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บริษทั ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
 

งบการเงินระหวา่งกาล 
สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 

และ 
รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
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รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ  คณะกรรมการบริษัท ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) 
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2558              
งบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะ
กิจการสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม 
และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ 
สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ (ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล) 
ของบริษทั ซีพี ออลล์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท ซีพี ออลล์ จาํกัด (มหาชน) ตามลาํดับ  
ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนําเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐาน 
การบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทานรหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดย
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ”  การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชวิ้ธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดั 
กว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมด      
ซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
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ข้อสรุป 
 
ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 
เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
 
(นายเจริญ ผูส้มัฤทธ์ิเลิศ) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 4068 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จาํกดั 
กรุงเทพมหานคร 
10 สิงหาคม 2558 
 



บริษทั ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวียน 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 15,566,091 32,204,375 10,308,444 24,864,030 
เงินลงทุนชัว่คราว 1,332,000 1,232,027 - -
ลูกหน้ีการคา้ 4, 5 704,185 910,176 94,186 122,047 
ลูกหน้ีอ่ืน 4 1,962,077 1,807,624 1,915,298 2,008,534 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 4 - - 170,000 -
สินคา้คงเหลือ 4 21,415,054 22,167,148 10,302,798 10,242,335 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 4 5,924,726 6,362,798 3,660,674 4,215,346 
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 46,904,133 64,684,148 26,451,400 41,452,292 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6 - - 202,237,832 202,237,832 
เงินลงทุนในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 24,000 24,000 24,000            24,000 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 412                 100,412          - 100,000          
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 333,200          333,200          - -
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 4, 7 83,709,633 80,201,061 20,982,468 20,035,595 
ค่าความนิยม 126,072,806 126,072,806 - -
สิทธิการเช่า 3,142,526 2,650,672 403,342 395,299 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 4 49,860,232 49,665,431 821,725 709,706 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 669,317 662,236 287,736 280,789 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 4 2,004,737 2,016,079 2,156,071 1,948,094 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 265,816,863 261,725,897 226,913,174 225,731,315 

รวมสินทรัพย์ 312,720,996 326,410,045 253,364,574 267,183,607 

งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 8 16,735,857  14,726,390  10,000,000     11,000,000 
เจา้หน้ีการคา้ 4 52,710,419  59,311,726  28,898,434     31,215,969 
เจา้หน้ีอ่ืน 4 2,975,799       3,518,817  6,873,550       8,156,611 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน
   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 63,698            60,800  - -
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 8 - 4,914,000  - 4,914,000 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 1,100,092       793,054  386,279          1,439 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 8,277,962       8,690,014  5,504,309       5,574,027 
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 81,863,827 92,014,801 51,662,572 60,862,046 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

หุน้กู ้ 8 173,000,000  140,000,000  173,000,000   140,000,000 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 8 2,000,000  38,301,131  - 36,301,131 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 446,422  477,979  - -
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 1,851,272 1,709,914  1,000,396       926,628 
เงินประกนัคา้งจ่าย 3,456,017 3,270,769  3,337,602       3,153,744 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 15,266,704 15,304,181  - -
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 272,468 273,430  - -
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 196,292,883 199,337,404 177,337,998 180,381,503 
รวมหนีสิ้น 278,156,710 291,352,205 229,000,570 241,243,549 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
4



บริษทั ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

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

    ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 8,983,101 8,983,101 8,983,101 8,983,101
ส่วนเกินมูลค่าหุน้
    ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 1,684,317 1,684,317 1,684,317 1,684,317
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้

      ทุนสาํรองตามกฎหมาย 900,000 900,000 900,000 900,000
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 19,893,558 20,532,100 12,796,586 14,372,640
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (1,195,763) (1,317,312) - -
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 30,265,213 30,782,206 24,364,004 25,940,058

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 4,299,073 4,275,634 - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 34,564,286 35,057,840 24,364,004 25,940,058 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 312,720,996 326,410,045 253,364,574 267,183,607 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
5



บริษทั ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกาํไรขาดทุน (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

รายได้ 4
รายไดจ้ากการขายสินคา้และการใหบ้ริการ 97,292,252 88,945,118 58,129,180 52,959,570 
ดอกเบ้ียรับ 50,558 61,318 26,155 58,002 
เงินปันผลรับ 31 26 1,971,807 1,489,360 
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ -                  1,262          -                  -                  
รายไดอ่ื้น 3,333,320 3,126,178 3,378,723 3,168,493 
รวมรายได้ 100,676,161 92,133,902 63,505,865 57,675,425 

ค่าใช้จ่าย 4
ตน้ทุนขายสินคา้และตน้ทุนการใหบ้ริการ 76,134,726 70,030,538 41,845,114 38,197,741 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 15,481,647 14,133,158 13,178,109 12,142,869 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 2,972,431 2,752,164 2,446,603 2,357,503 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ 36,122        -                  420             6,588          
ตน้ทุนทางการเงิน 2,166,959   2,397,968   2,108,969   2,369,539   
รวมค่าใช้จ่าย 96,791,885 89,313,828 59,579,215 55,074,240 

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 3,884,276 2,820,074 3,926,650 2,601,185 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 10 715,648 542,107 327,314 179,469 
กําไรสําหรับงวด 3,168,628 2,277,967 3,599,336 2,421,716 

การแบ่งปันกําไร
   ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั 3,139,595 2,251,570 3,599,336 2,421,716 
   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 29,033 26,397 -                  -                  
กําไรสําหรับงวด 3,168,628 2,277,967 3,599,336 2,421,716 

กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 11 0.35 0.25 0.40 0.27 

วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2558 2557 2558 2557

กําไรสําหรับงวด 3,168,628   2,277,967   3,599,336   2,421,716   

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการท่ีอาจถูกจัดประเภทรายการใหม่
   เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุน
ผลต่างอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่า
   หน่วยงานต่างประเทศ 170,030      1,545          -                  -                  
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด 170,030      1,545          -                  -                  
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 3,338,658   2,279,512   3,599,336   2,421,716   

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม
   ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั 3,309,629   2,253,114   3,599,336   2,421,716   
   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 29,029        26,398        -                  -                  
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 3,338,658   2,279,512   3,599,336   2,421,716   

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกาํไรขาดทุน (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

รายได้ 4
รายไดจ้ากการขายสินคา้และการใหบ้ริการ 192,845,904 175,103,135 112,986,535 102,854,858 
ดอกเบ้ียรับ 115,424 128,936 60,040 108,665 
เงินปันผลรับ 62 52 2,346,806 2,079,358 
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ - 178,224        - 162,211        
รายไดอ่ื้น 6,495,477 6,049,454 6,562,567 6,148,945 
รวมรายได้ 199,456,867 181,459,801 121,955,948 111,354,037 

ค่าใช้จ่าย 4
ตน้ทุนขายสินคา้และตน้ทุนการใหบ้ริการ 151,259,610 138,182,354 81,533,101 74,436,756 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 29,634,934 26,490,759 25,070,171 22,701,158 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 5,904,603 6,824,579 4,758,468 5,901,599 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ 55,457          -                   1,020            -                   
ตน้ทุนทางการเงิน 4,430,121 3,743,629 4,316,841     3,685,490     
รวมค่าใช้จ่าย 191,284,725 175,241,321 115,679,601 106,725,003 

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 8,172,142 6,218,480 6,276,347 4,629,034 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 10 1,557,986 1,211,901 665,920 421,607 
กําไรสําหรับงวด 6,614,156 5,006,579 5,610,427 4,207,427 

การแบ่งปันกําไร
   ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั 6,547,939 4,950,563 5,610,427 4,207,427 
   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 66,217 56,016 - -                   
กําไรสําหรับงวด 6,614,156 5,006,579 5,610,427 4,207,427 

กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 11 0.73 0.55 0.62 0.47 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2558 2557 2558 2557

กําไรสําหรับงวด 6,614,156     5,006,579     5,610,427     4,207,427     

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการท่ีอาจถูกจัดประเภทรายการใหม่
   เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุน
ผลต่างอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่า
   หน่วยงานต่างประเทศ 121,549        (96,407)        - -
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด 121,549        (96,407)        -                   -                   
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 6,735,705     4,910,172     5,610,427     4,207,427     

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม
   ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั 6,669,488     4,854,142     5,610,427     4,207,427     
   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 66,217          56,030          -                   -                   
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 6,735,705     4,910,172     5,610,427     4,207,427     

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ผลต่างอตัรา ผลต่าง
แลกเปลี่ยน จากการไดม้า รวม ส่วนของ

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง กาํไรสะสม จากการแปลงค่า ซึ่งส่วนไดเ้สีย องคป์ระกอบ รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย
ที่ออกและ มูลค่า ตาม ยงัไม่ได้ หน่วยงาน ที่ไม่มีอาํนาจ อื่นของส่วน ผูถ้ือหุน้ ที่ไม่มีอาํนาจ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุน้สามญั กฎหมาย จดัสรร ต่างประเทศ ควบคุม ของผูถ้ือหุน้ ของบริษทั ควบคุม ผูถ้ือหุน้

สาํหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2558
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 8,983,101   1,684,317   900,000      20,532,100 (174,726)       (1,142,586)    (1,317,312)  30,782,206 4,275,634   35,057,840 

รายการกบัผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรง
   เข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   การจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น
      เงินปันผล 12 -                 -                 -                 (7,186,481)  -                    -                    -                  (7,186,481)  (42,778)      (7,229,259)  
รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรง
   เข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                 -                 -                 (7,186,481)  -                    -                    -                  (7,186,481)  (42,778)      (7,229,259)  

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
   กาํไร -                 -                 -                 6,547,939   -                    -                    -                  6,547,939   66,217        6,614,156   
   กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                 -                 -                 -                 121,549         -                    121,549       121,549      - 121,549      
รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                 -                 -                 6,547,939   121,549         -                    121,549       6,669,488   66,217        6,735,705   

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2558 8,983,101   1,684,317   900,000      19,893,558 (53,177)         (1,142,586)    (1,195,763)  30,265,213 4,299,073   34,564,286 

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้

รวมส่วนของ

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ผลต่างอตัรา ผลต่าง
แลกเปลี่ยน จากการไดม้า รวม ส่วนของ

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง กาํไรสะสม จากการแปลงค่า ซึ่งส่วนไดเ้สีย องคป์ระกอบ รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย
ที่ออกและ มูลค่า ตาม ยงัไม่ได้ หน่วยงาน ที่ไม่มีอาํนาจ อื่นของส่วน ผูถ้ือหุน้ ที่ไม่มีอาํนาจ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุน้สามญั กฎหมาย จดัสรร ต่างประเทศ ควบคุม ของผูถ้ือหุน้ ของบริษทั ควบคุม ผูถ้ือหุน้

สาํหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2557
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2557 8,983,101   1,684,317   900,000      18,463,123 (141,083)       (1,142,586)    (1,283,669)  28,746,872 4,223,267   32,970,139 

รายการกบัผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรง
   เข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   การจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น
      เงินปันผล 12 -                 -                 -                 (8,084,791)  -                    -                    -                  (8,084,791)  (30,557)      (8,115,348)  
รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรง
   เข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                 -                 -                 (8,084,791)  -                    -                    -                  (8,084,791)  (30,557)      (8,115,348)  

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
   กาํไร -                 -                 -                 4,950,563   -                    -                    -                  4,950,563   56,016        5,006,579   
   กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                 -                 -                 -                 (96,421)         -                    (96,421)       (96,421)      14               (96,407)      
รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                 -                 -                 4,950,563   (96,421)         -                    (96,421)       4,854,142   56,030        4,910,172   

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2557 8,983,101   1,684,317   900,000      15,328,895 (237,504)       (1,142,586)    (1,380,090)  25,516,223 4,248,740   29,764,963 

งบการเงินรวม 

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้

รวมส่วนของ

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกินมูลค่า ทุนสาํรอง กาํไรสะสม รวมส่วนของ
หมายเหตุ และชาํระแลว้ หุน้สามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2558 8,983,101              1,684,317           900,000              14,372,640        25,940,058       

รายการกบัผู้ถอืหุ้นทีบ่นัทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถอืหุ้น

   การจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

   เงินปันผล 12 - - - (7,186,481)        (7,186,481)        

รวมรายการกบัผู้ถอืหุ้นทีบ่นัทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถอืหุ้น -                            -                         -                         (7,186,481)        (7,186,481)        

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับงวด

   กาํไร - - - 5,610,427          5,610,427         
รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับงวด - - - 5,610,427          5,610,427         

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2558 8,983,101              1,684,317           900,000              12,796,586        24,364,004       

งบการเงินเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม

(พันบาท)

สาํหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกินมูลค่า ทุนสาํรอง กาํไรสะสม รวมส่วนของ
หมายเหตุ และชาํระแลว้ หุน้สามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถ้ือหุน้

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

รายการกบัผู้ถอืหุ้นทีบ่นัทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถอืหุ้น

   การจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

   เงินปันผล 12 - - - (8,084,791)        (8,084,791)        

รวมรายการกบัผู้ถอืหุ้นทีบ่นัทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถอืหุ้น -                            -                         -                         (8,084,791)        (8,084,791)        

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับงวด

   กาํไร - - - 4,207,427          4,207,427         
รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับงวด - - - 4,207,427          4,207,427         

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2557 8,983,101              1,684,317           900,000              9,902,378          21,469,796       

งบการเงินเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม

(พันบาท)

สาํหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษทั ซีพ ีออลล์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)           

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กาํไรสาํหรับงวด 6,614,156      5,006,579      5,610,427      4,207,427      
รายการปรับปรุง
ค่าเส่ือมราคา 3,186,022      2,731,270      2,006,771      1,806,271      
ค่าตดัจาํหน่ายสิทธิการเช่า 110,418         102,831         50,377           50,775           
ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 198,197         176,508         71,821           54,972           
ดอกเบ้ียรับ (115,424)       (128,936)        (60,040)         (108,665)        
เงินปันผลรับ (62)                (52)                 (2,346,806)    (2,079,358)     
ตน้ทุนทางการเงิน 4,430,121      3,743,629      4,316,841      3,685,490      
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 1,557,986      1,211,901      665,920         421,607         
สาํรองเงินชดเชยพนกังานเม่ือออกจากงาน 159,029         123,015         84,000           60,000           
กลบัรายการค่าเผื่อผลขาดทุนจากสินคา้
   ท่ีเคล่ือนไหวชา้ (84,480)         (12,523)          (39,032)         (53,891)          
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีดิน อาคาร

   จากการดอ้ยค่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์) 2,844             (10,595)          -                    -                     
กลบัรายการค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 5 (5,238)           (2,398)            -                    -                     

   ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (5,275)           (39,300)          -                    (61,608)          
ขาดทุนจากการขายและตดัจาํหน่ายท่ีดิน
   อาคารและอุปกรณ์ 22,025           14,589           14,478           20,086           
กาํไรจากการขายสิทธิการเช่า (1,788)           (4,017)            (1,788)           (4,017)            

16,068,531    12,912,501    10,372,969    7,999,089      

ลูกหน้ีการคา้ 211,638         68,602           27,861           (5,083)            
ลูกหน้ีอ่ืน (151,486)       279,863         93,001           365,881         

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และ
   หนีสิ้นดาํเนินงาน

   และอุปกรณ์ (กลบัรายการค่าเผื่อผลขาดทุน

วนัท่ี 30 มิถุนายน

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนายน

(พันบาท)

  
  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั ซีพ ีออลล์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ) (ไม่ได้ตรวจสอบ)           

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

สินคา้คงเหลือ 836,703         319,339         (21,431)         274,030         
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 405,045         (108,338)        585,772         221,206         
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 21,853           (500,664)        (207,977)       (68,836)          
เจา้หน้ีการคา้ (6,601,635)    (6,350,146)     (2,317,535)    (1,420,969)     
เจา้หน้ีอ่ืน (102,862)       (376,535)        (1,327,848)    (2,866,447)     
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (635,227)       (1,061,766)     (351,066)       (976,024)        
จ่ายภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน (15,396)         (49,771)          (10,232)         (9,754)            
เงินประกนัคา้งจ่าย 185,248         101,322         183,858         101,754         
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (13,506)         1,815             -                    -                     
เงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 10,208,906    5,236,222      7,027,372      3,614,847      
จ่ายภาษีเงินได้ (1,293,801)    (1,073,844)     (288,016)       (266,989)        
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 8,915,105      4,162,378      6,739,356      3,347,858      

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบ้ีย 115,904         129,251         62,571           110,184         
รับเงินปันผล 62                  52                  2,346,806      2,079,358      
ซ้ือเงินลงทุนชัว่คราว (1,644,000)    (1,280,000)     - -
ขายเงินลงทุนชัว่คราว 1,543,965      1,178,000      - -
เงินสดจ่ายสาํหรับเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6 -                    -                     - (30,000)          

100,000         -                     100,000         -                     
เงินสดจ่ายสาํหรับเงินใหกู้ย้มืระยะสั้น
   แก่บริษทัยอ่ย 4 -                    -                     (970,000)       -                     
รับชาํระคืนเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 4 -                    -                     800,000         -                     
เงินสดจ่ายสาํหรับเงินใหกู้ย้มืระยะยาว
   แก่บริษทัยอ่ย -                    -                     -                    (450,000)        
รับชาํระคืนเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย -                    -                     -                    150,000         
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 (7,083,183)    (6,615,625)     (2,838,437)    (3,521,524)     

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน

(พันบาท)

วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน
สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  
  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั ซีพ ีออลล์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ) (ไม่ได้ตรวจสอบ)           

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

ขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 35,752           65,564           27,904           46,867           
ซ้ือสิทธิการเช่า (605,029)       (525,197)        (61,508)         (60,776)          
ขายสิทธิการเช่า 5,951             5,482             5,951             5,482             
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน (361,122)       (196,364)        (204,051)       (72,027)          
ขายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 6,075             5,059             -                    5,059             
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (7,885,625)    (7,233,778)     (730,764)       (1,737,377)     

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายดอกเบ้ีย (4,221,642)    (3,309,403)     (4,162,686)    (3,281,966)     
จ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั (7,186,361)    (8,084,744)     (7,186,361)    (8,084,744)     

(42,778)         (30,557)          -                    -                     
จ่ายหน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน (53,137)         (31,843)          -                    -                     
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน
   เพิ่มข้ึน (ลดลง) 8 2,009,467      (127,958,820) (1,000,000)    (128,976,631) 
เงินสดรับจากการออกหุน้กู้ 8 33,000,000    40,000,000    33,000,000    40,000,000    
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจาก
   สถาบนัการเงิน 8 -                    93,346,925    -                    93,346,925    
ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 8 (41,215,131)  (614,250)        (41,215,131)  (614,250)        

(17,709,582)  (6,682,692)     (20,564,178)  (7,610,666)     

(16,680,102)  (9,754,092)     (14,555,586)  (6,000,185)     

32,204,375    24,632,253    24,864,030    15,642,314    
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนของยอดคงเหลือ
   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 41,818           (18,484)          -                    (924)               

15,566,091    14,859,677    10,308,444    9,641,205      

(พันบาท)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินงวด

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

   อาํนาจควบคุม
จ่ายเงินปันผลใหส่้วนไดเ้สียท่ีไม่มี

  
  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ซีพ ีออลล์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดอืนและหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุ  สารบัญ 
   
1  ขอ้มูลทัว่ไป 
2  เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 
3  การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 
4  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
5  ลูกหน้ีการคา้ 
6  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
7  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
8  หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
9  ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 
10  ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้
11  กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 
12  เงินปันผล 
13  ขอ้มูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม 
14  ภาระผกูพนัท่ีมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
15  หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 
16  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 
   
   
   
   
   
   
   



บริษัท ซีพ ีออลล์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดอืนและหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 

คณะกรรมการไดอ้นุมติัใหอ้อกงบการเงินระหวา่งกาลน้ีเม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2558 
 

1 ข้อมูลท่ัวไป 
 

บริษทั ซีพี ออลล์ จาํกดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย และท่ีอยู่จดทะเบียนตั้งอยู ่  
เลขท่ี 283 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ประเทศไทย  
 

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 14 ตุลาคม 2546 
 

บริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุดของบริษทัและบริษทัย่อย (รวมกนัเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) ในระหว่างงวดการเงินน้ีคือ 
บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย 
 

กลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัร้านสะดวกซ้ือ ธุรกิจคา้ส่งแบบชาํระเงินสดและบริการตนเอง ศูนยบ์ริการรับ
ชาํระเงินและบริการเสริมท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ 
 

บริษทัดาํเนินธุรกิจร้านสะดวกซ้ือภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “7-Eleven” และให้สิทธิแก่ผูค้า้ปลีกรายอ่ืนในการ    
ดาํเนินธุรกิจในอาณาเขตของประเทศไทย จาํนวนสาขาของร้านสะดวกซ้ือ 7-Eleven ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558         
มีจาํนวน 8,469 ร้าน (31 ธันวาคม 2557: 8,127 ร้าน) 
 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2558  2557 
 (จาํนวนร้าน) 
บริษทัเป็นเจา้ของและดาํเนินธุรกิจเอง 3,746  3,570 
บริษทัใหสิ้ทธิในการดาํเนินธุรกิจแก่ผูค้า้ปลีกรายอ่ืน    
   ภายใตเ้ง่ือนไขของสญัญาจา้งดาํเนินการบริหารธุรกิจ 4,073  3,916 
บริษทัใหสิ้ทธิในการดาํเนินธุรกิจแก่ผูค้า้ปลีกรายอ่ืน    
   ภายใตเ้ง่ือนไขของสญัญาใหสิ้ทธิในอาณาเขต 650  641 
รวม 8,469  8,127 
 
รายละเอียดบริษทัยอ่ยของบริษทั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 6 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดอืนและหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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2 เกณฑ์การจัดทํางบการเงินระหว่างกาล 
 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนในรูปแบบยอ่และตามมาตรฐานการบญัชีไทยฉบบัที่ 34 (ปรับปรุง 2557)      
เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล  รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพ
บญัชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพ่ือให้ข้อมูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557                 
งบการเงินระหวา่งกาลน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้กาํหนดสาํหรับงบการเงินประจาํปีแต่เนน้การให้
ขอ้มูลท่ีเก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ให้ซํ้ าซ้อนกับข้อมูลท่ีได้เคยนําเสนอรายงาน        
ไปแลว้ ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อยสาํหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
 

นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณท่ีใชใ้นงบการเงินระหวา่งกาลน้ีมีความสอดคลอ้งกบัการถือปฏิบติัในงบการเงิน
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 เวน้แต่กรณีท่ีกลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและ
ปรับปรุงใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2558 ทุกฉบบัมาถือปฏิบติั 
การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบติัดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระสาํคญัต่อนโยบายการบญัชี วิธีการคาํนวณ และผลการดาํเนินงานหรือฐานะการเงินของกลุ่มบริษทัหรือบริษทั 
ยกเวน้ท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 3 

 

(ข) สกลุเงินท่ีใช้ในการดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน 
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีได้จดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการดาํเนินงานของ     
บริษทั ขอ้มูลทางการเงินทั้ งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเพ่ือให้แสดงเป็นหลกั   
ลา้นบาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

 

(ค) การประมาณการและใช้ดุลยพนิิจ 
 

ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลน้ีให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใช้ดุลยพินิจ 
 การประมาณ และขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายการบญัชีและการรายงาน
จาํนวนเงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย  ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้
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ในการจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใชดุ้ลยพินิจอยา่งมีนยัสาํคญัในการถือปฏิบติัตามนโยบายการ
บญัชีของกลุ่มบริษทั และแหล่งขอ้มูลสาํคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการซ่ึงถือปฏิบติัเช่นเดียวกนัใน
การจดัทาํงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 การเปล่ียนแปลงส่วนใหญ่เกิดจากการถือปฏิบติัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2558 
 

การประมาณการ 
 

การวัดมลูค่าหนีสิ้นโครงการผลประโยชน์พนักงานท่ีกาํหนดไว้ 
 

การคาํนวณหน้ีสินโครงการผลประโยชน์พนักงานท่ีกาํหนดไวน้ั้นอ่อนไหวต่อสมมติฐานของอตัรามรณะ อตัรา
ดอกเบ้ียพนัธบตัรรัฐบาลระยะยาว อตัราการลาออกจากงาน และอตัราการข้ึนเงินเดือน  
 

3          การเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชี 
 

ก) ภาพรวม 
 

   ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2558 ผลจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่
ดงัท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 2 กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่ซ่ึงมีผลกระทบต่องบการเงินระหว่างกาลของกลุ่มบริษทัคือ มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 
19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน 
 
สําหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินอื่นที่ออกและปรับปรุงใหม่นอกเหนือจากที่ระบุไวข้า้งตน้นั้นไม่มี
ผลกระทบต่อนโยบายการบญัชี ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั รายละเอียดเกี่ยวกบัการ
เปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีของการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุงใหม่ไดร้วมอยู่
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 3 (ข) 

 
ข)  โครงการผลประโยชน์ที่กาํหนดไว้ 

 
จากมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2557) กลุ่มบริษทัเปล่ียนนโยบายการบญัชีเก่ียวกบัเกณฑ์การกาํหนด
รายไดห้รือค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวแ้ละการรับรู้กาํไรและขาดทุนจากการประมาณการตาม
หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
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มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี  19 (ปรับปรุง 2557) กําหนดให้รับรู้กําไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และยกเลิกการรับรู้ในกําไรหรือขาดทุนท่ีกลุ่มบริษัทถือ
ปฏิบติั  กลุ่มบริษทัไดเ้ปล่ียนนโยบายการบญัชีสาํหรับเร่ืองน้ีโดยการปรับปรุงงบการเงินยอ้นหลงั ซ่ึงไม่มีผลกระทบ
ต่องบการเงินระหวา่งกาลสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และงบการเงินเปรียบเทียบ  

 
4 บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 

 
เพ่ือวตัถุประสงค์ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาล บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันกับ     
กลุ่มบริษัท หากกลุ่มบริษทัมีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้ งทางตรงและทางอ้อมหรือมีอิทธิพลอย่างมี
สาระสาํคญัต่อบุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั หรือกลุ่มบริษทัอยู่
ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัหรืออยูภ่ายใตอิ้ทธิพลอย่างมีสาระสาํคญัเดียวกนักบับุคคลหรือกิจการนั้น การเก่ียวขอ้ง
กนัน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 
 
ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัยอ่ยไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 6 สาํหรับความสัมพนัธ์
กบัผูบ้ริหารสาํคญัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืนท่ีมีสาระสาํคญั มีดงัน้ี 
 

 
ช่ือกจิการหรือบุคคล 

ประเทศที่จัดตั้ง/
สัญชาต ิ

 
ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

   
บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั ไทย เป็นบริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุดของกลุ่มบริษทั และ 
     มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 1 ท่าน 
บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) ไทย มีบริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่  
     และมีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 2 ท่าน 
บริษทั ทรู มูฟ จาํกดั ไทย มีบริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่  
     และมีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 2 ท่าน 
บริษทั ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ไทย มีบริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่  
     และมีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 1 ท่าน 
บริษทั ซีพี-เมจิ จาํกดั ไทย มีบริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่  
     และมีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 1 ท่าน 
บริษทั ซี.พี. คอนซูเมอร์โพรดกัส์ จาํกดั ไทย มีบริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
     และมีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 1 ท่าน 
บริษทั ซี.พี. เมอร์แชนไดซ่ิง จาํกดั ไทย มีบริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่  
     และมีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 1 ท่าน 
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ช่ือกจิการหรือบุคคล 

ประเทศที่จัดตั้ง/
สัญชาต ิ

 
ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

   
บริษทั ทรู มนัน่ี จาํกดั ไทย มีบริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
     และมีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 1 ท่าน 
บริษทั ทรูไลฟ์สไตล ์รีเทล จาํกดั ไทย มีบริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
     และมีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 1 ท่าน 
บริษทั ทรู ยนิูเวอร์แซล คอนเวอร์เจน้ซ์ จาํกดั ไทย มีบริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
     และมีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 1 ท่าน 
บริษทั ทรู อินเทอร์เน็ต จาํกดั ไทย มีบริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
     และมีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 1 ท่าน 
บริษทั เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จาํกดั ไทย มีบริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
     และมีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 1 ท่าน 
บริษทั ฟรีวิลล ์โซลูชัน่ส์ จาํกดั ไทย มีบริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
     และมีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 1 ท่าน 
บริษทั อลิอนัซ์ ซี.พี. ประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) ไทย มีบริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
     และมีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 1 ท่าน 
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย มีบริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่  
   ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท   
บริษทั ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จาํกดั ไทย มีบริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
บริษทั ซี.พี. อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ ์จาํกดั ไทย มีบริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
บริษทั ทรู ดิสทริบิวชัน่ แอนด ์เซลส์ จาํกดั ไทย มีบริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่  
บริษทั บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จาํกดั ไทย มีบริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
บริษทั เรียล มูฟ จาํกดั ไทย มีบริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่  
บริษทั ซี.พี. ฟู้ ดสโตร์ จาํกดั ไทย มีกรรมการของบริษทั 1 ท่านเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
บริษทั ดี ซูพรีม จาํกดั ไทย มีกรรมการของบริษทั 1 ท่านเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
ผูบ้ริหารสาํคญั ไทย บุคคลท่ีมีอาํนาจและความรับผิดชอบในการวางแผน 
     สัง่การและควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มบริษทั 
     ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งน้ี รวมถึงกรรมการ  
     (ไม่วา่จะทาํหนา้ท่ีในระดบับริหารหรือไม่) ของ 
     กลุ่มบริษทั 
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นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี  
 

รายการ  นโยบายการกาํหนดราคา 
   

ขายสินคา้  ราคาท่ีกาํหนดข้ึนตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขปกติทางธุรกิจเปรียบเทียบ 
     กบัรายการขายสินคา้ใหก้บับริษทัอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการและ  ราคาตามสญัญาท่ีกาํหนดข้ึนตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขปกติทางธุรกิจ 
   รายไดอ่ื้นจากการดาํเนินงาน   
ดอกเบ้ียรับ  ตน้ทุนของแหล่งท่ีมาของเงินทุนบวกค่าใชจ่้ายในการบริหารเงินทุน 
เงินปันผลรับ  ตามสิทธิการไดรั้บเงินปันผล 
ซ้ือสินคา้และบริการ  ราคาท่ีกาํหนดข้ึนตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขปกติทางธุรกิจเปรียบเทียบ 
     กบัรายการซ้ือสินคา้และบริการจากบริษทัอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
ค่าเช่าและค่าบริการ  อตัราท่ีผูใ้หเ้ช่าและผูใ้หบ้ริการกาํหนด 
ค่าบริการดา้นเทคนิควิชาการ  ราคาตามสญัญาท่ีกาํหนดข้ึนตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขปกติทางธุรกิจ 
ค่าเบ้ียประกนั  อตัรามาตรฐานท่ีผูรั้บประกนักาํหนด 
ดอกเบ้ียจ่าย  อตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญา 
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  ราคาท่ีกาํหนดข้ึนตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขปกติทางธุรกิจเปรียบเทียบ 
     กบัรายการซ้ือจากบริษทัอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน  ราคาท่ีกาํหนดข้ึนตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขปกติทางธุรกิจเปรียบเทียบ 
     กบัรายการซ้ือจากบริษทัอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดอืนและหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับแต่ละงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2558 และ 2557 มีดงัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558  2557  2558  2557 
 (ล้านบาท) 
บริษัทใหญ่ในลําดับสูงสุด     
   ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 3 3  3 3 
      

บริษัทย่อย     
 รายไดจ้ากการขายสินคา้และการใหบ้ริการ - - 138 128 
 ดอกเบ้ียรับ - - 2 21 
   เงินปันผลรับ - - 1,972 1,489 
 รายไดอ่ื้น - - 277 295 
 ค่าใชจ่้ายในการขาย  - - 276 215 
 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร - - 474 425 
 ซ้ือสินคา้และบริการ - - 3,895 3,252 
   ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และ     
    สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน - - 366 390 
 ดอกเบ้ียจ่าย - - - 7 
     

บริษัทท่ีเกีย่วข้องกนั       
 รายไดจ้ากการขายสินคา้และการใหบ้ริการ 352 426  178  172 
 รายไดอ่ื้น 266 99 261 97 
 ค่าใชจ่้ายในการขาย  8 5 - - 
 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 100 98 66 71 
 ซ้ือสินคา้และบริการ 7,122 6,450 5,927 5,663 
   ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และ     
    สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 14 2 - - 
     

ผู้บริหารสําคญั     
   ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั      
      ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 179 176 128 127 
      เงินชดเชยพนกังานเม่ือออกจากงาน 8 7 3 5 
  รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั 187 183 131 132 

  



บริษัท ซีพ ีออลล์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดอืนและหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
สําหรับงวดหกดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2558  2557  2558  2557 
 (ล้านบาท) 
บริษัทใหญ่ในลําดับสูงสุด     
   ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 5 5  5 5 
      

บริษัทย่อย     
 รายไดจ้ากการขายสินคา้และการใหบ้ริการ - - 277 300 
 ดอกเบ้ียรับ - - 2 41 
   เงินปันผลรับ - - 2,347 2,079 
 รายไดอ่ื้น - - 546 539 
 ค่าใชจ่้ายในการขาย  - - 568 443 
 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร - - 908 780 
 ซ้ือสินคา้และบริการ - - 7,456 6,292 
   ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และ     
    สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน - - 858 840 
 ดอกเบ้ียจ่าย - - - 8 
     

บริษัทท่ีเกีย่วข้องกนั       
 รายไดจ้ากการขายสินคา้และการใหบ้ริการ 713 783  352  342 
 รายไดอ่ื้น 396 308 393 305 
 ค่าใชจ่้ายในการขาย  18 7 - - 
 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 210 201 147 151 
 ซ้ือสินคา้และบริการ 13,753 12,592 11,601 11,094 
   ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และ     
    สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 17 3 3 - 
     

ผู้บริหารสําคญั     
   ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั      
      ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 320 317 217 216 
      เงินชดเชยพนกังานเม่ือออกจากงาน 16 14 6 9 
  รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั 336 331 223 225 
 
 
 
 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดอืนและหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ยอดคงเหลือกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 มีดงัน้ี 
 
ลกูหน้ีการค้า 
 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2558  2557  2558  2557 
 (ล้านบาท) 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 105 130 -  - 
หัก  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (2) (2)  -  - 
สุทธิ 103  128  -  - 

 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 
 (ล้านบาท) 
หนีสู้ญและหนีส้งสัยจะสูญสําหรับ     
-  งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มถุินายน - - - - 

-  งวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน - - - - 

 
ลกูหน้ีอ่ืน 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2558  2557  2558  2557 
 (ล้านบาท) 
บริษทัยอ่ย - - 228  334 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 173 219 161  215 
รวม 173 219 389  549 
 
 

 

 
 

 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดอืนและหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 

 (ล้านบาท) 
หนีสู้ญและหนีส้งสัยจะสูญสําหรับ     
-  งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มถุินายน - - - - 

-  งวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน - - - - 

 
เงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่บริษัทย่อย 
 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2558  2557  2558  2557 
 (ล้านบาท) 
บริษทั ออลล ์คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั - - 170 - 
รวม - - 170 - 
 
รายการเคล่ือนไหวในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และ 2557 มีดงัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 
 (ล้านบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม - - - - 
เพ่ิมข้ึน - - 970 - 
ลดลง - - (800) - 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน - - 170 - 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  -  - 
 
ยอดคงเหลือของเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 เป็นเงินให้กูย้ืมประเภทไม่มี
หลกัประกนั และชาํระคืนเม่ือทวงถาม โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.75 ต่อปี 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดอืนและหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ค่าเช่าและค่าบริการจ่ายล่วงหน้า 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2558  2557  2558  2557 
 (ล้านบาท) 
สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน ์        
   ส่วนท่ีหมุนเวียน -  -  30  30 
   ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน -  -  209  224 
รวม -  -  239  254 
 
ในระหว่างปี 2551 บริษัทได้จ่ายชําระค่าเช่าและค่าบริการล่วงหน้าภายใต้เง่ือนไขของสัญญาเช่าและบริการ       
หลายฉบบัให้กบับริษทัยอ่ยในประเทศแห่งหน่ึง (สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์) สําหรับการใชพื้้นที่อาคาร     
เป็นท่ีประชุม Field consultant conference สถานท่ีจดังาน (Trade show) สถานท่ีจดัประชุมผูค้า้ปลีก และกิจกรรม
อ่ืนๆ เป็นระยะเวลา 15 ปี เป็นจาํนวนเงินรวม 450 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัตดัจาํหน่ายค่าเช่าและค่าบริการจ่ายล่วงหน้า
เป็นค่าใชจ่้ายตามอายขุองสญัญา (15 ปี)   
 
เจ้าหน้ีการค้า 
 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2558  2557  2558  2557 
 (ล้านบาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  1,166  1,115 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,108  5,561  3,156  4,431 
รวม 4,108  5,561  4,322  5,546 
 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดอืนและหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เจ้าหน้ีอ่ืน 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2558  2557  2558  2557 
 (ล้านบาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  5,946  6,956 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 97  51  19  18 
รวม 97  51  5,965  6,974 
 

ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าดําเนินงานที่ไม่สามารถยกเลิกได้ 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2558  2557  2558  2557 
 (ล้านบาท) 

ภายในระยะเวลาหน่ึงปี 125 112 107 107 
ภายหลงัจากหน่ึงปี แต่ไม่เกินหา้ปี 99 111 51 105 
รวม 224 223 158 212 
 
กลุ่มบริษทัมีสัญญาเช่าหลายฉบบั ซ่ึงครอบคลุมการเช่าอาคาร ยานพาหนะ และสินทรัพยอ่ื์นๆ เป็นระยะเวลา 3 ปี
ถึง 5 ปี ซ่ึงจะส้ินสุดในระหวา่งปี 2559 ถึงปี 2563 
 
สัญญาสําคญัท่ีทํากบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 กลุ่มบริษทัมีสญัญาท่ีสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัน้ี 
 

(ก) บริษทัมีสัญญาบริการฉบบัหน่ึงกบับริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุด     
ในการให้คาํปรึกษาแนะนาํทางดา้นวิชาการ การบริหาร และความช่วยเหลือดา้นเทคนิค และมีสิทธิท่ีจะใช้
เคร่ืองหมายการคา้และบริการต่างๆ จากบริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุด เป็นระยะเวลา  1 ปี ซ่ึงจะส้ินสุดในเดือน
ธนัวาคม 2558 โดยบริษทัตกลงท่ีจะจ่ายค่าบริการรายเดือนให้กบับริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุดเป็นจาํนวนเงิน
รวม 0.8 ลา้นบาท 

 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดอืนและหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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(ข) บริษัทมีสัญญาบริหารจัดการเงินฉบับหน่ึงกับบริษัท  เคาน์เตอร์เซอร์วิส จาํกัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยใน   
ประเทศแห่งหน่ึง ภายใต้เง่ือนไขของสัญญา บริษัทตกลงให้บริการบริหารจดัการเงินของบริษัทย่อย         
ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสญัญา  ในการน้ี บริษทัยอ่ยตกลงท่ีจะจ่ายค่าธรรมเนียมในการช่วยบริหารจดัการเงิน
ให้กบับริษทัตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญา และบริษทัตกลงท่ีจะจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนจากเงินดงักล่าว
ให้กบับริษทัย่อยในอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญา ทั้งน้ีหากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมีความประสงค์จะขอเลิก
สัญญาฉบบัน้ี คู่สัญญาฝ่ายนั้นจะตอ้งทาํหนังสือแจง้ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า   
60 วนั ก่อนวนัส้ินสุดสญัญา 

 

(ค) บริษัทมีสัญญาบริการหลายฉบับกับบริษัท  เคาน์เตอร์เซอร์วิส จํากัด  ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยในประเทศ              
แห่งหน่ึง ภายใตเ้งื่อนไขของสญัญา บริษทัตกลงให้บริการให้กบับริษทัในการจดัหาและติดตั้งระบบ
คอมพิวเตอร์เพื่อรองรับการใหบ้ริการรับชาํระเงินค่าสินคา้และค่าบริการ ในการน้ี บริษทัยอ่ยตกลงจ่าย
ค่าบริการรายเดือนให้กบับริษทัในจาํนวนเงินตามประเภทของการให้บริการตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นสัญญา       
ท่ีเก่ียวขอ้ง  

 
(ง) บริษทัมีสัญญาบริการฉบบัหน่ึงกบับริษทั เคาน์เตอร์เซอร์วิส จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยในประเทศแห่งหน่ึง 

ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญา บริษทัจะดาํเนินการเป็นตวัแทนการรับชาํระเงินค่าบริการตามรายการท่ีระบุไว ้      
ในสัญญา ในการน้ี บริษทัยอ่ยตกลงจะจ่ายค่าบริการให้กบับริษทัตามจาํนวนเงินท่ีระบุไวใ้นสัญญา ทั้งน้ีหาก
คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมีความประสงคท่ี์จะขอเลิกสญัญาฉบบัน้ี คู่สญัญาฝ่ายนั้นจะตอ้งทาํหนงัสือแจง้ให้
คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 60 วนั ก่อนวนัส้ินสุดสัญญา 

 
(จ) บริษทัมีสัญญาบริการบาํรุงรักษาฉบบัหน่ึงกบับริษทั ซีพี รีเทลลิงค์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยในประเทศแห่ง

หน่ึง  ภายใตเ้ง่ือนไขของสญัญา บริษทัยอ่ยตกลงจะใหบ้ริการบาํรุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์กบั
บริษทัเป็นระยะเวลา  3 ปี ซ่ึงจะส้ินสุดในเดือนธันวาคม 2560  ในการน้ี บริษทัตกลงจ่ายค่าบริการรายปี
ใหก้บับริษทัยอ่ยดงักล่าวในจาํนวนเงินตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา 

 
(ฉ) บริษัทมีสัญญาบริการศูนยค์อมพิวเตอร์ฉบับหน่ึงกับบริษทั ไทยสมาร์ทคาร์ด จาํกัด ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย         

ในประเทศแห่งหน่ึง  ภายใต้เง่ือนไขของสัญญา บริษทัตกลงจะให้บริการด้านสถานท่ีในการติดตั้ งศูนย์
คอมพิวเตอร์ และอาํนวยความสะดวกต่างๆ ให้กับบริษทัย่อย เป็นระยะเวลา 3 ปี ซ่ึงจะส้ินสุดในเดือน
กนัยายน 2560 ในการน้ี บริษทัยอ่ยตกลงจ่ายค่าบริการรายปีใหก้บับริษทัในจาํนวนเงินตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา 

 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดอืนและหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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(ช) บริษทัและบริษทัย่อยในประเทศบางแห่งมีสัญญาเช่าและบริการหลายฉบับกบักองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย ์ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง สําหรับการใชพ้ื้นท่ีอาคารเป็น
สาํนักงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย ในการน้ี บริษทัและบริษทัย่อยตกลงจ่ายค่าเช่าและค่าบริการรายเดือน 
เป็นจาํนวนเงิน 9.2 ลา้นบาท และไดว้างเงินประกนัไวก้บับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าว เป็นจาํนวนเงินรวม 
27.5 ลา้นบาท โดยบริษทัและบริษทัยอ่ยจะไดรั้บเงินประกนัคืนเม่ือมีการยกเลิกการเช่า สญัญาเหล่าน้ีมีอาย ุ3 
ปี โดยมีระยะเวลาส้ินสุดแตกต่างกนัจนถึงเดือนกุมภาพนัธ์ 2561 

 
(ซ) บริษัทและบริษัทย่อยในประเทศบางแห่งมีสัญญาบริการระบบงานสารสนเทศกับบริษัท  โกซอฟท ์       

(ประเทศไทย) จาํกดั (“ผูใ้ห้บริการ”) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยในประเทศแห่งหน่ึง ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญา         
ผูใ้หบ้ริการตกลงท่ีจะใหบ้ริการปรึกษา แนะนาํ พฒันา ออกแบบ ติดตั้ง บาํรุงรักษา และสนบัสนุนระบบงาน
สารสนเทศให้กบับริษทัและบริษทัย่อย เป็นเวลา 1 ปี ซ่ึงจะส้ินสุดสัญญาในเดือนธันวาคม 2558 ในการน้ี 
บริษทัและบริษทัย่อยตกลงจะจ่ายค่าบริการให้กบัผูใ้ห้บริการตามจาํนวนเงินท่ีระบุไวใ้นสัญญา ทั้งน้ีหาก
คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมีความประสงคท่ี์จะขอเลิกสญัญา คู่สญัญาฝ่ายนั้นจะตอ้งทาํหนงัสือแจง้ให้คู่สญัญา
อีกฝ่ายทราบล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 90 วนั ก่อนวนัส้ินสุดสญัญา 

 
(ฌ) บริษัทมีสัญญาบริการกบับริษทั สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยในประเทศแห่งหน่ึง 

ภายใตเ้ง่ือนไขของสญัญา บริษทัจะอนุญาตใหบ้ริษทัยอ่ยดงักล่าว 
   

(1) ใชสิ้ทธิในเคร่ืองหมายการคา้และบริการตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญา ในการน้ี บริษทัย่อยตกลงจะ
จ่ายค่าธรรมเนียมให้กบับริษทั ซ่ึงคาํนวณจากอตัราร้อยละของยอดขายของบริษทัย่อยดงักล่าว ตามท่ี
ระบุไวใ้นสญัญา สญัญาน้ีมีกาํหนดระยะเวลา 1 ปี และสามารถต่ออายอุอกไปไดอี้กคร้ังละ 1 ปี 
 

(2) ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญา ในการน้ี บริษทัย่อยตกลงจะจ่าย
ค่าธรรมเนียมให้กบับริษทัตามจาํนวนเงินท่ีระบุไวใ้นสัญญา สัญญาน้ีมีกาํหนดระยะเวลา 1 ปี และ
สามารถต่ออายอุอกไปไดอี้กคร้ังละ 1 ปี 

 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดอืนและหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 ลูกหนีก้ารค้า   
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 หมายเหตุ 2558  2557  2558  2557 
  (ล้านบาท) 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั    4 105  130  -  - 
 กิจการอ่ืน  621  807  94  122 
รวม  726  937  94  122 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  (22)  (27)  -  - 
สุทธิ  704  910  94  122 

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 
 (ล้านบาท) 
หนีสู้ญและหนีส้งสัยจะสูญ (กลบัรายการ        
   ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ) สําหรับ        

- งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 1 (2)  - - 

- งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน (5) (2)  - - 
 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดอืนและหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้แสดงไดด้งัน้ี 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 หมายเหตุ 2558  2557  2558  2557 
  (ล้านบาท) 
กจิการที่เกีย่วข้องกนั         
ภายในกาํหนดระยะเวลาการรับชาํระหน้ี 90  97  -  -  
เกินกาํหนดระยะเวลาการรับชาํระหน้ี        
   นอ้ยกวา่ 3 เดือน  15  31 - - 
   3 - 6 เดือน  -  1 - - 
   6 - 12 เดือน  -  1 - - 
รวม  105  130 - - 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  (2)  (2) - - 
สุทธิ 4 103  128 - - 
       
กจิการอืน่         
ภายในกาํหนดระยะเวลาการรับชาํระหน้ี  499  633 94 122 
เกินกาํหนดระยะเวลาการรับชาํระหน้ี       
   นอ้ยกวา่ 3 เดือน  100  125 - - 
   3 - 6  เดือน  8  21 - - 
   6 - 12 เดือน  4  5 - - 
   มากกวา่ 12  เดือน  10  23 - - 
รวม  621  807 94 122 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  (20)  (25) - - 
สุทธิ  601  782 94 122 
รวมท้ังส้ิน  704  910 94 122 
 
โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่ 7 วนั ถึง 90 วนั 

 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดอืนและหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

รายการเคล่ือนไหวในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และ 2557 มีดงัน้ี 
 
   งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   2558  2557  2558  2557 
   (ล้านบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม   - - 202,238 202,208 
เพ่ิมข้ึน   - - - 30 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน   - - 202,238 202,238 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  -  202,238 

 
รายละเอียดเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีเพ่ิมข้ึนในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และ 2557 มีดงัน้ี  
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 
 (ล้านบาท) 

บริษทั ทเวนต้ีโฟร์ ชอ้ปป้ิง จาํกดั -  - -  30 
รวม -  - -  30 

  



บริษัท ซีพ ีออลล์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดอืนและหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2558 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 และเงินปันผลรับสาํหรับแต่ละงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2558 และ 2557 มีดงันี้ 
 

      งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  ประเทศ สดัส่วน         เงินปันผลรับสาํหรับงวด 

ชื่อกิจการ ลกัษณะธุรกิจ ที่กิจการจดัตั้ง ความเป็นเจา้ของ  ทุนชาํระแลว้  ราคาทุน  หกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 
   30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  30 มิถุนายน 
   2558 2557  2558 2557  2558  2557  2558  2557 
   (ร้อยละ)  (ล้านบาท) 

บริษทัย่อยทางตรงในประเทศ                
บริษทั ศึกษาภิวฒัน ์จาํกดั กิจกรรมลงทุน ไทย 99.99 99.99  810 810  810  810  - - 
บริษทั ซีพีแรม จาํกดั  โรงงานอาหารแช่แขง็ ไทย 99.99 99.99  600 600  600  600  - - 
    และเบเกอรี่              
บริษทั เคานเ์ตอร์เซอร์วิส จาํกดั  รับชาํระเงินค่าสินคา้และบริการ ไทย 99.99 99.99  70 70  61  61  350 490 
    พาณิชยอ์ิเลก็ทรอนิกส์              
    จาํหน่ายบตัรและตัว๋              
    เชิงพาณิชยท์ุกประเภท              
    และนายหนา้ขายประกนั              
บริษทั ซีพี รีเทลลิงค ์จาํกดั  ผูจ้าํหน่ายอุปกรณ์สาํหรับ ไทย 99.99 99.99  20 20  20  20  - 40 
    ธุรกิจคา้ปลีกและพฒันา              
    โปรแกรม              
               
               



บริษัท ซีพ ีออลล์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดอืนและหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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      งบการเงนิเฉพาะกจิการ (ต่อ) 
  ประเทศ สดัส่วน         เงินปันผลรับสาํหรับงวด 

ชื่อกิจการ ลกัษณะธุรกิจ ที่กิจการจดัตั้ง ความเป็นเจา้ของ  ทุนชาํระแลว้  ราคาทุน  หกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 
   30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  30 มิถุนายน 
   2558 2557  2558 2557  2558  2557  2558  2557 
   (ร้อยละ)  (ล้านบาท) 

บริษทั โกซอฟท ์(ประเทศไทย) ใหบ้ริการออกแบบและ ไทย 99.99 99.99  20 20  20  20  - 40 
   จาํกดั    พฒันาระบบงานดา้น              
    สารสนเทศ               
บริษทั ออลล ์คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั กิจกรรมลงทุน ไทย 99.99 99.99  13 13  13  13  - - 
บริษทั ไดนามิค แมนเนจเมน้ท ์ ใหบ้ริการบริหารงานกิจการ ไทย 99.99 99.99  2 2  2  2  - - 
   จาํกดั    ขนส่งสินคา้และกระจาย              
    สินคา้              
บริษทั เอม็ เอ เอม็ ฮาร์ท จาํกดั ใหบ้ริการวางแผนกิจกรรม ไทย 99.99 99.99  1 1  1  1  - - 
    ทางการตลาด              
บริษทั ปัญญธารา จาํกดั ศนูยฝ์ึกอบรม ไทย 99.99 99.99  1 1  1 1  15 30 
บริษทั ออลล ์เทรนนิ่ง จาํกดั ศนูยฝ์ึกอบรม ไทย 99.99 99.99  1 1  1 1  10 70 
บริษทั โอเอชที จาํกดั กิจกรรมลงทุน ไทย 99.99 99.99  12 12  57,754 57,754  565 404 
บริษทั ทเวนตี้โฟร์ ชอ้ปปิ้ง จาํกดั ผูจ้าํหน่ายสินคา้แคตตาลอ็ก ไทย 99.99 99.99  30 30  30 30  - - 
    และพาณิชยอ์ิเลก็ทรอนิกส์             
บริษทั ไทยสมาร์ทคาร์ด จาํกดั ใหบ้ริการบตัรเงินสด ไทย 72.64 72.64  1,600 1,600  1,151 1,151  - - 
              



บริษัท ซีพ ีออลล์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดอืนและหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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      งบการเงนิเฉพาะกจิการ (ต่อ) 
  ประเทศ สดัส่วน         เงินปันผลรับสาํหรับงวด 

ชื่อกิจการ ลกัษณะธุรกิจ ที่กิจการจดัตั้ง ความเป็นเจา้ของ  ทุนชาํระแลว้  ราคาทุน  หกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 
   30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  30 มิถุนายน 
   2558 2557  2558 2557  2558  2557  2558  2557 
   (ร้อยละ)  (ล้านบาท) 

บริษทั สยามแมค็โคร โฮลดิ้ง กิจกรรมลงทุน ไทย 49.00 49.00  1,066 1,066  55,490 55,490  543 388 
   (ประเทศไทย) จาํกดั              
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั ธุรกิจคา้ส่งแบบชาํระเงินสด ไทย 42.87 42.87  2,400 2,400  82,427 82,427  864 617 
   (มหาชน)    และบริการตนเอง              
รวม         198,381  198,381  2,347 2,079 
               



บริษัท ซีพ ีออลล์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดอืนและหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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      งบการเงนิเฉพาะกจิการ (ต่อ) 
  ประเทศ สดัส่วน         เงินปันผลรับสาํหรับงวด 

ชื่อกิจการ ลกัษณะธุรกิจ ที่กิจการจดัตั้ง ความเป็นเจา้ของ  ทุนชาํระแลว้  ราคาทุน  หกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 
   30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  30 มิถุนายน 
   2558 2557  2558 2557  2558  2557  2558  2557 

   (ร้อยละ)  (ล้านดอลลาร์สหรัฐ)  (ล้านบาท) 
บริษทัย่อยทางตรงในต่างประเทศ               
Lotus Distribution Investment กิจกรรมลงทุน British Virgin 100.00 100.00  116 116  3,857  3,857  - - 
   Limited        Islands             
Albuera International Limited กิจกรรมลงทุน British Virgin 100.00 100.00  -* -*  -*  -*  - - 
        Islands             
รวม         3,857  3,857  - - 
รวมทั้งสิ้น         202,238  202,238  2,347 2,079 
               

  * ณ วันที่ 30 มิถนุายน 2558 Albuera International Limited มีทุนชาํระแล้วจาํนวน 1 ดอลลาร์สหรัฐ และบริษัทลงทุนในหุ้นดังกล่าวเป็นจาํนวน 1 ดอลลาร์สหรัฐ 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับงวดสามเดอืนและหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

cps012a151b-06t-1 Rev 7 39 

รายละเอียดบริษทัยอ่ยทางออ้มของบริษทั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 มีดงัน้ี  
 

ช่ือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ ประเทศท่ีกิจการจดัตั้ง สดัส่วนความเป็นเจา้ของ 
   30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
   2558 2557 

   (ร้อยละ) 
บริษัทย่อยทางอ้อมในประเทศ     
สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน ์ สถาบนัการศึกษา ไทย 99.99 99.99 
วิทยาลยัเทคโนโลยปัีญญาภิวฒัน ์ สถาบนัการศึกษา ไทย 99.99 99.99 
บริษทั สยามฟดู เซอร์วิส จาํกดั ธุรกิจการคา้ ไทย 97.88 97.88 
บริษทั แมค็โคร อาร์โอเอช จาํกดั ธุรกิจใหบ้ริการ ไทย 97.88 97.88 
    ดา้นเทคนิคและ    
    สนบัสนุนแก่    
    วิสาหกิจในเครือ    
บริษทั โปรมาร์ท จาํกดั กิจการจาํหน่าย ไทย 97.88 - 
    สินคา้อุปโภค    
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) ธุรกิจคา้ส่งแบบ ไทย 55.01 55.01 
    ชาํระเงินสดและ    
    บริการตนเอง    
บริษทั สยามแมค็โคร โฮลด้ิง กิจกรรมลงทุน ไทย 50.99 50.99 
   (ประเทศไทย) จาํกดั     
     
บริษัทย่อยทางอ้อมในต่างประเทศ     
Successor Investments Limited กิจกรรมลงทุน   เขตบริหารพิเศษฮ่องกง 100.00 100.00 
     สาธารณรัฐประชาชนจีน    
Nanjing Zheng Yi Xin Trading Co., Ltd. ธุรกิจการคา้ สาธารณรัฐประชาชนจีน 100.00 100.00 
Successor (China) Investments Limited กิจกรรมลงทุน   สาธารณรัฐประชาชนจีน 100.00 100.00 
Nanjing Tianqu Investment ธุรกิจการคา้   สาธารณรัฐประชาชนจีน 100.00 100.00 
   Management Co., Ltd.    การลงทุนและ    
    สถาบนัการศึกษา    
Nanjing Tech University สถาบนัการศึกษา สาธารณรัฐประชาชนจีน 100.00 100.00 
   Pujing Institute     



บริษัท ซีพ ีออลล์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับงวดสามเดอืนและหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ช่ือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ ประเทศท่ีกิจการจดัตั้ง สดัส่วนความเป็นเจา้ของ 
   30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
   2558 2557 

   (ร้อยละ) 
บริษทั วีนาสยาม ฟู้ ด จาํกดั ธุรกิจการคา้ เวยีดนาม 97.88 97.88 
ARO Company Limited ใหบ้ริการดา้นการ สาธารณรัฐแห่ง 97.88 - 
    ตลาดและท่ีปรึกษา    สหภาพเมียนมาร์   

 
7 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 

การซ้ือ การจาํหน่าย และการโอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558
และ 2557 มีดงัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม 
 2558  2557 
   การจาํหน่าย    การจาํหน่าย 
 การซ้ือและ  และการโอน  การซ้ือและ  และการโอน 
 การโอนเขา้  ออก - ราคา  การโอนเขา้  ออก - ราคา 
 - ราคาทุน  ตามบญัชีสุทธิ  - ราคาทุน  ตามบญัชีสุทธิ 
 (ล้านบาท) 
ท่ีดิน 539 - 1,098 - 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร     
   และส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า 2,520 21 2,539 29 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 1,967 9 1,633 14 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน 1,118 22 850 28 
สินทรัพยร์ะหวา่งการก่อสร้างและติดตั้ง 3,837 3,640 3,208 3,540 
อ่ืนๆ 390 2 661 9 
รวม 10,371 3,694 9,989 3,620 
 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับงวดสามเดอืนและหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2558  2557 
   การจาํหน่าย    การจาํหน่าย 
 การซ้ือและ  และการโอน  การซ้ือและ  และการโอน 
 การโอนเขา้  ออก - ราคา  การโอนเขา้  ออก - ราคา 
 - ราคาทุน  ตามบญัชีสุทธิ  - ราคาทุน  ตามบญัชีสุทธิ 
 (ล้านบาท) 
ท่ีดิน 63 - - - 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร     
   และส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า 857 16 1,987 23 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 663 3 663 7 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน 716 22 743 28 
สินทรัพยร์ะหวา่งการก่อสร้างและติดตั้ง 1,533 1,126 1,705 2,603 
อ่ืนๆ 290 2 605 9 
รวม 4,122 1,169 5,703 2,670 

 
8 หนีสิ้นท่ีมภีาระดอกเบีย้ 
 

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 
 

รายการเคล่ือนไหวในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และ 2557 มีดงัน้ี 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  2558  2557  2558  2557 
  (ล้านบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  14,726  135,143  11,000  131,977 
เพ่ิมข้ึน   2,010  -  -  - 
ลดลง  -  (127,959)  (1,000)  (128,977) 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน  16,736  7,184  10,000  3,000 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม    14,726    11,000 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับงวดสามเดอืนและหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หุ้นกู้ 
 

รายการเคล่ือนไหวในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และ 2557 มีดงัน้ี 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  2558  2557  2558  2557 
  (ล้านบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  140,000  50,000  140,000  50,000 
เพ่ิมข้ึน  33,000  40,000  33,000  40,000 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน  173,000  90,000  173,000  90,000 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม    140,000    140,000 

 

หุ้นกู้คร้ังที่ 1/2558 
 
เม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม 2558 บริษทัไดอ้อกหุน้กูป้ระเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั และระบุช่ือผูถื้อเป็นจาํนวนเงิน
รวม 20,000 ลา้นบาท โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือนาํไปชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน โดยแบ่งเป็น 
 

- หุน้กูอ้ายุ 2 ปี จาํนวน 9,850 ลา้นบาท ชาํระคืนเงินตน้คร้ังเดียวทั้งจาํนวนในวนัท่ี 20 มีนาคม 2560 โดยมีอตัรา
ดอกเบ้ียคงท่ีเท่ากบัร้อยละ 3.55 ต่อปี  

 
- หุ้นกู้อายุ 5 ปี จาํนวน 10,150 ล้านบาท ชาํระคืนเงินต้นคร้ังเดียวทั้ งจาํนวนในวนัท่ี 20 มีนาคม 2563 โดยมี

อตัราดอกเบ้ียคงท่ีเท่ากบัร้อยละ 4.10 ต่อปี  
 
หุน้กูด้งักล่าวไดรั้บการทบทวนอนัดบัเครดิตไวท่ี้ระดบั “A(tha)” โดยบริษทั ฟิทช ์เรทต้ิงส์ (ประเทศไทย) จาํกดั เม่ือ
วนัท่ี 2 มีนาคม 2558 ทั้งน้ีบริษทัไดน้าํหุ้นกูด้งักล่าวไปข้ึนทะเบียนกบัสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยและจดทะเบียน
กบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้เม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม 2558 
 
 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับงวดสามเดอืนและหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หุ้นกู้คร้ังที่ 2/2558 
 
เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 บริษทัไดอ้อกหุ้นกูป้ระเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั และระบุช่ือผูถื้อเป็นจาํนวน
เงินรวม 13,000 ลา้นบาท โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือนาํไปชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน โดยแบ่งเป็น 
 

- หุ้นกู้อายุ 3 ปี จาํนวน 2,500 ลา้นบาท ชาํระคืนเงินตน้คร้ังเดียวทั้ งจาํนวนในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 โดยมี
อตัราดอกเบ้ียคงท่ีเท่ากบัร้อยละ 2.98 ต่อปี  

 
- หุ้นกู้อายุ 5 ปี จาํนวน 1,500 ล้านบาท ชาํระคืนเงินต้นคร้ังเดียวทั้ งจาํนวนในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 โดยมี

อตัราดอกเบ้ียคงท่ีเท่ากบัร้อยละ 3.65 ต่อปี  
 
- หุ้นกู้อายุ 7 ปี จาํนวน 3,000 ล้านบาท ชาํระคืนเงินต้นคร้ังเดียวทั้ งจาํนวนในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 โดยมี

อตัราดอกเบ้ียคงท่ีเท่ากบัร้อยละ 4.10 ต่อปี  
 
- หุ้นกูอ้ายุ 10 ปี จาํนวน 6,000 ลา้นบาท ชาํระคืนเงินตน้คร้ังเดียวทั้งจาํนวนในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2568 โดยมี

อตัราดอกเบ้ียคงท่ีเท่ากบัร้อยละ 4.45 ต่อปี  
 
หุน้กูด้งักล่าวไดรั้บการทบทวนอนัดบัเครดิตไวท่ี้ระดบั “A(tha)” โดยบริษทั ฟิทช ์เรทต้ิงส์ (ประเทศไทย) จาํกดั เม่ือ
วนัท่ี 4 มิถุนายน 2558 ทั้งน้ีบริษทัไดน้าํหุ้นกูด้งักล่าวไปข้ึนทะเบียนกบัสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยและจดทะเบียน
กบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 
 
ทั้งน้ีบริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆ ท่ีกาํหนดไว ้เช่น บริษทัตอ้งรักษาอตัราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุน้
ตามงบการเงินรวมสาํหรับปีตลอดระยะเวลาของหุ้นกู ้และตอ้งจาํนาํหุ้นของบริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 
เป็นตน้ 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 หุน้ของบริษทั สยามแมค็โครจาํกดั (มหาชน) ท่ีนาํไปจาํนาํไวภ้ายใตเ้ง่ือนไขของการออก
หุน้กูมี้จาํนวน 3,599 ลา้นหุน้ ซ่ึงมีมลูค่ายติุธรรมเป็นจาํนวนเงินรวม 143,966 ลา้นบาท 
 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับงวดสามเดอืนและหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2558  2557  2558  2557 
 (ล้านบาท) 
ส่วนท่ีหมุนเวียน -  4,914  -  4,914 
ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน 2,000  38,301  -  36,301 
รวม 2,000  43,215  -  41,215 

 

รายการเคล่ือนไหวในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และ 2557 มีดงัน้ี 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  2558  2557  2558  2557 
  (ล้านบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  43,215  -  41,215  - 
เพ่ิมข้ึน  -  93,347  -  93,347 
ลดลง  (41,215)  (614)  (41,215)  (614) 
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน
จริงจากการแปลงค่าเงินกูย้มืสกลุเงิน
ดอลลาร์สหรัฐคงเหลือเป็นเงินบาท  -  (38)  -  (38) 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน  2,000  92,695  -  92,695 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม    43,215    41,215 
 

ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆ ท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาว เช่น บริษทัตอ้งรักษาอตัราส่วน
หน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ และการถือหุ้นของบริษทัในบริษทัยอ่ยในประเทศแห่งหน่ึง (บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั
(มหาชน)) ตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา เป็นตน้ 

 

 

 

 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับงวดสามเดอืนและหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน 

  
กลุ่มบริษทัมี 3 ส่วนงานท่ีรายงาน ซ่ึงเป็นหน่วยงานธุรกิจท่ีสาํคญัของกลุ่มบริษทั หน่วยงานธุรกิจท่ีสาํคญัน้ีผลิต
สินคา้และให้บริการท่ีแตกต่างกนั และมีการบริหารจดัการแยกต่างหาก เน่ืองจากใช้เทคโนโลยีและกลยุทธ์ทาง
การตลาดท่ีแตกต่างกนั ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานสอบทานรายงานการจดัการภายในของแต่ละ
หน่วยงานธุรกิจท่ีสาํคญัอยา่งนอ้ยทุกไตรมาส การดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานของกลุ่มบริษทัโดยสรุปมี
ดงัน้ี 
 
ส่วนงานท่ี  1 :    ธุรกิจร้านสะดวกซ้ือ 
ส่วนงานท่ี  2 :    ธุรกิจคา้ส่งแบบชาํระเงินสดและบริการตนเอง 
ส่วนงานท่ี  3 :    ธุรกิจอ่ืนๆ 
 
การดาํเนินธุรกิจอ่ืนๆ (ไม่มีส่วนงานใดท่ีเขา้เกณฑเ์ชิงปริมาณ) ส่วนใหญ่ประกอบดว้ย การบริการรับชาํระค่าสินคา้
และบริการ โรงงานอาหารแช่แขง็และเบเกอร่ี การจาํหน่ายอุปกรณ์สาํหรับธุรกิจคา้ปลีก รวมทั้งสถาบนัการศึกษา 
 

ขอ้มูลผลการดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานไดร้วมอยูด่งัขา้งล่างน้ี ผลการดาํเนินงานวดัโดยใชก้าํไรก่อน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของส่วนงาน ซ่ึงนาํเสนอในรายงานการจดัการภายในและสอบทานโดยผูมี้อาํนาจตดัสินใจ
สูงสุดด้านการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารเช่ือว่าการใช้กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดใ้นการวดัผลการ
ดาํเนินงานนั้นเป็นขอ้มูลท่ีเหมาะสมในการประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงานและสอดคลอ้งกบักิจการอ่ืนท่ี
ดาํเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนั 
 
 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับงวดสามเดอืนและหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 รายไดแ้ละผลการดาํเนินงานจาํแนกตามส่วนงานในงบการเงินรวมสาํหรับแต่ละงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2558 และ 2557 มีดงันี้ 
 

  ธุรกิจคา้ส่งแบบชาํระเงินสด    
 ธุรกิจร้านสะดวกซื้อ และบริการตนเอง ธุรกิจอื่นๆ การตดัรายการระหวา่งกนั รวม 
 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 
 (ล้านบาท) 
งวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน           
รายไดจ้ากการขายสินคา้และการใหบ้ริการ           
   ใหก้บัลูกคา้ภายนอก 58,129 52,960 37,934 34,749 6,699 5,899 (5,470) (4,663) 97,292 88,945 
รวมรายได ้ 63,506 57,675 38,090 34,938 6,840 6,021 (7,760) (6,500) 100,676 92,134 
กาํไรสาํหรับงวดก่อนค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ 3,927 2,601 1,373 1,238 502 521 (1,918) (1,540) 3,884 2,820 
           
งวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน           
รายไดจ้ากการขายสินคา้และการใหบ้ริการ           
   ใหก้บัลูกคา้ภายนอก 112,987 102,855 77,522 69,967 13,010 11,263 (10,673) (8,982) 192,846 175,103 
รวมรายได ้ 121,956 111,354 77,866 70,309 13,271 11,491 (13,636) (11,694) 199,457 181,460 
กาํไรสาํหรับงวดก่อนค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ 6,276 4,629 3,246 2,763 1,007 1,011 (2,357) (2,185) 8,172 6,218 
 

 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับงวดสามเดอืนและหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สินทรัพยจ์าํแนกตามส่วนงานในงบการเงินรวม ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2558 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 มีดงันี้ 
 

  ธุรกิจคา้ส่งแบบชาํระเงินสด      
 ธุรกิจร้านสะดวกซื้อ  และบริการตนเอง  ธุรกิจอื่นๆ  การตดัรายการระหวา่งกนั รวม 
 30  31  30  31  30  31  30  31  30  31 
 มิถุนายน  ธนัวาคม  มิถุนายน  ธนัวาคม  มิถุนายน  ธนัวาคม  มิถุนายน  ธนัวาคม  มถิุนายน  ธันวาคม 
 2558  2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557 

 (ล้านบาท) 
สินทรัพยต์ามส่วนงานที่รายงาน 253,365 267,184 243,040 245,936 28,872 28,412 (212,556) (215,122) 312,721 326,410 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับงวดสามเดอืนและหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
 

การรับรู้ค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดข้ึ้นอยู่กบัการประมาณการท่ีดีท่ีสุดของฝ่ายบริหารเก่ียวกบัอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล
ประจาํปีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีคาดไวส้าํหรับปีทางการเงินเตม็ปีท่ีใชก้บัรายไดก่้อนภาษีของงวดระหวา่งกาล  
  

11 กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานสาํหรับแต่ละงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และ 2557 คาํนวณจาก
กาํไรสาํหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและจาํนวนหุ้นสามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ในระหว่างงวด
ตามวธีิถวัเฉล่ียถว่งนํ้ าหนกั ซ่ึงแสดงการคาํนวณไดด้งัน้ี 
 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 2557 2558 2557 

 (ล้านบาท/ล้านหุ้น) 
กาํไรสําหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท    3,140  2,252  3,599  2,422 

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

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 0.35  0.25  0.40  0.27 

 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 2557 2558 2557 
 (ล้านบาท/ล้านหุ้น) 

กาํไรสําหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท    6,548  4,951  5,610  4,207 

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

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 0.73  0.55  0.62  0.47 

 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับงวดสามเดอืนและหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

cps012a151b-06t-1 Rev 7 49 

12 เงินปันผล 
 
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีของบริษทัเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2558 ผูถื้อหุน้ของบริษทัไดอ้นุมติัการจดัสรรร
กาํไรท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัสาํหรับปี 2557 เป็นเงินปันผล ในอตัราหุน้ละ 0.80 บาท สาํหรับผูถื้อหุน้สามญั
จาํนวน 8,983,101,348 หุน้ เป็นจาํนวนเงินรวม 7,186 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหก้บัผูถื้อหุน้ของบริษทัแลว้
เม่ือวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2558 
 
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีของบริษทัเม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2557 ผูถื้อหุน้ของบริษทัไดอ้นุมติัการจดัสรรร
กาํไรท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัสาํหรับปี 2556 เป็นเงินปันผล ในอตัราหุน้ละ 0.90 บาท สาํหรับผูถื้อหุน้สามญั
จาํนวน 8,983,101,348 หุน้ เป็นจาํนวนเงินรวม 8,085 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหก้บัผูถื้อหุน้ของบริษทัแลว้
เม่ือวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2557 

 
13 ข้อมูลงบกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เตมิ 
 

 รายละเอียดท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีจ่ายชาํระเป็นเงินสดในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 
และ 2557 มีดงัน้ี 

 
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ 

 
2558  2557  2558  2557 

 (ล้านบาท) 
เพ่ิมข้ึนในระหวา่งงวด    7 10,371 9,989 4,122 5,703 
หกั -  การเปล่ียนแปลงในเจา้หน้ี  349 342 (158)  422 
      -   สินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาเช่า      
             การเงิน  (1) (175) - - 
      -   โอนจากสินทรัพยร์ะหวา่ง      
             การก่อสร้างและติดตั้ง  (3,636) (3,540) (1,126) (2,603) 
ซ้ือมาและจ่ายชําระเป็นเงินสด  7,083 6,616 2,838 3,522 

 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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14 ภาระผูกพนัท่ีมกีบับุคคลหรือกจิการที่ไม่เกีย่วข้องกนั 
 
ภาระผกูพนัสําหรับรายจ่ายฝ่ายทุน 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2558  2557  2558  2557 
 (ล้านบาท) 

สญัญาท่ียงัไม่ไดรั้บรู้ (ตน้ทุนงานก่อสร้างโรงงาน     
   แห่งใหม่  ตน้ทุนการติดตั้งเคร่ืองจกัรและ     
   ตน้ทุนการพฒันาระบบคอมพิวเตอร์) 1,904 2,106 - - 
 รวม 1,904 2,106 - - 

 
ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าดําเนินงานที่ไม่สามารถยกเลิกได้ 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2558  2557  2558  2557 
 (ล้านบาท) 

ภายในระยะเวลาหน่ึงปี 4,801 4,663 4,376 4,253 
ภายหลงัจากหน่ึงปี แต่ไม่เกินหา้ปี 9,304 8,927 7,865 7,577 
ภายหลงัจากหา้ปี 4,008 3,186 - - 
รวม 18,113 16,776 12,241 11,830 
 
กลุ่มบริษทัมีสญัญาเช่าหลายฉบบั ซ่ึงครอบคลุมการเช่าท่ีดิน อาคาร ยานพาหนะ และสินทรัพยอ่ื์นๆ เป็นระยะเวลา   
1 ปี ถึง 31 ปี ซ่ึงจะส้ินสุดในระหวา่งปี 2558 ถึงปี 2588 
 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
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ภาระผกูพนัอ่ืนๆ 
 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2558  2557  2558  2557 
 (ล้านบาท) 
เลตเตอร์ออฟเครดิตท่ียงัไม่ไดใ้ชส้าํหรับ     
   ซ้ือสินคา้และวสัดุส้ินเปลือง 65 25 - - 
รวม 65 25 - - 
 
หนังสือคํา้ประกนั 

  
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัภายใตห้นังสือคํ้ าประกนักบัสถาบนัการเงินบางแห่ง ซ่ึงส่วน
ใหญ่เป็นการคํ้าประกนัการใชส้าธารณูปโภค สญัญาเช่า และการคํ้าประกนัอ่ืนๆ เป็นจาํนวนเงินรวม 1,116 ลา้นบาท 
และ 0.3 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (31 ธันวาคม 2557: 880 ล้านบาท และ 0.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) 
 
สัญญาที่สําคัญ 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 กลุ่มบริษทัมีสญัญาท่ีสาํคญัดงัน้ี 
 
(ก) บริษทัไดท้าํสัญญา Area license ฉบบัหน่ึงกบั 7-Eleven, Inc. ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศสหรัฐอเมริกา 

เพ่ือไดม้าซ่ึงสิทธิในการใชร้ะบบและเคร่ืองหมายการคา้ของ 7-Eleven, Inc. ในการดาํเนินธุรกิจร้านสะดวกซ้ือ 
หรือให้สิทธิแก่ผูค้า้ปลีกรายอ่ืนในการดาํเนินธุรกิจดงักล่าวในประเทศไทย บริษทัยงัไดรั้บการบริการต่างๆ  
เก่ียวกบัการฝึกอบรมและความช่วยเหลือทางเทคนิคจาก 7-Eleven, Inc. และเพ่ือเป็นการตอบแทนสิทธิและ
การบริการต่างๆ ท่ีไดรั้บดงักล่าว บริษทัมีภาระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายค่าลิขสิทธ์ิใหก้บั 7-Eleven, Inc. ซ่ึงคาํนวณจาก
อตัราร้อยละของยอดขายรวมของร้านสะดวกซ้ือ 7-Eleven ในประเทศไทย   

 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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cps012a151b-06t-1 Rev 7 52 

(ข) บริษทัมีสญัญาจา้งดาํเนินการบริหารธุรกิจหลายฉบบักบับริษทัในประเทศบางแห่ง เพ่ือให้สิทธิในการดาํเนิน
ธุรกิจร้านสะดวกซ้ือ 7-Eleven ภายใตเ้ง่ือนไขของสญัญา บริษทัมีภาระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายค่าบริหารธุรกิจให้กบั
ผูรั้บสิทธิเหล่านั้น ซ่ึงคาํนวณจากอตัราร้อยละของกาํไรขั้นต้นจากการดาํเนินธุรกิจร้านสะดวกซ้ือดงักล่าว  
โดยท่ีบริษทัมีสิทธิท่ีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าลิขสิทธ์ิจากการให้สิทธิในการดาํเนินธุรกิจ     
ร้านสะดวกซ้ือ 7-Eleven ดงักล่าวจากผูรั้บสิทธิ และผูรั้บสิทธิดงักล่าวไม่สามารถเรียกคืนค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 
และค่าลิขสิทธ์ิดงักล่าวไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  ค่าธรรมเนียมแรกเขา้น้ีไดร้วมเงินประกนัการปฏิบติัตามสญัญา
ของผูรั้บสิทธิและค่าความเสียหาย  และ/หรือ หน้ีสินอ่ืนๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนเน่ืองจากการบริหารธุรกิจของผูรั้บสิทธิ 
ในการน้ี บริษทัจะจ่ายดอกเบ้ียสาํหรับเงินประกนัน้ีโดยคิดดอกเบ้ียในอตัราเงินฝากประจาํของสถาบนัการเงิน
ในประเทศแห่งหน่ึง และจะคืนเงินประกนัดงักล่าวใหก้บัผูรั้บสิทธิเม่ือส้ินสุดสญัญา 

 
(ค) บริษทัมีสัญญาให้สิทธิในอาณาเขตหลายฉบบัเพ่ือให้สิทธิในการประกอบธุรกิจร้านสะดวกซ้ือ 7-Eleven และ  

ให้สิทธิแก่ผูค้า้ปลีกรายอ่ืน (“ผูรั้บสิทธิ”)ในการดาํเนินธุรกิจดงักล่าว ภายใตเ้ง่ือนไขของสญัญาดงักล่าว บริษทั
จะให้ความช่วยเหลือทางดา้นเทคนิคและบริการท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ กบัผูรั้บสิทธิในอาณาเขต ในการน้ี บริษทัจะ
ไดรั้บค่าลิขสิทธ์ิจากผูรั้บสิทธิในอตัราร้อยละของยอดขายรวมของร้านสะดวกซ้ือ 7-Eleven ในอาณาเขตท่ีไดรั้บ
สิทธิดาํเนินธุรกิจ 

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

ในประเทศบางแห่ง (“คู่สัญญา”) โดยคู่สญัญาจะดาํเนินการติดตั้งระบบงาน  และพฒันาระบบงานตามท่ีระบุ
ไวใ้นสัญญา ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญา บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าบริการให้กับคู่สัญญาตาม
จาํนวนเงินท่ีระบุไวใ้นสัญญา  สัญญาเหล่าน้ีมีอายุระหว่าง 91 วนั ถึง 18 เดือน โดยมีระยะเวลาส้ินสุดสัญญา
แตกต่างกนัจนถึงเดือนธนัวาคม 2558 

 
(จ) บริษทัย่อยในประเทศแห่งหน่ึง  (บริษทั  เคาน์เตอร์เซอร์วิส จาํกดั)  มีสัญญาบริการหลายฉบบักบัหน่วยงาน

ราชการและรัฐวิสาหกิจบางแห่ง (เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าโทรศพัท์ เป็นตน้) และบริษทัในประเทศบางแห่ง         
(เช่น ค่าเช่าซ้ือ ค่าเบ้ียประกนัชีวิต เป็นตน้) (รวมเรียกว่า “คู่สัญญา”) ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญา บริษทัย่อยมี
ภาระผูกพนัท่ีจะต้องดาํเนินการเป็นตัวแทนรับชาํระเงินค่าสินค้าและค่าบริการจากผูบ้ริโภคในนามของ
คู่สัญญา และตอ้งนาํส่งเงินคืนให้กบัคู่สญัญาตามวิธีการท่ีตกลงกนั ทั้งน้ีบริษทัยอ่ยสามารถเรียกเก็บค่าบริการ
จากผูบ้ริโภคหรือบริษทัในประเทศเหล่านั้นตามจาํนวนเงินท่ีระบุไวใ้นสัญญา  สัญญาเหล่าน้ีมีอายุระหวา่ง 1 ปี 
ถึง 5 ปี โดยมีระยะเวลาส้ินสุดแตกต่างกนัจนถึงเดือนเมษายน 2561 ทั้งน้ีหากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมีความ
ประสงคท่ี์จะขอเลิกสญัญาน้ี คู่สญัญาฝ่ายนั้นจะตอ้งทาํหนงัสือแจง้ใหคู่้สญัญาอีกฝ่ายทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่
ระยะเวลาตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นสญัญาก่อนวนัส้ินสุดสญัญา 

 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
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(ฉ) บริษทัย่อยในประเทศแห่งหน่ึง (บริษทั เคาน์เตอร์เซอร์วิส จาํกดั) มีสัญญาบริการหลายฉบบักบับุคคลและ
บริษทัในประเทศบางแห่ง (รวมเรียกวา่ “คู่สญัญา”) โดยคู่สญัญาจะดาํเนินการเป็นตวัแทนของบริษทัยอ่ยในการ
รับชาํระเงินค่าสินคา้และค่าบริการจากลูกคา้ตามรายการท่ีระบุไวใ้นสญัญา ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญา บริษทัยอ่ย
มีภาระผูกพนัท่ีจะต้องจ่ายค่าบริการให้กับคู่สัญญาตามจาํนวนเงินท่ีระบุไวใ้นสัญญา สัญญาเหล่าน้ีมีอายุ
ระหว่าง 1 ปี ถึง 5 ปี โดยมีระยะเวลาส้ินสุดแตกต่างกนัจนถึงเดือนมิถุนายน 2561 ทั้งน้ีหากคู่สัญญาฝ่ายใด        
ฝ่ายหน่ึงไม่มีความประสงคท่ี์จะต่ออายสุญัญา คู่สัญญาฝ่ายนั้นจะตอ้งทาํหนงัสือแจง้ยกเลิกสัญญาล่วงหนา้เป็น
ลายลกัษณ์อกัษรใหแ้ก่อีกฝ่ายหน่ึงทราบเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั ก่อนวนัส้ินสุดสญัญา 

 

(ช) บริษทัย่อยในประเทศแห่งหน่ึง (บริษทั ซีพี รีเทลลิงค์ จาํกดั) มีสัญญาบริหารจดัการงานซ่อมแซมและบาํรุง   
รักษาหลายฉบบักบับริษทัในประเทศบางแห่ง (รวมเรียกว่า “คู่สัญญา”) โดยคู่สัญญาจะดาํเนินการติดตั้งและ
ซ่อมแซมและบาํรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบสาธารณูปโภค เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า
และอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใชใ้นการดาํเนินงานในร้านคา้ปลีก ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญา บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัท่ี
จะตอ้งจ่ายค่าบริการให้กบัคู่สัญญาตามจาํนวนเงินท่ีระบุไวใ้นสัญญา สัญญาเหล่าน้ีมีกาํหนดระยะเวลา 1 ปี    
และจะต่ออายุออกไปอีกคราวละ 1 ปี ทั้งน้ีหากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่มีความประสงค์ท่ีจะต่ออายุสัญญา 
คู่สัญญาฝ่ายนั้นตอ้งทาํหนงัสือแจง้ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั ก่อนวนัส้ินสุด
สญัญา 

 

15 หนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 บริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากคดีความทางกฎหมาย โดยบริษทัเป็นจาํเลยจากการ   
ถูกฟ้องโดยกองทุนแห่งหน่ึงในคดีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัตามกฎการทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์โดยศาลชั้นตน้ไดมี้      
คาํพิพากษาเม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2558 ให้บริษทัจ่ายค่าเสียหายเป็นจาํนวนเงิน 104.7 ลา้นบาท พร้อมดว้ยดอกเบ้ียใน
อตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 2 สิงหาคม 2556 จนกวา่บริษทัจะชาํระค่าเสียหายเสร็จส้ิน ซ่ึงบริษทัไดย้ืน่อุทธรณ์
คาํพิพากษาดงักล่าวแลว้ในภายหลงัเม่ือวนัท่ี 19 มิถุนายน 2558            
 
ณ วนัท่ีในรายงานน้ีท่ีปรึกษากฎหมายของบริษทัให้ความเห็นวา่จากคาํให้การของพยานและหลกัฐานการนาํสืบใน
ระหว่างการพิจารณาคดีในชั้นท่ีสุดแลว้ศาลควรจะยกฟ้องและคดีความดงักล่าวจะไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อ
บริษทัอยา่งมีนยัสาํคญั ดว้ยเหตุน้ีบริษทัจึงยงัไม่บนัทึกประมาณการหน้ีสินสาํหรับคดีความดงักล่าวไวใ้นงบการเงิน
ระหวา่งกาลสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 
 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับงวดสามเดอืนและหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

cps012a151b-06t-1 Rev 7 54 

16 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลาที่รายงาน 
 

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัยอ่ยในประเทศแห่งหน่ึง (บริษทั สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน)) เม่ือวนัท่ี  
6 สิงหาคม 2558 คณะกรรมการของบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดมี้มติประกาศจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลจากกาํไรสุทธิหลงั
หักภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 ในอตัราหุ้นละ 0.40 บาท สําหรับ       
หุ้นสามญัจาํนวน 4,800 ลา้นหุ้น เป็นจาํนวนเงินรวม 1,920 ลา้นบาท ซ่ึงคณะกรรมการของบริษทัย่อยดงักล่าวได้
กาํหนดใหบ้ริษทัยอ่ยจ่ายเงินปันผลใหก้บัผุถื้อหุน้ในระหวา่งไตรมาสท่ีสามของปี 2558 
 


