทุน
ทางการเงิน   
 

(ณ)     รายได้ 
 
รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิมหรือภาษีขายอ่ืนๆ และแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ 
 
การขายสินค้าและการให้บริการ 
 
รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เป็นรายไดใ้นกาํไรหรือขาดทุนเม่ือกลุ่มบริษทัไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทน         
ท่ีเป็นสาระสําคญัของความเป็นเจา้ของสินคา้ให้กบัผูซ้ื้อแลว้  กลุ่มบริษทัจะไม่รับรู้รายได้หากกลุ่มบริษทัยงัมี      
การควบคุม หรือบริหารในสินคา้ท่ีขายไปแลว้นั้น หรือมีความเส่ียงท่ีเป็นสาระสาํคญัเก่ียวกบัความไม่แน่นอนใน
การไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากรายการบญัชีนั้น ไม่อาจวดัมูลค่าของจาํนวนรายไดแ้ละตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนได ้     
อย่างน่าเช่ือถือ หรือมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่นอนท่ีจะตอ้งรับคืนสินคา้ รายได้จากการให้บริการรับรู้เม่ือ         
มีการใหบ้ริการแลว้ 
 
รายได้ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าลิขสิทธ์ิและค่าสิทธิประโยชน์ 
 
บริษทัรับรู้รายไดค่้าธรรมเนียมแรกเขา้สาํหรับสัญญาจา้งดาํเนินการบริหารธุรกิจร้านสะดวกซ้ือ 7-Eleven เม่ือได้
ใหบ้ริการแก่ผูรั้บสิทธิเสร็จส้ินแลว้   
 
 
บริษทัรับรู้รายไดค่้าลิขสิทธ์ิจากการให้สิทธิดาํเนินการในการบริหารงานร้านสะดวกซ้ือของบริษทัตามระยะเวลา
ของสญัญาจา้งดาํเนินการบริหารธุรกิจ 
 
บริษทัมีสัญญากบัผูข้ายสินคา้เพ่ือซ้ือสินคา้มาจาํหน่ายในร้านสะดวกซ้ือ 7-Eleven  ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญา
ดงักล่าว  บริษทัจะไดรั้บค่าสิทธิประโยชน์จากการนาํสินคา้ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญามาจาํหน่ายในร้านสะดวกซ้ือ                   
7-Eleven โดยผูข้ายสินคา้มีสิทธิเรียกค่าสิทธิประโยชน์ดงักล่าวคืนจากบริษทัตามมูลค่าของระยะเวลาท่ีเหลืออยู ่  
ในกรณีท่ีมีการยกเลิกสัญญาเน่ืองจากบริษทัเป็นผูก้ระทาํผิดสัญญาหรือยกเลิกสัญญาโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร   
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แต่ในกรณีท่ีมีการยกเลิกสัญญาโดยท่ีผู ้ขายสินค้าเป็นผู ้กระทําผิดสัญญา  ผู ้ขายสินค้าจะไม่สามารถเรียก                 
ค่าสิทธิประโยชนด์งักล่าวคืนจากบริษทั บริษทัรับรู้รายไดจ้ากค่าสิทธิประโยชนเ์ป็นรายไดต้ามระยะเวลาของสญัญา 
 
รายได้อ่ืน  
 
รายไดอ่ื้นจากการดาํเนินงาน  และดอกเบ้ียรับบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตามเกณฑ์คงคา้ง เงินปันผลรับบนัทึก       
ในกาํไรหรือขาดทุนในวนัท่ีกลุ่มบริษทัมีสิทธิได้รับเงินปันผล  ซ่ึงตามปกติในกรณีเงินปันผลท่ีจะได้รับจาก
หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดจะพิจารณาจากวนัท่ีมีการประกาศสิทธิการรับเงินปันผล 

 
(ด) ต้นทุนทางการเงิน 
 

ตน้ทุนทางการเงินประกอบดว้ยดอกเบ้ียจ่ายของเงินกูย้ืมและประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ีผา่น
ไป และส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่าย ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยท์างการเงินท่ีถือไวเ้พ่ือขาย  ขาดทุนจาก
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน หรือขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์าง
การเงิน (นอกเหนือลูกหน้ีการคา้) และขาดทุนจากเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียง รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 
 
ตน้ทุนการกูย้มืท่ีไม่ไดเ้ก่ียวกบัการไดม้า  การก่อสร้างหรือ การผลิตสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไข รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 
โดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 

 (ต) สัญญาเช่าดําเนินงาน 
 
รายจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า  ประโยชน์ท่ี 
ไดรั้บตามสญัญาเช่า จะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหน่ึงของค่าเช่าทั้งส้ินตามสญัญาตลอดอายสุญัญาเช่า   
 
ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนตอ้งนาํมารวมคาํนวณจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตามระยะเวลาท่ีคงเหลือของสญัญาเช่า เม่ือไดรั้บ
การยนืยนัการปรับค่าเช่า 
การจาํแนกประเภทสัญญาเช่า 
 

ณ วนัท่ีเร่ิมต้นข้อตกลง กลุ่มบริษัทจะพิจารณาว่าข้อตกลงดังกล่าวประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่า           
เป็นส่วนประกอบหรือไม่ โดยพิจารณาจากสินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง ถา้การปฏิบติัตามขอ้ตกลงนั้นข้ึนอยู่
กบัการใช้สินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง  และขอ้ตกลงนั้นจะนาํไปสู่สิทธิในการใชสิ้นทรัพย ์ถา้ทาํให้กลุ่ม
บริษทัมีสิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพย ์ 
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ณ วนัท่ีเร่ิมต้นข้อตกลง หรือ มีการประเมินข้อตกลงใหม่ กลุ่มบริษทัแยกค่าตอบแทนสําหรับสัญญาเช่า และ        
ส่วนท่ีเป็นองคป์ระกอบอ่ืนโดยใชมู้ลค่ายติุธรรมเป็นเกณฑใ์นการแยก หากกลุ่มบริษทัสรุปว่าเป็นสญัญาเช่าการเงิน 
แต่ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนดังกล่าวได้อย่างน่าเช่ือถือ ให้รับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในจาํนวนท่ีเท่ากบัมูลค่า
ยติุธรรมของสินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจงนั้น หลงัจากนั้นจาํนวนหน้ีสินจะลดลงตามจาํนวนท่ีจ่าย และตน้ทุน
ทางการเงินตามนยัจากหน้ีสินจะรับรู้โดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทั  

 

(ถ) ภาษีเงินได้ 
 

ภาษีเงินไดรั้บรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีบนัทึกโดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้ 
 

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน 
 

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัคือ ภาษีท่ีคาดวา่จะจ่ายชาํระโดยคาํนวณจากกาํไรประจาํปีท่ีตอ้งเสียภาษี โดยใชอ้ตัรา
ภาษีท่ีประกาศใช ้ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อน ๆ 
 

ในการกาํหนดมูลค่าของภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั  กลุ่มบริษทัตอ้งคาํนึงถึงผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีท่ี             
ไม่แน่นอนและอาจทาํใหจ้าํนวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพ่ิมข้ึน และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้งชาํระ  กลุ่มบริษทัเช่ือวา่ไดต้ั้งภาษีเงินได้
คา้งจ่ายเพียงพอสาํหรับภาษีเงินไดท่ี้จะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถึง    
การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต  การประเมินน้ีอยู่บนพื้นฐานการประมาณการและ      
ขอ้สมมติฐาน และอาจจะเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต  ขอ้มูลใหม่ๆอาจจะทาํใหก้ลุ่มบริษทั
เปล่ียนการตดัสินใจโดยข้ึนอยูก่บัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายท่ีมีอยู ่ การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่าย
จะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 
 

(ท) กาํไรต่อหุ้น  
 

กลุ่มบริษทัแสดงกาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานสาํหรับหุ้นสามญั  กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรหรือ
ขาดทุนของผูถื้อหุ้นสามญัของกลุ่มบริษทั ด้วยจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักท่ีออกจาํหน่ายระหว่างปี
ปรับปรุงดว้ยจาํนวนหุน้สามญัท่ีซ้ือคืน     

4 บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 

เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการจดัทาํงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั หาก
กลุ่มบริษทัมีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสําคญัต่อบุคคล
หรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั หรือกลุ่มบริษทัอยู่ภายใตก้ารควบคุม
เดียวกันหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีสาระสําคญัเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการนั้น การเก่ียวข้องกันน้ีอาจเป็น
รายบุคคลหรือเป็นกิจการ 
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ความสมัพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัยอ่ย ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 11 สาํหรับความสมัพนัธ์กบัผูบ้ริหาร
สาํคญัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน มีดงัน้ี 
 

ช่ือกจิการหรือบุคคล ประเทศที่จัดตั้ง/
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 ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอน็เอน็)จาํกดั ไทย มีบริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่  
บริษทั บีเอฟเคที (ประเทศไทย) 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 
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 อลิอนัซ์ ซี.พี. ประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) ไทย มีบริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
     และมีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 1 ท่าน 
บริษทั ทรู มูฟ จาํกดั ไทย มีบริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่  
     และมีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 2 ท่าน 
บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) ไทย มีบริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
     และมีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 4 ท่าน 
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) ไทย มีกรรมการบริษทั 1 ท่านเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่และ 
     มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 1 ท่าน 
บริษทั ซี.พี. ฟู้ ดสโตร์ จาํกดั ไทย มีกลุ่มครอบครัวเจียรวนนท ์เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
บริษทั ซี.พี. อินเตอร์เทรด จาํกดั ไทย มีกลุ่มครอบครัวเจียรวนนท ์เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่  
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ช่ือกจิการหรือบุคคล ประเทศที่จัดตั้ง/
สัญชาต ิ

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

   
บริษทั ดี ซูพรีม จาํกดั ไทย มีสมาชิกในครอบครัวของกรรมการ 1 ท่านเป็นผูถื้อหุน้ 
     รายใหญ่ 
ผูบ้ริหารสาํคญั ไทย บุคคลท่ีมีอาํนาจและความรับผิดชอบการวางแผนสัง่การ 
  และควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของบริษทัไม่วา่ทางตรงหรือ 
  ทางออ้ม ทั้งน้ี รวมถึงกรรมการ (ไม่วา่จะทาํหนา้ท่ีใน 
  ระดบับริหารหรือไม่) ของบริษทั 

 
 

 

นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 

รายการ  นโยบายการกาํหนดราคา 
  

ขายสินคา้  ราคาท่ีกาํหนดข้ึนตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขปกติทางธุรกิจ 
     เปรียบเทียบกบัรายการขายสินคา้ใหก้บับริษทัอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการและ   
   รายไดอ่ื้นจากการดาํเนินงาน  ราคาตามสญัญาท่ีกาํหนดข้ึนตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขปกติทางธุรกิจ 
ดอกเบ้ียรับ  ตน้ทุนของแหล่งท่ีมาของเงินทุนบวกค่าใชจ่้ายในการบริหารเงินทุน 
เงินปันผลรับ  ตามสิทธิการไดรั้บเงินปันผล 
ซ้ือสินคา้และบริการ  ราคาท่ีกาํหนดข้ึนตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขปกติทางธุรกิจ 
     เปรียบเทียบกบัรายการซ้ือสินคา้และบริการจากบริษทัอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
ค่าเช่าและค่าบริการ  อตัราท่ีผูใ้หเ้ช่าและผูใ้หบ้ริการกาํหนด 
ค่าบริการดา้นเทคนิควิชาการ  ราคาตามสญัญาท่ีกาํหนดข้ึนตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขปกติทางธุรกิจ 
ค่าเบ้ียประกนั  อตัรามาตรฐานท่ีผูรั้บประกนักาํหนด 
ดอกเบ้ียจ่าย  อตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญา 
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  ราคาท่ีกาํหนดข้ึนตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขปกติทางธุรกิจ 
     เปรียบเทียบกบัรายการซ้ือจากบริษทัอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
รายการท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 มีดงัน้ี    
 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2555  2554  2555  2554 
 (ล้านบาท) 
บริษัทใหญ่ในลําดับสูงสุด     
 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 9 9 9 9 
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บริษัทย่อย     
   รายไดจ้ากการขายสินคา้และการใหบ้ริการ             - -  402 344 
 ดอกเบ้ียรับ             - -  7 8 
 เงินปันผลรับ             - -  500 500 
 รายไดอ่ื้น             - -  594 501 
 ค่าใชจ่้ายในการขาย             - -  996 705 
 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร             - -  1,328 1,144 
    ซ้ือสินคา้และบริการ             - -  8,597 6,456 
    ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์             - -  1,289 979 
     
บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั     
 รายไดจ้ากการขายสินคา้และการใหบ้ริการ 1,581 1,156 605  329 
 รายไดอ่ื้น 217 226 211  223 
 ค่าใชจ่้ายในการขาย 13 15   -  - 
 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 489 287 463  260 
 ซ้ือสินคา้และบริการ 19,762 16,230 18,271 14,951 
 ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์             - 64 - - 
     
ผู้บริหารสําคญั     
   ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั      
       ผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังาน 354 286 354 286 
       เงินชดเชยพนกังานเม่ือออกจากงาน 9 20 9 20 
     รวมค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั 363 306 363 306 
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ยอดคงเหลือกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 มีดงัน้ี 
 
ลกูหน้ีการค้า 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2555  2554  2555  2554 
 (ล้านบาท) 
บริษัทท่ีเกีย่วข้องกนั     
บริษทั ซี.พี. เมอร์แชนไดซ่ิง จาํกดั 45 29  -  - 
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 25 23  -  - 
บริษทั ทรู มูฟ จาํกดั 14 6  -  - 
บริษทั ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จาํกดั 12 10  -  - 
บริษทั บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จาํกดั 8 1  -  - 
บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 6 8  -  - 
บริษทั ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 5 -  -  - 
บริษทั ทรู ดิสทริบิวชัน่ แอนด ์เซลส์ จาํกดั 3 -  -  - 
บริษทั ทรู จีเอส จาํกดั 2 4  -  - 
บริษทั ทรู ยนิูเวอร์แซล คอนเวอร์เจน้ซ์ จาํกดั 2 -  -  - 
บริษทั ซี.พี.แลนด ์จาํกดั (มหาชน) 2 -  -  - 
อ่ืนๆ 17 11  -  - 
รวม 141 92  -  - 
หัก  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (2) (2)  -  - 
สุทธิ 139 90  -  - 

หนีสู้ญและหนีส้งสัยจะสูญสําหรับปี - 1  -  - 
 

ลกูหน้ีอ่ืน 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2555  2554  2555  2554 
 (ล้านบาท) 
บริษัทย่อย     
บริษทั ไทยสมาร์ทคาร์ด จาํกดั - - 215 67 
บริษทั เคานเ์ตอร์เซอร์วิส จาํกดั - - 104 73 
บริษทั ซี.พี. คา้ปลีกและการตลาด จาํกดั - - 21 9 
อ่ืนๆ - - 4 4 
รวม - - 344 153 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2555  2554  2555  2554 
 (ล้านบาท) 
บริษัทท่ีเกีย่วข้องกนั     
บริษทั ทรู มนัน่ี จาํกดั 113 49 113 49 
บริษทั อลิอนัซ์ ซี.พี.ประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 53 78 53 78 
บริษทั ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จาํกดั 20 14 19 10 
บริษทั ทรู ดิสทริบิวชัน่ แอนด ์เซลส์ จาํกดั 11 12 11 12 
บริษทั ซีพี-เมจิ จาํกดั 9 - 9 - 
อ่ืนๆ 6 12 7 12 
รวม 212 165 212 161 
รวมท้ังส้ิน 212 165 556 314 

     
หนีสู้ญและหนีส้งสัยจะสูญสําหรับปี - - - - 

 
 

เงินลงทุนในบริษทัท่ีเกีย่วข้องกนั     
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2555  2554  2555  2554 
   (ล้านบาท) 
บริษทั ทรู จีเอส จาํกดั 24 18 24 18 
รวม 24 18 24 18 
 
รายการเคล่ือนไหวในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 มีดงัน้ี 

 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2555  2554  2555  2554 
 (ล้านบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 18 - 18 - 
ซ้ือ 6 18 6 18 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 24 18 24 18 
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เงินให้กู้ยมืระยะยาวแก่บริษัทย่อย 
 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2555  2554  2555  2554 
 (ล้านบาท) 
บริษทั ซี.พี. คา้ปลีกและการตลาด จาํกดั - - 350 280 
บริษทั ไดนามิค แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั - - 10 10 
รวม - - 360 290 

 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ยทั้งหมดของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 เป็นสกลุเงินบาท 
 
รายการเคล่ือนไหวในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 มีดงัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2555  2554  2555  2554 
 (ล้านบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม -  -  290  263 
เพ่ิมข้ึน -  -  610  151 
ลดลง -  -  (540)    (124) 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม -  -  360  290 
 
อตัราดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 มีดงัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2555  2554  2555  2554 
 (อัตราดอกเบีย้ร้อยละต่อปี) 
บริษทั ซี.พี. คา้ปลีกและการตลาด จาํกดั -  -  3.50  3.50 
บริษทั ไดนามิค แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั -  -  3.50  3.50 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บริษทัยอ่ยเป็นเงินให้กูย้ืมประเภทไม่มีหลกัประกนั
และไม่ไดก้าํหนดระยะเวลาแน่นอนในการรับชาํระคืน 
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ค่าเช่าและค่าบริการจ่ายล่วงหน้า 
 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2555  2554  2555  2554 
 (ล้านบาท) 
บริษัทย่อย        
สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน ์ -  -  314  344 
รวม -  -  314  344 
 
ในระหว่างปี 2551 บริษทัไดจ่้ายชาํระค่าเช่าและค่าบริการล่วงหน้าภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาเช่าและบริการ      
หลายฉบบัใหก้บับริษทัยอ่ยในประเทศแห่งหน่ึง (สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์) เป็นจาํนวนเงินรวม 450 ลา้นบาท 
ซ่ึงบริษทัตดัจาํหน่ายค่าเช่าและค่าบริการจ่ายล่วงหนา้เป็นค่าใชจ่้ายตามอายขุองสญัญา (15 ปี)                              
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 บริษทัมียอดค่าเช่าและค่าบริการจ่ายล่วงหน้าสุทธิ เป็นจาํนวนเงิน 314       
ลา้นบาท และ 344 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
 
เจ้าหน้ีการค้า 
 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2555  2554  2555  2554 
 (ล้านบาท) 
บริษัทย่อย        
บริษทั ซี.พี. คา้ปลีกและการตลาด จาํกดั -  -  271  170 
รวม -  -  271  170 
        
บริษัทท่ีเกีย่วข้องกนั        
บริษทั ทรู มนัน่ี จาํกดั 1,546  698  1,536  687 
บริษทั ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จาํกดั 1,353  1,038  1,061  838 
บริษทั ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 439  -  -  - 
บริษทั ทรู ดิสทริบิวชัน่ แอนด ์เซลส์ จาํกดั 291  193  291  193 
บริษทั ซีพี-เมจิ จาํกดั 278  230  278  230 
บริษทั ดี ซูพรีม จาํกดั 130  2  130  2 
บริษทั ซี.พี. อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ ์จาํกดั 97  85  97  85 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2555  2554  2555  2554 
 (ล้านบาท) 
บริษทั ซี.พี. คอนซูเมอร์โพรดกัส์ จาํกดั 86  80  84  78 
บริษทั ซี.พี. ฟู้ ดสโตร์ จาํกดั 59  59  41  51 
บริษทั ทรู มูฟ จาํกดั 4  652  -  644 
อ่ืนๆ 125  342  41  29 
รวม 4,408  3,379  3,559  2,837 
รวมทั้งส้ิน 4,408  3,379  3,830  3,007 
 
เจ้าหน้ีอ่ืน 
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2555  2554  2555  2554 
 (ล้านบาท) 
บริษัทย่อย        
บริษทั เคานเ์ตอร์เซอร์วิส จาํกดั -  -  6,146  3,242 
บริษทั ไทยสมาร์ทคาร์ด จาํกดั -  -  247  83 
บริษทั โกซอฟท ์(ประเทศไทย) จาํกดั -  -  239  66 
บริษทั รีเทลลิงค ์(ไทยแลนด)์ จาํกดั -  -  147  176 
บริษทั เอม็ เอ เอม็ ฮาร์ท จาํกดั -  -  40  38 
วิทยาลยัเทคโนโลยปัีญญาภิวฒัน ์        
   (เดิมช่ือ “โรงเรียนปัญญาภิวฒัน์เทคโนธุรกิจ”) -  -  32  - 
บริษทั ปัญญธารา จาํกดั -  -  12  15 
อ่ืนๆ  -  -  10  - 
รวม -  -  6,873  3,620 
        
บริษัทท่ีเกีย่วข้องกนั        
บริษทั ทรู ยนิูเวอร์แซล คอนเวอร์เจน้ซ์ จาํกดั 14  13  14  13 
บริษทั ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอน็เอน็) จาํกดั 6  -  6  - 
บริษทั ซี.พี. อินเตอร์เทรด จาํกดั 2  5  -  - 
บริษทั ทรู มูฟ จาํกดั 2  3  2  3 
อ่ืนๆ 13  20  -  1 
รวม 37  41  22  17 
รวมท้ังส้ิน 37  41  6,895  3,637 
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สัญญาสําคญัท่ีทํากบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 กลุ่มบริษทัมีสญัญาท่ีสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัน้ี 
 

(ก) บริษทัและบริษทัยอ่ยในประเทศบางแห่งมีสัญญาเช่าและบริการหลายฉบบักบับริษทั ซี.พี. แลนด ์ จาํกดั 
(มหาชน)  ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง สาํหรับการใชพ้ื้นท่ีอาคารเป็นสํานกังานของบริษทัและ
บริษทัยอ่ย ในการน้ี บริษทัและบริษทัยอ่ยตกลงจ่ายค่าเช่าและค่าบริการรายเดือน เป็นจาํนวนเงิน 7.7 ลา้นบาท 
และไดว้างเงินประกนัไวก้บับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าว เป็นจาํนวนเงินรวม 23.1 ลา้นบาท โดยบริษทัและ
บริษทัยอ่ยจะไดรั้บเงินประกนัคืนเม่ือมีการยกเลิกการเช่า 

 

(ข) บริษัทและบริษัทย่อยในประเทศบางแห่งมีสัญญาบริการระบบงานสารสนเทศกับบริษัท โกซอฟท ์       
(ประเทศไทย) จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยในประเทศแห่งหน่ึง ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญา บริษทัย่อยดงักล่าว   
ตกลงท่ีจะใหบ้ริการปรึกษา แนะนาํ พฒันา ออกแบบ ติดตั้ง บาํรุงรักษา และสนบัสนุนระบบงานสารสนเทศ
ใหก้บับริษทั ในการน้ี บริษทัและบริษทัยอ่ยตกลงจะจ่ายค่าบริการตามจาํนวนเงินท่ีระบุไวใ้นสญัญา ทั้งน้ีหาก
คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมีความประสงคท่ี์จะขอเลิกสญัญา คู่สญัญาฝ่ายนั้นจะตอ้งทาํหนงัสือแจง้ใหคู่้สัญญา
อีกฝ่ายทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 90 วนั ก่อนวนัส้ินสุดสญัญา 

 

(ค) บริษทัและบริษทัย่อยในประเทศแห่งหน่ึงมีสัญญาบริการหลายฉบบักบับริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั   
ซ่ึงเป็นบริษทัใหญ่ในลาํดับสูงสุด ในการให้คาํปรึกษาแนะนําทางด้านวิชาการ การบริหาร และความ       
ช่วยเหลือด้านเทคนิค และมีสิทธิท่ีจะใช้เคร่ืองหมายการค้าและบริการต่างๆ โดยบริษัทและบริษทัย่อย             
ตกลงท่ีจะจ่ายค่าบริการรายเดือนให้กบับริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุด เป็นจาํนวนเงินรวม 0.8 ลา้นบาท และ           
ในอตัราร้อยละ 0.5 คาํนวณจากยอดขายสินคา้ตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา ตามลาํดบั 

 

 (ง) บริษัทมีสัญญาบริหารจัดการเงินฉบับหน่ึงกับบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จาํกัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยใน   
ประเทศแห่งหน่ึง ภายใต้เง่ือนไขของสัญญา บริษทัตกลงให้บริการบริหารจดัการเงินของบริษทัย่อย         
ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสญัญา  ในการน้ี บริษทัยอ่ยตกลงท่ีจะจ่ายค่าธรรมเนียมในการช่วยบริหารจดัการเงิน
ให้กบับริษทัตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญา และบริษทัตกลงท่ีจะจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนจากเงินดงักล่าว
ให้กบับริษทัย่อยในอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญา ทั้งน้ีหากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมีความประสงค์จะขอเลิก
สัญญาฉบบัน้ี คู่สัญญาฝ่ายนั้นจะตอ้งทาํหนงัสือแจง้ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 60 วนั   
ก่อนวนัส้ินสุดสญัญา 

 

(จ) บริษัทมีสัญญาบริการหลายฉบับกับบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จํากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยในประเทศ              
แห่งหน่ึง ภายใตเ้ง่ือนไขของสญัญาดงักล่าว บริษทัตกลงใหบ้ริการในการจดัหาและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์
เพ่ือรองรับการให้บริการรับชาํระเงินค่าสินคา้และค่าบริการ ในการน้ี บริษทัยอ่ยตกลงจ่ายค่าบริการรายเดือน
เป็นจาํนวนเงินตามประเภทของบริการตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นสญัญาท่ีเก่ียวขอ้ง   
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(ฉ) บริษทัมีสัญญาบริการฉบบัหน่ึงกบับริษทั เคาน์เตอร์เซอร์วิส จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยในประเทศแห่งหน่ึง 
ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญา บริษทัจะดาํเนินการเป็นตวัแทนการรับชาํระเงินค่าบริการตามรายการท่ีระบุไว ้      
ในสัญญา ซ่ึงบริษัทย่อยตกลงจะจ่ายค่าบริการตามจํานวนเงินท่ีระบุไว้ในสัญญา ทั้ งน้ีหากคู่สัญญา                   
ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมีความประสงค์ท่ีจะขอเลิกสัญญาฉบบัน้ี คู่สัญญาฝ่ายนั้นจะตอ้งทาํหนงัสือแจง้ให้คู่สัญญา     
อีกฝ่ายทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 60 วนั ก่อนวนัส้ินสุดสญัญา 

 
(ช) บริษทัมีสัญญาเช่าและบริการหลายฉบบักบัสถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยในประเทศ             

แห่งหน่ึง สาํหรับการใชพ้ื้นท่ีอาคารเป็นท่ีประชุม Field consultant conference สถานท่ีจดังาน (Trade show) 
สถานท่ีจดัประชุมผูค้า้ปลีก และกิจกรรมอ่ืนๆ เป็นระยะเวลา 15 ปี  

 
 (ซ) บริษทัมีสัญญาบริการบาํรุงรักษาฉบบัหน่ึงกบับริษทั รีเทลลิงค์ (ไทยแลนด์) จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยใน

ประเทศแห่งหน่ึง  ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญา บริษทัย่อยตกลงจะให้บริการบาํรุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์  
และอุปกรณ์กบับริษทั ในการน้ี บริษทัตกลงจ่ายค่าบริการรายปีใหก้บับริษทัยอ่ยดงักล่าวในจาํนวนเงินตามท่ี
ระบุไวใ้นสญัญา   

 
(ฌ) บริษทัมีสัญญาบริการศูนยค์อมพิวเตอร์ฉบบัหน่ึงกบับริษทั ไทยสมาร์ทคาร์ด จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยใน

ประเทศแห่งหน่ึง ภายใต้เง่ือนไขของสัญญา บริษัทตกลงจะให้บริการด้านสถานท่ีในการติดตั้ งศูนย์
คอมพิวเตอร์ และอาํนวยความสะดวกต่างๆ ให้กบับริษทัยอ่ย เป็นเวลา  3 ปี ซ่ึงจะส้ินสุดในเดือนกนัยายน 
2557 ในการน้ี บริษทัยอ่ยดงักล่าวมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าบริการในจาํนวนเงินท่ีระบุไวใ้นสญัญา 

 
5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2555  2554  2555  2554 
 (ล้านบาท) 
เงินสดในมือ 8,752  4,540  8,751  4,538 
เงินฝากสถาบนัการเงินประเภทกระแสรายวนั 489  359  301  165 
เงินฝากสถาบนัการเงินประเภทออมทรัพย ์ 7,449  7,432  5,224  5,501 
เงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง 6,395  1,871  5,092  600 
รวม 23,085  14,202  19,368  10,804 
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ยอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2555  2554  2555  2554 
 (ล้านบาท) 
สกลุเงินบาท  21,759  13,582  19,368  10,804 
สกลุเงินเรนมินบิ จีน 792  484  -  - 
สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ 533  135  -  - 
สกลุเงินดอลลาร์ฮ่องกง 1  1  -  - 
รวม 23,085  14,202  19,368  10,804 

 
6 เงินลงทุนอืน่ 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2555  2554  2555  2554 
 (ล้านบาท) 
เงินลงทุนช่ัวคราว     
เงินฝากสถาบนัการเงินประเภทประจาํ 10,391 6,273 7,327 2,337 
ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 1,380 3,520 800 3,000 
กองทุนท่ีบริหารโดยสถาบนัการเงิน 200 - 200 - 
พนัธบตัรรัฐบาล - 100 - 100 
รวม 11,971 9,893 8,327 5,437 
     

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน     
ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 1,300 1,100 1,300 1,100 
พนัธบตัรรัฐบาล 501 501 501 501 
หุน้กูไ้ม่มีหลกัประกนั 390 140 390 140 
รวม 2,191 1,741 2,191 1,741 
     

รวมท้ังส้ิน 14,162 11,634 10,518 7,178 

 
เงินลงทุนอ่ืนท่ีจะถือจนครบกาํหนดมีอตัราดอกเบ้ียจากร้อยละ 1.51 ถึง ร้อยละ 5.90 (2554: ร้อยละ 0.6 ถึง ร้อยละ 5.9) 
และถึงกาํหนดรับชาํระภายใน 10 ปี (2554: ถึงกาํหนดรับชาํระภายใน 3 ปี) 
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ยอดเงินลงทุนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2555  2554  2555  2554 
 (ล้านบาท) 
สกลุเงินบาท 10,071  6,661 9,491  6,141 
สกลุเงินเรนมินบิ จีน 3,064  3,936 -  - 
สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ 1,027  1,037 1,027  1,037 
รวม 14,162  11,634 10,518  7,178 
 
รายการเคล่ือนไหวในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 ของเงินลงทุนอ่ืน มีดงัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2555  2554  2555  2554 
 (ล้านบาท) 
เงินลงทุนช่ัวคราว        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 9,893  4,436  5,437  398 
ซ้ือระหวา่งปี 13,166  8,368  12,346  6,600 
ขายระหวา่งปี (10,940)      (3,316)  (9,400)     (1,598) 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน (148)  405  (56)  37 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 11,971 9,893 8,327 5,437 
        

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 1,741  691  1,741  691 
ซ้ือระหวา่งปี 800  1,100  800  1,100 
ขายระหวา่งปี (350)            (50)  (350)   (50) 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2,191 1,741 2,191 1,741 
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7 ลูกหนีก้ารค้า 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ 2555  2554  2555  2554 
  (ล้านบาท) 
 กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั    4 141  92  -  - 
 กิจการอ่ืน  418  403  101  171 
 รวม  559  495  101  171 
 หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  (18)  (18)  -  - 
 สุทธิ  541  477  101  171 

กลบัรายการค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ        
   สําหรับปี  -  (2)  -  - 

 

การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้แสดงไดด้งัน้ี 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ 2555  2554  2555  2554 
  (ล้านบาท) 
กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั         
ภายในกาํหนดระยะเวลาการรับชาํระหน้ี 109  68  -  - 
เกินกาํหนดระยะเวลาการรับชาํระหน้ี        
   นอ้ยกวา่ 3 เดือน  31  24 - - 
   3 - 6 เดือน  1  - - - 
รวม  141  92 - - 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  (2)  (2) - - 
สุทธิ 4 139  90 - - 

        กจิการอืน่         
ภายในกาํหนดระยะเวลาการรับชาํระหน้ี  360  375 101 171 
เกินกาํหนดระยะเวลาการรับชาํระหน้ี       
   นอ้ยกวา่ 3 เดือน  53  23 - - 
   3 - 6 เดือน  2  1 - - 
   มากกวา่ 12  เดือน  3  4 - - 
รวม  418  403 101 171 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  (16)  (16) - - 
สุทธิ  402  387 101 171 
รวมทั้งส้ิน  541  477 101 171 
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โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่ 7 วนั ถึง 90 วนั 
 

ยอดลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2555  2554  2555  2554 
 (ล้านบาท) 
สกลุเงินบาท 537  471  101  171 
สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ 3  -  -  - 
สกลุเงินดอลลาร์ฮ่องกง 1  -  -  - 
อ่ืนๆ -  6  -  - 
รวม 541  477  101  171 

 

8 ลูกหนีอ้ืน่  
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ 2555  2554  2555  2554 
  (ล้านบาท) 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 212  165  556  314 
กิจการอ่ืน  1,143  345  1,134  342 
รวม  1,355  510  1,690  656 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  (7)  (10)  (7)  (10) 
สุทธิ  1,348  500  1,683  646 

หนีสู้ญและหนีส้งสัยจะสูญสําหรับปี  11  -  11  - 
 

การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีอ่ืนแสดงไดด้งัน้ี  
 

   งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ 2555  2554  2555  2554 
  (ล้านบาท) 
กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั         
ภายในกาํหนดระยะเวลาการรับชาํระหน้ี  102  123  446  272 
เกินกาํหนดระยะเวลาการรับชาํระหน้ี         
   นอ้ยกวา่ 3 เดือน  64  35  64  36 
   3 - 6 เดือน  2  7  2  6 
   6 - 12 เดือน  44  -  44  - 
รวม 4 212  165  556  314 
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   งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ 2555  2554  2555  2554 
  (ล้านบาท) 
กจิการอืน่        
ภายในกาํหนดระยะเวลาการรับชาํระหน้ี 943  260  941  259 
เกินกาํหนดระยะเวลาการรับชาํระหน้ี        
   นอ้ยกวา่ 3 เดือน 187  60  185  60 
   3 - 6 เดือน 4  4  -  3 
   6 - 12 เดือน 1  12  -  11 
   มากกวา่ 12  เดือน 8  9  8  9 
รวม 1,143  345  1,134  342 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (7)  (10)  (7)  (10) 
สุทธิ 1,136  335  1,127  332 
รวมท้ังส้ิน 1,348  500  1,683  646 

  

 โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่ 7 วนั ถึง 90 วนั 
 

ลูกหน้ีอ่ืนทั้งหมดของกลุ่มบริษทัและบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 เป็นสกลุเงินบาท 
 

9 สินค้าคงเหลอื  
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2555  2554  2555  2554 
 (ล้านบาท) 
สินคา้สาํเร็จรูป 9,322  8,785  8,784  8,337 
สินคา้ระหวา่งผลิต 52  49  -  - 
วตัถุดิบ 303  290  -  - 
รวม 9,677  9,124  8,784  8,337 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากสินคา้เคล่ือนไหวชา้ (529)  (482) (498)  (436) 
สุทธิ 9,148  8,642  8,286  7,901 
 

ตน้ทุนของสินคา้ท่ีบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายและได้แสดงไวเ้ป็นส่วนหน่ึงในบัญชี  “ตน้ทุนขายสินคา้และต้นทุนการ
ให้บริการ” และ “ค่าใชจ่้ายในการขาย” ในงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 มีจาํนวนเงิน 
138,205 ลา้นบาท (2554: 115,529 ล้านบาท)  และ 1,256 ลา้นบาท (2554: 858 ล้านบาท) ตามลาํดบั สาํหรับ            
งบการเงินรวม และ 138,033 ลา้นบาท (2554: 115,066  ล้านบาท) และ 1,254 ลา้นบาท (2554: 855 ล้านบาท) 
ตามลาํดบั สาํหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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10 สินทรัพย์หมุนเวยีนอืน่ 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2555  2554  2555  2554 
 (ล้านบาท) 
บตัรเงินสด 1,281 1,969 1,281  1,969 
รายไดค้า้งรับ 781 206 744  161 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 327 197 243  156 
ลูกหน้ีกรมสรรพากร 198 140 168  130 
เงินใหกู้ย้มืแก่พนกังาน 31  40 23  38 
อ่ืนๆ 143 138 74  72 
รวม 2,761 2,690 2,533  2,526 
 
ยอดสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2555  2554  2555  2554 
 (ล้านบาท) 
 สกลุเงินบาท 2,702  2,670  2,533  2,526 
 สกลุเงินเรนมินบิ จีน 59  20  -  - 
 รวม 2,761  2,690  2,533  2,526 

 
11 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 
 รายการเคล่ือนไหวในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 มีดงัน้ี 

 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2555  2554  2555  2554 
 (ล้านบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม -  - 6,505 6,505 
เพ่ิมข้ึน -  - 19 - 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม -  - 6,524 6,505 
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รายละเอียดเงินลงทุนท่ีเพ่ิมข้ึน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 มีดงัน้ี  
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2555  2554  2555  2554 
 (ล้านบาท) 

บริษทั โกซอฟท ์(ประเทศไทย) จาํกดั -  - 18  - 
บริษทั ออลล ์เทรนน่ิง จาํกดั -  - 1  - 
รวม -  - 19  - 
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เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 และเงินปันผลรับสาํหรับแต่ละปีสิ้นสุดวนัเดียวกนัมีดงันี้ 
 
   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
  ประเทศ สดัส่วน      

ชื่อกิจการ ลกัษณะธุรกิจ ที่กิจการจดัตั้ง ความเป็นเจา้ของ ทุนชาํระแลว้  ราคาทุน  เงินปันผลรับ 
   2555 2554 2555 2554  2555  2554  2555  2554 
   (ร้อยละ) (ล้านดอลลาร์สหรัฐ)  (ล้านบาท) 
บริษัทย่อยทางตรงในต่างประเทศ               
Lotus Distribution Investment              
   Limited กิจกรรมลงทุน British Virgin            
        Islands 100.00 100.00 116 116  3,857  3,857  -  - 
รวม        3,857  3,857  -  - 
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   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
  ประเทศ สดัส่วน      

ชื่อกิจการ ลกัษณะธุรกิจ ที่กิจการจดัตั้ง ความเป็นเจา้ของ ทุนชาํระแลว้  ราคาทุน  เงินปันผลรับ 
   2555 2554 2555 2554  2555  2554  2555  2554 
   (ร้อยละ) (ล้านบาท) 
บริษัทย่อยทางตรงในประเทศ               
บริษทั ศึกษาภิวฒัน ์จาํกดั สถาบนัการศึกษา ไทย 99.99 99.99 810 810  810  810  -  - 
บริษทั ซี.พี. คา้ปลีกและการตลาด               
   จาํกดั โรงงานอาหารแช่แขง็              
    และเบเกอรี่ ไทย 99.99 99.99 600 600  600  600  -  - 
บริษทั เคานเ์ตอร์เซอร์วิส จาํกดั  รับชาํระเงินค่าสินคา้และ              
    บริการ และเป็นผูจ้าํหน่าย              
    บตัรและตัว๋เชิงพาณิชย ์              
    ทุกประเภท ไทย 99.99 99.99 70 70  61  61  402  350 
บริษทั รีเทลลิงค ์(ไทยแลนด)์                
   จาํกดั ผูจ้าํหน่ายอุปกรณ์สาํหรับ              
    ธุรกิจคา้ปลีกและพฒันา              

     โปรแกรม ไทย 99.99 99.99 20 20  20  20  20  20 
บริษทั โกซอฟท ์(ประเทศไทย)               
   จาํกดั ใหบ้ริการออกแบบและ              
    พฒันาระบบงานดา้น              
    สารสนเทศ ไทย 99.99 99.99 20 2  20  2  58  30 
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   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
  ประเทศ สดัส่วน      

ชื่อกิจการ ลกัษณะธุรกิจ ที่กิจการจดัตั้ง ความเป็นเจา้ของ ทุนชาํระแลว้  ราคาทุน  เงินปันผลรับ 
   2555 2554 2555 2554  2555  2554  2555  2554 
   (ร้อยละ) (ล้านบาท) 
บริษทั ไดนามิค แมนเนจเมน้ท ์             
   จาํกดั ใหบ้ริการบริหารงานกิจการ            
    ขนส่งสินคา้และ            
    กระจายสินคา้ ไทย 99.99 99.99 2 2  2  2  -  - 
บริษทั เอม็ เอ เอม็ ฮาร์ท จาํกดั ใหบ้ริการวางแผนกิจกรรม              
    ทางการตลาด ไทย 99.99 99.99 1 1  1  1  20  - 
บริษทั ปัญญธารา จาํกดั ศูนยฝ์ึกอบรม ไทย 99.99 99.99 1 1  1  1  -  100 
บริษทั ออลล ์เทรนนิ่ง จาํกดั ศูนยฝ์ึกอบรม ไทย 99.99 - 1 -  1  -  -  - 
บริษทั ไทยสมาร์ทคาร์ด จาํกดั ใหบ้ริการบตัรเงินสด ไทย 72.64 72.64 1,600 1,600  1,151  1,151  -  - 
          
รวม     2,667  2,648  500  500 
รวมทั้งสิ้น     6,524  6,505  500  500 
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รายละเอียดบริษทัยอ่ยทางออ้มของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 มีดงัน้ี  
 

ช่ือกจิการ ลกัษณะธุรกจิ ประเทศท่ีกจิการจัดตั้ง บริษัทถือหุ้นร้อยละ 
   2555 2554 
บริษัทย่อยทางอ้อมในต่างประเทศ     
Successor Investments Limited กิจกรรมลงทุน   เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่ง   
     สาธารณรัฐประชาชนจีน    100.00 100.00 
Nanjing Zheng Yi Xin Trading Co.,Ltd. ธุรกิจการคา้ สาธารณรัฐประชาชนจีน 100.00 100.00 
Successor (China) Investments Limited กิจกรรมลงทุน   สาธารณรัฐประชาชนจีน 100.00 - 
     
บริษัทย่อยทางอ้อมในประเทศ     
สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน ์ สถาบนัการศึกษา ไทย 99.99 99.99 
วิทยาลยัเทคโนโลยปัีญญาภิวฒัน ์     
   (เดิมช่ือ “โรงเรียนปัญญาภิวฒัน ์     
   เทคโนธุรกิจ” ) สถาบนัการศึกษา ไทย 99.99 99.99 
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12 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  
 

 งบการเงนิรวม 
  อาคารและ      
  ส่วนปรับปรุงอาคาร  เครื่องตกแต่ง สินทรัพยร์ะหวา่ง   
  และส่วนปรับปรุง เครื่องจกัร ติดตั้งและ การก่อสร้าง   
 ที่ดิน สิทธิการเช่า และอุปกรณ์ เครื่องใชส้าํนกังาน และติดตั้ง อื่นๆ  รวม 
 (ล้านบาท) 
ราคาทุน              
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2554 1,702  9,597  7,428  7,225  91  2,686  28,729 
เพิ่มขึ้น/โอน 207  1,151  1,110  927  1,717  347  5,459 
จาํหน่าย/โอน -  (412)  (268)  (527)  (1,598)  (74)  (2,879) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 และ              
    1 มกราคม 2555 1,909  10,336  8,270  7,625  210  2,959  31,309 
เพิ่มขึ้น/โอน 547  1,855  1,567  1,344  3,364  481  9,158 
จาํหน่าย/โอน -  (703)  (465)  (841)  (2,427)  (186)  (4,622) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 2,456  11,488  9,372  8,128  1,147  3,254  35,845 
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 งบการเงนิรวม 
  อาคารและ      
  ส่วนปรับปรุงอาคาร  เครื่องตกแต่ง       สินทรัพยร์ะหวา่ง   
  และส่วนปรับปรุง เครื่องจกัร ติดตั้งและ การก่อสร้าง   
 ที่ดิน สิทธิการเช่า และอุปกรณ์ เครื่องใชส้าํนกังาน และติดตั้ง อื่นๆ  รวม 
 (ล้านบาท) 
ค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม             
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2554 -  (3,537)  (4,708)  (4,368)  (2)  (1,589)  (14,204) 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี -  (823)  (976)  (1,000)  -  (324)  (3,123) 
จาํหน่าย/โอน -  304  215  446  -  47  1,012 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 และ              
    1 มกราคม 2555 -  (4,056)  (5,469)  (4,922)  (2)  (1,866)  (16,315) 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี -  (850)  (1,033)  (970)  -  (320)  (3,173) 
จาํหน่าย/โอน -  443  418  728  -  148  1,737 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 -  (4,463)  (6,084)  (5,164)  (2)  (2,038)  (17,751) 
              
มูลค่าสุทธิทางบัญชี              
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2554 1,702  6,060  2,720  2,857  89  1,097  14,525 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 และ              
    1 มกราคม 2555 1,909  6,280  2,801  2,703  208  1,093  14,994 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 2,456  7,025  3,288  2,964  1,145  1,216  18,094 
 

มูลค่าตน้ทุนของสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั ซึ่งตดัค่าเสื่อมราคาเตม็จาํนวนแลว้ แต่กลุ่มบริษทัยงัสามารถใชป้ระโยชน์ในสินทรัพยเ์หล่านั้นได ้ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 มีจาํนวน     
เงินรวม 8,732 ลา้นบาท (2554: 7,488 ล้านบาท) 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  อาคารและ      
  ส่วนปรับปรุงอาคาร  เครื่องตกแต่ง สินทรัพยร์ะหวา่ง   
  และส่วนปรับปรุง เครื่องจกัร ติดตั้งและ การก่อสร้าง   
 ที่ดิน สิทธิการเช่า และอุปกรณ์ เครื่องใชส้าํนกังาน และติดตั้ง อื่นๆ  รวม 
 (ล้านบาท) 
ราคาทุน              
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2554 1,126  7,898  5,371  7,383  15  2,378  24,171 
เพิ่มขึ้น/โอน 48  1,088  888  949  1,457  332  4,762 
จาํหน่าย/โอน -  (409)  (251)  (488)      (1,421)  (72)  (2,641) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 และ              
    1 มกราคม 2555 1,174  8,577  6,008  7,844  51  2,638  26,292 
เพิ่มขึ้น/โอน 282  1,752  1,169  1,381  2,297  462  7,343 
จาํหน่าย/โอน -  (697)  (399)  (750)  (2,122)  (181)  (4,149) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 1,456  9,632  6,778  8,475  226  2,919  29,486 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   อาคารและ           
  ส่วนปรับปรุงอาคาร   เครื่องตกแต่ง สินทรัพยร์ะหวา่ง    
   และส่วนปรับปรุง  เครื่องจกัร  ติดตั้งและ  การก่อสร้าง     
 ที่ดิน  สิทธิการเช่า  และอุปกรณ์  เครื่องใชส้าํนกังาน  และติดตั้ง  อื่นๆ  รวม 
 (ล้านบาท) 
ค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม              
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2554 -  (3,071)  (3,620)  (4,607)  -  (1,445)  (12,743) 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี -  (708)  (696)  (1,070)  -  (287)  (2,761) 
จาํหน่าย/โอน -  302  199  408  -  46  955 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 และ              
    1 มกราคม 2555 -  (3,477)  (4,117)  (5,269)  -  (1,686)  (14,549) 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี -  (728)  (745)  (1,046)  -  (287)  (2,806) 
จาํหน่าย/โอน -  437  355  643  -  145  1,580 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 -  (3,768)  (4,507)  (5,672)  -  (1,828)  (15,775) 
              

มูลค่าสุทธิทางบัญชี              
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2554 1,126  4,827  1,751  2,776  15  933  11,428 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 และ              
    1 มกราคม 2555 1,174  5,100  1,891  2,575  51  952  11,743 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 1,456  5,864  2,271  2,803  226  1,091  13,711 
 

มูลค่าตน้ทุนของสินทรัพยข์องบริษทั ซึ่งตดัค่าเสื่อมราคาเต็มจาํนวนแลว้ แต่บริษทัยงัสามารถใชป้ระโยชน์ในสินทรัพยเ์หล่านั้นได ้ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 มีจาํนวนเงินรวม 7,549 
ลา้นบาท (2554: 6,623 ล้านบาท)  
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13 สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอืน่ 
 
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  2555  2554  2555  2554 
  (ล้านบาท) 
ค่าเช่าและค่าบริการจ่ายล่วงหนา้  687  531  983  846 
เงินคํ้าประกนั  584  516  579  511 
อ่ืนๆ  5  4  2  2 
รวม  1,276  1,051  1,564  1,359 
 

14 เจ้าหนีก้ารค้า 
 
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ 2555  2554  2555  2554 
  (ล้านบาท) 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 4,408  3,379  3,830  3,007 
กิจการอ่ืน  28,172  21,014  21,910  16,998 
รวม  32,580  24,393  25,740  20,005 
 
ยอดเจา้หน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2555  2554  2555  2554 
 (ล้านบาท) 
สกุลเงินบาท  32,531  24,367  25,740  20,005 
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ 21  11  -  - 
สกุลเงินยโูร 20  11  -  - 
สกุลเงินเยน 8  3  -  - 
อ่ืนๆ -  1  -  - 
รวม 32,580  24,393  25,740  20,005 
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15 เจ้าหนีอ้ืน่ 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ 2555  2554  2555  2554 
  (ล้านบาท) 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 37  41  6,895  3,637 
กิจการอ่ืน  1,738  1,075  1,096  748 
รวม  1,775  1,116  7,991  4,385 
 

ยอดเจา้หน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2555  2554  2555  2554 
 (ล้านบาท) 
สกุลเงินบาท  1,730  1,116  7,991  4,385 
สกุลเงินเยน 42  -  -  - 
สกุลเงินยโูร 3  -  -  - 
รวม 1,775  1,116  7,991  4,385 
 

16 หนีสิ้นหมุนเวยีนอืน่ 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  2555  2554  2555  2554 
  (ล้านบาท) 
ค่าใชจ่้ายพนกังานคา้งจ่าย  1,849  1,558  1,600  1,375 
รายไดค่้าสิทธิรับล่วงหนา้  895  651  895  651 
ค่าสิทธิและค่าใชจ่้ายอ่ืนคา้งจ่าย  725  346  725  346 
ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขายคา้งจ่าย  439  71  405  60 
ค่าสาธารณูปโภคคา้งจ่าย  386  299  360  282 
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้  253  179  -  - 
ค่าเช่าคา้งจ่าย  138  150  137  148 
อ่ืนๆ  779  575  280  239 
รวม  5,464  3,829  4,402  3,101 
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17 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
 
กลุ่มบริษทัจดัใหมี้โครงการเงินชดเชยพนกังานเม่ือออกจากงานตามขอ้กาํหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน 
พ.ศ. 2541 ในการใหผ้ลประโยชน์เม่ือเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   2555  2554  2555  2554 

  (ล้านบาท) 
งบแสดงฐานะการเงิน         
ภาระผูกพนัในงบแสดงฐานะการเงนิสําหรับ        
เงินชดเชยพนกังานเม่ือออกจากงาน  955  758  704  612 
รวม  955  758  704  612 

         
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม   
งบกาํไรขาดทุน         
รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน         
เงินชดเชยพนกังานเม่ือออกจากงาน  232  266  124  176 
รวม  232  266  124  176 
 
กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน์พนกังาน ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี          
1 มกราคม 2554 กลุ่มบริษทัไดเ้ลือกรับรู้ภาระหน้ีในช่วงเปล่ียนแปลง ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 ผา่นกาํไรหรือ
ขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงเป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 การเคล่ือนไหวระหว่างปีของภาระผกูพนั
ในช่วงเปล่ียนแปลงท่ียงัไม่รับรู้ มีดงัต่อไปน้ี  
 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2555  2554  2555  2554 
 (ล้านบาท) 
ภาระผกูพนัในช่วงเปล่ียนแปลงท่ียงัไม่รับรู้  152 190 54 67 
   ณ วนัท่ี 1 มกราคม     
รับรู้ผา่นกาํไรหรือขาดทุนระหวา่งปี              (38)  (38) (13) (13) 
ภาระผูกพนัในช่วงเปลีย่นแปลงท่ียงัไม่รับรู้      
   ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 114 152 41 54 
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 การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์
 

 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555  2554  2555  2554 
 (ล้านบาท) 
ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์      
   ณ วนัท่ี 1 มกราคม 758 493 612 437 
ผลประโยชนจ่์ายโดยโครงการ (35) (1) (32) (1) 
การรับรู้ภาระผกูพนัในช่วงเปล่ียนแปลง 38 38 13 13 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและดอกเบ้ีย 194 228 111 163 
ภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์      
   ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 955 758 704 612 
 

ขอ้สมมุติหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีรายงาน (แสดงโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วง
นํ้าหนกั) 
 

 งบการเงนิรวม/งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2555  2554 
อตัราคิดลด (ร้อยละ) 4.16 4.19 
อายคุรบเกษียณ (ปี)       55 และ 60  55 และ 60 
 

ขอ้สมมุติเก่ียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลทางสถิติท่ีเผยแพร่ทัว่ไปและตารางมรณะ อตัราดอกเบ้ียคิดลด
ซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียพนัธบตัรรัฐบาลระยะยาวและอตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคตพิจารณาจากอตัราการ  
ข้ึนเงินเดือนถวัเฉล่ียในปีท่ีผา่นมา 

 

18 เงินประกนัค้างจ่าย 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  2555  2554  2555  2554 
  (ล้านบาท) 
เงินประกนัท่ีตอ้งจ่ายคืนใหก้บัผูรั้บสิทธิ  2,369  2,101  2,263  1,986 
เงินประกนัคา้งจ่ายอ่ืนๆ  464  304  453  297 
รวม  2,833  2,405  2,716  2,283 
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19 ทุนเรือนหุ้น 
 

   งบการเงนิรวม/งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 มลูค่าหุ้น  2555  2554 
 ต่อหุ้น  จาํนวนหุน้  บาท  จาํนวนหุน้  บาท 
 (บาท)  (หลกัล้าน) 
ทุนจดทะเบียน          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม          
-   หุน้สามญั 1  4,500  4,500  4,500  4,500 
ลดหุน้ 1   (7)   (7)  -  - 
ออกหุน้เพ่ิม 1  4,493  4,493  -  - 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม          
-   หุ้นสามญั 1  8,986  8,986  4,500  4,500 
          
ทุนที่ออกและชําระแล้ว          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม          
-   หุน้สามญั 1  4,493  4,493  4,493  4,493 
ออกหุน้เพ่ิม 1  4,490  4,490  -  - 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม          
-   หุ้นสามญั 1  8,983  8,983  4,493  4,493 
 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีของบริษทัเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2555 ผูถื้อหุน้ของบริษทัมีมติอนุมติัใหบ้ริษทั 
 

ก) ลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจาก 4,500 ลา้นบาท (4,500,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท) เป็น 4,493 ลา้นบาท 
(4,493,148,024 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) โดยการตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนท่ีคงเหลือจากการจ่ายหุ้นปันผลและ
จากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัจาํนวน 6,851,976 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว ้    
หุน้ละ 1 บาท บริษทัไดจ้ดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2555 

 

ข) เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัจาก 4,493 ลา้นบาท (4,493,148,024 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท) (ภายหลงัการลดทุน       
จดทะเบียนขา้งตน้)  เป็น 8,986 ลา้นบาท (8,986,296,048 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) โดยการจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้น
เดิมจาํนวน 4,493,148,024 หุ้น ในอตัราส่วน 1 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ใหม่ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรับ
การจ่ายหุน้ปันผล แต่เน่ืองจากมีผูถื้อหุน้บางรายไม่มีสิทธิไดรั้บการจดัสรรหุน้ใหม่ดงักล่าวจาํนวน 3,194,700 
หุน้ คิดเป็นมูลค่า 3,194,700 บาท ทาํให้บริษทัมีทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้เป็น 8,983 ลา้นบาท (8,983,101,348 
หุน้) บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียนและจดทะเบียนทุนท่ีออกและชาํระแลว้กบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้
เม่ือวนัท่ี 4 และ 15 พฤษภาคม 2555 ตามลาํดบั 
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 ส่วนเกนิมลูค่าหุ้น 
 
ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุ้นสูงกว่า
มูลค่าหุน้ท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งนาํเงินค่าหุน้ส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนสาํรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุน้”) ส่วนเกินมูลค่าหุน้
น้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

 
20 สํารอง 

 
สาํรองประกอบดว้ย 
 
การจัดสรรกาํไร และ/หรือ กาํไรสะสม 
 
สํารองตามกฎหมาย 
 
ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรรบญัชีสาํรอง 
(“สาํรองตามกฎหมาย”) อยา่งนอ้ยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีสุทธิจากขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่
สาํรองตามกฏหมายน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสาํรองตามกฎหมายน้ีจะนาํไปจ่าย
เป็นเงินปันผลไม่ได ้               
 
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีของบริษทัเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2555 ผูถื้อหุน้ของบริษทัมีมติอนุมติัใหบ้ริษทั
จดัสรรกาํไรสะสมของบริษทัเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายจาํนวน 450 ลา้นบาท จากทุนสาํรองตามกฎหมาย 450 ลา้น
บาท เป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย 900 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษทั 
 
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถอืหุ้น 
 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 
 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้คือ ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ
ท่ีเกิดจากการแปลงค่างบการเงินของกิจการในต่างประเทศใหเ้ป็นเงินบาท  
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21 ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน 
 
ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานจะแสดงข้อมูลเก่ียวกบัธุรกิจและขอ้มูลเก่ียวกับภูมิศาสตร์ท่ีกลุ่มบริษทั
ดําเนินงานอยู่ กลุ่มบริษัทนําเสนอส่วนงานธุรกิจเป็นรูปแบบหลักในการรายงาน โดยพิจารณาจากระบบ              
การบริหารและโครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในของกลุ่มบริษทัเป็นเกณฑใ์นการกาํหนดส่วนงาน 
 
ส่วนงานธุรกจิ 
 
กลุ่มบริษทัเสนอส่วนงานธุรกิจท่ีสาํคญัดงัน้ี 
 
ส่วนงานท่ี  1 : ธุรกิจร้านสะดวกซ้ือ 
ส่วนงานท่ี  2 : ธุรกิจอ่ืนๆ 
 
สาํหรับส่วนงานธุรกิจอ่ืนๆ ส่วนใหญ่ประกอบดว้ย การบริการรับชาํระค่าสินคา้และบริการ โรงงานอาหารแช่แข็ง
และเบเกอร่ี รวมทั้งการจาํหน่ายอุปกรณ์สาํหรับธุรกิจคา้ปลีก 
 
ส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 
ในการนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์  รายไดต้ามส่วนงานแยกตามเขตภูมิศาสตร์โดย 
กาํหนดจากสถานท่ีตั้งของลูกคา้  
 
กลุ่มบริษทัเสนอส่วนงานทางภมิูศาสตร์ท่ีสาํคญัดงัน้ี 
 
ส่วนงานท่ี  1 : ประเทศไทย 
ส่วนงานท่ี  2 : อ่ืนๆ   
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ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานของกลุ่มบริษทัสาํหรับแต่ละปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 สรุปไดด้งันี้  
 

ผลการดําเนินงานจําแนกตามส่วนงานธุรกจิ 
 

 ธุรกิจร้านสะดวกซื้อ  ธุรกิจอื่นๆ   ตดัรายการระหวา่งกนั  รวม 
 2555  2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554 

 (ล้านบาท) 
รายไดจ้ากการขายสินคา้และการใหบ้ริการ 184,799 152,073 16,812 13,106 (12,909) (9,819) 188,702 155,360 
ดอกเบี้ยรับ 569 372 165 87 (6) (8) 728 451 
เงินปันผลรับ 504 500 - - (500) (500) 4 - 
กาํไรจากอตัราแลกเปลี่ยนสุทธิ 22 5 17 211 - - 39 216 
รายไดอ้ื่น 8,801 6,276 251 178 (709) (591) 8,343 5,863 
รวมรายได้ 194,695 159,226 17,245 13,582 (14,124) (10,918) 197,816 161,890 
         

ตน้ทุนขายสินคา้และตน้ทุนการใหบ้ริการ 138,033 115,066 12,750 9,941 (10,692) (8,145) 140,091 116,862 
ค่าใชจ้่ายในการขาย 36,306 27,238 1,366 952 (1,411) (1,029) 36,261 27,161 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 7,336 6,691 1,292 1,186 (1,515) (1,311) 7,113 6,566 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 363 306 - - - - 363 306 
ตน้ทุนทางการเงิน - - 6 8 (6) (8) - - 
รวมค่าใช้จ่าย 182,038 149,301 15,414 12,087 (13,624) (10,493) 183,828 150,895 
         
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 12,657 9,925 1,831 1,495 (500) (425) 13,988 10,995 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ (2,675) (2,651) (256) (331) - - (2,931) (2,982) 
กาํไรสําหรับปี 9,982 7,274 1,575 1,164 (500) (425) 11,057 8,013 
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ฐานะการเงินจําแนกตามส่วนงานธุรกจิ 
 

 ธุรกิจร้านสะดวกซื้อ  ธุรกิจอื่นๆ   ตดัรายการระหวา่งกนั  รวม 
 2555  2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554 

 (ล้านบาท) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 19,368  10,804  3,717  3,398  -  -  23,085  14,202 
เงินลงทุนชัว่คราว 8,327  5,437  3,644  4,456  -  -  11,971  9,893 
ลูกหนี้การคา้ 101  171  5,904  2,749  (5,464)  (2,443)  541  477 
ลูกหนี้อื่น 1,683  646  1,707  1,372  (2,042)  (1,518)  1,348  500 
สินคา้คงเหลือ 8,286  7,901  881  756  (19)  (15)  9,148  8,642 
เงินลงทุนระยะยาวอื่น 2,191  1,741  -  -  -  -  2,191  1,741 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 13,711  11,743  4,407  3,297  (24)  (46)  18,094  14,994 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 583  450  396  299  54  72  1,033  821 
สิทธิการเช่า 325  311  -  -  -  -  325  311 
สินทรัพยอ์ื่น 11,005  10,698  1,160  1,027  (8,103)  (7,965)  4,062  3,760 
รวมสินทรัพย์ 65,580  49,902  21,816  17,354  (15,598)  (11,915)  71,798  55,341 
                
เจา้หนี้การคา้ 25,740  20,005  7,419  4,705  (579)  (317)  32,580  24,393 
เจา้หนี้อื่น 7,991  4,385  747  387  (6,963)  (3,656)  1,775  1,116 
เงินประกนัคา้งจ่าย 2,716  2,283  430  454  (313)  (332)  2,833  2,405 
หนี้สินอื่น 6,230  4,688  1,942  1,474  (548)  (434)  7,624  5,728 
รวมหนีส้ิน 42,677  31,361  10,538  7,020  (8,403)  (4,739)  44,812  33,642 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
 

 67

 

 ธุรกิจร้านสะดวกซื้อ  ธุรกิจอื่นๆ   ตดัรายการระหวา่งกนั  รวม 
 2555  2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554 

 (ล้านบาท) 
รายจ่ายฝ่ายทุน 5,426  3,484  1,806  672  (180)  (158)  7,052  3,998 
ค่าเสื่อมราคา 2,806  2,761  539  521  (172)  (159)  3,173  3,123 
ค่าตดัจาํหน่าย - สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  71  58  50  49  (13)  (9)  108  98 
ค่าตดัจาํหน่าย - สิทธิการเช่า   87  81  -  -  -  -  87  81 
(กาํไร) ขาดทุนจากการขายและ                
   ตดัจาํหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 154  36  (3)  -  -  -  151  36 

 
          ผลการดําเนินงานและฐานะการเงินจําแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ 

 
 ประเทศไทย  อื่นๆ  รวม 
 2555  2554  2555  2554  2555  2554 
                                                           (ล้านบาท) 
รายไดจ้ากการขายสินคา้และการใหบ้ริการใหก้บัลูกคา้ภายนอก 188,702 155,360 - - 188,702 155,360 
สินทรัพยจ์าํแนกตามส่วนงาน 67,255 50,761 4,543 4,580 71,798 55,341 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  18,085 14,991 9 3 18,094 14,994 
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22 รายได้อืน่ 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2555  2554  2555  2554 
 (ล้านบาท) 

รายไดค่้าส่งเสริมการขาย 4,526 2,399 4,526 2,399 
รายไดค่้าสิทธิและรายไดอ่ื้นท่ีเก่ียวขอ้ง     
   จากการใหสิ้ทธิ 1,049 898 1,049 898 
อ่ืนๆ 2,768 2,566 3,226 2,979 
รวม 8,343 5,863 8,801 6,276 

 
23 ค่าใช้จ่ายในการขาย 

 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2555  2554  2555  2554 
 (ล้านบาท) 

ค่าบริหารงานร้านสะดวกซ้ือ 10,004 7,395 10,004 7,395 
ค่าใชจ่้ายพนกังาน 7,173 5,292 6,851 5,069 
ค่าโฆษณาและค่าส่งเสริมการขาย 4,706 2,666 4,781 2,659 
ค่าสาธารณูปโภค 3,821 3,061 3,801 3,048 
ค่าเช่า 3,359 3,003 3,350 2,996 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 2,273 2,192 2,417 2,328 
อ่ืนๆ  4,925 3,552 5,102 3,743 
รวม 36,261 27,161 36,306 27,238 
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24 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2555  2554  2555  2554 
 (ล้านบาท) 

ค่าใชจ่้ายพนกังาน 4,274 4,131 4,120 3,939 
ค่าเช่า 746 492 738 484 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 385 441 310 357 
ค่าสาธารณูปโภค 189 169 152 136 
อ่ืนๆ  1,519 1,333 2,016 1,775 
รวม 7,113 6,566 7,336 6,691 

 
25 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2555  2554  2555  2554 
 (ล้านบาท) 
เงินเดือน ค่าแรงและโบนสั 14,167 11,173 11,294 8,943 
ค่าสวสัดิการพนกังาน 529 580 306 381 
จ่ายสมทบเขา้กองทุนประกนัสงัคม 246 276 201 225 
จ่ายสมทบเขา้กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ  106 87 87 70 
ค่าฝึกอบรม 35 29 614 523 
อ่ืนๆ 123 119 29 23 
รวม 15,206 12,264 12,531 10,165 
 
บริษทัและบริษทัยอ่ยในประเทศไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพพนกังานประเภทจ่ายสมทบ โดยบริษทัและ
บริษทัยอ่ย รวมทั้งพนกังานตอ้งนาํเงินเขา้กองทุนฯ เป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 2 ของเงินเดือนพนกังาน  เงินสมทบ    
ท่ีบริษทัและบริษทัย่อยจ่ายเขา้กองทุนฯ ไดบ้นัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเม่ือเกิดรายการ  กองทุนสาํรอง
เล้ียงชีพน้ีไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุนสํารองเล้ียงชีพพนักงานตามขอ้กาํหนดของกระทรวงการคลงั และบริหาร
กองทุนฯ โดยผูจ้ดัการกองทุนรับอนุญาตแห่งหน่ึง 
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26 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 
 

งบกาํไรขาดทุนน้ีไดร้วมการวเิคราะห์ค่าใชจ่้ายตามหนา้ท่ี สาํหรับค่าใชจ่้ายตามลกัษณะท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ 2555  2554  2555  2554 
  (ล้านบาท) 

การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูป      
   และงานระหว่างทาํ  (538) (1,984) (447) (1,842) 
ซ้ือสินคา้สาํเร็จรูป  127,854 108,745 134,954   114,038 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป  4,635 3,836 - - 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชนต์อบแทน      
   พนกังาน 25 15,206 12,264 12,531 10,165 
ค่าเส่ือมราคา 12 3,173 3,123 2,806 2,761 
ค่าตดัจาํหน่าย - สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  108 98 71 58 
ค่าตดัจาํหน่าย - สิทธิการเช่า  87 81 87 81 
ค่าเช่า  4,227 3,681 4,170 3,540 
ค่าสาธารณูปโภค  4,320 3,482 4,021 3,246 
ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย  4,713 2,698 4,781 2,659 
ค่าบริหารงานร้านสะดวกซ้ือ  10,004 7,395 10,004 7,395 
อ่ืนๆ   10,038 7,476 9,060 7,200 
รวมต้นทุนขายสินค้าและ      
   ต้นทุนการให้บริการ        
   ค่าใช้จ่ายในการขาย       
   ค่าใช้จ่ายในการบริหาร      
   และค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั  183,827 150,895 182,038 149,301 

 

27 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2555  2554 2555  2554 
 (ล้านบาท) 

ภาษีเงินได้ของปีปัจจบุัน        
สาํหรับปีปัจจุบนั 2,931 2,981 2,675 2,652 
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ภาษีเงินไดท่ี้ปรากฏในงบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2555 และ 2554 มีจาํนวนเงินตํ่ากวา่จาํนวนเงินภาษีท่ีคาํนวณจากกาํไรสาํหรับแต่ละปีตามอตัราภาษีเงินไดท่ี้กาํหนด 
สาเหตุหลกัเน่ืองมาจากความแตกต่างระหวา่งการรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทางบญัชีกบัรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทางภาษี
บางรายการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเร่ืองเก่ียวกบัรายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษีและรายจ่ายทางภาษีท่ีมีสิทธิหักไดเ้พ่ิมข้ึน
ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีประกาศโดยกรมสรรพากร 
 
การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 
 
พระราชกฤษฎีกาตามความในประมวลรัษฎากรวา่ดว้ยการลดอตัราและยกเวน้รัษฎากร ฉบบัท่ี 530 พ.ศ. 2554 ลงวนัท่ี 
21 ธนัวาคม 2554 ใหล้ดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิเป็นระยะเวลาสามรอบระยะเวลาบญัชีไดแ้ก่  
ปี 2555 2556 และ 2557 จากอตัราร้อยละ 30 เหลืออตัราร้อยละ 23 สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชี 2555 ท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2555 และร้อยละ 20 ของกาํไรสุทธิสาํหรับสองรอบระยะเวลาบญัชีถดัมา (2556 และ 2557)  
ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2556 และ 2557 ตามลาํดบั  
 
ทั้งน้ีเป็นท่ีเช่ือไดว้า่รัฐบาลจะดาํเนินการแกไ้ขกฎหมายเพ่ือใหอ้ตัราภาษีไม่สูงไปกวา่ร้อยละ 20 สาํหรับรอบระยะเวลา
บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2558 เป็นตน้ไป ทั้งน้ีเพ่ือใหเ้ป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 11 ตุลาคม 
2554 ในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 
 

28 สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 
 
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนไดอ้นุมติัให้บริษทัย่อยในประเทศแห่งหน่ึงไดรั้บสิทธิประโยชน์หลายประการ   
ในฐานะผูไ้ด้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 สําหรับกิจการผลิต    
อาหารพร้อมรับประทาน หรืออาหารก่ึงพร้อมรับประทาน กิจการผลิตเบเกอร่ีและกิจการห้องเยน็ ซ่ึงสรุป
สาระสาํคญัไดดังัน้ี 
 
(ก) ได้รับยกเวน้การเสียภาษีอากรขาเข้าท่ีต้องจ่ายชาํระสําหรับเคร่ืองจกัรท่ีได้รับอนุมติัจากคณะกรรมการ   

ส่งเสริมการลงทุน  
  
(ข) ได้รับยกเวน้การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิท่ีได้จากการประกอบกิจกรรมท่ีได้รับการ   

ส่งเสริมการลงทุนตามระยะเวลาและเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุน 
 
(ค) ได้รับยกเวน้การเสียภาษีอากรขาเข้าท่ีต้องจ่ายชาํระสําหรับวตัถุดิบ และวสัดุจาํเป็นท่ีตอ้งใช้ในการผลิต     

เพ่ือการส่งออก เป็นระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนัท่ีนาํเขา้คร้ังแรก  
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(ง) ได้รับยกเว้นการเสียภาษีอากรขาเข้า ท่ีต้องจ่ายชําระสําหรับสินค้าท่ีนําเข้ามาเพ่ือส่งกลับออกไป                     
เป็นระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนัท่ีนาํเขา้คร้ังแรก  

 
(จ) ได้รับยกเวน้ไม่ต้องนําเงินปันผลจากกิจกรรมท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุนซ่ึงได้รับยกเวน้ภาษีเงินได ้       

นิติบุคคลไปรวมคํานวณเป็นรายได้เพ่ือเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตลอดระยะเวลาท่ีบริษัทได้รับการ      
ส่งเสริมการลงทุน และ 

 
(ฉ) ไดรั้บอนุญาตให้หักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างส่ิงอาํนวยความสะดวกในอตัราร้อยละ 25 ของ       

เงินลงทุน นอกเหนือจากการหกัค่าเส่ือมราคาตามปกติ 
 
รายได้จากการขายสินค้าท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุนของบริษทัย่อยดังกล่าวสําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2555 และ 2554 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม 
 2555  2554 
 (ล้านบาท) 
ขายต่างประเทศ 60  31 
ขายในประเทศ 4,400  3,517 
รวม 4,460  3,548 
 
ในฐานะท่ีเป็นบริษทัท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุน บริษทัย่อยดังกล่าวต้องปฏิบติัตามเง่ือนไขและข้อกาํหนด    
ต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นแต่ละบตัรส่งเสริมการลงทุน 

 

29 กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
 

เน่ืองจากบริษทัมีการประกาศจ่ายหุ้นปันผลในระหว่างปี 2555 (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 30) บริษทัได้
ปรับปรุงจาํนวนหุ้นถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักเพื่อใช้ในการคาํนวณกาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2554 จาก 4,493,148,024 หุน้ เป็น 8,983,101,348 หุ้น ซ่ึงปรับปรุงดว้ยหุ้นปันผลท่ีออกให้แก่ผูถื้อหุน้เดิม
ในอตัรา 1 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ปันผล โดยถือเสมือนวา่หุน้ปันผลดงักล่าวเกิดข้ึนตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 เป็นผลให้
กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานของงบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 เปล่ียนจาก 1.78 บาท ต่อหุน้ เป็น 
0.89 บาท ต่อหุ้น และกาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานของงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554  
เปล่ียนจาก 1.62 บาท ต่อหุน้ เป็น 0.81 บาท ต่อหุน้ ทั้งน้ีเพ่ือสะทอ้นถึงการเปล่ียนแปลงจาํนวนหุน้สามญัทั้งหมด 
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กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 คาํนวณจากกาํไรสาํหรับปีท่ีเป็น
ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทั และจาํนวนหุ้นสามญัท่ีออกจาํหน่ายแล้วในระหว่างปีตามวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนัก           
ซ่ึงแสดงการคาํนวณไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 2555  2554  2555  2554 
 (ล้านบาท/ล้านหุ้น) 
กาํไรสําหรับปีท่ีเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท  11,023  8,008  9,982  7,274 

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

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 1.23  0.89  1.11  0.81 
       

30 เงินปันผล 
          

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีของบริษทัเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2554 ผูถื้อหุ้นของบริษทัไดอ้นุมติัการจดัสรร
กาํไรท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัสาํหรับปี 2553 เป็นเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 1.40 บาท สาํหรับผูถื้อหุน้สามญั
จาํนวน 4,493,148,024 หุน้ เป็นจาํนวนเงินรวม 6,290 ลา้นบาท เงินปันผลประจาํปี 2553 ท่ีประกาศจ่ายในอตัราหุน้ละ 
1.40 บาท น้ีไดร้วมเงินปันผลระหวา่งกาลสาํหรับปี 2553 ในอตัราหุน้ละ 0.40 บาท (จาํนวนเงินรวม 1,797 ลา้นบาท) 
ซ่ึงประกาศโดยคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2553 บริษทัไดจ่้ายเงินปันผลงวดสุดทา้ยในอตัรา
หุน้ละ 1 บาท (จาํนวนเงินรวม 4,493 ลา้นบาท) ใหก้บัผูถื้อหุน้ของบริษทัแลว้เม่ือวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2554 

           

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีของบริษทัเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2555 ผูถื้อหุ้นของบริษทัไดอ้นุมติัการจดัสรร
กาํไรท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัสาํหรับปี 2554 เป็นเงินสดปันผลในอตัราหุน้ละ 1.25 บาท สาํหรับผูถื้อหุ้น
สามญั จาํนวน 4,493,148,024 หุน้ เป็นจาํนวนเงินรวม 5,617 ลา้นบาท และอนุมติัการจ่ายหุน้ปันผลในอตัรา 1 หุน้เดิม
ต่อ 1 หุน้ปันผล สาํหรับหุน้สามญัจาํนวน 4,493,148,024 หุน้ รวมเป็นหุ้นปันผลทั้งส้ิน 4,493,148,024 หุน้ มูลค่าท่ี 
ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เป็นจาํนวนเงิน 4,493 ลา้นบาท (อตัราการจ่ายเงินปันผล 1 บาทต่อ 1 หุน้) หุน้ปันผลและเงินสด
ปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหก้บัผูถื้อหุน้ของบริษทัแลว้เม่ือวนัท่ี 18 และ 21 พฤษภาคม 2555 ตามลาํดบั 

    

31 เคร่ืองมอืทางการเงิน 
    

นโยบายการจัดการความเส่ียงทางด้านการเงิน 
    

ในการดําเนินธุรกิจตามปกติ กลุ่มบริษัทมีความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ียในตลาดและอัตรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษทัไม่ใช้
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์เพ่ือการเก็งกาํไรหรือการคา้ 
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การจดัการความเส่ียงเป็นส่วนท่ีสําคญัของธุรกิจของกลุ่มบริษทั  กลุ่มบริษทัมีระบบในการควบคุมให้มีความ   
สมดุลของระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้โดยพิจารณาระหว่างตน้ทุนท่ีเกิดจากความเส่ียงและตน้ทุนของการจดัการ
ความเส่ียง ผูบ้ริหารไดมี้การควบคุมกระบวนการการจดัการความเส่ียงของกลุ่มบริษทัอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือใหม้ัน่ใจว่า 
มีความสมดุลระหวา่งความเส่ียงและการควบคุมความเส่ียง 

  

 การบริหารจัดการทุน 
 

วตัถุประสงค์ในการบริหารจดัการส่วนทุนของบริษทัคือ เพ่ือดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินงานอย่าง  
ต่อเน่ือง เพ่ือสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นของบริษทัและเป็นประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน  ผูบ้ริหารไดมี้การ
กาํหนดกลยทุธ์ต่างๆ เพ่ือสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของบริษทัใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน และมีผลประกอบการและ
ฐานะการเงินท่ีดีและแข็งแกร่งยิ่งข้ึน รวมทั้งการกาํหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลและการบริหารเงินทุนเพ่ือการ
ดาํรงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนและตน้ทุนทางการเงินของทุนท่ีเหมาะสม 
 

ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ย 
 

ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียหมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอนาคตของอตัราดอกเบ้ียในตลาด    
ซ่ึงมีผลกระทบต่อการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั ซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัสินทรัพยท์างการ
เงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีมีดอกเบ้ีย  ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียน้ีไดถู้กบริหารอยา่งต่อเน่ืองโดยมีวตัถุประสงค์
หลกัในการลดผลกระทบต่อดอกเบ้ียจ่ายสุทธิ  ซ่ึงอาจถูกกระทบอย่างมีสาระสําคญัจากการเปล่ียนแปลงไปใน      
ทางลบของอตัราดอกเบ้ีย กลุ่มบริษทัไดจ้ดัการความเส่ียงดงักล่าวโดยพิจารณาสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสิน
ทางการเงินทั้งอตัราดอกเบ้ียคงท่ีและอตัราดอกเบ้ียลอยตวัตามความเหมาะสมของสภาพตลาด 

 

อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 และระยะเวลาท่ีถึงกาํหนด
รับชาํระมีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม 
 อตัราดอกเบ้ีย  ภายหลงั 1 ปี   
 ท่ีแทจ้ริง ภายใน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี ภายหลงั 5 ปี รวม 
 (ร้อยละ) (ล้านบาท) 
ปี 2555          
หมุนเวียน          
- เงินฝากสถาบนัการเงิน          
       ประเภทประจาํ 1.51 - 3.80  10,391  -  -  10,391 
- หลกัทรัพยท่ี์เป็นตราสารหน้ี 3.00 - 3.30  1,380  -  -  1,380 
- กองทุนท่ีบริหารโดย          
       สถาบนัการเงิน 3.50  200  -  -  200 
รวม   11,971  -  -  11,971 
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 งบการเงนิรวม 
 อตัราดอกเบ้ีย  ภายหลงั 1 ปี   
 ท่ีแทจ้ริง ภายใน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี ภายหลงั 5 ปี รวม 
 (ร้อยละ) (ล้านบาท) 
ไม่หมุนเวยีน          
- หลกัทรัพยท่ี์เป็นตราสารหน้ี 2.60 - 5.90  -  2,091  100  2,191 
รวม   -  2,091  100  2,191 

 

ปี 2554          
หมุนเวียน          
- เงินฝากสถาบนัการเงิน          
       ประเภทประจาํ 0.60 - 4.35  6,273  -  -  6,273 
- หลกัทรัพยท่ี์เป็นตราสารหน้ี 2.10 - 4.25  3,620  -  -  3,620 
รวม   9,893  -  -  9,893 
          
ไม่หมุนเวยีน          
- หลกัทรัพยท่ี์เป็นตราสารหน้ี  2.60 - 5.90  -  1,741  -  1,741 
รวม   -  1,741  -  1,741 

 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 อตัราดอกเบ้ีย  ภายหลงั 1 ปี   
 ท่ีแทจ้ริง ภายใน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี ภายหลงั 5 ปี รวม 
 (ร้อยละ)  (ล้านบาท) 
ปี 2555          
หมุนเวียน          
- เงินฝากสถาบนัการเงิน          
       ประเภทประจาํ 1.51 - 3.80  7,327  -  -  7,327 
- หลกัทรัพยท่ี์เป็นตราสารหน้ี 3.30  800  -  -  800 
- กองทุนท่ีบริหารโดย          
       สถาบนัการเงิน 3.50  200  -  -  200 
รวม   8,327  -  -  8,327 
          
ไม่หมุนเวยีน          
- หลกัทรัพยท่ี์เป็นตราสารหน้ี 2.60 - 5.90  -  2,091  100  2,191 
- เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่          
        บริษทัยอ่ย 3.50  -  360  -  360 
รวม   -  2,451  100  2,551 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 อตัราดอกเบ้ีย  ภายหลงั 1 ปี    
 ท่ีแทจ้ริง ภายใน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี ภายหลงั 5 ปี  รวม 
 (ร้อยละ)  (ล้านบาท) 
ปี 2554          
หมุนเวียน          
- เงินฝากสถาบนัการเงิน          
       ประเภทประจาํ 2.65 - 4.35  2,337  -  -  2,337 
- หลกัทรัพยท่ี์เป็นตราสารหน้ี 2.10 - 4.25  3,100  -  -  3,100 
รวม   5,437  -  -  5,437 
          
ไม่หมุนเวยีน          
- หลกัทรัพยท่ี์เป็นตราสารหน้ี 2.60 - 5.90  -  1,741  -  1,741 
- เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่          
        บริษทัยอ่ย 3.50  -  290  -  290 
รวม   -  2,031  -  2,031 
 
อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของเงินประกนัท่ีตอ้งจ่ายคืนให้กบัผูรั้บสิทธิ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554                  
และระยะเวลาท่ีถึงกาํหนดชาํระมีดงัน้ี  
 

 งบการเงนิรวม 
 อตัราดอกเบ้ีย  ภายหลงั 1 ปี   
 ท่ีแทจ้ริง ภายใน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี ภายหลงั 5 ปี รวม 
 (ร้อยละ) (ล้านบาท) 
ปี 2555          
ไม่หมุนเวยีน          
- เงินประกนัท่ีตอ้งจ่ายคืน          
        ใหก้บัผูรั้บสิทธิ 2.50 - 2.75  -  106  2,263  2,369 
รวม   -  106  2,263  2,369 
 

         

ปี 2554          
ไม่หมุนเวยีน          
- เงินประกนัท่ีตอ้งจ่ายคืน          
        ใหก้บัผูรั้บสิทธิ 1.37 - 2.50  -  115  1,986  2,101 
รวม   -  115  1,986  2,101 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 อตัราดอกเบ้ีย   ภายหลงั 1 ปี   
 ท่ีแทจ้ริง  ภายใน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี ภายหลงั 5 ปี รวม 
 (ร้อยละ)  (ล้านบาท) 
ปี 2555          
ไม่หมุนเวยีน          
- เงินประกนัท่ีตอ้งจ่ายคืน          
        ใหก้บัผูรั้บสิทธิ 2.50 - 2.75  -  -  2,263  2,263 
รวม   -  -  2,263  2,263 
          

ปี 2554          
ไม่หมุนเวยีน          
- เงินประกนัท่ีตอ้งจ่ายคืน          
        ใหก้บัผูรั้บสิทธิ 1.37 - 2.50  -  -  1,986  1,986 
รวม   -  -  1,986  1,986 
 

ความเส่ียงจากเงินตราต่างประเทศ 
 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงเกิดจากการซ้ือสินคา้และการขายสินคา้ท่ีเป็น
เงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ซ่ึงรายการดงักล่าวจะมีอายไุม่เกิน
หน่ึงปี เพ่ือป้องกนัความเส่ียงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ สญัญาซ้ือขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหนา้ท่ีกลุ่มบริษทัไดท้าํไว ้ณ วนัท่ีในรายงานเป็นรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายการซ้ือสินคา้และการ
ขายสินคา้ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศในงวดถดัไป 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศอนัเป็นผล   
มาจากการมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศดงัน้ี 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 สกลุเงินต่างประเทศ 2555  2554  2555  2554 
  (ล้านบาท) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด         
เงินตราต่างประเทศ เรนมินบิ จีน 792  484  -  - 
 ดอลลาร์สหรัฐ    533  135  -  - 
 ดอลลาร์ฮ่องกง 1  1  -  - 
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  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 สกลุเงินต่างประเทศ 2555  2554  2555  2554 
  (ล้านบาท) 
เงินลงทุนอืน่         
เงินตราต่างประเทศ เรนมินบิ จีน 3,064  3,936  -  - 
 ดอลลาร์สหรัฐ    1,027  1,037  1,027  1,037 
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ ดอลลาร์สหรัฐ    1,027  1,037  1,027  1,037 
         

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่         
เงินตราต่างประเทศ ดอลลาร์สหรัฐ    3  -  -  - 
 ดอลลาร์ฮ่องกง 1  -  -  - 
 ฟรังก ์สวิส -  2  -  - 
 ดอลลาร์ออสเตรเลีย -  2  -  - 
 ยโูร -  1  -  - 
 เรนมินบิ จีน    -  1  -  - 
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ ฟรังก ์สวิส -  2  -  - 
 ดอลลาร์ออสเตรเลีย -  2  -  - 
 ยโูร -  1  -  - 
         

สินทรัพย์หมุนเวยีนอืน่         
เงินตราต่างประเทศ เรนมินบิ จีน 59  20  -  - 
สญัญาซ้ือเงินตราต่างประเทศ เยน -  53  -  - 
 ดอลลาร์สหรัฐ    -  23  -  - 
 ยโูร -  12  -  - 
สญัญาขายเงินตราต่างประเทศ ปอนดส์เตอร์ลิง -  40  -  - 
 ดอลลาร์ออสเตรเลีย -  6  -  - 
 ดอลลาร์สหรัฐ    -  4  -  - 
 ยโูร -  4  -  - 
         

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่         
เงินตราต่างประเทศ เยน 50  3  -  - 
 ยโูร  23  11  -  - 
 ดอลลาร์สหรัฐ    21  11  -  - 
 อ่ืนๆ  -  1  -  - 
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  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 สกลุเงินต่างประเทศ 2555  2554  2555  2554 
  (ล้านบาท) 
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ ยโูร 19  30  -  - 
 ดอลลาร์สหรัฐ    9  12  -  - 
 เยน 8  14  -  - 
         
หนีสิ้นหมุนเวยีนอืน่         
เงินตราต่างประเทศ เรนมินบิ จีน 2  1  -  - 
สญัญาซ้ือเงินตราต่างประเทศ เยน 252  -  -  - 
 ดอลลาร์สหรัฐ    60  -  -  - 
 ยโูร 32  -  -  - 
สญัญาขายเงินตราต่างประเทศ ปอนดส์เตอร์ลิง 10  -  -  - 
 ดอลลาร์สหรัฐ    4  -  -  - 
 ฟรังก ์สวิส 4  -  -  - 
 ยโูร 2  -  -  - 
 
ความเส่ียงทางด้านสินเช่ือ 
 
ความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือหมายถึง ความเส่ียงท่ีลูกคา้หรือคู่สัญญาไม่สามารถชาํระหน้ีแก่กลุ่มบริษทัตามเง่ือนไข             
ท่ีตกลงไวเ้ม่ือครบกาํหนด 
 
ผูบ้ริหารได้กําหนดนโยบายทางด้านสินเช่ือเพ่ือควบคุมความเส่ียงทางด้านสินเช่ือดังกล่าวโดยสมํ่ าเสมอ              
โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกคา้ทุกรายท่ีขอวงเงินสินเช่ือในระดบัหน่ึงๆ ณ วนัที่รายงานไม่พบว่า         
มีความเส่ียงจากสินเช่ือท่ีเป็นสาระสาํคญั  ความเส่ียงสูงสุดทางดา้นสินเช่ือแสดงไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรัพย์
ทางการเงินแต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน  อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีฐานลูกคา้เป็นจาํนวนมาก 
ผูบ้ริหารไม่ไดค้าดวา่จะเกิดผลเสียหายท่ีมีสาระสาํคญัจากการเกบ็หน้ีไม่ได ้
 
ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 
 
กลุ่มบริษัทควบคุมความเส่ียงด้านสภาพคล่องและรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด                    
ซ่ึงผูบ้ริหารพิจารณาวา่เพียงพอต่อการใชใ้นการดาํเนินงาน และเพียงพอต่อการลดผลกระทบของความผนัผวนของ
กระแสเงินสด 
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การกาํหนดมูลค่ายุติธรรม 
 
นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยของกลุ่มบริษทักาํหนดให้มีการกาํหนดมูลค่ายุติธรรมทั้งสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมหมายถึง จาํนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพย ์
หรือชาํระหน้ีสิน โดยทั้งสองฝ่ายมีความรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนกนั และสามารถต่อรองกนัได้อย่างเป็น
อิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั วตัถุประสงคข์องการวดัมูลค่าและ/หรือการเปิดเผยมูลค่ายติุธรรม
ถูกกาํหนดโดยวิธีต่อไปน้ี ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัสมมติฐานในการกาํหนดมูลค่ายุติธรรมถูกเปิดเผยในหมายเหตุท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้นๆ 
 
มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินไดแ้ก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีและเจา้หน้ีการคา้ ลูกหน้ี
และเจา้หน้ีอ่ืน และเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน กลุ่มบริษทัประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน
ดงักล่าวเท่ากับมูลค่าท่ีปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน เน่ืองจากสินทรัพยท์างการเงินเหล่าน้ีจะครบกาํหนด        
ในระยะเวลาอนัสั้น 
 
มูลค่ายุติธรรมของเงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันและเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
มีจาํนวนใกลเ้คียงกบัราคาตามบญัชี เน่ืองจากใชอ้ตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาด 
 
มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ามีจาํนวนใกล้เคียงกับจาํนวนท่ีคาดว่าจะสามารถ          
ซ้ือขายไดใ้นตลาดแลกเปล่ียนเงินตราปัจจุบนั 
 

32 ข้อมูลงบกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เตมิ 
 
  รายละเอียดท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีซ้ือมาในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 มีดงัน้ี 

 
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ 2555  2554  2555  2554 
  (ล้านบาท) 
เพ่ิมข้ึนในระหวา่งปี 12 9,158  5,459  7,343  4,762 
หกั    - เจา้หน้ี          (384)  60  (190)  25 
หกั    - โอนจากสินทรัพยร์ะหวา่ง         
             การก่อสร้างและติดตั้ง  (2,427)  (1,598)  (2,122)  (1,421) 
ซ้ือมาและจ่ายชําระเป็นเงินสด  6,347  3,921  5,031  3,366 
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33 ภาระผูกพนัท่ีมกีบับุคคลหรือกจิการที่ไม่เกีย่วข้องกนั 

 
ภาระผกูพนัสําหรับรายจ่ายฝ่ายทุน 
 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2555  2554  2555  2554 
 (ล้านบาท) 
สญัญาท่ียงัไม่ไดรั้บรู้ (ตน้ทุนงานก่อสร้าง        
   โรงงานแห่งใหม่และตน้ทุนการติดตั้ง        
   เคร่ืองจกัรและตน้ทุนการพฒันาระบบ        
   คอมพิวเตอร์) 778  31  -  - 

 
ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าดําเนินงานที่ไม่สามารถยกเลิกได้ 

 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2555  2554  2555  2554 
 (ล้านบาท) 

ภายในระยะเวลาหน่ึงปี 4,248  3,424  4,194  3,399 
ภายหลงัจากหน่ึงปี แต่ไม่เกินหา้ปี 7,151  5,436  7,084  5,391 
ภายหลงัจากหา้ปี 2  2  -  - 
รวม  11,401  8,862  11,278  8,790 
 
กลุ่มบริษทัมีสญัญาเช่าหลายฉบบั ซ่ึงครอบคลุมการเช่าท่ีดิน อาคาร ยานพาหนะ และสินทรัพยอ่ื์นๆ เป็นเวลา 1 ปี ถึง    
15 ปี ซ่ึงจะส้ินสุดในระหวา่งปี 2556 ถึงปี 2563 
 
ภาระผกูพนัอ่ืนๆ 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2555  2554  2555  2554 
 (ล้านบาท) 

เลตเตอร์ออฟเครดิตท่ียงัไม่ไดใ้ชส้าํหรับ        
   ซ้ือสินคา้และวสัดุส้ินเปลือง 80  61  -  -  
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 หนังสือคํา้ประกนั 
  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัย่อยในประเทศแห่งหน่ึง (บริษทั ไทยสมาร์ทคาร์ด จาํกดั) มีภาระผกูพนัภายใต้
หนงัสือคํ้าประกนัจากการท่ีสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึงออกหนงัสือคํ้าประกนับริษทัยอ่ยดงักล่าวให้กบัคู่คา้
รายหน่ึง เป็นจาํนวนเงิน 0.3 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (2554 : 0.3 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา) 
 
สัญญาที่สําคัญ 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 กลุ่มบริษทัมีสญัญาท่ีสาํคญัดงัน้ี 
 
(ก) บริษทัไดท้าํสัญญา Area license ฉบบัหน่ึง กบั 7-Eleven, Inc. ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศ

สหรัฐอเมริกา เพ่ือไดม้าซ่ึงสิทธิในการใชร้ะบบและเคร่ืองหมายการคา้ของ 7-Eleven, Inc. ในการดาํเนิน 
ธุรกิจร้านสะดวกซ้ือ หรือให้สิทธิแก่ผูค้า้ปลีกรายอ่ืนในการดาํเนินธุรกิจดงักล่าวในประเทศไทย บริษทัยงั
ไดรั้บการบริการต่างๆ  เก่ียวกบัการฝึกอบรมและความช่วยเหลือทางเทคนิคจาก 7-Eleven, Inc. และเพ่ือ      
เป็นการตอบแทนสิทธิและการบริการต่างๆ ท่ีได้รับดงักล่าว บริษทัมีภาระผูกพนัท่ีตอ้งจ่ายค่าลิขสิทธ์ิให ้      
กบั 7-Eleven, Inc. ซ่ึงคาํนวณจากอตัราร้อยละของยอดขายรวมของร้านสะดวกซ้ือ 7-Eleven ในประเทศไทย   

 
(ข) บริษทัมีสัญญาจา้งดาํเนินการบริหารธุรกิจหลายฉบับกับบริษทัในประเทศบางแห่ง เพ่ือให้สิทธิในการ   

ดําเนินธุรกิจร้านสะดวกซ้ือ 7-Eleven ภายใตเ้งื่อนไขของสัญญา  บริษัทมีภาระผูกพนัท่ีต้องจ่าย                         
ค่าบริหารธุรกิจให้กบัผูรั้บสิทธิเหล่านั้น ซ่ึงคาํนวณจากอตัราร้อยละของกาํไรขั้นตน้จากการดาํเนินธุรกิจ                         
ร้านสะดวกซ้ือดงักล่าว โดยท่ีบริษทัมีสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแรกเขา้ และค่าลิขสิทธ์ิจากการให้สิทธิใน
การดาํเนินธุรกิจร้านสะดวกซ้ือ 7-Eleven  ดงักล่าว และผูรั้บสิทธิไม่สามารถเรียกคืนค่าธรรมเนียม แรกเขา้ 
และค่าลิขสิทธ์ิดังกล่าวไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้ งส้ิน  ค่าธรรมเนียมแรกเข้าน้ีได้รวมเงินประกันการปฏิบัติ                    
ตามสัญญาของผูรั้บสิทธิและค่าความเสียหาย  และ/หรือ หน้ีสินอ่ืนๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนเนื่องจากการบริหาร                     
ธุรกิจของผูรั้บสิทธิ ในการน้ี บริษทัจะจ่ายดอกเบ้ียสาํหรับเงินประกนัน้ีโดยคิดดอกเบ้ียในอตัราเงินฝากประจาํ
ของสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึง และจะคืนเงินประกนัดงักล่าวใหก้บัผูรั้บสิทธิเม่ือส้ินสุดสญัญา 

 
(ค) บริษทัมีสัญญาให้สิทธิในอาณาเขตหลายฉบบั เพ่ือให้สิทธิในการประกอบธุรกิจร้านสะดวกซ้ือ 7-Eleven   

และให้สิทธิแก่ผูค้า้ปลีกรายอ่ืนในการดาํเนินธุรกิจดงักล่าว ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาดงักล่าว บริษทัจะ      
ให้ความช่วยเหลือทางดา้นเทคนิคและบริการท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ กบัผูรั้บสิทธิในอาณาเขต ในการน้ี บริษทัจะ
ได้รับค่าลิขสิทธ์ิในอตัราร้อยละของยอดขายรวมของร้านสะดวกซ้ือ 7-Eleven ในอาณาเขตท่ีได้รับสิทธิ 
ดาํเนินธุรกิจ 
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(ง) บริษทัย่อยในประเทศแห่งหน่ึง (บริษทั เคาน์เตอร์เซอร์วิส จาํกดั) มีสัญญาบริการหลายฉบบักบับุคคลและ
บริษทัในประเทศบางแห่ง  ภายใตข้อ้ตกลงของสัญญา คู่สัญญาจะดาํเนินการเป็นตวัแทนรับชาํระเงิน              
ค่าสินคา้และค่าบริการจากลูกคา้ตามรายการท่ีระบุไวใ้นสัญญา ซ่ึงบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่าย
ค่าบริการตามจาํนวนเงินท่ีระบุไวใ้นสญัญา สญัญาเหล่าน้ีมีอายุระหวา่ง 1 ปี ถึง 5 ปี โดยมีระยะเวลาเร่ิมตน้ 
และส้ินสุดแตกต่างกนัจนถึงเดือนมิถุนายน 2559  ทั้งน้ีหากคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่มีความประสงคท่ี์จะ     
ต่ออายุสัญญา คู่สญัญาฝ่ายนั้นจะตอ้งทาํหนงัสือแจง้ยกเลิกสญัญาล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรให้แก่อีกฝ่าย
หน่ึงทราบเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั ก่อนวนัส้ินสุดสญัญา 

 
(จ) บริษทัยอ่ยในประเทศแห่งหน่ึง  (บริษทั  เคาน์เตอร์เซอร์วิส จาํกดั)  มีสญัญาบริการหลายฉบบักบัหน่วยงาน

ราชการและรัฐวิสาหกิจบางแห่ง   (เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าโทรศพัท)์  และบริษทัในประเทศบางแห่ง      
(เช่น ค่าเช่าซ้ือ ค่าเบ้ียประกนัชีวิต) ภายใตข้อ้ตกลงของสญัญา บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งดาํเนินการ     
เป็นตวัแทนรับชาํระเงินค่าสินคา้และค่าบริการจากผูบ้ริโภคในนามของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและ  
บริษทัในประเทศดงักล่าว และนาํส่งเงินไปยงัหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและบริษทัในประเทศเหล่านั้น   
ทั้งน้ีบริษทัย่อยสามารถเรียกเก็บค่าบริการจากผูบ้ริโภคหรือบริษทัในประเทศเหล่านั้นตามจาํนวนเงินท่ีระบุ     
ไวใ้นสัญญา  สัญญาเหล่าน้ีมีอายุระหว่าง 1 ปี ถึง 5 ปี โดยมีระยะเวลาเร่ิมตน้และส้ินสุดแตกต่างกนัจนถึง    
เดือนกุมภาพนัธ์ 2559  ทั้งน้ีหากคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมีความประสงคท่ี์จะขอเลิกสญัญาน้ี คู่สญัญาฝ่ายนั้น
จะตอ้งทาํหนงัสือแจง้ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบล่วงหน้าไม่นอ้ยกว่าระยะเวลาตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นสัญญาก่อน    
วนัส้ินสุดสญัญา 

 
(ฉ)  บริษัทย่อยในประเทศแห่งหน่ึง (บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จํากัด)  มีสัญญาบริการหลายฉบับ                     

กับบริษัทในประเทศบางแห่ง  โดยคู่สัญญาจะดําเนินการติดตั้ งระบบงาน   และพัฒนาระบบงาน                         
ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญา บริษทัยอ่ยมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าบริการตามจาํนวน
เงินท่ีระบุไวใ้นสัญญา  สัญญาเหล่าน้ีมีอายุระหว่าง 61 วนั ถึง 12 เดือน โดยมีระยะเวลาเร่ิมตน้และส้ินสุด
สญัญาแตกต่างกนัจนถึงเดือนตุลาคม 2556 

 
(ช) บริษทัย่อยในประเทศแห่งหน่ึง (บริษทั รีเทลลิงค์ (ไทยแลนด์) จาํกดั) มีสัญญาบริหารจดัการงานซ่อมแซม   

และบาํรุงรักษาหลายฉบบักับบริษัทในประเทศบางแห่ง โดยคู่สัญญาจะดาํเนินการติดตั้ งและซ่อมแซม         
และบาํรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบสาธารณูปโภค เคร่ืองใช้ไฟฟ้า          
และอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใชใ้นการดาํเนินงานในร้านคา้ปลีก  ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญา บริษทัย่อยมีภาระผกูพนั     
ท่ีจะตอ้งจ่ายค่าบริการให้กบับริษทัในประเทศดงักล่าวในจาํนวนเงินตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา  สัญญาเหล่าน้ีมี
กาํหนดระยะเวลา 1 ปี และจะต่ออายุออกไปอีกคราวละ 1 ปี   ทั้งน้ีหากคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่มีความ    
ประสงค์ท่ีจะต่ออายุสัญญา คู่สัญญาฝ่ายนั้นตอ้งทาํหนงัสือแจง้ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบล่วงหน้าไม่นอ้ยกว่า    
30 วนั ก่อนวนัส้ินสุดสญัญา 
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34 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 

บริษัท รีเทลลิงค์ (ไทยแลนด์) จํากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยในประเทศแห่งหน่ึงได้เปล่ียนแปลงช่ือบริษัทจาก        
“บริษทั รีเทลลิงค์ (ไทยแลนด์) จาํกดั” เป็น “บริษทั ซีพี รีเทลลิงค์ จาํกดั” โดยบริษทัย่อยดงักล่าวไดด้าํเนินการ      
จดทะเบียนเปล่ียนแปลงช่ือบริษทักบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 2 มกราคม 2556 

 

35 มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงนิท่ียงัไม่ได้ใช้     
 

กลุ่มบริษทัยงัไม่ไดใ้ชม้าตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ดงัต่อไปน้ี 
ณ วนัท่ีรายงาน เน่ืองจากยงัไม่มีการบงัคบัใช ้  มาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและ
ปรับปรุงใหม่ดังต่อไปน้ีกาํหนดให้ถือปฏิบติักับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี            
1 มกราคม ในปีดงัต่อไปน้ี  
 

มาตรฐานการบญัชี/  ปีท่ีมีผล 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง บงัคบัใช ้

   

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 ภาษีเงินได ้ 2556 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 20  การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการ  
     เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 2556 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน  
     เงินตราต่างประเทศ 2556 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8 ส่วนงานดาํเนินงาน 2556 

 

ผูบ้ริหารคาดว่าจะนาํมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ตามประกาศสภาวิชาชีพบญัชี   
มาใชแ้ละถือปฏิบติั โดยผูบ้ริหารพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใชม้าตรฐานการบญัชีและมาตรฐาน  
การรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ดังกล่าวต่องบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการ ซ่ึงมี
ผลกระทบท่ีมีสาระสาํคญัต่องบการเงินในงวดท่ีถือปฏิบติั มาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวมีดงัต่อไปน้ี 
 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 - ภาษีเงินได้ 
  

การเปล่ียนแปลงหลกัการของมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12  ระบุใหกิ้จการตอ้งบนัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดั
บญัชี และหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีในงบการเงิน  สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีคือ จาํนวน
ภาษีเงินไดท่ี้กิจการไดรั้บ หรือตอ้งจ่ายในอนาคตตามลาํดบั ซ่ึงเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างมูลค่าทางบญัชี
ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะทางการเงินกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้น และขาดทุน
ทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ ปัจจุบนักลุ่มบริษทัไม่ไดบ้นัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีในงบการเงิน 
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กลุ่มบริษทัจะถือปฏิบติัมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556  
เป็นตน้ไป ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงจะปรับปรุงยอ้นหลงัในงบการเงิน และปรากฏในงบแสดงฐานะทาง
การเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ผูบ้ริหารประมาณผลกระทบต่องบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2555 และ 2554 ดงัน้ี 
 
   งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   2555  2554  2555  2554 

   (ล้านบาท) 
งบแสดงฐานะทางการเงิน         
ประมาณการเปล่ียนแปลงจากการปรับงบการเงิน      
   ยอ้นหลงัเน่ืองมาจากการนาํมาตรฐานบญัชี      
   ฉบบัท่ี 12 – ภาษีเงินไดม้าถือปฏิบติั:      
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพ่ิมข้ึน   369 295 269  236 
กาํไรสะสมเพิ่มข้ึน  (357) (290) (269) (236) 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมเพ่ิมข้ึน  (12) (5) - - 

 

 
ไม่ปรากฎผลกระทบต่องบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับปี 2556 และในงวดต่อมาภายหลงั 
 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 - เร่ือง การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความ    
   ช่วยเหลือจากรัฐบาล 
 
ผูบ้ริหารเช่ือว่าการนาํมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 20 มาถือปฏิบติัสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 
มกราคม 2556 จะไม่มีผลกระทบท่ีมีสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 
 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) - ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
 
การเปล่ียนแปลงหลกัการของมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 เพ่ือเสนอแนวคิดของสกลุเงินต่างๆท่ีใชใ้นการรายงาน 
ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีพิจารณาวา่เป็นสกลุเงินในสภาวะแวดลอ้มทางเศรษฐกิจท่ีกิจการนั้นประกอบกิจการ มาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 21 กาํหนดใหกิ้จการระบุสกลุเงินท่ีใชร้ายงานและแปลงค่ารายการท่ีเป็นสกลุต่างประเทศใหเ้ป็นสกลุเงินท่ี
ใชใ้นการดาํเนินงานและรายงานผลกระทบจากการแปลงค่าดงักล่าวตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 ซ่ึงมาตรฐานการ
บญัชี ฉบบัท่ี 21 ไดใ้หค้าํนิยามสาํหรับเงินตราต่างประเทศ คือ เงินตราสกลุอ่ืนนอกเหนือจากสกลุเงินท่ีใชใ้นการ
ดาํเนินงานของกิจการ 
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ผูบ้ริหารกาํหนดสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทัเป็นสกุลเงินบาท ดงันั้นการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการ
บญัชีฉบบัท่ี 21 สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556 จะไม่ไดรั้บผลกระทบท่ีมีสาระสาํคญั
ต่อสินทรัพย ์หน้ีสิน และ กาํไรสะสมของกลุ่มบริษทั 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 เร่ือง ส่วนงานดําเนินงาน 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8 นาํเสนอหลกัการท่ีเปล่ียนไปจากเดิม โดยมีหลกัการเปิดเผยส่วนงาน
ดาํเนินงานจากขอ้มูลภายในท่ีนาํเสนอใหผู้มี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงาน การเปล่ียนนโยบายการบญัชี
ดงักล่าวกระทบเพียงการเปิดเผยขอ้มลูเท่านั้นไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 

 

36 การจัดประเภทรายการใหม่     
 

รายการบญัชีบางรายการในงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 ได้มีการจดัประเภทรายการใหม่
เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการแสดงรายการในงบการเงินปี 2555 ดงัน้ี 

 

 2554 
 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 ก่อนจดั

ประเภท 
ใหม่ 

 
 
 

 
จดัประเภท

ใหม่ 

 
 
 

หลงัจดั
ประเภท
ใหม่ 

 
 
 

ก่อนจดั
ประเภท
ใหม่ 

 
 
 

 
จดัประเภท

ใหม่ 

 
 
 

หลงัจดั
ประเภท
ใหม่ 

 (ล้านบาท) 
งบแสดงฐานะการเงิน       
เจา้หน้ีอ่ืน -  1,116  1,116  -  4,385  4,385 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 4,945  (1,116)  3,829  7,486  (4,385)  3,101 
   -    -   
          
งบกาํไรขาดทุน          
ค่าใชจ่้ายในการขาย 27,134  27  27,161 - -  - 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 6,593  (27)  6,566 - -  - 
   -    -   
 

การจดัประเภทรายการใหม่น้ีเน่ืองจากผูบ้ริหารเห็นวา่มีความเหมาะสมกบัธุรกิจของกลุ่มบริษทัมากกวา่ 
 

 


