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บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

 

งบการเงินระหวา่งกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2556 

และ 

รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
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รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ  คณะกรรมการบริษทั ซีพ ีออลล์ จาํกดั (มหาชน) 

 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556              

งบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะ

กิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการ และ 

งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินแบบย่อ (ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล) ของบริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และ 

ของเฉพาะบริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) ตามลาํดบั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอ

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็น

ผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

 

ขอบเขตการสอบทาน 

 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทานรหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ”  การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชวิ้ธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่       

เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดั

กวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมด      

ซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

 

ข้อสรุป 

 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าว ไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 

เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
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ข้อมลูและเหตกุารณ์ท่ีเน้น 

 

โดยมิไดเ้ป็นการให้ขอ้สรุปอย่างมีเง่ือนไข ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 3 ซ่ึงได้

อธิบายถึงผลกระทบต่อบริษทัและบริษทัย่อยจากการนาํนโยบายการบญัชีใหม่มาถือปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556 

งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ 

เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี และสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ซ่ึง

ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอื่น และไดแ้สดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2556 และ

หลงัจากปรับปรุงรายการตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 3 ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบรายการ

ปรับปรุงแลว้และเห็นว่ามีความเหมาะสมและไดป้รับปรุงโดยถูกตอ้งแลว้  นอกจากน้ี งบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไร

ขาดทุนเฉพาะกิจการ งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลง

ส่วนของผูถ้ือหุน้รวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและ             

งบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2555 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบสอบทาน

โดยผูส้อบบญัชีอ่ืน โดยใหข้อ้สรุปอย่างไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2555 และไดป้รับปรุงรายการตาม   

ท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 3 แลว้ ขา้พเจา้ไดส้อบทานรายการปรับปรุงและไม่พบ      

ส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่รายการปรับปรุงดงักล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ไดป้รับปรุงโดยถกูตอ้ง 

 

 

 

 

(นายเจริญ ผูส้มัฤทธ์ิเลิศ) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 4068 

 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

3 พฤษภาคม 2556
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บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์ หมายเหตุ 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

2556 2555 2556 2555

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

สินทรัพย์หมุนเวียน 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 22,569,847 23,084,976 18,890,099 19,367,986 

เงินลงทุนชั�วคราว 12,417,635 11,970,669 8,800,000 8,326,526 

ลูกหนี�การค้า  4, 5 539,434 541,204 146,391 100,797 

ลูกหนี�อื�น 4, 6 902,443 1,347,565 1,207,933 1,683,085 

สินค้าคงเหลือ  4 9,486,318 9,148,331 8,545,399 8,286,271 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น 4 2,676,015 2,761,475 2,460,463 2,533,246 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 48,591,692 48,854,220 40,050,285 40,297,911 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 7 - - 6,523,829 6,523,829 

เงินลงทุนในบริษัทที�เกี�ยวข้องกัน 4 24,000 24,000 24,000 24,000 

เงินลงทุนระยะยาวอื�น 2,191,111 2,191,111 2,190,700 2,190,700 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย 4 - - 910,000 360,000 

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์  4, 8 19,581,282 18,094,249 14,641,149 13,710,637 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 1,034,311 1,033,380 578,008 583,398 

สิทธิการเช่า 336,326 325,357 336,326 325,357 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 3, 9 367,871 369,208 273,330 268,894 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น  4 1,318,740 1,276,148 1,599,744 1,564,499 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 24,853,641 23,313,453 27,077,086 25,551,314 

รวมสินทรัพย์ 73,445,333 72,167,673 67,127,371 65,849,225 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)
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บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

2556 2555 2556 2555

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

หนี�สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม

   ระยะสั�นจากสถาบันการเงิน 22                    - - -

เจ้าหนี�การค้า 4, 10 31,535,400       32,579,807    25,608,686 25,739,822 

เจ้าหนี�อื�น 4 1,788,923         1,775,277      6,960,059 7,990,552 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 1,811,710         1,205,160      1,692,293 1,123,953 

หนี�สินหมุนเวียนอื�น 4,012,008         5,464,457      3,224,395 4,402,338 

รวมหนี�สินหมุนเวียน 39,148,063 41,024,701 37,485,433 39,256,665 

หนี�สินไม่หมุนเวียน

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 11 999,626 954,916 730,419 704,187 

เงินประกันค้างจ่าย 2,938,362 2,832,756 2,821,160 2,716,031 

รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน 3,937,988 3,787,672 3,551,579 3,420,218 

รวมหนี�สิน 43,086,051 44,812,373 41,037,012 42,676,883 

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

2556 2555 2556 2555

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

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 

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

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

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

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

กําไรสะสม

   จัดสรรแล้ว

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

   ยังไม่ได้จัดสรร 19,230,739 16,045,000 14,522,941 11,604,924 

องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น (701,197) (511,849) - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 30,096,960 27,100,569 26,090,359 23,172,342 

ส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม 262,322 254,731 - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 30,359,282 27,355,300 26,090,359 23,172,342 

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 73,445,333 72,167,673 67,127,371 65,849,225 

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุน (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม)่

รายได้ 4

รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ 50,439,114 43,014,463 49,493,042 42,163,787 

ดอกเบี�ยรับ 204,403 159,958 166,909 135,654 

เงินปันผลรับ 19 13 - -

กําไรจากอัตราแลกเปลี�ยนสุทธิ 3,055 7,524 5,239 5,535 

รายได้อื�น 2,258,403 1,492,490 2,378,633 1,594,870 

รวมรายได้ 52,904,994 44,674,448 52,043,823 43,899,846 

ค่าใช้จ่าย 4

ต้นทุนขายสินค้าและต้นทุนการให้บริการ 37,388,877 31,966,248 36,855,970 31,568,184 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 9,736,244 7,496,861 9,758,327 7,522,361 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 1,845,280 1,670,208 1,836,455 1,661,171 

ต้นทุนทางการเงิน 13 1 - -

รวมค่าใช้จ่าย 48,970,414 41,133,318 48,450,752 40,751,716 

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 3,934,580 3,541,130 3,593,071 3,148,130 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 3, 13 741,250 784,453 675,054 698,613 

กําไรสําหรับงวด 3,193,330 2,756,677 2,918,017 2,449,517 

การแบ่งปันกําไร

   ส่วนที�เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 3,185,739 2,756,840 2,918,017 2,449,517 

   ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม 7,591 (163) - -

กําไรสําหรับงวด 3,193,330 2,756,677 2,918,017 2,449,517 

กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน (บาท) 14 0.35 0.31 0.32 0.27 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

วันที� 31 มีนาคม

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุด สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุด

วันที� 31 มีนาคม

(ปรับปรุงใหม)่
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บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

กําไรสําหรับงวด 3,193,330  2,756,677  2,918,017  2,449,517  

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (189,348)    (122,730)    - -

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับงวด (189,348)    (122,730)    -                 -                 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 3,003,982  2,633,947  2,918,017  2,449,517  

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม

   ส่วนที�เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 2,996,391  2,634,110  2,918,017  2,449,517  

   ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม 7,591         (163)           - -

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 3,003,982  2,633,947  2,918,017  2,449,517  

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุด สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุด

วันที� 31 มีนาคม วันที� 31 มีนาคม
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บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องค์ประกอบอื�น

ส่วนของ

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกิน ทุนสํารอง กําไรสะสม ผลต่างจาก รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

ที�ออกและ มูลค่า ตาม ยังไม่ได้ การแปลงค่า ผู้ถือหุ้น ที�ไม่มีอํานาจ

หมายเหตุ ชําระแล้ว หุ้นสามัญ กฎหมาย จัดสรร งบการเงิน ของบริษัท ควบคุม ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2556

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

ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลง

    นโยบายการบัญชี 3 - - - 356,803        - 356,803       12,405         369,208       

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2556

   - ปรับปรุงใหม่ 8,983,101  1,684,317  900,000     16,045,000  (511,849)              27,100,569  254,731       27,355,300  

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

   กําไร - - - 3,185,739    - 3,185,739    7,591           3,193,330    

   กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น - - - - (189,348)              (189,348)     - (189,348)     

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                 -                 -                 3,185,739    (189,348)              2,996,391    7,591           3,003,982    

8,983,101  1,684,317  900,000     19,230,739  (701,197)              30,096,960  262,322       30,359,282  

งบการเงินรวม (ปรับปรุงใหม่)

กําไรสะสม

รวมส่วนของ

(พันบาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 มีนาคม 2556

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม 2556

ของส่วนของผู้ถือหุ้น
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บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องค์ประกอบอื�น

ส่วนของ

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกิน ทุนสํารอง กําไรสะสม ผลต่างจาก รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

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

หมายเหตุ ชําระแล้ว หุ้นสามัญ กฎหมาย จัดสรร งบการเงิน ของบริษัท ควบคุม ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2555

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

ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลง

     นโยบายการบัญชี 3 - - - 331,299      - 331,299       20,470         351,769       

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2555

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

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กําไร - - - 2,756,840   - 2,756,840    (163)            2,756,677    

     กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น - - - - (122,730)              (122,730)     - (122,730)     

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด - - - 2,756,840   (122,730)              2,634,110    (163)            2,633,947    

4,493,148  1,684,317  450,000  18,312,688 (484,139)              24,456,014  228,556       24,684,570  ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 มีนาคม 2555

งบการเงินรวม (ปรับปรุงใหม)่

กําไรสะสม

(พันบาท)

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม 2555

ของส่วนของผู้ถือหุ้น
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บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุ้นที�ออก ส่วนเกินมูลค่า ทุนสํารอง กําไรสะสม รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชําระแล้ว หุ้นสามัญ ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2556

8,983,101            1,684,317            900,000               11,336,030          22,903,448          

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

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

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

   กําไร - - - 2,918,017            2,918,017            

   กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น - - - - -

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด - - - 2,918,017            2,918,017            

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 มีนาคม 2556 8,983,101            1,684,317            900,000               14,522,941          26,090,359          

งบการเงินเฉพาะกิจการ (ปรับปรุงใหม่)

กําไรสะสม

(พันบาท)

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม 2556

   - ตามที�รายงานในงวดก่อน
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บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุ้นที�ออก ส่วนเกินมูลค่า ทุนสํารอง กําไรสะสม รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชําระแล้ว หุ้นสามัญ ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2555

   - ตามที�รายงานในงวดก่อน 4,493,148            1,684,317            450,000               11,913,609          18,541,074          

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

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

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กําไร - - - 2,449,517            2,449,517            

     กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น - - - - -

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด - - - 2,449,517            2,449,517            

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 มีนาคม 2555 4,493,148            1,684,317            450,000               14,599,446          21,226,911          

งบการเงินเฉพาะกิจการ (ปรับปรุงใหม่)

กําไรสะสม

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม 2555

(พันบาท)
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บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)           

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรสําหรับงวด 3,193,330 2,756,677 2,918,017 2,449,517

รายการปรับปรุง

ค่าเสื�อมราคา 837,797 776,621 744,417 682,460

ค่าตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 28,568 25,290 19,537 15,919

ค่าตัดจําหน่ายสิทธิการเช่า 23,410 21,144 23,410 21,144

ดอกเบี�ยรับ (204,403) (159,958) (166,909) (135,654)

เงินปันผลรับ (19) (13) - -

ต้นทุนทางการเงิน 13 1 - -

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 13 741,250 784,453 675,054 698,613

สํารองเงินชดเชยพนักงานเมื�อออกจากงาน 11 53,529        69,522        33,000 53,322

ค่าเผื�อ (กลับรายการค่าเผื�อ) ผลขาดทุนจาก

    สินค้าที�เคลื�อนไหวช้า 1,999 (15,256) (5,179) (3,786)

หนี�สูญและหนี�สงสัยจะสูญ (กลับรายการ

   ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ) 357 (450) - -

(20,033) (5,081) - (5,135)

ขาดทุนจากการขายและตัดจําหน่ายที�ดิน

   อาคารและอุปกรณ์ 32,945 22,256 32,881 22,826

กําไรจากการขายสิทธิการเช่า (1,942) (1,991) (1,942) (1,991)

4,686,801 4,273,215 4,272,286 3,797,235

ลูกหนี�การค้า 1,413 2,292 (45,594) 17,481

ลูกหนี�อื�น 445,122 (327,600) 476,855 (372,235)

สินค้าคงเหลือ (339,986) 319,187 (253,949) 229,646

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น 109,905 398,297 94,361 379,947

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น (35,181) (15,407) (35,245) (6,952)

(พันบาท)

วันที� 31 มีนาคม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุด สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุด

การเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี�สินดําเนินงาน

วันที� 31 มีนาคม

กําไรจากอัตราแลกเปลี�ยนที�ยังไม่เกิดขึ�นจริง



  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

13 cps012a131b-03t-1 Rev 7

บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)           

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

เจ้าหนี�การค้า (1,044,407) 1,567,673 (131,136) 1,686,210

เจ้าหนี�อื�น (152,230) (260,350) (902,708) 257,853

หนี�สินหมุนเวียนอื�น (1,452,475) (243,569) (1,306,178) (50,892)

จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 11 (8,819) (31,903) (6,768) (31,903)

เงินประกันค้างจ่าย 105,606 265,801 105,129 266,527

เงินสดได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 2,315,749 5,947,636 2,267,053 6,172,917

จ่ายภาษีเงินได้ (135,415) (79,404) (111,150) (58,891)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 2,180,334 5,868,232 2,155,903 6,114,026

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

รับดอกเบี�ย 148,729 54,113 112,615 45,664

รับเงินปันผล 19 13 - -

ซื�อเงินลงทุนชั�วคราว (3,840,000)  (700,000)     (3,300,000)  (700,000)     

ขายเงินลงทุนชั�วคราว 3,311,859 1,046,997 2,857,539 1,000,000

เงินสดจ่ายสําหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย 7 - - - (1,000)

เงินสดจ่ายสําหรับเงินลงทุนในบริษัท

   ที�เกี�ยวข้องกัน 4 - (6,000) - (6,000)

เงินสดจ่ายสําหรับเงินลงทุนระยะยาวอื�น - (200,000) - (200,000)

เงินสดจ่ายสําหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาว

   แก่บริษัทย่อย 4 - - (550,000) -

ซื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 15 (2,213,509) (1,265,836) (1,626,754)  (912,720)     

ขายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 21,251        62,598        14,259 57,707

ซื�อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (33,684) (22,870) (109,012) (24,757)

ขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 468 - - -

ซื�อสิทธิการเช่า (34,586) (23,193) (34,586) (23,193)

ขายสิทธิการเช่า 2,149          2,149          2,149 2,149

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (2,637,304) (1,052,029) (2,633,790) (762,150)

(พันบาท)

วันที� 31 มีนาคม วันที� 31 มีนาคม

งบการเงินรวม

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุด สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุด

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)           

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

จ่ายดอกเบี�ย (13)             (1)               - -

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั�น

   จากสถาบันการเงินเพิ�มขึ�น 22 5,234 - -

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 9 5,233 - -

     (ลดลง) สุทธิ (456,961) 4,821,436 (477,887) 5,351,876

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

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี�ยนของยอดคงเหลือ

   ที�เป็นเงินตราต่างประเทศ (58,168) (16,824) - -

22,569,847 19,006,324 18,890,099 16,156,368

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุด

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุด

วันที� 31 มีนาคมวันที� 31 มีนาคม

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ�นงวด

(พันบาท)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น
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สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุ  สารบัญ 

   

1  ขอ้มลูทัว่ไป 

2  เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 

3  การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 

4  รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

5  ลกูหน้ีการคา้  

6  ลกูหน้ีอ่ืน 

7  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

8  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

9  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

10  เจา้หน้ีการคา้ 

11  ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 

12  ขอ้มลูทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 

13  ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้

14  กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 

15  ขอ้มลูงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม 

16  ภาระผกูพนัท่ีมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 

17  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

18  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้



บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 

 

คณะกรรมการไดอ้นุมติัใหอ้อกงบการเงินระหวา่งกาลน้ีเม่ือวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2556 

 

1 ข้อมูลทั่วไป 

 

บริษทั ซีพี ออลล ์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 ศูนยบ์ริการรับชาํระเงินและบริการเสริมท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ  

 

บริษทัดาํเนินธุรกิจร้านสะดวกซ้ือภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “7-Eleven” และให้สิทธิแก่ผูค้า้ปลีกรายอ่ืนในการ    

ดาํเนินธุรกิจในอาณาเขตของประเทศไทย จาํนวนสาขาของร้านสะดวกซ้ือ 7-Eleven ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556         

มีจาํนวน 7,041 ร้าน (31 ธันวาคม 2555: 6,822 ร้าน) 

 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2556  2555 

 (จาํนวนร้าน) 

บริษทัเป็นเจา้ของและดาํเนินธุรกิจเอง 3,123  2,984 

บริษทัใหสิ้ทธิในการดาํเนินธุรกิจแก่ผูค้า้ปลีกรายอ่ืน    

   ภายใตเ้ง่ือนไขของสญัญาจา้งดาํเนินการบริหารธุรกิจ 3,377  3,320 

บริษทัใหสิ้ทธิในการดาํเนินธุรกิจแก่ผูค้า้ปลีกรายอ่ืน    

   ภายใตเ้ง่ือนไขของสญัญาใหสิ้ทธิในอาณาเขต 541  518 

รวม 7,041  6,822 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
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รายละเอียดบริษทัย่อยของบริษทั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 7 

 

2 เกณฑ์การจดัทํางบการเงนิระหว่างกาล 

 

(ก) เกณฑ์การถอืปฏิบัติ 

 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนในรูปแบบย่อและตามมาตรฐานการบญัชีไทยฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง     

งบการเงินระหว่างกาล  รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) 

กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดทาํข้ึนเพ่ือให้ข้อมูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2555                  

งบการเงินระหว่างกาลน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้กาํหนดสาํหรับงบการเงินประจาํปีแต่เนน้การให้

ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ให้ซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยนาํเสนอรายงาน        

ไปแลว้ ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อยสาํหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

 

สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบั ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของ

กลุ่มบริษทั และมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1  มกราคม 255 6 ดงัต่อไปน้ี 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  เร่ือง 

  
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12  ภาษีเงินได ้

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 20  การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผย 

   ขอ้มลูเก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน   

   เงินตราต่างประเทศ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8 ส่วนงานดาํเนินงาน 
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การปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่างขา้งตน้มีผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีของ  

กลุ่มบริษทั ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงน้ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 3 

 

นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ขา้งตน้ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 สภาวิชาชีพ

บญัชีไดอ้อกการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัสําหรับงบการเงินท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 

มกราคม 2557 เป็นตน้ไป และไม่ไดมี้การนาํมาใชส้าํหรับการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลน้ี   การตีความมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน      

ระหวา่งกาลขอ้ 18 

 

นอกเหนือจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 3 

นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณท่ีใชใ้นงบการเงินระหวา่งกาลน้ีมีความสอดคลอ้งกบัการถือปฏิบติัในงบการเงิน

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

 

(ข) สกลุเงินที่ใช้ในการดาํเนินงานและนําเสนองบการเงิน 

 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดจ้ดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการดาํเนินงานของ     

กลุ่มบริษทั ขอ้มลูทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเพ่ือใหแ้สดงเป็นหลกั

ลา้นบาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

 

(ค) การประมาณการและใช้วิจารณญาณ    

 

ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลน้ีเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใช้วิจารณญาณ     

การประมาณและขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายการบญัชีและการรายงาน

จาํนวนเงินท่ีเก่ียวกบัสินทรัพย ์หน้ีสิน รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้

 

ยกเวน้การเปิดเผยดงัต่อไปน้ี ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใชวิ้จารณญาณอย่างมีนยัสาํคญั

ในการถือปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั และแหล่งขอ้มูลสาํคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการ

ซ่ึงถือปฏิบติัเช่นเดียวกนัในการจดัทาํงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 การเปล่ียนแปลงส่วนใหญ่

เกิดจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556 
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การประมาณการ 

 

การวัดมลูค่าหนีสิ้นโครงการผลประโยชน์พนักงานท่ีกาํหนดไว้ 

 

การคาํนวณหน้ีสินโครงการผลประโยชน์พนกังานท่ีกาํหนดไวน้ั้นอ่อนไหวต่อสมมติฐานของอตัรามรณะ อตัรา

ดอกเบ้ียพนัธบตัรรัฐบาลระยะยาว อตัราการลาออกจากงาน และอตัราการข้ึนเงินเดือน ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 11 

 

3 การเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชี 

 

ก)    ภาพรวม 

 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556 ผลจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 2 กลุ่มบริษทัไดเ้ปล่ียนนโยบายการบญัชีดงัน้ี  

 

• การบญัชีภาษีเงินได ้

• การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล  

• การบญัชีเก่ียวกบัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

• การนาํเสนอขอ้มลูส่วนงานดาํเนินงาน 

 

รายละเอียดเก่ียวกบันโยบายการบญัชีใหม่ท่ีกลุ่มบริษทัถือปฏิบติัไดร้วมอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

ขอ้ 3 (ข) ถึง 3 (จ) สําหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินอ่ืนท่ีออกและปรับปรุงใหม่นั้นไม่มีผลกระทบต่อ

นโยบายการบญัชี ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั 

 

ข)  การบัญชีภาษเีงินได้ 

  

การเปล่ียนแปลงหลกัการของมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12  ระบุใหบ้ริษทัตอ้งบนัทึกสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินได้

รอการตดับญัชีในงบการเงิน   
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ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์

และหน้ีสินและจาํนวนท่ีใชเ้พ่ือคาํนวณภาษี  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราว

ต่อไปน้ี  เกิดจากการรับรู้ค่าความนิยมเม่ือเร่ิมแรก  การรับรู้เม่ือเร่ิมแรกซ่ึงสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงเกิดจากรายการท่ี

ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกาํไรขาดทุนทางบญัชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัหากเป็นไปไดว้่าจะไม่มีการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว

ในอนาคตอนัใกล ้

 

การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลกัษณะท่ีกลุ่มบริษทั   

คาดว่าจะไดรั้บผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายชาํระหน้ีสินตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีส้ินรอบระยะเวลาท่ี

รายงาน 

 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหกักลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิตาม

กฎหมายท่ีจะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินได้

น้ีประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัสําหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั สําหรับ

หน่วยภาษีต่างกนันั้นบริษทัมีความตั้งใจจะจ่ายชาํระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ

หรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายชาํระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั 

 

สินทรัพย์ภาษีเงินไดร้อการตดับัญชีจะบันทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่ากาํไรเพ่ือเสียภาษีใน

อนาคตจะมีจาํนวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชนจ์ากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี

จะถกูทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะถกูปรับลดลงเท่าท่ีประโยชนท์างภาษีจะมีโอกาสถกูใชป้ระโยชนจ์ริง 

 

กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556  

เป็นตน้ไป ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงไดป้รับปรุงยอ้นหลงัในงบการเงิน ดงัต่อไปน้ี 

 

    งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

  งบแสดงฐานะทางการเงนิรวม  เฉพาะกจิการ 

  31   31   1   31   31   1  

  มีนาคม  ธนัวาคม  มกราคม  มีนาคม  ธนัวาคม  มกราคม 

  2556  2555  2555  2556  2555  2555 

  (ล้านบาท) 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพ่ิมข้ึน  368  369  352  273  269  236 

กาํไรสะสมเพ่ิมข้ึน (357)  (357)  (331)  (273)  (269)  (236) 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมเพ่ิมข้ึน (11)  (12)  (21)  -  -  - 
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   งบกาํไรขาดทุนรวม  งบกาํไรขาดทุนเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม   2556  2555  2556  2555 

   (ล้านบาท) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้(เพ่ิมข้ึน) ลดลง  (1)  (3)  4  2 

กาํไรสาํหรับงวด (เพ่ิมข้ึน) ลดลง  1  3  (4)  (2) 

 

ค)  การบัญชีสําหรับเงินอดุหนนุจากรัฐบาล และการเปิดเผยข้อมลูเกีย่วกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556 กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 20 เร่ือง การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุน

จากรัฐบาล และการเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

 

การเปล่ียนแปลงดงักล่าวไม่มีผลกระทบท่ีมีสาระสาํคญัต่องบการเงินระหวา่งกาลของกลุ่มบริษทั 

 

ง)   การบัญชีเกีย่วกบัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556 กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง

ของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  

 

การเปล่ียนแปลงหลกัการของมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21  เพ่ือเสนอแนวคิดของสกุลเงินต่างๆ ท่ีใชใ้นการรายงาน 

ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีพิจารณาว่าเป็นสกุลเงินในสภาวะแวดลอ้มทางเศรษฐกิจท่ีกิจการนั้นประกอบกิจการ มาตรฐาน 

การบญัชีฉบบัท่ี 21 กาํหนดใหบ้ริษทัระบุสกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานและแปลงค่ารายการท่ีเป็นสกุลต่างประเทศ

ใหเ้ป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน และรายงานผลกระทบจากการแปลงค่าดงักล่าวตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 

21  ซ่ึงมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 ไดใ้หค้าํนิยามสําหรับเงินตราต่างประเทศคือ เงินตราสกุลอ่ืนนอกเหนือจาก 

สกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทั 

 

ผูบ้ริหารกาํหนดสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทัเป็นสกุลเงินบาท ดงันั้นการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการ

บญัชีฉบบัท่ี 21 สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556 จะไม่ไดรั้บผลกระทบท่ีมีสาระสาํคญั   

ต่อสินทรัพย ์หน้ีสิน และกาํไรสะสมของกลุ่มบริษทั 
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จ)  การนําเสนอข้อมลูส่วนงานดาํเนินงาน 

 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556 กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8  เร่ือง ส่วนงาน

ดาํเนินงาน  นโยบายการบญัชีใหม่เก่ียวกบัการแสดงขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานและนโยบายการบญัชีเดิมนั้นอธิบาย

ในยอ่หนา้ถดัไป  

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8 นาํเสนอมุมมองของผูบ้ริหารในการรายงานขอ้มูลส่วนงาน จึงมีการ

เปล่ียนแปลงการนาํเสนอและการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนงาน ทั้งน้ีขอ้มูลส่วนงานอา้งอิงจากรายงานภายในท่ี         

ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัไดส้อบทานอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือประเมินผลการดาํเนินงาน

ของส่วนงานและเพ่ือจดัสรรทรัพยากรใหส่้วนงานดงักล่าว ท่ีผา่นมากลุ่มบริษทันาํเสนอขอ้มลูส่วนงานตามส่วนงาน

ธุรกิจและส่วนงานภูมิศาสตร์ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 14 เร่ือง การเสนอขอ้มลูทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 

 

การเปล่ียนแปลงการนาํเสนอและการเปิดเผยขอ้มลูส่วนงานน้ีไม่มีผลกระทบท่ีมีสาระสาํคญัต่อขอ้มลูส่วนงานท่ีเคย

นาํเสนอในงบการเงินของกลุ่มบริษทั 

 

4 รายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 

 

เพ่ือวตัถุประสงค์ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาล บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบั     

กลุ่มบริษทั หากกลุ่มบริษทัมีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้ งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมี

สาระสาํคญัต่อบุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั โดยท่ีกลุ่มบริษทัมี

การควบคุมเดียวกนัหรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระสาํคญัเดียวกนั การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 

 

ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัย่อยไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 7 สาํหรับความสัมพนัธ์

กบัผูบ้ริหารสาํคญัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน มีดงัน้ี 

 

  

ช่ือกจิการหรือบุคคล 

ประเทศที่จดัตั้ง/

สัญชาต ิ

 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

   
บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั ไทย เป็นบริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุดของกลุ่มบริษทั และ 

     มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 1 ท่าน 

บริษทั ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จาํกดั ไทย มีบริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
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ช่ือกจิการหรือบุคคล 

ประเทศที่จดัตั้ง/

สัญชาต ิ

 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

   
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 เรียล มฟู จาํกดั ไทย มีบริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

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

        และมีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 1 ท่าน 

บริษทั ซีพีเอฟ ไอทีเซ็นเตอร์ จาํกดั 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 ทรู อินเทอร์เน็ต จาํกดั ไทย มีบริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่  

     และมีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 1 ท่าน 

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

     และมีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 1 ท่าน 

บริษทั ทรู มฟู จาํกดั ไทย มีบริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่  

     และมีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 2 ท่าน 

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

     และมีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 4 ท่าน 

   



บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ช่ือกจิการหรือบุคคล 

ประเทศที่จดัตั้ง/

สัญชาต ิ

 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

   
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) ไทย มีกรรมการบริษทั 1 ท่านเป็นผูถื้อหุน้ และมีกรรมการ 

     ร่วมกนักบับริษทั 1 ท่าน 

บริษทั ซี.พี. ฟู้ ดสโตร์ จาํกดั ไทย มีกลุ่มครอบครัวเจียรวนนท ์เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

บริษทั ซี.พี. อินเตอร์เทรด จาํกดั ไทย มีกลุ่มครอบครัวเจียรวนนท ์เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

บริษทั ดี ซูพรีม จาํกดั ไทย มีสมาชิกในครอบครัวของกรรมการ 1 ท่านเป็นผูถื้อหุน้ 

     รายใหญ่ 

ผูบ้ริหารสาํคญั ไทย บุคคลท่ีมีอาํนาจและความรับผิดชอบการวางแผนสัง่การ 

  และควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของบริษทัไม่วา่ทางตรงหรือ 

  ทางออ้ม ทั้งน้ีรวมถึงกรรมการ (ไม่วา่จะทาํหนา้ท่ีใน 

  ระดบับริหารหรือไม่) ของบริษทั 

 

นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี  

 

รายการ  นโยบายการกาํหนดราคา 

 

 

  
ขายสินคา้  ราคาท่ีกาํหนดข้ึนตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขปกติทางธุรกิจเปรียบเทียบ 

     กบัรายการขายสินคา้ใหก้บับริษทัอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการและ  ราคาตามสญัญาท่ีกาํหนดข้ึนตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขปกติทางธุรกิจ 

   รายไดอ่ื้นจากการดาํเนินงาน   

ดอกเบ้ียรับ  ตน้ทุนของแหล่งท่ีมาของเงินทุนบวกค่าใชจ่้ายในการบริหารเงินทุน 

เงินปันผลรับ  ตามสิทธิการไดรั้บเงินปันผล 

ซ้ือสินคา้และบริการ  ราคาท่ีกาํหนดข้ึนตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขปกติทางธุรกิจเปรียบเทียบ 

     กบัรายการซ้ือสินคา้และบริการจากบริษทัอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 

ค่าเช่าและค่าบริการ  อตัราท่ีผูใ้หเ้ช่าและผูใ้หบ้ริการกาํหนด 

ค่าบริการดา้นเทคนิควิชาการ  ราคาตามสญัญาท่ีกาํหนดข้ึนตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขปกติทางธุรกิจ 

ค่าเบ้ียประกนั  อตัรามาตรฐานท่ีผูรั้บประกนักาํหนด 

ดอกเบ้ียจ่าย  อตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญา 

ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  ราคาท่ีกาํหนดข้ึนตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขปกติทางธุรกิจเปรียบเทียบ 

     กบัรายการซ้ือจากบริษทัอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 

 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสําหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และ 

2555 มีดงัน้ี 

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556  2555  2556  2555 

 (ล้านบาท) 

บริษทัใหญ่ในลําดบัสูงสุด        

   ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 2  2  2  2 

        

บริษทัย่อย               

 รายไดจ้ากการขายสินคา้และการใหบ้ริการ -  -  113 

 

 92 

 ดอกเบ้ียรับ -  -  5  3 

 รายไดอ่ื้น -  -  157  129 

 ค่าใชจ่้ายในการขาย  -  -  276  209 

 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร -  -  304  241 

 ซ้ือสินคา้และบริการ -  -  2,270  1,889 

 ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -  -  352  298 

        

บริษทัที่เกีย่วข้องกนั          

 รายไดจ้ากการขายสินคา้และการใหบ้ริการ 339  288  155   114 

 รายไดอ่ื้น 65   30  63  29 

 ค่าใชจ่้ายในการขาย  32  2  -  - 

 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 74  59  71  53 

 ซ้ือสินคา้และบริการ 5,133  4,316  4,748  4,023 

        

ผู้บริหารสําคัญ        

   ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั         

      ผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังาน 89  95  89  95 

      เงินชดเชยพนกังานเม่ือออกจากงาน 2  2  2  2 

  รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคัญ 91  97  91  97 

 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ยอดคงเหลือกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 มีดงัน้ี 

 

ลกูหน้ีการค้า     

    
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2556  2555  2556  2555 

 (ล้านบาท) 

บริษทัที่เกีย่วข้องกนั         

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 32  25  -  - 

บริษทั ซี.พี. เมอร์แชนไดซ่ิง จาํกดั 15  45  -  - 

บริษทั ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จาํกดั 14  12  -  - 

บริษทั ซีพีเอฟ ไอทีเซ็นเตอร์ จาํกดั 11  -  -  - 

บริษทั ทรู มฟู จาํกดั 9  14  -  - 

บริษทั ทรู อินเทอร์เน็ต จาํกดั 6  2  -  - 

บริษทั บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จาํกดั 

 

4  8  -  - 

บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 4  6  -  - 

บริษทั ทรู ยนิูเวอร์แซล คอนเวอร์เจน้ซ์ จาํกดั 4  2  -  - 

บริษทั ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 2  5  -  - 

บริษทั ทรู จีเอส จาํกดั 2  2  -  - 

อ่ืนๆ 5  20  -  - 

รวม 108  141  -  - 

หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (1)  (2)  -  - 

สุทธิ 107  139  -  - 

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2556  2555  2556  2555 

 (ล้านบาท) 

หนีสู้ญและหนีส้งสัยจะสูญ (กลบัรายการค่าเผือ่  

   หนีส้งสัยจะสูญ) สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด         

   วนัที่ 31 มนีาคม (1)  -  -  - 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ลกูหน้ีอื่น        

        
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2556  2555  2556  2555 

 (ล้านบาท) 

บริษทัย่อย        

บริษทั ไทยสมาร์ทคาร์ด จาํกดั -  -  195  215 

บริษทั เคานเ์ตอร์เซอร์วิส จาํกดั -  -  97  104 

บริษทั ซี.พี. คา้ปลีกและการตลาด จาํกดั -  -  19  21 

อ่ืนๆ -  -  8  4 

รวม -  -  319  344 

        

บริษทัที่เกีย่วข้องกนั        

บริษทั ทรู มนัน่ี จาํกดั 104  113  104  113 

บริษทั ซีพี-เมจิ จาํกดั 13  9   13  9 

บริษทั ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จาํกดั 11  20   10  19 

บริษทั ทรู ดิสทริบิวชัน่ แอนด ์เซลส์ จาํกดั 10  11   10  11 

บริษทั อลิอนัซ์ ซี.พี.ประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 7  53  7  53 

บริษทั ซี.พี. คอนซูเมอร์โพรดกัส์ จาํกดั 6  3  6  3 

อ่ืนๆ 4  3  4  4 

รวม 155  212  154  212 

รวมทั้งส้ิน 155  212  473  556 

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2556  2555  2556  2555 

 (ล้านบาท) 

หนีสู้ญและหนีส้งสัยจะสูญสําหรับ  

   งวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม -  -  -  - 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในบริษทัที่เกีย่วข้องกนั 

 

       

        
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2556  2555  2556  2555 

 (ล้านบาท) 

  
บริษทั ทรู จีเอส จาํกดั 24  24  24  24 

รวม 24  24  24  24 

 

รายการเคล่ือนไหวในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และ 2555 มีดงัน้ี 

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2556  2555  2556  2555 

 (ล้านบาท) 

  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 24  18  24  18 

ซ้ือ -  6  -  6 

ณ วนัที่ 31 มนีาคม 24  24  24  24 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม   24    24 

 

เงินให้กู้ยมืระยะยาวแก่บริษทัย่อย    

    

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2556  2555  2556  2555 

 (ล้านบาท) 

        

บริษทั ซี.พี. คา้ปลีกและการตลาด จาํกดั -  -  900  350 

บริษทั ไดนามิค แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั -  -  10  10 

รวม -  -  910  360 

 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการเคล่ือนไหวในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และ 2555 มีดงัน้ี 

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2556  2555  2556  2555 

 (ล้านบาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม - 

 

 -  360  290 

เพ่ิมข้ึน -  -  550  - 

ณ วนัที่ 31 มนีาคม -  -  910  290 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม   -    360 

 

อตัราดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 มีดงัน้ี 

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2556  2555  2556  2555 

 (อัตราดอกเบีย้ร้อยละต่อปี) 

        

บริษทั ซี.พี. คา้ปลีกและการตลาด จาํกดั -  -  3.25  3.50 

บริษทั ไดนามิค แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั -  -  3.25  3.50 

 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บริษทัย่อยเป็นเงินใหกู้ย้ืมประเภทไม่มี

หลกัประกนัและไม่ไดก้าํหนดระยะเวลาแน่นอนในการรับชาํระคืน 

 

ค่าเช่าและค่าบริการจ่ายล่วงหน้า    

    
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2556  2555  2556  2555 

 (ล้านบาท) 

บริษทัย่อย        

สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน ์ -  -  306  314 

รวม -  -  306  314 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ในระหว่างปี 2551 บริษทัไดจ่้ายชาํระค่าเช่าและค่าบริการล่วงหนา้ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาเช่าและบริการ       

หลายฉบบัใหก้บับริษทัย่อยในประเทศแห่งหน่ึง (สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์) สําหรับการใชพ้ื้นท่ีอาคาร     

เป็นท่ีประชุม Field consultant conference สถานท่ีจดังาน (Trade show) สถานท่ีจดัประชุมผูค้า้ปลีก และกิจกรรม

อ่ืนๆ เป็นระยะเวลา 15 ปี เป็นจาํนวนเงินรวม 450 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัตดัจาํหน่ายค่าเช่าและค่าบริการจ่ายล่วงหนา้

เป็นค่าใชจ่้ายตามอายขุองสญัญา (15 ปี)   

 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัมียอดค่าเช่าและค่าบริการจ่ายล่วงหนา้สุทธิเป็นจาํนวนเงิน 

306 ลา้นบาท และ 314 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 

เจ้าหน้ีการค้า    

    
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2556  2555  2556  2555 

 (ล้านบาท) 

บริษทัย่อย        

บริษทั ซี.พี. คา้ปลีกและการตลาด จาํกดั -  -  255  271 

รวม -  -  255  271 
  

บริษทัที่เกีย่วข้องกนั        

บริษทั ทรู มนัน่ี จาํกดั 1,423  1,546   1,416  1,536 

บริษทั ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จาํกดั 1,321   1,353   1,085  1,061 

บริษทั ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 356   439   -   - 

บริษทั ซีพี-เมจิ จาํกดั 288  278  288  278 

บริษทั ทรู ดิสทริบิวชัน่ แอนด ์เซลส์ จาํกดั 204   291   204   291 

บริษทั ซี.พี. อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ ์จาํกดั 98   97   96   97 

บริษทั ซี.พี. คอนซูเมอร์โพรดกัส์ จาํกดั 78   86   78   84 

บริษทั ดี ซูพรีม จาํกดั 75   130   75   130 

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

บริษทั เรียล มฟู จาํกดั 40   34   -   1 

อ่ืนๆ 77   95   36   40 

รวม 4,001   4,408   3,319   3,559 

รวมทั้งส้ิน 4,001   4,408   3,574   3,830 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เจ้าหน้ีอื่น    

    
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2556  2555  2556  2555 

 (ล้านบาท) 

บริษทัย่อย        

บริษทั เคานเ์ตอร์เซอร์วิส จาํกดั -  -  5,520  6,146 

บริษทั ไทยสมาร์ทคาร์ด จาํกดั -  -  234  247 

บริษทั ซีพี รีเทลลิงค ์จาํกดั  

   (เดิมช่ือ “บริษทั รีเทลลิงค ์(ไทยแลนด)์ จาํกดั”) 

 

- 

  

- 

  

70 

 

147 

บริษทั โกซอฟท ์(ประเทศไทย) จาํกดั -  -  31  239 

บริษทั เอม็ เอ เอม็ ฮาร์ท จาํกดั -  -  28  40 

บริษทั ออลล ์เทรนน่ิง จาํกดั -  -  24  9 

วิทยาลยัเทคโนโลยีปัญญาภิวฒัน ์ -  -  -  32 

อ่ืนๆ  -  -              18  13 

รวม -  -  5,925  6,873 
        

บริษทัที่เกีย่วข้องกนั        

บริษทั ซี.พี. เมอร์แชนไดซ่ิง จาํกดั 22  1  -  - 

บริษทั ทรู ยนิูเวอร์แซล คอนเวอร์เจน้ซ์ จาํกดั 14  14  14  14 

บริษทั ไทย นิวส์ เน็ตเวร์ิค (ทีเอน็เอน็) จาํกดั 3  6  3  6 

บริษทั ซี.พี. อินเตอร์เทรด จาํกดั 2  2  -  - 

บริษทั ทรู มฟู จาํกดั 2  2  2  2 

อ่ืนๆ 21  12  1  - 

รวม 64  37  20  22 

รวมทั้งส้ิน 64  37  5,945  6,895 

 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สัญญาสําคัญที่ทํากบักจิการที่เกีย่วข้องกนั 

 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 กลุ่มบริษทัมีสญัญาท่ีสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัน้ี 

 

(ก) บริษทัมีสัญญาบริการฉบบัหน่ึงกบับริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุด     

ในการใหค้าํปรึกษาแนะนาํทางดา้นวิชาการ การบริหาร และความช่วยเหลือดา้นเทคนิค และมีสิทธิท่ีจะใช้

เคร่ืองหมายการคา้และบริการต่างๆ จากบริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุด โดยบริษทัตกลงท่ีจะจ่ายค่าบริการรายเดือน

ใหก้บับริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุดเป็นจาํนวนเงินรวม 0.8 ลา้นบาท 

 

 (ข) บริษัทมีสัญญาบริหารจัดการเงินฉบับหน่ึงกับบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จํากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยใน   

ประเทศแห่งหน่ึง ภายใต้เง่ือนไขของสัญญา บริษทัตกลงให้บริการบริหารจัดการเงินของบริษทัย่อย         

ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญา  ในการน้ี บริษทัย่อยตกลงท่ีจะจ่ายค่าธรรมเนียมในการช่วยบริหารจดัการเงิน

ใหก้บับริษทัตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญา และบริษทัตกลงท่ีจะจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนจากเงินดงักล่าว

ให้กบับริษทัย่อยในอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญา ทั้งน้ีหากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมีความประสงค์จะขอเลิก

สัญญาฉบบัน้ี คู่สัญญาฝ่ายนั้นจะตอ้งทาํหนงัสือแจง้ใหคู้่สัญญาอีกฝ่ายทราบล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า   

60 วนั ก่อนวนัส้ินสุดสญัญา 

 

(ค) บริษัทมีสัญญาบริการหลายฉบับกับบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จํากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยในประเทศ              

แห่งหน่ึง ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญา บริษทัตกลงใหบ้ริการในการจดัหาและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือ

รองรับการใหบ้ริการรับชาํระเงินค่าสินคา้และค่าบริการ ในการน้ี บริษทัย่อยตกลงจ่ายค่าบริการรายเดือน

เป็นจาํนวนเงินตามประเภทของบริการตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นสญัญาท่ีเก่ียวขอ้ง   

 

(ง) บริษทัมีสัญญาบริการฉบบัหน่ึงกบับริษทั เคาน์เตอร์เซอร์วิส จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยในประเทศแห่งหน่ึง 

ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญา บริษทัจะดาํเนินการเป็นตวัแทนการรับชาํระเงินค่าบริการตามรายการท่ีระบุไว ้      

ในสญัญา ในการน้ี บริษทัยอ่ยตกลงจะจ่ายค่าบริการตามจาํนวนเงินท่ีระบุไวใ้นสัญญา ทั้งน้ีหากคู่สัญญาฝ่ายใด

ฝ่ายหน่ึงมีความประสงคท่ี์จะขอเลิกสัญญาฉบบัน้ี คู่สัญญาฝ่ายนั้นจะตอ้งทาํหนงัสือแจง้ใหคู้่สัญญาอีกฝ่าย

ทราบล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 60 วนั ก่อนวนัส้ินสุดสัญญา 

 

 

 

 

 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

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

จาํกดั”) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยในประเทศแห่งหน่ึง  ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญา บริษทัย่อยตกลงจะให้บริการ

บาํรุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์  และอุปกรณ์กบับริษทั ในการน้ี บริษทัตกลงจ่ายค่าบริการรายปีใหก้บับริษทั

ยอ่ยดงักล่าวในจาํนวนเงินตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา   

 

(ฉ) บริษทัมีสัญญาบริการศูนยค์อมพิวเตอร์ฉบบัหน่ึงกบับริษทั ไทยสมาร์ทคาร์ด จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยใน

ประเทศแห่งหน่ึง ภายใต้เง่ือนไขของสัญญา บริษัทตกลงจะให้บริการด้านสถานท่ีในการติดตั้ งศูนย์

คอมพิวเตอร์ และอาํนวยความสะดวกต่างๆ ใหก้บับริษทัย่อย เป็นระยะเวลา  3 ปี ซ่ึงจะส้ินสุดในเดือน

กนัยายน 2557 ในการน้ี บริษทัยอ่ยตกลงจ่ายค่าบริการรายปีใหก้บับริษทัในจาํนวนเงินตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา 

 

(ช) บริษทัและบริษทัย่อยในประเทศบางแห่งมีสัญญาเช่าและบริการหลายฉบบักบับริษทั ซี.พี. แลนด์  จาํกดั 

(มหาชน)  ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง สําหรับการใช้พ้ืนท่ีอาคารเป็นสํานกังานของบริษทัและ

บริษทัย่อย ในการน้ี บริษทัและบริษทัย่อยตกลงจ่ายค่าเช่าและค่าบริการรายเดือน เป็นจาํนวนเงิน 7.7 ลา้นบาท 

และไดว้างเงินประกนัไวก้บับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าว เป็นจาํนวนเงินรวม 23.1 ลา้นบาท โดยบริษทัและ

บริษทัยอ่ยจะไดรั้บเงินประกนัคืนเม่ือมีการยกเลิกการเช่า 

 

(ซ) บริษัทและบริษัทย่อยในประเทศบางแห่งมีสัญญาบริการระบบงานสารสนเทศกับบริษัท โกซอฟท ์       

(ประเทศไทย) จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยในประเทศแห่งหน่ึง ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญา บริษทัย่อยตกลงท่ีจะ

ให้บริการปรึกษา แนะนาํ พฒันา ออกแบบ ติดตั้ง บาํรุงรักษา และสนบัสนุนระบบงานสารสนเทศให้กบั

บริษทัและบริษทัยอ่ย ในการน้ี บริษทัและบริษทัยอ่ยตกลงจะจ่ายค่าบริการตามจาํนวนเงินท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

ทั้งน้ีหากคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมีความประสงคท่ี์จะขอเลิกสญัญา คู่สญัญาฝ่ายนั้นจะตอ้งทาํหนงัสือแจง้ให้

คู่สญัญาอีกฝ่ายทราบล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 90 วนั ก่อนวนัส้ินสุดสญัญา 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 ลูกหนีก้ารค้า  

 

   งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 หมายเหต ุ  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

   2556  2555  2556  2555 

   (ล้านบาท) 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4  108  141  -   - 

กิจการอ่ืน   449  418  146  101 

รวม   557  559  146  101 

หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ   (18)  (18)  -  - 

สุทธิ   539  541  146  101 

 

   งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   2556  2555  2556  2555 

   (ล้านบาท) 

หนีสู้ญและหนีส้งสัยจะสูญสําหรับ    

   งวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม   -  -  -  - 

 

การวิเคราะห์อายขุองลกูหน้ีการคา้แสดงไดด้งัน้ี 

 

   งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 หมายเหต ุ  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

   2556  2555  2556  2555 

   (ล้านบาท) 

กจิการที่เกีย่วข้องกนั          

ภายในกาํหนดระยะเวลาการรับชาํระหน้ี   82  109  -  - 

เกินกาํหนดระยะเวลาการรับชาํระหน้ี          

   นอ้ยกวา่ 3 เดือน   25  31  -  - 

   3 - 6 เดือน   1  1  -  - 

รวม   108  141  -  - 

หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ   (1)  (2)  -  - 

สุทธิ 4  107  139  -  - 

          



บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

cps012a131b-03t-1 Rev 11 35 

   งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 หมายเหต ุ  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

   2556  2555  2556  2555 

   (ล้านบาท) 

กจิการอืน่          

ภายในกาํหนดระยะเวลาการรับชาํระหน้ี    391  360   146  101 

เกินกาํหนดระยะเวลาการรับชาํระหน้ี            

   นอ้ยกวา่ 3 เดือน    54  53   -  - 

   3 - 6 เดือน    1  2   -  - 

   มากกวา่ 12  เดือน    3  3   -  - 

รวม    449  418   146  101 

หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ    (17)  (16)   -  - 

สุทธิ    432  402   146  101 

รวมทั้งส้ิน    539  541   146  101 

 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลกูคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่ 7 วนั ถึง 90 วนั 

 

6 ลูกหนีอ้ืน่  

 

   งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 หมายเหต ุ  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

   2556  2555  2556  2555 

   (ล้านบาท) 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4  155  212  473  556 

กิจการอ่ืน   754  1,143  742  1,134 

รวม   909  1,355  1,215  1,690 

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

สุทธิ     902  1,348    1,208   1,683 

 

   งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   2556  2555  2556  2555 

   (ล้านบาท) 

หนีสู้ญและหนีส้งสัยจะสูญสําหรับ          

   งวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม   -  -   -  - 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การวิเคราะห์อายขุองลกูหน้ีอ่ืนแสดงไดด้งัน้ี 

 

   งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 หมายเหต ุ  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

   2556  2555  2556  2555 

   (ล้านบาท) 

กจิการที่เกีย่วข้องกนั          

ภายในกาํหนดระยะเวลาการรับชาํระหน้ี   93  102  412  446 

เกินกาํหนดระยะเวลาการรับชาํระหน้ี          

นอ้ยกวา่ 3 เดือน   59  64  58  64 

3 - 6 เดือน   2  2  2  2 

6 - 12 เดือน   1  44  1  44 

รวม 4   155   212  473  556 

          

กจิการอืน่          

ภายในกาํหนดระยะเวลาการรับชาํระหน้ี     564   943    561   941 

เกินกาํหนดระยะเวลาการรับชาํระหน้ี                

   นอ้ยกวา่ 3 เดือน     181   187    172   185 

   3 - 6 เดือน     -   4    -   - 

   6 - 12 เดือน     1   1    1   - 

   มากกวา่ 12  เดือน     8   8    8   8 

รวม     754   1,143    742   1,134 

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

สุทธิ     747   1,136    735   1,127 

รวมทั้งส้ิน     902   1,348    1,208   1,683 

 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลกูคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่ 7 วนั ถึง 90 วนั 

 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 

 

รายการเคล่ือนไหวในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และ 2555 มีดงัน้ี 

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2556  2555  2556  2555 

 (ล้านบาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม -  -  6,524  6,505 

เพ่ิมข้ึน -  -  -  1 

ณ วนัที่ 31 มนีาคม -  -  6,524  6,506 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม   -    6,524 

 

รายละเอียดเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีเพ่ิมข้ึน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 มีดงัน้ี  

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2556  2555  2556  2555 

 (ล้านบาท) 

บริษทั โกซอฟท ์(ประเทศไทย) จาํกดั -  -  -  18 

บริษทั ออลล ์เทรนน่ิง จาํกดั -  -  -  1 

รวม -  -  -  19 

 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และเงินปันผลรับสาํหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และ 2555 มีดงัน้ี 

 

    งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

  ประเทศ สดัส่วน      เงินปันผลรับสาํหรับงวด 

ช่ือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ ท่ีกิจการจดัตั้ง ความเป็นเจา้ของ  ทุนชาํระแลว้  ราคาทุน  สามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

   31 มีนาคม 31 ธนัวาคม  31 มีนาคม 31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 มีนาคม 

   2556 2555  2556 2555  2556  2555  2556  2555 

   (ร้อยละ)  (ล้านดอลลาร์สหรัฐ)  (ล้านบาท) 

บริษทัย่อยทางตรงในต่างประเทศ                

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

   Limited        Islands              

รวม         3,857  3,857  -  - 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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    งบการเงนิเฉพาะกจิการ (ต่อ) 

  ประเทศ สดัส่วน      เงินปันผลรับสาํหรับงวด 

ช่ือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ ท่ีกิจการจดัตั้ง ความเป็นเจา้ของ  ทุนชาํระแลว้  ราคาทุน  สามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

   31 มีนาคม 31 ธนัวาคม  31 มีนาคม 31 ธนัวาคม  31 มีนาคม 31 ธนัวาคม  31 มีนาคม 31 มีนาคม 

   2556 2555  2556 2555  2556 2555  2556 2555 

   (ร้อยละ)  (ล้านบาท) 

บริษทัย่อยทางตรงในประเทศ              

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

บริษทั ซี.พี. คา้ปลีกและการตลาด โรงงานอาหารแช่แขง็ ไทย 99.99 99.99  600 600  600 600  - - 

   จาํกดั    และเบเกอร่ี             

บริษทั เคานเ์ตอร์เซอร์วิส จาํกดั  รับชาํระเงินค่าสินคา้และ ไทย 99.99 99.99  70 70  61 61  - - 

    บริการ และเป็นผูจ้าํหน่าย             

    บตัรและตัว๋เชิงพาณิชย ์             

    ทุกประเภท             

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

   (เดิมช่ือ “บริษทั รีเทลลิงค ์    ธุรกิจคา้ปลีกและพฒันา             

   (ไทยแลนด)์ จาํกดั”)    โปรแกรม             

               

               

               
 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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    งบการเงนิเฉพาะกจิการ (ต่อ) 

  ประเทศ สดัส่วน     เงินปันผลรับสาํหรับงวด 

ช่ือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ ท่ีกิจการจดัตั้ง ความเป็นเจา้ของ  ทุนชาํระแลว้  ราคาทุน สามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

   31 มีนาคม 31 ธนัวาคม  31 มีนาคม 31 ธนัวาคม  31 มีนาคม 31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 มีนาคม 

   2556 2555  2556 2555  2556 2555  2556  2555 

   (ร้อยละ)  (ล้านบาท) 

บริษทั โกซอฟท ์(ประเทศไทย) ใหบ้ริการออกแบบและ ไทย 99.99 99.99  20 20  20  20  -  - 

   จาํกดั    พฒันาระบบงานดา้น               

    สารสนเทศ               

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

   จาํกดั    ขนส่งสินคา้และ               

    กระจายสินคา้               

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

    ทางการตลาด               

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

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

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

                
รวม         2,667  2,667  -  - 

รวมทั้งส้ิน         6,524  6,524  -  - 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายละเอียดบริษทัยอ่ยทางออ้มของบริษทั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 มีดงัน้ี  

 

ช่ือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ ประเทศท่ีกิจการจดัตั้ง สดัส่วนความเป็นเจา้ของ 

   31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

   2556 2555 

   (ร้อยละ) 

บริษทัย่อยทางอ้อมในต่างประเทศ     

Successor Investments Limited กิจกรรมลงทุน   เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่ง 100.00 100.00 

     สาธารณรัฐประชาชนจีน      

Nanjing Zheng Yi Xin Trading Co.,Ltd. ธุรกิจการคา้ สาธารณรัฐประชาชนจีน 100.00 100.00 

Successor (China) Investments Limited กิจกรรมลงทุน   สาธารณรัฐประชาชนจีน 100.00 100.00 

     
บริษทัย่อยทางอ้อมในประเทศ 

 

    

สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน ์ สถาบนัการศึกษา ไทย 99.99 99.99 

วิทยาลยัเทคโนโลยีปัญญาภิวฒัน ์

       

สถาบนัการศึกษา ไทย 99.99 99.99 
 

8 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

 

การซ้ือ การจาํหน่าย และการโอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2556

และ 2555 มีดงัน้ี 

 

 งบการเงนิรวม 

 2556  2555 

   การจาํหน่าย    การจาํหน่าย 

 การซ้ือและ  และการโอน  การซ้ือและ  และการโอน 

 การโอนเขา้  ออก - ราคา  การโอนเขา้  ออก - ราคา 

 - ราคาทุน  ตามบญัชีสุทธิ  - ราคาทุน  ตามบญัชีสุทธิ 

 (ล้านบาท) 

ท่ีดิน 48  -  116  - 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร        

   และส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า 568  36  405  48 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 334  1  367  8 

เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน 231  9  309  25 

สินทรัพยร์ะหวา่งการก่อสร้างและติดตั้ง 1,861  762  556  479 

อ่ืนๆ 93  2  96  4 

รวม 3,135  810  1,849  564 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2556  2555 

   การจาํหน่าย    การจาํหน่าย 

 การซ้ือและ  และการโอน  การซ้ือและ  และการโอน 

 การโอนเขา้  ออก - ราคา  การโอนเขา้  ออก - ราคา 

 - ราคาทุน  ตามบญัชีสุทธิ  - ราคาทุน  ตามบญัชีสุทธิ 

 (ล้านบาท) 

ท่ีดิน 48  -  -  - 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร        

   และส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า 535  36  351  48 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 240  1  279  7 

เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน 255  9  326  22 

สินทรัพยร์ะหวา่งการก่อสร้างและติดตั้ง 1,205  651  474  408 

อ่ืนๆ 90  2  94  4 

รวม 2,373  699  1,524  489 

 

9 ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี 

 

 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 มีดงัน้ี 

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2556  2555  2556  2555 

 (ล้านบาท) 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 368  370  273  269 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี -  (1)  -  - 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชีสุทธิ 368  369  273  269 

 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

2556 และ 2555 มีดงัน้ี 

 งบการเงนิรวม 

   ผลกระทบ       

 ณ วนัที ่  จากการ  ณ วนัที ่     

 1 มกราคม  เปล่ียนแปลง  1 มกราคม บนัทึกเป็น  

 2556  นโยบาย  2556 (รายจ่าย)/รายได ้ ณ วนัที่ 

 (ตามที่รายงาน  การบญัชี  (ปรับปรุง  ในกาํไรขาดทุน  31 มนีาคม 

 ในงวดก่อน)  (หมายเหต ุ3)  ใหม่)  (หมายเหต ุ13)  2556 

 (ล้านบาท) 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี  

ลกูหน้ีการคา้ -  4  4  -  4 

สินคา้คงเหลือ -  105  105  (1)  104 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -  25  25  -  25 

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน -  181  181  6  187 

ผลขาดทุนทางภาษี -  41  41  (6)  35 

อ่ืนๆ -  13  13  -  13 

รวม -  369  369  (1)  368 
 

 งบการเงนิรวม 

   ผลกระทบ       

 ณ วนัที ่  จากการ  ณ วนัที ่     

 1 มกราคม  เปล่ียนแปลง  1 มกราคม บนัทึกเป็น  

 2555  นโยบาย  2555 (รายจ่าย)/รายได ้ ณ วนัที่ 

 (ตามที่รายงาน  การบญัชี  (ปรับปรุง  ในกาํไรขาดทุน  31 มนีาคม 

 ในงวดก่อน)  (หมายเหต ุ3)  ใหม่)  (หมายเหต ุ13)  2555 

 (ล้านบาท) 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี  

ลกูหน้ีการคา้ -  4  4  -  4 

สินคา้คงเหลือ -  96  96  (4)  92 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -  25  25  -  25 

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน -  146  146  6  152 

ผลขาดทุนทางภาษี -  71  71  (4)  67 

อ่ืนๆ -  10  10  (1)  9 

รวม -  352  352  (3)  349 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   ผลกระทบ   

 ณ วนัที ่  จากการ  ณ วนัที ่     

 1 มกราคม  เปล่ียนแปลง  1 มกราคม บนัทึกเป็น  

 2556  นโยบาย  2556 (รายจ่าย)/รายได ้ ณ วนัที่ 

 (ตามที่รายงาน  การบญัชี  (ปรับปรุง  ในกาํไรขาดทุน  31 มนีาคม 

 ในงวดก่อน)  (หมายเหต ุ3)  ใหม่)  (หมายเหต ุ13)  2556 

 (ล้านบาท) 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี  

ลกูหน้ีการคา้ -  1  1  -  1 

สินคา้คงเหลือ -  100  100  (2)  98 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -  24  24  -  24 

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน -  141  141  5  146 

อ่ืนๆ -  3  3  1  4 

รวม -  269  269  4  273 

 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   ผลกระทบ   

 ณ วนัที ่  จากการ  ณ วนัที ่     

 1 มกราคม  เปล่ียนแปลง  1 มกราคม บนัทึกเป็น  

 2555  นโยบาย  2555 (รายจ่าย)/รายได ้ ณ วนัที่ 

 (ตามที่รายงาน  การบญัชี  (ปรับปรุง  ในกาํไรขาดทุน  31 มนีาคม 

 ในงวดก่อน)  (หมายเหต ุ3)  ใหม่)  (หมายเหต ุ13)  2555 

 (ล้านบาท) 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี  

ลกูหน้ีการคา้ -  2  2  -  2 

 สินคา้คงเหลือ -  88  88  (2)  86 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -  24  24  -  24 

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน -  122  122  4  126 

รวม -  236  236  2  238 

 

 

 

 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 เจ้าหนีก้ารค้า 

 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 หมายเหต ุ 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

  2556  2555  2556  2555 

  (ล้านบาท) 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 4,001  4,408  3,574  3,830 

กิจการอ่ืน  27,534  28,172  22,035  21,910 

รวม  31,535  32,580  25,609  25,740 

 

11 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน  

 

กลุ่มบริษทัจดัใหมี้โครงการเงินชดเชยพนกังานเม่ือออกจากงานตามขอ้กาํหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน 

พ.ศ. 2541 ในการใหผ้ลประโยชนเ์ม่ือเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2556  2555  2556  2555 

 (ล้านบาท) 

ภาระผูกพนัในงบแสดงฐานะการเงนิสําหรับ        

เงินชดเชยพนกังานเม่ือออกจากงาน 1,000  955  730  704 

รวม 1,000  955  730  704 

 

 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556  2555  2556  2555 

 (ล้านบาท) 

รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน        

เงินชดเชยพนกังานเม่ือออกจากงาน 54  69  33  53 

รวม 54  69  33  53 

 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน์พนกังาน ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 

มกราคม 2554 กลุ่มบริษทัไดเ้ลือกรับรู้ภาระหน้ีในช่วงเปล่ียนแปลง ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 ผ่านกาํไรหรือขาดทุน

โดยวิธีเส้นตรงเป็นระยะเวลา 5 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 การเคล่ือนไหวระหว่างงวดของภาระผูกพนั

ในช่วงเปล่ียนแปลงท่ียงัไม่รับรู้ มีดงัน้ี  
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2556  2555  2556  2555 

 (ล้านบาท) 

ภาระผกูพนัในช่วงเปล่ียนแปลงท่ียงัไม่รับรู้         

   ณ วนัท่ี 1 มกราคม 114  152  41  54 

รับรู้ผา่นกาํไรหรือขาดทุนระหวา่งงวด (9)  (9)  (3)  (3) 

ภาระผูกพนัในช่วงเปลีย่นแปลงที่ยงัไม่รับรู้        

   ณ วนัที่ 31 มนีาคม 105  143  38  51 

 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี        

31 มีนาคม 2556 และ 2555 แสดงไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

 2556  2555  2556  2555 

 (ล้านบาท) 

ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์        

   ณ วนัท่ี 1 มกราคม 955  758  704  612 

ผลประโยชนจ่์ายโดยโครงการ (9)  (32)                 (7)  (32) 

การรับรู้ภาระผกูพนัในช่วงเปล่ียนแปลง 9  9  3  3 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและดอกเบ้ีย 45  60  30  50 

ภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์         

   ณ วนัที่ 31 มนีาคม 1,000  795  730  633 

 

 

 

 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ขอ้สมมุติหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีรายงาน (แสดงโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วง

นํ้าหนกั) 

 

 งบการเงนิรวม/งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2556  2555 

อตัราคิดลด (ร้อยละ) 4.16  4.16 

อายคุรบเกษียณ (ปี)       55 และ 60        55 และ 60 

 

ขอ้สมมุติเก่ียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มลูทางสถิติท่ีเผยแพร่ทัว่ไปและตารางมรณะ อตัราดอกเบ้ียคิดลด

ซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียพนัธบตัรรัฐบาลระยะยาวและอตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคตพิจารณาจากอตัราการ 

ข้ึนเงินเดือนถวัเฉล่ียในปีท่ีผา่นมา 

 

12  ข้อมูลทางการเงนิจาํแนกตามส่วนงาน 

  

ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานอา้งอิงจากรายงานภายในท่ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของ  

กลุ่มบริษทัไดส้อบทานอยา่งสมํ่าเสมอ เพ่ือประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงานและเพ่ือจดัสรรทรัพยากรใหส่้วนงาน

ดงักล่าว โดยแบ่งเป็นขอ้มลูเก่ียวกบัธุรกิจและขอ้มลูเก่ียวกบัภูมิศาสตร์ท่ีกลุ่มบริษทัดาํเนินงานอยู่ กลุ่มบริษทันาํเสนอ

ส่วนงานธุรกิจเป็นรูปแบบหลกัในการรายงาน 

 

ส่วนงานธุรกจิ 

 

กลุ่มบริษทัเสนอส่วนงานธุรกิจท่ีสาํคญัดงัน้ี 

 

ส่วนงานท่ี  1 :    ธุรกิจร้านสะดวกซ้ือ 

ส่วนงานท่ี  2 :    ธุรกิจอ่ืนๆ 

 

สาํหรับส่วนงานธุรกิจอ่ืนๆ ส่วนใหญ่ประกอบดว้ย การบริการรับชาํระค่าสินคา้และบริการ โรงงานอาหารแช่แข็ง

และเบเกอร่ี รวมทั้งการจาํหน่ายอุปกรณ์สาํหรับธุรกิจคา้ปลีก 
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ส่วนงานภูมิศาสตร์ 

 

ในการนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ รายไดต้ามส่วนงานแยกตามเขตภูมิศาสตร์โดย

กาํหนดจากสถานท่ีตั้งของลกูคา้  

 

กลุ่มบริษทัเสนอส่วนงานทางภูมิศาสตร์ท่ีสาํคญัดงัน้ี 

 

ส่วนงานท่ี  1 :    ประเทศไทย 

ส่วนงานท่ี  2 :    อ่ืนๆ 

 

รายไดแ้ละผลการดาํเนินงานจาํแนกตามส่วนงานธุรกิจในงบการเงินรวมสาํหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 

มีนาคม 2556 และ 2555 มีดงัน้ี 

 

 งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  

 ธุรกิจร้าน  การตดัรายการ  

 สะดวกซ้ือ ธุรกิจอ่ืนๆ ระหวา่งกนั รวม 

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 

 (ล้านบาท) 

  
รายไดจ้าํแนกตามส่วนงาน 49,493 42,164 4,411 3,687 (3,465) (2,837) 50,439 43,014 

กาํไรสาํหรับงวดก่อน         

   ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 3,593 3,148 428 466 (86) (73) 3,935 3,541 

 

สินทรัพยจ์าํแนกตามส่วนงานธุรกิจในงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 มีดงัน้ี 

 

 ธุรกิจร้าน  การตดัรายการ  

 

 

สะดวกซ้ือ ธุรกิจอ่ืนๆ ระหวา่งกนั รวม 

 31 31 31 31 31 31 31 31 

 มีนาคม ธนัวาคม มีนาคม ธนัวาคม มีนาคม ธนัวาคม มีนาคม ธนัวาคม 

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 

 (ล้านบาท) 

สินทรัพยต์ามส่วนงาน         

   ท่ีรายงาน 67,127 65,849 21,596 21,916 (15,278) (15,597) 73,445 72,168 
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รายไดแ้ละผลการดาํเนินงานจาํแนกตามส่วนงานทางภูมิศาสตร์ในงบการเงินรวมสาํหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และ 2555 มีดงัน้ี 

 

 งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  

 ประเทศไทย อ่ืนๆ รวม 

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 

 (ล้านบาท) 

รายไดจ้ากการขายสินคา้และ       

   การใหบ้ริการใหก้บัลกูคา้ภายนอก 50,439 43,014 -              - 50,439 43,014 

กาํไรสาํหรับงวดก่อนค่าใชจ่้าย       

   ภาษีเงินได ้ 3,907 3,531 28 10 3,935 3,541 
 

13 ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 

 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  งวดสามเดือนส้ินสุด  งวดสามเดือนส้ินสุด 

  วนัท่ี 31 มีนาคม  วนัท่ี 31 มีนาคม 

 หมายเหต ุ

 

2556  2555  2556  2555 

 (ล้านบาท) 

ภาษเีงินได้ของงวดปัจจบัุน         

สาํหรับงวดปัจจุบนั  740  781  679  701 

  740  781  679  701 

         
ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี         

การเปล่ียนแปลงของผลแตกต่าง          

   ชัว่คราว     (5)  (4)  (4)  (3) 

การลดอตัราภาษีเงินได ้  -  2  -  1 

ขาดทุนทางภาษีท่ีสามารถใชไ้ด ้  6  5  -  - 

 9 1  3  (4)  (2) 

         
รวม  741  784  675  699 
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การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษทีี่แท้จริง        

 งบการเงนิรวม 

อตัราภาษีท่ีใช ้(ร้อยละ) 0%  20%  อ่ืนๆ  รวม 

 (ล้านบาท) 

งวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2556        

กาํไรทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้- สุทธิ 35  3,874  26  3,935 

ภาษีเงินไดค้าํนวณตามอตัราภาษีท่ีใช ้ -  775  2  777 

ผลกระทบทางภาษีของรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย        

   ท่ีไม่ถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายทางภาษี - สุทธิ -  (28)  (2)  (30) 

ขาดทุนทางภาษีท่ีสามารถใชไ้ด ้ -  (6)  -  (6) 

สุทธิ -  741  -  741 

  

 งบการเงนิรวม 

อตัราภาษีท่ีใช ้(ร้อยละ) 0%  23%  อ่ืนๆ  รวม 

 (ล้านบาท) 

งวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2555        

กาํไรทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้- สุทธิ 40  3,488  13  3,541 

ภาษีเงินไดค้าํนวณตามอตัราภาษีท่ีใช ้ -  802  2  804 

ผลกระทบทางภาษีของรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย        

   ท่ีไม่ถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายทางภาษี - สุทธิ -  (15)  (2)  (17) 

ขาดทุนทางภาษีท่ีสามารถใชไ้ด ้ -  (5)  -  (5) 

การลดอตัราภาษีเงินได ้ -  2  -  2 

สุทธิ -  784  -  784 
 

     งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

อตัราภาษีท่ีใช ้(ร้อยละ)     20%  23% 

     (ล้านบาท) 

งวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม     2556  2555 

กาํไรทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้- สุทธิ     3,593  3,148 

ภาษีเงินไดค้าํนวณตามอตัราภาษีท่ีใช ้     719  724 

ผลกระทบทางภาษีของรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ถือเป็นรายได ้        

   หรือค่าใชจ่้ายทางภาษี - สุทธิ     (44)  (26) 

การลดอตัราภาษีเงินได ้     -  1 

สุทธิ     675  699 
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การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบคุคล 
 

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 ในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศไทย 
 

14 กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
 

เน่ืองจากบริษทัมีการประกาศจ่ายหุ้นปันผลในระหว่างปี 2555 บริษทัจึงได้ปรับปรุงจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ีย       

ถ่วงนํ้าหนกัใหม่เพื่อใชใ้นการคาํนวณกาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  2555       

จาก 4,493,148,024 หุน้ เป็น 8,983,101,348 หุน้ ซ่ึงปรับปรุงดว้ยหุน้ปันผลท่ีออกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมในอตัรา 1 หุน้เดิม

ต่อ 1 หุน้ปันผล โดยถือเสมือนว่าหุน้ปันผลดงักล่าวเกิดข้ึนตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2555 เป็นผลทาํใหก้าํไรต่อหุน้       

ขั้นพ้ืนฐานของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2555 

เปล่ียนแปลงจาก 0.61 บาท ต่อหุน้ เป็น 0.31 บาท ต่อหุน้ และจาก 0.54 บาท ต่อหุน้ เป็น 0.27 บาท ต่อหุน้ ตามลาํดบั 

ทั้งน้ีเพ่ือสะทอ้นถึงการเปล่ียนแปลงจาํนวนหุน้สามญัทั้งหมด 
 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานสาํหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และ 2555 คาํนวณจากกาํไรสาํหรับงวด

ท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและจาํนวนหุ้นสามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ในระหว่างงวดตามวิธีถวัเฉล่ีย 

ถ่วงนํ้าหนกั ซ่ึงแสดงการคาํนวณไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556  2555  2556  2555 

 (ล้านบาท/ล้านหุ้น) 

กาํไรสําหรับงวดที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทั    3,186  2,757  2,918  2,450 

จาํนวนหุ้นสามญัที่มอียู่ในระหว่างงวด        

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

        
กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท)           0.35  0.31   0.32  0.27 
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15 ข้อมูลงบกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เตมิ 

 

 รายละเอียดท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีซ้ือมาในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และ 2555 มีดงัน้ี 

 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 หมายเหต ุ

 

2556  2555  2556  2555 

 (ล้านบาท) 

เพ่ิมข้ึนในระหวา่งงวด    8 3,135  1,849  2,373  1,524 

หกั -   เจา้หน้ี  (166)  (104)  (95)  (203) 

      -    โอนจากสินทรัพยร์ะหวา่ง         

             การก่อสร้างและติดตั้ง  (755)  (479)  (651)  (408) 

ซ้ือมาและจ่ายชําระเป็นเงนิสด  2,214  1,266  1,627  913 

 

16 ภาระผูกพนัที่มกีบับุคคลหรือกจิการที่ไม่เกีย่วข้องกนั 

 

ภาระผกูพนัสําหรับรายจ่ายฝ่ายทุน 

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2556  2555  2556  2555 

 (ล้านบาท) 

สญัญาท่ียงัไม่ไดรั้บรู้ (ตน้ทุนงานก่อสร้างโรงงาน        

    แห่งใหม่  ตน้ทุนการติดตั้งเคร่ืองจกัรและ        

    ตน้ทุนการพฒันาระบบคอมพิวเตอร์) 501  778  -  - 

 รวม 501  778  -  - 
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ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าดาํเนินงานที่ไม่สามารถยกเลิกได้ 

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2556  2555  2556  2555 

 (ล้านบาท) 

ภายในระยะเวลาหน่ึงปี 4,439  4,248  4,385  4,194 

ภายหลงัจากหน่ึงปี แต่ไม่เกินหา้ปี 7,725  7,151  7,656  7,084 

ภายหลงัจากหา้ปี 2  2  -  - 

รวม 12,166  11,401  12,041  11,278 

 

กลุ่มบริษทัมีสญัญาเช่าหลายฉบบั ซ่ึงครอบคลุมการเช่าท่ีดิน อาคาร ยานพาหนะ และสินทรัพยอ่ื์นๆ เป็นระยะเวลา   

1 ปี ถึง  15 ปี ซ่ึงจะส้ินสุดในระหวา่งปี 2557 ถึงปี 2563 

 

ภาระผกูพนัอื่นๆ 

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2556  2555  2556  2555 

 (ล้านบาท) 

เลตเตอร์ออฟเครดิตท่ียงัไม่ไดใ้ชส้าํหรับ        

   ซ้ือสินคา้และวสัดุส้ินเปลือง 59  80  -  - 

รวม 59  80  -  - 

 

หนังสือคํ้าประกนั 

  

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 บริษทัย่อยในประเทศแห่งหน่ึง (บริษทั ไทยสมาร์ทคาร์ด จาํกดั) มีภาระผูกพนัภายใต้

หนงัสือคํ้าประกนัจากการท่ีสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึงออกหนงัสือคํ้าประกนับริษทัย่อยดงักล่าวใหก้บัคู่คา้

รายหน่ึงเป็นจาํนวนเงิน 0.3 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (31 ธันวาคม 2555: 0.3 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา) 

 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
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สัญญาที่สําคัญ 

 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 กลุ่มบริษทัมีสญัญาท่ีสาํคญัดงัน้ี 

 

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

เพ่ือไดม้าซ่ึงสิทธิในการใชร้ะบบและเคร่ืองหมายการคา้ของ 7-Eleven, Inc. ในการดาํเนินธุรกิจร้านสะดวกซ้ือ 

หรือให้สิทธิแก่ผูค้า้ปลีกรายอ่ืนในการดาํเนินธุรกิจดงักล่าวในประเทศไทย บริษทัยงัไดรั้บการบริการต่างๆ  

เก่ียวกบัการฝึกอบรมและความช่วยเหลือทางเทคนิคจาก 7-Eleven, Inc. และเพ่ือเป็นการตอบแทนสิทธิและ

การบริการต่างๆ ท่ีไดรั้บดงักล่าว บริษทัมีภาระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายค่าลิขสิทธ์ิใหก้บั 7-Eleven, Inc. ซ่ึงคาํนวณจาก

อตัราร้อยละของยอดขายรวมของร้านสะดวกซ้ือ 7-Eleven ในประเทศไทย   

 

(ข) บริษทัมีสัญญาจา้งดาํเนินการบริหารธุรกิจหลายฉบบักบับริษทัในประเทศบางแห่ง เพ่ือใหสิ้ทธิในการดาํเนิน

ธุรกิจร้านสะดวกซ้ือ 7-Eleven ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญา บริษทัมีภาระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายค่าบริหารธุรกิจใหก้บั

ผูรั้บสิทธิเหล่านั้น ซ่ึงคาํนวณจากอตัราร้อยละของกาํไรขั้นตน้จากการดาํเนินธุรกิจร้านสะดวกซ้ือดงักล่าว  

โดยท่ีบริษทัมีสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแรกเขา้ และค่าลิขสิทธ์ิจากการให้สิทธิในการดาํเนินธุรกิจร้าน

สะดวกซ้ือ 7-Eleven  ดงักล่าว และผูรั้บสิทธิไม่สามารถเรียกคืนค่าธรรมเนียมแรกเขา้ และค่าลิขสิทธ์ิดงักล่าว

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน  ค่าธรรมเนียมแรกเขา้น้ีไดร้วมเงินประกนัการปฏิบติัตามสัญญาของผูรั้บสิทธิและ       

ค่าความเสียหาย  และ/หรือ หน้ีสินอ่ืนๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนเน่ืองจากการบริหารธุรกิจของผูรั้บสิทธิ ในการน้ี บริษทั

จะจ่ายดอกเบ้ียสาํหรับเงินประกนัน้ีโดยคิดดอกเบ้ียในอตัราเงินฝากประจาํของสถาบนัการเงินในประเทศแห่ง

หน่ึง และจะคืนเงินประกนัดงักล่าวใหก้บัผูรั้บสิทธิเม่ือส้ินสุดสญัญา 

 

(ค) บริษทัมีสัญญาให้สิทธิในอาณาเขตหลายฉบบัเพ่ือให้สิทธิในการประกอบธุรกิจร้านสะดวกซ้ือ 7-Eleven และ  

ให้สิทธิแก่ผูค้า้ปลีกรายอ่ืนในการดาํเนินธุรกิจดงักล่าว ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาดงักล่าว บริษทัจะให้ความ

ช่วยเหลือทางดา้นเทคนิคและบริการท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ กับผูรั้บสิทธิในอาณาเขต ในการน้ี บริษทัจะได้รับ

ค่าลิขสิทธ์ิในอตัราร้อยละของยอดขายรวมของร้านสะดวกซ้ือ 7-Eleven ในอาณาเขตท่ีไดรั้บสิทธิดาํเนินธุรกิจ 

 

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

ในประเทศบางแห่ง โดยคู่สัญญาจะดาํเนินการติดตั้งระบบงาน  และพฒันาระบบงานตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญา บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าบริการตามจาํนวนเงินท่ีระบุไวใ้นสัญญา  

สัญญาเหล่าน้ีมีอายุระหว่าง 42 วนั ถึง 12 เดือน โดยมีระยะเวลาเร่ิมตน้และส้ินสุดสัญญาแตกต่างกนัจนถึง

เดือนมกราคม 2557 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

cps012a131b-03t-1 Rev 11 55 

(จ) บริษทัย่อยในประเทศแห่งหน่ึง  (บริษทั  เคาน์เตอร์เซอร์วิส จาํกดั)  มีสัญญาบริการหลายฉบบักบัหน่วยงาน

ราชการและรัฐวิสาหกิจบางแห่ง (เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าโทรศพัท)์ และบริษทัในประเทศบางแห่ง (เช่น    

ค่าเช่าซ้ือ ค่าเบ้ียประกนัชีวิต) ภายใตข้อ้ตกลงของสัญญา บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งดาํเนินการเป็น

ตวัแทนรับชาํระเงินค่าสินคา้และค่าบริการจากผูบ้ริโภคในนามของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและบริษทั

ในประเทศดงักล่าว และนาํส่งเงินไปยงัหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและบริษทัในประเทศเหล่านั้น ทั้งน้ี

บริษทัย่อยสามารถเรียกเก็บค่าบริการจากผูบ้ริโภคหรือบริษทัในประเทศเหล่านั้นตามจาํนวนเงินท่ีระบุไวใ้น

สญัญา  สญัญาเหล่าน้ีมีอายรุะหวา่ง 1 ปี ถึง 5 ปี โดยมีระยะเวลาเร่ิมตน้และส้ินสุดแตกต่างกนัจนถึงเดือนมีนาคม 

2559 ทั้งน้ีหากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมีความประสงคท่ี์จะขอเลิกสัญญาน้ี คู่สัญญาฝ่ายนั้นจะตอ้งทาํหนงัสือ

แจง้ใหคู้่สญัญาอีกฝ่ายทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ระยะเวลาตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นสญัญาก่อนวนัส้ินสุดสญัญา 

 

(ฉ) บริษทัย่อยในประเทศแห่งหน่ึง (บริษทั เคาน์เตอร์เซอร์วิส จาํกดั) มีสัญญาบริการหลายฉบบักบับุคคลและ

บริษทัในประเทศบางแห่ง  ภายใตข้อ้ตกลงของสัญญา คู่สัญญาจะดาํเนินการเป็นตวัแทนรับชาํระเงินสินคา้และ

ค่าบริการจากลูกคา้ตามรายการท่ีระบุไวใ้นสัญญา ซ่ึงบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าบริการตาม

จาํนวนเงินท่ีระบุไวใ้นสัญญา สัญญาเหล่าน้ีมีอายุระหว่าง 1 ปี ถึง 5 ปี โดยมีระยะเวลาเร่ิมตน้และส้ินสุด

แตกต่างกนัจนถึงเดือนมิถุนายน 2559  ทั้งน้ีหากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่มีความประสงคท่ี์จะต่ออายุสัญญา 

คู่สัญญาฝ่ายนั้นจะต้องทาํหนังสือแจง้ยกเลิกสัญญาล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้แก่อีกฝ่ายหน่ึงทราบ      

เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั ก่อนวนัส้ินสุดสญัญา 

 

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

มีสัญญาบริหารจดัการงานซ่อมแซมและบาํรุงรักษาหลายฉบบักบับริษทัในประเทศบางแห่ง โดยคู่สัญญา      

จะดาํเนินการติดตั้งและซ่อมแซมและบาํรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบ

สาธารณูปโภค เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใช้ในการดาํเนินงานในร้านคา้ปลีก ภายใตเ้ง่ือนไขของ

สญัญา บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าบริการใหก้บับริษทัในประเทศดงักล่าวในจาํนวนเงินตามท่ีระบุ

ไวใ้นสญัญา  สญัญาเหล่าน้ีมีกาํหนดระยะเวลา 1 ปี และจะต่ออายุออกไปอีกคราวละ 1 ปี   ทั้งน้ีหากคู่สัญญาฝ่าย

ใดฝ่ายหน่ึงไม่มีความประสงคท่ี์จะต่ออายุสัญญา คู่สัญญาฝ่ายนั้นตอ้งทาํหนงัสือแจง้ใหคู้่สัญญาอีกฝ่ายทราบ

ล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั ก่อนวนัส้ินสุดสญัญา 
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17 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 

1)       ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2556 คณะกรรมการของบริษทัมีมติอนุมติัใหบ้ริษทั 

 

1.1)   เขา้ซ้ือหุน้ในบริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) (“Makro”), บริษทั สยาม แมค็โคร โฮลด้ิง (ประเทศไทย) 

จาํกดั และบริษทั โอเอชที จาํกดั ซ่ึงจะส่งผลให้บริษทัเป็นผูถื้อหุ้นทั้งทางตรงและทางออ้มใน Makro   

เป็นจาํนวน 154,429,500 หุน้ คิดเป็นจาํนวนร้อยละ 64.35 ของจาํนวนหุน้ท่ีออกและจาํหน่ายแลว้ทั้งหมด

ของ Makro คิดเป็นมูลค่าหุน้ละ 787 บาท หรือเทียบเท่าหุน้ละ 27.50 ดอลลาร์สหรัฐ และเขา้ลงนาม   

ในสัญญาซ้ือขายหุน้ขา้งตน้กบับริษทั เอสเอชวี เนเธอร์แลนด ์บี.วี. ตามรูปแบบ ขอ้ตกลงและเง่ือนไข  

ท่ีคู่สญัญาไดต้กลงร่วมกนัในสญัญาซ้ือขายหุน้ลงวนัท่ี 23 เมษายน 2556 

 

1.2)   เขา้ทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดใน Makro (“คาํเสนอซ้ือหลกัทรัพย”์) ภายใตข้อ้กาํหนดและ

เง่ือนไขในสญัญาซ้ือขายหุน้ท่ีจะลงนามร่วมกนัต่อไป มลูค่าของสินทรัพยท่ี์จะไดม้าจากการทาํคาํเสนอ

ซ้ือหลกัทรัพยภ์ายหลงัการเขา้ซ้ือหุ้นตามสัญญาซ้ือขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์และหากผูถื้อหุ้นทุกรายของ 

Makro ตอบรับคาํเสนอซ้ือ สินทรัพย์ท่ีจะมีการได้มาเป็นหุ้นสามญัของ Makro มีจาํนวนทั้งส้ิน 

85,570,500 หุน้ คิดเป็นมลูค่าหุน้ละ 787 บาท หรือเทียบเท่าหุน้ละ 27.50 ดอลลาร์สหรัฐ ดงันั้นหากผูถื้อหุน้

รายอ่ืนเสนอขายหุ้นทั้งหมด มูลค่าสินทรัพยท่ี์จะไดม้าคิดเป็นจาํนวนเงินรวมทั้งส้ินประมาณ 67,344 

ลา้นบาท หรือเทียบเท่าประมาณ 2,353  ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 

 

1.3)   เขา้กูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงินซ่ึงมีมูลค่ารวมเป็นเงินทั้งส้ินไม่เกินกว่าจาํนวนท่ีตอ้งชาํระค่าตอบแทน

ในการซ้ือหุน้และการทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์

 

1.4)   กาํหนดวนัประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัคร้ังท่ี 1/2556 ในวนัท่ี 12 มิถุนายน 2556 เพ่ือพิจารณา

อนุมติัการเขา้ซ้ือหุน้ในบริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน), บริษทั สยาม แมค็โคร โฮลด้ิง (ประเทศไทย) 

จาํกดั และบริษทั โอเอชที จาํกดั จากบริษทั เอสเอชวี เนเธอร์แลนด์ บี.วี. ตามรูปแบบ ขอ้ตกลงและ

เง่ือนไขท่ีคู่สญัญาไดต้กลงร่วมกนั และการเขา้ทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดในบริษทั สยามแมค็โคร 

จาํกดั (มหาชน) 

 

2)       ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีของบริษทัเม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2556 ผูถื้อหุ้นของบริษทัไดอ้นุมติัให้

บริษทัจ่ายเงินปันผลจากกาํไรสุทธิประจาํปี 2555 ในอตัราหุ้นละ 0.90 บาท สําหรับผูถื้อหุ้นสามญัจาํนวน 

8,983,101,348 หุน้ เป็นจาํนวนเงินรวม 8,085 ลา้นบาท บริษทัจะจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถ้ือหุน้ของบริษทั       

ในวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2556 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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3)       ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2556 คณะกรรมการของบริษทัไดอ้นุมติัการ

จดัตั้งบริษทัยอ่ยทางตรงในประเทศแห่งหน่ึง (บริษทั ออลล ์คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั) โดยมีทุนจดทะเบียนจาํนวน 

50 ลา้นบาท และมีทุนเรียกชาํระแลว้จาํนวนร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนดงักล่าว ซ่ึงคิดเป็นจาํนวนเงิน 12.5 

ลา้นบาท บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนทุนจดทะเบียนและการเรียกชาํระค่าหุน้จาํนวนร้อยละ 25 ดงักล่าว

กบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 11 เมษายน 2556 

 

4)      บริษทั ซี.พี. คา้ปลีกและการตลาด จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยในประเทศแห่งหน่ึงไดเ้ปล่ียนแปลงช่ือบริษทัจาก        

“บริษทั ซี.พี. คา้ปลีกและการตลาด จาํกดั” เป็น “บริษทั ซีพีแรม จาํกดั” โดยบริษทัย่อยดงักล่าวไดด้าํเนินการ      

จดทะเบียนเปล่ียนแปลงช่ือบริษทักบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2556 

 

18 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่ยงัไม่ได้ใช้  

 

กลุ่มบริษทัยงัไม่ไดใ้ชก้ารตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออก ณ วนัท่ีรายงาน แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัและกาํหนดใหถื้อ

ปฏิบติักบังบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม ในปีดงัต่อไปน้ี 

 

  

 

ปีท่ีมีผล 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง บงัคบัใช ้
   

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 2557 

     ฉบบัท่ี 4   

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกูคา้  2557 

     ฉบบัท่ี 13   

 

ผูบ้ริหารเช่ือว่าการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัดงักล่าวมาถือปฏิบติัสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิม

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2557 จะไม่มีผลกระทบท่ีเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั   
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