
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

 
งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

และ 

รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 









บริษทั ซีพ ีออลล์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

(ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 32,204,375,266  24,632,252,846  24,864,029,536 15,642,314,092 
เงินลงทุนชัว่คราว 8 1,232,027,252  1,050,000,000  - -
ลูกหน้ีการคา้ 6, 9 910,175,819  848,215,281  122,046,848 119,443,847 
ลูกหน้ีอ่ืน 6, 10 1,807,624,358  1,576,451,052  2,008,534,458 1,980,311,300 
สินคา้คงเหลือ 6, 11 22,167,148,169  19,915,860,237  10,242,335,111 9,219,368,431 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 6, 12 6,362,797,736  5,939,798,244  4,215,346,398 4,024,186,981 
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 64,684,148,600  53,962,577,660  41,452,292,351 30,985,624,651 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 13 - - 202,237,831,465 202,207,831,495 
เงินลงทุนในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 24,000,000  24,000,000  24,000,000 24,000,000 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 8 100,411,582 101,111,582 100,000,000 100,700,000 
เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 6 - - - 1,600,000,000 
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 333,200,009  333,200,009  - -
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 6, 14 80,201,060,850  71,272,531,129  20,035,595,027 18,342,901,333 
คา่ความนิยม 15 126,072,806,116  126,072,806,116  - -
สิทธิการเช่า 2,650,672,332  1,952,614,502  395,298,832 381,943,527 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 6, 16 49,665,430,652  48,329,610,936  709,706,380 633,987,163 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 17 662,235,733  344,285,897  280,788,487 54,538,987 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 6, 18 2,016,079,472  1,614,872,920  1,948,094,217 1,797,633,339 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 261,725,896,746  250,045,033,091  225,731,314,408 225,143,535,844 

รวมสินทรัพย์ 326,410,045,346  304,007,610,751  267,183,606,759 256,129,160,495 

(บาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั ซีพ ีออลล์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

(ปรับปรุงใหม่)

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืม

   ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 19 14,726,390,374  135,143,340,850  11,000,000,000 131,976,630,807  
เจา้หน้ีการคา้ 6, 20 59,311,725,850  54,734,077,697  31,215,968,596 27,618,149,223 
เจา้หน้ีอ่ืน 6, 21 3,518,817,433  2,976,465,596  8,156,611,198 10,412,533,460 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย 6, 19 -  -  - 2,359,177,040 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน

   ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 19 60,800,249  27,870,154  - -  
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

   ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 19 4,914,000,000  -  4,914,000,000 -  
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 793,053,475  633,641,151  1,438,738 -  
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 22 8,690,013,447  7,282,882,031  5,574,027,246 4,538,995,687 
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 92,014,800,828  200,798,277,479  60,862,045,778 176,905,486,217  

หนี้สินไม่หมุนเวียน

หุ้นกู้ 19 140,000,000,000  50,000,000,000  140,000,000,000 50,000,000,000 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 19 38,301,130,600  -  36,301,130,600 -  
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 19 477,979,201  165,512,440  - -  
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 23 1,709,914,329  1,485,751,564  926,627,894 818,561,944 
เงินประกนัคา้งจ่าย 24 3,270,768,879  3,174,332,398  3,153,744,359 3,057,952,533 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 17 15,304,180,789  15,379,416,242  - -  
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 273,430,198  34,181,250  - -  
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 199,337,403,996  70,239,193,894  180,381,502,853 53,876,514,477  

รวมหนีสิ้น 291,352,204,824  271,037,471,373  241,243,548,631 230,782,000,694  

(บาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
5  



บริษทั ซีพ ีออลล์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

(ปรับปรุงใหม่)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 25

    ทุนจดทะเบียน 8,986,296,048 8,986,296,048 8,986,296,048 8,986,296,048

    ทุนท่ีออกและช าระแลว้ 8,983,101,348 8,983,101,348 8,983,101,348 8,983,101,348
ส่วนเกินมูลคา่หุ้น 25

    ส่วนเกินมูลคา่หุ้นสามญั 1,684,316,879 1,684,316,879 1,684,316,879 1,684,316,879
ก าไรสะสม

   จดัสรรแลว้

      ทุนส ารองตามกฎหมาย 26 900,000,000 900,000,000 900,000,000 900,000,000
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 20,532,100,190 18,463,123,288 14,372,639,901 13,779,741,574
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (1,317,311,940) (1,283,669,155) -  -  
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้นของบริษัท 30,782,206,477 28,746,872,360 25,940,058,128 25,347,159,801

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 4,275,634,045 4,223,267,018 -  -  
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 35,057,840,522 32,970,139,378 25,940,058,128 25,347,159,801

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 326,410,045,346 304,007,610,751 267,183,606,759 256,129,160,495

(บาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ซีพ ีออลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบก ำไรขำดทุน

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

(ปรับปรุงใหม)่

รายได้ 6

รายไดจ้ากการขายสินคา้และการให้บริการ 357,766,357,733  272,285,532,785  210,775,640,576  201,669,012,106  
ดอกเบ้ียรับ 237,823,860  478,041,786  193,471,289  372,924,280  
เงินปันผลรับ 107,456  476,696  4,540,678,761  3,494,980,112  
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ 376,979,981  -  437,246,917  -  
ก าไรจากการเปล่ียนแปลงมลูคา่ยติุธรรม

   ของเงินลงทุน 5 -  71,702,031  -  -  
รายไดอ่ื้น 28 12,919,806,802  11,834,536,291  13,048,909,577  11,958,007,887  
รวมรำยได้ 371,301,075,832  284,670,289,589  228,995,947,120  217,494,924,385  

ค่าใช้จ่าย 6

ตน้ทุนขายสินคา้และตน้ทุนการให้บริการ 11 281,443,425,134  210,656,757,733  152,393,558,467  148,728,274,723  
คา่ใชจ่้ายในการขาย 11, 29 56,163,247,889  46,593,982,044  48,139,454,752  43,344,802,811  
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 30 12,645,980,503  11,790,396,267  10,756,171,689  10,986,511,713  
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ -  569,653,792  -  607,094,360  
ตน้ทุนทางการเงิน 33 8,518,494,735  2,214,030,392  8,355,306,998  2,179,436,410  
รวมค่ำใช้จ่ำย  358,771,148,261  271,824,820,228  219,644,491,906  205,846,120,017  

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงินได้ 12,529,927,571  12,845,469,361  9,351,455,214  11,648,804,368  

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 34 2,257,591,637  2,254,515,449  673,765,674  1,389,195,165  
ก ำไรส ำหรับปี 10,272,335,934  10,590,953,912  8,677,689,540  10,259,609,203  

กำรแบ่งปันก ำไร

   ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั 10,153,768,115 10,502,914,121 8,677,689,540  10,259,609,203  
   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สีย

118,567,819  88,039,791  -  -  
ก ำไรส ำหรับปี 10,272,335,934  10,590,953,912  8,677,689,540  10,259,609,203  

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน 36 1.13  1.17  0.97  1.14  

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

(บาท)

      ท่ีไมมี่อ านาจควบคุม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ซีพ ีออลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

2557 2556 2557 2556

(ปรับปรุงใหม)่

ก ำไรส ำหรับปี 10,272,335,934  10,590,953,912   8,677,689,540    10,259,609,203   

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่

ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงิน (33,633,781)        370,765,212        -  -  

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ส ำหรับปี (33,633,781)        370,765,212        -  -  

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 10,238,702,153  10,961,719,124   8,677,689,540    10,259,609,203   

กำรแบ่งปันก ำไรเบ็ดเสร็จรวม

   ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั 10,120,125,330  10,873,679,333   8,677,689,540    10,259,609,203   
   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สีย

118,576,823       88,039,791          -  -  
ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 10,238,702,153  10,961,719,124   8,677,689,540    10,259,609,203   

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

(บาท)

      ท่ีไมมี่อ านาจควบคุม

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั ซีพ ีออลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

ผลต่างจากการ รวม ส่วนของ

ทนุเรือนหุ้น ส่วนเกิน ทนุส ารอง ก าไรสะสม ผลต่างจาก ไดม้าซ่ึงส่วน องคป์ระกอบ รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย

ท่ีออกและ มูลค่า ตาม ยงัไม่ได้ การแปลงค่า ไดเ้สียท่ีไม่มี อ่ืนของส่วน ผูถื้อหุ้น ท่ีไม่มีอ  านาจ

ช าระแลว้ หุ้นสามญั กฎหมาย จดัสรร งบการเงิน อ านาจควบคุม ของผูถื้อหุ้น ของบริษทั ควบคุม ผูถื้อหุ้น

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2557

 - ตำมที่รำยงำนในปีก่อน 8,983,101,348    1,684,316,879    900,000,000       18,497,197,993  (141,083,530)      (1,142,585,625)       (1,283,669,155)   28,780,947,065  4,226,479,162    33,007,426,227  

ปรับปรุงขอ้มูลใหม่จากการรวมธุรกิจ 5 -                           -                           -                           (34,074,705)        -                           -                              -                           (34,074,705)        (3,212,144)          (37,286,849)        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2557 - ปรับปรุงใหม่ 8,983,101,348    1,684,316,879    900,000,000       18,463,123,288  (141,083,530)      (1,142,585,625)       (1,283,669,155)   28,746,872,360  4,223,267,018    32,970,139,378  

รำยกำรกับผู้ถือหุ้นที่บันทกึโดยตรง

   เข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

   การจัดสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น

      เพ่ิมหุ้นสามญั -                           -                           -                           -                           - - -                           -                           30                        30                        

      เงินปันผล 37 -                           -                           -                           (8,084,791,213)   - - -                           (8,084,791,213)   (66,209,826)        (8,151,001,039)   

รวมรำยกำรกับผู้ถือหุ้นที่บันทกึโดยตรง

   เข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น -                           -                           -                           (8,084,791,213)   -                           -                              -                           (8,084,791,213)   (66,209,796)        (8,151,001,009)   

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี

   ก  าไร -                           -                           -                           10,153,768,115  - - -                           10,153,768,115  118,567,819       10,272,335,934  
   ก  าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน -                           -                           -                           - (33,642,785)        - (33,642,785)        (33,642,785)        9,004                   (33,633,781)        
รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี -                           -                           -                           10,153,768,115  (33,642,785)        -                              (33,642,785)        10,120,125,330  118,576,823       10,238,702,153  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2557 8,983,101,348    1,684,316,879    900,000,000       20,532,100,190  (174,726,315)      (1,142,585,625)       (1,317,311,940)   30,782,206,477  4,275,634,045    35,057,840,522  

-                           -                           -                           -                           -                           

(บาท)

งบกำรเงนิรวม (ปรับปรุงใหม่)

ก าไรสะสม

รวมส่วนของ

หมายเหตุ

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
9  



บริษทั ซีพ ีออลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

ผลต่างจากการ รวม ส่วนของ

ทนุเรือนหุ้น ส่วนเกิน ทนุส ารอง ก าไรสะสม ผลต่างจาก ไดม้าซ่ึงส่วน องคป์ระกอบ รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย

ท่ีออกและ มูลค่า ตาม ยงัไม่ได้ การแปลงค่า ไดเ้สียท่ีไม่มี อ่ืนของส่วน ผูถื้อหุ้น ท่ีไม่มีอ  านาจ

ช าระแลว้ หุ้นสามญั กฎหมาย จดัสรร งบการเงิน อ านาจควบคุม ของผูถื้อหุ้น ของบริษทั ควบคุม ผูถื้อหุ้น

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2556 8,983,101,348    1,684,316,879    900,000,000       16,045,000,380  (511,848,742)      -                              (511,848,742)      27,100,569,865  254,730,763       27,355,300,628  

รำยกำรกับผู้ถือหุ้นที่บันทกึโดยตรง

   เข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

   การจัดสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น

      ลดหุ้นสามญั -                           -                           -                           -                           -                           -                              -                           -                           (345)                     (345)                     

      เงินปันผล 37 -                           -                           -                           (8,084,791,213)   - - -                           (8,084,791,213)   (50,932,491)        (8,135,723,704)   

   รวมการจัดสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น -                           -                           -                           (8,084,791,213)   -                           -                              -                           (8,084,791,213)   (50,932,836)        (8,135,724,049)   

   การเปลีย่นแปลงในส่วนได้เสียของบริษทัย่อย

      การไดม้าซ่ึงส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม

         โดยอ านาจควบคุมไม่เปล่ียนแปลง -                           -                           -                           -                           -                           (1,142,585,625)       (1,142,585,625)   (1,142,585,625)   (58,805,073,500) (59,947,659,125) 

      การไดม้าซ่ึงส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม

         โดยอ านาจควบคุมเปล่ียนแปลง -                           -                           -                           -                           -                           -                              -                           -                           62,736,502,800  62,736,502,800  

   รวมการเปลีย่นแปลงในส่วนได้เสียของบริษทัย่อย -                           -                           -                           -                           -                           (1,142,585,625)       (1,142,585,625)   (1,142,585,625)   3,931,429,300    2,788,843,675    

รวมรำยกำรกับผู้ถือหุ้นที่บันทกึโดยตรง

   เข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น -                           -                           -                           (8,084,791,213)   -                           (1,142,585,625)       (1,142,585,625)   (9,227,376,838)   3,880,496,464    (5,346,880,374)   

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี

   ก  าไร -                           -                           -                           10,502,914,121  - - -                           10,502,914,121  88,039,791          10,590,953,912  
   ก  าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน -                           -                           -                           - 370,765,212       - 370,765,212       370,765,212       -                           370,765,212       
รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี -                           -                           -                           10,502,914,121  370,765,212       -                              370,765,212       10,873,679,333  88,039,791          10,961,719,124  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2556 8,983,101,348    1,684,316,879    900,000,000       18,463,123,288  (141,083,530)      (1,142,585,625)       (1,283,669,155)   28,746,872,360  4,223,267,018    32,970,139,378  

-                           -                           -                           -                           -                           

งบกำรเงนิรวม (ปรับปรุงใหม่)

ก าไรสะสม องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

รวมส่วนของ

หมายเหตุ
(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ซีพ ีออลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

ทุนเรือนหุ้นท่ีออก ส่วนเกินมลูคา่ ทุนส ารอง ก าไรสะสม รวมส่วนของ

หมายเหตุ และช าระแลว้ หุ้นสามญั ตามกฎหมาย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร ผูถื้อหุ้น

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกรำคม 2557 8,983,101,348          1,684,316,879          900,000,000             13,779,741,574        25,347,159,801        

รำยกำรกบัผู้ถอืหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถอืหุ้น

   การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

   เงินปันผล 37 -                                -                                -                                (8,084,791,213)         (8,084,791,213)         

-                                -                                -                                (8,084,791,213)         (8,084,791,213)         

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี

     ก  าไร -                                -                                -                                8,677,689,540          8,677,689,540          
     ก  าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -                                -                                -                                -                                -                                
รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี -                                -                                -                                8,677,689,540          8,677,689,540          

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 8,983,101,348          1,684,316,879          900,000,000             14,372,639,901        25,940,058,128        

รวมรำยกำรกบัผู้ถอืหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถอืหุ้น

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ก าไรสะสม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ซีพ ีออลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

ทุนเรือนหุ้นท่ีออก ส่วนเกินมลูคา่ ทุนส ารอง ก าไรสะสม รวมส่วนของ

หมายเหตุ และช าระแลว้ หุ้นสามญั ตามกฎหมาย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร ผูถื้อหุ้น

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกรำคม 2556 8,983,101,348          1,684,316,879          900,000,000             11,604,923,584        23,172,341,811        

รำยกำรกบัผู้ถอืหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถอืหุ้น

   การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

   เงินปันผล 37 -                                -                                -                                (8,084,791,213)         (8,084,791,213)         

-                                -                                -                                (8,084,791,213)         (8,084,791,213)         

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี

     ก  าไร -                                -                                -                                10,259,609,203        10,259,609,203        
     ก  าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -                                -                                -                                -                                -                                
รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี -                                -                                -                                10,259,609,203        10,259,609,203        

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 8,983,101,348          1,684,316,879          900,000,000             13,779,741,574        25,347,159,801        

(บาท)

รวมรำยกำรกบัผู้ถอืหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถอืหุ้น

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ก าไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั ซีพี ออลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด           

2557 2556 2557 2556

(ปรับปรุงใหม)่

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

ก าไรส าหรับปี 10,272,335,934    10,590,953,912    8,677,689,540      10,259,609,203     
รายการปรับปรุง

ค่าเส่ือมราคา 14, 32 5,718,366,895      4,317,951,028      3,757,281,291      3,207,201,920       
ค่าตดัจ าหน่ายสิทธิการเช่า 32 213,283,433         145,662,588         103,408,959         97,540,248            
ค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 16, 32 378,119,084         236,870,407         122,463,138         95,660,462            
ดอกเบ้ียรับ (237,823,860)        (478,041,786)        (193,471,289)        (372,924,280)        
เงินปันผลรับ (107,456)               (476,696)               (4,540,678,761)     (3,494,980,112)     
ตน้ทุนทางการเงิน 33 8,518,494,735      2,214,030,392      8,355,306,998      2,179,436,410       
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 34 2,257,591,637      2,254,515,449      673,765,674         1,389,195,165       
ส ารองเงินชดเชยพนกังานเม่ือออกจากงาน 23 295,739,547         238,662,332         128,895,240         120,636,000          
ค่าเผ่ือผลขาดทุนจากสินคา้ท่ีเคล่ือนไหวชา้

   (กลบัรายการค่าเผ่ือผลขาดทุนจากสินคา้

   ท่ีเคล่ือนไหวชา้) 126,707,750         (158,569,713)        28,180,509           (175,817,007)        
กลบัรายการค่าเผ่ือผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า

   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (14,355,133)          (6,106,152)            - -
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ  (กลบัรายการ

   ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ) 1,189,842             10,895,015           3,030,387             (454,488)               
(ก าไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน

   ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 607,517                1,917,133,710      (384,248)               2,099,013,367       
ก าไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม

   ของเงินลงทุน 5 -                        (71,702,031)          - -
ขาดทุนจากการขายและตดัจ าหน่ายท่ีดิน

   อาคารและอุปกรณ์ 63,293,122           109,864,105         229,278                92,747,239            
ก าไรจากการขายสิทธิการเช่า (10,433,479)          (8,287,483)            (10,433,479)          (8,287,483)            

27,583,009,568    21,313,355,077    17,105,283,237    15,488,576,644     

หมายเหตุ

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

(บาท)

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั ซีพี ออลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)           

2557 2556 2557 2556

(ปรับปรุงใหม)่

   หนีสิ้นด าเนินงาน
ลูกหน้ีการคา้ (59,765,347)          (158,510,472)        (2,603,001)            (18,647,159)          
ลูกหน้ีอ่ืน (234,371,841)        (204,575,581)        (38,020,669)          (290,323,016)        
สินคา้คงเหลือ (2,377,813,583)     (3,073,080,591)     (1,051,147,189)     (757,280,083)        
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (387,671,849)        (1,657,974,037)     (180,037,099)        (1,384,638,230)     
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (559,115,918)        (34,814,296)          (150,460,878)        (233,134,086)        
เจา้หน้ีการคา้ 4,577,540,996      8,299,147,465      3,597,819,373      1,878,327,437       
เจา้หน้ีอ่ืน 62,706,163           153,422,208         (1,979,592,591)     2,268,040,437       
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 235,851,805         (22,302,498)          6,785,900             (456,447,894)        
จ่ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 23 (71,576,781)          (14,121,953)          (20,829,290)          (6,766,820)            
รับโอนภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 23 - 1,808,500             - 506,400                 
เงินประกนัคา้งจ่าย 96,436,481           342,775,503         95,791,826           341,921,503          
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (2,729,225)            (1,222,604)            - -
เงินสดไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 28,862,500,469    24,943,906,721    17,382,989,619    16,830,135,133     
จ่ายภาษีเงินได้ (2,491,923,200)     (3,319,793,263)     (899,135,330)        (2,537,689,344)     
เงนิสดสุทธิได้มำจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 26,370,577,269    21,624,113,458    16,483,854,289    14,292,445,789     

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
รับดอกเบ้ีย 241,955,111         633,352,889         200,833,573         468,055,852          
รับเงินปันผล 107,456                476,696                4,540,678,761      3,494,980,112       
ซ้ือเงินลงทุนชัว่คราว 8 (2,480,000,000)     (5,450,000,000)     - (3,300,000,000)     
ขายเงินลงทุนชัว่คราว 8 2,297,790,787      16,467,220,496    - 11,657,539,015     
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซ้ือบริษทัยอ่ย - (193,126,864,134) - -
เงินสดจ่ายส าหรับเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 13 - - (29,999,970)          (195,684,002,530) 

- (345)                      - -
30                         - - -

เงินสดรับส าหรับเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 8 700,000                2,090,000,000      700,000                2,090,000,000       

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และ

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

หมายเหตุ

(บาท)

เงินสดรับจากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม
เงินสดจ่ายให้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั ซีพี ออลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)           

2557 2556 2557 2556

(ปรับปรุงใหม)่

เงินสดจ่ายส าหรับเงินให้กูย้มืระยะยาวแก่

   บริษทัยอ่ย 6 - - (1,000,000,000)     (1,920,000,000)     
รับช าระคืนเงินให้กูย้มืระยะยาวแก่

   บริษทัยอ่ย 6 - - 2,600,000,000      680,000,000          
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 39 (14,199,863,786)   (11,272,382,055)   (6,147,067,655)     (7,721,687,881)     
ขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 364,865,952         81,241,730           382,940,583         63,940,404            
ซ้ือสิทธิการเช่า (946,119,374)        (391,414,030)        (130,674,849)        (154,527,571)        
ขายสิทธิการเช่า 13,185,480           8,688,042             13,185,480           8,688,042              
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน  (1,256,914,556)     (452,349,869)        (220,635,163)        (181,304,542)        
ขายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 6,326,383             3,183,993             5,058,854             -
เงนิสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน)

   กจิกรรมลงทุน (15,957,966,517)   (191,408,846,587) 215,019,614         (190,498,319,099) 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

จ่ายดอกเบ้ีย (7,397,299,732)     (1,710,148,137)     (7,272,121,684)     (1,672,811,812)     
จ่ายเงินปันผลให้ผูถื้อหุน้ของบริษทั (8,084,743,776)     (8,083,780,828)     (8,084,743,776)     (8,083,780,828)     

   อ  านาจควบคุม (66,209,826)          (50,932,491)          - -
จ่ายหน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน (79,797,525)          (21,592,056)          - -
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น

   จากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 19 (120,416,950,477) 131,043,521,706  (120,976,630,807) 129,981,130,316   
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน 6 - - - 3,110,600,000       
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ยลดลง 6 - - (2,359,177,040)     (883,410,400)        
เงินสดรับจากการออกหุน้กู้ 19 90,000,000,000    50,000,000,000    90,000,000,000    50,000,000,000     
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน 19 95,346,925,000    - 93,346,925,000    -
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินลดลง 19 (52,131,794,400)   - (52,131,794,400)   -
เงนิสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน)

   กจิกรรมจัดหำเงนิ (2,829,870,736)     171,177,068,194  (7,477,542,707)     172,451,727,276   

จ่ายเงินปันผลให้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

หมายเหตุ

(บาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
15  



บริษทั ซีพี ออลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)           

2557 2556 2557 2556

(ปรับปรุงใหม)่

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด

7,582,740,016      1,392,335,065      9,221,331,196      (3,754,146,034)     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

24,632,252,846    23,084,975,812    15,642,314,092    19,367,985,562     

   ยอดคงเหลือท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (10,617,596)          154,941,969         384,248                28,474,564            
เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด 

   ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 7 32,204,375,266    24,632,252,846    24,864,029,536    15,642,314,092     

   ณ วนัท่ี 1 มกราคม

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนของ

   เพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

หมายเหตุ

(บาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
16  



บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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หมายเหตุ  สารบัญ 

   

1  ขอ้มลูทัว่ไป 

2  เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 

3  การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 

4  นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

5  การรวมธุรกิจ 

6  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

7  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

8  เงินลงทุนอ่ืน 

9  ลกูหน้ีการคา้  

10  ลกูหน้ีอ่ืน 

11  สินคา้คงเหลือ 

12  สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 

13  เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

14  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

15  ค่าความนิยม 

16  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 

17  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

18  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 

19  หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 

20  เจา้หน้ีการคา้ 

21  เจา้หน้ีอ่ืน 

22  หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 

23  ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 

24  เงินประกนัคา้งจ่าย 

25  ทุนเรือนหุน้ 

26  สาํรอง 

27  ส่วนงานดาํเนินงาน 

28  รายไดอ่ื้น 

29  ค่าใชจ่้ายในการขาย 

30  ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 

31  ค่าใชจ่้ายผลประโยชนต์อบแทนพนกังาน 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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หมายเหตุ  สารบัญ 

   

32  ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 

33  ตน้ทุนทางการเงิน 

34  ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้

35  สิทธิประโยชนจ์ากการส่งเสริมการลงทุน 

36  กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 

37  เงินปันผล 

38  เคร่ืองมือทางการเงิน 

39  ขอ้มลูงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม 

40  ภาระผกูพนัท่ีมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 

41  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

42  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้

   

   
 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 

 

คณะกรรมการไดอ้นุมติัใหอ้อกงบการเงินน้ีเม่ือวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 2558 

 

1 ข้อมูลทั่วไป 

 

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

เลขท่ี 283 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ประเทศไทย 

 

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 14 ตุลาคม 2546 

 

บริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุดของบริษทัและบริษทัย่อย (รวมกนัเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) ในระหว่างปีการเงินน้ี คือ 

บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย 

 

กลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัร้านสะดวกซ้ือ ธุรกิจคา้ส่งแบบชาํระเงินสดและบริการตนเอง ศูนยบ์ริการรับ

ชาํระเงินและบริการเสริมท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ  

 

บริษทัดาํเนินธุรกิจร้านสะดวกซ้ือภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “7-Eleven” และให้สิทธิแก่ผูค้า้ปลีกรายอ่ืนในการ    

ดาํเนินธุรกิจในอาณาเขตของประเทศไทย จาํนวนสาขาของร้านสะดวกซ้ือ 7-Eleven ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557      

มีจาํนวน 8,127 ร้าน (2556: 7,429 ร้าน)  

 

 2557  2556 

 (จาํนวนร้าน) 

บริษทัเป็นเจา้ของและดาํเนินธุรกิจเอง 3,570  3,248 

บริษทัใหสิ้ทธิในการดาํเนินธุรกิจแก่ผูค้า้ปลีกรายอ่ืน    

   ภายใตเ้ง่ือนไขของสญัญาจา้งดาํเนินการบริหารธุรกิจ 3,916  3,593 

บริษทัใหสิ้ทธิในการดาํเนินธุรกิจแก่ผูค้า้ปลีกรายอ่ืน    

   ภายใตเ้ง่ือนไขของสญัญาใหสิ้ทธิในอาณาเขต 641  588 

รวม 8,127  7,429 

 

รายละเอียดบริษทัยอ่ยของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ขอ้ 13 
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2 เกณฑ์การจดัทํางบการเงนิ  

    

(ก) เกณฑ์การถอืปฏิบัติ 

   

งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดย      

สภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง  

    

สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบั ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงาน

ของกลุ่มบริษทั และมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2557 ดงัต่อไปน้ี 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง 

  
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2555) การนาํเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได ้

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2555) สญัญาเช่า 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2555) รายได ้

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชนข์องพนกังาน 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา 

   ต่างประเทศ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2555) การเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหวา่งกาล 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2555) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 

(ปรับปรุง 2555) 

การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8 

(ปรับปรุง 2555) 

ส่วนงานดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 4 

การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 10 

งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง 

  
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 13 

โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 15 ส่ิงจูงใจสญัญาเช่าดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27 การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีทาํข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 32 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

 

ในเบ้ืองตน้การปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ขา้งตน้นั้นมีผลให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัทในบางเร่ืองซ่ึงไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญต่อผลการ

ดาํเนินงานหรือฐานะการเงินของกลุ่มบริษทั ตามท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 

 

นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ขา้งตน้ สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกและปรับปรุง

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอ่ืนๆ ซ่ึงมีผลบงัคับสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี             

1 มกราคม 2558 เป็นตน้ไป และไม่ไดมี้การนาํมาใชส้าํหรับการจดัทาํงบการเงินน้ี มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี

ออกและปรับปรุงใหม่ท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 42 

 

(ข) เกณฑ์การวัดมลูค่า 

 

งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนโดยถือหลกัเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิม เวน้แต่ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี  

 

(ค) สกลุเงินที่ใช้ในการดาํเนินงานและนําเสนองบการเงิน   

 

งบการเงินน้ีจดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการดาํเนินงานของบริษทั ขอ้มูล

ทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพ่ือใหแ้สดงเป็นหลกัลา้นบาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็น

อยา่งอ่ืน 

 

(ง) การประมาณการและใช้วิจารณญาณ 

 

ในการจดัทาํงบการเงินใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชวิ้จารณญาณ การประมาณ

และขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจาํนวนเงินท่ี

เก่ียวกบัสินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย  ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้
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ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอย่างต่อเน่ือง  การปรับประมาณการ

ทางบญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีประมาณการดงักล่าวไดรั้บการทบทวนและในงวดอนาคตท่ีไดรั้บผลกระทบ 

 

ขอ้มลูเก่ียวกบัการประมาณความไม่แน่นอนและขอ้สมมติฐานท่ีสาํคญัในการกาํหนดนโยบายการบญัชีมีผลกระทบ

สาํคญัต่อการรับรู้จาํนวนเงินในงบการเงิน ซ่ึงประกอบดว้ยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปน้ี 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 (ญ) และ (ฎ) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 (ธ) ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5 การรวมธุรกิจ 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 23 การวดัมลูค่าของภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 38 การตีมลูค่าของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 

3 การเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชี 

 

ก)    ภาพรวม 

 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2557 ผลจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2 กลุ่มบริษทัไดเ้ปล่ียนนโยบายการบญัชีดงัน้ี   

 

• การบญัชีสาํหรับการประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 

• การบญัชีสาํหรับโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกูคา้ 

 

สําหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินอื่นที่ออกและปรับปรุงใหม่นั้นนอกเหนือจากท่ีระบุไวข้้างต้นไม่มี

ผลกระทบต่อนโยบายการบญัชี ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั รายละเอียดเก่ียวกบันโยบายการ

บญัชีใหม่ท่ีกลุ่มบริษทัถือปฏิบติัไดร้วมอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 (ข) และ 3 (ค)  

 

ข)  การบัญชีสําหรับการประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ 

 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2557 กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4 (TFRIC 4) 

เร่ือง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่   
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TFRIC 4 กาํหนดให้ประเมินขอ้ตกลงซ่ึงไม่ไดมี้รูปแบบของสัญญาเช่าตามกฎหมายแต่มีการให้สิทธิในการใช้

สินทรัพยต์ามระยะเวลาท่ีกาํหนดและมีการใหผ้ลตอบแทนในลกัษณะของการจ่ายคืนคร้ังเดียวหรือหลายคร้ัง โดย 

TFRIC 4  ใหแ้นวทางในการพิจารณาว่าขอ้ตกลงเป็นสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็นส่วนประกอบหรือไม่ ซ่ึงหาก

เป็นสัญญาเช่าก็ตอ้งถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า หากขอ้ตกลงดงักล่าวมีสัญญาเช่า

เป็นส่วนประกอบ กรณีน้ี TFRIC 4 กาํหนดใหน้าํมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 มาถือปฏิบติักบัส่วนประกอบท่ีเป็น

สญัญาเช่าในการจดัประเภทรายการและการบนัทึกบญัชี 

 

ผูบ้ริหารไดท้บทวนและพิจารณาว่าการนาํ TFRIC 4 มาถือปฏิบติันั้นไม่มีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการ

ดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั 

 

ค)  การบัญชีสําหรับโปรแกรมสิทธิพเิศษแก่ลกูค้า 

 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2557 กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13  

(TFRIC 13)  เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกูค้า 

 

TFRIC 13 ใหแ้นวทางในการบนัทึกบญัชีสาํหรับกิจการท่ีมีภาระผกูพนัภายใตโ้ปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ท่ีกิจการ

จะตอ้งจดัหาสินคา้หรือบริการฟรีหรือใหส่้วนลดในสินคา้หรือบริการ (รางวลั) ในอนาคต   TFRIC 13 กาํหนดให้

กิจการรับรู้คะแนนสะสมแยกเป็นส่วนประกอบท่ีระบุไดแ้ยกต่างหากจากรายการขายท่ีกิจการให้คะแนนสะสม 

(รายการขายเร่ิมแรก) มูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บหรือคา้งรับจากการขายเร่ิมแรกตอ้งปันส่วนระหว่าง

คะแนนสะสมและส่วนประกอบอ่ืนๆ ของรายการขายนั้น รายไดแ้ละตน้ทุนของคะแนนจะรับรู้เม่ือลูกคา้มาใชสิ้ทธิ

และกิจการไดป้ฏิบติัตามสญัญาภาระผกูพนัท่ีจะจดัหารางวลันั้น  

 

กลุ่มบริษทัมีโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้  ลูกคา้จะไดรั้บรางวลัเป็นคะแนน ซ่ึงลูกคา้สามารถนาํคะแนนมาใชเ้ป็น

ส่วนลดค่าซ้ือสินคา้หรือแลกรางวลัจากกลุ่มบริษทั มูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บหรือคา้งรับจากการขาย

เร่ิมแรกจะตอ้งปันส่วนระหว่างคะแนนและส่วนประกอบอ่ืนๆ ของรายการขายนั้น  การปันส่วนไปยงัคะแนนใช้

วิธีการประมาณโดยอา้งอิงจากมูลค่ายุติธรรมของส่วนลดค่าสินคา้หรือของรางวลัท่ีให้ลูกคา้ใชสิ้ทธิแลก ซ่ึงมูลค่า

ยุติธรรมน้ีประมาณโดยใชมู้ลค่าส่วนลดหรือมูลค่ารางวลัปรับปรุงดว้ยอตัราท่ีคาดว่าจะไม่ใชสิ้ทธิ โดยรับรู้เป็น

รายไดร้อรับรู้และจะรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือลูกคา้มาใชสิ้ทธิ และกลุ่มบริษทัไดป้ฏิบติัตามสัญญาภาระผกูพนัท่ีจะจดัหา

ของรางวลันั้น จาํนวนท่ีรับรู้เป็นรายไดข้ึ้นอยูก่บัจาํนวนของคะแนนท่ีลูกคา้ไดใ้ชสิ้ทธิในการแลกเป็นส่วนลดค่าซ้ือ

สินคา้หรือรางวลั ซ่ึงตอ้งสัมพนัธ์กบัจาํนวนรวมของคะแนนท่ีคาดว่าจะมีการใชสิ้ทธิ นอกจากน้ีรายไดร้อรับรู้จะ

รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือมีความเป็นไปไดว้า่ลกูคา้จะไม่นาํคะแนนมาใชสิ้ทธิอีกต่อไป 
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ผูบ้ริหารได้ทบทวนและพิจารณาว่าการนํา TFRIC 13 มาถือปฏิบัตินั้นไม่มีผลกระทบต่อฐานะการเงินและ             

ผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัอยา่งมีสาระสาํคญั 

 

4 นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

 

นโยบายการบญัชีท่ีนาํเสนอดงัต่อไปน้ีไดถื้อปฏิบติัโดยสมํ่าเสมอสําหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 

ยกเวน้ท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 เร่ือง การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี  

 

(ก) เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงินรวม 

 

งบการเงินรวมประกอบดว้ย งบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”)   

 

การรวมธุรกิจ  

 

กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีสาํหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซ้ือ ยกเวน้ในกรณีท่ีเป็นการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 

 

การควบคุมหมายถึง อาํนาจในการกาํหนดนโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานของกิจการเพ่ือให้ไดม้าซ่ึง

ประโยชนจ์ากกิจกรรมของกิจการนั้น  ในการพิจารณาอาํนาจในการควบคุม กลุ่มบริษทัตอ้งนาํสิทธิในการออกเสียง

ท่ีเกิดข้ึนมารวมในการพิจารณา วนัท่ีซ้ือกิจการคือวนัท่ีอาํนาจในการควบคุมนั้นไดถู้กโอนไปยงัผูซ้ื้อ การกาํหนด

วนัท่ีซ้ือกิจการและการระบุเก่ียวกบัการโอนอาํนาจควบคุมจากฝ่ายหน่ึงไปยงัอีกฝ่ายหน่ึงตอ้งใชดุ้ลยพินิจเขา้มา

เก่ียวขอ้ง  

 

ค่าความนิยมถูกวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ โดยวดัจากมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหซ่ึ้งรวมถึงการรับรู้จาํนวน

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซ้ือหกัดว้ยมูลค่าสุทธิ (โดยทัว่ไปคือมูลค่ายุติธรรม) ของสินทรัพยท่ี์ระบุได้

ท่ีไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาซ่ึงวดัมลูค่า ณ วนัท่ีซ้ือ 

 

ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ ตอ้งวดัดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์โอนไป  หน้ีสินท่ีกลุ่มบริษทัก่อข้ึนเพ่ือจ่ายชาํระ

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และส่วนไดเ้สียในส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีออกโดยกลุ่มบริษทั ทั้งน้ีส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหย้งัรวมถึง

มูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนและมูลค่าของโครงการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑท่ี์ออกแทนโครงการของ       

ผูถ้กูซ้ือเม่ือรวมธุรกิจ หากการรวมธุรกิจมีผลใหส้ิ้นสุดความสมัพนัธ์ของโครงการเดิมระหว่างกลุ่มบริษทัและผูถู้กซ้ือ   

ให้ใชร้าคาท่ีตํ่ากว่าระหว่างมูลค่าจากการยกเลิกสัญญาตามท่ีระบุในสัญญาและมูลค่าองค์ประกอบนอกตลาด ไปหัก

จากส่ิงตอบแทนท่ีโอนให ้ และรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายอ่ืน  
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หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนของบริษทัท่ีถูกซ้ือท่ีรับมาจากการรวมธุรกิจรับรู้เป็นหน้ีสินหากมีภาระผูกพนัในปัจจุบนัซ่ึง

เกิดข้ึนจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวดัมลูค่ายติุธรรมไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

 

กลุ่มบริษทัวดัมลูค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมดว้ยมลูค่ายติุธรรม 

 

ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือของกลุ่มบริษทัท่ีเกิดข้ึนซ่ึงเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย 

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าท่ีปรึกษาอ่ืนๆ ถือเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน 

 

บริษัทย่อย 

 

บริษทัย่อยเป็นกิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั การควบคุมเกิดข้ึนเมื่อกลุ่มบริษทัมีอาํนาจควบคุม  

ทั้งทางตรงหรือทางออ้มในการกาํหนดนโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานของกิจการนั้น เพ่ือไดม้าซ่ึงประโยชน์

จากกิจกรรมของบริษทัย่อย งบการเงินของบริษทัย่อยไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวม นบัแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ี                  

การควบคุมส้ินสุดลง  

 

นโยบายการบญัชีของบริษทัย่อยได้ถูกเปล่ียนตามความจาํเป็นเพ่ือให้เป็นนโยบายเดียวกนักับของกลุ่มบริษทั                   

ผลขาดทุนในบริษทัยอ่ยจะตอ้งถูกปันส่วนไปยงัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมแมว้่าการปันส่วนดงักล่าวจะทาํให้

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมมียอดคงเหลือติดลบกต็าม 

 

การสูญเสียอาํนาจควบคุม 

 

เม่ือมีการสูญเสียอาํนาจควบคุม กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในบริษทัย่อย ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจ

ควบคุมและส่วนประกอบอ่ืนในส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัย่อยนั้น กาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการ

สูญเสียอาํนาจควบคุมในบริษทัยอ่ยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน ส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยเดิมท่ียงัคงเหลืออยู่ใหว้ดัมูลค่า

ดว้ยมลูค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีสูญเสียอาํนาจควบคุม และจดัประเภทเงินลงทุนเป็นเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียหรือเป็น

สินทรัพยท์างการเงินเผื่อขาย ข้ึนอยูก่บัระดบัของอิทธิพลท่ีเหลืออยู ่

 

การตัดรายการในงบการเงินรวม 

 

ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหวา่งกิจการในกลุ่มบริษทั รวมถึงรายไดห้รือค่าใชจ่้ายท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง ซ่ึงเป็นผล                              

มาจากรายการระหวา่งกิจการในกลุ่มบริษทัถกูตดัรายการในการจดัทาํงบการเงินรวม    
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(ข) เงินตราต่างประเทศ 

 

รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

 

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทั

โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงานแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการ

ดาํเนินงาน โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น  ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการแปลงค่าไดรั้บรู้ในกาํไรหรือ

ขาดทุน 

 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศและบนัทึกตามเกณฑร์าคา

ทุนเดิมแปลงค่าเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

 

หน่วยงานในต่างประเทศ 

 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีรายงาน 

 

ค่าความนิยมและรายการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมท่ีเกิดจากการซ้ือหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาท        

โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนท่ีใกลเ้คียงกบัอตัรา                  

ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

 

ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการแปลงค่าบนัทึกในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และแสดงเป็นรายการผลต่าง

จากการแปลงค่างบการเงินในส่วนของผูถื้อหุน้ จนกวา่มีการจาํหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป 

 

เม่ือมีการชาํระหน้ีรายการท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นลูกหน้ีหรือเจา้หน้ีกบัหน่วยงานในต่างประเทศ ซ่ึงรายการดงักล่าวมิได้

คาดหมายว่าจะมีแผนการชาํระหน้ีหรือไม่มีความเป็นไปไดว้่าจะชาํระเงินในอนาคตอนัใกล ้ กาํไรและขาดทุนจาก

อตัราแลกเปล่ียนจากรายการทางการเงินดงักล่าวจะถูกพิจารณาเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงาน

ต่างประเทศ และรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และแสดงเป็นรายการผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินในส่วน

ของผูถื้อหุน้ จนกวา่มีการจาํหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป 
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(ค)   เคร่ืองมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนพุนัธ์   

 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ไดถู้กนาํมาใชเ้พ่ือจดัการความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ และอตัราดอกเบ้ียท่ีเกิดจากกิจกรรมดาํเนินงาน กิจกรรมจดัหาเงิน และกิจกรรมลงทุน  

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ไม่ไดมี้ไวเ้พ่ือคา้ 

 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์จะถกูบนัทึกบญัชีเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมลูค่ายุติธรรม  ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการ

ทาํรายการดงักล่าวบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน  การวดัมูลค่าใหม่ภายหลงัการบนัทึกคร้ังแรกใชมู้ลค่า

ยติุธรรม กาํไรหรือขาดทุนจากการวดัมลูค่าใหม่ใหเ้ป็นมลูค่ายติุธรรมบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนทนัที 

 

หากมีราคาตลาด  มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าถือตามราคาตลาดของสัญญา

ล่วงหนา้ ณ วนัท่ีรายงาน  ในกรณีท่ีไม่มีราคาตลาด ใหป้ระมาณมลูค่ายติุธรรมโดยการคิดลดจากผลต่างระหว่างราคา

ล่วงหนา้ตามสัญญา กบัราคาล่วงหนา้ของสัญญาปัจจุบนั ณ วนัท่ีรายงานท่ีครบกาํหนดในวนัเดียวกนั โดยใชอ้ตัรา

ดอกเบ้ียประเภทท่ีใชก้บัธุรกรรมการเงินท่ีปลอดความเส่ียง เช่น พนัธบตัรรัฐบาล 

 

(ง)  การป้องกนัความเส่ียง 

 

 การป้องกันความเส่ียงจากรายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีจะมีในอนาคต 

 

กาํไรหรือขาดทุนจากสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้และสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีถูก     

ใชใ้นการป้องกนัความเส่ียงของรายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคตจะถูกบนัทึกรอไว ้   

ในบญัชีจนกว่ารายการท่ีคาดไวเ้กิดข้ึน  หากรายการท่ีไดรั้บการป้องกนัความเส่ียงไดรั้บการรับรู้เป็นสินทรัพย ์

หรือหน้ีสิน รายการดงักล่าวจะไดรั้บการแปลงค่าโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้ตามสญัญา 

 

สินทรัพย์หรือหน้ีสินท่ีมีค่าเป็นเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงป้องกันความเส่ียงโดยการทําสัญญาซ้ือขายเงินตรา

ต่างประเทศล่วงหนา้บนัทึกเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้ตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา 

 

(จ) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากสถาบนัการเงิน         

ประเภทเผื่อเรียก และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง   เงินเบิกเกินบญัชีซ่ึงจะตอ้งชาํระคืนเม่ือทวงถามถือเป็น

ส่วนหน่ึงของกิจกรรมจดัหาเงินในงบกระแสเงินสด 
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(ฉ)     ลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีอื่น 

  

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืนแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีสุทธิจากค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 

 

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการชาํระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกบัการชาํระหน้ีใน

อนาคตของลกูคา้  ลกูหน้ีจะถกูตดัจาํหน่ายออกจากบญัชีเม่ือทราบวา่เป็นหน้ีสูญแลว้ 

 

(ช) สินค้าคงเหลือ 

 

วัตถดิุบ สินค้าระหว่างผลิต และสินค้าสาํเร็จรูป 

 

สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ 

 

ตน้ทุนของสินคา้ท่ีมีไวเ้พ่ือขายในคลงัสินคา้ของบริษทั และสินคา้ของบริษทัย่อยคาํนวณโดยใชวิ้ธีทุนถวัเฉล่ีย     

ถ่วงนํ้าหนกั ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ย ตน้ทุนสินคา้ท่ีซ้ือ  ตน้ทุนในการแปลงสภาพ  และตน้ทุนอ่ืนเพ่ือใหสิ้นคา้อยู่

ในสถานท่ีตั้ งและสภาพปัจจุบัน ในกรณีของสินค้าสําเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตท่ีผลิตเอง ต้นทุนสินค้า                       

ไดร้วมการปันส่วนของค่าโสหุย้ในการผลิตอยา่งเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดบักาํลงัการผลิตตามปกติ 

 

สินคา้ท่ีมีไวเ้พ่ือขายในร้านสะดวกซ้ือ 7-Eleven ของบริษทัตีราคาโดยวิธีราคาขายปลีก ซ่ึงคาํนวณโดยใชร้าคาขายปลีก

ของสินคา้หกัดว้ยกาํไรขั้นตน้ 

 

สินคา้ท่ีมีไวเ้พ่ือขายสาํหรับธุรกิจคา้ส่งแบบชาํระเงินสดและบริการตนเองตีราคาโดยวิธีเขา้ก่อน-ออกก่อน 

 

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาท่ีคาดว่าจะขายไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจตามปกติหักดว้ยประมาณการ

ตน้ทุนท่ีจะผลิตใหเ้สร็จและพร้อมท่ีจะขาย  

 

กลุ่มบริษทัตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนสาํหรับสินคา้ท่ีเส่ือมคุณภาพ เสียหาย ลา้สมยั และเคล่ือนไหวชา้ 

 

(ซ) เงินลงทุน 

 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 

เงินลงทุนในบริษทัย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทับนัทึกบญัชีโดยใชวิ้ธีราคาทุน 
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เงินลงทุนในตราสารหนีแ้ละตราสารทุนอ่ืน 

 

ตราสารหน้ีและตราสารทุนซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดและถือไวเ้พ่ือคา้จดัประเภทเป็นสินทรัพย์

หมุนเวียนและแสดงในมลูค่ายติุธรรม กาํไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลกัทรัพยไ์ดบ้นัทึกในกาํไรหรือขาดทุน   

 

ตราสารหน้ีซ่ึงกลุ่มบริษัทมีความตั้ งใจและมีความสามารถถือตราสารหน้ีได้จนครบกาํหนดจัดประเภทเป็น                       

เงินลงทุนท่ีถือจนครบกาํหนด และแสดงในราคาทุนตดัจาํหน่ายสุทธิจากขาดทุนจากการดอ้ยค่า ผลต่างระหว่างราคาทุน

ท่ีซ้ือมากบัมลูค่าในการไถ่ถอนของตราสารหน้ีจะถูกตดัจ่ายโดยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงตลอดอายุของตราสารหน้ี

ท่ีเหลือ 

 

ตราสารหน้ีและตราสารทุนซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด  นอกเหนือจากท่ีถือไวเ้พ่ือคา้หรือตั้งใจ   

ถือไวจ้นครบกาํหนดจดัประเภทเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย ภายหลงัการรับรู้มูลค่าในคร้ังแรกเงินลงทุนเผื่อขายแสดงใน

มูลค่ายุติธรรม และการเปล่ียนแปลงท่ีไม่ใช่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าและผลต่างจากสกุลเงินตราต่างประเทศของ

รายการท่ีเป็นตัวเงินบันทึกโดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้น ส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่าและผลต่างจากการ

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  เม่ือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน กลุ่มบริษทัจะรับรู้กาํไรหรือ

ขาดทุนท่ีเคยบนัทึกโดยตรงเขา้ในกาํไรหรือขาดทุน  ในกรณีท่ีเป็นเงินลงทุนประเภทท่ีมีดอกเบ้ีย กลุ่มบริษทัจะตอ้ง

บนัทึกดอกเบ้ียในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

 

เงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงไม่ใช่หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดแสดงในราคาทุนสุทธิจากขาดทุนจากการ

ดอ้ยค่า 

 

มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินสําหรับหลกัทรัพย์เพ่ือค้าและหลกัทรัพย์เผื่อขายจะใช้ราคาเสนอซ้ือ              

ณ วนัท่ีรายงาน 

 

การจาํหน่ายเงินลงทุน 

 

เม่ือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน  ผลต่างระหว่างจาํนวนเงินสุทธิท่ีไดรั้บและมูลค่าตามบญัชี รวมทั้งยอดสะสมของ   

กาํไรหรือขาดทุนท่ีเก่ียวขอ้งท่ีเคยบนัทึกไวใ้นส่วนของผูถื้อหุน้จะถกูบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน   

 

ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัจาํหน่ายเงินลงทุนท่ีถืออยู่บางส่วนออกไป   การคาํนวณตน้ทุนสาํหรับเงินลงทุนท่ีจาํหน่ายไป

และเงินลงทุนท่ียงัถืออยูใ่ชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 
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(ฌ) อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 

 

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ไดแ้ก่ อสังหาริมทรัพยท่ี์ถือครองเพ่ือหาประโยชน์จากรายไดค่้าเช่าหรือจากมูลค่า      

ท่ีเพ่ิมข้ึนหรือทั้งสองอย่าง ทั้งน้ีไม่ไดมี้ไวเ้พ่ือขายตามปกติธุรกิจหรือใชใ้นการผลิตหรือจดัหาสินคา้หรือใหบ้ริการ

หรือใชใ้นการบริหารงาน 

 

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนแสดงในราคาทุนสุทธิจากขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม   

 

ตน้ทุนรวมค่าใชจ่้ายทางตรงเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ตน้ทุนการก่อสร้างท่ีกลุ่มบริษทัก่อสร้างเอง

รวมถึงตน้ทุนวตัถุดิบ ค่าแรงทางตรงและตน้ทุนทางตรงอ่ืนเพ่ือใหอ้สังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนอยู่ในสภาพพร้อม

ใชง้านและรวมถึงตน้ทุนการกูย้ืม 

 

(ญ) ที่ดนิ อาคารและอปุกรณ์ 

 

การรับรู้และการวัดมลูค่า 

 

สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษัท 

 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม  

 

ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์กลุ่มบริษทั

ก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพย์

เพ่ือใหสิ้นทรัพยน์ั้นอยูใ่นสภาพท่ีพร้อมจะใชง้านไดต้ามวตัถุประสงค ์ ตน้ทุนในการร้ือถอน การขนยา้ย การบูรณะ

สถานท่ีตั้งของสินทรัพยแ์ละตน้ทุนการกูย้ืม  นอกจากน้ีตน้ทุนอาจรวมถึงกาํไรหรือขาดทุนจากการป้องกนัความเส่ียง

กระแสเงินสดจากการซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงถกูโอนจากกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  

สาํหรับเคร่ืองมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ซ่ึงไม่สามารถทาํงานไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์นั้นใหถื้อว่า   

ลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์  

 

ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายุการใหป้ระโยชน์ไม่เท่ากนัตอ้งบนัทึกแต่ละ

ส่วนประกอบท่ีมีนยัสาํคญัแยกต่างหากจากกนั  

 

กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการ

จาํหน่ายกบัมลูค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรายไดอ่ื้นในกาํไรหรือขาดทุน  
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สินทรัพย์ท่ีเช่า 

 

การเช่าซ่ึงกลุ่มบริษทัไดรั้บโอนความเส่ียงและผลตอบแทนส่วนใหญ่จากการครอบครองทรัพยสิ์นท่ีเช่านั้นๆ ใหจ้ดั

ประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน  ส่วนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีไดม้าโดยทาํสัญญาเช่าการเงินบนัทึกเป็นสินทรัพย์

ดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากว่าสุทธิ

จากค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม  ค่าเช่าท่ีชาํระจะแยกเป็นส่วนท่ีเป็นตน้ทุนทางการเงิน 

และส่วนท่ีจะหกัจากหน้ีตามสญัญา เพ่ือทาํใหอ้ตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ีสาํหรับยอดคงเหลือของหน้ีสิน 

ตน้ทุนทางการเงินจะบนัทึกโดยตรงในกาํไรหรือขาดทุน 

 

ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลงั 

 

ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  

ถา้มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถ

วดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจาํหน่ายตามมูลค่าตามบญัชี  

ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในการซ่อมบาํรุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจาํจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 

 

ค่าเส่ือมราคา 

 

ค่าเส่ือมราคาคาํนวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพย์

หรือตน้ทุนในการเปล่ียนแทนอ่ืนหกัดว้ยมลูค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ 

 

ค่าเส่ือมราคาบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑอ์ายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของ

ส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ ประมาณการอายกุารใหป้ระโยชนข์องสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 

 

อาคารและส่วนปรับปรุง 3 - 50 ปี 

ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า ตามอายสุญัญาเช่า 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 3 - 10 ปี 

เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน 2 - 10 ปี 

อ่ืนๆ   

-  ระบบไฟฟ้าและนํ้าประปา 5 - 20 ปี 

-  ยานพาหนะ 5 ปี 

-  หนงัสือหอ้งสมุด 5 ปี 

 

กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้างและติดตั้ง 
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วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายุการใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์ละมูลค่าคงเหลือถูกทบทวนอย่างนอ้ยท่ีสุดทุกส้ินรอบ  

ปีบญัชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม 

 

(ฎ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 

ค่าความนิยม 

 

ค่าความนิยมท่ีเกิดจากการซ้ือกิจการของบริษทัยอ่ยรับรู้ในสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน การรับรู้มูลค่าเร่ิมแรกของค่าความนิยม 

ไดอ้ธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 (ก) และภายหลงัจากการรับรู้เร่ิมแรก ค่าความนิยมจะถูกวดัมูลค่า

ดว้ยวิธีราคาทุนสุทธิจากผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 

 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืนๆ 

 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนๆ ท่ีกลุ่มบริษทัซ้ือมาและมีอายุการใชง้านจาํกดัแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าตดัจาํหน่าย

สะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม  

 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนๆ ท่ีกลุ่มบริษทัไดม้าและมีอายุการใหป้ระโยชน์ไม่ทราบแน่นอน ไดแ้ก่ ทรัพยสิ์นทางปัญญา

และใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจ เป็นตน้ แสดงในราคาทุนสุทธิจากผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม  

 

รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการ 

 

รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์ม่ือก่อใหเ้กิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็น

ตน้ทุนของสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งนั้น ค่าใชจ่้ายอ่ืนรวมถึงค่าความนิยมและตราผลิตภณัฑท่ี์เกิดข้ึนภายในรับรู้ในกาํไร

หรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 

 

ค่าตัดจาํหน่าย    

 

ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือจาํนวนอ่ืนท่ีใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมลูค่าคงเหลือ 
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ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสน้ตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะทอ้นรูปแบบท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์

เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยน์ั้นตามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนซ่ึงไม่รวม

ค่าความนิยม  โดยเร่ิมตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะใหป้ระโยชน์ ระยะเวลาท่ีคาดว่า

จะไดรั้บประโยชนแ์สดงไดด้งัน้ี  

 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 - 10 ปี  

ทรัพยสิ์นทางปัญญาและใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจ อายกุารใหป้ระโยชนไ์ม่ทราบแน่นอน 

ฐานขอ้มลูลกูคา้และอ่ืนๆ 7 และ 10 ปี 

 

วิธีการตดัจาํหน่าย  ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือจะไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบปีบญัชี

และปรับปรุงตามความเหมาะสม  
 

(ฏ) สิทธิการเช่า 

 

สิทธิการเช่าท่ีกลุ่มบริษทัซ้ือมาและมีอายุการใช้งานจาํกัดแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าตดัจาํหน่ายสะสมและ

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม  

    

ค่าตัดจาํหน่าย 

 

ค่าตัดจาํหน่ายรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  บริษทัตัดจาํหน่ายต้นทุนสิทธิการเช่าตามสัญญาเช่าดาํเนินงานโดย          

วิธีเสน้ตรงตามอายขุองสญัญา ซ่ึงมีอายรุะหวา่ง 10 ถึง 31 ปี  

    

(ฐ) การด้อยค่า 

 

มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทัจะถูกพิจารณาว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ทุกวนัท่ีรายงาน      

ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ี บริษทัจะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดว่าจะไดรั้บคืน มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของ    

ค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการใหป้ระโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรือยงัไม่พร้อมใชง้าน  จะประมาณ

มลูค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนทุกปีในช่วงเวลาเดียวกนั   

 

การรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะกระทาํทุกคร้ังท่ีมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์หรือมูลค่าตามบญัชีของหน่วย

สินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดสูงกวา่มลูค่าท่ีจะไดรั้บคืน  ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน  

 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

  34 

เม่ือมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินเผื่อขาย ซ่ึงไดบ้นัทึกโดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้น และ    

มีความชัดเจนว่าสินทรัพย์ดงักล่าวมีการดอ้ยค่า  ยอดขาดทุนท่ีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นจะถูกบนัทึกใน        

กาํไรหรือขาดทุน โดยไม่ตอ้งปรับกบัยอดสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว  ยอดขาดทุนท่ีบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน

คือ ผลต่างระหว่างราคาทุนท่ีซ้ือกบัมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบนัของสินทรัพยสุ์ทธิจากขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ

สินทรัพยท์างการเงินนั้นๆ ซ่ึงเคยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนแลว้ 

 

การคาํนวณมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 

 

มูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของหลกัทรัพย์ท่ีถือไวจ้นกว่าจะครบกาํหนดท่ีบันทึกโดยวิธีราคาทุนตัดจาํหน่าย    

คาํนวณโดยการหามูลค่าปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ี

แทจ้ริง  สาํหรับลกูหน้ีระยะสั้นไม่มีการคิดลด 

 

มลูค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยท์างการเงินสาํหรับหลกัทรัพยเ์ผื่อขายคาํนวณโดยอา้งอิงถึงมลูค่ายติุธรรม 

 

มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินหมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพยห์รือ

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า โดยมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยจ์ะ

พิจารณาจากประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตคิดลดใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนหัก

ภาษีเงินได้เพ่ือสะท้อนถึงมูลค่าท่ีอาจประเมินได้ตามสถานการณ์ตลาดปัจจุบันตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อ

สินทรัพย ์สาํหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดรับซ่ึงโดยส่วนใหญ่เป็นอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น การพิจารณา

มลูค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนจะพิจารณาจากหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นมีความเก่ียวขอ้งดว้ย 

 

การกลบัรายการด้อยค่า 

     

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินจะถูกกลบัรายการเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนเพ่ิมข้ึนใน   

ภายหลงั  และการเพ่ิมข้ึนนั้นสัมพนัธ์โดยตรงกบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีเคยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน สําหรับ

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีบนัทึกโดยวิธีราคาทุนตัดจาํหน่ายและตราสารหน้ีท่ีจดัประเภทเป็นหลกัทรัพย์เผื่อขาย       

การกลบัรายการจะถูกบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน ส่วนสินทรัพยท์างการเงินท่ีเป็นตราสารทุนท่ีจดัประเภทเป็น

หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย การกลบัรายการจะถกูรับรู้โดยตรงในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยมจะไม่มีการปรับปรุงกลบัรายการ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์

ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินอ่ืนๆ ท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวนัท่ีท่ีออกรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ือง    

การดอ้ยค่าหรือไม่  ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลบัรายการหากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใช้ในการ 

คาํนวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน  ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่าท่ีมูลค่าตามบัญชีของ  

สินทรัพยไ์ม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหักค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจาํหน่าย เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบนัทึก

ขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 
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(ฑ) หน้ีสินที่มีภาระดอกเบ้ีย 

 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียบนัทึกเร่ิมแรกในมูลค่ายุติธรรมสุทธิจากค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกิดหน้ีสิน ซ่ึงต่อมา

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจะบนัทึกโดยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย ผลต่างระหวา่งยอดหน้ีสินเร่ิมแรกและยอดหน้ีสินเม่ือ

ถึงกาํหนดชาํระจะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตลอดระยะเวลาการกูย้ืมโดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

 

(ฒ) เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น 

 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนแสดงในราคาทุน 

 

(ณ) ผลประโยชน์พนักงาน 

  

ผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน - โครงการสมทบเงิน 

 

โครงการสมทบเงินเป็นโครงการผลประโยชน์พนักงานหลงัออกจากงาน ซ่ึงกิจการจ่ายสมทบเป็นจาํนวนเงินท่ี

แน่นอนไปอีกกิจการหน่ึงแยกต่างหาก (กองทุนสํารองเล้ียงชีพ) และจะไม่มีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระ

ผูกพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายสมทบเพ่ิมเติม ภาระผูกพนัในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็น

ค่าใชจ่้ายพนกังานในกาํไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาท่ีพนกังานไดท้าํงานใหก้บักิจการ   

 

ผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน - โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว้ 

 

โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวเ้ป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานนอกเหนือจากโครงการสมทบเงิน 

ภาระผกูพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัจากโครงการผลประโยชนท่ี์กาํหนดไวถ้กูคาํนวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจาก

การประมาณผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการทาํงานของพนกังานในปัจจุบนัและในงวดก่อนๆ  ผลประโยชน์

ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแสเงินสดเพ่ือให้เป็นมูลค่าปัจจุบนั ทั้งน้ีไดสุ้ทธิจากตน้ทุนบริการในอดีตท่ียงัไม่รับรู้ 

อตัราคิดลดใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียพนัธบตัรรัฐบาลระยะยาว ซ่ึงมีระยะเวลาครบกาํหนดใกลเ้คียงกบัระยะเวลา

ของภาระผกูพนัของกลุ่มบริษทั และมีสกลุเงินเดียวกบัสกลุเงินของผลประโยชนท่ี์คาดวา่จะจ่าย 

 

การคาํนวณนั้นจดัทาํโดยนักคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีไดรั้บอนุญาตเป็นประจาํทุกปี โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ี

ประมาณการไว ้   

 

เม่ือมีการเพ่ิมผลประโยชนใ์นโครงการผลประโยชน ์สดัส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนของผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตน้ทุนบริการ

ในอดีตของพนกังานรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาถวัเฉล่ียจนถึงวนัท่ีผลประโยชน์นั้นเป็น

สิทธิขาด  ผลประโยชนท่ี์เป็นสิทธิขาดจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุนทนัที  
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กลุ่มบริษทัรับรู้กาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยัทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนและค่าใชจ่้าย

ของโครงการผลประโยชนท่ี์กาํหนดไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน  

 

ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 

 

กลุ่มบริษทัมีผลประโยชน์ในรูปแบบการจ่ายเงินใหก้บัพนกังานท่ีทาํงานจนครบกาํหนดตามระยะเวลาท่ีกาํหนดไว้

จาํนวนเงินดงักล่าวข้ึนอยูก่บัจาํนวนปีท่ีพนกังานทาํงานใหบ้ริษทันบัถึงวนัท่ีส้ินสุดการทาํงาน 

 

ผลประโยชน์ของพนักงานเม่ือเลิกจ้าง 
 

ผลประโยชน์พนกังานเม่ือเลิกจา้งรับรู้ป็นค่าใช้จ่ายในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือกลุ่มบริษทัแสดงเจตนาผูกพนัอย่าง

ชดัเจนเก่ียวกบัการเลิกจา้งและไม่มีความเป็นไปไดท่ี้จะยกเลิกหรือมีรายละเอียดอย่างเป็นทางการกรณีการเลิกจา้ง

ก่อนวนัเกษียณตามปกติ และสามารถประมาณจาํนวนไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

 

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 

ภาระผูกพนัผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานวดัมูลค่าโดยมิไดคิ้ดลดกระแสเงินสดและรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือ

พนกังานทาํงานให ้

 

หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดว่าจะจ่ายชาํระสําหรับการจ่ายโบนสัเป็นเงินสดระยะสั้นหรือการปันส่วนกาํไร หาก   

กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผกูพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการท่ีพนกังานได้

ทาํงานใหใ้นอดีตและภาระผกูพนัน้ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

 

(ด) ประมาณการหน้ีสิน 

 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระหน้ีสินตามกฎหมายท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัหรือท่ีก่อตวัข้ึน      

อนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไป

เพ่ือชาํระภาระหน้ีสินดงักล่าว  ประมาณการหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใช้

อตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนคาํนึงถึงภาษีเงินได ้ เพ่ือใหส้ะทอ้นจาํนวนท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึง    

แปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน  ประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ีผ่านไปรับรู้เป็น

ตน้ทุนทางการเงิน   
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(ต)     รายได้ 

 

รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิมหรือภาษีขายอ่ืนๆ และแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ 
 

การขายสินค้าและการให้บริการ 
 

รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เป็นรายไดใ้นกาํไรหรือขาดทุนเม่ือกลุ่มบริษทัไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทน         

ท่ีเป็นสาระสําคญัของความเป็นเจา้ของสินคา้ให้กบัผูซ้ื้อแลว้  กลุ่มบริษทัจะไม่รับรู้รายไดห้ากกลุ่มบริษทัยงัมี      

การควบคุมหรือบริหารสินค้าท่ีขายไปแลว้นั้นหรือมีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคญัในการวดัมูลค่าของจาํนวน

รายไดแ้ละตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ หรือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนท่ีจะตอ้งรับคืนสินคา้ รายได้

จากการใหบ้ริการรับรู้เม่ือมีการใหบ้ริการแลว้ 

 

รายได้ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าลิขสิทธ์ิและค่าสิทธิประโยชน์ 

 

บริษทัรับรู้รายไดค่้าธรรมเนียมแรกเขา้สาํหรับสัญญาจา้งดาํเนินการบริหารธุรกิจร้านสะดวกซ้ือ 7-Eleven เม่ือได้

ใหบ้ริการแก่ผูรั้บสิทธิเสร็จส้ินแลว้   

 

บริษทัรับรู้รายไดค่้าลิขสิทธ์ิจากการใหสิ้ทธิดาํเนินการในการบริหารงานร้านสะดวกซ้ือของบริษทัตามระยะเวลา

ของสญัญาจา้งดาํเนินการบริหารธุรกิจ 

 

บริษทัมีสัญญากับผูข้ายสินค้าเพ่ือซ้ือสินค้ามาจาํหน่ายในร้านสะดวกซ้ือ 7-Eleven ภายใต้เง่ือนไขของสัญญา

ดงักล่าว บริษทัจะไดรั้บค่าสิทธิประโยชน์จากการนาํสินคา้ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญามาจาํหน่ายในร้านสะดวกซ้ือ                   

7-Eleven โดยผูข้ายสินคา้มีสิทธิเรียกค่าสิทธิประโยชน์ดงักล่าวคืนจากบริษทัตามมูลค่าของระยะเวลาท่ีเหลืออยู ่  

ในกรณีท่ีมีการยกเลิกสัญญาเน่ืองจากบริษทัเป็นผูก้ระทาํผิดสัญญาหรือยกเลิกสัญญาโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร   

แต่ในกรณีท่ีมีการยกเลิกสัญญาโดยท่ีผู ้ขายสินค้าเป็นผู ้กระทําผิดสัญญา ผู ้ขายสินค้าจะไม่สามารถเรียก                 

ค่าสิทธิประโยชน์ดงักล่าวคืนจากบริษทั บริษทัรับรู้รายไดจ้ากค่าสิทธิประโยชน์เป็นรายไดต้ามระยะเวลาของ

สญัญา 

 

รายได้อ่ืน  

 

รายไดอ่ื้นจากการดาํเนินงาน  และดอกเบ้ียรับบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง เงินปันผลรับบนัทึก       

ในกาํไรหรือขาดทุนในวนัท่ีกลุ่มบริษทัมีสิทธิได้รับเงินปันผล  ซ่ึงตามปกติในกรณีเงินปันผลท่ีจะไดรั้บจาก

หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดจะพิจารณาจากวนัท่ีมีการประกาศสิทธิการรับเงินปันผล 
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(ถ) ต้นทุนทางการเงิน 

 

ตน้ทุนทางการเงินประกอบดว้ย ดอกเบ้ียจ่ายของเงินกูย้ืมและประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ีผ่านไป 

และส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่าย ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยท์างการเงินท่ีถือไวเ้พ่ือขาย  ขาดทุนจากมูลค่า

ยุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน หรือขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 

(นอกเหนือจากลกูหน้ีการคา้) และขาดทุนจากเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

 

ตน้ทุนการกูย้ืมท่ีไม่ไดเ้ก่ียวกบัการไดม้า  การก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไขรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

โดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

 

 (ท) สัญญาเช่าดาํเนินงาน 

 

รายจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า  ประโยชน์ท่ี 

ไดรั้บตามสญัญาเช่าจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหน่ึงของค่าเช่าทั้งส้ินตามสญัญาตลอดอายสุญัญาเช่า   

 

ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนตอ้งนาํมารวมคาํนวณจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตามระยะเวลาท่ีคงเหลือของสญัญาเช่า เม่ือไดรั้บ

การยืนยนัการปรับค่าเช่า 

 

การจาํแนกประเภทสัญญาเช่า 

 

ณ วนัท่ีเร่ิมต้นข้อตกลง กลุ่มบริษทัจะพิจารณาว่าข้อตกลงดังกล่าวประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่า           

เป็นส่วนประกอบหรือไม่ โดยพิจารณาจากสินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง ถา้การปฏิบติัตามขอ้ตกลงนั้นข้ึนอยู่

กบัการใชสิ้นทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง  และขอ้ตกลงนั้นจะนาํไปสู่สิทธิในการใชสิ้นทรัพย ์ถา้ทาํให้กลุ่ม

บริษทัมีสิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพย ์ 

 

ณ วนัท่ีเร่ิมต้นข้อตกลง หรือมีการประเมินข้อตกลงใหม่ กลุ่มบริษทัแยกค่าตอบแทนสําหรับสัญญาเช่า และ        

ส่วนท่ีเป็นองคป์ระกอบอ่ืนโดยใชม้ลูค่ายติุธรรมเป็นเกณฑใ์นการแยก หากกลุ่มบริษทัสรุปว่าเป็นสัญญาเช่าการเงิน 

แต่ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนดงักล่าวไดอ้ย่างน่าเช่ือถือให้รับรู้สินทรัพย์และหน้ีสินในจาํนวนท่ีเท่ากบัมูลค่า

ยติุธรรมของสินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจงนั้น หลงัจากนั้นจาํนวนหน้ีสินจะลดลงตามจาํนวนท่ีจ่าย และตน้ทุน

ทางการเงินตามนยัจากหน้ีสินจะรับรู้โดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทั  
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(ธ) ภาษเีงินได้ 

 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีประกอบดว้ย ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินได้

ของงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวขอ้ง

ในการรวมธุรกิจ หรือรายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัไดแ้ก่ ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายชาํระหรือไดรั้บชาํระ โดยคาํนวณจากกาํไรหรือขาดทุน

ประจาํปีท่ีตอ้งเสียภาษี โดยใช้อตัราภาษีท่ีประกาศใช้หรือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช้ ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการ

ปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อนๆ 
 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์

และหน้ีสินและจาํนวนท่ีใชเ้พ่ือความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจากผลแตกต่าง

ชัว่คราวต่อไปน้ี การรับรู้ค่าความนิยมในคร้ังแรก การรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงเป็นรายการท่ีไม่ใช่

การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกาํไรขาดทุนทางบญัชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างท่ีเก่ียวขอ้งกบั

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยหากเป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้

 

การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลกัษณะวิธีการท่ีกลุ่ม

บริษทัคาดว่าจะไดรั้บผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายชาํระหน้ีสินตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีส้ินรอบ

ระยะเวลาท่ีรายงาน 

 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมลูค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดว่าจะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการโดย

ใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน 

 

ในการกาํหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตดับัญชี  กลุ่มบริษทัต้องคาํนึงถึง

ผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจทาํให้จาํนวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพ่ิมข้ึน และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้ง

ชาํระ  กลุ่มบริษทัเช่ือว่าไดต้ั้งภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพียงพอสําหรับภาษีเงินไดท่ี้จะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการ

ประเมินผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถึงการตีความทางกฎหมายภาษีและจากประสบการณ์ในอดีต  การประเมินน้ี

อยูบ่นพ้ืนฐานการประมาณการและขอ้สมมติฐาน และอาจจะเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต  

ขอ้มูลใหม่ๆ อาจจะทาํใหก้ลุ่มบริษทัเปล่ียนการตดัสินใจโดยข้ึนอยู่กบัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายท่ีมีอยู ่ 

การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 
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สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหกักลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิตาม

กฎหมายท่ีจะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินได้

น้ีประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัสําหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั สําหรับ

หน่วยภาษีต่างกนันั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชาํระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ

หรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายชาํระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั 

 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่ากาํไรเพ่ือเสียภาษีใน

อนาคตจะมีจาํนวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชนจ์ากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี

จะถกูทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะถกูปรับลดลงเท่าท่ีประโยชนท์างภาษีจะมีโอกาสถกูใชป้ระโยชนจ์ริง 

 

(น) กาํไรต่อหุ้น  

 

กลุ่มบริษทัแสดงกาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานสําหรับหุน้สามญั กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรหรือ

ขาดทุนสําหรับปีท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทั ดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ในระหว่างปี    

ตามวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 
  

 (บ) รายงานทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 

 

ผลการดาํเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อประธานกรรมการบริหารของกลุ่มบริษทั (ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้น

การดาํเนินงาน) จะแสดงถึงรายการท่ีเกิดข้ึนจากส่วนงานดาํเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีไดรั้บการปันส่วน

อย่างสมเหตุสมผล รายการท่ีไม่สามารถปันส่วนไดส่้วนใหญ่เป็นรายการทรัพยสิ์นองคก์ร (ทรัพยสิ์นท่ีสาํนกังาน

ใหญ่) ค่าใชจ่้ายสาํนกังานใหญ่ และค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้   
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5 การรวมธุรกจิ 

  

ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 12 มิถุนายน 2556 ผูถื้อหุน้ของบริษทัไดอ้นุมติัมติท่ีสาํคญัดงัน้ี 

 

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

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

รูปแบบ ขอ้ตกลงและเง่ือนไขท่ีคู่สัญญาไดต้กลงร่วมกนั ซ่ึงรวมเป็นหุน้ของ Makro ท่ีจะไดม้าทั้งทางตรงและ

ทางออ้มเป็นจาํนวน 154,429,500 หุน้ คิดเป็นอตัราร้อยละ 64.35 ของจาํนวนหุน้ท่ีออกและจาํหน่ายแลว้ทั้งหมด

ของ Makro (“การซ้ือหุน้ Makro”) โดยผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงคาํนวณและชาํระราคาค่าซ้ือหุน้เป็นเงินสกุลดอลลาร์

สหรัฐ คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งส้ินประมาณ 4,247 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่าประมาณ 121,536 ลา้นบาท   

ซ่ึงคิดเป็นมลูค่าหุน้ละ 787 บาท หรือเทียบเท่าหุน้ละ 27.50 ดอลลาร์สหรัฐ (อตัราแลกเปล่ียน 28.6181 บาท ต่อ 1 

ดอลลาร์สหรัฐ ซ่ึงเป็นอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีลงนามในสัญญาซ้ือขายหุ้นแบบมีเง่ือนไขบงัคบัก่อน (วนัท่ี 23 

เมษายน 2556)) ตามท่ีคู่สญัญาตกลงกนัตามสญัญาซ้ือขายหุน้แบบมีเง่ือนไขบงัคบัก่อน 

 

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

ร้อยละ 33.86 ของจาํนวนหุน้ท่ีออกและจาํหน่ายแลว้ทั้งหมดของ Makro) ในมูลค่าหุน้ละ 787 บาท (“การเขา้ทาํ

คาํเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์Makro”) 

 

การซ้ือหุ้น Makro 

 

บริษทัไดซ้ื้อหุน้ของบริษทั โอเอชที จาํกดั บริษทั สยามแมค็โคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จาํกดั และบริษทั       

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

แบบมีเง่ือนไขบงัคบัก่อน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

 จาํนวนหุน้  อตัรา  จาํนวนหุน้  อตัรา  รวมจาํนวน  อตัรา 

 ท่ีถือทางตรง  ร้อยละ  ท่ีถือทางออ้ม  ร้อยละ  หุน้ท่ีถือ  ร้อยละ 

บริษทั โอเอชที จาํกดั             

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

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

รวม 124,998  99.99  -  -  124,998  99.99 
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 จาํนวนหุน้  อตัรา  จาํนวนหุน้  อตัรา  รวมจาํนวน  อตัรา 

 ท่ีถือทางตรง  ร้อยละ  ท่ีถือทางออ้ม  ร้อยละ  หุน้ท่ีถือ  ร้อยละ 

บริษทั สยามแมค็โคร             

   โฮลด้ิง (ประเทศไทย)             

   จาํกดั            

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

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

            

บริษทั สยามแมค็โคร             

   จาํกดั (มหาชน)            

   - หุน้สามญั 22,414,360  9.34  132,015,140  55.01  154,429,500  64.35 

รวม 22,414,360  9.34  132,015,140  55.01  154,429,500  64.35 

 
(1) ผู้ ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิออกเสียง 1 เสียงต่อ 10 หุ้นบุริมสิทธิท่ีถือ หุ้นบุริมสิทธิดังกล่าวเป็นหุ้นชนิด 

ไม่ร่วมรับและไม่สะสมเงินปันผล และจะได้รับการจ่ายเงินปันผลในอัตราท่ีไม่คงท่ี ซ่ึงจะกาํหนดไว้

ล่วงหน้าโดยพิจารณาจากราคามูลค่าหุ้นบุริมสิทธิ 

 

การเข้าทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพย์ Makro  

 

เม่ือวนัท่ี 5 สิงหาคม 2556 (วนัสุดทา้ยของการทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพย)์ บริษทัไดหุ้น้ในบริษทั สยามแมค็โคร 

จาํกดั (มหาชน) เพ่ิมข้ึนจากการเขา้ทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยท่ี์สมบูรณ์แลว้เป็นจาํนวนรวม 76,172,375 หุ้น    

คิดเป็นอตัราร้อยละ 31.74 ของจาํนวนหุน้ท่ีออกและจาํหน่ายแลว้ทั้งหมดของ Makro คิดเป็นจาํนวนเงินรวม 

59,948 ลา้นบาท 

 

เงินลงทุนใน Makro ก่อนการรวมธุรกจิ 

 

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

จาํนวนหุน้ท่ีออกและจาํหน่ายแลว้ทั้งหมดของ Makro จึงทาํให ้ณ วนัท่ีซ้ือ บริษทัตอ้งวดัมูลค่ายุติธรรมของ

ส่วนไดเ้สียใน Makro ท่ีมีอยูก่่อนการรวมธุรกิจ และมีผลใหเ้กิดกาํไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมเป็น

จาํนวนเงิน 72 ลา้นบาท ซ่ึงไดรั้บรู้ในบญัชี “กาํไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน” ใน     

งบกาํไรขาดทุนรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 
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กาํไรจากการเปล่ียนแปลงมลูค่ายติุธรรมของเงินลงทุนใน Makro ก่อนการรวมธุรกิจคาํนวณไดด้งัน้ี 

   

 (ล้านบาท) 

มลูค่ายติุธรรมของส่วนไดเ้สียใน Makro ท่ีมีอยูก่่อน ณ วนัท่ีรวมธุรกิจ 3,324 

หัก มลูค่าตามบญัชีของเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนใน Makro ณ วนัท่ีซ้ือ (3,252) 

กาํไรจากการเปลีย่นแปลงมูลค่ายุตธิรรมของเงินลงทุน 72 

  

สัดส่วนความเป็นเจ้าของในหุ้น Makro 

  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 สดัส่วนความเป็นเจา้ของในหุน้ Makro มีดงัน้ี 

 

 สัดส่วน 

 ความเป็นเจ้าของ 

 (อัตราร้อยละ) 

เงินลงทุนใน Makro ก่อนการรวมธุรกิจ 1.79 

การซ้ือหุน้ Makro เม่ือวนัท่ี 26 มิถุนายน 2556 64.35 

การเขา้ทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์Makro  31.74 

รวม 97.88 

 

 จาํนวนหุน้  อตัรา  จาํนวนหุน้  อตัรา  รวมจาํนวน  อตัรา 

 ท่ีถือทางตรง ร้อยละ ท่ีถือทางออ้ม ร้อยละ หุน้ท่ีถือ ร้อยละ 

เงินลงทุนใน Makro            

   - หุน้สามญั 2,057,846,700  42.87  2,640,302,800  55.01  4,698,149,500  97.88 

รวม 2,057,846,700  42.87  2,640,302,800  55.01  4,698,149,500  97.88 

 

การเปลี่ยนแปลงมลูค่าที่ตราไว้ของหุ้น Makro 

 

ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของ Makro เม่ือวนัท่ี 20 กนัยายน 2556 ผูถื้อหุ้นของ Makro อนุมติัการ

เปล่ียนแปลงมลูค่าของหุน้สามญัจากมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท จาํนวน 240,000,000 หุน้ เป็นมูลค่าท่ีตรา

ไวหุ้น้ละ 0.50 บาท จาํนวน 4,800,000,000 หุน้ โดยการแตกหุน้สามญัจาํนวน 1 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 

บาท เป็นหุน้สามญัจาํนวน 20 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ซ่ึง Makro ไดจ้ดทะเบียนการเปล่ียนแปลง

มูลค่าหุน้ดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 4 ตุลาคม 2556 ส่งผลใหบ้ริษทัมีจาํนวนหุน้ของ Makro 

ทั้งทางตรง และทางออ้มเพ่ิมข้ึนจาก 234,907,475 หุน้ เป็น 4,698,149,500 หุน้ 
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ผลการดาํเนินงานของบริษทัย่อยใหม่ 3 แห่ง ภายหลังการซ้ือหุ้น 

 

ในการจดัทาํงบกาํไรขาดทุนรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัไดร้วมผลการดาํเนินงานของ

บริษทัย่อยใหม่ 3 แห่ง ซ่ึงไดแ้ก่ (1) บริษทั โอเอชที จาํกดั (2) บริษทั สยามแมค็โคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) 

จาํกดั และ (3) บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2556 ถึงวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2556 รายละเอียดท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 

 

    (ล้านบาท) 

รายไดจ้ากการขายสินคา้และการใหบ้ริการ    66,343 

กาํไรสาํหรับงวดส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่    2,280 
 

ฝ่ายบริหารคาดว่าหากกลุ่มบริษทัไดมี้การซ้ือธุรกิจตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556 จะมีรายไดจ้ากการขายสินคา้

และใหบ้ริการและกาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่จากการซ้ือบริษทัย่อยสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2556  ดงัน้ี 

 

    (ล้านบาท) 

รายไดจ้ากการขายสินคา้และการใหบ้ริการ    335,029 

กาํไรสาํหรับปีส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่    12,430 
 

บริษทัไม่ไดร้วมผลการดาํเนินงานของบริษทัย่อยใหม่ 3 แห่งดงักล่าวในช่วงระหว่างวนัท่ี 26 มิถุนายน 2556 

(วนัท่ีซ้ือธุรกิจ) ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 ในการจดัทาํงบกาํไรขาดทุนรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2556 เน่ืองจากผูบ้ริหารของบริษทัพิจารณาว่าผลการดาํเนินงานรวมในช่วงระยะเวลาดงักล่าวไม่มีผลกระทบ

ต่องบกาํไรขาดทุนรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 อยา่งเป็นสาระสาํคญั 

 

ในระหว่างปี 2556 บริษทัไดว้่าจา้งผูป้ระเมินราคาอิสระรายหน่ึงเพ่ือประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์

ไดม้าท่ีระบุไดแ้ละหน้ีสินท่ีรับมา และปันส่วนมูลค่ายุติธรรมของรายการ ณ วนัท่ีรวมธุรกิจ ซ่ึงบริษทัไดรั้บ

รายงานการประเมินท่ีเสร็จสมบูรณ์ลงวนัท่ี 23 เมษายน 2557 จากผูป้ระเมินราคาอิสระดงักล่าวแลว้ ทั้งน้ี

ปัจจยัท่ีทาํให้เกิดค่าความนิยมเน่ืองมาจากความเป็นไปไดท่ี้จะขยายฐานธุรกิจเขา้ไปในประเทศแถบเอเชีย 

ขยายรูปแบบธุรกิจใหค้รอบคลุมถึงธุรกิจคา้ส่งแบบชาํระเงินสดและบริการตนเอง และประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ

จากการแลกเปล่ียนความรู้และความเช่ียวชาญระหว่างบุคลากรซ่ึงจะเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการดาํเนิน

ธุรกิจของกลุ่มบริษทั อีกทั้งการบริหารจดัการแบบรวมศูนยจ์ะช่วยลดการดาํเนินงานท่ีซํ้ าซ้อนซ่ึงส่งผลให้

กลุ่มบริษทัสามารถควบคุมตน้ทุนและเกิดการประหยดัต่อขนาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในดา้นการกระจาย

สินคา้ ค่าความนิยมท่ีเกิดจากการซ้ือธุรกิจน้ีไม่สามารถนาํมาหกัเป็นค่าใชจ่้ายทางภาษีเงินไดไ้ด ้
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บริษทัไดป้ฏิบติัและรับรู้รายการการรวมธุรกิจ Makro ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 

(ปรับปรุง 2555) เร่ือง การรวมธุรกิจ ซ่ึงขอ้มลูของส่ิงตอบแทนทั้งหมดท่ีโอนใหแ้ละมูลค่าท่ีรับรู้ ณ วนัท่ีซ้ือ 

สาํหรับสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาแต่ละประเภทท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 

 

ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ 

 

 (ล้านบาท) 

เงินสดจ่าย 192,420 

รวม 192,420 

 

สินทรัพย์ท่ีได้มาท่ีระบไุด้และหนีสิ้นท่ีรับมา 

 

 มูลค่ายุตธิรรม 

 (ล้านบาท) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,545 

ลกูหน้ีการคา้ 183 

สินคา้คงเหลือ 7,536 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 1,431 

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 333 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 46,012 

สิทธิการเช่า 1,416 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน (ทรัพยสิ์นทางปัญญาและอ่ืนๆ) 47,279 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 199 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 18 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (2,104) 

เจา้หน้ีการคา้ (13,879) 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (2,525) 

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน (304) 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (15,417) 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน (127) 

สินทรัพย์สุทธิ 72,596 
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 มูลค่ายุตธิรรม 

 (ล้านบาท) 

ส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (คาํนวณดว้ยมลูค่ายติุธรรม) (3,931) 

ผลต่างจากการไดม้าซ่ึงส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 1,143 

ส่วนไดเ้สียใน Makro ท่ีบริษทัถืออยูก่่อนการรวมธุรกิจ (3,324) 

ค่าความนิยม 125,936 

ส่ิงตอบแทนที่โอนให้ 192,420 

 

ในเดือนมิถุนายน 2557 บริษทัไดพิ้จารณารายการมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาจาก

การรวมธุรกิจคร้ังน้ี และบนัทึกผลต่างระหว่างราคาซ้ือกบัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดรั้บจากการ

รวมธุรกิจดงักล่าวไวใ้นบญัชี “ค่าความนิยม” เป็นจาํนวนเงิน 125,936 ลา้นบาท โดยพิจารณาจากขอ้มูลใน

รายงานการประเมินท่ีเสร็จสมบูรณ์ลงวนัท่ี 23 เมษายน 2557 ของผูป้ระเมินราคาอิสระ และขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง

อื่นๆ ที่ไดร้ับภายในหน่ึงปีนบัจากวนัที่มีการรวมธุรกิจ ดงันั้นงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที่ 31 

ธันวาคม 2556 และงบกาํไรขาดทุนรวม งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู ้

ถือหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 จึงไดมี้การปรับปรุงใหม่เรียบร้อย

แลว้ 

 

รายการปรับปรุงใหม่มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

  งบการเงินรวม 

  ตามท่ีรายงาน  เพ่ิมข้ึน  ปรับปรุง 

  ในงวดก่อน  (ลดลง)  ใหม่ 

  (ล้านบาท) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556       

งบแสดงฐานะการเงินรวม        

สินทรัพย์       

ค่าความนิยม  125,515  558  126,073 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน  33,546  14,784  48,330 

รวมสินทรัพย ์  288,666  15,342  304,008 

       
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น       

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  -   15,379  15,379 

กาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร  18,497  (34)  18,463 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม  4,226  (3)  4,223 

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้  288,666  15,342  304,008 
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  งบการเงินรวม 

  ตามท่ีรายงาน  เพ่ิมข้ึน  ปรับปรุง 

  ในงวดก่อน  (ลดลง)  ใหม่ 

  (ล้านบาท) 

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556       

งบกาํไรขาดทุนรวม       

   ค่าใชจ่้ายในการขาย  46,405  189  46,594 

   ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  11,905  (115)  11,790 

   ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้  2,292  (37)  2,255 

   กาํไรสาํหรับปี  10,628  (37)  10,591 

   การแบ่งปันกาํไร       

      ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทั  10,537  (34)  10,503 

      ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจ          

         ควบคุม     91  (3)  88 
       

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม         

   กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี  10,999  (37)  10,962 

   การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม       

      ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั  10,908  (34)  10,874 

      ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจ          

         ควบคุม     91  (3)  88 

       

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้นรวม       

   กาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร  18,497  (34)  18,463 

   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจ

 

      

      ควบคุม  4,226  (3)  4,223 

 

6 บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 

 

เพ่ือวตัถุประสงค์ในการจดัทาํงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั หาก

กลุ่มบริษทัมีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสําคญัต่อบุคคล

หรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั หรือกลุ่มบริษทัอยู่ภายใตก้ารควบคุม

เดียวกันหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีสาระสําคัญเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการนั้น การเก่ียวข้องกันน้ีอาจเป็น

รายบุคคลหรือเป็นกิจการ 
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ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัย่อยไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 13 สําหรับความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริหาร

สาํคญัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืนท่ีมีสาระสาํคญั มีดงัน้ี 

 

 

ช่ือกจิการหรือบุคคล 

ประเทศที่จดัตั้ง/

สัญชาต ิ

 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

   

บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั ไทย เป็นบริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุดของกลุ่มบริษทั และ 

     มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 1 ท่าน 

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

     และมีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 4 ท่าน 

บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) ไทย มีบริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

     และมีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 2 ท่าน 

บริษทั ซีนิเพลก็ซ ์จาํกดั ไทย มีบริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

     และมีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 2 ท่าน 

บริษทั ทรู มฟู จาํกดั ไทย มีบริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่  

     และมีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 2 ท่าน 

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 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 
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ช่ือกจิการหรือบุคคล 

ประเทศที่จดัตั้ง/

สัญชาต ิ

 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

   

บริษทั เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จาํกดั ไทย มีบริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

     และมีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 1 ท่าน 

บริษทั ฟรีวิลล ์โซลชูัน่ส์ จาํกดั ไทย มีบริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

     และมีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 1 ท่าน 

บริษทั โภคภณัฑเ์อน็เตอร์ไพร์ซ 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 จีเอส จาํกดั ไทย มีบริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่  
บริษทั ทรู ดิจิตอล คอนเทน้ท ์แอนด ์มีเดีย 

 

ไทย มีบริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่  
   จาํกดั   
บริษทั ทรู ดิสทริบิวชัน่ แอนด ์เซลส์ 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 ซี.พี. ฟู้ ดสโตร์ จาํกดั ไทย มีกรรมการของบริษทั 1 ท่านเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

บริษทั ซี.พี. อินเตอร์เทรด 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 

   

 

รายการท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มีดงัน้ี    

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557  2556  2557  2556 

 (ล้านบาท) 

บริษทัใหญ่ในลําดบัสูงสุด        

   ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 9  9  9  9 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557  2556  2557  2556 

 (ล้านบาท) 

        

บริษทัย่อย        

   รายไดจ้ากการขายสินคา้และการใหบ้ริการ -              -  567  472 

   ดอกเบ้ียรับ -              -  72  47 

   เงินปันผลรับ -              -  4,541  3,494 

   รายไดอ่ื้น -              -  1,170  826 

   ค่าใชจ่้ายในการขาย -              -  1,018  1,304 

   ค่าใชจ่้ายในการบริหาร -              -  1,670  1,460 

   ซ้ือสินคา้และบริการ -              -  13,316  9,738 

   ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และ        

      สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน -              -  1,505  1,565 

   ดอกเบ้ียจ่าย -  -  5  3 

        

บริษทัอื่นที่เกีย่วข้องกนั        

   รายไดจ้ากการขายสินคา้และการใหบ้ริการ 1,750  1,669  701  649 

   รายไดอ่ื้น 665  594  645  588 

   ค่าใชจ่้ายในการขาย 20  46  -  - 

   ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 494  600  383  536 

   ซ้ือสินคา้และบริการ 26,256  22,703  22,934  20,316 

   ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และ        

      สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 75  6  -  - 

        

ผู้บริหารสําคัญ        

   ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั         

     ผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังาน 582  494  383  382 

     ผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืนของพนกังาน -  11  -  - 

     เงินชดเชยพนกังานเม่ือออกจากงาน 14  23  6  18 

   รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคัญ 596  528  389  400 
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ยอดคงเหลือกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มีดงัน้ี 

 

ลกูหน้ีการค้า 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2557  2556  2557  2556 

 (ล้านบาท) 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 130  76  -  - 

หัก  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (2)  (2)  -  - 

สุทธิ 128  74  -  - 

        

หนีสู้ญและหนีส้งสัยจะสูญสําหรับปี -  -  -  - 

 

ลกูหน้ีอื่น 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2557  2556  2557  2556 

 (ล้านบาท) 

บริษทัยอ่ย -  -  334  448 

บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 219  270  215  268 

รวม 219  270  549  716 

        

หนีสู้ญและหนีส้งสัยจะสูญสําหรับปี -  -  -  - 

 
 

เงินลงทุนในบริษทัที่เกีย่วข้องกัน 

 

       

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2557  2556  2557  2556 

   (ล้านบาท) 

บริษทั ทรู จีเอส จาํกดั 24  24  24  24 

รวม 24  24  24  24 

 

เงินลงทุนในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัทั้งหมดของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 เป็นสกลุเงินบาท 
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เงินให้กู้ยมืระยะยาวแก่บริษทัย่อย 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2557  2556  2557  2556 

 (ล้านบาท) 

บริษทั ซีพีแรม จาํกดั -  -  -  1,600 

รวม -  -  -  1,600 

 

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บริษทัย่อยทั้งหมดของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 เป็นสกลุเงินบาท 

 

รายการเคล่ือนไหวในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2557  2556  2557  2556 

 (ล้านบาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม -  -  1,600  360 

เพ่ิมข้ึน -  -  1,000  1,920 

ลดลง -  -  (2,600)  (680) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม -  -  -  1,600 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บริษทัย่อยแห่งหน่ึงเป็นเงินใหกู้ย้ืมประเภทไม่มีหลกัประกนัและ

ไม่ไดก้าํหนดระยะเวลาแน่นอนในการรับชาํระคืนภายในหน่ึงปี โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.75 ต่อปี 

 

ในระหวา่งปี 2557 บริษทัไดรั้บชาํระคืนเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บริษทัยอ่ยทั้งจาํนวน 
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ค่าเช่าและค่าบริการจ่ายล่วงหน้า 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2557  2556  2557  2556 

 (ล้านบาท) 

บริษทัย่อย        

สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน ์        

   ส่วนท่ีหมุนเวียน -  -  30  30 

   ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน -  -  224  254 

รวม -  -  254  284 

 

ในระหว่างปี 2551 บริษทัไดจ่้ายชาํระค่าเช่าและค่าบริการล่วงหนา้ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาเช่าและบริการ       

หลายฉบบัให้กบับริษทัย่อยในประเทศแห่งหน่ึง (สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์) สําหรับการใชพ้ื้นท่ีอาคาร     

เป็นท่ีประชุม Field consultant conference สถานท่ีจดังาน (Trade show) สถานท่ีจดัประชุมผูค้า้ปลีก และกิจกรรม

อ่ืนๆ เป็นระยะเวลา 15 ปี เป็นจาํนวนเงินรวม 450 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัตดัจาํหน่ายค่าเช่าและค่าบริการจ่ายล่วงหนา้

เป็นค่าใชจ่้ายตามอายขุองสญัญา (15 ปี)                              

 

เจ้าหน้ีการค้า 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2557  2556  2557  2556 

 (ล้านบาท) 

บริษทัยอ่ย -  -  1,115  260 

บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,561  5,069  4,431  3,714 

รวม 5,561  5,069  5,546  3,974 
 

 

เจ้าหน้ีอื่น 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2557  2556  2557  2556 

 (ล้านบาท) 

บริษทัยอ่ย -  -  6,956  8,923 

บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 51  28  18  10 

รวมทั้งส้ิน 51  28  6,974  8,933 
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เงินกู้ยมืระยะส้ันจากบริษทัย่อย    

    

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2557  2556  2557  2556 

 (ล้านบาท) 

บริษทัย่อย        

Lotus Distribution Investment Limited -  -  -  2,359 

รวม -  -  -  2,359 

 

รายการเคล่ือนไหวในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2557  2556  2557  2556 

 (ล้านบาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม -  -  2,359  - 

เพ่ิมข้ึน -  -  -  3,111 

ลดลง -  -  (2,359)  (883) 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน        

   จริงจากการแปลงค่าเงินกูย้ืมสกลุเงิน        

   ดอลลาร์สหรัฐคงเหลือเป็นเงินบาท -  -  -  131 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม -  -  -  2,359 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัมีเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัย่อยเป็นเงินกูย้ืมสกุลดอลลาร์สหรัฐ ประเภทไม่มี

หลกัประกนัและไม่ไดก้าํหนดระยะเวลาแน่นอนในการรับชาํระคืน โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 0.25 ต่อปี  

 

ในเดือนตุลาคม 2557 บริษทัไดจ่้ายชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัยอ่ยทั้งจาํนวน 

 

 

 

 

 

 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

  56 

สัญญาสําคัญที่ทํากบักิจการที่เกีย่วข้องกนั 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 กลุ่มบริษทัมีสญัญาท่ีสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัน้ี 

 

(ก) บริษทัมีสัญญาบริการฉบบัหน่ึงกบับริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุด     

ในการใหค้าํปรึกษาแนะนาํทางดา้นวิชาการ การบริหาร และความช่วยเหลือดา้นเทคนิค และมีสิทธิท่ีจะใช้

เคร่ืองหมายการคา้และบริการต่างๆ จากบริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุด เป็นระยะเวลา  1 ปี ซ่ึงจะส้ินสุดในเดือน

ธนัวาคม 2558 โดยบริษทัตกลงท่ีจะจ่ายค่าบริการรายเดือนใหก้บับริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุดเป็นจาํนวนเงิน

รวม 0.8 ลา้นบาท 

 

(ข) บริษัทมีสัญญาบริหารจัดการเงินฉบับหน่ึงกับบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จํากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยใน   

ประเทศแห่งหน่ึง ภายใต้เง่ือนไขของสัญญา บริษทัตกลงให้บริการบริหารจัดการเงินของบริษทัย่อย         

ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญา  ในการน้ี บริษทัย่อยตกลงท่ีจะจ่ายค่าธรรมเนียมในการช่วยบริหารจดัการเงิน

ใหก้บับริษทัตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญา และบริษทัตกลงท่ีจะจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนจากเงินดงักล่าว

ให้กบับริษทัย่อยในอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญา ทั้งน้ีหากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมีความประสงค์จะขอเลิก

สัญญาฉบบัน้ี คู่สัญญาฝ่ายนั้นจะตอ้งทาํหนงัสือแจง้ใหคู้่สัญญาอีกฝ่ายทราบล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า  

60 วนั ก่อนวนัส้ินสุดสญัญา 
 

(ค) บริษัทมีสัญญาบริการหลายฉบับกับบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จํากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยในประเทศ              

แห่งหน่ึง ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญา บริษทัตกลงให้บริการในการจดัหาและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือ

รองรับการใหบ้ริการรับชาํระเงินค่าสินคา้และค่าบริการ ในการน้ี บริษทัย่อยตกลงจ่ายค่าบริการรายเดือน

เป็นจาํนวนเงินตามประเภทของบริการตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นสญัญาท่ีเก่ียวขอ้ง   
 

(ง) บริษทัมีสัญญาบริการฉบบัหน่ึงกบับริษทั เคาน์เตอร์เซอร์วิส จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยในประเทศแห่งหน่ึง 

ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญา บริษทัจะดาํเนินการเป็นตวัแทนการรับชาํระเงินค่าบริการตามรายการท่ีระบุไว ้      

ในสญัญา ในการน้ี บริษทัยอ่ยตกลงจะจ่ายค่าบริการตามจาํนวนเงินท่ีระบุไวใ้นสัญญา ทั้งน้ีหากคู่สัญญาฝ่ายใด

ฝ่ายหน่ึงมีความประสงคท่ี์จะขอเลิกสัญญาฉบบัน้ี คู่สัญญาฝ่ายนั้นจะตอ้งทาํหนงัสือแจง้ใหคู้่สัญญาอีกฝ่าย

ทราบล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 60 วนั ก่อนวนัส้ินสุดสญัญา 
 

(จ) บริษทัมีสญัญาบริการบาํรุงรักษาฉบบัหน่ึงกบับริษทั ซีพี รีเทลลิงค ์จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยในประเทศแห่งหน่ึง  

ภายใตเ้ง่ือนไขของสญัญา บริษทัยอ่ยตกลงจะใหบ้ริการบาํรุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์กบับริษทั 

เป็นระยะเวลา  3 ปี ซ่ึงจะส้ินสุดในเดือนธันวาคม 2560 ในการน้ี บริษทัตกลงจ่ายค่าบริการรายปีให้กบั

บริษทัยอ่ยดงักล่าวในจาํนวนเงินตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา 
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(ฉ) บริษทัมีสัญญาบริการศูนยค์อมพิวเตอร์ฉบบัหน่ึงกบับริษทั ไทยสมาร์ทคาร์ด จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยใน

ประเทศแห่งหน่ึง ภายใต้เง่ือนไขของสัญญา บริษัทตกลงจะให้บริการด้านสถานท่ีในการติดตั้ งศูนย์

คอมพิวเตอร์ และอาํนวยความสะดวกต่างๆ ให้กบับริษทัย่อย เป็นระยะเวลา 3 ปี ซ่ึงจะส้ินสุดในเดือน

กนัยายน 2560 ในการน้ี บริษทัยอ่ยตกลงจ่ายค่าบริการรายปีใหก้บับริษทัในจาํนวนเงินตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา 
 

(ช) บริษทัและบริษทัย่อยในประเทศบางแห่งมีสัญญาเช่าและบริการหลายฉบับกบักองทุนรวมสิทธิการเช่า

อสังหาริมทรัพย ์ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง สาํหรับการใชพ้ื้นท่ีอาคารเป็น

สาํนกังานของบริษทัและบริษทัย่อย ในการน้ี บริษทัและบริษทัย่อยตกลงจ่ายค่าเช่าและค่าบริการรายเดือน 

เป็นจาํนวนเงิน 9.1 ลา้นบาท และไดว้างเงินประกนัไวก้บับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าว เป็นจาํนวนเงินรวม 

27.4 ลา้นบาท โดยบริษทัและบริษทัยอ่ยจะไดรั้บเงินประกนัคืนเม่ือมีการยกเลิกการเช่า สัญญาเหล่าน้ีมีอายุ 3 

ปี โดยมีระยะเวลาส้ินสุดแตกต่างกนัจนถึงเดือนธนัวาคม 2559 

 

(ซ) บริษัทและบริษัทย่อยในประเทศบางแห่งมีสัญญาบริการระบบงานสารสนเทศกับบริษัท โกซอฟท ์       

(ประเทศไทย) จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยในประเทศแห่งหน่ึง ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญา บริษทัย่อยตกลงท่ีจะ

ให้บริการปรึกษา แนะนาํ พฒันา ออกแบบ ติดตั้ง บาํรุงรักษา และสนบัสนุนระบบงานสารสนเทศให้กบั

บริษทัและบริษทัยอ่ย เป็นระยะเวลา  1 ปี ซ่ึงจะส้ินสุดในเดือนธนัวาคม 2558 ในการน้ี บริษทัและบริษทัย่อย

ตกลงจะจ่ายค่าบริการตามจาํนวนเงินท่ีระบุไวใ้นสัญญา ทั้งน้ีหากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมีความประสงคท่ี์

จะขอเลิกสญัญา คู่สญัญาฝ่ายนั้นจะตอ้งทาํหนงัสือแจง้ใหคู้่สญัญาอีกฝ่ายทราบล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 

90 วนั ก่อนวนัส้ินสุดสญัญา 

 

(ฌ) บริษทัมีสัญญาบริการกบับริษทั สยามแม็คโคร จาํกัด (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยในประเทศแห่งหน่ึง 

ภายใตเ้ง่ือนไขของสญัญา บริษทัจะอนุญาตใหบ้ริษทัยอ่ยดงักล่าว 

 

(1) ใชสิ้ทธิในเคร่ืองหมายการคา้และบริการตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญา ในการน้ี บริษทัย่อยตกลงจะ

จ่ายค่าธรรมเนียม ซ่ึงคาํนวณจากอตัราร้อยละของยอดขายของบริษทัย่อยดงักล่าว ตามท่ีระบุไวใ้น

สญัญา สญัญาน้ีมีกาํหนดระยะเวลา 1 ปี และสามารถต่ออายอุอกไปไดอี้กคร้ังละ 1 ปี 

 

(2) ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญา ในการน้ี บริษทัย่อยตกลงจะจ่าย

ค่าธรรมเนียมตามจาํนวนเงินท่ีระบุไวใ้นสัญญา สัญญาน้ีมีกาํหนดระยะเวลา 1 ปี และสามารถต่ออายุ

ออกไปไดอี้กคร้ังละ 1 ปี 
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7 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2557  2556  2557  2556 

 (ล้านบาท) 

เงินสดในมือ 8,089  14,027  6,502  11,399 

เงินฝากสถาบนัการเงินประเภทกระแสรายวนั 3,752  687  3,552  498 

เงินฝากสถาบนัการเงินประเภทออมทรัพย ์ 19,889  7,664  14,810  3,645 

เงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง 474  2,254  -  100 

รวม 32,204  24,632  24,864  15,642 

 

8 เงนิลงทุนอืน่ 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2557  2556  2557  2556 

 (ล้านบาท) 

เงินลงทุนช่ัวคราว        

เงินฝากสถาบนัการเงินประเภทประจาํ 32  -  -  - 

ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 1,200  1,050  -  - 

รวม 1,232  1,050  -  - 
        

เงินลงทุนระยะยาวอื่น        

พนัธบตัรรัฐบาล -  1  -  1 

หุน้กูไ้ม่มีหลกัประกนั 100  100  100  100 

รวม 100  101  100  101 
        

รวมทั้งส้ิน 1,332  1,151  100  101 

 

เงินลงทุนอ่ืนท่ีจะถือจนครบกาํหนดมีอตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 2.40 ถึงร้อยละ 4.38 ต่อปี (2556: ระหว่างร้อยละ 

2.25 ถึงร้อยละ 5.90 ต่อปี) และถึงกาํหนดรับชาํระภายใน 10 ปี (2556: ถึงกาํหนดรับชาํระภายใน 10 ปี) 
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รายการเคล่ือนไหวในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2557  2556  2557  2556 

 (ล้านบาท) 

เงินลงทุนช่ัวคราว        

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 1,050  11,971  -  8,327 

เพ่ิมข้ึน 2,480  5,450  -  3,300 

ลดลง (2,298)  (16,467)  -  (11,658) 

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน -  96  -  31 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 1,232  1,050  -  - 

        
เงินลงทุนระยะยาวอื่น        

 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 101  2,191  101  2,191 

เพ่ิมข้ึน -  -  -  - 

ลดลง (1)  (2,090)  (1)  (2,090) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 100  101  100  101 

 

9 ลูกหนีก้ารค้า 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 หมายเหตุ 2557  2556  2557  2556 

  (ล้านบาท) 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั    6 130  76  -  - 

 กิจการอ่ืน  807  801  122  119 

รวม  937  877  122  119 

หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  (27)  (29)  -  - 

สุทธิ  910  848  122  119 

         
หนีสู้ญและหนีส้งสัยจะสูญ (กลบัรายการ

 

        

   ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ) สําหรับปี  (2)  11  -   - 
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การวิเคราะห์อายขุองลกูหน้ีการคา้แสดงไดด้งัน้ี 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 หมายเหตุ 2557  2556  2557  2556 

  (ล้านบาท) 

กจิการที่เกีย่วข้องกนั         

ภายในกาํหนดระยะเวลาการรับชาํระหน้ี 97  42  -   - 

เกินกาํหนดระยะเวลาการรับชาํระหน้ี         

   นอ้ยกวา่ 3 เดือน  31  33  -  - 

   3 - 6 เดือน  1  1  -  - 

   6 - 12 เดือน  1  -  -  - 

รวม  130  76  -  - 

หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  (2)  (2)  -  - 

สุทธิ 6 128  74  -  - 

     

กจิการอืน่         

ภายในกาํหนดระยะเวลาการรับชาํระหน้ี  633  594  122  101 

เกินกาํหนดระยะเวลาการรับชาํระหน้ี         

   นอ้ยกวา่ 3 เดือน  125  176  -  18 

   3 - 6  เดือน  21  1  -  - 

   6 - 12 เดือน  5  7  -  - 

   มากกวา่ 12  เดือน  23  23  -  - 

รวม  807  801  122  119 

หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  (25)  (27)  -  - 

สุทธิ  782  774  122  119 

รวมทั้งส้ิน  910  848  122  119 
 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลกูคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่ 7 วนั ถึง 90 วนั 
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10 ลูกหนีอ้ืน่  

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 หมายเหตุ 2557  2556  2557  2556 

  (ล้านบาท) 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 219  270  549  716 

กิจการอ่ืน  1,607  1,321  1,469  1,270 

รวม  1,826  1,591  2,018  1,986 

หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  (18)  (15)  (9)  (6) 

สุทธิ  1,808  1,576  2,009  1,980 

         

หนีสู้ญและหนีส้งสัยจะสูญ (กลบัรายการ         

   ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ) สําหรับปี  3  (1)  3  (1) 

 

การวิเคราะห์อายขุองลกูหน้ีอ่ืนแสดงไดด้งัน้ี  

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 หมายเหตุ 2557  2556  2557  2556 

  (ล้านบาท) 

กจิการที่เกีย่วข้องกนั         

ภายในกาํหนดระยะเวลาการรับชาํระหน้ี 127  239  453  684 

เกินกาํหนดระยะเวลาการรับชาํระหน้ี         

   นอ้ยกวา่ 3 เดือน  88  26  92  26 

   3 - 6 เดือน  -  2  -  2 

   6 - 12 เดือน  1  3  1  4 

   มากกวา่ 12 เดือน  3  -  3  - 

รวม 6 219  270  549  716 
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  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 หมายเหตุ 2557  2556  2557  2556 

  (ล้านบาท) 

กจิการอืน่         

ภายในกาํหนดระยะเวลาการรับชาํระหน้ี  1,190  1,149  1,080  1,115 

เกินกาํหนดระยะเวลาการรับชาํระหน้ี         

   นอ้ยกวา่ 3 เดือน  393  153  376  147 

   3 - 6  เดือน  3  3  1  - 

   6 - 12 เดือน  2  2  1  1 

   มากกวา่ 12  เดือน  19  14  11  7 

รวม  1,607  1,321  1,469  1,270 

หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  (18)  (15)  (9)  (6) 

สุทธิ  1,589  1,306  1,460  1,264 

รวมทั้งส้ิน  1,808  1,576  2,009  1,980 

  

 โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลกูคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่ 7 วนั ถึง 90 วนั 

 

11 สินค้าคงเหลอื  

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2557  2556  2557  2556 

 (ล้านบาท) 

สินคา้สาํเร็จรูป 22,386  20,068  10,593  9,541 

สินคา้ระหวา่งผลิต 106  64  -  - 

วตัถุดิบ 338  320  -  - 

รวม 22,830  20,452  10,593  9,541 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากสินคา้เคล่ือนไหวชา้ (663)  (536)  (351)  (322) 

สุทธิ 22,167  19,916  10,242  9,219 

 

ตน้ทุนของสินค้าท่ีบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายและไดแ้สดงไวเ้ป็นส่วนหน่ึงในบญัชี  “ตน้ทุนขายสินค้าและต้นทุนการ

ใหบ้ริการ” และ “ค่าใชจ่้ายในการขาย” ในงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 มีจาํนวนเงิน 

279,029 ลา้นบาท (2556: 208,153 ล้านบาท)  และ 1,608 ลา้นบาท (2556: 1,304 ล้านบาท) ตามลาํดบั สาํหรับ            

งบการเงินรวม และ 152,394 ลา้นบาท (2556: 148,728  ล้านบาท) และ 1,607 ลา้นบาท (2556: 1,305 ล้านบาท) 

ตามลาํดบั สาํหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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12 สินทรัพย์หมุนเวยีนอืน่ 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2557  2556  2557  2556 

 (ล้านบาท) 

รายไดค้า้งรับ 2,809  1,898  1,303  785 

บตัรเงินสด 1,601  1,295  1,601  1,295 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 1,005  1,614  864  1,496 

ลกูหน้ีกรมสรรพากร 453  203  371  161 

ภาษีเงินไดจ่้ายล่วงหนา้ 9  248  -  239 

อ่ืนๆ 486  682  76  48 

รวม 6,363  5,940  4,215  4,024 

 

13 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 

 

 รายการเคล่ือนไหวในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2557  2556  2557  2556 

 (ล้านบาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม -  -  202,208  6,524 

เพ่ิมข้ึน -  -  30  195,684 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม -  -  202,238  202,208 
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รายละเอียดเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีเพ่ิมข้ึนในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มีดงัน้ี  

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2557  2556  2557  2556 

 (ล้านบาท) 

บริษทั ทเวนต้ีโฟร์ ชอ้ปป้ิง จาํกดั -  -  30  - 

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

บริษทั โอเอชที จาํกดั -  -  -  57,754 

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

บริษทั ออลล ์คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั -  -  -  13 

Albuera International Limited -  -  -  -* 

รวม -  -  30  195,684 

        
  * บริษัทลงทุนใน Albuera International Limited เป็นจาํนวนเงิน 1 ดอลลาร์สหรัฐ 
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เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 และเงินปันผลรับสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัเดียวกนัมีดงัน้ี 

 

      งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  ประเทศ สดัส่วน            

ช่ือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ ท่ีกิจการจดัตั้ง ความเป็นเจา้ของ  ทุนชาํระแลว้  ราคาทุน  เงินปันผลรับ 

   2557 2556  2557 2556  2557  2556  2557  2556 

   (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  -  - 

    และเบเกอร่ี               

บริษทั เคานเ์ตอร์เซอร์วิส จาํกดั  รับชาํระเงินค่าสินคา้และบริการ ไทย 99.99 99.99  70 70  61  61  798  766 

    พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์               

    จาํหน่ายบตัรและตัว๋               

    เชิงพาณิชยทุ์กประเภท               

    และนายหนา้ขายประกนั               

บริษทั ซีพี รีเทลลิงค ์จาํกดั  ผูจ้าํหน่ายอุปกรณ์สาํหรับ ไทย 99.99 99.99  20 20  20  20  140  40 

    ธุรกิจคา้ปลีกและพฒันา               

    โปรแกรม               

บริษทั โกซอฟท ์(ประเทศไทย) ใหบ้ริการออกแบบและ ไทย 99.99 99.99  20 20  20  20  90  160 

   จาํกดั    พฒันาระบบงานดา้น               

    สารสนเทศ               

บริษทั ออลล ์คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั กิจกรรมลงทุน ไทย 99.99 99.99  13 13  13  13  -  - 
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      งบการเงินเฉพาะกจิการ (ต่อ) 

  ประเทศ สดัส่วน            

ช่ือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ ท่ีกิจการจดัตั้ง ความเป็นเจา้ของ  ทุนชาํระแลว้  ราคาทุน  เงินปันผลรับ 

   2557 2556  2557 2556  2557  2556  2557  2556 

   (ร้อยละ)  (ล้านบาท) 

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

   จาํกดั    ขนส่งสินคา้และกระจาย               

    สินคา้               

บริษทั เอม็ เอ เอม็ ฮาร์ท จาํกดั ใหบ้ริการวางแผนกิจกรรม ไทย 99.99 99.99  1 1  1  1  10  30 

    ทางการตลาด               

บริษทั ปัญญธารา จาํกดั ศูนยฝึ์กอบรม ไทย 99.99 99.99  1 1  1  1  105  40 

บริษทั ออลล ์เทรนน่ิง จาํกดั ศูนยฝึ์กอบรม ไทย 99.99 99.99  1 1  1  1  195  110 

บริษทั โอเอชที จาํกดั กิจกรรมลงทุน ไทย 99.99 99.99  12 12  57,754  57,754  875  673 

บริษทั ทเวนต้ีโฟร์ ชอ้ปป้ิง จาํกดั ผูจ้าํหน่ายสินคา้แคตตาลอ็ก ไทย 99.99 -  30 -  30  -  150  - 

   จาํกดั และพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์               

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

บริษทั สยามแมค็โคร โฮลด้ิง กิจกรรมลงทุน ไทย 49.00 49.00  1,066 1,066  55,490  55,490  840      646 

   (ประเทศไทย) จาํกดั                

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั ธุรกิจคา้ส่งแบบชาํระเงินสด ไทย 42.87 42.87  2,400 2,400  82,427  82,427  1,338  1,029 

   (มหาชน)    และบริการตนเอง               

รวม         198,381  198,351  4,541  3,494 
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      งบการเงินเฉพาะกจิการ (ต่อ) 

  ประเทศ สดัส่วน            

ช่ือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ ท่ีกิจการจดัตั้ง ความเป็นเจา้ของ  ทุนชาํระแลว้  ราคาทุน  เงินปันผลรับ 

   2557 2556  2557 2556  2557  2556  2557  2556 

   (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   -  - 

รวมทั้งส้ิน         202,238  202,208   4,541  3,494 

                

 * ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 Albuera International Limited มีทุนชาํระแล้วจาํนวน 1 ดอลลาร์สหรัฐ และบริษัทลงทุนในหุ้นดังกล่าวเป็นจาํนวน 1 ดอลลาร์สหรัฐ 

 

การเพ่ิมเงินลงทุนในระหว่างปี 

 

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2556 คณะกรรมการของบริษทัไดอ้นุมติัการจดัตั้งบริษทัย่อยทางตรงในประเทศแห่งหน่ึง (บริษทั ทเวนต้ีโฟร์ ชอ้ปป้ิง จาํกดั) 

โดยมีทุนจดทะเบียนเร่ิมตน้เป็นจาํนวนเงิน 30 ลา้นบาท และเรียกชาํระแลว้เต็มมูลค่า บริษทัมีสัดส่วนการลงทุนในบริษทัย่อยดงักล่าวคิดเป็นอตัราร้อยละ 99.99 ของหุน้ท่ีชาํระแลว้ 

บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนทุนจดทะเบียนและการเรียกชาํระเงินค่าหุน้ดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 2 มกราคม 2557 
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รายละเอียดบริษทัยอ่ยทางออ้มของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มีดงัน้ี  

 

ช่ือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ ประเทศท่ีกิจการจดัตั้ง สดัส่วนความเป็นเจา้ของ 

   2557 2556 

   (ร้อยละ) 

บริษทัย่อยทางอ้อมในประเทศ 

 

    

สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน ์ สถาบนัการศึกษา ไทย 99.99 99.99 

วิทยาลยัเทคโนโลยีปัญญาภิวฒัน ์

       

สถาบนัการศึกษา ไทย 99.99 99.99 

บริษทั สยามฟดู เซอร์วิส จาํกดั ธุรกิจการคา้ ไทย 97.88 97.88 

บริษทั แมค็โคร อาร์โอเอช จาํกดั ธุรกิจใหบ้ริการ ไทย 97.88 - 

    ดา้นเทคนิคและ    

    สนบัสนุนแก่    

    วิสาหกิจในเครือ    

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) ธุรกิจคา้ส่งแบบ ไทย 55.01 55.01 

    ชาํระเงินสดและ    

    บริการตนเอง    

บริษทั สยามแมค็โคร โฮลด้ิง กิจกรรมลงทุน ไทย 50.99 50.99 

   (ประเทศไทย) จาํกดั     

     

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 

Nanjing Tianqu Investment ธุรกิจการคา้   สาธารณรัฐประชาชนจีน 100.00 - 

   Management Co., Ltd.    การลงทุนและ    

    สถาบนัการศึกษา    

Nanjing Tech University สถาบนัการศึกษา สาธารณรัฐประชาชนจีน 100.00 - 

   Pujing Institute     

บริษทั วีนาสยาม ฟู้ ด จาํกดั ธุรกิจการคา้ เวียดนาม 97.88 97.88 
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14 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์  

 

 งบการเงินรวม 

   อาคารและ           

  ส่วนปรับปรุงอาคาร   เคร่ืองตกแต่ง สินทรัพยร์ะหวา่ง    

   และส่วนปรับปรุง  เคร่ืองจกัร  ติดตั้งและ  การก่อสร้าง     

 ท่ีดิน  สิทธิการเช่า  และอุปกรณ์  เคร่ืองใชส้าํนกังาน  และติดตั้ง  อ่ืนๆ  รวม 

 (ล้านบาท) 

ราคาทุน/ราคาประเมินใหม่              

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 2,456  11,488  9,372  8,128  1,147  3,254  35,845 

เพ่ิมข้ึน 1,157  127  1,867  1,807  6,503  208  11,669 

ไดม้าจากการรวมธุรกิจ 33,667  12,235  8,602  1,270  214  75  56,063 

โอน 8  2,710  696  36  (3,727)  277  - 

จาํหน่าย -  (335)  (449)  (475)  (11)  (77)  (1,347) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 และ              

    1 มกราคม 2557 37,288  26,225  20,088  10,766  4,126  3,737  102,230 

เพ่ิมข้ึน 1,677  374  2,812  1,733  8,205  258  15,059 

โอน 72  4,616  1,552  217  (7,170)  713  - 

จาํหน่าย (256)  (176)  (555)  (490)  -  (111)  (1,588) 

ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียน 

   เงินตราต่างประเทศ -  -  -  -  1  -  1 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 38,781  31,039  23,897  12,226  5,162  4,597  115,702 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

  70 

 

 งบการเงินรวม (ต่อ) 

   อาคารและ           

  ส่วนปรับปรุงอาคาร   เคร่ืองตกแต่ง สินทรัพยร์ะหวา่ง    

   และส่วนปรับปรุง  เคร่ืองจกัร  ติดตั้งและ  การก่อสร้าง     

 ท่ีดิน  สิทธิการเช่า  และอุปกรณ์  เคร่ืองใชส้าํนกังาน  และติดตั้ง  อ่ืนๆ  รวม 

 (ล้านบาท) 

ค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุน             

     จากการด้อยค่าสะสม             

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 -  (4,463)  (6,084)  (5,164)  (2)  (2,038)  (17,751) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี -  (1,200)  (1,614)  (1,138)  -  (366)  (4,318) 

ไดม้าจากการรวมธุรกิจ -  (3,857)  (5,261)  (885)  -  (48)  (10,051) 

จาํหน่าย -  230  430  428  -  69  1,157 

กลบัรายการค่าเผื่อขาดทุนจากการดอ้ยค่า              

   (ขาดทุนจากการดอ้ยค่า) -   20  (11)  (3)  -  -  6 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 และ              

    1 มกราคม 2557 -  (9,270)  (12,540)  (6,762)  (2)  (2,383)  (30,957) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี -  (1,666)  (2,256)  (1,356)  -  (440)  (5,718) 

จาํหน่าย -  107  534  425  -  94  1,160 

กลบัรายการค่าเผื่อขาดทุนจากการดอ้ยค่า -  6  8  -  -  -  14 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 -  (10,823)  (14,254)  (7,693)  (2)  (2,729)  (35,501) 
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 งบการเงินรวม (ต่อ) 

   อาคารและ           

  ส่วนปรับปรุงอาคาร   เคร่ืองตกแต่ง สินทรัพยร์ะหวา่ง    

   และส่วนปรับปรุง  เคร่ืองจกัร  ติดตั้งและ  การก่อสร้าง     

 ท่ีดิน  สิทธิการเช่า  และอุปกรณ์  เคร่ืองใชส้าํนกังาน  และติดตั้ง  อ่ืนๆ  รวม 

 (ล้านบาท) 

มลูค่าสุทธิทางบัญชี              

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2556 2,456  7,025  3,288  2,964  1,145  1,216  18,094 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 และ              

   1 มกราคม 2557 37,288  16,955  7,548  4,004  4,124  1,354  71,273 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 38,781  20,216  9,643  4,533  5,160  1,868  80,201 
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งบการเงินเฉพาะกจิการ 

   อาคารและ           

  ส่วนปรับปรุงอาคาร   เคร่ืองตกแต่ง สินทรัพยร์ะหวา่ง    

   และส่วนปรับปรุง  เคร่ืองจกัร  ติดตั้งและ  การก่อสร้าง     

 ท่ีดิน  สิทธิการเช่า  และอุปกรณ์  เคร่ืองใชส้าํนกังาน  และติดตั้ง  อ่ืนๆ  รวม 

 (ล้านบาท) 

ราคาทุน              

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 1,456  9,632  6,778  8,475  226  2,919  29,486 

เพ่ิมข้ึน 868  14  1,220  1,728  3,987  179  7,996 

โอน 7  2,081  72  6  (2,433)  267  - 

จาํหน่าย -  (296)  (292)  (399)  -  (73)  (1,060) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 และ              

   1 มกราคม 2557 2,331  11,431  7,778  9,810  1,780  3,292  36,422 

เพ่ิมข้ึน 130  36  1,243  1,437  2,770  217  5,833 

โอน -  2,816  91  78  (3,592)  607  - 

จาํหน่าย (255)  (145)  (196)  (417)  -  (82)  (1,095) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 2,206  14,138  8,916  10,908  958  4,034 

 

 41,160 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ (ต่อ) 

   อาคารและ           

  ส่วนปรับปรุงอาคาร   เคร่ืองตกแต่ง สินทรัพยร์ะหวา่ง    

   และส่วนปรับปรุง  เคร่ืองจกัร  ติดตั้งและ  การก่อสร้าง     

 ท่ีดิน  สิทธิการเช่า  และอุปกรณ์  เคร่ืองใชส้าํนกังาน  และติดตั้ง  อ่ืนๆ  รวม 

 (ล้านบาท) 

ค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุน              

   จากการด้อยค่าสะสม              

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 -  (3,768)  (4,507)  (5,672)  -  (1,828)  (15,775) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี -  (861)  (869)  (1,148)  -  (329)  (3,207) 

จาํหน่าย -  199  286  352  -  66  903 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 และ              

   1 มกราคม 2557 -  (4,430)  (5,090)  (6,468)  -  (2,091)  (18,079) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี -  (1,071)  (1,028)  (1,270)  -  (388)  (3,757) 

จาํหน่าย -  100  186  356  -  70  712 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 -  (5,401)  (5,932)  (7,382)  -  (2,409)  (21,124) 
              

มลูค่าสุทธิทางบัญชี              

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2556 1,456  5,864  2,271  2,803  226  1,091  13,711 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 และ              
   1 มกราคม 2557 2,331  7,001  2,688  3,342  1,780  1,201  18,343 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 2,206  8,737  2,984  3,526  958  1,625  20,036 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 กลุ่มบริษทัมีมลูค่าสุทธิทางบญัชีสาํหรับสินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าการเงินเป็นจาํนวนเงินรวม 

514 ลา้นบาท (2556: 179 ล้านบาท) 

 

มูลค่าตน้ทุนของอาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษทัและบริษทั ซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาเต็มจาํนวนแลว้ แต่กลุ่มบริษทัและ

บริษทัยงัสามารถใชป้ระโยชน์ในสินทรัพยเ์หล่านั้นได ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 มีจาํนวนเงินรวม 15,974 ลา้นบาท 

(2556: 13,978 ล้านบาท) ในงบการเงินรวม และ 9,729 ลา้นบาท (2556: 8,334 ล้านบาท) ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ตามลาํดบั 

 

15 ค่าความนิยม 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 หมายเหตุ 2557  2556  2557  2556 

  (ล้านบาท) 

ราคาทุน         

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  126,073  137  -  - 

ไดม้าจากการรวมธุรกิจ 5 -  125,936  -  - 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม    126,073  126,073  -  - 

         

ขาดทุนจากการด้อยค่า         

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  -  -  -  - 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า  -  -  -  - 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  -  -  -  - 

         

มลูค่าสุทธิทางบัญชี         

ณ วนัที่ 1 มกราคม  126,073  137  -  - 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม   126,073  126,073  -  - 
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16 สินทรัพย์ไม่มตีวัตนอืน่ 
 

 งบการเงินรวม 

   โปรแกรม       

   คอมพิวเตอร์       

   ท่ีใชง้านและ  ทรัพยสิ์น     

   ระหวา่งพฒันา  ทางปัญญา  อ่ืนๆ  รวม 

   (ล้านบาท) 

ราคาทุน/ราคาประเมินใหม่          

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556   1,586  -  4  1,590 

ไดม้าจากการรวมธุรกิจ   225  46,072  1,138  47,435 

เพ่ิมข้ึน   479  -  -  479 

โอน   (80)  -  -  (80) 

จาํหน่าย   (5)  -  -  (5) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน   (4)  -  -  (4) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556          

   และ 1 มกราคม 2557   2,201  46,072  1,142  49,415 

เพ่ิมข้ึน   631  -  1,089  1,720 

จาํหน่าย   (8)  -  -  (8) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557   2,824  46,072  2,231  51,127 

          
ค่าตัดจําหน่ายสะสม          

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556   (693)  -  (1)  (694) 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี   (156)  -  (81)  (237) 

ไดม้าจากการรวมธุรกิจ   (156)  -  -  (156) 

จาํหน่าย   2  -  -  2 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556           

   และ 1 มกราคม 2557   (1,003)  -  (82)  (1,085) 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี   (215)  -  (163)  (378) 

จาํหน่าย   1  -  -  1 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557   (1,217)  -  (245)  (1,462) 

    มลูค่าสุทธิทางบัญชี          

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2556   893  -  3  896 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556           

   และ 1 มกราคม 2557   1,198  46,072  1,060  48,330 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557   1,607  46,072  1,986  49,665 
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    งบการเงินเฉพาะกจิการ 

     โปรแกรม  
     คอมพิวเตอร์  
     ท่ีใชง้านและ  
     ระหวา่งพฒันา  
     (ล้านบาท)  
ราคาทุน       
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556     1,093  
เพ่ิมข้ึน     147  

จาํหน่าย     (1)  

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 และ 1 มกราคม 2557     1,239  
เพ่ิมข้ึน     203  

จาํหน่าย     (6)  

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557     1,436  

       
ค่าตัดจําหน่ายสะสม       

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556     (510)  
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี     (96)  

จาํหน่าย     1  

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 1 มกราคม 2557     (605)  

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี     (122)  

จาํหน่าย     1  

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557     (726)  

      มลูค่าสุทธิทางบัญชี       

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2556     583  

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 1 มกราคม 2557        634  

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557     710  
 

มูลค่าตน้ทุนของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนของกลุ่มบริษทัและบริษทั ซ่ึงตดัจาํหน่ายเต็มจาํนวนแลว้ แต่กลุ่มบริษทั

และบริษทัยงัสามารถใชป้ระโยชน์ในสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเหล่านั้นได ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 มีจาํนวนเงินรวม 

894 ลา้นบาท (2556: 697 ล้านบาท) ในงบการเงินรวม และ 691 ลา้นบาท (2556: 556 ล้านบาท) ในงบการเงินเฉพาะ

กิจการ ตามลาํดบั 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

  77 

17 ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี 

 

 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2557  2556  2557  2556 

 (ล้านบาท) 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 662  344  281  55 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (15,304)  (15,379)  -  - 

สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ภาษเีงินได้ 

   รอการตดับัญชีสุทธิ 

 

(14,642) 

  

(15,035) 

  

281 

  

55 

 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2557 และ 2556 มีดงัน้ี 
 

   งบการเงินรวม 

   ณ วนัที่ บนัทึกเป็น ณ วนัที่ 

   1 มกราคม (รายจ่าย)/รายได ้ 31 ธันวาคม 

   2557  ในกาํไรขาดทุน  2557 

   (ล้านบาท) 

สินทรัพย์ (หน้ีสิน) ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        

ลกูหน้ีการคา้   4  1  5 

สินคา้คงเหลือ   156  75  231 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์   68  2  70 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน   (203)  203  - 

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน   281  33  314 

ผลขาดทุนทางภาษี   11  (11)  - 

ปรับปรุงมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย ์        

   ท่ีไดม้าจากการรวมธุรกิจ   (15,379)  75  (15,304) 

อ่ืนๆ   27  15  42 

รวม   (15,035)  393  (14,642) 
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   งบการเงินรวม 

   ณ วนัที่ บนัทึกเป็น ไดม้าจาก  ณ วนัที่ 

   1 มกราคม (รายจ่าย)/รายได ้ การรวม  31 ธันวาคม 

   2556  ในกาํไรขาดทุน ธุรกิจ 2556 

   (ล้านบาท) 

สินทรัพย์ (หน้ีสิน) ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี 

ลกูหน้ีการคา้   4  (1)  1  4 

สินคา้คงเหลือ   105  (21)  72  156 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์   25  (9)  52  68 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน   -  (203)  -  (203) 

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน   181  39  61  281 

ผลขาดทุนทางภาษี   41  (30)  -  11 

ปรับปรุงมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย ์          

   ท่ีไดม้าจากการรวมธุรกิจ   -  38  (15,417)  (15,379) 

อ่ืนๆ   13  1  13  27 

รวม   369  (186)  (15,218)  (15,035) 

 

     งบการเงินเฉพาะกจิการ 

     ณ วนัที ่ บนัทึกเป็น ณ วนัที่ 

     1 มกราคม (รายจ่าย)/รายได ้ 31 ธันวาคม 

     2557  ในกาํไรขาดทุน  2557 

     (ล้านบาท) 

สินทรัพย์ (หน้ีสิน) ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี 

ลกูหน้ีการคา้     1  1  2 

สินคา้คงเหลือ     64  6  70 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์     24  -  24 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน     (202)  202  - 

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน     164  21  185 

อ่ืนๆ     4  (4)  - 

รวม     55  226  281 
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     งบการเงินเฉพาะกจิการ 

     ณ วนัที ่ บนัทึกเป็น ณ วนัที่ 

     1 มกราคม (รายจ่าย)/รายได ้ 31 ธันวาคม 

     2556  ในกาํไรขาดทุน  2556 

     (ล้านบาท) 

สินทรัพย์ (หน้ีสิน) ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี 

ลกูหน้ีการคา้     1  -  1 

สินคา้คงเหลือ     100  (36)  64 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์     24  -  24 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน     -  (202)  (202) 

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน     141  23  164 

อ่ืนๆ     3  1  4 

รวม     269  (214)  55 
 

 

18 สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอื่น 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  2557  2556  2557  2556 

  (ล้านบาท) 

ค่าเช่าและค่าบริการจ่ายล่วงหนา้  1,096  866  1,050  1,070 

เงินคํ้าประกนั  902  732  896  726 

อ่ืนๆ  18  17  2  2 

รวม  2,016  1,615  1,948  1,798 
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19   หนีสิ้นที่มภีาระดอกเบีย้ 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 หมายเหตุ 2557  2556  2557  2556 

  (ล้านบาท) 

ส่วนที่หมุนเวียน         

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน         

   ตัว๋สญัญาใชเ้งิน - ไม่มีหลกัประกนั  14,560  5,060  11,000  2,000 

   หน้ีสินจากการทาํทรัสตรี์ซีท          

      - ไม่มีหลกัประกนั  131  106  -  - 

    เงินกูย้ืมระยะสั้น  - มีหลกัประกนั  -  129,977  -  129,977 

    เงินกูย้ืมระยะสั้น  - ไม่มีหลกัประกนั  35  -  -  - 

รวม  14,726  135,143  11,000  131,977 
         
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย          

   - ไม่มีหลกัประกนั 6 -                  -  -  2,359 

รวม  -                  -  -  2,359 
         
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึง         

   กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  61  28  -  - 

รวม  61  28  -  - 
         
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน         

   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  4,914  -  4,914  - 

รวม  4,914  -  4,914  - 
         
รวมส่วนที่หมุนเวยีน  19,701  135,171  15,914  134,336 
         
ส่วนที่ไม่หมนุเวียน         

หุน้กู ้  140,000  50,000  140,000  50,000 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน         

   - มีหลกัประกนั  36,301  -  36,301  - 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน         

   - ไม่มีหลกัประกนั  2,000  -  -  - 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน  478  165  -  - 

รวมส่วนที่ไม่หมุนเวยีน  178,779  50,165  176,301  50,000 

รวมทั้งส้ิน  198,480  185,336  192,215  184,336 
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หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียซ่ึงไม่รวมหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน แสดงตามระยะเวลาถึงกาํหนดการจ่ายชาํระ ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2557  2556  2557  2556 

 (ล้านบาท) 

ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  19,640  135,143  15,914  134,336 

ถึงกาํหนดชาํระหลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 99,021  24,088  97,021  24,088 

ถึงกาํหนดชาํระหลงัจากหา้ปี 79,280  25,912  79,280  25,912 

รวม 197,941  185,143  192,215  184,336 

 

เงินกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

 

รายการเคล่ือนไหวในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มีดงัน้ี 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 หมายเหตุ 2557  2556  2557  2556 

  (ล้านบาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  135,143  -  131,977  - 

เพ่ิมข้ึน (ลดลง)  (120,417)  131,043  (120,977)  129,981 

ไดม้าจากการรวมธุรกิจ 5 -  2,104  -  - 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิด         

    ข้ึนจริงจากการแปลงค่าเงินกูย้ืมสกลุเงิน         

    ดอลลาร์สหรัฐคงเหลือเป็นเงินบาท  -  1,996  -  1,996 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  14,726  135,143  11,000  131,977 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินจากการทาํทรัสตรี์ซีทกบัสถาบนัการเงินในประเทศบางแห่ง โดยมี

อตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 2.80 ถึงร้อยละ 2.85 ต่อปี (2556: อัตราดอกเบีย้ระหว่างร้อยละ 2.95 ถึงร้อยละ 3.11 

ต่อปี) 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 กลุ่มบริษทัมีตัว๋สัญญาใชเ้งินท่ีออกใหก้บัสถาบนัการเงินในประเทศบางแห่งในสกุลเงิน

บาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 2.10 ถึงร้อยละ 2.98 ต่อปี (2556: อัตราดอกเบีย้ระหว่างร้อยละ 2.78 ถึงร้อยละ 

3.53 ต่อปี) และมีกาํหนดการจ่ายชาํระคืนภายในเดือนกนัยายน 2558 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 กลุ่มบริษทัมีเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินต่างประเทศแห่งหน่ึงในสกุลเงินดอลลาร์

สหรัฐ โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.70 ต่อปี (2556: ไม่มี) และมีกาํหนดการจ่ายชาํระคืนภายในเดือนมีนาคม 2558 

 

ในเดือนมิถุนายน 2556 บริษทัไดท้าํสัญญาเงินกูย้ืมระยะสั้นประเภทมีหลกัประกนักบัสถาบนัการเงินบางแห่งเป็น

จาํนวนเงินรวม 6,000 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่าประมาณ 197,696  ลา้นบาท ใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2556) โดยมีอตัราดอกเบ้ียลอยตวั LIBOR บวกอตัราอา้งอิงตลาดส่วนเพ่ิมต่อปีตามท่ีตกลงกนั ณ วนัท่ี 

31 ธันวาคม 2556 บริษทัไดเ้บิกเงินกูย้ืมระยะสั้นดงักล่าวแลว้เป็นจาํนวนเงินรวม 5,773 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (หรือ

เทียบเท่าประมาณ 190,207 ลา้นบาท) เพ่ือนาํไปชาํระค่าซ้ือหุน้ของบริษทั โอเอชที จาํกดั บริษทั สยามแมค็โคร โฮลด้ิง 

(ประเทศไทย) จาํกดั และบริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5)  ทั้งน้ี บริษทั

ตอ้งจาํนาํหุน้ของบริษทั โอเอชที จาํกดั บริษทั สยามแมค็โคร โฮลด้ิง (ประเทศไทย) จาํกดั และบริษทั สยามแมค็โคร 

จาํกดั (มหาชน)  ท่ีไดม้าจากการรวมธุรกิจโดยการซ้ือหุ้นเม่ือวนัท่ี 26 มิถุนายน 2556 และการทาํคาํเสนอซ้ือ

หลกัทรัพยเ์พ่ือเป็นหลกัประกนัในการกูย้ืมเงินดงักล่าว และบริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆ ท่ีกาํหนดไวใ้น

สญัญาเงินกูย้ืมระยะสั้น เช่น บริษทัตอ้งรักษาอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ี และอตัราส่วนความสามารถ

ในการจ่ายดอกเบ้ียในงบการเงินสาํหรับปีตลอดระยะเวลาการกูย้ืมเงิน เป็นตน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัได้

ยกเลิกวงเงินสินเช่ือท่ีไม่ไดใ้ชจ้าํนวน 227 ลา้นดอลลาร์สหรัฐแลว้ ทั้งน้ีบริษทัไดช้าํระคืนเงินกูย้ืมระยะสั้นดงักล่าว

แลว้ในระหวา่งปี 2557 

 

ในปี 2557 บริษทัยงัคงตอ้งจาํนาํหุน้ทั้งหมดดงักล่าวขา้งตน้เพ่ือเป็นหลกัประกนัในการกูย้ืมเงินระยะยาวและการ

ออกหุน้กู ้

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 มลูค่ายติุธรรมของหุน้ของบริษทั โอเอชที จาํกดั บริษทั สยามแมค็โคร โฮลด้ิง (ประเทศไทย)  

จาํกดั และบริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) มีจาํนวนเงินรวม 170,308 ลา้นบาท 

 

หุ้นกู้ 

 

รายการเคล่ือนไหวในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2557  2556  2557  2556 

 (ล้านบาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  50,000  -  50,000  - 

เพ่ิมข้ึน 90,000  50,000  90,000  50,000 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 140,000  50,000  140,000  50,000 
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หุ้นกู้คร้ังที่ 1/2556 

 

เม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2556 บริษทัไดอ้อกหุน้กูป้ระเภทไม่ดอ้ยสิทธิ มีหลกัประกนั และระบุช่ือผูถื้อเป็นจาํนวนเงิน

รวม 50,000 ลา้นบาท โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือนาํไปชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน โดยแบ่งเป็น 

 

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

อตัราดอกเบ้ียคงท่ีเท่ากบัร้อยละ 4.10 ต่อปี  

 

- หุน้กูอ้าย ุ5 ปี จาํนวน 12,247 ลา้นบาท ชาํระคืนเงินตน้คร้ังเดียวทั้งจาํนวนในวนัท่ี 31 ตุลาคม 2561 โดยมีอตัรา

ดอกเบ้ียคงท่ีเท่ากบัร้อยละ 4.70 ต่อปี  

 

- หุน้กูอ้าย ุ7 ปี จาํนวน 10,790 ลา้นบาท ชาํระคืนเงินตน้คร้ังเดียวทั้งจาํนวนในวนัท่ี 31 ตุลาคม 2563 โดยมีอตัรา

ดอกเบ้ียคงท่ีเท่ากบัร้อยละ 5.10 ต่อปี  

 

- หุน้กูอ้ายุ 10 ปี จาํนวน 15,122 ลา้นบาท ชาํระคืนเงินตน้คร้ังเดียวทั้งจาํนวนในวนัท่ี 31 ตุลาคม 2566 โดยมี

อตัราดอกเบ้ียคงท่ีเท่ากบัร้อยละ 5.35 ต่อปี  

 

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

คร้ังล่าสุดเม่ือวนัท่ี 22 กนัยายน 2557 ทั้งน้ีบริษทัไดน้าํหุน้กูด้งักล่าวไปข้ึนทะเบียนกบัสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย

และจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้เม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2556   

 

หุ้นกู้คร้ังที่ 1/2557 

 

เม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม 2557 บริษทัไดอ้อกหุน้กูป้ระเภทไม่ดอ้ยสิทธิ มีหลกัประกนั และระบุช่ือผูถื้อเป็นจาํนวนเงิน

รวม 40,000 ลา้นบาท โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือนาํไปชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน โดยแบ่งเป็น 

 

- หุน้กูอ้าย ุ3 ปี จาํนวน 3,736 ลา้นบาท ชาํระคืนเงินตน้คร้ังเดียวทั้งจาํนวนในวนัท่ี 27 มีนาคม 2560 โดยมีอตัรา

ดอกเบ้ียคงท่ีเท่ากบัร้อยละ 3.70 ต่อปี  

 

- หุน้กูอ้ายุ 5 ปี จาํนวน 11,066 ลา้นบาท ชาํระคืนเงินตน้คร้ังเดียวทั้งจาํนวนในวนัท่ี 27 มีนาคม 2562 โดยมี

อตัราดอกเบ้ียคงท่ีเท่ากบัร้อยละ 4.30 ต่อปี  

 

- หุน้กูอ้าย ุ7 ปี จาํนวน 9,884 ลา้นบาท ชาํระคืนเงินตน้คร้ังเดียวทั้งจาํนวนในวนัท่ี 27 มีนาคม 2564 โดยมีอตัรา

ดอกเบ้ียคงท่ีเท่ากบัร้อยละ 4.85 ต่อปี  
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- หุน้กูอ้ายุ 10 ปี จาํนวน 15,314 ลา้นบาท ชาํระคืนเงินตน้คร้ังเดียวทั้งจาํนวนในวนัท่ี 27 มีนาคม 2567 โดยมี

อตัราดอกเบ้ียคงท่ีเท่ากบัร้อยละ 5.14 ต่อปี  

 

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

คร้ังล่าสุดเม่ือวนัท่ี 22 กนัยายน 2557 ทั้งน้ีบริษทัไดน้าํหุน้กูด้งักล่าวไปข้ึนทะเบียนกบัสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย

และจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้เม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม 2557 

 

หุ้นกู้คร้ังที่ 2/2557 

 

เม่ือวนัท่ี 22 สิงหาคม 2557 บริษทัไดอ้อกหุน้กูป้ระเภทไม่ดอ้ยสิทธิ มีหลกัประกนั และระบุช่ือผูถื้อเป็นจาํนวนเงิน

รวม 40,000 ลา้นบาท โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือนาํไปชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน โดยแบ่งเป็น 

 

- หุน้กูอ้ายุ 3 ปี จาํนวน 6,351 ลา้นบาท ชาํระคืนเงินตน้คร้ังเดียวทั้งจาํนวนในวนัท่ี 22 สิงหาคม 2560 โดยมี

อตัราดอกเบ้ียคงท่ีเท่ากบัร้อยละ 3.71 ต่อปี  

 

- หุน้กูอ้ายุ 5 ปี จาํนวน 9,478 ลา้นบาท ชาํระคืนเงินตน้คร้ังเดียวทั้งจาํนวนในวนัท่ี 22 สิงหาคม 2562 โดยมี

อตัราดอกเบ้ียคงท่ีเท่ากบัร้อยละ 4.25 ต่อปี  

 

- หุน้กูอ้ายุ 7 ปี จาํนวน 7,520 ลา้นบาท ชาํระคืนเงินตน้คร้ังเดียวทั้งจาํนวนในวนัท่ี 22 สิงหาคม 2564 โดยมี

อตัราดอกเบ้ียคงท่ีเท่ากบัร้อยละ 4.75 ต่อปี  

 

- หุน้กูอ้ายุ 10 ปี จาํนวน 16,651 ลา้นบาท ชาํระคืนเงินตน้คร้ังเดียวทั้งจาํนวนในวนัท่ี 22 สิงหาคม 2567 โดยมี

อตัราดอกเบ้ียคงท่ีเท่ากบัร้อยละ 5.05 ต่อปี  

 

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

คร้ังล่าสุดเม่ือวนัท่ี 22 กนัยายน 2557  ทั้งน้ีบริษทัไดน้าํหุน้กูด้งักล่าวไปข้ึนทะเบียนกบัสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย

และจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้เม่ือวนัท่ี 22 สิงหาคม 2557 
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หุ้นกู้คร้ังที ่3/2557 

 

เม่ือวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2557 บริษทัไดอ้อกหุน้กูป้ระเภทไม่ดอ้ยสิทธิ มีหลกัประกนั และระบุช่ือผูถื้อเป็นจาํนวนเงิน

รวม 10,000 ลา้นบาท โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือนาํไปชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน โดยแบ่งเป็น 

 

- หุน้กูอ้ายุ 3 ปี จาํนวน 6,000 ลา้นบาท ชาํระคืนเงินตน้คร้ังเดียวทั้งจาํนวนในวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2560 โดยมี

อตัราดอกเบ้ียคงท่ีเท่ากบัร้อยละ 3.45 ต่อปี  

 

- หุน้กูอ้ายุ 12 ปี จาํนวน 4,000 ลา้นบาท ชาํระคืนเงินตน้คร้ังเดียวทั้งจาํนวนในวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2569 โดยมี

อตัราดอกเบ้ียคงท่ีเท่ากบัร้อยละ 4.80 ต่อปี  

 

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

เม่ือวนัท่ี 15 ธันวาคม 2557 ทั้งน้ีบริษทัไดน้าํหุ้นกูด้งักล่าวไปข้ึนทะเบียนกบัสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยและ        

จดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้เม่ือวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2557 

 

ทั้งน้ีบริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆ ท่ีกาํหนดไว ้เช่น บริษทัตอ้งรักษาอตัราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุน้

ตามงบการเงินรวมสาํหรับปีตลอดระยะเวลาของหุน้กู ้เป็นตน้ 

 

เงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

 

รายการเคล่ือนไหวในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มีดงัน้ี 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  2557  2556  2557  2556 

  (ล้านบาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  -  -  -  - 

เพ่ิมข้ึน  95,347  -  93,347  - 

ลดลง  (52,132)  -  (52,132)  - 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  43,215  -  41,215  - 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มบริษทัมีสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวกบัสถาบนัการเงินในประเทศบางแห่งและสาขา     

ในประเทศของสถาบนัการเงินต่างประเทศแห่งหน่ึง โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

  ประเภท       

สญัญา  หลกัประกนั  วงเงินสินเช่ือ  อตัราดอกเบ้ีย  กาํหนดการจ่าย 

เงินกูย้ืม  ของเงินกูย้ืม    ท่ีไดรั้บอนุมติั  ร้อยละต่อปี  ชาํระคืน 

         
ฉบบัท่ี 1  มีหลกัประกนั  81,900 ลา้นบาท  อตัราดอกเบ้ียลอยตวั  ทุกสามเดือนเป็น 
         เงินกูย้ืมขั้นตํ่า (MLR)     ระยะเวลา 6 ปี 

            และ BIBOR ปรับปรุง   

         ดว้ยอตัราดอกเบ้ีย   

         ตามท่ีตกลงกนั   

         

ฉบบัท่ี 2  ไม่มีหลกัประกนั  1,000 ลา้นบาท  อตัราดอกเบ้ียคงท่ี  ทั้งจาํนวนในเดือน 

         ตามท่ีระบุในสญัญา     พฤศจิกายน 2560 

         

ฉบบัท่ี 3  ไม่มีหลกัประกนั  1,000 ลา้นบาท  อตัราดอกเบ้ียคงท่ี  ทั้งจาํนวนในเดือน 

         ตามท่ีระบุในสญัญา     ธนัวาคม 2560 

 

ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัต้องปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆ ท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว เช่น กลุ่มบริษทัต้องรักษา

อตัราส่วนความสามารถในการชาํระเงินตน้และดอกเบ้ีย อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และการถือหุ้นของ

บริษทัในบริษทัยอ่ยในประเทศแห่งหน่ึง ตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา เป็นตน้  
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หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 

 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

 2557  2556 

 มลูค่าอนาคต    มลูค่าปัจจุบนั  มลูค่าอนาคต    มลูค่าปัจจุบนั 

 ของจาํนวน    ของจาํนวน  ของจาํนวน    ของจาํนวน 

 เงินขั้นตํ่า    เงินขั้นตํ่า  เงินขั้นตํ่า    เงินขั้นตํ่า 

 ท่ีตอ้งจ่าย  ดอกเบ้ีย  ท่ีตอ้งจ่าย  ท่ีตอ้งจ่าย  ดอกเบ้ีย  ท่ีตอ้งจ่าย 

 (ล้านบาท) 

ครบกาํหนดชาํระ            

   ภายในหน่ึงปี 107  (46)  61  44  (16)  28 

ครบกาํหนดชาํระ            

   หลงัจากหน่ึงปี            

   แต่ไม่เกินหา้ปี 390  (124)  266  147  (42)  105 

ครบกาํหนดชาํระ            

   หลงัจากหา้ปี 256  (44)  212  71  (11)  60 

รวม 753  (214)  539  262  (69)  193 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาเช่าทางการเงินหลายฉบบัสาํหรับอุปกรณ์ ภายใตส้ัญญาดงักล่าว 

กลุ่มบริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา 

 

วงเงินสินเช่ือที่ยังไม่ได้เบิกใช้ 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 กลุ่มบริษทัมีวงเงินสินเช่ือท่ียงัไม่ไดเ้บิกใชเ้ป็นจาํนวนเงินรวม 957 ลา้นบาท (2556: 957 

ล้านบาท) 
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20 เจ้าหนีก้ารค้า 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 หมายเหตุ 2557  2556  2557  2556 

  (ล้านบาท) 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 5,561  5,069  5,546  3,974 

กิจการอ่ืน  53,751  49,665  25,670  23,644 

รวม  59,312  54,734  31,216  27,618 

 

21 เจ้าหนีอ้ืน่ 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 หมายเหตุ 2557  2556  2557  2556 

  (ล้านบาท) 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 51  28  6,974  8,933 

กิจการอ่ืน  3,468  2,948  1,183  1,480 

รวม  3,519  2,976  8,157  10,413 

 

22 หนีสิ้นหมุนเวยีนอื่น 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  2557  2556  2557  2556 

  (ล้านบาท) 

ค่าใชจ่้ายพนกังานคา้งจ่าย  1,823  2,169  1,002  1,253 

ค่าสิทธิและค่าใชจ่้ายอ่ืนคา้งจ่าย  1,718  1,332  804  454 

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 

 

 1,613  505  1,590  507 

รายไดค่้าสิทธิรับล่วงหนา้  1,178  859  1,177  859 

ค่าสาธารณูปโภคคา้งจ่าย  641  531  449  391 

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้  417  390  -  - 

ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขายคา้งจ่าย  269  751  159  656 

ค่าเช่าคา้งจ่าย  115  125  109  125 

อ่ืนๆ  916  621  284  294 

รวม  8,690  7,283  5,574  4,539 
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23 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 

 

กลุ่มบริษทัจดัใหมี้โครงการเงินชดเชยพนกังานเม่ือออกจากงานตามขอ้กาํหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน 

พ.ศ. 2541 ในการใหผ้ลประโยชนเ์ม่ือเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

   2557  2556  2557  2556 

  (ล้านบาท) 

งบแสดงฐานะการเงนิ         

ภาระผูกพนัในงบแสดงฐานะการเงนิสําหรับ         

เงินชดเชยพนกังานเม่ือออกจากงาน  1,710  1,486  927  819 

รวม  1,710  1,486  927  819 

         

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม         

งบกาํไรขาดทุน         

รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน         

เงินชดเชยพนกังานเม่ือออกจากงาน  296  239  129  121 

รวม  296  239  129  121 

 

กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน์พนกังาน ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี          

1 มกราคม 2554 กลุ่มบริษทัไดเ้ลือกรับรู้ภาระหน้ีในช่วงเปล่ียนแปลง ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 ผ่านกาํไรหรือ

ขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงเป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 การเคล่ือนไหวระหว่างปีของภาระผกูพนั

ในช่วงเปล่ียนแปลงท่ียงัไม่รับรู้ มีดงัต่อไปน้ี  

 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2557  2556  2557  2556 
 (ล้านบาท) 

ภาระผกูพนัในช่วงเปล่ียนแปลงท่ียงัไม่รับรู้         

   ณ วนัท่ี 1 มกราคม 76  114  28  41 

รับรู้ผา่นกาํไรหรือขาดทุนระหวา่งปี (38)  (38)  (14)  (13) 

ภาระผูกพนัในช่วงเปลีย่นแปลงที่ยงัไม่รับรู้         

   ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 38  76  14  28 
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 การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์

 

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม หมายเหตุ 2557  2556  2557  2556 

  (ล้านบาท) 

ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์         

   ณ วนัท่ี 1 มกราคม  1,486  955  819  704 

ผลประโยชนจ่์ายโดยโครงการ  (72)  (14)  (21)  (7) 

การรับรู้ภาระผกูพนัในช่วงเปล่ียนแปลง  38  38  14  13 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและดอกเบ้ีย  199  179  105  104 

ขาดทุนจากการประมาณตามหลกั         

   คณิตศาสตร์ประกนัภยั  59  22  10  4 

ไดม้าจากการรวมธุรกิจ 5 -  304  -  - 

รับโอนสาํรองเงินชดเชยพนกังานเม่ือออก         

   จากงานมาจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  -  2  -  1 

ภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์          

   ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  1,710  1,486  927  819 

 

ขาดทุนจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2557 และ 2556 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2557  2556  2557  2556 

 (ล้านบาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 22  -  4  - 

รับรู้ระหวา่งปี 37  22  6  4 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 59  22  10  4 

 

ขอ้สมมุติหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีรายงาน (แสดงโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วง

นํ้าหนกั) 

 

 งบการเงินรวม/งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2557  2556 

อตัราคิดลด (ร้อยละ) 3.40 และ 4.13  4.10 

อายคุรบเกษียณ (ปี)    55 และ 60     55 และ 60 
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ขอ้สมมุติเก่ียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มลูทางสถิติท่ีเผยแพร่ทัว่ไปและตารางมรณะ อตัราดอกเบ้ียคิดลด

ซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียพนัธบตัรรัฐบาลระยะยาวและอตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคตพิจารณาจากอตัราการ  

ข้ึนเงินเดือนถวัเฉล่ียในปีท่ีผา่นมา 

 

24 เงนิประกนัค้างจ่าย 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  2557  2556  2557  2556 

  (ล้านบาท) 

เงินประกนัท่ีตอ้งจ่ายคืนใหก้บัผูรั้บสิทธิ  3,047  2,599  2,733  2,497 

เงินประกนัคา้งจ่ายอ่ืนๆ  224  575  421  561 

รวม  3,271  3,174  3,154  3,058 

 

25 ทุนเรือนหุ้น 

 

   งบการเงินรวม/งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 มลูค่าหุ้น  2557  2556 

 ต่อหุ้น  จาํนวนหุน้  บาท  จาํนวนหุน้  บาท 

 (บาท)  (หลักล้าน) 

ทุนจดทะเบียน          

ณ วนัท่ี 1 มกราคม          

-   หุน้สามญั 1  8,986  8,986  8,986  8,986 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม           

-   หุ้นสามญั 1  8,986  8,986  8,986  8,986 

          
ทุนที่ออกและชําระแล้ว          

ณ วนัท่ี 1 มกราคม          

-   หุน้สามญั 1  8,983  8,983  8,983  8,983 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม          

-   หุ้นสามญั 1  8,983  8,983  8,983  8,983 
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ส่วนเกนิมลูค่าหุ้น 

 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุ้นสูงกว่า

มูลค่าหุน้ท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งนาํเงินค่าหุน้ส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนสาํรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุน้”) ส่วนเกินมูลค่าหุน้

น้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

 

26 สํารอง 

 

สาํรองประกอบดว้ย 

 

การจดัสรรกาํไร และ/หรือ กาํไรสะสม 

 

สํารองตามกฎหมาย 

 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรรบญัชีสาํรอง 

(“สาํรองตามกฎหมาย”) อยา่งนอ้ยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีสุทธิจากขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่

สาํรองตามกฏหมายน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสาํรองตามกฎหมายน้ีจะนาํไปจ่าย

เป็นเงินปันผลไม่ได ้               

 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถอืหุ้น 
 

 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 

 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้คือ ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ

ท่ีเกิดจากการแปลงค่างบการเงินของกิจการในต่างประเทศใหเ้ป็นเงินบาท  

 

ผลต่างจากการได้มาซ่ึงส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคมุ 

 

ผลต่างจากการไดม้าซ่ึงส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมท่ีบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้คือ ผลต่างของมูลค่าตามบญัชี

ของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมท่ีถกูปรับปรุงและมลูค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีจ่าย  
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27 ส่วนงานดาํเนินงาน 

 

กลุ่มบริษทัมี 3 ส่วนงานท่ีรายงาน ซ่ึงเป็นหน่วยงานธุรกิจท่ีสาํคญัของกลุ่มบริษทั หน่วยงานธุรกิจท่ีสาํคญัน้ีผลิต

สินคา้และให้บริการท่ีแตกต่างกนั และมีการบริหารจดัการแยกต่างหาก เน่ืองจากใชเ้ทคโนโลยีและกลยุทธ์ทาง

การตลาดท่ีแตกต่างกนั  ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานสอบทานรายงานการจดัการภายในของแต่ละ

หน่วยงานธุรกิจท่ีสาํคญัอยา่งนอ้ยทุกไตรมาส การดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานของกลุ่มบริษทัโดยสรุปมี

ดงัน้ี 

 

ส่วนงานท่ี  1 :    ธุรกิจร้านสะดวกซ้ือ 

ส่วนงานท่ี  2 :    ธุรกิจคา้ส่งแบบชาํระเงินสดและบริการตนเอง 

ส่วนงานท่ี  3 :    ธุรกิจอ่ืนๆ 

 

การดาํเนินงานอ่ืนรวมถึงการบริการรับชาํระค่าสินคา้และบริการ โรงงานอาหารแช่แข็งและเบเกอร่ี รวมทั้งการ

จาํหน่ายอุปกรณ์สําหรับธุรกิจคา้ปลีก ไม่มีส่วนงานใดท่ีเขา้เกณฑเ์ชิงปริมาณเพ่ือกาํหนดส่วนงานท่ีรายงานในปี 

2557 และ 2556 

 

ขอ้มูลผลการดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานไดร้วมอยู่ดงัขา้งล่างน้ี ผลการดาํเนินงานวดัโดยใชก้าํไรก่อน

ภาษีเงินไดข้องส่วนงาน ซ่ึงนาํเสนอในรายงานการจดัการภายในและสอบทานโดยผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการ

ดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารเช่ือว่าการใชก้าํไรก่อนภาษีเงินไดใ้นการวดัผลการดาํเนินงานนั้นเป็นขอ้มูลท่ี

เหมาะสมในการประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงานและสอดคลอ้งกบักิจการอ่ืนท่ีดาํเนินธุรกิจในอุตสาหกรรม

เดียวกนั 

 

ส่วนงานภูมิศาสตร์ 

 

ในการนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์  รายไดต้ามส่วนงานแยกตามเขตภูมิศาสตร์โดย 

กาํหนดจากสถานท่ีตั้งของลกูคา้  

 

กลุ่มบริษทัเสนอส่วนงานทางภูมิศาสตร์ท่ีสาํคญัดงัน้ี 

 

ส่วนงานท่ี  1 :   ประเทศไทย 

ส่วนงานท่ี  2 :   อ่ืนๆ 
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ขอ้มลูเก่ียวกบัส่วนงานท่ีรายงานของกลุ่มบริษทัสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มีดงัน้ี  
 

ผลการดาํเนินงานจําแนกตามส่วนงานธุรกจิ 
 

  ธุรกิจคา้ส่งแบบชาํระเงินสด      

 ธุรกิจร้านสะดวกซ้ือ  และบริการตนเอง  ธุรกิจอ่ืนๆ  การตดัรายการระหวา่งกนั 

 

 

รวม 

 2557  2556  2557  2556  2557  2556  2557  2556  2557  2556 

 (ล้านบาท) 

รายไดจ้ากการขายสินคา้และ                    

   การใหบ้ริการ 210,776  201,669  141,828  66,343  24,073  19,496  (18,911)  (15,222)  357,766  272,286 

ดอกเบ้ียรับ 193  373  39  27  84  128  (78)  (50)  238  478 

เงินปันผลรับ 4,541  3,495  -  -  -  -  (4,541)  (3,495)  -  - 

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ 437  -  9  -  (69)  -  -  -  377  - 

รายไดอ่ื้น 13,049  11,958  661  356  505  453  (1,295)  (861)  12,920  11,906 

รวมรายได้ 228,996  217,495  142,537  66,726  24,593  20,077  (24,825)  (19,628)  371,301  284,670 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ตน้ทุนขายสินคา้และตน้ทุนการ

 

                   

   ใหบ้ริการ 152,393  148,728  126,771  59,363  18,494  14,959  (16,215)  (12,393)  281,443  210,657 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 48,139  43,345  7,871  3,621  1,957  1,478  (1,804)  (1,850)  56,163  46,594 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 10,757  10,987  1,968  991  1,951  1,552  (2,030) 

 

 (1,740)  12,646  11,790 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ -  607  -  -  -  (37)  -  -  -  570 

ตน้ทุนทางการเงิน 8,356  2,179  168  38  11  10  (16)  (13)  8,519  2,214 

รวมค่าใช้จ่าย 219,645  205,846  136,778  64,013  22,413  17,962  (20,065)  (15,996)  358,771  271,825 

             (        
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 9,351  11,649  5,759  2,713  2,180  2,115  (4,760)  (3,632)  12,530  12,845 
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ฐานะการเงินจําแนกตามส่วนงานธุรกจิ 

 

  ธุรกิจคา้ส่งแบบชาํระเงินสด      

 ธุรกิจร้านสะดวกซ้ือ  และบริการตนเอง  ธุรกิจอ่ืนๆ  การตดัรายการระหวา่งกนั รวม 

 2557  2556  2557  2556  2557  2556  2557  2556  2557  2556 

 (ล้านบาท) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 24,864  15,642  4,568  5,015  2,772  3,975  -  -  32,204  24,632 

เงินลงทุนชัว่คราว -  -  -  -  1,232  1,050  -  -  1,232  1,050 

ลกูหน้ีการคา้ 122  119  311  278  5,516  3,144  (5,039)  (2,693)  910  848 

ลกูหน้ีอ่ืน 2,008  1,980  49  27  3,262  6,767  (3,511)  (7,198)  1,808  1,576 

สินคา้คงเหลือ 10,242  9,219  10,628  9,792  1,373  927  (76)  (22)  22,167  19,916 

เงินลงทุนในบริษทัย่อย 202,238  202,208  -  -  773  773  (203,011)  (202,981)  -  - 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 100  101  -  -  -  -  -  -  100  101 

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน -  -  333  333  -  -  -  -  333  333 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 20,036  18,343  52,183  46,804  8,130  6,195  (148)  (69)  80,201  71,273 

ค่าความนิยม -  -  125,936  125,936  137  137  -  -  126,073  126,073 

สิทธิการเช่า 395  382  2,118  1,571  138  -  -  -  2,651  1,953 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 710  634  47,647  47,470  1,417  306  (108)  (80)  49,666  48,330 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 281  55  287  207  84  82  10  -  662  344 

สินทรัพยอ่ื์น 6,188  7,446  1,876  1,341  3,578  3,483  (3,239)  (4,691)  8,403  7,579 

รวมสินทรัพย์ 267,184  256,129  245,936  238,774  28,412  26,839  (215,122)  (217,734)  326,410  304,008 
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  ธุรกิจคา้ส่งแบบชาํระเงินสด      

 ธุรกิจร้านสะดวกซ้ือ  และบริการตนเอง  ธุรกิจอ่ืนๆ  การตดัรายการระหวา่งกนั รวม 

 2557  2556  2557  2556  2557  2556  2557  2556  2557  2556 

 (ล้านบาท) 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืม 

 

                   

   ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 11,000  131,977  3,226  3,166  500  -  -  -  14,726  135,143 

เจา้หน้ีการคา้ 31,216  27,618  20,629  18,177  8,890  9,623  (1,423)  (684)  59,312  54,734 

เจา้หน้ีอ่ืน 8,157  10,413  1,747  1,107  842  743  (7,227)  (9,286)  3,519  2,977 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน                    

   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 4,914  -  -  -  -  -  -  -  4,914  - 

หุน้กู ้ 140,000  50,000  -  -  -  -  -  -  140,000  50,000 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 36,301  -  2,000  -  -  -  -  -  38,301  - 

เงินประกนัคา้งจ่าย 3,154  3,058  -  -  336  202  (219)  (86)  3,271  3,174 

 หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี -  -  15,304  15,379  -  -  -  -  15,304  15,379 

หน้ีสินอ่ืน 6,502  7,716  3,277  2,633  5,023  3,743  (2,797)  (4,462)  12,005  9,630 

รวมหนีสิ้น 241,244  230,782  46,183  40,462  15,591  14,311  (11,666)  (14,518)  291,352

 

 271,037 

                    
รายจ่ายฝ่ายทุน 6,167  8,297  7,970  2,053  3,930  2,435  (341)  (247)  17,726  12,538 

ค่าเส่ือมราคา 3,757  3,207  1,494  715  681  584  (214)  (188)  5,718  4,318 

ค่าตดัจาํหน่าย - สิทธิการเช่า   103  98  110  48  -  -  -  -  213  146 

ค่าตดัจาํหน่าย - สินทรัพย ์                    

   ไม่มีตวัตนอ่ืน  122  96  216  104  62  54  (22)  (17)  378  237 
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  ธุรกิจคา้ส่งแบบชาํระเงินสด      

 ธุรกิจร้านสะดวกซ้ือ  และบริการตนเอง  ธุรกิจอ่ืนๆ  การตดัรายการระหวา่งกนั รวม 

 2557  2556  2557  2556  2557  2556  2557  2556  2557  2556 

 (ล้านบาท) 

ขาดทุนจากการขายและ                    

   ตดัจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและ                    

   อุปกรณ์ -  93  19  16  1  1  43  -  63  110 

กาํไรจากการขายสิทธิการเช่า (10)  (8)  -  -  -  -  -  -  (10)  (8) 

    

 ผลการดาํเนินงานและฐานะการเงินจาํแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ 

 

 ประเทศไทย  อ่ืนๆ  การตดัรายการระหวา่งกนั  รวม 

 2557  2556  2557  2556  2557  2556  2557  2556 

 (ล้านบาท) 

รายไดจ้ากการขายสินคา้และการใหบ้ริการ 357,513  272,230  381  103  (128)  (47)  357,766  272,286 

   ใหก้บัลกูคา้ภายนอก                

สินทรัพยจ์าํแนกตามส่วนงาน 321,083  299,056  5,382  5,008  (55)  (56)  326,410  304,008 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  79,803  71,260  398  13  -  -  80,201  71,273 
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28 รายได้อื่น 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2557  2556  2557  2556 

 (ล้านบาท) 

รายไดค่้าส่งเสริมการขาย 7,346  6,550  7,292  6,550 

รายไดค่้าสิทธิและรายไดอ่ื้นท่ีเก่ียวขอ้ง        

   จากการใหสิ้ทธิ 1,593  1,285  1,593  1,285 

อ่ืนๆ 3,981  4,000  4,164  4,123 

รวม 12,920  11,835  13,049  11,958 

 

29 ค่าใช้จ่ายในการขาย 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2557  2556  2557  2556 

 (ล้านบาท) 

ค่าบริหารงานร้านสะดวกซ้ือ 12,774  11,924  12,774  11,924 

ค่าใชจ่้ายผลประโยชนต์อบแทนพนกังาน 11,363  9,582  8,759  8,270 

ค่าโฆษณาและค่าส่งเสริมการขาย 8,780  6,730  7,931  6,532 

ค่าสาธารณูปโภค 5,999  4,879  4,990  4,432 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 4,643  3,398  3,174  2,740 

ค่าเช่า 4,505  3,835  4,397  3,788 

อ่ืนๆ  8,099  6,246  6,114  5,659 

รวม 56,163  46,594  48,139  43,345 
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30 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2557  2556  2557  2556 

 (ล้านบาท) 

ค่าใชจ่้ายผลประโยชนต์อบแทนพนกังาน 6,284  5,570  4,811  4,547 

ค่าเช่า 958  1,084  905  1,055 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 698  490  434  361 

ค่าสาธารณูปโภค 267  239  164  169 

อ่ืนๆ  4,439  4,407  4,442  4,855 

รวม 12,646  11,790  10,756  10,987 

 

31 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 หมายเหต ุ 2557  2556  2557  2556 

  (ล้านบาท) 

เงินเดือน ค่าแรงและโบนสั  20,520  17,993  13,687  12,996 

จ่ายสมทบเขา้กองทุนประกนัสังคม  493  346  335  261 

ค่าสวสัดิการพนกังาน  480  348  208  196 

เงินชดเชยพนกังานเม่ือออกจากงาน 23 296  239  129  121 

จ่ายสมทบเขา้กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ   190  159  112  104 

ค่าฝึกอบรม  53  49  833  664 

อ่ืนๆ  87  117  33  32 

รวม  22,119  19,251  15,337  14,374 

 

บริษทัและบริษทัยอ่ยในประเทศไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพพนกังานประเภทจ่ายสมทบ โดยบริษทัและ

บริษทัยอ่ย รวมทั้งพนกังานตอ้งนาํเงินเขา้กองทุนฯ เป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 2 ถึงอตัราร้อยละ 3 ของเงินเดือน

พนกังาน เงินสมทบท่ีบริษทัและบริษทัย่อยจ่ายเขา้กองทุนฯ ไดบ้นัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเม่ือเกิด

รายการ กองทุนสํารองเล้ียงชีพน้ีได้จดทะเบียนเป็นกองทุนสํารองเล้ียงชีพพนักงานตามข้อกําหนดของ

กระทรวงการคลงั และบริหารกองทุนฯ โดยผูจ้ดัการกองทุนรับอนุญาตแห่งหน่ึง 
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32 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
 

งบกาํไรขาดทุนน้ีไดร้วมการวิเคราะห์ค่าใชจ่้ายตามหนา้ท่ี สาํหรับค่าใชจ่้ายตามลกัษณะท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 หมายเหต ุ 2557  2556  2557  2556 

  (ล้านบาท) 

การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูป         

   และงานระหวา่งทาํ  (2,513)  (3,102)  (1,051)  (757) 

ซ้ือสินคา้สาํเร็จรูป  267,097  198,335  147,825  144,942 

วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป  5,657  5,322  -  - 

ค่าใชจ่้ายผลประโยชนต์อบแทน         

   พนกังาน 31 22,119  19,251  15,337  14,374 

ค่าเส่ือมราคา 14 5,718  4,318  3,757  3,207 

ค่าตดัจาํหน่าย - สิทธิการเช่า  213  146  103  98 

ค่าตดัจาํหน่าย - สินทรัพย ์         

   ไม่มีตวัตนอ่ืน 16 378  237 
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ค่าเช่า  5,650  5,055  5,391  4,941 

ค่าสาธารณูปโภค  6,704  5,509  5,261  4,702 

ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย  8,888  6,792  7,931  6,532 

ค่าบริหารงานร้านสะดวกซ้ือ  12,774  11,924  12,774  11,924 

อ่ืนๆ   17,568  15,254  13,839  13,001 

รวมต้นทุนขายสินค้าและต้นทุน         

   การให้บริการ ค่าใช้จ่ายในการขาย         

   และค่าใช้จ่ายในการบริหาร     350,253  269,041  211,289  203,060 
 

33 ต้นทุนทางการเงิน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2557  2556  2557  2556 

 (ล้านบาท) 

ต้นทุนทางการเงินที่จ่ายให้        

บริษทัยอ่ย -  -  5  3 

สถาบนัการเงิน 8,482  2,205  8,350  2,176 

กิจการอ่ืนภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 36  9  -  - 

รวม 8,518  2,214  8,355  2,179 
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34 ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 หมายเหตุ 2557  2556  2557  2556 

 (ล้านบาท) 

ภาษเีงินได้ของงวดปัจจบัุน         

สาํหรับปีปัจจุบนั  2,656  2,069  900  1,175 

ภาษีปีก่อนท่ีบนัทึกสูงไป  (5)  -  -  - 

  2,651  2,069  900  1,175 

         

ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี         

การเปล่ียนแปลงของผลแตกต่างชัว่คราว  (405)  156  (226)  214 

ขาดทุนทางภาษีท่ีสามารถใชไ้ด ้  12  30  -  - 

 17 (393)  186  (226)  214 

รวม  2,258  2,255  674  1,389 

 

การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษทีี่แท้จริง        

  

 งบการเงินรวม 

อตัราภาษีท่ีใช ้(ร้อยละ) 0%  20%  อ่ืนๆ  รวม 

 (ล้านบาท) 

2557        

กาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 53  12,589  (112)  12,530 

ภาษีเงินไดค้าํนวณตามอตัราภาษีท่ีใช ้ -  2,518  -  2,518 

ผลกระทบทางภาษีของรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย        

   ท่ีไม่ถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายทางภาษี  -  (243)  -  (243) 

ขาดทุนทางภาษีท่ีสามารถใชไ้ด ้ -  (12)  -  (12) 

ภาษีปีก่อนท่ีบนัทึกสูงไป  -  (5)  -  (5) 

สุทธิ -  2,258  -  2,258 
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 งบการเงินรวม 

อตัราภาษีท่ีใช ้(ร้อยละ) 0%  20%  อ่ืนๆ  รวม 

 (ล้านบาท) 

2556        

กาํไรทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (51)  12,872  24  12,845 

ภาษีเงินไดค้าํนวณตามอตัราภาษีท่ีใช ้ -  2,574  -  2,574 

ผลกระทบทางภาษีของรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย        

   ท่ีไม่ถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายทางภาษี  -  (289)  -  (289) 

ขาดทุนทางภาษีท่ีสามารถใชไ้ด ้ -  (30)  -  (30) 

สุทธิ -  2,255  -  2,255 

 

 

 

 

 

 

    งบการเงินเฉพาะกจิการ 

อตัราภาษีท่ีใช ้(ร้อยละ)     20%  20% 

     (ล้านบาท) 

     2557  2556 

กาํไรทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     9,351  11,649 

ภาษีเงินไดค้าํนวณตามอตัราภาษีท่ีใช ้     1,870  2,330 

ผลกระทบทางภาษีของรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ถือเป็นรายได ้        

   หรือค่าใชจ่้ายทางภาษี      (1,196)  (941) 

สุทธิ     674  1,389 

 

การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบคุคล 

 

พระราชกฤษฎีกาตามความในประมวลรัษฎากรว่าดว้ยการลดอตัราและยกเวน้รัษฎากร ฉบบัท่ี 530 พ.ศ. 2554 

ลงวนัท่ี 21 ธันวาคม 2554 ใหล้ดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิเป็นระยะเวลาสามรอบระยะเวลาบญัชี

ไดแ้ก่ปี 2555 2556 และ 2557 จากอตัราร้อยละ 30 เหลืออตัราร้อยละ 23 สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชี 2555 ท่ีเร่ิมใน

หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2555 และร้อยละ 20 ของกาํไรสุทธิสาํหรับสองรอบระยะเวลาบญัชีถดัมา (2556 และ 2557) 

ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2556 และ 2557 ตามลาํดบั พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร

ว่าดว้ยการลดอตัราและยกเวน้รัษฎากร ฉบบัท่ี 577 พ.ศ. 2557 ลงวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2557 ขยายเวลาการลดอตัรา

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลร้อยละ 20 สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีปี 2558 ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2558 

 

บริษทัและบริษทัยอ่ยในประเทศใชอ้ตัราภาษีเงินไดท่ี้ลดลงเหลือร้อยละ 20 ในการวดัมูลค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษี

เงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ตามคาํช้ีแจงของสภาวิชาชีพบญัชีท่ีออกในปี 2555 
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35 สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 

 

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนไดอ้นุมติัให้บริษทัย่อยในประเทศแห่งหน่ึงไดรั้บสิทธิประโยชน์หลายประการ   

ในฐานะผูไ้ดรั้บการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 สําหรับกิจการผลิตอาหาร

พร้อมรับประทาน หรืออาหารก่ึงพร้อมรับประทาน กิจการผลิตเบเกอร่ีและกิจการหอ้งเยน็ ซ่ึงสรุปสาระสาํคญัไดดังัน้ี 

 

(ก) ไดรั้บยกเวน้การเสียภาษีอากรขาเขา้ท่ีตอ้งจ่ายชําระสําหรับเคร่ืองจกัรท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการ   

ส่งเสริมการลงทุน  

  

(ข) ได้รับยกเวน้การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิท่ีได้จากการประกอบกิจกรรมท่ีได้รับการ   

ส่งเสริมการลงทุนตามระยะเวลาและเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุน 

 

(ค) ไดรั้บยกเวน้การเสียภาษีอากรขาเขา้ท่ีตอ้งจ่ายชาํระสําหรับวตัถุดิบ และวสัดุจาํเป็นท่ีตอ้งใช้ในการผลิต     

เพ่ือการส่งออก เป็นระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนัท่ีนาํเขา้คร้ังแรก  

 

(ง) ได้รับยกเว้นการเสียภาษีอากรขาเข้า ท่ีต้องจ่ายชําระสําหรับสินค้า ท่ีนํา เข้ามาเ พ่ือส่งกลับออกไป                     

เป็นระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนัท่ีนาํเขา้คร้ังแรก  

 

(จ) ได้รับยกเวน้ไม่ตอ้งนาํเงินปันผลจากกิจกรรมท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนซ่ึงไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได ้       

นิติบุคคลไปรวมคํานวณเป็นรายได้เพ่ือเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตลอดระยะเวลาท่ีบริษัทได้รับการ      

ส่งเสริมการลงทุน และ 

 

(ฉ) ไดรั้บอนุญาตให้หักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างส่ิงอาํนวยความสะดวกในอตัราร้อยละ 25 ของ       

เงินลงทุน นอกเหนือจากการหกัค่าเส่ือมราคาตามปกติ 

 

รายได้จากการขายสินค้าท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนของบริษทัย่อยดังกล่าวสําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2557 และ 2556 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

 2557  2556 

 (ล้านบาท) 

ขายต่างประเทศ 5  30 

ขายในประเทศ 5,236  5,808 

รวม 5,241  5,838 
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ในฐานะท่ีเป็นบริษทัท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุน บริษทัย่อยดงักล่าวตอ้งปฏิบัติตามเง่ือนไขและขอ้กาํหนด    

ต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นแต่ละบตัรส่งเสริมการลงทุน 

 

36 กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 คาํนวณจากกาํไรสําหรับปีท่ีเป็น

ส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทั และจาํนวนหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ในระหว่างปีตามวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั           

ซ่ึงแสดงการคาํนวณไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ  

 2557  2556  2557  2556 

 (ล้านบาท/ล้านหุ้น) 

กาํไรสําหรับปีที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้น         

   ของบริษทั  10,154  10,503  8,678  10,260 

จาํนวนหุ้นสามญัที่มอียู่ในระหว่างปี        

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

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 1.13  1.17  0.97  1.14 

       

37 เงนิปันผล 
          

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีของบริษทัเม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2557 ผูถื้อหุน้ของบริษทัไดอ้นุมติัการจดัสรร

กาํไรท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัสาํหรับปี 2556 เป็นเงินปันผล ในอตัราหุน้ละ 0.90 บาท สาํหรับผูถื้อหุน้สามญั

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

เม่ือวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2557 

 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีของบริษทัเม่ือวนัท่ี_25 เมษายน 2556_ผูถื้อหุน้ของบริษทัไดอ้นุมติัการจดัสรร

กาํไรท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัสาํหรับปี_2555_เป็นเงินปันผล ในอตัราหุน้ละ 0.90 บาท สาํหรับผูถื้อหุน้สามญั

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

เม่ือวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2556 
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38 เคร่ืองมอืทางการเงนิ 

    

นโยบายการจดัการความเส่ียงทางด้านการเงิน 

    

กลุ่มบริษัทมีความเส่ียงจากการดําเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ียในตลาดและอัตรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษทัไม่มีการถือ

หรือออกเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์เพ่ือการเกง็กาํไรหรือการคา้ 

    

การจัดการความเส่ียงเป็นส่วนท่ีสําคัญของธุรกิจของกลุ่มบริษทั  กลุ่มบริษทัมีระบบในการควบคุมให้มีความ   

สมดุลของระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้โดยพิจารณาระหว่างตน้ทุนท่ีเกิดจากความเส่ียงและตน้ทุนของการจดัการ

ความเส่ียง ผูบ้ริหารไดมี้การควบคุมกระบวนการการจดัการความเส่ียงของกลุ่มบริษทัอย่างต่อเน่ืองเพ่ือใหม้ัน่ใจว่า 

มีความสมดุลระหวา่งความเส่ียงและการควบคุมความเส่ียง 

    

 การบริหารจดัการทุน 

 

วตัถุประสงค์ในการบริหารจดัการส่วนทุนของบริษทัคือ เพ่ือดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินงานอย่าง  

ต่อเน่ือง เพ่ือสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้ของกลุ่มบริษทัและเป็นประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน  ผูบ้ริหารไดมี้การ

กาํหนดกลยทุธ์ต่างๆ เพ่ือสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน และมีผลประกอบการ

และฐานะการเงินท่ีดีและแข็งแกร่งยิ่งข้ึน รวมทั้งการกาํหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลและการบริหารเงินทุนเพ่ือ

การดาํรงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนและตน้ทุนทางการเงินของทุนท่ีเหมาะสม 

 

ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบ้ีย 

 

ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียหมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอนาคตของอตัราดอกเบ้ียในตลาด    

ซ่ึงมีผลกระทบต่อการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั ซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัสินทรัพยท์างการ

เงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีมีดอกเบ้ีย  ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียน้ีไดถู้กบริหารอย่างต่อเน่ืองโดยมีวตัถุประสงค์

หลกัในการลดผลกระทบต่อดอกเบ้ียจ่ายสุทธิ  ซ่ึงอาจถูกกระทบอย่างมีสาระสําคญัจากการเปล่ียนแปลงไปใน      

ทางลบของอตัราดอกเบ้ีย กลุ่มบริษทัไดจ้ดัการความเส่ียงดงักล่าวโดยพิจารณาสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสิน

ทางการเงินทั้งอตัราดอกเบ้ียคงท่ีและอตัราดอกเบ้ียลอยตวัตามความเหมาะสมของสภาพตลาด 
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อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 และระยะเวลาท่ีถึงกาํหนด

รับชาํระมีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

 อตัราดอกเบ้ีย    ภายหลงั 1 ปี     

 ท่ีแทจ้ริง  ภายใน 1 ปี  แต่ไม่เกิน 5 ปี  ภายหลงั 5 ปี  รวม 

 (ร้อยละ)  (ล้านบาท) 

ปี 2557          

หมนุเวียน          

- หลกัทรัพยท่ี์เป็นตราสารหน้ี 2.40 - 2.63  1,200  -  - 

 

 1,200 

- เงินฝากประจาํ 2.55 - 3.00  32  -  - 

 

 32 

รวม   1,232  -  -  1,232 

          

ไม่หมนุเวียน          

- หลกัทรัพยท่ี์เป็นตราสารหน้ี 4.38  -  -  100  100 

รวม   -  -  100  100 

          

ปี 2556          

หมนุเวียน          

- หลกัทรัพยท่ี์เป็นตราสารหน้ี  2.25 - 3.00  1,050  -  -  1,050 

รวม   1,050  -  -  1,050 

          

ไม่หมนุเวียน          

- หลกัทรัพยท่ี์เป็นตราสารหน้ี 4.38 - 5.90  -  1  100  101 

รวม   -  1  100  101 
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งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 อตัราดอกเบ้ีย    ภายหลงั 1 ปี     

 ท่ีแทจ้ริง  ภายใน 1 ปี  แต่ไม่เกิน 5 ปี  ภายหลงั 5 ปี  รวม 

 (ร้อยละ)  (ล้านบาท) 

ปี 2557          

ไม่หมนุเวียน          

- หลกัทรัพยท่ี์เป็นตราสารหน้ี 4.38  -  -  100  100 

รวม   -  -  100  100 

          

ปี 2556          

ไม่หมนุเวียน          

- หลกัทรัพยท่ี์เป็นตราสารหน้ี 4.38 - 5.90  -  1  100  101 

- เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่          

        บริษทัยอ่ย 4.75  -  1,600  -  1,600 

รวม   -  1,601  100  1,701 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

  108 

อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของหน้ีสินทางการเงินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 และระยะเวลา

ท่ีถึงกาํหนดชาํระมีดงัน้ี  

 

 งบการเงินรวม 

 อตัราดอกเบ้ีย    ภายหลงั 1 ปี     

 ท่ีแทจ้ริง  ภายใน 1 ปี  แต่ไม่เกิน 5 ปี  ภายหลงั 5 ปี  รวม 

 (ร้อยละ)  (ล้านบาท) 

ปี 2557          

หมนุเวียน          

-  ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 2.10 - 2.98  14,560  -  -  14,560 

-  หน้ีสินจากการทาํทรัสตรี์ซีท 2.80 - 2.85  131  -  -  131 

- เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนั          

      การเงิน 2.70  35  -  -  35 

-  หน้ิสินตามสัญญาเช่าการเงิน          

      ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน          

      หน่ึงปี 9.00  61  -  -  61 

-  เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนั MLR และ         

      การเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระ BIBOR         

      ภายในหน่ึงปี ปรับปรุงดว้ย         

 อตัราดอกเบ้ีย         

 ตามท่ีตกลงกนั  4,914  -  -  4,914 

รวม   19,701  -  -  19,701 
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 งบการเงินรวม 

 อตัราดอกเบ้ีย    ภายหลงั 1 ปี     

 ท่ีแทจ้ริง  ภายใน 1 ปี  แต่ไม่เกิน 5 ปี  ภายหลงั 5 ปี  รวม 

 (ร้อยละ)  (ล้านบาท) 

ไม่หมนุเวียน          

- หุน้กู ้ 3.45 - 5.35  -  60,720  79,280  140,000 

- เงินกูย้ืมระยะยาวจาก MLR และ         

        สถาบนัการเงิน BIBOR         

 ปรับปรุงดว้ย         

 อตัราดอกเบ้ีย         

 ตามท่ีตกลงกนั         

 และอตัราคงท่ี  -  38,301  -  38,301 

- หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 9.00  -  266  212  478 

- เงินประกนัท่ีตอ้งจ่ายคืน          

        ใหก้บัผูรั้บสิทธิ 1.50 - 2.50  -  96  2,733  2,829 

รวม   -  99,383  82,225  181,608 

          

ปี 2556          

หมนุเวียน          

-  ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 2.78 - 3.53  5,060  -  -  5,060 

-  หน้ีสินจากการทาํทรัสตรี์ซีท 2.95 - 3.11  106  -  -  106 

- เงินกูย้ืมระยะสั้นจาก LIBOR บวก         

      สถาบนัการเงิน ส่วนเพ่ิม  129,977  -  -  129,977 

-  หน้ิสินตามสัญญาเช่าการเงิน          

      ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน          

      หน่ึงปี 9.00  28  -  -  28 

รวม   135,171  -  -  135,171 
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 งบการเงินรวม 

 อตัราดอกเบ้ีย    ภายหลงั 1 ปี     

 ท่ีแทจ้ริง  ภายใน 1 ปี  แต่ไม่เกิน 5 ปี  ภายหลงั 5 ปี  รวม 

 (ร้อยละ)  (ล้านบาท) 

ไม่หมนุเวียน          

- หุน้กู ้ 4.10 - 5.35  -  24,088  25,912  50,000 

- หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 9.00  -  105  60  165 

- เงินประกนัท่ีตอ้งจ่ายคืน          

        ใหก้บัผูรั้บสิทธิ 2.20 – 2.75  -  102  2,497  2,599 

รวม   -  24,295  28,469  52,764 
 

  
 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 อตัราดอกเบ้ีย    ภายหลงั 1 ปี     

 ท่ีแทจ้ริง  ภายใน 1 ปี  แต่ไม่เกิน 5 ปี  ภายหลงั 5 ปี  รวม 

 (ร้อยละ)  (ล้านบาท) 

ปี 2557          

หมนุเวียน          

- ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 2.10 - 2.40  11,000  -  -  11,000 

-  เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนั MLR และ         

      การเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระ BIBOR         

      ภายในหน่ึงปี ปรับปรุงดว้ย         

 อตัราดอกเบ้ีย         

 ตามท่ีตกลงกนั  4,914  -  -  4,914 

รวม   15,914  -  -  15,914 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 อตัราดอกเบ้ีย    ภายหลงั 1 ปี     

 ท่ีแทจ้ริง  ภายใน 1 ปี  แต่ไม่เกิน 5 ปี  ภายหลงั 5 ปี  รวม 

 (ร้อยละ)  (ล้านบาท) 

ไม่หมนุเวียน          

- หุน้กู ้ 3.45 - 5.35  -  60,720  79,280  140,000 

-   เงินกูย้ืมระยะยาวจาก

 

MLR และ         

       สถาบนัการเงิน BIBOR         

 ปรับปรุงดว้ย         

 อตัราดอกเบ้ีย         

 ตามท่ีตกลงกนั  -  36,301  -  36,301 

-   เงินประกนัท่ีตอ้งจ่ายคืน          

       ใหก้บัผูรั้บสิทธิ 1.50 - 2.50  -  -  2,733  2,733 

รวม   -  97,021  82,013  179,034 
         

 

ปี 2556          

หมนุเวียน          

-  ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 3.40  2,000  -  -  2,000 

- เงินกูย้ืมระยะสั้นจาก LIBOR บวก         

      สถาบนัการเงิน ส่วนเพ่ิม  129,977  -  -  129,977 

- เงินกูย้ืมระยะสั้นจาก          

      บริษทัยอ่ย 0.25  2,359  -  -  2,359 

รวม   134,336  -  -  134,336 

          

ไม่หมนุเวียน          

- หุน้กู ้ 4.10 - 5.35  -  24,088  25,912  50,000 

-   เงินประกนัท่ีตอ้งจ่ายคืน          

       ใหก้บัผูรั้บสิทธิ 2.50 - 2.75  -  -  2,497  2,497 

รวม   -  24,088  28,409  52,497 
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ความเส่ียงจากเงินตราต่างประเทศ 

 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงเกิดจากการกูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงิน การกูย้ืม

เงินจากบริษทัยอ่ย การซ้ือสินคา้และการขายสินคา้ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาซ้ือขายเงินตรา

ต่างประเทศล่วงหนา้ ซ่ึงรายการดงักล่าวจะมีอายุไม่เกินหน่ึงปี เพ่ือป้องกนัความเส่ียงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน

ทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ท่ีกลุ่มบริษทัไดท้าํไว ้ณ วนัท่ีใน

รายงานเป็นรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายการซ้ือสินคา้และการขายสินคา้ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศในงวดถดัไป 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศอนัเป็นผล   

มาจากการมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศดงัน้ี 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 สกลุเงินต่างประเทศ 2557  2556  2557  2556 

  (ล้านบาท) 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด         

เงินตราต่างประเทศ เรนมินบิ จีน 378  1,488  -  - 

 ดอลลาร์สหรัฐ    239  677  28  237 

 ดองเวียดนาม 4  5  -  - 

 ดอลลาร์ฮ่องกง -  1  -  - 
         

เงนิลงทุนอืน่         

เงินตราต่างประเทศ เรนมินบิ จีน 30  -  -  - 

         

         

         

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่         

เงินตราต่างประเทศ เรนมินบิ จีน    36  2  -  - 

 ดอลลาร์สหรัฐ    20  12  -  - 

 ดองเวียดนาม 17  11  -  - 

 ปอนดส์เตอร์ลิง 10  2  -  - 

 ฟรังก ์สวิส 2  -  -  - 

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ ดอลลาร์สหรัฐ 1  -  -  - 
         

สินทรัพย์หมุนเวยีนอืน่         

เงินตราต่างประเทศ เรนมินบิ จีน 251  513  -  - 

 ดองเวียดนาม 6  6  -  - 
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  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 สกลุเงินต่างประเทศ 2557  2556  2557  2556 

  (ล้านบาท) 

เงนิกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ         

เงินตราต่างประเทศ ดอลลาร์สหรัฐ    35  129,977  -  129,977 

สญัญาขายเงินตราต่างประเทศ ดอลลาร์สหรัฐ    -  122,742  -  122,742 
         

เงนิกู้ยมืระยะส้ันจากบริษทัย่อย 
        

เงินตราต่างประเทศ ดอลลาร์สหรัฐ    -  -  -  2,359 
         

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น         

เงินตราต่างประเทศ ดอลลาร์สหรัฐ    413  318  -  - 

 ยโูร  61  12  -  - 

 ปอนดส์เตอร์ลิง 26  14  -  - 

 ดอลลาร์ออสเตรเลีย 19  29  -  - 

 ฟรังก ์สวิส 14  -  -  - 

 เรนมินบิ จีน 7  -  -  - 

 ดองเวียดนาม 6  5  -  - 

 เยน 2  19  -  - 

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ ดอลลาร์สหรัฐ    220  149  -  - 

 ปอนดส์เตอร์ลิง 35  2  -  - 

 ดอลลาร์ออสเตรเลีย 26  51  -  - 

 ยโูร 1  -  -  - 

         

หนีสิ้นหมุนเวยีนอื่น         

เงินตราต่างประเทศ เรนมินบิ จีน 220  6  -  - 

 ดองเวียดนาม 4  6  -  - 

 ดอลลาร์สหรัฐ    -  95  -  95 

สญัญาซ้ือเงินตราต่างประเทศ เยน 451  76  -  - 

 ยโูร 127  136  -  - 

 ดอลลาร์สหรัฐ    3  49  -  - 
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  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 สกลุเงินต่างประเทศ 2557  2556  2557  2556 

  (ล้านบาท) 

สญัญาขายเงินตราต่างประเทศ ปอนดส์เตอร์ลิง 5  9  -  - 

 ดอลลาร์สหรัฐ    2  14  -  - 

 ยโูร -  37  -  - 

 ฟรังก ์สวิส -  1  -  - 

 

ความเส่ียงทางด้านสินเช่ือ 

 

ความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือหมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากผลขาดทุนทางการเงินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีลูกคา้หรือ

คู่สญัญาไม่สามารถชาํระหน้ีทางการเงินและหน้ีสินตามสญัญาใหก้บักลุ่มบริษทัเม่ือครบกาํหนด 

 

ผูบ้ริหารได้กําหนดนโยบายทางด้านสินเช่ือเพ่ือควบคุมความเส่ียงทางด้านสินเช่ือดังกล่าวโดยสมํ่าเสมอ              

โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกคา้ทุกรายท่ีขอวงเงินสินเช่ือในระดบัหน่ึงๆ ณ วนัท่ีรายงานไม่พบว่า         

มีความเส่ียงจากสินเช่ือท่ีเป็นสาระสาํคญั  ความเส่ียงสูงสุดทางดา้นสินเช่ือแสดงไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรัพย์

ทางการเงินแต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน  อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีฐานลูกคา้เป็นจาํนวนมาก 

ผูบ้ริหารไม่ไดค้าดวา่จะเกิดผลเสียหายท่ีมีสาระสาํคญัจากการเกบ็หน้ีไม่ได ้

 

ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

 

กลุ่มบริษัทควบคุมความเส่ียงด้านสภาพคล่องและรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด                    

ซ่ึงผูบ้ริหารพิจารณาวา่เพียงพอต่อการใชใ้นการดาํเนินงาน และเพียงพอต่อการลดผลกระทบของความผนัผวนของ

กระแสเงินสด 

 

การกาํหนดมลูค่ายติุธรรม 

 

นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยของกลุ่มบริษทักาํหนดให้มีการกาํหนดมูลค่ายุติธรรมทั้งสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน

ทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมหมายถึง จาํนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพย ์

หรือชาํระหน้ีสิน โดยทั้งสองฝ่ายมีความรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนกนั และสามารถต่อรองกนัไดอ้ย่างเป็น

อิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั วตัถุประสงคข์องการวดัมูลค่าและ/หรือการเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม

ถูกกาํหนดโดยวิธีต่อไปน้ี ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัสมมติฐานในการกาํหนดมูลค่ายุติธรรมถูกเปิดเผยในหมายเหตุท่ี

เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้นๆ 
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มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินไดแ้ก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีและเจา้หน้ีการคา้ ลูกหน้ี

และเจา้หน้ีอ่ืน และเงินกูย้ืมระยะสั้ นจากสถาบันการเงินและบริษทัย่อย กลุ่มบริษทัประมาณมูลค่ายุติธรรมของ

เคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าวเท่ากบัมูลค่าท่ีปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน เน่ืองจากสินทรัพยท์างการเงินเหล่าน้ี

จะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสั้น 

 

มลูค่ายติุธรรมของเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บริษทัยอ่ยมีจาํนวนใกลเ้คียงกบัราคาตามบญัชี เน่ืองจากใชอ้ตัราดอกเบ้ีย

ในทอ้งตลาด 

 

มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ามีจาํนวนใกลเ้คียงกบัจาํนวนท่ีคาดว่าจะสามารถ          

ซ้ือขายไดใ้นตลาดแลกเปล่ียนเงินตราปัจจุบนั 

 

 มลูค่ายติุธรรมของหน้ีสินระยะยาวเป็นมลูค่าท่ีใกลเ้คียงกบัราคาท่ีบนัทึกไวใ้นบญัชีเน่ืองจากส่วนใหญ่ของเคร่ืองมือ

ทางการเงินเหล่าน้ีมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในอตัราตลาด 

 

39 ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิม่เตมิ 

 

  รายละเอียดท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีซ้ือมาในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มีดงัน้ี 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 หมายเหตุ 2557  2556  2557  2556 

  (ล้านบาท) 

เพ่ิมข้ึนในระหวา่งปี 14 15,059  11,669  5,833  7,996 

หกั - เจา้หน้ี          (469)  (307)  314  (274) 

      - สินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาเช่า         

            การเงิน  (390)  (90)  -  - 

ซ้ือมาและจ่ายชําระเป็นเงนิสด  14,200  11,272  6,147  7,722 
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40 ภาระผูกพนัที่มกีบับุคคลหรือกจิการที่ไม่เกีย่วข้องกัน 

 

ภาระผกูพนัสําหรับรายจ่ายฝ่ายทุน 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2557  2556  2557  2556 

 (ล้านบาท) 

สญัญาท่ียงัไม่ไดรั้บรู้ (ตน้ทุนงานก่อสร้าง        

   โรงงานแห่งใหม่และตน้ทุนการติดตั้ง        

   เคร่ืองจกัรและตน้ทุนการพฒันาระบบ        

   คอมพิวเตอร์) 2,106  2,279  -  -  

รวม 2,106  2,279  -  -  

 

ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าดําเนินงานที่ไม่สามารถยกเลิกได้ 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2557  2556  2557  2556 

 (ล้านบาท) 

ภายในระยะเวลาหน่ึงปี 5,863  5,438  5,454  5,124 

ภายหลงัจากหน่ึงปี แต่ไม่เกินหา้ปี 11,404  10,331  10,054  9,248 

ภายหลงัจากหา้ปี 3,186  1,622  -  - 

รวม  20,453  17,391  15,508  14,372 

 

กลุ่มบริษทัมีสัญญาเช่าหลายฉบบั ซ่ึงครอบคลุมการเช่าท่ีดิน อาคาร ยานพาหนะ และสินทรัพยอ่ื์นๆ เป็นระยะเวลา    

1  ถึง 31 ปี ซ่ึงจะส้ินสุดในระหวา่งปี 2558 ถึงปี 2588 

 

ภาระผกูพนัอื่นๆ 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2557  2556  2557  2556 

 (ล้านบาท) 

เลตเตอร์ออฟเครดิตท่ียงัไม่ไดใ้ชส้าํหรับ        

   ซ้ือสินคา้และวสัดุส้ินเปลือง 25  115  -  -  

รวม 25  115  -  -  
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หนังสือคํ้าประกนั 
  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัภายใตห้นงัสือคํ้าประกนักบัสถาบนัการเงิน ซ่ึงส่วนใหญ่เป็น

การคํ้าประกนัการใชส้าธารณูปโภค สัญญาเช่า และการคํ้าประกนัอ่ืนๆ เป็นจาํนวนเงินรวม 880 ลา้นบาท และ 0.3 

ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (2556 : 838 ล้านบาท และ 0.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) 
 

สัญญาที่สําคัญ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 กลุ่มบริษทัมีสญัญาท่ีสาํคญัดงัน้ี 
 

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

เพ่ือไดม้าซ่ึงสิทธิในการใชร้ะบบและเคร่ืองหมายการคา้ของ 7-Eleven, Inc. ในการดาํเนินธุรกิจร้านสะดวกซ้ือ 

หรือให้สิทธิแก่ผูค้า้ปลีกรายอ่ืนในการดาํเนินธุรกิจดงักล่าวในประเทศไทย บริษทัยงัไดรั้บการบริการต่างๆ  

เก่ียวกบัการฝึกอบรมและความช่วยเหลือทางเทคนิคจาก 7-Eleven, Inc. และเพ่ือเป็นการตอบแทนสิทธิและ

การบริการต่างๆ ท่ีไดรั้บดงักล่าว บริษทัมีภาระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายค่าลิขสิทธ์ิใหก้บั 7-Eleven, Inc. ซ่ึงคาํนวณจาก

อตัราร้อยละของยอดขายรวมของร้านสะดวกซ้ือ 7-Eleven ในประเทศไทย   
 

(ข) บริษทัมีสัญญาจา้งดาํเนินการบริหารธุรกิจหลายฉบบักบับริษทัในประเทศบางแห่ง เพ่ือใหสิ้ทธิในการดาํเนิน

ธุรกิจร้านสะดวกซ้ือ 7-Eleven ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญา บริษทัมีภาระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายค่าบริหารธุรกิจใหก้บั

ผูรั้บสิทธิเหล่านั้น ซ่ึงคาํนวณจากอตัราร้อยละของกาํไรขั้นตน้จากการดาํเนินธุรกิจร้านสะดวกซ้ือดงักล่าว  

โดยท่ีบริษทัมีสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแรกเขา้ และค่าลิขสิทธ์ิจากการให้สิทธิในการดาํเนินธุรกิจร้าน

สะดวกซ้ือ 7-Eleven  ดงักล่าว และผูรั้บสิทธิไม่สามารถเรียกคืนค่าธรรมเนียมแรกเขา้ และค่าลิขสิทธ์ิดงักล่าว

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้ งส้ิน  ค่าธรรมเนียมแรกเขา้น้ีได้รวมเงินประกนัการปฏิบติัตามสัญญาของผูรั้บสิทธิและ       

ค่าความเสียหาย  และ/หรือ หน้ีสินอ่ืนๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนเน่ืองจากการบริหารธุรกิจของผูรั้บสิทธิ ในการน้ี บริษทั

จะจ่ายดอกเบ้ียสาํหรับเงินประกนัน้ีโดยคิดดอกเบ้ียในอตัราเงินฝากประจาํของสถาบนัการเงินในประเทศแห่ง

หน่ึง และจะคืนเงินประกนัดงักล่าวใหก้บัผูรั้บสิทธิเม่ือส้ินสุดสญัญา 
 

(ค) บริษทัมีสัญญาให้สิทธิในอาณาเขตหลายฉบบัเพ่ือใหสิ้ทธิในการประกอบธุรกิจร้านสะดวกซ้ือ 7-Eleven และ  

ให้สิทธิแก่ผูค้า้ปลีกรายอ่ืนในการดาํเนินธุรกิจดงักล่าว ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาดงักล่าว บริษทัจะให้ความ

ช่วยเหลือทางด้านเทคนิคและบริการท่ีเก่ียวข้องต่างๆ กับผูรั้บสิทธิในอาณาเขต ในการน้ี บริษทัจะได้รับ

ค่าลิขสิทธ์ิในอตัราร้อยละของยอดขายรวมของร้านสะดวกซ้ือ 7-Eleven ในอาณาเขตท่ีไดรั้บสิทธิดาํเนินธุรกิจ 
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(ง)  บริษทัย่อยในประเทศแห่งหน่ึง (บริษทั โกซอฟท ์(ประเทศไทย) จาํกดั)  มีสัญญาบริการหลายฉบบักบับริษทั

ในประเทศบางแห่ง โดยคู่สัญญาจะดาํเนินการติดตั้งระบบงาน  และพฒันาระบบงานตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญา บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าบริการตามจาํนวนเงินท่ีระบุไวใ้นสัญญา  

สัญญาเหล่าน้ีมีอายุระหว่าง 31 ว ัน ถึง 17 เดือน โดยมีระยะเวลาส้ินสุดสัญญาแตกต่างกันจนถึงเดือน

พฤศจิกายน 2558 
 

(จ) บริษทัย่อยในประเทศแห่งหน่ึง  (บริษทั  เคาน์เตอร์เซอร์วิส จาํกดั)  มีสัญญาบริการหลายฉบบักบัหน่วยงาน

ราชการและรัฐวิสาหกิจบางแห่ง (เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้) และบริษทัในประเทศบางแห่ง 

(เช่น ค่าเช่าซ้ือ ค่าเบ้ียประกนัชีวิต เป็นตน้) ภายใตข้อ้ตกลงของสัญญา บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้ง

ดาํเนินการเป็นตัวแทนรับชําระเงินค่าสินค้าและค่าบริการจากผูบ้ริโภคในนามของหน่วยงานราชการ 

รัฐวิสาหกิจและบริษทัในประเทศดงักล่าว และนาํส่งเงินไปยงัหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและบริษทัใน

ประเทศเหล่านั้น ทั้งน้ีบริษทัย่อยสามารถเรียกเก็บค่าบริการจากผูบ้ริโภคหรือบริษทัในประเทศเหล่านั้นตาม

จาํนวนเงินท่ีระบุไวใ้นสัญญา  สัญญาเหล่าน้ีมีอายุระหว่าง 1 ปี ถึง 5 ปี โดยมีระยะเวลาส้ินสุดแตกต่างกนัจนถึง

เดือนพฤศจิกายน 2560 ทั้งน้ีหากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมีความประสงคท่ี์จะขอเลิกสัญญาน้ี คู่สัญญาฝ่ายนั้น

จะตอ้งทาํหนงัสือแจง้ใหคู้่สญัญาอีกฝ่ายทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่าระยะเวลาตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นสัญญาก่อนวนั

ส้ินสุดสญัญา 

 

(ฉ) บริษทัย่อยในประเทศแห่งหน่ึง (บริษทั เคาน์เตอร์เซอร์วิส จาํกดั) มีสัญญาบริการหลายฉบบักบับุคคลและ

บริษทัในประเทศบางแห่ง (รวมเรียกว่า “คู่สัญญา”) ภายใตข้้อตกลงของสัญญา คู่สัญญาจะดาํเนินการเป็น

ตวัแทนรับชาํระเงินค่าสินคา้และค่าบริการจากลกูคา้ตามรายการท่ีระบุไวใ้นสญัญา ซ่ึงบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัท่ี

จะตอ้งจ่ายค่าบริการใหก้บัคู่สัญญาตามจาํนวนเงินท่ีระบุไวใ้นสัญญา สัญญาเหล่าน้ีมีอายุระหว่าง 1 ปี ถึง 5 ปี 

โดยมีระยะเวลาส้ินสุดแตกต่างกนัจนถึงเดือนมกราคม 2561 ทั้งน้ีหากคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่มีความประสงค์

ท่ีจะต่ออายุสัญญา คู่สัญญาฝ่ายนั้นจะตอ้งทาํหนงัสือแจง้ยกเลิกสัญญาล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรใหแ้ก่อีก

ฝ่ายหน่ึงทราบเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั ก่อนวนัส้ินสุดสญัญา 

 

(ช) บริษทัย่อยในประเทศแห่งหน่ึง (บริษทั ซีพี รีเทลลิงค์ จาํกดั)  มีสัญญาบริหารจดัการงานซ่อมแซมและบาํรุง   

รักษาหลายฉบบักบับริษทัในประเทศบางแห่ง (รวมเรียกว่า “คู่สัญญา”) โดยคู่สัญญาจะดาํเนินการติดตั้งและ

ซ่อมแซมและบาํรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบสาธารณูปโภค เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า

และอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใชใ้นการดาํเนินงานในร้านคา้ปลีก ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญา บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัท่ี

จะตอ้งจ่ายค่าบริการใหก้บัคู่สัญญาตามจาํนวนเงินท่ีระบุไวใ้นสัญญา สัญญาเหล่าน้ีมีกาํหนดระยะเวลา 1 ปี และ

จะต่ออายอุอกไปอีกคราวละ 1 ปี ทั้งน้ีหากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่มีความประสงคท่ี์จะต่ออายุสัญญา คู่สัญญา

ฝ่ายนั้นตอ้งทาํหนงัสือแจง้ใหคู้่สญัญาอีกฝ่ายทราบล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั ก่อนวนัส้ินสุดสญัญา 
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41 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

  

41.1 ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2558 คณะกรรมการของบริษทัไดอ้นุมติั 

 

- การเพ่ิมทุนในบริษทัย่อยทางออ้มต่างประเทศแห่งหน่ึง (Successor (China) Investments Limited (“SCI”)) 

จากทุนจดทะเบียน 50 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ เพ่ิมเป็น 115 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ เพ่ือนาํไปลงทุนเพ่ิมใน  

Nanjing Tianqu Investment Management Co., Ltd. 

 

- การเพ่ิมทุนในบริษทัย่อยทางออ้มต่างประเทศแห่งหน่ึง (Nanjing Tianqu Investment Management       

Co., Ltd.) จากทุนจดทะเบียน 250 ลา้นเรนมินบิ จีน เพ่ิมเป็น 700 ลา้นเรนมินบิ จีน ซ่ึงลงทุนโดย SCI เพ่ือ

รองรับการขยายธุรกิจในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนในอนาคต 

 

41.2 ในเดือนมกราคม 2558 บริษทัย่อยในประเทศแห่งหน่ึง (บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) (“สยามแมค็โคร”)) 

ไดจ้ดัตั้งบริษทัยอ่ยในต่างประเทศแห่งหน่ึง (ARO Company Limited “ARO”) ซ่ึงจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศ

เมียนมาร์ โดยใหบ้ริษทั แมค็โคร อาร์โอเอช จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีสยามแมค็โครถือหุน้ในอตัราร้อยละ 

99.99 เป็นผูถื้อหุน้ใน ARO ในอตัราร้อยละ 100 ARO ประกอบธุรกิจหลกัคือ ใหบ้ริการดา้นการตลาดและ

ใหค้าํปรึกษาในประเทศเมียนมาร์ โดยมีทุนจดทะเบียนเป็นจาํนวนเงิน 500,000 ดอลลาร์สหรัฐ และใหเ้รียก

ทุนชาํระคร้ังแรกเป็นจาํนวนเงิน 25,000 ดอลลาร์สหรัฐ ทั้งน้ีการดาํเนินการจดทะเบียนและจดัตั้งบริษทัคาดวา่

จะเสร็จสมบูรณ์ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2558 

 

41.3 ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัย่อยในประเทศแห่งหน่ึง (บริษทั สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน))      

เม่ือวนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 2558 คณะกรรมการของบริษทัย่อยดงักล่าวไดอ้นุมติัมติใหเ้สนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

เพ่ืออนุมติัใหบ้ริษทัย่อยประกาศจ่ายเงินปันผลจากกาํไรท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัย่อยสาํหรับปี 2557 

ในอตัราหุน้ละ 0.42 บาท สาํหรับหุน้สามญัจาํนวน 4,800 ลา้นหุน้ เป็นจาํนวนเงินรวม 2,016 ลา้นบาท ทั้งน้ี

โดยการประกาศจ่ายเงินปันผลงวดสุดทา้ยดงักล่าวจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัย่อย

ดงักล่าว 

 

  41.4 ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 2558 คณะกรรมการของบริษทัไดอ้นุมติัมติให้

เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ืออนุมติัให้บริษทัประกาศจ่ายเงินปันผลจากกาํไรท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นของ

บริษทัสาํหรับปี 2557 ในอตัราหุน้ละ 0.80 บาท สาํหรับหุน้สามญัจาํนวน 8,983 ลา้นหุน้ เป็นจาํนวนเงินรวม 

7,186 ลา้นบาท ทั้งน้ีโดยการประกาศจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของ

บริษทั 
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42 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่ยังไม่ได้ใช้     

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่หลายฉบบัไดมี้การประกาศและยงัไม่มีผลบงัคบัใชแ้ละ

ไม่ได้นํามาใช้ในการจดัทาํงบการเงินน้ี มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่เหล่าน้ีอาจ

เก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั และถือปฏิบติักบังบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั

วนัท่ี 1 มกราคม ในปีดงัต่อไปน้ี (กลุ่มบริษทัไม่มีแผนท่ีจะนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่าน้ีมาใชก่้อนวนั

ถือปฏิบติั) 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เร่ือง ปีที่มผีล

บังคับใช้ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2557) การนาํเสนองบการเงิน 2558 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2557) สินคา้คงเหลือ 2558 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2557) งบกระแสเงินสด 2558 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2557) นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณ    

   การทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด 

2558 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2557) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 2558 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2557) ภาษีเงินได ้ 2558 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2557) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2558 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2557) สญัญาเช่า 2558 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2557) รายได ้ 2558 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2557) ผลประโยชนข์องพนกังาน 2558 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2557) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัรา 

   แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

2558 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2557) ตน้ทุนการกูย้ืม 2558 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2557) การเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ี 

   เก่ียวขอ้งกนั 

2558 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2557) การบญัชีและการรายงานโครงการ 

   ผลประโยชนเ์ม่ือออกจากงาน 

2558 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2557) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2558 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ี     

   เงินเฟ้อรุนแรง 

2558 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2557) กาํไรต่อหุน้ 2558 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2557) งบการเงินระหวา่งกาล 2558 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2557) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 2558 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เร่ือง ปีที่มผีล

บังคับใช้ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2557) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และ 

   สินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 

2558 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2558 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2557) อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 2558 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 

(ปรับปรุง 2557) 

การรวมธุรกิจ 2558 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8 

(ปรับปรุง 2557)   

ส่วนงานดาํเนินงาน 2558 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10  งบการเงินรวม 2558 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 12  การเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 2558 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 การวดัมลูค่ายติุธรรม 2558 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 15 

(ปรับปรุง 2557) 

สญัญาเช่าดาํเนินงาน-ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 2558 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 25 

(ปรับปรุง 2557) 

ภาษีเงินได-้การเปล่ียนแปลงสถานภาพทาง 

   ภาษีของกิจการหรือของผูถื้อหุน้ 

2558 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27 

(ปรับปรุง 2557) 

การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีทาํข้ึนตาม 

   รูปแบบกฎหมาย 

2558 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 31 

(ปรับปรุง 2557) 

รายได-้รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการ 

   โฆษณา 

2558 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2557) 

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการ 

   ร้ือถอน การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะ 

   คลา้ยคลึงกนั 

2558 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2557) 

การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญา 

   เช่าหรือไม่ 

2558 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2557) 

การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการ 

   บญัชีฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง  

   การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ี 

   เงินเฟ้อรุนแรง 

2558 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2557) 

งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 2558 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เร่ือง ปีที่มผีล

บังคับใช้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2557) 

โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 2558 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 14 

ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน ์ 

   ขอ้กาํหนดเงินทุนขั้นตํ่าและปฏิสมัพนัธ์ของ    

   รายการเหล่าน้ี สาํหรับมาตรฐานการบญัชี  

   ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง  

   ผลประโยชนข์องพนกังาน 

2558 

 

กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินเบ้ืองตน้ถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่องบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการจากการถือ

ปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่เหล่าน้ีแลว้ และคาดว่าจะไม่มีผลกระทบท่ีมี

สาระสาํคญัต่องบการเงินในงวดท่ีถือปฏิบติั 
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