บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

เติมชีวิตที่ดี

รายงานประจำปี 2557
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สารถึงผู้ถือหุ้น
ปี 2557 ที่ผ่านมา บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน) และ
บริ ษั ท ย่ อ ย หรื อ “ซี พี เ อฟ” ยั ง คงมุ่ ง มั่ น ที่ จ ะดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า งเต็ ม
ความสามารถ ความท้าทายจากปัจจัยต่างๆ ทั้งสินค้าเนื้อสัตว์ล้นตลาด
หรือการระบาดของโรคกุ้ง ที่ส่งผลกระทบต่อการรับรู้รายได้ของธุรกิจ
สัตว์น้ำ�อย่างมีนัยสำ�คัญเมื่อปี 2556 เริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น อย่างไร
ก็ตาม ประสบการณ์ต่างๆ เหล่านี้ ทำ�ให้ซีพีเอฟได้ตระหนักและเรียนรู้ ตลอด
จนได้พยายามหาแนวทางในการแก้ไข ป้องกัน เตรียมความพร้อมเพือ
่ รับมือ
กับปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ด้วยการระดมทีมผู้เชี่ยวชาญจาก
ทั่วโลกทำ�การค้นคว้าวิจัยและพัฒนา พร้อมไปกับสนับสนุนการสร้างสรรค์
งานนวัตกรรม ทั้งสินค้า บริการ และกระบวนการทำ�งาน เพื่อให้เกิดการ
เพิ่มมูลค่าของสินค้า ตลอดจนได้ปรับปรุงกระบวนการในการดำ�เนินธุรกิจ
ด้วยการกระจายความเสี่ยงด้านการลงทุน การมองหาช่องทาง และโอกาส
ใหม่ ๆ ที่ จ ะสามารถสร้ า งรายได้ แ ละผลกำ � ไรให้ กั บ ซี พี เ อฟได้ อ ย่ า งมั่ น คง
ในระยะยาวต่อไป
ด้วยกลยุทธ์การปรับตัวในการดำ�เนินธุรกิจเหล่านี้ บริษัทเชื่อมั่นว่าจะช่วย
ทำ�ให้ซีพีเอฟสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง โดยในปี
2557 ซีพีเอฟมีรายได้จากการขายรวมทั้งสิ้น 426,039 ล้านบาท และมี
กำ�ไรสุทธิ 10,562 ล้านบาท เติบโตขึ้นจากปี 2556 ในอัตราร้อยละ 9 และ
49 ตามลำ�ดับ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติเห็นควรเสนอที่ประชุม
สามัญผูถ
้ อ
ื หุน
้ ประจำ�ปี 2558 เพือ
่ พิจารณาอนุมต
ั ก
ิ ารจ่ายเงินปันผลประจำ�
ปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท แบ่งเป็นเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายให้
แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วหุ้นละ 0.30 บาท และเงินปันผลครั้งที่สองที่จะจ่ายเพิ่มเติม
อีกในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท
จากการบริ ห ารงานที่ ยึ ด มั่ น ในหลั ก ธรรมาภิ บ าล ด้ ว ยความโปร่ ง ใส
ตรวจสอบได้ ซีพีเอฟจึงเป็นบริษัทที่นักลงทุนให้ความเชื่อถือและให้ความ
ไว้วางใจ ดังจะเห็นได้จากการที่ซีพีเอฟได้รับรางวัลซีเอฟโอยอดเยี่ยมใน
กลุ่มธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารถึงสองปีซ้อน ในการประกาศ
รางวั ล IAA Awards for Listed Companies 2014 โดยสมาคม
นักวิเคราะห์การลงทุน ย่อมเป็นเครื่องยืนยันได้ดีในเรื่องนี้ ยิ่งไปกว่านั้น
ซีพีเอฟยังได้รับรางวัล The Best Structured Equity Deal ทั้งในระดับ
ภูมิภาคและในระดับโลกจาก IFR Awards 2014 ที่ฮ่องกง จากการเสนอ
ขายหุ้ น กู้ อ นุ พั น ธ์ แ ปลงสภาพเป็ น หลั ก ทรั พ ย์ อื่ น (Exchangeable
Bond) ที่ได้รับการพิจารณาแล้วว่าเป็นข้อเสนอที่มีความคิดสร้างสรรค์และ
มีความน่าสนใจในการลงทุน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการบริหาร
จัดการด้านการเงินที่มีประสิทธิภาพ
ปัจจุบน
ั ซีพเี อฟได้มก
ี ารขยายสาขาและการดำ�เนินธุรกิจไปทัว่ โลก มุง
่ เน้นการ
ลงทุนในประเทศทีไ่ ด้ท�ำ การวิจย
ั แล้วว่ามีอต
ั ราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูง
เพื่อเชื่อมศักยภาพของตลาดสาขาทั่วโลกเข้าไว้ด้วยกัน ตลอดจนเพื่อสร้าง
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+9%
ปี 2557 มียอดขายรวม
426,039 ล้านบาท
เติบโตขึ้น 9%
เทียบกับปี 2556

โอกาสและยอดขายให้เพิ่มขึ้น โดยซีพีเอฟตั้งเป้าหมาย
การเติบโตของรายได้ไว้ไม่น้อยกว่า 10% ในปีต่อไป
สำ�หรับปี 2557 ที่ผ่านมา ซีพีเอฟได้เพิ่มน้ำ�หนักการ
ลงทุนในธุร กิจอาหารสำ�เร็จรูป พร้อมรับ ประทาน ซึ่ ง
บริษท
ั เชือ
่ มัน
่ ว่าจะเป็นฐานธุรกิจทีส
่ �ำ คัญต่อไปในอนาคต
จึงได้เข้าร่วมลงทุนในบริษท
ั Tops Foods NV ทีป
่ ระเทศ
เบลเยี่ยม ประกอบธุรกิจแปรรูปเนื้อสัตว์เพื่อผลิตอาหาร
สำ�เร็จรูป โดยใช้เทคโนโลยีขน
ั้ สูงด้วยระบบ Microwave
Sterilization นอกจากนี้ยังได้เข้าร่วมลงทุนในบริษัท
BHJ Kalino Food AB ประกอบธุรกิจขายผลิตภัณฑ์
เนื้อสัตว์ อาหารสำ � เร็จรูปแช่เย็นและแช่แข็งในประเทศ
สวีเดน ตลอดจนได้เข้าซื้อกิจการของบริษั ท Hefei
Chia Tai Co.,Ltd. และ Kaifeng Chia Tai Co.,Ltd.
ประกอบธุรกิจผลิตและจำ�หน่ายอาหารสัตว์ในประเทศจีน
และในปี 2558 นี้ ซีพีเอฟยังมีแผนที่จะเข้าลงทุนในบริษัท
C.P.Cambodia (CPC) ประเทศกัมพูชาในอัตรา 100%
จากเดิมที่เคยถือหุ้นอยู่เพียง 25% เนื่องจากเล็งเห็นถึง
ศักยภาพในการเติบโต และอัตราการสร้างผลตอบแทน
ที่ ดี โ ดยในปี ที่ ผ่ า นมา CPC มี ร ายได้ จ ากยอดขาย
รวมทั้งสิ้น 8,309 ล้านบาท มีกำ�ไรสุทธิ 740 ล้านบาท
การเข้าไปลงทุนใน CPC ครั้งนี้ จะทำ�ให้ซีพีเอฟขึ้นเป็น
ผู้นำ�ในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมในเขตอินโดจีนซึ่งเป็น
เขตที่มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการบริโภค
อยู่ ใ นระดั บ สู ง ทั้ ง นี้ บริ ษั ท จะได้ เ สนอผู้ ถื อ หุ้ น เพื่ อ
พิจารณาอนุมัติแผนการลงทุนใน CPC ในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นที่จะจัดให้มีขึ้นในครั้งต่อไป

บริษัทเชื่อมั่นว่าการสร้างฐาน “อาหารมั่นคง” ที่มุ่งเน้น
ความเป็ น เลิ ศ ด้ า นคุ ณ ภาพและความปลอดภั ย จะทำ � ให้
ซีพีเอฟสามารถเติบโตขึ้นได้อย่างยั่งยืนในธุรกิจนี้ บริษัท
จึ ง ให้ ค วามสำ � คั ญ ตลอดจนใส่ ใ จต่ อ รายละเอี ย ดในทุ ก
ขัน
้ ตอนของกระบวนการผลิต ได้น�ำ มาตรฐานสากลทีเ่ ป็นที่
ยอมรับในระดับนานาชาติ และระบบประกันคุณภาพมาใช้
ตลอดกระบวนการ ผูบ
้ ริโภคจึงสามารถให้ความไว้วางใจใน
ความสด สะอาด และปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารซีพเี อฟ
ได้อย่างมั่นใจ นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำ�คัญต่อการ
ดูแลและพัฒนาบุคลากรในทุกระดับเพือ
่ เสริมสร้างศักยภาพ
ในการทำ�งาน ให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนทัง
้ ภายในและ
ภายนอกองค์ ก ร พร้ อ มไปกั บ การมี “สั ง คมพึ่ ง ตน”
รอบด้านทีม
่ ค
ี วามเข้มแข็งบนพืน
้ ฐาน “ดินน้�ำ ป่าคงอยู”่ โดย
ให้ ค วามสำ � คั ญ กั บ การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรใน
ก ร ะ บ ว น ก า ร ผ ลิ ต ต ล อ ด จ น ก า ร อ นุ รั ก ษ์ แ ล ะ ฟื้ น ฟู
ทรั พ ยากรธรรมชาติ ทั้ ง ภายในและภายนอกองค์ ก ร คื อ
แ น ว ท า ง ข อ ง ก า ร ร่ ว ม ส ร้ า ง เ ส ริ ม เ ส ถี ย ร ภ า พ ข อ ง
อุตสาหกรรม อันนำ�ไปสู่ความยั่งยืนต่อทุกภาคส่วน

ในนามของคณะกรรมการ ผู้ บ ริ ห ารและพนั ก งาน ขอขอบพระคุ ณ
ผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้าชุมชน ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมถึง
สถาบั น การเงิ น ทั้ ง ในและต่ า งประเทศ สำ � หรั บ ความเชื่ อ มั่ น และความ
ไว้ ว างใจที่ มี ใ ห้ กั บ ซี พี เ อฟเสมอมา ในฐานะผู้ นำ � ด้ า นธุ ร กิ จ เกษตร
อุตสาหกรรมและอาหารครบวงจรในภูมิภาคเอเซีย ซีพีเอฟตระหนักถึง
บทบาทภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบในการสร้างผลตอบแทนทีด
่ ใี ห้แก่
ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะ
ดำ�เนินธุรกิจเพือ
่ ให้ซพ
ี เี อฟสามารถเติบโตขึน
้ อย่างแข็งแกร่งและพร้อมจะ
ก้ า วไปสู่ ค วามเป็ น ผู้ นำ � ด้ า นธุ ร กิ จ เกษตรอุ ต สาหกรรมและอาหาร
ในระดับโลกได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไป

(นายธนินท์ เจียรวนนท์)
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท
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(นายอดิเรก ศรีประทักษ์)
กรรมการผู้จัดการใหญ่
และประธานคณะผู้บริหาร

เติมชีวิตที่ดี

ภาพรวมการดำ�เนินธุรกิจ
ซีพีเอฟดำ�เนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจรทั้งสัตว์บกและสัตว์น�้ำ
ครอบคลุมประเภทสัตว์หลักได้แก่ สุกร ไก่เนื้อ ไก่ไข่ เป็ด กุ้ง และปลา
ซึ่งสามารถจำ�แนกประเภทธุรกิจเป็น 4 ประเภท

1

2

ธุรกิจอาหารสัตว์

ธุรกิจการเลี้ยงสัตว์

การผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์

การเพาะพันธุ์สัตว์
และการเลี้ยงสัตว์เพื่อการค้า

อาหารสัตว์

เนื้อสัตว์แปรรูปขั้นพื้นฐาน

4

กระบวนการผลิตอาหารครบวงจรภายใต้การบริหารจัดการของซีพีเอฟ ผ่านเทคโนโลยีในการผลิตที่ทันสมัย
ได้มาตรฐานสากล เปี่ยมคุณภาพ ปลอดสาร ปลอดภัย ถูกอนามัย รักษาสิ่งแวดล้อม สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้
ตลอดห่วงโซ่อาหารอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผู้บริโภคทุกมุมโลกมั่นใจในอาหารทุกคำ�จากเรา

3

ธุรกิจอาหาร

4

ธุรกิจค้าปลีกและร้านอาหาร

การเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า

การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารปรุงสุก
และอาหารพร้อมรับประทาน

ผลิตภัณฑ์อาหารปรุงสุก
และอาหารพร้อมรับประทาน

ร้านค้าปลีก ร้านอาหาร และศูนย์อาหาร

5

เติมชีวิตที่ดี

อังกฤษ
- อาหารแช่เย็นแช่แข็ง

เบลเยี่ยม
- อาหารแช่เย็น และแบบไม่แช่เย็น

แทนซาเนีย
- อาหารสัตว์บก
- ฟาร์มไก่
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รัสเซีย

จีน

- อาหารสัตว์บก
- ฟาร์มสุกร

- อาหารสัตว์บก/สัตว์น�้ำ
- ฟาร์มสัตว์น�้ำ

ลาว
- สัตว์บกครบวงจร

อินเดีย

ไต้หวัน

เวียดนาม

- สัตว์บกครบวงจร
- อาหารสัตว์น�้ำ

- สัตว์บกครบวงจร

- สัตว์บก/สัตว์น�้ำครบวงจร

ไทย
- สัตว์บก/สัตว์น�้ำครบวงจร

มาเลเซีย
- สัตว์น�้ำครบวงจร
- ธุรกิจสุกร

ตุรกี

กัมพูชา

ฟิลิปปินส์

- สัตว์บกครบวงจร

- สัตว์บกครบวงจร

- อาหารสัตว์บก/สัตว์น�้ำ
- ฟาร์มสัตว์บก/สัตว์น�้ำ
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เติมชีวิตที่ดี

ภาพรวมบริษัทโดยสรุป
วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการดำ�เนินงานของบริษัท

เนื้อสัตว์แปรรูปกึ่งปรุงสุกและปรุงสุก และการผลิตสินค้าอาหาร
พร้อมรับประทานภายใต้ตราสินค้า และตราสินค้าของลูกค้า
เพื่อจำ�หน่ายในประเทศไทย และส่งออก และ 4) ธุรกิจค้าปลีกและ
ร้านอาหาร (Retail and Food Outlets) ได้แก่ การขยายช่องทาง
การจัดจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทในรูปแบบร้านค้าปลีกและ
ร้านอาหาร

บริษัทมีวิสัยทัศน์ที่ต้องการก้าวขึ้นเป็น “ครัวของโลก” (Kitchen
of the World) โดยมีพันธกิจที่จะดำ�เนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม
และอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำ�เสนอผลิตภัณฑ์และบริการ
ที่มีคุณภาพในด้านคุณค่า รสชาติ และความปลอดภัย สามารถ
ตรวจสอบย้ อ นกลั บ ได้ อั น จะเสริ ม สร้ า งคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดีข อง
ผู้บริโภคทั่วโลก พร้อมไปกับการให้ความสำ�คัญในการดำ�เนินธุรกิจ
ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและรักษาไว้ซง่ึ สิง่ แวดล้อม ด้วยเป้าหมาย
ในการสร้างธุรกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน สามารถปันผลตอบแทน
ให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างต่อเนื่อง

ขอบเขตในการดำ�เนินธุรกิจจำ�แนกออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ
1) กิจการประเทศไทย (Thailand Operations)
เป็นการประกอบธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร
เพือ่ จำ�หน่ายในประเทศ และเพือ่ ส่งออกผลิตภัณฑ์เนือ้ สัตว์ เนือ้ สัตว์
แปรรูป และอาหารพร้อมรับประทานภายใต้ตราสินค้าของบริษัท
ตราสินค้า และตราสินค้าของลูกค้า ไปจำ�หน่ายครอบคลุม
ประมาณ 40 ประเทศ ใน 5 ทวีปทั่วโลก

จากกลยุทธ์ในการดำ�เนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ที่ให้ความสำ�คัญใน
การสร้างรากฐานธุรกิจให้มคี วามมัน่ คงสามารถสนับสนุนการเติบโต
ของธุรกิจอย่างยัง่ ยืน ด้วยการดูแลและพัฒนาบุคลากร ประกอบกับ
การดำ�เนินธุรกิจภายใต้กรอบการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี ได้ถกู กำ�หนด
เป็นกลยุทธ์หลัก 3 ด้าน ได้แก่ 1) เติบโตอย่างมีกำ�ไร 2) มุ่งสู่ความ
เป็นเลิศ และ 3) สร้างพื้นฐานที่มั่นคง

การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทในประเทศไทยครอบคลุมประเภทของ
สัตว์บกและสัตว์นำ�้ โดยมีประเภทสัตว์หลัก ได้แก่ สุกร ไก่เนือ้ ไก่ไข่
เป็ด กุง้ และปลา ซึง่ มีกระบวนการผลิตครบวงจรเริม่ ตัง้ แต่การผลิต
อาหารสัตว์ การเพาะพันธุส์ ตั ว์ การเลีย้ งสัตว์เพือ่ การค้า การแปรรูป
เนื้อสัตว์ขั้นพื้นฐาน การผลิตสินค้าเนื้อสัตว์แปรรูปกึ่งปรุงสุกและ
ปรุงสุก การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารส�ำเร็จรูปหรือผลิตภัณฑ์อาหาร
พร้อมรับประทาน รวมถึงการด�ำเนินธุรกิจค้าปลีกและร้านอาหาร

บริษัทเชื่อมั่นในการเจริญเติบโตและการพัฒนาของอุตสาหกรรม
เกษตรและอาหารทั่วโลกในระยะยาว โดยมีเป้าหมายที่จะนำ�ความ
เชี่ยวชาญในธุรกิจเกษตรครบวงจรที่ทันสมัยไปลงทุนในประเทศ
ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่มีศักยภาพในการเติบโตของ
การบริโภค ในขณะเดียวกันบริษัทมีแผนงานในการขยายธุรกิจ
สินค้าอาหารพร้อมรับประทานและสินค้าแปรรูปเพิ่มมูลค่าภายใต้
ตราสินค้า และตราสินค้าของบริษัท รวมถึงการขยายช่องทาง
การจัดจำ�หน่ายสินค้า รวมถึงการขยายฐานการส่งออกให้มากเพิม่ ขึน้ 2) กิจการต่างประเทศ (International Operations)
เป็นการประกอบธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารในต่างประเทศ
รวม 13 ประเทศ ซึ่งดำ�เนินการโดยบริษัทย่อยในประเทศจีน
ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
เวียดนาม ตุรกี อินเดีย มาเลเซีย อังกฤษ ลาว รัสเซีย ฟิลิปปินส์
ไต้หวัน เบลเยี่ยม และแทนซาเนีย และโดยบริษัทร่วมในประเทศ
บริษัทประกอบธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร โดยธุรกิจของ กัมพูชา
บริษทั สามารถจำ�แนกออกเป็น 4 ประเภทหลัก คือ 1) ธุรกิจอาหารสัตว์
(Feed) ได้แก่ การผลิตและจำ�หน่ายอาหารสัตว์ 2) ธุรกิจการเลีย้ งสัตว์ บริษัทขยายฐานการผลิตไปต่างประเทศโดยมีความมุ่งมั่นที่จะนำ�
(Farm) ได้แก่ การเพาะพันธุส์ ตั ว์ การเลีย้ งสัตว์เพือ่ การค้า และการ ความเชี่ยวชาญในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมอาหารแบบครบวงจร
แปรรูปเนื้อสัตว์ขั้นพื้นฐาน 3) ธุรกิจอาหาร (Food) ได้แก่ การผลิต และเทคโนโลยีที่ทันสมัยของกิจการประเทศไทยไปประยุกต์ใช้ใน

8

ประเทศทีม่ ศี กั ยภาพในการพัฒนามาตรฐานการเลีย้ งสัตว์และพัฒนา เงินลงทุนทั้งหมดใน Hefei Chia Tai Co., Ltd. (HCT) และ Kaifeng
ประสิทธิภาพธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์
Chia Tai Co., Ltd. (Kaifeng) โดยทั้ง 2 บริษัทเป็นบริษัทที่จัดตั้ง
ขึ้นในประเทศจีนซึ่งผลิตและจำ�หน่ายอาหารสัตว์ ในประเทศจีน
ในปี 2557 รายได้จากกิจการประเทศไทยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 41
ของรายได้จากการขายรวม ในขณะทีร่ ายได้จากกิจการต่างประเทศ ในเดือนมีนาคม 2557 CPF Denmark A/S ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ CPFI
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 59 ของรายได้จากการขายรวม นอกเหนือ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 52.00 ได้เข้าซื้อหุ้น BHJ Kalino Food AB
จากการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทยังมีการลงทุนร้อยละ 25 ใน (BHJ) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 29 ของหุ้นที่ออกและชำ�ระแล้วของ
บริษัทในประเทศกัมพูชา
BHJ โดย BHJ เป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสวีเดน
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการค้าเนื้อสัตว์และอาหารสำ�เร็จรูปแช่เย็น
และแช่แข็ง ในประเทศสวีเดน
พัฒนาการทีส
่ �ำ คัญ

ในเดือนกันยายน 2557 ซีพีเอฟ และ CPFI ได้ขายเงินลงทุนในหุ้น
สามัญของ CPP คิดเป็นร้อยละ 25 ของจำ�นวนหุ้นสามัญที่ออก
จำ�หน่ายแล้วของ CPP ให้แก่ ITOCHU Corporation (ITOCHU)
ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว โดยการขาย
เงิ น ลงทุ น ดั ง กล่ า วจะช่ ว ยเสริ ม ให้ บ ริ ษั ท มี ฐ านะทางการเงิ น ที่
แข็งแกร่งขึ้นและจะก่อให้เกิดความร่วมมือทางธุรกิจ (Business
Alliance) ใน CPP ระหว่างบริษัทและกลุ่ม ITOCHU ทั้งนี้
ภายหลังการเข้าทำ�รายการในครั้งนี้เสร็จสิ้นลง CPP จะยังคงมี
สถานะเป็นบริษทั ย่อยของซีพเี อฟตามมาตรฐานการรายงานทางการ
เงินของประเทศไทยที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยซีพีเอฟ และ CPFI
จะยังคงถือหุ้นใน CPP รวมกันคิดเป็นร้อยละ 50.43 ของจำ�นวนหุ้น
ทัง้ หมดทีอ่ อกจำ�หน่ายแล้วของ CPP (หรือคิดเป็นร้อยละ 47.83 ของ
จำ�นวนหุ้นสามัญที่ออกจำ�หน่ายแล้วของ CPP)

ในเดือนมกราคม 2557 CPF Europe S.A. (CPF EU) ซึ่งเป็นบริษัท
ย่อยที่ CPF Investment Ltd. (CPFI)/1 ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 99.99
ได้เข้าซื้อหุ้น Tops Foods NV (Tops Foods) คิดเป็นร้อยละ 80.02
ของจำ�นวนหุ้นที่ออกและชำ�ระแล้วของ Tops Foods โดย Tops
Foods เป็นบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนจัดตั้งในประเทศเบลเยี่ยม ประกอบ
ธุรกิจเกีย่ วกับการผลิตและจำ�หน่ายอาหารพร้อมรับประทานทัง้ แบบ
แช่เย็น (Chilled) และแบบไม่ตอ้ งแช่เย็น (Ambient) ด้วยเทคโนโลยี
การผลิตระบบไมโครเวฟ
ในเดือนกุมภาพันธ์ และกรกฎาคม 2557 Chia Tai (China)
Investment Co., Ltd. (CTI) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ C.P. Pokphand
Co., Ltd. (CPP)/2 ถือหุน้ ทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ได้เข้าซือ้

/1
/2

ถือหุ้นโดย CPF ในสัดส่วนร้อยละ 100
ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมโดย CPF ในสัดส่วนร้อยละ 50.43 ของหุ้นทั้งหมดที่ออกจำ�หน่ายแล้วของ CPP (หรือคิดเป็นร้อยละ 47.83 ของหุ้นสามัญทั้งหมด
ที่ออกจำ�หน่ายแล้วของ CPP)
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โครงสร้างธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

หมายเหตุ :
CPF จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทย
C.P. Pokphand Co.,Ltd (“CPP”) จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง
ภายใต้ชื่อย่อ “00043” (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.cpp.hk)
(3)
Charoen Pokphand Enterprise (Taiwan) Co., Ltd. (“CPE”)
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไต้หวัน ภายใต้ชื่อย่อ “1215”
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.cptwn.com.tw)
(4)
CPALL จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทย และเป็นผู้ถือหุ้น 97.88%
ในบริษัท สยามแม็คโคร จำ�กัด (มหาชน) (“MAKRO”)
ซึ่งเป็นบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทย
(1)
(2)
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กิจการประเทศไทย - จำ�หน่ายในประเทศ
กิจการประเทศไทย - ส่งออก
กิจการต่างประเทศ

11

เติมชีวิตที่ดี

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัทด�ำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจรทั้งสัตว์บกและสัตว์น�้ำ ครอบคลุมประเภทสัตว์หลัก ได้แก่ สุกร ไก่เนื้อ
ไก่ไข่ เป็ด กุ้ง และปลา การด�ำเนินธุรกิจสามารถจ�ำแนกได้ออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ 1) กิจการประเทศไทย (Thailand
Operations) เป็นการประกอบกิจการในประเทศไทยเพื่อจ�ำหน่ายในประเทศ และส่งออก และ 2) กิจการต่างประเทศ
(International Operations) เป็นการประกอบกิจการโดยบริษัทย่อยในต่างประเทศรวม 12 ประเทศ ได้แก่ จีน
เวียดนาม ตุรกี อินเดีย มาเลเซีย อังกฤษ ลาว รัสเซีย ฟิลิปปินส์ ไต้หวัน เบลเยี่ยม และแทนซาเนีย

ต้นทุนการผลิตในแต่ละช่วงเวลา ซึง่ จะสอดคล้องกับราคาตลาดของ
วัตถุดบิ และได้รบั การอนุมตั จิ ากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
บริษัทด�ำเนินกลยุทธ์ทางการตลาดหลักด้วยการให้ความส�ำคัญกับ
ในปี 2557 รายได้จากกิจการประเทศไทยคิดเป็นสัดส่วนเท่ากับ การบริการลูกค้าแบบครบวงจร เริ่มตั้งแต่การน�ำเสนออาหารสัตว์
ร้อยละ 41 ของรายได้จากการขายรวม ซึ่งบริษัทได้จ�ำแนกธุรกิจ และพันธุ์สัตว์ที่มีคุณภาพ การให้ค�ำแนะน�ำด้านวิชาการ เทคนิค
ออกเป็น 4 ธุรกิจหลัก คือ
การบริหารจัดการฟาร์มและการเลี้ยงสัตว์ที่ทันสมัย ตลอดจนการ
1) ธุรกิจอาหารสัตว์ (Feed)
สนับสนุนงานด้านการขายของลูกค้าเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ เพื่อให้
2) ธุรกิจการเลี้ยงสัตว์ (Farm)
กิจการของลูกค้าเติบโตได้อย่างมั่นคง ทีมงานผู้เชี่ยวชาญในการ
3) ธุรกิจอาหาร (Food)
เลี้ยงสัตว์ของบริษัทจะช่วยสนับสนุนและให้ค�ำปรึกษาแก่ลูกค้า
4) ธุรกิจค้าปลีกและร้านอาหาร (Retail and Food Outlets)
ซึ่งรวมถึงการให้ความรู้ด้านวิชาการทางโภชนาการสัตว์ที่สามารถ
ประยุกต์ใช้ได้ในท้องถิ่น ทั้งในรูปของการจัดสัมมนาทางวิชาการ
ธุรกิจอาหารสัตว์ (FEED)
การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ตลอดจนด�ำเนินการเผยแพร่ข่าวสาร
เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ที่ได้มาตรฐานสากลในรูปของสิ่งพิมพ์และ
ผลิตภัณฑ์ การตลาด และลูกค้า
ทางอินเตอร์เน็ตอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อส่งเสริมให้อุตสาหกรรมการ
บริษัทเป็นผู้น�ำและผู้บุกเบิกในการผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์ใน เลี้ยงสัตว์ของประเทศไทยเติบโตอย่างยั่งยืน
ประเทศไทย ซึง่ มีผลิตภัณฑ์หลักทีส่ �ำคัญ ได้แก่ อาหารสุกร อาหารไก่
อาหารเป็ด อาหารกุง้ และอาหารปลา บริษทั ผลิตอาหารสัตว์ทงั้ ในรูป ในปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมกุ้งในประเทศไทยยังคงประสบปัญหา
หัวอาหารและอาหารส�ำเร็จรูปชนิดผงและชนิดเม็ด สูตรอาหารสัตว์ โรคกุง้ ตายด่วน (Early Mortality Syndrome - “EMS”) ต่อเนือ่ งมาจาก
ของบริษัทเป็นไปตามโภชนาการที่สัตว์แต่ละประเภทและแต่ละ ปี 2556 ส่งผลให้เกิดการชะลอการเลีย้ งกุง้ ในประเทศไทย ประกอบกับ
อายุต้องการ บริษัทจัดจ�ำหน่ายอาหารสัตว์บกภายใต้ตราสินค้า ปริมาณการผลิตสุกรในประเทศไทยลดน้อยลงเนื่องจากเกษตรกร
ซีพี ไฮโปรไวท์ ไฮโกร สตาร์ฟีด โนโว่ เซฟฟีด เอราวัณ ฮ๊อกโทนัล ผู้เลี้ยงสุกรได้รับผลกระทบจากโรคท้องร่วงในสุกร (Porcine
ซี.เอฟ. แอน-ไว-โปร ไฮแลค และจัดจ�ำหน่ายอาหารสัตว์น�้ำ Epidimic Diarrehea - “PED”) บริษทั จึงด�ำเนินกลยุทธ์ในการรักษา
ภายใต้ตราสินค้า ซีพี สตาร์ฟีด โนโว่ เอราวัณ มารีน ไฮเกร์ด ฐานลูกค้าเก่า และทุ่มเทกับการวิจัยและพัฒนาเพื่อหามาตรการ
เทอร์โบ บลังก้า สตาร์เกท เซฟฟ์โฟ เซฟฟ์ฟีช ในปี 2557 รายได้ ในการป้องกัน และแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดจากโรค EMS เพื่อ
จากธุรกิจอาหารสัตว์ของกิจการประเทศไทยคิดเป็นสัดส่วนเท่ากับ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง พร้อมทั้งด�ำเนินกลยุทธ์
ร้อยละ 12 ของรายได้จากการขายรวม
ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตเพื่อให้ต้นทุนแข่งขันได้
ในอุตสาหกรรม
บริษัทมีโรงงานผลิตครอบคลุมทุกภาคของประเทศไทย ฐานลูกค้า
ของบริษทั มีตงั้ แต่เกษตรกรรายย่อย จนถึงฟาร์มเลีย้ งสัตว์ขนาดใหญ่ วัตถุดิบ และกระบวนการผลิต
บริษัทจ�ำหน่ายอาหารสัตว์ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และฟาร์ม บริ ษั ท มี ห น่ ว ยงานกลางในการจั ดซื้ อ วั ต ถุ ดิบ ที่ ใ ช้ ใ นการผลิ ต
เลี้ยงสัตว์ขนาดใหญ่โดยตรงและผ่านตัวแทนจ�ำหน่ายอาหารสัตว์ อาหารสัตว์อยู่ในประเทศไทยซึ่งหน่วยงานนี้จะเป็นศูนย์กลางใน
ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ การก�ำหนดราคาขายจะพิจารณาจาก การรวบรวมแนวโน้มราคาวัตถุดิบและข้อมูลส�ำคัญอื่นๆ ที่อาจจะ
กิจการประเทศไทย
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ส่ ง ผลกระทบต่ อ ปริ ม าณและราคาวั ต ถุ ดิบ ทั้ ง ในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยพืชผลทางการเกษตรหลักที่เป็นวัตถุดิบ ได้แก่
ข้าวโพด กากถั่วเหลือง ปลาป่น และแป้งสาลี เป็นต้น ในปี 2557
กิจการประเทศไทยมีการซือ้ วัตถุดบิ ทีใ่ ช้ในการผลิตอาหารสัตว์คดิ เป็น
สัดส่วนร้อยละ 17 ของต้นทุนขายรวม โดยในการจัดซื้อจะค�ำนึง
ถึงหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่แหล่งที่มาและคุณภาพของ
วัตถุดิบ ความสอดคล้องด้านนโยบายในการด�ำเนินธุรกิจทางด้าน
มนุษยชน สังคมและสิ่งแวดล้อม และต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้ใน
อุตสาหกรรม อีกทัง้ บริษทั มีนโยบายให้จดั ซือ้ วัตถุดบิ จากแหล่งผลิต
ในประเทศเป็นล�ำดับแรก โดยเฉพาะในบริเวณท้องทีท่ โี่ รงงานอาหาร
สัตว์ตั้งอยู่ เพื่อเป็นการสนับสนุนเกษตรกรภายในท้องถิ่นและช่วย
ลดระยะทางและพลังงานที่ใช้ส�ำหรับการขนส่ง และหากปริมาณที่
จัดซือ้ ในประเทศไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ในการผลิต ไม่วา่ จาก
ปริมาณผลผลิตไม่เพียงพอ หรือคุณภาพไม่ได้ตามมาตรฐาน จึงจะมี
การน�ำเข้าจากต่างประเทศ โดยในปี 2557 กิจการประเทศไทยมีการ
น�ำเข้าวัตถุดบิ จากต่างประเทศคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 41 ของต้นทุน
วัตถุดิบที่ซื้อส�ำหรับใช้ในการผลิตอาหารสัตว์

1. พันธุ์สัตว์

บริษัทเป็นผู้น�ำในการวิจัยและพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์สัตว์ตาม
ธรรมชาติ เพือ่ ให้ได้มาซึง่ พันธุส์ ตั ว์ทมี่ คี ณุ ภาพ แข็งแรง และเหมาะสม
กับสภาวะการเลี้ยงในแต่ละประเทศ มีการผลิตพ่อแม่พันธุ์ ลูกสุกร
ลูกไก่เนือ้ ลูกไก่ไข่ ไก่รนุ่ ไข่ ลูกเป็ดเนือ้ ลูกเป็ดไข่ ลูกกุง้ และลูกปลา
โดยน�ำเข้าพันธุส์ ตั ว์บางชนิดมาจากต่างประเทศ เพือ่ น�ำมาเพาะพันธุ์
และเลี้ยงต่อเป็นสัตว์เพื่อการค้าในฟาร์มของบริษัท หรือขายใหักับ
เกษตรกรผูเ้ ลีย้ งสัตว์และตัวแทนจ�ำหน่ายในประเทศไทย ราคาพันธุส์ ตั ว์
นัน้ ขึน้ อยูก่ บั คุณภาพ ความต้องการใช้และปริมาณผลผลิตทีม่ จี �ำหน่าย
ในประเทศไทย
ด้านนโยบายทางการตลาด บริษัทให้ความส�ำคัญกับการบริการ
หลังการขาย โดยมีส�ำนักงานสาขาตั้งกระจายอยู่ทั่วประเทศเพื่อ
เป็นศูนย์กลางเผยแพร่เทคนิคการเลี้ยงสัตว์ การจัดการฟาร์มให้
แก่เกษตรกร

ในปีที่ผ่านมา เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งยังคงประสบปัญหาโรค EMS
ต่อเนื่องมาจากปี 2556 บริษัทจึงด�ำเนินกลยุทธ์ด้านการตลาด
ด้านกระบวนการผลิต บริษัทให้ความส�ำคัญกับการวิจัยและพัฒนา โดยการสร้างความเชื่อมั่น ส่งเสริมการขาย และให้ค�ำปรึกษา
สูตรอาหารสัตว์ของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนให้ความส�ำคัญ ความรู้ ความเข้าใจในแนวทางในการจัดการฟาร์มเพื่อป้องกันและ
กับนวัตกรรมในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเพื่อพัฒนาคุณภาพ แก้ไขปัญหาโรค EMS
และประสิทธิภาพ เพือ่ ให้ได้มาซึง่ ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ทมี่ คี ณุ ภาพ
ปลอดภัยและมีต้นทุนการผลิตที่แข่งขันได้ในอุตสาหกรรม โดยมี 2. สัตว์มีชีวิต ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสัตว์มีชีวิต และเนื้อสัตว์
การตรวจสอบคุณภาพของกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน โรงงาน แปรรูปขั้นพื้นฐาน
อาหารสัตว์ของบริษทั มีหอ้ งปฎิบตั กิ ารและอุปกรณ์ตรวจสอบคุณภาพ ผลิตภัณฑ์หลักในธุรกิจนี้ ได้แก่ สุกรขุน ไก่เนื้อ เป็ดเนื้อ ไข่ไก่
วัตถุดิบก่อนน�ำเข้าสู่กระบวนการผลิต การผลิตทุกขั้นตอนจะถูก ไข่เป็ด กุ้ง ปลา และเนื้อสัตว์แปรรูปขั้นพื้นฐาน บริษัทจัดจ�ำหน่าย
ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์เพือ่ ให้ได้อาหารสัตว์ทมี่ คี ณุ ภาพสม�ำ่ เสมอ ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น ผ่านโรงงานแปรรูปอาหารของกลุ่มบริษัท
และได้มาตรฐานตามที่ก�ำหนด สินค้าอาหารสัตว์ของบริษัทจึงมี และโรงงานแปรรูปอาหารอื่นๆ ในประเทศไทย จ�ำหน่ายให้ผู้ค้าส่ง
คุณภาพสูง มีอัตราแลกเนื้อที่ดี ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรมีต้นทุน และผู้ค้าปลีก รวมทั้งจ�ำหน่ายให้กับตัวแทนจ�ำหน่ายทั่วประเทศ
การเลี้ยงที่ต�่ำลง
นอกจากนั้น บริษัทน�ำผลผลิตจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ สุกรเนื้อ
ไก่เนือ้ เป็ดเนือ้ และกุง้ ส่งไปโรงงานแปรรูปเพือ่ ตัดแต่ง แยกชิน้ ส่วน
ธุรกิจการเลี้ยงสัตว์ (FARM)
ตามที่ตลาดต้องการ แล้วน�ำไปบรรจุและแช่เย็นหรือแช่แข็งเพื่อ
จ�ำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แช่เย็นแช่แข็งภายใต้ตราสินค้า
ผลิตภัณฑ์ การตลาด และลูกค้า
โดยจ�ำหน่ายให้แก่ค้าปลีกแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) ค้าปลีก
บริษัทเป็นผู้เลี้ยงสัตว์รายใหญ่ในประเทศไทย โดยสัตว์ที่เลี้ยงได้แก่ แบบใหม่ (Modern Trade) และการบริการอาหาร (Food Service)
สุกร ไก่เนือ้ ไก่ไข่ เป็ด กุ้ง และปลาเป็นหลัก ในปี 2557 รายได้จาก นอกจากนี้ ยังส่งออกผ่านผูน้ �ำเข้าในต่างประเทศอีกด้วย โดยราคาขาย
ธุรกิจการเลี้ยงสัตว์ของกิจการประเทศไทยคิดเป็นสัดส่วนเท่ากับ จะผันแปรไปตามความต้องการและปริมาณผลผลิตทีม่ ใี นประเทศไทย
ร้อยละ 19 ของรายได้จากการขายรวม
และตลาดโลก หรือเป็นราคาที่ตกลงกันส�ำหรับสินค้าที่ผลิตตาม
ค�ำสัง่ ซือ้ ของลูกค้า บริษทั ด�ำเนินกลยุทธ์ทางการตลาดหลักด้วยการ
ฟาร์มเพาะพันธุ์สัตว์และฟาร์มเลี้ยงสัตว์ของบริษัทกระจายอยู่ใน ให้ผู้บริโภคตระหนักถึงมาตรฐานคุณภาพ ความปลอดภัยตลอด
หลายจังหวัดทั่วประเทศไทย ผลิตภัณฑ์ภายใต้ธุรกิจการเลี้ยงสัตว์ ห่วงโซ่การผลิตของบริษัท
สามารถจ�ำแนกได้ 2 ประเภทหลักดังนี้
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เติมชีวิตที่ดี

ในปีที่ผ่านมา เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง รวมทั้งฟาร์มเลี้ยงของบริษัท
ยังประสบปัญหาโรค EMS ต่อเนื่องมาจากปี 2556 ท�ำให้ปริมาณ
ผลผลิตกุ้งยังไม่สามารถกลับสู่ภาวะปกติ บริษัทยังขาดแคลน
วัตถุดบิ กุง้ และต้นทุนราคาวัตถุดบิ ยังอยูใ่ นระดับสูง บริษทั จึงท�ำการ
วิจยั และพัฒนาปรับเปลีย่ นวิธกี ารเลีย้ งเพือ่ ทีจ่ ะขจัดปัญหาโรค EMS
รวมทั้งการจัดสัมมนาเชิงวิชาการให้ความรู้กับผู้เลี้ยงกุ้งเกี่ยวกับ
แนวทางในการป้องกันและแก้ไขโรค EMS ในด้านธุรกิจสัตว์บก
ปริมาณผลผลิตสุกรในประเทศไทยลดน้อยลงตั้งแต่ต้นปี เนื่องจาก

อุตสาหกรรมประสบปัญหาการระบาดของโรค PED ท�ำให้ราคาเนือ้ หมู
ปรับตัวสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ ธุรกิจเลี้ยงสัตว์บกของบริษัทจึงมี
อัตราก�ำไรขั้นต้นที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2556
วัตถุดิบ และกระบวนการผลิต
วัตถุดบิ ทีส่ �ำคัญของธุรกิจการเลีย้ งสัตว์ได้แก่พนั ธุส์ ตั ว์และอาหารสัตว์
ซึ่งตารางข้างล่างนี้แสดงถึงวัตถุดิบที่ส�ำคัญในการเพาะพันธุ์สัตว์
และการเลี้ยงสัตว์และแหล่งที่มาของวัตถุดิบเหล่านั้น

วัตถุดิบที่สำ�คัญ

- ปู่ย่าพันธุ์ไก่เนื้อ
- ปู่ย่าพันธุ์ไก่ไข่
- พ่อแม่พันธุ์ไก่เนื้อ
- พ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่
- สุกรพันธุ์แท้
- ยาสัตว์
- อาหารสัตว์

แหล่งที่มา

นำ�เข้าจากทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป และทวีปออสเตรเลีย
นำ�เข้าจากทวีปยุโรป
ได้จากฟาร์มของบริษัท และฟาร์มของบริษัทร่วมในประเทศไทย
นำ�เข้าจากทวีปยุโรป
นำ�เข้าจากทวีปอเมริกา และทวีปยุโรป
ซื้อจากบริษัทในประเทศไทย
บริษัทผลิตเองทั้งหมด
มาใช้ควบคู่ไปกับการเลี้ยงที่ทันสมัย ไม่เลี้ยงสัตว์หนาแน่นเกินไป
มีการป้องกันและรักษาเมือ่ สัตว์บาดเจ็บหรือเจ็บป่วย โดยสัตวแพทย์
ผูค้ วบคุมฟาร์มตรวจสุขภาพสัตว์ระหว่างการเลีย้ งและก่อนการขนส่ง
มีการเคลื่อนย้ายขนส่งสัตว์โดยไม่ทรมานสัตว์โดยมีพาหนะขนส่ง
โดยเฉพาะ บริษัทได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยการใช้อุปกรณ์และ
เทคโนโลยีในการจัดการการเลี้ยงสัตว์ที่ค�ำนึงถึงสวัสดิภาพและ
ความเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์โดยการน�ำหลักปฎิบัติที่ดีด้านสวัสดิภาพ
สัตว์ตามหลักอิสระ 5 ประการมาประยุกต์ใช้ ซึง่ ได้แก่ สัตว์ทเี่ ลีย้ งจะ
ต้องปราศจากความหิวและกระหาย ปราศจากความไม่สะดวกสบาย
ปราศจากโรคภัยและบาดเจ็บ อิสระที่จะแสดงพฤติกรรมธรรมชาติ
และปราศจากความกลัวและตื่นตกใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็น
บริษทั แรกนอกสหภาพยุโรปทีไ่ ด้รบั การรับรองมาตรฐานการจัดการ
สวัสดิภาพสัตว์ปีกส�ำหรับการผลิตอาหารแปรรูปตามมาตรฐาน
Red Tractor Assurance (RTA) จากประเทศอังกฤษ ซึ่งมาตรฐาน
ดังกล่าวนับเป็นมาตรฐานการผลิตที่มีกฎระเบียบเข้มงวดที่สุดใน
อุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ปีกในปัจจุบัน นอกจากนั้น บริษัทได้
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร
และองค์การอาหารและยา (อ.ย.) ทีก่ �ำหนดเกีย่ วกับการไม่ใช้ฮอร์โมน
ซึง่ เป็นสารต้องห้าม และไม่ใช้ยาปฏิชวี นะในการเร่งการเจริญเติบโต

บริษทั มุง่ เน้นการวิจยั และพัฒนาทางสายพันธุ์ คัดเลือกและทดสอบ
สายพันธุ์ตามหลักพันธุกรรมธรรมชาติ พัฒนาวิธีเลี้ยงให้ทันสมัย
เหมาะสมกับสภาพการเลีย้ ง โดยให้ความส�ำคัญกับการใช้เทคโนโลยี
ในการจัดการฟาร์มทีด่ ี เพือ่ พัฒนาการเลีย้ งให้เหมาะสมกับความต้องการ
ของตลาดและสภาพแวดล้อมเพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพ
การผลิต รวมทัง้ การสร้างมาตรฐานการท�ำงานระดับสากล และการใช้
ระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการคุณภาพ ตรวจสอบ
ย้อนกลับทั้งระบบเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการท�ำงานทั้งห่วงโซ่
การผลิต บริษัทได้ด�ำเนินการประยุกต์ใช้มาตรการปฏิบัติที่ดีระบบ
การจัดการความปลอดภัยทางชีวภาพ (Best practice on Biosecurity)
ซึง่ เป็นมาตรการปฏิบตั ดิ า้ นการป้องกันโรคทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ฟาร์มสัตว์
บกจะมีการจัดการเลี้ยงสัตว์ในโรงเรือนระบบปิดปรับอากาศด้วย
การระเหยของน�้ำ (Evaporative Cooling System) อีกทั้งระบบ
การเลี้ยงที่มีการให้อาหารและน�้ำอัตโนมัติ มีการระบายอากาศ
เพื่อท�ำให้อากาศในโรงเรือนอยู่ในสภาวะที่เหมาะสมกับการเลี้ยง
ตลอดเวลา ตลอดจนให้แสงสว่างตามทีส่ ตั ว์แต่ละชนิดต้องการและ
เป็นโรงเรือนทีส่ ามารถป้องกันการติดต่อหรือแพร่ระบาดโรคจากสัตว์
และแมลงต่างๆ โดยทัง้ หมดนีม้ กี ารควบคุมฟาร์มด้วยระบบคอมพิวเตอร์
ตลอดระยะเวลาการเลี้ยง

บริษทั น�ำมาตรฐานการผลิตทีด่ ขี องกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ ส่วนฟาร์มสัตว์นำ�้ บริษทั เน้นการเลีย้ งแบบเทคโนโลยีชวี ภาพ (Probiotic
มาตรฐานสากล รวมทัง้ มาตรฐานการจัดการสิง่ แวดล้อม มาตรการ Farming) ที่หลีกเลี่ยงการใช้ยาและสารเคมี และบริษัทได้น�ำระบบ
ด้านการคุ้มครองสวัสดิภาพของสัตว์ (Animal Welfare Standard) การเลี้ยงกุ้งระบบปิดแบบน�้ำหมุนเวียนมาใช้ เพื่อประหยัดน�้ำ
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ป้องกันโรคระบาด และเป็นมิตรต่อสภาพแวดล้อม นอกจากนี้
บริษัทได้น�ำมาตรฐาน Best Aquaculture Practices (BAP) มาใช้
ซึ่งครอบคลุมทั้งโรงเพาะฟักอนุบาล ฟาร์มเลี้ยงกุ้ง และโรงงาน
แปรรูป ควบคู่ไปกับการด�ำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม ใส่ใจกับความปลอดภัยของสินค้าอาหาร โดยต้อง
สามารถตรวจสอบย้อนกลับสินค้าได้

เช่น ไส้กรอก สเต๊กหมูคุโรบุตะ เกี๊ยวกุ้ง กุ้งต้มสุก ไก่คาราเกะ
ไก่ห่อสาหร่าย ไก่เทอริยากิ ข้าวแกงเขียวหวานไก่ บะหมี่เป็ดพะโล้
เป็ดย่าง ลูกชิ้น และสปาเกตตี้คาโบนาร่า เป็นต้น บริษัทได้มีการ
ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารภายใต้ตราสินค้า คิทเช่นจอย ห้าดาว บีเค
บีเคพี และรวมถึงการผลิตเพื่อจ�ำหน่ายภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า
ด้วยเช่นกัน ในปี 2557 บริษทั ได้ออกผลิตภัณฑ์อาหารซึง่ เป็นนวัตกรรม
ใหม่เพือ่ ตอบสนองวิถชี วิ ติ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริโภค ได้แก่ ไข่ออนเซน
ไข่ตุ๋น เต้าหู้ไข่โอเมก้าผสมผัก ชิคฟิงเกอร์ และอาหารพร้อม
รับประทานเพื่อสุขภาพ ได้แก่ ข้าวกล้องแกงส้ม ปลาแพนกาเซียส
ดอร์รี่ ข้าวกล้องปลาแพนกาเซียส ดอร์รี่ ผัดพริกทรงเครือ่ ง สปาเก็ตตี้
โฮลวีตผัดขี้เมา และข้าวกล้องต้มทรงเครื่อง

นอกจากการท�ำฟาร์มเลี้ยงสัตว์เองแล้ว บริษัทมีการด�ำเนินการ
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ให้กับเกษตรกร ทั้งการเลี้ยงสุกรเนื้อ
และไก่เนื้อ โดยบริษัทจะด�ำเนินการคัดเลือกเกษตรกรที่มีพื้นที่
เลี้ยงสัตว์และอุปกรณ์การเลี้ยงของตนเอง ซึ่งหากผ่านการคัดเลือก
บริษทั จะให้การสนับสนุนด้านพันธุส์ ตั ว์ อาหารสัตว์ ยาสัตว์ รวมทัง้
ให้ความรู้ด้านวิธีการเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกร
บริษทั ด�ำเนินกลยุทธ์ทางการตลาดหลักด้วยการให้ผบู้ ริโภคตระหนัก
ถึงตราสินค้า และผลิตภัณฑ์สินค้าอาหารที่มีคุณค่าทางรสชาติ
ธุรกิจอาหาร (FOOD)
คุณภาพ และความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่การผลิต สร้างความสะดวก
ให้ผู้บริโภคด้วยการสร้างนวัตกรรมในผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า และส่งเสริมให้ลูกค้าเข้าถึงสินค้าได้ใน
ผลิตภัณฑ์ การตลาด ลูกค้า
บริษัทน�ำผลิตภัณฑ์จากฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ที่ได้ผ่านการแปรรูปขั้น ทุกโอกาสโดยการบริหารช่องทางการขาย ด้านผลิตภัณฑ์สัตว์น�้ำ
พื้นฐานไปเพิ่มมูลค่าเป็นสินค้าอาหารปรุงสุก อาหารกึ่งส�ำเร็จรูป โดยเฉพาะกุ้งแปรรูป บริษัทยังขาดแคลนวัตถุดิบหลักซึ่งคือกุ้งขาว
และผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทาน จากนั้นจึงน�ำไปแช่เย็น ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตโดยรวมยังอย่ในระดับสูงซึ่งมีผลกระทบต่อ
แช่แข็ง และจ�ำหน่ายภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า ของบริษัท และ ธุรกิจการแปรรูปกุง้ เพือ่ การส่งออก บริษทั จึงด�ำเนินกลยุทธ์ดา้ นการ
ตราสินค้า โดยท�ำความเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและกระบวนการท�ำงานเพื่อให้ต้นทุน
ผู้บริโภค ที่มีแนวโน้มต้องการความสะดวกสบาย ใส่ใจสุขภาพ ใน แข่งขันได้ในอุตสาหกรรม
ทุกกลุ่มอายุ อาทิ แม่บ้าน คนท�ำงาน วัยรุ่น ช่องทางการจ�ำหน่าย
ของบริษัท ได้แก่ ค้าปลีกแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) ค้าปลีก วัตถุดิบ และกระบวนการผลิต
แบบใหม่ (Modern Trade) เช่น ร้านสะดวกซื้อ ซุปเปอร์มาร์เก็ต วัตถุดิบที่ส�ำคัญของธุรกิจอาหารส่วนใหญ่มาจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์
และซุปเปอร์เซ็นเตอร์ และการบริการอาหาร (Food Service) เช่น ของบริษัทที่ได้ผ่านการแปรรูปขั้นพื้นฐานไปเพิ่มมูลค่าเป็นสินค้า
ร้านอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ด (Fast Food) เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมี อาหารปรุงสุก อาหารกึ่งส�ำเร็จรูป และผลิตภัณฑ์อาหารพร้อม
ร้านค้าปลีกของบริษัทเอง (Retail and Food Outlets) ผู้ค้าส่งและ รับประทานตามความต้องการของลูกค้า โรงงานแปรรูปของบริษัท
ผูค้ า้ ปลีกอืน่ ๆ อีกด้วย ส่วนการส่งออกสูต่ ลาดต่างประเทศ บริษทั มี กระจายอยู่หลายจังหวัดในประเทศไทย เช่น กรุงเทพมหานคร
สาขาและตัวแทนจ�ำหน่ายในประเทศต่างๆ รวม 18 ประเทศ รวมทัง้ สมุทรสาคร สระบุรี นครนายก นครราชสีมา ฉะเชิงเทรา ระยอง
จ�ำหน่ายผ่านผู้น�ำเข้าในต่างประเทศ ซึ่งในปัจจุบันบริษัทส่งออก และสงขลา เป็นต้น
สินค้าไปประมาณ 40 ประเทศใน 5 ทวีป โดยประเทศที่น�ำเข้าหลัก
ได้แก่ สหภาพยุโรป อังกฤษ ญี่ปุ่น อเมริกา และประเทศอื่นๆ ใน บริษัทให้ความส�ำคัญอย่างยิ่งในเรื่อง “คุณภาพและความปลอดภัย
เอเชีย ในปี 2557 รายได้จากธุรกิจอาหารของกิจการประเทศไทย ของอาหาร” บริษัทจึงมุ่งมั่นด�ำเนินการปรับปรุงกระบวนการผลิต
คิดเป็นสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 10 ของรายได้จากการขายรวม
ให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยการน�ำระบบการ
บริหารระดับสากลมาประยุกต์ใช้ ได้แก่ ระบบบริหารคุณภาพ (ISO
บริษัทมีทีมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารโดยเฉพาะที่มุ่งมั่นใน 9001) หลักเกณฑ์การปฏิบตั ทิ ดี่ ใี นการผลิต (Good Manufacturing
การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อาหารที่ตอบสนองความต้องการและ Practices - GMP) ระบบการวิเคราะห์จุดวิกฤติที่ต้องควบคุมเพื่อ
วิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค และบริษัทให้ความส�ำคัญใน ความปลอดภัยอาหาร (Hazard Analysis and Critical Control
การผลิตสินค้าอาหารให้มคี ณุ ภาพในด้านคุณค่า รสชาติ และความ Point - HACCP) นอกจากนี้ บริษทั มีการประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐาน
ปลอดภัย ผลิตภัณฑ์อาหารปรุงสุกทีจ่ �ำหน่ายในประเทศและส่งออก ที่ ตรงตามความต้ อ งการของลู กค้ า เฉพาะกลุ ่ ม เช่ น Global
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เติมชีวิตที่ดี

G.A.P., Global Standard for Food Safety : BRC, International โดยมีมมุ มอง 4 มิติ ทัง้ คุณภาพและความปลอดภัยอาหาร เศรษฐกิจ
Featured Standards : IFS Food และ Best Aquaculture Practices สิ่งแวดล้อม และสังคม โดยใช้หลักการประเมินวัฏจักรชีวิตของ
ผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle Assessment) ตามมาตรฐาน
Standards : BAP เป็นต้น
สากล ISO 14040 และ ISO 14044 เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการเป็น
บริษทั มีการประยุกต์ใช้มาตรฐานสากลเกีย่ วกับการจัดการอาชีวอนามัย ผู้น�ำการผลิตอย่างยั่งยืนที่เป็นส่วนส�ำคัญของการท�ำธุรกิจแบบ
และความปลอดภัยในการท�ำงาน Occupational Safety & Health Green Economic
Administration Management System : OSHAS และมาตรฐาน
CPF Safety Health and Environment Management System : ผลจากการท�ำโครงการผลิตภัณฑ์ซีพีเอฟที่ยั่งยืนที่ผ่านมาพบว่า
CPF SHE MS ในกระบวนการผลิตของบริษัท เพื่อดูแลสุขภาพและ ผลการด�ำเนินงานตลอดห่วงโซ่การผลิตของบริษัท ที่ได้เปรียบ
ความปลอดภัยของพนักงาน นอกจากนี้ บริษัทมีการประยุกต์ใช้ เทียบผลงาน 3 ปี ด้วยการใช้วิธีวิเคราะห์ที่เรียกว่าการวิเคราะห์
มาตรฐานสากลในการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) เพื่อให้การ เชิงเศรษฐนิเวศ (Eco-Efficiency Analysis) แสดงให้เห็นคุณค่า
จัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องตามกฎหมาย
ของผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ 1 กิโลกรัม ที่สามารถลดผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมและสังคมได้เฉลี่ยร้อยละ 7 โดยลดผลกระทบด้าน
โครงการผลิตภัณฑ์ซีพีเอฟที่ยั่งยืน (CPF Product Sustainability) สิง่ แวดล้อม ได้แก่ พลังงาน การใช้ทรัพยากร การปลดปล่อยมลพิษ
บริษัทได้จัดท�ำโครงการผลิตภัณฑ์ซีพีเอฟที่ยั่งยืน เพื่อสร้างการ และการใช้ที่ดิน รวมทั้งลดผลกระทบด้านสังคม ได่แก่ ศักยภาพ
ริเริ่มให้เกิดกระบวนการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความ ในการก่อให้เกิดความเป็นพิษ อุบัติเหตุและความเจ็บป่วยจากการ
ยั่งยืนตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle) และ ท�ำงาน
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Sustainable Supply Chain) ในระดับสากล
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการบรรลุพันธกิจการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์และ การบริหารจัดการด้านก๊าซเรือนกระจก
การบริการทีม่ คี ณุ ภาพ ปลอดภัยต่อผูบ้ ริโภค ตรวจสอบย้อนกลับได้ การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเป็นปัญหาเชิงซ้อน ที่ไม่เพียงส่งผล
และมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
ต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ยังมีผล
ต่อโลก ทั้งในเรื่องความยากจน การพัฒนาทางเศรษฐกิจ และ
การเติบโตของประชากรโลก
ห่วงโซ่การผลิตสีเขียว (Green Value Chain)
ด้วยความตระหนักในความท้าทายด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงความมุ่งมั่นสู่การเป็นผู้ผลิตอาหารชั้นน�ำ บริษัทได้จัดท�ำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ปี 2551
ระดับ โลก บริ ษัทจึ งได้ค้นคว้า พัฒ นากระบวนการผลิตให้มี จนถึงปัจจุบัน และได้เริ่มจัดท�ำโครงการคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร
ประสิทธิภาพ ลดการใช้ทรัพยากร และลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม ขึ้นในปี 2556 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกและ
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นส่วนส�ำคัญที่ส่งเสริมให้บริษัท
ภายใต้แผนการด�ำเนินงาน 3 ปี ตั้งแต่ปี 2554-2557 ส�ำหรับ สามารถปรับตัวทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่มีผลกระทบ
“โครงการผลิตภัณฑ์ซีพีเอฟที่ยั่งยืน” ที่พัฒนาทั้งด้าน Green จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยในปี 2557 มีผลงานและ
Product, Green Logistics และ Green Value Chain โดยผนวก รางวัลที่โดดเด่นระดับภูมิภาค ได้แก่
รวมกับการบริหารห่วงโซ่อปุ ทานตัง้ แต่ตน้ น�ำ้ ถึงปลายน�ำ้ ทัง้ การผลิต • รางวัล “Best Year on Year Score Change for Hong Kong
อาหารสัตว์ การเลีย้ งสัตว์ การแปรรูปเนือ้ สัตว์ การผลิตอาหารแปรรูป
and South East Asia” ซึ่งเป็นรางวัลระดับภูมิภาคเอเชียตะวัน
และการส่งมอบสินค้าไปถึงผู้บริโภค โดยซีพีเอฟได้รับการรับรอง
ออกเฉียงใต้และฮ่องกง ที่แสดงว่าซีพีเอฟมีการพัฒนาการด้าน
มาตรฐาน ProSustain จาก DNV-GL ซึ่งเป็นองค์กรที่ให้การรับรอง
ก๊าซเรือนกระจกยอดเยี่ยม จากองค์กร Carbon Disclosure
Project (CDP)
ผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนระดับโลก ส�ำหรับกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์
ไก่สด CP ส�ำหรับขายในประเทศไทย และไก่ปรุงสุก ส�ำหรับตลาด • การขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์จ�ำนวน 145 ผลิตภัณฑ์
ยุโรป ในปี 2556
จากองค์กรบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
• บริษัทเป็นผู้ประกอบการไทยรายแรก ที่ได้รับฉลากคาร์บอน
การทีบ่ ริษทั เป็นผูผ้ ลิตไก่รายแรกของโลก และผูผ้ ลิตอาหารรายแรก
ฟุตพริน้ ท์ของผลิตภัณฑ์ของสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งเป็นโครงการ
ของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานดังกล่าว
แลกเปลี่ยนระหว่างสถาบันอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อมเกาหลี
สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพในการออกแบบ พัฒนา และการควบคุม
(Korea EnvironmentIndustry and Technology Institute;
การผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทานตามแนวทางการจัดการอย่างยั่งยืน
KEITI) กับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การ
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มหาชน) ประเทศไทย เพื่อพัฒนาศักยภาพและการยอมรับของ
ทั้งสองประเทศ เป็นโอกาสในการขยายตลาดของผลิตภัณฑ์
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในต่างประเทศ
• โครงการ Carbon Neutral Man เริ่มด�ำเนินการตั้งแต่ปี 2556
ซึ่งปัจจุบันมีผู้บริหารและพนักงานของบริษัทเข้าร่วมโครงการ
เพื่อมีส่วนร่วมชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรม
ในชี วิ ต ประจ�ำวั น โดยความสมั ค รใจ รวมทั้ ง สิ้ น 293 ตั น
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ซึ่งถือเป็นบุคลากรตัวอย่างที่มี
จิตส�ำนึกต่อการสร้างสังคมคาร์บอนต�่ำ
• บริษทั มีแผนการจัดท�ำฉลากคาร์บอนฟุตพริน้ ท์และวัดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกขององค์กรอย่างต่อเนื่องให้แล้วเสร็จใน 3 ปี
(ปี 2557-2559)

เป็นการบริหารจัดการจุดขายห้าดาวในรูปแบบ
แฟรนไชส์ โดยมีผลิตภัณฑ์ภายใต้จุดขายห้าดาวทั้งหมด
6 ประเภท ได้แก่ จุดขายไก่ยา่ ง จุดขายไก่ทอด จุดขายข้าวมันไก่
จุดขายบะหมี่เกี๊ยวกุ้ง จุดขายเรดดี้มีล และจุดขายไส้กรอก
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีจุดขายห้าดาว
ในประเทศไทยรวมทั้งสิ้น 5,220 จุด นอกจากนี้ บริษัทยังได้
ขยายธุรกิจห้าดาวไปยังประเทศเวียดนาม อินเดีย และลาว
จ�ำนวน 569 จุด 213 จุด และ 24 จุด ตามล�ำดับ
ร้านอาหารเชสเตอร์ เป็นธุรกิจร้านอาหารจานด่วน ด�ำเนินการ
โดยบริษัท และในรูปแบบแฟรนไชส์ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557 มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 201 ร้าน โดยเป็นร้านที่บริษัทด�ำเนินการ
เอง 80 ร้าน และด�ำเนินการในรูปแบบแฟรนไชส์ 121 ร้าน
ร้านอาหารซีพี คิทเช่น เป็นร้านอาหารบริการด่วน (Fast Serve)
ภายใต้แนวคิดอาหารสดใหม่ อิ่มอร่อย ราคายุติธรรม (Fresh,
Full and Fair) โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซีพี คิทเช่น
มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 9 ร้าน
ร้านค้าปลีกซีพี เฟรชมาร์ท เป็นร้านค้าปลีกทีจ่ �ำหน่ายผลิตภัณฑ์
อาหารสด อาหารปรุงสุกพร้อมรับประทาน ภายใต้มาตรฐาน
สินค้าของแบรนด์ซพี ี และแบรนด์ซพี ี เฟรชมาร์ท มีลกั ษณะการ
ด�ำเนินการเป็นศูนย์รวมสินค้าอาหารที่สด สะอาด ปลอดภัย
และมีคุณภาพที่ดี ซึ่งมีการด�ำเนินการใน 2 ลักษณะ คือ เป็น
ร้านค้าปลีก และตู้เย็นชุมชน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
บริษัทมีร้านซีพี เฟรชมาร์ทในประเทศไทยทั้งหมด 610 ร้าน
ซึ่งแบ่งเป็นเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 244 ร้าน และต่าง
จังหวัด 366 ร้าน และมีตเู้ ย็นชุมชนรวมทัง้ สิน้ 9,000 จุด โดยใน
ปลายปี 2557 ซีพี เฟรชมาร์ท ได้เปิดตัวคอนเซ็ปต์ร้านรูปแบบ
ใหม่ หรือที่เรียกว่า Modern Home Meal Solution ที่มีความ
ทันสมัยตอบสนองวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ที่ชอบปรุงอาหาร
มื้อง่ายๆ โดยมีสินค้าหลากหลายให้เลือกทั้งผักและผลไม้
เครื่องปรุงรส อาหารพร้อมปรุง และอาหารพร้อมรับประทาน
จ�ำนวน 2 ร้าน
ร้านค้าปลีกซีพี เฟรชมาร์ท พลัส เป็นธุรกิจค้าปลีกรูปแบบ
ใหม่ที่เรียกว่า“ซูเปอร์คอนวีเนียนสโตร์” โดยจัดจ�ำหน่ายสินค้า
อุปโภคและบริโภค ทั้งที่เป็นสินค้าของบริษัทและคู่ค้ารายอื่น
อีกทั้งมีพื้นที่จ�ำหน่ายอาหารส�ำหรับนั่งรับประทานภายในร้าน
ทีเ่ สนอความสะดวกสบายรูปแบบใหม่แก่ผบู้ ริโภค โดย ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557 เปิดให้บริการทั้งสิ้น 2 ร้าน
ศูนย์อาหารซีพี ฟู้ดเวิลด์ เป็นศูนย์อาหารที่มีความหลากหลาย
ของร้านอาหารทัง้ ทีเ่ ป็นร้านอาหารของกลุม่ บริษทั เอง และร้านอาหาร
จากภายนอก โดยมีแผนจะขยายในย่านธุรกิจการค้าอาคาร
ส�ำนักงาน โรงพยาบาล และสถานศึกษา ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557 ซีพี ฟู้ดเวิลด์ เปิดให้บริการทั้งสิ้น 4 ศูนย์

1. ธุรกิจห้าดาว

2.

3.

โครงการฟุตพริน้ ท์นำ�้ ผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร (Water Footprint)
ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ก�ำลังส่งผลระทบต่อ
วัฎจักรของน�้ำ (Water Cycle) ท�ำให้เกิดความแห้งแล้งในบาง
พืน้ ที่ อันจะน�ำไปสูป่ ญั หาการขาดแคลนน�ำ้ และความไม่มนั่ คงทางนำ�้
(Water Scarcity) ในอนาคต

4.

บริษทั ในฐานะผูน้ �ำทางด้านเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารตระหนัก
ถึงความส�ำคัญเกีย่ วกับการใช้ทรัพยากรน�ำ้ อย่างมีประสิทธิภาพเพือ่
การด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน จึงได้เข้าร่วมโครงการน�ำร่องฟุตพริน้ ท์
น�้ำผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร (Water Footprint) ในปี 2556 ที่
สนันสนุนโดยส�ำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
(มกอช.) เพื่อเป็นต้นแบบในการส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรน�้ำ
อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อป้องกันการขาดแคลนน�้ำในอนาคต
โดยมีผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการ 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ Roasted
Chicken Strip เกี๊ยวกุ้งซีพี และไข่สดซีพี และในปี 2557 บริษัท
ได้มีการขยายผลโครงการไปยังผลิตภัณฑ์กุ้งของโรงงานแปรรูป
สัตว์น�้ำระโนด
ธุรกิจค้าปลีกและร้านอาหาร (Retail and Food Outlets)

5.

เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่
ผู้บริโภค บริษัทได้มีการลงทุนขยายช่องทางจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์
ของบริษัท โดยผลิตภัณฑ์หลักที่จัดจ�ำหน่าย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์
อาหารปรุงส�ำเร็จพร้อมเสิร์ฟ ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทาน
ในรูปสินค้าแช่เย็นและแช่แข็งภายใต้ตราสินค้า และผลิตภัณฑ์
เนื้อสัตว์ที่ผ่านการตัดแต่งชิ้นส่วนหรือปรุงแต่งตามที่ตลาดต้องการ
ซึ่งจ�ำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แช่เย็นแช่แข็ง จุดจ�ำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทสามารถแบ่งออกเป็น 6 ประเภท ดังนี้

6.
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กิจการต่างประเทศ

3.2 ธุรกิจสัตว์น�้ำครบวงจร ประกอบด้วย (1) ธุรกิจผลิตและ
จ�ำหน่ายอาหารสัตว์ มีผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ อาหารกุ้ง และ
อาหารปลา (2) ธุรกิจการเลี้ยงสัตว์ ซึ่งรวมถึงการแปรรูป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซีพีเอฟได้มีการด�ำเนินธุรกิจผ่านบริษัท
ขั้นพื้นฐาน มีประเภทสัตว์หลัก ได้แก่ กุ้งและปลา และ
ย่อยในต่างประเทศ ดังนี้
(3) ธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายอาหาร เพือ่ จ�ำหน่ายในประเทศและ
ส่งออกไปยังประเทศในแถบยุโรป และเอเชีย
1. ประเทศไต้หวัน - ธุรกิจสัตว์บกครบวงจร ด�ำเนินการโดย
Charoen Pokphand Enterprise (Taiwan) Co., Ltd. ซึ่งเป็น
บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไต้หวันภายใต้ 4. ประเทศตุรกี - ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร
ชื่อย่อ “1215” (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.cptwn.com.tw) ด�ำเนินการโดย C.P. Standart Gida Sanayi ve Ticaret A.S. (CPS)
ประกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์ มีผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ ประกอบด้วย (1) ธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์ มีผลิตภัณฑ์หลัก
อาหารสุกร และอาหารไก่ ธุรกิจการเลีย้ งสัตว์ ซึง่ รวมถึงการแปรรูป คือ อาหารวัว และอาหารไก่ (2) ธุรกิจการเลี้ยงสัตว์ ซึ่งรวมถึง
เนือ้ สัตว์ขนั้ พืน้ ฐาน มีประเภทสัตว์หลัก ได้แก่ ไก่เนือ้ และสุกร และ การแปรรูปเนือ้ สัตว์ขนั้ พืน้ ฐาน มีประเภทสัตว์หลัก ได้แก่ ไก่เนือ้ และ
ไก่ไข่ (3) ธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายอาหาร เพื่อจ�ำหน่ายในประเทศ
ธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายอาหาร เพื่อจ�ำหน่ายในประเทศ
และส่งออกไปยังประเทศในแถบตะวันออกกลาง และ (4) ธุรกิจ
ร้านค้าปลีก CP Shop ซึ่งเป็นธุรกิจจัดจ�ำหน่ายสินค้าของบริษัท
2. ประเทศจีน - ธุรกิจสัตว์บกและสัตว์น�้ำ
และสินค้าอุปโภคบริโภค
2.1 ธุรกิจสัตว์บก ด�ำเนินการโดย C.P. Pokphand Co., Ltd.
ซึ่งเป็นบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 5. ประเทศฟิลิปปินส์ - ธุรกิจสัตว์บกและสัตว์น�้ำ ด�ำเนินการโดย
ฮ่องกง ภายใต้ชื่อย่อ “00043” (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Charoen Pokphand Foods Philippines Corporation ประกอบ
www.cpp.hk) ประกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์ ธุรกิจดังนี้
มีผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ อาหารสุกร และอาหารไก่ ธุรกิจผลิต
และจ�ำหน่ายอาหารแปรรูป อาหารส�ำเร็จรูปจากเนื้อสัตว์ และ 5.1 ธุรกิจสัตว์บก ประกอบด้วย (1) ธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายอาหาร
สัตว์ มีผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ อาหารไก่ และอาหารสุกร
อาหารพร้อมรับประทาน เพื่อจ�ำหน่ายในประเทศ
และ (2) ธุรกิจการเลี้ยงสัตว์ มีประเภทสัตว์หลัก ได้แก่ สุกร
2.2 ธุรกิจสัตว์น�้ำ ด�ำเนินการโดย (1) C.P. Pokphand Co., Ltd.
และไก่เนื้อ
และ (2) C.P. Aquaculture (Beihai) Co., Ltd. ประกอบธุรกิจ
ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์ มีผลิตภัณฑ์หลัก คือ อาหารกุ้ง 5.2 ธุรกิจสัตว์น�้ำ ประกอบด้วย (1) ธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายอาหาร
สัตว์ มีผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ อาหารกุ้ง และอาหารปลา และ
และอาหารปลา (3) C.P. Aquaculture (Hainan) Co., Ltd.
(2) ธุรกิจการเลีย้ งสัตว์ มีประเภทสัตว์หลัก ได้แก่ กุง้ และปลา
ประกอบธุรกิจฟาร์มเลีย้ งสัตว์นำ�้ เพือ่ จ�ำหน่ายในประเทศ มีประเภท
สัตว์หลัก คือ กุง้ และปลา (4) C.P. Aquaculture (Dongfang)
6. ประเทศมาเลเซีย - ธุรกิจสัตว์บกและสัตว์น�้ำ
Co., Ltd. ประกอบธุรกิจเพาะฟักลูกกุ้ง
3. ประเทศเวียดนาม - ธุรกิจสัตว์บกและสัตว์น�้ำครบวงจร ด�ำเนิน 6.1 ธุรกิจสัตว์บก ด�ำเนินการโดย (1) Chau Yang Farming Sdn. Bhd.
ประกอบธุรกิจฟาร์มเลีย้ งแม่พนั ธุ์ และสุกรขุน (2) Tip Top Meat
การโดย C.P. Vietnam Corporation ประกอบธุรกิจดังนี้
Sdn. Bhd. ประกอบธุรกิจโรงช�ำแหละสุกร และ (3) AA Meat
Shop Sdn. Bhd. ประกอบธุรกิจร้านค้าปลีกผลิตภัณฑ์แปรรูปจาก
3.1 ธุรกิจสัตว์บกครบวงจร ประกอบด้วย (1) ธุรกิจผลิตและจ�ำหน่าย
เนื้อสุกร
อาหารสัตว์ มีผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ อาหารสุกร และอาหารไก่
(2) ธุรกิจการเลีย้ งสัตว์ ซึง่ รวมถึงการแปรรูปขัน้ พืน้ ฐาน มีประเภท 6.2 ธุรกิจสัตว์นำ�้ ด�ำเนินการโดย (1) Star Feedmills (M) Sdn. Bhd.
ประกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์ มีผลิตภัณฑ์หลัก
สัตว์หลัก ได้แก่ สุกร ไก่เนื้อ และไก่ไข่ และ (3) ธุรกิจผลิต
ได้แก่ อาหารกุ้ง และอาหารปลา และ (2) Asia Aquaculture
และจ�ำหน่ายอาหาร เพื่อจ�ำหน่ายในประเทศ และ (4) ธุรกิจ
(M) Sdn. Bhd. ประกอบธุรกิจการเพาะเลี้ยงกุ้ง และแปรรูปกุ้ง
ร้านอาหาร คือ ธุรกิจห้าดาว ซึ่งเป็นธุรกิจจุดขายอาหารในรูป
เพื่อจ�ำหน่ายในประเทศและส่งออก
แบบแฟรนไชส์
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7. ประเทศรัสเซีย - ธุรกิจสัตว์บก ด�ำเนินการโดย (1) Charoen
Pokphand Foods (Overseas), LLC. ประกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่าย
อาหารสัตว์ มีผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ อาหารสุกร และอาหารวัว
และธุรกิจการเลี้ยงสุกร (2) CPF AGRO LLC. ประกอบธุรกิจการ
เลี้ยงสุกร และ (3) Russia Baltic Pork Invest ASA (RBPI) ประกอบ
ธุรกิจการเลี้ยงสุกรผ่านบริษัทย่อย

10. ประเทศอังกฤษ - ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจผลิต
สินค้าอาหารแช่เย็น ด�ำเนินการโดย CP Foods (UK) Limited
โดยมีการประกอบธุรกิจหลักคือการน�ำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารส�ำเร็จรูป
พร้อมรับประทานและอาหารแช่แข็งเข้าไปจ�ำหน่ายในสหภาพยุโรป
และน�ำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารมาแปรสภาพจากแช่แข็งเป็นแช่เย็น
เพื่อจ�ำหน่ายในสหภาพยุโรป ภายใต้ตราสินค้า ซีพี Authentic
Asia และ Taste Inc.

8. ประเทศลาว - ธุรกิจสัตว์บกครบวงจร ด�ำเนินการโดย C.P.
Laos Co., Ltd. ประกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
มีผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ อาหารไก่ และอาหารสุกร ธุรกิจการเลีย้ งสัตว์
ซึ่งรวมถึงการแปรรูปเนื้อสัตว์ขั้นพื้นฐาน มีประเภทสัตว์หลัก ได้แก่
สุกร ไก่เนื้อ และไก่ไข่ ธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายอาหาร เพื่อจ�ำหน่าย
ในประเทศ และธุรกิจร้านอาหาร คือ ธุรกิจห้าดาว ซึง่ เป็นธุรกิจจุดขาย
อาหารในรูปแบบแฟรนไชส์

11. ประเทศเบลเยีย่ ม - ธุรกิจผลิตอาหารพร้อมรับประทาน ด�ำเนินการ
โดย Tops Foods NV ประกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายอาหาร
พร้อมรับประทานทั้งแบบแช่เย็น (Chilled) และแบบไม่ต้องแช่เย็น
(Ambient) ด้วยเทคโนโลยีการผลิตระบบไมโครเวฟ (Microwave
System) เพื่อจ�ำหน่ายในสหภาพยุโรป

12. ประเทศแทนซาเนีย - ธุรกิจสัตว์บก ด�ำเนินการโดย CPF
9. ประเทศอินเดีย - ธุรกิจสัตว์บกและสัตว์น�้ำ ด�ำเนินการโดย Tanzania Limited ประกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
CPF (INDIA) Private Limited ประกอบธุรกิจดังนี้
มีผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ อาหารไก่ และธุรกิจฟาร์มแม่พันธุ์ไก่เนื้อ
และไก่ไข่ ผลิตและจ�ำหน่ายลูกไก่เนื้อ และลูกไก่ไข่
9.1 ธุรกิจสัตว์บก ประกอบด้วย (1) ธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายอาหาร
สัตว์ มีผลิตภัณฑ์หลัก คือ อาหารไก่ (2) ธุรกิจการเลี้ยงไก่เนื้อ
(3) ธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายอาหาร เพื่อจ�ำหน่ายในประเทศ
และ (4) ธุรกิจร้านอาหาร คือ ธุรกิจห้าดาว ซึ่งเป็นธุรกิจจุด
ขายอาหารในรูปแบบแฟรนไชส์
9.2 ธุรกิจสัตว์น�้ำ ประกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
มีผลิตภัณฑ์หลัก คือ อาหารกุ้ง
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การวิเคราะห์และคำ�อธิบายของฝ่ายจัดการ
สรุปข้อมูลตามงบการเงินรวมและอัตราส่วนทางการเงินที่สำ�คัญ
(1) งบแสดงฐานะการเงินรวมของซีพีเอฟและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555
ล้านบาท

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์ชีวภาพ - ส่วนที่หมุนเวียน
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ชีวภาพ - ส่วนที่ไม่หมุนเวียน
ค่าความนิยม
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

12,258
23,279
48,334
19,300
6,030
109,201
38,031
1,484
90,812
5,200
54,792
11,024
201,343

สินทรัพย์รวม

310,544

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ตั๋วแลกเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินระยะยาว
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

47,660
4,951
20,620
9,306
12,681
95,218
84,066
10,479
94,545

2556

ร้อยละ

ล้านบาท

4 19,457
- 3,143
7 24,241
16 48,469
6 22,425
2 6,509
35 124,244
12 49,598
- 1,930
29 110,931
2 5,180
18 59,293
4 13,827
65 240,759
100

365,003

2557

ร้อยละ

ล้านบาท

5 33,552
1 5,769
7 24,953
13 49,036
6 24,378
2 8,566
34 146,254
14 62,012
1 1,169
30 124,461
1 5,595
16 60,699
4 16,575
66 270,510
100

ร้อยละ

8
1
6
12
6
2
35
15
30
1
15
4
65

416,764

100

15 61,861
2 3,478
7 21,888
3 11,517
4 16,257
31 115,001
27 109,176
3 11,253
30 120,429

17 63,686
1 1,989
6 25,632
3 13,433
5 18,545
32 123,285
30 116,425
3 13,088
33 129,513

15
1
6
3
5
30
28
3
31

หนี้สินรวม

189,763

61

235,430

65

252,798

61

ส่วนของผู้ถือหุ้น

120,781

39

129,573

35

163,966

39

20

(2) งบก�ำไรขาดทุนรวมของซีพีเอฟและบริษัทย่อย ส�ำหรับแต่ละปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557
ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

รายได้จากการขาย
กำ�ไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
กำ�ไรจากการขายเงินลงทุน
รายได้อื่น
รวมรายได้
ต้นทุนขาย
กำ�ไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
อื่นๆ
รวมค่าใช้จ่าย
ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
กำ�ไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กำ�ไรสำ�หรับปี
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม

357,175
8,673
6,009
2,996
374,853
315,838
(229)
33,260
6,377
52
355,298
4,139
23,694
2,675
21,019
(2,229)

95
2
2
1
100
84
9
2
95
1
6
1
5
-

389,251
8,219
2,107
399,577
350,394
(524)
36,963
7,937
219
394,989
4,947
9,535
133
9,402
(2,337)

97
2
1
100
88
9
2
99
1
2
2
-

426,039
4,662
2,801
433,502
368,760
(338)
42,837
8,880
353
420,492
4,869
17,879
3,650
14,229
(3,667)

98
1
1
100
85
10
2
97
1
4
1
3
(1)

กำ�ไรสำ�หรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

18,790

5

7,065

2

10,562

2

(3) งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของซีพเี อฟและบริษท
ั ย่อยส�ำหรับปี สิน
้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557
(หน่วย : ล้านบาท)

ปี 2555

กำ�ไรสำ�หรับปี
กำ�ไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น-สุทธิภาษีเงินได้
กำ�ไรเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม

21,019
5,339
26,358
(2,439)

9,402
5,293
14,695
(3,596)

14,229
(1,258)
12,971
(4,102)

กำ�ไรเบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

23,919

11,099

8,869

21

ปี 2556

ปี 2557

เติมชีวิตที่ดี

(4) งบกระแสเงินสดรวมของซีพีเอฟและบริษัทย่อย ส�ำหรับแต่ละปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557
(หน่วย : ล้านบาท)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของยอดคงเหลือ
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

529
(59,494)
46,449
(12,516)
23,993

9,452
(24,222)
17,792
3,022
12,250

23,185
(33,163)
23,533
13,555
17,180

773

1,908

1,189

12,250

17,180

31,924

(5) อัตราส่วนทางการเงินที่ส�ำคัญส�ำหรับงบการเงินรวมของซีพีเอฟและบริษัทย่อย
ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

อัตราส่วนสภาพคล่อง

อัตราส่วนสภาพคล่อง1 (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว2 (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด3 (เท่า)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า4 (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย5 (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ6 (เท่า)
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย7 (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้8 (เท่า)
ระยะเวลาชำ�ระหนี้9 (วัน)
Cash Cycle10 (วัน)

1.15
0.37
0.01
17.93
20
33.14
11
19.52
18
13

1.08
0.41
0.09
16.00
23
28.86
12
16.49
22
13

1.19
0.52
0.19
16.92
21
27.55
13
15.52
23
11

11.57
8.42
4.96
20.00

9.98
4.49
1.74
5.64

13.44
6.28
2.41
7.20

35.43
1.61

14.53
1.20

16.59
1.12

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำ�ไร

อัตรากำ�ไรขั้นต้น11 (%)
อัตรากำ�ไรจากการดำ�เนินงาน12 (%)
อัตรากำ�ไรสุทธิ13 (%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น14 (%)
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำ�เนินงาน

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร15 (%)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์16 (เท่า)

22

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น17 (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถชำ�ระดอกเบี้ย18 (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถชำ�ระภาระผูกพัน19 (เท่า)
อัตราการจ่ายเงินปันผล20 (%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1.57
0.08
0.01
105.79

1.82
1.25
0.14
56.32

1.54
2.89
0.32
64.99

อัตราส่วนสภาพคล่อง = สินทรัพย์หมุนเวียนรวม/หนี้สินหมุนเวียนรวม
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว = (เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด+เงินลงทุนชั่วคราว+ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นสุทธิ)/หนี้สินหมุนเวียนรวม
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด = เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�ำเนินงาน/หนี้สินหมุนเวียนเฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า = รายได้จากการขายสุทธิ/ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเฉลี่ย
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย = ลูกหนี้การค้าเฉลี่ย/รายได้รวม*360
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ = ต้นทุนสินค้า/สินค้าส�ำเร็จรูปเฉลี่ย
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย = 360/อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ = ต้นทุนสินค้า/เจ้าหนี้การค้าเฉลี่ย
ระยะเวลาช�ำระหนี้ = 360/อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้
Cash Cycle = ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย+ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย-ระยะเวลาช�ำระหนี้
อัตราก�ำไรขั้นต้น = ก�ำไรขั้นต้น/รายได้จากการขายสุทธิ
อัตราก�ำไรจากการด�ำเนินงาน = ก�ำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้/รายได้รวมจากการขายสุทธิ
อัตราก�ำไรสุทธิ = ก�ำไรสุทธิ/รายได้รวม
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น = ก�ำไรสุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร = (ก�ำไรสุทธิ+ค่าเสื่อมราคา)/สินทรัพย์ถาวรสุทธิเฉลี่ย
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ = รายได้รวม/สินทรัพย์รวมเฉลี่ย
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = หนี้สินรวม/ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
อัตราส่วนความสามารถช�ำระดอกเบี้ย = เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�ำเนินงาน/ดอกเบี้ยจ่าย
อัตราส่วนความสามารถช�ำระภาระผูกพัน = เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�ำเนินงาน/(การจ่ายช�ำระหนี้สิน+รายจ่ายลงทุน+ซื้อสินทรัพย์+เงินปันผลจ่าย)
อัตราการจ่ายเงินปันผล = เงินปันผลจ่าย/ก�ำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
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เติมชีวิตที่ดี

การวิเคราะห์และคำ�อธิบายของฝ่ายจัดการ

(ล้านบาท)

ในการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานต่อไปนี้ เป็นการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลทางการเงินตามงบการเงินรวมของซีพเี อฟ และบริษทั ย่อย
โดยงบการเงินรวมส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ได้รวมบัญชี
ของซีพเี อฟ และบริษทั ย่อย (รวมเรียกว่า “บริษทั ”) ตามทีร่ ะบุไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 1. ข้อมูลทัว่ ไป

สินทรัพย์สุทธิ
หักส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีอำ�นาจควบคุม
ค่าความนิยม

339
(68)
271
145

สิ่งตอบแทนที่โอนให้

416

ในระหว่างปี 2557 มีเหตุการณ์ส�ำคัญที่มีผลกระทบต่อการจัดท�ำ การซื้อหุ้นใน Tops Foods ท�ำให้บริษัทได้รับประโยชน์จากการมี
และน�ำเสนองบการเงินรวมส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เทคโนโลยีในการผลิตอาหารที่ทันสมัยและได้มาตรฐานซึ่งจะเป็น
ดังนี้
การเพิม่ ประสิทธิภาพและเพิม่ ศักยภาพในการด�ำเนินธุรกิจของกลุม่
บริษัท และจะเป็นการขยายฐานการผลิตอาหารพร้อมรับประทาน
การรวมธุรกิจโดยการซื้อหุ้น
ในระหว่าง ปี 2557 บริษัทได้เข้าซื้อหุ้นในบริษัท 3 แห่ง ได้แก่ ไปยังทวีปยุโรป
(1) Tops Foods NV (Tops Foods) (2) Hefei Chia Tai Co., Ltd. (2) การซื้อหุ้นใน Hefei Chia Tai Co.;Ltd. (HCT) และ Kaifeng
(HCT) และ (3) Kaifeng Chia Tai Co., Ltd. (Kaifeng) บริษทั ได้มาซึง่ Chai Tai Co., Ltd. (Kaifeng)
อ�ำนาจควบคุมในบริษทั ทัง้ 3 แห่ง ณ วันทีซ่ อื้ เท่ากับร้อยละ 80.02
(ล้านบาท)
ร้อยละ 74.62 และร้อยละ 74.18 ตามล�ำดับ ซึง่ มีผลท�ำให้บริษทั
HCT Kaifeng
ทัง้ สามแห่งดังกล่าวเป็นบริษทั ย่อยแห่งใหม่ของบริษทั และในการจัดท�ำ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
55
12
งบการเงินรวมส�ำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557ได้รวมงบการเงิน ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
107
21
ของบริษทั ทัง้ 3 แห่งไว้ดว้ ย โดยบริษทั ได้ถอื ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการ สินค้าคงเหลือ
251
142
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) เรือ่ งการรวมธุรกิจ สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
81
106
ในการรับรูร้ ายการดังกล่าว และได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
156
185
การเงินส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ข้อ 5. การรวมธุรกิจ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
658
656
โดยการซือ้ และการจ�ำหน่ายส่วนได้เสียบางส่วนในบริษทั ย่อย
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
89
218
การเข้าซื้อหุ้นในบริษัททั้งสามแห่งดังกล่าวส่งผลให้ ณ วันที่ซื้อ
บริษทั มีสนิ ทรัพย์ทไี่ ด้มาและหนีส้ นิ ทีร่ บั มาตามมูลค่ายุตธิ รรม ดังนี้
(1) การซื้อหุ้นใน Tops Foods NV (Top Foods)
(ล้านบาท)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
เงินกู้ยืม
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

8
58
57
8
618
17
(233)
(53)
(20)
(121)

เงินกู้ยืม
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์สุทธิ
ค่าความนิยม

(79)
(234)
(197)
674
499

(260)
(58)
(196)
(205)
834
781

สิ่งตอบแทนที่โอนให้

1,173

1,615

ทั้งนี้ การซื้อหุ้นใน HCT และ Kaifeng จะช่วยเสริมการเป็นผู้น�ำ
ด้านธุรกิจอาหารสัตว์ของบริษัทในประเทศจีนให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
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การขายเงินลงทุนบางส่วนในบริษัท C.P.Pokphand Co., Ltd.
(CPP) โดยอ�ำนาจการควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง
ในระหว่างไตรมาสที่ 3 ปี 2557 บริษัทได้ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ
ของ CPP จ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 6,017,959,308 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ
25.00 ของหุ้นสามัญทั้งหมดที่ออกจ�ำหน่ายแล้วของ CPP หรือ
ร้อยละ 23.76 ของหุ้นทั้งหมดที่ออกจ�ำหน่ายแล้วของ CPP) ให้แก่
ITOCHU Corporation ซึง่ เป็นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
โตเกียว ที่มูลค่าหุ้นละ 1.10 ดอลล่าร์ฮ่องกง ในราคารวมทั้งสิ้น
6,620 ล้านดอลล่าร์ฮอ่ งกง หรือประมาณ 27,258 ล้านบาท ภายหลัง
การเข้าท�ำรายการดังกล่าว ท�ำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน
CPP คงเหลือร้อยละ 50.43 ของหุ้นทั้งหมดที่ออกจ�ำหน่ายแล้ว
ของ CPP (หรือคิดเป็นร้อยละ 47.83 ของหุ้นสามัญทั้งหมดที่ออก
จ�ำหน่ายแล้วของ CPP) และท�ำให้ส่วนได้เสียของบริษัทใน CPP
ลดลงเป็นจ�ำนวนเงิน 24,309 ล้านบาทและส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจ
ควบคุมเพิ่มขึ้นในจ�ำนวนเดียวกัน และก�ำไรที่เกิดจากรายการนี้
จ�ำนวนเงิน 4,130 ล้านบาท ได้บันทึกไว้ในบัญชี “ส่วนเกินทุนจาก
การเปลีย่ นแปลงส่วนได้ในบริษทั ย่อย” ในงบแสดงฐานะการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

บริษัทได้รับรู้และเปิดเผยรายการดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินส�ำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ข้อ 5. การรวมธุรกิจ
โดยการซื้อหุ้นและการจ�ำหน่ายส่วนได้เสียบางส่วนในบริษัทย่อย
1. ผลการด�ำเนินงาน

(1) ภาพรวมผลการด�ำเนินงานที่ผ่านมา
รายได้จากการขายของบริษทั ส�ำหรับปี 2557 มีจ�ำนวน 426,039 ล้านบาท
(2556 : 389,251 ล้านบาท) เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 9 จากปีก่อน
โดยเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของยอดขายกิจการประเทศไทย
ร้อยละ 7 และยอดขายกิจการต่างประเทศร้อยละ 11 ซึง่ การเพิม่ ขึน้
ดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของยอดขายผลิตผล
จากฟาร์มเลีย้ งสัตว์ของกิจการประเทศไทย และของกิจการต่างประเทศ
ก�ำไรสุทธิของบริษัทส�ำหรับปี 2557 มีจ�ำนวน 10,562 ล้านบาท
หรือเท่ากับ 1.43 บาทต่อหุ้น (2556 : 7,065 ล้านบาท) เพิ่มขึ้นคิด
เป็นร้อยละ 49 โดยเป็นผลมาจากประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์ที่ดีขึ้น
และระดับราคาเฉลี่ยของเนื้อสัตว์ที่สูงขึ้นกว่าปีก่อน ซึ่งส่งผลให้
อัตราก�ำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 10 ในปี 2556 เป็นร้อยละ 13.4
ในปี 2557

(2) ผลการด�ำเนินงานที่ผ่านมาของแต่ละสายธุรกิจ
ปี 2555

1. กิจการประเทศไทย
อาหารสัตว์
ผลิตผลจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์
อาหาร
รวมรายได้จากกิจการประเทศไทย
2. กิจการต่างประเทศ
อาหารสัตว์
ผลิตผลจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์
อาหาร
รวมรายได้จากกิจการต่างประเทศ
ยอดขายสุทธิรวม

ปี 2556

ปี 2557

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

56,815
61,600
41,009
159,424

16
17
12
45

51,243
69,922
43,177
164,342

13
18
11
42

51,850
79,212
44,212
175,274

12
19
10
41

148,321
45,679
3,751
197,751

41
13
1
55

164,348
55,583
4,978
224,909

42
15
1
58

173,448
70,036
7,281
250,765

41
16
2
59

357,175

100

389,251

100

426,039

100
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เติมชีวิตที่ดี

ผลการดำ�เนินงานแยกตามที่ตั้งของกิจการ

3. ฐานะการเงิน

ก. ขายภายในประเทศไทย
รายได้จากการขายภายในประเทศไทยส�ำหรับปี 2557 มีจ�ำนวน
148,288 ล้านบาท (2556 : 134,362 ล้านบาท) เพิม่ ขึน้ คิดเป็นร้อยละ 10
จากปีกอ่ น โดยยอดขายทีเ่ พิม่ ขึน้ ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเพิม่ ขึน้
ของยอดขายผลิตผลจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เนื่องจากระดับราคาเฉลี่ย
ของเนื้อสัตว์ที่สูงขึ้นกว่าปีก่อน

สินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน
ร้อยละ 14 โดยการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการ
เพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และ ที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ และเงินลงทุนในบริษัทร่วม

(1) สินทรัพย์
กิจการประเทศไทย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 สินทรัพย์รวมของบริษัทมีจ�ำนวน
รายได้จากการขายของกิจการประเทศไทยส�ำหรับปี 2557 มีจ�ำนวน 416,764 ล้านบาท ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียน 146,253 ล้านบาท
175,274 ล้านบาท (2556 : 164,342 ล้านบาท) เพิม่ ขึน้ คิดเป็นร้อยละ 7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 124,461 ล้านบาท เงินลงทุนระยะยาว
และอื่นๆ 146,050 ล้านบาท
จากปีก่อน โดยรายละเอียดของรายได้แยกเป็นดังนี้

(2) สภาพคล่อง
ส�ำหรับปี 2557 บริษทั มีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
จ�ำนวน 23,185 ล้านบาท กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
จ�ำนวน 33,164 ล้านบาท และกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมจัดหา
เงินจ�ำนวน 23,533 ล้านบาท ซึ่งแยกเป็นกระแสเงินสดจากการ
ก่อหนี้สุทธิ จ�ำนวน 11,064 ล้านบาท กระแสเงินสดรับจากการ
จ�ำหน่ายส่วนได้เสียในบริษัทย่อยบางส่วน 27,258 ล้านบาท และ
เป็นกระแสเงินสดใช้ไปในการจ่ายดอกเบี้ย เงินปันผล และอื่นๆ
จ�ำนวน 14,789 ล้านบาท โดยที่เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
(สุทธิจากเงินเบิกเกินบัญชี) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจ�ำนวน
เท่ากับ 31,924 ล้านบาท

ข. ส่งออก
รายได้จากการส่งออกส�ำหรับปี 2557 มีจ�ำนวน 26,986 ล้านบาท
(2556 : 29,980 ล้านบาท) ลดลงคิดเป็นร้อยละ 10 จากปีก่อน
โดยยอดขายที่ลดลงส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการลดลงของยอดขาย
ของกลุ่มธุรกิจสัตว์น�้ำ

กิจการต่างประเทศ
รายได้จากการขายของกิจการต่างประเทศส�ำหรับปี 2557 มีจ�ำนวน
250,765 ล้านบาท (2556 : 224,909 ล้านบาท) เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 11 จากปีก่อน โดยยอดขายที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากการ
เพิ่มขึ้นของยอดขายในประเทศเวียดนาม จีน และอินเดีย
อัตราส่วนสภาพคล่องตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
เท่ากับ 1.19 เท่า เพิ่มขึ้นจากปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 1.08 เท่า และ Cash
ส�ำหรับปี 2557 บริษทั มีก�ำไรจากการด�ำเนินงานจ�ำนวน 20,561 ล้านบาท Cycle ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เท่ากับ 11 วัน ลดลงจากปีก่อน
(2556 : 7,464 ล้านบาท) เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 175 จากปีก่อน ซึ่งเท่ากับ 13 วัน เป็นผลมาจากระยะเวลาในการเก็บหนี้ลดลงจาก
อันเนื่องมาจากอัตราก�ำไรขั้นต้นของธุรกิจสัตว์บกที่ดีขึ้น ซึ่งเป็น 23 วัน เหลือ 21 วัน
ผลมาจากประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์ที่ดีและระดับราคาเฉลี่ยของ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้ที่
เนื้อสัตว์ที่สูงขึ้นกว่าปีก่อน
จะถึงก�ำหนดช�ำระในปี 2558 เท่ากับ 13,427 ล้านบาท ปี 2559
2. การเปลี่ยนแปลงของกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
เท่ากับ 10,441 ล้านบาท ปี 2560 เท่ากับ 23,997 ล้านบาท และ
การเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นสุทธิ ปี 2561-2584 เท่ากับ 81,981 ล้านบาท
จากภาษีเงินได้ทเี่ กีย่ วข้องในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับปี 2557
มีจ�ำนวนลดลง 1,258 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากขาดทุน ในส่วนของของหุน้ กูซ้ พี เี อฟชุดทีย่ งั ไม่ถงึ ก�ำหนดไถ่ถอน ซึง่ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557 มีมูลค่าคงเหลือเท่ากับ 63,060 ล้านบาท
จากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อยในต่างประเทศ
แยกแสดงรายละเอียดได้ดังนี้
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มูลค่า
(ล้านบาท)

วันที่ออก

วันครบกำ�หนด
ไถ่ถอน

อายุหุ้นกู้ (ปี)

1. หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครั้งที่ 1/2552 ชุดที่ 3
2. หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครั้งที่ 2/2552
3. หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครั้งที่ 1/2553

3,000
1,000
1,000

25 พ.ย. 2552
22 ธ.ค. 2552
11 ก.พ. 2553

25 พ.ย. 2558
30 พ.ค. 2558
30 พ.ค. 2558

6
5 ปี 5 เดือน 8 วัน
5 ปี 3 เดือน 19 วัน

4. หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครั้งที่ 2/2553 ชุดที่ 2
5. หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 1
6. หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 2
7. หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 3*
8. หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครั้งที่ 2/2554*
9. หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครั้งที่ 1/2555

5,000
3,000
3,000
4,000
6,000
6,060

3 พ.ย. 2553
19 ส.ค. 2554
19 ส.ค. 2554
19 ส.ค. 2554
21 ธ.ค. 2554
15 มี.ค. 2555

3 พ.ย. 2560
19 ส.ค. 2561
19 ส.ค. 2564
19 ส.ค. 2584
21 ธ.ค. 2584
15 มี.ค. 2559

7
7
10
30
30
4

10.หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครั้งที่ 2/2555 ชุดที่ 1

6,000

3 ส.ค. 2555

3 ส.ค. 2562

7

11.หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครั้งที่ 2/2555 ชุดที่ 2
12.หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครั้งที่ 2/2555 ชุดที่ 3
13.หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครั้งที่ 1/2556
14.หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 1
15.หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 2
16.หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 3

4,000
5,000
6,000
2,000
2,500
5,500

3 ส.ค. 2555
3 ส.ค. 2555
9 พ.ค. 2556
2 ส.ค. 2556
2 ส.ค. 2556
2 ส.ค. 2556

3 ส.ค. 2565
3 ส.ค. 2575
9 พ.ค. 2561
2 ส.ค. 2560
2 ส.ค. 2562
2 ส.ค. 2564

10
20
5
4
6
8

อัตราดอกเบี้ยต่อปี
(ร้อยละ)

4.80
4.40
4.20
ปีที่ 1-3 ร้อยละ 3.00
ปีที่ 4-5 ร้อยละ 4.00
ปีที่ 6-7 ร้อยละ 5.00
4.65
4.87
5.42
5.42
4.17
ปีที่ 1-4 ร้อยละ 4.35
ปีที่ 5-7 ร้อยละ 5.00
ปีที่ 1-4 ร้อยละ 4.40
ปีที่ 5-9 ร้อยละ 5.00
ปีที่ 10 ร้อยละ 6.00
5.30
3.93
4.04
4.54
4.90

* เป็นหุ้นกู้ที่ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิขอไถ่ถอนได้ก่อนวันครบกำ�หนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ณ สิ้นปีที่ 15

นอกจากหุ้นกู้ซีพีเอฟแล้ว ในเดือนมกราคม 2557 C.P. Foods
Holdings Limited (CPFH) ซึง่ เป็นบริษทั ย่อยทีซ่ พี เี อฟถือหุน้ ในสัดส่วน
ร้อยละ 100 ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ (Exchangeable
Bonds) มู ล ค่ า รวม 290.4 ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ ครบก�ำหนด
ไถ่ถอนในปี 2562 โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.5 ต่อปี (หุ้นกู้) ซึ่ง
ผูถ้ อื หุน้ กูส้ ามารถแลกเปลีย่ นเป็นหลักทรัพย์ทใี่ ช้แลกเปลีย่ นได้ตาม
สัดส่วนการถือหุ้นกู้โดยมีบริษัทเป็นผู้ให้การสนับสนุน (Sponsor
Undertaking) โดยหลักทรัพย์ที่ใช้แลกเปลี่ยน ณ วันที่ออก
หุ้นกู้ ประกอบด้วยหุ้นสามัญของบริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน)
จ�ำนวน 180 ล้านหุ้น (หุ้น CPALL) ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ CPFH และ
ได้ฝากไว้ในบัญชีรับฝากหลักทรัพย์กับ Merrill Lynch International

(ผูร้ บั ฝากหลักทรัพย์ หรือ Merrill Lynch) ตามรายละเอียดทีก่ �ำหนด
ไว้ในข้อก�ำหนดสิทธิของหุ้นกู้ ภายใต้ข้อก�ำหนดสิทธิของหุ้นกู้
ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิเลือก (1) แลกเปลี่ยนหุ้นกู้เป็นหุ้น CPALL ซึ่งถือโดย
CPFH หรือ (2) ขอไถ่ถอนหุ้นกู้จาก CPFH เมื่อครบ 2 ปีนับแต่วันที่
ออกหุ้นกู้ หรือ (3) ถือหุ้นกู้ไว้จนถึงวันครบก�ำหนดไถ่ถอน โดยกรณี
(2) หรือ (3) ผูถ้ อื หุน้ กูจ้ ะได้รบั ช�ำระเป็นเงินสด ทัง้ นีต้ ามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อก�ำหนดสิทธิของหุ้นกู้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้
ใช้สิทธิแลกเปลี่ยนหุ้นกู้เป็นหุ้น CPALL ทาง CPFH มีสิทธิเลือก
ส่งมอบหุน้ CPALL ให้แก่ผถู้ อื หุน้ กู้ หรือส่งมอบเงินสดในจ�ำนวนเทียบ
เท่ากับราคาตลาดของหุ้น CPALL ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้อย่างใดอย่างหนึ่ง
27
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(3) แหล่งที่มาของเงินทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
เท่ากับ 1.54 เท่า ในขณะทีอ่ ตั ราส่วนหนีส้ นิ สุทธิตอ่ ส่วนของผูถ้ อื หุน้
(Net Debt to Equity Ratio) ที่ค�ำนวณตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้
ในข้อก�ำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ทุกชุด
มูลค่าตามบัญชีของหุ้นกู้ดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ยังมิได้ไถ่ถอน เป็นดังนี้
มีจ�ำนวนเงิน 292 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 9,599 ล้านบาท
โดยอัตราส่วนการแลกเปลี่ยนแรกเริ่มส�ำหรับหุ้นกู้ทุกๆ เงินต้น
200,000 เหรียญสหรัฐ จะได้รับหุ้น CPALL เท่ากับ 123,966.94 หุ้น
(1 หุ้น CPALL เท่ากับ 53.29 บาท (ปัดเศษทศนิยม) ณ อัตรา
แลกเปลี่ยนเท่ากับ 33.03 บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐ)

อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
งบรวม

หุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายก่อนหุ้นกู้ CPF ครั้งที่ 1/255621
หุ้นกู้ CPF ครั้งที่ 1/255621
หุ้นกู้ CPF ครั้งที่ 2/255622

1.29
1.29
0.94

งบเฉพาะกิจการ

0.76
N/A
N/A

หมายเหตุ: อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ต้องดำ�รงไว้ตามข้อกำ�หนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ทุกชุดคือ ไม่เกิน 2.00 : 1.00
และ 1.15:1.00 โดยคำ�นวณตามข้อมูลในงบรวม และงบเฉพาะกิจการประจำ�งวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน และวันที่ 31 ธันวาคม ของแต่ละ
งวดบัญชีที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานหรือตรวจสอบแล้ว (แล้วแต่กรณี)

(4) รายจ่ายลงทุนในปี 2558-2562
รายจ่ายลงทุนส�ำหรับปี 2558-2562 มีจ�ำนวนรวมประมาณ 50,000
ล้านบาท โดยรายจ่ายลงทุนในประเทศไทยจะมุง่ เน้นการเพิม่ มูลค่า
ให้แก่ธรุ กิจปัจจุบนั ส่วนรายจ่ายลงทุนในต่างประเทศจะมุง่ เน้นการ
ขยายธุรกิจและสร้างตลาดใหม่ ทั้งนี้ รายจ่ายลงทุนดังกล่าวอาจมี
การปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 หนี้สินรวมมีจ�ำนวน 252,798 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 7 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของหนี้สินที่มี
ภาระดอกเบี้ยจ�ำนวน 9,524 ล้านบาทและการเพิ่มขึ้นของหนี้สินที่
ไม่มีภาระดอกเบี้ยจ�ำนวน 7,843 ล้านบาท โดยหนี้สินรวมดังกล่าว
ประกอบด้วยหนีส้ นิ ทีไ่ ม่มภี าระดอกเบีย้ และมีภาระดอกเบีย้ จ�ำนวน
56,869 ล้านบาท และ 195,929 ล้านบาท ตามล�ำดับ ส�ำหรับ
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยนั้นประกอบด้วยหนี้สินระยะสั้นจ�ำนวน
79,503 ล้านบาท และหนี้สินระยะยาวจ�ำนวน 116,426 ล้านบาท

(5) การจ่ายเงินปันผล
ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของซีพเี อฟทีก่ �ำหนดว่า เงินปันผลที่
จ่ายรวมทั้งสิ้นในแต่ละปีจะมีจ�ำนวนประมาณร้อยละ 50 ของก�ำไร
สุทธิประจ�ำปีหลังหักภาษีเงินได้และส�ำรองตามกฎหมาย (ตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการ) ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั เมือ่ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558
มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการด�ำเนินงานของซี พี เ อฟ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจ�ำนวน 163,966 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 27 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของ
ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี �ำนาจควบคุมจากการทีบ่ ริษทั จ�ำหน่ายส่วนได้เสีย
ในบริษัทย่อยบางส่วนและส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้
ในบริษัทย่อย
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หนี้สินสุทธิ หมายถึง หนี้สินทั้งหมดหักด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และบวกด้วยภาระค�้ำประกันหนี้สินต่อบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นๆ แต่ไม่รวมถึง
(1) ภาระค�้ำประกันหนี้สินที่ซีพีเอฟมีต่อบริษัทย่อย และภาระค�้ำประกันหนี้สินที่บริษัทย่อยมีต่อซีพีเอฟ และ (2) หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
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หนี้สินสุทธิ หมายถึง หนี้สินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย ซึ่งไม่รวมหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน หักด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราว
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(6) ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการดำ�เนินงานในอนาคต
แม้ว่าบริษัทจะมีมาตรการจัดการความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อ
การด�ำเนินงานของบริษัทอย่างเป็นระบบตามแนวทางที่ระบุไว้ใน
หัวข้อ ปัจจัยความเสี่ยง ให้มาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แต่ก็ยังมี
ความเป็นไปได้ที่การด�ำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยงที่
ก�ำหนดไว้อาจไม่มีประสิทธิผลเพียงพอที่จะลดความเสี่ยงให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ และส่งผลให้ผลการด�ำเนินงานไม่เป็นไปตามที่
คาดการณ์ไว้ เนื่องด้วยปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น
การควบคุมการระบาดของโรค EMS จะต้องได้รับความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ผลกระทบสืบเนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจ
ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในหลายประเทศทั่ ว โลกหรื อ สภาวะความไม่ แ น่ น อน
ทางการเมือง เป็นต้น

ประจ�ำปี 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท
โดยเงินปันผลดังกล่าว ซีพีเอฟได้มีการจ่ายครั้งแรกเป็นเงินปันผล
ระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วในอัตราหุ้นละ 0.30 บาทเมื่อวันที่
12 กันยายน 2557 คงเหลือเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายครั้งที่สอง
ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทจะเสนอ
การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558
ซึง่ จะจัดให้มขี นึ้ ในวันที่ 22 เมษายน 2558 เพือ่ พิจารณาอนุมตั ติ อ่ ไป
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินเฉพาะบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลสารสนเทศ
ทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�ำปี งบการเงินดังกล่าวจัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่
ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี รวมถึงหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติ
อย่างสมำ�่ เสมอ และใช้ดลุ พินจิ อย่างระมัดระวังและประมาณการทีด่ ที สี่ ดุ ในการจัดท�ำ รวมทัง้ การเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน เพื่อให้งบการเงินมีความน่าเชื่อถือ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป
คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีและด�ำรงรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล เพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างมี
เหตุผลว่า ข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะด�ำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต
หรือการด�ำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�ำคัญ
ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ เป็นผู้สอบทานเกี่ยวกับคุณภาพของ
รายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายใน และรายงานผลการสอบทานดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษทั โดยรวมมีประสิทธิผลอยูใ่ นระดับทีน่ า่ พอใจและสามารถสร้างความ
เชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ส�ำหรับปีบัญชีสิ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

(นายธนินท์ เจียรวนนท์)

(นายอดิเรก ศรีประทักษ์)

ประธานกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้จัดการใหญ่
และประธานคณะผู้บริหาร
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ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ผู้สอบบัญชีของซีพีเอฟประจำ�ปี 2557 ซึ่งถูกพิจารณาเสนอชื่อโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้น ครั้งที่ 1/2557 ได้แก่ นางมัญชุภา สิงห์สุขสวัสดิ์ ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6112 นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ทะเบียนผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 และนายวีระชัย รัตนจรัสกุล ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323
ค่าตอบแทนที่ซีพีเอฟและบริษัทย่อยต้องจ่ายให้แก่บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำ�กัด ในปี 25571 มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : บาท
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีบริษัท
2. ค่าบริการตรวจสอบกรณีพิเศษ
1

ซีพีเอฟ

บริษัทย่อย

3,290,000
300,000

9,599,000
900,000

ค่าตอบแทนนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่ผู้สอบบัญชีขอเบิกชดเชยตามที่เกิดขึ้นจริง
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เติมชีวิตที่ดี

ปัจจัยความเสี่ยง
ประเทศมหาอ�ำนาจทั้งประเทศในกลุ่มยูโรโซน จีน และญี่ปุ่น
ยังคงประสบกับปัญหาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มยูโรโซน
มีการขยายตัวต�่ำกว่าที่คาดไว้อันเนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศ
หลักในกลุ่ม ในขณะที่รัฐบาลจีนลดการพึ่งพาการลงทุนเพื่อเป็น
ตัวผลักดันเศรษฐกิจ ส่วนประเทศญี่ปุ่นมีการขึ้นภาษีขาย (Sales
tax) ท�ำให้เศรษฐกิจของประเทศหดตัวอย่างรุนแรงกว่าที่คาดไว้
จากสภาวะเศรษฐกิจดังกล่าวจึงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของ
ไทยที่พึ่งพิงการส่งออกในสัดส่วนที่สูง ประกอบกับการใช้จ่าย
ภาคครัวเรือนที่ยังคงต�่ำ และในช่วงครึ่งปีแรก ประเทศยังคงมี
ปัญหาการเมืองภายใน จึงท�ำให้เศรษฐกิจของประเทศขยายตัว
ได้ในระดับต�่ำ จากปัจจัยดังกล่าวข้างต้น อาจมีผลต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท บริษัทจึงมีการติดตาม
สถานการณ์และปัจจัยเสีย่ งต่างๆ อย่างใกล้ชดิ และต่อเนือ่ ง รวมทัง้
ได้ท�ำการประเมินผลกระทบทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ต่อบริษทั ทัง้ ในระยะสัน้
และระยะยาว เพือ่ ใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการกับความเสีย่ ง

พฤติกรรม และแนวคิดของผู้บริโภคดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบ
ต่อกระบวนการด�ำเนินงานของบริษัทตั้งแต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์
การจัดหาวัตถุดิบ การผลิต และการส่งมอบสินค้า เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภค

บริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีคณะ
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยงท�ำหน้าที่พิจารณาปัจจัยเสี่ยงต่างๆ
ของบริษัท ตลอดจนแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง และ
ก�ำหนดให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในฐานะเจ้าของความเสี่ยง
(Risk Owner) มีหน้าที่ก�ำกับดูแลและบริหารความเสี่ยงที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของตน และในปี 2557 การบริหารความเสี่ยง
ของบริษัทมีการพิจารณาความสัมพันธ์ของปัจจัยเสี่ยงเพิ่มเติมมา
จากปีก่อนหน้า ท�ำให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์ของความเสี่ยง
จึงสามารถก�ำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงได้ดียิ่งขึ้น
โดยปัจจัยเสีย่ งหลักทีบ่ ริษทั พิจารณาว่าหากมีการบริหารจัดการทีไ่ ม่
เหมาะสมจะส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของบริษัท สามารถสรุปได้ดังนี้

สภาพภูมิอากาศยังคงมีความแปรปรวน ท�ำให้เกิดภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติอย่างต่อเนือ่ ง และทวีความรุนแรงมากขึน้ ซึง่ ส่งผลกระทบ
ต่อการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรทั้งด้านแหล่งเพาะปลูก
ฤดูกาลเก็บเกี่ยว ตลอดจนคุณภาพ และปริมาณของผลผลิต ท�ำให้
เกิดความผันผวนต่อคุณภาพ และราคาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
อาหารสัตว์ การเลี้ยงสัตว์ และการผลิตอาหาร ซึ่งความผันผวน
ดังกล่าวเป็นปัจจัยภายนอกซึ่งบริษัทไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้

การบริหารความเสี่ยง
บริษัทมีการศึกษาและติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
และความพึงพอใจของผู้บริโภคทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
มาอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ น�ำข้อมูลมาพัฒนาสินค้าให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม ผ่านการวิจัยและ
พัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการอาหาร ทั้งยังร่วมมือกับคู่ค้า
ในการพัฒนาแนวทางการจัดหาวัตถุดิบอย่างยั่งยืน รวมถึงมีการ
พัฒนากระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานสากล และ
สื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคทราบ
1.2 ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ

การบริหารความเสี่ยง
การติดตามข้อมูลสภาวะภูมิอากาศของแหล่งเพาะปลูกวัตถุดิบ
ในการผลิตอาหารสัตว์ การเปลีย่ นแปลงของฤดูกาล และช่วงเวลาการ
เก็บเกี่ยวอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง เป็นมาตรการจัดการความเสี่ยง
ทีบ่ ริษทั จัดท�ำเพือ่ ให้มขี อ้ มูลประมาณการผลผลิตทางการเกษตรทัว่
โลก ทัง้ ในด้านปริมาณ ราคา และคุณภาพ นอกจากนี้ ในด้านการผลิต
ก็มีการพัฒนาสูตรการผลิตอาหารสัตว์ที่ใช้วัตถุดิบที่หลากหลาย
แต่อาหารสัตว์ก็ยังคงมีคุณภาพ และโภชนาการที่ทัดเทียมสูตรเดิม
ด้านสถานที่ตั้งฟาร์ม/โรงงาน มีการส�ำรวจพื้นที่ก่อนการจัดตั้ง
โดยพิจารณาจากการเกิดภัยธรรมชาติในอดีตประกอบการพิจารณา
คัดเลือกเพื่อให้สถานที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่เหมาะสม และพัฒนา
กระบวนการเลี้ยงสัตว์ให้ตัวสัตว์ได้รับผลกระทบจากสภาวะอากาศ
ที่แปรปรวนน้อยที่สุด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเลี้ยงสูง
ตลอดจนได้เนื้อสัตว์ที่มีคุณภาพ

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
1.1 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค

ในปัจจุบนั ผลิตภัณฑ์ทตี่ อบสนองความต้องการของลูกค้าทัง้ ในด้าน
ความสะดวก สินค้าทีด่ ตี อ่ สุขภาพ ความสะอาด ปลอดภัย และเป็น
มิตรต่อสิง่ แวดล้อม ถือเป็นปัจจัยพืน้ ฐานทีส่ นิ ค้าพึงมีในสายตาของ
ผู้บริโภค แต่สิ่งที่ผู้บริโภคให้ความส�ำคัญเพิ่มมากขึ้นในการเลือกใช้
ผลิตภัณฑ์ คือ วัตถุดิบที่ใช้ต้องมีการจัดหาอย่างยั่งยืน ตลอดจน
มีกระบวนการได้มาอย่างถูกต้องตามกฏหมาย จากการเปลีย่ นแปลง
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ในระดับองค์กรมีคณะกรรมการบริหารงานภายใต้สภาวะวิกฤติ
(Crisis Management Team) ที่พร้อมเข้าบริหารจัดการองค์กร
ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่ปรกติ อีกทั้งบริษัทยังมีการจัดท�ำแผน
ฉุกเฉินรองรับสถานการณ์ตา่ งๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ พร้อมทัง้ มีการซ้อมแผน
เป็นประจ�ำ ตลอดจนมีการติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องอย่าง
ใกล้ชดิ ผ่านการประสานงานทัง้ หน่วยงานภายในและภายนอกบริษทั
เพื่อให้บริษัทสามารถวิเคราะห์สถานการณ์และเตรียมการแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ได้ทันเวลา

ต่างประเทศที่ประเทศไทยอย่างน้อยทุก 6 เดือน เพื่อพิจารณา
ผลการด�ำเนินงานและร่วมกันปรับกลยุทธ์ เพือ่ ให้ผลการด�ำเนินงาน
ในแต่ละประเทศบรรลุเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้
2. ความเสี่ยงด้านการด�ำเนินงาน
2.1 ความปลอดภัย และคุณภาพของสินค้า

คุณภาพสินค้า คือหัวใจส�ำคัญของการผลิตอาหาร บริษัทจึงใส่ใจ
ต่อกระบวนการส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพต่อผู้บริโภค ดังนั้น บริษัท
จึงพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าตั้งแต่การวิจัยและพัฒนาสินค้า
การคัดเลือกวัตถุดิบการผลิต การขนส่ง การจัดเก็บ การกระจาย
สินค้าถึงมือผู้บริโภค หากแต่ละขั้นตอนมีการบริหารจัดการที่
ไม่เหมาะสมย่อมส่งผลกระทบต่อคุณภาพสินค้า ซึ่งอาจน�ำมาสู่
การถูกร้องเรียน การถูกเรียกร้องเงินชดเชย การถูกด�ำเนินคดี
หรือการตัดสินใจเรียกคืนสินค้า ซึ่งมูลค่าความเสียหายอาจสูง
กว่าวงเงินประกันที่บริษัทได้จัดท�ำไว้ รวมทั้งความเสียหายต่อภาพ
ลักษณ์บริษัท

1.3 การลงทุนและการด�ำเนินงานในต่างประเทศ

การขยายการลงทุนไปยังประเทศที่มีศักยภาพในการเติบโต และมี
ความสามารถในการท�ำก�ำไร ทั้งการซื้อหรือร่วมทุนกับธุรกิจที่มี
ศักยภาพ หรือการลงทุนโดยตรง ล้วนเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งของ
บริษัทในการสร้างความยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มโอกาสทาง
ธุรกิจ เสริมศักยภาพการเติบโตของทั้งยอดขายและก�ำไร ตลอดจน
กระจายความเสี่ยงของการลงทุน อย่างไรก็ตาม ผลการด�ำเนินงาน
ในแต่ละประเทศที่บริษัทตั้งเป้าหมายไว้อาจไม่สามารถบรรลุได้
อันเนื่องมาจากปัจจัยภายนอกต่างๆ เช่น นโยบายทางการเมือง
กฎหมาย มาตรการทางการค้า ภาวะเศรษฐกิจ การจ้างแรงงาน
ภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่น อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
เป็นต้น ดังนัน้ บริษทั จึงต้องศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลอย่างละเอียด
รอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน โดยในปี 2557 บริษัทมีรายได้
จากกิจการต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 59 ของรายได้จากการขาย
รวม (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมของเงินลงทุนในต่างประเทศของบริษัท
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1. ข้อมูลทั่วไป ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2557)

การบริหารความเสี่ยง
บริษัทจัดให้มีกระบวนการผลิตที่เป็นมาตรฐานสากล มีระบบการ
ตรวจสอบย้อนกลับ ตลอดจนจัดท�ำระบบประกันคุณภาพ (Quality
Assurance) ตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยควบคุมคุณภาพสินค้าตั้งแต่
การคัดเลือกแหล่งผลิตวัตถุดิบ การตรวจรับวัตถุดิบ การผลิต
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การบรรจุหีบห่อ การบริหารจัดการคลัง
สินค้าและการขนส่ง จนกระทั่งถึงการจัดเก็บสินค้าที่ผู้จัดจ�ำหน่าย
ก่อนถึงมือผู้บริโภค นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาการรับซื้อและ
ส่งเสริมการผลิตวัตถุดิบหลัก เพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพและ
ความปลอดภัยของสินค้าให้มีมาตรฐานสูงสุด อีกทั้งมีการสุ่มตรวจ
สอบการปฏิบัติตามมาตรฐานที่วางไว้อย่างสม�่ำเสมอทั้งหน่วยงาน
ควบคุมคุณภาพ (Quality Control) ด้านกระบวนการท�ำงานก็ยัง
คงพัฒนาให้มีมาตรฐานการท�ำงานที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง
จัดให้มีกระบวนการบริหารจัดการข้อร้องเรียน และการเรียกคืน
สินค้า (Product Recall) ในกรณีที่จ�ำเป็นอย่างรวดเร็ว โดยค�ำนึง
ถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหลัก ตลอดจนรวบรวม และ
วิเคราะห์ประเด็นปัญหา รวมทั้งกรณีศึกษาต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งใน
อุตสาหกรรม และบริษัท เพื่อพัฒนาวิธีการท�ำงานในเชิงป้องกัน
เพื่อป้องกันการเกิดเหตุการณ์ซ�้ำ

การบริหารความเสี่ยง
การตัดสินใจลงทุนของบริษัทต้องสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์
วิสัยทัศน์ และเป้าหมายขององค์กรเป็นล�ำดับแรก จากนั้นจึงศึกษา
และวิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับประเทศทีม่ ศี กั ยภาพ ตลอดจนคูแ่ ข่งใน
ปัจจุบัน และโอกาสในการท�ำตลาด ก่อนการตัดสินใจเลือกรูปแบบ
การลงทุน โดยพิจารณาจากผลความเป็นไปได้ของการลงทุน และ
เมื่อตัดสินใจลงทุนแล้วจะมีทีมงานที่ติดตามดูแลการลงทุน และ
ผลการด�ำเนินงานอย่างใกล้ชิด โดยการแต่งตั้งตัวแทนไปด�ำรง
ต�ำแหน่งที่ส�ำคัญเช่น กรรมการที่มีอ�ำนาจควบคุม กรรมการ
ผู้จัดการ และผู้บริหารทางการเงิน เป็นต้น นอกจากนั้น บริษัทยังมี
หน่วยงานที่คอยติดตาม รวบรวม และสื่อสารถึงการเปลี่ยนแปลง
กฎระเบียบทางการค้าของแต่ละประเทศ และการค้าระหว่างประเทศ
ให้แก่ผู้บริหารของแต่ละประเทศ เพื่อให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลง ด้านผู้บริโภค บริษัทได้มีการสื่อสารให้ผู้บริโภคเข้าใจถึงวิธีการจัด
กฏระเบียบทางการค้าต่างๆ ส�ำหรับการติดตามผลการด�ำเนินงานนัน้ เก็บสินค้าอย่างถูกต้อง เหมาะสม ผ่านค�ำอธิบายบนบรรจุภัณฑ์
มี ก ารประชุ ม ผู ้ บ ริ ห ารที่ เ ป็ น ตั ว แทนของบริ ษั ท ซึ่ ง ประจ�ำอยู ่ ใ น ของสินค้า ตลอดจนการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ
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เติมชีวิตที่ดี

สือ่ สารข้อมูลความรูใ้ ห้กบั ประชาชนและผูท้ เี่ กีย่ วข้องให้มคี วามเข้าใจ
ที่ถูกต้อง รวมถึงมีคณะกรรมการบริหารงานภายใต้สภาวะวิกฤติ
(Crisis Management Team) จะเข้าบริหารจัดการสถานการณ์
หากเกิดการระบาดของโรคอย่างรุนแรง และมีการจัดเตรียมแผน
ฉุกเฉินรองรับในกรณีที่เกิดการระบาดของโรคอย่างรุนแรง

2.2 การเกิดโรคระบาดต่างๆ ในสัตว์

การระบาดของโรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสัตว์ยังคงส่งผลกระทบต่อ
ผลการด�ำเนินงานขององค์กรอย่างมีนัยส�ำคัญ โดยเฉพาะโรคกุ้ง
ตายด่วน (Early Mortality Syndrome : EMS) ซึ่งเป็นโรคที่พบใน
ไทยตั้งแต่ช่วงปลายปี 2555 โรคดังกล่าวยังคงส่งผลต่อปริมาณ
กุ้งที่ผลิตได้ นอกจากโรคระบาดในสัตว์ที่เคยเกิดขึ้นแล้วในอดีต
ยังอาจมีเชื้อโรคอื่นที่ไม่สามารถจัดการได้ อันจะส่งผลกระทบ
ต่อประสิทธิภาพการเลี้ยงได้อีกเช่นกัน รวมทั้งยังสามารถสร้าง
ความตื่นตระหนกและลดความมั่นใจในการบริโภคเนื้อสัตว์ ท�ำให้
มีการบริโภคลดลงซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการด�ำเนินงานของ
บริษทั บริษทั จึงมีความเสีย่ งในกรณีทเี่ กิดการระบาดของโรคในสัตว์
ทั้งกรณีที่พบได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

2.3 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านห่วงโซ่อุปทาน

การบริหารความเสี่ยง
การค้นคว้า วิจัยและพัฒนา ตลอดจนท�ำการทดลองในด้านต่างๆ
เพือ่ ให้ตวั สัตว์มคี วามต้านทานโรค ล้วนเป็นภารกิจหลักทีห่ น่วยงาน
วิจยั และพัฒนาพันธุ์ หน่วยงานด้านการเลีย้ งสัตว์ และส�ำนักเทคนิค
ที่ดูแลด้านโรคต่างๆ ด�ำเนินการทั้งในเชิงรุก และเชิงรับ ดังเช่น
กรณีกุ้งที่บริษัทได้มีการพัฒนาสายพันธุ์ใหม่ คือ กุ้งขาวแปซิฟิก
ซึง่ มีจดุ เด่นในด้านการเพาะขยายพันธุใ์ ห้เป็นกุง้ ขาวปลอดโรค แข็งแรง
และเหมาะที่จะเพาะพันธุ์เพื่อการพาณิชย์ นอกจากนี้ บริษัทยังน�ำ
เทคโนโลยีฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งในระบบโรงเรือนแบบปิดครบวงจร
ซึง่ เน้นระบบการจัดการสุขาภิบาลฟาร์ม (Bio-security) ป้องกันโรค
และลดความเสี่ยงจากโรคกุ้งตายด่วน เนื่องจากเลี้ยงในสภาพ
แวดล้อมทีค่ วบคุมได้ ตลอดจนยังช่วยควบคุมปัจจัยการผลิต และ
ช่วยลดต้นทุนด้วยพร้อมกันนี้ บริษัทยังมีการติดตามข้อมูลข่าวสาร
ด้านการระบาดของโรคซึ่งด�ำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจน
ติดตาม ดูแล และเฝ้าระวังการเกิดโรคระบาดในสัตว์ ทัง้ ในประเทศ
และต่างประเทศ ทัง้ นี้ การด�ำเนินการใดๆ ของบริษทั เช่น การปรับปรุง
สายพันธุ์ เทคโนโลยีการเลีย้ งสัตว์ การจัดการฟาร์ม การสุขาภิบาล
และการดู แ ลสั ต ว์ เป็ น ต้ น บริ ษั ท ต้ อ งทดลองจนมั่ น ใจว่ า
ได้ ผ ลลั พ ธ์ ที่ ดี จึ ง น�ำองค์ ค วามรู ้ ดัง กล่ า วมาใช้ ใ นฟาร์ ม ของ
บริษัท ตลอดจนถ่ายทอดสู่ฟาร์มของเกษตรกรคู่สัญญา เพื่อให้
เกษตรกรมั่นใจได้ถึงผลการด�ำเนินการ รวมถึงลดค่าใช้จ่ายใน
การทดลองของเกษตรกรอีกด้วย นอกจากนี้ บริษัทยังได้พัฒนา
มาตรฐานการจัดการฟาร์มของเกษตรกรเพิ่มเติม เพื่อยกระดับ
การบริหารจัดการฟาร์ม ให้สามารถป้องกันการระบาดของโรค
ได้ ม ากขึ้ น อี ก ทั้ ง ยั ง มี ก ารประเมิ น หาปั จ จั ย เสี่ ย งของการเกิ ด
โรคระบาด เพื่อวางแผนเตรียมการป้องกัน การน�ำเทคโนโลยี
การเตือนภัยล่วงหน้ามาใช้ (Early Warning) และสื่อสารให้ฟาร์ม
ในเครือข่ายทราบถึงการแพร่กระจายของโรคเพือ่ เตรียมการป้องกัน
นอกจากนี้ บริษทั ยังได้มกี ารพัฒนาบุคลากรของบริษทั อย่างสม�ำ่ เสมอ
ให้มีความรู้ ความเข้าใจในโรค และการระบาดของโรค ตลอดจน

การบริหารความเสี่ยง
บริษัทก�ำหนดให้มีการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานของบริษัท โดย
มีการประชุมผู้บริหารร่วมกันเพื่อวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะ
อุตสาหกรรม และแนวโน้มการบริโภคของลูกค้า จากนั้นจึงน�ำ
ข้อมูลทีไ่ ด้มาใช้ในการวางแผนการขาย วางแผนการผลิต ตลอดจน
การจัดท�ำประมาณการในด้านต่างๆ และเพื่อให้การด�ำเนินงานมี
ความถูกต้อง แม่นย�ำ บริษัทจึงได้พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ให้มีมาตรฐานสากล ปรับปรุงกระบวนการท�ำงานอย่างต่อเนื่อง
โดยการน�ำเทคโนโลยี และซอฟท์แวร์ที่ทันสมัยเข้ามาช่วยวิเคราะห์
วางแผน และตัดสินใจ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติ
งาน ตลอดจนพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ และ
ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนในองค์กรสรรค์สร้างนวัตกรรมหรือ
น�ำสิ่งใหม่ๆ มาใช้ในองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน

การด�ำเนินการให้มีความสอดคล้องกันตั้งแต่ธุรกิจผลิตอาหารสัตว์
ธุรกิจการเลี้ยงสัตว์และเพาะพันธุ์สัตว์น�้ำ ธุรกิจผลิตอาหาร ธุรกิจ
ค้าปลีกและจัดจ�ำหน่าย ถือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส�ำคัญอย่างหนึ่งของ
บริษัท เนื่องจากแต่ละธุรกิจมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย ตั้งแต่
การพยากรณ์ยอดขาย การวางแผนการผลิต การจัดซื้อ การผลิต
การจัดการคลังสินค้า ตลอดจนการจัดส่งสินค้าให้ลกู ค้าทัง้ ภายนอก
และโอนเข้าสู่กระบวนการผลิตของธุรกิจถัดไป ทั้งนี้ วัตถุประสงค์
ของการบริหารจัดการด้านห่วงโซ่อุปทานนี้ เพื่อให้บริษัทสามารถ
บริหารจัดการคุณภาพของสินค้า ต้นทุน ตลอดจนประสิทธิภาพใน
การผลิตและการเลี้ยงสัตว์ รวมถึงสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าของ
บริษัทด้วย ดังนั้น หากบริษัทมีการบูรณาการกิจกรรมต่างๆ ของ
แต่ละธุรกิจอย่างไม่มีประสิทธิภาพ ย่อมส่งผลกระทบต่อธุรกิจอื่น
ของบริษัท รวมทั้งอาจมีต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นโดยไม่จ�ำเป็น และ
ในท้ายที่สุดอาจกระทบต่อคุณภาพของสินค้าของบริษัทได้

2.4 ความผันผวนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์

• ความผันผวนของราคาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์
ปริมาณสินค้าโภคภัณฑ์ที่ป้อนเข้าสู่ตลาด ตลอดจนช่วงเวลาที่
สามารถเก็บเกี่ยวได้ ยังคงได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศเป็นหลัก ในขณะที่ความต้องการซื้อก็มีเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ทั้งจากการน�ำมาใช้ในธุรกิจผลิตอาหารสัตว์ และ
การน�ำไปใช้เป็นพลังงานทดแทน ความต้องการที่เพิ่มมากขึ้น
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ประกอบกับการเก็งก�ำไรในตลาดซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า
ย่อมส่งผลกระทบต่อราคาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น บริษัทซึ่งมี
ธุรกิจต้นน�ำ้ โดยเริม่ ตัง้ แต่การผลิตอาหารสัตว์ จึงอาจได้รบั ผลกระทบ
ในด้านต้นทุนการผลิตสินค้าที่อาจสูงขึ้นได้

ส่งผลกระทบต่อราคาขาย วิเคราะห์อุตสาหกรรม และประเมิน
แนวโน้มด้านราคาและปริมาณสินค้าที่จะออกสู่ตลาดล่วงหน้า
เพื่อปรับปริมาณการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
ตลอดจนวางแผนโยกย้ายสินค้าไปยังพื้นที่ที่ต้องการ ซึ่งจะท�ำให้
ลดผลกระทบจากความผันผวนด้านราคา

การบริหารความเสี่ยง
บริษทั มีหน่วยงานกลางทีท่ �ำหน้าทีใ่ นการจัดซือ้ จัดหาวัตถุดบิ อาหารสัตว์
โดยเฉพาะ โดยมีทมี งานทีท่ �ำหน้าทีร่ วบรวมบทวิเคราะห์ทเี่ กีย่ วข้อง
กับสินค้าโภคภัณฑ์ ตลอดจนปัจจัยต่างๆ ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อราคา เพือ่ น�ำ
ข้อมูลทีไ่ ด้มาพยากรณ์แนวโน้มด้านราคา และมีการเข้าส�ำรวจพืน้ ที่
แหล่งเพาะปลูกจริงทัง้ ในประเทศ และต่างประเทศเพือ่ คาดการณ์ปริมาณ
และคุณภาพของสินค้าโภคภัณฑ์ เพื่อวางแผนการสั่งซื้อ และสั่งซื้อ
สินค้าล่วงหน้ากับคู่ค้าที่มีความสัมพันธ์อันดี และมีความน่าเชื่อถือ
พร้อมกันนี้ ยังมีการจัดท�ำสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า เพือ่ ป้องกันปัญหา
ที่อาจเกิดขึ้นจากการไม่ส่งมอบสินค้าอีกด้วย ส�ำหรับการบริหาร
จัดการภายในองค์กรนั้นบริษัทมีหน่วยงานวิจัยและพัฒนาอาหาร
สัตว์ทคี่ น้ คว้า วิจยั ถึงคุณค่าทางอาหารของวัตถุดบิ ชนิดใหม่ๆ ตลอดจน
พัฒนาสูตรการผลิตอาหารสัตว์ที่ท�ำจากวัตถุดิบทดแทน เพื่อให้
อาหารสัตว์ทผี่ ลิตได้มคี ณุ ภาพ และมาตรฐานเท่าเทียมกับมาตรฐาน
สินค้าเดิมซึ่งจะท�ำให้บริษัทสามารถลดความเสี่ยงจากการพึ่งพา
วัตถุดิบอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ

2.5 ประสิทธิภาพในการสรรหาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ

บริษทั เป็นผูน้ �ำในการด�ำเนินธุรกิจครบวงจร ตัง้ แต่การผลิตอาหารสัตว์
การเลี้ยงสัตว์ การผลิตอาหาร และการจัดจ�ำหน่าย ซึ่งแต่ละธุรกิจ
มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันไป การด�ำเนินธุรกิจจึงจ�ำเป็นต้อง
อาศัยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ และช�ำนาญเฉพาะด้าน เพื่อขับเคลื่อน
ให้ธรุ กิจประสบผลส�ำเร็จตามเป้าหมาย ตลอดจนรักษา และเพิม่ ส่วนแบ่ง
ทางการตลาด ดังนัน้ บริษทั จึงอาจไม่บรรลุเป้าหมายได้ หากไม่สามารถ
สรรหาบุคลากรใหม่เพื่อทดแทนบุคลากรเดิม ไม่สามารถรักษา
บุคลากรที่มีความรู้ให้อยู่กับองค์กร หรือไม่สามารถพัฒนาบุคคล
เหล่านี้ให้เติบโตไปพร้อมๆ กับองค์กร
การบริหารความเสี่ยง
บริษทั ให้ความส�ำคัญกับการจัดการบุคลากรของบริษทั โดยเริม่ จาก
การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการบุคลากรในทุกกระบวนการ
อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การสรรหานักศึกษาจบใหม่ หรือบุคลากรที่มี
ประสบการณ์ ผ่านการคัดเลือกของคณะกรรมการในแต่ละกลุม่ ธุรกิจ
รวมทั้งการเสนอผลตอบแทนที่สามารถแข่งขันได้ในอุตสาหกรรม
ตลอดจนอยู่ในระดับที่เหมาะสม ด้านการพัฒนาบุคลากร มีการ
ก�ำหนดขีดความสามารถของพนักงานในแต่ละระดับ จัดท�ำแผน
พัฒนาพนักงาน และพัฒนาพนักงานทัง้ ในเชิงเทคนิค และเชิงบริหาร
ผ่านการด�ำเนินการในหลากหลายรูปแบบ เพือ่ ให้พนักงานได้มกี าร
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ด้านการรักษาบุคลากรนั้น บริษัทยังคงน�ำ
ผลส�ำรวจความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรมาปรับปรุงองค์กร
ในด้านต่างๆ ตลอดจนสือ่ สารให้พนักงานทราบผ่านช่องทางการสือ่ สาร
ภายในของบริษทั นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาระบบการพัฒนาผูท้ มี่ ี
ความสามารถพิเศษ (Talent Management) ตลอดจนจัดให้มี
แผนการสืบทอดต�ำแหน่งเพือ่ ให้องค์กรสามารถเติบโตได้อย่างยัง่ ยืน

• ความผันผวนของราคาสัตว์มีชีวิตและสินค้าเนื้อสัตว์
นอกเหนือจากวัตถุดบิ อาหารสัตว์ ซึง่ เป็นสินค้าโภคภัณฑ์ทถี่ กู ก�ำหนด
ราคาโดยอุปสงค์และอุปทานของตลาดแล้ว สินค้าขายของบริษัท
ก็มีทั้งสัตว์มีชีวิต เนื้อสัตว์ และไข่ ซึ่งเป็นสินค้าโภคภัณฑ์เช่นกัน
การก�ำหนดราคาขายจึงขึ้นอยู่กับกลไกของตลาดในแต่ละช่วงเวลา
ด้วย และมีการคาดการณ์ไว้วา่ ปริมาณสัตว์มชี วี ติ และเนือ้ สัตว์จะเพิม่
ปริมาณมากขึ้น เพราะอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์มีการขยายก�ำลัง
การผลิตค่อนข้างมาก ทั้งในฟาร์มขนาดใหญ่ และฟาร์มขนาดเล็ก
หากการขยายก�ำลังการผลิตไม่สอดคล้องกับการบริโภคของประชากร
ย่อมส่งผลต่อความผันผวนของราคามากขึ้น จึงอาจส่งผลกระทบ
ต่อรายได้และผลการด�ำเนินงานของบริษัท
การบริหารความเสี่ยง
เพื่อจัดการความเสี่ยงด้านความผันผวนของราคาขายสัตว์มีชีวิต
เนื้อสัตว์ และไข่ บริษัทจึงมีเป้าหมายในการขยายสัดส่วนการขาย
สินค้าที่เพิ่มมูลค่า (Value added) ผ่านการสร้างตราสินค้าของ
บริษัท การพัฒนาสินค้าอาหารให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
การเพิ่มช่องทางการขายทั้งการค้าปลีก การค้าส่ง การขายสินค้า
ผ่านช่องทางการค้าส่งและค้าปลีกสมัยใหม่ เป็นต้น อย่างไรก็ดี
บริษัทก็ยังคงต้องบริหารจัดการด้านการขายสินค้าโภคภัณฑ์ควบคู่
ไปด้วย จึงก�ำหนดให้มหี น่วยงานทีต่ ดิ ตามสถานการณ์ตา่ งๆ ทีอ่ าจ

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน / การรายงาน
ทางการเงิน
3.1 ความผันผวนของอัตราแลกเปลีย
่ นเงินตราต่างประเทศ

บริษทั มีธรุ กรรมทางการเงินทัง้ ในรูปของสกุลเงินท้องถิน่ และเงินตรา
ต่างประเทศ โดยธุรกรรมทีอ่ ยูใ่ นรูปเงินตราต่างประเทศเกิดจากทัง้ ด้าน
การรับเงิน และจ่ายเงิน ผ่านสกุลเงินทีส่ �ำคัญของโลก การรับเงินตรา
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ต่างประเทศของบริษทั เกิดจากการส่งสินค้าไปจ�ำหน่ายยังต่างประเทศ
หรือการรับผลตอบแทนจากการลงทุนในต่างประเทศ ในขณะที่
การจ่ายค่าซื้อวัตถุดิบ การน�ำเข้าวัสดุ เครื่องจักร อุปกรณ์บางส่วน
หรือการลงทุนในต่างประเทศ ล้วนเป็นธุรกรรมด้านการจ่ายเงินตรา
ต่างประเทศทั้งสิ้น อย่างไรก็ตาม การรับเงินตราต่างประเทศ
ของบริษัทส่วนใหญ่เกิดจากการจ�ำหน่ายสินค้า ส่วนการจ่ายเงิน
ตราต่างประเทศโดยมากจะเป็นค่าซื้อวัตถุดิบ โดยในปี 2557
ซีพีเอฟและบริษัทย่อยในประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออกสินค้า
ไปจ�ำหน่ายในต่างประเทศเป็นจ�ำนวน 26,986 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 6 ของรายได้จากการขายรวม และมีมลู ค่าการน�ำเข้าวัตถุดบิ
จ�ำนวน 24,798 ล้านบาท หรือร้อยละ 7 ของต้นทุนขายรวม
นอกจากนี้ บริษัทต้องจัดท�ำงบการเงินรวมเพื่อน�ำเสนอต่อหน่วย
งานก�ำกั บ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง จึ ง ต้ อ งมี ก ารแปลงค่ า เงิ น กลั บ มาเป็ น
สกุลเงินบาทเพือ่ จัดท�ำรายงานทางการเงิน ดังนัน้ บริษทั จึงอาจเผชิญ
ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนได้
ซึ่งกระทบผลการด�ำเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัท

การบริหารความเสี่ยง
บริษัทมีการวางแผนและเลือกแหล่งเงินทุนโดยพิจารณาจากปัจจัย
ต่างๆ เช่น อัตราผลตอบแทนของผูถ้ อื หุน้ อัตราดอกเบีย้ ในท้องตลาด
ทั้งในปัจจุบัน และที่ตลาดคาดการณ์ เป็นต้น โดยมีคณะท�ำงานที่
ต้องศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลของตลาด และบางครั้งอาจมีการจ้าง
บริษัทที่ปรึกษาที่มีความช�ำนาญเข้าร่วมให้ความเห็น ตลอดจน
เสนอแนะแนวทางในการด�ำเนินการด้วย ในกรณีทตี่ ดั สินใจกูย้ มื เงิน
ส่วนใหญ่บริษัทจะกู้ยืมแบบดอกเบี้ยคงที่ เพื่อป้องกันความเสี่ยง
จากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ อันอาจส่งผลกระทบต่อค่าใช้จา่ ย
เงินกูต้ ลอดอายุสญั ญาเงินกู้ แต่หากบริษทั กูย้ มื แบบดอกเบีย้ ลอยตัว
และมีวงเงินการกู้ที่สูงมาก บริษัทก็มีการน�ำอนุพันธ์ทางการเงินเข้า
มาช่วยบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้บริษัทมีต้นทุนทางการเงิน
ที่เหมาะสมตามสภาวะตลาด ณ ขณะนั้น
4. ความเสี่ยงด้านกฎหมาย
และระเบียบทางการค้า

การบริหารความเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนด้วยการสร้างสมดุล
ระหว่างสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งเกิดจากธุรกรรมที่เป็น
เงินตราต่างประเทศในสัดส่วนที่เหมาะสม (Natural Hedge)
เป็นวิธกี ารหนึง่ ทีบ่ ริษทั ยังคงใช้มาอย่างต่อเนือ่ ง เนือ่ งจากเป็นการบริหาร
จัดการภายในของบริษัทที่เกิดจากการวางแผนด้านการใช้จ่ายไว้
ล่วงหน้าให้สอดคล้องกับช่วงเวลาทีค่ าดว่าจะได้รบั เงินตราต่างประเทศ
เพือ่ ลดผลกระทบจากการแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ รวมทัง้ มี
การใช้เครื่องมือทางการเงิน (Derivatives) ต่างๆ โดยผู้ที่มีความรู้
ความเข้าใจ และได้รับมอบหมาย ซึ่งด�ำเนินการภายใต้นโยบาย
และกฏระเบียบข้อบังคับของบริษัท การน�ำเครื่องมือทางการเงิน
มาใช้ช่วยให้บริษัททราบถึงรายได้ในรูปของสกุลเงินท้องถิ่นที่จะ
ได้รบั อย่างแน่นอน ซึง่ ช่วยให้ก�ำหนดราคาขายได้อย่างมีประสิทธิผล
ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายในการเพิ่มสกุลเงินที่ใช้ใน
การท�ำธุรกรรมให้มีความหลากหลาย แต่ยังคงเป็นสกุลเงินซึ่งเป็น
ที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อให้ฝ่ายขายใช้ในการเจรจากับลูกค้า
ซึง่ จะช่วยให้บริษทั ลดความเสีย่ งจากการอ้างอิงเงินสกุลใดสกุลหนึง่

การด�ำเนินธุรกิจแบบครบวงจรของบริษทั ส่งผลให้บริษทั ต้องปฏิบตั ิ
ตามกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ อีกทั้งบริษัทมีการส่งสินค้า
ไปจ�ำหน่ายยังต่างประเทศทั่วโลก และมีการลงทุนในประเทศ
ต่างๆ ท�ำให้การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทจะต้องสอดคล้อง และเป็น
ไปตามข้อก�ำหนดด้านกฏหมายทั้งในประเทศ ต่างประเทศ รวมถึง
กฏระเบียบการค้าระหว่างประเทศอีกด้วย การปฏิบตั ติ ามกฏหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับดังกล่าว อาจส่งผลให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการ
ด�ำเนินการที่สูงกว่าปรกติ เนื่องจากแต่ละกลุ่มประเทศมีระเบียบ
ข้ อ บั ง คั บ ที่ แ ตกต่ า งกั น ไป และบริ ษั ท จ�ำเป็ น ต้ อ งปฏิ บั ติ ต าม
หากต้องการลงทุน หรือส่งสินค้าเข้าไปจ�ำหน่าย
นอกจากนี้ บริษทั ยังอาจต้องเผชิญกับการกีดกันทางการค้าระหว่าง
ประเทศ ตลอดจนการใช้ประโยชน์ด้านขนาดตลาดของประเทศ
มหาอ�ำนาจมาปรับเปลี่ยนกฏระเบียบการค้า ซึ่งอาจก�ำหนดใน
รูปแบบของมาตรการด้านภาษีศลุ กากร (Tariff Barriers) หรือมาตรการ
ที่มิใช่ภาษีศุลกากร (Non-tariff barriers) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ปกป้องอุตสาหกรรมภายในของประเทศตน อีกทั้งประเทศใน
กลุ่มสหภาพยุโรปได้ตัดสิทธิพิเศษทางภาษีกับไทย (Generalized
System of Preferences : GSP) ซึ่งมีผลตั้งแต่เดือนมกราคม
2558 เพราะไทยถูกจัดอันดับโดยธนาคารโลกให้อยู่ในกลุ่มประเทศ
ที่มีรายได้ปานกลางค่อนข้างสูงเป็นเวลา 3 ปีติดต่อกัน ท�ำให้ไทย
ต้องเสียภาษีในอัตราปรกติตามข้อตกลงขององค์กรการค้าโลก
จากประเด็นดังกล่าวข้างต้น ย่อมส่งผลกระทบต่อความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันของบริษัท

3.2 ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

การตัดสินใจกู้ยืมเงินของบริษัท ถูกพิจารณาจากปัจจัยแวดล้อม
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และที่คาดการณ์ไว้ทั้งในตลาดเงิน
และตลาดทุน หากบริษัทตัดสินใจกู้ยืมแบบอัตราดอกเบี้ยลอยตัว
ก็อาจมีความเสี่ยงจากการการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยได้ โดย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว
จ�ำนวนร้อยละ 21 ของยอดเงินกู้รวมทั้งหมด
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การบริหารความเสี่ยง
การติดตามกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ เป็นเรื่องที่บริษัท
ให้ความส�ำคัญ โดยก�ำหนดเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนที่จะต้อง
ปฏิบตั ติ ามกฏหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ในงานของตน นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานเฉพาะที่ท�ำหน้าที่ติดตาม
แนวโน้มการออก การประกาศใช้ การเปลี่ยนแปลงและการยกเลิก
กฎหมาย กฎระเบียบทางการค้า และมาตรการกีดกันทางการค้า
ของประเทศต่างๆ ตลอดจนมีการวิเคราะห์ผลกระทบ สื่อสาร และ
ให้ความรูแ้ ก่ผบู้ ริหาร และบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้บริษทั มีขอ้ มูล
ทีถ่ กู ต้อง ชัดเจน ทันต่อเหตุการณ์ในการก�ำหนดกลยุทธ์ทเี่ หมาะสม
ตลอดจนมีการก�ำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ อย่าง
เคร่งครัด

การบริหารความเสี่ยง
บริษทั ให้ความส�ำคัญกับความเสีย่ งด้านภาพลักษณ์และชือ่ เสียงของ
องค์กรเช่นเดียวกับความเสี่ยงในด้านอื่นๆ บริษัทจึงเน้นให้ความ
ส�ำคัญในด้านต่างๆ ตลอดกระบวนการด�ำเนินงาน ทั้งด้านการ
ปฏิบัติตนตามกฏหมาย การด�ำเนินธุรกิจกับคู่ค้าอย่างเป็นธรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และประเทศชาติ รวมถึงการ
ก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี นอกจากนี้ บริษทั ยังมีการพัฒนากระบวนการ
สื่อสารภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานของบริษัทมีข้อมูลที่
ถูกต้อง และทันเวลาในการตอบข้อซักถามของบุคคลรอบข้าง

5. ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์
และชื่อเสียงขององค์กร

ส�ำหรับการติดต่อสือ่ สาร และให้ขอ้ มูลกับบุคคลภายนอกนัน้ บริษทั
มีกระบวนการเปิดเผยข้อมูลทีช่ ดั เจน ถูกต้องและเหมาะสม รวมทัง้
ก�ำหนดผู้มีอ�ำนาจหน้าที่ในการให้ข้อมูลแก่สาธารณะ รวมถึงยังมี
การให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานภาครัฐ องค์กร และสมาคมต่างๆ
ในการยกระดับมาตรฐานของประเทศในอุตสาหกรรมที่บริษัท
ด�ำเนินธุรกิจอยู่ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

เทคโนโลยีดา้ นการสือ่ สารถูกพัฒนาอย่างไม่หยุดยัง้ และมีศกั ยภาพ
ที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ข่าวสารถูกเผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสารที่
หลากหลายอย่างรวดเร็ว ดังนัน้ หากมีการเผยแพร่ขอ้ มูลทีค่ ลาดเคลือ่ น
จากความเป็นจริง อาจส่งผลเสียหายต่อตราสินค้า ชื่อเสียง และ
ภาพลักษณ์ของบริษัทได้

ทัง้ นี้ การลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษทั และ/หรือ การเป็นผูม้ สี ว่ นได้เสีย
กับบริษัท ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียควรพิจารณาปัจจัยความเสี่ยง
อันอาจจะเกิดขึน้ ได้กบั บริษทั ซึง่ ส่งผลกระทบต่อผลการด�ำเนินงาน
และ/หรือ ฐานะทางการเงินของบริษทั ท�ำให้ผลประกอบการอาจไม่
เป็นไปตามเป้าหมายได้

นอกจากนี้ การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทในลักษณะครบวงจร โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงอาหารให้กับประชากรของ
ประเทศ ก็กลายเป็นประเด็นที่สังคมมองว่าด�ำเนินธุรกิจในลักษณะ
ผูกขาด อีกทั้งประเด็นที่ต่างประเทศโจมตีอุตสาหกรรมประมง
ของประเทศว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยกล่าวพาดพิงถึง
บริษัทในฐานะที่ผู้น�ำในธุรกิจผลิตอาหารสัตว์ ซึ่งประเด็นเหล่านี้
ย่อมส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือ และความไว้วางใจที่ผู้บริโภค
มีต่อบริษัทด้วย

อนึง่ นอกเหนือจากปัจจัยความเสีย่ งทีป่ รากฏในเอกสารฉบับนี้ อาจมี
ความเสีย่ งอืน่ ๆ ทีส่ ง่ ผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั แต่บริษทั
ไม่อาจทราบได้ในขณะนี้ หรือเป็นความเสีย่ งทีบ่ ริษทั พิจารณาในขณะนี้
ว่าไม่มีผลกระทบในสาระส�ำคัญ
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เติมชีวิตที่ดี

ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้ม
ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรของผลิตภัณฑ์หลัก ปี 2557 และแนวโน้มปี 2558
ไก่เนื้อ

สุกร

ในปี 2557 การผลิตเนื้อไก่ของโลกมีปริมาณ 86 ล้านตัน เพิ่มขึ้น
จากปี 2556 ร้อยละ 1.7 โดยประเทศสหรัฐอเมริกายังคงเป็นผู้ผลิต
รายใหญ่ที่สุดด้วยปริมาณการผลิต 17.3 ล้านตัน รองลงมา ได้แก่
จีน 13 ล้านตัน บราซิล 12.7 ล้านตัน และสหภาพยุโรป 10 ล้านตัน

ในปี 2557 ปริมาณการผลิตสุกรของโลกยังคงเพิม่ ขึน้ โดยมีปริมาณ
ผลิตเนื้อสุกรรวม 110.6 ล้านตัน ขยายตัวร้อยละ 1.6 เมื่อเทียบกับ
ปี 2556 โดยการขยายตัวเกิดจากประเทศผู้ผลิตที่ส�ำคัญ ได้แก่ จีน
สหภาพยุโรป บราซิล รัสเซีย แคนาดา และเวียดนาม โดยเฉพาะ
ประเทศจีน ซึง่ มีปริมาณการผลิตคิดเป็นกว่าร้อยละ 50 ของปริมาณ
การผลิตโลก มีการขยายการผลิตกว่า ร้อยละ 3 เนื่องจากปริมาณ
ความต้องการบริโภคในประเทศสูงขึ้นและรัฐบาลให้การสนับสนุน
การเลี้ยงสุกรอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ประเทศสหรัฐอเมริกา
ซึ่งเป็นผู้ผลิตอันดับสามของโลกมีผลผลิตลดลงร้อยละ 2 เนื่องจาก
ยังประสบปัญหาโรคท้องร่วงติดต่อในสุกร Porcine Epidemic
Diarrhea (“PED”)

ประเทศไทยมีปริมาณการผลิต 1.7 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2556
ร้อยละ 9.6 โดยแบ่งเป็นการบริโภคภายในประเทศ 1.1 ล้านตัน และ
ส่งออก 0.6 ล้านตัน ซึ่งการผลิตไก่เนื้อของไทยมีการจัดการฟาร์ม
ทีไ่ ด้มาตรฐาน และมีระบบการผลิตทีป่ ลอดภัย จึงท�ำให้ปริมาณการ
ผลิตขยายตัวเพิม่ ขึน้ เพือ่ ตอบสนองต่อความต้องการบริโภคและการ
ส่งออกที่เพิ่มขึ้น

ประเทศไทยมีปริมาณการผลิตสุกร 12.8 ล้านตัวในปี 2557 ลดลง
จากปี 2556 ร้อยละ 1.9 เนื่องจากสภาพอากาศร้อนและแปรปรวน
ท�ำให้การเลี้ยงสุกรประสบปัญหาจากภาวะของโรคท้องร่วงติดต่อ
และโรคทางระบบสืบพันธุ์และระบบทางเดินหายใจ Procine
Reproductive and Respiratory Syndrome (“PRRS”) โดยเนื้อ
สุกรทีผ่ ลิตได้ถกู ขายสูต่ ลาดภายในประเทศเป็นหลัก คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 95 ของปริมาณทั้งหมด

ในปี 2558 ส�ำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรคาดการณ์ว่าการผลิต
เนื้อไก่ของโลกจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นเป็น 87.4 ล้านตัน ขยายตัว
ประมาณร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับปี 2557 โดยการขยายตัวของ
การผลิตเนื้อไก่ของโลกเป็นไปตามความต้องการบริโภคของกลุ่ม
ประเทศตะวันออกกลาง และกลุ่มประเทศในแถบแอฟริกาตอนใต้
ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ส�ำหรับประเทศไทยในปี 2558 สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย
คาดว่าการผลิตไก่เนื้อของไทยยังคงขยายตัวเพิ่มขึ้นตามจ�ำนวน
ประชากรและความต้องการบริโภคที่ขยายตัวทั้งจากตลาดภายใน
ประเทศและตลาดต่างประเทศ โดยไทยจะมีปริมาณผลิตเนื้อไก่ได้
ประมาณ 1.7 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากปี 2557

ในปี 2558 United States Department of Agriculture: USDA
คาดการณ์ว่าการผลิตเนื้อสุกรของโลกจะมีปริมาณรวมเพิ่มขึ้นเป็น
111.8 ล้านตัน หรือขยายตัวร้อยละ 1 จากปี 2557 โดยคาดว่าประเทศ
ผู้ผลิตที่ส�ำคัญหลายประเทศ ได้แก่ จีน สหรัฐอเมริกา บราซิล
รัสเซีย เวียดนาม แคนาดา และฟิลิปปินส์จะมีการผลิตเพิ่มขึ้น
ส�ำหรับสหรัฐอเมริกาคาดว่าจะมีการผลิตสูงขึน้ เพือ่ รองรับการเพิม่ ขึน้
ของโรงงานช�ำแหละและมีการเพิม่ น�ำ้ หนักของสุกรขุนทีอ่ อกสูต่ ลาด
ส่วนสหภาพยุโรปจะผลิตลดลงเล็กน้อย โดยมีผลกระทบมาจาก
นโยบายด้านสวัสดิภาพสัตว์

การส่งออกเนื้อไก่ของไทยในปี 2558 คาดว่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้น
ตามปริมาณความต้องการบริโภคที่สูงขึ้นของทั้งตลาดญี่ปุ่นและ
สหภาพยุโรปซึง่ ถือเป็นตลาดส่งออกหลักของไทย รวมถึงตลาดอืน่ ที่
มีแนวโน้มน�ำเข้าเนื้อไก่จากไทยเพิ่มขึ้น อาทิ รัสเซีย และฟิลิปปินส์
นอกจากนี้ การด�ำเนินการเรื่องการตรวจสอบย้อนกลับและระบบ
คอมพาร์ทเมนต์ยังสร้างความมั่นใจในคุณภาพการผลิตเนื้อไก่ของ ส�ำหรับประเทศไทย ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร คาดการณ์
ไทยให้ประเทศคูค่ า้ ยอมรับ ซึง่ จะท�ำให้ไทยมีโอกาสขยายการส่งออก ว่าปี 2558 จะมีปริมาณการผลิตสุกรรวม 13.1 ล้านตัว เพิ่มขึ้น
เนื้อไก่ได้เพิ่มขึ้นอีก
ร้อยละ 2 จากปี 2557 เนือ่ งจากราคาสุกรทีเ่ กษตรกรขายได้ในปี 2557
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ปรับตัวสูงขึน้ ท�ำให้ผเู้ ลีย้ งสุกรรายใหญ่และรายกลางขยายการผลิต
เพิม่ ขึน้ ส�ำหรับภาคการส่งออก คาดว่าการส่งออกเนือ้ สุกรช�ำแหละ
และแปรรูปจะเพิม่ ขึน้ จากราคาเนือ้ สุกรทีม่ แี นวโน้มลดลงในปี 2558
รวมทั้งการเปิดตลาดส่งออกใหม่ เช่น ตลาดรัสเซีย เป็นต้น

ส�ำหรับประเทศไทย ผลผลิตกุ้งลดลงเมื่อเทียบกับปี 2556 ถึงแม้
ภาครัฐโดยกรมประมงท�ำงานร่วมกับภาคเอกชนจะสามารถแก้ไข
ปัญหาและควบคุมการระบาดของโรค EMS ได้ในระดับหนึ่ง แต่ยัง
ไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่เกษตรกรเลี้ยงกุ้งได้เช่นภาวะ
ปกติ โดยผลผลิตกุ้งในปี 2557 มีปริมาณ 230,000 ตัน ลดลง
ร้อยละ 8 จากปี 2556 ในขณะที่ตลาดต่างประเทศยังคงมีความ
ต้องการกุ้งคุณภาพดีจากเมืองไทย ท�ำให้ราคากุ้งยังอยู่ในระดับสูง

กุ้ง

ในปี 2557 ปริมาณผลผลิตกุง้ เลี้ยงของโลกรวม 2.2 ล้านตัน เพิม่ ขึน้
ร้อยละ 25 เมื่อเทียบกับปี 2556 เนื่องจากประเทศผู้ผลิตหลาย
ประเทศ เช่น เวียดนาม อินเดีย และอินโดนีเซีย มีผลผลิตกุ้ง
เพิ่ ม ขึ้ น ส�ำหรั บ ประเทศไทยและจี น มี ผ ลผลิ ต ลดลงเนื่ อ งจาก
เกษตรกรยังคงมีความกังวลต่อสถานการณ์โรคตายด่วน หรือโรค
EMS ที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปลายปี 2555 ท�ำให้เกษตรกรส่วนหนึ่งพัก
หรือลดปริมาณการเลี้ยงกุ้ง

ที่มา :
		
		
		
		
		

ในปี 2558 สมาคมกุ้งไทยคาดการณ์ว่าปริมาณผลผลิตกุ้งเลี้ยง
ของโลกโดยรวมจะเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2557 จากการที่ประเทศ
ผู้ผลิตกุ้งที่ส�ำคัญด�ำเนินมาตรการแก้ปัญหาโรคตายด่วนในกุ้งและ
สร้างความเชื่อมั่นให้แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งราคากุ้งอยู่
ในระดับที่สูง ส�ำหรับประเทศไทยคาดการณ์ว่าผลผลิตกุ้งเลี้ยงจะมี
ปริมาณเพิม่ ขึน้ เป็น 300,000 ตัน หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 30 จากปี 2557

ส�ำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย
ส�ำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
United States Department of Agriculture: USDA
สมาคมกุ้งไทย
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โครงสร้างการจัดการของบริษัท
ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558
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การจัดการ

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 15 คน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ชื่อ

นามสกุล

นายธนินท์
นายประเสริฐ
นายมิน
นายชิงชัย
นายอาสา
นายอดิเรก
ศ.นพ.อรรถสิทธิ์
ศ. กิตติคุณ สุภาพรรณ
ดร.ชัยวัฒน์
ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์
นายพงษ์เทพ
ดร.วีรวัฒน์
นายพงษ์
นายสุนทร
นางอรุณี

เจียรวนนท์
พุ่งกุมาร
เธียรวร
โลหะวัฒนะกุล
สารสิน
ศรีประทักษ์
เวชชาชีวะ
รัตนาภรณ์
วิบูลย์สวัสดิ์
อังกสิทธิ์
เจียรวนนท์
กาญจนดุล
วิเศษไพฑูรย์
อรุณานนท์ชัย
วัชรานานันท์

ตำ�แหน่ง

ประธานกรรมการ(1)
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ(1)
รองประธานกรรมการ(2)
รองประธานกรรมการ(1)
กรรมการ(2)
กรรมการ(2)
กรรมการ(2)
กรรมการ(2)
กรรมการ(1)
กรรมการ(1)
กรรมการ(1)
กรรมการ(1)
กรรมการ(1)

โดยมีนางสาวพัชรา ชาติบัญชาชัย เป็นเลขานุการบริษัท
(1)
(2)

กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัท โดยกำ�หนดให้กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัท 2 คน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำ�คัญของบริษัท
กรรมการอิสระ
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ทั้งยังท�ำหน้าที่ในการประสานงานและช่วยเหลือดูแลผู้ถือหุ้นของ
คณะกรรมการซีพีเอฟต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน บริษัทให้ได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสม
และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมดนั้น
ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ
(1) พิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่องที่จะบรรจุเข้าวาระการประชุม
ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการซีพีเอฟประกอบด้วย
คณะกรรมการ
กรรมการอิสระจ�ำนวน 5 คน (เท่ากับ 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการ (2) เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ โดยจะเป็นผู้จัดสรร
ทั้งหมด) กรรมการที่เป็นผู้บริหารจ�ำนวน 5 คน และกรรมการ
เวลาไว้อย่างเพียงพอเพื่อการเสนอเรื่องของฝ่ายจัดการ และ
ที่ไม่เป็นผู้บริหารจ�ำนวน 5 คน โดยคณะกรรมการบริษัทเป็น
การอภิปรายของกรรมการโดยทั่วกันในเรื่องที่น�ำเสนออย่าง
ผู้แต่งตั้งประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการ ในการ
รอบคอบ รวมถึงส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ
ประชุมคณะกรรมการ ประธานกรรมการจะท�ำหน้าที่เป็นประธาน
กรรมการทุกคนควรให้ความสนใจกับประเด็นทุกเรื่องที่น�ำสู่ที่
ในทีป่ ระชุม เว้นแต่กรณีทปี่ ระธานกรรมการอาจขาดความเป็นอิสระ
ประชุม
หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในวาระทีพ่ จิ ารณา ให้กรรมการ (3) เป็นผู้ลงคะแนนเสียงขี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการ
อิสระท่านอื่นเป็นประธานในที่ประชุมในการพิจารณาวาระดังกล่าว
บริษัทมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง “เห็นชอบ” และ
“ไม่เห็นชอบ” เท่ากัน
บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
(4) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก�ำหนดไว้โดยเฉพาะให้เป็นหน้าที่
คณะกรรมการบริษัทได้รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้นในการก�ำกับดูแล
ของประธานกรรมการ
กิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ภายใต้ขอบเขตที่
ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษทั และมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยความ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ซือ่ สัตย์สจุ ริตและเป็นกลาง เพือ่ ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ (1) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม โดยอาจมอบหมายให้กรรมการ
ข้อบังคับของบริษัท รวมถึงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความ
คนหนึง่ หรือหลายคน หรือบุคคลอืน่ ใดปฏิบตั กิ ารอย่างใดอย่างหนึง่
รับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต
แทนคณะกรรมการได้ โดยในการมอบอ�ำนาจนั้นจะต้องอยู่ภายใต้ (2) ก�ำหนดนโยบายหลักในการด�ำเนินธุรกิจ นโยบายด้านการเงิน
ขอบเขตแห่งอ�ำนาจของคณะกรรมการ และมีการก�ำหนดขอบเขต
การระดมทุน การบริหารเงินทุน และการบริหารความเสีย่ งของ
อ�ำนาจหน้าที่ของผู้รับมอบอ�ำนาจไว้อย่างชัดเจน
บริษัท และก�ำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการด�ำเนินการตามนโยบาย
ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการปฏิบัติ (3) พิจารณาอนุมัติวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัท และให้มีการ
งานให้เป็นไปตามเป้าหมาย กลยุทธ์และแผนงานที่ได้รับการอนุมัติ
ทบทวนทุกๆ 5 ปี
จากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและ (4) พิจารณาอนุมตั เิ ป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงานในการด�ำเนินธุรกิจ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด โดยคณะกรรมการบริษัทจะมอบหมาย
และติดตามผลการด�ำเนินงานตามแผนงานที่ก�ำหนดไว้
อ�ำนาจและหน้าทีค่ วามรับผิดชอบในการบริหารงานประจ�ำวันไปยัง (5) พิจารณาอนุมตั ริ ายการทีน่ อกเหนือจากรายการทีค่ ณะกรรมการ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยอ�ำนาจหน้าที่ดังกล่าวแยกจากอ�ำนาจ
บริษทั ได้มอบอ�ำนาจให้กบั กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ หรือรายการ
หน้าทีข่ องประธานกรรมการอย่างชัดเจน นอกจากนี้ คณะกรรมการ
ที่กฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบปฏิบัติของบริษัทที่เกี่ยวข้อง
บริษัทอาจแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ มาช่วยดูแลงาน
กั บ เรื่ อ งดั ง กล่ า วก�ำหนดให้ ต ้ อ งได้ รั บ การอนุ มั ติ จ ากคณะ
เฉพาะด้าน รวมทัง้ ว่าจ้างผูเ้ ชีย่ วชาญหรือทีป่ รึกษาจากภายนอกเพือ่
กรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
ให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะในเรื่องที่เกี่ยวกับการด�ำเนินกิจการ (6) จัดให้มีระบบการควบคุมภายในด้านการด�ำเนินงาน ด้านการ
ของบริษัท ตามความจ�ำเป็นและสมควรด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
รายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ข้อบังคับ
นโยบายและระเบียบปฏิบัติของบริษัท และก�ำหนดให้ส�ำนัก
นอกจากนัน้ คณะกรรมการบริษทั ได้จดั ให้มเี ลขานุการบริษทั ในการ
ตรวจสอบภายในมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการตรวจสอบการปฏิบตั ิ
ท�ำหน้าที่ในการแนะน�ำและช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทโดย
ตามระบบการควบคุมภายในดังกล่าวและรายงานต่อคณะ
รับผิดชอบในการด�ำเนินการเพือ่ ให้เกิดความมัน่ ใจว่าคณะกรรมการ
กรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการบริษทั จะพิจารณาระบบ
บริษัทปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และกระบวนการก�ำกับดูแลกิจการ
บริหารความเสี่ยง รวมถึงประเมินความเพียงพอและเหมาะสม
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
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ของระบบการควบคุมภายในเป็นประจ�ำทุกปี และทบทวน
ระบบที่ส�ำคัญอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และให้ความเห็นไว้ใน
รายงานประจ�ำปี
(7) ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการและ
ทบทวนนโยบายดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
(8) แต่งตัง้ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และก�ำกับดูแลการปฏิบตั หิ น้าที่
ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ให้เป็นไปตามนโยบายการก�ำกับ
ดูแลกิจการของบริษัท ภายในกรอบแห่งอ�ำนาจที่ได้รับมอบ
หมายจากคณะกรรมการบริษทั และประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ของกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประจ�ำทุกปี เพื่อประกอบการ
พิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่
(9) แต่งตัง้ กรรมการหรือผูบ้ ริหารเข้าไปด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการ
ในบริษัทย่อย เพื่อก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของการลงทุนในบริษัทย่อยเหล่านั้น
(10) แต่งตัง้ เลขานุการบริษทั เพือ่ รับผิดชอบด�ำเนินการในเรือ่ งต่างๆ
ตามที่กฎหมายก�ำหนด
(11) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และ

คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เช่น คณะกรรมการก�ำหนดค่า
ตอบแทนและสรรหากรรมการ เป็นต้น เพื่อช่วยคณะกรรมการ
ในการก�ำกับดูแลกิจการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ก�ำหนดไว้
โดยสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วยกรรมการ
อิสระเป็นส่วนใหญ่และประธานคณะกรรมการชุดย่อยเป็น
กรรมการอิสระ
(12) จัดให้มแี ผนงานการพัฒนากรรมการและผูบ้ ริหาร และแผนงาน
การสืบทอดงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของซีพเี อฟได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการ
บริษทั โดยคณะกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบนั มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
3 ปี ซึง่ จะครบวาระในวันที่ 23 ธันวาคม 2560 โดย ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์
2558 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ จ�ำนวน
5 คน ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ

1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อ

นามสกุล

นายอาสา
ศ.นพ.อรรถสิทธิ์
ศ. กิตติคุณ สุภาพรรณ
ดร.ชัยวัฒน์
ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์

สารสิน
เวชชาชีวะ
รัตนาภรณ์
วิบูลย์สวัสดิ์
อังกสิทธิ์

ตำ�แหน่ง

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนายเฉลิมชนม์ กุณฑลวรรณ หัวหน้าส�ำนักตรวจสอบภายใน ท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบโดยต�ำแหน่ง
กรรมการตรวจสอบของซีพเี อฟ 2 คน ได้แก่ ศ. กิตติคณุ สุภาพรรณ
รัตนาภรณ์ และ ดร.ชัยวัฒน์ วิบลู ย์สวัสดิ์ เป็นผูม้ คี วามรู้ ความเข้าใจ
และประสบการณ์ในด้านการบัญชีและการเงิน รวมถึงมีความรู้
เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของรายงาน
ทางการเงิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบสามารถปรึกษาผูเ้ ชีย่ วชาญ
อิสระได้

ตรวจสอบทีล่ าออกนัน้ กรรมการตรวจสอบคนใหม่จะด�ำรงต�ำแหน่ง
จนกระทั่งหมดวาระของกรรมการตรวจสอบที่ลาออกนั้นๆ

คณะกรรมการตรวจสอบต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
โดยในการประชุมแต่ละครั้งนั้น คณะกรรมการตรวจสอบสามารถ
เชิญกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ
ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีเข้าประชุม
กรรมการตรวจสอบจะได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นระยะ ชี้แจงได้ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี
เวลา 3 ปี เพื่อความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน กรรมการตรวจ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย
สอบซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งอาจได้รับเลือกให้ด�ำรงต�ำแหน่งอีกได้ หาก
มีกรรมการตรวจสอบคนใดต้องการลาออกระหว่างที่อยู่ในวาระ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
การด�ำรงต�ำแหน่ง กรรมการผู้นั้นต้องท�ำการแจ้งล่วงหน้าหนึ่ง คณะกรรมการบริษทั ได้ก�ำหนดขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบ
เดือนเป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อมีการด�ำรงต�ำแหน่งแทนกรรมการ ของคณะกรรมการตรวจสอบขึ้นใหม่ให้สอดคล้องกับประกาศ
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เติมชีวิตที่ดี

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัติและขอบเขต
การด�ำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551 ลงวันที่
9 มิถุนายน 2551 ดังนี้
(1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและ
เพียงพอ
(2) สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control)
และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม
และมีประสิทธิผล
(3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
(4) พิจารณาความเป็นอิสระของส�ำนักตรวจสอบภายใน ตลอดจน
ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างผูบ้ ริหาร
สูงสุดของส�ำนักตรวจสอบภายใน
(5) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อ
ท�ำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของ
บุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มี
ฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
(6) พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุ
สมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
(7) จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ใน
รายงานประจ�ำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม
โดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูล
อย่างน้อยดังต่อไปนี้
• ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้
ของรายงานทางการเงินของบริษัท
• ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
ของบริษัท
• ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
• ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

• ความเห็นเกีย่ วกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
• จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วม
ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
• ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามข้อบังคับคณะกรรมการตรวจ
สอบ
• รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ
ภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท
(8) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วย
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้ ง นี้ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ภ ายใต้ ข อบเขตดั ง กล่ า วข้ า งต้ น
คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั
โดยตรง และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการ
ด�ำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก
คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน
และสรรหากรรมการ

คณะกรรมการก�ำหนดค่ า ตอบแทนและสรรหากรรมการของ
ซีพเี อฟได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษทั โดยคณะกรรมการ
ก�ำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการชุดปัจจุบันมีวาระการ
ด�ำรงต�ำแหน่ง 3 ปี ซึ่งจะครบวาระในวันที่ 31 มีนาคม 2558
คณะกรรมการก�ำหนดค่ า ตอบแทนและสรรหากรรมการมี
บทบาทหน้าที่ในการสรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและ
ประสบการณ์ที่เหมาะสมเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการของบริษัท
รวมทั้งเสนอนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนส�ำหรับกรรมการดังกล่าว
นั้นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนและ
สรรหากรรมการ ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน โดยเป็นกรรมการ
อิสระจ�ำนวน 2 คน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจ�ำนวน 1 คน
ดังนี้

คณะกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

1.
2.
3.

ชื่อ

นามสกุล

นายอาสา
นายประเสริฐ
ศ.นพ.อรรถสิทธิ์

สารสิน
พุ่งกุมาร
เวชชาชีวะ

ตำ�แหน่ง

ประธานกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
กรรมการกำ�หนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
กรรมการกำ�หนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
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คณะกรรมการบริษทั เป็นผูแ้ ต่งตัง้ ประธานกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน
และสรรหากรรมการ โดยคณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนและ
สรรหากรรมการมีระยะเวลาการด�ำรงต�ำแหน่งเป็นเวลา 3 ปี เพื่อ
ความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน วาระของการด�ำรงต�ำแหน่งอาจ
เปลีย่ นแปลงได้ตามมติอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ซึง่ กรรมการ
ที่พ้นจากต�ำแหน่งอาจได้รับเลือกให้ด�ำรงต�ำแหน่งอีกได้ หากได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท กรณีกรรมการคนใดประสงค์จะ
ลาออกจากต�ำแหน่งก่อนครบวาระ ต้องแจ้งความประสงค์ล่วงหน้า
อย่างน้อยหนึ่งเดือนเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการบริษัท

(6) ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่
คณะกรรมการบริษัทร้องขอ

ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ เ กิ ด การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องคณะกรรมการก�ำหนด
ค่าตอบแทนและสรรหากรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
บรรลุวัตถุประสงค์ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน
และสรรหากรรมการควรมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
เพื่อพิจารณา หารือ และด�ำเนินการใดๆ ให้ส�ำเร็จลุล่วงตามหน้าที่
ความรับผิดชอบ การประชุมเพิม่ เติมจะจัดให้มขี นึ้ ได้ตามความเหมาะสม
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน ตามที่ประธานกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบ โดยคณะกรรมการ
และสรรหากรรมการ
ก�ำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการอาจเชิญบุคคลอื่น เช่น
(1) ก�ำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่เห็น ที่ปรึกษาภายนอก เข้าร่วมประชุมได้หากเห็นว่าสมควร
ว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมในการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท
(2) สรรหาบุ ค คลที่ เ ห็ น ว่ า มี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสมในการด�ำรง ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นที่ปรึกษา
ต�ำแหน่งกรรมการบริษทั เพือ่ เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ของคณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ให้เปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นอิสระ หรือการไม่มีความขัดแย้งทางผล
พิจารณาในกรณีที่ต�ำแหน่งดังกล่าวว่างลง
(3) สอบทานเกี่ยวกับโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของ ประโยชน์ของที่ปรึกษานั้นไว้ในรายงานประจ�ำปี
คณะกรรมการบริษัท และให้ข้อเสนอแนะในกรณีที่เห็นควรให้
มีการเปลี่ยนแปลง
(4) ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ�ำ คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
ทุกปี เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
(5) ก�ำหนดและสอบทานกรอบนโยบาย แนวทาง และค่าตอบแทน คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการของซีพีเอฟ ได้รับการแต่งตั้งจาก
อย่างเหมาะสมส�ำหรับกรรมการบริษัท ให้สอดคล้องเหมาะสม คณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2556 และมีวาระการ
กับความรับผิดชอบ และเปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ ด�ำรงต�ำแหน่ง 3 ปี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2556
ในอุตสาหกรรมและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ และเป็นไปตาม เป็นต้นไป
นโยบายทีค่ ณะกรรมการบริษทั ก�ำหนด โดยเชือ่ มโยงกับผลการ
ด�ำเนินงานของบริษัทและหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
และหากพิจารณาแล้วเห็นควรให้มกี ารเปลีย่ นแปลงไปจากมติที่ ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน โดยเป็นกรรมการอิสระจ�ำนวน
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ได้เคยอนุมตั ไิ ว้ ให้น�ำเสนอเรือ่ งต่อกรรมการ 2 คน และกรรมการที่เป็นไม่เป็นผู้บริหารจ�ำนวน 1 คน ดังนี้
บริษัทพิจารณาเพื่อน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงต่อไป
คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ

1.
2.
3.

ชื่อ

นามสกุล

นายอาสา
ดร.วีรวัฒน์
ดร.ชัยวัฒน์

สารสิน
กาญจนดุล
วิบูลย์สวัสดิ์

ตำ�แหน่ง

ประธานกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
รองประธานกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
กรรมการกำ�กับดูแลกิจการ

โดยมีเลขานุการบริษัทท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการโดยต�ำแหน่ง
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เติมชีวิตที่ดี

คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
(1) ก�ำหนดขอบเขตและนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ เพื่อเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
(2) เสนอแนวปฏิบัติด้านการก�ำกับดูแลกิจการต่อคณะกรรมการ
บริษัท พร้อมทั้งให้ค�ำแนะน�ำแก่คณะกรรมการบริษัทในเรื่อง
เกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการ
(3) สอบทานกับกรรมการและฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
(4) พิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติด้านการก�ำกับดูแลกิจการ โดย
เปรียบเทียบกับแนวปฏิบตั ขิ องสากล และเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อให้มีการพิจารณาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง
(5) รายงานผลการประเมินการปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับดูแล
กิจการต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ของซีพีเอฟได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่
9 พฤศจิกายน 2555 และมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง 3 ปี โดยให้มี
ผลตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไป
ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน
โดยเป็นกรรมการอิสระจ�ำนวน 2 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร
จ�ำนวน 1 คน ดังนี้

คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ชื่อ

1.
2.
3.

ดร.ชัยวัฒน์
นายอดิเรก
ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์

นามสกุล

วิบูลย์สวัสดิ์
ศรีประทักษ์
อังกสิทธิ์

ตำ�แหน่ง

ประธานกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

โดยมีนายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ ท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อ (3) พิจารณาประเมินผลการด�ำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
สังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้ค�ำแนะน�ำเพื่อพัฒนา
และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
(1) ก�ำหนดนโยบายและทิศทางความรับผิดชอบต่อสังคมและ
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน เพือ่ เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั อนุมตั ิ (4) ให้ความเห็นชอบรายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อเปิดเผยต่อสาธารณชน
(2) ให้การสนับสนุนในการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมและการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน โดยเข้าร่วมประชุมให้แนวทาง (5) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ
การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ตามที่เห็นสมควร
ในการด�ำเนินงานและติดตามงานเป็นระยะตามกรอบเวลาที่
ก�ำหนด
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รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการในปี 2557 มีดังนี้
จำ�นวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
ชื่อ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

นายธนินท์
นายประเสริฐ
นายมิน
นายชิงชัย
นายอาสา
นายอดิเรก
ศ.นพ.อรรถสิทธิ์
ศ.กิตติคุณ สุภาพรรณ
ดร.ชัยวัฒน์
ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์
นายพงษ์เทพ
ดร.วีรวัฒน์
นายพงษ์
นายสุนทร
นางอรุณี

นามสกุล

คณะ
กรรมการ
บริษัท

เจียรวนนท์
พุ่งกุมาร
เธียรวร
โลหะวัฒนะกุล
สารสิน
ศรีประทักษ์
เวชชาชีวะ
รัตนาภรณ์
วิบูลย์สวัสดิ์
อังกสิทธิ์
เจียรวนนท์
กาญจนดุล
วิเศษไพฑูรย์
อรุณานนท์ชัย
วัชรานานันท์

7/10
8/10
10/10
9/10
8/10
8/10
9/10
10/10
9/10
10/10
9/10
10/10
9/10
9/10
9/10

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
กำ�หนดค่าตอบแทนและ
กำ�กับดูแล
สรรหากรรมการ
กิจการ

คณะกรรมการ
ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและ
การพัฒนา
อย่างยั่งยืน

2/2

9/10

2/2

1/1
2/2

9/10
10/10
9/10
10/10

2/2
1/1

2/2
2/2

1/1

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
ในการเข้ารับต�ำแหน่งกรรมการบริษทั กรรมการแต่ละท่านจะได้รบั
ข้อมูลส�ำคัญเกีย่ วกับบริษทั ข้อบังคับทีร่ ะบุถงึ ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั รวมถึงข้อมูลเกีย่ วกับ
ด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และเงื่อนไขต่างๆ ในการเป็นกรรมการ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท

ส�ำหรับกรรมการที่ยังไม่เคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรเกี่ยวกับ
กรรมการ ซีพเี อฟจะจัดให้กรรมการท่านนัน้ ๆ เข้าอบรมในหลักสูตร
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยดังกล่าว เพื่อให้ได้
รับทราบข้อมูลดังต่อไปนี้
(1) บทบาทของการเป็นกรรมการและความรับผิดตามกฎหมาย
(2) แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการตามกฎระเบียบและ
ข้ อ พึ ง ปฏิ บั ติ ข องตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย และ
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รวมทั้งหลักการของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
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เติมชีวิตที่ดี

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยพิจารณา การก�ำกับดูแลการบริหารงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย
ผู้ที่มีคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง และเป้าหมายการด�ำเนินธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดไว้
กับธุรกิจหลักแต่ละด้านของบริษัท เพื่อช่วยคณะกรรมการบริษัทใน อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการบริหารของบริษัท ประกอบด้วย
คณะกรรมการบริหาร

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ชื่อ

นายชิงชัย
นายอดิเรก
นายพงษ์
นายพงษ์เทพ
นางอรุณี
นายวรวิทย์
นายธีรศักดิ์
นายวิทิต
นางสาวพัชรา
นายไพศาล

นามสกุล

ตำ�แหน่ง

โลหะวัฒนะกุล
ศรีประทักษ์
วิเศษไพฑูรย์
เจียรวนนท์
วัชรานานันท์
เจนธนากุล
อุรุนานนท์
ภูธนทรัพย์
ชาติบัญชาชัย
จิระกิจเจริญ

ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร และเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษทั เป็นผูแ้ ต่งตัง้ ประธานกรรมการบริหาร ประธาน (3) ติดตามผลการจัดการและบริหารความเสี่ยงของแต่ละธุรกิจ
คณะผู้บริหาร ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ และประธาน (4) ทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการความ
ผู้บริหารฝ่ายการเงิน โดยในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารไม่
เสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ประธานกรรมการบริหารจะมอบหมาย (5) ติดตามผลการพัฒนาบุคลากร การแต่งตัง้ โยกย้ายผูบ้ ริหารของ
ให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ
แต่ละธุรกิจ ตามแผนงานการสร้างผู้บริหารทดแทน รวมถึง
ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็นประธานในทีป่ ระชุมนัน้ ซึง่ ในการประชุมแต่ละครัง้
แผนงานด้านก�ำลังคนและการก�ำหนดหลักเกณฑ์การจ่าย
คณะกรรมการอาจเชิญบุคคลอื่น เช่น ตัวแทนผู้บริหาร และ/หรือ
ผลตอบแทน และหลักเกณฑ์การประเมินผลงานของผู้บริหาร
โดยค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารที่เป็น
ที่ปรึกษาจากภายนอก เข้าร่วมประชุมตามความจ�ำเป็น
เงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจในระยะยาว จะต้อง
สอดคล้องกับผลการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารแต่ละคน และต้อง
หน้าที่และความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการบริหาร
(1) พิจารณากลั่นกรองเป้าหมาย แผนกลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจ
ค�ำนึงถึงผลประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับ รวมถึงความยั่งยืน
รวมถึงงบประมาณและโครงการลงทุนของแต่ละธุรกิจก่อน
ของบริษัท
น�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ และในกรณีที่ (6) พิจารณาทางเลือกในการระดมทุน เมือ่ มีความจ�ำเป็นต้องจัดหา
สถานการณ์เปลีย่ นแปลงไป คณะกรรมการบริหารจะมีการพิจารณา
แหล่งเงินทุนส�ำหรับใช้ในโครงการลงทุนต่างๆ เพื่อน�ำเสนอ
ทบทวนการใช้งบประมาณ และโครงการลงทุนทีไ่ ด้รบั อนุมตั แิ ล้ว
คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆ
(7) ติดตามผลการใช้เงินทุน การบริหารเงินทุนและฐานะการเงิน
(2) ติดตามผลการด�ำเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการ
ของแต่ละธุรกิจ
ลงทุ น ของแต่ ล ะธุรกิจ และรายงานผลรวมทั้งปัญหาหรือ
อุปสรรคทีเ่ กิดขึน้ และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้คณะกรรมการ
บริษัททราบ
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คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 คณะผู้บริหารของซีพีเอฟ ประกอบด้วย
ชื่อ

1. นายอดิเรก
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

นายพงษ์
นายธีรศักดิ์
นายวีรชัย
นายพิสิฐ
นายไพศาล
นายเรวัติ
นายวิโรจน์
นายทรงศักดิ์
นายประจิตต์
นายสมควร
นายวิทิต
น.สพ.สุจินต์

14. นายสิริพงศ์
15. นายประพจน์
16. นายสุขวัฒน์
17. นายณฤกษ์
18. ดร.สมหมาย
19. นายประสิทธิ์
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
(1)

นายสถิต
นายวิทวัส
นายวิบูลย์
นายสมชาย
นายวรวิทย์
นายประเดิม
นายสุเมธ

นามสกุล

ศรีประทักษ์

ตำ�แหน่ง
(1)

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร และรักษาการประธาน
ผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ สายธุรกิจอาหาร
(1)
วิเศษไพฑูรย์
ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ สายธุรกิจสัตว์น�้ำ
(1)
อุรุนานนท์
ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ สายธุรกิจสัตว์บก
(1)
ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ สายธุรกิจการค้าภายในประเทศ
รัตนบานชื่น
(1)
โอมพรนุวัฒน์ ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ สายธุรกิจการค้าต่างประเทศ
จิระกิจเจริญ (1) ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน
หทัยสัตยพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานอาหารสัตว์บก
คัมภีระ
รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานผลิตอาหารสัตว์บก และการก่อสร้าง
ฟูตระกูล
รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานเลี้ยงสัตว์
อุดหนุน
รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์สัตว์ และเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์ปีก
ชูวรรธนะปกรณ์ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์สัตว์ และเทคโนโลยีการเลี้ยงสุกร
รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายธุรกิจอาหารสัตว์น�้ำ
ภูธนทรัพย์
ธรรมศาสตร์
รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ และสายงานวิจัย
และพัฒนาพันธุ์สัตว์และเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์น�้ำ
อรุณรัตนา
รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานอาหารแปรรูปสัตว์ปีก
โชคพิชิตชัย
รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานอาหารแปรรูปสุกร และแปรรูปไข่
รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานอาหารแปรรูปสัตว์น�้ำ และสายงานวิจัยและพัฒนา
ด่านเสริมสุข
ผลิตภัณฑ์อาหาร
มางเขียว
รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานอาหารส�ำเร็จรูป
เตชะศิรินุกูล
รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานประกันคุณภาพอาหารกลาง
บุญดวงประเสริฐ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานการค้าในประเทศ สายงานค้าปลีก
และสายงานการค้าต่างประเทศ
สังขนฤบดี
รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานธุรกิจห้าดาวและธุรกิจร้านอาหาร
ตันติเวสส
รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานการตลาด
สุภัครพงษ์กุล รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานการค้าต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์ปลา
เตรียมชัยพิศุทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานการค้าต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์กุ้ง
เจนธนากุล
รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานบริหารทั่วไป
โชติศุภราช
รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบงาน
วงศ์บุณย์ยง
รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานทรัพยากรบุคคล

ผู้บริหารตามนิยามในประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การก�ำหนดบทนิยาม ในประกาศเกี่ยวกับการออกและ
เสนอขายหลักทรัพย์ (“ประกาศ ที่ กจ. 17/2551”)
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เติมชีวิตที่ดี

เลขานุการบริษัท

อ�ำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการผู้จัดการใหญ่ซึ่งเป็นต�ำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของบริษัท
เป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ให้มีหน้าที่ใน
การบริหารกิจการของบริษัทให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดไว้ และหน้าที่ใน
การก�ำกับดูแลกิจการให้มกี ารด�ำเนินธุรกิจอย่างเกิดประโยชน์สงู สุด
แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกด้านอย่างเหมาะสมและเที่ยงธรรม รวมถึงการ
ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั่วไปและข้อมูลด้านการเงินของบริษัท
ตามแนวทางที่พึงปฏิบัติที่ดี รวมทั้งมีอ�ำนาจอนุมัติด�ำเนินการใดๆ
อันเป็นการด�ำเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษัท ยกเว้นการด�ำเนิน
การในเรื่องดังต่อไปนี้ซึ่งก�ำหนดให้เป็น “ข้อจ�ำกัดการใช้อ�ำนาจ
ของกรรมการผู้จัดการใหญ่” มิให้กรรมการผู้จัดการใหญ่มีอ�ำนาจ
อนุมัติด�ำเนินการ
(1) การเข้าท�ำรายการที่ไม่เป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการ
บริษัทได้มีมติอนุมัติไว้ หรือการเข้าท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ซึ่งประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนว่าด้วยเรื่องดังกล่าว
ก�ำหนดให้ตอ้ งได้รบั การอนุมตั จิ ากคณะกรรมการหรือทีป่ ระชุม
ผู้ถือหุ้นของบริษัท
(2) การขายหรือการตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ใดๆ ออกจากบัญชี
ซึ่งระเบียบปฏิบัติทางการเงินของบริษัทว่าด้วยเรื่องดังกล่าว
ก�ำหนดให้ตอ้ งได้รบั การอนุมตั จิ ากคณะกรรมการหรือทีป่ ระชุม
ผู้ถือหุ้นของบริษัท
(3) การเข้าท�ำรายการกับบุคคลใดๆ เพื่อการให้หรือรับความ
ช่วยเหลือทางการเงิน ซึ่งได้แก่ การกู้ยืมเงิน การค�้ำประกัน
การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่น
ท�ำนองเดียวกัน เว้นแต่
• การกู้ยืมเงินระยะสั้นระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยที่บริษัท
ถือหุ้นทางตรง และ/หรือทางอ้อมรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 90
ขึ้นไป
• การกู้ยืมเงินระยะสั้นระหว่างบริษัทย่อยของบริษัทซึ่งทั้ง
สองฝ่ ายต้ อ งไม่มีบุคคลที่เ กี่ยวโยงกันของบริษัทถือหุ้น
เกินกว่าร้อยละ 10
(4) อนุมัติงบประมาณประจ�ำปี หรืองบประมาณรายจ่ายลงทุนที่
เพิ่มขึ้นระหว่างปีซึ่งมีมูลค่าของรายการตั้งแต่ 100 ล้านบาท
ขึ้นไป
(5) การได้ ม าหรื อ จ�ำหน่ า ยไปซึ่ ง เงิ น ลงทุ น ในตราสารทุ น หรื อ
ตราสารหนี้ของบริษัทใดๆ ซึ่งระเบียบปฏิบัติทางการเงินของ
บริษัทว่าด้วยเรื่องดังกล่าวก�ำหนดให้ต้องได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
(6) การเข้าท�ำรายการใดๆ ที่กฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว ก�ำหนดให้ต้องได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการซีพีเอฟ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2551 ได้มี
มติแต่งตั้ง นางสาวพัชรา ชาติบัญชาชัย เป็นเลขานุการบริษัท
โดยพิจารณาจากประสบการณ์การท�ำงาน ความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท ความรู้ด้านบัญชีการเงิน ด้านกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในระดับที่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัทตามที่
กฎหมายก�ำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเลขานุการบริษัท
จะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�ำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ
หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ
รายงานประจ�ำปี หนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ และรายงานการประชุม
ผู้ถือหุ้น และเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดย
กรรมการหรือผูบ้ ริหาร รวมถึงด�ำเนินการอืน่ ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการ
ก�ำกับตลาดทุนประกาศก�ำหนด
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษทั มอบหมายให้คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน
และสรรหากรรมการเป็นผูพ้ จิ ารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทน
กรรมการในแต่ ล ะปี และเสนอต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อ
ขออนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ส่วนค่าตอบแทนส�ำหรับผูบ้ ริหารนัน้
คณะกรรมการบริ ษั ท มอบหมายให้ ค ณะกรรมการบริ ห ารเป็ น
ผู้ท�ำหน้าที่ในการพิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนผู้บริหาร ซึ่งจะต้อง
สอดคล้องกับผลการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารแต่ละคน และต้องค�ำนึง
ถึงผลประโยชน์ทผี่ ถู้ อื หุน้ จะได้รบั รวมถึงความยัง่ ยืนของบริษทั
ค่าตอบแทนกรรมการส�ำหรับปี 2557

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ค่าตอบแทนรวมของกรรมการซีพีเอฟส�ำหรับปี 2557 มีจ�ำนวนรวม
46.7 ล้านบาท/1 ประกอบด้วย (1) ค่าตอบแทนรายเดือน และ
(2) ค่าตอบแทนพิเศษตามอัตราซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น

/1
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รวมค่าตอบแทนพิเศษที่จ่ายให้กับ พล.ต.อ. เภา สารสิน (ถึงแก่อนิจกรรม
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2556) เฉพาะส่วนที่จ่ายในปี 2557 จำ�นวน 31,772 บาท

นอกจากนี้ กรรมการบางท่านยังได้รบั ค่าตอบแทนในฐานะด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการของบริษทั ย่อย จ�ำนวนรวม 1.4 ล้านบาท ส�ำหรับค่า
ตอบแทนของกรรมการตรวจสอบส�ำหรับปี 2557 มีจ�ำนวนรวม 15 ล้านบาท โดยรายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละท่านมีดงั ต่อไปนี้
หน่วย : บาท
ชื่อ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

นายธนินท์
นายประเสริฐ
นายมิน
นายชิงชัย
นายอาสา
นายอดิเรก
ศ.นพ.อรรถสิทธิ์
ศ.กิตติคุณ สุภาพรรณ
ดร.ชัยวัฒน์
ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์
นายพงษ์เทพ
ดร.วีรวัฒน์
นายพงษ์
นายสุนทร
นางอรุณี

นามสกุล

เจียรวนนท์
พุ่งกุมาร
เธียรวร
โลหะวัฒนะกุล
สารสิน
ศรีประทักษ์
เวชชาชีวะ
รัตนาภรณ์
วิบูลย์สวัสดิ์
อังกสิทธิ์
เจียรวนนท์
กาญจนดุล
วิเศษไพฑูรย์
อรุณานนท์ชัย
วัชรานานันท์

ซีพีเอฟ

บริษัทย่อย

กรรมการ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการ

5,055,326
3,791,747
3,791,747
3,791,747
3,767,681
3,782,141
2,527,798
2,527,798
2,527,798
2,460,455
2,527,798
2,527,798
2,527,798
2,527,798
2,527,798

5,400,000
2,400,000
2,400,000
2,400,000
2,400,000
-

64,293
770,000
590,000

ค่าตอบแทนอื่น - ไม่มี ค่าตอบแทนผู้บริหาร ส�ำหรับปี 2557

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ค่าตอบแทนผู้บริหารของซีพีเอฟ ส�ำหรับปี 2557 จ�ำนวน 6 คน มีจ�ำนวนรวม 142 ล้านบาท โดยค่าตอบแทน
ดังกล่าวประกอบด้วยเงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ
ค่าตอบแทนอื่น - ไม่มี -
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การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการบริษัท

ท�ำให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอเพื่อการเข้าร่วม
ประชุม และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
โดยกรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ บนพืน้ ฐาน
ของการยอมรับในความเห็นที่แตกต่างกัน โดยไม่เกิดความขัดแย้ง
ไม่ว่าในระหว่างกรรมการด้วยกันหรือกับฝ่ายจัดการ นอกจากนี้
กรรมการยังได้มีการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในด้านต่างๆ
ที่เป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างสม�่ำเสมอ

ซีพเี อฟได้ก�ำหนดให้กรรมการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการ
ทั้งคณะ และประเมินตนเองเป็นรายบุคคลเป็นประจ�ำทุกปี ซึ่งผล
การประเมินดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การท�ำงานของคณะกรรมการให้ดยี งิ่ ขึน้ ต่อไป ทัง้ นี้ ผลการประเมิน
การปฏิบัติงานประจ�ำปี 2557 สรุปได้ดังนี้

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล
ในแต่ละปี กรรมการแต่ละรายจะประเมินตนเอง โดยการประเมิน
ครอบคลุม 2 หัวข้อหลัก คือ (1) ความรู้ความเข้าใจของกรรมการ
และ (2) การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการ ซึง่ ผลการประเมินสรุปได้วา่
ในภาพรวม กรรมการทุกท่านมีความรูค้ วามเข้าใจในบทบาทหน้าที่
และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการ มีความเข้าใจในองค์กร
และปัจจัยที่จะส่งผลต่อธุรกิจของบริษัท และมีการปฏิบัติหน้าที่
กรรมการอย่างรอบคอบและเหมาะสม

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการทั้งคณะ
คณะกรรมการก�ำหนดค่ า ตอบแทนและสรรหากรรมการเป็ น
ผู ้ ป ระเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการทั้ ง คณะและ
รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป
โดยการประเมินครอบคลุม 6 หัวข้อหลัก คือ (1) โครงสร้าง
คณะกรรมการ (2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ (3) การประชุมคณะกรรมการ (4) การท�ำหน้าที่ของ
กรรมการ (5) ความสัมพันธ์กบั ฝ่ายจัดการ และ (6) การพัฒนาตนเอง
ของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร ซึ่งผลการประเมินสรุปได้ว่า
โครงสร้างของคณะกรรมการและคุณสมบัติของกรรมการมีความ
เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท ซึ่งช่วยให้การท�ำหน้าที่โดยรวมของ
คณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันจ�ำนวนครัง้
ของการประชุมและวาระการประชุมมีการก�ำหนดไว้อย่างเหมาะสม

นอกจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
ข้างต้นแล้ว กรรมการของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะยังมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง และรายงานผลการประเมิน
ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ�ำทุกปีอีกด้วย
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ประวัติกรรมการและผู้บริหารโดยสังเขป
นายธนินท์ เจียรวนนท์
อายุ 75 ปี
ประธานกรรมการ

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• Commercial School ประเทศฮ่องกง
• Shantou Secondary School ประเทศจีน
• อบรม Directors Accreditation Program
รุ่นวันที่ 4 พฤษภาคม 2548
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
จำ�นวนปีที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ 21 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• เป็นลูกพี่ลูกน้องกับนายพงษ์เทพ เจียรวนนท์
การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทย่อยของบริษัท
• ประธานกรรมการ และประธานกรรมการ
สรรหา C.P. Pokphand Company Limited
• ประธานกรรมการ Chia Tai (China)
Investment Company Limited
ประสบการณ์การทำ�งานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา
ถึงปัจจุบัน
• ประธานกรรมการ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์
จำ�กัด
• ประธานกรรมการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด
(มหาชน)
• ประธานกรรมการ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น
จำ�กัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ บริษัท ทรู มูฟ
จำ�กัด
• กรรมการ บริษัท กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค
จำ�กัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำ�กัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำ�กัด

นายประเสริฐ พุ่งกุมาร

อายุ 78 ปี
รองประธานกรรมการ และกรรมการ
กำ�หนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาพัฒนาสังคม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาเกษตร มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง
มณฑลเจิ้งโจว ประเทศจีน
• ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ สาขาเกษตร
มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง มณฑลเจิ้งโจว
ประเทศจีน
• อบรม Directors Accreditation Program
รุ่นวันที่ 4 พฤษภาคม 2548 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
จำ�นวนปีที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ 21 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• เป็นพี่เขยของนายพงษ์เทพ เจียรวนนท์
การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทย่อยของบริษัท
• ประธานกรรมการ C.P. Vietnam
Corporation
• ประธานกรรมการ CPF Food Trading
Company Limited
• กรรมการ Charoen Pokphand Enterprise
(Taiwan) Company Limited
• กรรมการ CPF (INDIA) Private Limited

นายมิน เธียรวร

อายุ 78 ปี
รองประธานกรรมการ

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ ด้านเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง มณฑลเจิ้งโจว
ประเทศจีน
• ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
• อบรม Directors Accreditation Program
รุ่นวันที่ 4 เมษายน 2548
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
จำ�นวนปีที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ 21 ปี
การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทย่อยของบริษัท
• กรรมการ CPF Investment Limited
ประสบการณ์การทำ�งานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา
ถึงปัจจุบัน
• รองประธานกรรมการ บริษัท เครือ
เจริญโภคภัณฑ์ จำ�กัด
• กรรมการ บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำ�กัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำ�กัด
นายชิงชัย โลหะวัฒนะกุล
อายุ 75 ปี
รองประธานกรรมการ
และประธานกรรมการบริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ Arizona State
University ประเทศสหรัฐอเมริกา
• อบรม Directors Certification Program
รุ่นที่ 5/2001
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำ�งานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา
ถึงปัจจุบัน
• รองประธานกรรมการ บริษัท เครือ
เจริญโภคภัณฑ์ จำ�กัด
จำ�นวนปีที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ 21 ปี
• ประธานกรรมการ บริษัท ซีพีพีซี จำ�กัด
(มหาชน)
การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทย่อยของบริษัท
• กรรมการ บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำ�กัด (มหาชน) • ประธานกรรมการ C.P. Aquaculture (Beihai)
• กรรมการ บริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำ�กัด
Company Limited
• กรรมการ CPF Investment Limited
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• กรรมการ C.P. Aquaculture (Dongfang)
Company Limited
• กรรมการ C.P. Aquaculture (Hainan)
Company Limited
• กรรมการ Chia Tai (China) Investment
Company Limited
ประสบการณ์การทำ�งานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา
ถึงปัจจุบัน
• รองประธานกรรมการ บริษัท เครือ
เจริญโภคภัณฑ์ จำ�กัด
นายอาสา สารสิน

อายุ 78 ปี
รองประธานกรรมการ ประธาน
กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ
กำ�หนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
และประธานกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Boston University
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• อบรม Directors Accreditation Program
รุ่นที่ 5/2003
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• อบรม Audit Committee Program
รุ่นที่ 19/2007
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• อบรม Finance for Non-Finance Director
รุ่นที่ 39/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
• อบรม The Role of Chairman
รุ่นที่ 32/2013
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
จำ�นวนปีที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ 16 ปี

• ประธานกรรมการ บริษัท แม่สอดพลังงาน
สะอาด จำ�กัด
• กรรมการ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำ�กัด
(มหาชน)
• กรรมการ บริษัท ไทยน�้ำทิพย์ จ�ำกัด
• รองประธานกรรมการ มูลนิธิสถาบันพัฒนา
มันสำ�ปะหลังแห่งประเทศไทย
• ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณ
โปรดเกล้าฯ ให้ดำ�รงตำ�แหน่งราชเลขาธิการ
(2543-2555)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• เป็นพี่ชายของนางอรุณี วัชรานานันท์

การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทย่อยของบริษัท
• ประธานกรรมการ บริษัท ซีพีเอฟ
(ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
• รองประธานกรรมการ กรรมการกำ�หนด
ค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา
C.P. Pokphand Company Limited
• กรรมการ บริษัท ซี.พี. เมอร์แชนไดซิ่ง จำ�กัด
• กรรมการ บริษัท ซีพีเอฟ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์
จำ�กัด
•
กรรมการ บริษัท ซีพีเอฟ ไอทีเซ็นเตอร์ จำ�กัด
นายอดิเรก ศรีประทักษ์
• กรรมการ Bright Excel Investments Limited
อายุ 68 ปี
รองประธานกรรมการ กรรมการความ • กรรมการ CPF (INDIA) Private Limited
• กรรมการ Charoen Pokphand (Taiwan)
รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนา
Investment Limited
อย่างยั่งยืน กรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานคณะ • กรรมการ Charoen Pokphand Foods Kenya
Company Limited
ผู้บริหาร และรักษาการประธานผู้บริหาร
• กรรมการ Chia Tai (China) Investment
ฝ่ายปฏิบัติการ สายธุรกิจอาหาร
Company Limited
• กรรมการ Coinaton Investments Limited
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• กรรมการ CPF Investment Limited
• บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การ
• กรรมการ CPF Tanzania Limited
จัดการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
• กรรมการ C.P. Vietnam Corporation
สุวรรณภูมิ
• กรรมการ CPVN Limited
• ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา
เทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง • กรรมการ C.P. Laos Company Limited
• กรรมการ Forward Pass Limited
• ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา
• กรรมการ New Splendid Holdings Limited
วิชาวิทยาศาสตร์อาหาร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
ประสบการณ์การทำ�งานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา
• วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ถึงปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
• นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมผูผ้ ลิตไก่เพือ่ ส่งออกไทย
• เศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
• กรรมการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• กรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร จำ�กัด
• วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(มหาชน)
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
• กรรมการ บริษัท ซีพี-เมจิ จำ�กัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
• อบรม Directors Certification Program
รุ่นที่ 5/2001 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
• อบรม Directors Accreditation Program
รุ่นวันที่ 4 พฤษภาคม 2548 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำ�งานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา
ถึงปัจจุบัน
• ประธานกรรมการ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี
จำ�กัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร
จำ�กัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการ บริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิค จำ�นวนปีที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ 17 ปี
บริวเวอรี่ จำ�กัด
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ศาสตราจารย์นายแพทย์
อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ

อายุ 79 ปี
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการกำ�หนดค่าตอบแทนและสรรหา
กรรมการ

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• FRCP ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งกรุง
ลอนดอน ประเทศอังกฤษ
• ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
อายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
และมหาวิทยาลัยรังสิต
• ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วิทยาศาสตร์
คลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล
• อบรม Directors Accreditation Program
รุ่นวันที่ 4 พฤษภาคม 2548 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
จำ�นวนปีที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ 16 ปี
ประสบการณ์การทำ�งานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา
ถึงปัจจุบัน
• ศาสตราจารย์เกียรติคุณ มหาวิทยาลัยมหิดล
• ราชบัณฑิต ประจำ�สำ�นักวิทยาศาสตร์
ราชบัณฑิตยสถาน
• ประธานที่ปรึกษานายกราชบัณฑิตยสถาน
(2549-2555)
ศาสตราจารย์กิตติคุณ
สุภาพรรณ รัตนาภรณ์

อายุ 70 ปี
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาบัญชี
Michigan State University ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี บัญชี (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
• อบรม Directors Certification Program
รุ่นที่ 15/2002 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
• วุฒิบัตร หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดินสำ�หรับ

ผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
• อบรมหลักสูตร Update มาตรฐานการบัญชี
และการรายงานทางการเงิน และหลักสูตร
แนวโน้มมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐาน
รายงานทางการเงินที่สำ�คัญ
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำ�นวนปีที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ 6 ปี
ประสบการณ์การทำ�งานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา
ถึงปัจจุบัน
• ผู้สอบบัญชีกิตติมศักดิ์ มูลนิธิสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา
• เหรัญญิก มูลนิธิวัดญาณสังวราราม
• กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์
(ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท โกลว์ พลังงาน จำ�กัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำ�กัด (มหาชน)
(2556-2557)
• กรรมการจรรยาบรรณ และอนุกรรมการ
สอบสวน สภาวิชาชีพบัญชี (2551-2553)
ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์

อายุ 68 ปี
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ
กรรมการกำ�กับดูแลกิจการ

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ Massachusetts
Institute of Technology ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ Williams College
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• อบรม Director Certification Program
รุ่นที่ 77/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
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• อบรม Director Accreditation Program
รุ่นปี 2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
จำ�นวนปีที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ 5 ปี
ประสบการณ์การทำ�งานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา
ถึงปัจจุบัน
• ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ มูลนิธิสถาบันวิจัย
นโยบายเศรษฐกิจการคลัง
• กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท สยามแม็คโคร จำ�กัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการอำ�นวยการ สถาบันธุรกิจ
เพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(2555-2556)
• รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการ
บริหาร ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน)
(2547-2553)
ศาสตราจารย์
ดร. พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์

อายุ 66 ปี
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาเอก สาขา Agricultural Education
and Extension, Oklahoma State University
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท สาขา Agricultural Education
and Extension, Oklahoma State University
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่
• อบรม Directors Certification Program รุน่ ปี
2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
• อบรมการส่งเสริมและการพัฒนาชนบท (Rural
Extension) International Agriculture Centre
Wageningen ประเทศเนเธอร์แลนด์
• อบรมการบริหารและการจัดการโครงการ
นานาชาติ มูลนิธิพัฒนาและการจัดการ
เมือง Ede ประเทศเนเธอร์แลนด์

เติมชีวิตที่ดี

จำ�นวนปีที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ 1.5 ปี
ประสบการณ์การทำ�งานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา
ถึงปัจจุบัน
• ที่ปรึกษาด้านการเกษตรและส่งเสริมการเกษตร
ครบวงจร บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด
• กรรมการบริหาร และผู้อ�ำ นวยการฝ่ายวิจัยและ
ส่งเสริมกาแฟ มูลนิธิโครงการหลวง
• ที่ปรึกษาด้านวิชาการเกษตร บริษัท เกษตร
อุตสาหกรรม (ภาคเหนือ) จำ�กัด
• นายกสมาคมส่งเสริมการเกษตรแห่ง
ประเทศไทย
• นายกสมาคมกาแฟอราบิก้าประเทศไทย
ภาคเหนือ
• อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2547-2555)
นายพงษ์เทพ เจียรวนนท์
อายุ 64 ปี
กรรมการ และกรรมการบริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• Master Degree in Avian Sciences,
University of California at Davis ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
• อบรม Directors Accreditation Program
รุ่นวันที่ 4 พฤษภาคม 2548 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
จำ�นวนปีที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ 21 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• เป็นลูกพี่ลูกน้องกับนายธนินท์ เจียรวนนท์
• เป็นน้องภรรยาของนายประเสริฐ พุ่งกุมาร
ประสบการณ์การทำ�งานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา
ถึงปัจจุบัน
• รองประธานกรรมการ
บริษัท เครือเจริญ โภคภัณฑ์ จำ�กัด
• ประธานกรรมการ และประธานคณะผู้บริหาร
บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำ�กัด

ดร. วีรวัฒน์ กาญจนดุล

อายุ 76 ปี
กรรมการ และรองประธานกรรมการ
กำ�กับดูแลกิจการ

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ University of
Illinois ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of
Hawaii ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์และสาขา
บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• อบรม The Role of Chairman รุน่ ที่ 7/2002
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
• อบรม Directors Certification Program
รุ่นที่ 99/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
จำ�นวนปีที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ 21 ปี
การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทย่อยของบริษัท
• กรรมการ CPF Investment Limited
ประสบการณ์การทำ�งานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา
ถึงปัจจุบัน
• ที่ปรึกษานายกสมาคม สมาคมบริษัท
จดทะเบียนไทย
• กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
(2541-2555)
• กรรมการอำ�นวยการ โครงการปริญญาเอกร่วม
สาขาบริหารธุรกิจ (JDBA)
• กรรมการอำ�นวยการ โครงการวิทยาลัยบัณฑิต
ศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• กรรมการ บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำ�กัด (มหาชน)

นายพงษ์ วิเศษไพฑูรย์

อายุ 69 ปี
กรรมการ กรรมการบริหาร
และประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ
สายธุรกิจสัตว์น้ำ�

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ การประมง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
• อบรม Directors Accreditation Program
รุ่นวันที่ 4 พฤษภาคม 2548 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
จำ�นวนปีที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ 21 ปี
การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทย่อยของบริษัท
• กรรมการ Asia Aquaculture (M) Sdn. Bhd.
• กรรมการ Charoen Pokphand Foods
(Malaysia) Sdn. Bhd.
• กรรมการ Charoen Pokphand Foods
Philippines Corporation
• กรรมการ Star Feedmills (M) Sdn. Bhd.
นายสุนทร อรุณานนท์ชัย
อายุ 72 ปี
กรรมการ

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of
Arkansas ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• อบรม Directors Certification Program
รุ่นที่ 98/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
• อบรม Directors Accreditation Program
รุ่นวันที่ 4 พฤษภาคม 2548 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
• อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 6
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
จำ�นวนปีที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ 15 ปี
การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทย่อยของบริษัท
• กรรมการ C.P. Enterprises Limited
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ประสบการณ์การทำ�งานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา
ถึงปัจจุบัน
• กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท
ซี.พี. แลนด์ จำ�กัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการ บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น
ซิสเทม จำ�กัด
• กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค
จำ�กัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท ทรู มูฟ จำ�กัด

นายธีรศักดิ์ อุรุนานนท์

อายุ 65 ปี
กรรมการบริหาร และประธานผู้บริหาร
ฝ่ายปฏิบัติการ สายธุรกิจสัตว์บก

การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทย่อยของบริษัท
• กรรมการ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำ�กัด
(มหาชน)
• กรรมการ บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำ�กัด
• กรรมการ C.P. Laos Company Limited

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
นายพิสิฐ โอมพรนุวัฒน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
อายุ 60 ปี
• ปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการ
ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สายธุรกิจการค้าต่างประเทศ
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัย
พณิชยการธนบุรี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• อบรม Directors Accreditation Program
นางอรุณี วัชรานานันท์
รุ่นวันที่ 4 พฤษภาคม 2548 สมาคมส่งเสริม • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์
อายุ 66 ปี
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
กรรมการ และกรรมการบริหาร
• อบรม Directors Accreditation Program
รุ่นวันที่ 4 พฤษภาคม 2548 สมาคมส่งเสริม
การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทย่อยของบริษัท
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• กรรมการ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำ�กัด สถาบันกรรมการบริษัทไทย
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
• อบรม Directors Certification Program
(มหาชน)
ธรรมศาสตร์
รุ่นที่ 194/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
• อบรม Directors Accreditation Program
กรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การทำ�งานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา
รุ่นวันที่ 4 พฤษภาคม 2548 สมาคมส่งเสริม ถึงปัจจุบัน
การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทย่อยของบริษัท
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
• อุปนายกสมาคม สมาคมผูผ้ ลิตไก่เพือ่ ส่งออกไทย • กรรมการ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำ�กัด
(มหาชน)
• กรรมการที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัย
จำ�นวนปีที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ 15 ปี
• กรรมการ บริษัท ซี.พี. เมอร์แชนไดซิ่ง จำ�กัด
ธรรมาธิราช
• กรรมการ C.P. Food Products, Inc.
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• กรรมการ CP Foods (UK) Limited
• เป็นน้องสาวของนายอดิเรก ศรีประทักษ์
และบริษัทย่อย
นายวีรชัย รัตนบานชื่น
• กรรมการ CPF Denmark A/S
อายุ 65 ปี
การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทย่อยของบริษัท
• กรรมการ CPF Europe S.A.
ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ
• กรรมการ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำ�กัด
• กรรมการ CPF Food Trading Company
สายธุรกิจการค้าภายในประเทศ
(มหาชน)
Limited
• กรรมการ บริษัท ซี.พี. เมอร์แชนไดซิ่ง จำ�กัด คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• กรรมการ CPF Tokyo Company Limited
• กรรมการ CPF Investment Limited
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
• กรรมการบริหาร C.P. Pokphand Company ธรรมศาสตร์
Limited
นายไพศาล จิระกิจเจริญ
• อบรม Directors Accreditation Program
อายุ 55 ปี
รุ่นวันที่ 4 พฤษภาคม 2548 สมาคมส่งเสริม
ประสบการณ์การทำ�งานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา
กรรมการบริหาร และประธานผู้บริหาร
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
ถึงปัจจุบัน
ฝ่ายการเงิน
• อบรม Directors Certification Program
• รองประธานสำ�นักการเงิน บริษัท เครือ
รุ่นที่ 194/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
เจริญโภคภัณฑ์ จำ�กัด
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
กรรมการบริษัทไทย
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
• อบรม Directors Certification Program
รุ่นที่ 98/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
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เติมชีวิตที่ดี

• อบรม Directors Accreditation Program รุ่นวันที่ 4 พฤษภาคม 2548
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• กรรมการ Bright Excel Investments Limited
• กรรมการ Charoen Pokphand (Taiwan) Investment Limited
• กรรมการ Coinaton Investments Limited
• กรรมการ CP Foods (UK) Limited และบริษัทย่อย
• กรรมการ CPF Denmark A/S
• กรรมการ CPF Europe S.A.
• กรรมการ CPVN Limited
• กรรมการ Forward Pass Limited
• กรรมการ New Splendid Holdings Limited

การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทย่อยของบริษัท
• กรรมการ บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำ�กัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท ซี.พี. เมอร์แชนไดซิ่ง จำ�กัด
• กรรมการ บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำ�กัด
• กรรมการ บริษัท ซีพีเอฟ ไอทีเซ็นเตอร์ จำ�กัด

ข้อมูลการถือครองหุ้น CPF1 ของกรรมการและผู้บริหาร2
ยอดยกมา ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2557

ชื่อ-นามสกุล

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
1
2

นายธนินท์ เจียรวนนท์
นายประเสริฐ พุ่งกุมาร
นายมิน เธียรวร
นายชิงชัย โลหะวัฒนะกุล
นายอาสา สารสิน
นายอดิเรก ศรีประทักษ์
ศ.นพ.อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ศ.กิตติคุณสุภาพรรณ รัตนาภรณ์
ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์
ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์
นายพงษ์เทพ เจียรวนนท์
ดร.วีรวัฒน์ กาญจนดุล
นายพงษ์ วิเศษไพฑูรย์
นายสุนทร อรุณานนท์ชัย
นางอรุณี วัชรานานันท์
นายธีรศักดิ์ อุรุนานนท์
นายวีรชัย รัตนบานชื่น
นายพิสิฐ โอมพรนุวัฒน์
นายไพศาล จิระกิจเจริญ

1,335,983
6,728,931
3,844,778
20,000
30,000
1,300,000
14,060,070
14,948,299
8,108,928
136,288
150,324
121,667
417

1,335,983
11,028,931
3,844,778
20,000
30,000
1,790,000
11,060,070
14,948,299
8,108,928
157,288
241,000
2,000
99,417

จำ�นวนหุ้น

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ระหว่างปี 2557

4,300,000
490,000
(3,000,000)
21,000
90,676
(119,667)
99,000

รวมการถือหลักทรัพย์ของบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ผู้บริหารตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกำ�หนดบทนิยาม ในประกาศเกี่ยวกับการออกและ
เสนอขายหลักทรัพย์ (“ประกาศ ที่ กจ. 17/2551”)
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การบริหารทรัพยากรบุคคล
บริษัทตระหนักดีว่า “พนักงาน” คือ ทรัพยากรที่ส�ำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่เป้าหมาย และน�ำพาองค์กรไปสู่ความยั่งยืน
บริษัทจึงได้พัฒนางานบริหารทรัพยากรบุคคลบนพื้นฐานการปฏิบัติต่อบุคลากรอย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน
โดยมุ่งเสริมสร้างโอกาสความก้าวหน้าและบรรยากาศการท�ำงานแบบมีส่วนร่วม ตลอดจนส่งเสริมทักษะ
และการเรียนรู้ตลอดระยะเวลาการท�ำงาน เพื่อความสุขและดุลยภาพระหว่างชีวิตการท�ำงานและชีวิตส่วนตัวของพนักงาน
ภายใต้วิสัยทัศน์ “สร้างคน เสริมธุรกิจ” (People Excel-Business Exceeds)

Management) เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงศักยภาพและ
ก้าวสูต่ �ำแหน่งผูน้ �ำในอนาคต และพัฒนาบุคลากรท้องถิน่ ในแต่ละ
ประเทศที่บริษัทเข้าไปด�ำเนินธุรกิจ เพื่อสนับสนุนบุคลากรท้องถิ่น
ก้าวขึ้นด�ำรงต�ำแหน่งผู้บริหาร (Localization) และมีความรู้ ความ
สามารถในการบริหารจัดการธุรกิจมาตรฐานระดับโลก

จากวิสัยทัศน์สู่การบริหารทรัพยากรบุคคล
ด้วยวิสัยทัศน์ “สร้างคน เสริมธุรกิจ” บริษัทจึงให้ความส�ำคัญกับ
กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลทุกระดับ เริ่มตั้งแต่การดึงดูด
คนเก่งคนดีเข้ามาท�ำงานกับองค์กร (Attraction) การพัฒนา
พนักงาน (People Development) การจูงใจ (Motivation) ให้
พนักงานมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และการธ�ำรงรักษา
(Retention) พนักงานทุกระดับทุกสาขาอาชีพ ให้มีความรู้ความ
สามารถ ความช�ำนาญเป็ น เลิ ศ อั น จะเป็ น ปั จ จั ย ส�ำคั ญ และ
พลังขับเคลื่อนให้ธุรกิจมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
ระดับโลก และประสบความส�ำเร็จเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

มาตรฐานทรัพยากรบุคคล (HR Assurance)
บริษัทตระหนักถึงความส�ำคัญของการด�ำเนินงานด้านทรัพยากร
บุคคล จึงได้มีการจัดตั้งหน่วยงาน HR Assurance ขึ้นมาเพื่อท�ำให้
มัน่ ใจว่ากระบวนการบริหารบุคคลของบริษทั สอดคล้องกับกฎหมาย
นโยบายบริษัท รวมถึงมาตรฐาน และความต้องการของลูกค้า
นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดท�ำแผนสืบทอดต�ำแหน่ง (Succession ธุรกิจ นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างความมั่นใจส�ำหรับการพัฒนา
Plan) เพื่อรองรับการขยายงานหรือทดแทนเมื่อมีต�ำแหน่งงาน กระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ก้าวสูม่ าตรฐาน
ว่าง ควบคู่ไปกับบริหารคนเก่ง คนดี และมีศักยภาพสูง (Talent ระดับโลก พร้อมสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจ
กฎหมาย
มาตรฐานที่บริษัทยึดถือ

นโยบายทรัพยากรบุคคลขององค์กร
ความต้องการของลูกค้าธุรกิจ

เพื่อสร้างความมั่นใจว่ากระบวนการทรัพยากรบุคคลมีความสอดคล้องตามหลักกฎหมาย
เพื่อสร้างความมั่นใจว่ามีความสอดคล้องกับระเบียบและปฏิญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
ของสหประชาติ (The United Nations Universal Declaration of Human Rights:
UNDHR) และองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labor Organization: ILO)
รวมถึงมาตรฐานต่างๆ ที่บริษัทยึดถือ
เพื่อสร้างความมั่นใจว่ากระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลสอดรับกับแนวนโยบายทรัพยากร
บุคคลขององค์กร (Corporate HR policy)
เพื่อสร้างความมั่นใจให้กระบวนการทำ�งานด้านทรัพยากรบุคคลมีความสอดคล้องกับ
ความต้องการของลูกค้าธุรกิจ (Customers’ Code of Conduct)

การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง
บริษัทมุ่งสร้างวัฒนธรรมการท�ำงานแบบมีส่วนร่วม บนพื้นฐาน
ความซื่อสัตย์ มีคุณธรรมจริยธรรม และมุ่งสร้างสรรค์ประโยชน์
เพื่อส่วนรวม ผ่านการปลูกฝังค่านิยม “CPF WAY” เช่น โครงการ

ด้านนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมสนับสนับสนุนให้พนักงานในทุกๆ
ระดับได้มีโอกาสเสนอแนวคิด หรือพัฒนาผลงานให้เป็นที่ยอมรับ
และมีโอกาสเติบโตไปพร้อมกับบริษัทผ่านการคิดอย่างสร้างสรรค์
(Innovativeness)
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เติมชีวิตที่ดี

ส�ำหรับการส่งเสริม “จริยธรรมส�ำหรับพนักงาน” (Code of Conduct) 4. ผู้กระท�ำคอร์รัปชั่น เป็นการกระท�ำผิดจรรยาบรรณบริษัท
นั้นได้เผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัท อาทิ CPF HR
ซึ่ ง จะต้ อ งได้ รั บ การพิ จ ารณาโทษทางวิ นั ย ตามระเบี ย บที่
Web Portal นอกจากนี้ พนักงานใหม่จะต้องได้รับการชี้แจง
บริษัทก�ำหนดไว้ นอกจากนี้ อาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย
รวมถึงรับมอบคู่มือจริยธรรมพนักงาน และลงนามรับทราบด้วย
หากการกระท�ำนั้นผิดกฎหมาย
5. บริษัทยึดถือ และให้ความส�ำคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้
นอกจากนี้ ด้วยความมุ่งมั่นในการด�ำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
และท�ำความเข้าใจกับบุคคลอืน่ ทีม่ ธี รุ กรรมทางธุรกิจกับบริษทั
สุจริต โปร่งใส รับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตาม
หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไป
ตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลต่อ
นโยบายก�ำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมส�ำหรับพนักงาน และ
สาธารณชนเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น
ตามหลักการสากล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่ม รวมถึงการสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท
6. บริษัทสื่อสารนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น รวมทั้งช่องทางการ
แจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะ ภายในบริษัทผ่าน
วิธีการ และช่องทางต่างๆ เช่น การปฐมนิเทศกรรมการ และ
ในปี 2556 บริษทั ได้ลงนามในค�ำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบตั ิ
พนักงาน ระบบเครือช่ายคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร (Intranet)
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต โดยร่วมมือกับภาครัฐ
เอกชน และหน่วยงานก�ำกับดูแล เพื่อสร้างมาตรฐานการประกอบ
เป็นต้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการน�ำนโยบายนี้ไป
ธุรกิจที่โปร่งใส ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน 2557 คณะกรรมการ
ปฏิบัติ
บริษัทได้มีมติอนุมัตินโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น เพื่อให้หน่วยธุรกิจ
ต่างๆ ของบริษัทใช้เป็นกรอบในการด�ำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งให้สาย การสรรหาคนเก่งคนดี
งานทรัพยากรบุคคลรับผิดชอบในการน�ำนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชัน่ บริษัทด�ำเนินการสรรหาคนเก่งและคนดี โดยมีนโยบายมุ่งเน้น
รวมถึงนโยบายและระเบียบต่างๆ ที่ก�ำหนดขึ้นภายในนโยบาย กระบวนการเชิ ง รุ ก ในการรั บ พนั ก งาน โดยเริ่ ม ตั้ ง แต่ ก ารจั ด
ต่อต้านคอร์รัปชั่นดังกล่าวไปเผยแพร่ให้กรรมการ ผู้บริหารและ โปรแกรมนักศึกษาฝึกงาน จัดรับสมัครพนักงานในมหาวิทยาลัย
พนักงานได้รบั ทราบอย่างสม�ำ่ เสมอ และส่งเสริมให้มกี ารน�ำไปปฏิบตั ิ รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนักศึกษากลุ่มเป้าหมาย
ตั้งแต่ก่อนจบการศึกษา อีกทั้งยังมีการรับสมัครผู้บริหารระดับสูง
อย่างทั่วถึงทั้งองค์กรอีกด้วย โดยมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้
ทีม่ ปี ระสบการณ์จากภายนอก ผ่านกระบวนการและกิจกรรมดึงดูด
1. กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ทุกระดับต้องปฏิบตั ิ ความสนใจที่สร้างสรรค์ อาทิ โครงการ CPF Ambassador และ
ตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น และจริยธรรมส�ำหรับพนักงาน โครงการ Getting to Know เป็นต้น รวมถึงการคัดเลือกคนเก่งและ
โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระท�ำที่เข้าช่ายคอร์รัปชั่น คนดีจากทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาซีพีเอฟให้เป็น “องค์กร
เพื่อประโยชน์ต่อบริษัท ตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก แห่งทางเลือก” (Employer of Choice)
ไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อม
2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกระดับ ไม่พึง การเคารพสิทธิมนุษยชน
ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท�ำที่เข้าข่ายคอร์รัปชั่น ด้วยตระหนักถึงความส�ำคัญของการเคารพสิทธิมนุษยชน ในปี 2557
ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่ บริษทั ได้ออกนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน และนโยบายจ้างงาน และ
รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จ การบริหารแรงงานเพือ่ เป็นแนวทางการบริหารโดยอิงมาตรฐานสิทธิ
จริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับ มนุษยชนระหว่างประเทศ เพื่อมุ่งส่งเสริมวัฒนธรรมการท�ำงาน
บัญชา หรือบุคคลที่ก�ำหนดให้ท�ำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ แบบมีส่วนร่วมและเคารพในความแตกต่าง การเสริมสร้างความ
ติดตามการปฏิบตั ติ ามจริยธรรมส�ำหรับพนักงาน ผ่านช่องทาง ปลอดภัยและความสุขในที่ท�ำงาน และการดูแลผลตอบแทนที่
เป็นธรรม ควบคู่ไปกับการส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพอย่าง
ต่างๆ ที่ก�ำหนดไว้
3. บริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือ เหมาะสม เพื่อเสริมสร้างซีพีเอฟให้เป็น “บ้านแห่งความสุข” (CPF
แจ้งเรื่องคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ตามแนวทางในการ Home of Happiness)
ปกป้องพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสในการกระท�ำผิดที่บริษัท
ได้ก�ำหนดขึ้น แม้ว่าการกระท�ำนั้นจะท�ำให้บริษัทสูญเสีย
ผลประโยชน์หรือโอกาสทางธุรกิจ
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• การบริหารผลงาน
บริษัทให้ความส�ำคัญกับการบริหารผลงาน โดยได้น�ำระบบ
การก�ำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานประจ�ำปีในระดับบุคคล
(Target Setting) ซึ่งมีตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน หรือ KPI (Key
Performance Indicator) มาเป็นเครื่องมือในการชี้วัดผลงาน
โดยน�ำมาใช้กบั พนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสม ทัง้ นี้ บริษทั
มีน โยบายให้ อั ต ราการขึ้ น เงิ น เดื อ นประจ�ำปี ข องบุ ค ลากร
ผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีและปฏิบัติตนสอดคล้องกับค่านิยม
และจริยธรรมขององค์กร ได้รับผลตอบแทนที่แตกต่างอย่าง
มีนัยส�ำคัญ เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานต�่ำกว่า
เพือ่ เป็นการตอบแทนและจูงใจให้รกั ษาผลการปฏิบตั งิ านทีด่ นี นั้ ไว้
รวมถึงจูงใจและเป็นตัวอย่างแก่บคุ ลากรในบริษทั ในการพยายาม
ปรับปรุงผลการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นด้วย

• ส่งเสริมวัฒนธรรมการท�ำงานแบบมีสว่ นร่วมและเคารพในความ
แตกต่าง
บริษัทเห็นคุณค่าและคุณประโยชน์ของการน�ำความคิด ทักษะ
และประสบการณ์ที่แตกต่างของบุคลากรมาเป็นพลังส�ำคัญใน
การต่อยอดและขับเคลื่อนธุรกิจให้ก้าวไปข้างหน้า สร้างสรรค์
นวัตกรรม และมีผลการด�ำเนินงานที่เป็นเลิศ โดยได้มีการ
ด�ำเนินการตามนโยบายการบริหารความหลากหลายและยอมรับ
ความแตกต่าง (Diversity and Inclusion) ให้เกิดประโยชน์ทั้ง
ต่อการด�ำเนินธุรกิจและต่อพนักงาน โดย
- ผู้น�ำต้องพร้อมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างของผู้อื่น
- ส่ ง เสริ ม ให้ พ นั ก งานกล้ า ที่ จ ะแสดงความคิ ด เห็ น อย่ า ง
สร้างสรรค์
- เสริมสร้างบรรยากาศในการท�ำงานและความเคารพซึ่งกัน
และกัน สามารถอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความแตกต่าง
ไม่เลือกปฏิบัติและมีความเสมอภาคในโอกาส
- ยกย่องชมเชยพนักงานอย่างเหมาะสม
• เสริมสร้างความปลอดภัยและความสุขในสถานที่ท�ำงาน
บริษทั ให้ความส�ำคัญอย่างยิง่ กับความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ของพนักงานภายในและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกส่วน โดยมีเป้าหมาย
ลดสถิตอิ บุ ตั เิ หตุจากการท�ำงานให้เป็นศูนย์ ผ่านการส่งเสริมการ
มีสว่ นร่วมของพนักงานในทุกระดับ และการฝึกอบรม ให้ความรู้
อย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความสุขในสถานที่
ท�ำงาน ผ่านกิจกรรมที่ส่งเสริมดุลยภาพการท�ำงานและการใช้
ชีวิตของพนักงาน อาทิ โครงการ หรือชมรมต่างๆ ตามแนวคิด
ของ Happy Workplace

การพัฒนาภาวะผู้น�ำและความเป็นมืออาชีพ
บริษัทตระหนักดีถึงการพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ที่สนับสนุน
ความสามารถในท�ำงานอย่างต่อเนื่องของพนักงาน การเสริมสร้าง
ภาวะผู้น�ำ เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ และการส่งเสริมความ
พร้อมในการด�ำเนินชีวิตอย่างมีความสุขเมื่อเกษียณอายุ โดยบริษัท
ซีพีเอฟ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จ�ำกัด (CPF Training Center-CPFTC)
ซึ่งได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 29990:2010 เป็นบริษัท
แรกของประเทศไทย ที่ United Registrar of Systems Ltd. (URS)
ภายใต้ Accredited Bodies ของ United Kingdom Accreditation
Service (UKAS) แห่ ง สหราชอาณาจั ก ร ให้ ก ารรั บ รองและ
ได้ ป ระกาศใช้ ร ะบบดั ง กล่ า วอย่ า งเป็ น ทางการมาตั้ ง แต่ เ ดื อ น
พฤษภาคม 2557 โดยก่อนหน้านี้ บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน
ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 ภายใต้การให้ค�ำปรึกษาด้าน
การออกแบบและพัฒนาการเรียนรู้ การบริการด้านการฝึกอบรม
และการเรียนรูผ้ า่ นสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ นับตัง้ แต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2555
เป็นต้นมา ซึง่ เป็นการยืนยันความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะพัฒนากระบวนการการ
ฝึกอบรมให้อยูใ่ นมาตรฐานระดับสากลมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนือ่ ง
และยั่งยืน สามารถทวนสอบย้อนกลับได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พร้อมกับการพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพด้านต่างๆ ของ
ซีพีเอฟ ทั้งในและต่างประเทศ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ
องค์กรที่มุ่งเน้นการเป็นครัวของโลก หรือ Kitchen of the World

การจูงใจพนักงาน
• ดูแลผลตอบแทนที่เป็นธรรม
บริษัทมีนโยบายให้ค่าตอบแทนรวมและสวัสดิการของพนักงาน
อยูใ่ นระดับทีส่ ามารถแข่งขันได้กบั ตลาดแรงงาน โดยเฉพาะกับ
อุตสาหกรรมชัน้ น�ำ บนพืน้ ฐานการพิจารณาทัง้ ด้านผลประกอบการ
ของธุรกิจและผลการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยบริษัทได้เข้า
ร่วมการส�ำรวจระบบผลประโยชน์ตอบแทนพนักงานเป็นประจ�ำ
ทุกปี เพื่อให้มั่นใจในเรื่องความสามารถในการแข่งขันกับตลาด
แรงงาน
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คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เป็นผู้น�ำตลาดและส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
เพือ่ น�ำพาซีพเี อฟไปสู่ “องค์กรแห่งผูน้ �ำและมืออาชีพ” (Leadership
พัฒนาหลักสูตรส�ำหรับผู้บริหารของบริษัท ได้แก่ CPF Mini
& Professional Corporation)
MBA: Professional Leader Series และ Global Business
• พัฒนาทักษะและการเรียนรูท้ สี่ นับสนุนการท�ำงานอย่างต่อเนือ่ ง
Executive Development Program เพื่อรองรับการด�ำเนินงาน
การพั ฒ นาบุ ค ลากรของบริ ษั ท ครอบคลุ ม ทั้ ง การพั ฒ นา
และการขยายธุรกิจในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลกด้วย
ทักษะความเป็นผู้น�ำและความสามารถในเชิงบริหารจัดการ • ส่งเสริมความพร้อมในการด� ำเนินชีวิตอย่างมีความสุขเมื่อ
(Leadership / Managerial Skills Development) การฝึก
เกษียณอายุ
อบรมและพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงาน (Function/
บริษัทสามารถประสบความส�ำเร็จ เติบโตก้าวสู่องค์กรธุรกิจ
Technical Skills Development) การพัฒนาทักษะด้าน
ชั้นน�ำได้ ส่วนหนึ่งมาจากกลุ่มบุคลากรที่มีความผูกพัน ทุ่มเท
คอมพิวเตอร์ (Computer Training) การพัฒนาด้านภาษา
ในการท�ำงานตั้งแต่เริ่มงานจนถึงวัยเกษียณอายุ เพื่อเป็นการ
(Language Development) หลักสูตรวิชาชีพบัญชี (รับรอง
ตอบแทนการท�ำงานและสนั บ สนุ น ให้ พ นั ก งานของบริ ษั ท
จากสภาวิชาชีพบัญชี) และหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
สามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเมื่อเกษียนอายุ บริษัทด�ำเนิน
ในการท�ำงาน (รับรองโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
โครงการเกษียณเกษม (Aging Employee Management)
กระทรวงแรงงาน) ให้กับพนักงานของบริษัทอีกด้วย
น�ำร่องในสายธุรกิจอาหารแปรรูป ตั้งแต่ปี 2552 และมีการ
• เสริมสร้างภาวะผู้น�ำ รองรับการเติบโตของธุรกิจ
ด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันภายใต้แนวคิด “D 4 D”
บริษัทให้ความส�ำคัญอย่างยิ่งกับการพัฒนาผู้น�ำและสร้าง
ประกอบด้วย D-Money การบริหารการเงิน D-Healthy การ
ดูแลสุขภาพ D-Work การสร้างอาชีพหลังเกษียณ และ D-Life
ความเป็ น มื อ อาชี พ ในพนั ก งานทุ ก ระดั บ โดยในปี 2554
การเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณ นอกเหนือจากการให้ข้อมูล
เป็ น ต้ น มา บริ ษั ท ได้ มี ก ารพั ฒ นาทั ก ษะความเป็ น ผู ้ น�ำ
ความรูก้ ารเตรียมความพร้อมทัว่ ไปแก่พนักงานทีจ่ ะเกษียณอายุ
ภายใต้โครงการผู้น�ำพัฒนาผู้น�ำ หรือ Leaders Develop
ทุกคน
Leaders (LDL) ในพนักงานมากกว่า 6,500 คน นอกจากนี้
บริษัทได้ร่วมกับศูนย์ให้ค�ำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารธุรกิจ

บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซีพีเอฟมีพนักงานและคนงานทั้งหมด รวมทั้งสิ้น 14,817 คน โดยจ่ายค่าตอบแทนส�ำหรับปี 2557 เป็นเงิน
รวม 6,530 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยเงินเดือน ค่าแรง และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ทั้งนี้ จ�ำนวนพนักงานและคนงานของซีพีเอฟแบ่ง
ตามสายงานหลักได้ดังนี้
1. ฝ่ายปฏิบัติการ
2. ส่วนกลาง

สายงานหลัก

จำ�นวน (คน)

14,196
621

รวม

14,817

สำ�หรับจำ�นวนพนักงานและคนงานของซีพีเอฟและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจำ�นวนรวมทั้งสิ้น 107,562 คน
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การกำ�กับดูแลกิจการ
1. นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ

เรื่องทั่วไป
1. ก�ำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิพื้นฐานตามที่กฎหมาย
ก�ำหนด เช่น สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งในก�ำไรของบริษัทอย่าง
เท่าเทียมกัน การได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ
ภายในก�ำหนดเวลา เป็นต้น รวมถึงการอ�ำนวยความสะดวก
และส่งเสริมให้ผถู้ อื หุน้ โดยเฉพาะผูล้ งทุนสถาบันเข้าร่วมประชุม
เพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. ก�ำกับดูแลมิให้คณะกรรมการของบริษัทถือหุ้นรวมกันเกินกว่า
ร้อยละ 25 ของจ�ำนวนหุน้ ทีอ่ อกจ�ำหน่ายแล้วทัง้ หมดของบริษทั
3. ส่งเสริมให้มีการด�ำรงสัดส่วนของหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้น
รายย่อย (free float) มากกว่าร้อยละ 40 ของจ�ำนวนหุ้นที่ออก
จ�ำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท
4. ไม่กดี กันหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สามารถ
ติดต่อสื่อสารระหว่างกัน
5. กรณีผู้ถือหุ้นจะเข้าท�ำข้อตกลงระหว่างกัน (Shareholders
Agreement) บริษทั จะใช้ความพยายามอย่างเต็มทีใ่ นการดูแล
มิให้ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นนั้นส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญ
ต่อบริษัทหรือผู้ถือหุ้นรายอื่น
6. ละเว้นการกระท�ำใดๆ ที่เป็นการจ�ำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นใน
การศึกษาสารสนเทศของบริษัทซึ่งเปิดเผยต่อสาธารณะ

คณะกรรมการบริษทั และฝ่ายจัดการของบริษทั มีความเชือ่ มัน่ ว่าการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นส่วนส�ำคัญส่วนหนึ่งในการที่จะสร้าง
ความยั่งยืนให้กับองค์กร พร้อมๆ ไปกับการสร้างความเติบโตทาง
เศรษฐกิจขององค์กร และการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น
การน�ำหลักการและแนวปฏิบตั ทิ กี่ �ำหนดไว้ในนโยบายการก�ำกับดูแล
กิจการของบริษัทไปปฏิบัติ จึงถือเป็นพันธกิจของคณะกรรมการ
บริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้
หน่วยงานทรัพยากรบุคคลมีหน้าที่รับผิดชอบในการน�ำนโยบาย
การก�ำกับดูแลกิจการ ไปเผยแพร่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานได้รับทราบอย่างสม�่ำเสมอ และส่งเสริมให้มีการน�ำไป
ปฏิบัติอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร โดยให้มีการประเมินผลการปฏิบัติ
ตามนโยบายและระเบียบเหล่านี้และรายงานผลการประเมินต่อ
คณะกรรมการบริษทั อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และเปิดเผยไว้ในรายงาน
ประจ�ำปี

นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทมีการแก้ไขเพิ่มเติมแล้ว 2
ครั้ง ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่
1 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2551 และวันที่ 8 พฤศจิกายน
2556 ตามล�ำดับ โดยการแก้ไขเพิม่ เติมในครัง้ ที่ 2 ได้มกี ารปรับปรุง
เนื้อหาให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมตลาดทุน การด�ำเนินการก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
เพือ่ การพัฒนาองค์กรให้มกี ารก�ำกับดูแลในระดับสากล ทัง้ นี้ นโยบาย 7. ก�ำกับดูแลให้มีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือ
หุน้ ล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้ และเผยแพร่
การก�ำกับดูแลกิจการของบริษทั มีเนือ้ หาแบ่งออกเป็น 5 หมวด ได้แก่
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้า
(1) สิทธิของผู้ถือหุ้น (2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
อย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและ
(3) บทบาทต่อผูม้ สี ว่ นได้เสีย (4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
ภาษาอังกฤษ โดยให้มีข้อมูลดังต่อไปนี้ในหนังสือเชิญประชุม
และ (5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั โดยแต่ละหมวด
ผู้ถือหุ้น
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
7.1 วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมเป็นเรื่องๆ อย่าง
ชัดเจน รวมทัง้ หลักเกณฑ์และวิธกี ารในการเข้าร่วมประชุม
1.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
และคะแนนเสียงในการผ่านมติแต่ละวาระ พร้อมด้วย
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมาย
ข้อมูลเหตุผลและความเห็นของคณะกรรมการบริษัทใน
ได้ก�ำหนดไว้ จึงสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนโดยไม่ขัดกับ
เรื่องที่เสนออย่างเพียงพอที่จะให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการ
กฎหมาย และจะไม่ด�ำเนินการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอน
ตัดสินใจได้อย่างเป็นอิสระในวาระต่างๆ ที่คณะกรรมการ
สิทธิของผู้ถือหุ้น และเพื่อสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน
บริษัทเสนอให้พิจารณา เพื่อการดูแลรักษาผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษัทจึงได้ก�ำหนดแนวปฏิบัติไว้ดังนี้
ของตนและของบริษัทโดยรวม
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7.2 ประวัติย่อของกรรมการแต่ละคนที่จะเสนอแต่งตั้ง เช่น
อายุ ประวัติการศึกษา ประวัติการท�ำงาน จ�ำนวนบริษัท
ที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
ประเภทของกรรมการที่ เ สนอ รวมถึ ง ข้ อ มู ล การเข้ า
ร่วมประชุมในปีที่ผ่านมาและวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการของบริษัทในครั้งแรก กรณีที่เป็นการเสนอให้
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เป็นต้น เพื่อการ
พิจารณาของผู้ถือหุ้นในวาระการแต่งตั้งกรรมการ
7.3 ชื่ อ ผู ้ ส อบบั ญ ชี ซึ่ ง จะเสนอแต่ ง ตั้ ง บริ ษั ท ที่ สั ง กั ด
ประสบการณ์ความสามารถของผู้สอบบัญชี รวมถึงความ
เป็นอิสระของผูส้ อบบัญชี และค่าบริการของผูส้ อบบัญชี เพือ่
การพิจารณาของผู้ถือหุ้นในวาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล จ�ำนวนและอัตราเงินปันผลที่
เสนอจ่าย พร้อมทั้งข้อมูลประกอบอื่นๆ เพื่อการพิจารณา
ของผู้ถือหุ้นในวาระการจ่ายเงินปันผล
8. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค�ำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม
ถึงคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม

16. จัดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลใน
วาระการแต่งตั้งกรรมการ
17. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แสดงความเห็น และให้ข้อ
เสนอแนะ อย่างอิสระและเหมาะสมตามวาระการประชุม
การด�ำเนินการภายหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น
18. เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงใน
วันถัดไปจากวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยแจ้งเป็นจดหมายข่าวผ่าน
ระบบการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท
19. จัดท�ำและเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม
ผูถ้ อื หุน้ โดยจะบันทึกมติของทีป่ ระชุมไว้อย่างชัดเจนในรายงาน
การประชุม รวมทั้งคะแนนเสียงที่เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ หรือ
งดออกเสียง ว่าเป็นจ�ำนวนเท่าใดในแต่ละวาระ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2557 บริษัทได้มีการสื่อสาร
เอกสารและข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับการประชุมผูถ้ อื หุน้ ผ่านทางเว็บไซต์
ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2557 โดยข้อมูลดังกล่าวนั้นเป็น
ข้อมูลชุดเดียวกันกับเอกสารที่บริษัทได้น�ำส่งพร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557 และ
ในหนังสือเชิญประชุมนั้นมีข้อมูลเกี่ยวกับวาระการประชุม พร้อม
เหตุผลและความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องที่เสนอ วัน เวลา
และสถานที่ประชุม หลักเกณฑ์และเอกสารประกอบในการลง
ทะเบียน รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค�ำถามในประเด็นที่เกี่ยว
กับวาระการประชุมไปยังบริษัทล่วงหน้าได้ที่ csoffice@cpf.co.th
หรือโทรสารหมายเลข 0-2638-2139 เพื่อให้คณะกรรมการได้
พิจารณาศึกษาค�ำถามและสามารถชี้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้
อย่างครบถ้วน

การด�ำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น
9. จั ด การประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น ณ สถานที่ ซึ่ ง อยู ่ ใ นท�ำเลที่ มี ก าร
คมนาคมสะดวกเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางไปร่วมประชุม
ได้โดยง่าย
10. จัดให้มีบุคลากรและเทคโนโลยีที่เพียงพอในการตรวจสอบ
เอกสารของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะเข้าร่วมประชุม เพื่ออ�ำนวย
ความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและ
ออกเสียงอย่างเต็มที่ รวมถึงการนับคะแนนและแสดงผล เพื่อ
ให้สามารถด�ำเนินการประชุมได้อย่างรวดเร็ว และผลการลง
มติมีความถูกต้อง แม่นย�ำ
11. ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการบริษัททุกคนรวมทั้งผู้บริหาร
เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตอบข้อซักถามต่างๆ ของผู้ถือหุ้น
12. จัดให้มีผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น
และเปิดเผยไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
13. ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานในที่ประชุมหรือบุคคล
ที่ได้รับมอบหมายชี้แจงหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอน
และวิธีการออกเสียงลงมติ
14. ในระหว่างการประชุม ให้ประธานในที่ประชุมหรือบุคคลที่ได้
รับมอบหมายแจ้งต่อทีป่ ระชุมถึงข้อมูลและเหตุผลเพือ่ ประกอบ
การพิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่เสนอ รวมทั้งแจ้งคะแนนเสียง
ในการผ่านมติในแต่ละวาระ
15. จัดให้มีการลงคะแนนเสียงโดยใช้บัตรลงคะแนนในแต่ละวาระ
ของการประชุมที่ต้องมีการลงมติของที่ประชุม เว้นแต่ผู้ถือหุ้น
ได้มีการออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะแล้ว

บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2557 ในวันที่ 25
เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคอนแวนชั่นฮอลล์
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เลขที่ 85/1 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ
ต�ำบลบางตลาด อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพือ่ ความสะดวก
ในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น และบริษัทได้จัดเตรียมอาหาร
และเครื่องดื่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในบริเวณลงทะเบียนก่อนการเริ่ม
ประชุม โดยบริษัทได้น�ำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียนเข้า
ร่วมประชุม และจัดให้มบี คุ ลากรทีเ่ พียงพอในการตรวจสอบเอกสาร
ของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งช่วยลดระยะเวลาที่ใช้ใน
การลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น
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ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2557 ก่อนเริ่มการประชุม
บริษัทได้มีการชี้แจงหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม รวมถึงขั้นตอน
และวิธีการออกเสียงลงมติ โดยมีกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
ระดับสูงเข้าร่วมประชุมจ�ำนวนรวม 32 คน อันรวมถึงรองประธาน
กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการชุดย่อยต่างๆ ประธาน
ผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ และประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน

1.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

ผู้ถือหุ้นของบริษัททุกรายจะต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม
กันและเป็นธรรมตามสิทธิพื้นฐานที่มีอยู่ ดังนั้น บริษัทจึงต้องมี
มาตรการป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในของบริษทั เพือ่ หาผลประโยชน์
แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ หรือการน�ำข้อมูลไปเปิดเผยกับ
บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับกรรมการและผูบ้ ริหารซึง่ ก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม รวมทั้งการมีกระบวนการจัดประชุมผู้ถือหุ้น
ในการด�ำเนิ น การประชุ ม ครั้ ง ดั ง กล่ า วนั้ น เนื่ อ งจากประธาน ที่สนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
กรรมการติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ซี่งตามข้อ
บังคับของบริษัท ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ให้ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นทุกคนจะได้รับการปฏิบัติ
รองประธานกรรมการท�ำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมแทน ดังนั้น และได้รับการปกป้องสิทธิพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการ
นายอดิเรก ศรีประทักษ์ รองประธานกรรมการ จึงท�ำหน้าที่เป็น จึงได้ก�ำหนดแนวปฏิบัติไว้ดังนี้
ประธานในที่ประชุม โดยในแต่ละวาระได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
แสดงความคิดเห็นและซักถามในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งทีพ่ จิ ารณา การใช้ข้อมูลภายใน
ในวาระนั้นๆ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เลือกกรรมการเป็น 1. จัดให้มีนโยบายว่าด้วยการใช้ข้อมูลภายใน โดยมีวัตถุประสงค์
รายคนในวาระการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบ
หลั ก ประการหนึ่ ง คื อ เพื่ อ ป้ อ งกั น การใช้ ข ้ อ มู ล ภายในของ
ก�ำหนดตามวาระ ซึ่งขั้นตอนการลงมติในแต่ละวาระนั้น บริษัทได้
บริษัทในการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิด
ก�ำหนดให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนในกรณีที่ลงมติไม่เห็นด้วยหรือ
ความโปร่งใส และป้องกันการแสวงหาประโยชน์ส่วนตนของ
ประสงค์งดออกเสียงในวาระนั้นๆ ในระหว่างการประชุม ผู้ด�ำเนิน
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จากการใช้ข้อมูลภายในของ
การประชุมได้มกี ารแจ้งข้อมูลและเหตุผลเพือ่ ประกอบการพิจารณา
บริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน โดยนโยบายดังกล่าว
ตัดสินใจในเรื่องที่เสนอ รวมทั้งแจ้งคะแนนเสียงในการผ่านมติใน
จะครอบคลุมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทด้วย โดยมี
แต่ละวาระ ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายเพื่อท�ำหน้าที่
สาระส�ำคัญกล่าวคือก�ำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึง
ดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของ
เจ้าหน้าที่ทุกระดับของส�ำนักเลขานุการบริษัทและส�ำนักลงทุน
บริษัท และตรวจสอบการนับคะแนนเสียงด้วย
สัมพันธ์ จัดท�ำและน�ำส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์และ
การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ต่อส�ำนักเลขานุการบริษัท
บริษัทได้จัดท�ำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นโดยเรื่องที่บันทึกไว้ใน
เพื่อน�ำส่งต่อไปยังส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
รายงานการประชุมจะประกอบด้วยข้อมูลใน 2 ส่วนหลัก ส่วนแรก
และตลาดหลักทรัพย์ แล้วแต่กรณี ภายในระยะเวลาตามที่
จะเป็นข้อมูลทั่วไป เช่น รายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วม
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้องก�ำหนดไว้ทกุ ครัง้ เมือ่
ประชุม จ�ำนวนและคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
มีการเปลี่ยนแปลง และให้ส�ำนักเลขานุการบริษัทรายงานการ
ณ เวลาเริ่มประชุม หลักเกณฑ์ในการลงคะแนนและนับคะแนน
เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารต่อ
เป็นต้น และส่วนที่สองจะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องที่เสนอให้ผู้ถือ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส
หุ้นพิจารณาตามระเบียบวาระที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดย
บันทึกแยกเป็นแต่ละวาระ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลส�ำคัญโดยสรุป การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
ที่คณะกรรมการเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา สรุปข้อซักถามของ 2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุม
ผู ้ ถื อ หุ ้ น และค�ำชี้ แ จงของผู ้ บ ริ ห ารในประเด็ น ที่ มี ส าระส�ำคั ญ
ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งให้เสนอชื่อบุคคลที่มี
และเกี่ยวข้องกับเรื่องพิจารณาในวาระนั้นๆ (ถ้ามี) และมติของ
คุณสมบัตเิ หมาะสมเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการของบริษทั โดย
ผู้ถือหุ้นโดยจะบันทึกผลการลงมติเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็น
เผยแพร่หลักเกณฑ์ รวมถึงช่องทางรับเรือ่ ง และช่วงเวลาทีเ่ ปิด
ด้วย และงดออกเสียง
รับเรื่อง ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
3. จัดให้มีการส่งหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถ
บริษัทได้น�ำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2557
ก�ำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ มอบฉันทะ
ให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 9 พฤษภาคม 2557
ให้กบั บุคคลอืน่ เข้าร่วมประชุมแทนตนในกรณีทไี่ ม่สามารถเข้า
หรือภายใน 14 วันนับจากวันประชุม และได้มีการเผยแพร่รายงาน
ร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยจะเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่าง
การประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทไปพร้อมกัน
น้อย 1 คนไว้ในหนังสือเชิญประชุม ส�ำหรับเป็นทางเลือกให้กับ
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เติมชีวิตที่ดี

ผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมของ
ผู้ถือหุ้นด้วย
ระบุถึงเอกสารหรือหลักฐาน รวมทั้งค�ำแนะน�ำ ขั้นตอนในการ
มอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเตรียมได้อย่างถูกต้อง และไม่เกิด
ปัญหาในการเข้าร่วมประชุมของผูร้ บั มอบฉันทะ โดยหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขในการมอบฉันทะจะก�ำหนดขึ้นภายใต้
ข้อก�ำหนดของกฎหมายโดยไม่มีเรื่องใดๆ ที่จงใจก�ำหนดขึ้น
เพื่อให้เกิดความยุ่งยากแก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ
ก�ำกับดูแลไม่ให้ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารเพิ่มวาระการประชุม
โดยที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าตามขั้นตอนเช่นเดียวกับ
ผู้ถือหุ้นทั่วไป
ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนในแบบหนึ่งหุ้น
ต่อหนึ่งเสียง
จัดให้มีนโยบายว่าด้วยการเข้าท�ำธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ เพือ่ ให้การตกลงเข้าท�ำธุรกรรมดังกล่าวมีแนวทาง
ที่ชัดเจน ผ่านกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบ มีเหตุมีผล
และเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมทีด่ ี เพือ่ ประโยชน์ตอ่ บริษทั
และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นส�ำคัญ
ในการเปิดเผยข้อมูลกรณีการเข้าท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริษทั จะเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับชือ่ และความสัมพันธ์ของบุคคล
ทีเ่ กีย่ วโยงกัน นโยบายการก�ำหนดราคา และมูลค่าของรายการ
รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการ
ดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างชัดเจน

1.3 บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ในการประกอบกิจการของบริษัท มีผู้มีส่วนได้เสียหลายกลุ่ม
4.
กล่าวคือ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้
รวมทั้งชุมชนและสังคม ซึ่งผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะต้องได้รับ
การดูแลจากบริษัทตามสิทธิที่มีอยู่ตามกฎหมายและตามข้อตกลง
ทีม่ อี ยูก่ บั บริษทั อย่างเป็นธรรม และในกรณีทมี่ คี วามเสียหายเกิดขึน้
บริษัทจะให้การเยียวยาที่เหมาะสมกับทุกฝ่าย ซึ่งมีแนวปฏิบัติดังนี้
1. จัดให้มีมาตรการชดเชยในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความ
เสี ย หายจากการที่ บ ริ ษั ท ละเมิ ด สิ ท ธิ ต ามกฎหมายของ
5.
ผู้มีส่วนได้เสีย
2. เปิดโอกาสให้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระท�ำความผิด
กฎหมาย หรือจรรยาบรรณ ผ่านกรรมการอิสระและกรรมการ
6.
ตรวจสอบ และจัดให้มีมาตรการในการปกป้องพนักงานหรือ
ผู้แจ้งเบาะแสการกระท�ำความผิด
7.
3. จัดให้มีกระบวนการด�ำเนินการหลังจากได้รับแจ้งเบาะแส โดย
ให้มีการตรวจสอบข้อมูล และมีการรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัทในเรื่องที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญ
4. จัดให้มีช่องทางส�ำหรับผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งหรือร้องเรียน
กรณีที่ถูกละเมิดสิทธิ พร้อมให้ข้อมูลในการติดต่อผู้ที่ได้รับ
8.
มอบหมายอย่างชัดเจน
5. ก�ำหนดนโยบายว่าด้วยการไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน
6. ก�ำหนดนโยบายว่าด้วยการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
หรือลิขสิทธิ์
7. ก�ำหนดนโยบายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตและห้ามจ่ายสินบน
ส�ำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2557 บริษัทได้เปิด
เพือ่ ผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษทั และในกระบวนการประเมิน
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการ
ความเสีย่ งของบริษทั ให้ครอบคลุมถึงความเสีย่ งในเรือ่ งนีไ้ ว้ดว้ ย
ประชุม และเสนอชือ่ บุคคลทีม่ คี ณุ สมบัตเิ หมาะสมเข้าด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2556 หรือเป็น เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะได้รับ
เวลาล่วงหน้ามากกว่า 3 เดือน ก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี 2556 การดูแลตามสิทธิและข้อตกลงที่มีอยู่กับบริษัทอย่างเป็นธรรม
โดยคณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์ในการรับเรื่องเพื่อ คณะกรรมการบริษัทจึงได้ก�ำหนดแนวปฏิบัติไว้ดังนี้
พิจารณา รวมถึงช่องทางและช่วงเวลารับเรื่อง โดยได้มีการสื่อสาร
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
บทบาทต่อผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการก�ำกับดูแล
บริษทั จัดให้มกี ารส่งหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบทีผ่ ถู้ อื หุน้ สามารถ ฝ่ายจัดการให้บริหารกิจการเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนและ
ระบุความเห็นในการลงคะแนนเสียงได้ตามแบบทีก่ ระทรวงพาณิชย์ ความพึงพอใจสูงสุด โดยค�ำนึงถึงมูลค่าและความเติบโตของบริษัท
ก�ำหนด หรือสามารถดาวน์โหลด (download) หนังสือมอบ อย่างยั่งยืน ดังนั้น จึงได้ก�ำหนดแนวปฏิบัติไว้ ดังนี้
ฉันทะผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริษัทได้ นอกจากนี้ บริษัทได้เสนอชื่อ • จัดให้มกี ระบวนการสรรหาบุคลากรทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และมีความรู้
กรรมการตรวจสอบให้เป็นผูร้ บั มอบฉันทะแทนผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่สามารถ
ความสามารถ เข้ามาเป็นกรรมการของบริษัท โดยก�ำหนดให้
มาเข้าร่วมการประชุมได้ด้วยตนเอง โดยได้ก�ำหนดช่องทางรับ
มีคณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ เพื่อ
เอกสารการมอบฉันทะโดยผ่านทางส�ำนักเลขานุการบริษัท
ท�ำหน้าที่ดังกล่าว
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• จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ โปร่งใส และเชื่อถือได้ • ให้ความเคารพในสิทธิสว่ นบุคคลของพนักงานทุกคน และจะเก็บ
ต่อผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ประกอบการลงทุน ทัง้ รายงานทางด้านการเงิน และ
รักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานไว้เป็นความลับ โดยก�ำหนด
ในเรื่องอื่นๆ โดยมอบหมายให้ส�ำนักลงทุนสัมพันธ์และส�ำนัก
ตัวบุคคลที่ได้สิทธิการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวเป็นการเฉพาะตาม
เลขานุการบริษัท เป็นหน่วยงานหลักที่ท�ำหน้าที่ติดต่อสื่อสาร
ความจ�ำเป็นและสมควร
กับผู้ลงทุนและผู้ถือหุ้นของบริษัท
บทบาทต่อลูกค้า
บทบาทต่อพนักงาน
คณะกรรมการบริษัทถือว่าความพึงพอใจสูงสุดและความเชื่อมั่น
พนักงานของบริษัททุกคนเป็นทรัพยากรที่มีค่าส�ำคัญยิ่ง และเป็น ของลูกค้าที่มีต่อบริษัทเป็นสิ่งส�ำคัญอย่างยิ่ง จึงก�ำหนดแนวปฏิบัติ
ปัจจัยหลักของความส�ำเร็จในการด�ำเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริษทั ว่าด้วยการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อลูกค้า ดังนี้
จึงก�ำหนดแนวปฏิบัติต่อพนักงานไว้ ดังนี้
• จัดให้มีระบบการควบคุมดูแลในเรื่องกระบวนการผลิตและการ
• ก�ำหนดนโยบายว่าด้วยการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึง่ ครอบคลุม
จัดหาสินค้าที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้า รวมถึงให้ความส�ำคัญใน
การบริหารงานบุคคล และการปฏิบตั ติ อ่ พนักงานอย่างเป็นธรรม
การปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการตรวจสอบ
คุณภาพสินค้าให้ทันสมัยอยู่เสมอ
เสมอภาค สุภาพ ให้เกียรติ และให้โอกาสในการท�ำงานแก่พนักงาน
ทุกระดับ รวมถึงการสร้างขวัญและก�ำลังใจให้กบั พนักงาน ในการนี้ • จัดให้มีระบบการควบคุมดูแลการปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้
บริษทั ได้จดั ให้มชี อ่ งทางการสือ่ สารระหว่างประธานคณะผูบ้ ริหาร
ให้ไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด และด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
กับพนักงานผ่านระบบ Intranet เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งส�ำหรับ
เอาใจใส่และสม�่ำเสมอ
ประธานคณะผูบ้ ริหารในการสือ่ สารนโยบาย วิสยั ทัศน์ และเป้าหมาย • จัดให้มีระบบการควบคุมดูแลการรักษาข้อมูลความลับของ
ขององค์กรไปยังพนักงาน และในขณะเดียวกันก็เป็นช่องทาง
ลูกค้า เสมือนเป็นความลับของบริษัท
ส�ำหรับพนักงานในการส่งข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ หรือข้อร้อง • จัดตั้งศูนย์รับเรื่อง (Call Center) เพื่อรับข้อคิดเห็นรวมทั้งเรื่อง
เรียนผ่านไปยังประธานคณะผู้บริหารได้โดยตรงเพื่อตรวจสอบ
ร้องเรียนเกีย่ วกับสินค้าของบริษทั ซึง่ เมือ่ ได้รบั เรือ่ งดังกล่าวแล้ว
ข้อเท็จจริงโดยเร็ว โดยไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเป็นการทั่วไป
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องด�ำเนินการตรวจสอบและให้การ
• ก�ำหนดนโยบายว่ าด้วยความปลอดภัย และสุขอนามัยใน
แก้ไขเยียวยาอย่างเร่งด่วน
สถานที่ท�ำงาน
• ก�ำหนดนโยบายว่าด้วยการพัฒนาบุคลากรของบริษัท เพื่อเป็น บทบาทต่อคู่ค้า
การส่งเสริมและพัฒนาทักษะ รวมถึงความสามารถในการท�ำงาน คู่ค้าถือเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจที่ส�ำคัญของบริษัท คณะกรรมการ
ของพนักงานให้พร้อมที่จะรองรับการเติบโตขององค์กร
บริษัทจึงได้ก�ำหนดแนวปฏิบัติว่าด้วยการปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกรายด้วย
• ก�ำหนดนโยบายว่าด้วยค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน ความเสมอภาคและยุติธรรม ดังนี้
โดยมีหลักการพื้นฐานว่าค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ก�ำหนด • จัดให้มีระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยในการคัดเลือก
ผู้ขาย คู่สัญญา หรือที่ปรึกษา ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของหลักการว่า
ขึ้นนั้นต้องมีเหมาะสมและเทียบเคียงได้กับผู้ประกอบการอื่น
บริษัทต้องได้รับประโยชน์สูงสุด ภายใต้กระบวนการคัดเลือก
ในประเทศซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และต้องเชื่อมโยงกับ
ที่โปร่งใส ปราศจากอคติ สามารถตรวจสอบได้ และห้ามมิให้
ผลการปฏิบัติงานของพนักงานรายบุคคลซึ่งสะท้อนถึงผลการ
พนักงานรับผลประโยชน์ต่างๆ จากผู้ที่เข้ารับการคัดเลือกโดย
ด�ำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว
เด็ดขาด
• จัดให้มีระเบียบว่าด้วยจริยธรรมส�ำหรับพนักงาน ซึ่งส่วนหนึ่ง
ของระเบียบดังกล่าวมีข้อห้ามมิให้พนักงานให้หรือรับสินบน • จัดให้มีระบบการควบคุมดูแลมิให้มีการน�ำข้อมูลความลับของ
หรือสิ่งจูงใจในรูปแบบใดๆ โดยมุ่งหวังที่จะให้มีการกระท�ำผิด
คู่ค้าไปเปิดเผยหรือน�ำไปใช้เพื่อด�ำเนินธุรกิจโดยวิธีการที่ผิด
กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษทั หรือก่อให้เกิดการผ่อนปรนใน
กฎหมาย
ข้อตกลงทางธุรกิจทีไ่ ม่เหมาะสม นอกจากนี้ ยังก�ำหนดแนวทาง
ในการปฏิบตั งิ านในหน้าทีข่ องผูบ้ ริหารและพนักงานตามคุณค่า บทบาทต่อคู่แข่งทางการค้า
ที่บริษัทมุ่งหวัง รวมถึงจรรยาบรรณและภาระความรับผิดชอบ การแข่งขันทางธุรกิจของบริษทั จะต้องอยูบ่ นพืน้ ฐานของการปฏิบตั ิ
ต่อผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการสร้างมาตรฐาน ตามกฎกติกาและจริยธรรม ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงได้
ด้านพฤติกรรมการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานให้อยู่ ก�ำหนดแนวปฏิบัติว่าด้วยการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อ
บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต
คู่แข่งทางการค้า ดังนี้
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เติมชีวิตที่ดี

• จัดให้มีระบบการควบคุมดูแลมิให้มีการด�ำเนินการใดๆ เพื่อให้
ได้มาหรือใช้ขอ้ มูลความลับทางการค้าของคูแ่ ข่งทางการค้าโดย
วิธีการที่ผิดกฎหมาย
• ไม่กระท�ำโดยเจตนาเพื่อท�ำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า
ด้วยการกล่าวหาในทางเสื่อมเสีย
• ไม่ด�ำเนินการใดๆ ซึง่ เป็นการเอาเปรียบคูแ่ ข่งทางการค้าโดยวิธี
การที่ไม่สุจริต

ดูแล นอกจากนั้น ข้อมูลส�ำคัญยังรวมถึง รายงานการท�ำหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย นโยบายการก�ำกับ
ดูแลกิจการ และการปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ และเพื่อเป็นการ
สร้างความมั่นใจว่าข้อมูลส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท จะได้รับการ
เปิดเผยอย่างครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา คณะกรรมการบริษัทจึง
ได้ก�ำหนดแนวปฏิบัติไว้ดังนี้
การเปิดเผยข้อมูล
1. เปิดเผยนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ
และนโยบายต่างๆ เช่น นโยบายว่าด้วยการบริหารความเสี่ยง
และนโยบายว่าด้วยการดูแลสิง่ แวดล้อมและสังคม และรายงาน
ผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น
รายงานประจ�ำปี เว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น
2. เปิดเผยรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปของบริษัท
ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน ทัน
เวลา โปร่งใส และไม่ขัดต่อข้อก�ำหนดด้านการเปิดเผยข้อมูล
ของหน่วยงานก�ำกับดูแล รวมถึงรายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินควบคู่กับรายงาน
ของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจ�ำปี
3. เปิ ด เผยบทบาทและหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการบริ ษั ท และ
คณะกรรมการชุดย่อย จ�ำนวนครั้งของการประชุมและจ�ำนวน
ครัง้ ทีก่ รรมการแต่ละท่านเข้าร่วมการประชุมในปีทผี่ า่ นมาและ
ความเห็นจากการท�ำหน้าที่ รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนา
ความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการบริษัทใน
รายงานประจ�ำปี
4. เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหาร
ที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละคน
รวมทัง้ รูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจ�ำปี
ทัง้ นี้ จ�ำนวนค่าตอบแทนทีเ่ ปิดเผย ให้รวมถึงค่าตอบแทนทีก่ รรมการ
แต่ละท่านได้รับจากการเป็นกรรมการของบริษัทย่อยด้วย
5. เปิ ด เผยการถื อ หุ ้ น ของกรรมการและผู ้ บ ริ ห ารทั้ ง ทางตรง
คือ การถือหุ้นของตนเอง และทางอ้อม เช่น การถือหุ้นของ
คู่สมรส ไว้ในรายงานประจ�ำปี
6. กรรมการและผูบ้ ริหารมีหน้าทีต่ อ้ งรายงานการมีสว่ นได้เสียตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนด

บทบาทต่อเจ้าหนี้
คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดแนวปฏิบัติว่าด้วยการปฏิบัติที่
เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้ ดังนี้
• จัดให้มีระบบการควบคุมดูแลการปฏิบัติตามข้อผูกพันที่มีต่อ
เจ้าหนีอ้ ย่างเคร่งครัด โดยค�ำนึงถึงชือ่ เสียงของบริษทั เป็นส�ำคัญ
• จัดให้มีข้อก�ำหนดและเงื่อนไขทางการค้า เช่น การค�้ำประกัน
และการปฏิบตั กิ รณีผดิ นัดช�ำระหนีไ้ ว้อย่างชัดเจนและเป็นธรรม
บทบาทต่อชุมชนและสังคม
คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดแนวปฏิบัติว่าด้วยการปฏิบัติที่เป็น
ธรรมและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม ดังนี้
• ให้ยึดมั่นในการเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบทั้งต่อท้องถิ่น
ประเทศชาติ และสังคมโลก ในการสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ
ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนและสังคม
• ให้มีความมุ่งมั่นในการด�ำเนินการและเอาใจใส่ต่อสิ่งแวดล้อม
โดยให้ความส�ำคัญกับการป้องกันและลดการเกิดมลภาวะ
ซึ่งท�ำลายสิ่งแวดล้อม รวมถึงส่งเสริมให้มีการให้ความรู้และ
ฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม
• ให้ความส�ำคัญในกิจกรรมและการมีส่วนร่วมทางการเมือง
พนักงานมีสิทธิและเสรีภาพทางการเมือง โดยถือเป็นสิทธิ
ส่วนตัว แต่หา้ มมิให้พนักงานใช้สทิ ธิหรือสนับสนุนทางการเมือง
ในนามของบริษัท
• สนับสนุนการจัดกิจกรรมหรือเข้าไปมีสว่ นร่วมสนับสนุนกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน
• ก�ำหนดนโยบายว่าด้วยการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสังคม
• ก�ำหนดนโยบายว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ

การสื่อสารข้อมูลของบริษัทผ่านช่องทางอื่น
7. เปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษให้ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้น นอกเหนือ
จากที่ได้เผยแพร่สู่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดและผ่านช่องทาง
ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

การเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงิน
และข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน ต้องด�ำเนินการอย่างครบถ้วน
โปร่งใส ทันเวลา ผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่าย มีความเท่าเทียมกัน
น่าเชือ่ ถือ ไม่ท�ำให้ส�ำคัญผิด เพียงพอต่อการตัดสินใจของนักลงทุน
และไม่ขัดต่อข้อก�ำหนดด้านการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานก�ำกับ
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8. มอบหมายให้ส�ำนักลงทุนสัมพันธ์ท�ำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูล
1.3 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทจะต้องมีกรรมการ
ทางการเงิ น และข้ อ มู ล โดยทั่ ว ไปของบริ ษั ท ให้ กั บ ผู ้ ถื อ หุ ้ น
อิสระที่เป็นผู้หญิงอย่างน้อย 1 คน
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผูล้ งทุนของบริษทั และเป็นช่องทาง 2. คุณสมบัติของกรรมการบริษัท
ให้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น และนั ก ลงทุ น ที่ ส นใจติ ด ต่ อ สื่ อ สารกั บ บริ ษั ท
2.1 กรรมการบริษัท
นอกจากนี้ ส�ำนักลงทุนสัมพันธ์ยังมีหน้าที่ในการพบปะกับ
2.1.1 กรรมการบริษัททุกคนต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและ
ผูล้ งทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์เพือ่ น�ำเสนอผลการด�ำเนินงาน
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก�ำหนดโดยกฎหมายว่า
ของบริษัทอย่างสม�่ำเสมอ
ด้วยบริษทั มหาชนจ�ำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของหน่วยงานทีก่ �ำกับ
1.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ดูแลบริษัท และกรณีกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทส�ำคัญในการก�ำกับดูแลกิจการของ
จะต้องมีคณุ สมบัตติ ามทีค่ ณะกรรมการก�ำกับตลาด
บริษัท โครงสร้างคณะกรรมการที่เหมาะสมและอ�ำนาจหน้าที่
ทุนประกาศก�ำหนดด้วย
ความรับผิดชอบที่ชัดเจนของคณะกรรมการบริษัทเป็นสิ่งที่จ�ำเป็น
2.1.2 กรรมการบริ ษั ท ทุ ก คนต้ อ งมี ป ระสบการณ์ ท าง
ต่อประสิทธิภาพการท�ำงาน รวมทั้งบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้ง
ธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์โดยรวมต่อบริษัท ต้องมีความเข้าใจใน
เป็นกรรมการของบริษัท จะต้องเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่
อุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นทางธุรกิจ สามารถปฏิบัติ
มีวิสัยทัศน์ มีความสามารถและประสบการณ์ รวมทั้งจะต้องอุทิศ
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความได้เปรียบ
เวลาให้กบั บริษทั เพือ่ ทีจ่ ะปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างเต็มที่ และด้วยความ
ทางการแข่งขันได้ในอุตสาหกรรม รวมถึงสามารถ
มีอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น
โดยรวม นอกจากนั้น เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
น�ำเสนอมุมมองที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับความเสี่ยง
บริษัทมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จะต้องมีคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
ที่ส�ำคัญ
เพื่อช่วยการก�ำกับดูแล ศึกษา และกลั่นกรองงานตามความจ�ำเป็น
2.1.3 กรรมการบริษัทแต่ละคนจะด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
และเพื่อให้โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทเหมาะสมกับการด�ำเนิน
ในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 แห่ง โดยไม่มี
ข้อยกเว้น
ธุรกิจของบริษัท รวมทั้งเพื่อให้กรอบการท�ำงานและอ�ำนาจหน้าที่
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทมีความชัดเจน ซึ่งจะ
2.1.4 กรรมการบริษัทต้องไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้น
เป็นประโยชน์ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทใช้บริการ
อยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
บริษัท คณะกรรมการจึงได้ก�ำหนดแนวปฏิบัติไว้ดังนี้
2.1.5 กรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะ
โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้
1. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
ไม่เกิน 2 แห่ง
1.1 คณะกรรมการบริษัทต้องมีจ�ำนวนทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 5 คน
2.1.6 กรณีกรรมการบริษัทท่านใดมีการไปด�ำรงต�ำแหน่ง
โดยสมาชิกของคณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วย
เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น กรรมการ
กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการ
ท่านนั้นจะต้องรายงานข้อมูลการด�ำรงต�ำแหน่งให้
ทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน นอกจากนี้ ประธาน
บริษัททราบ โดยเป็นเรื่องหนึ่งของการมีส่วนได้เสีย
กรรมการต้องไม่ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นประธานหรือสมาชิกใน
ซึ่งต้องรายงานตามที่ก�ำหนดไว้ในหัวข้อนโยบาย
คณะกรรมการชุดย่อย และไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการ
การก�ำกับดูแลกิจการ ข้อ 1.4 การเปิดเผยข้อมูลและ
ผู้จัดการใหญ่
ความโปร่งใส
1.2 โครงสร้างของคณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการ
2.2 คุณสมบัติเพิ่มเติมส�ำหรับกรรมการอิสระ
ที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์
2.2.1 คุณสมบัติของกรรมการอิสระจะต้องเป็นไปตาม
ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท และ
เกณฑ์ที่ก�ำหนดโดยหน่วยงานก�ำกับดูแลเป็นขั้นต�่ำ
เพศ โดยจะมีการเปิดเผยองค์ประกอบของคณะกรรมการ
และอาจก�ำหนดเพิ่มเติมให้สอดคล้องเหมาะสมกับ
บริษทั รวมถึงจ�ำนวนปีการด�ำรงต�ำแหน่งคณะกรรมการใน
ลักษณะของบริษัท ดังนี้
บริษัทของกรรมการแต่ละคนในรายงานประจ�ำปี และบน
เว็บไซต์ของบริษัท
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เติมชีวิตที่ดี

1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออก
-		ความสัมพันธ์โดยการเป็นผู้สอบบัญชี ทั้งนี้
เสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนาจ
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจ
ควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�ำนักงานสอบ
ควบคุมของบริษัท โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดย
บัญชีซึ่งผู้สอบบัญชีดังกล่าวสังกัดอยู่
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
-		ความสัมพันธ์โดยการเป็นผู้ให้บริการทาง
วิชาชีพอืน่ ๆ เช่น ทีป่ รึกษากฎหมาย ทีป่ รึกษา
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการทางวิชาชีพ
ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้รบั เงินเดือนประจ�ำ
เกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี ทัง้ นีใ้ ห้รวมถึงการ
หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน
เป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี �ำนาจควบคุม หรือ
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือของผูม้ อี �ำนาจควบคุมของ
หุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย
บริษทั ทัง้ ในปัจจุบนั และก่อนเป็นกรรมการอิสระ
5. ไม่ เ ป็ น กรรมการที่ ไ ด้ รั บ แต่ ง ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ เป็ น
ไม่น้อยกว่า 2 ปี
ตัวแทนกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นราย
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการ
ใหญ่ของบริษัท
จดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรส
6. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและ
ของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มี
เป็ น การแข่ ง ขั น ที่ มี นั ย กั บ กิ จ การของบริ ษั ท
หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยใน
อ�ำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอ
ห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมใน
ชื่อเป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของ
การบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา
บริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ที่ได้รับเงินเดือนประจ�ำ หรือถือหุ้นเกินกว่า
ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี �ำนาจ
ร้ อ ยละ 1 ของจ�ำนวนหุ้ นที่ มีสิท ธิอ อกเสี ย ง
ควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัด
ทั้ ง หมดของบริ ษั ท อื่ น ซึ่ ง ประกอบกิ จ การ
ขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน ทั้ง
ที่ มี ส ภาพอย่ า งเดี ย วกั น และเป็ น การแข่ ง ขั น
ในปัจจุบันและก่อนเป็นกรรมการอิสระไม่น้อย
ที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
กว่า 2 ปี ในลักษณะดังต่อไปนี้
7. ไม่มลี กั ษณะอืน่ ใดทีท่ �ำให้ไม่สามารถให้ความเห็น
-		ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ซึ่งรวมถึงความ
อย่างเป็นอิสระเกีย่ วกับการด�ำเนินงานของบริษทั
สั ม พั น ธ์ ที่ เ กิ ด จากการเข้ า ท�ำรายการ
2.2.2 กรรมการอิสระมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและ
ทางการค้าที่เป็นธุรกิจปกติ การเช่าหรือ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับ
2.2.3 กรรมการอิ ส ระแต่ ล ะคนจะด�ำรงต�ำแหน่ ง เป็ น
สินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับ
กรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 แห่ง
ความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือ
ให้กยู้ มื คำ�้ ประกัน การให้สนิ ทรัพย์เป็นหลัก การสรรหาคณะกรรมการบริษัท
ประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท�ำนอง 3. เปิดเผยหลักเกณฑ์และกระบวนการในการคัดเลือกกรรมการ
เดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามี
ใหม่ไว้ในรายงานประจ�ำปี
ภาระหนี้ที่ต้องช�ำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ 4. ในการสรรหากรรมการ บริ ษั ท ได้ ก�ำหนดคุ ณ สมบั ติ ข อง
ร้ อ ยละ 3 ของสิ น ทรั พ ย์ ที่ มี ตั ว ตนสุ ท ธิ
กรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะที่จ�ำเป็นที่
ของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป
ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ ทั้งนี้ บริษัทอาจสรรหาบุคคลที่มี
ความเหมาะสมโดยใช้บริษัทที่ปรึกษา (Professional Search
แล้วแต่จ�ำนวนใดจะต�่ำกว่า โดยให้นับรวม
Firm) หรือจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของ
ภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่
สถาบันภายนอก
มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ทัง้ นีใ้ ห้รวมถึงการ
เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุม
ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว
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วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการ
แต่ละท่านมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่
วาระการประชุมได้
5. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปีทุกครั้ง ให้กรรมการซึ่ง
อยู่ในต�ำแหน่งนานที่สุดออกจากต�ำแหน่งจ�ำนวน 1 ใน 3 ของ 10. ก�ำหนดให้เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ให้ค�ำแนะน�ำด้านกฎหมาย
จ�ำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจ�ำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรง
และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทจะต้องทราบ ดูแล
กิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท และประสานงานให้มีการ
เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน
หนึง่ ในสาม ทัง้ นี้ กรรมการทีพ่ น้ จากต�ำแหน่งตามวาระดังกล่าว
ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท รวมถึงจัดท�ำเอกสาร
อาจได้รับการเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
การประชุมที่มีสารสนเทศที่ส�ำคัญครบถ้วน โดยจัดส่งให้แก่
ให้กลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งต่อไปได้
กรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการ
สามารถพิจารณาวาระการประชุมได้อย่างเต็มที่
6. ในกรณี ที่ต�ำแหน่ งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจาก
ถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมี 11. ในการประชุมแต่ละครั้ง ให้เชิญผู้บริหารซึ่งรับผิดชอบโดยตรง
คุณสมบัติและไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการ
ในวาระที่น�ำเสนอเพื่อพิจารณาเป็นผู้รายงานในวาระนั้นๆ
แทน เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือนโดย
เพื่ อ ให้ ก รรมการมี โ อกาสรู ้ จั ก ผู ้ บ ริ ห ารส�ำหรั บ ใช้ ป ระกอบ
กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่จะมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งเพียง
การพิจารณาผู้สืบทอดงาน โดยกรรมการทุกคนมีโอกาสใน
การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตัดสินใจที่เป็นอิสระ
เท่าวาระทีย่ งั เหลืออยูข่ องกรรมการซึง่ ตนแทน ทัง้ นี้ การแต่งตัง้
ทั้งนี้ อาจมีการขอข้อมูลเพิ่มเติมจากกรรมการผู้จัดการใหญ่
ดังกล่าวต้องผ่านมติอนุมตั ขิ องคณะกรรมการด้วยคะแนนเสียง
เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย หรือขอ
ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�ำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
7. กรรมการอิ ส ระแต่ละคนสามารถด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
ค�ำแนะน�ำจากที่ปรึกษาอิสระได้ตามความเหมาะสม
อิสระติดต่อกันได้สูงสุดไม่เกิน 9 ปี นับตั้งแต่วันประชุมสามัญ 12. ในกรณีที่กรรมการบริษัทคนใดมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา
ผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2557 ทั้งนี้ เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะ
ให้กรรมการคนนั้นต้องเปิดเผยรายละเอียดของการมีส่วนได้
เสียนั้นต่อคณะกรรมการบริษัทโดยทันที รวมถึงจะไม่มีส่วน
พิจารณาจากเหตุผลและความจ�ำเป็นตามที่บริษัทเสนอและ
ร่วมในกระบวนการตัดสินใจในวาระนัน้ และบันทึกกรณีดงั กล่าว
อนุมัติเลือกกรรมการอิสระที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระ
ไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
ติดต่อกันเกิน 9 ปี ดังกล่าว เป็นกรรมการอิสระต่อไป
13. กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารอาจร่วมประชุมปรึกษาหารือ
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ระหว่างกันเองตามความจ�ำเป็นในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหาร
และคณะกรรมการชุดย่อย
กิจการบริษัทโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย และ
รายละเอียดแสดงไว้ในหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
รายงานผลการประชุมให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ
บริษัท หัวข้อ การจัดการ
14. ประธานกรรมการควรจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอเพื่อการ
เสนอเรื่องของฝ่ายจัดการ และการอภิปรายของกรรมการโดย
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
ทั่วกันในเรื่องที่น�ำเสนออย่างรอบคอบ รวมถึงส่งเสริมให้มีการ
8. คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดให้มีการประชุมมากกว่า 6 ครั้ง
ใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ กรรมการทุกคนควรให้ความสนใจกับ
ต่อปี โดยวันประชุมคณะกรรมการจะมีการก�ำหนดไว้ล่วงหน้า
ประเด็นทุกเรื่องที่น�ำสู่ที่ประชุม รวมทั้งประเด็นการก�ำกับดูแล
เป็นรายปี อย่างไรก็ตาม วันประชุมที่ก�ำหนดไว้ดังกล่าวอาจมี
กิจการ
การเปลี่ยนแปลงได้หากมีเหตุจ�ำเป็น ทั้งนี้ กรรมการทุกคนจะ
ได้รับแจ้งก�ำหนดการดังกล่าวและมีหน้าที่เข้าร่วมประชุม การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษทั อย่างสม�ำ่ เสมอ กรณีทกี่ รรมการไม่สามารถ 15. ก�ำหนดให้ ค ณะกรรมการก�ำหนดค่ า ตอบแทนและสรรหา
เข้าร่วมประชุมในครัง้ ใดให้แจ้งสาเหตุให้เลขานุการบริษทั ทราบ
กรรมการเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ก่อนการประชุมในครั้งนั้นๆ และให้เลขานุการบริษัทด�ำเนิน
บริ ษั ท เป็ น ประจ�ำทุ ก ปี และรายงานผลการประเมิ น ต่ อ
คณะกรรมการบริษัท
การแจ้งผลการประชุมให้กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม
ท่านนั้นได้รับทราบ
16. คณะกรรมการบริ ษั ท ต้ อ งประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของ
9. กรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมกับประธานผู้บริหารฝ่ายการ
คณะกรรมการทั้งคณะอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยมีประธาน
เงิน และเลขานุการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองเรื่อง
กรรมการเป็นผู้รับผิดชอบด�ำเนินการ รวมถึงจัดให้มีการเปิด
ที่จะบรรจุเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการก่อนเสนอต่อ
เผยกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติ
ประธานกรรมการเพือ่ พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยกรรมการ
งานของคณะกรรมการทั้งคณะไว้ในรายงานประจ�ำปี
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17. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นราย
บุคคล รวมถึงจัดให้มีการเปิดเผยกระบวนการและหลักเกณฑ์
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นรายบุคคล
ไว้ในรายงานประจ�ำปี
18. จัดให้มีการประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อยและ
รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ
1 ครั้ง
19. คณะกรรมการบริษัทอาจจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยใน
การก�ำหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผล
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

26. ผูบ้ ริหารของบริษทั ต้องไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุน้ ส่วนของบริษทั
สอบบัญชีภายนอกทีบ่ ริษทั ใช้บริการอยูใ่ นช่วง 2 ปีทผี่ า่ นมา
2. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูงสุด

การสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ
กรรมการซีพเี อฟทุกคนเป็นผูม้ ถี นิ่ ทีอ่ ยูใ่ นประเทศไทย มีประสบการณ์
ทางธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง มีความเข้าใจในอุปสรรค
ต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ทางธุรกิจ สามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันได้ในอุตสาหกรรม
รวมถึ ง สามารถน�ำเสนอมุ ม มองและวิ สั ย ทั ศ น์ ที่ เ ป็ น ประโยชน์
ในการด�ำเนิ น ธุ ร กิ จ รวมถึ ง ความเสี่ ย งต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ ง
กับธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ กรรมการบริษัททุกคนเป็นผู้ที่มี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก�ำหนดโดยกฎหมาย
ว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ในส่วนของกรรมการอิสระของซีพีเอฟทุกคน
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนที่
ทจ. 4/2552 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้น
ที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 2) (ประกาศที่ ทจ. 4/2552) ตามที่ระบุไว้ใน
หัวข้อนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ ข้อ 1.5 ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
20. ค่าตอบแทนของกรรมการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด
โดยคณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
21. ค่าตอบแทนของผูบ้ ริหารให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทกี่ �ำหนดโดย
คณะกรรมการบริหาร
การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
22. การพัฒนากรรมการและผู้บริหารให้เป็นไปตามแผนงานการ
พัฒนากรรมการและผู้บริหาร และแผนงานการสืบทอดงานใน
หัวข้อ การจัดการ โดยให้กรรมการผู้จัดการใหญ่รายงานการ
ด�ำเนินงานตามแผนงานดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริหารเป็น
ประจ�ำทุกปี
23. จัดให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้เกี่ยวกับการก�ำกับดูแล
กิจการของบริษัทให้แก่กรรมการและผู้บริหาร อย่างสม�่ำเสมอ
โดยการฝึกอบรมและให้ความรู้อาจกระท�ำเป็นการภายใน
บริษัท หรือใช้บริการของสถาบันภายนอก
24. จั ด เตรี ย มข้ อ มู ล ส�ำคั ญ เกี่ ย วกั บ บริ ษั ท ข้ อ บั ง คั บ ที่ ร ะบุ ถึ ง
ขอบเขตบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัท รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับด้านกฎหมาย กฎระเบียบและ
เงื่ อ นไขต่ า งๆ ในการเป็ น กรรมการบริ ษั ท จดทะเบี ย นใน
ตลาดหลักทรัพย์ และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนิน
ธุรกิจของบริษัทให้กับกรรมการที่เข้ารับต�ำแหน่งในบริษัทเป็น
ครั้งแรก

ทั้งนี้ คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
จะเป็นผู้สรรหาบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมในการด�ำรง
ต�ำแหน่งกรรมการบริษทั เพือ่ เสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั
เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง (กรณีมีต�ำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น
ที่ไม่ใช่การออกตามวาระ) หรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
ทัง้ นี้ บริษทั ได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ มีสว่ นร่วมในการเสนอชือ่ บุคคล
ทีม่ คี ณุ สมบัตเิ หมาะสมเข้ารงต�ำแหน่งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์
ที่ก�ำหนดไว้อีกด้วย
อ�ำนาจในการอนุมตั แิ ต่งตัง้ กรรมการบริษทั ของผูถ้ อื หุน้ มีรายละเอียด
พอสรุปได้ดังนี้
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด เลือกตั้ง
บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่ง
คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดับลงมา เป็นผู้ได้รับ
เลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�ำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึง
เลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในล�ำดับ

การด�ำรงต�ำแหน่งของผู้บริหาร
25. กรณีกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่หรือผูบ้ ริหารมีการไปด�ำรงต�ำแหน่ง
เป็นกรรมการของบริษัทอื่นนอกเหนือจากที่ได้รับมอบหมาย
จากบริษัท จะต้องรายงานข้อมูลการด�ำรงต�ำแหน่งต่อบริษัท
ตามที่กฎหมายก�ำหนด ทั้งนี้ มิให้กรรมการผู้จัดการใหญ่หรือ
ผูบ้ ริหารไปด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ของบริษทั
อื่น เว้นแต่จะได้รับมอบหมายจากบริษัท
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3. การกำ�กับดูแลการดำ�เนินงานของบริษัทย่อย
และบริษัทร่วม

ถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�ำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึง
เลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ประธานในทีป่ ระชุมเป็นผูอ้ อกเสียงชีข้ าด
4. ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต�ำแหน่ง
ก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสี่ของจ�ำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
และมี หุ ้ น นั บ รวมกั น ได้ ไ ม่ น ้ อ ยกว่ า กึ่ ง หนึ่ ง ของจ�ำนวนหุ ้ น
ที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ซีพีเอฟมีนโยบายที่จะแต่งตั้งตัวแทนเข้าไปด�ำรงต�ำแหน่งเป็น
กรรมการที่มีอ�ำนาจควบคุมในบริษัทย่อย เพื่อควบคุมดูแลการ
บริหารงานของบริษัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทที่ซีพีเอฟ
ถือหุน้ มีการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ คณะกรรมการบริษทั ของซีพเี อฟจะเป็น
ผูพ้ จิ ารณาการออกเสียงลงมติในแต่ละวาระการประชุม รวมถึงการ
ในการเข้ารับต�ำแหน่งกรรมการบริษัทและ/หรือกรรมการอิสระ แต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
กรรมการแต่ละคนจะได้รับข้อมูลส�ำคัญเกี่ยวกับบริษัท ข้อบังคับที่
ระบุถงึ ขอบเขต หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั
ได้รับค�ำแนะน�ำด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และเงื่อนไขต่างๆ ใน 4. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
การเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวมไปถึง รายละเอียดการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน แสดงไว้ในหัวข้อ
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ ข้อ 1.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
ได้รับการท�ำความเข้าใจถึงธุรกิจของบริษัท
อย่างเท่าเทียมกัน
การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็น
ผู้รับผิดชอบในการสรรหาผู้บริหารระดับสูง โดยพิจารณาจาก
ปัจจัยหลักต่างๆ อันรวมถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

ระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่
26 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีกรรมการตรวจสอบ ซึง่ เป็นกรรมการอิสระ
จ�ำนวน 4 คน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการได้ประเมินระบบ
การควบคุมภายในจากผลการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ได้สอบทานร่วมกับส�ำนักตรวจสอบภายใน แล้วสรุปได้วา่ ระบบ
การควบคุมภายในของบริษทั มีความเหมาะสมและเพียงพอในการดูแล
การด�ำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย และ
ข้อก�ำหนดทีเ่ กีย่ วข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันทรัพย์สนิ
จากการทุจริต รวมทัง้ มีการจัดท�ำรายงานทางการเงินทีถ่ กู ต้องน่าเชือ่ ถือ
ทัง้ นี้ ในการปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายใน ส�ำนักตรวจสอบภายในได้มี
การสอบทานการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานต่างๆ ของบริษทั เพือ่ ให้

มัน่ ใจว่าหน่วยงานเหล่านัน้ มีการปฏิบตั ติ ามระบบการควบคุมภายใน
ที่บริษัทได้ก�ำหนดไว้ และในกรณีที่ส�ำนักตรวจสอบภายในได้พบ
ข้อบกพร่องทีม่ สี าระส�ำคัญ ก็จะรายงานให้คณะกรรมการบริหารและ
คณะกรรมการตรวจสอบทราบและพิจารณาสัง่ การแก้ไข อย่างไรก็ตาม
ในรอบปี 2557 ส�ำนกั ตรวจสอบภายในไม่พบข้อบกพร่องทีเ่ ป็นสาระส�ำคญั
ซึง่ จะมีผลกระทบต่อผลการด�ำเนินงานของบริษทั นอกจากนี้ ในการ
ประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส�ำคัญของงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีภายนอกซึง่ ได้พจิ ารณา
การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�ำการน�ำเสนองบการเงิน
ผูส้ อบบัญชีไม่ได้รายงานว่าพบข้อบกพร่องทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญ
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เติมชีวิตที่ดี

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบโดยการแต่งตั้งของคณะกรรมการบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ
จ�ำนวน 5 ท่าน โดยมีนายอาสา สารสิน เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ศาสตราจารย์นายแพทย์ อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ศาสตราจารย์
กิตติคุณ สุภาพรรณ รัตนาภรณ์ ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ และ ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ เป็นกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกัน รวมทั้งสิ้น 10 ครั้ง โดยนายอาสา สารสิน ศาสตราจารย์นายแพทย์อรรถสิทธิ์
เวชชาชีวะ และดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ เข้าร่วมประชุม 9 ครั้ง ศาสตราจารย์กิตติคุณ สุภาพรรณ รัตนาภรณ์ และศ.ดร. พงษ์ศักดิ์
อังกสิทธิ์ เข้าร่วมประชุมครบทั้ง 10 ครั้ง
กิจกรรมส�ำคัญที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ด�ำเนินการไปในระหว่างปี 2557 ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท สรุปได้ดังนี้
1. สอบทานงบการเงิน และรายงานทางการเงิน ประจ�ำปี 2556 และประจ�ำไตรมาสที่ 1 2 และ 3 ของปี 2557 ซึ่งครอบคลุมถึงการ
สอบทานการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี การเลือกใช้นโยบายการบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเหมาะสม
เพื่อน�ำเสนอคณะกรรมการบริษัทและน�ำส่งตลาดหลักทรัพย์ต่อไป
2. สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน ตามที่ได้รับรายงานจากหัวหน้าส�ำนักตรวจสอบภายใน
เพื่อให้การด�ำเนินงานของบริษัทมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และสามารถให้ผลตอบแทนต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งหลายอย่างยั่งยืน
3. สอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยง และมาตรการป้องกันความเสี่ยงอันเนื่องจากผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายใน และปัจจัย
ภายนอกองค์กร
4. สอบทานความเป็นอิสระของส�ำนักตรวจสอบภายใน และสอบทานและอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจ�ำปี รวมทั้งได้สอบทาน
กฎบัตรของส�ำนักตรวจสอบภายใน และได้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส�ำนักตรวจสอบภายใน
5. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทว่าสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
6. สอบทานการเข้าท�ำรายการและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่มีกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในรอบปี 2556
ว่าเหมาะสม และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนประกาศไว้
7. สอบทานการปฏิบัติงานตามนโยบาย และแนวปฏิบัติของบริษัท เพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับหลักการการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของ
บริษัทตามแนวทางที่คณะกรรมการก�ำกับกิจการก�ำหนด และเป็นไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ก�ำหนดไว้ รวมทั้ง
สอบทานกระบวนการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริตของบริษัท
8. สอบทานการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้แน่ใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีที่ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยได้ก�ำหนดเป็นแนวทางไว้
9. สอบทานความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงานการสอบบัญชีและความเห็นของผู้สอบบัญชี และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท
รวมทั้งค่าสอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อน�ำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
10. ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วม 4 ครั้งเพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถรายงานเหตุการณ์และข้อมูลเกี่ยวกับ
บริษัทได้อย่างอิสระ และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้อย่างเต็มที่
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11. สอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้มีการประเมินผล
การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบด้วยตนเอง ซึง่ สรุปได้วา่ การปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามแนวทาง
การปฏิบัติที่ดีตามที่ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�ำหนด
12. เยี่ยมชมกิจการต่างๆ ของบริษัท ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ และเข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารเพื่อรับทราบแนวทางการบริหาร
จัดการ และการด�ำเนินธุรกิจในด้านต่างๆ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างอิสระ โดยใช้ความรูค้ วามสามารถ และความระมัดระวังรอบคอบ คณะกรรมการตรวจสอบ
มีความเห็นว่า บริษทั ได้จดั ให้มมี าตรการจัดการความเสีย่ งทีเ่ หมาะสม มีระบบการควบคุมภายในทีม่ ปี ระสิทธิผล นอกจากนี้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบยังมีความเห็นว่าการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถของผู้บริหารระดับสูง และพนักงานทั้งหมดของบริษัทภายใต้กรอบ
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีจะสามารถท�ำให้บริษัทเจริญเติบโตอย่างน่าพอใจและยั่งยืน อันจะท�ำให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งหลายได้รับผลตอบแทน
ที่ดีอย่างยั่งยืนด้วย

ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายอาสา สารสิน)

ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558

75

เติมชีวิตที่ดี

รายการระหว่างกัน
มาตรการในการดูแลเกี่ยวกับ
การทำ�รายการระหว่างกัน

รายการเจ้าหนี้การค้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมียอดคงเหลือของเจ้าหนี้การค้า
บริษัทร่วม กิจการที่ควบคุมร่วมกัน และบริษัทที่เกี่ยวข้องจ�ำนวน
การเข้าท�ำรายการระหว่างกันของบริษทั และบริษทั ย่อยกับกรรมการ 5,181 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20 ของเจ้าหนี้การค้ารวมของ
ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เป็นไปเพื่อการประกอบ บริษัท (2556: 2,071 ล้านบาท)
กิจการที่เป็นธุรกิจปกติ และสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท ซึ่งมี
เงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และเป็นไปตามหลักการในการเข้าท�ำ รายการขายสินค้า
รายการตามที่ก�ำหนดไว้ในมาตรา 89/12(1) แห่งพระราชบัญญัติ ในปี 2557 บริษัทมีรายการขายสินค้าให้กับบริษัทร่วม กิจการ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึง่ คณะกรรมการ ที่ ค วบคุ ม ร่ ว มกั น และบริ ษั ท ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั น โดยราคาที่ ข าย
บริษัทได้มีมติอนุมัติไว้เมื่อปี 2551
ให้กับบริษัทเหล่านี้เป็นไปตามราคาประกาศ (Price List) ของสินค้า
ที่บริษัทขายตามปกติธุรกิจ มูลค่าของรายการดังกล่าวส�ำหรับ
ในการท�ำรายการระหว่างกัน บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและ ปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจ�ำนวน 30,831 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงหลักเกณฑ์ทคี่ ณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน ร้อยละ 7 ของยอดขายรวมของบริษัท (2556: 27,279 ล้านบาท)
ก�ำหนดไว้อย่างเคร่งครัดโดยค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท
เป็นส�ำคัญ ทั้งนี้ บริษัทได้ก�ำหนดแนวปฏิบัติในการเข้าท�ำรายการ รายการซื้อวัตถุดิบ
ระหว่างกัน โดยกรณีรายการที่เป็นธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจ ในปี 2557 บริษัทมีรายการซื้อวัตถุดิบจากบริษัทร่วม กิจการที่
ปกติ การเข้าท�ำรายการระหว่างกันจะต้องเป็นไปตามหลักการ ควบคุมร่วมกัน และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยราคาที่ซื้อเป็นราคา
ที่คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติไว้ ส่วนกรณีที่มิใช่ธุรกิจปกติหรือ ตามประกาศ (Price List) ของสินค้าที่ผู้ขายวัตถุดิบขายตามปกติ
สนับสนุนธุรกิจปกติ จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ ธุรกิจ มูลค่าของรายการดังกล่าวส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
บริษัทก่อนการเข้าท�ำรายการ ซึ่งในกรณีดังกล่าว กรรมการตรวจ 2557 มีจ�ำนวน 51,065 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14 ของต้นทุน
สอบจะสอบทานรายการว่าไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และ ขายรวมของบริษัท (2556: 36,704 ล้านบาท)
เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอาจว่าจ้าง
ผู้ประเมินราคาอิสระหรือที่ปรึกษาทางการเงินมาท�ำการประเมิน รายได้อื่น
ราคาของรายการระหว่างกันนั้นๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางเปรียบเทียบ ในปี 2557 บริษัทมีรายได้อื่น อันได้แก่ เงินปันผลรับ ดอกเบี้ยรับ
ในระหว่างปี 2557 บริษัทมีการท�ำรายการกับบุคคลที่อาจมีความ รายได้คา่ ฝึกอบรม และสัมมนา รายได้คา่ ตอบแทนจากการใช้ระบบ
ขัดแย้ง ซึ่งกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันที่ งาน และรายได้จากค่าเช่า ค่าบริการและอื่นๆ จากบริษัทร่วมและ
เกิดขึ้นแล้ว เห็นว่ามีความสมเหตุสมผล โดยรายการธุรกิจปกติ บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง จ�ำนวน 494 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 0.1 ของรายได้
หรือสนับสนุนธุรกิจปกติเป็นรายการที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป รวมของบริษัท (2556: 374 ล้านบาท)
ส่วนรายการที่ไม่ใช่ธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกตินั้น ได้เปิด
เผยถึงความสมเหตุสมผลของรายการไว้ในข้อ 2.
ค่าเช่าและบริการ
บริษัทมีสัญญาเช่าอาคารส�ำนักงาน (รวมทั้งสัญญาบริการพร้อมสิ่ง
1. รายการระหว่างกันที่เป็นรายการธุรกิจปกติหรือ
อ�ำนวยความสะดวกต่างๆ) ที่ดิน ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และยานพาหนะ
สนับสนุนธุรกิจปกติ
กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันบางแห่ง โดยมีระยะเวลา 1 ถึง 10 ปี ซึ่ง
จะสิ้นสุดในระหว่างปี 2558 ถึง 2563 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
รายการลูกหนี้การค้า
บริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าด�ำเนินงานและสัญญาบริการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมียอดคงเหลือของลูกหนี้การค้า เป็นจ�ำนวนเงิน 2,665 ล้านบาท (2556: 2,318 ล้านบาท)
ที่เป็นบริษัทร่วม กิจการที่ควบคุมร่วมกัน และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
จ�ำนวน 6,193 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25 ของลูกหนี้การค้า บริษทั มีรายการเช่าสินทรัพย์จากบริษทั ร่วม กิจการทีค่ วบคุมร่วมกัน
รวมของบริษัท (2556: 6,131 ล้านบาท)
และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยอัตราค่าเช่าและค่าบริการเป็นไปตาม
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อัตราค่าเช่าหรือค่าบริการมาตรฐานทีผ่ ใู้ ห้เช่าหรือให้บริการก�ำหนด
มูลค่าของรายการดังกล่าวส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
มีจ�ำนวน 1,192 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3 ของค่าใช้จ่าย
ในการขายและบริหารรวมของบริษัท (2556: 1,316 ล้านบาท)

เครื่องหมายการค้าของ STAR ในการนี้ บริษัทย่อยดังกล่าวมีภาระ
ผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าตอบแทนให้กับ STAR โดยค�ำนวณจากยอด
สินค้าภายใต้เครือ่ งหมายการค้าดังกล่าวในอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา
ค่าตอบแทนดังกล่าวส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 มี
จ�ำนวนเงินรวม 36 ล้านบาท (2556: 31 ล้านบาท)

ค่าบริการด้านเทคนิควิชาการ
บริษัทได้ว่าจ้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท (บริษัท เครือเจริญ
โภคภัณฑ์ จ�ำกัด (CPG)) ให้ท�ำการค้นคว้าและพัฒนาส่วนประกอบ
ในการผลิตอาหารสัตว์ โดยซีพีเอฟ และบริษัทย่อยตกลงที่จะจ่าย
ค่าบริการให้กับ CPG ซึ่งค�ำนวณตามปริมาณการผลิตอาหารสัตว์
แต่ละประเภทในอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา โดยมีค่าบริการขั้นต�่ำเป็น
จ�ำนวนเงินประมาณ 0.1 ล้านบาท ถึง 1.3 ล้านบาทต่อเดือน

บริษัทได้ท�ำสัญญากับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท (บริษัท เครือ
เจริ ญ โภคภั ณ ฑ์ จ�ำกั ด (CPG)) เพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง สิ ท ธิ ก ารใช้
เครื่องหมายการค้า และ
โดยมีภาระผูกพันที่จะต้อง
จ่ายค่าตอบแทนให้กับ CPG ในอัตราร้อยละ 0.2 และร้อยละ 0.4
ของยอดขายสินค้าแต่ละประเภทตามที่ระบุไว้ในสัญญา ซึ่งค่า
ตอบแทนดังกล่าวส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจ�ำนวน
เงินรวม 87 ล้านบาท (2556: 78 ล้านบาท)

นอกจากนี้ บริษัทย่อยในต่างประเทศบางแห่งมีสัญญารับความ
ช่วยเหลือทางเทคนิควิชาการกับ CPG โดยมีภาระผูกพันที่จะต้อง
จ่ายค่าบริการตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา

2. รายการระหว่างกันที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติหรือ
สนับสนุนธุรกิจปกติ

ส�ำหรับรายการที่ไม่ใช่ธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติที่เกิดขึ้น
บริษัทมีค่าใช้จ่ายประเภทค่าบริการด้านเทคนิควิชาการ ตาม ในปี 2557 และเป็ น ไปตามเงื่ อ นไขที่ ก�ำหนดไว้ ใ นประกาศ
สั ญ ญาจ้ า งบริ ก ารทางเทคนิ ค วิ ช าการจาก CPG มู ล ค่ า ของ คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ใน
รายการดังกล่าวส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจ�ำนวน การท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้
1,526 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.4 ของต้นทุนขายรวมของบริษัท
(2556: 1,215 ล้านบาท)
ไตรมาสที่หนึ่งของปี 2557
ซีพีเอฟได้ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ไอพี (ประเทศไทย)
ค่าเบี้ยประกัน
จ�ำกัด (IP) ซึ่งประกอบธุรกิจด้านการลงทุน คิดเป็นร้อยละ 99.99
บริษัทมีค่าใช้จ่ายประเภทค่าเบี้ยประกันโดยจ่ายให้บริษัท อลิอันซ์ ของจ�ำนวนหุ้นที่ออกและช�ำระแล้วของ IP ให้กับบริษัท เครือเจริญ
ซี.พี. ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) (AZCP) ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง โภคภัณฑ์ จ�ำกัด (CPG) ในราคารวมทัง้ สิน้ 51 ล้านบาท ทัง้ นี้ ทีป่ ระชุม
กัน โดยอัตราค่าเบีย้ ประกันเป็นไปตามอัตรามาตรฐานทีผ่ รู้ บั ประกัน คณะกรรมการบริษัท โดยมีกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
ก�ำหนด มูลค่าของรายการดังกล่าวส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม และกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียเข้าร่วมประชุม ได้พิจารณาการเข้า
2557 มีจ�ำนวน 262 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.6 ของค่าใช้จ่ายใน ท�ำรายการดังกล่าวแล้วเห็นว่ามีความสมเหตุสมผล รวมทัง้ เกณฑ์ที่
การขายและบริหารรวมของบริษัท (2556: 306 ล้านบาท)
ใช้ในการก�ำหนดมูลค่ารวมของรายการซึง่ อ้างอิงจากมูลค่าสินทรัพย์
สุ ท ธิ ที่ ไ ด้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง มู ล ค่ า สิ น ทรั พ ย์ ต ามราคาประเมิ น โดย
ค่าใช้จ่ายอื่น
ผู้ประเมินราคาอิสระก็มีความเหมาะสม ทั้งนี้ การซื้อขายดังกล่าว
ในปี 2557 บริษัทมีค่าใช้จ่ายอื่น อันได้แก่ ค่าตอบแทนการใช้ระบบ ได้เสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2557
งาน ค่าส่งเสริมการขาย ค่าขนส่งและอื่นๆ ให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง
Chia Tai (China) Investment Co., Ltd. (CTCI)/1 ได้เข้าซื้อเงิน
จ�ำนวน 1,223 ล้านบาท (2556 : 842 ล้านบาท)
ลงทุนทั้งหมดใน Hefei Chia Tai Co., Ltd. (HCT) ซึ่งประกอบ
รายการอื่นๆ
ธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์ ในประเทศจีน จาก Chia Tai
บริษัทมีสัญญาว่าจ้างก่อสร้างอาคาร สิ่งปลูกสร้างและอื่นๆ รวมถึง (China) Agro-Industrial Co., Ltd. (CTA) ในราคารวมทั้งสิ้น
ซื้ออุปกรณ์และอื่นๆ กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันบางแห่ง โดยได้ 220 ล้านเรนมินบิ ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยมี
จ่ายเงินตามสัญญาดังกล่าว เป็นจ�ำนวนเงินรวม 2,456 ล้านบาท กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ และกรรมการทีไ่ ม่มสี ว่ นได้เสีย
ในปี 2557 (2556: 1,705 ล้านบาท)
เข้าร่วมประชุม ได้พิจารณาการเข้าท�ำรายการดังกล่าวแล้วเห็นว่า
บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ท�ำสัญญากับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท เนื่องจากจะเป็น
(บริษัท สตาร์มาร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด (STAR)) เพื่อมีสิทธิในการใช้ การขยายก�ำลังการผลิตอาหารสัตว์ในประเทศจีน และช่วยเสริมการ
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เป็นผูน้ �ำด้านธุรกิจอาหารสัตว์ในประเทศจีนให้แข็งแกร่งยิง่ ขึน้ รวมทัง้
เกณฑ์ที่ใช้ในการก�ำหนดมูลค่ารวมของรายการซึ่งใช้วิธีอัตราส่วน
ราคาต่อก�ำไรต่อหุ้นก็มีความเหมาะสม ทั้งนี้ การซื้อขายดังกล่าว
ได้เสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557

สหรัฐ ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้ความเห็นว่า การเข้าท�ำ
รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
และผู้ถือหุ้นโดยรวม เนื่องจากเป็นไปตามนโยบายของบริษัทที่จะ
ลงทุนเฉพาะในธุรกิจหลักหรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของ
บริษัทเท่านั้น โดยเงินที่ CPP ได้รับจากการขายเงินลงทุนในครั้งนี้
จะส�ำรองไว้เพื่อใช้ลงทุนในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมซึ่งเป็นธุรกิจ
หลักของกลุม่ บริษทั รวมทัง้ สามารถน�ำทรัพยากรไปใช้ในธุรกิจหลัก
ได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ ราคาที่ตกลงซื้อขายซึ่งอ้างอิงจากวิธีการ
ประเมินมูลค่ากิจการโดยวิธตี า่ งๆ ก็มคี วามเหมาะสม และอยูใ่ นช่วง
มูลค่ายุตธิ รรมทีป่ ระเมินโดยทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ ทัง้ นี้ รายการ
ดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท
ครัง้ ที่ 1/2557 เมือ่ วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 และการซือ้ ขายได้เสร็จ
สมบูรณ์เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557

ไตรมาสที่สามของปี 2557
CTCI ได้เข้าซื้อเงินลงทุนทั้งหมดใน Kaifeng Chia Tai Co., Ltd.
(Kaifeng) ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์ใน
ประเทศจีน จาก CTA ในราคารวมทั้งสิ้น 311 ล้านเรนมินบิ ทั้งนี้
ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระให้ความเห็นว่า การเข้าท�ำรายการดังกล่าว
มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น
โดยรวม เนื่องจาก Kaifeng เป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ในมณฑล Henan ประเทศจีน ดังนัน้ การที่ CTCI จะเข้าซือ้ Kaifeng
จึงสอดคล้องกับนโยบายการด�ำเนินงานและแผนกลยุทธ์ของบริษัท
ในการขยายก�ำลั ง การผลิ ต อาหารสั ต ว์ ใ นประเทศจี น รวมทั้ ง
เป็นการขยายฐานลูกค้าและช่องทางการจัดจ�ำหน่ายในมณฑล
Henan ซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงอีกด้วย นอกจากนี้ ราคาที่
ตกลงซื้อขายซึ่งก�ำหนดโดยใช้วิธีอัตราส่วนราคาต่อก�ำไรต่อหุ้น
ก็มีความเหมาะสม และต�่ำกว่าช่วงมูลค่ายุติธรรมที่ประเมินโดย
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ทั้งนี้ รายการดังกล่าวได้รับการอนุมัติ
จากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่
10 กรกฎาคม 2557 และการซื้อขายได้เสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่
5 สิงหาคม 2557

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 มีมติ
อนุมัติให้บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) (CPFTH)/2
ขายที่ดินซึ่งตั้งอยู่ ณ ต�ำบลนาจอมเทียน อ�ำเภอสัตหีบ จังหวัด
ชลบุรี ให้กบั บริษทั ซีพเี อ็มคิว แอนด์ กรีนแลนด์ จ�ำกัด (CPMQ&G)
หรือบริษัทย่อย ในราคารวมทั้งสิ้น 1,200 ล้านบาท ทั้งนี้ ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท โดยมีกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียเข้าร่วมประชุม ได้พิจารณาการเข้า
ท�ำรายการดังกล่าวแล้วเห็นว่ามีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์
ต่อบริษัท เนื่องจากบริษัทไม่มีโครงการที่จะใช้ประโยชน์จากที่ดิน
ดังกล่าวต่อไปอีก โดยเงินที่ CPFTH ได้รับจากการขายที่ดินนี้
CPP ได้ขายเงินลงทุนใน Rapid Thrive Ltd. (Rapid Thrive) จะส�ำรองไว้เพื่อใช้ในการด�ำเนินการของ CPFTH รวมทั้งเกณฑ์
(ประกอบด้วยหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมดใน Rapid Thrive และเงินให้กู้ยืม ที่ใช้ในการก�ำหนดมูลค่ารวมของรายการซึ่งอ้างอิงจากการประเมิน
แก่ Rapid Thrive) ซึง่ ประกอบธุรกิจด้านการลงทุน ให้กบั CT Bright มูลค่าของผู้ประเมินราคาอิสระก็มีความเหมาะสม
Holdings Ltd. (CT Bright) ในราคารวมทั้งสิ้น 49.5 ล้านเหรียญ

/1
/2

บริษัทย่อยที่ C.P. Pokphand Co., Ltd. (CPP) ถือหุ้นทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 100
บริษัทย่อยที่ซีพีเอฟถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.98 ของจำ�นวนหุ้นที่ออกชำ�ระแล้วของ CPFTH
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทกำ�หนดให้ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) เป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลักของดำ�เนินธุรกิจ
อย่างยั่งยืน โดยนโยบายและทิศทางกลยุทธ์ CSR ดำ�เนินการภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำ�ป่าคงอยู่”
บนพื้นฐานการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี และการดูแลพัฒนาบุคลากรด้วยความเป็นธรรมและเคารพในสิทธิมนุษยชน เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ผลตอบแทนที่เหมาะสมต่อผู้ถือหุ้น สุขอนามัยที่ดีของผู้บริโภค ความมั่นคงและความสุขของพนักงาน คู่ค้าธุรกิจ และชุมชน ขณะเดียวกัน
เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันเป็นต้นทุนของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้งในปัจจุบันและอนาคตให้คงอยู่

อาหารมั่นคง

สังคมพึ่งตน

ในฐานะผู้ นำ � ธุ ร กิ จ เกษตรอุ ต สาหกรรมและอาหารครบวงจร
บริษัทตระหนักดีถึงบทบาทและหน้าที่ในการมีส่วนร่วมสร้างความ
มั่นคงทางอาหาร (Food Security) เพื่อให้คนในสังคมสามารถ
เข้าถึงอาหารคุณภาพได้อย่างพอเพียง ปลอดภัย และมีคุณค่าทาง
โภชนาการ ด้วยการวิจัยและพัฒนา “นวัตกรรม” และการพัฒนา
ศักยภาพ “บุคลากร”

บริ ษั ท ตระหนั ก ถึ ง บทบาทการมี ส่ ว นร่ ว มสร้ า งเสริ ม ผลกระทบ
เชิงบวกให้กับคนในสังคม บริษัทจึงมุ่งมั่น “พัฒนาคู่ค้าธุรกิจให้
เติบโตไปด้วยกัน” ควบคู่ไปกับ “ส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน”
ทั้งบริเวณรอบรั้วสถานประกอบการและในพื้นที่ห่างไกล ด้วยการ
นำ�ความเชี่ยวชาญและความรู้ของบริษัทเข้าร่วมพัฒนาคู่ค้าธุรกิจ
และชุมชน ซึ่งจะก่อให้เกิดการพึ่งพาตนเองในที่สุด

• ยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่คุณค่า
บริษัทให้ความสำ�คัญต่อคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร • ส่งเสริมคู่ค้าธุรกิจให้เติบโตไปด้วยกัน
บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพผ่านการให้คำ�ปรึกษาและ
ตลอดกระบวนการตัง้ แต่การคัดสรรวัตถุดบิ การวิจยั และพัฒนา
บริการวิชาการ การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี รวมถึงการ
การผลิตอาหารสัตว์ การเลี้ยงสัตว์ การผลิตอาหาร การบรรจุ
ฝึกอบรมแนวทางและมาตรฐานการผลิตสากล โดยนอกเหนือ
และการขนส่งจนถึงมือผู้บริโภค โดยบริษัทมุ่งเน้นการวิจัยและ
จากการส่งเสริมคุณภาพ ความปลอดภัยอาหาร และประสิทธิภาพ
พัฒนา เพื่อเพิ่มมูลค่า ควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
การดำ�เนินธุรกิจของคู่ค้าธุรกิจอาหารสัตว์ ธุรกิจการเลี้ยงสัตว์
และข้อบังคับ การนำ�มาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับในระดับ
และธุรกิจอาหารแล้ว บริษัทได้ให้ความสำ�คัญกับการส่งเสริม
นานาชาติและระบบประกันคุณภาพมาใช้ตลอดกระบวนการ
ความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทานด้วย
รวมถึงการสื่อสารข้อมูลและส่งเสริมความรู้ด้านสุขโภชนาการ
ผ่านฉลากผลิตภัณฑ์
ในปี 2557 บริษทั ยังคงเดินหน้าโครงการการจัดหาปลาป่นอย่าง
ยั่งยืน ผ่านแผนดำ�เนินการ 10 ประการตามแนวทางสนับสนุน
• ส่งเสริมการเข้าถึงอาหาร
การทำ�ประมงอย่างยั่งยืน (CPF Fish Fight Ten-Point Plan) ซึ่ง
บริ ษั ท ส่ ง เสริ ม การเข้ า ถึ ง อาหารโดยการดำ � เนิ น โครงการ
มุ่งการแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการประมง
“คาราวานสินค้าราคาพิเศษ ยืนเคียงข้างประชาชน ช่วยลดค่า
ที่ไม่เหมาะสม พร้อมร่วมจัดทำ�แผนปรับปรุง/พัฒนาความ
ครองชีพ” ซึ่งสนับสนุนผู้บริโภคและประชาชนกว่า 2 ล้านคน
ยั่งยืนการประมง (Fishery Improvement Plan - FIP) สำ�หรับ
ใน 17 จังหวัด เข้าถึงผลิตภัณฑ์อาหารมากกว่า 100 รายการ
ทะเลฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน ซึ่งมุ่งการบริหารจัดการทั้งด้าน
ในราคาพิเศษ ควบคู่ไปกับการดำ�เนิน “โครงการเลี้ยงไก่ไข่
สิ่งแวดล้อมและด้านแรงงาน โดยทำ�งานร่วมกับหน่วยงาน
เพื่ออาหารกลางวัน” ซึ่งผลจากการดำ�เนินโครงการมาอย่าง
ภาครัฐ รวมถึงองค์กรสากล SFP และ WWF ประเทศไทย ผ่าน
ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2532 มีโรงเรียนทั่วประเทศไทยรวมแล้วกว่า
การประชุมโต๊ะกลม (Thai Sustainable Fisheries Roundtable
460 แห่งที่เข้าร่วมโครงการ และมีส่วนส่งเสริมให้เด็กนักเรียน
- TSFR) ของผู้มีส่วนร่วมตลอดห่วงโซ่อุปทานผลิตภัณฑ์ประมง
เข้าถึงอาหารและบริโภคอย่างพอเพียงรวมกว่า 140,000 คน
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นอกจากนี้ บริษัทได้พัฒนาแผนต่อยอด 5R (5R Improvement • พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน
Plan) เพื่อยกระดับห่วงโซ่การผลิตกุ้งที่ยั่งยืน ซึ่งจะประกาศใช้
บริษัทตระหนักว่า “รากฐานทางธุรกิจที่แข็งแกร่งต้องควบคู่
ในปี 2558 หลังบริษัทบรรลุเป้าหมาย CPF Fish Fight Ten-Point
ไปกับรากฐานคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในสังคม” บริษัทจึง
Plan เรียบร้อยแล้ว ทัง้ นี้ จากความพยายามในการจัดหาปลาป่น
มุง่ มัน่ ส่งเสริมการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน
จากแหล่งผลิตที่ยั่งยืน ส่งผลให้โรงงานผลิตอาหารสัตว์ของ
ในทุกพื้นที่ที่ดำ�เนินการ ตามแนวคิด “4 ผสานสู่ความยั่งยืน
บริษัทเป็นโรงงานแห่งแรกของโลกที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ขีด + คิด + ร่วม + (ข่าย)” โดยบริษัทมุ่งใช้ขีดความสามารถ
International Fishmeal and Fish Oil Organization’s
ที่สอดคล้องกับความต้องการ “ร่วมคิด ร่วมพัฒนาความเป็น
Responsible Supply Chain of Custody หรือ IFFO RS CoC
อยู่ที่ดีของชุมชน”
จากองค์กรปลาป่นสากลด้วย
ในปี 2557 บริษัทได้ดำ�เนินโครงการ/กิจกรรมร่วมกับชุมชน
กว่า 300 โครงการ/กิจกรรม ครอบคลุมการส่งเสริมด้านอาชีพ
รายได้ การศึกษา ประเพณีและวัฒนธรรม กีฬาและสาธารณสุข
รวมถึ ง สาธารณประโยชน์ ต่ า งๆ นอกจากนี้ ยั ง คงดำ � เนิ น
โครงการหมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้า หมู่บ้านเกษตรกรรม
กำ�แพงเพชร และหมู่บ้านเกษตรสันติราษฎร์ ตลอดจนร่วมกับ
มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท สนับสนุนโดยเครือเจริญโภคภัณฑ์
ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรกว่า 5,000 ครอบครัว ให้มีอาชีพ
ที่มั่นคงและมีรายได้พอเพียง โดยในปีนี้ สามารถสร้างมูลค่า
ทางเศรษฐกิ จ จากโครงการส่ ง เสริ ม อาชี พ ตลอดปี ร วมกว่ า
1,930 ล้านบาท
ขณะเดียวกัน บริษทั ยังได้จดั ทำ� “นโยบายการจัดหาอย่างยัง่ ยืน
และแนวปฏิบัติสำ�หรับคู่ค้าธุรกิจ” ขึ้น ซึ่งพัฒนาบนข้อกำ�หนด
พื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำ�กับดูแลกิจการ หรือ
Environment, Social and Governance (ESG) โดยนโยบาย
และแนวปฏิบัติฉบับนี้ได้กำ�หนดความคาดหวังของบริษัทต่อ
คู่ ค้ า ธุ ร กิ จ หรื อ ผู้ ส่ ง มอบสิ น ค้ า และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ครอบคลุ ม
แนวทางการดำ�เนินงานอย่างยัง่ ยืนใน 4 ด้านหลัก ได้แก่ 1. ด้าน
ผลิตภัณฑ์และบริการ (Product and Service) เน้นในเรื่อง
คุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 2. ด้านบุคลากร (People)
ให้ความสำ�คัญในเรือ่ งการปฏิบตั ติ อ่ บุคลากรอย่างเป็นธรรมและ
เคารพในสิทธิมนุษยชน 3. ด้านกระบวนการผลิต (Process)
มุ่งสร้างความตระหนักในเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมตาม
กฎระเบียบข้อบังคับและการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และ
4. ด้านการดำ�เนินงาน (Performance) ส่งเสริมการดำ�เนิน
ธุรกิจตามแนวทางการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งบริษัทมีแผนจะ
สื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัตินี้ไปยังคู่ค้าธุรกิจ พร้อมดำ�เนิน
การประเมินเบื้องต้น (Pre-Assessment) ในปี 2558

ดินน้ำ�ป่าคงอยู่

บริ ษั ท มุ่ ง มั่ น ที่ จ ะแสวงหาและพั ฒ นาแนวทางการร่ ว มบรรเทา
ผลกระทบเชิงลบและเพิ่มผลกระทบเชิงบวกตลอดห่วงโซ่คุณค่า
เพื่ อ ความยั่ ง ยื น ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม รวมถึ ง การรั ก ษาทรั พ ยากร
ธรรมชาติให้กับคนรุ่นต่อไปในอนาคต ในขณะเดียวกันเพื่อให้
มั่นใจว่าการดำ�เนินงานของบริษัทจะได้รับผลกระทบน้อยที่สุด
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
• ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ความพยายามในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเนื่อง
มาจากการด�ำเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ได้ ด�ำเนิ น การผ่ า นการ
ปรับปรุง ปรับเปลี่ยน และพัฒนาต่อยอดใน 2 ส่วนหลัก ได้แก่
กระบวนการ (Process) และผลิตภัณฑ์ (Product) ผ่านการ
บริหารจัดการในเชิงบูรณาการทั้งด้านพลังงาน น�้ำ ของเสีย
รวมถึงอากาศ และการน�ำหลัก 4Rs ได้แก่ การลด (Reduce)
การใช้ซ�้ำ (Reuse) การน�ำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) และ
การฟืน้ ฟูหรือน�ำทางเลือกใหม่ทสี่ ง่ ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมน้อย
กว่าเดิม (Replenish) มาประยุกต์ใช้
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• อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
บริษทั ตระหนักถึงการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมและความหลากหลาย
ทางชีวภาพควบคู่กับการด�ำเนินธุรกิจมาโดยตลอด จึงให้ความ
ส�ำคัญตั้งแต่เรื่องสถานที่ตั้งสถานประกอบการที่ต้องไม่อยู่ใน
แหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามระเบียบ
ข้อบังคับ มาตรฐาน และกฎกระทรวงที่ก�ำหนดไว้ และมี
การประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการด�ำเนินธุรกิจอย่าง
สม�่ำเสมอ เพื่อความมั่นคงของระบบนิเวศและฐานทรัพยากร
ของประเทศ บริษัทจึงสนับสนุนพนักงานและชุมชนร่วมเป็น
เครือข่ายจิตอาสาในการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวและ
ทรัพยากรธรรมชาติปา่ ไม้ทงั้ ภายในและรอบรัว้ สถานประกอบการ
ตลอดจนพื้นที่ยุทธศาสตร์ส�ำคัญของประเทศ

ในปี 2557 บริษัทจึงได้ริเริ่มและต่อยอดการอนุรักษ์และฟื้นฟู
พื้นที่สีเขียวภายในและรอบรั้วสถานประกอบการภายใต้ชื่อ
“โครงการรักษ์นเิ วศ” โดยร่วมกับคณะสิง่ แวดล้อม มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ด�ำเนินโครงการน�ำร่องใน 4 แห่ง ประกอบด้วย
โรงงานอาหารสัตว์ ฟาร์มสุกร ฟาร์มไก่ และโรงงานแปรรูป
อาหาร อีกทั้งต่อยอดความมุ่งมั่นของบริษัทในการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูป่าชายเลน ด้วยการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ป่าชายเลน
5 ปี (2557-2561) ภายใต้โครงการปลูก-ปัน-ป้องป่าชายเลน”
เพื่อร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนในพื้นที่ยุทธศาสตร์ของ
ประเทศ จ�ำนวน 5 แห่งในจังหวัดชุมพร จังหวัดระยอง จังหวัด
สมุทรสาคร จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดพังงา ครอบคลุม
พื้นที่อนุรักษ์และฟื้นฟูรวมกว่า 2,000 ไร่

หมายเหตุ: ผลการดำ�เนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืน ประจำ�ปี 2557 ได้แสดงรายละเอียดไว้ในรายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2557
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เติมชีวิตที่ดี

ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น

(ณ วันปิดสมุดทะเบียนครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557)
1.
2.
3.
4.

ประเภท

บุคคลธรรมดา
บุคคลธรรมดา
นิติบุคคล
นิติบุคคล

รวม

สัดส่วนการถือหุ้น

สัญชาติไทย
สัญชาติต่างประเทศ
สัญชาติไทย
สัญชาติต่างประเทศ

19.37%
0.03%
56.11%
24.49%
100.00%

ข้อจำ�กัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ
หุ้นของซีพีเอฟให้โอนกันได้โดยเสรี เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นจะเป็น ทั้งหมดจะต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 49 ของจำ�นวนหุ้นที่ออกจำ�หน่าย
เหตุให้มีบุคคลต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในซีพีเอฟเกินกว่าร้อยละ 40 ของ แล้วทั้งหมดของซีพีเอฟในขณะนั้นๆ อัตราจำ�กัดที่คนต่างด้าวมี
สิทธิถือหุ้นจำ�นวนร้อยละ 49 นี้ ให้ใช้กับกรณีการโอนหุ้นจากคน
จำ�นวนหุ้นที่ออกจำ�หน่ายแล้วทั้งหมดของซีพีเอฟ
ต่างด้าวซึ่งเป็นผู้ได้หุ้นใหม่ โดยการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่ออกและ
คนต่างด้าวอาจได้มาซึง่ หุน้ ของซีพเี อฟเกินกว่าอัตราจำ�กัดทีก่ �ำ หนด เสนอขายโดยซีพีเอฟ หรือโดยการใช้สิทธิแปลงสภาพหรือใช้สิทธิ
ไว้ในวรรคแรกของข้อบังคับเรื่องการโอนหุ้นได้ โดยการจองซื้อหุ้น ซื้อหุ้นที่ออกใหม่ของผู้ถือหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นตามวรรคนี้
ที่ออกใหม่ที่ออกและเสนอขายโดยซีพีเอฟ หรือโดยการใช้สิทธิ (รวมตลอดถึงหุน้ ปันผลหรือหุน้ ทีอ่ อกให้แก่ผถู้ อื หุน้ ซึง่ ได้หนุ้ ดังกล่าว
แปลงสภาพหรือใช้สทิ ธิซอื้ หุน้ ทีอ่ อกใหม่ในกรณีทคี่ นต่างด้าวนัน้ เป็น มาจากการจองซื้อหุ้นหรือการใช้สิทธิต่างๆ ตามวรรคนี้) ให้กับคน
ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และ/หรือผู้ถือใบสำ�คัญแสดงสิทธิ และ/หรือ ต่างด้าวในทุกๆ ทอดของการโอนจนกว่าหุน้ ดังกล่าวจะถูกโอนไปยัง
หลักทรัพย์อื่นใดที่ให้สิทธิดังกล่าวแก่ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ซีพีเอฟเป็น บุคคลซึ่งมิใช่คนต่างด้าว
ผู้ออกและเสนอขาย (รวมตลอดถึงหุ้นปันผลหรือหุ้นที่ออกให้แก่
ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ได้หนุ้ ดังกล่าวมาจากการจองซือ้ หุน้ หรือการใช้สทิ ธิตา่ งๆ ทั้งนี้ ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2557 สัดส่วนการถือครองหุ้นสามัญของ
ตามวรรคนี)้ แต่ทงั้ นีก้ ารถือหุน้ ใหม่ในกรณีเช่นว่านีเ้ มือ่ รวมกับหุน้ ที่ ซีพีเอฟโดยคนต่างด้าวมีจำ�นวนประมาณร้อยละ 24.52 ของจำ�นวน
ถือโดยคนต่างด้าวในวรรคแรกแล้ว จำ�นวนหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าว หุ้นที่ออกจำ�หน่ายแล้วทั้งหมดของซีพีเอฟ
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รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก

(ณ วันปิดสมุดทะเบียนครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557)
รายชื่อผู้ถือหุ้น

จำ�นวนหุ้น

1. กลุ่ม CPG(1) ประกอบด้วย
      1.1 CPG(2)
      1.2 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำ�กัด(3)
      1.3 Orient Success International Limited(4)
      1.4 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)(5)
      1.5 บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำ�กัด (มหาชน)(6)
      1.6 Plenty Type Ltd.(7)
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด(8)
3. UBS AG LONDON BRANCH(9)
4. สำ�นักงานประกันสังคม (2 กรณี)(10)
5. STATE STREET BANK EUROPE LTD.(9)
6. BNY MELLON NOMINEES LIMITED(11)
7. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD.(11)
8. นางสาววลัยพร จิรภูมิมินทร์
9. CHASE NOMINEES LTD. 1(9)
10. THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LTD.(11)

3,384,866,001
1,935,815,835
889,229,566
205,000,000
207,935,600
82,885,000
64,000,000
562,517,091
182,933,267
133,887,900
132,580,839
121,746,159
96,574,848
91,000,000
87,764,710
86,158,115

สัดส่วนการถือหุ้น

43.72%
25.00%
11.48%
2.65%
2.69%
1.07%
0.83%
7.26%
2.36%
1.73%
1.71%
1.57%
1.25%
1.18%
1.13%
1.11%

หมายเหตุ:
(1)

กลุ่มรายงานตามมาตรา 246 และมาตรา 247 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
ประกอบกิจการลงทุน นำ�เข้า และจำ�หน่ายเคมีภณั ฑ์ และให้บริการด้านเทคนิควิชาการ มีกลุม่ ครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ โดยผูถ้ อื หุน้ 10 รายแรก
ของบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำ�กัด (“CPG”) ได้แก่ นายสุเมธ เจียรวนนท์ ร้อยละ 12.96 นายธนินท์ เจียรวนนท์ ร้อยละ 12.96 นายจรัญ เจียรวนนท์
ร้อยละ 12.76 นายมนตรี เจียรวนนท์ ร้อยละ 12.63 นายเกียรติ์ เจียรวนนท์ ร้อยละ 5.76 นายพงษ์เทพ เจียรวนนท์ ร้อยละ 3.65 และนางยุพา เจียรวนนท์
นายประทีป เจียรวนนท์ นางภัทนีย์ เล็กศรีสมพงษ์ นายวัชรชัย เจียรวนนท์ นายมนู เจียรวนนท์ และนายมนัส เจียรวนนท์ ถือหุ้นรายละร้อยละ 3.62
(3)
ประกอบกิจการลงทุน โดยเป็นบริษัทย่อยทางตรงของ CPG
(4)
ประกอบกิจการลงทุน โดยเป็นบริษัทย่อยทางตรงของ CPG
(5)
ประกอบกิจการเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร โดยเป็นบริษัทย่อยทางตรงของซีพีเอฟ
(6)
ประกอบกิจการซื้อและขายวัตถุดิบอาหารสัตว์ โดยเป็นบริษัทย่อยทางตรงของซีพีเอฟ
(7)
ประกอบกิจการลงทุน โดยเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของซีพีเอฟ
(8)
บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ที่อยู่ที่ติดต่อได้ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
(9)
บริษัทจดทะเบียนในต่างประเทศ ที่อยู่ที่ติดต่อได้ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำ�กัด (มหาชน) SECURITIES SERVICES โซนบี อาคารสาทรนคร ชั้น 14
ถนนสาทรเหนือ สีลม 10500 กรุงเทพฯ
(10)
หน่วยงานราชการไทย ทีอ่ ยูท่ ตี่ ดิ ต่อได้ บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์ สายปฏิบตั กิ ารธุรกรรมการเงินและหลักทรัพย์ (ทีมควบคุมหลักทรัพย์) 1060 อาคาร 2 ชัน้ 3 ถ.เพชรบุรี
มักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
(11)
บริษัทจดทะเบียนในต่างประเทศ ที่อยู่ที่ติดต่อได้ เลขที่ 968  อาคารเอช เอส บี ซี ชั้น 5  ถ.พระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
(2)

ทั้งนี้ กลุ่ม CPG มิได้เป็นผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายที่ 2-7 และ 9-10
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ซีพีเอฟมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นปีละ 2 ครั้ง
โดยการจ่ายครัง้ แรกจะจ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาล และการจ่าย
ครั้งที่สองจะจ่ายเป็นเงินปันผลประจำ�ปี โดยเงินปันผลที่จ่าย
รวมทั้งสิ้นในแต่ละปีจะมีจำ�นวนประมาณร้อยละ 50 ของกำ�ไรสุทธิ
ประจำ�ปีหลังหักภาษีเงินได้ และสำ�รองตามกฎหมาย (ตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการ) ทัง้ นี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลีย่ นแปลง
ได้ขนึ้ อยูก่ บั ผลการดำ�เนินงาน ฐานะการเงิน และโครงการในอนาคต
ของบริษัท รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจโดยรวม

สำ�หรับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ จะเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ
จากที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)
ส่วนบริษัทย่อยที่ไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
การจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนในอนาคต โครงสร้าง
ทางการเงิน และสภาพคล่องของบริษทั ย่อยนัน้ ๆ ทัง้ นี้ สำ�หรับงวดปี
บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซีพีเอฟมีรายได้เงินปันผล
รับจากบริษทั ย่อยทัง้ สิน้ 13,990 ล้านบาท โดยเป็นเงินปันผลรับจาก
บริษัทย่อยที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ
นอกจากนี้ ซีพีเอฟยังมีหน้าที่ตามข้อกำ�หนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้ จำ�นวน 553 ล้านบาท และจากบริษัทย่อยที่ไม่ได้เป็นบริษัท
บริษทั โดยหากซีพเี อฟไม่สามารถชำ�ระดอกเบีย้ ของหุน้ กูห้ รือผิดนัด จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จ�ำ นวน 12,837 ล้านบาท
ชำ�ระเงินจำ�นวนใดๆ ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ต่อผู้ถือหุ้นกู้ ห้ามมิให้ซีพีเอฟ
จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้น
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ข้อมูลทั่วไปของซีพีเอฟ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

สถานที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่ เลขที่ 313 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก
		 กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2625-8000
หมายเลขโทรสาร 0-2638-2139
ที่อยู่เว็บไซต์ http://www.cpfworldwide.com
ประเภทธุรกิจ เกษตรอุตสาหกรรมและอาหารทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
สถานะทางกฎหมาย บริษัทมหาชนจำ�กัด จดทะเบียนในประเทศไทย
เลขทะเบียนบริษัท 0107537000246
ทุนจดทะเบียน 7,742.94 ล้านบาท
จำ�นวนหุ้นที่จำ�หน่ายแล้ว 7,742.94 ล้านหุ้น เป็นหุ้นสามัญทั้งจำ�นวน
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) 1.00 บาทต่อหุ้น
จำ�นวนบริษัทย่อย 219 บริษัท
		 (รายละเอียดโดยสรุป แสดงไว้ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลทั่วไปของนิติบุคคลที่บริษัทมีการลงทุน”)
ชือ่ ย่อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย CPF
สำ�หรับหุ้นสามัญ
ชื่อย่อหุ้นกู้ที่จดทะเบียนในสมาคม CPF15NA สำ�หรับหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2552
ชุดที่ 3
ตลาดตราสารหนี้ไทย CPF155A สำ�หรับหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2552
		 CPF155B สำ�หรับหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2553
		 CPF17NA สำ�หรับหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2553
ชุดที่ 2
		 CPF188A สำ�หรับหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2554
ชุดที่ 1
		 CPF218A สำ�หรับหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2554
ชุดที่ 2
		 CPF418A สำ�หรับหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2554
ชุดที่ 3
		 CPF41DA สำ�หรับหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2554
		 CPF163A สำ�หรับหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2555
		 CPF198A สำ�หรับหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2555
ชุดที่ 1
		 CPF228A สำ�หรับหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2555
ชุดที่ 2
		 CPF328A สำ�หรับหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2555
ชุดที่ 3
		 CPF185A สำ�หรับหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2556
		 CPF178A สำ�หรับหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2556
ชุดที่ 1
		 CPF198B สำ�หรับหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2556
ชุดที่ 2
		 CPF218B สำ�หรับหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2556
ชุดที่ 3
(รายละเอียดของหุ้นกู้โดยสรุป สามารถดูได้ที่ www.cpfworldwide.com หัวข้อ “นักลงทุน” และรายละเอียดมูลค่าหุ้นกู้คงเหลือ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 แสดงไว้ภายใต้หัวข้อ “คำ�อธิบายผลการดำ�เนินงานและฐานะการเงินของบริษัท”)
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ข้อมูลทั่วไปของนิติบุคคลที่บริษัทมีการลงทุน
บริษัทย่อย

4. บริษัท ซี.พี. เมอร์แชนไดซิ่ง จำ�กัด

ธุรกิจสัตว์บก

บริษัทย่อยทางอ้อม
1. บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำ�กัด

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
บริษัทที่มีกิจการในประเทศไทยและที่ด�ำเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับ มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น
กิจการในประเทศไทย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษทั ทีซ่ พี เี อฟถือหุน้ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
ในสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 50.00 ของจ�ำนวนหุ้นที่ออกจ�ำหน่ายแล้ว
ของบริษัทนั้น และบริษัทที่ซีพีเอฟมีอ�ำนาจควบคุม มีจ�ำนวนทั้งสิ้น
219 บริษัท ดังนี้

บริษัทย่อยทางตรง
1. บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จ�ำกัด (มหาชน)

กิจการลงทุนและการค้าระหว่างประเทศ
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
0-2625-8000
0-2638-2749
9,000,000,000 บาท เป็นหุน้ สามัญทัง้ จ�ำนวน
10.00 บาทต่อหุ้น
ร้อยละ 99.99

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
ประเภทธุรกิจ
ซื้อและขายวัตถุดิบอาหารสัตว์
หมายเลขโทรศัพท์
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
หมายเลขโทรสาร
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2625-8000
ทุนจดทะเบียน
หมายเลขโทรสาร 0-2631-0989
ทุนจดทะเบียน
600,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น
มูลค่าที่ตราไว้
10.00 บาทต่อหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 99.44

ค้าส่งและค้าปลีกผลิตภัณฑ์อาหาร
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
0-2693-0583
0-2693-0584
800,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
10.00 บาทต่อหุ้น
ร้อยละ 99.97

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น

หยุดการประกอบกิจการ
ฉะเชิงเทรา ประเทศไทย
0-3859-3046
0-3859-3587
700,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
100.00 บาทต่อหุ้น
ร้อยละ 99.99

2. บริษัท ซีพีเอฟ พรีเมียมฟู้ดส์ จำ�กัด1

2. บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จ�ำกัด

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น

กิจการร้านอาหาร
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
0-2641-1333
0-2641-0333
80,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
100.00 บาทต่อหุ้น
ร้อยละ 99.99

3. CPF Denmark A/S

ประเภทธุรกิจ

ผูน้ �ำเข้าและจัดจ�ำหน่ายสินค้าประเภทอาหาร
แปรรูปจากเนื้อสัตว์และอาหารส�ำเร็จรูป
ประเภทธุรกิจ
ผลิตอาหารสัตว์และเลี้ยงสัตว์
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ ประเทศเดนมาร์ก
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
หมายเลขโทรศัพท์ 45-7526-1330
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2625-8000
หมายเลขโทรสาร 45-7526-1336
หมายเลขโทรสาร 0-2638-2139
EUR 500,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
ทุนจดทะเบียน
7,008,250,000 บาท เป็นหุน้ สามัญทัง้ จ�ำนวน ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
EUR 1.00 ต่อหุ้น
มูลค่าที่ตราไว้
1.00 บาทต่อหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 52.00
สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 99.98
3. บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

86

4. CPF Europe S.A.

7. CP Foods (UK) Limited

4.1 Tops Foods NV

7.1-7.60 เป็นบริษัทย่อยของ CP Foods (UK) Limited3

ประเภทธุรกิจ

ผูน้ �ำเข้าและจัดจ�ำหน่ายสินค้าประเภทอาหาร
แปรรูปจากเนื้อสัตว์และอาหารส�ำเร็จรูป
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ ประเทศเบลเยี่ยม
หมายเลขโทรศัพท์ 32-2357-5380
หมายเลขโทรสาร 32-2357-5398
ทุนจดทะเบียน
EUR 28,000,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
มูลค่าที่ตราไว้
EUR 1.00 ต่อหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 99.99
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น

ประเภทธุรกิจ

ผูน้ �ำเข้าและจัดจ�ำหน่ายสินค้าประเภทอาหาร
แปรรูปจากเนื้อสัตว์และอาหารส�ำเร็จรูป
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ ประเทศอังกฤษ
หมายเลขโทรศัพท์ 44-1299-253131
หมายเลขโทรสาร 44-1299-253232
ทุนจดทะเบียน
GBP 300,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
มูลค่าที่ตราไว้
GBP 1.00 ต่อหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 52.00

ผู้ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารพร้อมรับประทาน
ประเทศเบลเยี่ยม
32-1428-5560
32-1428-5580
EUR 3,140,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
EUR 311.182 ต่อหุ้น
ร้อยละ 80.02

ประเภทธุรกิจ

ผูน้ �ำเข้าและจัดจ�ำหน่ายสินค้าประเภทอาหาร
แปรรูปจากเนื้อสัตว์และอาหารส�ำเร็จรูป
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ ประเทศอังกฤษ
ทุนช�ำระแล้ว
GBP 1.00
สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 52.00
ธุรกิจสัตว์น�้ำ

บริษัทย่อยทางตรง
1. บริษัท ซีฟู้ดส์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำ�กัด1

5. CPF Food Trading Company Limited

ประเภทธุรกิจ

ผูน้ �ำเข้าและจัดจ�ำหน่ายสินค้าประเภทอาหาร
แปรรูปจากเนื้อสัตว์และอาหารส�ำเร็จรูป
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ ประเทศจีน
หมายเลขโทรศัพท์ 86-21-5835-8683
หมายเลขโทรสาร 86-21-5835-5655
ทุนจดทะเบียน
USD 4,000,000
สัดส่วนการลงทุน ร้อยละ 100.00

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น

6. CPF Tokyo Company Limited

หยุดการประกอบกิจการ
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
0-2625-8000
0-2631-0776
20,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
10.00 บาทต่อหุ้น
ร้อยละ 99.99

บริษัทย่อยทางอ้อม
1. C.P. Food Products, Inc.

ประเภทธุรกิจ

ผูน้ �ำเข้าและจัดจ�ำหน่ายสินค้าประเภทอาหาร
แปรรูปจากเนื้อสัตว์และอาหารส�ำเร็จรูป
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ ประเทศญี่ปุ่น
หมายเลขโทรศัพท์ 813-5401-2231
หมายเลขโทรสาร 813-5401-2236
ทุนจดทะเบียน
JPY 200,000,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
มูลค่าที่ตราไว้
JPY 1,000.00 ต่อหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 99.99

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น
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ผู้น�ำเข้าและจัดจ�ำหน่ายสินค้าอาหารทะเล
ประเทศสหรัฐอเมริกา
1-410-505-5017
1-410-381-6868
USD 5,000,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
USD 1.00 ต่อหุ้น
ร้อยละ 100.00

เติมชีวิตที่ดี

ธุรกิจอื่น

2.2 Charoen Pokphand (Taiwan) Investment
Limited

บริษัทย่อยทางตรง
1. บริษัท ซีพีเอฟ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จำ�กัด

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น

ให้บริการด้านการฝึกอบรม
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
0-2625-8000
0-2638-2139
20,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
10.00 บาทต่อหุ้น
ร้อยละ 99.99

กิจการลงทุน
ประเทศเบอร์มิวดา
USD 12,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
USD 1.00 ต่อหุ้น
ร้อยละ 100.00

2.3 Coinaton Investments Limited

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น

2. บริษัท ซีพีเอฟ ไอทีเซ็นเตอร์ จำ�กัด

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น

กิจการลงทุน
ประเทศบริติส เวอร์จิน ไอส์แลนด์
USD 50,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
USD 1.00 ต่อหุ้น
ร้อยละ 100.00

ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
0-2625-8000
2.3.1 Chun Ta Investment Company Limited
0-2638-2139
กิจการลงทุน
250,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ ประเทศไต้หวัน
10.00 บาทต่อหุ้น
หมายเลขโทรศัพท์ 886-2-25077071
ร้อยละ 99.99
หมายเลขโทรสาร 886-2-25073438
ทุนจดทะเบียน
NTD 50,000,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
บริษัทที่มีกิจการในต่างประเทศ
มูลค่าที่ตราไว้
NTD 10.00 ต่อหุ้น
บริษัทย่อยทางตรง
สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 100.00
1. Charoen Pokphand Foods Kenya Company
Limited

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น

ผลิตอาหารสัตว์ และเลี้ยงสัตว์
ประเทศเคนยา
Ksh 400,000,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
Ksh 100.00 ต่อหุ้น
ร้อยละ 99.99

2.4 CPVN Limited

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น

2. CPF Investment Limited

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น

กิจการลงทุน
ประเทศบริติส เวอร์จิน ไอส์แลนด์
USD 1,200,000,000 เป็นหุน้ สามัญทัง้ จ�ำนวน
USD 1.00 ต่อหุ้น
ร้อยละ 100.00

2.5 Forward Pass Limited

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น

2.1 Bright Excel Investments Limited

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น

กิจการลงทุน
ประเทศบริติส เวอร์จิน ไอส์แลนด์
USD 1,000,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
USD 1.00 ต่อหุ้น
ร้อยละ 100.00

กิจการลงทุน
ประเทศบริติส เวอร์จิน ไอส์แลนด์
USD 50,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
USD 1.00 ต่อหุ้น
ร้อยละ 100.00
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กิจการลงทุน
ประเทศบริติส เวอร์จิน ไอส์แลนด์
USD 50,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
USD 1.00 ต่อหุ้น
ร้อยละ 100.00

2.5.1 Ta Chung Investment Company Limited

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น

6. C.P. Foods Holdings Limited

กิจการลงทุน
ประเทศไต้หวัน
886-2-25077071
886-2-25073438
NTD 100,000,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
NTD 10.00 ต่อหุ้น
ร้อยละ 100.00

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการลงทุน

7. C.P. Foods International Limited

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการลงทุน

2.6 New Splendid Holdings Limited

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น

กิจการลงทุน
ประเทศบริติส เวอร์จิน ไอส์แลนด์
USD 50,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
USD 1.00 ต่อหุ้น
ร้อยละ 100.00

ประเภทธุรกิจ

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ฟาร์มเพาะเลีย้ งสัตว์นำ�้ และเพาะพันธุส์ ตั ว์นำ�้
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ ประเทศจีน
หมายเลขโทรศัพท์ 86-779-208-4362
หมายเลขโทรสาร 86-779-209-6161
ทุนจดทะเบียน
USD 17,500,000
สัดส่วนการลงทุน ร้อยละ 100.00

ประเภทธุรกิจ

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์ เลี้ยงสัตว์
และเพาะฟักลูกกุ้ง
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ ประเทศฟิลิปปินส์
หมายเลขโทรศัพท์ 63-45-961-4892
หมายเลขโทรสาร 63-45-961-4441
ทุนจดทะเบียน
PHP 4,000,000,000 เป็นหุน้ สามัญทัง้ จ�ำนวน
มูลค่าที่ตราไว้
PHP 10.00 ต่อหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 99.99

4. C.P. Aquaculture (Dongfang) Company Limited

เพาะฟักลูกกุ้ง
ประเทศจีน
86-898-3696-3928
86-898-3696-5688
RMB 100,000,000
ร้อยละ 100.00

1.1 A.P.P. Enterprise, Inc.2

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น

5. C.P. Aquaculture (Hainan) Company Limited

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

กิจการลงทุน
ประเทศบริติส เวอร์จิน ไอส์แลนด์
USD 1,000,000
USD 1.00 ต่อหุ้น
ร้อยละ 100.00

บริษัทย่อยทางตรงและทางอ้อม
1. Charoen Pokphand Foods Philippines
Corporation

3. C.P. Aquaculture (Beihai) Company Limited

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

กิจการลงทุน
ประเทศบริติส เวอร์จิน ไอส์แลนด์
USD 1,000,000
USD 1.00 ต่อหุ้น
ร้อยละ 100.00

ฟาร์มเพาะเลีย้ งสัตว์นำ�้ และเพาะพันธุส์ ตั ว์นำ�้
ประเทศจีน
86-898-3696-3928
86-898-3696-5688
USD 3,000,000
ร้อยละ 100.00

ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
ประเทศฟิลิปปินส์
63-34-432-0994
63-34-432-0969
PHP 5,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
PHP 10.00 ต่อหุ้น
ร้อยละ 39.60

2. Charoen Pokphand Foods (Overseas) LLC.

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน
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ผลิตอาหารสัตว์และเลี้ยงสัตว์
ประเทศรัสเซีย
7-496-634-1963
7-496-636-1924
RB 879,049,420
ร้อยละ 99.99

เติมชีวิตที่ดี

2.1 CPF Agro LLC.

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

4.1 C.P. Aquaculture (Yangjiang) Company
Limited

เลี้ยงสัตว์
ประเทศรัสเซีย
7-496-634-1963
7-496-636-1924
RB 1,153,061,000
ร้อยละ 99.99

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

2.2 CPF Foods LLC.

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

เลี้ยงสัตว์
ประเทศรัสเซีย
7-496-634-1963
7-496-636-1924
RB 10,000
ร้อยละ 99.99

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000
86-108-508-9128
USD 10,000,000
ร้อยละ 50.43

4.2 C.P. Enterprises Limited

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น

2.3 CPF Trading LLC.

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

กิจการลงทุน
ประเทศฮ่องกง
852-252-01601
852-286-12514
HKD 28,000,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
HKD 1.00 ต่อหุ้น
ร้อยละ 50.43

ผู้น�ำเข้าและจ�ำหน่ายสินค้าประเภทเนื้อสัตว์
ประเทศรัสเซีย
4.3 C.P. Food Enterprises (Ningbo) Company
Limited
7-496-634-1963
7-496-636-1924
ประเภทธุรกิจ
ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารแปรรูป อาหาร
RB 10,000
ส�ำเร็ จ รู ป จากเนื้ อ สั ต ว์ แ ละอาหารพร้ อ ม
ร้อยละ 60.00
รับประทาน
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ ประเทศจีน
3. C.P. Standart Gida Sanayi ve Ticaret A.S.
หมายเลขโทรศัพท์ 86-108-508-9000
ประเภทธุรกิจ
เกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร หมายเลขโทรสาร 86-108-508-9128
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ ประเทศตุรกี
ทุนจดทะเบียน
RMB 60,000,000
หมายเลขโทรศัพท์ 212-274-8536
สัดส่วนการลงทุน ร้อยละ 50.43
หมายเลขโทรสาร 212-267-2112
ทุนจดทะเบียน
TL 350,000,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน 4.4 C.P. Food (Nantong) Company Limited
มูลค่าที่ตราไว้
TL 1.00 ต่อหุ้น
ประเภทธุรกิจ
ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารแปรรูป อาหาร
สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 99.99
ส�ำเร็ จ รู ป จากเนื้ อ สั ต ว์ แ ละอาหารพร้ อ ม
รับประทาน
4. C.P. Pokphand Company Limited
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ ประเทศจีน
ประเภทธุรกิจ
กิจการลงทุน
หมายเลขโทรศัพท์ 86-108-508-9000
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ ประเทศเบอร์มิวดา
หมายเลขโทรสาร 86-108-508-9128
หมายเลขโทรศัพท์ 852-252-01601
ทุนจดทะเบียน
USD 10,730,000
หมายเลขโทรสาร 852-286-12514
สัดส่วนการลงทุน ร้อยละ 50.43
ทุนจดทะเบียน
USD 600,000,000
มูลค่าที่ตราไว้
USD 0.01 ต่อหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 50.43
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4.5 C.P. Food (Xiangyang) Company Limited

4.10 Changsha Chia Tai Company Limited

4.6 C.P. Food (Zhanjiang) Company Limited

4.11 Charoen Pokphand (China) Investment
Limited

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารแปรรูป
ประเทศจีน
86-108-508-9000
86-108-508-9128
RMB 380,000,000
ร้อยละ 50.43

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารแปรรูป
ประเทศจีน
86-108-508-9000
86-108-508-9128
RMB 75,500,000
ร้อยละ 50.43

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น

4.7 C.P. Standard Resources Limited

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการถือหุ้น

กิจการลงทุน
ประเทศฮ่องกง
852-252-01601
852-286-12514
HKD 5,000,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
ร้อยละ 50.43

กิจการลงทุน
ประเทศบริติส เวอร์จิน ไอส์แลนด์
852-252-01601
852-286-12514
USD 56,000,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
USD 1.00 ต่อหุ้น
ร้อยละ 50.43

4.12 Chengdu Chia Tai Company Limited2

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

4.8 C.P. Vietnam Corporation

ประเภทธุรกิจ

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์ เลีย้ งสัตว์ และ
อาหารแปรรูป
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ ประเทศเวียดนาม
หมายเลขโทรศัพท์ 8461-383-6251-9
หมายเลขโทรสาร 8461-393-1468
ทุนจดทะเบียน
VND 1,741,792,000,000 เป็นหุ้นสามัญ
ทั้งจ�ำนวน
มูลค่าที่ตราไว้
VND 10,000.00 ต่อหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 64.89

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000
86-108-508-9128
USD 6,300,000
ร้อยละ 35.30

4.13 Chia Tai (China) Investment Company Limited

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

กิจการลงทุนและการค้า
ประเทศจีน
86-108-508-9000
86-108-508-9128
USD 196,695,333
ร้อยละ 50.43

4.14 Chia Tai Enterprises International Limited
(เดิมชือ
่ Ek Chor China Motorcycle Company Limited)

4.9 C.T. Progressive (H.K.) Limited

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000
86-108-508-9128
RMB 134,000,000
ร้อยละ 50.43

กิจการลงทุน
ประเทศเบอร์มิวดา
852-252-01601
852-286-12514
HKD 1,000,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
HKD 1.00 ต่อหุ้น
ร้อยละ 50.43

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น
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กิจการลงทุน
ประเทศเบอร์มิวดา
852-252-01601
852-286-12514
USD 1,942,600 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
USD 0.10 ต่อหุ้น
ร้อยละ 50.43

เติมชีวิตที่ดี

4.15 Chia Tai Feed (Qianjiang) Company Limited

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

4.20 Chia Tai Huazhong Biochemistry Limited

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000
86-108-508-9128
RMB 32,000,000
ร้อยละ 50.43

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น

4.16 Chia Tai Feed (Yushu) Company Limited

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000
86-108-508-9128
RMB 36,000,000
ร้อยละ 50.43

4.21 Chia Tai Pucheng Biochemistry Limited

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น

4.17 Chia Tai Feed (Zhanjiang) Company Limited

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

กิจการลงทุน
ประเทศฮ่องกง
852-252-01601
852-286-12514
HKD 10,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
HKD 1.00 ต่อหุ้น
ร้อยละ 50.43

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000
86-108-508-9128
RMB 31,110,000
ร้อยละ 50.43

กิจการลงทุน
ประเทศฮ่องกง
852-252-01601
852-286-12514
USD 100,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
USD 1.00 ต่อหุ้น
ร้อยละ 50.43

4.22 Chia Tai Yongji Enterprise Company Limited

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

4.18 Chia Tai Food Enterprise (Qingdao) Company
Limited

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000
86-108-508-9128
USD 7,062,018
ร้อยละ 50.43

ประเภทธุรกิจ

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารแปรรูป อาหารส�ำเร็จรูป
จากเนื้อสัตว์และอาหารพร้อมรับประทาน
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ ประเทศจีน
หมายเลขโทรศัพท์ 86-108-508-9000
หมายเลขโทรสาร 86-108-508-9128
ทุนจดทะเบียน
USD 85,700,000
สัดส่วนการลงทุน ร้อยละ 50.43

4.23 Chia Tai Yueyang Company Limited

4.19 Chia Tai Food Enterprise (Qinhuangdao)
Company Limited

4.24 Chongqing Chia Tai Company Limited2

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

ประเภทธุรกิจ
ประเภทธุรกิจ
ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารแปรรูป อาหารส�ำเร็จรูป ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
จากเนื้อสัตว์และอาหารพร้อมรับประทาน หมายเลขโทรศัพท์
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ ประเทศจีน
หมายเลขโทรสาร
หมายเลขโทรศัพท์ 86-108-508-9000
ทุนจดทะเบียน
หมายเลขโทรสาร 86-108-508-9128
สัดส่วนการลงทุน
ทุนจดทะเบียน
USD 117,460,000
สัดส่วนการลงทุน ร้อยละ 50.43
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ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000
86-108-508-9128
USD 9,550,000
ร้อยละ 50.43
ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000
86-108-508-9128
USD 5,920,000
ร้อยละ 30.26

4.25 Chongqing Shuangqiao Chia Tai Company Limited2

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

4.30 ECI Machinery Company Limited

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000
86-108-508-9128
USD 4,520,000
ร้อยละ 35.30

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น

4.26 Chuzhou Chia Tai Company Limited

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000
86-108-508-9128
USD 7,648,500
ร้อยละ 50.43

4.31 Fuzhou Da Fu Company Limited

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

4.27 CP China Investment Limited

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น

กิจการลงทุน
ประเทศเคย์แมน ไอส์แลนด์
852-252-01601
852-286-12514
USD 129,750,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
USD 1.00 ต่อหุ้น
ร้อยละ 50.43

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

กิจการลงทุน
ประเทศฮ่องกง
852-252-01601
852-286-12514
HKD 1
ร้อยละ 50.43

ให้บริการค�้ำประกันสินเชื่อ
ประเทศจีน
93-1575-0941
93-1575-0997
RMB 100,000,000
ร้อยละ 50.43

4.33 Ganzhou Chia Tai Industrial Company
Limited2

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

4.29 Dali Chia Tai Company Limited

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการถือหุ้น

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000
86-108-508-9128
USD 9,139,297
ร้อยละ 50.43

4.32 Gansu Chia Tai Agriculture Financing
Guarantee Company Limited

4.28 CP Food Investment Limited

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการถือหุ้น

กิจการลงทุน
ประเทศบริติส เวอร์จิน ไอส์แลนด์
852-252-01601
852-286-12514
USD 50,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
USD 1.00 ต่อหุ้น
ร้อยละ 50.43

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000
86-108-508-9128
RMB 37,000,000
ร้อยละ 50.43

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000
86-108-508-9128
RMB 18,000,000
ร้อยละ 40.34

4.34 Golden Industrial Investment Limited

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น
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กิจการลงทุน
ประเทศฮ่องกง
852-252-01601
852-286-12514
HKD 10,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
HKD 1.00 ต่อหุ้น
ร้อยละ 50.43
เติมชีวิตที่ดี

4.35 Guang An Chia Tai Company Limited2

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

4.40 Hangzhou Advance Feed Tech Company
Limited

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000
86-108-508-9128
RMB 24,500,000
ร้อยละ 30.26

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

4.36 Guang Han Chai Tai Feed Tech Company
Limited2

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

4.41 Hannick Limited

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000
86-108-508-9128
USD 818,250.95
ร้อยละ 45.89

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น

4.37 Guangxi Chia Tai Financing Guarantee
Company Limited

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

ให้บริการค�้ำประกันสินเชื่อ
ประเทศจีน
86-108-508-9000
86-108-508-9128
RMB 100,000,000
ร้อยละ 50.43

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000
86-108-508-9128
USD 3,720,000
ร้อยละ 42.86

ให้บริการค�้ำประกันสินเชื่อ
ประเทศจีน
86-108-508-9000
86-108-508-9128
RMB 100,000,000
ร้อยละ 50.43

4.43 Hefei Chia Tai Company Limited

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

4.39 Guiyang Chia Tai Company Limited

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

กิจการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ประเทศฮ่องกง
852-252-01601
852-286-12514
HKD 1,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
HKD 1.00 ต่อหุ้น
ร้อยละ 50.43

4.42 Hebei Chia Tai Agriculture Financing
Guarantee Company Limited

4.38 Guilin Chia Tai Company Limited2

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000
86-108-508-9128
RMB 6,700,000
ร้อยละ 50.43

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000
86-108-508-9128
RMB 33,000,000
ร้อยละ 50.43

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000
86-108-508-9128
RMB 125,000,000
ร้อยละ 50.43

4.44 Henan Chia Tai Agro-Industrial Financing
Guarantee Company Limited

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการถือหุ้น
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ให้บริการค�้ำประกันสินเชื่อ
ประเทศจีน
86-108-508-9000
86-108-508-9128
RMB 100,000,000
ร้อยละ 50.43

4.45 Huai Hua Chia Tai Company Limited

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

4.50 Jilin Chia Tai Food Company Limited

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000
86-108-508-9128
USD 3,900,000
ร้อยละ 50.43

ประเภทธุรกิจ

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารแปรรูป อาหาร
ส�ำเร็ จ รู ป จากเนื้ อ สั ต ว์ แ ละอาหารพร้ อ ม
รับประทาน
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ ประเทศจีน
หมายเลขโทรศัพท์ 86-108-508-9000
หมายเลขโทรสาร 86-108-508-9128
ทุนจดทะเบียน
RMB 240,000,000
สัดส่วนการลงทุน ร้อยละ 50.43

4.46 Huludao Chia Tai Husbandry Company
Limited

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000
86-108-508-9128
RMB 28,100,000
ร้อยละ 50.43

4.51 Jinan Chia Tai Company Limited2

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

4.47 Inner Mongolia Chia Tai Company Limited2

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000
86-108-508-9128
USD 8,190,700
ร้อยละ 45.58

4.52 Jiujiang Chia Tai Feedstuff Company Limited2

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

4.48 Jiangsu Chia Tai Agro-Industrial Financing
Guarantee Company Limited

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000
86-108-508-9128
RMB 34,000,000
ร้อยละ 30.26

4.53 Kaifeng Chia Tai Company Limited

ให้บริการค�้ำประกันสินเชื่อ
ประเทศจีน
86-108-508-9000
86-108-508-9128
RMB 100,000,000
ร้อยละ 50.43

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

4.49 Jiangsu Huai Yin Chia Tai Company Limited2

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000
86-108-508-9128
USD 1,718,000
ร้อยละ 32.78

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000
86-108-508-9128
USD 10,000,000
ร้อยละ 50.43

4.54 Kunming Chia Tai Company Limited2

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000
86-108-508-9128
USD 3,621,000
ร้อยละ 44.38

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน
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ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000
86-108-508-9128
USD 6,405,300
ร้อยละ 46.59

เติมชีวิตที่ดี

4.55 Lanzhou Chia Tai Company Limited2

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

4.60 Nanning Chia Tai Animal Husbandry
Company Limited2

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000
86-108-508-9128
USD 8,779,000
ร้อยละ 45.70

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

4.56 Liuzhou Advance Feed Tech Company
Limited

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

4.61 Nantong Chia Tai Company Limited2

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000
86-108-508-9128
RMB 6,700,000
ร้อยละ 50.43

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

4.57 Mianyang Chia Tai Company Limited2

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000
86-108-508-9128
USD 4,000,000
ร้อยละ 40.34

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

กิจการลงทุน
ประเทศบริติส เวอร์จิน ไอส์แลนด์
USD 120,000,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
USD 1.00 ต่อหุ้น
ร้อยละ 50.43

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000
86-108-508-9128
RMB 3,000,000
ร้อยละ 30.26

4.63 Nanyang Chia Tai Company Limited2

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

4.59 Nanchang Chiatai Livestock Company
Limited

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000
86-108-508-9128
RMB 110,060,025
ร้อยละ 30.26

4.62 Nantong Chia Tai Technology Feed Company
Limited2

4.58 Modern State Investments Limited

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000
86-108-508-9128
USD 6,774,500
ร้อยละ 46.21

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000
86-108-508-9128
USD 5,120,229
ร้อยละ 50.43

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000
86-108-508-9128
RMB 50,000,000
ร้อยละ 45.89

4.64 Neijiang Chia Tai Company Limited2

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน
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ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000
86-108-508-9128
USD 3,900,000
ร้อยละ 35.30

4.65 Ningbo Chia Tai Agriculture Company
Limited2

4.70 Shanghai EK Chor Industrial Trading
Company Limited

4.66 Pingdingshan Chia Tai Company Limited2

4.71 Shanxi Chia Tai Company Limited2

4.67 Pucheng Chia Tai Biochemistry Limited2

4.72 Shenyang Advance Feed Tech Company
Limited

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000
86-108-508-9128
USD 7,415,300
ร้อยละ 35.30

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000
86-108-508-9128
USD 2,761,321
ร้อยละ 35.30

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

ผลิตและจ�ำหน่ายเคมีภัณฑ์
ประเทศจีน
86-108-508-9000
86-108-508-9128
RMB 100,000,000
ร้อยละ 35.17

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

4.68 Qingdao Chia Tai Agricultural Developement
Company Limited

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000
86-108-508-9128
USD 11,673,200
ร้อยละ 30.21

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000
86-108-508-9128
RMB 24,900,000
ร้อยละ 50.43

4.73 Shenyang Chia Tai Livestock Company
Limited

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000
86-108-508-9128
USD 8,800,000
ร้อยละ 50.43

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

4.69 Shaanxi Chia Tai Company Limited2

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

หยุดประกอบกิจการ
ประเทศจีน
86-215-870-1716
86-215-089-6727
USD 200,000
ร้อยละ 50.43

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000
86-108-508-9128
USD 6,729,100
ร้อยละ 48.41

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000
86-108-508-9128
USD 5,600,000
ร้อยละ 50.43

4.74 Shijiazhuang Chia Tai Company Limited

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน
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ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000
86-108-508-9128
RMB 22,000,000
ร้อยละ 50.43

เติมชีวิตที่ดี

4.75 Shuangliu Chia Tai Company Limited2

4.80 Weinan Chia Tai Company Limited

4.76 Tai Zhou Chia Tai Feed Company Limited2

4.81 Wuhan Chia Tai Company Limited

4.77 Tianjin Chia Tai Agro-Industrial Company
Limited

4.82 Wuhan Chia Tai Aquaculture Company
Limited

4.78 Tianjin Chia Tai Feed Tech Company Limited

4.83 Wuxuan Chia Tai Animal Husbandry
Company Limited2

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000
86-108-508-9128
USD 4,000,000
ร้อยละ 35.30

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000
86-108-508-9128
USD 8,451,051
ร้อยละ 48.41

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000
86-108-508-9128
RMB 65,540,000
ร้อยละ 50.43

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000
86-108-508-9128
USD 23,812,500
ร้อยละ 50.43

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

4.79 Urumqi Chia Tai Animal Husbandry Company
Limited2

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000
86-108-508-9128
RMB 69,000,000
ร้อยละ 50.43
ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000
86-108-508-9128
USD 3,750,000
ร้อยละ 50.43

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000
86-108-508-9128
RMB 62,000,000
ร้อยละ 50.43

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000
86-108-508-9128
RMB 34,640,000
ร้อยละ 42.86

4.84 Xiamen Chia Tai Agriculture Company
Limited2

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000
86-108-508-9128
RMB 34,250,000
ร้อยละ 47.11

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน
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ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000
86-108-508-9128
RMB 30,400,000
ร้อยละ 30.26

4.85 Xiangyang Chia Tai Company Limited

4.90 Zhoukou Chia Tai Company Limited

4.86 Xuzhou Chia Tai Feed Company Limited2

4.91 Zhumadian Chia Tai Company Limited2

4.87 Yi Chang Chia Tai Company Limited

4.92 Zhumadian Huazheng Property Company
Limited2

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000
86-108-508-9128
RMB 97,900,000
ร้อยละ 50.43

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000
86-108-508-9128
RMB 16,000,000
ร้อยละ 32.78

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000
86-108-508-9128
USD 18,090,000
ร้อยละ 50.43

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

4.88 Yinchuan Chia Tai Company Limited2

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000
86-108-508-9128
RMB 6,000,000
ร้อยละ 42.86

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000
86-108-508-9128
RMB 28,060,000
ร้อยละ 30.76

อสังหาริมทรัพย์
ประเทศจีน
86-396-212-7539
86-396-212-7496
RMB 10,000,000
ร้อยละ 35.17

4.93 Zhumadian Huazhong Chia Tai Company
Limited2

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

4.89 Yongan Chia Tai Company Limited

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000
86-108-508-9128
RMB 50,000,000
ร้อยละ 50.43

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000
86-108-508-9128
RMB 27,000,000
ร้อยละ 50.43

ผลิตและจ�ำหน่ายเคมีภัณฑ์
ประเทศจีน
86-396-262-3002
86-396-212-7496
RMB 72,000,000
ร้อยละ 35.17

5. CPF Tanzania Limited

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น
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ผลิตอาหารสัตว์และเลี้ยงสัตว์
ประเทศแทนซาเนีย
Tzs 11,500,000,000 เป็นหุน้ สามัญทัง้ จ�ำนวน
Tzs 100.00 ต่อหุ้น
ร้อยละ 99.99

เติมชีวิตที่ดี

บริษัทย่อยทางอ้อม
1. C.P. Laos Company Limited

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น

3.2 Makin Jernih Sdn. Bhd.

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น

ผลิตอาหารสัตว์และเลี้ยงสัตว์
ประเทศลาว
856-21-453508-10
856-21-453507
USD 15,000,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
USD 10.00 ต่อหุ้น
ร้อยละ 99.99

3.2.1 AA Meat Shop Sdn. Bhd.

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น

2. Charoen Pokphand Foods Canada Inc.

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น

กิจการลงทุน
ประเทศมาเลเซีย
603-6091-7340
603-6091-7342
RM 50,000,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
RM 1.00 ต่อหุ้น
ร้อยละ 99.99

น�ำเข้าและส่งออกสินค้าอาหาร
ประเทศแคนาดา
905-604-4993
905-215-0203
CAD 1,000,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
CAD 1.00 ต่อหุ้น
ร้อยละ 70.00

ค้าปลีกผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสัตว์
ประเทศมาเลเซีย
603-6091-7340
603-6091-7342
RM 5,000,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
RM 1.00 ต่อหุ้น
ร้อยละ 99.99

3.2.2 Chau Yang Farming Sdn. Bhd.

ประเภทธุรกิจ
เลี้ยงสัตว์
ประเภทธุรกิจ
กิจการลงทุนในธุรกิจสัตว์น�้ำครบวงจร และ ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ ประเทศมาเลเซีย
ธุรกิจสุกร
หมายเลขโทรศัพท์ 603-6091-7340
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ ประเทศมาเลเซีย
หมายเลขโทรสาร 603-6091-7342
หมายเลขโทรศัพท์ 603-4027-1800
ทุนจดทะเบียน
RM 25,000,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
หมายเลขโทรสาร 603-4027-1900
มูลค่าที่ตราไว้
RM 1.00 ต่อหุ้น
ทุนจดทะเบียน
RM 200,000,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 99.99
มูลค่าที่ตราไว้
RM 1.00 ต่อหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 99.99
3.2.3 Tip Top Meat Sdn. Bhd.
ประเภทธุรกิจ
แปรรูปเนื้อสัตว์
3.1 Asia Aquaculture (M) Sdn. Bhd.
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ ประเทศมาเลเซีย
ประเภทธุรกิจ
เพาะเลี้ยงกุ้งและแปรรูปกุ้ง
หมายเลขโทรศัพท์ 603-6091-7340
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ ประเทศมาเลเซีย
หมายเลขโทรสาร 603-6091-7342
หมายเลขโทรศัพท์ 603-4027-1800
ทุนจดทะเบียน
RM 25,000,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
หมายเลขโทรสาร 603-4027-1900
มูลค่าที่ตราไว้
RM 1.00 ต่อหุ้น
ทุนจดทะเบียน
RM 150,000,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 99.99
มูลค่าที่ตราไว้
RM 1.00 ต่อหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 99.99
3. Charoen Pokphand Foods (Malaysia) Sdn. Bhd.
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3.3 Star Feedmills (M) Sdn. Bhd.

6.1 Arbor Acres (Taiwan) Company Limited2

4. CPF (INDIA) Private Limited
(เดิมชื่อ Charoen Pokphand (India) Private Limited)

6.2 Charoen Pokphand (Taiwan)
Company Limited2

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์น�้ำ
ประเทศมาเลเซีย
603-8921-8299
603-8921-8399
RM 100,000,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
RM 1.00 ต่อหุ้น
ร้อยละ 99.99

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น

ผลิตอาหารสัตว์และเลี้ยงสัตว์
ประเทศอินเดีย
91-44-26568406
RS 1,707,500,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
RS 10.00 ต่อหุ้น
ร้อยละ 99.99

ประเภทธุรกิจ

ผูน้ �ำเข้าและจัดจ�ำหน่ายสินค้าประเภทอาหาร
เสริมและวัคซีนส�ำหรับสัตว์
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ ประเทศไต้หวัน
หมายเลขโทรศัพท์ 886-2-25077071
หมายเลขโทรสาร 886-2-25073438
ทุนจดทะเบียน
NTD 27,152,400 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
มูลค่าที่ตราไว้
NTD 10.00 ต่อหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 29.17

5. Charoen Pokphand (USA), Inc.

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น

หยุดการประกอบกิจการ
ประเทศสหรัฐอเมริกา
1-410-505-5017
1-410-381-6868
USD 30,000,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
USD 1.00 ต่อหุ้น
ร้อยละ 99.97

6.3 Chia Tai Lianyungang Company Limited2

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น

6. Charoen Pokphand Enterprise (Taiwan)
Company Limited2

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น

เลี้ยงสัตว์
ประเทศไต้หวัน
886-2-25077071
886-2-25073438
NTD 32,000,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
NTD 10.00 ต่อหุ้น
ร้อยละ 16.21

ธุรกิจไก่ครบวงจรและเลี้ยงสัตว์
ประเทศไต้หวัน
886-2-25077071
886-2-25073438
NTD 3,579,000,000 เป็นหุน้ สามัญทัง้ จ�ำนวน
NTD 10.00 ต่อหุ้น
ร้อยละ 32.41

กิจการลงทุน
ประเทศฮ่องกง
852-252-01601
852-252-85802
HKD 1,000,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
HKD 1.00 ต่อหุ้น
ร้อยละ 32.41

6.4 Lianyungang Chia Tai Agro-Industry
Development Company Limited2

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน
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ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-518-823-40802
86-518-823-42558
USD 5,400,000
ร้อยละ 22.69

เติมชีวิตที่ดี

6.5 Plenty Type Limited2

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น

7.4 M.I.R. Closed Joint Stock Company

กิจการลงทุน
ประเทศเคย์แมน ไอส์แลนด์
852-25201601
852-25285802
USD 14,261,488 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
USD 0.231 ต่อหุ้น
ร้อยละ 32.41

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการถือหุ้น
7.5 NNPP LLC.

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการถือหุ้น

7. Russia Baltic Pork Invest ASA

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการถือหุ้น

กิจการลงทุน
ประเทศนอร์เวย์
47-3280-0657
NOK 357,913,200
ร้อยละ 69.70

7.2 Finagro ASP

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการถือหุ้น

7.3 Kornevo LLC.

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการถือหุ้น

เลี้ยงสัตว์
ประเทศรัสเซีย
8-401-230-7700
RB 100,000
ร้อยละ 69.70

7.6 Penza Agri Invest LLC.

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการถือหุ้น

7.1 Farm Construction LLC.

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการถือหุ้น

ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
ประเทศรัสเซีย
8-401-230-7700
RB 98,540,146
ร้อยละ 69.70

รับเหมาก่อสร้างฟาร์ม
ประเทศรัสเซีย
8-401-230-7700
RB 100,000
ร้อยละ 69.70

เลี้ยงสัตว์
ประเทศรัสเซีย
8-401-230-7700
RB 100,000
ร้อยละ 69.70

7.7 Penza Land Invest LLC.

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการถือหุ้น

ให้บริการด้านการเงิน
ประเทศเดนมาร์ก
45-7658-5005
DK 500,000
ร้อยละ 69.70

ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
ประเทศรัสเซีย
8-401-230-7700
RB 100,000
ร้อยละ 69.70

7.8 Pravdinsk Pig Production Closed Joint Stock
Company

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการถือหุ้น

ค้าปลีกผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสัตว์
ประเทศรัสเซีย
8-401-230-7700
RB 100,000
ร้อยละ 69.70
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เลี้ยงสัตว์
ประเทศรัสเซีย
8-401-230-7700
RB 160,000,000
ร้อยละ 69.70

หมายเหตุ:
1
อยู่ระหว่างการชำ�ระบัญชี
2
บริษัทมีอำ�นาจควบคุมบริษัทดังกล่าว
3
ประกอบด้วย
1. Fusion Abbey Park Limited
4. Fusion Bransford Limited
7. Fusion Calis Limited
10. Fusion Crowle Limited
13. Fusion Dormington Limited
16. Fusion Eastoe Limited
19. Fusion Exning Limited
22. Fusion Gocek Limited
25. Fusion Hartford Limited
28. Fusion Heath Limited
31. Fusion Kroma Limited
34. Fusion Littleworth Limited
37. Fusion Mountfield Limited
40. Fusion Niamh Limited
43. Fusion Ratcliffe Limited
46. Fusion Samui Limited
49. Fusion Soham Limited
52. Fusion Thetford Limited
55. Fusion Van Den Hauwe Limited
58. Fusion Whistler Limited

2.
5.
8.
11.
14.
17.
20.
23.
26.
29.
32.
35.
38.
41.
44.
47.
50.
53.
56.
59.

Fusion Alfrick Limited
Fusion Broadway Limited
Fusion Carnoustie Limited
Fusion Dalaman Limited
Fusion Driscoll Limited
Fusion Elmbridge Limited
Fusion Fethiye Limited
Fusion Gray Limited
Fusion Hawstead Limited
Fusion Irvine Limited
Fusion Krone Limited
Fusion Madeley Limited
Fusion Moyes Limited
Fusion Pershore Limited
Fusion Reid Limited
Fusion Sharp Limited
Fusion Southall Limited
Fusion Turgay Limited
Fusion Wadborough Limited
Fusion Wright Limited

บริษัทร่วม

3.
6.
9.
12.
15.
18.
21.
24.
27.
30.
33.
36.
39.
42.
45.
48.
51.
54.
57.
60.

Fusion Bracewell Limited
Fusion Brothwood Limited
Fusion Charlton Limited
Fusion Defford Limited
Fusion Dumbleton Limited
Fusion Everton Limited
Fusion Gatley Limited
Fusion Harper Limited
Fusion Head Street Limited
Fusion Kaitaia Limited
Fusion Lineker Limited
Fusion Mcmahon Limited
Fusion Newlands Limited
Fusion Priest Lane Limited
Fusion Richardson Limited
Fusion Sheedy Limited
Fusion Stevens Limited
Fusion Uzumlu Limited
Fusion Wellington Limited
Fusion Yamac Limited

2. บริษัท นว 84 จำ�กัด

กิจการลงทุน โดยลงทุนในสัดส่วน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษทั ร่วมทีซ่ พี เี อฟถือหุน้ ทัง้ ทางตรงและ ประเภทธุรกิจ
ร้อยละ 99.98 ในบริษัทที่ด�ำเนินธุรกิจ
ทางอ้อมในสัดส่วนตัง้ แต่รอ้ ยละ 20.00 ถึงร้อยละ 50.00 ของจ�ำนวน
สวนป่าในประเทศไทย
หุน้ ทีอ่ อกจ�ำหน่ายแล้วของบริษทั นัน้ มีจ�ำนวนทัง้ สิน้ 10 บริษทั ดังนี้
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
ทุนจดทะเบียน
1,500,000,000 บาท เป็นหุน้ สามัญทัง้ จ�ำนวน
1. บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)
10.00 บาทต่อหุ้น
ประเภทธุรกิจ
ร้านสะดวกซื้อภายใต้เครื่องหมายการค้า มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 25.00
7-Eleven ในประเทศไทย
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
3. บริษัท รอส บรีดเดอร์ส สยาม จำ�กัด
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2677-9000
ประเภทธุรกิจ
ผลิตและจ�ำหน่ายลูกไก่พ่อแม่พันธุ์เนื้อ
หมายเลขโทรสาร 0-2631-1082
ทุนจดทะเบียน
8,986,296,048 บาท เป็นหุน้ สามัญทัง้ จ�ำนวน ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2988-0700
มูลค่าที่ตราไว้
1.00 บาทต่อหุ้น
หมายเลขโทรสาร 0-2988-0706
สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 33.27
ทุนจดทะเบียน
70,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
มูลค่าที่ตราไว้
100.00 บาทต่อหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 49.99
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เติมชีวิตที่ดี

4. บริษัท อาร์เบอร์ เอเคอร์ส ประเทศไทย จำ�กัด

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น

8. Charoen Pokphand Holdings (Malaysia) Sdn. Bhd.

ผลิตและจ�ำหน่ายลูกไก่พ่อแม่พันธุ์เนื้อ
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
0-2988-0700
0-2988-0706
4,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
100.00 บาทต่อหุ้น
ร้อยละ 49.98

ประเภทธุรกิจ

กิจการลงทุน โดยลงทุนในสัดส่วนร้อยละ
100.00 ในบริษัทจ�ำนวน 9 แห่ง ที่ด�ำเนิน
ธุ ร กิ จ ผลิ ต อาหารสั ต ว์ แ ละเลี้ ย งสั ต ว์ ใ น
ประเทศมาเลเซีย
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ ประเทศมาเลเซีย
หมายเลขโทรศัพท์ 60-3317-63061
ทุนจดทะเบียน
RM 50,000,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
มูลค่าที่ตราไว้
RM 1.00 ต่อหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 49.75

5. BHJ Kalino Food AB

ประเภทธุรกิจ

ค้าเนื้อสัตว์และอาหารส�ำเร็จรูปแช่เย็นและ
แช่แข็ง
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ ประเทศสวีเดน
ทุนจดทะเบียน
SEK 1,000,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
มูลค่าที่ตราไว้
SEK 1.00 ต่อหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 15.08

9. Conti Chia Tai International Limited

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการถือหุ้น

6. C.P. Aquaculture (India) Private Limited

ประเภทธุรกิจ

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารกุง้ และฟาร์มเพาะฟัก
ลูกกุ้งในประเทศอินเดีย
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ ประเทศอินเดีย
หมายเลขโทรศัพท์ 9144-2491-7790
ทุนจดทะเบียน
Rs 250,000,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
มูลค่าที่ตราไว้
Rs 10.00 ต่อหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 31.70

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศฮ่องกง
852-282-36177
852-252-47290
HKD 3,122,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
ร้อยละ 25.21

10. Zhan Jiang Deni Carburetor Company Limited

ประเภทธุรกิจ

ผลิ ต และจ�ำหน่ า ยคาร์ บู เ รเตอร์ ข องรถ
จักรยานยนต์และอุปกรณ์รถยนต์
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ ประเทศจีน
หมายเลขโทรศัพท์ 86-759-315-0908
หมายเลขโทรสาร 86-759-331-4374
ทุนจดทะเบียน
USD 21,250,000
สัดส่วนการลงทุน ร้อยละ 14.12

7. C.P. Cambodia Company Limited

ประเภทธุรกิจ

ผลิตอาหารสัตว์และเลี้ยงสัตว์ ในประเทศ
กัมพูชา
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ ประเทศกัมพูชา
หมายเลขโทรศัพท์ 001-855-24-397339
ทุนจดทะเบียน
USD 37,222,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
มูลค่าที่ตราไว้
USD 5,030 ต่อหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 25.00

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 กิจการที่ควบคุมร่วมกันมีจ�ำนวนทั้งสิ้น
6 บริษัท ดังนี้
1. บริษัท ซีพี-เมจิ จำ�กัด

ประเภทธุรกิจ

ผลิ ต และจ�ำหน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ น มและ
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ท�ำจากนม
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2677-9000
หมายเลขโทรสาร 0-2631-1082
ทุนจดทะเบียน
500,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
มูลค่าที่ตราไว้
1,000.00 บาทต่อหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 59.99
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นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ
10.00 แต่ไม่เกินร้อยละ 20.00*

2. Beijing Chia Tai Feedmill Company Limited

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-106-941-2811
86-106-941-2877
USD 5,000,000
ร้อยละ 25.21

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 นิติบุคคลที่ซีพีเอฟมีการถือหุ้นทั้งทาง
ตรงและทางอ้อมในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10.00 แต่น้อยกว่า
ร้อยละ 20.00 ของจ�ำนวนหุ้นที่ออกจ�ำหน่ายแล้วของบริษัทนั้น มี
จ�ำนวนทั้งสิ้น 1 บริษัท ดังนี้

3. ECI Metro Investment Company Limited

1. Kinghill Limited

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการถือหุ้น

กิจการลงทุน และค้าเครื่องจักรและอะไหล่ ประเภทธุรกิจ
กิจการลงทุน โดยมีการลงทุนในสัดส่วน
ประเทศบริติส เวอร์จิน ไอส์แลนด์
ร้อยละ 100 ในบริษัทที่ด�ำเนินธุรกิจบริหาร
852-252-01601
ศูนย์การค้า “Super Brand Mall”
852-286-12514
ในประเทศจีน
USD 12,000,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ ประเทศเคย์แมน ไอส์แลนด์
ร้อยละ 25.21
ทุนจดทะเบียน
USD 680,000,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
มูลค่าที่ตราไว้
USD 1.00 ต่อหุ้น
4. Handan Chia Tai Feed Company Limited
สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 13.96
ประเภทธุรกิจ
ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ ประเทศจีน
* ไม่รวมนิติบุคคลที่มีการตั้งค่าเผื่อด้อยค่าของเงินลงทุนไว้เต็ม
หมายเลขโทรศัพท์ 86-379-678-51191
จ�ำนวนแล้ว
หมายเลขโทรสาร 86-379-678-51190
ทุนจดทะเบียน
RMB 11,200,000
สัดส่วนการลงทุน ร้อยละ 25.21
5. Henan East Chia Tai Company Limited

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-310-638-6570
86-310-638-6608
USD 5,400,000
ร้อยละ 25.21

6. Jilin Chia Tai Enterprise Company Limited

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-431-829-90255
86-431-829-90266
USD 8,284,000
ร้อยละ 25.21
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บุคคลอ้างอิง
นายทะเบียนหุ้นสามัญ

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด

62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2229-2800
หมายเลขโทรสาร 0-2359-1259

นายทะเบียนหุ้นกู้ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

หุ้นกู้ของซีพีเอฟ ครั้งที่ 1/2552 ชุดที่ 3 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2558

นายทะเบียนหุ้นกู้
และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย จำ�กัด (มหาชน)
อาคารสำ�นักงานใหญ่ พหลโยธิน ชั้น 11
400/22 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2470-1982		
โทรสาร 0-2470-1998

หุ้นกู้ของซีพีเอฟ ครั้งที่ 2/2552 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2558 หุ้นกู้ของซีพีเอฟ ครั้งที่ 1/2553 ครบกำ�หนดไถ่ถอน
ปี พ.ศ. 2558 หุ้นกู้ของซีพีเอฟ ครั้งที่ 1/2555 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559 และหุ้นกู้ของซีพีเอฟ ครั้งที่ 1/2556
ครบกำ�หนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2561

นายทะเบียนหุ้นกู้

ฝ่ายบริการทะเบียนหลักทรัพย์ 1 สายปฏิบัติการธุรกรรมการเงินและหลักทรัพย์
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน) สำ�นักชิดลม อาคาร 2 ชั้น 3
1060 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2256-2323-6
โทรสาร 0-2256-2406

หุ้นกู้ของซีพีเอฟ ครั้งที่ 2/2553 ชุดที่ 2 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560

นายทะเบียนหุ้นกู้

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ฝ่ายตัวแทนและบริการธุรกิจหลักทรัพย์ ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
3000 อาคารสำ�นักงานใหญ่ ชั้น 5 เอ ถนนพหลโยธิน
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2299-1321 โทรสาร 0-2242-3270
ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน)
1222 ถนนพระรามที่ 3 เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2296-4782		
โทรสาร 0-2683-1298
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หุ้นกู้ของซีพีเอฟ ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 1 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 ชุดที่ 2 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564
ชุดที่ 3 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2584 ที่ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิขอไถ่ถอนได้ก่อนวันครบกำ�หนดไถ่ถอนหุ้นกู้
และครั้งที่ 2/2554 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2584 ที่ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิขอไถ่ถอนได้ก่อนวันครบกำ�หนดไถ่ถอนหุ้นกู้

นายทะเบียนหุ้นกู้
และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ฝ่ายหลักทรัพย์บริการ ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)
333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 02-230-1447-8
โทรสาร 02-626-4545-6

หุ้นกู้ของซีพีเอฟ ครั้งที่ 2/2555 ชุดที่ 1 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 ชุดที่ 2 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565
และชุดที่ 3 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575

นายทะเบียนหุ้นกู้
และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ฝ่ายตัวแทนและบริการธุรกิจหลักทรัพย์ ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
3000 อาคารสำ�นักงานใหญ่ ชั้น 5 เอ ถนนพหลโยธิน
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2299-1321
โทรสาร 0-2242-3270

หุ้นกู้ของซีพีเอฟ ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 1 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562
และชุดที่ 3 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564

นายทะเบียนหุ้นกู้

ฝ่ายตัวแทนและบริการธุรกิจหลักทรัพย์ ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
3000 อาคารสำ�นักงานใหญ่ ชั้น 5 เอ ถนนพหลโยธิน
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2299-1321
โทรสาร 0-2242-3270

นายทะเบียน American Depositary Receipts

The Bank of New York Mellon Corporation, BNY Mellon Shareowner Services
PO Box 358516, Pittsburgh, PA 15252-8516, USA
โทรศัพท์:
1-201-680-6825
Website:
www.bnymellon.com/shareowner
E-mail:
shrrelations@bnymellon.com

ผู้สอบบัญชีประจำ�ปี 2557

1. นางมัญชุภา สิงห์สุขสวัสดิ์
2. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ
3. นายวีระชัย รัตนจรัสกุล

ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6112
ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068
ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำ�กัด

อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 50-51
1 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
หมายเลขโทรศัพท์
0-2677-2000
หมายเลขโทรสาร
0-2677-2232
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ติดต่อบริษัท

สํานักงานใหญ่

เลขที่ 313 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
0-2625-8000

0-2638-2139

www.cpfworldwide.com
www.cpbrandsite.com

สำ�นักเลขานุการบริษัท

เลขที่ 313 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ชั้น 15
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
0-2625-8352, 0-2625-8321

0-2638-2139

csoffice@cpf.co.th

สํานักลงทุนสัมพันธ์

เลขที่ 313 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ชั้น 26
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
0-2625-8322, 0-2625-8356
iroffice@cpf.co.th

0-2638-2942

สำ�นักสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรบุคคล
เลขที่ 1 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ 2 ชั้น 18
ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
0-2641-0400

0-2641-0100

job@cpf.co.th

ศูนย์ผู้บริโภค ซีพีเอฟ
0-2800-8000

ซีพี เฟรชมาร์ท Delivery
1788
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บริษทั เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน)
และบริษัทย่ อย
งบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
และ
รายงานของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถอื หุ้นบริษทั เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) และ
บริ ษทั ย่อย (“กลุ่มบริ ษทั ”) และของเฉพาะบริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ตามลําดับ ซึ่ งประกอบด้วย
งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิ จการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 งบกําไรขาดทุนรวมและ
งบกําไรขาดทุนเฉพาะกิ จการ งบกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิ จการ งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวม
และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุซ่ ึ งประกอบด้วยสรุ ปนโยบายการบัญชี ที่
สําคัญและเรื่ องอื่นๆ
ความรั บผิดชอบของผู้บริ หารต่ องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ั บผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการเหล่านี้ โดยถูกต้อง
ตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ น
เพื่อให้สามารถจัดทํางบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ น
สาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการดังกล่าวจากผลการตรวจสอบ
ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่ งกําหนดให้ขา้ พเจ้าปฏิบตั ิตามข้อกําหนด
ด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบตั ิงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจํานวนเงินและการเปิ ดเผยข้อมูลใน
งบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ข้ ึนอยูก่ บั ดุลยพินิจของผูส้ อบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญของงบการเงิน ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ ยงดังกล่าว
ผูส้ อบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อ
ออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิ ทธิ ผลของการ
ควบคุมภายในของกิ จการ การตรวจสอบรวมถึ งการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี ที่ผูบ้ ริ หารใช้และความ
สมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จดั ทําขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร รวมทั้งการประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเชื่ อว่าหลักฐานการสอบบัญชี ที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้า
ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ตามลําดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และผลการดําเนิ นงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะ
กิ จการ และกระแสเงิ นสดรวมและกระแสเงิ นสดเฉพาะกิ จการสําหรั บปี สิ้ นสุ ดวันเดี ยวกัน โดยถู กต้องตามที่ ควรใน
สาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

(นางมัญชุภา สิ งห์สุขสวัสดิ์)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 6112
บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
กรุ งเทพมหานคร
26 กุมภาพันธ์ 2558

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน

สิ นทรัพย์
สินทรั พย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่ควบคุม
ร่ วมกัน
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั ย่อย
ที่ถึงกําหนดรับชําระภายในหนึ่ งปี
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์ชีวภาพส่ วนที่หมุนเวียน
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นค้า
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
เงินปั นผลค้างรับ
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีขอ้ จํากัด
ในการเบิกใช้
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
2557
2556

(หน่ วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
2557
2556

8
6

33,551,551
5,768,762
24,953,330
-

19,457,298
3,143,140
24,240,434
-

13,696,266
4,339,602
19,733,432

1,395,703
4,719,747
17,970,430

6

-

147,440

-

-

49,036,020
24,377,595
1,996,721
1,357,809
95,110

48,469,148
22,425,173
766,444
1,240,526
46,229

119,623
4,201,329
1,371,710
223,239
3,901,983

1,443,372
4,278,322
1,265,708
229,140
1,125,000

1,347,495
3,769,056
146,253,449

1,043,699
3,263,976
124,243,507

137,962
47,725,146

272,779
32,700,201

หมายเหตุ

7

6
6, 9
10

6
20
6

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
3

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน

สิ นทรัพย์ (ต่ อ)
สินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
เงินลงทุนในบริ ษทั อื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั ย่อย
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ชีวภาพส่ วนที่ไม่หมุนเวียน
ค่าความนิ ยม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีขอ้ จํากัด
ในการเบิกใช้
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ ทธิการเช่าจ่ายล่วงหน้า
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
2557
2556

หมายเหตุ

11
12
13
14
15
6
16
6, 17
10
18
19
20
21
22

(หน่ วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
2557
2556

3,924,202
52,055,045
4,194,145
1,548,709
290,448
1,168,713
124,460,811
5,595,036
60,698,539
4,715,071

1,909,294
40,832,599
5,265,865
1,545,922
44,054
1,929,957
110,930,836
5,179,725
59,293,471
3,895,169

68,442,882
334,809
678,170
16,837,241
199,614
17,862,117
49,968

87,565,367
334,809
678,170
17,410,310
203,715
17,787,009
52,769

706,579
3,815,344
5,039,177
2,298,592
270,510,411

157,984
2,895,881
4,866,359
2,012,493
240,759,609

2,604,449
179,417
107,188,667

1,703,576
175,857
125,911,582

416,763,860

365,003,116

154,913,813

158,611,783

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
4

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
2557
2556

(หน่ วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
2557
2556

63,686,589
1,988,760
25,632,138

61,861,180
3,477,483
21,887,690

5,098
1,988,760
1,596,611

9,331
3,477,483
1,905,323

395,405
-

232,833
141,065

-

-

หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
23
ตัว๋ แลกเงิน
23
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
24
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่ควบคุม
ร่ วมกันและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
6, 23
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบริ ษทั อื่น
23
หนี้ สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่ งปี
23
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี
6, 23
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน

13,432,366

11,494,225

5,616,400

6,700,000

7,950,594
1,920,958
8,277,878
123,284,688

22,935
7,366,328
1,249,211
7,268,518
115,001,468

264,815
1,465,960
10,937,644

241,754
1,505,523
13,839,414

หนี้สินไม่ หมุนเวียน
หนี้ สินระยะยาว
ประมาณการหนี้ สินและอื่นๆ
หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน

116,425,489
725,581
5,677,034
6,684,818
129,512,922

109,175,571
470,628
4,517,398
6,265,481
120,429,078

60,522,406
1,893,607
62,416,013

66,127,469
1,761,932
67,889,401

252,797,610

235,430,546

73,353,657

81,728,815

รวมหนีส้ ิ น

23
21
25

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
5

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรื อนหุ ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชําระแล้ว
หุ ้นทุนซื้อคืน
ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้น
ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ
ส่ วนเกินทุนอื่น
ส่ วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลง
ส่ วนได้ในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
ส่ วนเกินทุนจากรายการกับกิจการ
ภายใต้การควบคุมเดียวกัน
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้นของบริษัท
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถอื หุ้น

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
2557
2556

(หน่ วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
2557
2556

7,742,942

7,742,942

7,742,942

7,742,942

7,742,942
(1,135,146)

7,742,942
(1,135,146)

7,742,942
-

7,742,942
-

36,462,883
3,470,021

36,462,883
3,470,021

35,572,855
3,470,021

35,572,855
3,470,021

4,042,933

(68,794)

-

-

-

-

428,671

428,671

820,666
60,130,818
5,997,143
117,532,260
46,433,990
163,966,250

820,666
53,492,657
9,009,371
109,794,600
19,777,970
129,572,570

820,666
32,244,832
1,280,169
81,560,156
81,560,156

820,666
27,566,867
1,280,946
76,882,968
76,882,968

416,763,860

365,003,116

154,913,813

158,611,783

หมายเหตุ

26

27
28

28

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
6

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุน

หมายเหตุ
รายได้
รายได้จากการขายสิ นค้า
ดอกเบี้ยรับ
เงินปันผลรับ
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุ ทธิ
กําไรจากการขายเงินลงทุน
กําไรจากการเลิกกิจการของบริ ษทั ย่อย
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนขายสิ นค้า
กําไรจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ชีวภาพ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุ ทธิ
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่ าใช้ จ่าย

งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม
2557
2556

(หน่ วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม
2557
2556

6

13

6
9, 33
10
30, 33
31, 33
34

ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
และกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน
13, 14
กําไรก่อนค่ าใช้ จ่าย (รายได้ ) ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
35
กําไรสํ าหรับปี

426,039,447
585,713
60,866
4,662,284
2,153,689
433,501,999

389,251,030
405,189
32,643
8,218,523
1,669,705
399,577,090

26,898,321
2,453,488
13,427,954
90,841
1,883,824
44,295
44,798,723

26,120,959
2,815,629
13,566,243
72,037
67
4,000
82,324
42,661,259

368,759,673

350,393,921

28,749,233

29,021,615

(337,921)
18,752,605
24,084,581
352,866
8,880,135
420,491,939

(523,710)
16,375,369
20,587,562
218,707
7,937,354
394,989,203

965,084
3,650,916
3,361,976
36,727,209

955,736
4,055,182
3,442,547
37,475,080

4,868,734
17,878,794
3,649,402
14,229,392

4,947,488
9,535,375
133,429
9,401,946

8,071,514
(864,293)
8,935,807

5,186,179
(1,687,619)
6,873,798

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
7

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุน

หมายเหตุ
ส่ วนของกําไรสํ าหรับปี ทีเ่ ป็ นของ
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรสํ าหรับปี
กําไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน (บาท)

งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม
2557
2556

(หน่ วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม
2557
2556

10,561,703

7,065,249

8,935,807

6,873,798

3,667,689
14,229,392

2,336,697
9,401,946

8,935,807

6,873,798

1.43

0.96

1.15

0.89

37

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
8

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ
กําไรสํ าหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุ ทธิของ
เงินลงทุนเผือ่ ขาย
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุ ทธิของ
เงินลงทุนเผือ่ ขายส่ วนที่โอนไปกําไร
หรื อขาดทุน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตาม
หลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
ก่อนค่ าใช้ จ่าย (รายได้ ) ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
ของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
35
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ สํ าหรับปี
- สุ ทธิจากค่ าใช้ จ่าย (รายได้ ) ภาษีเงินได้
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี
ส่ วนของกําไรเบ็ดเสร็จรวมทีเ่ ป็ นของ
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี

งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม
2557
2556

(หน่ วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม
2557
2556

14,229,392

9,401,946

8,935,807

6,873,798

1,376,621

1,339,175

-

-

(2,390,309)

(1,875,090)
6,587,476

-

-

35,991

(1,002,702)

-

(294,864)

(977,697)

5,048,859

-

(294,864)

280,467

(243,736)

-

(58,973)

(1,258,164)
12,971,228

5,292,595
14,694,541

8,935,807

(235,891)
6,637,907

8,869,195

11,098,618

8,935,807

6,637,907

4,102,033
12,971,228

3,595,923
14,694,541

8,935,807

6,637,907

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
9

(1,135,146)

-

-

-

-

-

-

(1,135,146)

-

-

-

-

-

-

7,742,942

หุ้นทุน
ซื้ อคืน

7,742,942

ทุนเรื อนหุ้น
ที่ออกและ
ชําระแล้ว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรง
เข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
เงินทุนที่ได้ รับจากผู้ถือหุ้นและ
การจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู ือหุ้น
เงินปันผลจ่าย
รวมเงินทุนที่ได้ รับจากผู้ถือหุ้นและ
การจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู ือหุ้น
การเปลี่ยนแปลงในส่ วนได้ เสีย
ของบริษทั ย่ อยและบริษทั ร่ วม
การได้มาซึ่ งบริ ษทั ย่อยที่มีส่วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสี ยในบริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ย่อยออกหุ้นเพิ่มทุน
รวมการเปลี่ยนแปลงในส่ วนได้ เสีย
ของบริษทั ย่ อยและบริษทั ร่ วม
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรง
เข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี
กําไร
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
- กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
- อื่นๆ
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี
โอนไปกําไรสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย

36,462,883

-

-

-

-

-

-

36,462,883

3,470,021

-

-

-

-

-

-

3,470,021

(68,794)

-

(284,738)

(284,738)

(387,282)
102,544

-

-

215,944

820,666

-

-

-

-

-

-

820,666

ส่วนเกินทุนจาก
การเปลี่ยนแปลง
ส่วนได้
ส่วนเกิน
ในบริ ษทั ย่อย
ทุนสํารอง
มูลค่าหุ้นสามัญ ส่วนเกินทุนอื่น และบริ ษทั ร่ วม ตามกฎหมาย

10

(3,008)
7,852,420

(492,529)
(492,529)
284,698

-

7,065,249

(804,768)
6,260,481
3,008
53,492,657

-

-

-

-

-

777,227

5,330,666
5,330,666
872,253

-

-

-

-

-

-

(4,458,413)

4,838,137
4,838,137
(3,008)
9,009,371

-

-

-

-

-

-

4,174,242

(804,768)
4,838,137
11,098,618
109,794,600

7,065,249

(5,825,829)

(284,738)

(387,282)
102,544

(5,541,091)

(5,541,091)

104,521,811

การเปลี่ยนแปลง
รวม
ในมูลค่า
ผลต่างจาก องค์ประกอบอื่น รวมส่วนของ
ยุติธรรมของ
การแปลงค่า
ของ
ผูถ้ ือหุ้น
เงินลงทุนเผื่อขาย งบการเงิน ส่วนของผูถ้ ือหุ้น ของบริ ษทั

-

-

-

-

-

7,855,428

ผลต่างจาก
การตีราคา
สิ นทรัพย์

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุ้น

(5,541,091)

-

-

(5,541,091)

(5,541,091)

52,770,259

กําไรสะสม
ยังไม่ได้
จัดสรร

งบการเงินรวม

1,249
1,257,977
3,595,923
19,777,970

2,336,697

(76,942)

1,261,891

771,805
490,086

(1,338,833)

(1,338,833)

16,258,989

ส่วนของ
ส่วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอาํ นาจ
ควบคุม

(803,519)
6,096,114
14,694,541
129,572,570

9,401,946

(5,902,771)

977,153

771,805
(387,282)
592,630

(6,879,924)

(6,879,924)

120,780,800

รวมส่วนของ
ผูถ้ ือหุ้น

(หน่ วย: พันบาท)

-

-

36,462,883

-

-

-

-

-

-

-

(1,135,146)

-

-

-

-

-

-

-

7,742,942

-

36,462,883

(1,135,146)

หุ้นทุน
ซื้ อคืน

3,470,021

-

-

-

-

-

-

-

3,470,021

4,042,933

-

4,111,727

4,111,727

4,130,493
(32,048)
13,282

-

-

-

(68,794)

820,666

-

-

-

-

-

-

-

820,666

ส่วนเกินทุนจาก
การเปลี่ยนแปลง
ส่วนได้
ส่วนเกิน
ในบริ ษทั ย่อย
ทุนสํารอง
มูลค่าหุ้นสามัญ ส่วนเกินทุนอื่น และบริ ษทั ร่ วม ตามกฎหมาย

7,742,942

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
รายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรง
เข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
เงินทุนทีได้ รับจากผู้ถือหุ้นและ
การจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู ือหุ้น
เงินปันผลจ่าย
รวมเงินทุนทีได้ รับจากผู้ถือหุ้นและ
การจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู ือหุ้น
การเปลียนแปลงในส่ วนได้ เสีย
ของบริษทั ย่ อยและบริษทั ร่ วม
การได้มาซึ่ งบริ ษทั ย่อยที่มีส่วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
การได้มาซึ่ งส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
โดยอํานาจควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง
การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสี ยในบริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ย่อยออกหุ้นเพิ่มทุน
รวมการเปลียนแปลงในส่ วนได้ เสีย
ของบริษทั ย่ อยและบริษทั ร่ วม
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรง
เข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี
กําไร
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
- กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
- อื่นๆ
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี
โอนไปกําไรสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ทุนเรื อนหุ้น
ที่ออกและ
ชําระแล้ว

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น

11

(67,306)
10,494,397
207,230
60,130,818

10,561,703

(4,063,466)

-

-

-

(4,063,466)

(4,063,466)

53,492,657

กําไรสะสม
ยังไม่ได้
จัดสรร

(207,230)
7,645,190

-

-

-

-

-

-

-

7,852,420

ผลต่างจาก
การตีราคา
สิ นทรัพย์

งบการเงินรวม

1,095,226
1,095,226
1,379,924

-

-

-

-

-

-

-

284,698

(2,720,428)
(2,720,428)
(3,027,971)

-

(1,179,796)

(1,179,796)

(1,179,796)
-

-

-

-

872,253

(1,625,202)
(1,625,202)
(207,230)
5,997,143

-

(1,179,796)

(1,179,796)

(1,179,796)
-

-

-

-

9,009,371

(67,306)
(1,625,202)
8,869,195
117,532,260

10,561,703

(1,131,535)

2,931,931

2,950,697
(32,048)
13,282

-

(4,063,466)

(4,063,466)

109,794,600

การเปลี่ยนแปลง
รวม
ในมูลค่า
ผลต่างจาก องค์ประกอบอื่น รวมส่วนของ
ยุติธรรมของ
การแปลงค่า
ของ
ผูถ้ ือหุ้น
เงินลงทุนเผื่อขาย งบการเงิน ส่วนของผูถ้ ือหุ้น ของบริ ษทั

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุ้น

98,154
336,190
4,102,033
46,433,990

3,667,689

22,553,987

24,866,832

24,307,098
483,280

76,454

(2,312,845)

(2,312,845)

19,777,970

ส่วนของ
ส่วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอาํ นาจ
ควบคุม

30,848
(1,289,012)
12,971,228
163,966,250

14,229,392

21,422,452

27,798,763

27,257,795
(32,048)
496,562

76,454

(6,376,311)

(6,376,311)

129,572,570

รวมส่วนของ
ผูถ้ ือหุ้น

(หน่ วย: พันบาท)

38

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
รายการผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรง
เข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
การจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น
เงินปันผลจ่าย
รวมการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น
รวมรายการผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรง
เข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี
กําไร
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
- ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี
-

-

-

-

-

-

3,470,021

-

-

-

35,572,855

-

-

-

7,742,942

3,470,021

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุน้ สามัญ ส่ วนเกินทุนอื่น

35,572,855

7,742,942

ทุนเรื อนหุ น้
ที่ออกและ
หมายเหตุ ชําระแล้ว

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น

12

428,671

-

-

-

-

428,671

ส่วนเกินทุน
จากรายการกับ
กิจการภายใต้
การควบคุมเดียวกัน

820,666

-

-

-

-

820,666

ทุนสํารอง
ตามกฎหมาย

27,566,867

(235,891)
6,637,907

6,873,798

(5,807,206)

(5,807,206)
(5,807,206)

26,736,166

กําไรสะสม
ยังไม่ได้
จัดสรร

งบการเงินเฉพาะกิจการ

1,280,946

-

-

-

-

1,280,946

1,280,946

-

-

-

-

1,280,946

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้
รวม
ผลต่างจาก
องค์ประกอบอื่น
การตีราคา
ของ
สิ นทรัพย์
ส่วนของผูถ้ ือหุ น้

76,882,968

(235,891)
6,637,907

6,873,798

(5,807,206)

(5,807,206)
(5,807,206)

76,052,267

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้

(หน่ วย: พันบาท)

38

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
รายการผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรง
เข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
การจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น
เงินปันผลจ่าย
รวมการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น
รวมรายการผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรง
เข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี
กําไร
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี
โอนไปกําไรสะสม
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี
3,470,021

3,470,021

35,572,855

7,742,942

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ น้ สามัญ ส่ วนเกินทุนอื่น

35,572,855

7,742,942

ทุนเรื อนหุ น้
ที่ออกและ
หมายเหตุ ชําระแล้ว

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น

13

428,671

-

-

428,671

ส่วนเกินทุน
จากรายการกับ
กิจการภายใต้
การควบคุมเดียวกัน

820,666

-

-

820,666

ทุนสํารอง
ตามกฎหมาย

8,935,807
8,935,807
777
32,244,832

(4,258,619)

(4,258,619)
(4,258,619)

27,566,867

กําไรสะสม
ยังไม่ได้
จัดสรร

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(777)
1,280,169

-

-

1,280,946

(777)
1,280,169

-

-

1,280,946

องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
รวม
ผลต่างจาก
องค์ประกอบอื่น
การตีราคา
ของ
สิ นทรัพย์
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้

8,935,807
8,935,807
81,560,156

(4,258,619)

(4,258,619)
(4,258,619)

76,882,968

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้

(หน่ วย: พันบาท)

บริษทั เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสําหรับปี
รายการปรั บปรุง
ค่าเสื่ อมราคา
ค่าตัดจําหน่าย
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสู ญ (กลับรายการ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ)
ผลขาดทุน (กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุน)
จากการปรับลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
ให้เท่ากับมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ
ดอกเบี้ยรับ
เงินปั นผลรับ
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรจากการขายเงินลงทุน
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์พนักงาน
กําไรจากการเลิกกิจการของบริ ษทั ย่อย
กําไรจากการขายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ขาดทุน (กําไร) จากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายอาคารและอุปกรณ์
ขาดทุนจากการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์
กลับรายการขาดทุนจากการตีราคา
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
กําไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม
ของสิ นทรัพย์ชีวภาพ
ผลขาดทุนจากการลดมูลค่าเงินลงทุน

16, 17

8

งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม
2557
2556
14,229,392

9,401,946

8,935,807

6,873,798

8,962,900
1,002,294

7,590,655
953,750

2,010,394
8,984

1,823,219
8,274

5,674

113,477

(549)

16,805

(19,447)
(585,713)
(60,866)
8,880,135
(4,662,284)
686,752
(12,840)
13,292
2,028
121,154
60,601

34

17

(หน่ วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม
2557
2556

95,099
(37,157)
116,403
(405,189) (2,453,488) (2,815,629)
(32,643) (13,427,954) (13,566,243)
7,937,354
3,361,976
3,442,547
(8,218,523) (1,883,824)
(67)
443,423
196,670
121,118
(4,000)
(6,900)
(104,358)
(4,426)
13,014
94,627
35,529
3,787
60,601
-

(259,791)

(6,990)
(124,463)

540,374

(120,490)

(337,921)
-

(523,710)
-

-

339,097

13, 14

(4,868,734)

(4,947,488)

-

-

35

3,649,402
26,806,028

133,429
12,400,396

(864,293)
(3,528,256)

(1,687,619)
(5,435,986)

ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
และกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

14

บริษทั เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด

(หน่ วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ต่ อ)
การเปลี่ยนแปลงในสิ นทรั พย์ และหนีส้ ิ นดําเนินงาน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์ชีวภาพส่ วนที่หมุนเวียนและไม่หมุนเวียน
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบี้ย
รับเงินปั นผล
เงินให้กูย้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินให้กูย้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่ควบคุมร่ วมกัน
และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันลดลง
เงินให้กูย้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั อื่นเพิ่มขึ้น
เงินลงทุนชัว่ คราวเพิม่ ขึ้น
ซื้ อเงินลงทุน
ซื้ อสิ นทรัพย์สุทธิ
ขายเงินลงทุน
เงินสดจ่ายสุ ทธิ จากการซื้ อบริ ษทั ย่อย

5

เงินสดรับสุ ทธิ จากการจําหน่ายบริ ษทั ย่อย
เงินให้กูย้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั ย่อยลดลง (เพิ่มขึ้น)
ซื้ อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ซื้ ออสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่

สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

2557

2556

2556

(452,229)
(959,960)
(2,625,957)
(2,410,878)
(1,159,492)
5,608,282
1,782,424
(183,324)
(3,219,730)
23,185,164

(567,521)
1,300,427
(1,626,905)
(294,080)
(519,845)
(339,194)
2,322,204
(183,103)
(3,040,786)
9,451,593

380,694
114,150
(106,002)
128,058
15,905
(308,712)
(1,280)
(64,995)
(56,045)
(3,426,483)

568,320
879,124
(12,146)
92,214
(386)
(183,542)
(164,683)
(21,118)
(64,456)
(4,342,659)

596,931
3,406,666
-

516,010
3,291,771
-

2,466,148
10,650,971
(1,931,700)

2,713,206
13,492,220
4,288,684

63,122
141,299
(135,662)
(2,629,610) (2,986,631)
(13,484,362) (14,028,670)
(314,207)
-

(1,654)
-

(2,503,610)
-

6,173,439

12,880,436

21,007,963

493,147

(3,129,823)

(729,485)

-

-

1,633,945

-

-

-

-

-

1,265,352

(4,744,800)

(25,550,473) (22,513,225)

(2,152,133)

(3,190,334)

-

-

(62,871)

15

2557

(26,980)

บริษทั เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด

(หน่ วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

หมายเหตุ

สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่

สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

2557

2556

2557

2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (ต่ อ)
ขายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

11,024

-

11,000

-

ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

73,854

317,830

28,865

30,613

653

-

-

-

(230,762)

(158,748)

(6,142)

(9,427)

(113,647)

(397,268)

-

-

-

-

-

24,000

(33,163,737) (24,221,707)

31,338,670

10,593,699

จําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
ซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
เงินสดจ่ายค่าสิ ทธิ การเช่า

19

เงินสดรับจากการเลิกกิจการของบริ ษทั ย่อย
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายดอกเบี้ย
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิม่ ขึ้น (ลดลง)
ตัว๋ แลกเงินลดลง
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบริ ษทั ย่อยลดลง
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน
และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบริ ษทั อื่นลดลง
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันลดลง
จ่ายชําระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
และบริ ษทั อื่น
จ่ายชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
และบริ ษทั อื่น
เงินสดรับจากการออกหุน้ กู้
จ่ายชําระคืนหุน้ กู้
จ่ายชําระต้นทุนธุรกรรมทางการเงิน
เงินสดรับจากการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุน
เงินสดรับจากการใช้สิทธิ ซ้ื อหุน้
จ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั สุ ทธิ จากส่ วนที่เป็ นของ
หุน้ ทุนซื้ อคืนที่ถือโดยบริ ษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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(8,392,562)
3,009,084
(1,599,221)
-

(7,119,342)
10,934,337
(1,751,370)
-

(3,305,031)
(1,599,221)
-

(3,042,759)
(4,550,762)
(1,751,370)
(400,000)

171,083
(141,065)
(22,935)
(10,244)

(2,511)
(271,325)
(40,558)
(7,355)

-

-

11,258,284

17,157,417

-

-

(4,719,944)
9,318,807
(6,200,000)
(487,857)

(5,210,717)
16,000,000
(5,200,000)
(440,243)

(500,000)
(6,200,000)
(13,132)

(1,400,000)
16,000,000
(5,200,000)
(13,599)

75,810
433,329

50,154
541,278

-

-

(4,104,276)

(5,525,948)

(4,249,797)

(5,792,063)

บริษทั เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด
งบการเงินรวม

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน (ต่ อ)
จ่ายเงินปั นผลให้ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
เงินสดรับจากการจําหน่ายส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อย
บางส่ วน
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

5

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิ่มขึน้
(ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของ
เงินตราต่างประเทศคงเหลือสิ้ นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิ้นปี

(หน่ วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่

สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

2557

2556

2557

2556

(2,312,845)

(1,321,772)

-

-

27,257,795
23,533,243

17,792,045

(15,867,181)

(6,150,553)

13,554,670
17,180,252

3,021,931
12,250,346

12,045,006
1,386,372

100,487
1,285,885

1,188,643
31,923,565

1,907,975
17,180,252

259,790
13,691,168

1,386,372

33,551,551
(1,627,986)
31,923,565

19,457,298
(2,277,046)
17,180,252

13,696,266
(5,098)
13,691,168

1,395,703
(9,331)
1,386,372

ข้ อมูลงบกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิ่มเติม
1. เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
ประกอบด้วย
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินเบิกเกินบัญชี
สุ ทธิ

7
23

2. รายการที่มิใช่ เงินสด
กลุ่มบริ ษทั มีรายการที่มิใช่เงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ดังนี้
2.1 การซื้ อเงินลงทุนในหุน้ สามัญของบริ ษทั BHJ Kalino Food AB เป็ นจํานวนเงิน 4.8 ล้านโครนสวีเดน หรื อเทียบเท่า
24.2 ล้านบาท ซึ่ ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มบริ ษทั มียอดค้างจ่ายเป็ นจํานวนเงิน 19.2 ล้านบาท
2.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีเงินปั นผลค้างรับเป็ นจํานวนเงิน 95 ล้านบาทและ 3,902 ล้านบาท
(2556: 46 ล้ านบาทและ 1,125 ล้ านบาท ตามลําดับ)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
หมายเหตุ

สารบัญ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ข้อมูลทัว่ ไป
เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
นโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ
การรวมธุรกิจโดยการซื้อหุน้ และการจําหน่ายส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อยบางส่ วน
รายการกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์ชีวภาพ
เงินลงทุนเผือ่ ขาย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
อสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าความนิยม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีขอ้ จํากัดในการเบิกใช้
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ ทธิการเช่าจ่ายล่วงหน้า
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ทุนเรื อนหุน้
หุน้ ทุนซื้อคืน
ส่ วนเกินทุนและสํารอง
ส่ วนงานดําเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
หมายเหตุ

สารบัญ

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนผูบ้ ริ หารและพนักงาน
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
สิ ทธิประโยชน์จากการส่ งเสริ มการลงทุน
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
เงินปันผล
เครื่ องมือทางการเงิน
ภาระผูกพันกับบุคคลหรื อกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
การคํ้าประกัน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยงั ไม่ได้ใช้
การจัดประเภทรายการใหม่
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
กรรมการบริ หารได้อนุมตั ิให้ออกงบการเงินนี้เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558
1

ข้ อมูลทัว่ ไป
บริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) “บริ ษทั ” เป็ นนิ ติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทยเมื่อวันที่ 17
มกราคม 2521 และมีที่อยู่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 313 อาคาร ซี .พี. ทาวเวอร์ ถนนสี ลม แขวงสี ลม เขตบางรัก
กรุ งเทพมหานคร 10500 ประเทศไทย
บริ ษทั จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2530
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (รวมกันเรี ยกว่า “กลุ่มบริ ษทั ”) ดําเนิ นธุ รกิจหลักด้านการเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร
ครบวงจร โดยมีที่ต้ งั ของธุรกิจครอบคลุมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งแบ่งเป็ น 2 ส่ วนงานหลักดังนี้
1)
2)

ส่ วนงานธุรกิจสัตว์บก ครอบคลุมสิ นค้าประเภทไก่ เป็ ด และสุ กร
ส่ วนงานธุรกิจสัตว์น้ าํ ครอบคลุมสิ นค้าประเภทกุง้ และปลา

การดําเนิ นธุ รกิจของกลุ่มบริ ษทั ทั้ง 2 ส่ วนงานหลักดังกล่าวมีลกั ษณะครบวงจร เริ่ มตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบเพื่อใช้
ในการผลิตอาหารสัตว์ การดําเนิ นธุ รกิจผลิตอาหารสัตว์ การเพาะพันธุ์สัตว์ การเลี้ยงสัตว์เพื่อการค้า การแปรรู ป
เนื้อสัตว์ การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็ จรู ปพร้อมรับประทาน จนกระทัง่ ถึงการจัดจําหน่ายสิ นค้าไปสู่ กลุ่มผูบ้ ริ โภค
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่มบริ ษทั จําแนกได้เป็ น 3 ประเภทหลักดังนี้
1)
2)
3)

อาหารสัตว์
ผลิตภัณฑ์จากฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เช่น พันธุ์สตั ว์ สัตว์มีชีวิต เนื้อสัตว์ เป็ นต้น
อาหารแปรรู ปและอาหารสําเร็ จรู ป
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
รายละเอียดของบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดงั นี้

ชื่อกิจการ
บริษทั ทีม่ ีกจิ การในประเทศไทยและทีด่ าํ เนินธุรกิจ
ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับกิจการในประเทศไทย
ธุรกิจสัตว์ บก
บริษทั ย่ อยทางตรง
1) บริ ษทั กรุ งเทพโปรดิ๊วส จํากัด (มหาชน)
2) บริ ษทั เชสเตอร์ฟดู้ จํากัด
3) บริ ษทั ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
4) บริ ษทั ซี.พี. เมอร์แชนไดซิ่ง จํากัด
บริษทั ย่ อยทางอ้ อม
1) บริ ษทั ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จํากัด
2) บริ ษทั ซีพีเอฟ พรี เมียมฟู้ ดส์ จํากัด (1)
3) CPF Denmark A/S

4) CPF Europe S.A.
(4.1 เป็ นบริ ษทั ย่อยของ CPF Europe S.A.)
4.1) Tops Foods NV
5) CPF Food Trading Co., Ltd.

6) CPF Tokyo Co., Ltd.

7) CP Foods (UK) Limited
(ตั้งแต่ 7.1 ถึง 7.60 เป็ นบริ ษทั ย่อย
ของ CP Foods (UK) Limited)
7.1) Fusion Abbey Park Limited

7.2) Fusion Alfrick Limited

ลักษณะธุรกิจ

ประเทศที่
กิจการจัดตั้ง

ซื้ อและขายวัตถุดิบอาหารสัตว์
กิจการร้านอาหาร
เกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร
กิจการลงทุนและการค้าระหว่างประเทศ

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

99.44
99.99
99.98
99.99

99.44
99.99
99.98
99.99

ค้าส่ งและค้าปลีกผลิตภัณฑ์อาหาร
ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารแปรรู ปจาก
เนื้อสัตว์
ผูน้ าํ เข้าและจัดจําหน่ายสิ นค้าประเภท
อาหารแปรรู ปจากเนื้อสัตว์และอาหาร
สําเร็ จรู ป
ผูน้ าํ เข้าและจัดจําหน่ายสิ นค้าประเภท
อาหารแปรรู ปจากเนื้อสัตว์และอาหาร
สําเร็ จรู ป
ผลิตและจําหน่ายอาหารพร้อมรับประทาน
ผูน้ าํ เข้าและจัดจําหน่ายสิ นค้าประเภท
อาหารแปรรู ปจากเนื้อสัตว์และอาหาร
สําเร็ จรู ป
ผูน้ าํ เข้าและจัดจําหน่ายสิ นค้าประเภท
อาหารแปรรู ปจากเนื้อสัตว์และอาหาร
สําเร็ จรู ป
ผูน้ าํ เข้าและจัดจําหน่ายสิ นค้าประเภท
อาหารแปรรู ปจากเนื้อสัตว์และอาหาร
สําเร็ จรู ป
ผูน้ าํ เข้าและจัดจําหน่ายสิ นค้าประเภท
อาหารแปรรู ปจากเนื้อสัตว์และอาหาร
สําเร็ จรู ป
ผูน้ าํ เข้าและจัดจําหน่ายสิ นค้าประเภท
อาหารแปรรู ปจากเนื้อสัตว์และอาหาร
สําเร็ จรู ป

ไทย
ไทย

99.97
99.99

99.97
99.99

เดนมาร์ก

52.00

52.00

เบลเยีย่ ม

99.99

99.99

เบลเยีย่ ม
จีน

80.02
100.00

100.00

ญี่ปุ่น

99.99

99.99

อังกฤษ

52.00

52.00

อังกฤษ

52.00

52.00

อังกฤษ

52.00

52.00
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บริษทั ถือหุ้นร้ อยละ
2557
2556

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ชื่อกิจการ
7.3) Fusion Bracewell Limited

7.4) Fusion Bransford Limited

7.5) Fusion Broadway Limited

7.6) Fusion Brothwood Limited

7.7) Fusion Calis Limited

7.8) Fusion Carnoustie Limited

7.9) Fusion Charlton Limited

7.10) Fusion Crowle Limited

7.11) Fusion Dalaman Limited

7.12) Fusion Defford Limited

7.13) Fusion Dormington Limited

7.14) Fusion Driscoll Limited

ลักษณะธุรกิจ
ผูน้ าํ เข้าและจัดจําหน่ายสิ นค้าประเภท
อาหารแปรรู ปจากเนื้อสัตว์และอาหาร
สําเร็ จรู ป
ผูน้ าํ เข้าและจัดจําหน่ายสิ นค้าประเภท
อาหารแปรรู ปจากเนื้อสัตว์และอาหาร
สําเร็ จรู ป
ผูน้ าํ เข้าและจัดจําหน่ายสิ นค้าประเภท
อาหารแปรรู ปจากเนื้อสัตว์และอาหาร
สําเร็ จรู ป
ผูน้ าํ เข้าและจัดจําหน่ายสิ นค้าประเภท
อาหารแปรรู ปจากเนื้อสัตว์และอาหาร
สําเร็ จรู ป
ผูน้ าํ เข้าและจัดจําหน่ายสิ นค้าประเภท
อาหารแปรรู ปจากเนื้อสัตว์และอาหาร
สําเร็ จรู ป
ผูน้ าํ เข้าและจัดจําหน่ายสิ นค้าประเภท
อาหารแปรรู ปจากเนื้อสัตว์และอาหาร
สําเร็ จรู ป
ผูน้ าํ เข้าและจัดจําหน่ายสิ นค้าประเภท
อาหารแปรรู ปจากเนื้อสัตว์และอาหาร
สําเร็ จรู ป
ผูน้ าํ เข้าและจัดจําหน่ายสิ นค้าประเภท
อาหารแปรรู ปจากเนื้อสัตว์และอาหาร
สําเร็ จรู ป
ผูน้ าํ เข้าและจัดจําหน่ายสิ นค้าประเภท
อาหารแปรรู ปจากเนื้อสัตว์และอาหาร
สําเร็ จรู ป
ผูน้ าํ เข้าและจัดจําหน่ายสิ นค้าประเภท
อาหารแปรรู ปจากเนื้อสัตว์และอาหาร
สําเร็ จรู ป
ผูน้ าํ เข้าและจัดจําหน่ายสิ นค้าประเภท
อาหารแปรรู ปจากเนื้อสัตว์และอาหาร
สําเร็ จรู ป
ผูน้ าํ เข้าและจัดจําหน่ายสิ นค้าประเภท
อาหารแปรรู ปจากเนื้อสัตว์และอาหาร
สําเร็ จรู ป
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ประเทศที่
กิจการจัดตั้ง
อังกฤษ

บริษทั ถือหุ้นร้ อยละ
2557
2556
52.00
52.00

อังกฤษ

52.00

52.00

อังกฤษ

52.00

52.00

อังกฤษ

52.00

52.00

อังกฤษ

52.00

52.00

อังกฤษ

52.00

52.00

อังกฤษ

52.00

52.00

อังกฤษ

52.00

52.00

อังกฤษ

52.00

52.00

อังกฤษ

52.00

52.00

อังกฤษ

52.00

52.00

อังกฤษ

52.00

52.00

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ชื่อกิจการ
7.15) Fusion Dumbleton Limited

7.16) Fusion Eastoe Limited

7.17) Fusion Elmbridge Limited

7.18) Fusion Everton Limited

7.19) Fusion Exning Limited

7.20) Fusion Fethiye Limited

7.21) Fusion Gatley Limited

7.22) Fusion Gocek Limited

7.23) Fusion Gray Limited

7.24) Fusion Harper Limited

7.25) Fusion Hartford Limited

7.26) Fusion Hawstead Limited

ลักษณะธุรกิจ
ผูน้ าํ เข้าและจัดจําหน่ายสิ นค้าประเภท
อาหารแปรรู ปจากเนื้อสัตว์และอาหาร
สําเร็ จรู ป
ผูน้ าํ เข้าและจัดจําหน่ายสิ นค้าประเภท
อาหารแปรรู ปจากเนื้อสัตว์และอาหาร
สําเร็ จรู ป
ผูน้ าํ เข้าและจัดจําหน่ายสิ นค้าประเภท
อาหารแปรรู ปจากเนื้อสัตว์และอาหาร
สําเร็ จรู ป
ผูน้ าํ เข้าและจัดจําหน่ายสิ นค้าประเภท
อาหารแปรรู ปจากเนื้อสัตว์และอาหาร
สําเร็ จรู ป
ผูน้ าํ เข้าและจัดจําหน่ายสิ นค้าประเภท
อาหารแปรรู ปจากเนื้อสัตว์และอาหาร
สําเร็ จรู ป
ผูน้ าํ เข้าและจัดจําหน่ายสิ นค้าประเภท
อาหารแปรรู ปจากเนื้อสัตว์และอาหาร
สําเร็ จรู ป
ผูน้ าํ เข้าและจัดจําหน่ายสิ นค้าประเภท
อาหารแปรรู ปจากเนื้อสัตว์และอาหาร
สําเร็ จรู ป
ผูน้ าํ เข้าและจัดจําหน่ายสิ นค้าประเภท
อาหารแปรรู ปจากเนื้อสัตว์และอาหาร
สําเร็ จรู ป
ผูน้ าํ เข้าและจัดจําหน่ายสิ นค้าประเภท
อาหารแปรรู ปจากเนื้อสัตว์และอาหาร
สําเร็ จรู ป
ผูน้ าํ เข้าและจัดจําหน่ายสิ นค้าประเภท
อาหารแปรรู ปจากเนื้อสัตว์และอาหาร
สําเร็ จรู ป
ผูน้ าํ เข้าและจัดจําหน่ายสิ นค้าประเภท
อาหารแปรรู ปจากเนื้อสัตว์และอาหาร
สําเร็ จรู ป
ผูน้ าํ เข้าและจัดจําหน่ายสิ นค้าประเภท
อาหารแปรรู ปจากเนื้อสัตว์และอาหาร
สําเร็ จรู ป
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ประเทศที่
กิจการจัดตั้ง
อังกฤษ

บริษทั ถือหุ้นร้ อยละ
2557
2556
52.00
52.00

อังกฤษ

52.00

52.00

อังกฤษ

52.00

52.00

อังกฤษ

52.00

52.00

อังกฤษ

52.00

52.00

อังกฤษ

52.00

52.00

อังกฤษ

52.00

52.00

อังกฤษ

52.00

52.00

อังกฤษ

52.00

52.00

อังกฤษ

52.00

52.00

อังกฤษ

52.00

52.00

อังกฤษ

52.00

52.00

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ชื่อกิจการ
7.27) Fusion Head Street Limited

7.28) Fusion Heath Limited

7.29) Fusion Irvine Limited

7.30) Fusion Kaitaia Limited

7.31) Fusion Kroma Limited

7.32) Fusion Krone Limited

7.33) Fusion Lineker Limited

7.34) Fusion Littleworth Limited

7.35) Fusion Madeley Limited

7.36) Fusion Mcmahon Limited

7.37) Fusion Mountfield Limited

7.38) Fusion Moyes Limited

ลักษณะธุรกิจ
ผูน้ าํ เข้าและจัดจําหน่ายสิ นค้าประเภท
อาหารแปรรู ปจากเนื้อสัตว์และอาหาร
สําเร็ จรู ป
ผูน้ าํ เข้าและจัดจําหน่ายสิ นค้าประเภท
อาหารแปรรู ปจากเนื้อสัตว์และอาหาร
สําเร็ จรู ป
ผูน้ าํ เข้าและจัดจําหน่ายสิ นค้าประเภท
อาหารแปรรู ปจากเนื้อสัตว์และอาหาร
สําเร็ จรู ป
ผูน้ าํ เข้าและจัดจําหน่ายสิ นค้าประเภท
อาหารแปรรู ปจากเนื้อสัตว์และอาหาร
สําเร็ จรู ป
ผูน้ าํ เข้าและจัดจําหน่ายสิ นค้าประเภท
อาหารแปรรู ปจากเนื้อสัตว์และอาหาร
สําเร็ จรู ป
ผูน้ าํ เข้าและจัดจําหน่ายสิ นค้าประเภท
อาหารแปรรู ปจากเนื้อสัตว์และอาหาร
สําเร็ จรู ป
ผูน้ าํ เข้าและจัดจําหน่ายสิ นค้าประเภท
อาหารแปรรู ปจากเนื้อสัตว์และอาหาร
สําเร็ จรู ป
ผูน้ าํ เข้าและจัดจําหน่ายสิ นค้าประเภท
อาหารแปรรู ปจากเนื้อสัตว์และอาหาร
สําเร็ จรู ป
ผูน้ าํ เข้าและจัดจําหน่ายสิ นค้าประเภท
อาหารแปรรู ปจากเนื้อสัตว์และอาหาร
สําเร็ จรู ป
ผูน้ าํ เข้าและจัดจําหน่ายสิ นค้าประเภท
อาหารแปรรู ปจากเนื้อสัตว์และอาหาร
สําเร็ จรู ป
ผูน้ าํ เข้าและจัดจําหน่ายสิ นค้าประเภท
อาหารแปรรู ปจากเนื้อสัตว์และอาหาร
สําเร็ จรู ป
ผูน้ าํ เข้าและจัดจําหน่ายสิ นค้าประเภท
อาหารแปรรู ปจากเนื้อสัตว์และอาหาร
สําเร็ จรู ป
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ประเทศที่
กิจการจัดตั้ง
อังกฤษ

บริษทั ถือหุ้นร้ อยละ
2557
2556
52.00
52.00

อังกฤษ

52.00

52.00

อังกฤษ

52.00

52.00

อังกฤษ

52.00

52.00

อังกฤษ

52.00

52.00

อังกฤษ

52.00

52.00

อังกฤษ

52.00

52.00

อังกฤษ

52.00

52.00

อังกฤษ

52.00

52.00

อังกฤษ

52.00

52.00

อังกฤษ

52.00

52.00

อังกฤษ

52.00

52.00

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ชื่อกิจการ
7.39) Fusion Newlands Limited

7.40) Fusion Niamh Limited

7.41) Fusion Pershore Limited

7.42) Fusion Priest Lane Limited

7.43) Fusion Ratcliffe Limited

7.44) Fusion Reid Limited

7.45) Fusion Richardson Limited

7.46) Fusion Samui Limited

7.47) Fusion Sharp Limited

7.48) Fusion Sheedy Limited

7.49) Fusion Soham Limited

7.50) Fusion Southall Limited

ลักษณะธุรกิจ
ผูน้ าํ เข้าและจัดจําหน่ายสิ นค้าประเภท
อาหารแปรรู ปจากเนื้อสัตว์และอาหาร
สําเร็ จรู ป
ผูน้ าํ เข้าและจัดจําหน่ายสิ นค้าประเภท
อาหารแปรรู ปจากเนื้อสัตว์และอาหาร
สําเร็ จรู ป
ผูน้ าํ เข้าและจัดจําหน่ายสิ นค้าประเภท
อาหารแปรรู ปจากเนื้อสัตว์และอาหาร
สําเร็ จรู ป
ผูน้ าํ เข้าและจัดจําหน่ายสิ นค้าประเภท
อาหารแปรรู ปจากเนื้อสัตว์และอาหาร
สําเร็ จรู ป
ผูน้ าํ เข้าและจัดจําหน่ายสิ นค้าประเภท
อาหารแปรรู ปจากเนื้อสัตว์และอาหาร
สําเร็จรู ป
ผูน้ าํ เข้าและจัดจําหน่ายสิ นค้าประเภท
อาหารแปรรู ปจากเนื้อสัตว์และอาหาร
สําเร็ จรู ป
ผูน้ าํ เข้าและจัดจําหน่ายสิ นค้าประเภท
อาหารแปรรู ปจากเนื้อสัตว์และอาหาร
สําเร็ จรู ป
ผูน้ าํ เข้าและจัดจําหน่ายสิ นค้าประเภท
อาหารแปรรู ปจากเนื้อสัตว์และอาหาร
สําเร็ จรู ป
ผูน้ าํ เข้าและจัดจําหน่ายสิ นค้าประเภท
อาหารแปรรู ปจากเนื้อสัตว์และอาหาร
สําเร็ จรู ป
ผูน้ าํ เข้าและจัดจําหน่ายสิ นค้าประเภท
อาหารแปรรู ปจากเนื้อสัตว์และอาหาร
สําเร็ จรู ป
ผูน้ าํ เข้าและจัดจําหน่ายสิ นค้าประเภท
อาหารแปรรู ปจากเนื้อสัตว์และอาหาร
สําเร็ จรู ป
ผูน้ าํ เข้าและจัดจําหน่ายสิ นค้าประเภท
อาหารแปรรู ปจากเนื้อสัตว์และอาหาร
สําเร็ จรู ป
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ประเทศที่
กิจการจัดตั้ง
อังกฤษ

บริษทั ถือหุ้นร้ อยละ
2557
2556
52.00
52.00

อังกฤษ

52.00

52.00

อังกฤษ

52.00

52.00

อังกฤษ

52.00

52.00

อังกฤษ

52.00

52.00

อังกฤษ

52.00

52.00

อังกฤษ

52.00

52.00

อังกฤษ

52.00

52.00

อังกฤษ

52.00

52.00

อังกฤษ

52.00

52.00

อังกฤษ

52.00

52.00

อังกฤษ

52.00

52.00

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ชื่อกิจการ
7.51) Fusion Stevens Limited

7.52) Fusion Thetford Limited

7.53) Fusion Turgay Limited

7.54) Fusion Uzumlu Limited

7.55) Fusion Van Den Hauwe Limited

7.56) Fusion Wadborough Limited

7.57) Fusion Wellington Limited

7.58) Fusion Whistler Limited

7.59) Fusion Wright Limited

7.60) Fusion Yamac Limited

ธุรกิจสัตว์ นํ้า
บริษทั ย่ อยทางตรง
1) บริ ษทั ซีฟดส์
ู้ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จํากัด (1)
บริษทั ย่ อยทางอ้ อม
1) C.P. Food Products, Inc.

ลักษณะธุรกิจ
ผูน้ าํ เข้าและจัดจําหน่ายสิ นค้าประเภท
อาหารแปรรู ปจากเนื้อสัตว์และอาหาร
สําเร็ จรู ป
ผูน้ าํ เข้าและจัดจําหน่ายสิ นค้าประเภท
อาหารแปรรู ปจากเนื้อสัตว์และอาหาร
สําเร็ จรู ป
ผูน้ าํ เข้าและจัดจําหน่ายสิ นค้าประเภท
อาหารแปรรู ปจากเนื้อสัตว์และอาหาร
สําเร็ จรู ป
ผูน้ าํ เข้าและจัดจําหน่ายสิ นค้าประเภท
อาหารแปรรู ปจากเนื้อสัตว์และอาหาร
สําเร็ จรู ป
ผูน้ าํ เข้าและจัดจําหน่ายสิ นค้าประเภท
อาหารแปรรู ปจากเนื้อสัตว์และอาหาร
สําเร็ จรู ป
ผูน้ าํ เข้าและจัดจําหน่ายสิ นค้าประเภท
อาหารแปรรู ปจากเนื้อสัตว์และอาหาร
สําเร็ จรู ป
ผูน้ าํ เข้าและจัดจําหน่ายสิ นค้าประเภท
อาหารแปรรู ปจากเนื้อสัตว์และอาหาร
สําเร็ จรู ป
ผูน้ าํ เข้าและจัดจําหน่ายสิ นค้าประเภท
อาหารแปรรู ปจากเนื้อสัตว์และอาหาร
สําเร็ จรู ป
ผูน้ าํ เข้าและจัดจําหน่ายสิ นค้าประเภท
อาหารแปรรู ปจากเนื้อสัตว์และอาหาร
สําเร็ จรู ป
ผูน้ าํ เข้าและจัดจําหน่ายสิ นค้าประเภท
อาหารแปรรู ปจากเนื้อสัตว์และอาหาร
สําเร็ จรู ป

แปรรู ปกุง้
ผูน้ าํ เข้าและผูจ้ ดั จําหน่ายสิ นค้าอาหารทะเล
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ประเทศที่
กิจการจัดตั้ง
อังกฤษ

บริษทั ถือหุ้นร้ อยละ
2557
2556
52.00
52.00

อังกฤษ

52.00

52.00

อังกฤษ

52.00

52.00

อังกฤษ

52.00

52.00

อังกฤษ

52.00

52.00

อังกฤษ

52.00

52.00

อังกฤษ

52.00

52.00

อังกฤษ

52.00

52.00

อังกฤษ

52.00

52.00

อังกฤษ

52.00

52.00

ไทย

99.99

99.99

สหรัฐอเมริ กา

100.00

100.00

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ชื่อกิจการ
ธุรกิจอื่น
บริษทั ย่ อยทางตรง
1) บริ ษทั ซีพีเอฟ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จํากัด
2) บริ ษทั ซีพีเอฟ ไอทีเซ็นเตอร์ จํากัด
3) บริ ษทั ไอพี (ประเทศไทย) จํากัด (4)
บริษทั ทีม่ ีกจิ การในต่ างประเทศ
บริษทั ย่ อยทางตรง
1) Charoen Pokphand Foods Kenya Co., Ltd.
2) CPF Investment Limited
(ตั้งแต่ 2.1 ถึง 2.6 เป็ นบริ ษทั ย่อย
ของ CPF Investments Limited)
2.1) Bright Excel Investments Limited

ลักษณะธุรกิจ

ให้บริ การด้านการฝึ กอบรม
ให้บริ การด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
กิจการลงทุน

99.99
99.99
-

99.99
99.99
99.99

ผลิตอาหารสัตว์และเลี้ยงสัตว์
กิจการลงทุน

เคนยา
บริ ติส เวอร์จิน
ไอส์แลนด์

99.99
100.00

99.99
100.00

กิจการลงทุน

บริ ติส เวอร์จิน
ไอส์แลนด์
เบอร์มิวดา

100.00

100.00

100.00

100.00

กิจการลงทุน

บริ ติส เวอร์จิน
ไอส์แลนด์

100.00

100.00

กิจการลงทุน
กิจการลงทุน

ไต้หวัน
บริ ติส เวอร์จิน
ไอส์แลนด์
บริ ติส เวอร์จิน
ไอส์แลนด์

100.00
100.00

100.00
100.00

100.00

100.00

ไต้หวัน
บริ ติส เวอร์จิน
ไอส์แลนด์
จีน

100.00
100.00

100.00
100.00

100.00

100.00

จีน
จีน

100.00
100.00

100.00
100.00

บริ ติส เวอร์จิน
ไอส์แลนด์
บริ ติส เวอร์จิน
ไอส์แลนด์

100.00

100.00

100.00

-

กิจการลงทุน

2.5) Forward Pass Limited
(2.5.1 เป็ นบริ ษทั ย่อยของ Forward
Pass Limited)
2.5.1) Ta Chung Investment Co., Ltd.
2.6) New Splendid Holdings Limited

กิจการลงทุน

กิจการลงทุน
กิจการลงทุน

6) C.P. Foods Holdings Limited

ผลิตและจําหน่ายอาหารสัตว์
ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าํ และเพาะพันธุ์
สัตว์น้ าํ
เพาะฟั กลูกกุง้
ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าํ และเพาะพันธุ์
สัตว์น้ าํ
กิจการลงทุน

7) C.P. Foods International Limited

กิจการลงทุน

4) C.P. Aquaculture (Dongfang) Co., Ltd.
5) C.P. Aquaculture (Hainan) Co., Ltd.

บริษทั ถือหุ้นร้ อยละ
2557
2556

ไทย
ไทย
ไทย

2.2) Charoen Pokphand (Taiwan) Investment
Limited
2.3) Coinaton Investments Limited
(2.3.1 เป็ นบริ ษทั ย่อยของ Coinaton
Investments Limited)
2.3.1) Chun Ta Investment Co., Ltd.
2.4) CPVN Limited

3) C.P. Aquaculture (Beihai) Co., Ltd.

ประเทศที่
กิจการจัดตั้ง
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ชื่อกิจการ
บริษทั ย่ อยทางตรงและทางอ้ อม
1) Charoen Pokphand Foods Philippines
Corporation
(1.1 เป็ นบริ ษทั ย่อยของ Charoen Pokphand
Foods Philippines Corporation)
1.1) A.P.P. Enterprise, Inc. (2)
2) Charoen Pokphand Foods (Overseas) LLC.
(ตั้งแต่ 2.1 ถึง 2.3 เป็ นบริ ษทั ย่อยของ
Charoen Pokphand Foods
(Overseas) LLC.)
2.1) CPF Agro LLC.
2.2) CPF Foods LLC.
2.3) CPF Trading LLC.
3) C.P. Standart Gida Sanayi ve Ticaret A.S.
4) C.P. Pokphand Co., Ltd.
(ตั้งแต่ 4.1 ถึง 4.95 เป็ นบริ ษทั ย่อยของ
C.P. Pokphand Co., Ltd.)
4.1) C.P. Aquaculture (Yangjiang) Co., Ltd.
4.2) C.P. Enterprises Limited
4.3) C.P. Food Enterprises (Ningbo)
Co., Ltd.
4.4) C.P. Food (Nantong) Co., Ltd.

4.5)
4.6)
4.7)
4.8)

C.P. Food (Xiangyang) Co., Ltd.
C.P. Food (Zhanjiang) Co., Ltd.
C.P. Standard Resources Limited
C.P. Vietnam Corporation

4.9) C.T. Progressive (H.K.) Limited
4.10) Changsha Chia Tai Co., Ltd.
4.11) Charoen Pokphand (China) Investment
Limited
4.12) Chengdu Chia Tai Co., Ltd. (2)
4.13) Chia Tai (China) Investment Co., Ltd.

ลักษณะธุรกิจ

ประเทศที่
กิจการจัดตั้ง

บริษทั ถือหุ้นร้ อยละ
2557
2556

ผลิตและจําหน่ายอาหารสัตว์
เลี้ยงสัตว์และเพาะฟั กลูกกุง้

ฟิ ลิปปิ นส์

99.99

99.99

ให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์
ผลิตอาหารสัตว์และเลี้ยงสัตว์

ฟิ ลิปปิ นส์
รัสเซี ย

39.60
99.99

39.60
99.99

รัสเซี ย
รัสเซี ย
รัสเซี ย

99.99
99.99
60.00

99.99
-

ตุรกี
เบอร์มิวดา

99.99
50.43

99.99
75.01

จีน
ฮ่องกง
จีน

50.43
50.43
50.43

75.01
75.01
-

จีน

50.43

-

จีน
จีน
ฮ่องกง
เวียดนาม

50.43
50.43
50.43
64.89

75.01
82.30

เบอร์มิวดา
จีน
บริ ติส เวอร์จิน
ไอส์แลนด์
จีน
จีน

50.43
50.43
50.43

75.01
75.01
75.01

35.30
50.43

52.51
75.01

เลี้ยงสัตว์
เลี้ยงสัตว์
ผูน้ าํ เข้าและจัดจําหน่ายสิ นค้าประเภท
เนื้อสัตว์
เกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร
กิจการลงทุน

ผลิตและจําหน่ายอาหารสัตว์
กิจการลงทุน
ผลิตและจําหน่ายอาหารแปรรู ป
อาหารสําเร็ จรู ปจากเนื้อสัตว์
และอาหารพร้อมรับประทาน
ผลิตและจําหน่ายอาหารแปรรู ป
อาหารสําเร็ จรู ปจากเนื้อสัตว์
และอาหารพร้อมรับประทาน
ผลิตและจําหน่ายอาหารแปรรู ป
ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร
กิจการลงทุน
ผลิตและจําหน่ายอาหารสัตว์ เลี้ยงสัตว์
และอาหารแปรรู ป
กิจการลงทุน
ผลิตและจําหน่ายอาหารสัตว์
กิจการลงทุน
ผลิตและจําหน่ายอาหารสัตว์
กิจการลงทุนและการค้า
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ชื่อกิจการ
4.14) Chia Tai Enterprises International
Limited (เดิมชื่อ Ek Chor China
Motorcycle Co., Ltd.)
4.15) Chia Tai Feed (Qianjiang) Co., Ltd.
4.16) Chia Tai Feed (Yushu) Co., Ltd.
4.17) Chia Tai Feed (Zhanjiang) Co., Ltd.
4.18) Chia Tai Food Enterprise (Qingdao)
Co., Ltd
4.19) Chia Tai Food Enterprise (Qinhuangdao)
Co., Ltd
4.20) Chia Tai Huazhong Biochemistry
Limited
4.21) Chia Tai Pucheng Biochemistry Limited
4.22) Chia Tai Yongji Enterprise Co., Ltd.
4.23) Chia Tai Yueyang Co., Ltd.
4.24) Chongqing Chia Tai Co., Ltd. (2)
4.25) Chongqing Shuangqiao Chia Tai
Co., Ltd. (2)
4.26) Chuzhou Chia Tai Co., Ltd.
4.27) CP China Investment Limited

ลักษณะธุรกิจ
กิจการลงทุน

ประเทศที่
กิจการจัดตั้ง
เบอร์มิวดา

ผลิตและจําหน่ายอาหารสัตว์
ผลิตและจําหน่ายอาหารสัตว์
ผลิตและจําหน่ายอาหารสัตว์
ผลิตและจําหน่ายอาหารแปรรู ป
อาหารสําเร็ จรู ปจากเนื้อสัตว์
และอาหารพร้อมรับประทาน
ผลิตและจําหน่ายอาหารแปรรู ป
อาหารสําเร็ จรู ปจากเนื้อสัตว์
และอาหารพร้อมรับประทาน
กิจการลงทุน

บริษทั ถือหุ้นร้ อยละ
2557
2556
50.43
75.01

จีน
จีน
จีน
จีน

50.43
50.43
50.43
50.43

75.01

จีน

50.43

75.01

ฮ่องกง

50.43

75.01

กิจการลงทุน
ผลิตและจําหน่ายอาหารสัตว์
ผลิตและจําหน่ายอาหารสัตว์
ผลิตและจําหน่ายอาหารสัตว์
ผลิตและจําหน่ายอาหารสัตว์

ฮ่องกง
จีน
จีน
จีน
จีน

50.43
50.43
50.43
30.26
35.30

75.01
75.01
75.01
45.01
52.51

ผลิตและจําหน่ายอาหารสัตว์
กิจการลงทุน

50.43
50.43

75.01
75.01

50.43
50.43
50.43

75.01
75.01
75.01

50.43
50.43

75.01
75.01
75.01

4.28) CP Food Investment Limited
4.29) Dali Chia Tai Co., Ltd.
4.30) ECI Machinery Co., Ltd.

กิจการลงทุน
ผลิตและจําหน่ายอาหารสัตว์
กิจการลงทุน

4.31) Ek Chor Investment Company Limited (5)
4.32) Fuzhou Da Fu Co., Ltd.
4.33) Gansu Chia Tai Agriculture Financing
Guarantee Co., Ltd.
4.34) Ganzhou Chia Tai Industrial Co., Ltd. (2)
4.35) Golden Industrial Investment Limited
4.36) Guang An Chia Tai Co., Ltd. (2)
4.37) Guangdong Tai Tong Investment
Co., Ltd. (1)
4.38) Guang Han Chia Tai Feed Tech
Co., Ltd. (2)

กิจการลงทุน
ผลิตและจําหน่ายอาหารสัตว์
ให้บริ การคํ้าประกันสิ นเชื่อ

จีน
เคย์แมน
ไอส์แลนด์
ฮ่องกง
จีน
บริ ติส เวอร์จิน
ไอส์แลนด์
ฮ่องกง
จีน
จีน

ผลิตและจําหน่ายอาหารสัตว์
กิจการลงทุน
ผลิตและจําหน่ายอาหารสัตว์
กิจการลงทุน

จีน
ฮ่องกง
จีน
จีน

40.34
50.43
30.26
50.43

60.01
75.01
45.01
75.01

ผลิตและจําหน่ายอาหารสัตว์

จีน

45.89

68.26
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ชื่อกิจการ
4.39) Guangxi Chia Tai Financing Guarantee
Co., Ltd.
4.40) Guilin Chia Tai Co., Ltd. (2)
4.41) Guiyang Chia Tai Co., Ltd.
4.42) Hangzhou Advance Feed Tech Co., Ltd.
4.43) Hannick Limited
4.44) Hebei Chia Tai Agriculture
Financing Guarantee Co., Ltd.
4.45) Hefei Chia Tai Co., Ltd.
4.46) Henan Chia Tai Agro-Industrial
Financing Guarantee Co., Ltd.
4.47) Huai Hua Chia Tai Co., Ltd.
4.48) Huludao Chia Tai Husbandry Co., Ltd.
4.49) Inner Mongolia Chia Tai Co., Ltd. (2)
4.50) Jiangsu Chia Tai Agro-Industrial
Financing Guarantee Co., Ltd.
4.51) Jiangsu Huai Yin Chia Tai Co., Ltd. (2)
4.52) Jilin Chia Tai Food Co., Ltd.

4.53) Jinan Chia Tai Co., Ltd. (2)
4.54) Jiujiang Chia Tai Feedstuff Co., Ltd. (2)
4.55) Kaifeng Chia Tai Co., Ltd.
4.56) Kunming Chia Tai Co., Ltd. (2)
4.57) Lanzhou Chia Tai Co., Ltd. (2)
4.58) Liuzhou Advance Feed Tech Co., Ltd.
4.59) Mianyang Chia Tai Co., Ltd. (2)
4.60) Modern State Investments Limited
4.61) Nanchang Chiatai Livestock Co., Ltd.
4.62) Nanning Chia Tai Animal Husbandry
Co., Ltd. (2)
4.63) Nantong Chia Tai Co., Ltd. (2)
4.64) Nantong Chia Tai Tech Feed
Co., Ltd. (2)
4.65) Nanyang Chia Tai Co., Ltd. (2)
4.66) Neijiang Chia Tai Co., Ltd. (2)

ลักษณะธุรกิจ
ให้บริ การคํ้าประกันสิ นเชื่อ
ผลิตและจําหน่ายอาหารสัตว์
ผลิตและจําหน่ายอาหารสัตว์
ผลิตและจําหน่ายอาหารสัตว์
กิจการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
ให้บริ การคํ้าประกันสิ นเชื่อ

ประเทศที่
กิจการจัดตั้ง
จีน

บริษทั ถือหุ้นร้ อยละ
2557
2556
50.43
75.01

จีน
จีน
จีน
ฮ่องกง
จีน

42.86
50.43
50.43
50.43
50.43

63.76
75.01
75.01
75.01
-

ผลิตและจําหน่ายอาหารสัตว์
ให้บริ การคํ้าประกันสิ นเชื่อ

จีน
จีน

50.43
50.43

75.01

ผลิตและจําหน่ายอาหารสัตว์
ผลิตและจําหน่ายอาหารสัตว์
ผลิตและจําหน่ายอาหารสัตว์
ให้บริ การคํ้าประกันสิ นเชื่อ

จีน
จีน
จีน
จีน

50.43
50.43
45.58
50.43

75.01
75.01
67.80
75.01

ผลิตและจําหน่ายอาหารสัตว์
ผลิตและจําหน่ายอาหารแปรรู ป
อาหารสําเร็ จรู ปจากเนื้อสัตว์
และอาหารพร้อมรับประทาน
ผลิตและจําหน่ายอาหารสัตว์
ผลิตและจําหน่ายอาหารสัตว์
ผลิตและจําหน่ายอาหารสัตว์
ผลิตและจําหน่ายอาหารสัตว์
ผลิตและจําหน่ายอาหารสัตว์
ผลิตและจําหน่ายอาหารสัตว์
ผลิตและจําหน่ายอาหารสัตว์
กิจการลงทุน

จีน
จีน

44.38
50.43

66.01
-

32.78
30.26
50.43
46.59
45.70
50.43
40.34
50.43

48.76
45.01
69.29
70.96
75.01
60.01
75.01

ผลิตและจําหน่ายอาหารสัตว์
ผลิตและจําหน่ายอาหารสัตว์

จีน
จีน
จีน
จีน
จีน
จีน
จีน
บริ ติส เวอร์จิน
ไอส์แลนด์
จีน
จีน

50.43
46.21

75.01
68.74

ผลิตและจําหน่ายอาหารสัตว์
ผลิตและจําหน่ายอาหารสัตว์

จีน
จีน

30.26
30.26

45.01
45.01

ผลิตและจําหน่ายอาหารสัตว์
ผลิตและจําหน่ายอาหารสัตว์

จีน
จีน

45.89
35.30

68.26
52.51
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ชื่อกิจการ
4.67) Ningbo Chia Tai Agriculture
Co., Ltd. (2)
4.68) Pingdingshan Chia Tai Co., Ltd. (2)
4.69) Pucheng Chia Tai Biochemistry
Limited (2)
4.70) Qingdao Chia Tai Agricultural
Development Co., Ltd.
4.71) Shaanxi Chia Tai Co., Ltd. (2)
4.72) Shanghai EK Chor Industrial Trading
Co., Ltd. (3)
4.73) Shanxi Chia Tai Co., Ltd. (2)
4.74) Shenyang Advance Feed Tech
Co., Ltd.
4.75) Shenyang Chia Tai Livestock Co., Ltd.
4.76) Shijiazhuang Chia Tai Co., Ltd.
4.77) Shuangliu Chia Tai Co., Ltd. (2)
4.78) Tai Zhou Chia Tai Feed Co., Ltd. (2)
4.79) Tianjin Chia Tai Agro-Industrial
Co., Ltd.
4.80) Tianjin Chia Tai Feed Tech Co., Ltd.
4.81) Urumqi Chia Tai Animal Husbandry
Co., Ltd. (2)
4.82) Weinan Chia Tai Co., Ltd.
4.83) Wuhan Chia Tai Co., Ltd.
4.84) Wuhan Chia Tai Aquaculture Co., Ltd.
4.85) Wuxuan Chia Tai Animal Husbandry
Co., Ltd. (2)
4.86) Xiamen Chia Tai Agriculture Co., Ltd. (2)
4.87) Xiangyang Chia Tai Co., Ltd.
4.88) Xuzhou Chia Tai Feed Co., Ltd. (2)
4.89) Yi Chang Chia Tai Co., Ltd.
4.90) Yinchuan Chia Tai Co., Ltd. (2)
4.91) Yongan Chia Tai Co., Ltd.
4.92) Zhoukou Chia Tai Co., Ltd.
4.93) Zhumadian Chia Tai Co., Ltd. (2)

ลักษณะธุรกิจ

ประเทศที่
กิจการจัดตั้ง

บริษทั ถือหุ้นร้ อยละ
2557
2556
35.30
52.51

ผลิตและจําหน่ายอาหารสัตว์

จีน

ผลิตและจําหน่ายอาหารสัตว์
ผลิตและจําหน่ายเคมีภณั ฑ์

จีน
จีน

35.30
35.17

52.51
52.13

ผลิตและจําหน่ายอาหารสัตว์

จีน

50.43

75.01

ผลิตและจําหน่ายอาหารสัตว์
จําหน่ายเครื่ องจักรและอะไหล่

จีน
จีน

48.41
50.43

72.00
75.01

ผลิตและจําหน่ายอาหารสัตว์
ผลิตและจําหน่ายอาหารสัตว์

จีน
จีน

30.21
50.43

44.93
75.01

ผลิตและจําหน่ายอาหารสัตว์
ผลิตและจําหน่ายอาหารสัตว์
ผลิตและจําหน่ายอาหารสัตว์
ผลิตและจําหน่ายอาหารสัตว์
ผลิตและจําหน่ายอาหารสัตว์

จีน
จีน
จีน
จีน
จีน

50.43
50.43
35.30
48.41
50.43

75.01
75.01
52.51
72.01
75.01

ผลิตและจําหน่ายอาหารสัตว์
ผลิตและจําหน่ายอาหารสัตว์

จีน
จีน

50.43
47.11

75.01
70.08

ผลิตและจําหน่ายอาหารสัตว์
ผลิตและจําหน่ายอาหารสัตว์
ผลิตและจําหน่ายอาหารสัตว์
ผลิตและจําหน่ายอาหารสัตว์

จีน
จีน
จีน
จีน

50.43
50.43
50.43
42.86

75.01
75.01
75.01
63.76

ผลิตและจําหน่ายอาหารสัตว์
ผลิตและจําหน่ายอาหารสัตว์
ผลิตและจําหน่ายอาหารสัตว์
ผลิตและจําหน่ายอาหารสัตว์
ผลิตและจําหน่ายอาหารสัตว์
ผลิตและจําหน่ายอาหารสัตว์
ผลิตและจําหน่ายอาหารสัตว์
ผลิตและจําหน่ายอาหารสัตว์

จีน
จีน
จีน
จีน
จีน
จีน
จีน
จีน

30.26
50.43
32.78
50.43
42.86
50.43
50.43
30.76

45.01
75.01
48.76
75.01
63.76
75.01
75.01
45.76
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ชื่อกิจการ
4.94) Zhumadian Huazhong Chia Tai
Co., Ltd. (2)
4.95) Zhumadian Huazhong Property
Co., Ltd. (2)
5) CPF Tanzania Limited
บริษทั ย่ อยทางอ้ อม
1) C.P. Laos Co., Ltd.
2) Charoen Pokphand Foods Canada Inc.
3) Charoen Pokphand Foods (Malaysia)
Sdn. Bhd.
(ตั้งแต่ 3.1 ถึง 3.3 เป็ นบริ ษทั ย่อยของ
Charoen Pokphand Foods (Malaysia)
Sdn. Bhd.)
3.1) Asia Aquaculture (M) Sdn. Bhd.
3.2) Makin Jernih Sdn. Bhd.
(ตั้งแต่ 3.2.1 ถึง 3.2.3 เป็ นบริ ษทั ย่อย
ของ Makin Jernih Sdn. Bhd.)
3.2.1) AA Meat Shop Sdn. Bhd.
3.2.2) Chau Yang Farming Sdn. Bhd.
3.2.3) Tip Top Meat Sdn. Bhd.
3.3) Star Feedmills (M) Sdn. Bhd.
4) CPF (INDIA) Private Limited
(เดิมชื่อ Charoen Pokphand (India)
Private Limited)
5) Charoen Pokphand (USA), Inc. (3)
6) Charoen Pokphand Enterprise (Taiwan)
Co., Ltd. (2)
(ตั้งแต่ 6.1 ถึง 6.5 เป็ นบริ ษทั ย่อยของ
Charoen Pokphand Enterprise (Taiwan)
Co., Ltd.)
6.1) Arbor Acres (Taiwan) Co., Ltd. (2)
6.2) Charoen Pokphand (Taiwan)
Co., Ltd. (2)
6.3) Chia Tai Lianyungang Co., Ltd. (2)
6.4) Lianyungang Chia Tai Agro-industry
Development Co., Ltd. (2)
6.5) Plenty Type Limited (2)

ลักษณะธุรกิจ

ประเทศที่
กิจการจัดตั้ง

บริษทั ถือหุ้นร้ อยละ
2557
2556
35.17
52.51

ผลิตและจําหน่ายเคมีภณั ฑ์

จีน

อสังหาริ มทรัพย์

จีน

35.17

52.51

ผลิตอาหารสัตว์และเลี้ยงสัตว์

แทนซาเนีย

99.99

99.99

ผลิตอาหารสัตว์และเลี้ยงสัตว์
นําเข้าและส่ งออกสิ นค้าอาหาร
กิจการลงทุนในธุรกิจสัตว์น้ าํ ครบวงจร
และธุรกิจสุ กร

ลาว
แคนาดา
มาเลเซี ย

99.99
70.00
99.99

99.99
99.99

เพาะเลี้ยงกุง้ และแปรรู ปกุง้
กิจการลงทุน

มาเลเซี ย
มาเลเซี ย

99.99
99.99

99.99
99.99

ค้าปลีกผลิตภัณฑ์แปรรู ปจากเนื้อสัตว์
เลี้ยงสัตว์
แปรรู ปเนื้อสัตว์
ผลิตและจําหน่ายอาหารสัตว์น้ าํ
ผลิตอาหารสัตว์และเลี้ยงสัตว์

มาเลเซี ย
มาเลเซี ย
มาเลเซี ย
มาเลเซี ย
อินเดีย

99.99
99.99
99.99
99.99
99.99

99.99
99.99
99.99
99.99
99.99

สหรัฐอเมริ กา
ไต้หวัน

99.97
32.41

99.97
32.41

ไต้หวัน
ไต้หวัน

16.21
29.17

16.21
29.17

ฮ่องกง
จีน

32.41
22.69

32.41
22.69

เคย์แมน
ไอส์แลนด์

32.41

32.41

ธุรกิจไก่เนื้อครบวงจร
ธุรกิจไก่ครบวงจรและเลี้ยงสัตว์

เลี้ยงสัตว์
ผูน้ าํ เข้าและจัดจําหน่ายสิ นค้าประเภท
อาหารเสริ มและวัคซี นสําหรับสัตว์
กิจการลงทุน
ผลิตและจําหน่ายอาหารสัตว์
กิจการลงทุน
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ชื่อกิจการ
7) Russia Baltic Pork Invest ASA
(ตั้งแต่ 7.1 ถึง 7.8 เป็ นบริ ษทั ย่อยของ
Russia Baltic Pork Invest ASA)
7.1) Farm Construction Limited Liability
Company
7.2) Finagro ASP
7.3) Kornevo Limited Liability Company
7.4) M.I.R. Closed Joint Stock Company
7.5) NNPP Limited Liability Company
7.6) Penza Agri Invest Limited Liability
Company
7.7) Penza Land Invest Limited Liability
Company
7.8) Pravdinsk Pig Production Closed
Joint Stock Company

ลักษณะธุรกิจ

ประเทศที่
กิจการจัดตั้ง

บริษทั ถือหุ้นร้ อยละ
2557
2556
69.70
69.70

กิจการลงทุน

นอร์เวย์

รับเหมาก่อสร้างฟาร์มสุ กร

รัสเซี ย

69.70

69.70

เดนมาร์ก
รัสเซี ย
รัสเซี ย
รัสเซี ย
รัสเซี ย

69.70
69.70
69.70
69.70
69.70

69.70
69.70
69.70
69.70
69.70

ให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์

รัสเซี ย

69.70

69.70

เลี้ยงสัตว์

รัสเซี ย

69.70

69.70

ให้บริ การด้านการเงิน
ค้าปลีกผลิตภัณฑ์แปรรู ปจากเนื้อสัตว์
ให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์
เลี้ยงสัตว์
เลี้ยงสัตว์

(1)

อยูร่ ะหว่างการชําระบัญชี
(2)
บริ ษทั มีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั ดังกล่าว
(3)
หยุดการประกอบกิจการ
(4)
ขายเงินลงทุนในไตรมาสที่ 1 ของปี 2557
(5)
ขายเงินลงทุนในไตรมาสที่ 3 ของปี 2557
2

เกณฑ์ การจัดทํางบการเงิน
2.1 เกณฑ์ การถือปฏิบตั ิ
งบการเงิ นนี้ จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึ งแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี ที่ประกาศใช้
โดยสภาวิชาชี พบัญชี ฯ (“สภาวิชาชี พบัญชี ”) กฎระเบียบ และประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
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สภาวิชาชี พบัญชี ได้ออกและปรั บปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นหลายฉบับ ซึ่ งเกี่ ยวข้องกับการ
ดําเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั และมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่รอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม
2557 ดังต่อไปนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3
(ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5
(ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8
(ปรับปรุ ง 2555)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 4
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 10
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 13
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เรื่ อง
การนําเสนองบการเงิน
งบกระแสเงินสด
ภาษีเงินได้
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ส่ วนได้เสี ยในการร่ วมค้า
งบการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
การรวมธุรกิจ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดําเนินงานที่
ยกเลิก
ส่ วนงานดําเนินงาน
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้ อถอน การบูรณะ
และหนี้สินที่มีลกั ษณะที่คล้ายคลึงกัน
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 17
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27

เรื่ อง
การจ่ายสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
สิ่ งจูงใจสัญญาเช่าดําเนินงาน
การประเมินเนื้อหาของรายการที่เกี่ยวกับรู ปแบบของกฎหมาย
ตามสัญญาเช่า
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - ต้นทุนเว็บไซต์

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32

ในเบื้องต้นการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ขา้ งต้นนั้นมีผลให้เกิ ด
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริ ษทั ในบางเรื่ องซึ่ งไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญต่อผล
การดําเนินงานหรื อฐานะการเงินของกลุ่มบริ ษทั ตามที่ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3
นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ขา้ งต้น สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและ
ปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น ๆ ซึ่ งมีผลบังคับสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป และไม่ได้มีการนํามาใช้สาํ หรับการจัดทํางบการเงินนี้ มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ที่เกี่ยวกับการดําเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั ได้เปิ ดเผยในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 42
2.2

เกณฑ์ การวัดมูลค่ า
งบการเงิ น นี้ จัด ทํา ขึ้ น โดยถื อ หลัก เกณฑ์ก ารบัน ทึ ก ตามราคาทุ น เดิ ม ยกเว้น รายการที่ สํา คัญ ที่ แ สดงใน
งบแสดงฐานะทางการเงินดังต่อไปนี้
- เงินลงทุนเผือ่ ขายวัดมูลค่าด้วยราคายุติธรรม
- สิ นทรัพย์ชีวภาพบางประเภทวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย
- ที่ดินที่มีไว้ใช้งานวัดมูลค่าด้วยราคาที่ตีใหม่

2.3 สกุลเงินทีใ่ ช้ ในการดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน
งบการเงินนี้จดั ทําและแสดงหน่วยเงินตราเป็ นเงินบาทซึ่งเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานของบริ ษทั ข้อมูล
ทางการเงินทั้งหมดมีการปั ดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็ นหลักล้านบาท เว้นแต่ที่ระบุ
ไว้เป็ นอย่างอื่น
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2.4 การใช้ ดุลยพินิจและการประมาณการ
ในการจัด ทํา งบการเงิ น ให้ เ ป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ผู ้บ ริ หารต้อ งใช้ดุ ล ยพิ นิ จ
การประมาณการ และข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่ งมีผลต่อการนํานโยบายการบัญชีมาถือปฏิบตั ิ และการ
รายงานจํานวนเงินที่เกี่ ยวกับสิ นทรัพย์ หนี้ สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ซึ่ งผลที่เกิ ดขึ้นจริ งอาจแตกต่างจากที่
ประมาณไว้
ประมาณการและข้อสมมติ ฐานที่ ใช้ในการจัดทํางบการเงิ นจะได้รับการทบทวนอย่างต่ อเนื่ อง การปรั บ
ประมาณการทางบัญชี จะบันทึกในงวดบัญชี ที่ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนและในงวดอนาคตที่
ได้รับผลกระทบ
ข้อมูลเกี่ ยวกับการประมาณความไม่ แน่ นอนและข้อสมมติ ฐานที่ สําคัญในการกําหนดนโยบายการบัญชี
มี ผ ลกระทบสํา คัญต่ อการรั บรู ้ จ าํ นวนเงิ น ในงบการเงิ น ซึ่ ง ประกอบด้วยหมายเหตุ ประกอบงบการเงิ น
ดังต่อไปนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11 ถึง 19
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 21
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 21 และ 35
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 25
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 39
3

การวัดมูลค่าของสิ นทรัพย์ชีวภาพ
ข้อสมมุติฐานสําหรับการประมาณการในการคิดลด
กระแสเงินสดในอนาคต
การใช้ประโยชน์ของขาดทุนทางภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั
การวัดมูลค่าของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ที่กาํ หนดไว้
การวัดมูลค่าของเครื่ องมือทางการเงิน

การเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี

(ก) ภาพรวม
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2557 ผลจากการถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 กลุ่มบริ ษทั ได้ถือปฏิบตั ินโยบายการบัญชีสาํ หรับการประเมิน
ว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
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สําหรั บมาตรฐานการรายงานทางการเงิน อื่น ที่อ อกและปรับ ปรุ ง ใหม่นอกเหนื อจากที่ ระบุ ไว้ขา้ งต้นนั้น ไม่ มี
ผลกระทบต่อนโยบายการบัญชี ฐานะการเงินและผลการดําเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการ
บัญชีใหม่ที่กลุ่มบริ ษทั ถือปฏิบตั ิได้รวมอยูใ่ นหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 (ข)
(ข) การบัญชีสําหรั บการประเมินว่ าข้ อตกลงประกอบด้ วยสัญญาเช่ าหรือไม่
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2557 กลุ่มบริ ษทั ถือปฏิบตั ิตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 (TFRIC 4)
เรื่ อง การประเมินว่ าข้ อตกลงประกอบด้ วยสัญญาเช่ าหรื อไม่
TFRIC 4 กําหนดให้ประเมินข้อตกลงซึ่ งไม่ได้มีรูปแบบของสัญญาเช่ าตามกฎหมายแต่มีการให้สิทธิ ในการใช้
สิ นทรัพย์ตามระยะเวลาที่กาํ หนดและมีการให้ผลตอบแทนในลักษณะของการจ่ายคืนครั้งเดียวหรื อหลายครั้ง โดย
TFRIC 4 ให้แนวทางในการพิจารณาว่าข้อตกลงเป็นสัญญาเช่าหรื อมีสัญญาเช่าเป็ นส่ วนประกอบหรื อไม่ ซึ่ งหาก
เป็นสัญญาเช่าก็ตอ้ งถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 เรื่ อง สั ญญาเช่ า หากข้อตกลงดังกล่าวมีสัญญาเช่า
เป็ นส่ วนประกอบ กรณี น้ ี TFRIC 4 กําหนดให้นาํ มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 มาถือปฏิบตั ิกบั ส่ วนประกอบที่เป็ น
สัญญาเช่าในการจัดประเภทรายการและการบันทึกบัญชี
ผูบ้ ริ หารได้ทบทวนและพิจารณาว่าการนํา TFRIC 4 มาถือปฏิบตั ิน้ นั ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่อฐานะ
การเงินและผลการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั
4

นโยบายการบัญชีทสี่ ํ าคัญ
นโยบายการบัญชีที่นาํ เสนอดังต่อไปนี้ได้ถือปฏิบตั ิโดยสมํ่าเสมอสําหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน

(ก) เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงินรวม
งบการเงินรวมประกอบด้วย งบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (รวมกันเรี ยกว่า “กลุ่มบริ ษทั ”) และส่ วนได้เสี ยของ
กลุ่มบริ ษทั ในบริ ษทั ร่ วม และกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน
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การรวมธุรกิจ
กลุ่ มบริ ษทั บันทึ กบัญชี สําหรั บการรวมธุ รกิ จตามวิธีซ้ื อ ยกเว้นในกรณี ที่เ ป็ นการรวมธุ รกิ จภายใต้การควบคุ ม
เดียวกัน
การควบคุมหมายถึ ง อํานาจในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนิ นงานของกิ จการเพื่อให้ได้มาซึ่ ง
ประโยชน์จากกิจกรรมของกิจการนั้น ในการพิจารณาอํานาจในการควบคุม กิจการต้องนําสิ ทธิ ในการออกเสี ยงที่
เป็ นไปได้และสามารถใช้สิทธิ ได้มารวมในการพิจารณา วันที่ซ้ื อกิจการคือวันที่มีการโอนอํานาจในการควบคุมนั้น
ไปยังผูซ้ ้ื อ การกําหนดวันที่ซ้ื อกิ จการและการโอนอํานาจควบคุมจากฝ่ ายหนึ่ งไปอีกฝ่ ายหนึ่ งต้องใช้ดุลยพินิจ
เข้ามาเกี่ยวข้อง
ค่าความนิยมถูกวัดมูลค่า ณ วันที่ซ้ื อ โดยวัดจากมูลค่ายุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่โอนให้ซ่ ึ งรวมถึงการรับรู ้จาํ นวน
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมในผูถ้ ูกซื้ อ หักด้วยมูลค่าสุ ทธิ (มูลค่ายุติธรรม) ของสิ นทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและ
หนี้สินที่รับมาซึ่งวัดมูลค่า ณ วันที่ซ้ือ
สิ่ งตอบแทนที่ผซู ้ ้ื อโอนให้หรื อคาดว่าจะต้องจ่ายรับรู ้ดว้ ยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ื อ หากสิ่ งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย
จัดประเภทเป็ นส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ รายการดังกล่าวจะไม่ถูกวัดมูลค่าใหม่และจะบันทึกการจ่ายชําระภายหลัง โดยบันทึก
ไว้ในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น นอกเหนื อจากกรณี ดงั กล่าวการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในภายหลังของสิ่ งตอบแทนที่
คาดว่าจะต้องจ่ายรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ ซึ่งเป็ นผลมาจากการรวมธุรกิจ กลุ่มบริ ษทั บันทึกต้นทุนดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น
บริ ษทั ย่ อย
บริ ษทั ย่อยเป็นกิจการที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมของกลุ่มบริ ษทั การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริ ษทั มีอาํ นาจควบคุมทั้ง
ทางตรงหรื อทางอ้อมในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนิ นงานของกิจการนั้น เพื่อได้มาซึ่ งประโยชน์
จากกิ จกรรมของบริ ษทั ย่อย งบการเงิ นของบริ ษทั ย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงิ นรวมนับแต่วนั ที่มีการควบคุมจนถึ ง
วันที่การควบคุมสิ้ นสุ ดลง หากบริ ษทั ย่อยแห่ งใดในกลุ่มบริ ษทั ใช้นโยบายการบัญชีที่แตกต่างจากนโยบายที่ใช้ใน
การจัดทํางบการเงินรวมสําหรับรายการที่เหมือนกันและเหตุการณ์ในสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกัน งบการเงินของ
บริษัท ย่ อ ยนั้น จะมี ก ารปรั บ ปรุ ง ให้ เ ป็ นไปตามนโยบายการบัญ ชี เ ดี ย วกัน กับ ของบริษัท ใหญ่ เ พื่ อ การจัด ทํา
งบการเงินรวม
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ผลขาดทุนในบริ ษทั ย่อยจะถูกปั นส่ วนไปยังส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมแม้ว่าการปั นส่ วนดังกล่าวจะทําให้
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมมียอดคงเหลือติดลบก็ตาม
การสูญเสี ยอํานาจควบคุม
เมื่อมีการสู ญเสี ยอํานาจควบคุม กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการสิ นทรัพย์และหนี้สินในบริ ษทั ย่อย ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจ
ควบคุมและส่ วนประกอบอื่นในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ย่อยนั้น กําไรหรื อขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการ
สู ญเสี ยอํานาจควบคุมในบริ ษทั ย่อยรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน ส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อยเดิมหากยังคงเหลืออยูใ่ ห้วดั
มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่สูญเสี ยอํานาจควบคุม และจัดประเภทเงินลงทุนใหม่ข้ ึนอยูก่ บั ระดับของอิทธิ พลที่
คงเหลืออยู่
บริ ษทั ร่วมและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
บริ ษทั ร่ วมเป็นกิจการที่กลุ่มบริ ษทั มีอิทธิ พลอย่างมีนยั สําคัญโดยมีอาํ นาจเข้าไปมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจเกี่ยวกับ
นโยบายทางการเงินและการดําเนิ นงานแต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมนโยบายดังกล่าว กิ จการที่ควบคุมร่ วมกันเป็ น
กิ จการที่ กลุ่ มบริ ษทั มี ส่วนร่ วมในการควบคุ มการดําเนิ นงานตามที่ ตกลงไว้ในสัญญาและในการตัดสิ นใจทาง
การเงินและการปฏิบตั ิการเชิงกลยุทธ์ตอ้ งได้รับความเห็นชอบเป็ นเอกฉันท์
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและกิจการที่ควบคุมร่ วมกันบันทึกในงบการเงินรวมโดยใช้วิธีส่วนได้เสี ย โดยรับรู ้รายการ
เริ่ มแรกด้วยราคาทุน รวมกับต้นทุนที่เกี่ยวกับการซื้อเงินลงทุนดังกล่าว
งบการเงินรวมของกลุ่มบริ ษทั ได้รวมส่ วนแบ่งในกําไรหรื อขาดทุน และกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นของบริ ษทั ร่ วม/
กิจการที่ควบคุมร่ วมกัน นับจากวันที่มีอิทธิ พลอย่างมีนยั สําคัญ/อํานาจควบคุมร่ วม จนถึงวันที่การมีอิทธิ พลอย่างมี
นัยสําคัญ/อํานาจควบคุมร่ วมสิ้ นสุ ดลง ในกรณี ที่ส่วนแบ่งขาดทุนของบริ ษทั ร่ วม/กิ จการที่ควบคุมร่ วมกันที่กลุ่ม
บริ ษทั ได้รับรู ้มีจาํ นวนเกินกว่ามูลค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม/กิจการที่ควบคุมร่ วมกัน รวมถึงส่ วนได้เสี ยระยะยาว
ใดๆ จนทําให้มูลค่าตามบัญชี ของรายการถูกลดลงจนเป็ นศูนย์จึงจะหยุดรับรู ้ส่วนแบ่งขาดทุน เว้นแต่กรณี ที่กลุ่ม
บริ ษทั มีภาระผูกพันตามกฎหมาย หรื อก่อให้เกิดภาระผูกพัน หรื อยินยอมที่จะจ่ายชําระภาระผูกพันของบริ ษทั ร่ วม/
กิ จการที่ ควบคุ มร่ วมกัน กลุ่ มบริ ษทั จะรั บรู ้ ส่วนผลขาดทุนในจํานวนที่ ไม่เกิ นกว่าภาระผูกพันที่ มีต่อบริ ษทั ร่ วม/
กิจการที่ควบคุมร่ วมกันนั้นๆ
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การตัดรายการในงบการเงินรวม
ยอดคงเหลื อ และรายการบัญชี ร ะหว่างกิ จ การในกลุ่ ม รวมทั้ง รายได้และค่ า ใช้จ่า ยจะถู ก ตัดรายการทั้ง จํานวน
ในการจัดทํางบการเงินรวม ส่ วนกําไรหรื อขาดทุนที่ยงั ไม่เกิ ดขึ้นจริ ง ซึ่ งเป็ นรายการกับบริ ษทั ร่ วมและกิ จการที่
ควบคุ มร่ วมกันจะถู กตัดรายการตามสัดส่ วนของส่ วนได้เสี ยที่ กลุ่ มบริ ษทั มี ในบริ ษทั ร่ วมและกิ จการที่ ควบคุ ม
ร่ วมกันนั้น เว้นแต่กรณี ที่มีหลักฐานการด้อยค่า ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งดังกล่าวจะไม่มีการตัดรายการ
(ข) เงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชี ที่เป็ นเงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชีที่เป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานของแต่ละบริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั โดยใช้
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
สิ นทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นตัวเงินและเป็ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่รายงานแปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงาน
โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงค่าบันทึกในกําไรหรื อขาดทุน
สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ไม่เป็ นตัวเงินซึ่ งเกิ ดจากรายการบัญชี ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศและบันทึกตามเกณฑ์ราคา
ทุนเดิมแปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ไม่เป็ นตัวเงินซึ่ งเกิดจากรายการบัญชี ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศและแสดงในมูลค่ายุติธรรม
แปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่มีการพิจารณามูลค่ายุติธรรม
หน่ วยงานในต่ างประเทศ
สิ นทรัพย์และหนี้สินของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน
ค่าความนิยมและรายการปรับปรุ งมูลค่ายุติธรรมที่เกิดจากการซื้อหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดย
ใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน
รายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยนที่ใกล้เคียงกับอัตรา
ณ วันที่เกิดรายการ
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ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงค่าบันทึกในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และแสดงเป็นรายการผลต่าง
จากการแปลงค่างบการเงินในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ จนกว่ามีการจําหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป
รายการที่เป็นตัวเงินกับกิจการในต่างประเทศของกลุ่มบริ ษทั ซึ่ งมิได้คาดหมายหรื อจะไม่ชาํ ระเงินในอนาคตอันใกล้
และโดยในสาระสําคัญแล้วเป็ นเงินลงทุนสุ ทธิ ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนซึ่ งเกิดจากรายการที่เป็ นตัวเงินดังกล่าว
และรายการป้ องกันความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องให้บนั ทึกเช่นเดียวกับผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงค่า
(ค) เครื่องมือทางการเงินทีเ่ ป็ นตราสารอนุพนั ธ์
เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ นที่ เป็ นตราสารอนุ พนั ธ์ได้ถูกนํามาใช้เพื่อจัดการความเสี่ ยงที่ เกิ ดจากการเปลี่ ยนแปลงใน
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และอัตราดอกเบี้ยที่เกิ ดจากกิ จกรรมดําเนิ นงาน กิ จกรรมจัดหาเงิน และ
กิจกรรมลงทุน เครื่ องมือทางการเงินที่เป็ นตราสารอนุพนั ธ์ไม่ได้มีไว้เพื่อค้า
เครื่ องมือทางการเงินที่เป็ นตราสารอนุ พนั ธ์จะถูกบันทึกบัญชี เมื่อเริ่ มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม การบันทึกรายการ
กําไรหรื อขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่จะขึ้นอยูก่ บั ประเภทของรายการที่ได้รับการป้ องกันความเสี่ ยง
(ง)

การป้ องกันความเสี่ยง
การป้ องกันความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่จะมีในอนาคต
กลุ่มบริ ษทั มี นโยบายที่จะป้ องกันความเสี่ ยงของอัตราแลกเปลี่ ยนโดยการทําสัญญาซื้ อขายเงิ นตราต่างประเทศ
คุ ม้ ครองรายการที่ เ ป็ นตัว เงิ น ซึ่ ง เป็ นเงิ น ตราต่ า งประเทศไว้ล่ ว งหน้า โดยรายการที่ เ ป็ นตัว เงิ น ซึ่ ง เป็ นเงิ น ตรา
ต่างประเทศจะแปลงค่าเป็ นสกุลเงินของประเทศที่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยดําเนินการอยูด่ ว้ ยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่
รายงาน ปรั บปรุ งด้วยลู กหนี้ /เจ้าหนี้ สุทธิ จากสัญญาซื้ อขายเงิ นตราต่ างประเทศ และค่าธรรมเนี ยมรอตัดบัญชี
ที่เหลืออยู่ ค่าธรรมเนี ยมในการทําสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศจะตัดบัญชีเป็นรายได้/ค่าใช้จ่ายตามระยะเวลา
ของสัญญา รายได้/ค่าใช้จ่ายตัดบัญชีดงั กล่าวและกําไรหรื อขาดทุนจากสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่
คุม้ ครองความเสี่ ยงจากรายการที่เป็ นตัวเงินซึ่ งเป็ นเงินตราต่างประเทศนั้นจะบันทึกหักกลบกับกําไรหรื อขาดทุน
จากการแปลงค่ารายการที่เป็ นตัวเงินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
สําหรั บการป้ องกันความเสี่ ยงของรายการในอนาคตที่คาดว่าจะเกิ ดขึ้น กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้ กาํ ไรหรื อขาดทุนจาก
สัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศและค่าธรรมเนียมในการทําสัญญาดังกล่าวเป็ นรายการรอตัดบัญชีจนกว่ารายการ
ที่ได้ป้องกันความเสี่ ยงนั้นได้เกิดขึ้นแล้ว จึงจะรับรู ้รายการรอตัดบัญชีดงั กล่าวเป็ นกําไรหรื อขาดทุน
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การป้ องกันความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบีย้
ผลต่างที่เกิดจากสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยจะรับรู ้ตามสัดส่ วนของระยะเวลาและจํานวนเงินต้นที่ใช้อา้ งอิงที่
เปลี่ยนแปลงไป โดยนําไปบันทึกเพิ่มหรื อลดจํานวนดอกเบี้ยจ่ายของเงินกูย้ มื ที่ได้รับการป้ องกันความเสี่ ยงนั้น
(จ) เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงิ นสดและรายการเที ยบเท่ าเงิ นสดในงบกระแสเงิ นสดประกอบด้วย ยอดเงิ นสด ยอดเงิ นฝากสถาบันการเงิ น
ประเภทเผือ่ เรี ยก เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสู ง และเงินเบิกเกินบัญชีซ่ ึงจะต้องชําระคืนเมื่อทวงถาม
เงินฝากที่มีขอ้ จํากัดในการเบิกใช้ได้แสดงแยกเป็นรายการต่างหากไว้ในบัญชี “เงินฝากสถาบันการเงินที่มีขอ้ จํากัด
ในการเบิกใช้” ในงบแสดงฐานะการเงิน
(ฉ) ลูกหนี้การค้ าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้สุทธิจากค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชําระหนี้ และการคาดการณ์เกี่ ยวกับการชําระหนี้ ใน
อนาคตของลูกค้า ลูกหนี้ จะถูกตัดจําหน่ ายออกจากบัญชี เป็ นหนี้ สูญเมื่อได้ดาํ เนิ นการตามเงื่อนไขที่กาํ หนดใน
ประมวลรัษฎากรแล้ว
(ช) สินค้ าคงเหลือ
วัตถุดิบ สิ นค้ าระหว่ างผลิต และสิ นค้ าสําเร็ จรู ป
สิ นค้าสําเร็ จรู ปและวัตถุดิบส่ วนใหญ่ตีราคาในราคาทุนถัวเฉลี่ยหรื อมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า
สิ นค้าระหว่างผลิตส่ วนใหญ่ตีราคาในราคาทุน หรื อมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า
เคมี ภณ
ั ฑ์ ยา และวัสดุ สิ้นเปลื องส่ วนใหญ่ตีราคาในราคาทุนถัวเฉลี่ ยหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะ
ตํ่ากว่า
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ต้นทุนของสิ นค้าประกอบด้วย ต้นทุนสิ นค้าที่ซ้ื อ ต้นทุนในการแปลงสภาพ และต้นทุนอื่นที่เกิ ดขึ้นเพื่อให้สินค้า
อยู่ในสถานที่ต้ งั และสภาพที่เป็ นอยู่ในปั จจุบนั ในกรณี ของสิ นค้าสําเร็ จรู ปและสิ นค้าระหว่างผลิตที่ผลิตเอง ต้นทุน
สิ นค้าได้รวมการปันส่ วนของค่าโสหุย้ การผลิตอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับกําลังการผลิตตามปกติ
มูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับเป็ นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดําเนิ นธุ รกิ จปกติหักด้วยประมาณการต้น ทุน ที่จ ะ
ผลิ ตให้เสร็ จและต้นทุนที่จาํ เป็ นต้องจ่ายไปเพื่อให้ขายสิ นค้านั้นได้
(ซ) สินทรัพย์ ชีวภาพ
สิ นทรัพย์ชีวภาพวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย (ต้นทุนส่ วนเพิ่มที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจําหน่าย
สิ นทรัพย์ชีวภาพ) เว้นแต่กรณี ที่ไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ ให้วดั มูลค่าด้วยราคาทุนสุ ทธิ จากค่า
เสื่ อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม ผลกําไรหรื อขาดทุนที่ เกิ ดจากการเปลี่ ยนแปลงในมูลค่า
ยุติธรรมหักต้นทุนในการขายบันทึกในกําไรหรื อขาดทุน
สิ นทรัพย์ชีวภาพไม่หมุนเวียนส่ วนใหญ่ประกอบด้วย สุ กรพันธุ์ ซึ่ งได้แยกแสดงรายการไว้ภายใต้หมวด “สิ นทรัพย์
ไม่หมุนเวียน” ส่ วนสิ นทรัพย์ชีวภาพอื่นๆ แสดงไว้ภายใต้หมวด “สิ นทรัพย์หมุนเวียน” ในงบแสดงฐานะการเงิน
(ฌ) สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนทีถ่ อื ไว้ เพือ่ ขาย
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรื อกลุ่มสิ นทรัพย์ที่ยกเลิกซึ่ งประกอบด้วยสิ นทรัพย์และหนี้ สิน) ที่คาดว่ามูลค่าตามบัญชี
ที่จะได้รับคืนส่ วนใหญ่มาจากการขายมากกว่ามาจากการใช้สินทรัพย์น้ นั ต่อไปจัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ที่ถือไว้
เพื่อขาย สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรื อกลุ่มสิ นทรัพย์ที่ยกเลิก) ก่อนการจัดประเภทเป็ นถือไว้เพื่อขายถูกวัดมูลค่า
ตามนโยบายการบัญ ชี ของกลุ่ ม บริ ษ ทั โดยแสดงมู ล ค่ า ด้ว ยจํา นวนที่ ต่ าํ กว่ า ระหว่า งมู ล ค่ า ตามบัญ ชี กับ มู ล ค่ า
ยุติ ธรรมหักต้นทุ นในการขาย ผลขาดทุ น จากการด้อ ยค่ า สํา หรั บ กลุ่ ม สิ น ทรั พ ย์ที่ ย กเลิ ก นํา ไปปั น ส่ ว นให้ กับ
ค่ า ความนิ ย มเป็ นลํา ดับ แรก แล้ว จึ ง ปั น ส่ ว นให้กับ ยอดคงเหลื อ ของสิ น ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ น ตามสั ด ส่ ว น ยกเว้น
สิ น ค้า คงเหลื อ สิ นทรั พ ย์ทางการเงิ น สิ นทรั พ ย์ภ าษี เ งิ น ได้รอการตัดบัญชี และอสัง หาริ ม ทรั พย์เพื่ อการลงทุ น
เนื่องจากสิ นทรัพย์เหล่านี้วดั มูลค่าด้วยเกณฑ์ที่แตกต่างกันตามนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริ ษทั ผลขาดทุนจากการ
ด้อ ยค่าสําหรั บการลดมูลค่าในครั้ งแรกและผลกําไรและขาดทุ นจากการวัดมูลค่าในภายหลังรั บรู ้ ในกําไรหรื อ
ขาดทุน โดยกรณี ที่เป็ นผลกําไรจะรับรู ้ไม่เกินผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสมที่เคยรับรู ้
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(ญ) เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่ อย บริ ษัทร่วมและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั บันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุน ส่ วน
การบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและกิจการที่ควบคุมร่ วมกันในงบการเงินรวมใช้วิธีส่วนได้เสี ย
เงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุนเผื่อขายเป็นเงินลงทุนในตราสารทุนซึ่ งเป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดที่ไม่ใช่เป็นบริ ษทั ย่อย และ/
หรื อ บริ ษทั ร่ วม นอกเหนือจากที่ถือไว้เพื่อค้าหรื อตั้งใจถือไว้จนครบกําหนด ซึ่ งต้องแสดงตามมูลค่ายุติธรรมโดยใช้
ราคาเสนอซื้ อ ณ วันที่รายงาน ภายหลังการรับรู ้มูลค่าในครั้งแรก การเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
จะถูกบันทึกไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น ส่ วนผลขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู ้ ในกําไรหรื อขาดทุน เมื่อมีหลักฐานการ
ด้อยค่า
เงินลงทุนทั่วไป
เงินลงทุนทัว่ ไปเป็ นเงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
และบริ ษทั อื่นที่ไม่ใช่เป็ นบริ ษทั ย่อย และ/หรื อ บริ ษทั ร่ วม และแสดงในราคาทุนสุ ทธิ จากผลขาดทุนจากการด้อยค่า
สะสม
การจําหน่ ายเงินลงทุน
เมื่อมีการจําหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจํานวนเงินสุ ทธิ ที่ได้รับและมูลค่าตามบัญชี รวมทั้งยอดสะสมของกําไร
หรื อขาดทุ นจากการตี ราคาหลักทรั พย์ที่เกี่ ยวข้องที่ เคยบันทึ กไว้ในส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นจะถู กบันทึ กในกําไรหรื อ
ขาดทุน
ในกรณี ที่กลุ่มบริ ษทั จําหน่ ายเงินลงทุนที่ถืออยู่บางส่ วนออกไป การคํานวณต้นทุนสําหรับเงินลงทุนที่จาํ หน่ ายไป
และเงินลงทุนที่ยงั ถืออยูใ่ ช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
(ฎ) อสังหาริมทรัพย์ เพือ่ การลงทุน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนได้แก่ อสังหาริ มทรัพย์ที่ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรื อจากมูลค่าที่
เพิ่มขึ้นหรื อทั้งสองอย่าง โดยไม่รวมถึงอสังหาริ มทรัพย์ที่มีไว้เพื่อขายตามปกติธุรกิจหรื อใช้ในการผลิตหรื อจัดหา
สิ นค้าหรื อให้บริ การหรื อใช้ในการบริ หารงาน
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อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนแสดงในราคาทุนสุ ทธิจากค่าเสื่ อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
ราคาทุนประกอบด้วย ต้นทุนและค่าใช้จ่ายทางตรงเพื่อให้ได้มาซึ่ งอสังหาริ มทรั พย์เพื่อการลงทุน ต้นทุนการ
ก่อสร้างที่กิจการก่อสร้างเอง รวมถึงต้นทุนวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรง ต้นทุนการกูย้ มื และต้นทุนทางตรงอื่นๆ เพื่อให้
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนอยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งาน
การโอนเปลี่ยนประเภทเป็ นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
การโอนจากอสังหาริ มทรั พย์เพื่อการลงทุนไปเป็ นอสังหาริ มทรั พย์ที่มีไว้ใช้งานใช้มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่มีการ
เปลี่ยนแปลงการใช้งาน แต่ในการวัดมูลค่า ยังคงใช้ราคาทุนเป็ นเกณฑ์ในการพิจารณาตามนโยบายบัญชีของที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์
(ฏ) ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
การรั บรู้ และการวัดมูลค่ า
สิ นทรั พย์ ที่เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของกลุ่มบริ ษทั
ที่ดินที่ใช้ในการดําเนิ นงานแสดงด้วยราคาที่ตีใหม่ เว้นแต่ที่ดินซึ่ งได้มาในปี ที่มีการตีราคาใหม่ หรื อได้มาหลังจาก
นั้นแสดงในราคาทุนสุ ทธิจากผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนสุ ทธิจากค่าเสื่ อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
ราคาทุ นประกอบด้วย ต้นทุ นทางตรงที่ เกี่ ยวข้องกับการได้มาของสิ นทรั พย์ ต้นทุ นของการก่ อสร้ างสิ นทรั พย์
ที่กิจการก่อสร้างเอง รวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง ต้นทุนการกูย้ มื และต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดหาสิ นทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์น้ นั อยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื้ อถอน
การขนย้าย การบูรณะสถานที่ต้ งั ของสิ นทรัพย์
ส่ วนประกอบของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละ
ส่ วนประกอบที่มีนยั สําคัญแยกต่างหากจากกัน
กํา ไรหรื อ ขาดทุ น จากการจํา หน่ า ยที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ คื อ ผลต่ า งระหว่า งสิ่ ง ตอบแทนสุ ทธิ ที่ ไ ด้รั บ จาก
การจําหน่ ายกับมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน เมื่อมีการขายสิ นทรัพย์
ที่ตีราคาใหม่ จํานวนเงินที่บนั ทึกอยูใ่ นผลต่างจากการตีราคาสิ นทรัพย์จะถูกโอนไปยังกําไรสะสม
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สิ นทรั พย์ ที่เช่ า
การเช่ า ซึ่ ง กลุ่ ม บริ ษ ทั ได้รั บโอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนส่ ว นใหญ่ ใ นการครอบครองทรั พ ย์สิน ที่ เ ช่ า นั้น ๆ
ให้จดั ประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาโดยทําสัญญาเช่าการเงินบันทึกเป็ นสิ นทรัพย์
ด้วยมูลค่ายุติธรรม หรื อมูลค่าปั จจุ บนั ของจํานวนเงิ นขั้นตํ่าที่ ตอ้ งจ่ ายตามสัญญาเช่ าแล้วแต่จาํ นวนใดจะตํ่ากว่า
หักด้วยค่าเสื่ อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม ค่าเช่ าที่ จ่ายชําระจะแยกเป็ นส่ วนที่ จะหักจาก
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและส่ วนที่เป็ นค่าใช้จ่ายทางการเงิน ซึ่งปันส่ วนและบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนสําหรับ
งวดต่ างๆ ตลอดอายุสัญญาเช่ า ด้วยอัตราซึ่ งทําให้อตั ราดอกเบี้ ยแต่ ละงวดเป็ นอัตราคงที่ สําหรั บยอดคงเหลื อของ
หนี้สิน
สิ นทรั พย์ ที่ตีราคาใหม่
การตีราคาใหม่ดาํ เนินการโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระและกระทําอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้มนั่ ใจว่ามูลค่าของสิ นทรัพย์ที่
แสดงไว้ในบัญชีมีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่รายงาน
มูลค่าของสิ นทรัพย์ส่วนที่ตีเพิ่มขึ้นสุ ทธิ จากหนี้ สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี จะบันทึกไปยังกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ภายใต้ “ผลต่างจากการตีราคาสิ นทรัพย์” (ในองค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ) เว้นแต่สินทรัพย์ชิ้นเดียวกันนั้น
จะเคยมีการตีมูลค่าลดลงและบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนมาก่อน กรณี ดงั กล่าวจะบันทึกมูลค่าที่ตีเพิ่มขึ้นในครั้งหลัง
ไปยังกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นเฉพาะจํานวนที่เกินกว่าส่ วนที่ตีมูลค่าลดลงซึ่งเคยบันทึกไว้ในกําไรหรื อขาดทุน
กรณี ที่มูลค่าของสิ นทรั พย์ลดลงจากการตีราคาใหม่จะบันทึ กมูลค่าที่ลดลงในกําไรหรื อขาดทุนสําหรั บมูลค่าที่
ลดลงเฉพาะจํานวนที่ ลดลงมากกว่าผลต่างจากการตีราคาสิ นทรั พย์ชิ้นเดี ยวกันนั้นที่ เคยบันทึ กไว้ในกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
การโอนเปลี่ยนประเภทเป็ นอสังหาริ มทรั พย์ เพื่อการลงทุน
การโอนจากอสังหาริ มทรั พย์ที่มี ไว้ใช้งานไปเป็ นอสังหาริ มทรั พย์เพื่ อการลงทุ นใช้มูลค่ าตามบัญชี ณ วันที่ มี การ
เปลี่ยนแปลงการใช้งาน
ต้ นทุนที่เกิดขึน้ ในภายหลัง
ต้นทุนในการเปลี่ ยนแทนส่ วนประกอบจะรั บรู ้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของมูลค่าตามบัญชี ของรายการที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ ถ้ามีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ที่กลุ่มบริ ษทั จะได้รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จในอนาคตจากรายการนั้น
และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ชิ้นส่ วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจําหน่ายด้วยมูลค่า
ตามบัญชี ต้นทุนที่เกิ ดขึ้นในการซ่ อมบํารุ งที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกิ ดขึ้นเป็ นประจําจะรับรู ้ ในกําไรหรื อ
ขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
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ค่ าเสื่ อมราคา
จํานวนที่คิดค่าเสื่ อมราคาคํานวณจากราคาทุนของสิ นทรัพย์หรื อต้นทุนในการเปลี่ยนแทนอื่นหักด้วยมูลค่าคงเหลือ
ของสิ นทรัพย์
ค่ า เสื่ อ มราคาที่ รั บ รู ้ ใ นกํา ไรหรื อ ขาดทุ น คํา นวณโดยวิ ธี เ ส้ น ตรงตามอายุก ารให้ ป ระโยชน์ โ ดยประมาณของ
สิ นทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์แสดงได้ดงั นี้
ระบบสาธารณูปโภค
อาคารและสิ่ งปลูกสร้าง
ส่ วนปรับปรุ งอาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่า
ระบบนํ้าและไฟฟ้ า
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่ องใช้สาํ นักงาน
ยานพาหนะ

3 - 30
2 - 60
2 - 30
3 - 30
2 - 30
3 - 20
2 - 25

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

สิ นทรัพย์ที่อยูร่ ะหว่างการก่อสร้างและติดตั้งไม่มีการคิดค่าเสื่ อมราคา
วิธีการคิดค่าเสื่ อมราคา ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือจะได้รับการทบทวนทุกสิ้ นรอบปี บัญชี
(ฐ) สินทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
ค่ าความนิยม
การรั บรู ้ มูลค่าเริ่ มแรกของค่าความนิ ยมที่ เกิ ดจากการซื้ อกิ จการของบริ ษทั ย่อยได้อธิ บายในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 4 (ก) และภายหลังจากการรับรู ้เริ่ มแรก ค่าความนิยมจะถูกวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนสุ ทธิ จากผลขาดทุน
จากการด้อยค่าสะสม ส่ วนค่าความนิยมที่เกี่ยวกับบริ ษทั ร่ วมแสดงรวมเป็ นส่ วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน
ในบริ ษทั ร่ วม
รายจ่ ายในการวิจัยและพัฒนา
รายจ่ายในขั้นตอนการวิจยั ได้แก่ การสํารวจตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่ งความรู ้ความเข้าใจใหม่ทางด้านวิทยาศาสตร์
หรื อทางด้านเทคนิครับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
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รายจ่ ายที่ เกิ ดจากการพัฒนาที่ เกี่ ยวข้องกับแผนงานหรื อการออกแบบผลิ ตภัณฑ์และกระบวนการใหม่หรื อการ
ปรับปรุ งให้ดีข้ ึนกว่าเดิ ม รับรู ้ เป็ นสิ นทรัพย์ได้ก็ต่อเมื่อสามารถวัดมูลค่าของรายการต้นทุนการพัฒนาได้อย่าง
น่ าเชื่ อถือ ผลิตภัณฑ์หรื อกระบวนการนั้นมีความเป็ นไปได้ทางเทคนิ คและทางการค้า ซึ่ งมีความเป็ นไปได้ที่จะ
ก่ อให้เกิ ดประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จในอนาคต และกลุ่ มบริ ษทั มี ความตั้งใจและมี ทรั พยากรเพียงพอที่ จะนํามาใช้
เพื่อให้การพัฒนาเสร็ จสิ้ นสมบูรณ์ และนําสิ นทรัพย์มาใช้ประโยชน์หรื อนํามาขายได้ รายจ่ายในการพัฒนาที่รับรู ้
เป็ นสิ นทรั พย์ประกอบด้วย ต้นทุนของวัตถุดิบ ต้นทุนแรงงานทางตรง ต้นทุนการกูย้ ืม และต้นทุนที่เกี่ ยวข้อง
โดยตรงในการจัดเตรี ยมสิ นทรัพย์เพื่อให้สามารถนํามาใช้ประโยชน์ตามประสงค์ รายจ่ายในการพัฒนาอื่นรับรู ้ใน
กําไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
รายจ่ายในการพัฒนาซึ่ งรับรู ้เป็นสิ นทรัพย์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่า
สะสม
สิ นทรั พย์ ไม่ มีตัวตนอื่ นๆ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่นๆ ที่กลุ่มบริ ษทั ซื้ อมาและมีอายุการให้ประโยชน์จาํ กัดแสดงในราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ าย
สะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
รายจ่ ายภายหลังการรั บรู้ รายการ
รายจ่ายภายหลังการรับรู ้รายการจะรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์เมื่อก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็ น
ต้นทุนของสิ นทรัพย์ที่เกี่ยวข้องนั้น ค่าใช้จ่ายอื่นรวมถึงค่าความนิยมและเครื่ องหมายการค้าที่เกิดขึ้นภายในรับรู ้ใน
กําไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ค่ าตัดจําหน่ าย
ค่าตัดจําหน่ายคํานวณจากราคาทุนของสิ นทรัพย์หกั ด้วยมูลค่าคงเหลือ
ค่าตัดจําหน่ ายที่ รับรู ้ ในกําไรหรื อขาดทุ นคํานวณโดยวิ ธีเส้ นตรงตามระยะเวลาที่ คาดว่าจะได้รั บประโยชน์จาก
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ซึ่งไม่รวมค่าความนิยมและสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่อายุการให้ประโยชน์ที่ไม่ทราบแน่นอน
ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแสดงได้ดงั นี้
ค่าพัฒนาระบบงาน
ค่าลิขสิ ทธิ์การใช้ซอฟท์แวร์
เครื่ องหมายการค้า

5 - 10 ปี
3 - 15 ปี
4.5 - 10 ปี และอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน

วิธีการตัดจําหน่าย ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือจะได้รับการทบทวนทุกสิ้ นรอบปี บัญชี
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(ฑ) สิทธิการเช่ า
เงินที่กลุ่มบริ ษทั จ่ายเพื่อให้ได้สิทธิ การเช่าวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุน และค่าตัดจําหน่ ายคํานวณรับรู ้ในกําไรหรื อ
ขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการเช่า
(ฒ) การด้ อยค่ า
ยอดสิ นทรัพย์ตามบัญชีของกลุ่มบริ ษทั จะถูกพิจารณาว่ามีขอ้ บ่งชี้เรื่ องการด้อยค่าหรื อไม่ทุกวันที่รายงาน ในกรณี ที่มี
ข้อบ่งชี้ บริ ษทั จะทําการประมาณมูลค่าสิ นทรั พย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน สําหรับค่าความนิ ยมและสิ นทรัพย์ไม่มี
ตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนหรื อยังไม่พร้อมใช้งาน จะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนทุกปี
ในช่วงเวลาเดียวกัน
การรั บรู ้ ขาดทุนจากการด้อยค่าจะกระทําทุกครั้ งที่ มูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรั พย์หรื อมูลค่าตามบัญชี ของหน่ ว ย
สิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสู งกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกําไรหรื อขาดทุน
เว้น แต่ เ ป็ นการกลับ รายการการประเมิ น มู ล ค่ า ของสิ น ทรั พ ย์ชิ้ น เดี ย วกัน ซึ่ งเคยตี ร าคาเพิ่ ม ขึ้ น และรั บ รู ้ ใ น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นมาก่อนและมีการด้อยค่าในเวลาต่อมา ในกรณี น้ ีให้รับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กรณี มีความชัดเจนว่าเงิ นลงทุนเผื่อขายมีการด้อยค่า ยอดขาดทุนที่เคยบันทึกในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่ นจะถูก
บันทึกในกําไรหรื อขาดทุน
การคํานวณมูลค่ าที่คาดว่ าจะได้ รับคืน
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หกั ต้นทุนในการ
ขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสู งกว่า โดยมูลค่าจากการใช้ของสิ นทรั พย์จะพิจารณาจากประมาณการกระแสเงิ นสดที่จะ
ได้รับในอนาคตคิดลดให้เป็นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่อนหักภาษีเงินได้เพื่อสะท้อนถึงมูลค่าที่อาจประเมิน
ได้ตามสถานการณ์ตลาดปั จจุ บนั ตามเวลาและความเสี่ ยงที่มีต่อสิ นทรั พย์ สําหรับสิ นทรั พย์ที่ไม่ก่อให้เกิ ดกระแส
เงินสดรับซึ่ งโดยส่ วนใหญ่เป็นอิสระจากสิ นทรัพย์อื่น การพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจะพิจารณาจากหน่ วย
สิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์น้ นั มีความเกี่ยวข้องด้วย
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การกลับรายการด้ อยค่ า
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงินจะถูกกลับรายการเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเพิ่มขึ้นในภายหลัง
และการเพิ่มขึ้นนั้นสัมพันธ์โดยตรงกับขาดทุนจากการด้อยค่าที่เคยรั บรู ้ โดยการบันทึกการกลับรายการด้อยค่า
ของสิ นทรัพย์ทางการเงินเป็ นดังนี้
(1)

สิ นทรัพย์ทางการเงินที่บนั ทึกโดยวิธีราคาทุนตัดจําหน่ายและเงินลงทุนเผื่อขายประเภทตราสารหนี้ รับรู ้การ
กลับรายการด้อยค่าในกําไรหรื อขาดทุน

(2)

เงินลงทุนประเภทตราสารทุนรับรู ้การกลับรายการด้อยค่าโดยตรงในกําไรหรื อขาดทุน

ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิ ยมจะไม่มีการปรับปรุ งกลับรายการ สิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่ สินทรัพย์ทางการเงิ น
อื่ น ๆ ที่ เ คยรั บรู ้ ขาดทุ น จากการด้อ ยค่ า ในงวดก่ อ นๆ จะถู ก ประเมิ น ณ ทุ ก วัน ที่ ที่ อ อกรายงานว่า ข้อ บ่ ง ชี้ เ รื่ อ ง
การด้อยค่ายังมี อยู่อีกต่อไปหรื อไม่ โดยขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรั พย์ดงั กล่ าวจะถูกกลับรายการ หากมี
การเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการคํานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ
เพียงเท่าที่ มูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรั พย์ไม่เกิ นกว่ามูลค่าตามบัญชี ภายหลังหักค่าเสื่ อมราคาหรื อค่าตัดจําหน่ าย
เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน
(ณ) หนี้สินทีม่ ีภาระดอกเบีย้
หนี้ สินที่มีภาระดอกเบี้ยบันทึกเริ่ มแรกในมูลค่ายุติธรรมสุ ทธิ จากค่าใช้จ่ายที่เกี่ ยวข้องกับการเกิ ดหนี้ สิน ซึ่ งต่อมา
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจะบันทึกโดยวิธีราคาทุนตัดจําหน่าย ผลต่างระหว่างยอดหนี้สินเริ่ มแรกและยอดหนี้ สินเมื่อ
ถึงกําหนดชําระจะบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนตลอดระยะเวลาการกูย้ มื โดยใช้วิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
(ด) เจ้ าหนี้การค้ าและเจ้ าหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงในราคาทุน
(ต) ผลประโยชน์ ของพนักงาน
ผลประโยชน์ ของพนักงานหลังออกจากงาน - โครงการสมทบเงิน
ภาระผูกพันตามโครงการสมทบเงินจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในกําไรหรื อขาดทุนในรอบระยะเวลาที่พนักงานได้ทาํ งานให้
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ผลประโยชน์ ของพนักงานหลังออกจากงาน - โครงการผลประโยชน์
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์คาํ นวณโดยใช้เทคนิ คจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
เพื่อจัดทําประมาณการผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการทํางานของพนักงานในงวดปั จจุบนั และในงวดก่อนๆ
แยกต่างหากเป็ นรายโครงการ และคิดลดผลประโยชน์โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่ วยที่ประมาณการไว้เพื่อกําหนด
มูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์และต้นทุนบริ การปัจจุบนั
กลุ่มบริ ษทั รั บรู ้ กาํ ไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักการคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยทั้งหมดที่ เกิ ดขึ้นในกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และรับรู ้ค่าใช้จ่ายของโครงการผลประโยชน์ในกําไรหรื อขาดทุน
ผลประโยชน์ พนักงานเมื่อเลิกจ้ าง
ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเลิกจ้างรับรู ้ เป็ นค่าใช้จ่ายในกําไรหรื อขาดทุนเมื่อกลุ่มบริ ษทั แสดงเจตนาผูกพันอย่าง
ชัดเจนเกี่ยวกับการเลิกจ้างและไม่มีความเป็ นไปได้ที่จะยกเลิกหรื อมีรายละเอียดอย่างเป็นทางการกรณี การเลิกจ้าง
ก่อนวันเกษียณตามปกติ และสามารถประมาณจํานวนได้อย่างสมเหตุสมผล
ผลประโยชน์ พนักงานระยะสั้น
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานระยะสั้นรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในกําไรหรื อขาดทุนในรอบระยะเวลาที่พนักงานได้
ทํางานให้
หนี้ สินรับรู ้ดว้ ยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่ายชําระ หากกลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อภาระผูกพันโดยอนุมาน
ที่ จะต้อ งจ่ ายอันเป็ นผลมาจากการที่ พนักงานได้ทาํ งานให้ในอดี ตและภาระผูกพันนี้ สามารถประมาณได้อ ย่าง
สมเหตุสมผล
(ถ) ประมาณการหนี้สิน
การประมาณการหนี้สินจะรับรู ้เมื่อกลุ่มบริ ษทั มีภาระหนี้สินตามกฎหมายที่เกิดขึ้นในปั จจุบนั หรื อมีความเป็ นไปได้
ที่ จ ะก่ อ ให้ เ กิ ด ภาระหนี้ สิ น จากเหตุ ก ารณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในอดี ต และมี ค วามเป็ นไปได้ค่ อ นข้า งแน่ ต ามประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจที่จะต้องจ่ายชําระหนี้ ตามภาระหนี้ สินดังกล่าว และสามารถประมาณจํานวนเงินภาระหนี้สินดังกล่าว
ได้อย่างน่ าเชื่ อถือ ในกรณี ที่ภาระหนี้ สินดังกล่าวมีจาํ นวนที่เป็ นสาระสําคัญ ประมาณการหนี้ สินจะเท่ากับกระแส
เงิ น สดที่ จ ะจ่ า ยในอนาคตที่ คิด ลดให้เ ป็ นมู ล ค่ า ปั จ จุ บ ัน โดยใช้อ ัต ราคิ ด ลดก่ อ นหัก ภาษี เ งิ น ได้เ พื่ อ สะท้อ นถึ ง
มูลค่าที่อาจประเมินได้ตามสถานการณ์ตลาดปัจจุบนั ตามเวลาและความเสี่ ยงที่มีต่อหนี้สิน
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(ท) หุ้นทุนซื้อคืน
หุ้นทุนซื ้อคืนตามโครงการซื ้อหุ้นคืนเพื่อบริ หารทางการเงิน
หุ ้นทุ นซื้ อคื นบันทึ กเริ่ มแรกในราคาทุน โดยแสดงเป็ นรายการหักในส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น และจัดสรรจํานวนเงิ น
เดี ยวกันนี้ จากกําไรสะสมไปเป็ นสํารองหุ ้นทุนซื้ อคืนภายใต้ส่วนของผูถ้ ื อหุ ้น เมื่ อมีการจําหน่ ายหุ ้นทุนซื้ อคืน
หากจํานวนเงินที่ได้รับสู งกว่าต้นทุนของหุ ้นทุนซื้ อคืนซึ่ งคํานวณโดยวิธีถวั เฉลี่ ยถ่วงนํ้าหนักจะรับรู ้ เป็ นรายการ
ส่ ว นเกิ น ทุ น จากการจํา หน่ า ยหุ ้น ทุ น ซื้ อ คื น (“ส่ ว นเกิ น ทุ น หุ ้น ทุ น ซื้ อ คื น ”) แสดงเป็ นรายการแยกต่ า งหากใน
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น และโอนจํานวนเงินเท่ากับต้นทุนของหุ ้นทุนซื้ อคืนที่จาํ หน่ ายจากสํารองหุ ้นทุนซื้ อคืนไปกําไร
สะสม สําหรับขาดทุนสุ ทธิ จากมูลค่าที่ได้รับตํ่ากว่าต้นทุนของหุ น้ ทุนซื้ อคืนจากการจําหน่ายหุ น้ ทุนซื้ อคืนหรื อจาก
การยกเลิกหุ น้ ทุนซื้ อคืนให้นาํ ไปหักจากกําไรสะสมหลังจากที่หกั จากส่ วนเกินทุนหุ ้นทุนซื้ อคืนหมดแล้ว ทั้งนี้ ตอ้ ง
โอนจํานวนเงินเท่ากับต้นทุนของหุน้ ทุนซื้อคืนจากบัญชีสาํ รองหุน้ ทุนซื้อคืนไปกําไรสะสม
หุ้นสามัญของบริ ษทั ที่ถือโดยบริ ษทั ย่ อย
หุ น้ สามัญของบริ ษทั ที่ถือโดยบริ ษทั ย่อย ซึ่ งได้มา ณ วันที่ซ้ื อบริ ษทั ย่อยบันทึกด้วยมูลค่ายุติธรรม และรับรู ้เสมือน
เป็นรายการหุ น้ ทุนซื้ อคืน โดยแสดงเป็นรายการหักในส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ในงบการเงินรวม ในกรณี ที่มีการจําหน่าย
หุ ้นสามัญของบริ ษทั ที่ถือโดยบริ ษทั ย่อย บริ ษทั จะรับรู ้กาํ ไรสุ ทธิ จากภาษีที่เกี่ยวข้องจากการจําหน่ ายหุ ้นสามัญ
ดังกล่าวเป็ นส่ วนเกิ นทุน และในกรณี ที่ขาดทุนจะบันทึกขาดทุนสุ ทธิ จากภาษีไปยังกําไรสะสมหลังจากที่หักยอด
ส่ วนเกินทุนหมดแล้ว
(ธ) รายได้
รายได้ที่รับรู ้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรื อภาษีขายอื่นๆ และแสดงสุ ทธิจากส่ วนลดการค้า
การขายสิ นค้ า
รายได้จากการขายสิ นค้ารับรู ้ เป็ นรายได้ในกําไรหรื อขาดทุนเมื่อกลุ่มบริ ษทั ได้โอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่
เป็ นสาระสําคัญของความเป็ นเจ้าของสิ นค้าให้กบั ผูซ้ ้ื อแล้ว กลุ่มบริ ษทั จะไม่รับรู ้ รายได้หากกลุ่มบริ ษทั ยังมีการ
ควบคุม หรื อบริ หารในสิ นค้าที่ขายไปแล้วนั้น หรื อมีความเสี่ ยงที่เป็นสาระสําคัญเกี่ยวกับความไม่แน่ นอนในการ
ได้รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จจากรายการบัญชี น้ นั หรื อไม่อาจวัดมูลค่าของจํานวนรายได้และต้นทุนที่เกิ ดขึ้นได้
อย่างน่าเชื่อถือ หรื อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่จะต้องรับคืนสิ นค้า
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รายได้ ค่าเช่ า
รายได้ค่าเช่าสําหรับสัญญาเช่าดําเนินงานรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
รายได้ อื่น
รายได้อื่นจากการดําเนิ นงานและดอกเบี้ยรับบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง เงินปั นผลรับบันทึกใน
กําไรหรื อขาดทุนในวันที่กลุ่มบริ ษทั มีสิทธิได้รับเงินปันผล
(น) ต้ นทุนทางการเงิน
ดอกเบี้ ย จ่ า ยและค่ า ใช้จ่ า ยที่ เ กิ ด ขึ้ น ในการจัด หาเงิ น จะบัน ทึ ก ในกํา ไรหรื อ ขาดทุ น ตามเกณฑ์ค งค้า ง ยกเว้น
ในกรณี บนั ทึกเป็ นส่ วนหนึ่ งของต้นทุนสิ นทรัพย์ เนื่ องจากสิ นทรัพย์ดงั กล่าวต้องใช้เวลานานในการจัดหา ก่อสร้าง
หรื อผลิต ก่อนที่จะนํามาใช้เองหรื อเพื่อขาย
ดอกเบี้ยจ่ายซึ่ งเป็นส่ วนหนึ่ งของค่างวดตามสัญญาเช่าการเงินรับรู ้เป็ นต้นทุนทางการเงินในกําไรหรื อขาดทุนโดย
ใช้วิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
(บ) ค่ าใช้ จ่าย
รายจ่ ายสัญญาเช่ าดําเนินงาน
รายจ่ายภายใต้สญ
ั ญาเช่าดําเนินงานบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นต้องนํามารวมคํานวณจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายตามระยะเวลาที่คงเหลือของสัญญาเช่า เมื่อได้รับ
การยืนยันการปรับค่าเช่า
(ป) ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับปี ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้
รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน เว้นแต่ภาษีเงินได้จากการรวมธุรกิจหรื อรายการที่รับรู ้โดยตรงในส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ หรื อใน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

53

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ภาษีเงินได้ ของงวดปั จจุบัน
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั คือ ภาษีที่คาํ นวณจากกําไรทางภาษีสาํ หรับปี โดยใช้อตั ราภาษีที่ประกาศใช้หรื อที่คาดว่า
มีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ซึ่ งเกี่ยวกับรอบบัญชี ที่คาํ นวณภาษีเงินได้ ตลอดจนการปรับปรุ งทางภาษีที่เกี่ยวกับ
รายการในปี ก่อนๆ
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
กลุ่มบริ ษทั บันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยวิธีหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี โดยคํานวณจากผลแตกต่าง
ชั่วคราวที่ เกิ ดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชี และฐานภาษี ของสิ นทรั พย์และหนี้ สินและจํานวนที่ ใช้เพื่อประโยชน์
ทางภาษี โดยผลแตกต่างชัว่ คราวของรายการต่อไปนี้ ไม่ได้ถูกนํามาร่ วมพิจารณาได้แก่ ค่าความนิ ยมซึ่ งไม่สามารถ
ถือเป็ นค่าใช้จ่ายทางภาษี การรับรู ้ สินทรัพย์และหนี้ สินในครั้งแรกซึ่ งไม่กระทบต่อกําไรทางบัญชี หรื อกําไรทาง
ภาษี และผลแตกต่างที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะไม่
มีการกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราวดังกล่าวในอนาคตอันใกล้
การวัดมูลค่าของภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี ตอ้ งสะท้อนถึ งผลกระทบทางภาษีที่จะเกิ ดจากลักษณะที่กลุ่มบริ ษทั
คาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสิ นทรัพย์หรื อจะจ่ายชําระหนี้สินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่รายงาน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวดั มูลค่าโดยใช้อตั ราภาษีที่คาดว่าจะใช้กบั ผลแตกต่างชัว่ คราวเมื่อมีการกลับรายการโดย
ใช้อตั ราภาษีที่ประกาศใช้หรื อที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน
สิ นทรั พย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี และหนี้ สินภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี สามารถหักกลบได้เมื่ อกิ จการมี สิทธิ
ตามกฎหมายที่ จะนําสิ นทรั พย์ภาษีเงิ นได้ของงวดปั จจุ บนั มาหักกลบกับหนี้ สินภาษีเงิ นได้ของงวดปั จจุ บนั และ
ภาษีเงินได้น้ ีประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันสําหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรื อหน่วยภาษีต่างกัน
สําหรับหน่ วยภาษีต่างกันนั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชําระหนี้ สินและสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั ด้วย
ยอดสุ ทธิหรื อตั้งใจจะรับคืนสิ นทรัพย์และจ่ายชําระหนี้สินในเวลาเดียวกัน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากําไรเพื่อเสี ยภาษีในอนาคต
จะมีจาํ นวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวดังกล่าว สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะ
ถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริ ง
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(ผ) กําไรต่ อหุ้นขัน้ พืน้ ฐาน
กลุ่ ม บริ ษ ทั แสดงกํา ไรต่ อ หุ ้น ขั้น พื้ น ฐานสํา หรั บ หุ ้น สามัญ กํา ไรต่ อ หุ ้น ขั้น พื้ น ฐานคํา นวณโดยการหารกํา ไร
หรื อขาดทุนของผูถ้ ื อหุ ้นสามัญของกลุ่มบริ ษทั ด้วยจํานวนหุ ้นสามัญที่ถือโดยบุคคลภายนอกที่มีอยู่ในระหว่างปี
ตามวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
(ฝ) รายงานทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
ผลการดําเนิ นงานของส่ วนงานที่รายงานต่อผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั (ผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนินงาน)
จะแสดงถึ ง รายการที่ เ กิ ด ขึ้ น จากส่ ว นงานดํา เนิ น งานนั้น โดยตรงรวมถึ ง รายการที่ ไ ด้รั บ การปั น ส่ ว นอย่ า ง
สมเหตุสมผล
5

การรวมธุรกิจโดยการซื้อหุ้นและการจําหน่ ายส่ วนได้ เสียบางส่ วนในบริษทั ย่ อย
5.1 การซื้อหุ้นใน Tops Foods NV (“Tops Foods”)
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั มีมติอนุมตั ิให้ CPF Europe S.A. (“CPF EU”)
ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ถือหุ ้นทางอ้อมในอัตราร้อยละ 99.99 เข้าซื้ อเงินลงทุนในหุ ้นสามัญของบริ ษทั
Tops Foods ซึ่ งจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศเบลเยี่ยม โดยประกอบธุ รกิจหลักคือ ผลิตและจําหน่ายอาหาร
พร้อมรับประทานทั้งแบบแช่เย็นและแบบไม่ตอ้ งแช่เย็น ทั้งนี้ การเข้าทํารายการดังกล่าวมีมูลค่ารวมทั้งสิ้ น
9.3 ล้านยูโร หรื อเป็ นจํานวนเงิน 416 ล้านบาท
กลุ่มบริ ษทั ได้มาซึ่ งอํานาจควบคุมใน Tops Foods จากการได้รับโอนหุ ้นสามัญจํานวน 5,503 หุ น้ (คิดเป็น
สัดส่ วนร้อยละ 80.02 ของหุน้ ที่ออกและชําระแล้วของ Tops Foods) เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2557 (“วันที่ซ้ือ”)
กลุ่มบริ ษทั ได้รับรู ้รายการซื้ อธุรกิจให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2555)
เรื่ อง การรวมธุรกิ จ ข้อมูลของสิ่ งตอบแทนทั้งหมดที่โอนให้และมูลค่าที่รับรู ้ ณ วันที่ซ้ื อสําหรับสิ นทรัพย์ที่
ได้มาและหนี้สินที่รับมาแต่ละประเภทที่สาํ คัญ มีดงั นี้
สิ่ งตอบแทนในการซื ้อ

(หน่ วย: ล้ านบาท)
มูลค่ ายุตธิ รรม
416

เงินสด
55

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สิ นทรั พย์ ที่ได้ มาและหนีส้ ิ นที่รับมา
(หน่ วย: ล้ านบาท)
มูลค่ ายุตธิ รรม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
เงินกูย้ มื
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ สุทธิ
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม (คํานวณด้วยมูลค่า
ของสิ นทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ของผูถ้ ูกซื้อตามสัดส่ วน
ของหุน้ ที่ถือโดยส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม)
ส่ วนของผู้ถอื หุ้นทีม่ ีอาํ นาจควบคุม
ค่าความนิยม
สิ่ งตอบแทนที่โอนให้
เงินสดของบริ ษทั ที่ได้มาจากการซื้อบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ ายสุ ทธิจากการซื้อบริษทั ย่ อย

8
58
57
8
618
17
(233)
(53)
(20)
(121)
339

(68)
271
145
416
(8)
408

ปั จจัยที่ทาํ ให้เกิดค่าความนิ ยมเนื่ องมาจากศักยภาพในการขยายฐานการผลิตอาหารพร้อมรับประทานไปยัง
ทวีปยุโรป และประโยชน์ที่จะได้รับจากการมีเทคโนโลยีที่ทนั สมัยและได้มาตรฐานซึ่ งจะเป็ นการเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพและเพิ่มศักยภาพในการดําเนิ นธุ รกิจของกลุ่มบริ ษทั ค่าความนิ ยมที่เกิดจากการซื้ อธุ รกิจนี้ ไม่
สามารถนํามาหักเป็ นค่าใช้จ่ายทางภาษีเงินได้

56

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
งบกําไรขาดทุนรวมสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ได้รวมผลการดําเนินงานของ Tops Foods ตั้งแต่
วันที่ 20 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยมีรายละเอียดที่สาํ คัญดังนี้
(หน่ วย: ล้ านบาท)
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2557
รายได้จากการขายสิ นค้า
ขาดทุนสําหรับงวดส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ใหญ่

462
(24)

5.2 การซื้อหุ้นใน Hefei Chia Tai Co., Ltd. (“HCT”)
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั มีมติอนุมตั ิให้ Chia Tai (China) Investment
Company Limited (“CTCI”) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ถือหุ น้ ทางอ้อมในอัตราร้อยละ 75.01 (สัดส่ วนการถือหุ น้
ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557) เข้าลงทุนใน HCT ซึ่ งจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศจีนจาก Chia Tai (China)
Agro-Industrial Limited ซึ่งเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
HCT ประกอบธุ รกิจหลักคือ ผลิตและจําหน่ายอาหารสัตว์ในประเทศจีน ทั้งนี้ การเข้าทํารายการดังกล่าวมี
มูลค่ารวมทั้งสิ้ น 220 ล้านเรนมินบิ หรื อเป็ นจํานวนเงิน 1,173 ล้านบาท
CTCI ได้มาซึ่ งอํานาจควบคุมใน HCT จากการได้รับโอนส่ วนได้เสี ยในอัตราร้อยละ 100.00 ของทุนที่ออก
และชําระแล้วของ HCT และคิดเป็ นส่ วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั ในอัตราร้อยละ 74.62 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม
2557 (“วันที่ซ้ือ”)
กลุ่มบริ ษทั ได้รับรู ้รายการซื้ อธุรกิจให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2555)
เรื่ อง การรวมธุรกิ จ ข้อมูลของสิ่ งตอบแทนทั้งหมดที่โอนให้และมูลค่าที่รับรู ้ ณ วันที่ซ้ื อสําหรับสิ นทรัพย์ที่
ได้มาและหนี้สินที่รับมาแต่ละประเภทที่สาํ คัญ มีดงั นี้
สิ่ งตอบแทนในการซื ้อ

(หน่ วย: ล้ านบาท)
มูลค่ ายุตธิ รรม
1,173

เงินสด
57

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สิ นทรั พย์ ที่ได้ มาและหนีส้ ิ นที่รับมา

(หน่ วย: ล้ านบาท)
มูลค่ ายุตธิ รรม

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
สิ ทธิการเช่าจ่ายล่วงหน้า
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ สุทธิ
ค่าความนิยม
สิ่ งตอบแทนที่โอนให้
เงินสดของบริ ษทั ที่ได้มาจากการซื้อบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ ายสุ ทธิจากการซื้อบริษทั ย่ อย

12
21
142
106
156
658
89
(79)
(10)
(224)
(197)
674
499
1,173
(12)
1,161

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มบริ ษทั ประเมินสรุ ปมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ซ้ื อเสร็ จสมบูรณ์แล้ว
และได้ปรับปรุ งการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการซื้อธุรกิจใหม่โดยรับรู ้สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่นเพิ่มขึ้นเป็ นจํานวนเงิน
658 ล้านบาท หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิ่มขึ้นเป็ นจํานวนเงิน 165 ล้านบาท และค่าความนิยมลดลงเป็ น
จํานวนเงิน 493 ล้านบาท
ปั จจัยที่ทาํ ให้เกิดค่าความนิยมเนื่องมาจากศักยภาพในการขยายฐานธุรกิจอาหารสัตว์ในประเทศจีน และช่วย
เสริ มการเป็ นผูน้ าํ ด้านธุรกิจอาหารสัตว์ในประเทศจีนให้แข็งแกร่ งยิง่ ขึ้น ค่าความนิยมที่เกิดจากการซื้ อธุรกิจนี้
ไม่สามารถนํามาหักเป็ นค่าใช้จ่ายทางภาษีเงินได้

58

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
งบกําไรขาดทุนรวมสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ได้รวมผลการดําเนินงานของ HCT ตั้งแต่วนั ที่
13 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยมีรายละเอียดที่สาํ คัญดังนี้
(หน่ วย: ล้ านบาท)
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2557
รายได้จากการขายสิ นค้า
กําไรสําหรับงวดส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ใหญ่

1,931
43

5.3 การซื้อหุ้นใน Kaifeng Chia Tai Co., Ltd. (“Kaifeng”)
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั มีมติอนุมตั ิให้ Chia Tai (China) Investment
Co., Ltd. (“CTCI”) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ถือหุ น้ ทางอ้อมในอัตราร้อยละ 74.62 (สัดส่ วนการถือหุ น้ ณ
วันที่ 10 กรกฎาคม 2557) เข้าซื้ อเงินลงทุนทั้งหมดใน Kaifeng ซึ่ งจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศจีนจาก Chia
Tai (China) Agro-Industrial Limited ซึ่งเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
Kaifeng ประกอบธุ รกิจหลักคือ ผลิตและจําหน่ายอาหารสัตว์ ทั้งนี้ การเข้าทํารายการดังกล่าวมีมูลค่ารวม
ทั้งสิ้ น 311 ล้านเรนมินบิ หรื อเป็ นจํานวนเงิน 1,615 ล้านบาท
CTCI ได้มาซึ่ งอํานาจควบคุมใน Kaifeng จากการได้รับโอนส่ วนได้เสี ยในอัตราร้อยละ 100.00 ของทุนที่ออก
และชําระแล้วของ Kaifeng และคิดเป็ นส่ วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั ในอัตราร้อยละ 74.18 เมื่อวันที่ 5 สิ งหาคม
2557 (“วันที่ซ้ือ”)
กลุ่มบริ ษทั ได้รับรู ้รายการซื้ อธุรกิจให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2555)
เรื่ อง การรวมธุรกิ จ ข้อมูลของสิ่ งตอบแทนทั้งหมดที่โอนให้และมูลค่าที่รับรู ้ ณ วันที่ซ้ื อสําหรับสิ นทรัพย์ที่
ได้มาและหนี้สินที่รับมาแต่ละประเภทที่สาํ คัญ มีดงั นี้
สิ่ งตอบแทนในการซื ้อ

(หน่ วย: ล้ านบาท)
มูลค่ ายุตธิ รรม
1,615

เงินสด
59

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สิ นทรั พย์ ที่ได้ มาและหนีส้ ิ นที่รับมา
(หน่ วย: ล้ านบาท)
มูลค่ ายุตธิ รรม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
สิ ทธิการเช่าจ่ายล่วงหน้า
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เงินกูย้ มื
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ สุทธิ
ค่าความนิยม
สิ่ งตอบแทนที่โอนให้
เงินสดของบริ ษทั ที่ได้มาจากการซื้อบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ ายสุ ทธิจากการซื้อบริษทั ย่ อย

55
107
251
81
185
656
209
9
(260)
(58)
(4)
(192)
(205)
834
781
1,615
(55)
1,560

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มบริ ษทั ประเมินสรุ ปมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ซ้ื อเสร็ จสมบูรณ์แล้ว
และได้ปรับปรุ งการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการซื้อธุรกิจใหม่โดยรับรู ้สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่นเพิ่มขึ้นเป็ นจํานวนเงิน
656 ล้านบาท หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิ่มขึ้นเป็ นจํานวนเงิน 164 ล้านบาท และค่าความนิยมลดลงเป็ น
จํานวนเงิน 492 ล้านบาท
ปั จจัยที่ทาํ ให้เกิดค่าความนิยมเนื่องมาจากศักยภาพในการขยายฐานธุรกิจอาหารสัตว์ในประเทศจีน และช่วย
เสริ มการเป็ นผูน้ าํ ด้านธุรกิจอาหารสัตว์ในประเทศจีนให้แข็งแกร่ งยิง่ ขึ้น ค่าความนิยมที่เกิดจากการซื้ อธุรกิจนี้
ไม่สามารถนํามาหักเป็ นค่าใช้จ่ายทางภาษีเงินได้

60

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
งบกําไรขาดทุนรวมสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ได้รวมผลการดําเนินงานของ Kaifeng ตั้งแต่
วันที่ 5 สิ งหาคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557โดยมีรายละเอียดที่สาํ คัญดังนี้
(หน่ วย: ล้ านบาท)
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2557
รายได้จากการขายสิ นค้า
กําไรสําหรับงวดส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ใหญ่

1,606
35

ฝ่ ายบริ หารคาดว่าหากกลุ่มบริ ษทั ได้มีการซื้ อบริ ษทั Tops Foods HCT และ Kaifeng ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2557 จะ
มีรายได้จากการขายสิ นค้าและกําไรของกลุ่มบริ ษทั ในงบการเงินรวมสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ดังนี้
(หน่ วย: ล้ านบาท)
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2557
รายได้จากการขายสิ นค้า
กําไรสําหรับงวดส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ใหญ่
5.4

428,016
10,614

การขายเงินลงทุนบางส่ วนในบริษทั C.P. Pokphand Co., Ltd. (“CPP”) โดยอํานาจการควบคุมไม่ เปลีย่ นแปลง
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั และ CPF Investment
Limited (“CPFI”) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ถือหุ น้ ในอัตราร้อยละ 100.00 ขายเงินลงทุนในหุ น้ สามัญของ CPP
ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของกลุ่มบริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงจํานวนรวมทั้งสิ้ น 6,017,959,308
หุ ้น (คิดเป็ นร้อยละ 25.00 ของหุ ้นสามัญทั้งหมดที่ออกจําหน่ ายแล้วของ CPP หรื อร้อยละ 23.76 ของหุ ้น
ทั้งหมดที่ออกจําหน่ายแล้วของ CPP) ให้แก่ ITOCHU Corporation ซึ่ งเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
โตเกี ยว ที่มูลค่าหุ ้นละ 1.10 ดอลล่าร์ ฮ่องกง ในราคารวมทั้งสิ้ น 6,620 ล้านดอลล่าร์ ฮ่องกง หรื อประมาณ
27,258 ล้านบาท ภายหลังจากการเข้าทํารายการดังกล่าว บริ ษทั และ CPFI มีสดั ส่ วนการถือหุน้ ใน CPP รวมกัน
คิดเป็ นร้อยละ 50.43 ของหุ น้ ทั้งหมดที่ออกจําหน่ายแล้วของ CPP (หรื อคิดเป็ นร้อยละ 47.83 ของหุ น้ สามัญ
ทั้งหมดที่ออกจําหน่ายแล้วของ CPP) ทั้งนี้ การขายเงินลงทุนดังกล่าวได้เสร็ จสมบูรณ์เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557
รายการนี้ทาํ ให้ส่วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั ใน CPP ลดลงเป็ นจํานวนเงิน 24,309 ล้านบาทและส่ วนได้เสี ยที่ไม่มี
อํานาจควบคุมเพิ่มขึ้นในจํานวนเดียวกัน และกําไรที่เกิดจากรายการนี้จาํ นวนเงิน 4,130 ล้านบาทได้บนั ทึกไว้
ในบัญชี “ส่ วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงส่ วนได้ในบริ ษทั ย่อย” ในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2557
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การเปลี่ยนแปลงในส่ วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั ใน CPP มีดงั นี้

(หน่ วย: ล้ านบาท)
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2557

ส่ วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั ก่อนการขายเงินลงทุน
ผลกระทบจากการลดลงในส่ วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั
ส่ วนได้ เสียของกลุ่มบริษทั ณ วันทีข่ ายเงินลงทุน
6

75,894
(24,309)
51,585

รายการกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันได้แก่ บุคคลหรื อกิจการที่มีความเกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริ ษทั จากการที่บุคคลหรื อ
กิจการดังกล่าวมีอาํ นาจควบคุมกลุ่มบริ ษทั ทั้งทางตรงหรื อทางอ้อม หรื อมีอิทธิ พลอย่างมีนยั สําคัญต่อกลุ่มบริ ษทั ใน
การตัดสิ นใจทางการเงินและการบริ หาร รวมถึงการที่กลุ่มบริ ษทั และบุคคลหรื อกิจการดังกล่าวต่างฝ่ ายต่างอยูภ่ ายใต้
การควบคุมเดียวกัน หรื อภายใต้การมีอิทธิพลอย่างมีนยั สําคัญร่ วมกัน
บริ ษทั ที่มีอิทธิ พลอย่างมีนยั สําคัญของบริ ษทั คือ บริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จํากัด ซึ่ งมีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งทางตรง
และทางอ้อมเท่ากับร้อยละ 39.13 ของสิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ ้นล่าสุ ดเมื่อ
วันที่ 29 สิ งหาคม 2557
นโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันอธิบายได้ดงั ต่อไปนี้
รายการ
ขายสิ นค้า
ซื้อวัตถุดิบและสิ นค้า
ซื้อและขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ซื้อและขายเงินลงทุน
ดอกเบี้ยรับ/ดอกเบี้ยจ่าย
เงินปันผลรับ
ค่าเช่าและค่าบริ การ
ค่าบริ การด้านเทคนิควิชาการ
ค่าเบี้ยประกัน
ค่าสิ ทธิ ในการใช้เครื่ องหมายการค้า
รายได้อื่น/ค่าใช้จ่ายอื่น

นโยบายการกําหนดราคา
ราคาตามประกาศของกลุ่มบริ ษทั
ราคาตามประกาศของผูข้ าย
มูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม
ต้นทุนของแหล่งที่มาของเงินทุนบวกค่าใช้จ่ายในการบริ หารเงินทุน
ตามจํานวนที่ประกาศจ่าย
อัตราค่าเช่าหรื อค่าบริ การมาตรฐานตามที่ผใู ้ ห้เช่าหรื อผูใ้ ห้บริ การ
กําหนด
อัตราต่อจํานวนตันของอาหารสัตว์แต่ละประเภทที่ผลิต/อัตราต่อ
ยอดขายอาหารสัตว์/อัตราต่อยอดขายรวม
อัตรามาตรฐานที่ผรู ้ ับประกันกําหนด
อัตราต่อยอดขายสิ นค้าที่ใช้เครื่ องหมายการค้า
อัตราค่าบริ การมาตรฐานตามที่ผใู ้ ห้บริ การกําหนด
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6.1 รายการทีส่ ํ าคัญกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกันสํ าหรับแต่ ละปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556
(หน่ วย: ล้ านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

งบการเงินรวม
2557
2556
(ก) รายได้
บริษทั ทีม่ ีอทิ ธิพลอย่ างมีนัยสํ าคัญ
กําไรจากการขายเงินลงทุน
รายได้ค่าตอบแทนการใช้ระบบงาน
ขายสิ นค้า
รายได้ค่าเช่า ค่าบริ การและอื่นๆ
รายได้ค่าฝึกอบรมและสัมมนา

64
2
1
1
1

1
-

26
-

-

-

-

13,390
3,927
2,396

13,556
5,376
2,768

บริษทั ร่ วม กิจการทีค่ วบคุมร่ วมกัน
และบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ขายสิ นค้า
รายได้ค่าเช่า ค่าบริ การและอื่นๆ
เงินปันผลรับ
รายได้ค่าตอบแทนการใช้ระบบงาน
รายได้ค่าฝึกอบรมและสัมมนา
กําไรจากการขายเงินลงทุน
ดอกเบี้ยรับ
กําไรจากการขายอุปกรณ์และอื่นๆ

30,830
372
59
30
17
15
12
-

27,278
266
15
54
15
1,264
21
3

345
3
38
5
1

204
58
10
1

(ข) ค่ าใช้ จ่ายและอื่นๆ
บริษทั ทีม่ ีอทิ ธิพลอย่ างมีนัยสําคัญ
ซื้อวัตถุดิบและสิ นค้า
ค่าบริ การด้านเทคนิควิชาการ
ค่าสิ ทธิ ในการใช้เครื่ องหมายการค้า

7,841
1,526
87

6,914
1,215
78

1,693
41
8

1,388
38
10

บริษทั ย่ อย
เงินปันผลรับ
ขายสิ นค้า
ดอกเบี้ยรับ
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(หน่ วย: ล้ านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

งบการเงินรวม
2557
2556
(ข) ค่ าใช้ จ่ายและอื่นๆ (ต่ อ)
บริษทั ย่ อย
ซื้อวัตถุดิบและสิ นค้า
ค่าตอบแทนการใช้ระบบงาน
ค่าเช่าและค่าบริ การ
ค่าฝึกอบรมและสัมมนา
ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
บริษทั ร่ วม กิจการทีค่ วบคุมร่ วมกัน
และบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ซื้อวัตถุดิบและสิ นค้า
ต้นทุนงานก่อสร้างอาคาร
สิ่ งปลูกสร้างและอื่นๆ
ค่าเช่าและค่าบริ การ
ซื้ออุปกรณ์และอื่นๆ
ค่าเบี้ยประกัน
ค่าตอบแทนการใช้ระบบงาน
ค่าสิ ทธิ ในการใช้เครื่ องหมายการค้า
ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

64

-

-

4,194
227
76
29
3
62

2,252
218
88
38
5
22

43,224

29,790

702

988

1,944
1,192
512
262
54
36
21
1,148

1,533
1,316
172
306
30
31
9
803

475
385
162
110
165

513
427
53
112
116
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6.2 การซื้อขายเงินลงทุน
6.2.1 กลุ่ ม บริ ษัท ได้ ซื้ อ เงิน ลงทุ น จากบริ ษัท ที่เ กี่ย วข้ อ งกัน ตามที่ไ ด้ ก ล่ า วไว้ แ ล้ ว ในหมายเหตุ ป ระกอบ
งบการเงินข้ อ 5
6.2.2 กลุ่มบริษทั ได้ ขายเงินลงทุนให้ แก่ บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้ องกันดังนี้
6.2.2.1 การขายเงินลงทุนในบริษทั ไอพี (ประเทศไทย) จํากัด (“IP”)
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั ขายเงินลงทุน
ในหุ น้ สามัญของ IP จํานวน 9,999,997 หุ น้ (คิดเป็ นอัตราร้อยละ 99.99 ของจํานวนหุ น้ ที่ออก
และชําระแล้วของ IP) ให้แก่บริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จํากัด ในราคารวม 51 ล้านบาทโดยมี
กําไรจากการขายเงินลงทุนดังกล่าวในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นจํานวน
เงิน 64 ล้านบาท และ 26 ล้านบาท ตามลําดับ
6.2.2.2 การขายเงินลงทุนใน Rapid Thrive Limited (“Rapid Thrive”)
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั มีมติอนุมตั ิให้ C.P. Pokphand
Co., Ltd. (“CPP”) ซึ่ งเป็นบริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ถือหุ ้นทางตรงและทางอ้อมในอัตราร้อยละ
74.62 (สัดส่ วนการถือหุ ้น ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2557) ขายเงินลงทุนทั้งหมดใน Rapid
Thrive Limited (“Rapid Thrive”) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยที่ CPP ถือหุ น้ ทางตรงในอัตราร้อยละ
100.00 ให้แก่บริ ษทั CT Bright Holdings Limited ซึ่ งเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ในราคารวม
ทั้งสิ้ น 49.5 ล้านเหรี ยญสหรัฐ หรื อประมาณ 1,586 ล้านบาท ภายหลังจากการเข้าทํารายการ
ดังกล่าว Rapid Thrive และบริ ษทั ย่อยของ Rapid Thrive สิ้ นสุ ดสภาพการเป็ นบริ ษทั ย่อย
ทางอ้อมของบริ ษทั ทั้งนี้การขายเงินลงทุนดังกล่าวเสร็ จสมบูรณ์เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557
โดยมีกาํ ไรจากการขายเงินลงทุนดังกล่าวในงบการเงินรวมเป็ นจํานวนเงิน 15 ล้านบาท
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6.3 ยอดคงเหลือกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดงั นี้
6.3.1 ลูกหนี้การค้ าและลูกหนี้อื่น
(หน่ วย: ล้ านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

งบการเงินรวม
2557
2556
บริ ษทั ที่มีอิทธิ พลอย่างมีนยั สําคัญ
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วมและกิจการที่ควบคุม
ร่ วมกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

2
-

1
-

1,665

1,814

2,370
3,821
6,193

2,395
3,735
6,131

17
94
1,776

28
89
1,931

6.3.2 เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั้น

2557
กิจการที่ควบคุมร่ วมกัน
รวม

ยอดคงค้าง
-

งบการเงินรวม
2556
147
147

2557

(หน่ วย: ล้ านบาท)
ยอดเฉลี่ย
19
19

2556
201
201

(หน่ วย: ล้ านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงค้าง
ยอดเฉลี่ย
2557
2556
2557
2556
บริ ษทั ย่อย
รวม

19,733
19,733

17,970
17,970

18,514
18,514

23,554
23,554

บริ ษทั คํานวณยอดเฉลี่ยจากยอดคงค้างของเงินให้กูย้ ืมระยะสั้น ณ วันสิ้ นเดือนโดยไม่รวมดอกเบี้ย
ค้างรับ
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
6.3.2 เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั้น (ต่ อ)
ยอดเงินให้กยู้ มื ระยะสั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดงั นี้
(หน่ วย: ล้ านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

งบการเงินรวม
2557
2556
สกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานของ
แต่ละบริ ษทั ในกลุ่ม
เงินตราต่างประเทศ
- เหรี ยญสหรัฐ
- ยูโร
- รู เบิล
รวม

-

147

19,198

11,154

-

147

369
166
19,733

6,516
300
17,970

6.3.3 เงินปันผลค้ างรับ
(หน่ วย: ล้ านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

งบการเงินรวม
2557
2556
กิจการที่ควบคุมร่ วมกัน
บริ ษทั ย่อย
รวม

95
95

46
46

3,902
3,902

1,125
1,125

6.3.4 ดอกเบีย้ ค้ างรับ
(หน่ วย: ล้ านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

งบการเงินรวม
2557
2556
บริ ษทั ย่อย
รวม

-
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-

89
89

100
100

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
6.3.5 เงินให้ ก้ ยู มื ระยะยาว
(หน่ วย: ล้ านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงค้าง
ยอดเฉลี่ย
2557
2556
2557
2556
บริษทั ย่ อย
หัก ส่ วนที่ถึงกําหนดรับชําระ
ภายในหนึ่งปี
สุ ทธิ

16,957

18,853

(120)
16,837

(1,443)
17,410

18,099

17,412

บริ ษทั คํานวณยอดเฉลี่ยจากยอดคงค้างของเงินให้กูย้ ืมระยะยาว ณ วันสิ้ นเดือนโดยไม่รวมดอกเบี้ย
ค้างรับ
ยอดเงินให้กยู้ มื ระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดงั นี้
(หน่ วย: ล้ านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
เงินบาท
เงินตราต่างประเทศ
- เหรี ยญสหรัฐ
- รู เบิล
รวม
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10,000

11,250

5,943
1,014
16,957

5,908
1,695
18,853

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
6.3.6 เจ้ าหนี้การค้ าและเจ้ าหนี้อื่น
(หน่ วย: ล้ านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

งบการเงินรวม
2557
2556
บริ ษทั ที่มีอิทธิพลอย่างมีนยั สําคัญ
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วมและกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

670
399
4,112
5,181

488
259
1,324
2,071

46
115
136
297

46
215
125
386

6.3.7 เงินกู้ยมื ระยะสั้น

2557
กิจการที่ควบคุมร่ วมกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

ยอดคงค้าง

211
184
395

(หน่ วย: ล้ านบาท)

งบการเงินรวม
2556

2557

77
156
233

ยอดเฉลี่ย

77
183
260

2556
32
150
182

(หน่ วย: ล้ านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงค้าง
ยอดเฉลี่ย
2557
2556
2557
2556
บริ ษทั ย่อย
รวม

-

-

95
95

130
130

บริ ษทั คํานวณยอดเฉลี่ยจากยอดคงค้างของเงินกูย้ มื ระยะสั้น ณ วันสิ้ นเดือนโดยไม่รวมดอกเบี้ยค้างจ่าย
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
6.3.8 เงินกู้ยมื ระยะยาว

2557
บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
หัก ส่ วนที่ถึงกําหนดรับชําระ
ภายในหนึ่งปี
สุ ทธิ

ยอดคงค้าง

งบการเงินรวม
2556

-

23

-

(23)
-

2557

(หน่ วย: ล้ านบาท)
ยอดเฉลี่ย
-

2556
43

บริ ษทั คํานวณยอดเฉลี่ยจากยอดคงค้างของเงินกูย้ มื ระยะยาว ณ วันสิ้ นเดือนโดยไม่รวมดอกเบี้ยค้างจ่าย
6.4 ยอดคงเหลือของเงินให้ ก้ ยู มื /เงินกู้ยมื และอัตราดอกเบีย้
ยอดคงเหลือของเงินให้กยู้ มื /เงินกูย้ มื และอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม

เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่
กิจการที่ควบคุมร่ วมกัน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจาก
กิจการที่ควบคุมร่ วมกัน
และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจาก
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

(หน่ วย: ล้ านบาท)
ยอดคงเหลือที่มี
ยอดคงเหลือที่มี
อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว
2557
2556
2557
2556

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย
(อัตราร้ อยละ)
2557
2556

-

147

-

-

-

4.45

211

-

184

233

4.63

6.34

-

-

-

23

-

5.00
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
6.4 ยอดคงเหลือของเงินให้ ก้ ยู มื /เงินกู้ยมื และอัตราดอกเบีย้ (ต่ อ)

เงินให้กยู้ มื ระยะสั้น
แก่บริ ษทั ย่อย
เงินให้กยู้ มื ระยะยาว
แก่บริ ษทั ย่อย

งบการเงินเฉพาะกิจการ
(หน่ วย: ล้ านบาท)
ยอดคงเหลือที่มี
ยอดคงเหลือที่มี
อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว
2557
2556
2557
2556

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย
(อัตราร้ อยละ)
2557
2556

369

6,516

19,364

11,454

7.50

7.38

16,837

18,660

120

193

5.37

5.62

6.5 ค่ าตอบแทนผู้บริหารทีส่ ํ าคัญ
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารที่สาํ คัญประกอบด้วย

งบการเงินรวม
2557
2556

สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ภายใต้โครงการผลประโยชน์
พนักงานที่กาํ หนดไว้
รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวม
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(หน่ วย: ล้ านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

514

519

204

216

13
527

13
532

4
208

3
219

284
284

280
280

82
82

80
80

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
6.6 ภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังนี้
6.6.1 ภาระผูกพันตามสัญญาทีเ่ ป็ นรายจ่ ายฝ่ ายทุน

งบการเงินรวม
2557
2556
สัญญาที่ยงั ไม่ ได้ รับรู้
ส่ วนใหญ่เป็ นสัญญาก่อสร้าง
อาคารและสิ่ งปลูกสร้างและ
ซื้อเครื่ องจักรและอื่นๆ

570

629

(หน่ วย: ล้ านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

172

240

6.6.2 ภาระผูกพันตามสัญญาเช่ าดําเนินงาน

งบการเงินรวม
2557
2556
ภายในระยะเวลาหนึ่งปี
มากกว่าหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี
มากกว่าห้าปี
รวม

915
1,474
276
2,665

792
1,404
122
2,318

(หน่ วย: ล้ านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
352
268
620

361
447
808

บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยบางแห่ งมีสัญญาเช่าหลายฉบับกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันบางแห่ ง ซึ่ งครอบคลุม
การเช่าอาคารสํานักงาน (รวมถึงสัญญาบริ การพร้อมสิ่ งอํานวยความสะดวกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
สัญญาเช่าดังกล่าว) ที่ดิน ฟาร์ มเลี้ยงสัตว์ และยานพาหนะ โดยมีระยะเวลา 1 ถึง 10 ปี ซึ่ งจะสิ้ นสุ ด
ในระหว่างปี 2558 ถึง 2563
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
6.7 สั ญญาทีส่ ํ าคัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มบริ ษทั มีสญ
ั ญาที่สาํ คัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังนี้
6.7.1 สัญญาบริการด้ านเทคนิควิชาการ
บริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่อ ยบางแห่ ง มี สั ญ ญาบริ ก ารด้า นเทคนิ ค วิ ช าการกับ บริษัท ที่ มี อิ ท ธิ พ ลอย่า งมี
นัยสําคัญ (บริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จํากัด (“CPG”)) ภายใต้เงื่อนไขของสัญญา CPG ตกลงที่จะ
ทําการค้นคว้าและพัฒนาส่ วนประกอบในการผลิตอาหารสัตว์ให้กบั บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ในการนี้
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยดังกล่าวมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าบริ การด้านเทคนิ ควิชาการให้กบั CPG ซึ่ ง
คํานวณตามปริ มาณการผลิตอาหารสัตว์แต่ละประเภทในอัตราตามที่ระบุไว้ในสัญญา โดยมีค่าบริ การ
ขั้นตํ่าเป็ นจํานวนเงิน 0.1 ล้านบาท ถึง 1.3 ล้านบาท ต่อเดือน สัญญาเหล่านี้มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 1
มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ทั้งนี้บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ต่ออายุสัญญาดังกล่าวออกไป
จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยมีเงื่อนไขและอัตราค่าบริ การเช่นเดิมทุกประการ
นอกจากนี้ บริ ษทั ย่อยในต่างประเทศบางแห่ งมีสัญญารับความช่วยเหลือทางเทคนิ ควิชาการจาก CPG
โดยบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศดังกล่าวมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าบริ การตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่
ระบุไว้ในสัญญา
6.7.2 สัญญาอนุญาตให้ ใช้ เครื่องหมายการค้ า
บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ ง (บริ ษทั ซี พีเอฟ เทรดดิ้ ง จํากัด) มีสัญญาอนุ ญาตให้ใช้เครื่ องหมายการค้ากับ
CPG เพื่อให้ได้มาซึ่ งสิ ทธิ ในการใช้เครื่ องหมายการค้า
ในการนี้ บริ ษทั ย่อยดังกล่าวมี
ภาระผูกพันที่จะต้อ งจ่ ายค่าสิ ทธิ ในการใช้เครื่ องหมายการค้าให้กบั CPG ในอัตราร้อยละ 0.2 และ
ร้อยละ 0.4 ของยอดขายสิ นค้าแต่ละประเภทตามที่ระบุไว้ในสัญญา สัญญาเหล่านี้มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่
วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยบางแห่ งมีสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่ องหมายการค้ากับ CPG เพื่อให้ได้มาซึ่ งสิ ทธิ
ในการใช้เครื่ องหมายการค้า
ในการนี้ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยดังกล่าวมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่าย
ค่าสิ ทธิ ในการใช้เครื่ องหมายการค้าให้กบั CPG ในอัตราร้อยละ 0.2 และร้อยละ 0.4 ของยอดขาย
สิ นค้าแต่ละประเภทตามที่ระบุไว้ในสัญญา สัญญาเหล่านี้ มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2557
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ทั้งนี้ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ต่ออายุสัญญาดังกล่าวออกไปจนถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2558 โดยมีเงื่อนไขและอัตราค่าบริ การเช่นเดิมทุกประการ
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่งมีสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่ องหมายการค้ากับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันแห่ งหนึ่ ง (บริ ษทั
สตาร์ มาร์ เก็ตติ้ง จํากัด (“STAR”)) เพื่อให้ได้มาซึ่ งสิ ทธิ ในการใช้เครื่ องหมายการค้าของ STAR
ในการนี้ บริ ษทั ย่อ ยดังกล่ าวมี ภ าระผูกพันที่ จะต้องจ่ ายค่าสิ ทธิ ในการใช้เครื่ องหมายการค้าให้กับ
STAR โดยคํานวณจากยอดขายสิ นค้าภายใต้เครื่ องหมายการค้าดังกล่าวตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา
สัญญาฉบับนี้มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561
6.7.3 สัญญาบริการระบบงานคอมพิวเตอร์
บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งมีสัญญาบริ การระบบงานคอมพิวเตอร์ กบั บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันแห่ งหนึ่ ง (บริ ษทั
ฟรี วิลล์ โซลูชนั่ ส์ จํากัด (“Freewill”)) ภายใต้เงื่อนไขของสัญญา Freewill ตกลงที่จะให้บริ การด้าน
ระบบงานคอมพิวเตอร์ กบั บริ ษทั ย่อย ในการนี้ บริ ษทั ย่อยดังกล่าวมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าบริ การ
ด้านระบบงานคอมพิวเตอร์ ให้กบั Freewill ตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา สัญญาฉบับนี้มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ทั้งนี้บริ ษทั ย่อยได้ต่ออายุสัญญาดังกล่าวออกไป
จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีเงื่อนไขและอัตราค่าบริ การเช่นเดิมทุกประการ
6.7.4 สัญญาบริการที่เกีย่ วกับธุรกรรมการนําเข้ าและส่ งออก
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยบางแห่งมีสญ
ั ญาจ้างบริ การกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง (บริ ษทั ซี .พี. อินเตอร์
เทรด จํากัด (“CPI”)) ภายใต้เงื่อนไขของสัญญา CPI ตกลงที่จะให้บริ การด้านการจัดทําเอกสารการค้า
และบริ การอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุ รกรรมการนําเข้าและส่ งออกของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ในการนี้ บริ ษทั
และบริ ษทั ย่อยดังกล่าวมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าบริ การให้กบั CPI ตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา
สัญญาเหล่านี้มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558
6.7.5 สัญญาอนุญาตให้ ใช้ โปรแกรมระบบงานคอมพิวเตอร์
บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่ง (บริ ษทั ซีพีเอฟ ไอทีเซ็นเตอร์ จํากัด) มีสัญญาให้บริ การด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสัญญาอนุ ญาตให้ใช้โปรแกรมระบบงานคอมพิวเตอร์ กบั คู่สัญญา ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้องกัน
หลายแห่ ง ทั้ง ในประเทศและต่ า งประเทศ โดยมี ก าํ หนดระยะเวลาและค่ า ตอบแทนการใช้บ ริ ก าร
ตามที่ระบุไว้ในสัญญา สัญญาดังกล่าวจะสิ้ นสุ ดลงหากคู่สัญญาทั้งสองฝ่ ายตกลงร่ วมกันที่จะเลิกสัญญา
หรื อฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งผิดสัญญา
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7

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด

เงินฝากสถาบันการเงินและเงินสดในมือ
เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสู ง
รวม

งบการเงินรวม
2557
2556

(หน่ วย: ล้ านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

26,135
7,417
33,552

13,696
13,696

14,202
5,255
19,457

1,396
1,396

ยอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดงั นี้

งบการเงินรวม
2557
2556
สกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานของ
แต่ละบริ ษทั ในกลุ่ม
เงินตราต่างประเทศ
- เหรี ยญสหรัฐ
- เรนมินบิ
- ยูโร
- ดอลลาร์ ฮ่องกง
- นอร์เวย์โครน
- สวีเดน โครนา
- ปอนด์สเตอร์ลิง
- อื่นๆ
รวม
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(หน่ วย: ล้ านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

19,053

14,625

536

1,396

14,098
215
24
24
24
19
10
85
33,552

2,720
1,377
414
25
36
30
230
19,457

13,160
13,696

1,396

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
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8

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ นื่

หมายเหตุ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการอื่น
รวม
หั ก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

งบการเงินรวม
2557
2556

6

หนีส้ ู ญและหนีส้ งสั ยจะสู ญ (กลับรายการ
ค่ าเผือ่ หนีส้ งสั ยจะสู ญ) สํ าหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม

(หน่ วย: ล้ านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

6,193
19,308
25,501
(548)
24,953

6,131
18,736
24,867
(627)
24,240

1,776
2,628
4,404
(64)
4,340

1,931
2,878
4,809
(89)
4,720

6

113

(1)

17

ยอดคงเหลื อของลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่นที่มีปัญหาในการรั บชําระหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556
แยกตามอายุหนี้ที่คา้ งชําระได้ดงั นี้

งบการเงินรวม
2557
2556
เกินกําหนดระยะเวลาการรับชําระหนี้
มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน
มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป
รวม

12
12
526
550

76

41
73
644
758

(หน่ วย: ล้ านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
64
64

89
89
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ยอดลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดงั นี้

งบการเงินรวม
2557
2556
สกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานของ
แต่ละบริ ษทั ในกลุ่ม
เงินตราต่างประเทศ
- เหรี ยญสหรัฐ
- วอน
- ดอลลาร์ สิ งคโปร์
- ยูโร
- เยน
- สวีเดน โครนา
- ปอนด์สเตอร์ลิง
- เรนมินบิ
- ดอลลาร์ ออสเตรเลีย
- รู เบิล
- อื่นๆ
รวม

(หน่ วย: ล้ านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

21,862

20,599

2,308

2,347

1,788
691
381
98
70
46
5
12
24,953

2,213
627
383
277
129
3
9
24,240

876
235
409
40
18
359
58
31
6
4,340

971
156
1
477
178
234
269
26
54
7
4,720
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9

สิ นค้ าคงเหลือ

งบการเงินรวม
2557
2556
วัตถุดิบ
เคมีภณ
ั ฑ์และวัสดุสิ้นเปลือง
สิ นค้าระหว่างผลิต
สิ นค้าสําเร็ จรู ป
สิ นค้าระหว่างทาง
รวม
หั ก ค่าเผือ่ การปรับลดมูลค่าสิ นค้าลดลง
ให้เท่ากับมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับ
สุ ทธิ

(หน่ วย: ล้ านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

26,336
1,803
1,225
13,539
6,457
49,360

30,355
1,284
883
13,233
3,027
48,782

2,140
191
118
1,900
4,349

2,123
158
121
1,964
97
4,463

(324)
49,036

(313)
48,469

(148)
4,201

(185)
4,278

ต้นทุนของสิ นค้าคงเหลื อที่ บนั ทึ กเป็ นค่าใช้จ่ายและได้แสดงรวมไว้ในต้นทุนขายสิ นค้าสําหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2557 มีจาํ นวนเงิน 288,507 ล้านบาท (2556: 280,588 ล้ านบาท) ในงบกําไรขาดทุนรวม และ 19,017
ล้านบาท (2556: 22,634 ล้ านบาท) ในงบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการ
ในปี 2557 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั รับรู ้การปรับลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือให้เท่ากับมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับเป็ นจํานวนเงิน
324 ล้านบาท และ 148 ล้านบาท ตามลําดับ (2556: 313 ล้ านบาท และ 185 ล้ านบาท ตามลําดับ) และรับรู ้การกลับ
รายการค่าเผื่อมูลค่าสิ นค้าลดลงเป็ นจํานวนเงิน 313 ล้านบาท และ 185 ล้านบาท ตามลําดับ (2556: 211 ล้ านบาท
และ 68 ล้ านบาท ตามลําดับ)
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10

สิ นทรัพย์ ชีวภาพ
รายการเคลื่อนไหวในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดงั นี้

งบการเงินรวม
2557
2556
ณ วันที่ 1 มกราคม
ได้มาจากการรวมธุรกิจ
เพิ่มขึ้นจากการซื้อ/การเลี้ยง
ลดลงจากการขาย/เก็บเกี่ยว
ผลกําไรจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
อื่นๆ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

(หน่ วย: ล้ านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

27,605
121,668
(118,704)

24,500
524
106,048
(104,046)

1,266
11,579
(11,211)

1,254
9,349
(9,103)

338
(585)
(349)
29,973

524
435
(380)
27,605

(262)
1,372

(234)
1,266

ส่ วนทีห่ มุนเวียน
สัตว์บก
สัตว์น้ าํ
รวมส่ วนทีห่ มุนเวียน

22,229
2,149
24,378

20,272
2,153
22,425

1,372
1,372

1,266
1,266

ส่ วนทีไ่ ม่ หมุนเวียน
สัตว์บก
รวมส่ วนทีไ่ ม่ หมุนเวียน
รวม

5,595
5,595
29,973

5,180
5,180
27,605

1,372

1,266

79

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สิ นทรัพย์ชีวภาพประกอบด้วยสิ นทรัพย์ชีวภาพประเภทสัตว์บก ได้แก่ สุ กร ไก่ เป็ ด เป็นต้น และสิ นทรัพย์ชีวภาพ
ประเภทสัตว์น้ าํ ได้แก่ กุง้ และปลา สิ นทรัพย์ชีวภาพดังกล่าวแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและค่าเผื่อ
การด้อยค่าสะสม (ยกเว้นสุ กรขุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย ซึ่ งมูลค่ายุติธรรมกําหนดโดยใช้
ราคาที่อา้ งอิงราคาตลาด ณ วันที่ในรายงาน) เนื่องจากสิ นทรัพย์ชีวภาพเหล่านี้มีวงจรการเลี้ยงสั้น และกรณี สินทรัพย์
ชี ว ภาพที่ เป็ นพันธุ์สัตว์ไม่สามารถหาราคาตลาดหรื อมูลค่าเพื่อกําหนดมูลค่ายุติธรรมในสภาพปั จจุ บนั สําหรั บ
สิ นทรัพย์ชีวภาพดังกล่าวได้และไม่สามารถกําหนดมูลค่ายุติธรรมโดยใช้มูลค่าปั จจุบนั ของประมาณการกระแส
เงิ นสดสุ ทธิ ที่ค าดว่าจะได้รั บจากสิ น ทรั พ ย์น้ ัน ได้อ ย่างน่ าเชื่ อถื อ เนื่ อ งจากมี ความไม่ แ น่ นอนอัน เกิ ด จากปั จจัย
ภายนอกต่างๆ เช่น สภาพแวดล้อม ภูมิอากาศ โรคภัย เป็ นต้น
ต้นทุนของสิ นทรัพย์ชีวภาพประกอบด้วยต้นทุนทั้งหมดที่เกิ ดขึ้นตั้งแต่ได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์ชีวภาพและในช่ วงการ
เจริ ญเติบโต เช่น ต้นทุนลูกสัตว์ ค่าอาหารสัตว์ และต้นทุนการเลี้ยงอื่น เป็ นต้น
การคิดค่าเสื่ อมราคาของพ่อแม่พนั ธุ์คาํ นวณโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาการให้ผลผลิตหรื อตามจํานวนหน่วยที่ผลิตได้
ของสิ นทรัพย์ชีวภาพแต่ละประเภทซึ่ งเป็ นระยะเวลาประมาณ 4 เดือนถึง 36 เดือน ค่าเสื่ อมราคาของพันธุ์สัตว์รับรู ้
ในงบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็ นจํานวนเงิน 4,640
ล้านบาท และ 90 ล้านบาท ตามลําดับ (2556: 4,351 ล้ านบาท และ 107 ล้ านบาท ตามลําดับ)
ประมาณการปริ มาณทางกายภาพของสิ นทรัพย์ชีวภาพแต่ละกลุ่ม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีดงั นี้

งบการเงินรวม
2557
2556
สัตว์บก
สัตว์น้ าํ

546,430
18,730

510,765
17,000

(หน่ วย: ตัน)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
5,354

3,879

ปริ มาณทางกายภาพของสิ นทรัพย์ชีวภาพประมาณโดยอาศัยประสบการณ์และข้อมูลในอดีต กรณี ปริ มาณสิ นทรัพย์
ชีวภาพประเภทสัตว์น้ าํ กลุ่มบริ ษทั ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างเพื่อคาดการณ์น้ าํ หนักทั้งหมด
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
11

เงินลงทุนเผือ่ ขาย
รายการเคลื่อนไหวในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดงั นี้
(หน่ วย: ล้ านบาท)
งบการเงินรวม
2557
2556
ณ วันที่ 1 มกราคม
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
ซื้อ/ลงทุนเพิ่ม
ขาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

1,909
1,377
638
3,924

2,455
(537)
(9)
1,909

รายละเอียดเงินลงทุนเผือ่ ขาย
เงินลงทุนเผือ่ ขาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดงั นี้

หลักทรัพย์ ในความต้ องการ
ของตลาด - มูลค่ ายุติธรรม
บริ ษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จํากัด
(มหาชน) - ราคาทุน
การเปลี่ยนแปลงใน
มูลค่ายุติธรรม
รวม

สัดส่ วนความเป็ นเจ้าของ
(ทั้งทางตรงและทางอ้อม)
(ร้อยละ)
2557
2556

1.43

1.74

81

(หน่ วย: ล้ านบาท)
งบการเงินรวม
2557
2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

2,148

1,510

-

-

1,776
3,924

399
1,909

-

-

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
12

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย
รายการเคลื่อนไหวในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดงั นี้
(หน่ วย: ล้ านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

งบการเงินรวม
2557
2556
ณ วันที่ 1 มกราคม
ซื้อ/ลงทุนเพิ่ม
รับคืนเงินลงทุนจากการเลิกกิจการ
ของบริ ษทั ย่อย
ขาย
ขาดทุนจากการด้อยค่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

82

-

-

87,565
2

85,421
2,503

-

-

(19,124)
68,443

(20)
(339)
87,565

หลักทรัพย์ ทไี่ ม่ ใช่ หลักทรัพย์ ในความต้ องการของตลาด
บริ ษทั กรุ งเทพโปรดิ๊วส จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ซีพีเอฟ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จํากัด
บริ ษทั ซีพีเอฟ ไอทีเซ็นเตอร์ จํากัด
บริ ษทั ซี.พี. เมอร์แชนไดซิ่ง จํากัด
บริ ษทั เชสเตอร์ฟดู้ จํากัด
บริ ษทั ไอพี (ประเทศไทย) จํากัด
C.P. Aquaculture (Beihai) Co., Ltd.
C.P. Aquaculture (Dongfang) Co., Ltd.

หลักทรัพย์ ในความต้ องการของตลาด
C.P. Pokphand Co., Ltd.
รวม
99.44
99.98
99.99
99.99
99.99
99.99
100.00
100.00

4.98

99.44
99.98
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
100.00
100.00

23.55

สัดส่วน
ความเป็ นเจ้าของ
(ร้ อยละ)
2557
2556

600
7,008
20
250
9,000
80
602
494

7,973
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600
7,008
20
250
9,000
80
25
602
494

7,883

ทุนชําระแล้ว
2557
2556

1,230
11,883
20
250
9,000
450
602
494

5,191
5,191
1,230
11,882
20
250
9,000
450
25
602
494

24,290
24,290

วิธีราคาทุน
2557
2556

-

-

-

-

การด้อยค่าสะสม
2557
2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 และเงินปั นผลรับสําหรับแต่ละปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน มีดงั นี้

รายละเอียดเงินลงทุนในบริ ษทั ย่ อยและเงินปันผลรั บ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

1,230
11,883
20
250
9,000
450
602
494

5,191
5,191

1,230
11,882
20
250
9,000
450
25
602
494

24,290
24,290

ราคาทุน - สุทธิ
2557
2556

7,357
5,400
80
-

553
553

2,102
10,845
-

609
609

เงินปันผลรับ
2557
2556

(หน่ วย: ล้ านบาท)

100.00
8.57
99.99
16.01
37.50
100.00
58.25
100.00
100.00

100.00
15.00
99.99
48.80
37.50
100.00
99.99
100.00
126
6,452
8
2,289
2,890
36,929
224
1
1

126
4,146
8
1,663
2,890
36,929
129
1
-

ทุนชําระแล้ว
2557
2556
126
618
8
1,394
1,055
36,929
129
1
1
64,190
69,381

126
618
8
1,394
1,055
36,929
129
1
64,213
88,503

วิธีราคาทุน
2557
2556
(938)
(938)
(938)

(938)
(938)
(938)

การด้อยค่าสะสม
2557
2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ

126
618
8
456
1,055
36,929
129
1
1
63,252
68,443

126
618
8
456
1,055
36,929
129
1
63,275
87,565

ราคาทุน - สุทธิ
2557
2556

12,837
13,390

12,947
13,556

เงินปันผลรับ
2557
2556

(หน่ วย: ล้ านบาท)
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ในระหว่างปี 2557 บริ ษทั ได้ขายเงินลงทุนในหุน้ สามัญของบริ ษทั ย่อยบางแห่ง ซึ่ งมีมลู ค่าตามบัญชีเป็ นจํานวนเงิน 19,124 ล้านบาท โดยมีกาํ ไรจากการขายเงินลงทุนดังกล่าวในงบการเงินเฉพาะ
กิจการเป็ นจํานวน 1,884 ล้านบาท

C.P. Aquaculture (Hainan) Co., Ltd.
C.P. Standart Gida Sanayi ve Ticaret A.S.
Charoen Pokphand Foods Kenya Co., Ltd.
Charoen Pokphand Foods (Overseas) LLC.
Charoen Pokphand Foods Philippines Corporation
CPF Investment Limited
CPF Tanzania Limited
C.P. Foods Holdings Limited
C.P. Foods International Limited
รวม
รวมทั้งสิ้น

สัดส่วน
ความเป็ นเจ้าของ
(ร้ อยละ)
2557
2556

รายละเอียดเงินลงทุนในบริ ษทั ย่ อยและเงินปันผลรั บ (ต่ อ)

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
13

เงินลงทุนในบริษทั ร่ วม
รายการเคลื่อนไหวในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดงั นี้
งบการเงินรวม
2557
2556
ณ วันที่ 1 มกราคม
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
รายได้เงินปันผลจากบริ ษทั ร่ วม
ส่ วนเกินทุนจากส่ วนได้ในบริ ษทั ร่ วม
ซื้อ/ลงทุนเพิ่ม
ขาย
ตัดรายการกําไรจากการขายเงินลงทุน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

40,833
4,133
(3,122)
12,507
(2,156)
(140)
52,055
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30,764
4,313
(3,050)
(362)
13,505
(4,033)
(583)
279
40,833

(หน่ วย: ล้ านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
335
335

828
(493)
335

หลักทรั พย์ทไี่ ม่ ใช่ หลักทรั พย์ในความ
ต้ องการของตลาด
บริ ษทั นว 84 จํากัด
บริ ษทั รอส บรี ดเดอร์ ส สยาม จํากัด
บริ ษทั อาร์ เบอร์ เอเคอร์ส ประเทศไทย
จํากัด
BHJ Kalino Food AB (“BHJ”) *
C.P. Aquaculture (India) Private Limited
C.P. Cambodia Co., Ltd.

หลักทรัพย์ในความต้ องการของตลาด
บริ ษทั ซี พี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
รวม

25.00
49.99
49.98
31.70
25.00

49.98
15.08
31.70
25.00

31.76

25.00
49.99

33.27

สัดส่ วน
ความเป็ นเจ้าของ
(ทั้งทางตรง
และทางอ้อม)
(ร้ อยละ)
2557
2556

4
5
192
2,103

1,203
70

8,983

4
192
1,446

1,203
70

8,983

ทุนชําระแล้ว
2557
2556

2
24
176
493

159
35

41,150
41,150
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2
176
493

159
35

30,531
30,531

วิธีราคาทุน
2557
2556

211
28
689
787

162
88

46,847
46,847

211
621
693

161
89

35,848
35,848

วิธีส่วนได้เสี ย
2557
2556

งบการเงินรวม

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 และเงินปันผลรับสําหรับแต่ละปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน มีดงั นี้

รายละเอียดเงินลงทุนในบริษทั ร่ วมและเงินปันผลรับ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

-

-

-

-

-

-

การด้อยค่าสะสม
2557
2556

211
28
689
787

162
88

46,847
46,847

211
621
693

161
89

35,848
35,848

ส่ วนได้เสี ย - สุ ทธิ
2557
2556

47
82

20

2,608
2,608

55
-

27

2,666
2,666

เงินปั นผลรับ
2557
2556

(หน่ วย: ล้ านบาท)

49.75
25.21
14.12
49.75
37.50
21.00

353
767
581
353
767
581

ทุนชําระแล้ว
2557
2556
176
1,052
424
2,541
43,691

176
1,052
424
2,517
33,048

วิธีราคาทุน
2557
2556
1,525
1,231
487
5,208
52,055

1,583
1,208
419
4,985
40,833

วิธีส่วนได้เสี ย
2557
2556

งบการเงินรวม

-

-

การด้อยค่าสะสม
2557
2556

1,525
1,231
487
5,208
52,055

1,583
1,208
419
4,985
40,833

ส่ วนได้เสี ย - สุ ทธิ
2557
2556

261
104
514
3,122

256
46
384
3,050

เงินปั นผลรับ
2557
2556

(หน่ วย: ล้ านบาท)

**
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Zhan Jiang Deni Carburetor Co., Ltd เป็ นบริ ษทั ร่ วมที่ถือหุ น้ โดย C.P. Pokphand Co., Ltd. (“CPP”) ในอัตราร้อยละ 28.00 โดย CPP เป็ นบริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ถือหุ น้ ทางตรงและทางอ้อมในอัตราร้อยละ
50.43 ของหุน้ ทั้งหมดที่ออกจําหน่ายแล้วของ CPP ดังนั้นกลุ่มบริ ษทั บันทึกเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยใน Zhan Jiang Deni Carburetor Co., Ltd ในอัตราร้อยละ 14.12 ในงบการเงินรวม

*

BHJ เป็ นบริ ษทั ร่ วมที่ถือหุ น้ โดย CPF Denmark A/S (“CPF DM”) ในอัตราร้อยละ 29.00 โดย CPF DM เป็ นบริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ถือหุ น้ ทางอ้อมในอัตราร้อยละ 52.00 ดังนั้นกลุ่มบริ ษทั บันทึกเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ยใน BHJ ในอัตราร้อยละ 15.08 ในงบการเงินรวม

Charoen Pokphand Holdings (Malaysia)
Sdn. Bhd.
Conti Chia Tai International Limited
Zhan Jiang Deni Carburetor Co., Ltd. **
รวม
รวมทั้งสิ้น

สัดส่ วน
ความเป็ นเจ้าของ
(ทั้งทางตรง
และทางอ้อม)
(ร้ อยละ)
2557
2556

รายละเอียดเงินลงทุนในบริษทั ร่ วมและเงินปันผลรับ (ต่ อ)

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

25.00
31.70

25.00
31.70

สัดส่ วน
ความเป็ นเจ้าของ
(ร้ อยละ)
2557
2556

1,203
192

1,203
192

ทุนชําระแล้ว
2557
2556

159
176
335

159
176
335

วิธีราคาทุน
2557
2556

-

การด้อยค่าสะสม
2557
2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ

-

159
176
335

159
176
335

ราคาทุน - สุ ทธิ
2557
2556

-

-

เงินปั นผลรับ
2557
2556

(หน่ วย: ล้ านบาท)
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ในระหว่างปี 2557 บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งได้ขายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมแห่งหนึ่งซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีเป็ นจํานวนเงิน 2,156 ล้านบาท โดยมีกาํ ไรจากการขายเงินลงทุนดังกล่าวในงบการเงินรวมเป็ น
จํานวน 4,530 ล้านบาท

กลุ่มบริ ษทั ได้แสดงเงิ นลงทุนในหุ ้นสามัญของบริ ษทั ร่ วมแห่ งหนึ่ ง (บริ ษทั ซี พี ออลล์ จํากัด (มหาชน)) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทยตามวิธีส่วนได้เสี ย
ในงบการเงินรวม มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจาํ นวนเงิน 126,266 ล้านบาท (2556: 119,137 ล้ านบาท)

หลักทรั พย์ทไี่ ม่ ใช่ หลักทรั พย์ในความต้ องการ
ของตลาด
บริ ษทั นว 84 จํากัด
C.P. Aquaculture (India) Private Limited
รวม

รายละเอียดเงินลงทุนในบริษทั ร่ วมและเงินปันผลรับ (ต่ อ)

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุ ปของบริ ษทั ร่ วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดงั นี้
สิ นทรัพย์
รวม

ปี 2557
บริ ษทั ซี พี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั นว 84 จํากัด
บริ ษทั รอส บรี ดเดอร์ส สยาม จํากัด
บริ ษทั อาร์ เบอร์ เอเคอร์ ส ประเทศไทย จํากัด
BHJ Kalino Food AB
C.P. Aquaculture (India) Private Limited
C.P. Cambodia Co., Ltd.
Charoen Pokphand Holdings (Malaysia) Sdn. Bhd.
Conti Chia Tai International Limited
Zhan Jiang Deni Carburetor Co., Ltd.
รวม

ปี 2556

บริ ษทั ซี พี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั นว 84 จํากัด
บริ ษทั รอส บรี ดเดอร์ส สยาม จํากัด
บริ ษทั อาร์ เบอร์ เอเคอร์ส ประเทศไทย จํากัด
C.P. Aquaculture (India) Private Limited
C.P. Cambodia Co., Ltd.
Charoen Pokphand Holdings (Malaysia) Sdn. Bhd.
Conti Chia Tai International Limited
Zhan Jiang Deni Carburetor Co., Ltd.

รวม

(หน่ วย: ล้ านบาท)

หนีส้ ิ น
รวม

รายได้
รวม

กําไร
สุ ทธิ

326,410
648
223
509
124
2,969
4,592
5,834
4,491
4,138
349,938

291,352
1
47
88
85
737
2,009
2,768
1,835
1,903
300,825

371,301
5
295
570
956
7,117
8,253
11,044
11,315
4,993
415,849

10,154
4
37
93
18
245
739
64
703
1,008
13,065

288,666
643
206
515
2,882
4,031
6,057
1,933
1,049
305,982

255,658
1
28
92
922
1,693
2,876
725
630
262,625

284,670
4
269
523
4,339
6,966
11,159
5,366
999
314,295

10,537
4
49
99
261
276
126
300
109
11,761

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในส่ วนที่เกี่ยวกับเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดงั นี้
(หน่ วย: ล้ านบาท)
งบการเงินรวม
2557
2556
ส่ วนแบ่งของกลุ่มบริ ษทั ในหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นของกิจการที่ไปลงทุน
89

302

2

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
14

เงินลงทุนในกิจการทีค่ วบคุมร่ วมกัน
รายการเคลื่อนไหวในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดงั นี้

งบการเงินรวม
2557
2556
ณ วันที่ 1 มกราคม
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนใน
กิจการที่ควบคุมร่ วมกัน
รายได้เงินปันผลจากกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน
ซื้อ/ลงทุนเพิม่
ขาย
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

90

(หน่ วย: ล้ านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

5,266

3,282

-

-

736
(284)
(1,483)
(41)
4,194

634
(256)
1,200
406
5,266

-

-

Henan East Chia Tai
Co., Ltd.

Beijing Chia Tai Feedmill
Co., Ltd.
Handan Chia Tai Feed
Co., Ltd.
Jilin Chia Tai Enterprise
Co., Ltd.

บริ ษทั ซีพี-เมจิ จํากัด
(“CP-Meiji”) *

หลักทรั พย์ทไี่ ม่ ใช่ หลักทรั พย์
ในความต้ องการของตลาด
59.99
37.50
37.50
37.50
37.50

59.99

25.21

25.21

25.21

25.21

สัดส่ วน
ความเป็ นเจ้าของ
(ทั้งทางตรง
และทางอ้อม)
(ร้ อยละ)
2557
2556

170

261

56

157

500

170

261

56

157

500

ทุนชําระแล้ว
2557
2556

225

211

(8)

128

1,200

91

225

211

(8)

128

1,200

วิธีราคาทุน
2557
2556

242

234

18

129

1,229

252

246

16

151

1,189

วิธีส่วนได้เสี ย
2557
2556

งบการเงินรวม

เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 และเงินปันผลรับสําหรับแต่ละปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันมีดงั นี้

รายละเอียดเงินลงทุนในกิจการทีค่ วบคุมร่ วมกัน

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

การด้อยค่าสะสม
2557
2556

242

234

18

129

1,229

252

246

16

151

1,189

ส่ วนได้เสี ย - สุ ทธิ
2557
2556

82

-

-

71

-

99

-

-

31

-

เงินปั นผล
2557
2556

(หน่ วย: ล้ านบาท)

41.26
37.50

-

25.21

378

378

1,773

ทุนชําระแล้ว
2557
2556

1,296
3,052

1,296
4,431

1,379

วิธีราคาทุน
2557
2556

2,342
4,194

-

1,912
5,266

1,500

วิธีส่วนได้เสี ย
2557
2556

งบการเงินรวม

-

-

-

-

การด้อยค่าสะสม
2557
2556

2,342
4,194

-

1,912
5,266

1,500

ส่ วนได้เสี ย - สุ ทธิ
2557
2556

284

131

256

126

เงินปั นผล
2557
2556

(หน่ วย: ล้ านบาท)

92

กลุ่มบริ ษทั ได้บนั ทึกบัญชีเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน ตามวิธีส่วนได้เสี ยในงบการเงินรวม

*

CP-Meiji เป็ นกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน เนื่องจากตามข้อบังคับของบริ ษทั ได้กาํ หนดให้ผลู ้ งทุนมีอาํ นาจควบคุมร่ วมกันในการตัดสิ นใจที่สาํ คัญทางการเงินและการดําเนินงานของบริ ษทั
**
Luoyang Northern Ek Chor Motorcycle Co., Ltd. เป็ นกิจการที่ควบคุมร่ วมกันของ Rapid Thrive Limited ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั ได้ขายเงินลงทุนใน Rapid Thrive Limited ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2557
(ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6.2.2.2)

Luoyang Northern Ek Chor
Motorcycle Co., Ltd. **
ECI Metro Investment
Co., Ltd.
รวม

สัดส่ วน
ความเป็ นเจ้าของ
(ทั้งทางตรง
และทางอ้อม)
(ร้ อยละ)
2557
2556

รายละเอียดเงินลงทุนในกิจการทีค่ วบคุมร่ วมกัน (ต่ อ)

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ปี 2557
บริ ษทั ซีพี-เมจิ จํากัด
Beijing Chia Tai Feedmill Co., Ltd.
Handan Chia Tai Feed Co., Ltd.
Jilin Chia Tai Enterprise Co., Ltd.
Henan East Chia Tai Co., Ltd.
ECI Metro Investment Co., Ltd.
รวม
1,573
492
57
399
740
6,099
9,360

3,761
147
33
377
250
1,251
5,819

93

5,334
639
90
776
990
7,350
15,179

2,538
370
52
187
485
2,637
6,269

1,569
131
1,700

4,107
370
52
318
485
2,637
7,969

สิ นทรัพย์ สิ นทรัพย์ สิ นทรัพย์ หนีส้ ิ น
หนีส้ ิ น
หมุนเวียน ไม่ หมุนเวียน รวม
หมุนเวียน ไม่ หมุนเวียน หนีส้ ิ นรวม

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุ ปของกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดงั นี้

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

6,333
2,530
413
1,157
2,918
18,521
31,872

รายได้ รวม

(6,253)
(2,419)
(406)
(1,185)
(2,747)
(17,705)
(30,715)

80
111
7
(28)
171
816
1,157

(หน่ วย: ล้ านบาท)
กําไร
ค่ าใช้ จ่าย (ขาดทุน)
รวม
สุ ทธิ

ปี 2556
บริ ษทั ซีพี-เมจิ จํากัด
Beijing Chia Tai Feedmill Co., Ltd.
Handan Chia Tai Feed Co., Ltd.
Jilin Chia Tai Enterprise Co., Ltd.
Henan East Chia Tai Co., Ltd.
Luoyang Northern Ek Chor Motorcycle Co., Ltd.
ECI Metro Investment Co., Ltd.
รวม
1,610
217
27
224
408
1,998
3,652
8,136

3,667
72
19
203
136
735
681
5,513

94

5,277
289
46
427
544
2,733
4,333
13,649

2,390
138
31
113
292
1,188
2,420
6,572

1,727
68
45
1,840

4,117
138
31
181
292
1,233
2,420
8,412

สิ นทรัพย์ สิ นทรัพย์ สิ นทรัพย์ หนีส้ ิ น
หนีส้ ิ น
หมุนเวียน ไม่ หมุนเวียน รวม
หมุนเวียน ไม่ หมุนเวียน หนีส้ ิ นรวม

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุ ปของกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดงั นี้ (ต่อ)

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

2,474
1,389
159
685
1,329
3,494
10,245
19,775

รายได้ รวม

(2,492)
(1,321)
(163)
(675)
(1,248)
(3,385)
(9,865)
(19,149)

(18)
68
(4)
10
81
109
380
626

(หน่ วย: ล้ านบาท)
กําไร
ค่ าใช้ จ่าย
(ขาดทุน)
รวม
สุ ทธิ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
หนี้ สินที่อาจเกิดขึ้นและภาระผูกพันในส่ วนที่เกี่ยวกับเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557 และ 2556 มีดงั นี้
(หน่ วย: ล้ านบาท)
งบการเงินรวม
2557
2556
ส่ วนแบ่งของกลุ่มบริ ษทั ในภาระผูกพันของกิจการที่ไปลงทุน
ส่ วนแบ่งของกลุ่มบริ ษทั ในหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นของกิจการที่ไปลงทุน
15

58
-

340
858

เงินลงทุนในบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
รายการเคลื่อนไหวในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดงั นี้
งบการเงินรวม
2557
2556
ณ วันที่ 1 มกราคม
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

1,546
3
1,549

95

1,504
42
1,546

(หน่ วย: ล้ านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
678
678

678
678

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
รายละเอียดเงินลงทุนในบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดงั นี้
สัดส่ วนความเป็ นเจ้าของ
(ทั้งทางตรงและทางอ้อม)
(ร้อยละ)
2557
2556
หลักทรัพย์ ทไี่ ม่ ใช่ หลักทรัพย์
ในความต้ องการของตลาด
เงินลงทุนทัว่ ไปในตราสารทุน
- ราคาทุน
บริ ษทั ซีพีพีซี จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ซี .พี. แลนด์ จํากัด
(มหาชน)
Chia Tai (Jilin) Co., Ltd.
Kinghill Limited
รวม

(หน่ วย: ล้ านบาท)
งบการเงินรวม
2557
2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

6.58

6.58

110

110

55

55

6.49
10.00
13.96

6.49
10.00
13.96

276
5
1,158
1,549

276
5
1,155
1,546

95
528
678

95
528
678

96

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
16

อสั งหาริมทรัพย์ เพือ่ การลงทุน
รายการเคลื่อนไหวในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดงั นี้

งบการเงินรวม
2557
2556
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้น
ลดลงจากการขายธุรกิจ
โอนจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
โอนเป็ นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
โอนเป็ นสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า
ตัดจําหน่าย
ค่าเสื่ อมราคา
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
อื่นๆ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

1,930
63
(592)
(46)
(5)
(126)
(55)
1,169

1,484
27
407
(4)
7
(1)
85
(75)
1,930

(หน่ วย: ล้ านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
204
(4)
200

204
204

ราคาประเมินของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ซึ่ งประเมินราคาโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระ
โดยพิจารณาตามเกณฑ์มูลค่ายุติธรรมด้วยวิธีเปรี ยบเทียบข้อมูลตลาด มีจาํ นวนเงินรวม 1,990 ล้านบาท และ 608 ล้านบาท
ตามลําดับ (2556: 2,658 ล้ านบาท และ 615 ล้ านบาท ตามลําดับ)

97

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
17

ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
(หน่ วย: ล้ านบาท)

ราคาทุน/ราคาประเมินใหม่
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
เพิ่มขึ้น
ได้มาจากการซื้อธุรกิจ
โอน
โอนจากอสังหาริ มทรัพย์
เพื่อการลงทุน
เพิ่มขึ้นที่รับรู ้ไปยังกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
โอนเป็ นอสังหาริ มทรัพย์
เพื่อการลงทุน
โอนเป็ นสิ นทรัพย์
ที่ถือไว้เพื่อขาย
จําหน่าย
ผลต่างจากการแปลงค่า
งบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
และ 1 มกราคม 2557

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง
อาคารและ
ระบบ
สาธารณูปโภค

ที่ดิน

งบการเงินรวม
เครื่ องจักร
และ
อุปกรณ์

สิ นทรัพย์
ระหว่าง
การก่อสร้าง
และติดตั้ง

อื่นๆ

รวม

21,824
515
290
334

48,351
1,085
1,741
7,154

44,010
1,545
661
5,683

6,965
799
19
905

13,287
19,272
203
(13,671)

134,437
23,216
2,914
405

-

25

-

-

-

25

75

-

-

-

-

75

(377)

-

(64)

-

-

(441)

(6)

(302)

(21)
(1,059)

(2)
(232)

-

(23)
(1,599)

11

1,357

1,368

412

606

3,754

22,666

59,411

52,123

8,866

19,697

162,763
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
(หน่ วย: ล้ านบาท)

ที่ดิน
เพิ่มขึ้น
ได้มาจากการซื้อธุรกิจ
โอน
โอนจากอสังหาริ มทรัพย์
เพื่อการลงทุน
จําหน่าย
ผลต่างจากการแปลงค่า
งบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง
อาคารและ
ระบบ
สาธารณูปโภค

งบการเงินรวม
เครื่ องจักร
และ
อุปกรณ์

อื่นๆ

สิ นทรัพย์
ระหว่าง
การก่อสร้าง
และติดตั้ง

รวม

572
67
-

1,248
326
5,925

2,060
439
4,071

1,176
65
1,024

21,175
62
(11,034)

26,231
959
(14)

(11)

46
(338)

(472)

(427)

(1)

46
(1,249)

(430)
22,864

(1,914)
64,704

(461)
57,760

(540)
10,164

(1,634)
28,265

(4,979)
183,757
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ค่ าเสื่อมราคาสะสมและ
ผลขาดทุนจากการ
ด้ อยค่ าสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
กลับรายการขาดทุน
จากการด้อยค่า
โอน
โอนเป็ นอสังหาริ มทรัพย์
เพื่อการลงทุน
โอนเป็ นสิ นทรัพย์
ที่ถือไว้เพื่อขาย
จําหน่าย
ผลต่างจากการแปลงค่า
งบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
และ 1 มกราคม 2557
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ขาดทุนจากการด้อยค่า
โอน
จําหน่าย
ผลต่างจากการแปลงค่า
งบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง
อาคารและ
ระบบ
สาธารณูปโภค

ที่ดิน

(หน่ วย: ล้ านบาท)

งบการเงินรวม
เครื่ องจักร
และ
อุปกรณ์

สิ นทรัพย์
ระหว่าง
การก่อสร้าง
และติดตั้ง

อื่นๆ

รวม

-

(18,493)
(2,714)

(21,704)
(3,929)

(3,428)
(948)

-

(43,625)
(7,591)

-

8
8

12

(262)

-

8
(242)

-

-

9

-

-

9

-

200

19
948

2
203

-

21
1,351

-

(573)

(950)

(240)

-

(1,763)

-

(21,564)
(3,206)
(5)
220
232

(25,595)
(4,615)
(56)
77
399

(4,673)
(1,016)
(297)
387

-

(51,832)
(8,837)
(61)
1,018

-

430
(23,893)

513
(29,277)

(527)
(6,126)

-

416
(59,296)
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
(หน่ วย: ล้ านบาท)

งบการเงินรวม
อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง
อาคารและ
ระบบ
สาธารณูปโภค

เครื่ องจักร
และ
อุปกรณ์

21,824
21,824

29,858
29,858

22,306
22,306

3,521
16
3,537

13,287
13,287

90,796
16
90,812

22,666
-

37,847
-

26,528
-

4,178
15

19,697
-

110,916
15

22,666

37,847

26,528

4,193

19,697

110,931

22,864
22,864

40,811
40,811

28,481
2
28,483

4,031
7
4,038

28,265
28,265

124,452
9
124,461

ที่ดิน
มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ภายใต้กรรมสิ ทธิ์ของ
กลุ่มบริ ษทั
ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
ภายใต้กรรมสิ ทธิ์ของ
กลุ่มบริ ษทั
ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
และ 1 มกราคม 2557
ภายใต้กรรมสิ ทธิ์ของ
กลุ่มบริ ษทั
ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
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อื่นๆ

สิ นทรัพย์
ระหว่าง
การก่อสร้าง
และติดตั้ง

รวม

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
(หน่ วย: ล้ านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
อาคาร
ส่ วนปรับปรุ ง
อาคารและ
ระบบ
สาธารณูปโภค

ที่ดิน
ราคาทุน/ราคาประเมินใหม่
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
เพิ่มขึ้น
โอน
จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
และ 1 มกราคม 2557
เพิ่มขึ้น
โอน
จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ค่ าเสื่อมราคาสะสมและ
ผลขาดทุนจากการ
ด้ อยค่ าสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
กลับรายการขาดทุน
จากการด้อยค่า
จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
และ 1 มกราคม 2557
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ขาดทุนจากการด้อยค่า
จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

เครื่ องจักร
และ
อุปกรณ์

อื่นๆ

สิ นทรัพย์
ระหว่าง
การก่อสร้าง
และติดตั้ง

รวม

4,497
36
-

10,142
25
1,805
(102)

9,811
277
1,258
(524)

1,023
75
52
(22)

2,064
2,813
(3,118)
-

27,537
3,226
(3)
(648)

4,533
58
(11)
4,580

11,870
12
485
(95)
12,272

10,822
435
368
(116)
11,509

1,128
82
23
(16)
1,217

1,759
1,619
(876)
2,502

30,112
2,206
(238)
32,080

-

(5,103)
(667)

(5,277)
(1,029)

(731)
(127)

-

(11,111)
(1,823)

-

8
92

488

21

-

8
601

-

(5,670)
(789)
(5)
56
(6,408)

(5,818)
(1,096)
(56)
107
(6,863)

(837)
(125)
15
(947)

-

(12,325)
(2,010)
(61)
178
(14,218)
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
(หน่ วย: ล้ านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ที่ดิน
มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ภายใต้กรรมสิ ทธิ์ของบริ ษทั
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556

อาคาร
ส่ วนปรับปรุ ง
อาคารและ
ระบบ
สาธารณูปโภค

เครื่ องจักร
และ
อุปกรณ์

อื่นๆ

สิ นทรัพย์
ระหว่าง
การก่อสร้าง
และติดตั้ง

รวม

4,497
4,497

5,039
5,039

4,534
4,534

292
292

2,064
2,064

16,426
16,426

ภายใต้กรรมสิ ทธิ์ของบริ ษทั
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
และ 1 มกราคม 2557

4,533

6,200

5,004

291

1,759

17,787

4,533

6,200

5,004

291

1,759

17,787

ภายใต้กรรมสิ ทธิ์ของบริ ษทั
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

4,580
4,580

5,864
5,864

4,646
4,646

270
270

2,502
2,502

17,862
17,862

มูลค่าต้นทุนของอาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ซึ่ งตัดค่าเสื่ อมราคาเต็มจํานวนแล้ว แต่ยงั สามารถใช้ประโยชน์ใน
สิ นทรัพย์เหล่านั้นได้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจาํ นวนเงินรวม 49,748 ล้านบาท (2556: 30,776 ล้ านบาท) ในงบแสดงฐานะ
การเงินรวม และ 6,499 ล้านบาท (2556: 5,402 ล้ านบาท) ในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ต้นทุนการกูย้ มื ในปี 2557 ของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีจาํ นวนเงิน 667 ล้านบาท (2556: 436 ล้ านบาท) และ 54 ล้านบาท (2556:
35 ล้ านบาท) ตามลําดับ
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
18

ค่ าความนิยม
(หน่ วย: ล้ านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

งบการเงินรวม
2557
2556
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม
ได้มาจากการซื้อธุรกิจ
ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ขาดทุนจากการด้ อยค่ า
ณ วันที่ 1 มกราคม
ขาดทุนจากการด้อยค่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
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59,293
1,425
(19)
60,699

54,792
628
3,873
59,293

-

-

-

-

-

-

59,293
60,699

54,792
59,293

-

-

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
19

สิ นทรัพย์ ไม่ มตี วั ตนอืน่

ค่าพัฒนา
ระบบงาน

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
เพิ่มขึ้น
ตัดจําหน่าย
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
และ 1 มกราคม 2557
เพิ่มขึ้น
ได้มาจากการซื้อธุรกิจ
โอน
ตัดจําหน่าย
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ค่ าตัดจําหน่ ายสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ตัดจําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
และ 1 มกราคม 2557
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
โอน
ตัดจําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
และ 1 มกราคม 2557
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
105

งบการเงินรวม
เครื่ องหมาย
การค้า
ค่าสิ ทธิและอื่นๆ

(หน่ วย: ล้ านบาท)

รวม

332
16
-

5,058
142
(87)
203

5,390
158
(87)
203

348
127
3
(3)
3
478

5,316
103
1,328
86
(21)
89
6,901

5,664
230
1,331
83
(21)
92
7,379

(226)
(9)
-

(863)
(692)
21

(1,089)
(701)
21

(235)
(36)
(271)

(1,534)
(781)
(60)
(18)
(2,393)

(1,769)
(817)
(60)
(18)
(2,664)
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4,195

4,301

113
207

3,782
4,508

3,895
4,715

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
(หน่ วย: ล้ านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ค่าพัฒนา
ระบบงาน
อื่นๆ
รวม

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
เพิ่มขึ้น
โอน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 1 มกราคม 2557
เพิม่ ขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

7
7
7

74
9
3
86
6
92

81
9
3
93
6
99

ค่ าตัดจําหน่ ายสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 1 มกราคม 2557
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

(4)
(1)
(5)
(5)

(28)
(7)
(35)
(9)
(44)

(32)
(8)
(40)
(9)
(49)

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 1 มกราคม 2557
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

3
2
2

46
51
48

49
53
50

มูลค่าต้นทุนของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ซึ่ งตัดจําหน่ ายเต็มจํานวนแล้ว แต่ยงั สามารถใช้
ประโยชน์ในสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเหล่านั้นได้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจาํ นวนเงินรวม 445 ล้านบาท (2556: 194
ล้ านบาท) ในงบแสดงฐานะการเงินรวม และ 6 ล้านบาท (2556: 5 ล้ านบาท) ในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
20

เงินฝากสถาบันการเงินทีม่ ีข้อจํากัดในการเบิกใช้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ย่อยบางแห่งมีเงินฝากสถาบันการเงินที่มีขอ้ จํากัดในการเบิกใช้ เป็ นจํานวนเงินรวม
2,054 ล้านบาท เพื่อการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขในการใช้วงเงินสิ นเชื่อจากสถาบันการเงินต่างประเทศบางแห่ ง (2556:
1,202 ล้ านบาท)
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
21

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดงั นี้

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ (หนีส้ ิ น) ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีสุทธิ
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งบการเงินรวม
2557
2556

(หน่ วย: ล้ านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

3,815
(5,677)
(1,862)

2,604
2,604

2,896
(4,517)
(1,621)

1,704
1,704

สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ชีวภาพ
เงินลงทุน
ผลขาดทุนทางภาษี
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
อื่นๆ
สุ ทธิ
(394)
(200)
3,107
(807)
(4,037)
912
(202)
(1,621)

ณ วันที่
1 มกราคม
2557

108

(105)
(7)
770
161
67
75
(405)
556

(275)
(5)
(280)

(328)
(147)
(48)
(523)

งบการเงินรวม
บันทึกเป็ นรายจ่าย/รายได้ใน
(หมายเหตุ 35)
ได้มาจาก
กําไรหรื อ
กําไรขาดทุน
การรวม
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
ธุรกิจ

รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปี 2557 มีดงั นี้

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

4
(1)
(58)
(3)
36
(10)
38
6

ผลต่างจาก
การแปลงค่า
งบการเงิน

(495)
(483)
3,819
(977)
(4,081)
972
(617)
(1,862)

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2557

(หน่ วย: ล้ านบาท)

สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ชีวภาพ
เงินลงทุน
ผลขาดทุนทางภาษี
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
อื่นๆ
สุ ทธิ
(304)
(277)
943
(917)
(4,102)
649
(277)
(4,285)

ณ วันที่
1 มกราคม
2556

109

(66)
31
2,182
160
203
75
69
2,654

45
199
244

(32)
(32)

งบการเงินรวม
บันทึกเป็ นรายจ่าย/รายได้ใน
(หมายเหตุ 35)
ได้มาจาก
กําไรหรื อ
กําไรขาดทุน
การรวม
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
ธุรกิจ

รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปี 2556 มีดงั นี้

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

(24)
1
(18)
(50)
(106)
(11)
6
(202)

ผลต่างจาก
การแปลงค่า
งบการเงิน

(394)
(200)
3,107
(807)
(4,037)
912
(202)
(1,621)

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2556

(หน่ วย: ล้ านบาท)

สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
เงินลงทุน
ที่ดิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ผลขาดทุนทางภาษี
อื่นๆ
สุ ทธิ
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รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปี 2557 มีดงั นี้

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

1
(319)
322
1,721
(21)
1,704

ณ วันที่
1 มกราคม
2557
23
877
900

กําไรหรื อ
ขาดทุน

-

กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น

งบการเงินเฉพาะบริษทั
บันทึกเป็ นรายจ่าย/รายได้ใน
(หมายเหตุ 35)

1
(319)
345
2,598
(21)
2,604

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2557

(หน่ วย: ล้ านบาท)

1
(319)
243
(8)
(83)

ณ วันที่
1 มกราคม
2556
20
1,721
(13)
1,728

กําไรหรื อ
ขาดทุน

59
59

กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น

งบการเงินเฉพาะบริษทั
บันทึกเป็ นรายจ่าย/รายได้ใน
(หมายเหตุ 35)

1
(319)
322
1,721
(21)
1,704

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2556

(หน่ วย: ล้ านบาท)
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มบริ ษทั มีผลแตกต่างชัว่ คราวที่เกิดจากขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ ซึ่งไม่ได้นาํ ไปรวมในการคํานวณสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพื่อรับรู ้ในงบแสดง
ฐานะการเงินเป็ นจํานวนเงิน 9,023 ล้านบาท (2556: 7,884 ล้ านบาท) เนื่องจากความไม่แน่นอนที่จะใช้ประโยชน์ทางภาษีจากรายการดังกล่าวในอนาคต

สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
เงินลงทุน
ที่ดิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ผลขาดทุนทางภาษี
อื่นๆ
สุ ทธิ

รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปี 2556 มีดงั นี้

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
22

สิ ทธิการเช่ าจ่ ายล่ วงหน้ า
รายการเคลื่อนไหวในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดงั นี้

งบการเงินรวม
2557
2556
ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้น
ได้มาจากการซื้อธุรกิจ
โอนไปสิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ค่าตัดจําหน่าย
ลดลง
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
23

4,866
440
298
(5)
(192)
(378)
10
5,039

4,237
400
116
(183)
(79)
375
4,866

(หน่ วย: ล้ านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
-

-

หนีส้ ิ นทีม่ ีภาระดอกเบีย้

งบการเงินรวม
2557
2556

ส่ วนทีห่ มุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชี
ตัว๋ แลกเงิน
ตัว๋ สัญญาใช้เงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื เพื่อการส่ งออก
หนี้สินจากการทําทรัสต์รีซีท
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบริ ษทั อื่น
รวม

1,628
1,989
9,112
42,932
6,128
3,886
65,675
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2,277
3,478
14,790
27,058
6,278
11,458
141
65,480

(หน่ วย: ล้ านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
5
1,989
1,994

9
3,478
3,487

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุ
เงินกู้ยมื ระยะสั้นจากกิจการทีค่ วบคุม
ร่ วมกันและบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้ องกัน

งบการเงินรวม
2557
2556

(หน่ วย: ล้ านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

395

233

-

-

8,427
5,000
6
13,433

5,289
6,200
5
11,494

616
5,000
5,616

500
6,200
6,700

79,503

23
77,230

7,610

10,187

ส่ วนทีไ่ ม่ หมุนเวียน
หนีส้ ิ นระยะยาว
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
และบริ ษทั อื่น
หุน้ กู้
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
รวม

48,761
67,659
6
116,426

46,108
63,060
7
109,175

2,463
58,060
60,523

3,067
63,060
66,127

รวมส่ วนทีไ่ ม่ หมุนเวียน
รวมทั้งสิ้น

116,426
195,929

109,175
186,405

60,523
68,133

66,127
76,314

6

หนีส้ ิ นระยะยาวทีถ่ งึ กําหนดชําระ
ภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หุน้ กู้
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
รวม
เงินกู้ยมื ระยะยาวจาก
บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้ องกันทีถ่ งึ กําหนด
ชําระภายในหนึ่งปี
รวมส่ วนทีห่ มุนเวียน

6
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
หนี้สินระยะยาวส่ วนใหญ่ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างปี 2557 เนื่องจากการที่บริ ษทั ย่อยออกและเสนอขายหุน้ กูอ้ นุพนั ธ์ โดย
มีรายละเอียดดังนี้
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการของ C.P. Foods Holdings Limited (“CPFH”) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยที่
บริ ษทั ถือหุ น้ ในอัตราร้อยละ 100.00 มีมติอนุมตั ิให้ CPFH ออกและเสนอขายหุ น้ กูอ้ นุพนั ธ์ (Exchangeable Bonds)
มูลค่ารวม 290 ล้านเหรี ยญสหรัฐ ครบกําหนดไถ่ถอนในปี 2562 โดยมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 0.5 ต่อปี (“หุ น้ กู”้ ) ซึ่ งผู ้
ถื อ หุ ้น กู้ส ามารถแลกเปลี่ ย นเป็ นหลัก ทรั พ ย์ที่ ใช้แ ลกเปลี่ ย นได้ต ามสัด ส่ ว นการถื อ หุ ้น กู้โ ดยมี บ ริ ษ ทั เป็ นผูใ้ ห้
การสนับสนุ น (Sponsor Undertaking) โดยหลักทรัพย์ที่ใช้แลกเปลี่ยน ณ วันที่ออกหุ ้นกู้ ประกอบด้วยหุ ้นของ
บริ ษทั ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) จํานวน 180 ล้านหุ น้ (“หุ น้ CPALL”) ซึ่ งเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของ CPFH และได้ฝากไว้
ในบัญชีรับฝากหลักทรัพย์กบั Merrill Lynch International (“ผูร้ ับฝากหลักทรัพย์” หรื อ “Merrill Lynch”) ตาม
รายละเอียดที่กาํ หนดไว้ในข้อกําหนดสิ ทธิ ของหุ ้นกู้ ภายใต้ขอ้ กําหนดสิ ทธิ ของหุ ้นกู้ ผูถ้ ือหุ ้นกูม้ ีสิทธิ เลือก (1)
แลกเปลี่ยนหุ ้นกูเ้ ป็นหุ น้ CPALL ซึ่ งถือโดย CPFH หรื อ (2) ขอไถ่ถอนหุ น้ กูจ้ าก CPFH เมื่อครบ 2 ปี นับแต่วนั ที่
ออกหุ ้นกู้ หรื อ (3) ถือหุ ้นกูไ้ ว้จนถึงวันครบกําหนดไถ่ถอน โดยกรณี (2) หรื อ (3) ผูถ้ ือหุ ้นกูจ้ ะได้รับชําระเป็ น
เงินสด ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อกําหนดสิ ทธิ ของหุ น้ กู้ ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ น้ กูใ้ ช้สิทธิ แลกเปลี่ยน
หุ ้นกูเ้ ป็นหุ ้น CPALL ทาง CPFH มีสิทธิ เลือกส่ งมอบหุ ้น CPALL ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นกู้ หรื อส่ งมอบเงินสดในจํานวน
เทียบเท่ากับราคาตลาดของหุ ้น CPALL ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นกูอ้ ย่างใดอย่างหนึ่ ง โดยอัตราส่ วนการแลกเปลี่ยนแรกเริ่ ม
สําหรับหุ ้นกูท้ ุกๆ เงินต้น 200,000 เหรี ยญสหรัฐ จะได้รับหุ ้น CPALL เท่ากับ 123,966.94 หุ ้น (1 หุ ้น CPALL
เท่ากับ 53.29 บาท (ปัดเศษทศนิยม) ณ อัตราแลกเปลี่ยนเท่ากับ 33.03 บาทต่อ 1 เหรี ยญสหรัฐ)
ทั้งนี้การออกและเสนอขายหุ น้ กูด้ งั กล่าวเสร็ จสมบูรณ์เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2557 และหุ น้ กูด้ งั กล่าวได้เข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์แล้วเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2557
มูลค่าตามบัญชีของหุ น้ กูด้ งั กล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจาํ นวนเงิน 292 ล้านเหรี ยญสหรัฐ หรื อเทียบเท่า 9,599
ล้านบาท
นอกจากนี้ CPFH มีสัญญาให้ยมื หลักทรัพย์ที่ใช้แลกเปลี่ยน (“หุ น้ CPALL”) กับ Merrill Lynch (“ผูย้ มื หลักทรัพย์”)
ภายใต้เงื่อนไขของสัญญา CPFH ตกลงที่จะให้ผยู ้ มื หลักทรัพย์ยมื หุ น้ CPALL จํานวนไม่เกิน 110 ล้านหุ น้ (คิดเป็ น
สัดส่ วนร้อยละ 1.22 ของหุ น้ ที่ออกและชําระแล้วของ CPALL) จากบัญชีรับฝากหลักทรัพย์ โดยมีกาํ หนดระยะเวลา
และค่าธรรมเนี ยมตามที่ระบุไว้ในสัญญา ในการนี้ CPFH มีสิทธิ เรี ยกคืนหุ น้ CPALL จากผูย้ มื หลักทรัพย์เพื่อส่ งมอบ
ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ กู้ หากจํานวนหุน้ CPALL ในบัญชีรับฝากหลักทรัพย์น้ นั มีไม่เพียงพอ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 CPFH
ให้ผยู ้ ืมหลักทรัพย์ยืมหุ ้น CPALL จํานวนประมาณ 28.9 ล้านหุ ้น ซึ่ งมูลค่ายุติธรรมของหุ ้นดังกล่าวมีจาํ นวนเงิน
1,221 ล้านบาท
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ยอดหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดงั นี้

งบการเงินรวม
2557
2556
สกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานของ
แต่ละบริ ษทั ในกลุ่ม
เงินตราต่างประเทศ
- เหรี ยญสหรัฐ
- ยูโร
- อื่นๆ
รวม

(หน่ วย: ล้ านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

184,253

177,065

64,822

73,247

10,137
1,539
195,929

7,592
1,715
33
186,405

3,311
68,133

3,067
76,314

หนี้ สินที่มีภาระดอกเบี้ยซึ่ งไม่รวมหนี้ สินตามสัญญาเช่ าการเงินแยกแสดงตามระยะเวลาถึงกําหนดการจ่ายชําระ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ได้ดงั นี้

ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ถึงกําหนดชําระหลังจากหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี
ถึงกําหนดชําระหลังจากห้าปี
รวม

งบการเงินรวม
2557
2556

(หน่ วย: ล้ านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

79,498
83,671
32,748
195,917

7,610
33,023
27,500
68,133

77,225
70,563
38,605
186,393

10,187
30,127
36,000
76,314

กลุ่ ม บริ ษ ทั มี ห นี้ สิ น ที่ มี ภ าระดอกเบี้ ย ส่ ว นที่ มี ห ลัก ประกัน ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2557 เป็ นจํา นวนเงิ น รวม
38,160 ล้า นบาท (2556: 32,114 ล้ า นบาท) มูล ค่า ของสิ น ทรั พ ย์ต่ า งๆที่ ใ ช้เ ป็ นหลัก ประกัน หนี้ สิ น ดัง กล่ า วมี
จํานวนเงิ นรวม 45,321 ล้านบาท (2556: 40,621 ล้ านบาท)
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
เงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มบริ ษทั มีสญ
ั ญาเงินกูท้ ี่มีหลักประกันที่สาํ คัญกับสถาบันการเงินดังนี้
สัญญาที่ 1
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2555 บริ ษทั ย่อยในต่างประเทศแห่ งหนึ่ง (CPF Investment Limited (“CPFI”)) ได้ทาํ สัญญาเงินกูย้ ืม
ระยะยาวประเภทมีหลักประกันฉบับหนึ่งกับสถาบันการเงินในประเทศและต่างประเทศบางแห่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้
สัญญา
เงินกูย้ มื

วงเงินสิ นเชื่อ
ที่ได้รับอนุมตั ิ

วงเงินที่ 1

277.50 ล้านเหรี ยญ
สหรัฐ

วงเงินที่ 2

462.50 ล้านเหรี ยญ
สหรัฐ

มูลค่าคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557
200.66 ล้านเหรี ยญ
สหรัฐ (เทียบเท่า
ประมาณ 6,604
ล้านบาท)
402.25 ล้านเหรี ยญ
สหรัฐ (เทียบเท่า
ประมาณ 13,238
ล้านบาท)

อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละต่อปี

กําหนดการ
จ่ายชําระคืน

อัตราดอกเบี้ยลอยตัว
LIBOR 3 เดือน
บวกร้อยละ 3.50
ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว
LIBOR 3 เดือน
บวกร้อยละ 3.50
ต่อปี สําหรับปี ที่
1 ถึง 5 และ LIBOR
3 เดือน บวกร้อยละ
4.00 ต่อปี สําหรับ
ปี ที่ 6 และ 7

ทุก 6 เดือน
เป็ นระยะเวลา 5 ปี

ทุก 6 เดือน
เป็ นระยะเวลา 7 ปี

CPFI ได้เบิกเงินกูย้ มื ระยะยาวดังกล่าวข้างต้นทั้งจํานวน เพื่อนําไปชําระค่าซื้ อหุ น้ ของบริ ษทั C.P. Pokphand Company
Limited (“CPP”) ซึ่งเป็ นบริ ษทั ที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง
ทั้งนี้ CPFI ต้องจํานําหุ ้น CPP เพื่อเป็ นหลักประกันในการกูย้ ืมเงินดังกล่าว และต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่างๆ
ที่กาํ หนดไว้ เช่น CPFI ต้องรักษาสัดส่ วนอัตราส่ วนหนี้สินต่อทุนไม่ให้เกิน 1.5:1 เป็ นต้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 CPFI ได้จาํ นําหุ ้น CPP จํานวน 8,457 ล้านหุ น้ ซึ่ งมีมูลค่ายุติธรรมเป็ นจํานวนเงินรวม
30,869 ล้านบาท
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สัญญาที่ 2
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2555 CPFI ได้ทาํ สัญญาเงินกูย้ มื ระยะยาวประเภทมีหลักประกันฉบับหนึ่งกับสถาบันการเงิน
ต่างประเทศที่มีสาขาในประเทศแห่งหนึ่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

วงเงินสิ นเชื่อ
ที่ได้รับอนุมตั ิ
100.00 ล้านเหรี ยญ
สหรัฐ

มูลค่าคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557
99.63 ล้านเหรี ยญ
สหรัฐ (เทียบเท่า
ประมาณ 3,279
ล้านบาท)

อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละต่อปี
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว
BBA LIBOR 3 เดือน
บวกร้อยละ 3.25 ต่อปี

กําหนดการจ่ายชําระคืน
งวดที่ 1: ร้อยละ 10 (36 เดือน
หลังจากวันที่เบิกเงินกูย้ มื )
งวดที่ 2: ร้อยละ 10 (42 เดือน
หลังจากวันที่เบิกเงินกูย้ มื )
งวดที่ 3: ร้อยละ 10 (48 เดือน
หลังจากวันที่เบิกเงินกูย้ มื )
งวดที่ 4: ร้อยละ 10 (54 เดือน
หลังจากวันที่เบิกเงินกูย้ มื )
งวดที่ 5: ร้อยละ 60 (60 เดือน
หลังจากวันที่เบิกเงินกูย้ มื )

CPFI ได้เบิกเงินกูย้ มื ระยะยาวดังกล่าวข้างต้นทั้งจํานวนเพื่อนําไปใช้ในการลงทุนและการดําเนินงานทัว่ ไปของบริ ษทั
ทั้งนี้ CPFI ต้องจํานําหุ ้น CPP เพื่อเป็ นหลักประกันในการกูย้ ืมเงินดังกล่าว และต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่างๆ
ที่กาํ หนดไว้ เช่น CPFI ต้องรักษาสัดส่ วนอัตราส่ วนหนี้สินต่อทุนไม่ให้เกิน 2:1 เป็ นต้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 CPFI ได้จาํ นําหุ ้น CPP จํานวน 1,234 ล้านหุ น้ ซึ่ งมีมูลค่ายุติธรรมเป็ นจํานวนเงินรวม
4,505 ล้านบาท
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
หุ้นกู้

งบการเงินรวม
2557
2556
หุน้ กูค้ รั้งที่ 1/2552
หุน้ กูค้ รั้งที่ 2/2552
หุน้ กูค้ รั้งที่ 1/2553
หุน้ กูค้ รั้งที่ 2/2553
หุน้ กูค้ รั้งที่ 1/2554
หุน้ กูค้ รั้งที่ 2/2554
หุน้ กูค้ รั้งที่ 1/2555*
หุน้ กูค้ รั้งที่ 2/2555
หุน้ กูค้ รั้งที่ 1/2556
หุน้ กูค้ รั้งที่ 2/2556
รวม
หั ก ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
สุ ทธิ
*

3,000
1,000
1,000
5,000
10,000
6,000
6,060
15,000
6,000
10,000
63,060
(5,000)
58,060

6,200
1,000
1,000
8,000
10,000
6,000
6,060
15,000
6,000
10,000
69,260
(6,200)
63,060

(หน่ วย: ล้ านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
3,000
1,000
1,000
5,000
10,000
6,000
6,060
15,000
6,000
10,000
63,060
(5,000)
58,060

6,200
1,000
1,000
8,000
10,000
6,000
6,060
15,000
6,000
10,000
69,260
(6,200)
63,060

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 39

หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2552
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2552 บริ ษทั ได้ออกหุ ้นกูป้ ระเภทไม่ดอ้ ยสิ ทธิ ไม่มีหลักประกัน และระบุชื่อผูถ้ ือเป็ น
จํานวนเงินรวม 8,400 ล้านบาท โดยแบ่งเป็ น
•

ชุดที่ 1 จํานวน 2,200 ล้านบาท มีอายุ 4 ปี ชําระคืนเงินต้นครั้งเดียวทั้งจํานวนแล้วในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556
โดยมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.90 ต่อปี

•

ชุดที่ 2 จํานวน 3,200 ล้านบาท มีอายุ 5 ปี ชําระคืนเงินต้นครั้งเดียวทั้งจํานวนแล้วในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557
โดยมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.30 ต่อปี
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
•

ชุดที่ 3 จํานวน 3,000 ล้านบาท มีอายุ 6 ปี ชําระคืนเงินต้นครั้งเดียวทั้งจํานวนในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558
โดยมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.80 ต่อปี

หุ ้นกูด้ งั กล่าวได้รับการทบทวนอันดับเครดิตไว้ที่ระดับ “AA-” โดยบริ ษทั ทริ สเรทติ้ง จํากัด ครั้งล่าสุ ดเมื่อวันที่ 20
มิถุนายน 2557 ทั้งนี้ บริ ษทั ได้นาํ หุ ้นกูด้ งั กล่าวไปขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทยแล้วเมื่อวันที่ 25
พฤศจิกายน 2552
หุ้นกู้ครั้งที่ 2/2552
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2552 บริ ษทั ได้ออกหุ ้นกูป้ ระเภทไม่ดอ้ ยสิ ทธิ ไม่มีหลักประกัน และระบุชื่อผูถ้ ือเป็ น
จํานวนเงินรวม 1,000 ล้านบาท มีอายุ 5 ปี 5 เดือน 8 วัน ชําระคืนเงินต้นครั้งเดียวทั้งจํานวนในวันที่ 30 พฤษภาคม
2558 โดยมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.40 ต่อปี
บริ ษทั ได้นาํ หุน้ กูด้ งั กล่าวไปขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยแล้วเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2552
หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2553
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553 บริ ษทั ได้ออกหุ ้นกูป้ ระเภทไม่ดอ้ ยสิ ทธิ ไม่มีหลักประกัน และระบุชื่อผูถ้ ือเป็ น
จํานวนเงินรวม 1,000 ล้านบาท มีอายุ 5 ปี 3 เดือน 19 วัน ชําระคืนเงินต้นครั้งเดียวทั้งจํานวนในวันที่ 30 พฤษภาคม
2558 โดยมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.20 ต่อปี
บริ ษทั ได้นาํ หุน้ กูด้ งั กล่าวไปขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยแล้วเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553
หุ้นกู้ครั้งที่ 2/2553
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2553 บริ ษทั ได้ออกหุ ้นกูป้ ระเภทไม่ดอ้ ยสิ ทธิ ไม่มีหลักประกัน และระบุชื่อผูถ้ ือเป็ น
จํานวนเงินรวม 8,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็ น
•

ชุดที่ 1 จํานวน 3,000 ล้านบาท มีอายุ 4 ปี ชําระคืนเงินต้นครั้งเดียวทั้งจํานวนในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 โดยมี
อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.00 ต่อปี ในปี ที่ 1 ถึงปี ที่ 3 และร้อยละ 4.00 ต่อปี ในปี ที่ 4

•

ชุดที่ 2 จํานวน 5,000 ล้านบาท มีอายุ 7 ปี ชําระคืนเงินต้นครั้งเดียวทั้งจํานวนในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 โดยมี
อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.00 ต่อปี ในปี ที่ 1 ถึงปี ที่ 3 ร้อยละ 4.00 ต่อปี ในปี ที่ 4 ถึงปี ที่ 5 และร้อยละ 5.00 ต่อปี
ในปี ที่ 6 ถึงปี ที่ 7
119

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
หุ น้ กูด้ งั กล่าวได้รับการทบทวนอันดับเครดิตไว้ที่ระดับ “AA-” โดยบริ ษทั ทริ สเรทติ้ง จํากัด ครั้งล่าสุ ดเมื่อวันที่ 20
มิถุนายน 2557 ทั้งนี้ บริ ษทั ได้นาํ หุ ้นกูด้ งั กล่าวไปขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทยแล้วเมื่อวันที่ 3
พฤศจิกายน 2553
หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2554
เมื่อวันที่ 19 สิ งหาคม 2554 บริ ษทั ได้ออกหุ ้นกูป้ ระเภทไม่ดอ้ ยสิ ทธิ ไม่มีหลักประกัน และระบุชื่อผูถ้ ือเป็ น
จํานวนเงินรวม 10,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็ น
•

ชุดที่ 1 จํานวน 3,000 ล้านบาท มีอายุ 7 ปี โดยมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.65 ต่อปี

•

ชุดที่ 2 จํานวน 3,000 ล้านบาท มีอายุ 10 ปี โดยมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.87 ต่อปี

•

ชุดที่ 3 จํานวน 4,000 ล้านบาท มีอายุ 30 ปี โดยมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.42 ต่อปี ทั้งนี้ ผูถ้ ือหุน้ กูม้ ีสิทธิ
ขอไถ่ถอนหุน้ กูไ้ ด้ก่อนกําหนดไถ่ถอนหุน้ ณ สิ้ นปี ที่ 15

หุ น้ กูด้ งั กล่าวได้รับการทบทวนอันดับเครดิตไว้ที่ระดับ “AA-” โดยบริ ษทั ทริ สเรทติ้ง จํากัด ครั้งล่าสุ ดเมื่อวันที่ 20
มิถุนายน 2557 ทั้งนี้ บริ ษทั ได้นาํ หุ ้นกูด้ งั กล่าวไปขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทยแล้วเมื่อวันที่ 19
สิ งหาคม 2554
หุ้นกู้ครั้งที่ 2/2554
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2554 บริ ษทั ได้ออกหุ ้นกูป้ ระเภทไม่ดอ้ ยสิ ทธิ ไม่มีหลักประกัน และระบุชื่อผูถ้ ือเป็ น
จํานวนเงินรวม 6,000 ล้านบาท มีอายุ 30 ปี โดยมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.42 ต่อปี ทั้งนี้ผถู ้ ือหุ น้ กู้ มี สิทธิ ขอไถ่ถอน
หุน้ กูไ้ ด้ก่อนกําหนดไถ่ถอนหุน้ ณ สิ้ นปี ที่ 15
หุ น้ กูด้ งั กล่าวได้รับการทบทวนอันดับเครดิตไว้ที่ระดับ “AA-” โดยบริ ษทั ทริ สเรทติ้ง จํากัด ครั้งล่าสุ ดเมื่อวันที่ 20
มิถุนายน 2557 ทั้งนี้ บริ ษทั ได้นาํ หุ ้นกูด้ งั กล่าวไปขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทยแล้วเมื่อวันที่ 21
ธันวาคม 2554
หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2555
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2555 บริ ษทั ได้ออกหุ ้นกูป้ ระเภทไม่ดอ้ ยสิ ทธิ ไม่มีหลักประกัน และระบุชื่อผูถ้ ือเป็ น
จํานวนเงินรวม 6,060 ล้านบาท มีอายุ 4 ปี ชําระคืนเงินต้นครั้งเดียวทั้งจํานวนในวันที่ 15 มีนาคม 2559 โดยมีอตั รา
ดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.17 ต่อปี
120

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
หุน้ กูด้ งั กล่าวได้รับการทบทวนอันดับเครดิตไว้ที่ระดับ “AA-” โดยบริ ษทั ทริ สเรทติ้ง จํากัด เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557
ทั้งนี้บริ ษทั ได้นาํ หุน้ กูด้ งั กล่าวไปขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยแล้วเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2555
หุ้นกู้ครั้งที่ 2/2555
เมื่อวันที่ 3 สิ งหาคม 2555 บริ ษทั ได้ออกหุ ้นกูป้ ระเภทไม่ดอ้ ยสิ ทธิ ไม่มีหลักประกัน และระบุชื่อผูถ้ ือเป็ น
จํานวนเงินรวม 15,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็ น
•

ชุดที่ 1 จํานวน 6,000 ล้านบาท มีอายุ 7 ปี ชําระคืนเงินต้นครั้งเดียวทั้งจํานวนในวันที่ 3 สิ งหาคม 2562 โดยมี
อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.35 ต่อปี ในปี ที่ 1 ถึงปี ที่ 4 และร้อยละ 5.00 ต่อปี ในปี ที่ 5 ถึงปี ที่ 7

•

ชุดที่ 2 จํานวน 4,000 ล้านบาท มีอายุ 10 ปี ชําระคืนเงินต้นครั้งเดียวทั้งจํานวนในวันที่ 3 สิ งหาคม 2565 โดยมี
อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.40 ต่อปี ในปี ที่ 1 ถึงปี ที่ 4 และร้อยละ 5.00 ต่อปี ในปี ที่ 5 ถึงปี ที่ 9 และร้อยละ
6.00 ต่อปี ในปี ที่ 10

•

ชุดที่ 3 จํานวน 5,000 ล้านบาท มีอายุ 20 ปี ชําระคืนเงินต้นครั้งเดียวทั้งจํานวนในวันที่ 3 สิ งหาคม 2575 โดยมี
อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.30 ต่อปี

หุน้ กูด้ งั กล่าวได้รับการทบทวนอันดับเครดิตไว้ที่ระดับ “AA-” โดยบริ ษทั ทริ สเรทติ้ง จํากัด เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557
ทั้งนี้บริ ษทั ได้นาํ หุน้ กูด้ งั กล่าวไปขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยแล้วเมื่อวันที่ 3 สิ งหาคม 2555
ทั้งนี้ บริ ษทั ต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่างๆ ที่กาํ หนดไว้ เช่ น บริ ษทั ต้องรักษาอัตราส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดหกเดือนและสําหรับปี ตลอดระยะเวลาของหุน้ กู้ เป็ นต้น
หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2556
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 บริ ษทั ได้ออกหุ ้นกูป้ ระเภทไม่ดอ้ ยสิ ทธิ ไม่มีหลักประกัน และระบุชื่อผูถ้ ือเป็ น
จํานวนเงินรวม 6,000 ล้านบาท มีอายุ 5 ปี ชําระคืนเงินต้นครั้งเดียวทั้งจํานวนในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 โดยมีอตั รา
ดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.93 ต่อปี
หุน้ กูด้ งั กล่าวได้รับการทบทวนอันดับเครดิตไว้ที่ระดับ “AA-” โดยบริ ษทั ทริ สเรทติ้ง จํากัด เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557
ทั้งนี้บริ ษทั ได้นาํ หุน้ กูด้ งั กล่าวไปขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยแล้วเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
หุ้นกู้ครั้งที่ 2/2556
เมื่อวันที่ 2 สิ งหาคม 2556 บริ ษทั ได้ออกหุน้ กูป้ ระเภทไม่ดอ้ ยสิ ทธิ ไม่มีประกัน และระบุชื่อผูถ้ ือเป็ นจํานวนเงินรวม
10,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็ น
•

ชุดที่ 1 จํานวน 2,000 ล้านบาท มีอายุ 4 ปี โดยมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.04 ต่อปี

•

ชุดที่ 2 จํานวน 2,500 ล้านบาท มีอายุ 6 ปี โดยมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.54 ต่อปี

•

ชุดที่ 3 จํานวน 5,500 ล้านบาท มีอายุ 8 ปี โดยมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.90 ต่อปี

หุ น้ กูด้ งั กล่าวได้รับการทบทวนอันดับเครดิตไว้ที่ระดับ “AA-” โดยบริ ษทั ทริ สเรทติ้ง จํากัด เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน
2557 ทั้งนี้บริ ษทั ได้นาํ หุน้ กูด้ งั กล่าวไปขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยแล้วเมื่อวันที่ 2 สิ งหาคม 2556
ทั้งนี้บริ ษทั ต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่างๆของหุ น้ กูข้ า้ งต้นตามที่กาํ หนดไว้ เช่น บริ ษทั ต้องรักษาอัตราส่ วนหนี้สินต่อ
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ตามงบการเงินรวมสําหรับงวดหกเดือนและสําหรับปี ตลอดระยะเวลาของหุน้ กู้ เป็ นต้น
24

เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ นื่

หมายเหตุ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการอื่น
รวม

6

งบการเงินรวม
2557
2556
5,181
20,451
25,632
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2,071
19,817
21,888

(หน่ วย: ล้ านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
297
1,300
1,597

386
1,519
1,905

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ยอดเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2557
2556
สกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานของ
แต่ละบริ ษทั ในกลุ่ม
เงินตราต่างประเทศ
- เหรี ยญสหรัฐ
- ยูโร
- เยน
- อื่นๆ
รวม
25

(หน่ วย: ล้ านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

19,208

20,070

1,535

1,829

5,997
369
8
50
25,632

1,461
295
23
39
21,888

62
1,597

57
8
11
1,905

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
กลุ่มบริ ษทั มีโครงการผลประโยชน์ของพนักงานเมื่อเกษียณอายุตามกฎหมายแรงงานของแต่ละประเทศ
บริ ษทั ย่อยในต่างประเทศแห่ งหนึ่ งได้จดั ตั้งกองทุนเพื่อการเกษียณอายุและนําฝากไว้กบั สถาบันการเงินแห่ งหนึ่ ง
โดยให้สถาบันการเงินดังกล่าวเป็ นผูจ้ ดั การดูแลกองทุน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดงั นี้
งบการเงินรวม
2557
2556
มูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์
พนักงานที่จดั ให้มีกองทุน
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์โครงการ
มูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์
พนักงานที่ไม่ได้จดั ให้มีกองทุน
รวม

123

(หน่ วย: ล้ านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

624
(21)
603

559
(42)
517

-

-

6,082
6,685

5,748
6,265

1,894
1,894

1,762
1,762

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานและมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์โครงการ
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดงั นี้

งบการเงินรวม
2557
2556
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ณ วันที่ 1 มกราคม
ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ
ต้นทุนบริ การปั จจุบนั และดอกเบี้ย
(กําไร) ขาดทุนจากการประมาณตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัย
อื่นๆ
ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์โครงการ
ณ วันที่ 1 มกราคม
ผลตอบแทนที่คาดไว้จากสิ นทรัพย์โครงการ
เงินสมทบ
ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
มูลค่ ายุตธิ รรมของสิ นทรัพย์ โครงการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

124

(หน่ วย: ล้ านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

6,307
(204)
687

5,087
(214)
553

1,762
(65)
197

1,367
(21)
143

(31)
(53)

1,003
(122)

-

295
(22)

6,706

6,307

1,894

1,762

42
1
21
(42)
(1)

71
1
22
(53)
1

-

-

21

42

-

-

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ค่าใช้จ่ายหรื อรายได้ที่รับรู ้ในงบกําไรขาดทุนสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีรายละเอียดดังนี้
(หน่ วย: ล้ านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

งบการเงินรวม
2557
2556
ต้นทุนบริ การปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ผลตอบแทนที่คาดไว้จากสิ นทรัพย์โครงการ
รวม

426
261
(1)
686

366
187
(1)
552

123
74
197

95
48
143

ค่าใช้จ่ายที่รับรู ้ในงบกําไรขาดทุนข้างต้นแยกแสดงตามหน้าที่สาํ หรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556
มีรายละเอียดดังนี้
(หน่ วย: ล้ านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

งบการเงินรวม
2557
2556
ต้นทุนขายสิ นค้า
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวม
ผลตอบแทนทีเ่ กิดขึน้ จริงจากสิ นทรัพย์ โครงการ

277
86
323
686

258
65
229
552

94
23
80
197

67
16
60
143

1

1

-

-

กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่รับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดงั นี้
งบการเงินรวม
2557
2556
รวมในกําไรสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม
รับรู ้ระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

(668)
31
(637)
125

136
(804)
(668)

(หน่ วย: ล้ านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(236)
(236)

(236)
(236)

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิ ตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดงั นี้

งบการเงินรวม
2557
2556
อัตราคิดลด
อัตราผลตอบแทนของสิ นทรัพย์โครงการ
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต

1.75 - 9.10
1.75
2.00 - 8.00

1.75 - 9.20
1.75
2.00 - 8.00

(หน่ วย: ร้อยละ)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
4.20
4.00 - 8.00

4.20
4.00 - 8.00

ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามตารางมรณะของแต่ละประเทศ
26

ทุนเรือนหุ้น

มูลค่ าหุ้น
ต่ อหุ้น
(บาท)

(หน่ วย: ล้ านหุ้น/ล้ านบาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
จํานวนหุน้
จํานวนเงิน
จํานวนหุน้
จํานวนเงิน

ทุนจดทะเบียน
ณ วันที่ 1 มกราคม
- หุน้ สามัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
- หุ้นสามัญ

1

7,743

7,743

7,743

7,743

1

7,743

7,743

7,743

7,743

หุ้นทีอ่ อกและชําระแล้ ว
ณ วันที่ 1 มกราคม
- หุน้ สามัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
- หุ้นสามัญ

1

7,743

7,743

7,743

7,743

1

7,743

7,743

7,743

7,743
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
27

หุ้นทุนซื้อคืน
งบการเงินรวม
2557
2556
1,135

หุน้ สามัญของบริ ษทั ที่ถือโดยบริ ษทั ย่อย
28

1,135

(หน่ วย: ล้ านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
-

-

ส่ วนเกินทุนและสํ ารอง
ส่ วนเกินมูลค่ าหุ้น
ตามบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณี ที่บริ ษทั เสนอขายหุ ้นสู งกว่า
มู ลค่ าหุ ้ นที่ จดทะเบี ยนไว้ บริษัทต้องนําเงิ นค่ าหุ ้ นส่ วนเกิ นนี้ ตั้งเป็ นทุ นสํ ารองไว้ (“ส่ วนเกิ นมู ลค่ าหุ ้ นสามัญ”)
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญนี้จะนําไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้
ส่ วนเกินทุนจากส่ วนได้ ในบริษทั ย่ อยและบริษทั ร่ วม
ส่ วนเกินทุนจากส่ วนได้ในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมประกอบด้วย
(ก) การเปลี่ยนแปลงส่ วนได้เสี ยของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่ในบริ ษทั ย่อยโดยที่ไม่ได้ทาํ ให้บริ ษทั ใหญ่สูญเสี ยอํานาจใน
การควบคุม
(ข) การเปลี่ยนแปลงในส่ วนได้ในสิ นทรัพย์สุทธิของบริ ษทั ร่ วม
(ค) ผลต่างจากการตีราคาสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ร่ วม
องค์ ประกอบอื่นของส่ วนของผู้ถอื หุ้น
1) ผลต่ างจากการตีราคาสินทรั พย์
ผลต่างจากการตีราคาสิ นทรั พย์ที่บนั ทึกในส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นคือ ผลรวมสะสมของส่ วนเกิ นจากการตีราคาที่ดิน
อาคาร และอุปกรณ์จนกระทัง่ มีการจําหน่ายสิ นทรัพย์น้ นั
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
2) ผลต่ างจากการแปลงค่ างบการเงิน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่บนั ทึกในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ประกอบด้วย
(ก) ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่เกิดจากการแปลงค่างบการเงินของกิจการในต่างประเทศ
ให้เป็ นเงินบาท
(ข) ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่เกิดจากการแปลงค่ารายการที่เป็ นตัวเงิน ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ง
ของการลงทุนสุ ทธิในหน่วยงานต่างประเทศของกลุ่มบริ ษทั เมื่อเข้าเงื่อนไขบางประการ
3) การเปลีย่ นแปลงในมูลค่ ายุติธรรมของเงินลงทุน
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมที่บนั ทึกในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นคือ การเปลี่ยนแปลงสุ ทธิ ในมูลค่ายุติธรรมของ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขายจนกระทัง่ มีการจําหน่ายเงินลงทุนนั้น
ผลต่างจากการตีราคาสิ นทรัพย์ ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินและการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนได้แสดง
ในจํานวนสุ ทธิจากภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ส่ วนเกินทุนจากรายการกับกิจการภายใต้ การควบคุมเดียวกัน
ส่ วนเกินทุนจากรายการกับกิจการภายใต้การควบคุมเดียวกันที่บนั ทึกในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นคือ ผลต่างระหว่างมูลค่า
ตามบัญชีของสิ นทรัพย์สุทธิ กบั สิ่ งตอบแทนที่ได้รับจากรายการที่เกิดขึ้นจากการโอนสิ นทรัพย์และหนี้ สินในมูลค่า
ตามบัญชีของกิจการต่างๆ ภายใต้ส่วนงานธุรกิจสัตว์บกให้แก่บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ง ทั้งนี้รายการส่ วนเกินทุนดังกล่าว
จะถูกตัดรายการในการจัดทํางบการเงินรวม
การจัดสรรกําไรและ/หรือกําไรสะสม
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ตามบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริ ษทั จะต้องจัดสรรกําไรไว้เป็ น
ทุนสํารอง (“ทุนสํารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิประจําปี สุ ทธิจากขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี)
จนกว่าสํารองตามกฎหมายนี้จะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนสํารองตามกฎหมายนี้จะนําไปจ่าย
เป็ นเงินปันผลไม่ได้
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
29

ส่ วนงานดําเนินงาน
ส่ วนงานดําเนินงานพิจารณาจากระบบการบริ หารและโครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในที่ผมู ้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจ
สู งสุ ดด้านการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั ได้สอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพื่อประเมินผลการดําเนินงานของส่ วนงานและ
เพื่อจัดสรรทรัพยากรให้ส่วนงาน
ข้ อมูลตามส่ วนงานทีร่ ายงาน
กลุ่มบริ ษทั เสนอข้อมูลส่ วนงานดําเนินงานที่สาํ คัญดังนี้
ส่ วนงานที่ 1
ส่ วนงานที่ 2

ธุรกิจสัตว์บก
ธุรกิจสัตว์น้ าํ

รายละเอียดข้อมูลตามส่ วนงานที่รายงานของกลุ่มบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 และสําหรับแต่ละปี
สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน มีดงั นี้
(หน่ วย: ล้ านบาท)
งบการเงินรวม
ส่ วนงานธุรกิจสัตว์บก
ส่ วนงานธุรกิจสัตว์น้ าํ
รวม
2557
2556
2557
2556
2557
2556
งบกําไรขาดทุน
รายได้จากการขายสิ นค้า
กําไรจากการดําเนินงาน
รายได้ (ค่าใช้จ่าย)
ส่ วนกลาง - สุ ทธิ
ต้นทุนทางการเงิน
กําไร (ขาดทุน) จากอัตรา
แลกเปลี่ยนสุ ทธิ
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุน
ในบริ ษทั ร่ วมและกิจการที่
ควบคุมร่ วมกัน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสํ าหรับปี

357,889
22,707

328,026
11,855

129

68,150
(2,147)

61,225
(4,391)

426,039
20,560

389,251
7,464

1,682
(8,880)

5,280
(7,937)

(353)

(219)

4,869
(3,649)
14,229

4,947
(133)
9,402

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส่ วนงานธุรกิจสัตว์บก
2557
2556
สินทรัพย์
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
(ไม่รวมค่าความนิยม) - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ส่วนกลาง - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์อื่น
รวม

94,791

82,554

งบการเงินรวม
ส่ วนงานธุรกิจสัตว์น้ าํ
2557
2556

33,025

30,911

(หน่ วย: ล้ านบาท)

2557

127,816
1,360
287,588
416,764

รวม

2556

113,465
1,361
250,177
365,003

ข้ อมูลเกีย่ วกับเขตภูมิศาสตร์
ในการนําเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามเขตภูมิศาสตร์ น้ นั รายได้จะจําแนกโดยใช้สถานที่ต้ งั ของลูกค้าและ
สิ นทรัพย์จะจําแนกโดยใช้สถานที่ต้ งั ตามภูมิศาสตร์ของสิ นทรัพย์น้ นั
กลุ่มบริ ษทั เสนอข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์ที่สาํ คัญดังนี้
ส่ วนงานที่
ส่ วนงานที่
ส่ วนงานที่
ส่ วนงานที่
ส่ วนงานที่

1
2
3
4
5

ประเทศไทย
เอเชีย
ยุโรป
อเมริ กา
อื่นๆ
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
รายละเอียดข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์ ของกลุ่มบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 และ
สําหรับแต่ละปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน มีดงั นี้
(หน่ วย: ล้ านบาท)

งบการเงินรวม
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
(ไม่รวมค่าความนิยม)
รายได้จากบุคคลภายนอก
และสิ นทรัพย์ส่วนกลาง
2557
2556
2557
2556
ประเทศไทย
เอเชีย
ยุโรป
อเมริ กา
อื่นๆ
รวม

148,284
235,084
35,749
5,847
1,075
426,039

134,260
216,158
31,171
4,047
3,615
389,251

55,521
65,599
7,963
34
59
129,176

52,184
52,596
9,972
34
40
114,826

ข้ อมูลเกีย่ วกับลูกค้ ารายใหญ่
ในระหว่างปี 2557 และ 2556 กลุ่มบริ ษทั ไม่มีรายได้จากลูกค้าภายนอกรายใดรายหนึ่งซึ่ งมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 10
ของรายได้รวมของกลุ่มบริ ษทั
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
30

ค่ าใช้ จ่ายในการขาย
งบการเงินรวม
2557
2556
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน
ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายเดินทาง
ค่าโฆษณาและส่ งเสริ มการขาย
ค่าขนส่ ง
ค่าใช้จ่ายสํานักงาน
ค่าเช่าอาคารและอุปกรณ์สาํ นักงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
อื่นๆ
รวม

31

8,409
2,725
1,722
1,711
1,328
1,053
958
847
18,753

7,209
2,254
1,467
1,414
1,468
1,014
895
654
16,375

(หน่ วย: ล้ านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
655
97
24
73
92
6
18
965

644
100
40
1
49
85
6
31
956

ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
งบการเงินรวม
2557
2556
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน
ค่าใช้จ่ายสํานักงาน
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายเดินทาง
ค่าภาษี ค่าธรรมเนียมส่ วนราชการและ
ธนาคารและอื่นๆ
ค่าบริ การทางวิชาชีพ
ค่าเช่าอาคารและอุปกรณ์สาํ นักงาน
อื่นๆ
รวม

(หน่ วย: ล้ านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

13,536
3,357
1,565
1,527

11,922
2,310
1,256
1,051

2,323
473
181
121

2,322
485
301
106

956

901

82

96

773
735
345
1,291
24,085

529
559
544
1,516
20,588

33
128
88
222
3,651

23
144
68
510
4,055
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32

ค่ าใช้ จ่ายผลประโยชน์ ตอบแทนผู้บริหารและพนักงาน
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนผูบ้ ริ หารและพนักงานประกอบด้วย
(ก) ผลประโยชน์ตอบแทนผูบ้ ริ หารประกอบด้วย เงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ของผูบ้ ริ หาร ค่าตอบแทน
กรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยต่างๆ เป็ นจํานวนเงินรวม 527 ล้านบาท และ 208 ล้านบาท
ในงบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามลําดับ
(2556: 532 ล้ านบาท และ 219 ล้ านบาท ตามลําดับ)
(ข) ผลประโยชน์ตอบแทนพนักงานประกอบด้วย เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ของพนักงานที่มิใช่
ผูบ้ ริ หาร เป็ นจํานวนเงินรวม 41,111 ล้านบาท และ 6,530 ล้านบาท ในงบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะ
กิจการสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามลําดับ (2556: 37,619 ล้ านบาท และ 6,474 ล้ านบาท ตามลําดับ)

33

ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
งบการเงินรวม
2557
2556
การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าสําเร็ จรู ป
งานระหว่างทําและสิ นทรัพย์ชีวภาพ
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน
ค่าใช้จ่ายโรงงานและสํานักงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าขนส่ ง
ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายเดินทาง
ค่าเช่าอาคารและอุปกรณ์สาํ นักงาน
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่ งเสริ มการขาย
ค่าภาษี ค่าธรรมเนียมส่ วนราชการและธนาคาร
ค่าบริ การทางวิชาชีพ
อื่นๆ
รวมต้ นทุนขายสิ นค้ า ค่ าใช้ จ่ายในการขายและ
ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
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(หน่ วย: ล้ านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

(2,592)
299,893
41,638
30,522
9,965
7,940
4,617
4,068
3,409
1,125
827
10,185

(3,684)
286,605
38,151
28,696
9,043
7,111
4,084
3,791
2,839
1,023
659
9,039

(38)
15,928
6,738
6,565
2,019
520
321
608
223
47
128
306

(286)
16,717
6,693
6,256
1,835
572
345
597
361
40
144
759

411,597

387,357

33,365

34,033
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34

ต้ นทุนทางการเงิน

งบการเงินรวม
2557
2556
ต้นทุนทางการเงินที่จ่ายให้
บริ ษทั ย่อย
กิจการที่ควบคุมร่ วมกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการอื่น
รวม
35

2
19
8,859
8,880

7,937
7,937

(หน่ วย: ล้ านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
3
3,359
3,362

5
3,438
3,443

ค่ าใช้ จ่าย (รายได้ ) ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ ทรี่ ับรู้ในกําไรหรือขาดทุน

งบการเงินรวม
2557
2556

ภาษีเงินได้ ปัจจุบนั
สําหรับปี ปัจจุบนั
ภาษีปีก่อนๆ ที่บนั ทึกตํ่า (สู ง) ไป
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
การเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่างชัว่ คราว
ขาดทุนทางภาษีที่สามารถใช้ได้
ค่ าใช้ จ่าย (รายได้ ) ทางภาษีทไี่ ม่ รวมภาษีเงินได้ ที่
จัดสรรไปยังส่ วนของผู้ถอื หุ้น
\
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(หน่ วย: ล้ านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

4,241
(36)
4,205

2,940
(153)
2,787

34
2
36

40
40

214
(770)
(556)

(472)
(2,182)
(2,654)

(23)
(877)
(900)

(7)
(1,721)
(1,728)

3,649

133

(864)
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ภาษีเงินได้ ทรี่ ับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

(หน่ วย: ล้ านบาท)
งบการเงินรวม

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่า
ยุติธรรมของเงินลงทุน
ผลต่างจากการแปลงค่า
งบการเงิน
กําไร (ขาดทุน) จากการ
ประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัย
รวม

ก่อนภาษี
เงินได้

2557
รายได้
(ค่าใช้จ่าย)
ภาษีเงินได้

1,377

(275)

1,102

(536)

45

(491)

(5,976)

-

(5,976)

6,587

-

6,587

36
(4,563)

(5)
(280)

31
(4,843)

(1,003)
5,048

199
244

(804)
5,292

สุ ทธิจาก
ภาษีเงินได้

ก่อนภาษี
เงินได้

2556
รายได้
(ค่าใช้จ่าย)
ภาษีเงินได้

สุ ทธิจาก
ภาษีเงินได้

(หน่ วย: ล้ านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย
รวม

ก่อนภาษี
เงินได้

2557
รายได้
(ค่าใช้จ่าย)
ภาษีเงินได้

-

-
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สุ ทธิจาก
ภาษีเงินได้

-

ก่อนภาษี
เงินได้

2556
รายได้
(ค่าใช้จ่าย)
ภาษีเงินได้

สุ ทธิจาก
ภาษีเงินได้

(295)
(295)

59
59

(236)
(236)

2556
กําไรทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ - สุ ทธิ
ภาษีเงินได้คาํ นวณตามอัตราภาษีที่ใช้
ผลกระทบทางภาษีของรายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ถือ
เป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายทางภาษี - สุ ทธิ
ภาษีปีก่อนๆ ที่บนั ทึกตํ่า (สู ง) ไป
สุ ทธิ

2557
กําไรทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ - สุ ทธิ
ภาษีเงินได้คาํ นวณตามอัตราภาษีที่ใช้
ผลกระทบทางภาษีของรายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ถือ
เป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายทางภาษี - สุ ทธิ
ภาษีปีก่อนๆ ที่บนั ทึกตํ่า (สู ง) ไป
สุ ทธิ

อัตราภาษีที่ใช้

การกระทบยอดเพือ่ หาอัตราภาษีทแี่ ท้ จริง

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
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23
-

-

356
452

(233)
(23)

957
96

243
-
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10%

(1,278)
-

0%

(1,954)
12
(865)

5,384
1,077

(455)
20
497

4,661
932

งบการเงินรวม
20%

(758)
(165)
998

5,662
1,921

380
(56)
2,700

12,018
2,376

อื่นๆ

(2,689)
(153)
133

9,535
2,975

281
(36)
3,649

17,879
3,404

รวม

(หน่ วย: ล้ านบาท)

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
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การกระทบยอดเพือ่ หาอัตราภาษีทแี่ ท้ จริง

อัตราภาษีที่ใช้

(หน่ วย: ล้ านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
20%
รวม

0%

2557
กําไรทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ - สุ ทธิ
ภาษีเงินได้คาํ นวณตามอัตราภาษีที่ใช้
ผลกระทบทางภาษีของรายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ถือ
เป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายทางภาษี - สุ ทธิ
ภาษีปีก่อนๆ ที่บนั ทึกตํ่าไป
สุ ทธิ
2556
กําไรทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ - สุ ทธิ
ภาษีเงินได้คาํ นวณตามอัตราภาษีที่ใช้
ผลกระทบทางภาษีของรายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ถือ
เป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายทางภาษี - สุ ทธิ
สุ ทธิ

(156)
-

8,228
1,646

8,072
1,646

-

(2,512)
2
(864)

(2,512)
2
(864)

(1,157)
-

6,343
1,269

5,186
1,269

-

(2,957)
(1,688)

(2,957)
(1,688)

การลดภาษีเงินได้ นิติบุคคล
พระราชกฤษฎีกาตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากรฉบับที่ 530 พ.ศ. 2554 ลงวันที่
21 ธันวาคม 2554 ให้ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุ ทธิ เป็นระยะเวลาสามรอบระยะเวลาบัญชีได้แก่
ปี 2555, 2556 และ 2557 จากอัตราร้อยละ 30 เหลืออัตราร้อยละ 23 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2555 ที่เริ่ มในหรื อ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2555 และร้อยละ 20 ของกําไรสุ ทธิ สาํ หรับสองรอบระยะเวลาบัญชีถดั มา (2556 และ 2557) ที่
เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 และ 2557 ตามลําดับ พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่า
ด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 577 พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ให้คงอัตราภาษีเงินได้นิติ
บุคคลร้ อยละ 20 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 แต่ไม่เกิ นวันที่ 31 ธันวาคม
2558
บริ ษทั ใช้อตั ราภาษีเงินได้ที่ลดลงเหลือร้อยละ 20 ในการวัดมูลค่าสิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ตามคําชี้แจงของสภาวิชาชีพบัญชีที่ออกในปี 2555
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36

สิ ทธิประโยชน์ จากการส่ งเสริมการลงทุน
คณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น ได้อ นุ ม ตั ิ ใ ห้บริ ษ ทั และบริ ษทั ย่อ ยในประเทศบางแห่ ง ได้รั บสิ ทธิ ประโยชน์
หลายประการในฐานะผูไ้ ด้รับการส่ งเสริ มการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริ มการลงทุน พ.ศ. 2520 ในกิ จการ
ต่างๆ เช่ น การผลิตอาหารสัตว์ การเลี้ ยงสัตว์ การขยายพันธุ์สัตว์ การผลิตอาหารแปรรู ปและอาหารสําเร็ จรู ป
เป็ นต้น ซึ่งสรุ ปสาระสําคัญได้ดงั นี้
(ก) ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าและภาษีสาํ หรับเครื่ องจักรที่ได้รับอนุมตั ิโดยคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน
(ข) ได้รับยกเว้นภาษีเงิ นได้นิติบุคคลสําหรั บกําไรสุ ทธิ ที่ได้จากการประกอบกิ จการที่ ได้รับการส่ งเสริ มตาม
ระยะเวลาและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในแต่ละบัตรส่ งเสริ มการลงทุน และ
(ค) ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 50 สําหรับกําไรสุ ทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับ
การส่ งเสริ ม มีกาํ หนดเวลา 5 ปี นับแต่วนั ที่สิ้นสุ ดสิ ทธิประโยชน์ตามข้อ (ข)
ในฐานะที่เป็ นบริ ษทั ที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยดังกล่าวจะต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและ
ข้อกําหนดต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในแต่ละบัตรส่ งเสริ มการลงทุน
รายได้ที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนและที่ไม่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนของบริ ษทั สําหรับแต่ละปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สรุ ปได้ดงั นี้

ขายในประเทศ
ขายต่างประเทศ
รวมรายได้ จากการขาย
รายได้อื่น
รวมรายได้
หั ก ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
กําไรสํ าหรับปี

(หน่ วย: ล้ านบาท)

ธุรกิจที่ได้รับยกเว้น
ภาษีเงินได้ตามสิ ทธิ
ประโยชน์ของ
การส่ งเสริ มการลงทุน
2557
2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ธุรกิจที่ไม่ได้รับยกเว้น
ภาษีเงินได้ตามสิ ทธิ
ประโยชน์ของ
การส่ งเสริ มการลงทุน
2557
2556

2557

2556

4,295
190
4,485
1
4,486
(4,642)
(156)

17,650
4,763
22,413
17,900
40,313
(31,221)
9,092

21,945
4,953
26,898
17,901
44,799
(35,863)
8,936

17,787
8,334
26,121
16,540
42,661
(35,787)
6,874

4,766
1,182
5,948
3
5,951
(7,108)
(1,157)
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13,021
7,152
20,173
16,537
36,710
(28,679)
8,031

รวม

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายทางตรงคิดเข้าแผนกที่เกี่ ยวข้องตามที่เกิ ดขึ้น ส่ วนต้นทุนและค่าใช้จ่ายทางอ้อมปั นส่ วนตาม
รายได้ของแต่ละแผนก
37

กําไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กําไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานสําหรับแต่ละปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 คํานวณจากกําไรสําหรับปี ที่เป็น
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นสามัญของบริ ษทั และจํานวนหุ ้นสามัญที่ถือโดยบุคคลภายนอกที่มีอยู่ในระหว่างปี ตามวิธีถวั เฉลี่ย
ถ่วงนํ้าหนัก โดยแสดงการคํานวณได้ดงั นี้

งบการเงินรวม
2557
2556

(หน่ วย: ล้ านบาท/ล้ านหุ้น)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

กําไรสํ าหรับปี ทีเ่ ป็ นส่ วนของผู้ถอื หุ้นสามัญ
ของบริษทั

10,562

7,065

8,936

6,874

จํานวนหุ้นสามัญทีถ่ อื โดยบุคคลภายนอก
ตามวิธีถวั เฉลีย่ ถ่ วงนํา้ หนัก
จํานวนหุน้ สามัญที่ออก ณ วันที่ 1 มกราคม
จํานวนหุน้ ทุนซื้อคืนถือโดยบริ ษทั ย่อย
สุ ทธิ

7,743
(355)
7,388

7,743
(355)
7,388

7,743
7,743

7,743
7,743

กําไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน (บาท)

1.43

0.96

1.15

0.89
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
38

เงินปันผล
รายละเอียดเงินปันผลสําหรับแต่ละปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดงั นี้

วันที่อนุมตั ิ
จ่ายเงินปันผล

อัตรา
หุน้ ละ
(บาท)

จํานวนหุน้
ที่มีสิทธิได้รับ
เงินปันผล
(หุ้น)

จํานวนเงิน
รวม
(ล้ านบาท)

2557
25 เมษายน 2557

0.20

7,742,941,932

1,549

25 เมษายน 2557

0.05

7,742,941,932

387

13 สิ งหาคม 2557

0.30

7,742,941,932

2,323

รวม

4,259

2556
24 เมษายน 2556

0.41

7,742,941,932

3,174

24 เมษายน 2556

0.09

7,742,941,932

697

8 สิ งหาคม 2556

0.25

7,742,941,932

1,936

รวม

5,807
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ที่มา
เงินปันผลที่ได้รับจากบริ ษทั ย่อย
โดยบริ ษทั ย่อยได้จ่ายเงินปันผล
จากกําไรที่เสี ยภาษีเงินได้
นิติบุคคลอัตราร้อยละ 23
เงินปันผลที่ได้รับจากบริ ษทั ย่อย
โดยบริ ษทั ย่อยได้จ่ายเงินปันผล
จากกําไรที่เสี ยภาษีเงินได้
นิติบุคคลอัตราร้อยละ 20
เงินปันผลที่ได้รับจากบริ ษทั ย่อย
โดยบริ ษทั ย่อยได้จ่ายเงินปันผล
จากกําไรที่เสี ยภาษีเงินได้
นิติบุคคลอัตราร้อยละ 20

เงินปันผลที่ได้รับจากบริ ษทั ย่อย
โดยบริ ษทั ย่อยได้จ่ายเงินปันผล
จากกําไรที่เสี ยภาษีเงินได้
นิติบุคคลอัตราร้อยละ 23
กําไรของกิจการ ซึ่งได้รับยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
เงินปันผลที่ได้รับจากบริ ษทั ย่อย
โดยบริ ษทั ย่อยได้จ่ายเงินปันผล
จากกําไรที่เสี ยภาษีเงินได้
นิติบุคคลอัตราร้อยละ 23

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
39

เครื่องมือทางการเงิน
นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางด้ านการเงิน
กลุ่ ม บริ ษ ทั มี ค วามเสี่ ย งจากการดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ตามปกติ จ ากการเปลี่ ย นแปลงอัต ราดอกเบี้ ย ในตลาดและอัต รา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริ ษทั ไม่มีการถือ
หรื อออกเครื่ องมือทางการเงินที่เป็ นตราสารอนุพนั ธ์เพื่อการเก็งกําไรหรื อการค้า
การจัดการความเสี่ ยงเป็ นส่ วนที่สาํ คัญของธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั กลุ่มบริ ษทั มีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุล
ของระดับ ความเสี่ ย งที่ ย อมรั บได้ โดยพิ จารณาระหว่างต้นทุ น ที่ เ กิ ดจากความเสี่ ย งและต้น ทุ น ของการจัดการ
ความเสี่ ยง ผูบ้ ริ หารได้มีการควบคุมกระบวนการการจัดการความเสี่ ยงของกลุ่มบริ ษทั อย่างต่อเนื่องเพื่อให้มนั่ ใจว่า
มีความสมดุลระหว่างความเสี่ ยงและการควบคุมความเสี่ ยง
การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการส่ วนทุนของกลุ่มบริ ษทั คือ เพื่อดํารงไว้ซ่ ึ งความสามารถในการดําเนิ นงานอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุ น้ ของกลุ่มบริ ษทั และเป็ นประโยชน์ต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยอื่น ผูบ้ ริ หารได้มีการ
กําหนดกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อสนับสนุนการดําเนิ นธุ รกิจของกลุ่มบริ ษทั ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น และมีผลประกอบการ
และฐานะการเงินที่ดีและแข็งแกร่ งยิ่งขึ้น รวมทั้งการกําหนดนโยบายการจ่ายเงินปั นผลและการบริ หารเงินทุนเพื่อ
การดํารงไว้ซ่ ึงโครงสร้างของทุนและต้นทุนทางการเงินของทุนที่เหมาะสม
ความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบีย้
ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ยหมายถึ ง ความเสี่ ยงที่เกิ ดจากการเปลี่ ยนแปลงในอนาคตของอัตราดอกเบี้ยในตลาด
ซึ่ งมีผลกระทบต่อการดําเนิ นงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริ ษทั กลุ่มบริ ษทั บริ หารความเสี่ ยงของอัตราดอกเบี้ย
ของสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินโดยพิจารณาเงินให้กยู้ มื หรื อเงินกูย้ มื ทั้งอัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราลอยตัวตาม
ความเหมาะสมของสภาพตลาด อย่างไรก็ตาม หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยโดยส่ วนใหญ่ของกลุ่มบริ ษทั มีอตั ราดอกเบี้ยคงที่
กลุ่มบริ ษทั พิจารณาเข้าทําสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเพื่อช่วยในการบริ หารความเสี่ ยงที่เกิดจากความผันผวน
ของอัตราดอกเบี้ยสําหรับหนี้สินดังกล่าวบางรายการตามความเหมาะสม
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของเงินให้กยู้ มื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 และระยะเวลาที่ถึงกําหนดรับชําระมีดงั นี้

งบการเงินรวม
อัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ย
(ร้อยละต่ อปี ) ภายใน 1 ปี
2557
หมุนเวียน
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่
ควบคุมร่ วมกัน
รวม
2556
หมุนเวียน
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่
ควบคุมร่ วมกัน
รวม

(หน่ วย : ล้ านบาท)

ภายหลัง 1 ปี
แต่ไม่เกิน 5 ปี ภายหลัง 5 ปี

รวม

-

-

-

-

-

4.45

147
147

-

-

147
147

(หน่ วย : ล้ านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ย
(ร้อยละต่ อปี ) ภายใน 1 ปี
2557
หมุนเวียน
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั ย่อย
ส่ วนที่ถึงกําหนดรับชําระภายในหนึ่งปี
ไม่ หมุนเวียน
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั ย่อย
รวม

ภายหลัง 1 ปี
แต่ไม่เกิน 5 ปี ภายหลัง 5 ปี

รวม

7.50

19,733

-

-

19,733

7.38

120

-

-

120

5.37

19,853

16,837
16,837

-

16,837
36,690
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
(หน่ วย : ล้ านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ย
(ร้อยละต่ อปี ) ภายใน 1 ปี
2556
หมุนเวียน
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั ย่อย
ส่ วนที่ถึงกําหนดรับชําระภายในหนึ่งปี
ไม่ หมุนเวียน
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั ย่อย
รวม

ภายหลัง 1 ปี
แต่ไม่เกิน 5 ปี ภายหลัง 5 ปี

รวม

7.38

17,970

-

-

17,970

5.75

1,443

-

-

1,443

5.61

19,413

17,410
17,410

-

17,410
36,823

อัตราดอกเบี้ยของหนี้สินทางการเงินที่มีภาระดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 และระยะเวลาที่ถึงกําหนด
ชําระมีดงั นี้
(หน่ วย : ล้ านบาท)

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่ อปี ) ภายใน 1 ปี
2557
เงินเบิกเกินบัญชี
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่ควบคุม
ร่ วมกันและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
และบริ ษทั อื่น
หุน้ กู้
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
รวม

งบการเงินรวม
ภายหลัง 1 ปี
แต่ไม่เกิน 5 ปี ภายหลัง 5 ปี

รวม

4.00 - 11.21
1.15 - 15.18

1,628
64,047

-

-

1,628
64,047

3.00 - 6.50

395

-

-

395

1.55 - 14.00
3.18 - 4.60
0.10 - 21.04

8,427
5,000
6
79,503

43,512
40,159
6
83,677

5,249
27,500
32,749

57,188
72,659
12
195,929
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
(หน่ วย : ล้ านบาท)

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่ อปี ) ภายใน 1 ปี
2556
เงินเบิกเกินบัญชี
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่ควบคุม
ร่ วมกันและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบริ ษทั อื่น
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
และบริ ษทั อื่น
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากบริ ษทั
ที่เกี่ยวข้องกัน
หุน้ กู้
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
รวม

งบการเงินรวม
ภายหลัง 1 ปี
แต่ไม่เกิน 5 ปี ภายหลัง 5 ปี

รวม

7.38 - 10.31
0.76 - 13.00

2,277
63,062

-

-

2,277
63,062

3.00 - 8.00
15.00

233
141

-

-

233
141

1.47 - 16.00

5,289

43,503

2,605

51,397

5.00
3.24 - 5.42
0.10 - 21.88

23
6,200
5
77,230

27,060
7
70,570

36,000
38,605

23
69,260
12
186,405

2557
เงินเบิกเกินบัญชี
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หุน้ กู้
รวม

MOR
2.41 - 2.50
4.11
3.75 - 5.42

5
1,989
616
5,000
7,610

2,463
30,560
33,023

27,500
27,500

5
1,989
3,079
63,060
68,133

2556
เงินเบิกเกินบัญชี
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หุน้ กู้
รวม

MOR
2.81 - 2.97
4.11 - 4.36
3.24 - 5.42

9
3,478
500
6,200
10,187

3,067
27,060
30,127

36,000
36,000

9
3,478
3,567
69,260
76,314
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
กลุ่มบริ ษทั มีสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยหลายฉบับกับสถาบันการเงินในประเทศหลายแห่ ง (“คู่สัญญา”) โดย
กลุ่มบริ ษทั หรื อคู่สัญญาดังกล่าวมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ ายส่ วนต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยคงที่กบั อัตราดอกเบี้ ย
ลอยตัวสําหรับงวดนั้นๆ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มบริ ษทั มีเงินกูย้ มื ระยะยาวภายใต้สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเป็ นจํานวนเงินรวม
29,775 ล้านบาท (2556: 32,105 ล้ านบาท) อัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยข้างต้นเป็ นอัตราดอกเบี้ยหลังจากการปรับด้วยอัตรา
ตามสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยแล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มบริ ษทั มีสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ยกับสถาบันการเงินเพื่อ
ช่วยในการบริ หารความเสี่ ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และอัตราดอกเบี้ย ดังนี้
1)

บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ยกับสถาบันการเงินแห่ งหนึ่ง สําหรับหุ น้ กู้
เป็ นจํานวนเงินรวม 6,060 ล้านบาท เป็ นสกุลเงินเหรี ยญสหรัฐจํานวน 200 ล้านเหรี ยญสหรัฐ บริ ษทั มีภาระ
ผูกพันที่ตอ้ งจ่ายอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.75 เป็ นสกุลเงินเหรี ยญสหรัฐสําหรับเงินต้นที่ใช้อา้ งอิงจํานวน
200 ล้านเหรี ยญสหรัฐ และคู่สัญญามีภาระผูกพันที่ตอ้ งจ่ายอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.69 เป็ นสกุลเงินบาท
สําหรับเงินต้นที่ใช้อา้ งอิงจํานวน 6,060 ล้านบาท

2)

บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ยกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง สําหรับเงินกูย้ มื
ระยะยาวเป็ นจํานวนเงินรวม 100 ล้านเหรี ยญสหรัฐ เป็ นสกุลเงินบาทจํานวน 3,082 ล้านบาท โดยบริ ษทั มี
ภาระผูกพันที่ตอ้ งจ่ายอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.11 เป็ นสกุลเงินบาทสําหรับเงินต้นที่ใช้อา้ งอิงจํานวน
3,082 ล้านบาท และคู่สัญญามีภาระผูกพันที่ตอ้ งจ่ายอัตราดอกเบี้ย USD-LIBOR-BBA + 2.35% เป็ นสกุลเงิน
เหรี ยญสหรัฐสําหรับเงินต้นที่ใช้อา้ งอิงจํานวน 100 ล้านเหรี ยญสหรัฐ

3)

บริ ษทั ย่อยในต่างประเทศแห่งหนึ่งได้ทาํ สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยหลายฉบับกับสถาบันการเงินบางแห่ง
สําหรับเงินกูย้ มื ระยะยาวเป็ นจํานวนเงินรวม 603 ล้านเหรี ยญสหรัฐ (เทียบเท่าประมาณ 19,842 ล้านบาท)
โดยบริ ษทั ย่อยดังกล่าวมีภาระผูกพันที่ตอ้ งจ่ายอัตราดอกเบี้ยคงที่ตามเงื่อนไขและข้อกําหนดที่ระบุไว้ในสัญญา
(ร้อยละ 4.40 - 4.58 ต่อปี ) และคู่สญ
ั ญามีภาระผูกพันที่ตอ้ งจ่ายดอกเบี้ย USD-LIBOR-BBA + 3.50%

4)

บริ ษทั ย่อยต่างประเทศแห่ งหนึ่ งได้ทาํ สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ยกับสถาบัน
การเงินแห่ งหนึ่ ง สําหรับเงินกูย้ ืมระยะยาวเป็นจํานวนเงิน 29 ล้านเหรี ยญสหรัฐ เป็ นสกุลเงินเปโซจํานวน
1,200 ล้านเปโซ โดยบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันที่ตอ้ งจ่ายอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.40 เป็นสกุลเงินเปโซ
และคู่สัญญามีภาระผูกพันที่ตอ้ งจ่ายอัตราดอกเบี้ย USD-3M-LIBOR-BBA + 3.00% เป็ นสกุลเงินเหรี ยญ
สหรัฐในปี ที่ 1 ถึงปี ที่ 3 และอัตราดอกเบี้ย USD-3M-LIBOR-BBA + 3.25% เป็ นสกุลเงินเหรี ยญสหรัฐในปี
ที่ 4 ถึงปี ที่ 5
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ความเสี่ยงจากเงินตราต่ างประเทศ
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่ งเกิดจากการซื้ อสิ นค้าและการขายสิ นค้าที่เป็ น
เงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริ ษทั ได้ทาํ สัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้ องกันความเสี่ ยงของสิ นทรัพย์
และหนี้ สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ รวมถึงรายการที่เกี่ยวข้องกับการซื้ อและขายสิ นค้าที่เป็นเงินตรา
ต่างประเทศในอนาคต สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าดังกล่าวมีอายุไม่เกิน 1 ปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากการมี
สิ นทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศดังนี้

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ นื่
เงินตราต่างประเทศ

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

สกุลเงินต่างประเทศ

งบการเงินรวม
2557
2556

เหรี ยญสหรัฐ
วอน
ดอลลาร์ สิ งคโปร์
ยูโร
รู เบิล
ปอนด์สเตอร์ลิง
เยน
สวีเดน โครนา
ดอลลาร์ ออสเตรเลีย
แรนด์
เรนมินบิ
เหรี ยญสหรัฐ
วอน
ดอลลาร์ สิ งคโปร์
ยูโร
รู เบิล
ปอนด์สเตอร์ลิง
เยน
ดอลลาร์ ออสเตรเลีย
แรนด์
เรนมินบิ

55
23,195
16
2
259
11
2
58
23,195
16
259
2
-
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69
20,975
15
6
401
2
63
20,975
15
401
2
-

(หน่ วย : ล้ าน)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
27
7,875
10
57
147
2
2
69
42
7,875
10
56
147
2
2
69

31
5,155
11
57
5
555
1
2
52
46
5,155
11
48
5
555
1
2
52

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

เงินให้ ก้ ูยมื ระยะสั้ นแก่ บริษทั ย่ อย
เงินตราต่างประเทศ
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
เงินให้ ก้ ูยมื ระยะยาวแก่ บริษทั ย่ อย
เงินตราต่างประเทศ
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
หนีส้ ิ นทีม่ ีภาระดอกเบีย้
เงินตราต่างประเทศ
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ นื่
เงินตราต่างประเทศ
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

ประมาณการยอดขายสิ นค้ า
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

สกุลเงินต่างประเทศ

(หน่ วย : ล้ าน)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

งบการเงินรวม
2557
2556

เหรี ยญสหรัฐ
รู เบิล
ยูโร
ยูโร

-

-

300
9

200
300
-

-

-

9

-

เหรี ยญสหรัฐ
รู เบิล
เหรี ยญสหรัฐ
รู เบิล

-

-

200
1,703
200
953

200
1,703
200
953

เหรี ยญสหรัฐ
ยูโร
เหรี ยญสหรัฐ

310
39
100

237
38
135

100
100

100
100

เหรี ยญสหรัฐ
ยูโร
เยน
เหรี ยญสหรัฐ
ยูโร
เยน

182
9
29
241
3
29

45
7
72
7
2
70

2
1
-

2
34
1
34

78
21
12
742
14
3,216
18
12

165
37
17
1,001
13
4,217
15
24

7
1
41
382
-

60
2
4
172
10
-

เหรี ยญสหรัฐ
ปอนด์สเตอร์ลิง
ยูโร
เยน
ดอลลาร์ สิ งคโปร์
วอน
ดอลลาร์ ฮ่องกง
โครน เดนมาร์ก
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ประมาณการยอดขายสิ นค้ า (ต่ อ)
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
ประมาณการยอดซื้อสิ นค้ า
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

สกุลเงินต่างประเทศ

(หน่ วย : ล้ าน)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

งบการเงินรวม
2557
2556

ดอลลาร์ ออสเตรเลีย
เรนมินบิ

2
3

4
5

-

1

เหรี ยญสหรัฐ
ยูโร
เยน
โครน เดนมาร์ก
ดอลลาร์ ออสเตรเลีย

28
4
32
1
-

64
1
71
1
1

6
-

1
1
-

ความเสี่ยงทางด้ านสินเชื่อ
ความเสี่ ยงทางด้านสิ นเชื่ อหมายถึ ง ความเสี่ ยงที่เกิ ดจากผลขาดทุนทางการเงิ นที่อาจเกิ ดขึ้นจากการที่ลูกค้าหรื อ
คู่สญ
ั ญาไม่สามารถชําระหนี้ทางการเงินและหนี้สินตามสัญญาให้กบั กลุ่มบริ ษทั เมื่อถึงกําหนด
ผูบ้ ริ หารได้กาํ หนดนโยบายทางด้านสิ นเชื่ อเพื่อควบคุมความเสี่ ยงทางด้านสิ นเชื่ อดังกล่าวโดยสมํ่าเสมอ โดยการ
วิ เ คราะห์ ฐ านะทางการเงิ น ของลู ก ค้า ทุ ก รายที่ ข อวงเงิ น สิ น เชื่ อ กลุ่ ม บริ ษ ทั ไม่ มี ค วามเสี่ ย งจากสิ น เชื่ อ ที่ เ ป็ น
สาระสําคัญ ณ วันที่รายงาน ความเสี่ ยงทางด้านสิ นเชื่ อสู งสุ ดคือ ราคาตามบัญชี ของสิ นทรั พย์ทางการเงิ นแต่ละ
รายการ ณ วันที่ รายงาน อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากกลุ่ มบริ ษทั มี ลูกค้าเป็ นจํานวนมาก ผูบ้ ริ หารคาดว่าจะไม่ เกิ ด
ผลเสี ยหายที่มีสาระสําคัญจากการเก็บหนี้ไม่ได้
ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่ อง
กลุ่มบริ ษทั ควบคุมความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องและรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ซึ่ งผูบ้ ริ หาร
พิจารณาว่าเพียงพอต่อการใช้ในการดําเนินงาน และเพียงพอต่อการลดผลกระทบของความผันผวนของกระแสเงินสด
การกําหนดมูลค่ ายุติธรรม
นโยบายการบัญชี และการเปิ ดเผยของกลุ่มบริ ษทั กําหนดให้มีการกําหนดมูลค่ายุติธรรมทั้งสิ นทรัพย์และหนี้ สิน
ทางการเงินและไม่ใช่ ทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมหมายถึง จํานวนเงินที่ผูซ้ ้ื อและผูข้ ายตกลงแลกเปลี่ยนสิ นทรัพย์
หรื อชําระหนี้สิน โดยทั้งสองฝ่ ายมีความรู ้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนกัน และสามารถต่อรองกันได้อย่างเป็ นอิสระ
ในลักษณะของผูท้ ี่ ไ ม่ มีความเกี่ ยวข้อ งกัน วัต ถุ ประสงค์ของการวัด มูล ค่ า และ/หรื อ การเปิ ดเผยมู ลค่ า ยุติธ รรม
ถูกกําหนดโดยวิธีต่อไปนี้ (ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมมติฐานในการกําหนดมูลค่ายุติธรรมถูกเปิ ดเผยในหมายเหตุ
ที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์และหนี้สินนั้นๆ)
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
มูลค่ายุติธรรมของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น เงินให้กูย้ ืมระยะสั้น สิ นทรัพย์
หมุนเวียนอื่น เงินเบิกเกินบัญชี เงินกูย้ ืมระยะสั้น เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น และหนี้สินหมุนเวียนอื่นเป็นมูลค่าที่
ใกล้เคียงกับราคาที่บนั ทึกไว้ในบัญชี
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรั พย์ที่เป็ นตราสารทุนที่ถือไว้เพื่อค้าและเผื่อขายพิจารณาโดยอ้างอิ งกับราคา
เสนอซื้อ ณ วันที่รายงาน
มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ามีจาํ นวนใกล้เคียงกับจํานวนที่คาดว่าจะสามารถซื้ อขาย
ได้ในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราปัจจุบนั
มูลค่ายุติธรรมของหนี้ สินระยะยาว และเงินกูย้ มื ระยะยาวเป็ นมูลค่าที่ใกล้เคียงกับราคาที่บนั ทึกไว้ในบัญชีเนื่ องจาก
ส่ วนใหญ่ของเครื่ องมือทางการเงินเหล่านี้มีดอกเบี้ยในอัตราตลาด
40

ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการทีไ่ ม่ เกีย่ วข้ องกัน
กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันกับบุคคลหรื อกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ดังนี้
40.1 ภาระผูกพันตามสั ญญาทีเ่ ป็ นรายจ่ ายฝ่ ายทุน

งบการเงินรวม
2557
2556
สัญญาที่ยงั ไม่ ได้ รับรู้
ที่ดิน อาคารและสิ่ งปลูกสร้าง
เครื่ องจักร อุปกรณ์และอื่นๆ
รวม

5,455
6,743
12,198
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4,117
3,016
7,133

(หน่ วย: ล้ านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

16
69
85

13
85
98
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40.2 ภาระผูกพันตามสั ญญาเช่ าดําเนินงาน

งบการเงินรวม
2557
2556
ภายในระยะเวลาหนึ่งปี
มากกว่าหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี
มากกว่าห้าปี
รวม

2,688
6,569
9,327
18,584

2,265
5,471
8,184
15,920

(หน่ วย: ล้ านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
229
204
12
445

220
295
33
548

กลุ่มบริ ษทั มีสัญญาเช่ าหลายฉบับกับบริ ษทั และบุคคลอื่ นๆ ซึ่ งครอบคลุมการเช่ าอาคารสํานักงานพร้ อม
สิ่ งอํานวยความสะดวกต่างๆ ที่ดิน ฟาร์ มเลี้ยงสัตว์ ยานพาหนะและอื่นๆ โดยมีระยะเวลา 1 ถึง 50 ปี ซึ่ งจะ
สิ้ นสุ ดในระหว่างปี 2558 ถึง 2601
40.3 ภาระผูกพันอืน่ ๆ
บริ ษทั มีสญ
ั ญาว่าด้วยความร่ วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (“มหาวิทยาลัย”) โดยทางมหาวิทยาลัย
อนุ ญาตให้บริ ษทั ใช้ที่ดินและสิ่ งปลูกสร้ างในการสร้ างบ่อเลี้ ยงกุง้ และใช้เป็ นศูนย์วิจยั และฝึ กอบรมแก่
อาจารย์และนักวิชาการ ซึ่ งจะสิ้ นสุ ดในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาดังกล่าว บริ ษทั มี
ภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าตอบแทนให้กบั มหาวิทยาลัยเป็ นจํานวนเงิน 2.2 ล้านบาทต่อปี และจะต้องโอน
กรรมสิ ทธิ์ ในสิ นทรั พย์ท้ งั หมดของโครงการให้กบั มหาวิทยาลัยเมื่ ออายุของสัญญาสิ้ นสุ ดลง ทั้งนี้ ราคา
ตามบัญชี ของสิ นทรั พย์ของบริ ษทั ภายใต้สัญญาดังกล่ าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มี จาํ นวนเงิ นรวม
32 ล้านบาท (2556: 15 ล้ านบาท)
40.4 เลตเตอร์ ออฟเครดิต
บริ ษทั และบริ ษ ทั ย่อ ยบางแห่ ง มี ภ าระผูกพันภายใต้เ ลตเตอร์ อ อฟเครดิ ตที่ อ อกแล้ว เป็ นจํานวนเงิ นรวม
174 ล้านบาท และ 895 ล้านบาท ตามลําดับ (2556: 41 ล้ านบาท และ 2,105 ล้ านบาท ตามลําดับ)
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40.5 หนังสื อคํา้ ประกัน
(ก) บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยบางแห่งมีภาระผูกพันจากการที่สถาบันการเงินบางแห่ งออกหนังสื อคํ้าประกันบริ ษทั
และบริ ษทั ย่อยดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการและอื่นๆ เป็นจํานวนเงินรวม 1,351 ล้านบาท และ 5,100
ล้านบาท ตามลําดับ (2556: 51 ล้ านบาท และ 6,577 ล้ านบาท ตามลําดับ) หนังสื อคํ้าประกันเหล่านี้ส่วนใหญ่
เป็ นการคํ้าประกันค่าภาษี ค่าอากรต่างๆ และการขายสิ นค้า
(ข) บริ ษทั ย่อยในต่ างประเทศบางแห่ งมี ภาระผูกพันจากการออกหนังสื อคํ้าประกันให้กับสถาบันการเงิ น
ในต่างประเทศที่ให้สินเชื่อแก่ลูกค้าในกลุ่มธุรกิจอาหารสัตว์ของบริ ษทั ย่อยเหล่านั้นจํานวน 1,693 ล้านบาท
(2556: 591 ล้ านบาท)
41

การคํา้ ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ทรัพย์สินของบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศบางแห่ งซึ่ งได้นาํ ไปใช้เป็ นหลักประกันการกูย้ มื เงิน
ของบริ ษทั ย่อยเหล่านั้นจากสถาบันการเงินต่างๆ มีดงั นี้
41.1 หุน้ สามัญของบริ ษทั ในต่างประเทศดังนี้
(ก) C.P. Pokphand Co., Ltd. จํานวน 9,691 ล้านหุ ้น ซึ่ งมีมูลค่ายุติธรรมจํานวน 35,374 ล้านบาท (31
ธันวาคม 2556: หุ้นสามัญจํานวน 9,691 ล้ านหุ้น มีมลู ค่ ายุติธรรมจํานวน 31,515 ล้ านบาท)
(ข) Pravdinsk Pig Production Closed Joint Stock Company จํานวน 51,000 หุ น้ ซึ่ งมีมูลค่าตามบัญชีจาํ นวน
177 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2556: หุ้นสามัญจํานวน 100,000 หุ้น มีมลู ค่ าตามบัญชี จาํ นวน 681 ล้ านบาท)
(ค) Finagro ASP จํานวน 550 หุ น้ ซึ่ งมีมูลค่าตามบัญชีจาํ นวน 184 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2556: หุ้ นสามัญ
จํานวน 550 หุ้น มีมลู ค่ าตามบัญชี จาํ นวน 327 ล้ านบาท)
(ง) NNPP Limited Liability Company ซึ่ งมีมูลค่าทุนจดทะเบียนจํานวน 131 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2556:
ไม่ มี)
41.2 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ซ่ ึ งมีมูลค่าสุ ทธิ ทางบัญชีเป็ นจํานวนเงิน 6,046 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2556: 5,406
ล้ านบาท)
41.3 สิ นทรัพย์หมุนเวียนซึ่ งส่ วนใหญ่ประกอบด้วย สิ นค้าคงเหลือ และลูกหนี้ สุทธิ เจ้าหนี้ ซึ่ งมีมูลค่าตามบัญชี
จํานวน 3,409 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2556: 2,692 ล้ านบาท)
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีย่ งั ไม่ ได้ ใช้
การจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี้ยงั ไม่ได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ ง
ใหม่ดงั ต่อไปนี้ ณ วันที่รายงาน เนื่ องจากยังไม่มีการบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับดังกล่าวซึ่ ง
กําหนดให้ถือปฏิบตั ิกบั งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2558
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2557)

เรื่อง
การนําเสนองบการเงิน
สิ นค้าคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทาง
บัญชีและข้อผิดพลาด
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ภาษีเงินได้
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์พนักงาน
การบัญชีสาหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการ
เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ
ต้นทุนการกูย้ มื
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้อง
กัน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
กําไรต่อหุน้
งบการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และ
สิ นทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2557)
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 (ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17
(ปรับปรุ ง 2557)
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เรื่อง
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
การรวมธุรกิจ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการ
ดําเนินงานที่ยกเลิก
ส่ วนงานดําเนินงาน
งบการเงินรวม
การร่ วมการงาน
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้เสี ยในกิจการอื่น
การวัดมูลค่ายุติธรรม
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณี ที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง
อย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน
สัญญาเช่าดําเนินงาน-สิ่ งจูงใจให้แก่ผเู ้ ช่า
ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของ
กิจการหรื อของผูถ้ ือหุน้
การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทาํ ขึ้นตามรู ปแบบ
กฎหมาย
รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ การโฆษณา
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - ต้นทุนเว็บไซต์
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้ อถอน
การบูรณะ และหนี้สินที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
ข้อจํากัดสิ นทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์
ข้อกําหนดเงินทุนขั้นตํ่าและปฏิสมั พันธ์ของ
รายการเหล่านี้ สําหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
19 เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
การจ่ายสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั จากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ งและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิสาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2558
นั้นยังอยูใ่ นระหว่างการพิจารณาโดยผูบ้ ริ หาร
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การจัดประเภทรายการใหม่
รายการบางรายการในงบการเงินปี 2556 ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการนําเสนองบการเงิน
ปี 2557 ดังนี้

ก่อนจัด
ประเภท
ใหม่
งบแสดงฐานะการเงิน
เงินปันผลค้างรับ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ส่ วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลง
ส่ วนได้ในบริ ษทั ย่อย
ส่ วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลง
ส่ วนได้ในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
งบกําไรขาดทุน
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

งบการเงินรวม
จัด
หลังจัด
ประเภท ประเภท
ใหม่
ใหม่

(หน่ วย: ล้ านบาท)

2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ก่อนจัด
จัด
หลังจัด
ประเภท ประเภท ประเภท
ใหม่
ใหม่
ใหม่

3,310
6,306
8,328

46
(46)
1,060
(1,060)

46
3,264
7,366
7,268

-

-

-

102

(102)

-

-

-

-

8,838

(69)
171
-

(69)
9,009

-

-

-

17,121
19,842

(746)
746
-

16,375
20,588

-

-

-
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