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หมายเหตุ สารบัญ 
  

1 ขอ้มูลทัว่ไป  
2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินและมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 
3 การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 
4 นโยบายการบญัชีท่ีสําคญั 
5 การรวมธุรกิจโดยการซ้ือหุน้ 
6 การโอนธุรกิจบางส่วน 
7 รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
8 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
9 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 
10 สินคา้คงเหลือ 
11 สินทรัพยชี์วภาพ 
12 เงินลงทุนเผือ่ขาย 
13 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
14 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
15 เงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 
16 เงินลงทุนในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
17 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
18 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ์
19 ค่าความนิยม 
20 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
21 เงินฝากสถาบนัการเงินที่มีขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้
22 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
23 สิทธิการเช่าจ่ายล่วงหนา้ 
24 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
25 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 
26 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 
27 ทุนเรือนหุน้ 
28 หุน้ทุนซ้ือคืนและสํารองหุน้ทุนซ้ือคืน 
29 ส่วนเกินทุนและสํารอง 
30 ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 
31 ค่าใชจ่้ายในการขาย 
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หมายเหตุ สารบัญ 
  

32 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
33 ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ตอบแทนผูบ้ริหารและพนกังาน 
34 ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
35 ตน้ทุนทางการเงิน 
36 ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้
37 สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 
38 กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 
39 เงินปันผล 
40 เคร่ืองมือทางการเงิน 
41 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
42 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 
43 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยงัไม่ไดใ้ช้ 
44 การจดัประเภทรายการใหม่ 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี  

 
กรรมการบริหารไดอ้นุมตัิใหอ้อกงบการเงินน้ีเม่ือวนัที่ 22 กุมภาพนัธ์ 2556 

 
1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) “บริษัท”  เป็นนิติบุคคลท่ีจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และมีท่ีอยู ่           
จดทะเบียนตั้งอยู่เลขท่ี 313 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500   
ประเทศไทย 
 
บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือวนัที่ 21 ธนัวาคม 2530 
 
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัคือ บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นในประเทศไทย และมี
สัดส่วนการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางออ้มในบริษทั ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นล่าสุดเม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม 
2555 เท่ากบัร้อยละ 46.20 
 
บริษทัและบริษทัย่อย (รวมกนัเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) ดาํเนินธุรกิจหลกัดา้นการเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร    
ครบวงจร โดยมีท่ีตั้งของธุรกิจครอบคลุมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ส่วนงานหลกัดงัน้ี    
 
1)   ส่วนงานธุรกิจสัตวบ์ก ครอบคลุมสินคา้ประเภทไก่ เป็ด และสุกร  
2)   ส่วนงานธุรกิจสัตวน์ํ้ า ครอบคลุมสินคา้ประเภทกุง้และปลา   
 
การดาํเนินธุรกิจของ  2 ส่วนงานหลกัดงักล่าวมีลกัษณะครบวงจร  เร่ิมตั้งแต่การจดัหาวตัถุดิบเพ่ือใชใ้นการผลิต
อาหารสัตว ์ การดาํเนินธุรกิจผลิตอาหารสัตว ์ การเพาะพนัธุ์สัตว ์ การเล้ียงสัตวเ์พ่ือการคา้ การแปรรูปเน้ือสัตว ์   
การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปพร้อมรับประทาน จนกระทัง่ถึงการจัดจําหน่ายสินค้าไปสู่กลุ่มผูบ้ริโภค            
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงผลิตภณัฑห์ลกัของกลุ่มบริษทัจาํแนกไดเ้ป็น 3 ประเภทหลกัดงัน้ี    
 
1)   อาหารสัตว ์
2)   ผลิตภณัฑจ์ากฟาร์มเล้ียงสัตว ์เช่น พนัธุ์สัตว ์สัตวมี์ชีวิต เน้ือสัตว ์เป็นตน้   
3)   อาหารแปรรูปและอาหารสําเร็จรูป 
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รายละเอียดของบริษทัยอ่ย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 มีดงัน้ี 
 

    ประเทศท่ี    

ช่ือกิจการ  ลักษณะธุรกิจ  กิจการจัดตั้ง  บริษัทถือหุ้นร้อยละ 

      2555  2554 

บริษัทท่ีมีกิจการในประเทศไทยและท่ีด าเนินธุรกิจ         

   ท่ีเกี่ยวเนื่องกับกิจการในประเทศไทย         

ธุรกิจสัตว์บก         

บริษัทย่อยทางตรง         

1)  บริษทั กรุงเทพโปรด๊ิวส จาํกดั (มหาชน) (1)  ซ้ือและขายวตัถุดิบอาหารสตัว ์   ไทย  99.44  99.44 

     และธุรกจิไกเ่น้ือครบวงจร       

2)   บริษทั เชสเตอร์ฟู้ ด จาํกดั  กจิการร้านอาหาร  ไทย  99.99  - 

3)   บริษทั ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  ผลิตอาหารสตัวแ์ละเล้ียงสตัว ์ผลิตภณัฑ ์  ไทย  99.98  - 

   (เป็นบริษทัใหม่ท่ีเกดิจากการควบรวม      อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละธุรกจิ       

          3.1 ถึง 3.10)     ไกเ่น้ือครบวงจร       

3.1)   บริษทั กรุงเทพผลิตผลอตุสาหกรรม  ผลิตอาหารสตัวแ์ละเล้ียงสตัว ์  ไทย  -  99.98 

   การเกษตร จาํกดั (มหาชน)          

3.2)   บริษทั กรุงเทพผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั  ผลิตอาหารสตัวแ์ละเล้ียงสตัวแ์ละผลิต  ไทย  -  99.99 

     ผลิตภณัฑอ์าหารแปรรูปจากเน้ือสตัว ์       

3.3)   บริษทั เจริญโภคภณัฑอี์สาน  ผลิตอาหารสตัวแ์ละเล้ียงสตัว ์  ไทย  -  99.61 

   จาํกดั (มหาชน)         

3.4)   บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์ตุสาหกรรม  ผลิตอาหารสตัวแ์ละเล้ียงสตัว ์  ไทย  -  99.99 

   จาํกดั          

3.5)   บริษทั ซีพีเอฟ ผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั   ธุรกจิไกเ่น้ือครบวงจร  ไทย  -  99.99 

3.6)   บริษทั ซี.พี. เกษตรอตุสาหกรรม จาํกดั   เล้ียงสตัว ์  ไทย  -  99.99 

3.7)   บริษทั บี.พี. ผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั   ผลิตอาหารสตัวแ์ละเล้ียงสตัว ์  ไทย  -  99.99 

3.8)   บริษทั ราชบรีุอาหาร จาํกดั  ผลิตอาหารสตัวแ์ละเล้ียงสตัว ์  ไทย  -  99.99 

3.9)   บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล เพท็ ฟู้ ด   ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑอ์าหาร  ไทย  -  99.99 

   จาํกดั     สาํเร็จรูปสาํหรับสตัวเ์ล้ียง       

3.10)  บริษทั แกลง จาํกดั (2)  แปรรูปกุง้  ไทย  -  99.99 

4)   บริษทั ซี.พี. เมอร์แชนไดซ่ิง จาํกดั   กจิการลงทนุและการคา้ระหวา่งประเทศ  ไทย  99.99  99.99 

         

บริษัทย่อยทางอ้อม         

1)   บริษทั ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จาํกดั   คา้ส่งและคา้ปลีกผลิตภณัฑอ์าหาร  ไทย  99.99  99.99 

2)   บริษทั ซีพีเอฟ พรีเมียมฟู้ ดส์ จาํกดั (3)  ผลิตผลิตภณัฑอ์าหารแปรรูปจาก  ไทย  99.99  99.99 

     เน้ือสตัว ์       

3) บริษทั ซีพีเอฟ โลจิสติกส์ จาํกดั (4)  ให้บริการขนส่งสินคา้  ไทย  -  99.99 
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    ประเทศท่ี    

ช่ือกิจการ  ลักษณะธุรกิจ  กิจการจัดตั้ง  บริษัทถือหุ้นร้อยละ 

      2555  2554 
         

4)   บริษทั ซี.พี. ผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั (5)  ร้านอาหาร  ไทย                -  99.99 

5)   CPF Denmark A/S   ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท   เดนมาร์ก  52.00  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    สาํเร็จรูป       
6)   CPF Europe S.A.   ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท   เบลเยี่ยม  99.99  99.99 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    สาํเร็จรูป       
7)   CPF Food Trading Co., Ltd.   ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท   จีน  100.00  100.00 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    สาํเร็จรูป       
8)   CPF Tokyo Co., Ltd.   ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท   ญ่ีปุ่ น  99.99  99.99 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    สาํเร็จรูป       
9)   CP Foods (UK) Limited   ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  52.00  52.00 

   (ตั้งแต่ 9.1 ถึง 9.70 เป็นบริษทัยอ่ย    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

          ของ CP Foods (UK) Limited)    สาํเร็จรูป       

9.1)   Fusion Abbey Park Limited  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  52.00  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    สาํเร็จรูป       
9.2)   Fusion Alfrick Limited  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  52.00  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    สาํเร็จรูป       
9.3)   Fusion Bracewell Limited  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  52.00  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    สาํเร็จรูป       
9.4)   Fusion Bransford Limited  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  52.00  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    สาํเร็จรูป       
9.5)   Fusion Broadway Limited  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  52.00  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    สาํเร็จรูป       
9.6)   Fusion Brothwood Limited  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  52.00  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    สาํเร็จรูป       
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    ประเทศท่ี    
ช่ือกิจการ  ลักษณะธุรกิจ  กิจการจัดตั้ง  บริษัทถือหุ้นร้อยละ 

      2555  2554 
         

9.7)   Fusion Calis Limited       ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  52.00  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    สาํเร็จรูป       
9.8)   Fusion Carnoustie Limited  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  52.00  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    สาํเร็จรูป       
9.9)   Fusion Charlton Limited  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  52.00  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    สาํเร็จรูป       
9.10) Fusion Crowle Limited  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  52.00  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    สาํเร็จรูป       
9.11) Fusion Dalaman Limited  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  52.00  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    สาํเร็จรูป       
9.12) Fusion Defford Limited  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  52.00  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    สาํเร็จรูป       
9.13) Fusion Dormington Limited    ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  52.00  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    สาํเร็จรูป       
9.14) Fusion Driscoll Limited  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  52.00  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    สาํเร็จรูป       
9.15) Fusion Dumbleton Limited  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  52.00  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    สาํเร็จรูป       
9.16) Fusion Eastoe Limited  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  52.00  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    สาํเร็จรูป       
9.17) Fusion Elmbridge Limited  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  52.00  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    สาํเร็จรูป       
9.18) Fusion Everton Limited    ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  52.00  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    สาํเร็จรูป       
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9.19) Fusion Exning Limited  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  52.00  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    สาํเร็จรูป       
9.20) Fusion Fethiye Limited  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  52.00  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    สาํเร็จรูป       
9.21) Fusion Gatley Limited  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  52.00  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    สาํเร็จรูป       
9.22) Fusion Gocek Limited  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  52.00  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    สาํเร็จรูป       
9.23) Fusion Gray Limited  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  52.00  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    สาํเร็จรูป       
9.24) Fusion Grimley Limited (5)  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  -  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    สาํเร็จรูป       
9.25) Fusion Guarlford Limited (5)  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  -  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

    สาํเร็จรูป       

9.26) Fusion Haddenham Limited (5)  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  -  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    สาํเร็จรูป       
9.27) Fusion Hadzor Limited (5)  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  -  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    สาํเร็จรูป       
9.28) Fusion Hallow Limited (5)  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  -  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    สาํเร็จรูป       

9.29) Fusion Harper Limited  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  52.00  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    สาํเร็จรูป       
9.30) Fusion Hartford Limited  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  52.00  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    สาํเร็จรูป       



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 
 

 25 

    ประเทศท่ี    
ช่ือกิจการ  ลักษณะธุรกิจ  กิจการจัดตั้ง  บริษัทถือหุ้นร้อยละ 

      2555  2554 
         

9.31) Fusion Haverhill Limited (5)  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  -  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    สาํเร็จรูป       
9.32) Fusion Hawstead Limited  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  52.00  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    สาํเร็จรูป       
9.33) Fusion Head Street Limited  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  52.00  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    สาํเร็จรูป       
9.34) Fusion Heath Limited  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  52.00  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    สาํเร็จรูป       
9.35) Fusion Irvine Limited  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  52.00  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

    สาํเร็จรูป       

9.36) Fusion Kaitaia Limited  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  52.00  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    สาํเร็จรูป       
9.37) Fusion Kroma Limited  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  52.00  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    สาํเร็จรูป       
9.38) Fusion Krone Limited  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  52.00  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    สาํเร็จรูป       
9.39) Fusion Lidgate Limited (5)  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  -  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    สาํเร็จรูป       
9.40) Fusion Lineker Limited  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  52.00  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    สาํเร็จรูป       
9.41) Fusion Littleworth Limited    ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  52.00  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    สาํเร็จรูป       
9.42) Fusion Madeley Limited  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  52.00  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    สาํเร็จรูป       
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9.43) Fusion Mcmahon Limited  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  52.00  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    สาํเร็จรูป       
9.44) Fusion Mountfield Limited  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  52.00  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    สาํเร็จรูป       
9.45) Fusion Moyes Limited  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  52.00  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    สาํเร็จรูป       
9.46) Fusion Newlands Limited  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  52.00  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    สาํเร็จรูป       
9.47) Fusion Niamh Limited  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  52.00  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    สาํเร็จรูป       
9.48) Fusion Pershore Limited  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  52.00  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    สาํเร็จรูป       
9.49) Fusion Priest Lane Limited  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  52.00  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    สาํเร็จรูป       
9.50) Fusion Ratcliffe Limited  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  52.00  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    สาํเร็จรูป       
9.51) Fusion Reid Limited  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  52.00  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    สาํเร็จรูป       
9.52) Fusion Richardson Limited  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  52.00  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    สาํเร็จรูป       
9.53) Fusion Samui Limited  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  52.00  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    สาํเร็จรูป       
9.54) Fusion Saxham Limited (5)  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  -  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    สาํเร็จรูป       
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9.55) Fusion Sharp Limited  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  52.00  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    สาํเร็จรูป       
9.56) Fusion Sheedy Limited  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  52.00  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    สาํเร็จรูป       
9.57) Fusion Soham Limited  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  52.00  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    สาํเร็จรูป       
9.58) Fusion Southall Limited  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  52.00  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    สาํเร็จรูป       
9.59) Fusion Stevens Limited  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  52.00  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    สาํเร็จรูป       
9.60) Fusion Stowmarket Limited (5)  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  -  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    สาํเร็จรูป       
9.61) Fusion Swaffham Limited (5)  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  -  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    สาํเร็จรูป       
9.62) Fusion Thetford Limited  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  52.00  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    สาํเร็จรูป       
9.63) Fusion Turgay Limited  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  52.00  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    สาํเร็จรูป       
9.64) Fusion Uzumlu Limited  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  52.00  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    สาํเร็จรูป       
9.65) Fusion Van Den Hauwe Limited  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  52.00  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    สาํเร็จรูป       
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9.66) Fusion Wadborough Limited  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  52.00  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

    สาํเร็จรูป       
9.67) Fusion Wellington Limited  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  52.00  52.00 

    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    สาํเร็จรูป       

9.68) Fusion Whistler Limited    ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  52.00  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    สาํเร็จรูป       
9.69) Fusion Wright Limited  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  52.00  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    สาํเร็จรูป       
9.70) Fusion Yamac Limited  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  52.00  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    สาํเร็จรูป       
         

ธุรกิจสัตว์น ้า         
บริษัทย่อยทางตรง         
1)   บริษทั ซีฟู้ ดส์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จาํกดั (3)  แปรรูปกุง้  ไทย  99.99  99.99 
2)   บริษทั โภคภณัฑอ์ะควอเทค็ จาํกดั (5)  ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัวน์ํ้ าและ  ไทย  -  99.99 
    ฟาร์มเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้ า       
         

บริษัทย่อยทางอ้อม         
1)   CP Foods West, Inc. (3)  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑอ์าหาร  สหรัฐอเมริกา  100.00  100.00 
     (หยดุประกอบกจิการเม่ือ       
     เดือนกนัยายน 2553)        
2)   C.P. Food Products, Inc.   ผูน้าํเขา้และผูจ้ดัจาํหน่ายสินคา้อาหารทะเล  สหรัฐอเมริกา  100.00  100.00 
         

ธุรกิจอื่น         
บริษัทย่อยทางตรง         
1)   บริษทั ซีพีเอฟ เทรนน่ิงเซ็นเตอร์ จาํกดั   ให้บริการดา้นการฝึกอบรม  ไทย  99.99  99.99 
2)   บริษทั ซีพีเอฟ ไอทีเซ็นเตอร์ จาํกดั   ให้บริการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ  ไทย  99.99  99.99 
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บริษัทท่ีมีกิจการในต่างประเทศ         

บริษัทย่อยทางตรง         
1)   Charoen Pokphand Foods Kenya Co., Ltd.  ผลิตอาหารสตัวแ์ละเล้ียงสตัว ์  เคนยา  99.99  99.99 
2)   Charoen Pokphand Foods Philippines   ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์   ฟิลิปปินส์  99.99  99.99 

   Corporation      เล้ียงสตัวแ์ละเพาะฟักลูกกุง้       
   (2.1 เป็นบริษทัยอ่ยของ Charoen Pokphand         
   Foods Philippines Corporation)         
2.1)   A.P.P. Enterprise, Inc. (6)  ให้เช่าอสงัหาริมทรัพย ์   ฟิลิปปินส์  39.60  39.60 

3)   CPF Investment Limited   กจิการลงทนุ  บริติส เวอร์จิน  100.00  100.00 

          (ตั้งแต่ 3.1 ถึง 3.6 เป็นบริษทัยอ่ย    ไอส์แลนด ์     

          ของ CPF Investments Limited)         

3.1)   Bright Excel Investments Limited    กจิการลงทนุ  บริติส เวอร์จิน  100.00  100.00 
    ไอส์แลนด ์     

3.2)   Charoen Pokphand (Taiwan) Investment  กจิการลงทนุ  เบอร์มิวดา  100.00  100.00 
         Limited          
3.3)   Coinaton Investments Limited  กจิการลงทนุ  บริติส เวอร์จิน  100.00  100.00 
             (3.3.1 เป็นบริษทัยอ่ยของ Coinaton    ไอส์แลนด ์     
             Investments Limited)         

             3.3.1) Chun Ta Investment Co., Ltd.  กจิการลงทนุ  ไตห้วนั  100.00  100.00 
3.4)   CPVN Limited  กจิการลงทนุ  บริติส เวอร์จิน  100.00  - 

    ไอส์แลนด ์     
3.5)   Forward Pass Limited   กจิการลงทนุ  บริติส เวอร์จิน  100.00  100.00 
             (3.5.1 เป็นบริษทัยอ่ยของ Forward       ไอส์แลนด ์     

                Pass Limited)         
              3.5.1) Ta Chung Investment Co., Ltd.   กจิการลงทนุ  ไตห้วนั  100.00  100.00 

3.6)   New Splendid Holdings Limited   กจิการลงทนุ  บริติส เวอร์จิน  100.00  100.00 
    ไอส์แลนด ์     

4)   CPF Tanzania Limited  ผลิตอาหารสตัวแ์ละเล้ียงสตัว ์  แทนซาเนีย  99.99  - 
5)   C.P. Aquaculture (Beihai) Co., Ltd.   ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  100.00  100.00 
    ฟาร์มเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้ าและเพาะพนัธุ์       
    สตัวน์ํ้ า       
6) C.P. Aquaculture (Dongfang) Co., Ltd.  เพาะฟักลูกกุง้  จีน  100.00  100.00 
7)   C.P. Aquaculture (Hainan) Co., Ltd.   ฟาร์มเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้ าและเพาะพนัธุ์  จีน  100.00  100.00 

    สตัวน์ํ้ า      
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บริษัทย่อยทางตรงและทางอ้อม         
1)   Charoen Pokphand Foods (Overseas) LLC.  ผลิตอาหารสตัวแ์ละเล้ียงสตัว ์  รัสเซีย  99.99  99.99 

   (1.1 เป็นบริษทัยอ่ยของ Charoen Pokphand         
   Foods (Overseas) LLC.)         
1.1)   CPF Agro LLC.   เล้ียงสตัว ์  รัสเซีย  99.99  99.99 

2)   C.P. Standart Gida Sanayi ve Ticaret A.S.   ธุรกจิไกค่รบวงจร  ตุรก ี  100.00  100.00 
3)   C.P. Pokphand Co., Ltd.   กจิการลงทนุ  เบอร์มิวดา  76.13  - 

    (ตั้งแต่ 3.1 ถึง 3.73 เป็นบริษทัยอ่ยของ         

    C.P. Pokphand Co., Ltd.)         

3.1)   C.P. Aquaculture (Yangjiang) Co., Ltd.   ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  76.13  - 
3.2)   C.P. Enterprises Limited  กจิการลงทนุ  ฮ่องกง  76.13  - 
3.3)   C.P. Standard Resources Limited    หยดุการประกอบกจิการ  ฮ่องกง  76.13  - 
3.4)   C.P. Vietnam Corporation     ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์เล้ียงสตัว ์  เวียดนาม  83.09  - 
     และอาหารแปรรูป       
3.5)   C.T. Progressive (H.K.) Ltd.  กจิการลงทนุ  เบอร์มิวดา  76.13  - 
3.6)   Changsha Chia Tai Co., Ltd.  ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  76.13  - 
3.7)   Charoen Pokphand (China) Investment  กจิการลงทนุ  บริติส เวอร์จิน  76.13      - 
            Limited     ไอส์แลนด ์     
3.8)   Chengdu Chia Tai Co., Ltd.  ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  53.29      - 
3.9)   Chia Tai (China) Investment Co., Ltd.  กจิการลงทนุและการคา้  จีน  76.13      - 
3.10) Chia Tai Huazhong Biochemistry   กจิการลงทนุ  ฮ่องกง  76.13      - 
            Limited         
3.11) Chia Tai Pucheng Biochemistry Limited  กจิการลงทนุ  ฮ่องกง  76.13      - 
3.12) Chia Tai Yongji Enterprise Co., Ltd.  ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  76.13      - 
3.13) Chia Tai Yueyang Co., Ltd.  ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  76.13      - 
3.14) Chongqing Chia Tai Co., Ltd. (6)  ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  45.68      - 
3.15) Chongqing Shuangqiao Chia Tai  ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  53.29      - 

    Co., Ltd.         
3.16) Chuzhou Chia Tai Co., Ltd.  ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  76.13      - 
3.17) CP China Investment Limited  กจิการลงทนุ  เคยแ์มน  76.13      - 
    ไอส์แลนด ์     
3.18) ECI Machinery Co., Ltd.  กจิการลงทนุ  บริติส เวอร์จิน  76.13      - 
    ไอส์แลนด ์     
3.19) Ek Chor China Motorcycle Co., Ltd.  กจิการลงทนุ  เบอร์มิวดา  76.13      - 
3.20) Ek Chor Investment Company Limited  กจิการลงทนุ  ฮ่องกง  76.13      - 

        



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 
 

 31 

    ประเทศท่ี    
ช่ือกิจการ  ลักษณะธุรกิจ  กิจการจัดตั้ง  บริษัทถือหุ้นร้อยละ 

      2555  2554 
         

3.21) Fuzhou Da Fu Co., Ltd.  ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  76.13      - 
3.22) Ganzhou Chia Tai Industrial Co., Ltd.  ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  60.90  - 
3.23) Golden Industrial Investment Limited  กจิการลงทนุ  ฮ่องกง  76.13      - 
3.24) Guang An Chia Tai Co., Ltd. (6)  ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  45.68      - 
3.25) Guangdong Tai Tong Investment  กจิการลงทนุ  จีน  76.13      - 

    Co., Ltd.         
3.26) Guanghan Chia Tai Feed Tech Co., Ltd.  ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  69.28  - 
3.27) Guilin Chia Tai Co., Ltd.  ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  64.71  - 
3.28) Guiyang Chia Tai Co., Ltd.  หยดุการประกอบกจิการ  จีน  76.13      - 
3.29) Hangzhou Advance Feed Tech Co., Ltd.  ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  76.13      - 
3.30) Hannick Limited  กจิการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย ์  ฮ่องกง  76.13      - 
3.31) Huai Hua Chia Tai Co., Ltd.  ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  76.13      - 
3.32) Huludao Chia Tai Husbandry Co., Ltd.  ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  76.13      - 
3.33) Inner Mongolia Chia Tai Co., Ltd.  ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  71.33  - 
3.34) Jiang Jin Chia Tai Co., Ltd. (6)  ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  45.68  - 
3.35) Jiangsu Huai Yin Chia Tai Co., Ltd.  ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  66.99  - 
3.36) Jinan Chia Tai Co., Ltd. (6)  ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  49.48  - 
3.37) Jiu Jiang Chia Tai Feedstuff Co., Ltd. (6)  ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  45.68  - 
3.38) Kunming Chia Tai Co., Ltd.  ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  70.34  - 
3.39) Lanzhou Chia Tai Co., Ltd.  ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  76.13  - 
3.40) Liuzhou Advance Feed Tech Co., Ltd.  ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  76.13  - 
3.41) Mianyang Chia Tai Co., Ltd.  ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  60.90  - 
3.42) Modern State Investments Limited  กจิการลงทนุ  บริติส เวอร์จิน  76.13  - 
    ไอส์แลนด ์     
3.43) Nanchang Chiatai Livestock Co., Ltd.  ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  76.13  - 
3.44) Nanning Chia Tai Animal Husbandry  ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  69.73  - 
             Co., Ltd.         
3.45) Nantong Chia Tai Co., Ltd. (6)  ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  45.68  - 
3.46) Nantong Chia Tai Technology Feed   ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  45.68  - 
             Co., Ltd. (6)         
3.47) Nanyang Chia Tai Co., Ltd.  ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  76.13  - 
3.48) Neijiang Chia Tai Co., Ltd.  ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  53.29  - 
3.49) Ningbo Chia Tai Agriculture Co., Ltd.  ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  53.29  - 
3.50) Pingdingshan Chia Tai Co., Ltd.  ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  53.29  - 
3.51) Pucheng Chia Tai Biochemistry Limited  ผลิตและจาํหน่ายเคมีภณัฑ ์  จีน  52.91  - 
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3.52) Qingdao Chia Tai Agricultural   ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  76.13  - 
             Development Co., Ltd.         
3.53) Shaanxi Chia Tai Co., Ltd.  ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  73.08  - 
3.54) Shanghai EK Chor Industrial Trading  หยดุการประกอบกจิการ  จีน  76.13  - 
             Co., Ltd.         
3.55) Shanxi Chia Tai Co., Ltd. (6)  ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  45.60  - 
3.56) Shenyang Advance Feed Tech Co., Ltd.  ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  76.13  - 
3.57) Shenyang Chia Tai Livestock Co., Ltd.  ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  76.13  - 
3.58) Shijiazhuang Chia Tai Co., Ltd.  ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  76.13  - 
3.59) Shuangliu Chia Tai Co., Ltd.  ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  53.29  - 
3.60) Tai Zhou Chia Tai Feed Co., Ltd.  ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  57.86  - 
3.61) Tianjin Chia Tai Agro-Industrial  ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  76.13  - 
             Co., Ltd.         
3.62) Tianjin Chia Tai Feed Tech Co., Ltd.  ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  76.13  - 
3.63) Urumqi Chia Tai Animal Husbandry  ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  71.10  - 
             Co., Ltd.         
3.64) Weinan Chia Tai Co., Ltd.  ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  76.13  - 
3.65) Wuhan Chia Tai Co., Ltd.  ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  76.13  - 
3.66) Xiamen Chia Tai Agriculture Co., Ltd. (6)  ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  45.68  - 
3.67) Xiangyang Chia Tai Co., Ltd.  ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  76.13  - 

                 (เดิมช่ือ Xiang Fan Chia Tai Co., Ltd.)         
3.68) Xuzhou Chia Tai Feed Co., Ltd. (6)  ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  49.48  - 
3.69) Yi Chang Chia Tai Co., Ltd.  ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  76.13  - 
3.70) Yinchuan Chia Tai Co., Ltd.  ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  64.71  - 
3.71) Yongan Chia Tai Co., Ltd.  ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  76.13  - 
3.72) Zhumadian Chia Tai Co., Ltd. (6)  ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  46.44  - 
3.73) Zhumadian Huazhong Chia Tai Co., Ltd.  ผลิตและจาํหน่ายเคมีภณัฑ ์  จีน  53.29  - 

        
บริษัทย่อยทางอ้อม         
1)   C.P. Laos Co., Ltd.    ผลิตอาหารสตัวแ์ละเล้ียงสตัว ์  ลาว  99.61  99.61 
2)   Charoen Pokphand Foods (Malaysia)  กจิการลงทนุในธุรกจิสตัวน์ํ้ าครบวงจร  มาเลเซีย  99.99  99.99 

   Sdn. Bhd.          
   (ตั้งแต่ 2.1 ถึง 2.3 เป็นบริษทัยอ่ยของ          
   Charoen Pokphand Foods (Malaysia)         
   Sdn. Bhd.)         
2.1)   Asia Aquaculture (M) Sdn. Bhd.   เพาะเล้ียงกุง้และแปรรูปกุง้  มาเลเซีย  99.99  99.99 
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    ประเทศท่ี    
ช่ือกิจการ  ลักษณะธุรกิจ  กิจการจัดตั้ง  บริษัทถือหุ้นร้อยละ 

      2555  2554 
         

2.2)   Makin Jernih Sdn. Bhd.   กจิการลงทนุ  มาเลเซีย  99.99  - 
    (ตั้งแต่ 2.2.1 ถึง 2.2.3 เป็นบริษทัยอ่ย         
    ของ Makin Jernih Sdn. Bhd.)         
2.2.1)   AA Meat Shop Sdn. Bhd.  คา้ปลีกผลิตภณัฑแ์ปรรูปจากเน้ือสตัว ์  มาเลเซีย  99.99  - 
2.2.2)   Chau Yang Farming Sdn. Bhd.  เล้ียงสตัว ์  มาเลเซีย  99.99  - 
2.2.3)   Tip Top Meat Sdn. Bhd.  แปรรูปเน้ือสตัว ์  มาเลเซีย  99.99  - 

2.3)   Star Feedmills (M) Sdn. Bhd.   ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัวน์ํ้ า  มาเลเซีย  99.99  99.99 
3)   Charoen Pokphand (India) Private Limited  ผลิตอาหารสตัวแ์ละเล้ียงสตัว ์  อินเดีย  99.99  99.99 
4)   Charoen Pokphand (USA), Inc.  ธุรกจิไกเ่น้ือครบวงจร (หยดุการประกอบ  สหรัฐอเมริกา  99.97  99.97 
  กจิการเม่ือเดือนมีนาคม 2547)       
5) Charoen Pokphand Enterprise (Taiwan)   ธุรกจิไกค่รบวงจรและเล้ียงสตัว ์          ไตห้วนั  32.41  32.41 

   Co., Ltd. (6)          
   (ตั้งแต่ 5.1 ถึง 5.6 เป็นบริษทัยอ่ยของ          
   Charoen Pokphand Enterprise (Taiwan)         
   Co., Ltd.)         
5.1)   Arbor Acres (Taiwan) Co., Ltd. (6)  เล้ียงสตัว ์  ไตห้วนั  16.21  16.21 
5.2)   Charoen Pokphand (Taiwan)   ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท  ไตห้วนั  29.17  29.17 

    Co., Ltd. (6)    อาหารเสริมและวคัซีนสาํหรับสตัว ์       
5.3)   Chia Tai Lianyungang Co., Ltd. (6)  กจิการลงทนุ  ฮ่องกง  32.41  32.41 
5.4)   Lianyungang Chia Tai Agro-industry  ผลิตอาหารสตัว ์  จีน  22.69  22.69 

    Development Co., Ltd. (6)         
5.5)   Plenty Type Limited (6)  กจิการลงทนุ  เคยแ์มน  32.41  32.41 
    ไอส์แลนด ์     
5.6)   Taiwan Sizzler Co., Ltd. (5)  ร้านอาหาร  ไตห้วนั  -  32.41 

 

(1) โอนธุรกิจไก่เน้ือครบวงจรใหก้บับริษทั ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  
(2) โอนกิจกรรมหลกัในการเพาะเล้ียงกุง้ และแปรรูปใหก้บับริษทั 
(3) อยูร่ะหว่างการชาํระบญัชี 
(4) ขายเงินลงทุนในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2555 
(5) จดทะเบียนเสร็จการชาํระบญัชีแลว้ในปี 2555 
(6) บริษทัมีอาํนาจควบคุมบริษทัดงักล่าว 
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2 เกณฑ์การจัดท างบการเงนิและมาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่  
 

2.1 เกณฑ์การถือปฏบิัต ิ
 

งบการเงินน้ีจดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใช ้   
โดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) กฎระเบียบ และประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

 
สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอ่ืนๆ ซ่ึงมีผลบงัคบัสําหรับงบ
การเงินท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2556 เป็นตน้ไป และไม่ไดมี้การนาํมาใชส้ําหรับการจดัทาํงบการเงินน้ี   
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ดังกล่าวได้เปิดเผยไวแ้ล้วในหมายเหตุประกอบ           
งบการเงินขอ้ 43  

 
2.2  เกณฑ์การวดัมูลค่า 

 
งบการเงินน้ีจัดทาํขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบนัทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้รายการท่ีสําคญัท่ีแสดงใน        
งบแสดงฐานะทางการเงินดงัต่อไปน้ี 
- เงินลงทุนเผือ่ขายวดัมูลค่าดว้ยราคายตุิธรรม 
- สินทรัพยชี์วภาพบางประเภทวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายตุิธรรมหกัตน้ทุนในการขาย 
- ท่ีดินที่มีไวใ้ชง้าน วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายตุิธรรม 

  
2.3    สกุลเงนิทีน่ าเสนองบการเงนิ 

 
งบการเงินน้ีจดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินเพื่อใหแ้สดงเป็นหลกัลา้นบาท เวน้แต่ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
 

2.4 การใช้ดุลยพนิิจและการประมาณการ 
 

ในการจัดทํางบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารต้องใช้ดุลยพินิจ               
การประมาณการ และขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลต่อการนาํนโยบายการบญัชีมาถือปฏิบตัิ และการ
รายงานจาํนวนเงินท่ีเก่ียวกบัสินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย ซ่ึงผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากท่ี
ประมาณไว ้  
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ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีใช้ในการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอย่าง ต่อเน่ือง การปรับ
ประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีประมาณการดงักล่าวไดรั้บการทบทวนและในงวดอนาคตท่ี
ไดรั้บผลกระทบ 
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัการประมาณความไม่แน่นอนและขอ้สมมติฐานท่ีสําคญัในการกําหนดนโยบายการบญัชี         
มีผลกระทบสําคญัต่อการรับรู้จํานวนเงินในงบการเงิน ซ่ึงประกอบด้วยหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ดงัต่อไปน้ี 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 11 การวดัมูลค่าของสินทรัพยชี์วภาพ 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12 ถึง 20 ขอ้สมมุติฐานสําหรับการประมาณการในการคิดลด 

กระแสเงินสดในอนาคต 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 22 การใชป้ระโยชน์ของขาดทุนทางภาษีเงินได ้
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 22 และ 36 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีและภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 26 การวดัมูลค่าของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 

ท่ีกาํหนดไว ้
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 40 การวดัมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 

3 การเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชี 
 

การบัญชีเกีย่วกบัสินทรัพย์ชีวภาพ 
 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2555 กลุ่มบริษัทไดถื้อปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชีระหว่างประเทศฉบบัท่ี 41 เร่ือง 
เกษตรกรรม ก่อนมีผลบงัคบัใช ้โดยใชว้ิธีปรับยอ้นหลงั ซ่ึงปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดในมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 8 
(ปรับปรุง 2552) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด  ตามวิธีปฏิบตัิ
ในช่วงเปล่ียนแปลงท่ีระบุไวใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบัดงักล่าว 
 

นโยบายการบัญชีใหม่ 
 

สินทรัพยชี์วภาพวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายตุิธรรมหกัตน้ทุนในการขาย (ตน้ทุนส่วนเพ่ิมท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจาํหน่าย
สินทรัพยชี์วภาพ) เวน้แต่กรณีท่ีไม่สามารถวดัมูลค่ายตุิธรรมไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ ให้วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนสุทธิจากค่า
เส่ือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม ผลกาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่า
ยตุิธรรมหกัตน้ทุนในการขายบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน   
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สินทรัพยชี์วภาพไม่หมุนเวียนส่วนใหญ่ประกอบดว้ย สุกรพ่อแม่พนัธุ์ ซ่ึงไดแ้ยกแสดงรายการไวภ้ายใตห้มวด 
“สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน” ส่วนสินทรัพยชี์วภาพอ่ืนๆ แสดงไวภ้ายใตห้มวด “สินทรัพยห์มุนเวียน” ในงบแสดง
ฐานะการเงิน 
 
นโยบายการบัญชีเดิม 
 
ก่อนปี 2555 สินทรัพยชี์วภาพแสดงไวภ้ายใตห้มวด “สินคา้คงเหลือ” และวดัมูลค่าโดยวิธีราคาทุนถัวเฉล่ียหรือ  
มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากว่า ยกเวน้สุกร ไก่ เป็ด และอ่ืนๆ ท่ีเป็นพ่อแม่พนัธุ์ และแม่โคนมวดัมูลค่า
โดยวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเส่ือมพนัธุ์ 
 
ผลกระทบต่องบการเงินสําหรับปี 2555 และ 2554 มีดงัน้ี 
 
                     (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 31 ธนัวาคม    31 ธนัวาคม   
 2554 และ    2554 และ   
 1 มกราคม 2555  1 มกราคม 2554  1 มกราคม 2555  1 มกราคม 2554 
งบแสดงฐานะการเงิน         
สินคา้คงเหลือลดลง (14,441)  (11,960)  (2,663)  (2,201) 
สินทรัพยชี์วภาพเพ่ิมขึ้น        
-  ส่วนที่หมุนเวียน 12,514  10,216  2,516  2,086 
-  ส่วนที่ไม่หมุนเวียน 2,120  1,851  163  127 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม        
   เพ่ิมขึ้น 409  251  -  - 
หน้ีสินภาษีเงินได ้        
   รอการตดับญัชีเพ่ิมขึ้น (44)  (32)  (4)  (4) 
องคป์ระกอบอ่ืนของ        
   ส่วนของผูถื้อหุน้ลดลง 88  41  -  - 
ก าไรสะสมเพิม่ขึน้ 646  367  12  8 
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        (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2555  2554  2555  2554 
งบก าไรขาดทุนส าหรับปี         
   ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม        
กาํไร (ขาดทุน) จากการเปล่ียนแปลง        
   มูลค่ายตุิธรรมของสินทรัพยชี์วภาพ        
   เพ่ิมขึ้น 229  87  (16)  4 
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนใน        
   บริษทัร่วมเพ่ิมขึ้น  (34)  206  -  - 
กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดเ้พ่ิมขึ้น (ลดลง) 195  293  (16)  4 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้(เพ่ิมขึ้น) ลดลง (32)  (13)  4  - 
ก าไรส าหรับปีเพิ่มขึน้ (ลดลง) 163  280  (12)  4 
        ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐานเพิม่ขึน้ (บาท) 0.02  0.04  -  - 
 

4 นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ 
 

นโยบายการบญัชีท่ีนําเสนอดงัต่อไปน้ีไดถื้อปฏิบติัโดยสมํ่าเสมอสําหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 
ยกเวน้ที่ไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 เร่ืองการเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชี 

 

(ก) เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 
 

งบการเงินรวมประกอบดว้ย งบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) และส่วนไดเ้สียของ
กลุ่มบริษทัในบริษทัร่วม และกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 
 

การรวมธุรกิจ  
 

กลุ่มบริษัทบนัทึกบญัชีสําหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซ้ือ ยกเวน้ในกรณีท่ีเป็นการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุม
เดียวกนั 
 

การควบคุมหมายถึง อํานาจในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของกิจการเพื่อให้ไดม้าซ่ึง
ประโยชน์จากกิจกรรมของกิจการนั้น ในการพิจารณาอาํนาจในการควบคุม กิจการตอ้งนําสิทธิในการออกเสียงท่ี
เป็นไปไดแ้ละสามารถใชสิ้ทธิไดม้ารวมในการพิจารณา  วนัท่ีซ้ือกิจการคือวนัท่ีมีการโอนอาํนาจในการควบคุมนั้น
ไปยงัผูซ้ื้อ การกาํหนดวนัท่ีซ้ือกิจการและการโอนอาํนาจควบคุมจากฝ่ายหน่ึงไปอีกฝ่ายหน่ึงตอ้งใช้ดุลยพินิจ        
เขา้มาเก่ียวขอ้ง 
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ค่าความนิยมถูกวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ โดยวดัจากมูลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ซ่ึงรวมถึงการรับรู้จาํนวน
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ หกัดว้ยมูลค่าสุทธิ (มูลค่ายุติธรรม) ของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและ
หน้ีสินท่ีรับมาซ่ึงวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ 

 

ส่ิงตอบแทนท่ีผูซ้ื้อโอนใหห้รือคาดว่าจะตอ้งจ่ายรับรู้ดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ หากส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่าย
จดัประเภทเป็นส่วนของผูถื้อหุน้ รายการดงักล่าวจะไม่ถูกวดัมูลค่าใหม่และจะบนัทึกการจ่ายชาํระภายหลงั โดยบนัทึก
ไวใ้นส่วนของผูถื้อหุน้  นอกเหนือจากกรณีดงักล่าวการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในภายหลงัของส่ิงตอบแทนท่ี 
คาดว่าจะตอ้งจ่ายรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 
 

ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือ ซ่ึงเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ กลุ่มบริษทับนัทึกตน้ทุนดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดขึ้น 
 

บริษัทย่อย 
 

บริษทัยอ่ยเป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั  การควบคุมเกิดขึ้นเม่ือกลุ่มบริษทัมีอาํนาจควบคุมทั้ง
ทางตรงหรือทางออ้มในการกาํหนดนโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานของกิจการนั้น เพื่อไดม้าซ่ึงประโยชน์   
จากกิจกรรมของบริษทัย่อย งบการเงินของบริษทัย่อยไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวมนับแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึง  
วนัทีก่ารควบคุมส้ินสุดลง หากบริษทัยอ่ยแห่งใดในกลุ่มบริษทัใชน้โยบายการบญัชีท่ีแตกต่างจากนโยบายท่ีใชใ้น
การจดัทาํงบการเงินรวมสําหรับรายการท่ีเหมือนกนัและเหตุการณ์ในสถานการณ์ท่ีคลา้ยคลึงกนั งบการเงินของ
บริษัทย่อยนั้ นจะมีการปรับปรุงให้เป็นไปตามนโยบายการบัญชีเดียวกันกับของบริษัทใหญ่เพ่ือการจัดทํา               
งบการเงินรวม 
 

ผลขาดทุนในบริษทัย่อยจะถูกปันส่วนไปยงัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมแมว้่าการปันส่วนดงักล่าวจะทาํให ้ 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมมียอดคงเหลือติดลบก็ตาม 
 

การสูญเสียอ านาจควบคุม  
 

เม่ือมีการสูญเสียอาํนาจควบคุม กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในบริษทัย่อย ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจ
ควบคุมและส่วนประกอบอ่ืนในส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัยอ่ยนั้น   กาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดขึ้นจากการ
สูญเสียอาํนาจควบคุมในบริษทัยอ่ยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  ส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยเดิมหากยงัคงเหลืออยู่ให้วดั
มูลค่าดว้ยมูลค่ายตุิธรรม ณ วนัที่สูญเสียอาํนาจควบคุม และจดัประเภทเงินลงทุนเป็นเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย
หรือเป็นเงินลงทุนเผือ่ขาย ขึ้นอยูก่บัระดบัของอิทธิพลท่ีคงเหลืออยู ่ 
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บริษัทร่วมและกิจการท่ีควบคุมร่วมกัน 
 

บริษทัร่วมเป็นกิจการท่ีกลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสําคญัโดยมีอาํนาจเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบั
นโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานแต่ไม่ถึงระดบัท่ีจะควบคุมนโยบายดงักล่าว กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัเป็น
กิจการท่ีกลุ่มบริษัทมีส่วนร่วมในการควบคุมการดาํเนินงานตามท่ีตกลงไวใ้นสัญญาและในการตดัสินใจทาง
การเงินและการปฏิบตัิการเชิงกลยุทธ์ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบเป็นเอกฉนัท ์
 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนับนัทึกในงบการเงินรวมโดยใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย โดยรับรู้รายการ
เร่ิมแรกดว้ยราคาทุน รวมกบัตน้ทุนท่ีเก่ียวกบัการซ้ือเงินลงทุนดงักล่าว 
 

งบการเงินรวมของกลุ่มบริษทัไดร้วมส่วนแบ่งในกาํไรหรือขาดทุน และกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของบริษทัร่วม/
กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั นบัจากวนัที่มีอิทธิพลอยา่งมีนยัสําคญั/อาํนาจควบคุมร่วม จนถึงวนัท่ีการมีอิทธิพลอย่างมี
นยัสําคญั/อาํนาจควบคุมร่วมส้ินสุดลง ในกรณีท่ีส่วนแบ่งขาดทุนของบริษทัร่วม/กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัท่ีกลุ่ม
บริษทัไดรั้บรู้มีจาํนวนเกินกว่ามูลค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วม/กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั รวมถึงส่วนไดเ้สียระยะยาว
ใดๆ  จะถูกลดลงจนเป็นศูนยแ์ละจะหยดุรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุน  เวน้แต่กรณีท่ีกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมาย 
หรือก่อใหเ้กิดภาระผกูพนั หรือยนิยอมท่ีจะจ่ายชาํระภาระผกูพนัของบริษทัร่วม/กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั กลุ่มบริษทั
จะรับรู้ส่วนผลขาดทุนในจาํนวนที่ไม่เกินกว่าภาระผกูพนัที่มีต่อบริษทัร่วม/กิจการท่ีควบคุมร่วมกนันั้นๆ 
 

 การตัดรายการในงบการเงินรวม 
 

ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมทั้งรายได้และค่าใช้จ่ายจะถูกตดัรายการทั้งจํานวน          
ในการจดัทาํงบการเงินรวม ส่วนกาํไรหรือขาดทุนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริง  ซ่ึงเป็นรายการกบับริษทัร่วมและกิจการท่ี
ควบคุมร่วมกนัจะถูกตดัรายการตามสัดส่วนของส่วนได้เสียท่ีกลุ่มบริษทัมีในบริษัทร่วมและกิจการท่ีควบคุม
ร่วมกนันั้น เวน้แต่กรณีท่ีมีหลกัฐานการดอ้ยค่า ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงดงักล่าวจะไม่มีการตดัรายการ 

 

(ข) เงินตราต่างประเทศ 
 

รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
 

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัที่เกิดรายการ 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงานแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัรา
แลกเปล่ียน ณ วนันั้น  ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการแปลงค่าบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศและบนัทึกตามเกณฑ์ราคา
ทุนเดิมแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัที่เกิดรายการ  
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สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศและแสดงในมูลค่ายุติธรรม
แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัที่มีการพิจารณามูลค่ายุติธรรม 
 

 กิจการในต่างประเทศ 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของกิจการในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีรายงาน 
 
ค่าความนิยมท่ีเกิดจากการซ้ือกิจการในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีรายงาน 
 

รายไดแ้ละค่าใช้จ่ายของกิจการในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนท่ีใกลเ้คียงกบัอตัรา       
ณ วนัที่เกิดรายการ 

 

ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนที่เกิดจากการแปลงค่าบนัทึกในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และแสดงเป็นรายการผลต่าง
จากการแปลงค่างบการเงินในส่วนของผูถื้อหุน้จนกว่ามีการจาํหน่ายเงินลงทุนนั้นออก 
 

รายการท่ีเป็นตวัเงินกบักิจการในต่างประเทศของกลุ่มบริษทั ซ่ึงมิไดค้าดหมายหรือจะไม่ชาํระเงินในอนาคตอนัใกล ้
และโดยในสาระสําคญัแลว้เป็นเงินลงทุนสุทธิ ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนซ่ึงเกิดจากรายการท่ีเป็นตวัเงินดงักล่าว
และรายการป้องกนัความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งใหบ้นัทึกเช่นเดียวกบัผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนที่เกิดจากการแปลงค่า 

 

(ค) เคร่ืองมอืทางการเงินทีเ่ป็นตราสารอนุพนัธ์ 
 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ไดถู้กนํามาใช้เพื่อจดัการความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงใน       
อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ และอัตราดอกเบ้ียท่ีเกิดจากกิจกรรมดาํเนินงาน  กิจกรรมจดัหาเงิน และ
กิจกรรมลงทุน เคร่ืองมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพนัธ์ไม่ไดมี้ไวเ้พื่อคา้  
 
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์จะถูกบนัทึกบญัชีเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรม  การบนัทึกรายการ
กาํไรหรือขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่จะขึ้นอยูก่บัประเภทของรายการท่ีไดรั้บการป้องกนัความเส่ียง  
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(ง) การป้องกนัความเส่ียง 
 

การป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนท่ีจะมีในอนาคต 
 

กลุ่มบริษทัมีนโยบายท่ีจะป้องกนัความเส่ียงของอตัราแลกเปล่ียนโดยการทาํสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ
คุม้ครองรายการท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงเป็นเงินตราต่างประเทศไวล่้วงหน้า โดยรายการท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงเป็นเงินตรา
ต่างประเทศจะแปลงค่าเป็นสกุลเงินของประเทศท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยดาํเนินการอยูด่ว้ยอตัราแลกเปล่ียน  ณ วนัท่ี
รายงาน ปรับปรุงด้วยลูกหน้ี/เจา้หน้ีสุทธิจากสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ และค่าธรรมเนียมรอตดับญัชี           
ท่ีเหลืออยู ่ค่าธรรมเนียมในการทาํสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศจะตดับญัชีเป็นรายได/้ค่าใชจ่้ายตามระยะเวลา
ของสัญญา รายได/้ค่าใชจ่้ายตดับญัชีดงักล่าวและกาํไรหรือขาดทุนจากสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าท่ี
คุม้ครองความเส่ียงจากรายการท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงเป็นเงินตราต่างประเทศนั้นจะบนัทึกหักกลบกบักาํไรหรือขาดทุน
จากการแปลงค่ารายการท่ีเป็นตวัเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ 
 
สําหรับการป้องกนัความเส่ียงของรายการในอนาคตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น กลุ่มบริษทัจะรับรู้กาํไรหรือขาดทุนจาก
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศและค่าธรรมเนียมในการทาํสัญญาดงักล่าวเป็นรายการรอตดับญัชีจนกว่ารายการ
ท่ีไดป้้องกนัความเส่ียงนั้นไดเ้กิดขึ้นแลว้ จึงจะรับรู้รายการรอตดับญัชีดงักล่าวเป็นกาํไรหรือขาดทุน  
 
การป้องกันความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้ 

 
ผลต่างท่ีเกิดจากสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียจะรับรู้ตามสัดส่วนของระยะเวลาและจาํนวนเงินตน้ท่ีใชอ้า้งอิงท่ี
เปล่ียนแปลงไป โดยนาํไปบนัทึกเพ่ิมหรือลดจาํนวนดอกเบ้ียจ่ายของเงินกูย้มืท่ีไดรั้บการป้องกนัความเส่ียงนั้น 
 

(จ) เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากสถาบนัการเงิน
ประเภทเผือ่เรียก เงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง และเงินเบิกเกินบญัชีซ่ึงจะตอ้งชาํระคืนเม่ือทวงถาม 
 
เงินฝากท่ีมีขอ้จาํกดัในการเบิกใชไ้ดแ้สดงแยกเป็นรายการต่างหากไวใ้นบญัชี “เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีขอ้จาํกดั
ในการเบิกใช”้ ภายใตห้มวด “สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน” ในงบแสดงฐานะการเงิน 
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(ฉ) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 
 

 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีสุทธิจากค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 

 

 ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการชาํระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกบัการชาํระหน้ีใน

อนาคตของลูกคา้ ลูกหน้ีจะถูกตดัจาํหน่ายออกจากบญัชีเป็นหน้ีสูญเม่ือไดด้าํเนินการตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดใน

ประมวลรัษฎากรแลว้  

 

(ช) สินค้าคงเหลอื 
 
วัตถุดิบ สินค้าระหว่างผลิต และสินค้าส าเร็จรูป 
 

สินคา้สําเร็จรูปและวตัถุดิบส่วนใหญ่ตีราคาในราคาทุนถวัเฉล่ียหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากว่า 
 

สินคา้ระหว่างผลิตส่วนใหญ่ตีราคาในราคาทุน หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากว่า  
  

เคมีภณัฑ์ ยา และวสัดุส้ินเปลืองส่วนใหญ่ตีราคาในราคาทุนถวัเฉล่ียหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะ       
ต ํ่ากว่า 
 

 ตน้ทุนของสินคา้ประกอบดว้ย ตน้ทุนสินคา้ท่ีซ้ือ ตน้ทุนในการแปลงสภาพ และตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดขึ้นเพ่ือให้สินคา้  
อยูใ่นสถานท่ีตั้งและสภาพท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนั ในกรณีของสินคา้สําเร็จรูปและสินคา้ระหว่างผลิตท่ีผลิตเอง ตน้ทุน
สินคา้ไดร้วมการปันส่วนของค่าโสหุย้การผลิตอยา่งเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดบักาํลงัการผลิตตามปกติ 

  

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจปกติหักดว้ยประมาณการตน้ทุนที่จะ
ผลิตให้เสร็จและตน้ทุนท่ีจาํเป็นตอ้งจ่ายไปเพ่ือใหข้ายสินคา้นั้นได ้
 

(ซ) สินทรัพย์ชีวภาพ 
 
สินทรัพยชี์วภาพวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายตุิธรรมหกัตน้ทุนในการขาย (ตน้ทุนส่วนเพ่ิมท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจาํหน่าย
สินทรัพยชี์วภาพ) เวน้แต่กรณีท่ีไม่สามารถวดัมูลค่ายตุิธรรมไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ ให้วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนสุทธิจากค่า
เส่ือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม ผลกาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่า
ยตุิธรรมหกัตน้ทุนในการขายบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน   
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สินทรัพยชี์วภาพไม่หมุนเวียนส่วนใหญ่ประกอบดว้ย สุกรพนัธุ์ ซ่ึงไดแ้ยกแสดงรายการไวภ้ายใตห้มวด “สินทรัพย์
ไม่หมุนเวียน” ส่วนสินทรัพยชี์วภาพอ่ืนๆ แสดงไวภ้ายใตห้มวด “สินทรัพยห์มุนเวียน” ในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

(ฌ) สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนทีถ่อืไว้เพือ่ขาย 
 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพยท่ี์ยกเลิกซ่ึงประกอบดว้ยสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน) ท่ีคาดว่ามูลค่าตามบญัชี
ท่ีจะไดรั้บคืนส่วนใหญ่มาจากการขายมากกว่ามาจากการใชสิ้นทรัพยน์ั้นต่อไปจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไว ้    
เพื่อขาย สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพยท่ี์ยกเลิก) ก่อนการจดัประเภทเป็นถือไวเ้พื่อขายถูกวดัมูลค่า  
ตามนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษัท โดยแสดงมูลค่าด้วยจํานวนท่ีตํ่ากว่าระหว่างมูลค่าตามบญัชีกับมูลค่า    
ยุติธรรมหักตน้ทุนในการขาย ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสําหรับกลุ่มสินทรัพยท่ี์ยกเลิกนําไปปันส่วนให้กับ              
ค่าความนิยมเป็นลําดับแรก แล้วจึงปันส่วนให้กับยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามสัดส่วน ยกเวน้           
สินคา้คงเหลือ สินทรัพยท์างการเงิน สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับัญชีและอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
เน่ืองจากสินทรัพยเ์หล่าน้ีวดัมูลค่าดว้ยเกณฑท่ี์แตกต่างกนัตามนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ผลขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าสําหรับการลดมูลค่าในคร้ังแรกและผลกาํไรและขาดทุนจากการวดัมูลค่าในภายหลงัรับรู้ในกาํไรหรือ
ขาดทุน โดยกรณีท่ีเป็นผลกาํไรจะรับรู้ไม่เกินผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสมท่ีเคยรับรู้ 
 

(ญ) เงินลงทุน 
 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการท่ีควบคุมร่วมกัน 
 

เงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทับนัทึกบญัชีโดยใชว้ิธีราคาทุน ส่วน
การบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในบริษทัร่วมและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัในงบการเงินรวมใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย    
 

เงินลงทุนในตราสารทุนอ่ืน 
 

เงินลงทุนท่ีเป็นตราสารทุนซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดท่ีไม่ใช่เป็นบริษทัย่อย และ/หรือ บริษทัร่วม 
นอกเหนือจากท่ีถือไวเ้พื่อคา้หรือตั้งใจถือไวจ้นครบกาํหนด จดัประเภทเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย ซ่ึงตอ้งแสดงตาม
มูลค่ายุติธรรมโดยใชร้าคาเสนอซ้ือ ณ วนัท่ีรายงาน ภายหลงัการรับรู้มูลค่าในคร้ังแรก การเปล่ียนแปลงท่ีไม่ใช่             
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกบนัทึกไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้น ส่วนผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรับรู้ในกําไรหรือ
ขาดทุน และเม่ือมีหลกัฐานการดอ้ยค่า  
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เงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงไม่ใช่หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัและบริษทัอ่ืนท่ี
ไม่ใช่เป็นบริษัทย่อย และ/หรือ บริษทัร่วมจดัประเภทเป็น "เงินลงทุนทัว่ไป" และแสดงในราคาทุนสุทธิจาก         
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 

 
การจ าหน่ายเงินลงทุน   
 
เม่ือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน  ผลต่างระหว่างจาํนวนเงินสุทธิท่ีไดรั้บและมูลค่าตามบญัชี รวมทั้งยอดสะสมของกาํไร
หรือขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งท่ีเคยบนัทึกไวใ้นส่วนของผูถื้อหุ้นจะถูกบนัทึกในกําไรหรือ
ขาดทุน 
 
ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัจาํหน่ายเงินลงทุนที่ถืออยู่บางส่วนออกไป   การคาํนวณตน้ทุนสําหรับเงินลงทุนที่จาํหน่ายไป
และเงินลงทุนท่ียงัถืออยูใ่ชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั 
 

(ฎ) อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 
 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนไดแ้ก่ อสังหาริมทรัพยท่ี์ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายไดค้่าเช่าหรือจากมูลค่าท่ี
เพ่ิมขึ้นหรือทั้งสองอยา่ง  โดยไม่รวมถึงอสังหาริมทรัพยท่ี์มีไวเ้พื่อขายตามปกติธุรกิจหรือใชใ้นการผลิตหรือจดัหา
สินคา้หรือใหบ้ริการหรือใชใ้นการบริหารงาน   
 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเส่ือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม   
 
ราคาทุนประกอบด้วย ตน้ทุนและค่าใช้จ่ายทางตรงเพื่อให้ไดม้าซ่ึงอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ตน้ทุนการ
ก่อสร้างท่ีกิจการก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนวตัถุดิบ ค่าแรงทางตรง ตน้ทุนการกูย้ืมและตน้ทุนทางตรงอ่ืนๆ เพื่อให้
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนอยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน 
 
การโอนเปล่ียนประเภทเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 
การโอนจากอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนไปเป็นอสังหาริมทรัพยท่ี์มีไวใ้ช้งานใชมู้ลค่าตามบญัชี   ณ วนัท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงการใชง้าน แต่ในการวดัมูลค่า ยงัคงใชร้าคาทุนเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาตามนโยบายบญัชีของท่ีดิน 
อาคารและอุปกรณ์ 
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(ฏ) ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 
 
การรับรู้และการวัดมลูค่า 
 
สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษัท 
 
ท่ีดินที่ใชใ้นการดาํเนินงานแสดงดว้ยราคาท่ีตีใหม่ เวน้แต่ท่ีดินซ่ึงไดม้าในปีท่ีมีการตีราคาใหม่ หรือไดม้าหลงัจาก
นั้นแสดงในราคาทุนสุทธิจากผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 
 
อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนสุทธิจากคา่เส่ือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 
 
ราคาทุนประกอบด้วย ตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการได้มาของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์             
ท่ีกิจการก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง ตน้ทุนการกูย้มืและตน้ทุนทางตรงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การจดัหาสินทรัพยเ์พ่ือใหสิ้นทรัพยน์ั้นอยู่ในสภาพท่ีพร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ตน้ทุนในการร้ือถอน 
การขนยา้ย การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพย ์
 
ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์ไม่เท่ากนัตอ้งบนัทึกแต่ละ
ส่วนประกอบท่ีมีนยัสําคญัแยกต่างหากจากกนั  
 
กําไรหรือขาดทุนจากการจําหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีได้รับจาก                  
การจาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน เม่ือมีการขายสินทรัพย ์  
ท่ีตีราคาใหม่ จาํนวนเงินที่บนัทึกอยูใ่นผลต่างจากการตีราคาสินทรัพยจ์ะถูกโอนไปยงักาํไรสะสม 
 
สินทรัพย์ท่ีเช่า 
 
การเช่าซ่ึงกลุ่มบริษัทได้รับโอนความเส่ียงและผลตอบแทนส่วนใหญ่ในการครอบครองทรัพยสิ์นท่ีเช่านั้นๆ          
ใหจ้ดัประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีไดม้าโดยทาํสัญญาเช่าการเงินบนัทึกเป็นสินทรัพย์
ดว้ยมูลค่ายุติธรรม หรือมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากว่า      
หักดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม  ค่าเช่าท่ีจ่ายชาํระจะแยกเป็นส่วนท่ีจะหักจาก
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินและส่วนท่ีเป็นค่าใช้จ่ายทางการเงิน ซ่ึงปันส่วนและบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน
สําหรับงวดต่างๆ ตลอดอายสุัญญาเช่า ดว้ยอตัราซ่ึงทาํใหอ้ตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ีสําหรับยอดคงเหลือของ
หน้ีสิน  
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สินทรัพย์ท่ีตีราคาใหม่ 
 
การตีราคาใหม่ดาํเนินการโดยผูป้ระเมินราคาอิสระและกระทาํอยา่งสมํ่าเสมอ เพ่ือใหม้ัน่ใจว่ามูลค่าของสินทรัพยท่ี์
แสดงไวใ้นบญัชีมีมูลค่าใกลเ้คียงกบัมูลค่ายตุิธรรม ณ วนัที่รายงาน 
 
มูลค่าของสินทรัพยส่์วนท่ีตีเพ่ิมขึ้นสุทธิจากหน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีจะบนัทึกไปยงักาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
ภายใต ้“ผลต่างจากการตีราคาสินทรัพย”์ (ในองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้) เวน้แต่สินทรัพยช้ิ์นเดียวกนันั้น
จะเคยมีการตีมูลค่าลดลงและบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนมาก่อน กรณีดงักล่าวจะบนัทึกมูลค่าท่ีตเีพ่ิมขึ้นในคร้ังหลงั
ไปยงักาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนเฉพาะจาํนวนที่เกินกว่าส่วนที่ตีมูลค่าลดลงซ่ึงเคยบนัทึกไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน 
 
กรณีท่ีมูลค่าของสินทรัพยล์ดลงจากการตีราคาใหม่จะบนัทึกมูลค่าท่ีลดลงในกาํไรหรือขาดทุนสําหรับมูลค่าท่ี
ลดลงเฉพาะจาํนวนที่ลดลงมากกว่าผลต่างจากการตีราคาสินทรัพยช้ิ์นเดียวกันนั้นท่ีเคยบนัทึกไวใ้นกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 
 
การโอนเปล่ียนประเภทเป็นอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
 
การโอนจากอสังหาริมทรัพยท่ี์มีไวใ้ช้งานไปเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนใช้มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงการใชง้าน  
 
ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลัง 
 
ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของรายการท่ีดิน  อาคารและ
อุปกรณ์  ถา้มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น 
และสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจาํหน่ายดว้ยมูลค่า
ตามบญัชี  ตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นในการซ่อมบาํรุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดขึ้นเป็นประจําจะรับรู้ในกําไรหรือ
ขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น 

 
 ค่าเส่ือมราคา 
 

จาํนวนที่คิดค่าเส่ือมราคาคาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือตน้ทุนในการเปล่ียนแทนอ่ืนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือ
ของสินทรัพย ์
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ค่าเส่ือมราคาท่ีรับรู้ในกําไรหรือขาดทุนคํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของ
สินทรัพยแ์ต่ละรายการ ประมาณการอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 
 

ระบบสาธารณูปโภค  3 - 40 ปี 
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 3 - 61 ปี 
ส่วนปรับปรุงอาคารและส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 2 - 40 ปี 
ระบบนํ้ าและไฟฟ้า 5 - 30 ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 2 - 30 ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้ํานกังาน 3 - 20 ปี 
ยานพาหนะ 2 - 25 ปี 
  
สินทรัพยท่ี์อยู่ระหว่างการก่อสร้างและติดตั้งไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคา 
 

 

(ฐ) สินทรัพย์ไม่มตีัวตน 
 

ค่าความนิยม 
 

การรับรู้มูลค่าเร่ิมแรกของค่าความนิยมท่ีเกิดจากการซ้ือกิจการของบริษทัย่อยไดอ้ธิบายในหมายเหตุประกอบ          
งบการเงินขอ้ 4 (ก)  และภายหลงัจากการรับรู้เร่ิมแรก ค่าความนิยมจะถูกวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนสุทธิจากผลขาดทุน
จากการดอ้ยค่าสะสม ส่วนค่าความนิยมท่ีเก่ียวกบับริษทัร่วมแสดงรวมเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน
ในบริษทัร่วม 
 

รายจ่ายในการวิจัยและพัฒนา 
 

รายจ่ายในขั้นตอนการวิจยัไดแ้ก่ การสํารวจตรวจสอบเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงความรู้ความเขา้ใจใหม่ทางด้านวิทยาศาสตร์
หรือทางดา้นเทคนิครับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น 
 

รายจ่ายท่ีเกิดจากการพฒันาท่ีเก่ียวขอ้งกบัแผนงานหรือการออกแบบผลิตภณัฑ์และกระบวนการใหม่หรือ การ
ปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิม รับรู้เป็นสินทรัพยไ์ดก้็ต่อเม่ือสามารถวดัมูลค่าของรายการตน้ทุนการพฒันาได้อย่าง
น่าเช่ือถือ  ผลิตภณัฑ์หรือกระบวนการนั้นมีความเป็นไปไดท้างเทคนิคและทางการคา้  ซ่ึงมีความเป็นไปไดท่ี้จะ
ก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต และกลุ่มบริษทัมีความตั้งใจและมีทรัพยากรเพียงพอท่ีจะนํามาใช้
เพือ่ใหก้ารพฒันาเสร็จส้ินสมบูรณ์ และนาํสินทรัพยม์าใชป้ระโยชน์หรือนํามาขายได ้ รายจ่ายในการพฒันาท่ีรับรู้
เป็นสินทรัพยป์ระกอบดว้ย ตน้ทุนของวตัถุดิบ ตน้ทุนแรงงานทางตรง ตน้ทุนการกูย้ืม และตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้ง
โดยตรงในการจดัเตรียมสินทรัพยเ์พื่อใหส้ามารถนาํมาใชป้ระโยชน์ตามประสงค ์รายจ่ายในการพฒันาอ่ืนรับรู้ใน
กาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น 
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รายจ่ายในการพฒันาซ่ึงรับรู้เป็นสินทรัพยแ์สดงดว้ยราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า
สะสม 
 

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืนๆ 
 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนๆ ท่ีกลุ่มบริษทัซ้ือมาและมีอายุการให้ประโยชน์จาํกดัแสดงในราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่าย
สะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 

 
 รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการ 

 

รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์ม่ือก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต  โดยรวมเป็น
ตน้ทุนของสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งนั้น  ค่าใชจ่้ายอ่ืนรวมถึงค่าความนิยมและเคร่ืองหมายการคา้ท่ีเกิดขึ้นภายในรับรู้ใน
กาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น 
 

ค่าตัดจ าหน่าย 
 

ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์กัดว้ยมูลค่าคงเหลือ 
 

ค่าตดัจําหน่ายท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จาก
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ซ่ึงไม่รวมค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีอายกุารใหป้ระโยชน์ไม่แน่นอน  
 

ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแสดงไดด้งัน้ี 
 

ค่าพฒันาระบบงาน 5 - 10  ปี 
ค่าลิขสิทธ์ิการใชซ้อฟทแ์วร์ 3 - 15  ปี 

เคร่ืองหมายการคา้ 4.5 ปี และอายกุารใหป้ระโยชน์ไม่ทราบแน่นอน 
อ่ืนๆ 5 และ 10 ปี 
 

วิธีการตดัจาํหน่าย ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือจะไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบปีบญัชี  
 

(ฑ) สิทธิการเช่า 
 

เงินที่กลุ่มบริษทัจ่ายเพื่อใหไ้ดสิ้ทธิการเช่าวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุน  และค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณรับรู้ในกาํไรหรือ
ขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารเช่าระหว่าง 16 - 99 ปี 
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(ฒ) การด้อยค่า 
 

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัจะถูกพิจารณาว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ทุกวนัท่ีรายงาน ในกรณีท่ี
มีขอ้บ่งช้ี บริษทัจะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดว่าจะไดรั้บคืน สําหรับค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์ไม่ทราบแน่นอนหรือยงัไม่พร้อมใชง้าน จะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนทุกปี     
ในช่วงเวลาเดียวกนั 
 

การรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าจะกระทาํทุกคร้ังท่ีมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์หรือมูลค่าตามบญัชีของหน่วย
สินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน     
เว ้นแต่เป็นการกลับรายการการประเมินมูลค่าของสินทรัพยช้ิ์นเดียวกัน ซ่ึงเคยตีราคาเพ่ิมขึ้ นและรับรู้ใน             
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนมาก่อนและมีการดอ้ยค่าในเวลาต่อมา ในกรณีน้ีใหรั้บรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 
กรณีมีความชดัเจนว่าเงินลงทุนเผื่อขายมีการด้อยค่า ยอดขาดทุนท่ีเคยบนัทึกในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจะถูก
บนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน  

 

การค านวณมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 
 

มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนหมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยห์รือมูลค่ายตุิธรรมของสินทรัพยห์กัตน้ทุนในการ
ขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า โดยมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยจ์ะพิจารณาจากประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะ  
ไดรั้บในอนาคตคิดลดใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนหกัภาษีเงินไดเ้พื่อสะทอ้นถึงมูลค่าท่ีอาจประเมิน
ไดต้ามสถานการณ์ตลาดปัจจุบนัตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์สําหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดกระแส    
เงินสดรับซ่ึงโดยส่วนใหญ่เป็นอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น การพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนจะพิจารณาจากหน่วย
สินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นมีความเก่ียวขอ้งดว้ย 
 

การกลับรายการด้อยค่า 
 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกกลบัรายการเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนเพ่ิมขึ้นในภายหลงั  
และการเพ่ิมขึ้นนั้นสัมพนัธ์โดยตรงกบัขาดทุนจากการด้อยค่าท่ีเคยรับรู้ โดยการบนัทึกการกลบัรายการดอ้ยค่า   
ของสินทรัพยท์างการเงินเป็นดงัน้ี 
 

(1) สินทรัพยท์างการเงินที่บนัทึกโดยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายและหลกัทรัพยเ์ผื่อขายประเภทตราสารหน้ีรับรู้การ
กลบัรายการดอ้ยค่าในกาํไรหรือขาดทุน 

 

(2) หลกัทรัพยเ์ผือ่ขายประเภทตราสารทุนรับรู้การกลบัรายการดอ้ยค่าโดยตรงในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
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ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยมจะไม่มีการปรับปรุงกลบัรายการ สินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน
อ่ืนๆ ท่ีเคยรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในงวดก่อนๆ จะถูกประเมิน ณ ทุกวนัท่ีท่ีออกรายงานว่าขอ้บ่งช้ีเร่ือง           
การดอ้ยค่ายงัมีอยู่อีกต่อไปหรือไม่ โดยขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพยด์ังกล่าวจะถูกกลบัรายการ หากมี      
การเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชใ้นการคาํนวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ
เพียงเท่าท่ีมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลังหักค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจาํหน่าย
เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 
 

(ณ) หนี้สินทีม่ภีาระดอกเบี้ย 
 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียบนัทึกเร่ิมแรกในมูลค่ายุติธรรมสุทธิจากค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกิดหน้ีสิน ซ่ึงต่อมา
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจะบนัทึกโดยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย  ผลต่างระหว่างยอดหน้ีสินเร่ิมแรกและยอดหน้ีสินเมื่อ
ถึงกาํหนดชาํระจะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตลอดระยะเวลาการกูย้มืโดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 

(ด) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 
 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนแสดงในราคาทุน 

 
(ต) ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 
ผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน - โครงการสมทบเงิน 
 
ภาระผกูพนัตามโครงการสมทบเงินจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาท่ีพนกังานไดท้าํงานให้ 
 
ผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน - โครงการผลประโยชน์ 
 
ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์คาํนวณโดยใชเ้ทคนิคจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
เพื่อจดัทาํประมาณการผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการทาํงานของพนักงานในงวดปัจจุบนัและในงวดก่อน ๆ 
แยกต่างหากเป็นรายโครงการ และคิดลดผลประโยชน์โดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไวเ้พื่ อกาํหนด
มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์และตน้ทุนบริการปัจจุบนั  
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กลุ่มบริษทัรับรู้กาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภัยทั้งหมดท่ีเกิดขึ้นในกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และรับรู้ค่าใชจ่้ายของโครงการผลประโยชน์ในกาํไรหรือขาดทุน  
 
ผลประโยชน์พนักงานเม่ือเลิกจ้าง 
 
ผลประโยชน์พนักงานเม่ือเลิกจา้งรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือกลุ่มบริษทัแสดงเจตนาผูกพนัอย่าง
ชดัเจนเก่ียวกบัการเลิกจา้งและไม่มีความเป็นไปไดท่ี้จะยกเลิกหรือมีรายละเอียดอย่างเป็นทางการกรณีการเลิกจา้ง          
ก่อนวนัเกษียณตามปกติ และสามารถประมาณจาํนวนไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  
 
ผลประโยชน์พนักงานระยะส้ัน 
 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานระยะสั้นรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาท่ีพนักงานได้
ทาํงานให ้
 
หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดว่าจะจ่ายชาํระ หากกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมาน    
ท่ีจะตอ้งจ่ายอันเป็นผลมาจากการท่ีพนักงานไดท้าํงานให้ในอดีตและภ าระผูกพนัน้ีสามารถประมาณได้อย่าง   
สมเหตุสมผล 
 

(ถ) ประมาณการหนี้สิน 
 
การประมาณการหน้ีสินจะรับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระหน้ีสินตามกฎหมายท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบนั หรือมีความเป็นไป
ได้ท่ีจะก่อให้เกิดภาระหน้ีสินจากเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ตามประโยชน์            
เชิงเศรษฐกิจท่ีจะตอ้งจ่ายชาํระหน้ีตามภาระหน้ีสินดงักล่าว  และสามารถประมาณจาํนวนเงินภาระหน้ีสินดงักล่าว
ได้อย่างน่าเช่ือถือ ในกรณีท่ีภาระหน้ีสินดังกล่าวมีจํานวนท่ีเป็นสาระสําคญั ประมาณการหน้ีสินจะเท่ากับ      
กระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตที่คิดลดใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนหักภาษีเงินไดเ้พื่อสะทอ้นถึง
มูลค่าท่ีอาจประเมินไดต้ามสถานการณ์ตลาดปัจจุบนัตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน 
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(ท) หุ้นทุนซ้ือคนื 

 
 หุ้นทุนซื้อคืนตามโครงการซื้อหุ้นคืนเพ่ือบริหารทางการเงิน 
 

หุ้นทุนซ้ือคืนบนัทึกเร่ิมแรกในราคาทุน โดยแสดงเป็นรายการหักในส่วนของผูถื้อหุ้น และจัดสรรจาํนวนเงิน
เดียวกนัน้ีจากกาํไรสะสมไปเป็นสํารองหุ้นทุนซ้ือคืนภายใตส่้วนของผูถื้อหุ้น  เม่ือมีการจําหน่ายหุ้นทุนซ้ือคืน     
หากจาํนวนเงินท่ีไดรั้บสูงกว่าตน้ทุนของหุ้นทุนซ้ือคืนซ่ึงคาํนวณโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักจะรับรู้เป็นรายการ
ส่วนเกินทุนจากการจําหน่ายหุ้นทุนซ้ือคืน (“ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซ้ือคืน”) แสดงเป็นรายการแยกต่างหากใน        
ส่วนของผูถื้อหุน้ และโอนจาํนวนเงินเท่ากบัตน้ทุนของหุ้นทุนซ้ือคืนท่ีจาํหน่ายจากสํารองหุ้นทุนซ้ือคืนไปกาํไร
สะสม สําหรับขาดทุนสุทธิจากมูลค่าท่ีไดรั้บตํ่ากว่าตน้ทุนของหุน้ทุนซ้ือคืนจากการจาํหน่ายหุ้นทุนซ้ือคืนหรือจาก
การยกเลิกหุน้ทุนซ้ือคืนใหน้าํไปหกัจากกาํไรสะสมหลงัจากท่ีหกัจากส่วนเกินทุนหุ้นทุนซ้ือคืนหมดแลว้ ทั้งน้ีตอ้ง
โอนจาํนวนเงินเท่ากบัตน้ทุนของหุน้ทุนซ้ือคืนจากบญัชีสํารองหุน้ทุนซ้ือคืนไปกาํไรสะสม 

  
หุ้นสามญัของบริษัทท่ีถือโดยบริษัทย่อย 

 
หุน้สามญัของบริษทัท่ีถือโดยบริษทัยอ่ย ซ่ึงไดม้า ณ วนัท่ีซ้ือบริษทัย่อยบนัทึกดว้ยมูลค่ายุติธรรม และรับรู้เสมือน
เป็นรายการหุน้ทุนซ้ือคืน โดยแสดงเป็นรายการหกัในส่วนของผูถื้อหุ้นในงบการเงินรวม ในกรณีท่ีมีการจาํหน่าย
หุ้นสามญัของบริษัทท่ีถือโดยบริษทัย่อย บริษทัจะรับรู้กาํไรสุทธิจากภาษีท่ีเก่ียวขอ้งจากการจาํหน่ายหุ้นสามญั
ดงักล่าวเป็นส่วนเกินทุน และในกรณีท่ีขาดทุนจะบนัทึกขาดทุนสุทธิจากภาษีไปยงักําไรสะสมหลงัจากท่ีหักยอด
ส่วนเกินทุนหมดแลว้ 
 

(ธ) รายได้ 
 
รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมหรือภาษีขายอ่ืนๆ และแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ 
 
การขายสินค้า 
 
รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เป็นรายไดใ้นกาํไรหรือขาดทุนเม่ือกลุ่มบริษทัไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ี
เป็นสาระสําคญัของความเป็นเจา้ของสินคา้ให้กบัผูซ้ื้อแลว้  กลุ่มบริษทัจะไม่รับรู้รายไดห้ากกลุ่มบริษทัยงัมีการ
ควบคุม หรือบริหารในสินคา้ท่ีขายไปแลว้นั้น หรือมีความเส่ียงท่ีเป็นสาระสําคญัเก่ียวกบัความไม่แน่นอนในการ
ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากรายการบญัชีนั้น หรือไม่อาจวดัมูลค่าของจาํนวนรายไดแ้ละตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นได้
อยา่งน่าเช่ือถือ หรือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนที่จะตอ้งรับคืนสินคา้  
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รายได้ค่าเช่า 
 
รายไดค้่าเช่าสําหรับสัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 
 
รายได้อ่ืน  
 
รายไดอ่ื้นจากการดาํเนินงานและดอกเบ้ียรับบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตามเกณฑ์คงคา้ง  เงินปันผลรับบนัทึกใน       
กาํไรหรือขาดทุนในวนัที่กลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล   
 

(น) ต้นทุนทางการเงิน 
 

ดอกเบ้ียจ่ายและค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้ นในการจัดหาเงินจะบนัทึกในกําไรหรือขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง ยกเว้น              
ในกรณีบนัทึกเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนสินทรัพย ์เน่ืองจากสินทรัพยด์งักล่าวตอ้งใชเ้วลานานในการจดัหา ก่อสร้าง 
หรือผลิต ก่อนที่จะนาํมาใชเ้องหรือเพื่อขาย  
 

ดอกเบ้ียจ่ายซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของค่างวดตามสัญญาเช่าการเงินรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงินในกาํไรหรือขาดทุนโดย
ใชวิ้ธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

 

(บ) ค่าใช้จ่าย 
 

รายจ่ายสัญญาเช่าด าเนินงาน 
 

รายจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า  
 

ค่าเช่าท่ีอาจเกิดขึ้นตอ้งนาํมารวมคาํนวณจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตามระยะเวลาท่ีคงเหลือของสัญญาเช่า เม่ือไดรั้บ
การยนืยนัการปรับค่าเช่า 

 

(ป) ภาษเีงินได้ 
 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ําหรับปีประกอบดว้ย ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  ภาษีเงิน
ไดรั้บรู้ในกาํไรหรือขาดทุน เวน้แต่ภาษีเงินไดจ้ากการรวมธุรกิจหรือรายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้นหรือ
ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 
 

 54 

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน 
 

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัคือ ภาษีท่ีคาํนวณจากกาํไรทางภาษีสําหรับปี โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดว่า              
มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัที่รายงาน ซ่ึงเก่ียวกบัรอบบญัชีท่ีคาํนวณภาษีเงินได ้ ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบั
รายการในปีก่อนๆ 
 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 

กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยวิธีหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี โดยคาํนวณจากผลแตกต่าง
ชัว่คราวท่ีเกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบญัชีและฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินและจาํนวนท่ีใชเ้พ่ือประโยชน์      
ทางภาษี โดยผลแตกต่างชัว่คราวของรายการต่อไปน้ีไม่ไดถู้กนาํมาร่วมพิจารณาไดแ้ก่ ค่าความนิยมซ่ึงไม่สามารถ
ถือเป็นค่าใชจ่้ายทางภาษี การรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงไม่กระทบต่อกาํไรทางบญัชี หรือกาํไรทาง
ภาษี และผลแตกต่างท่ีเกิดขึ้นจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม เม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะไม่
มีการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าวในอนาคตอนัใกล ้

 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดว่าจะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการโดย
ใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ณ วนัที่รายงาน  

 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหักกลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิ     
ตามกฎหมายท่ีจะนําสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและ   
ภาษีเงินไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัสําหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั 
สําหรับหน่วยภาษีต่างกนันั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชาํระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ย
ยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายชาํระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั  
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่ากาํไรเพื่อเสียภาษีในอนาคต
จะมีจาํนวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะ
ถูกทบทวน ณ ทุกวนัที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง  
 

(ผ) ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน 

 

กลุ่มบริษัทแสดงกําไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานสําหรับหุ้นสามญั  กําไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยการหารกําไร          
หรือขาดทุนของผูถื้อหุ้นสามญัของกลุ่มบริษทัดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัท่ีถือโดยบุคคลภายนอกท่ีมีอยู่ในระหว่างปี
ตามวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั 
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5 การรวมธุรกจิโดยการซื้อหุ้น 
 

5.1  การซื้อหุ้นใน C.P. Pokphand Company Limited  
 

5.1.1 ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัเม่ือวนัท่ี 18 มกราคม 2555 ผูถื้อหุ้นของบริษัทไดมี้มติ
อนุมตัิใหบ้ริษทัและบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (CPF Investment Limited (“CPFI”)) (รวมเรียกว่า “ผูซ้ื้อ”) 
ซ้ือหุ้น C.P. Pokphand Company Limited (“CPP”) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีมีหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยฮ่์องกง โดยบริษทัและ CPFI  จะซ้ือหุ้น CPP เป็นจาํนวนไม่เกิน 18,792,774,153 
หุน้ ท่ีราคาหุน้ละ 0.9 ดอลลาร์ฮ่องกง (“การซ้ือหุ้น CPP”) จากผูถื้อหุ้นของ CPP จาํนวน 3 ราย ซ่ึง
ไดแ้ก่ Orient Success International Limited, Worth Access Trading Limited  และ CPI Holding 
Company Limited (รวมเรียกว่า “ผูข้าย”) ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั โดยผูซ้ื้อและผูข้ายตกลง
คาํนวณหรือชาํระราคาค่าซ้ือหุน้เป็นเงินสกลุดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งส้ินประมาณไม่เกิน 
2,174 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 66.31 พนัลา้นบาท  

 

ค่าตอบแทนการซ้ือหุน้ CPP ดงักล่าว ประกอบดว้ย  
 

(1)     หุ้น CPP ส่วนท่ีบริษทัซ้ือมูลค่าประมาณ 683 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 20.82  
พนัลา้นบาท ชาํระดว้ยหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัจาํนวนไม่เกิน 694,004,106 หุ้น ในราคา
หุน้ละ 30 บาท และ  
 

(2)     หุ้น CPP ส่วนท่ี CPFI ซ้ือมูลค่าประมาณ 1,491 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 45.49 
พนัลา้นบาท ชาํระดว้ยเงินสด  
 

CPP ประกอบธุรกิจหลกั คือ (1) ธุรกิจอาหารสัตวซ่ึ์งดาํเนินการโดยกลุ่มบริษทัย่อยของ CPP ใน
ประเทศจีน และ (2) ธุรกิจสัตวบ์กและสัตวน์ํ้ าแบบครบวงจรในประเทศเวียดนาม ซ่ึงดาํเนินการโดย 
C.P. Vietnam Corporation (“CPV”) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยดว้ยสัดส่วนการถือหุ้นทางออ้มร้อยละ 
70.82 

 
กลุ่มบริษทัไดม้าซ่ึงอาํนาจควบคุมใน CPP  จากการไดรั้บโอนหุน้สามญัจาํนวน 9,051,872,450 หุ้น 
(คิดเป็นอตัราร้อยละ 53.28 ของหุ้นท่ีมีสิทธิในการออกเสียงทั้งหมด) และหุ้นบุริมสิทธิจาํนวน 
3,261,077,748 หุ้น เม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2555 (“วนัท่ีซ้ือ”) และได้รับโอนหุ้นสามญัและ              
หุน้บุริมสิทธิส่วนท่ีเหลือจาํนวน 3,179,283,334 หุ้น (คิดเป็นอตัราร้อยละ 18.72 ของหุ้นท่ีมีสิทธิ
ในการออกเสียงทั้งหมด) และ 3,300,540,621 หุน้ ตามลาํดบั เม่ือวนัที่ 8 มีนาคม 2555 
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รายละเอียดสัดส่วนของความเป็นเจา้ของในกลุ่มบริษทั CPP ซ่ึงพิจารณาจากจาํนวนหุ้นสามญัและ
หุ้นบุริมสิทธิท่ีจําหน่ายแลว้ทั้งหมดของ CPP รวมทั้งส้ินจาํนวน 24,685,370,746 หุ้น (แบ่งเป็น     
หุน้สามญัจาํนวน 16,987,835,710 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิจาํนวน 7,697,535,036 หุ้น) และสิทธิใน
การออกเสียงซ่ึงพิจารณาจากจาํนวนหุ้นสามญัท่ีจาํหน่ายแลว้ทั้งหมดของ CPP ณ วนัท่ี 8 มีนาคม 
2555 จาํนวน 16,987,835,710 หุน้ มีดงัน้ี 

 
 จาํนวนหุน้  จาํนวนหุน้ที่ถือโดย  สัดส่วน  สิทธิในการ 
 ทั้งหมดของ CPP  กลุ่มบริษทั  ความเป็นเจา้ของ  ออกเสียง 
 (หุน้)  (หุน้)  (อตัราร้อยละ)  (อตัราร้อยละ) 
        

หุน้สามญั 16,987,835,710  12,231,155,784  49.55  72.00  
หุน้บุริมสิทธิ (1)   7,697,535,036  6,561,618,369  26.58  - 
รวม 24,685,370,746  18,792,774,153  76.13  72.00 

 

(1) ไม่มีสิทธิในการออกเสียง แต่มีสิทธิได้รับเงินปันผลเช่นเดียวกับหุ้นสามัญ โดยกลุ่มบริษัทมี
สัดส่วนการถือหุ้นบุริมสิทธิคิดเป็นอัตราร้อยละ 85.24 ของหุ้นบุริมสิทธิท่ีจ าหน่ายแล้วท้ังหมดของ 
CPP 
 
กลุ่มบริษัทได้รับรู้รายการรวมธุรกิจให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 
(ปรับปรุง 2552)  เร่ือง การรวมธุรกิจ โดยขอ้มูลของส่ิงตอบแทนทั้งหมดท่ีโอนให้และมูลค่าท่ีรับรู้   
ณ วนัท่ีซ้ือสําหรับสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาแต่ละประเภทท่ีสําคญั มีดงัน้ี  

 
ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้    

 
  (หน่วย: ล้านบาท) 
   มูลค่ายุตธิรรม 

    
เงินสด   46,959 
หุน้สามญัที่ออก (หุน้สามญัจาํนวน 694,004,106 หุน้ )   24,290 
รวม   71,249 
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การวดัมูลค่ายตุิธรรมของหุน้สามญัที่บริษทัออกจาํนวน 694,004,106 หุ้น กาํหนดจากราคาหุ้นของ
บริษทั (ราคาปิด) ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ณ วนัท่ี 20 มกราคม 2555 ซ่ึงมีมูลค่าหุ้นละ 
35 บาท ทั้งน้ีผลต่างระหว่างมูลค่าหุ้นท่ีตกลงกนัและมูลค่ายุติธรรมดงักล่าวมีจาํนวนเงิน 3,470     
ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัไดบ้นัทึกไวใ้นหมวด “ส่วนเกินทุนอ่ืน” ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2555 
 

สินทรัพย์ท่ีได้มาและหนีสิ้นท่ีรับมา 
  (หน่วย: ล้านบาท) 

   มูลค่ายุตธิรรม 
    

เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั   4,493 
สินทรัพยห์มุนเวียน   34,240 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ์   19,095 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน   15,070 
เงินกูย้มืจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั   (395) 
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน   (15,892) 
หน้ีสินหมุนเวียนและหน้ีสินไม่หมุนเวียน   (16,665) 
สินทรัพย์สุทธิ   39,946 
ส่วนของผูถื้อหุน้ที่ไม่มีอาํนาจควบคุม (คาํนวณดว้ยมูลค่าของ    
   สินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดข้องผูถู้กซ้ือ ตามสัดส่วนของหุน้    
   ท่ีถือโดยส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม)   (12,449) 
ส่วนไดเ้สียใน CPV ท่ีกลุ่มบริษทัถืออยูก่่อนการรวมธุรกิจ   (12,184) 
ค่าความนิยม   55,936 
ส่ิงตอบแทนทีโ่อนให้   71,249 

 

กลุ่มบริษทัไดว้่าจา้งผูป้ระเมินราคาอิสระเพื่อประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าท่ีระบุได้
และหน้ีสินท่ีรับมาและปันส่วนมูลค่ายุติธรรมของรายการ ณ วนัท่ีซ้ือ  ทั้งน้ีปัจจยัท่ีทาํให้เกิดค่า
ความนิยมเน่ืองมาจากศกัยภาพในการขยายฐานธุรกิจเขา้ไปในประเทศจีนและประเทศเวียดนาม 
และประโยชน์ที่จะไดรั้บจากการแลกเปล่ียนความรู้และความเช่ียวชาญระหว่างบุคลากรซ่ึงจะเป็น
การเพ่ิมประสิทธิภาพในการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั  อีกทั้งการบริหารจดัการแบบรวมศูนยจ์ะ
ช่วยลดการดาํเนินงานท่ีซํ้ าซ้อนซ่ึงส่งผลให้สามารถควบคุมตน้ทุนและเกิดการประหยดัต่อขนาด  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในดา้นการจัดซ้ือวตัถุดิบ   ค่าความนิยมท่ีเกิดจากการซ้ือธุรกิจน้ีไม่สามารถ
นาํมาหกัเป็นค่าใชจ่้ายทางภาษีเงินไดไ้ด ้ 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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5.1.2 ก่อนการซ้ือธุรกิจ กลุ่มบริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทร่วมแห่งหน่ึง (C.P. Vietnam Corporation 
(“CPV”)) โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 29.18 และจากการท่ี CPV เป็นบริษทัย่อยทางออ้มของ 
CPP (ดว้ยสัดส่วนการถือหุน้ในอตัราร้อยละ 70.82)  จึงทาํให้ ณ วนัท่ีซ้ือ กลุ่มบริษทัตอ้งวดัมูลค่า
ยตุิธรรมของส่วนไดเ้สียใน CPV ท่ีมีอยู่ก่อนการซ้ือธุรกิจ และมีผลให้เกิดกาํไรจากการเปล่ียนแปลง
มูลค่ายุติธรรม ซ่ึงได้รับรู้ในหมวด “กําไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนใน
บริษทัร่วม” ในงบกาํไรขาดทุนรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 
 (หน่วย: ล้านบาท) 
   

มูลค่ายตุิธรรมของส่วนไดเ้สียใน CPV ท่ีมีอยูก่่อน ณ วนัท่ีซ้ือ  12,184 
หัก  มูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียใน CPV ณ วนัท่ีซ้ือ  (2,724) 

โอนองคป์ระกอบอ่ืนในส่วนของผูถื้อหุน้ไปงบกาํไรขาดทุนรวม  (787) 
ก าไรจากการเปลีย่นแปลงมูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในบริษัทร่วม  8,673 

 
5.1.3      งบกาํไรขาดทุนรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี31 ธันวาคม 2555 ไดร้วมผลการดาํเนินงานของ CPP และ

บริษทัยอ่ยตั้งแต่วนัท่ี 20 มกราคม 2555 ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 โดยมีรายละเอียดท่ีสําคญั ดงัน้ี 
 
 (หน่วย: ล้านบาท) 
   สําหรับงวดวนัท่ี 

   20 มกราคม 2555 

   ถึงวนัที่ 

   31 ธนัวาคม 2555 
    
รายไดจ้ากการขายสินคา้   143,522 
กาํไรสําหรับงวดส่วนที่เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่   3,976 

 
 
 
 
 
 
 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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ฝ่ายบริหารคาดว่าหากกลุ่มบริษทัไดมี้การซ้ือธุรกิจตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2555 จะมีรายไดจ้ากการ
ขายสินคา้และกาํไรในงบการเงินรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ดงัน้ี  

 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
   สําหรับปี 

   ส้ินสุดวนัท่ี 

   31 ธนัวาคม 2555 

    
รายไดจ้ากการขายสินคา้   367,811 
กาํไรสําหรับงวดส่วนที่เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่   19,058 
    

5.2   การซื้อหุ้นใน Makin Jernih Sdn. Bhd. 
 

เม่ือวนัท่ี 29 ธันวาคม 2554 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัไดมี้มติอนุมตัิให้ Charoen Pokphand Foods 
(Malaysia) Sdn. Bhd. ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยแห่งหน่ึงท่ีบริษทัถือหุ้นทางออ้มในอตัราร้อยละ 99.99  เขา้ซ้ือหุ้น
ใน Makin Jernih Sdn. Bhd. (“MJSB”) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดัตั้งในประเทศมาเลเซีย จํานวน 33 ล้านหุ้น         
(คิดเป็นอตัราร้อยละ 100) จาก MKH Berhad ในราคารวม 64 ลา้นริงกิต โดยชาํระเป็นเงินสดทั้งจาํนวนเม่ือ
วนัที่ 16 มกราคม 2555 
 

MJSB เป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจดา้นการลงทุนในหุน้ของบริษทัอ่ืนๆ ปัจจุบนั MJSB มีการลงทุนในอตัรา
ร้อยละ 100 ของหุน้ที่ออกและชาํระแลว้ในบริษทั 3 แห่ง ไดแ้ก่ 

 

1) Chau Yang Farming Sdn. Bhd. ประกอบธุรกิจหลกัดา้นการทาํฟาร์มเล้ียงสุกรขุน 
2) Tip Top Meat Sdn. Bhd. ประกอบธุรกิจโรงชาํแหละสุกร 
3) AA Meat Shop Sdn. Bhd. ประกอบธุรกิจร้านคา้ปลีกจาํหน่ายเน้ือสุกรและผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 

 

กลุ่มบริษทัได้รับรู้รายการซ้ือธุรกิจให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 
2552) เร่ือง การรวมธุรกิจ ขอ้มูลของส่ิงตอบแทนทั้งหมดท่ีโอนให้และมูลค่าท่ีรับรู้ ณ วนัท่ีซ้ือสําหรับ
สินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาแต่ละประเภทท่ีสําคญั มีดงัน้ี  
 

ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้    
 (หน่วย: ล้านบาท) 
  มูลค่ายุตธิรรม 
   

เงินสด  667 
รวม  667 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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สินทรัพย์ท่ีได้มาและหนีสิ้นท่ีรับมา  
 (หน่วย: ล้านบาท) 
  มูลค่ายุตธิรรม 
   

สินทรัพยห์มุนเวียน  128 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ์  543 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน  188 
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน  (55) 
หน้ีสินหมุนเวียนและหน้ีสินไม่หมุนเวียน  (180) 
รวมสินทรัพย์สุทธิทีร่ะบุได้  624 
ค่าความนิยม  43 
ส่ิงตอบแทนทีโ่อนให้  667 

 
ปัจจัยท่ีทาํให้เกิดค่าความนิยมเน่ืองมาจากศกัยภาพท่ีจะสามารถขยายธุรกิจสุกรค รบวงจรเข้าไปใน      
ประเทศมาเลเซียไดท้นัที รวมทั้งมีโรงชาํแหละสุกรท่ีมีเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัและไดม้าตรฐาน อีกทั้งเป็น
บริษทัเอกชนเพียงแห่งเดียวท่ีไดรั้บอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงชาํแหละสุกรจากหน่วยงานราชการของ
ประเทศมาเลเซีย ค่าความนิยมท่ีเกิดจากการซ้ือธุรกิจน้ีไม่สามารถนาํมาหกัเป็นค่าใชจ่้ายทางภาษีเงินไดไ้ด  ้ 

 
งบกาํไรขาดทุนรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 ไดร้วมผลการดาํเนินงานของ MJSB และบริษทั
ยอ่ยตั้งแต่วนัท่ี 16 มกราคม 2555 ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 โดยมีรายละเอียดท่ีสําคญัดงัน้ี 

 
 (หน่วย: ล้านบาท) 

   สําหรับงวดวนัท่ี 

   16 มกราคม 2555 

   ถึงวนัที่ 

   31 ธนัวาคม 2555 
    

รายไดจ้ากการขายสินคา้   469 
กาํไรสําหรับงวดส่วนที่เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่   56 
 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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ฝ่ายบริหารคาดว่าหากกลุ่มบริษทัไดมี้การซ้ือธุรกิจตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2555 จะมีรายไดจ้ากการขายสินคา้
และกาํไรสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ไม่แตกตา่งอยา่งเป็นสาระสาํคญัตอ่งบการเงินรวมสําหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555  
 

5.3   การซื้อหุ้นในบริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จ ากดั 
 

เม่ือวนัที่ 11 กรกฎาคม 2555 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัไดมี้มติอนุมตัิให้บริษทัเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ
บริษทั    เชสเตอร์ฟู้ ด จาํกดั (“Chester”) จาํนวน 799,997 หุ้น  (คิดเป็นอตัราร้อยละ 99.99 ของจาํนวนหุ้นที่ออก
และชาํระแลว้ของ Chester) ท่ีมูลค่าหุ้นละ 562.50 บาท  เป็นจาํนวนเงินรวม 450 ลา้นบาท จากบริษทั เจริญ   
โภคภณัฑอิ์นเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั โดยชาํระเป็นเงินสดทั้งจาํนวนเม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2555 

 

ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้    
 (หน่วย: ล้านบาท) 
  มูลค่ายุตธิรรม 
   

เงินสด  450 
รวม  450 

 

สินทรัพย์ท่ีได้มาและหนีสิ้นท่ีรับมา 
 (หน่วย: ล้านบาท) 
  มูลค่ายุตธิรรม 
   
สินทรัพยห์มุนเวียน  136 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  77 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  396 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน  98 
หน้ีสินหมุนเวียนและหน้ีสินไม่หมุนเวียน  (264) 
รวมสินทรัพย์สุทธิทีร่ะบุได้  443 
ค่าความนิยม  7 
ส่ิงตอบแทนทีโ่อนให้  450 
 

ปัจจยัท่ีทาํใหเ้กิดค่าความนิยมเน่ืองมาจากศกัยภาพท่ีบริษทัจะไดธุ้รกิจท่ีต่อเน่ืองจากธุรกิจของบริษทั อีกทั้งยงั
ไดเ้ครือข่ายร้านอาหารของ Chester ซ่ึงจะเป็นช่องทางการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ์อาหารท่ีสําคญัอีกช่องทางหน่ึง  
ค่าความนิยมท่ีเกิดจากการซ้ือธุรกิจน้ีไม่สามารถนาํมาหกัเป็นค่าใชจ่้ายทางภาษีเงินไดไ้ด ้  

 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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งบกาํไรขาดทุนรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ไดร้วมผลการดาํเนินงานของ Chester ตั้งแต่วนัท่ี 1 
ตุลาคม 2555 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 โดยมีรายละเอียดท่ีสําคญัดงัน้ี 

 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
   สําหรับงวดวนัท่ี  

   1 ตุลาคม 2555 

   ถึงวนัที่ 

   31 ธนัวาคม 2555 

    
รายไดจ้ากการขายสินคา้   249 
กาํไรสําหรับงวดส่วนที่เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่   11 

 

ฝ่ายบริหารคาดว่าหากกลุ่มบริษทัไดมี้การซ้ือธุรกิจตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2555 จะมีรายไดจ้ากการขายสินคา้
และกาํไรสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ไม่แตกต่างอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินรวมสําหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

 

6         การโอนธุรกจิบางส่วน 
 

เม่ือวนัที่ 30 เมษายน 2555 บริษทัตกลงท่ีจะโอนสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงไวใ้นงบการเงิน           
ณ วนัที่ 1 มิถุนายน 2555 ของกิจการต่างๆ ภายใตส่้วนงานธุรกิจสัตวบ์ก ซ่ึงไดแ้ก่ (1) กิจการอาหารสัตว  ์(2) กิจการ
ฟาร์มเพาะพนัธุ์สัตวแ์ละฟาร์มเล้ียงสัตว ์และ (3) กิจการอาหารแปรรูปครบวงจร ให้แก่บริษทัย่อยแห่งหน่ึง (บริษทั       
ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)) โดยมีรายละเอียดของส่ิงตอบแทนทั้งหมดท่ีไดรั้บและมูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงัน้ี 
 (หน่วย: ล้านบาท) 
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 1,312 
สินคา้คงเหลือ 2,634 
สินทรัพยชี์วภาพส่วนที่หมุนเวียน 1,106 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 10 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ์ 6,474 
สินทรัพยชี์วภาพส่วนท่ีไม่หมุนเวียน 277 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 13 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 2 
รวมสินทรัพย์ 11,830 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 
 

 63 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
  

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (616) 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (121) 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (259) 
รวมหนีสิ้น (996) 
  
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิ 10,834 
โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดินเขา้ส่วนเกินทุนจากรายการกบักิจการภายใต ้  
   การควบคุมเดียวกนั              (437) 
ภาษีเงินไดข้องผลต่างจากมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิกบัส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บ               (1) 
ส่วนเกินทุนจากรายการกบักิจการภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 429 
ส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บ 10,825 
หัก  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด                (2) 
กระแสเงนิสดรับสุทธิ 10,823 

 
บริษทับนัทึกผลต่างท่ีเกิดขึ้นจากรายการโอนสินทรัพยสุ์ทธิ ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดินของท่ีดินท่ีโอนให ้
สุทธิภาษีเงินไดก้บัส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจาํนวน 429 ลา้นบาท ไวใ้นบญัชี “ส่วนเกินทุนจากรายการกบักิจการภายใต้
การควบคุมเดียวกนั” ในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 ทั้งน้ีรายการส่วนเกินทุน
ดงักล่าวจะถูกตดัรายการในการจดัทาํงบการเงินรวม 

 

7 รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดแ้ก่ บุคคลหรือกิจการท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั จากการท่ีบุคคลหรือ
กิจการดงักล่าวมีอาํนาจควบคุมกลุ่มบริษทัทั้งทางตรงหรือทางออ้ม หรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระสําคญัต่อกลุ่มบริษทั
ในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหาร รวมถึงการท่ีกลุ่มบริษทัและบุคคลหรือกิจการดงักล่าวต่างฝ่ายต่างอยู่
ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั หรือภายใตก้ารมีอิทธิพลอยา่งมีสาระสําคญัร่วมกนั  
 
 
 
 
 
 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 
 

 64 

          นโยบายการกาํหนดราคาสําหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 

รายการ  นโยบายการก าหนดราคา 
   
ขายสินคา้  ราคาตามประกาศของกลุ่มบริษทั 
ซ้ือวตัถุดิบและสินคา้  ราคาตามประกาศของผูข้าย 
ซ้ือและขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ์  มูลค่ายตุิธรรม 
ซ้ือและขายเงินลงทุน  มูลค่ายตุิธรรม 
ดอกเบ้ียรับ/ดอกเบ้ียจ่าย  ตน้ทุนของแหล่งท่ีมาของเงินทุนบวกค่าใชจ่้ายในการบริหารเงินทุน 
เงินปันผลรับ  ตามจาํนวนที่ประกาศจ่าย 
ค่าเช่าและค่าบริการ  อตัราค่าเช่าหรือค่าบริการมาตรฐานตามท่ีผูใ้หเ้ช่าหรือผูใ้หบ้ริการ 
     กาํหนด 
ค่าบริการดา้นเทคนิควิชาการ  อตัราต่อจาํนวนตนัของอาหารสัตวแ์ต่ละประเภทท่ีผลิต/อตัราต่อ 
     ยอดขายอาหารสัตว ์
ค่าเบ้ียประกนั  อตัรามาตรฐานที่ผูรั้บประกนักาํหนด 
ค่าสิทธิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้  อตัราต่อยอดขายสินคา้ท่ีใชเ้คร่ืองหมายการคา้ 
รายไดอ่ื้น/ค่าใชจ่้ายอ่ืน  อตัราค่าบริการมาตรฐานตามท่ีผูใ้หบ้ริการกาํหนด 
 
7.1 รายการทีส่ าคญักบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนัส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2555 และ 2554  

 
   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

2555  2554  2555  2554 
(ก)      รายได้        

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่        
ขายสินคา้ 1  -  -  - 
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุน 

 
4  -  15  - 

        
บริษัทย่อย        
ขายสินคา้ -  -  18,232  28,303 
เงินปันผลรับ -  -  7,967  7,136 
ดอกเบ้ียรับ -  -  1,768  1,606 
รายไดค้่าเช่า ค่าบริการและอ่ืนๆ -  -  12  4 
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   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

2555  2554  2555  2554 

(ก)      รายได้ (ต่อ)        
บริษัทร่วม  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั        
   และบริษัททีเ่กีย่วข้องกนั        
ขายสินคา้ 24,691  10,075  565  934 
เงินปันผลรับ 12  15  8  13 
ดอกเบ้ียรับ 23  -  -  - 
กาํไรจากการขายอุปกรณ์และอ่ืนๆ 24  3  23  3 
รายไดค้่าเช่า ค่าบริการและอ่ืนๆ 331  68  67  4 
รายไดค้่าฝึกอบรมและสัมนา 16  16  -  - 
รายไดค้่าตอบแทนการใชร้ะบบงาน 73  25  -  - 

        
(ข)      ค่าใช้จ่ายและอื่นๆ        

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่        
ซ้ือวตัถุดิบและสินคา้ 8,217  6,615  2,647  2,524 
ค่าบริการดา้นเทคนิควิชาการ 1,007  393  79  111 
ค่าสิทธิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ 73  54  18  18 

        
บริษัทย่อย        
ซ้ือวตัถุดิบและสินคา้ -  -  9,870  12,798 
ค่าตอบแทนการใชร้ะบบงาน -  -  235  213 
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน -  -  -  152 
ค่าเช่าและค่าบริการ  -  -  74  60 
ค่าฝึกอบรมและสัมมนา -  -  62  71 
ดอกเบ้ียจ่ายและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ -  -  58  8 
        
บริษัทร่วม  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั        
   และบริษัททีเ่กีย่วข้องกนั        
ซ้ือวตัถุดิบและสินคา้ 28,517  10,236  1,260  1,554 
ค่าเช่าและค่าบริการ  1,194  1,183  434  495 
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   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

2555  2554  2555  2554 

(ข)      ค่าใช้จ่ายและอื่นๆ (ต่อ)        
ตน้ทุนงานก่อสร้างอาคาร         
   ส่ิงปลูกสร้างและอ่ืนๆ 1,238  691  683  254 
ซ้ืออุปกรณ์และอ่ืนๆ 272  248  165  210 
ดอกเบ้ียจ่าย 12  -  -  - 
ค่าเบ้ียประกนั 272  218  97  95 
ค่าสิทธิในการใชเ้คร่ืองหมาย        
    การคา้ 31  30  -  - 
ค่าตอบแทนการใชร้ะบบงาน 29  28  -  - 
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 1,050  1,025  183  260 

 
7.2 รายการซื้อขายเงนิลงทุน 

 

กลุ่มบริษัทได้ซ้ือหุ้นทุนจากบริษัทท่ีเก่ียวขอ้งกันบางแห่งตามท่ีได้กล่าวไวแ้ล้วในหมายเหตุประกอบ             
งบการเงินขอ้ 5  
 

ในปี 2555  กลุ่มบริษทัและบริษทัไดข้ายเงินลงทุนในบริษทัร่วมแห่งหน่ึงให้กบับริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์
จาํกดั ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ เป็นจํานวนเงิน 94  ลา้นบาท และ 69 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยมีกาํไรจาก  
การขายเงินลงทุนดงักล่าวในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจาํนวนเงิน 4   ลา้นบาท และ 15 
ลา้นบาท ตามลาํดบั 
 

7.3 การโอนธุรกจิบางส่วน 
 

บริษทัไดโ้อนธุรกิจบางส่วนให้กบับริษทัย่อยแห่งหน่ึงตามท่ีไดก้ล่าวไวแ้ลว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ้ 6  
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7.4 ยอดคงเหลอืกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 และ 2554  
 

7.4.1 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2555  2554  2555  2554 
  

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่        
บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั 1  1  -  - 
        
บริษัทย่อย        
บริษทั ซี.พี. เมอร์แชนไดซ่ิง จาํกดั -  -  1,077  1,212 
CPF Food Trading Co., Ltd. -   -  404  231 
C.P. Food Products, Inc. -  -  391  173 
CP Foods (UK) Limited -  -  271  406 
CPF Europe S.A. -  -  200  227 
Charoen Pokphand Foods         
   (Overseas) LLC. -  -  142  31 
CPF Tokyo Co., Ltd. -  -  105  43 
บริษทั ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จาํกดั  -  -  83  196 
C.P. Vietnam Corporation -  -  44  - 
บริษทั ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จาํกดั        
   (มหาชน) -  -   21  - 
บริษทั กรุงเทพโปรด๊ิวส จาํกดั        
   (มหาชน) -  -  8  330 
บริษทั ซีพีเอฟ ผลิตภณัฑอ์าหาร        
   จาํกดั * -  -  -  196 
บริษทั เจริญโภคภณัฑอี์สาน         
   จาํกดั (มหาชน) * -  -  -  193 
บริษทั บี.พี. ผลิตภณัฑอ์าหาร        
   จาํกดั * -  -  -  167 
บริษัท ซีพีเอฟ พรีเมียมฟู้ ดส์ จํากัด 

จาํกดั 
-  -  -  134 
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7.4.1 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (ต่อ) 
    
   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2555  2554  2555  2554 
  

บริษทั กรุงเทพผลิตผล        
   อุตสาหกรรมการเกษตร จาํกดั         
   (มหาชน) * -  -  -  94 
บริษทั ซี.พี. เกษตรอุตสาหกรรม        
   จาํกดั * -  -  -  69 
อ่ืนๆ -  -  -  29 
รวม -  -  2,746  3,731 
        
บริษัทร่วมและกจิการทีค่วบคุม 
 
 

       
   ร่วมกนั        
บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน)  1,071  842  -  - 
บริษทั เคาน์เตอร์ เซอร์วิส จาํกดั 535  300  11  6 
บริษทั ซี.พี. คา้ปลีกและการตลาด         
   จาํกดั 250  186  10  19 
บริษทั อลิอนัซ์ ซี.พี. ประกนัภยั        
   จาํกดั (มหาชน) -  261  -  204 
อ่ืนๆ 37  12  -  9 
รวม 1,893  1,601  21  238 
        
บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั        
Chia Tai Animal Husbandry        
   Investment (Beijing) Co., Ltd. 2,009  -  -  - 
บริษทั เพอร์เฟค คอมพาเนียน         
   กรุ๊ป จาํกดั 423  134  4  44 
Charoen Pokphand Intertrade         
   Singapore (Pte) Ltd. 361  274  1  6 
บริษทั อลิอนัซ์ ซี.พี. ประกนัภยั        
   จาํกดั (มหาชน) 131  -  52  - 
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7.4.1 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (ต่อ) 
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2555  2554  2555  2554 

        
บริษทั ซี.พี. คอนซูเมอร์โพรดกัส์        
   จาํกดั 65  110  -  - 
Yichang Chia Tai Animal        
   Husbandry Co., Ltd. 55  -  -  - 
บริษทั แอ๊ดวา้นซ์ฟาร์ม่า จาํกดั 39  55  37  50 
บริษทั ฟาร์มพิจิตรไทยปศุสัตว ์        
   จาํกดั 37  38  -  - 
บริษทั ท่าจามฟาร์ม จาํกดั 26  10  -  - 
Shanghai Lotus Supermarket        
   Chain Store Co., Ltd. 24  15  -  - 
Shandong C.P. Livestock Co., Ltd. 15  -  -  - 
บริษทั ท่าจามเกษตรอุตสาหกรรม        
   จาํกดั 13  11  -  - 
Chai Tai Food Product        
   (Shanghai) Co., Ltd. 12  11  7  7 
Chia Tai Aquaculture (Zhuhai)        
   Co., Ltd. 3  37  -  - 
อ่ืนๆ 184  107  9  31 
รวม 3,397  802  110  138 
รวมทั้งส้ิน 5,291  2,404  2,877  4,107 

 
* เม่ือวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2555 บริษัทเหล่านีไ้ด้ควบรวมเป็นบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) 

 
 
 
 
 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 
 

 70 

7.4.2 เงินให้กู้ยมืระยะส้ัน 
 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม 

 ยอดคงคา้ง  ยอดเฉล่ีย 
 2555  2554  2555  2554 

        
กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั        
Yunnan ECI-Metro Engineering         
   Machinery Services Co., Ltd. 138  -  139  - 
Jilin Chia Tai Enterprise Co., Ltd. 43  -  62  - 
Beijing Chia Tai Feedmill Co., Ltd. 19  -  101  - 
Handan Chia Tai Feed Co., Ltd. -  -  16  - 
รวม 200  -  318  - 

        
บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั        
Yiwu Jin Heng Yuan Investments         
   Co., Ltd. -  -   12  - 
รวม -  -  12  - 

รวมทั้งส้ิน 200  -  330  - 
 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ยอดคงคา้ง  ยอดเฉล่ีย 
 2555  2554  2555  2554 

        
บริษัทย่อย        
บริษทั ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จาํกดั        
   (มหาชน) 15,670  -  9,827  - 
บริษทั ซี.พี. เมอร์แชนไดซ่ิง จาํกดั 5,560  2,100  3,297  5,229 
Charoen Pokphand Foods         
   (Overseas) LLC. 499  197  301  16 

 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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          7.4.2   เงินให้กู้ยมืระยะส้ัน (ต่อ)  
 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ยอดคงคา้ง  ยอดเฉล่ีย 

 2555  2554  2555  2554 
        
บริษทั ซีพีเอฟ ไอทีเซ็นเตอร์ จาํกดั 185  285  215  224 
C.P. Aquaculture (Beihai) Co., Ltd. 130  133  134  130 
C.P. Aquaculture (Hainan) Co., Ltd. 92  94  94  91 
C.P. Aquaculture (Dongfang)         
   Co., Ltd. 84  86  86  84 
C.P. Food Products, Inc. 31  31  31  31 
บริษทั กรุงเทพผลิตภณัฑอ์าหาร         
   จาํกดั * -  2,250  188  2,642 
บริษทั กรุงเทพผลิตผล           
   อุตสาหกรรมการเกษตร         
   จาํกดั (มหาชน) * -  1,585  132  1,752 
บริษทั ซีพีเอฟ ผลิตภณัฑอ์าหาร         
   จาํกดั * -  1,350  113  1,879 
บริษทั เจริญโภคภณัฑ ์        

   อุตสาหกรรม จาํกดั * -  1,200  107  940 

บริษทั เจริญโภคภณัฑอี์สาน จาํกดั         
   (มหาชน) * -  660  60  1,168 
บริษทั ราชบุรีอาหาร จาํกดั * -  350  33  772 
บริษทั บี.พี. ผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั * -  350  29  372 
บริษทั ซี.พี. เกษตรอุตสาหกรรม         
   จาํกดั * -  253  21  21 
บริษทั กรุงเทพโปรด๊ิวส จาํกดั        
   (มหาชน) -  -  -  1,329 
        

        



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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          7.4.2   เงินให้กู้ยมืระยะส้ัน (ต่อ)  
 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ยอดคงคา้ง  ยอดเฉล่ีย 

 2555  2554  2555  2554 
        
บริษทั ซีพีเอฟ พรีเมียมฟู้ ดส์ จาํกดั -  -                   -                34 
บริษทั ซีพีเอฟ เทรนน่ิงเซ็นเตอร์         
   จาํกดั -  -                   -                32 
CPF Investment Limited  -  177              910              102 
บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล เพท็ ฟู้ด         
   จาํกดั* -  120                10             120 
รวม 22,251  11,221          15,588        16,968 

 
 *เม่ือวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2555 บริษัทเหล่านีไ้ด้ควบรวมเป็นบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) 

 
บริษทัคาํนวณยอดเฉล่ียจากยอดคงคา้งของเงินให้กูย้ืมระยะสั้น ณ วนัส้ินเดือนโดยไม่รวมดอกเบ้ีย        
คา้งรับ 
 
ยอดเงินให้กู ้ยืมระยะสั้ นแก่บริษัทย่อย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 จัดตามประเภท            
สกุลเงินตราไดด้งัน้ี 

 
 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2555  2554 
    

สกุลเงินที่ใชใ้นการดาํเนินงาน 21,415  10,503 
เงินตราต่างประเทศ - รูเบิล 499  196 
เงินตราต่างประเทศ - เหรียญสหรัฐ 337  522 
รวม 22,251  11,221 

 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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7.4.3 เงินปันผลค้างรับ 

 
 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2555  2554 
  

บริษัทย่อย    
บริษทั ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 1,051  - 
รวม 1,051  - 

 
7.4.4 ดอกเบี้ยค้างรับ 

 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2555  2554 
    

บริษัทย่อย -  1 

 
7.4.5 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

 
ในไตรมาสท่ีส่ีของปี 2554 บริษทัไดข้ายเงินลงทุนในหุน้สามญัของบริษทัยอ่ยทางตรงในต่างประเทศ
บางแห่งให้กบับริษทัย่อยในต่างประเทศแห่งหน่ึง (CPF Investment Limited) เป็นจาํนวนเงิน 1,766 
ลา้นบาท  โดยเงินลงทุนท่ีขายไปน้ีมีมูลค่าตามวิธีราคาทุนเป็นจาํนวนเงิน 1,943 ลา้นบาท  ดงันั้นบริษทั 
จึงมีผลขาดทุนจากการขายเงินลงทุนดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจาํนวนเงิน 177 ลา้นบาท    
และมีผลใหบ้ริษทัยอ่ยดงักล่าวเปล่ียนสถานะเป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มของบริษทั 

 

 
 
 
 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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7.4.6 เงินลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัทีเ่กีย่วข้องกนั 

 
ในไตรมาสท่ีส่ีของปี 2554 บริษัทได้ขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน                    
ในต่างประเทศบางแห่งให้กับบริษัทย่อยในต่างประเทศแห่งหน่ึง (CPF Investment Limited)          
เป็นจํานวนเงิน 85 ลา้นบาท  โดยเงินลงทุนท่ีขายไปน้ีมีมูลค่าตามวิธีราคาทุนเป็นจํานวนเงิน 60       
ล้านบาท  ดังนั้นบริษัทจึงมีผลกําไรจากการขายเงินลงทุนดังกล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการ           
เป็นจาํนวนเงิน 25 ลา้นบาท  

 

  7.4.7 เงินให้กู้ยมืระยะยาว 
 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ยอดคงคา้ง  ยอดเฉล่ีย 
 2555  2554  2555  2554 

        
บริษัทย่อย        
บริษทั ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จาํกดั 

(มหาชน) 
12,510  -  6,944  - 

Charoen Pokphand Foods         
   (Overseas) LLC. 1,505  1,555  1,490  1,611 
บริษทั กรุงเทพผลิตผล        
   อุตสาหกรรมการเกษตร จาํกดั        
   (มหาชน) * -  1,200  100  1,408 
บริษทั กรุงเทพผลิตภณัฑอ์าหาร        
   จาํกดั * -  1,200  100  1,408 
บริษทั เจริญโภคภณัฑอี์สาน         
   จาํกดั (มหาชน) * -  720  60  845 
CPF Investment Limited  -  283  46  337 
บริษทั เจริญโภคภณัฑ ์        
   อุตสาหกรรม จาํกดั * -  280 

 
 23  530 

บริษทั บี.พี. ผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั * -  150  13  504 
รวม 14,015  5,388  8,776  6,643 
หัก ส่วนที่ถึงกาํหนดรับชาํระ        
         ภายในหน่ึงปี (1,260)  (1,323)     
สุทธิ 12,755  4,065     



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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* เม่ือวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2555 บริษัทเหล่านี้ได้ควบรวมเป็นบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) 
 
บริษทัคาํนวณยอดเฉล่ียจากยอดคงคา้งของเงินให้กูย้ืมระยะยาว ณ วนัส้ินเดือนโดยไม่รวมดอกเบ้ีย  
คา้งรับ 
 
ยอดเงินใหกู้ย้ืมระยะยาว ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 

 
 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2555  2554 
  

สกุลเงินที่ใชใ้นการดาํเนินงาน 12,510  3,550 
เงินตราต่างประเทศ - รูเบิล 1,505  1,555 
เงินตราต่างประเทศ - เหรียญสหรัฐ -  283 
รวม 14,015  5,388 

 
  7.4.8 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 

 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2555  2554  2555  2554 
  

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่        
บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั 588  266  66  106 

        
บริษัทย่อย        
บริษทั กรุงเทพโปรด๊ิวส จาํกดั         
   (มหาชน) -  -  158  494 
บริษทั ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จาํกดั        
   (มหาชน) -  -  14  - 
บริษทั ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จาํกดั -  -  5  6 
บริษทั กรุงเทพผลิตภณัฑอ์าหาร         
   จาํกดั *

 -  -  -  69 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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7.4.8 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น (ต่อ) 
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2555  2554  2555  2554 

        
บริษทั ซีพีเอฟ ผลิตภณัฑอ์าหาร         
   จาํกดั * -  -  -  36 
บริษทั กรุงเทพผลิตผล         
   อุตสาหกรรมการเกษตร จาํกดั        
   (มหาชน) * -  -  -  32 
บริษทั เจริญโภคภณัฑอี์สาน        
   จาํกดั (มหาชน) * -  -  -  25 
บริษทั ราชบุรีอาหาร จาํกดั * -  -  -  12 
บริษทั บี.พี. ผลิตภณัฑอ์าหาร         
   จาํกดั * -  -  -  8 
บริษทั ซีพีเอฟ เทรนน่ิงเซ็นเตอร์        
   จาํกดั -  -  -  5 
อ่ืนๆ -  -  5  2 
รวม -  -  182  689 
        
บริษัทร่วม        
PK Agro-Industrial (M) Sdn.        
   Bhd. 81  -  -  - 
บริษทั ซี.พี. คา้ปลีกและการตลาด         
   จาํกดั 58  42  -  - 
C.P. Vietnam Corporation -  39  -  25 
อ่ืนๆ 32  24  -  4 
รวม 171  105  -  29 
        
บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั        
C.P. Trading (China) Co., Ltd. 384  -  -  - 
บริษทั เกษตรภณัฑอุ์ตสาหกรรม        
   จาํกดั 153  54  62  26 
        

 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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7.4.8 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น (ต่อ)     (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2554  2553  2554  2553 

         

     
        

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2555  2554  2555  2554 

        
Chia Tai Animal Husbandry        
   Investment (Beijing) Co., Ltd. 127  2  -  - 
บริษทั ซีเอ็นซี อินเตอร์เนชัน่แนล         
   จาํกดั 53  68  -  - 
บริษทั ซี.พี. สหอุตสาหกรรม         
   จาํกดั 52  79  17  48 
บริษทั ไดนามิค ทรานสปอร์ต        
   จาํกดั 49  60  5  17 
บริษทั เค.เอส.พี. อุปกรณ์ จาํกดั 49  54  6  22 
บริษทั ทรู ลิสซ่ิง จาํกดั   48  50  13  19 
C.P. Packing Co., Ltd. 37  -  -  - 
KSP Vietnam Co., Ltd. 26  -  -  - 
Qingdao Chia Tai Co., Ltd. 25  38  -  - 
บริษทั แอ๊ดวา้นซ์ฟาร์ม่า จาํกดั 25  21  5  5 
บริษทั ซี.พี. อินเตอร์เทรด จาํกดั 24  38  6  7 
บริษทั ซี.พี. อินเตอร์ฟู้ ด         
   (ไทยแลนด)์ จาํกดั 20  23  -  - 
บริษทั ไดนามิค อินเตอร์        
   ทรานสปอร์ต จาํกดั 20  2  -  1 
Yongan Chia Tai Co., Ltd. -  34  -  - 
บริษทั ซีพีพีซี จาํกดั (มหาชน) -  19  -  18 
อ่ืนๆ 214  188  23  38 

รวม  1,306  730  137  201 

รวมทั้งส้ิน 2,065  1,101  385  1,025 
 

* เม่ือวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2555 บริษัทเหล่านี้ได้ควบรวมเป็นบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) 

 

 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
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7.4.9 เงินกู้ยมืระยะส้ัน 
 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม 
 ยอดคงคา้ง  ยอดเฉล่ีย 
 2555  2554  2555  2554 
  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั        

Beijing Chia Tai Feedmill Co., Ltd. -  -  17  - 
Handan Chia Tai Feed Co., Ltd. 36  -  28  - 
Jilin Chia Tai Enterprise Co., Ltd. -  -  6  - 
รวม 36  -  51  - 
        
บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั        
Vinasiam Bank 184  -  178  - 
รวม 184  -  178  - 
รวมทั้งส้ิน 220  -  229  - 

 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ยอดคงคา้ง  ยอดเฉล่ีย 
 2555  2554  2555  2554 
  บริษัทย่อย        

บริษทั กรุงเทพโปรด๊ิวส จาํกดั        
   (มหาชน) 400  -  1,458                   - 
บริษทั แกลง จาํกดั* -  50  -                 10 
บริษทั กรุงเทพเพาะเล้ียงกุง้ จาํกดั -  -  -                 20 
บริษทั ซี.พี. เกษตรอุตสาหกรรม จาํกดั* -  -  -                 33 
รวม 400  50  1,458                 63 
 

บริษทัคาํนวณยอดเฉล่ียจากยอดคงคา้งของเงินกูย้มืระยะสั้น ณ  วนัส้ินเดือนโดยไม่รวมดอกเบ้ียคา้งจ่าย 
 

เงินกูย้มืระยะสั้นทั้งหมดของบริษทั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 เป็นสกุลเงินบาท 
 
* เม่ือวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2555 บริษัทเหล่านี้ได้ควบรวมเป็นบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) 
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7.4.10    เงินกู้ยมืระยะยาว 
 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม 
 ยอดคงคา้ง  ยอดเฉล่ีย 
 2555  2554  2555  2554 
  

บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั        
Vinasiam Bank 61  -  83  - 
รวม 61  -  83  - 
หัก ส่วนที่ถึงกาํหนดชาํระ        
      ภายในหน่ึงปี (40)  -  (41)  - 
สุทธิ 21  -  42  - 

 
บริษทัคาํนวณยอดเฉล่ียจากยอดคงคา้งของเงินกูย้มืระยะยาว ณ วนัส้ินเดือนโดยไม่รวมดอกเบ้ียคา้งจ่าย 
 

7.5      ยอดคงเหลอืของเงนิให้กู้ยมื/เงนิกู้ยมืและอตัราดอกเบีย้ 
 

ยอดคงเหลือของเงินใหกู้ย้มื/เงินกูย้มืและอตัราดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 สรุปไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม / งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 (หน่วย: ล้านบาท)   

อตัราดอกเบ้ียเฉล่ีย  ยอดคงเหลือท่ีมี  ยอดคงเหลือท่ีมี 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี  อตัราดอกเบ้ียลอยตวั  (อัตราร้อยละ) 
 2555  2554  2555  2554  2555  2554 
    

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น            
   แก่บริษทัยอ่ย 306  314  21,945  10,907  7.38  7.49 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่            
   กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 156  -  44  -  3.59  - 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาว            
   แก่บริษทัยอ่ย 14,015  5,105  -  283  6.09  6.30 
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 งบการเงนิรวม / งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 (หน่วย: ล้านบาท)   

อตัราดอกเบ้ียเฉล่ีย  ยอดคงเหลือท่ีมี  ยอดคงเหลือท่ีมี 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี  อตัราดอกเบ้ียลอยตวั  (อัตราร้อยละ) 
 2555  2554  2555  2554  2555  2554 
    

เงินกูย้มืระยะสั้นจาก            
   บริษทัยอ่ย 400  -  -  50  4.00  2.00 
เงินกูย้มืระยะสั้นจาก            
   กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั            
   และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  220  -  3.84  - 
เงินกูย้มืระยะยาวจาก            
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 62  -  -  -  5.00  - 

 
7.6 ค่าตอบแทนผู้บริหารทีส่ าคญั 
 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารท่ีสําคญัประกอบดว้ย 
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2555  2554  2555  2554 
  

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31  ธันวาคม       
ผลประโยชน์พนกังานระยะสั้น 493  522  214  231 
ผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน        
  ภายใตโ้ครงการผลประโยชน์        
  พนกังานที่กาํหนดไว ้ 9  10  3  3 
รวม 502  532  217  234 

    

ณ วนัที ่31  ธันวาคม       
ภาระผกูพนัผลประโยชน์        
  พนกังาน 228  267  78  85 
รวม 228  267  78  85 
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7.7 ภาระผูกพนั 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัน้ี 
 

7.7.1 ภาระผูกพนัตามสัญญาทีเ่ป็นรายจ่ายฝ่ายทุน 
 
   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2555  2554  2555  2554 
  

สัญญาท่ียงัไม่ได้รับรู้         
ส่วนใหญ่เป็นสัญญาก่อสร้าง         
   อาคารและส่ิงปลูกสร้างและ        
   ซ้ือเคร่ืองจกัรและอ่ืนๆ 325  71  129  52 

 
7.7.2 ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าด าเนินงาน 

 
   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2555  2554  2555  2554 
  

ภายในระยะเวลาหน่ึงปี 729  725  316  363 
มากกว่าหน่ึงปี แต่ไม่เกินหา้ปี 958  1,180  282  467 
มากกว่าหา้ปี 67  99  -  - 
รวม 1,754  2,004  598  830 

 
บริษทัและบริษทัยอ่ยบางแห่งมีสัญญาเช่าหลายฉบบักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนับางแห่ง  ซ่ึงครอบคลุม
การเช่าอาคารสํานักงาน  (รวมถึงสัญญาบริการพร้อมส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกับ 
สัญญาเช่าดงักล่าว)  ท่ีดิน ฟาร์มเล้ียงสัตว ์และยานพาหนะ โดยมีระยะเวลา  1  ถึง  9  ปี  ซ่ึงจะส้ินสุด  
ในระหว่างปี 2556 ถึง 2564 
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7.8 สัญญาที่ส าคัญ 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 กลุ่มบริษทัมีสัญญาท่ีสําคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัน้ี 
 

7.8.1 สัญญาบริการด้านเทคนิควชิาการ 
 

บริษัทและบริษัทย่อยบางแห่งมีสัญญาบริการด้านเทคนิควิชาการกับผูถื้อหุ้นรายใหญ่ (บริษัท          
เครือเจริญโภคภณัฑ์ จาํกดั (“CPG”)) ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญา CPG ตกลงท่ีจะทาํการคน้ควา้และ
พฒันาส่วนประกอบในการผลิตอาหารสัตวใ์ห้กบับริษัทและบริษทัย่อย ในการน้ี บริษทัและบริษัท
ย่อยดังกล่าวมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าบริการด้านเทคนิควิชาการให้กับ CPG ซ่ึงคาํนวณตาม
ปริมาณการผลิตอาหารสัตวแ์ต่ละประเภทในอตัราตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา โดยมีค่าบริการขั้นตํ่าเป็น
จาํนวนเงิน 0.1 ลา้นบาท ถึง 1.3 ลา้นบาท ต่อเดือน สัญญาเหล่าน้ีมีผลบงัคบัใชต้ ั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 
2550 ถึงวนัที่ 30 มิถุนายน 2553 ทั้งน้ีบริษทัและบริษทัยอ่ยไดต่้ออายสุัญญาดงักล่าวออกไปจนถึงวนัท่ี 
30 มิถุนายน 2556 โดยมีเง่ือนไขและอตัราค่าบริการเช่นเดิมทุกประการ 

 

นอกจากน้ี บริษทัยอ่ยในต่างประเทศบางแห่งมีสัญญารับความช่วยเหลือทางเทคนิควิชาการดา้นการผลิต
อาหารสัตวก์ับ CPG โดยบริษัทย่อยในต่างประเทศดังกล่าวมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าบริการตาม
ระยะเวลาและเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

 

7.8.2 สัญญาอนุญาตให้ใช้เคร่ืองหมายการค้า 
 

บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (บริษทั ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จาํกดั) มีสัญญาอนุญาตใหใ้ชเ้คร่ืองหมายการคา้กบัผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ (บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั (“CPG”)) เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงสิทธิในการใชเ้คร่ืองหมาย
การคา้   ในการน้ี บริษทัและบริษทัยอ่ยดงักล่าวมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าสิทธิในการใช้
เคร่ืองหมายการคา้ใหก้บั CPG ในอตัราร้อยละ 0.2 และร้อยละ 0.4 ของยอดขายสินคา้แต่ละประเภท
ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา สัญญาเหล่าน้ีมีผลบงัคบัใชต้ ั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2554 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2557 
 

บริษทัและบริษทัยอ่ยบางแห่งมีสัญญาอนุญาตให้ใชเ้คร่ืองหมายการคา้กบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ (บริษทั 

เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั (“CPG”)) เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงสิทธิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้   ในการน้ี 
บริษทัและบริษทัย่อยดงักล่าวมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าสิทธิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ให้กบั 
CPG ในอตัราร้อยละ 0.2 และร้อยละ 0.4 ของยอดขายสินคา้แต่ละประเภทตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา  
สัญญาเหล่าน้ีมีผลบงัคบัใชต้ ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2552 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 ทั้งน้ีบริษทัและ
บริษทัย่อยไดต้่ออายุสัญญาดงักล่าวออกไปจนถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 โดยมีเง่ือนไขและอตัรา      
ค่าสิทธิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้เช่นเดิมทุกประการ 
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บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีสัญญาอนุญาตใหใ้ชเ้คร่ืองหมายการคา้กบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง (บริษทั 
สตาร์มาร์เก็ตต้ิง จํากัด (“STAR”)) เพื่อให้ได้มาซ่ึงสิทธิในการใช้เคร่ืองหมายการคา้ของ STAR             
ในการน้ี บริษทัย่อยดงักล่าวมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าสิทธิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ให้กับ 
STAR โดยคาํนวณจากยอดขายสินคา้ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ดงักล่าวตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญา            
สัญญาฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใชต้ ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2551 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 ทั้งน้ีบริษทัย่อยได้
ต่ออายสุัญญาดงักล่าวออกไปจนถึงวนัที่ 30 มิถุนายน 2556 โดยมีเง่ือนไขและอตัราค่าสิทธิในการใช้
เคร่ืองหมายการคา้เช่นเดิมทุกประการ 

 

7.8.3 สัญญาบริการระบบงานคอมพวิเตอร์ 
 

บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีสัญญาบริการระบบงานคอมพิวเตอร์กบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง (บริษทั   
ฟรีวิลล์ โซลูชัน่ส์ จาํกดั (“Freewill”)) ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญา Freewill ตกลงท่ีจะให้บริการดา้น
ระบบงานคอมพิวเตอร์กบับริษทัยอ่ย ในการน้ี บริษทัยอ่ยดงักล่าวมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าบริการ
ดา้นระบบงานคอมพิวเตอร์ใหก้บั Freewill  ตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญา สัญญาฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใช้
ต ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2552 ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 
 

7.8.4 สัญญาบริการทีเ่กีย่วกบัธุรกรรมการน าเข้าและส่งออก 
 

บริษทัและบริษทัยอ่ยบางแห่งมีสัญญาจา้งบริการกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง (บริษทั ซี.พี. อินเตอร์
เทรด จาํกดั (“CPI”))  ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญา CPI ตกลงท่ีจะใหบ้ริการดา้นการจดัทาํเอกสารการคา้
และบริการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมการนําเขา้และส่งออกของบริษัทและบริษทัย่อย ในการน้ี  
บริษทัและบริษทัย่อยดงักล่าวมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าบริการให้กบั CPI ตามอตัราท่ีระบุไวใ้น
สัญญา สัญญาเหล่าน้ีมีผลบงัคบัใชต้ ั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2554 ถึงวนัที ่30 มิถุนายน 2556  
 

7.8.5   สั                                         
 

                    (                                   ) มีสัญญาให้บริการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสัญญาอนุญาตให้ใชโ้ปรแกรมระบบงานคอมพิวเตอร์กบัคู่สัญญา ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกัน  
หลายแห่งทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีกําหนดระยะเวลาและค่าตอบแทนการใช้บริการ    
ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา สัญญาดงักล่าวจะส้ินสุดลงหากคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกนัท่ีจะเลิกสัญญา 
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8 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2555  2554  2555  2554 
        
เงินฝากสถาบนัการเงินและเงินสดในมือ 11,520  5,300  1,290  1,977 
เงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง 738  19,041  -  18,500 
รวม 12,258  24,341  1,290  20,477 

 
ยอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 
 
   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2555  2554  2555  2554 
  
สกุลเงินที่ใชใ้นการดาํเนินงานของ        
   แต่ละบริษทัในกลุ่ม 10,824  24,060  1,290  20,477 
เงินตราต่างประเทศ        
-  เหรียญสหรัฐ 1,309  221  -  - 
-  ยโูร 58  32  -  - 
-  ปอนดส์เตอร์ลิง 42  20  -  - 
-  สวีเดน โครนา 14  4  -  - 
-  อ่ืนๆ 11  4  -  - 
รวม 12,258  24,341  1,290  20,477 
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9 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 
 

    (หน่วย: ล้านบาท) 
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 หมายเหตุ 2555  2554  2555  2554 
         
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7 5,291  2,404  2,877  4,107 
กิจการอ่ืน  18,503  13,643  2,490  3,169 

รวม  23,794  16,047  5,367  7,276 
หัก  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ  (515)  (355)  (72)  (30) 

สุทธิ  23,279  15,692  5,295  7,246 

        
หนีสู้ญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลบัรายการ        
   ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ) ส าหรับปีส้ินสุด        

     วนัที ่31 ธันวาคม 51  (41)  42  (5) 

 
ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนท่ีมีปัญหาในการรับชาํระหน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554    
แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 
 
   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2555  2554  2555  2554 
เกินกาํหนดระยะเวลาการรับชาํระหน้ี        
   มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน 58  23  -  - 
   มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน 39  7  -  - 
   มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป 551  311  72  30 
รวม 648  341  72  30 
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ยอดลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2555  2554  2555  2554 
สกุลเงินที่ใชใ้นการดาํเนินงานของ        
   แต่ละบริษทัในกลุ่ม 19,804  13,106  2,145  4,320 
เงินตราต่างประเทศ        
-  เหรียญสหรัฐ 2,343  1,679  1,154  1,389 
-  วอน 453  427  81  69 
-  ดอลลาร์ สิงคโปร์ 354  262  1  3 
-  เยน 143  68  220  79 
-  ยโูร 95  70  856  814 
-  สวีเดน โครนา 49  26  -  - 
-  ดอลลาร์ ออสเตรเลีย 27  40  2  - 
-  ปอนดส์เตอร์ลิง -  2  276  409 
-  รูเบิล -  -  137  32 
-  เรนมินบิ -  -  413  122 
-  อ่ืนๆ 11  12  10  9 

รวม 23,279  15,692  5,295  7,246 

 
การค า้ประกัน 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 ลูกหน้ีของกลุ่มบริษทัซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีจาํนวน 251 ลา้นบาท (2554: ไม่มี) ไดถู้กใช้
เป็นหลกัประกนัการกูย้มืเงินจากสถาบนัการเงิน 
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10 สินค้าคงเหลอื 
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2555  2554  2555  2554 
        
วตัถุดิบ 31,175  10,162  2,848  2,846 
เคมีภณัฑแ์ละวสัดุส้ินเปลือง 1,128  824  213  283 
สินคา้ระหว่างผลิต 622  531  121  257 
สินคา้สําเร็จรูป 11,053  8,010  1,703  2,314 
สินคา้ระหว่างทาง 4,567  1,901  457  17 
รวม 48,545  21,428  5,342  5,717 
หัก ค่าเผือ่การปรับลดมูลค่าสินคา้ลดลง        
         ใหเ้ท่ากบัมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ (211)  (195)  (68)  (73) 
สุทธิ 48,334  21,233  5,274  5,644 

 
ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ีบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายและได้รวมไว้ในต้นทุนขายสินค้าสําหรับปีส้ินสุดวันท่ี                
31 ธนัวาคม 2555 มีจาํนวนเงิน 261,433 ลา้นบาท (2554: 134,534 ล้านบาท) ในงบกาํไรขาดทุนรวม และ 41,243 
ลา้นบาท (2554: 50,088 ล้านบาท) ในงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการ 
 
ในปี 2555 กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้การปรับลดมูลค่าสินคา้คงเหลือใหเ้ท่ากบัมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นจาํนวนเงิน 
211 ลา้นบาท และ 68 ลา้นบาท ตามลาํดบั (2554: 195 ล้านบาท และ 73 ล้านบาท ตามล าดับ) และรับรู้การกลบั
รายการค่าเผือ่มูลค่าสินคา้ลดลงเป็นจาํนวนเงิน 195 ลา้นบาท และ 73 ลา้นบาท ตามลาํดบั (2554: 174 ล้านบาท 
และ 69 ล้านบาท ตามล าดับ) 
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11 สินทรัพย์ชีวภาพ 
 

รายการเคล่ือนไหวในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 มีดงัน้ี 
 

    (หน่วย: ล้านบาท) 
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  2555  2554  2555  2554 
         

ณ วนัที่ 1 มกราคม  14,441  11,960  2,663  2,201 
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง         
   นโยบายการบญัชี  193  107  16  12 
ณ วนัที ่1 มกราคม ปรับปรุงใหม่  14,634  12,067  2,679  2,213 
ไดม้าจากการรวมธุรกิจ  7,088  -  -  - 
ลดลงจากการโอนธุรกิจบางส่วน  -  -  (1,383)  - 
เพ่ิมขึ้นจากการซ้ือ/การเล้ียง  100,200  73,614  12,393  15,714 
ลดลงจากการขาย/เก็บเก่ียว      (97,136)  (70,639)  (12,223)  (15,015) 
ผลกาํไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่า          
   ยตุิธรรมหกัตน้ทุนในการขาย  229  87  (16)  4 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน  (213)  (198)  -  - 
อ่ืนๆ  (302)  (297)  (196)  (237) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม  24,500  14,634  1,254  2,679 
         

ส่วนทีห่มุนเวยีน         
  สัตวบ์ก  17,141  10,970  -  1,199 
  สัตวน์ํ้ า  2,159  1,544  1,254  1,317 

รวมส่วนทีห่มุนเวยีน  19,300  12,514  1,254  2,516 
         

ส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน         
  สัตวบ์ก  5,200  2,120  -  163 

รวมส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน  5,200  2,120  -  163 

รวม  24,500  14,634  1,254  2,679 
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สินทรัพยชี์วภาพประกอบดว้ยสินทรัพยชี์วภาพประเภทสัตวบ์ก ไดแ้ก่ สุกร ไก่ เป็ด เป็นตน้ และสินทรัพยชี์วภาพ
ประเภทสัตวน์ํ้ า ไดแ้ก่ กุง้และปลา สินทรัพยชี์วภาพดงักล่าวแสดงดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อ
การดอ้ยค่าสะสม (ยกเวน้สุกรขุนแสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขาย ซ่ึงมูลค่ายุติธรรมกาํหนดโดยใช้
ราคาท่ีอา้งอิงราคาตลาด ณ วนัที่ในรายงาน) เน่ืองจากสินทรัพยชี์วภาพเหล่าน้ีมีวงจรการเล้ียงสั้น กรณีพนัธุ์สัตวไ์ม่
สามารถหาราคาตลาดหรือมูลค่าเพื่อกาํหนดมูลค่ายุติธรรมในสภาพปัจจุบนัสําหรับสินทรัพยชี์วภาพดงักล่าวได ้
และไม่สามารถกาํหนดมูลค่ายุติธรรมโดยใชมู้ลค่าปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงินสดสุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บ
จากสินทรัพยน์ั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือเน่ืองจากมีความไม่แน่นอนอนัเกิดจากปัจจยัภายนอกต่างๆ เช่น สภาพแวดลอ้ม 
ภูมิอากาศ  โรคภยั เป็นตน้ 
 
ตน้ทุนของสินทรัพยชี์วภาพประกอบดว้ยตน้ทุนทั้งหมดท่ีเกิดขึ้นในระยะเจริญเติบโต เช่น ตน้ทุนลูกท่ีเกิดใหม่ 
ค่าอาหารสัตว ์ และตน้ทุนการเล้ียงอ่ืน  เป็นตน้  
 
การคิดค่าเส่ือมราคาของพ่อแม่พนัธุ์คาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาการใหผ้ลผลิตของสินทรัพยชี์วภาพแต่ละ
ประเภท ซ่ึงเป็นระยะเวลาประมาณ 4 เดือนถึง 36 เดือน ค่าเส่ือมราคาของพนัธุ์สัตวรั์บรู้ในงบกาํไรขาดทุนรวมและ
งบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 เป็นจาํนวนเงิน 2,439 ลา้นบาท และ 247 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั (2554: 1,507 ล้านบาท และ 424 ล้านบาท ตามล าดับ) 
 
ประมาณการปริมาณทางกายภาพของสินทรัพยชี์วภาพแต่ละกลุ่ม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 มีดงัน้ี 
 
      (หน่วย: ตัน) 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  2555  2554  2555  2554 
         

  สัตวบ์ก  421,878  251,342  -  19,141 
  สัตวน์ํ้ า  17,732  13,037  4,312  6,635 
 

ปริมาณทางกายภาพของสินทรัพยชี์วภาพประมาณโดยอาศยัประสบการณ์และขอ้มูลในอดีต  กรณีปริมาณสินทรัพย์
ชีวภาพประเภทสัตวน์ํ้ า กลุ่มบริษทัใชว้ิธีสุ่มตวัอยา่งเพื่อคาดการณ์นํ้ าหนกัทั้งหมด
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12 เงนิลงทุนเผือ่ขาย 
 

รายการเคล่ือนไหวในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 มีดงัน้ี 
 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม 

 2555  2554 
    
ณ วนัที่ 1 มกราคม 1,373  1,374 
ลงทุนเพ่ิม -  230 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (2)  3 
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายตุิธรรม 1,084  (234) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2,455  1,373 

 

รายละเอียดเงินลงทุนเผื่อขาย 
 
เงินลงทุนเผือ่ขาย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 มีดงัน้ี 

 
     (หน่วย: ล้านบาท) 
 สัดส่วนความเป็นเจา้ของ     
 (ทั้งทางตรงและทางออ้ม)     
 (ร้อยละ)  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2555  2554  2555  2554  2555  2554 
    

หลกัทรัพย์ในความต้องการ            

   ของตลาด            
ตราสารทุนประเภทหลกัทรัพย ์           
   เผือ่ขาย - มูลค่ายตุิธรรม            
บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่             
   จาํกดั (มหาชน) - ราคาทุน 1.75  1.75  1,510  1,510  -  - 
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     (หน่วย: ล้านบาท) 
 สัดส่วนความเป็นเจา้ของ     
 (ทั้งทางตรงและทางออ้ม)     
 (ร้อยละ)  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2555  2554  2555  2554  2555  2554 
    

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั             
   (มหาชน) - ราคาทุน 1.01  1.01  9  10  -  - 
การเปล่ียนแปลงใน            
   มูลค่ายตุิธรรม                 936  (147)  -  - 

รวม     2,455  1,373  -  - 
  

 เงินลงทุนเผือ่ขายทั้งหมด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 เป็นสกุลเงินบาท 
 

13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 
 

รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 มีดงัน้ี 
 

    (หน่วย: ล้านบาท) 
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  2555  2554  2555  2554 
         

ณ วนัที่ 1 มกราคม  -  -  29,284  21,080 
ซ้ือ/ลงทุนเพ่ิม  -  -  56,325  11,021 
ขาย  -  -  -  (2,104) 
รับคืนเงินลงทุนจากการเลิกกิจการ          
   ของบริษทัยอ่ย  -  -  -  (416) 
เพ่ิมขึ้นจากการควบบริษทัยอ่ย         
   เป็นบริษทัใหม่  -  -  11,882  - 
ลดลงจากการควบบริษทัยอ่ย  -  -  (11,882)  - 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า  -  -  (188)  (297) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม  -  -  85,421  29,284 
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เม่ือวนัที่   21  ตุลาคม  2554 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อยแต่ละบริษทัจาํนวน  10 บริษทั (ซ่ึงไดแ้ก่ (1) 
บริษทั เจริญโภคภณัฑอี์สาน จาํกดั (มหาชน) (2) บริษทั กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร จาํกดั (มหาชน) (3) 
บริษทั ซีพีเอฟ ผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั  (4) บริษทั กรุงเทพผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั  (5) บริษทั บี.พี.ผลิตภณัฑ์อาหาร 
จาํกัด  (6) บริษัท ราชบุรีอาหาร จํากัด  (7) บริษทั เจริญโภคภณัฑ์อุตสาหกรรม จํากัด (8) บริษทั ซี.พี.เกษตร
อุตสาหกรรม จาํกดั (9) บริษทั แกลง จาํกดั และ (10) บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล เพ็ท ฟู้ด จาํกดั) ไดมี้มติอนุมตัิการ
ควบบริษทัเขา้กนัเป็นบริษทัย่อยแห่งใหม่ 1 บริษัท   ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมายกาํหนด   ทั้งน้ีการจด
ทะเบียนควบบริษทัต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ไดด้ําเนินการแลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2555 โดยบริษทัท่ี
เกิดขึ้นใหม่จากการควบบริษทัคือ บริษทั ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) (“CPFTH”) ซ่ึงมีทุนจดทะเบียน
และทุนชาํระแลว้เป็นจาํนวนเงิน 7,008,250,000 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 7,008,250,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่
ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท และบริษทัมีสัดส่วนการลงทุนในบริษทัย่อยดงักล่าวคิดเป็นอตัราร้อยละ 99.98 ของหุ้นท่ีออก
และชาํระแลว้ของ CPFTH 
 

มูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนของบริษทัย่อยท่ีควบรวมเป็น CPFTH ดงักล่าวขา้งตน้ ณ วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2555 มี
จาํนวนเงินรวม 11,882 ลา้นบาท 
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รายละเอียดเงินลงทุนในบริษทัย่อยและเงินปันผลรับ 
 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 และเงินปันผลรับสําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัเดียวกนั มีดงัน้ี 
 
 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สัดส่วน          
 ความเป็นเจา้ของ           
 (ร้อยละ)  ทุนชาํระแลว้  วิธีราคาทุน  การดอ้ยค่าสะสม  ราคาทุน - สุทธิ  เงินปันผลรับ 
 2555  2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554 
    

หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด                        
C.P. Pokphand Co., Ltd.  23.90  -  7,773  -  24,290  -  -  -  24,290  -  894  - 
รวม         24,290  -  -  -  24,290  -  894  - 
                        
หลักทรัพย์ท่ีไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด                        
บริษทั กรุงเทพโปรด๊ิวส จาํกดั (มหาชน)  99.44  99.44  600  600  1,230  1,230  -  -  1,230  1,230  3,699  835 
บริษทั ซีพเีอฟ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 99.98  -  7,008  -  11,882  -  -  -  11,882  -  1,051  - 
บริษทั กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร จาํกดั                        
   (มหาชน) * -  99.98  -  1,500  -  2,981  -  -  -  2,981  -  900 
บริษทั กรุงเทพผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั  * -  99.99  -  667  -  1,174  -  -  -  1,174  -  187 
บริษทั แกลง จาํกดั * -  99.99  -  300  -  336  -  -  -  336  -  22 
บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์ีสาน จาํกดั (มหาชน) * -  66.99  -  300  -  1,282  -  -  -  1,282  90  762 
บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์ุตสาหกรรม จาํกดั * -  99.99  -  167  -  709  -  -  -  709  90  1,302 
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รายละเอียดเงินลงทุนในบริษทัย่อยและเงินปันผลรับ (ต่อ) 
 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สัดส่วน          
 ความเป็นเจา้ของ           
 (ร้อยละ)  ทุนชาํระแลว้  วิธีราคาทุน  การดอ้ยค่าสะสม  ราคาทุน - สุทธิ  เงินปันผลรับ 
 2555  2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554 
    

บริษทั ซีพเีอฟ ผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั * -  99.99  -  2,800  -  3,743  -  -  -  3,743  -  - 
บริษทั ซี.พ.ี เกษตรอุตสาหกรรม จาํกดั * -  99.99  -  400  -  547  -  -  -  547  -  252 
บริษทั บี.พ.ี ผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั * -  99.99  -  345  -  335  -  -  -  335  121  665 
บริษทั ราชบุรีอาหาร จาํกดั * -  99.99  -  470  -  715  -  -  -  715  47  611 
บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล เพท็ ฟู้ด จาํกดั * -  99.99  -  60  -  60  -  -  -  60  -  - 
บริษทั ซีพเีอฟ เทรนน่ิงเซ็นเตอร์ จาํกดั  99.99  99.99  20  20  20  20  -  -  20  20  40  - 
บริษทั ซีพเีอฟ ไอทีเซ็นเตอร์ จาํกดั 99.99  99.99  250  250  250  250  -  -  250  250  -  - 
บริษทั ซีฟู้ดส์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จาํกดั 99.99  99.99  20  20  20  20  -  -  20  20  -  - 
บริษทั ซี.พ.ี เมอร์แชนไดซ่ิง จาํกดั 99.99  99.99  9,000  9,000  9,000  9,000  -  -  9,000  9,000  1,935  1,249 
บริษทั เชสเตอร์ฟู้ด จาํกดั 99.99  -  80  -  450  -  -  -  450  -  -  - 
C.P. Aquaculture (Beihai) Co., Ltd. 100.00  100.00  309  236  309  236  -  -  309  236  -  - 
C.P. Aquaculture (Dongfang) Co., Ltd. 100.00  100.00  144  144  144  144  -  -  144  144  -  - 
C.P. Aquaculture (Hainan) Co., Ltd. 100.00  100.00  126  126  126  126  -  -  126  126  -  - 
C.P. Standart Gida Sanayi ve Ticaret A.S. 30.00  30.00  2,447  2,447  618  618  - - -  618  618  -  - 
Charoen Pokphand Foods Kenya Co., Ltd. 99.99  99.99  8  8  8  8  -  -  8  8  -  - 
Charoen Pokphand Foods (Overseas) LLC. 48.80  77.09  2,057  1,763  1,394  1,394  (598)  (410)  796  984  -  - 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 
 

 95 

รายละเอียดเงินลงทุนในบริษทัย่อยและเงินปันผลรับ (ต่อ) 
 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สัดส่วน          
 ความเป็นเจา้ของ           
 (ร้อยละ)  ทุนชาํระแลว้  วิธีราคาทุน  การดอ้ยค่าสะสม  ราคาทุน - สุทธิ  เงินปันผลรับ 
 2555  2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554 

                        
Charoen Pokphand Foods Philippines Corporation 63.29  99.99  1,710  1,055  1,055  1,055  -  -  1,055  1,055  -  - 
Charoen Pokphand (India) Private Limited -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  351 
CPF Investment Limited  100.00  100.00  34,561  3,711  35,198  3,711  -  -  35,198  3,711  -  - 
CPF Tanzania Limited  99.99  -  25  -  25  -  -  -  25  -  -  - 
รวม         61,729  29,694  (598)  (410)  61,131  29,284  7,073  7,136 
          

86,019 
  
29,694 

  
(598) 

  
(410) 

  
85,421 

  
29,284 

  
7,967 

  
7,136 รวมท้ังส้ิน                

 
* เม่ือวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2555 บริษัทเหล่านีไ้ด้ควบรวมเป็นบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (CPF Investment Limited) ไดจ้าํนาํหุน้ของบริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึง (C.P. Pokphand Co., Ltd.) จาํนวน 7,837 ลา้นหุน้ เพื่อเป็นหลกัประกนัการกูย้มื
เงินจากสถาบนัการเงิน 
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ยอดเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2555  2554  2555  2554 
        

สกุลเงินที่ใชใ้นการดาํเนินงานของ        
   แต่ละบริษทัในกลุ่ม -  -  47,142  22,402 
เงินตราต่างประเทศ        
-  เหรียญสหรัฐ  -  -  35,231  3,719 
-  เปโซ -  -  1,055  1,055 
-  รูเบิล -  -  796  984 
-  ตุรกี ไลลา -  -  618 5 618 
-  เรนมินบิ -  -  579  506 
รวม -  -  85,421  29,284 
 

14 เงนิลงทุนในบริษัทร่วม 
 

รายการเคล่ือนไหวในบริษทัร่วมในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 มีดงัน้ี 
 

    (หน่วย: ล้านบาท) 
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 หมายเหตุ 2555  2554 
(ปรับปรุงใหม่) 

 2555  2554 
(ปรับปรุงใหม่) 

   
ณ วนัที่ 1 มกราคม ตามรายงาน         
   ในงวดก่อน  22,996  14,582  882  290 
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง         
   นโยบายการบญัชี 3 409  251  -  - 
ณ วนัที ่1 มกราคม ปรับปรุงใหม่  23,405  14,833  882  290 
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    (หน่วย: ล้านบาท) 
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  2555  2554 
(ปรับปรุงใหม่) 

 2555  2554 
(ปรับปรุงใหม่) 

         
บริษทัร่วมท่ีไดม้าจากการ         
   การรวมธุรกิจ  1,477  -  -  - 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุน         
   ในบริษทัร่วม  3,712  3,863  - - - 
โอนส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมท่ีมีอยู่         
   ก่อนการเปล่ียนสถานภาพเป็น         
   บริษทัยอ่ย  (2,724)  -  -  - 
รายไดเ้งินปันผลจากบริษทัร่วม  (2,166)  (1,374)  -  - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน  (129)  (45)  -  - 
ส่วนเกินทุนจากส่วนได ้         
   ในบริษทัร่วม  5  -  -  - 
ซ้ือ/ลงทุนเพ่ิม  8,929  6,279  -  652 
ขาย  (1,745)  (150)  (54)  (60) 
อ่ืนๆ  -  (1)  -  - 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม  30,764  23,405  828  882 
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รายละเอียดเงินลงทุนในบริษทัร่วมและเงินปันผลรับ 
 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 และเงินปันผลรับสําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัเดียวกนั มีดงัน้ี 
 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 
 สัดส่วน             
 ความเป็นเจา้ของ             
 (ทั้งทางตรง             
 และทางออ้ม)             
 (ร้อยละ)  ทุนชาํระแลว้  วิธีราคาทุน  วิธีส่วนไดเ้สีย  การดอ้ยค่าสะสม  ส่วนไดเ้สีย - สุทธิ  เงินปันผลรับ 
 2555  2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554 
    หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด                            

บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน)  31.48  31.03  8,983  4,493  20,542  12,893  26,274  17,368  -  -  26,274  17,368  1,734  1,335 
รวม         20,542  12,893  26,274  17,368  -  -  26,274  17,368  1,734  1,335 
                            

หลักทรัพย์ท่ีไม่ใช่หลักทรัพย์ในความ                            
   ต้องการของตลาด                            
บริษทั นว 84 จาํกดั 25.00  25.00  1,203  1,203  159  159  160  160  -  -  160  160  -  - 
บริษทั รอส บรีดเดอร์ส สยาม จาํกดั 49.99  49.99  70  70  35  35  89  86  -  -  89  86  26  22 
บริษทั อลิอนัซ์ ซี.พ.ี ประกนัภยั จาํกดั                            
   (มหาชน) -  24.46  -  300  -  74  -  88  -  -  -  88  -  4 
บริษทั อาร์เบอร์ เอเคอร์ส ประเทศไทย                             
   จาํกดั 49.99  49.99  4  4  2  2  208  188  -  -  208  188  38  13 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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รายละเอียดเงินลงทุนในบริษทัร่วมและเงินปันผลรับ (ต่อ) 
 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 
 สัดส่วน             
 ความเป็นเจา้ของ             
 (ทั้งทางตรง             
 และทางออ้ม)             
 (ร้อยละ)  ทุนชาํระแลว้  วิธีราคาทุน  วิธีส่วนไดเ้สีย  การดอ้ยค่าสะสม  ส่วนไดเ้สีย - สุทธิ  เงินปันผลรับ 
 2555  2554  2255  2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554 

                            

C.P. Aquaculture (India) Private Limited 31.70  31.70  192  192  176  176  576  538  -  -  576  538  -  - 

C.P. Cambodia Co., Ltd. 25.00  25.00  1,446  1,119  493  493  583  578  -  -  583  578  -  - 
C.P. Vietnam Corporation -  29.18  -  2,296  -  291  -  2,722  -  -  -  2,722  -  - 

Charoen Pokphand Holdings (Malaysia)                            
   Sdn. Bhd. 49.75  49.75  353  353  165  171  1,525  1,677  -  -  1,525  1,677  -  - 
Conti Chia Tai International Limited 38.06  -  767  -  1,052  -  1,034  -  -  -  1,034  -  -  - 
Zhan Jiang Deni Carburetor Co., Ltd. 21.32  -  581  -  424  -  315  -  -  -  315  -  -  - 
รวม         2,506  1,401  4,490  6,037  -  -  4,490  6,037  64  39 
                            

รวมท้ังส้ิน         23,048  14,294  30,764  23,405  -  -  30,764  23,405  1,798  1,374 

บริษทัไดแ้สดงเงินลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทัร่วมแห่งหน่ึง (บริษทั ซีพี  ออลล์ จาํกดั (มหาชน)) ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตามวิธีส่วนไ ดเ้สีย
ในงบการเงินรวม  มูลค่ายตุิธรรมของเงินลงทุนดงักล่าว ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 มีจาํนวนเงิน 129,391 ลา้นบาท (2554: 71,817 ล้านบาท)  



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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รายละเอียดเงินลงทุนในบริษทัร่วมและเงินปันผลรับ (ต่อ) 
 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สัดส่วน          
 ความเป็นเจา้ของ           
 (ร้อยละ)  ทุนชาํระแลว้  วิธีราคาทุน  การดอ้ยค่าสะสม  ราคาทุน - สุทธิ  เงินปันผลรับ 
 2555  2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554 
    

หลักทรัพย์ท่ีไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการ                        

   ของตลาด                        
บริษทั นว 84 จาํกดั 25.00  25.00  1,203  1,203  159  159  -          -  159         159  -          - 
บริษทั อลิอนัซ์ ซี.พ.ี ประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) -  18.00  -  300  -  54  -  -  -  54  -  3 
C.P. Aquaculture (India) Private Limited 31.70  31.70  192  192  176  176  -  -  176  176  -  - 
C.P. Cambodia Co., Ltd. 25.00  25.00  1,446  1,119  493  493  -              -  493         493  -              - 
รวม         828  882  -  -  828  882  -  3 

 
 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัร่วม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 มีดงัน้ี  
 

 

     (หน่วย: ล้านบาท) 
  

 
สินทรัพย์
รวม 

  
 

หนีสิ้น         
รวม 

  
 

รายได้          
รวม 

  
ก าไร 

(ขาดทุน) 
สุทธิ 

ปี 2555 
บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) 71,798  44,812  197,816  11,023 
บริษทั นว 84 จาํกดั 639  1  -  - 
บริษทั รอส บรีดเดอร์ส สยาม จาํกดั 200  22  257  58 
บริษทั อาร์เบอร์ เอเคอร์ส ประเทศไทย จาํกดั 466  49  522  116 
C.P. Aquaculture (India) Private Limited 2,191  374  4,378  230 
C.P. Cambodia Co., Ltd. 3,684  1,715  5,534  45 
Charoen Pokphand Holdings (Malaysia) Sdn. Bhd. 6,153  3,087  11,856  (313) 
Conti Chia Tai International Limited 1,677  644  4,722  208 
Zhan Jiang Deni Carburetor Co., Ltd. 589  274  829  73 
รวม 87,397  50,978  225,914  11,440 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 
 

 102 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     (หน่วย: ล้านบาท) 
  

 
สินทรัพย์
รวม 

  
 

หนีสิ้น         
รวม 

  
 

รายได้          
รวม 

  
ก าไร 

(ขาดทุน) 
สุทธิ 

ปี 2554 
บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) 55,341  33,642  161,890  8,013 
บริษทั นว 84 จาํกดั 639  1  -  (1) 
บริษทั รอส บรีดเดอร์ส สยาม จาํกดั 192  19  222  54 
บริษทั อลิอนัซ์ ซี.พ.ี ประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 14,580  14,220  1,274  (173) 
บริษทั อาร์เบอร์ เอเคอร์ส ประเทศไทย จาํกดั 449  73  442  106 
C.P. Aquaculture (India) Private Limited 2,134  438  686  355 
C.P. Cambodia Co., Ltd. 3  1  4  - 
C.P. Vietnam Corporation 24,257  14,926  44,323  3,396 
Charoen Pokphand Holdings (Malaysia) Sdn. Bhd. 5,628  2,258  10,454  537 
รวม 103,223  65,578  219,295  12,287 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นและภาระผกูพนัในส่วนที่เก่ียวกบัเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงนิรวม 
 2555  2554 
    
ส่วนแบ่งของกลุ่มบริษทัในภาระผกูพนัของกิจการท่ีไปลงทุน 4,246  5,086 
ส่วนแบ่งของกลุ่มบริษทัในหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นของกิจการท่ีไปลงทุน 669  47 
       

 
           ยอดเงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 

 

   (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2555  2554  2555  2554 

  
สกุลเงินที่ใชใ้นการดาํเนินงานของ        
   แต่ละบริษทัในกลุ่ม 26,731    17,890  159  213 
เงินตราต่างประเทศ        
-  ริงกิต 1,525  1,677  -  - 
-  ดอลลาร์ฮ่องกง 1,034  -  -  - 
-  เรียล 583  578  493  493 
-  รูปี 576  538  176  176 
-  เรนมินบิ 315  -  -  - 
-  ดอง -  2,722  -  - 

รวม 30,764  23,405  828  882 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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15 เงนิลงทุนในกจิการทีค่วบคุมร่วมกนั 
 

รายการเคล่ือนไหวในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 มีดงัน้ี 
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2555  2554  2555  2554 
        
ณ วนัที่ 1 มกราคม -  -  -  - 
กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัที่ไดม้าจาก        
   การรวมธุรกิจ 3,231  -  -  - 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนใน        
   กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 426  -  -  - 
รายไดเ้งินปันผลจากกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (278)  -  -  - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (97)  -  -  - 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 3,282  -  -  - 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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รายละเอียดเงินลงทุนในกจิการทีค่วบคุมร่วมกนั 
 

เงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 มีดงัน้ี 
 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 
 สัดส่วน           
 ความเป็นเจา้ของ             
 (ทั้งทางตรง             
 และทางออ้ม)             
 (ร้อยละ)  ทุนชาํระแลว้  วิธีราคาทุน  วิธีส่วนไดเ้สีย  การดอ้ยค่าสะสม  ส่วนไดเ้สีย - สุทธิ  เงินปันผล 
 2555  2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554 

    

หลักทรัพย์ท่ีไม่ใช่หลักทรัพย์                            
   ในความต้องการของตลาด                            
Beijing Chia Tai Feedmill                             
   Co., Ltd. 38.06  -  157  -  128  -  101  -  -  -  101  -  -  - 
Handan Chia Tai Feed                             
   Co., Ltd. 38.06  -  56  -  (8)  -  18  -  -  -  18  -  -  - 
Jilin Chia Tai Enterprise                             
   Co., Ltd. 38.06  -  261  -  211  -  211  -  -  -  211  -  -  - 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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รายละเอียดเงินลงทุนในกจิการทีค่วบคุมร่วมกนั (ต่อ) 
 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 
 สัดส่วน                         
 ความเป็นเจา้ของ                         
 (ทั้งทางตรง                       
 และทางออ้ม)                       
 (ร้อยละ)  ทุนชาํระแลว้  วิธีราคาทุน  วิธีส่วนไดเ้สีย  การดอ้ยค่าสะสม  ส่วนไดเ้สีย - สุทธิ  เงินปันผล 
 2555  2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554 

                            
Henan East Chia Tai                            
   Co., Ltd. 38.06  -  170  -  225  -  241  -  -  -  241  -  -  - 
Luoyang Northern Ek Chor                            
   Motorcycle Co., Ltd. 41.87  -  1,773  -  1,379  -  1,361  -  -  -  1,361  -  -  - 
ECI  Metro Investment                              
   Co., Ltd. 38.06  -  378  -  1,296  -  1,350  -  -  -  1,350  -  -  - 
รวม         3,231  -  3,282  -  -  -  3,282  -  -  - 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 มีดงัน้ี  

           (หน่วย: ล้านบาท) 
      

สินทรัพย์
หมุนเวียน 

  
สินทรัพย์ 

ไม่หมุนเวียน 

  
สินทรัพย์
รวม 

  
หน้ีสิน

หมุนเวียน 

  
หน้ีสิน 

ไม่หมุนเวียน 

  
 

หน้ีสินรวม 

  
 

รายได้รวม 

  
ค่าใช้จ่าย
รวม 

 ก าไร 
(ขาดทุน) 
สุทธิ 

ปี 2555               

Beijing Chia Tai Feedmill  Co., Ltd.  184  54  238  137  -  137  1,520  (1,442)  77 
Handan Chia Tai Feed Co., Ltd.     25  19  44  26  -  26  190  (163)  26 
Jilin Chia Tai Enterprise  Co., Ltd.      201  193  393  118  64  183  685  (679)  6 
Henan East Chia Tai  Co., Ltd.      345  112  457  216  -  216  1,276  (1,183)  94 
Luoyang Northern Ek Chor  Motorcycle Co., Ltd.  1,663  694  2,357  924  73  996  3,488  (3,362)  127 
ECI  Metro Investment  Co., Ltd.     3,259  564  3,823  2,472  1  2,473  6,902  (6,805)  97 
รวม  5,677  1,636  7,312  3,893  138  4,031  14,061  (13,634)  427 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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  หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นและภาระผกูพนัในส่วนที่เก่ียวกบัเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 

 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงนิรวม 
 2555  2554 
    
ส่วนแบ่งของกลุ่มบริษทัในภาระผกูพนัของกิจการท่ีไปลงทุน 12  - 
ส่วนแบ่งของกลุ่มบริษทัในหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นของกิจการท่ีไปลงทุน 804  - 
 
ยอดเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2555  2554  2555  2554 
  
เงินตราต่างประเทศ        
- เรนมินบิ 1,932  -  -  - 
- เหรียญสหรัฐ 1,350  -  -  - 
รวม 3,282  -  -  - 

 
16 เงนิลงทุนในบริษัททีเ่กีย่วข้องกนั 

 

รายการเคล่ือนไหวในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 มีดงัน้ี 
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2555  2554  2555  2554 
        

ณ วนัที่ 1 มกราคม 1,330  844  427  144 
ซ้ือ/ลงทุนเพ่ิม -  457  95  283 
ขาย (115)  -  (88)  - 
กลบัรายการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 309  -  244  - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (20)  29  -  - 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 1,504  1,330  678  427 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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 รายละเอียดเงินลงทุนในบริษทัทีเ่กีย่วข้องกนั 
 

เงินลงทุนในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 มีดงัน้ี 
 

     (หน่วย: ล้านบาท) 
 สัดส่วนความเป็นเจา้ของ     
 (ทั้งทางตรงและทางออ้ม)     
 (ร้อยละ)  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2555  2554  2555  2554  2555  2554 
    
หลกัทรัพย์ทีไ่ม่ใช่หลกัทรัพย์            
   ในความต้องการของตลาด            
เงินลงทุนทัว่ไปในตราสารทุน             
   - ราคาทุน            
บริษทั ซีพีพีซี จาํกดั (มหาชน)  6.58  6.58  110  110  55  55 
บริษทั ซี.พี. แลนด ์จาํกดั            
   (มหาชน) 6.49  6.49  276  289  95  - 
บริษทั อยธุยา อลิอนัซ์ ซี.พี.             
   ประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) -  3.47  -  115  -  88 
Chia Tai (Jilin) Co., Ltd. 10.00  10.00  5  5  -  - 
Kinghill Limited 16.75  16.75  1,113  1,133  528  528 
รวม     1,504  1,652  678  671 
หัก  ค่าเผือ่จากการดอ้ยค่า     -  (322)  -  (244) 
สุทธิ     1,504  1,330  678  427 
 

ยอดเงินลงทุนในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2555  2554  2555  2554 
  

สกุลเงินที่ใชใ้นการดาํเนินงานของ        
   แต่ละบริษทัในกลุ่ม 386  436  150  143 
เงินตราต่างประเทศ - เรนมินบ ิ 1,118  894  528  284 

รวม 1,504  1,330  678  427 
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17 อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 
 

รายการเคล่ือนไหวในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 มีดงัน้ี 
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2555  2554  2555  2554 
        

ราคาทุน        
ณ วนัที่ 1 มกราคม 823  893  204  88 
เพ่ิมขึ้น -  -  -  68 
ไดม้าจากการซ้ือธุรกิจ 680  -  -  - 
โอนจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 187  164  -  48 
โอนเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์ (4)  (147)  -  - 
ส่วนของบริษทัยอ่ยท่ีขายใหก้บับุคคลภายนอก -  (87) - -  - 
โอนเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย (31)  -  -  - 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (24)  -  -  - 
ค่าเส่ือมราคา (39)  -  -  - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (19)  - - -  - 
อ่ืนๆ (89)  -  -  - 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 1,484  823  204  204 

 
ราคาประเมินของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของกลุ่มบริษทัและบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 ซ่ึงประเมิน
ราคาโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ โดยพิจารณาตามเกณฑมู์ลค่ายตุิธรรมดว้ยวิธีเปรียบเทียบขอ้มูลตลาด มีจาํนวนเงินรวม                    
1,760 ลา้นบาท และ 615 ลา้นบาท ตามลาํดบั (2554: 1,063 ล้านบาท และ 214 ล้านบาท ตามล าดับ) 
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18 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์  
  (หน่วย: ล้านบาท) 
  งบการเงนิรวม 
    อาคารและ         
    ส่วนปรับปรุง      สินทรัพย ์   
    อาคารและ  เคร่ืองจกัร    ระหว่าง   
    ระบบ  และ    การก่อสร้าง   

 ท่ีดิน  สาธารณูปโภค  อุปกรณ์  อ่ืนๆ  และติดตั้ง  รวม 
        

ราคาทุน/ราคาประเมนิใหม่            
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2554 13,521  32,300  30,593  4,009  3,521  83,944 
เพ่ิมขึ้น 529  336  1,159  478  7,795  10,297 
โอน  1  2,658  2,438  211  (5,302)  6 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคา  (4)  -  -  -  -  (4) 
โอนจากอสังหาริมทรัพย ์            
   เพื่อการลงทุน 147  -  -  -  -  147 
โอนเป็นอสังหาริมทรัพย ์            
   เพื่อการลงทุน (164)  -  -  -  -  (164) 
จาํหน่าย (1)  (575)  (1,161)  (296)  (2)  (2,035) 
ผลต่างจากการแปลงค่า            
   งบการเงิน 15  (145)  (268)  (5)  (233)  (636) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554            
   และ 1 มกราคม 2555 14,044  34,574  32,761  4,397  5,779  91,555 
เพ่ิมขึ้น 430  1,294  1,984  1,635  14,607  19,950 
ไดม้าจากการซ้ือธุรกิจ 115  9,832  6,340  1,142  2,132  19,561 
โอน  256  3,914  4,588  281  (9,060)  (21) 
โอนจากอสังหาริมทรัพย ์            
   เพื่อการลงทุน 4  -  -  -  -  4 
เพ่ิมขึ้นท่ีรับรู้ไปยงักาํไร             
   ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 7,047  -  -  -  -  7,047 
เพ่ิมขึ้นจากการกลบัรายการ                          
   ขาดทุนจากการตีราคา             29  -  -  -  -  29 
โอนเป็นสิทธิการเช่า            
   จ่ายล่วงหนา้ (69)  -  -  -  -  (69) 
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  (หน่วย: ล้านบาท) 
  งบการเงนิรวม 
    อาคารและ         
    ส่วนปรับปรุง      สินทรัพย ์   
    อาคารและ  เคร่ืองจกัร    ระหว่าง   
    ระบบ  และ    การก่อสร้าง   

 ท่ีดิน  สาธารณูปโภค  อุปกรณ์  อ่ืนๆ  และติดตั้ง  รวม 
        

โอนเป็นอสังหาริมทรัพย ์            
   เพื่อการลงทุน -  (107)  (82)  (52)  -  (241) 
โอนเป็นสินทรัพย ์            
   ท่ีถือไวเ้พื่อขาย -  (370)  (532)  (110)  -  (1,012) 
จาํหน่าย (35)  (441)  (627)  (239)  -  (1,342) 
ผลต่างจากการแปลงค่า            
   งบการเงิน 3  (345)  (422)  (89)  (171)  (1,024) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 21,824  48,351  44,010  6,965  13,287  134,437 
            ค่าเส่ือมราคาสะสมและ            
   ผลขาดทุนจากการ            
   ด้อยค่าสะสม            
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2554 -  (15,722)  (18,138)  (2,942)  -  (36,802) 
ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี -  (1,615)  (2,585)  (458)  -  (4,658) 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า -  (50)  (3)  (1)  (2)  (56) 
โอน -  (5)  -  -  -  (5) 
จาํหน่าย -  488  1,070  274  -  1,832 
ผลต่างจากการแปลงค่า            
   งบการเงิน -  29  124  6  -  159 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554            
   และ 1 มกราคม 2555 -  (16,875)  (19,532)  (3,121)  (2)  (39,530) 
ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี -  (2,310)  (3,483)  (721)  -  (6,514) 
กลบัรายการขาดทุน            
   จากการดอ้ยค่า -  42  3  1  2  48 
โอน -  (1)  2  (1)  -  - 
โอนเป็นอสังหาริมทรัพย ์            
   เพื่อการลงทุน -  (14)  31  37  -  54 
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  (หน่วย: ล้านบาท) 
  งบการเงนิรวม 
    อาคารและ         
    ส่วนปรับปรุง      สินทรัพย ์   
    อาคารและ  เคร่ืองจกัร    ระหว่าง   
    ระบบ  และ    การก่อสร้าง   

 ท่ีดิน  สาธารณูปโภค  อุปกรณ์  อ่ืนๆ  และติดตั้ง  รวม 
        

โอนเป็นสินทรัพย ์            
   ท่ีถือไวเ้พื่อขาย -  255  483  105  -  843 
จาํหน่าย -  285  543  216  -  1,044 
ผลต่างจากการแปลงค่า            
   งบการเงิน -  125  249  56  -  430 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 -  (18,493)  (21,704)  (3,428)  -  (43,625) 
            
มูลค่าสุทธิทางบัญชี            
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของ            
   กลุ่มบริษทั 13,521  16,578  12,455  1,063  3,521  47,138 
ภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน -  -  -  4  -  4 
ณ วนัที ่1 มกราคม 2554 13,521  16,578  12,455  1,067  3,521  47,142 
            
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของ            
   กลุ่มบริษทั 14,044  17,699  13,229  1,266  5,777  52,015 
ภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน -  -  -  10  -  10 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554            
   และ 1 มกราคม 2555 
 
 
 
 

14,044  17,699  13,229  1,276  5,777  52,025 
            
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของ            
   กลุ่มบริษทั 21,824  29,858  22,306  3,521  13,287  90,796 
ภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน -  -  -  16  -  16 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 21,824  29,858  22,306  3,537  13,287  90,812 
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มูลค่าตน้ทุนของสินทรัพยข์องกลุ่มบริษัท ซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาเต็มจํานวนแล้ว แต่กลุ่มบริษัทยงัสามารถใช้ประโยชน์ใน
สินทรัพยเ์หล่านั้นได ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 มีจาํนวนเงินรวม 25,436 ลา้นบาท (2554: 20,276 ล้านบาท) 
 

การค า้ประกัน 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 ทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัมีมูลค่าตามบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 1,406 ลา้นบาท (2554: 36 ล้านบาท)      
ไดจ้ดทะเบียนเพื่อเป็นหลกัประกนัการกูย้มืเงินจากสถาบนัการเงิน (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 24) 
 

ตน้ทุนการกูย้มืท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าซ่ึงท่ีดินและก่อสร้างโรงงานใหม่ไดบ้นัทึกเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนสินทรัพย์มีจาํนวนเงิน 
280 ลา้นบาท (2554: 94 ล้านบาท)  
 
 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   อาคาร         
   ส่วนปรับปรุง      สินทรัพย ์   
   อาคารและ  เคร่ืองจกัร    ระหว่าง   
   ระบบ  และ    การก่อสร้าง   
 ท่ีดิน  สาธารณูปโภค  อุปกรณ์  อ่ืนๆ  และติดตั้ง  รวม 
  ราคาทุน/ราคาประเมนิใหม่            
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2554 3,986  14,390  12,955  1,269  572  33,172 
เพ่ิมขึ้น 155  39  522  150  2,460  3,326 
โอน  -  494  942  62  (1,502)  (4) 
จาํหน่าย -  (309)  (465)  (81)  (1)  (856) 
โอนเป็นอสังหาริมทรัพย ์            
   เพื่อการลงทุน (48)  -  -  -  -  (48) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554            
   และ 1 มกราคม 2555 4,093  14,614  13,954  1,400  1,529  35,590 
เพ่ิมขึ้น 202  45  439  108  3,530  4,324 
โอน  -  1,206  1,500  51  (2,756)  1 
เพ่ิมขึ้นท่ีรับรู้ไปยงักาํไร             
   ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 1,297  -  -  -  -  1,297 
เพ่ิมขึ้นจากการกลบัรายการ            
   ขาดทุนจากการตีราคา 7  -  -  -  -  7 
จาํหน่าย -  (196)  (324)  (26)  -  (546) 
โอนเป็นสินทรัพย ์            

ท่ีถือไวเ้พื่อขาย -  (9)  (59)  (31)  -  (99) 
            
            



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 
 

 115 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   อาคาร         
   ส่วนปรับปรุง      สินทรัพย ์   
   อาคารและ  เคร่ืองจกัร    ระหว่าง   
   ระบบ  และ    การก่อสร้าง   
 ท่ีดิน  สาธารณูปโภค  อุปกรณ์  อ่ืนๆ  และติดตั้ง  รวม 
  โอนกิจการภายใต ้            
   การควบคุมเดียวกนั (1,102)  (5,518)  (5,699)  (479)  (239)  (13,037) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 4,497  10,142  9,811  1,023  2,064  27,537 

 

  
ค่าเส่ือมราคาสะสมและ            
   ผลขาดทุนจากการ            
   ด้อยค่าสะสม            
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2554 -  (6,822)  (7,404)  (990)  -  (15,216) 
ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี -  (794)  (1,103)  (131)  -  (2,028) 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า -  (44)  (3)  (1)  (2)  (50) 
จาํหน่าย -  276  424  79  -  779 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554            
   และ 1 มกราคม 2555 -  (7,384)  (8,086)  (1,043)  (2)  (16,515) 
ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี -  (637)  (1,036)  (129)  -  (1,802) 
กลบัรายการขาดทุน             
   จากการดอ้ยค่า -               35  3  1  2  41  
จาํหน่าย -  177  299  27  -  503  
โอนเป็นสินทรัพย ์             

ท่ีถือไวเ้พื่อขาย -  9  59  31  -  99  
โอนกิจการภายใต ้             

การควบคุมเดียวกนั -  2,697  3,484  382  -  6,563  
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 -  (5,103)  (5,277)  (731)  -  (11,111) 
            

มูลค่าสุทธิทางบัญชี            
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 3,986  7,568  5,551  279  572  17,956 
ณ วนัที ่1 มกราคม 2554 3,986  7,568  5,551  279  572  17,956 
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 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   อาคาร         
   ส่วนปรับปรุง      สินทรัพย ์   
   อาคารและ  เคร่ืองจกัร    ระหว่าง   
   ระบบ  และ    การก่อสร้าง   
 ท่ีดิน  สาธารณูปโภค  อุปกรณ์  อ่ืนๆ  และติดตั้ง  รวม 
            
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 4,093  7,230  5,868  357  1,527  19,075 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554            
   และ 1 มกราคม 2555 4,093  7,230  5,868  357  1,527  19,075 
            

ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 4,497  5,039  4,534  292  2,064  16,426 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 4,497  5,039  4,534  292  2,064  16,426 

 
มูลค่าตน้ทุนของสินทรัพยข์องบริษทั ซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาเตม็จาํนวนแลว้ แต่บริษทัยงัสามารถใชป้ระโยชน์ในสินทรัพย์
เหล่านั้นได ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 มีจาํนวนเงินรวม 5,002 ลา้นบาท (2554: 7,056 ล้านบาท) 
 
การประเมินราคาท่ีดินของกลุ่มบริษัท 
 

ในไตรมาสท่ีส่ีของปี 2555 กลุ่มบริษทัไดจ้ดัใหมี้การประเมินราคาท่ีดินใหม่ สําหรับท่ีดินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานท่ีไดม้า
ก่อนปี 2555 โดยกลุ่มบริษทัไดว้่าจา้งผูป้ระเมินราคาอิสระเพื่อดาํเนินการประมาณมูลค่ายุติธรรมดว้ยวิธีเปรียบเทียบ
ขอ้มูลตลาด (Market Comparison Approach) ซ่ึงเป็นการเปรียบเทียบทรัพยสิ์นท่ีประเมินมูลค่ากบัทรัพยสิ์นท่ีมีลกัษณะ
ใกลเ้คียงกนัท่ีมีการซ้ือขายในตลาดล่าสุดซ่ึงเป็นการซ้ือขายท่ีสามารถต่อรองกนัไดอ้ยา่งอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความ
เก่ียวขอ้งกนั 
 
มูลค่าตามบญัชีท่ีควรรับรู้หากท่ีดินท่ีมีการตีราคาใหม่แสดงโดยวิธีราคาทุนในงบการเงินรวมเป็นจาํนวนเงิน 11,723 
ลา้นบาท และในงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจาํนวนเงิน 2,903 ลา้นบาท 
 
มูลค่าท่ีดินท่ีเพ่ิมขึ้นสุทธิมีจาํนวนเงินรวม 7,047 ลา้นบาท ในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 และ
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดินใหม่ของกลุ่มบริษทัรวมกับส่วนไดข้องบริษทัในส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดินของ
บริษทัยอ่ย ซ่ึงคาํนวณตามสัดส่วนท่ีบริษทัถือหุน้ในบริษทัย่อย มีจาํนวนเงินรวม 5,460 ลา้นบาท (สุทธิจากภาษีเงินได)้ โดย
รับรู้เป็นรายการ “ผลต่างจากการตีราคาสินทรัพย”์ ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั 
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มูลค่าท่ีดินท่ีเพ่ิมขึ้นสุทธิมีจาํนวนเงิน 1,297 ลา้นบาท ในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 
และส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดินใหม่ของบริษทั มีจาํนวนเงินรวม 1,038 ลา้นบาท (สุทธิจากภาษีเงินได)้ โดยรับรู้เป็น
รายการ “ผลต่างจากการตีราคาสินทรัพย”์ ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนเฉพาะกิจการสําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั 

 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดินที่ใชใ้นการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัดงักล่าวขา้งตน้จะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้ 

 
19 ค่าความนิยม 
 

     (หน่วย: ล้านบาท) 
   งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ  2555  2554  2555  2554 
ราคาทุน          
ณ วนัที่ 1 มกราคม   418  442  -  - 
ไดม้าจากการซ้ือธุรกิจ 5  55,986  -  -  - 
จาํหน่าย   (2)  -  -  - 
ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงิน   (1,610)  (24)  -  - 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม   54,792  418  -  - 
        

ขาดทุนจากการด้อยค่า          
ณ วนัที่ 1 มกราคม   -  -  -  - 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า   -  -  -  - 
จาํหน่าย   -  -  -  - 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม    -  -  -  - 
        

มูลค่าสุทธิทางบัญชี          
ณ วนัที ่1 มกราคม   418  442  -  - 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม    54,792  418  -  - 
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20 สินทรัพย์ไม่มีตวัตนอืน่ 
 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม 

 ค่าพฒันา  เคร่ืองหมาย     
 ระบบงาน  การคา้  อ่ืนๆ  รวม 

ราคาทุน        
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2554 185  -  589  774 
เพ่ิมขึ้น 7  -  117  124 
โอน  (15)  -  (38)  (53) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน -  -  4  4 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554        
  และ 1 มกราคม 2555 177  -  672  849 
เพ่ิมขึ้น 20  -  119  139 
ไดม้าจากการซ้ือธุรกิจ -  4,417  70  4,487 
โอน  -  -  22  22 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน -  (106)  (4)  (110) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 197  4,311  879  5,387 

    
ค่าตัดจ าหน่ายสะสม        
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2554 (97)  -  (246)  (343) 
ค่าตดัจาํหน่ายสําหรับปี (16)  -  (65)  (81) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554        
   และ 1 มกราคม 2555 (113)  -  (311)  (424) 
ค่าตดัจาํหน่ายสําหรับปี (17)  (558)  (87)  (662) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 (130)  (558)  (398)  (1,086) 

        
มูลค่าสุทธิทางบัญชี        
ณ วนัที ่1 มกราคม 2554 88  -  343  431 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554         
   และ 1 มกราคม 2555 64  -  361  425 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 67  3,753  481  4,301 
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มูลค่าตน้ทุนของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนของกลุ่มบริษทั ซ่ึงตดัจําหน่ายเต็มจาํนวนแล้ว แต่กลุ่มบริษัทยงัสามารถใช้
ประโยชน์ในสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเหล่านั้นได ้ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 มีจาํนวนเงินรวม 69 ลา้นบาท (2554: 37
ล้านบาท) 

 

  (หน่วย: ล้านบาท) 
  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   ค่าพฒันา     
 หมายเหตุ  ระบบงาน  อ่ืนๆ  รวม 
ราคาทุน        
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2554   7  64  71 
เพ่ิมขึ้น   -  14  14 
โอน   -  4  4 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 1 มกราคม 2555   7  82  89 
เพ่ิมขึ้น   -  16  16 
โอน   -  (1)  (1) 
โอนกิจการภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 6  -  (13)  (13) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555   7  84  91 
        

ค่าตัดจ าหน่ายสะสม        
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2554   (2)  (24)  (26) 
ค่าตดัจาํหน่ายสําหรับปี   (1)  (7)  (8) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 1 มกราคม 2555   (3)  (31)  (34) 
ค่าตดัจาํหน่ายสําหรับปี   (1)  (7)  (8) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555   (4)  (38)  (42) 

   
 

   
 

มูลค่าสุทธิทางบัญชี        
ณ วนัที ่1 มกราคม 2554   5  40  45 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 1 มกราคม 2555   4  51  55 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555   3  46  49 
 

มูลค่าตน้ทุนของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนของบริษทั ซ่ึงตดัจาํหน่ายเตม็จาํนวนแลว้ แต่บริษทัยงัสามารถใชป้ระโยชน์ใน
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเหล่านั้นได ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 มีจาํนวนเงินรวม 5 ลา้นบาท (2554: 5 ล้านบาท) 
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21 เงนิฝากสถาบันการเงนิทีม่ข้ีอจ ากดัในการเบิกใช้ 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัยอ่ยบางแห่งมีเงินฝากสถาบนัการเงินที่มีขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้เป็นจาํนวนเงินรวม 
220 ลา้นบาท เพื่อการปฏิบตัิตามเง่ือนไขในการใชว้งเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงินต่างประเทศบางแห่ง (2554:  102 
ล้านบาท) 

 
22 ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 มีดงัน้ี    
   
 (หน่วย: ล้านบาท) 
  

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2555  2554  2555  2554 

  
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 787  1,406  -  130 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (5,072)  (1,695)  (83)  - 
สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชีสุทธิ  (4,285)  (289)  (83)  130 
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 รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดขึ้นในระหว่างปี 2555 และ 2554 มีดงัน้ี 
 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม 
   ผลกระทบ           
 ณ วนัที่  จากการ  ณ วนัที่           
 1 มกราคม  เปล่ียนแปลง  1 มกราคม  บนัทึกเป็นรายจ่าย/รายไดใ้น (หมายเหตุ 36)     
 2555  นโยบาย 

 
 2555        ไดม้าจาก  ณ วนัที่ 

 (ตามทีร่ายงาน  การบญัชี 
 

 (ปรับปรุง  กาํไรหรือ  กาํไรขาดทุน  ส่วนของ  การรวม  31 ธันวาคม 
 ในงวดก่อน)  (หมายเหตุ 3)  ใหม่)  ขาดทุน  เบด็เสร็จอ่ืน  ผูถื้อหุน้  ธุรกิจ  2555 
                สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี             

สินทรัพยชี์วภาพ -  (44)  (44)  (36)  -  -  (328)  (408) 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย (72)  -  (72)  (17)  (192)  -  -  (281) 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม (11)  -  (11)  1  -  -  -  (10) 
เงินลงทุน  25  -   25  56  -  -  -  81 
ผลขาดทุนทางภาษี 340  -  340  622  -  -  71  1,033 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -  -  -  166  -  -  (1,083)  (917) 
ท่ีดิน (318)  -  (318)  -  (1,310)  -  -  (1,628) 
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 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม 
   ผลกระทบ           
 ณ วนัที่  จากการ  ณ วนัที่           
 1 มกราคม  เปล่ียนแปลง  1 มกราคม  บนัทึกเป็นรายจ่าย/รายไดใ้น (หมายเหตุ 36)     
 2555  นโยบาย 

 
 2555        ไดม้าจาก  ณ วนัที่ 

 (ตามทีร่ายงาน  การบญัชี 
 

 (ปรับปรุง  กาํไรหรือ  กาํไรขาดทุน  ส่วนของ  การรวม  31 ธันวาคม 
 ในงวดก่อน)  (หมายเหตุ 3)  ใหม่)  ขาดทุน  เบด็เสร็จอ่ืน  ผูถื้อหุน้  ธุรกิจ  2555 
                สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)             

ส่วนปรับปรุงมูลค่ายตุิธรรมของสินทรัพย ์                
   ท่ีไดจ้ากการรวมธุรกิจ (911)  -  (911)  238  -  -  (1,801)  (2,474) 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 866  -  866  (195)  (26)  -  2  647 
อ่ืนๆ (208)  (1)  (209)  (1)  -  -  (118)  (328) 
สุทธิ (289)  (45)  (334)  834  (1,528)  -  (3,257)  (4,285) 

                
                

 

 

 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 
 

 123 

 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม 
   ผลกระทบ           
 ณ วนัที่  จากการ  ณ วนัที่           
 1 มกราคม  เปล่ียนแปลง  1 มกราคม  บนัทึกเป็นรายจ่าย/รายไดใ้น (หมายเหตุ 36)  
 2554  นโยบาย 

 
 2554        ไดม้าจาก  ณ วนัที่ 

 (ตามทีร่ายงาน  การบญัชี 
 

 (ปรับปรุง  กาํไรหรือ  กาํไรขาดทุน  ส่วนของ  การรวม  31 ธันวาคม 
 ในงวดก่อน)  (หมายเหตุ 3)  ใหม่)  ขาดทุน  เบด็เสร็จอ่ืน  ผูถื้อหุน้  ธุรกิจ  2554 
                สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี             

สินทรัพยชี์วภาพ -  (32)  (32)  (12)  -  -  -  (44) 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย (150)  -  (150)  -  78  -  -  (72) 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม (416)  -  (416)  401  4  -  -  (11) 
เงินลงทุน 211  -  211  (186)  -  -  -  25 
ผลขาดทุนทางภาษี             117  -  117  223  -  -  -  340 
ท่ีดิน (573)  -  (573)  -  255  -  -  (318) 
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 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม 
   ผลกระทบ           
 ณ วนัที่  จากการ  ณ วนัที่           
 1 มกราคม  เปล่ียนแปลง  1 มกราคม  บนัทึกเป็นรายจ่าย/รายไดใ้น (หมายเหตุ 36)  
 2554  นโยบาย 

 
 2554        ไดม้าจาก  ณ วนัที่ 

 (ตามทีร่ายงาน  การบญัชี 
 

 (ปรับปรุง  กาํไรหรือ  กาํไรขาดทุน  ส่วนของ  การรวม  31 ธันวาคม 
 ในงวดก่อน)  (หมายเหตุ 3)  ใหม่)  ขาดทุน  เบด็เสร็จอ่ืน  ผูถื้อหุน้  ธุรกิจ  2554 
                สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)             

ส่วนปรับปรุงมูลค่ายตุิธรรมของสินทรัพย ์                
   ท่ีไดจ้ากการรวมธุรกิจ (1,212)  -  (1,212)  301  -  -  -  (911) 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 1,159  -  1,159  (293)  -  -  -  866 
อ่ืนๆ (94)  -  (94)  (187)  125  (8)  -  (164) 
สุทธิ (958)  (32)  (990)  247  462  (8)  -  (289) 
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 (หน่วย: ล้านบาท) 
  งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
       ผลกระทบ           
     ณ วนัที่  จากการ  ณ วนัที่  บนัทึกเป็นรายจ่าย/รายได  ้     
     1 มกราคม  เปล่ียนแปลง  1 มกราคม  ใน (หมายเหตุ 36)     
     2555  นโยบาย 

 
 2555      ลดลง  ณ วนัที่ 

     (ตามทีร่ายงาน  การบญัชี 
 

 (ปรับปรุง  กาํไรหรือ  กาํไรขาดทุน  จากการโอน  31 ธันวาคม 
     ในงวดก่อน)  (หมายเหตุ 3)  ใหม่)  ขาดทุน  เบด็เสร็จอ่ืน  ธุรกิจบางส่วน  2555 
                  สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี                  

เงินลงทุน     50  -  50  (49)  -  -  1 
ท่ีดิน                (169)  -         (169)  -  (259)  109  (319) 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน     273  -  273  22  -  (52)  243 
อ่ืนๆ     (20)  (4)  (24)  16  -  -  (8) 
สุทธิ     134  (4)  130  (11)  (259)  57  (83) 
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 (หน่วย: ล้านบาท) 
  งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
       ผลกระทบ           
     ณ วนัที่  จากการ  ณ วนัที่  บนัทึกเป็นรายจ่าย/รายได  ้     
     1 มกราคม  เปล่ียนแปลง  1 มกราคม  ใน (หมายเหตุ 36)     
     2554  นโยบาย 

 
 2554       ลดลง  ณ วนัที่ 

     (ตามทีร่ายงาน  การบญัชี 
 

 ปรับปรุง  กาํไรหรือ  กาํไรขาดทุน  จากการโอน  31 ธันวาคม 
     ในงวดก่อน)  (หมายเหตุ 3)  ใหม่  ขาดทุน  เบด็เสร็จอ่ืน  ธุรกิจบางส่วน  2554 
                  สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี                  

เงินลงทุน     129  -  129  (79)  -  -  50 
ท่ีดิน     (254)  -  (254)  -  85  -  (169) 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน     367  -  367  (94)  -  -  273 
อ่ืนๆ     37  (4)  33  (57)  -  -  (24) 
สุทธิ     279  (4)  275  (230)  85  -  130 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 กลุ่มบริษทัมีผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดจากขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ ซ่ึงไม่ไดน้าํไปรวม
ในการคาํนวณสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพื่อรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน เป็นจาํนวนเงิน 8,515 ลา้นบาท 
(2554: 6,437 ล้านบาท) (เน่ืองจากความไม่แน่นอนท่ีจะใชป้ระโยชน์ทางภาษีจากรายการดงักล่าวในอนาคต) 

 

23 สิทธิการเช่าจ่ายล่วงหน้า 
 

รายการเคล่ือนไหวในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 มีดงัน้ี 
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2555  2554  2555  2554 
        
ณ วนัที่ 1 มกราคม 52  50  -  - 
เพ่ิมขึ้น 234  -  -  - 
ไดม้าจากการซ้ือธุรกิจ 4,396  -  -  - 
โอนจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 69  -  -  - 
ค่าสิทธิการเช่าตดัจ่าย (159)  (3)  -  - 
ลดลง (241)  -  -  - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (114)  5  -  - 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 4,237  52  -  - 

 

24 หนีสิ้นทีม่ภีาระดอกเบีย้ 
 

     (หน่วย: ล้านบาท) 

   งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ  2555  2554  2555  2554 

ส่วนทีห่มุนเวยีน          
เงินเบิกเกินบญัชี   8  348  4  4 
ตัว๋แลกเงิน   4,951  -  4,951  - 
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน   6,630  -  1,600  - 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน   25,371  13,614  -  - 
เงินกูย้มืเพื่อการส่งออก   6,463  4,530  2,541  713 
หน้ีสินจากการทาํทรัสตรี์ซีท   9,188  4,404  410  - 
รวม   52,611  22,896  9,506  717 
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     (หน่วย: ล้านบาท) 

   งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ  2555  2554  2555  2554 

          เงนิกู้ยมืระยะส้ันจาก          
  บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั 7  220  -  400  50 

          หนีสิ้นระยะยาวทีถ่ึงก าหนดช าระ          
  ภายในหนึ่งปี          
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน   4,061  3,184  1,200  1,900 
หุน้กู ้   5,200  2,500  5,200  2,500 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน   5  3  -  - 
รวม   9,266  5,687  6,400  4,400 

          เงนิกู้ยมืระยะยาวจาก          
  บริษัททีเ่กีย่วข้องกนัทีถ่ึงก าหนด          
  ช าระภายในหนึ่งปี 7  40  -  -  - 
รวมส่วนทีห่มุนเวยีน   62,137  28,583  16,306  5,167 

          
ส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน          
หนีสิ้นระยะยาว          
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน   30,680  3,458  3,760  1,900 
หุน้กู ้   53,356  37,400  53,356  37,400 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน   9  8  -  - 
รวม   84,045  40,866  57,116  39,300 

          

เงนิกู้ยมืระยะยาวจาก          
  บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั 7  21  -  -  - 

รวมส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน   84,066  40,866  57,116  39,300 

รวมทั้งส้ิน   146,203  69,449  73,422  44,467 
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ยอดหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 
 
   (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2555  2554  2555  2554 

        
สกุลเงินที่ใชใ้นการดาํเนินงานของ        
    แต่ละบริษทัในกลุ่ม   114,221  67,007  70,362  44,280 
เงินตราต่างประเทศ        
-  เหรียญสหรัฐ 31,881  2,033  3,060  187 
-  ยโูร 101  409  -  - 
รวม 146,203  69,449  73,422  44,467 

 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียซ่ึงไม่รวมหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินแยกแสดงตามระยะเวลาถึงกาํหนดการจ่ายชาํระ             
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 ไดด้งัน้ี 

 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2555  2554  2555  2554 
        
ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  62,132  28,580  16,306  5,167 
ถึงกาํหนดชาํระหลงัจากหน่ึงปี แต่ไม่เกินหา้ปี 39,898  19,834  26,020  18,300 
ถึงกาํหนดชาํระหลงัจากหา้ปี 44,063  21,024  31,000  21,000 
รวม 146,093  69,438  73,326  44,467 

 
กลุ่มบริษัทมีหน้ีสินที่มีภาระดอกเบ้ียส่วนที่มีหลักประกัน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 เป็นจาํนวนเงินรวม 
25,828 ล ้านบาท (2554: 96 ล้านบาท)  มูลค่าของสินทรัพยต์่างๆที่ใช้เ ป็นหลักประกันหน้ีสินดังกล่าวมี
จาํนวนเงินรวม 31,014 ล้านบาท (2554: 36 ล้านบาท) 
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เงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 กลุ่มบริษทัมีสัญญาเงินกูท่ี้สําคญักบัสถาบนัการเงินดงัน้ี 
 

สัญญาที ่1 
 

เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2555 บริษทัย่อยในต่างประเทศแห่งหน่ึง (CPF Investment Limited (“CPFI”)) ไดท้าํสัญญาเงินกูย้ืม
ระยะยาวประเภทมีหลกัประกนัฉบบัหน่ึงกบัสถาบนัการเงินในประเทศและต่างประเทศบางแห่ง โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

สัญญา  วงเงินสินเช่ือ  อตัราดอกเบ้ีย   
เงินกูย้มื  ท่ีไดรั้บอนุมตัิ  ร้อยละต่อปี  กาํหนดการจ่ายชาํระคืน 

       
วงเงินท่ี 1  277.50 ลา้นเหรียญสหรัฐ  อตัราดอกเบ้ียลอยตวั LIBOR   ทุก 6 เดือนเป็นระยะเวลา 5 ปี 
   (เทียบเท่าประมาณ  3 เดือน บวกร้อยละ 3.50    
   8,487 ลา้นบาท)  ต่อปี    
วงเงินท่ี 2  462.50 ลา้นเหรียญสหรัฐ  อตัราดอกเบ้ียลอยตวั LIBOR   ทุก 6 เดือนเป็นระยะเวลา 7 ปี 
   (เทียบเท่าประมาณ  3 เดือน บวกร้อยละ 3.50    
   14,144 ลา้นบาท)  ต่อปี สําหรับปีท่ี 1 ถึง 5    
    และ LIBOR 3 เดือน    
    บวกร้อยละ 4.00 ต่อปี   
    สําหรับปีท่ี 6 และ 7   
 
CPFI ไดเ้บิกเงินกูย้มืระยะยาวดงักล่าวขา้งตน้ทั้งจาํนวนเป็นจาํนวนเงินรวม 740 ลา้นเหรียญสหรัฐ (เทียบเท่าประมาณ 
22,631 ลา้นบาท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555) เพ่ือนําไปชาํระค่าซ้ือหุ้นของบริษัท C.P. Pokphand Company Limited 
(“CPP”) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีมีหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฮ่์องกง (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5) 
 

ทั้งน้ี CPFI ตอ้งจํานําหุ้น CPP เพื่อเป็นหลักประกนัในการกูย้ืมเงินดังกล่าว และตอ้งปฏิบตัิตามเง่ือนไขต่างๆ           
ท่ีกาํหนดไว ้เช่น CPFI ตอ้งรักษาสัดส่วนอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนไม่ใหเ้กิน 1.5:1 เป็นตน้ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 CPFI ไดจ้าํนําหุ้น CPP จาํนวน 6,957 ลา้นหุ้น ซ่ึงมีมูลค่ายุติธรรมเป็นจาํนวนเงินรวม 
26,059 ลา้นบาท   
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สัญญาที ่2 
 

เม่ือวนัที่ 2 กรกฎาคม 2555 CPFI ไดท้าํสัญญาเงินกูย้มืระยะยาวประเภทมีหลกัประกนัฉบบัหน่ึงกบัสถาบนัการเงิน
ต่างประเทศท่ีมีสาขาในประเทศแห่งหน่ึง โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

วงเงินสินเช่ือ  อตัราดอกเบ้ีย   
ท่ีไดรั้บอนุมตัิ  ร้อยละต่อปี  กาํหนดการจ่ายชาํระคืน 

     
100.00 ลา้นเหรียญสหรัฐ     อตัราดอกเบ้ียลอยตวั BBA   งวดท่ี 1: ร้อยละ 10 (36 เดือนหลงัจากวนัที่ 
    (เทียบเท่าประมาณ      LIBOR 3 เดือน บวก      เบิกเงินกูย้มื) 

 3,058 ลา้นบาท)  ร้อยละ 3.25 ต่อปี  งวดท่ี 2: ร้อยละ 10 (42 เดือนหลงัจากวนัที่ 
        เบิกเงินกูย้มื) 
     งวดท่ี 3: ร้อยละ 10 (48 เดือนหลงัจากวนัที่ 
        เบิกเงินกูย้มื) 

    งวดท่ี 4: ร้อยละ 10 (54 เดือนหลงัจากวนัที่ 
        เบิกเงินกูย้มื) 

    งวดท่ี 5: ร้อยละ 60 (60 เดือนหลงัจากวนัที่ 
        เบิกเงินกูย้มื) 

 
CPFI ได้เบิกเงินกู ้ยืมระยะยาวดังกล่าวขา้งตน้ทั้งจาํนวนเป็นจํานวนเงินรวม 100 ล้านเหรียญสหรัฐ (เทียบเท่า
ประมาณ 3,058 ลา้นบาท ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555) เพ่ือนาํไปใชใ้นการลงทุน และการดาํเนินงานทัว่ไปของบริษทั 
 

ทั้งน้ี CPFI ตอ้งจํานําหุ้น CPP เพื่อเป็นหลักประกนัในการกูย้ืมเงินดังกล่าว และตอ้งปฏิบตัิตามเง่ือนไขต่างๆ           
ท่ีกาํหนดไว ้เช่น CPFI ตอ้งรักษาสัดส่วนอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนไม่ใหเ้กิน 2:1 เป็นตน้ 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 CPFI ไดจ้าํนาํหุน้ CPP จาํนวน 880 ลา้นหุน้ ซ่ึงมีมูลค่ายตุิธรรมเป็นจาํนวนเงินรวม 3,296 
ลา้นบาท   
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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หุ้นกู้ 

 
   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2555  2554  2555  2554 
  
หุน้กูค้ร้ังท่ี 1/2550 -  2,500  -  2,500 
หุน้กูค้ร้ังท่ี 1/2551 3,000  3,000  3,000  3,000 
หุน้กูค้ร้ังท่ี 1/2552 8,400  8,400  8,400  8,400 
หุน้กูค้ร้ังท่ี 2/2552 1,000  1,000  1,000  1,000 
หุน้กูค้ร้ังท่ี 1/2553 1,000  1,000  1,000  1,000 
หุน้กูค้ร้ังท่ี 2/2553 8,000  8,000  8,000  8,000 
หุน้กูค้ร้ังท่ี 1/2554 10,000  10,000  10,000  10,000 
หุน้กูค้ร้ังท่ี 2/2554 6,000  6,000  6,000  6,000 
หุน้กูค้ร้ังท่ี 1/2555* 6,156  -  6,156  - 
หุน้กูค้ร้ังท่ี 2/2555 15,000  -  15,000  - 
รวม 58,556  39,900  58,556  39,900 
หัก ส่วนที่ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (5,200)  (2,500)  (5,200)  (2,500) 
สุทธิ 53,356  37,400  53,356  37,400 

 
*ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 40 
 
หุ้นกู้คร้ังที ่1/2550 
 

เมื่อวนัที่ 19 ตุลาคม 2550 บริษทัไดอ้อกหุ้นกูป้ระเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั และระบุชื่อผูถ้ือเป็น       
จาํนวนเงินรวม 6,000 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็น 
 

• ชุดท่ี 1  จาํนวน  3,500 ลา้นบาท  มีอายุ  3 ปี  ชําระคืนเงินตน้คร้ังเดียวทั้งจํานวนในวนัท่ี  19 ตุลาคม 2553     
โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีเท่ากบัร้อยละ 4.25 ต่อปี 

 

• ชุดท่ี 2 จํานวน  2,500  ลา้นบาท  มีอายุ  5 ปี  ชําระคืนเงินตน้คร้ังเดียวทั้งจํานวนในวนัท่ี  19 ตุลาคม 2555     
โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีเท่ากบัร้อยละ 4.90 ต่อปี 
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หุน้กูชุ้ดท่ี 2 ไดรั้บการทบทวนอนัดบัเครดิตไวท่ี้ระดบั “AA-” โดยบริษทั ทริสเรทต้ิง จาํกดั คร้ังล่าสุดเม่ือวนัท่ี 18 
กรกฎาคม 2555 ทั้งน้ีบริษทัไดน้ําหุ้นกูด้งักล่าวไปขึ้นทะเบียนกบัสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยและจดทะเบียนกบั
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  และไดรั้บการขึ้นทะเบียนและจดทะเบียนแลว้เม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 2550  และ
วนัที่ 14 พฤศจิกายน 2550 ตามลาํดบั 
 

หุ้นกู้คร้ังที ่1/2551 
 

เม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2551 บริษัทได้ออกหุ้นกู ้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และระบุช่ือผูถื้อเป็น     
จาํนวนเงินรวม  6,000 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็น 
 

• ชุดท่ี 1  จํานวน  3,000 ลา้นบาท  มีอายุ  3 ปี  ชาํระคืนเงินตน้คร้ังเดียวทั้งจาํนวนในวนัท่ี  15 สิงหาคม 2554     
โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีเท่ากบัร้อยละ 5.15 ต่อปี 

 

• ชุดท่ี 2 จาํนวน  3,000  ลา้นบาท  มีอายุ  5 ปี  ชําระคืนเงินตน้คร้ังเดียวทั้งจํานวนในวนัท่ี 15 สิงหาคม 2556     
โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีเท่ากบัร้อยละ 5.70 ต่อปี 

 

หุน้กูชุ้ดท่ี 2 ไดรั้บการทบทวนอนัดบัเครดิตไวท่ี้ระดบั “AA-” โดยบริษทั ทริสเรทต้ิง จาํกดั คร้ังล่าสุดเม่ือวนัท่ี 18 
กรกฎาคม 2555 ทั้งน้ีบริษทัไดน้ําหุ้นกู ้ดงักล่าวไปขึ้นทะเบียนกบัสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยแล้วเม่ือวนัท่ี 15 
สิงหาคม 2551  

 
หุ้นกู้คร้ังที ่1/2552 
 

เม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2552 บริษัทไดอ้อกหุ้นกู ้ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั และระบุช่ือผูถื้อเป็น
จาํนวนเงินรวม 8,400 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็น 
 

• ชุดท่ี 1 จาํนวน 2,200 ลา้นบาท มีอายุ 4 ปี ชาํระคืนเงินตน้คร้ังเดียวทั้งจาํนวนในวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2556         
โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.90 ต่อปี   

 

• ชุดท่ี 2 จาํนวน 3,200 ล้านบาท มีอายุ 5 ปี ชาํระคืนเงินตน้คร้ังเดียวทั้งจาํนวนในวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2557         
โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.30 ต่อปี   

 

• ชุดท่ี 3 จาํนวน 3,000 ลา้นบาท มีอายุ 6 ปี ชาํระคืนเงินตน้คร้ังเดียวทั้งจาํนวนในวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2558         
โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.80 ต่อปี   
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หุ้นกูด้งักล่าวไดรั้บการทบทวนอนัดบัเครดิตไวท่ี้ระดบั “AA-” โดยบริษทั ทริสเรทต้ิง จํากดั คร้ังล่าสุดเม่ือวนัท่ี 18 
กรกฎาคม 2555 ทั้งน้ีบริษัทไดน้ําหุ้นกูด้งักล่าวไปขึ้นทะเบียนกบัสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยแล้วเม่ือวนัท่ี 25 
พฤศจิกายน 2552 
 

หุ้นกู้คร้ังที ่2/2552 
 

เม่ือวนัท่ี 22 ธันวาคม 2552 บริษัทได้ออกหุ้นกู ้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และระบุช่ือผูถื้อเป็น     
จาํนวนเงินรวม  1,000  ลา้นบาท มีอายุ 5 ปี 5 เดือน 8 วนั ชาํระคืนเงินตน้คร้ังเดียวทั้งจาํนวนในวนัท่ี 30 พฤษภาคม
2558 โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.40 ต่อปี   
 

บริษทัไดน้าํหุน้กูด้งักล่าวไปขึ้นทะเบียนกบัสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยแลว้เม่ือวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2552 
 

หุ้นกู้คร้ังที ่1/2553 
 

เม่ือวนัท่ี  11 กุมภาพนัธ์ 2553 บริษทัไดอ้อกหุ้นกูป้ระเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลักประกนั และระบุช่ือผูถื้อเป็น             
จาํนวนเงินรวม 1,000 ลา้นบาท มีอายุ 5 ปี 3 เดือน 19 วนั ชาํระคืนเงินตน้คร้ังเดียวทั้งจาํนวนในวนัท่ี 30 พฤษภาคม
2558 โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.20 ต่อปี   
 

บริษทัไดน้าํหุน้กูด้งักล่าวไปขึ้นทะเบียนกบัสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยแลว้เม่ือวนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ 2553 
 

หุ้นกู้คร้ังที ่2/2553 
 

เม่ือวนัท่ี  3 พฤศจิกายน 2553 บริษัทได้ออกหุ้นกู ้ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั และระบุช่ือผูถื้อเป็น 
จาํนวนเงินรวม 8,000 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็น  
 

• ชุดท่ี 1 จาํนวน 3,000 ลา้นบาท มีอาย ุ4 ปี ชาํระคืนเงินตน้คร้ังเดียวทั้งจาํนวนในวนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2557 โดยมี
อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.00 ต่อปี ในปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 3 และร้อยละ 4.00 ต่อปี ในปีท่ี 4  

 

• ชุดท่ี 2 จาํนวน 5,000 ลา้นบาท มีอาย ุ7 ปี ชาํระคืนเงินตน้คร้ังเดียวทั้งจาํนวนในวนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2560 โดยมี
อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.00 ต่อปี ในปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 3 ร้อยละ 4.00 ต่อปี ในปีท่ี 4 ถึงปีท่ี 5 และร้อยละ 5.00 ต่อปี 
ในปีท่ี 6 ถึงปีท่ี 7  
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หุน้กูด้งักล่าวไดรั้บการทบทวนอนัดบัเครดิตไวท่ี้ระดบั “AA-” โดยบริษทั ทริสเรทต้ิง จาํกดั คร้ังล่าสุดเม่ือวนัท่ี 18 
กรกฎาคม 2555 ทั้งน้ีบริษทัได้นําหุ้นกู ้ดงักล่าวไปขึ้นทะเบียนกบัสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยแลว้เม่ือวนัท่ี 3 
พฤศจิกายน 2553 
 

หุ้นกู้คร้ังที ่1/2554 
 

เม่ือวนัท่ี 19 สิงหาคม 2554 บริษัทได้ออกหุ้นกู ้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และระบุช่ือผูถื้อเป็น     
จาํนวนเงินรวม 10,000 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็น  
 

• ชุดท่ี 1 จาํนวนไม่เกิน  3,000 ลา้นบาท มีอาย ุ7 ปี  โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.65 ต่อปี  
 

• ชุดท่ี 2 จาํนวนไม่เกิน  3,000 ลา้นบาท มีอาย ุ10 ปี  โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.87 ต่อปี  
 

• ชุดท่ี 3 จาํนวน  4,000 ลา้นบาท มีอาย ุ30 ปี โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 5.42 ต่อปี  ทั้งน้ี ผูถื้อหุน้กูมี้สิทธิ
ขอไถ่ถอนหุน้กูไ้ดก่้อนกาํหนดไถ่ถอนหุน้ ณ ส้ินปีท่ี 15   

 

หุ้นกูด้ ังกล่าวได้รับการจัดอันดบัเครดิตไวท่ี้ระดบั “AA-” โดยบริษัท ทริสเรทต้ิง จํากัด คร้ังล่าสุดเม่ือวนัท่ี 18 
กรกฎาคม 2555 ทั้งน้ีบริษัทไดน้ําหุ้นกูด้งักล่าวไปขึ้นทะเบียนกบัสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยแล้วเม่ือวนัท่ี 19 
สิงหาคม 2554 

 

  หุ้นกู้คร้ังที ่2/2554 
 

เม่ือวนัท่ี 21 ธันวาคม 2554 บริษัทไดอ้อกหุ้นกูป้ระเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และระบุช่ือผูถื้อเป็น     
จาํนวนเงินรวม 6,000 ลา้นบาท มีอาย ุ30 ปี โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 5.42 ต่อปี ทั้งน้ีผูถื้อหุ้นกู ้มี สิทธิขอไถ่ถอน
หุน้กูไ้ดก่้อนกาํหนดไถ่ถอนหุน้ ณ ส้ินปีท่ี 15  
 

หุ้นกูด้ ังกล่าวได้รับการจัดอันดบัเครดิตไวท่ี้ระดบั “AA-” โดยบริษัท ทริสเรทต้ิง จํากัด คร้ังล่าสุดเม่ือวนัท่ี 18 
กรกฎาคม 2555 ทั้งน้ีบริษทัไดน้ําหุ้นกู ้ดงักล่าวไปขึ้นทะเบียนกบัสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยแลว้เม่ือวนัท่ี 21 
ธนัวาคม 2554 
 

หุ้นกู้คร้ังที ่1/2555 
 

เม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 2555 บริษัทได้ออกหุ้นกู ้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และระบุช่ือผูถื้อเป็ น        
จาํนวนเงินรวม 6,060 ลา้นบาท มีอายุ 4 ปี ชาํระคืนเงินตน้คร้ังเดียวทั้งจาํนวนในวนัท่ี 15 มีนาคม 2559 โดยมีอตัรา
ดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.17 ต่อปี  
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หุน้กูด้งักล่าวไดรั้บการจดัอนัดบัเครดิตไวท่ี้ระดบั “AA-” โดยบริษทั ทริสเรทต้ิง จาํกดั เม่ือวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2555
ทั้งน้ีบริษทัไดน้าํหุน้กูด้งักล่าวไปขึ้นทะเบียนกบัสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยแลว้เม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 2555 

 

หุ้นกู้คร้ังที ่2/2555 
 

เม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม 2555 บริษัทได้ออกหุ้นกู ้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และระบุช่ือผูถื้อเป็น       
จาํนวนเงินรวม 15,000 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็น  
 

• ชุดท่ี 1 จาํนวน 6,000 ลา้นบาท มีอาย ุ7 ปี  ชาํระคืนเงินตน้คร้ังเดียวทั้งจาํนวนในวนัท่ี 3 สิงหาคม 2562 โดยมี
อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.35 ต่อปี ในปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 4 และร้อยละ 5.00 ต่อปี ในปีท่ี 5 ถึงปีท่ี 7 

 
• ชุดท่ี 2 จาํนวน 4,000 ลา้นบาท มีอาย ุ10 ปี  ชาํระคืนเงินตน้คร้ังเดียวทั้งจาํนวนในวนัท่ี 3 สิงหาคม 2565 โดยมี

อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.40 ต่อปี ในปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 4 และร้อยละ 5.00 ต่อปี ในปีท่ี 5 ถึงปีท่ี 9 และร้อยละ 
6.00 ต่อปี ในปีท่ี 10 

 
• ชุดท่ี 3 จาํนวน 5,000 ลา้นบาท มีอาย ุ20 ปี ชาํระคืนเงินตน้คร้ังเดียวทั้งจาํนวนในวนัท่ี 3 สิงหาคม 2575 โดยมี

อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 5.30 ต่อปี  
 

หุน้กูด้งักล่าวไดรั้บการจดัอนัดบัเครดิตไวท่ี้ระดบั “AA-” โดยบริษทั ทริสเรทต้ิง จาํกดั เม่ือวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2555
ทั้งน้ีบริษทัไดน้าํหุน้กูด้งักล่าวไปขึ้นทะเบียนกบัสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยแลว้เม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม 2555 

 

ทั้งน้ีบริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆ ท่ีกาํหนดไว ้เช่น บริษทัตอ้งรักษาอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 
ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดหกเดือนและสําหรับปี ตลอดระยะเวลาของหุน้กู ้เป็นตน้ 
 

25 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 
 

    (หน่วย: ล้านบาท) 
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 หมายเหตุ 2555  2554  2555  2554 

   
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7 2,065  1,101  385  1,025 
กิจการอ่ืน  18,555  10,632  1,704  2,885 
รวม  20,620  11,733  2,089  3,910 
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ยอดเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2555  2554  2555  2554 

สกุลเงินที่ใชใ้นการดาํเนินงานของ        
   แต่ละบริษทัในกลุ่ม 17,768  10,647  2,067  3,855 
เงินตราต่างประเทศ        
-  เหรียญสหรัฐ 2,543  927  22  51 
-  อ่ืนๆ 309  159  -  4 
รวม 20,620  11,733  2,089  3,910 

 
26 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 

 

กลุ่มบริษทัมีโครงการผลประโยชน์ของพนกังานเมื่อเกษียณอายตุามกฎหมายแรงงานของแต่ละประเทศ 
 

บริษทัยอ่ยในต่างประเทศแห่งหน่ึงไดจ้ดัตั้งกองทุนเพ่ือการเกษียณอายุและนําฝากไวก้บัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง
โดยใหส้ถาบนัการเงินดงักล่าวเป็นผูจ้ดัการดูแลกองทุน 
 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 มีดงัน้ี 
 

     (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม 

 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2555  2554  2555  2554 
        
มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์        
   พนกังานที่จดัใหมี้กองทุน 595  752  -  - 
มูลค่ายตุิธรรมของสินทรัพยโ์ครงการ (71)  (59)  -  - 
 524  693  -  - 
มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์        
   พนกังานที่ไม่ไดจ้ดัใหมี้กองทุน 4,492  4,040  1,367  1,477 
รวม 5,016  4,733  1,367  1,477 
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การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงานและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยโ์ครงการ
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 มีดงัน้ี 
 

      (หน่วย: ล้านบาท) 
  งบการเงนิรวม 

 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 หมายเหตุ 2555  2554  2555  2554 
         
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน         
   ณ วนัที่ 1 มกราคม   4,792  4,423  1,477  1,343 
ผลประโยชน์รับ (จ่าย) โดยโครงการ  (199)  (130)  2  (14) 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและดอกเบ้ีย  567  501  147  148 
ลดลงจากการโอนธุรกิจใหแ้ก่บริษทัยอ่ย 6 -  -  (259)  - 
เพ่ิมขึ้นจากการซ้ือบริษทัยอ่ยใหม่  86  -  -  - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน  8  (29)  -  - 
(กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณตามหลกั         
   คณิตศาสตร์ประกนัภยั  (167)  27  -  - 
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน          
   ณ วนัที ่31 ธันวาคม   5,087  4,792  1,367  1,477 

 
        
มูลค่ายตุิธรรมของสินทรัพยโ์ครงการ        
   ณ วนัที่ 1 มกราคม  59  46  -  - 
ผลตอบแทนที่คาดไวจ้ากสินทรัพยโ์ครงการ 1  1  -  - 
เงินสมทบ 23  17  -  - 
ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ (12)  (6)  -  - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน -  1  -  - 
มูลค่ายุตธิรรมของสินทรัพย์โครงการ        
   ณ วนัที ่31 ธันวาคม 71  59  -  - 
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ค่าใชจ่้ายหรือรายไดท่ี้รับรู้ในงบกาํไรขาดทุนสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

     (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม 

 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2555  2554  2555  2554 
        
การรับรู้ภาระผกูพนัในช่วงเปล่ียนแปลง        
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 342  285  98  99 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 225  216  49  49 
ผลตอบแทนที่คาดไวจ้ากสินทรัพยโ์ครงการ (1)  (1)  -  - 
รวม 566  500  147  148 
 

ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนขา้งตน้แยกแสดงตามหนา้ท่ีสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มี
รายละเอียดดงัน้ี 
 

     (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม 

 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2555  2554  2555  2554 
        
ตน้ทุนขายสินคา้ 277  247  71  75 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 68  67  16  14 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 221  186  60  59 
รวม 566  500  147  148 

        ผลตอบแทนทีเ่กดิขึน้จริงจากสินทรัพย์โครงการ 1  1  -  - 
 

กาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับ
ปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 มีดงัน้ี 
 

     (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม 

 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2555  2554  2555  2554 
        
ณ วนัที่ 1 มกราคม 23  -  -  - 
รับรู้ระหว่างปี 113  (23)  -  - 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม  136  (23)  -  - 
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ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 มีดงัน้ี 
 

     (หน่วย: ร้อยละ) 
 งบการเงนิรวม 

 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2555  2554  2555  2554 
        
อตัราคิดลด 1.50 - 10.00  2.25 - 10.30  3.70  3.70 
อตัราผลตอบแทนของสินทรัพยโ์ครงการ 1.50  2.00  -  - 
การเพ่ิมขึ้นของเงินเดือนในอนาคต 4.00 - 8.00  4.00 - 10.00  4.00 - 8.00  4.00 - 8.00 
 

ขอ้สมมุติเก่ียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามตารางมรณะของแต่ละประเทศ 
 

27 ทุนเรือนหุ้น 
 

   (หน่วย: ล้านหุ้น/ล้านบาท) 
 มลูค่าหุ้น  งบการเงนิรวม/งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ต่อหุ้น  2555  2554 

 (บาท)  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน 

    
ทุนจดทะเบียน          
ณ วนัที่ 1 มกราคม          
-  หุน้สามญั 1  8,207  8,207  8,207  8,207 
ลดทุนจดทะเบียน 1  (687)  (687)  -  - 
ตดัหุน้จดทะเบียนท่ีซ้ือคืน          
   และยงัไม่ไดจ้าํหน่าย 1  (471)  (471)  -  - 
เพ่ิมทุนหุน้สามญัใหม่ 1  694  694  -  - 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม          
-  หุ้นสามัญ 1  7,743  7,743  8,207  8,207 
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   (หน่วย: ล้านหุ้น/ล้านบาท) 
 มลูค่าหุ้น  งบการเงนิรวม/งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ต่อหุ้น  2555  2554 

 (บาท)  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน 

    
หุ้นทีอ่อกและช าระแล้ว          
ณ วนัที่ 1 มกราคม          
-  หุน้สามญั 1  7,520  7,520  7,520  7,520 
ตดัหุน้จดทะเบียนท่ีซ้ือคืน          
   และยงัไม่ไดจ้าํหน่าย 1  (471)  (471)  -  - 
ออกหุน้สามญัใหม่ 1  694  694  -  - 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม          
-  หุ้นสามัญ 1  7,743  7,743  7,520  7,520 

 
ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัที่ 18 มกราคม 2555 ผูถื้อหุ้นของบริษทัไดมี้มติอนุมตัิรายการท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัรายการรวมธุรกิจ (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5)  ดงัน้ี 
 

- อนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัเป็นจํานวนเงิน 686,726,174 บาท จากทุนจดทะเบียนจํานวน 
8,206,664,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน 7,519,937,826 บาท โดยการตดัหุ้นจดทะเบียนท่ียงัไม่ได้
ออกจาํหน่ายของบริษทัจาํนวน 686,726,174 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

- อนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัเป็นจาํนวนเงิน 694,004,106 บาท จากทุนจดทะเบียนจาํนวน
7,519,937,826 บาท (ภายหลงัการลดทุนจดทะเบียนขา้งตน้) เป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน 8,213,941,932 
บาท โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 694,004,106 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขาย
ใหแ้ก่ Orient Success International Limited 

 

เม่ือครบกาํหนดระยะเวลาท่ีตอ้งจาํหน่ายหุน้ท่ีซ้ือคืนในวนัที ่27 กุมภาพนัธ์ 2555 บริษทัไดด้าํเนินการลดทุนชาํระแลว้
จาํนวน 471,000,000 บาท จาก 7,519,937,826 บาท เป็น 7,048,937,826 บาทโดยการตดัหุ้นจดทะเบียนท่ีซ้ือคืนและ 
ยงัไม่ไดจ้าํหน่ายจาํนวน 471,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท และไดจ้ดทะเบียนการลดทุนดงักล่าวกบั
กระทรวงพาณิชย์แล้วเม่ือวันท่ี 29 กุมภาพันธ์ 2555 ซ่ึงมีผลให้ทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้วของบริษัท
เปล่ียนแปลงใหม่เป็น 7,742,941,932 บาท และ 7,048,937,826 บาท ตามลาํดบั 
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เม่ือวนัที่ 8 มีนาคม 2555 บริษทัไดอ้อกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 694,004,106 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท ให้แก่ 
Orient Success International Limited โดยไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนชาํระแลว้ของบริษทัอีกจาํนวน 694,004,106 บาท 
รวมเป็นทุนชาํระแลว้หลงัการจดทะเบียนดงักล่าวทั้งส้ินจาํนวน 7,742,941,932 บาท 
 

28 หุ้นทุนซื้อคนืและส ารองหุ้นทุนซื้อคนื 
 

 หุน้ทุนซ้ือคืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 ประกอบดว้ย 
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2555  2554  2555  2554 
  
หุน้ทุนซ้ือคืนตามโครงการซ้ือหุน้คืนเพ่ือ        
   บริหารทางการเงิน -  1,629  -  1,629 
หุน้สามญัของบริษทัท่ีถือโดยบริษทัยอ่ย 1,135  1,226  -  - 
รวม 1,135  2,855  -  1,629 

 

หุ้นทุนซ้ือคนืและส ารองหุ้นทุนซ้ือคนืตามโครงการซ้ือหุ้นคนืเพือ่บริหารทางการเงิน 
 

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัที่ 13 สิงหาคม 2551 คณะกรรมการของบริษทัไดมี้มติอนุมตัิโครงการ
ซ้ือหุน้คืนเพ่ือบริหารทางการเงิน ตามมาตรา 66/1(2) แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2544 
ในวงเงินไม่เกิน 3,000 ลา้นบาท โดยหุน้สามญัที่จะซ้ือคืนมีจาํนวน 751.99 ลา้นหุ้น (มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท) ซ่ึง
คิดเป็นร้อยละ 10 ของจาํนวนหุน้สามญัท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั ในการน้ี บริษทัไดด้าํเนินการซ้ือหุ้นคืน
ในระหว่างวนัท่ี 28 สิงหาคม 2551 ถึงวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2552 รวมจาํนวน 471,000,000 หุ้น เป็นเงินทั้งส้ิน 1,629 
ลา้นบาท  ทั้งน้ีการจาํหน่ายหุ้นทุนซ้ือคืนดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษทั  และวนัสุดทา้ยของ
การจําหน่ายหุ้นทุนซ้ือคืนคือวันท่ี  27  กุมภาพันธ์  2555  และเ ม่ือวันท่ี  25 พฤศจิกายน  2554  ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมติัให้บริษัทลดทุนชําระแล้วโดยวิธีการตดัหุ้นจดทะเบียนท่ีซ้ือคืนและยงัมิได้
จาํหน่ายจาํนวน 471,000,000 หุน้ ตามวิธีการท่ีกาํหนดในกฎกระทรวงว่าดว้ยการกาํหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการซ้ือหุ้นคืน 
การจาํหน่ายหุน้ท่ีซ้ือคืนและการตดัหุน้ท่ีซ้ือคืนของบริษทั พ.ศ. 2544 เม่ือครบกาํหนดระยะเวลาท่ีตอ้งจาํหน่ายหุ้นท่ี
ซ้ือคืนในวนัที่ 27 กุมภาพนัธ์  2555 
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ในระหว่างไตรมาสท่ีหน่ึงของปี 2555 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (บริษทั ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)) ไดข้ายหุ้นทุน
ของบริษทัซ่ึงถือเป็นหุ้นทุนซ้ือคืนจาํนวน 38,000,000 หุ้น และมีกําไรจากการขายสุทธิจากค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้เป็น
จาํนวนเงิน 932 ลา้นบาท ซ่ึงรับรู้เป็นส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญัในงบการเงินรวม 

 
29 ส่วนเกนิทุนและส ารอง 

 

ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น 
 

ตามบทบญัญตัิแห่งพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษัทเสนอขายหุ้นสูงกว่า
มูลค่าหุ้นท่ีจดทะเบียนไว้ บริษัทตอ้งนําเงินค่าหุ้นส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนสํารองไว ้(“ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ”)       
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญัน้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถอืหุ้น 
 

ผลต่างจากการตีราคาสินทรัพย์ 
 

ผลต่างจากการตีราคาสินทรัพยท่ี์บนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นคือ ผลรวมสะสมของส่วนเกินจากการตีราคาท่ีดิน อาคาร 
และอุปกรณ์จนกระทัง่มีการจาํหน่ายสินทรัพยน์ั้น 
 
ส่วนเกนิทุนจากส่วนได้ในบริษทัร่วม 
 

ส่วนเกินทุนจากส่วนไดใ้นบริษทัร่วมประกอบดว้ย 
 

(ก) การเปล่ียนแปลงในส่วนไดใ้นสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัร่วมเม่ือบริษทัร่วมนําหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเสนอขายให้
บุคคลภายนอกในราคาท่ีสูงกว่ามูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัร่วม 
 

(ข) ผลต่างจากการตีราคาสินทรัพย ์
 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 
 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่บนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้ประกอบดว้ย 
 

(ก) ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีเกิดจากการแปลงค่างบการเงินของกิจการในต่างประเทศ     
ใหเ้ป็นเงินบาท 
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(ข)  ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีเกิดจากการแปลงค่ารายการท่ีเป็นตวัเงิน ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึง  
ของการลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศของกลุ่มบริษทัเม่ือเขา้เง่ือนไขบางประการ  

 

การเปลีย่นแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน 
 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมท่ีบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นคือ การเปล่ียนแปลงสุทธิในมูลค่ายุติธรรมของ       
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายจนกระทัง่มีการจาํหน่ายเงินลงทุนนั้น 
 

ผลต่างจากการตีราคาสินทรัพย ์ส่วนเกินทุนจากส่วนได้ในบริษัทร่วม  ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินและ              
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายตุิธรรมของเงินลงทุนไดแ้สดงในจาํนวนสุทธิจากหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
 
ส่วนเกนิทุนจากรายการกบักจิการภายใต้การควบคุมเดียวกัน 

 

ส่วนเกินทุนจากรายการกบักิจการภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัท่ีบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นคือ ผลต่างระหว่างมูลค่า
ตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิกบัส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจากรายการท่ีเกิดขึ้นจากการโอนสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในมูลค่า
ตามบญัชี ของกิจการต่างๆ ภายใตส่้วนงานธุรกิจสัตวบ์กใหแ้ก่บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ้ 6) ทั้งน้ีรายการส่วนเกินทุนดงักล่าวจะถูกตดัรายการในการจดัทาํงบการเงินรวม 
 
การจัดสรรก าไรและ/หรือก าไรสะสม 
 

ทุนส ารองตามกฎหมาย 
 

ตามบทบญัญตัิแห่งพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรรกาํไรไวเ้ป็น    
ทุนสํารอง (“ทุนสํารองตามกฎหมาย”) อยา่งนอ้ยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีสุทธิจากขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) 
จนกว่าสาํรองตามกฎหมายน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนสาํรองตามกฎหมายน้ีจะนาํไปจ่าย
เป็นเงินปันผลไม่ได ้
 

ส ารองหุ้นทุนซ้ือคนื 
 

 สํารองหุน้ทุนซ้ือคืนคือ จาํนวนเงินท่ีจดัสรรจากกาํไรสะสมในจาํนวนท่ีเท่ากบัตน้ทุนของหุน้บริษทัท่ีซ้ือคืนโดยบริษทั 
สํารองหุน้ทุนซ้ือคืนจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
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30 ข้อมูลทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงาน 
 

ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานจะแสดงขอ้มูลส่วนงานธุรกิจเป็นรูปแบบหลกัและส่วนงานภูมิศาสตร์เป็น
รูปแบบรอง โดยพิจารณาจากระบบการบริหารและโครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในของกลุ่มบริษัท        
เป็นเกณฑใ์นการกาํหนดส่วนงาน 
 
ส่วนงานธุรกจิ 
 

กลุ่มบริษทัเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานธุรกิจท่ีสําคญัดงัน้ี 
 
ส่วนงานที่ 1 ธุรกิจสัตวบ์ก 
ส่วนงานที่ 2 ธุรกิจสัตวน์ํ้ า 
 
รายละเอียดขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานธุรกิจของกลุ่มบริษทั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 และ
สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัเดียวกนั มีดงัน้ี 

 
 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม 

 ส่วนงานธุรกิจสัตวบ์ก  ส่วนงานธุรกิจสัตวน์ํ้ า  รวม 
 2555  2554  2555  2554  2555  2554 
  

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 289,392  154,031  67,783  52,068  357,175  206,099 

กาํไรจากการดาํเนินงาน 8,204  10,894  6,198  7,837  14,402  18,731 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย)             
   ส่วนกลาง - สุทธิ         11,583  (1,223) 
ตน้ทุนทางการเงิน         (6,377)  (2,432) 
กาํไร (ขาดทุน)            
   จากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ         (52)  196 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุน            
   ในบริษทัร่วม         4,138  3,863 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้         (2,675)  (2,898) 
ก าไรส าหรับปี         21,019  16,237 
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 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม 
 ส่วนงานธุรกิจสัตวบ์ก  ส่วนงานธุรกิจสัตวน์ํ้ า  รวม 
 2555  2554  2555  2554  2555  2554 
            
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ์            
   และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน             
   (ไม่รวมค่าความนิยม) - สุทธิ 65,712  35,590  28,208  16,544  93,920  52,134 
สินทรัพยส่์วนกลาง - สุทธิ         1,193  368 
สินทรัพยอ่ื์น         215,431  108,004 
สินทรัพย์รวม         310,544  160,506 

 

ส่วนงานภูมศิาสตร์ 
ในการนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์นั้น รายไดจ้ะจาํแนกโดยใชส้ถานท่ีตั้งของลูกคา้
และสินทรัพยจ์ะจาํแนกโดยใชส้ถานท่ีตั้งตามภูมิศาสตร์ของสินทรัพยน์ั้น 
 
กลุ่มบริษทัเสนอส่วนงานทางภูมิศาสตร์ท่ีสําคญัดงัน้ี 
 
ส่วนงานที่ 1 ประเทศไทย 
ส่วนงานที่ 2 เอเชีย 
ส่วนงานที่ 3 ยโุรป 
ส่วนงานที่ 4 อเมริกา 
ส่วนงานที่ 5 อ่ืนๆ  
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รายละเอียดขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ของกลุ่มบริษทั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 
และสําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัเดียวกนั มีดงัน้ี 

 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม 

   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ์ 
   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  
   (ไม่รวมค่าความนิยม)  
 รายไดจ้ากบุคคลภายนอก  และสินทรัพยส่์วนกลาง 
 2555  2554  2555  2554 

  
ประเทศไทย 128,375  125,556  49,110  39,087 
เอเชีย 192,157  46,803  42,694  8,151 
ยโุรป 32,454  29,806  3,276  5,231 
อเมริกา 3,184  3,197  32  33 
อ่ืนๆ 1,005  737  1  - 
รวม 357,175  206,099  95,113  52,502 

 

31 ค่าใช้จ่ายในการขาย 
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2555  2554  2555  2554 

  

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ตอบแทนพนกังาน 6,569  3,206  634  608 
ค่าพาหนะและค่าใชจ่้ายเดินทาง 2,332  627  168  161 
ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย 1,536  1,307  80  69 
ค่าขนส่ง 1,504  459  19  11 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 914  299  5  6 
ค่าใชจ่้ายสํานกังาน 799  486  16  25 
ค่าเช่าอาคารและอุปกรณ์สํานกังาน 703  570  17  16 
อ่ืนๆ 819  418  43  51 
รวม 15,176  7,372  982  947 
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32 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2555  2554  2555  2554 

  
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ตอบแทนพนกังาน 10,799  7,620  2,449  2,309 
ค่าบริการทางวิชาชีพและค่าบริการอ่ืน 1,386  386  414  327 
ค่าใชจ่้ายสํานกังาน 1,348  737  335  262 
ค่าพาหนะและค่าใชจ่้ายเดินทาง 1,021  567  146  141 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 867  345  105  401 

ค่าภาษี คา่ธรรมเนียมส่วนราชการและ        
   ธนาคารและอ่ืนๆ 597  218  55  29 
ค่าใชจ่้ายในการประชาสัมพนัธ์ 590  393  322  283 
ค่าเช่าอาคารและอุปกรณ์สํานกังาน 427  307  107  103 
อ่ืนๆ 1,049  964  303  284 
รวม 18,084  11,537  4,236  4,139 

 
33 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนผู้บริหารและพนักงาน 

  

 ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ตอบแทนผูบ้ริหารและพนกังานประกอบดว้ย 
 

(ก) ผลประโยชน์ตอบแทนผูบ้ริหารประกอบดว้ย ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยต่างๆ และ
เงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนๆ  ของผูบ้ริหาร เป็นจาํนวนเงินรวม 502 ลา้นบาท และ 217 ลา้นบาท     
ในงบกําไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 ตามลาํดับ   
(2554: 532 ล้านบาท และ 234 ล้านบาท ตามล าดับ) 

 

(ข) ผลประโยชน์ตอบแทนพนกังานประกอบดว้ย เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนๆ ของพนกังาน    ท่ีมิใช่
ผูบ้ริหาร เป็นจาํนวนเงินรวม 34,248 ลา้นบาท และ 7,341 ลา้นบาท ในงบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุนเฉพาะ
กิจการสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ตามลาํดบั (2554: 22,588 ล้านบาท และ 7,332 ล้านบาท ตามล าดับ)  

 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 
 

 149 

34 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2555  2554  2555  2554 

        

การเปล่ียนแปลงในสินคา้สําเร็จรูป        
   งานระหว่างทาํและสินทรัพยชี์วภาพ (4,706)  (4,655)  2,156  (1,424) 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 256,465  137,611  26,477  42,190 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ตอบแทนพนกังาน 34,873  23,120  7,558  7,566 
ค่าใชจ่้ายสํานกังาน 24,310  11,697  7,292  5,430 
ค่าขนส่ง 10,068  6,777  2,187  1,885 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 7,837  5,170  1,815  2,347 
ค่าพาหนะและค่าใชจ่้ายเดินทาง 4,511  2,093  606  636 
ค่าเช่าอาคารและอุปกรณ์สํานกังาน 2,844  1,756  499  528 
ค่าโฆษณา ประชาสัมพนัธ์และส่งเสริมการขาย 2,133  1,709  402  352 
ค่าบริการทางวิชาชีพ 2,071  925  512  463 
ค่าภาษี คา่ธรรมเนียมส่วนราชการและธนาคาร 1,029  430  81  58 
อ่ืนๆ 7,663  4,764  315  415 
รวมต้นทุนขายสินค้า ค่าใช้จ่ายในการขายและ 
   ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 349,098 

 
191,397 

 
49,900 

 
60,446 

 
35 ต้นทุนทางการเงนิ 

 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2555  2554  2555  2554 

ตน้ทุนทางการเงินท่ีจ่ายให้        
บริษทัยอ่ย -  -  55  1 
กิจการอ่ืน 6,378  2,432  2,874  1,769 
รวม 6,378  2,432  2,929  1,770 
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36 ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงนิได้ 
 

ภาษเีงินได้ทีรั่บรู้ในก าไรหรือขาดทุน   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2555  2554  2555  2554 

        ภาษเีงินได้ปัจจุบัน        
สําหรับปีปัจจุบนั 3,549  3,118  40  31 
ภาษีปีก่อนๆ ท่ีบนัทึกตํ่า (สูง) ไป (40)  27  1  - 
 3,509  3,145  41  31 

        ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        
การเปล่ียนแปลงของผลแตกต่างชัว่คราว (212)  (95)  11  78 
การลดอตัราภาษีเงินได ้ -  90  -  152 
ขาดทุนทางภาษีท่ีสามารถใชไ้ด ้ (622)  (242)  -  - 
 (834)  (247)  11  230 

        ค่าใช้จ่ายทางภาษีทีไ่ม่รวมภาษีเงนิได้ที่        
   จัดสรรไปยงัส่วนของผู้ถือหุ้น 2,675  2,898  52  261 

        จัดสรรไปยงั        
ภาษีเงินไดจ้ากกาํไรจากการโอนกิจการบางส่วน        
   ท่ีเกิดกบักิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั -  -  (57)  - 
สุทธิ 2,675  2,898  (5)  261 

 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 
 

 151 

 \ภาษเีงินได้ทีรั่บรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม 
 2555  2554 
   รายได ้      รายได ้   
 ก่อนภาษี  (ค่าใชจ่้าย)  สุทธิจาก  ก่อนภาษี  (ค่าใชจ่้าย)  สุทธิจาก 
 เงินได ้  ภาษีเงินได ้  ภาษีเงินได ้  เงินได ้  ภาษีเงินได ้  ภาษีเงินได ้
  

ผลต่างจากการตีราคา            
   สินทรัพย ์ 6,947  (1,310)  5,637  (7)  249  242 
ส่วนเกินทุนจากส่วนได ้            
   ในบริษทัร่วม (69)  -  (69)  (20)  -  (20) 
การเปล่ียนแปลงในมูลค่า            
   ยตุิธรรมของเงินลงทุน 1,085  (192)  893  (235)  234  (1) 
ผลต่างจากการแปลงค่า            
   งบการเงิน (1,263)  -  (1,263)  (369)  (26)  (395) 
ขาดทุนจากการประมาณการ            
   ตามหลกัคณิตศาสตร์            
   ประกนัภยั 167  (26)  141  (27)  5  (22) 
รวม 6,867  (1,528)  5,339  (658)  462  (196) 
            

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2555  2554 
   รายได ้      รายได ้   
 ก่อนภาษี  (ค่าใชจ่้าย)  สุทธิจาก  ก่อนภาษี  (ค่าใชจ่้าย)  สุทธิจาก 
 เงินได ้  ภาษีเงินได ้  ภาษีเงินได ้  เงินได ้  ภาษีเงินได ้  ภาษีเงินได ้
  

ผลต่างจากการตีราคา            
   สินทรัพย ์ 1,297  (259)  1,038  -  85  85 
รวม 1,297  (259)  1,038  -  85  85 
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ภาษเีงินได้ทีรั่บรู้ในส่วนของผู้ถอืหุ้น 
 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม 
 2555  2554 
   รายได ้      รายได ้   
 ก่อนภาษี  (ค่าใชจ่้าย)  สุทธิจาก  ก่อนภาษี  (ค่าใชจ่้าย)  สุทธิจาก 
 เงินได ้  ภาษีเงินได ้  ภาษีเงินได ้  เงินได ้  ภาษีเงินได ้  ภาษีเงินได ้
  
ส่วนเกินทุนจากรายการขาย            
   หุน้ทุนซ้ือคืนท่ีถือ            
   โดยบริษทัยอ่ย 1,210  (278)  932  -  -  - 
รวม 1,210  (278)  932  -  -  - 

 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2555  2554 
   รายได ้      รายได ้   
 ก่อนภาษี  (ค่าใชจ่้าย)  สุทธิจาก  ก่อนภาษี  (ค่าใชจ่้าย)  สุทธิจาก 
 เงินได ้  ภาษีเงินได ้  ภาษีเงินได ้  เงินได ้  ภาษีเงินได ้  ภาษีเงินได ้
  
ส่วนเกินทุนจากรายการท่ีเกิด            
  กบักิจการท่ีอยูภ่ายใต ้            
  การควบคุมเดียวกนั (หมายเหตุ 6) 428  1  429  -  -  - 
รวม 428  1  429  -  -  - 
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การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษทีีแ่ท้จริง    

   (หน่วย: ล้านบาท) 

   งบการเงนิรวม 

อตัราภาษีท่ีใช ้ 0%  10%  11.5%  15%  20%  23%  30%  อ่ืนๆ  รวม 
2555                  
กาํไรทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้- สุทธิ 2,994  (3)  (269)  -  11  14,535  -  6,426  23,694 
ภาษีเงินไดค้าํนวณตามอตัราภาษีท่ีใช ้ -  -  (31)  -  2  3,343  -  1,765  5,079 
ผลกระทบทางภาษีของรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ถือ                  
   เป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายทางภาษี - สุทธิ -  -  31  -  (227)  (2,285)  -  35  (2,446) 
การลดอตัราภาษีเงินได ้ -  -  -  -  -  42  -  -  42 
สุทธิ -  -  -  -  (225)  1,100  -  1,800  2,675 
                  

2554                  
กาํไรทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ - สุทธิ 6,835  13  -  (270)  -  -  11,534  1,023  19,135 

ภาษีเงินไดค้าํนวณตามอตัราภาษีท่ีใช ้ -  1  -  (41)  -  -  3,460  450  3,870 
ผลกระทบทางภาษีของรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ถือ                  
   เป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายทางภาษี - สุทธิ -  -  -  39  -  -  (1,272)  184  (1,049) 
การลดอตัราภาษีเงินได ้ -  -  -  -  -  -  77  -  77 
สุทธิ -  1  -  (2)  -  -  2,265  634  2,898 
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การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษทีีแ่ท้จริง    

    (หน่วย: ล้านบาท) 

     งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

อตัราภาษีท่ีใช ้     0%  23%  30%  รวม 

2555            
กาํไรทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ - สุทธิ     931  7,116  -  8,047 

ภาษีเงินไดค้าํนวณตามอตัราภาษีท่ีใช ้     -  1,637  -  1,637 
ผลกระทบทางภาษีของรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ถือ            
   เป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายทางภาษี - สุทธิ     -  (1,645)  -  (1,645) 
การลดอตัราภาษีเงินได ้     -  3  -  3 
สุทธิ     -  (5)  -  (5) 
            

2554            
กาํไรทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ - สุทธิ     2,983  -  9,998  12,981 
ภาษีเงินไดค้าํนวณตามอตัราภาษีท่ีใช ้     -  -  2,999  2,999 
ผลกระทบทางภาษีของรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ถือ            
   เป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายทางภาษี - สุทธิ     -  -  (2,890)  (2,890) 
การลดอตัราภาษีเงินได ้     -  -  152  152 
สุทธิ     -  -  261  261 
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การลดภาษเีงินได้นิติบุคคล - ภาษเีงินได้ปัจจุบัน 
 
พระราชกฤษฎีกาตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอตัราและยกเวน้รัษฎากร (ฉบบัท่ี 530)  พ.ศ. 2554    
ลงวนัท่ี 21 ธันวาคม 2554 ซ่ึงกาํหนดให้ปรับลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากอตัราร้อยละ 30 ลงเหลืออตัราร้อยละ 23 
ของกาํไรสุทธิทางภาษีสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีส้ินสุดในหรือหลงัวนัท่ี  31 ธนัวาคม  2555    
 
การลดอัตราภาษเีงินได้นิติบุคคล - ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี 
 
เม่ือวนัท่ี 11 ตุลาคม 2554  คณะรัฐมนตรีไดมี้ความเห็นว่า อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนั (อตัราร้อยละ 30) 
เป็นอตัราท่ีสูงมากเม่ือเทียบกบัประเทศในอาเซียน และคณะรัฐมนตรีมีวตัถุประสงคเ์พื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขนัของประเทศและจูงใจการลงทุนในดา้นต่างๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่การลงทุนจากต่างประเทศ  คณะรัฐมนตรีจึง
ไดมี้มติเร่ือง “มาตรการภาษีเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ” โดยเม่ือวนัท่ี 21 ธันวาคม 2554 
ได้ตราพระราชกฤษฎีกาตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเวน้รัษฎากร  (ฉบบัท่ี 530)        
พ.ศ. 2554 ซ่ึงกาํหนดให้ปรับลดอัตราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากอตัราร้อยละ 30 ลงเหลืออตัราร้อยละ 23 ของกาํไร
สุทธิทางภาษีสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีส้ินสุดในหรือหลงัวนัท่ี  31 ธันวาคม  2555  และอตัราร้อยละ 20 ของ
กาํไรสุทธิทางภาษีสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2556 เป็นตน้ไป  
 
ทั้งน้ีเป็นท่ีเช่ือได้ว่ารัฐบาลจะดําเนินการแก้ไขกฎหมายเพ่ือให้อัตราภาษีไม่สูงไปกว่าร้อยละ 20 สําหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2558 เป็นตน้ไป ทั้งน้ีเพ่ือให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 
11 ตุลาคม 2554 ในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 
 

37 สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 
 
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้อนุมตัิให้บริษัทและบริษัทย่อยในประเทศบางแห่งได้รับสิทธิประโยชน์     
หลายประการในฐานะผูไ้ดรั้บการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบญัญตัิส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ในกิจการ
ต่างๆ เช่น การผลิตอาหารสัตว ์การเล้ียงสัตว์ การขยายพนัธุ์สัตว์ การผลิตอาหารแปรรูปและอาหารสําเร็จรูป       
เป็นตน้ ซ่ึงสรุปสาระสําคญัไดด้งัน้ี  
 
(ก) ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้และภาษีสําหรับเคร่ืองจกัรท่ีไดรั้บอนุมตัิโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
 
(ข) ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิท่ีได้จากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมตาม

ระยะเวลาและเง่ือนไขที่ระบุไวใ้นแต่ละบตัรส่งเสริมการลงทุน และ 
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(ค) ไดรั้บลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 50 สําหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บ
การส่งเสริม มีกาํหนดเวลา 5 ปี นบัแต่วนัท่ีส้ินสุดสิทธิประโยชน์ตามขอ้ (ข) 

 
ในฐานะท่ีเป็นบริษทัท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน บริษทัและบริษัทย่อยดงักล่าวจะตอ้งปฏิบตัิตามเง่ือนไขและ
ขอ้กาํหนดต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นแต่ละบตัรส่งเสริมการลงทุน 
 
รายได้ท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนของบริษทัสําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี           
31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 สรุปไดด้งัน้ี 
 
 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ธุรกิจท่ีไดรั้บยกเวน้ ธุรกิจท่ีไม่ไดรั้บยกเวน้  
 ภาษีเงินไดต้ามสิทธิ ภาษีเงินไดต้ามสิทธิ  
 ประโยชน์ของ ประโยชน์ของ  
 การส่งเสริมการลงทุน  การส่งเสริมการลงทุน  รวม 
 2555  2554  2555  2554  2555  2554 
  
ขายในประเทศ 18,525  28,579  19,114  25,748  37,639  54,327 
ขายต่างประเทศ 3,157  1,900  9,996  9,767  13,153  11,667 
รวมรายได้จากการขาย 21,682  30,479  29,110  35,515  50,792  65,994 
รายไดอ่ื้น (21)  60  10,252  9,343  10,231  9,403 
รวมรายได้ 21,661  30,539  39,362  44,858  61,023  75,397 
หัก ตน้ทุนและค่าใชจ่้าย (20,772)  (27,556)  (32,200)  (35,121)  (52,972)  (62,677) 
ก าไรส าหรับปี 889  2,983  7,162  9,737  8,051  12,720 

 
ตน้ทุนและค่าใชจ่้ายทางตรงคิดเขา้แผนกท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ีเกิดขึ้น ส่วนตน้ทุนและค่าใชจ่้ายทางออ้มปันส่วนตาม
รายไดข้องแต่ละแผนก 
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38 ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานสําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 คาํนวณจากกําไรสําหรับปีท่ีเป็น  
ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษัทและจํานวนหุ้นสามัญท่ีถือโดยบุคคลภายนอกท่ีมีอยู่ในระหว่างปีตามวิธีถัวเฉล่ีย          
ถ่วงนํ้ าหนกั โดยแสดงการคาํนวณไดด้งัน้ี 
 

   (หน่วย: ล้านบาท/ล้านหุ้น) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2555  2554  2555  2554 

  
ก าไรส าหรับปีทีเ่ป็นส่วนของผู้ถอืหุ้นสามญั 
บริษัท 

       
ของบริษัท 18,790  16,117  8,051  12,720 

        

จ านวนหุ้นสามัญทีถ่ือโดยบุคคลภายนอก        
   ตามวธิีถัวเฉลีย่ถ่วงน ้าหนัก         
จาํนวนหุน้สามญัที่ออก ณ วนัตน้งวด 7,520  7,520  7,520  7,520 
จาํนวนหุน้ทุนซ้ือคืน        
   -  ถือโดยบริษทั -  (471)  -  (471) 
   -  ถือโดยบริษทัยอ่ย (393)  (393)  -  - 
สุทธิ 7,127  6,656  7,520  7,049 
ผลกระทบจากการออกหุน้สามญัใหม่        
   ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรวมธุรกิจ 578  -  578  - 
ผลกระทบจากการตดัหุน้ทุน        
   ซ้ือคืนท่ียงัไม่ไดจ้าํหน่าย (471)  -  (471)  - 
ผลกระทบจากการจาํหน่าย        
   หุน้ทุนซ้ือคืนท่ีถือโดยบริษทัยอ่ย 32  -  -  - 
จ านวนหุ้นสามัญโดยวธิีถัวเฉลีย่        
   ถ่วงน า้หนัก 7,266  6,656  7,627  7,049 
        
ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 2.59  2.42  1.06  1.80 
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39 เงนิปันผล 
 

รายละเอียดเงินปันผลสําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 มีดงัน้ี 
 

    จาํนวนหุน้     
  อตัรา  ท่ีมีสิทธิไดรั้บ  จาํนวนเงิน   

วนัที่อนุมตัิ  หุน้ละ  เงินปันผล  รวม   
จ่ายเงินปันผล  (บาท)  (หุ้น)  (ล้านบาท)  ท่ีมา 

         

2554         
20 เมษายน 2554  0.27  7,048,937,826  1,903  กาํไรของกิจการ ซ่ึงไดรั้บยกเวน้ 
           ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
20 เมษายน 2554  0.28  7,048,937,826  1,974  เงินปันผลท่ีไดรั้บจากบริษทัยอ่ย 
        โดยบริษทัยอ่ยไดจ่้ายเงินปันผล 
        จากกาํไรท่ีเสียภาษีเงินได ้
        นิติบุคคลอตัราร้อยละ 30 
10 สิงหาคม 2554  0.22  7,048,937,826  1,551  กาํไรของกิจการ ซ่ึงไดรั้บยกเวน้ 
           ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
10 สิงหาคม 2554  0.38  7,048,937,826  2,678  เงินปันผลท่ีไดรั้บจากบริษทัยอ่ย 
        โดยบริษทัยอ่ยไดจ่้ายเงินปันผล 
        จากกาํไรท่ีเสียภาษีเงินได ้
        นิติบุคคลอตัราร้อยละ 30 

รวม      8,106   
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   จาํนวนหุน้     
  อตัรา  ท่ีมีสิทธิไดรั้บ  จาํนวนเงิน   

วนัที่อนุมตัิ  หุน้ละ  เงินปันผล  รวม   
จ่ายเงินปันผล  (บาท)  (หุ้น)  (ล้านบาท)  ท่ีมา 

         

2555         
 25 เมษายน 2555  0.20  7,742,941,932  1,549  กาํไรของกิจการ ซ่ึงไดรั้บยกเวน้ 
           ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
 25 เมษายน 2555  0.30  7,742,941,932  2,323  เงินปันผลท่ีไดรั้บจากบริษทัยอ่ย 
        โดยบริษทัยอ่ยไดจ่้ายเงินปันผล 
        จากกาํไรท่ีเสียภาษีเงินได ้
        นิติบุคคลอตัราร้อยละ 30 
 25 เมษายน 2555  0.10  7,742,941,932  774  กาํไรของกิจการซ่ึงไดห้กัผลขาดทุน 
        ทางภาษียกมาไม่เกิน 5 ปี 
        ก่อนรอบระยะเวลาบญัชี 
        ปีปัจจุบนั 
10 สิงหาคม 2555   0.14  7,742,941,932  1,084  กาํไรของกิจการ ซ่ึงไดรั้บยกเวน้ 
           ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
  0.46  7,742,941,932  3,562  เงินปันผลท่ีไดรั้บจากบริษทัยอ่ย 
        โดยบริษทัยอ่ยไดจ่้ายเงินปันผล 
        จากกาํไรท่ีเสียภาษีเงินได ้
        นิติบุคคลอตัราร้อยละ 30 
รวม      9,292   

 
40 เคร่ืองมอืทางการเงนิ 

 

นโยบายการจัดการความเส่ียงทางด้านการเงิน 
 
กลุ่มบริษัทมีความเส่ียงจากการดําเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ียในตลาดและอัตรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษทัไม่มีการถือ 
หรือออกเคร่ืองมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพนัธ์เพื่อการเก็งกาํไรหรือการคา้ 

  



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 
 

 160 

การจดัการความเส่ียงเป็นส่วนที่สําคญัของธุรกิจของกลุ่มบริษทั  กลุ่มบริษทัมีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุล
ของระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้ โดยพิจารณาระหว่างตน้ทุนท่ีเกิดจากความเส่ียงและตน้ทุนของการจัด การ       
ความเส่ียง  ผูบ้ริหารไดมี้การควบคุมกระบวนการการจดัการความเส่ียงของกลุ่มบริษทัอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้มัน่ใจว่า
มีความสมดุลระหว่างความเส่ียงและการควบคุมความเส่ียง 

 

การบริหารจัดการทุน 
 

วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการส่วนทุนของกลุ่มบริษทัคือ เพื่อดาํรงไว้ซ่ึงความสามารถในการดาํเนินงานอย่าง  
ต่อเน่ือง เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้ของกลุ่มบริษทัและเป็นประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน   ผูบ้ริหารไดมี้การ
กาํหนดกลยทุธ์ต่างๆ เพ่ือสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัใหมี้ประสิทธิภาพมากขึ้น และมีผลประกอบการ 
และฐานะการเงินท่ีดีและแข็งแกร่งยิ่งขึ้น รวมทั้งการกาํหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลและการบริหารเงินทุนเพ่ือ  
การดาํรงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนและตน้ทุนทางการเงินของทุนที่เหมาะสม 
 

ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ย 
 

ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียหมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอนาคตของอตัราดอกเบ้ียในตลาด      
ซ่ึงมีผลกระทบต่อการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทับริหารความเส่ียงของอตัราดอกเบ้ีย
ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินโดยพิจารณาเงินใหกู้ย้มืหรือเงินกูย้ืมทั้งอตัราดอกเบ้ียคงท่ีและอตัราลอยตวัตาม             
ความเหมาะสมของสภาพตลาด อยา่งไรก็ตาม หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียโดยส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี       
กลุ่มบริษทัพิจารณาเขา้ทาํสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียเพ่ือช่วยในการบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากความผนัผวน
ของอตัราดอกเบ้ียสําหรับหน้ีสินดงักล่าวบางรายการตามความเหมาะสม 
 

อตัราดอกเบ้ียเฉล่ียของเงินใหกู้ย้ืม  ณ  วนัที ่ 31  ธนัวาคม  2555  และ  2554 และระยะเวลาท่ีถึงกาํหนดรับชาํระมีดงัน้ี 
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
   งบการเงนิรวม 

 อตัราดอกเบ้ีย   
 เฉล่ีย    ภายหลงั 1 ปี      
 (ร้อยละต่อปี)  ภายใน 1 ปี  แต่ไม่เกิน 5 ปี  ภายหลงั 5 ปี  รวม 

        
2555          
หมุนเวยีน          
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ี          
   ควบคุมร่วมกนั 3.59  200  -  -  200 
รวม   200  -  -  200 
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   (หน่วย: ล้านบาท) 
   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 อตัราดอกเบ้ีย   
 เฉล่ีย    ภายหลงั 1 ปี      
 (ร้อยละต่อปี)  ภายใน 1 ปี  แต่ไม่เกิน 5 ปี  ภายหลงั 5 ปี  รวม 
    

2555          
หมุนเวยีน          
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 7.38  22,251  -  -  22,251 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย          
   ส่วนที่ถึงกาํหนดรับชาํระภายในหน่ึงปี 5.50  1,260  -  -  1,260 
ไม่หมุนเวยีน          
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 6.15  -  12,755  -  12,755 
รวม   23,511  12,755  -  36,266 

          

2554          
หมุนเวยีน          
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 7.49  11,221  -  -  11,221 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย          
   ส่วนที่ถึงกาํหนดรับชาํระภายในหน่ึงปี 5.93  1,323  -  -  1,323 
ไม่หมุนเวยีน          
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 6.42  -  3,321  744  4,065 
รวม   12,544  3,321  744  16,609 
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อตัราดอกเบ้ียเฉล่ียของหน้ีสินทางการเงินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 และระยะเวลาท่ีถึง
กาํหนดชาํระมีดงัน้ี 
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
   งบการเงนิรวม 
 อตัราดอกเบ้ีย   
 เฉล่ีย    ภายหลงั 1 ปี      
 (ร้อยละต่อปี)  ภายใน 1 ปี  แต่ไม่เกิน 5 ปี  ภายหลงั 5 ปี  รวม 

          
2555          
หมุนเวยีน           
เงินเบิกเกินบญัชี 7.57  8  -  -  8 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 5.27  52,603  -  -  52,603 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทั          
   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3.83  220  -  -  220 
ส่วนที่ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี          
 เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 5.46  4,061  -  -  4,061 

เงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทั          
      ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5.00  40  -  -  40 
 หุน้กู ้ 4.94  5,200  -  -  5,200 
 หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 3.54  5  -  -  5 
ไม่หมุนเวยีน          
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 4.19  -  17,617  13,063  30,680 
เงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทั          
   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5.00  -  21  -  21 
หุน้กู ้ 4.64  -  22,356  31,000  53,356 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 2.98  -  7  2  9 
รวม   62,137  40,001  44,065  146,203 
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   (หน่วย: ล้านบาท) 
   งบการเงนิรวม 
 อตัราดอกเบ้ีย   
 เฉล่ีย    ภายหลงั 1 ปี      
 (ร้อยละต่อปี)  ภายใน 1 ปี  แต่ไม่เกิน 5 ปี  ภายหลงั 5 ปี  รวม 

2554          
หมุนเวยีน           
เงินเบิกเกินบญัชี 10.21  348  -  -  348 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 4.55  22,548  -  -  22,548 
ส่วนที่ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี          
 เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 6.72  3,184  -  -  3,184 
 หุน้กู ้ 4.90  2,500  -  -  2,500 
 หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 3.40  3  -  -  3 
ไม่หมุนเวยีน          
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 6.56  -  3,434  24  3,458 
หุน้กู ้ 4.66  -  16,400  21,000  37,400 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 2.64  -  7  1  8 
รวม   28,583  19,841  21,025  69,449 
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   (หน่วย: ล้านบาท) 
   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 อตัราดอกเบ้ีย   
 เฉล่ีย    ภายหลงั 1 ปี      
 (ร้อยละต่อปี)  ภายใน 1 ปี  แต่ไม่เกิน 5 ปี  ภายหลงั 5 ปี  รวม 

2555          
หมุนเวยีน           
เงินเบิกเกินบญัชี 7.38  4  -  -  4 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 3.19  9,502  -  -  9,502 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย 4.00  400  -  -  400 
ส่วนที่ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี          
    เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 4.47  1,200  -  -  1,200 
    หุน้กู ้ 4.94  5,200  -  -  5,200 
ไม่หมุนเวยีน          
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 3.35  -  3,760  -  3,760 
หุน้กู ้ 4.64  -  22,356  31,000  53,356 
รวม   16,306  26,116  31,000  73,422 
          

2554          
หมุนเวยีน           
เงินเบิกเกินบญัชี 7.50  4  -  -  4 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 3.13  713  -  -  713 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย 2.00  50  -  -  50 
ส่วนที่ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี          
    เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 4.91  1,900  -  -  1,900 
    หุน้กู ้ 4.90  2,500  -  -  2,500 
ไม่หมุนเวยีน          
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 4.83  -  1,900  -  1,900 
หุน้กู ้ 4.66  -  16,400  21,000  37,400 
รวม   5,167  18,300  21,000  44,467 
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บริษทัมีสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียกบัสถาบนัการเงินในประเทศหลายแห่ง (“คู่สัญญา”) โดยบริษัทหรือ
คู่สัญญาดงักล่าวมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายส่วนต่างระหว่างอัตราดอกเบ้ียคงท่ีกับอัตราดอกเบ้ียลอยตวัสําหรับ      
งวดนั้นๆ 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัมีเงินกูย้มืระยะยาวภายใตส้ัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียเป็นจาํนวนเงินรวม 1,500  
ลา้นบาท (2554: เงินกู้ ยืมระยะยาวภายใต้สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบีย้เป็นจ านวนเงินรวม 3,200 ล้านบาท)    
อตัราดอกเบ้ียถวัเฉล่ียขา้งตน้เป็นอตัราดอกเบ้ียหลงัจากการปรับดว้ยอตัราตามสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียแลว้ 
 

ความเส่ียงจากเงินตราต่างประเทศ 
 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงเกิดจากการซ้ือสินคา้และการขายสินคา้ท่ีเป็น
เงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เพ่ือป้องกนัความเส่ียงของสินทรัพย์
และหน้ีสินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ รวมถึงรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือและขายสินคา้ท่ีเป็นเงินตรา
ต่างประเทศในอนาคต สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ดงักล่าวมีอายไุม่เกิน 1 ปี 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 กลุ่มบริษทัมีสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและอตัราดอกเบ้ียกบัสถาบนัการเงินเพื่อ
ช่วยในการบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ และอตัราดอกเบ้ีย ดงัน้ี 
 

1) บริษทัไดท้าํสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและอตัราดอกเบ้ียกบัสถาบนัการเงิน สําหรับหุ้นกูใ้น
สกุลเงินบาทจาํนวน 6,060 ลา้นบาทเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐจาํนวน 200 ลา้นเหรียญสหรัฐ   โดยบริษทัมี
ภาระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายอตัราดอกเบ้ียคงท่ีในสกุลเงินเหรียญสหรัฐร้อยละ 3.75%  และคู่สัญญามีภาระผูกพนัท่ี
ตอ้งจ่ายอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.17 % สกุลเงินบาท   นอกจากน้ีบริษทัยงัไดท้าํสัญญาแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศและอตัราดอกเบ้ียกบัสถาบนัการเงินสําหรับเงินกูย้ืมระยะยาว ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐจาํนวน 
100 ลา้นเหรียญสหรัฐ เป็นสกุลเงินบาทจาํนวน 3,082 ล้านบาท โดยบริษทัมีภาระผูกพนัท่ีตอ้งจ่ายอตัรา
ดอกเบ้ีย USD-LIBOR-BBA  + 2.35% สกุลเงินเหรียญสหรัฐและคู่สัญญามีภาระผูกพนัท่ีตอ้งจ่ายอตัรา
ดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.11 % สกุลเงินบาท 

  

2) บริษทัยอ่ยต่างประเทศแห่งหน่ึงไดท้าํสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและอตัราดอกเบ้ียกบัสถาบนั
การเงิน สําหรับเงินกูย้ืมระยะยาวและดอกเบ้ียในสกุลเงินริงกิตมาเลเซียจาํนวน 46.77 ลา้นริงกิตมาเลเซีย 
เป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐจาํนวน 15 ลา้นเหรียญสหรัฐ โดยบริษทัยอ่ยมีภาระผูกพนัท่ีตอ้งจ่ายอตัราดอกเบ้ีย
คงท่ีสกุลเงินริงกิตมาเลเซียร้อยละ 4.66 ต่อปี และคู่สัญญามีภาระผูกพนัท่ีตอ้งจ่ายอตัราดอกเบ้ีย 3 เดือน 
USD LIBOR  + 2.00% สกุลเงินเหรียญสหรัฐ 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศจากการมี
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศดงัน้ี 
 

    (หน่วย: ล้าน) 
  งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   สกุลเงินต่างประเทศ 2555  2554  2555  2554 
   

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่         
เงินตราต่างประเทศ เหรียญสหรัฐ 75  55  37  46 
 วอน 16,430  15,295  2,908  2,504 
 ดอลลาร์ สิงคโปร์ 14  11  -  - 
 ยโูร 2  2  22  19 
 รูเบิล  -  -  141  32 
 ปอนดส์เตอร์ลิง -  -  6  8 
 เยน 353  177  542  203 
 สวีเดน โครนา  10  6  -  - 
 ดอลลาร์ ออสเตรเลีย 1  1  -  - 
 แรนด ์ 2  1  2  1 
 เรนมินบิ -  -  84  25 
 ดอลลาร์ ฮ่องกง -  -  1  1 
   
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ เหรียญสหรัฐ 54  55  39  48 
 วอน 16,430  15,295  2,908  2,504 
 ดอลลาร์ สิงคโปร์ 14  11  -  - 
 ยโูร 1  1  22  19 
 รูเบิล  -  -  141  32 
 ปอนดส์เตอร์ลิง -  -  6  8 
 เยน 353  177  542  203 
 ดอลลาร์ ออสเตรเลีย 1  1  -  - 
 แรนด ์ 2  2  2  1 
 เรนมินบิ -  -  84  25 
 ดอลลาร์ ฮ่องกง -  -  1  - 
         เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันแก่บริษัทย่อย         
เงินตราต่างประเทศ เหรียญสหรัฐ -  -  11  17 
 รูเบิล -  -  500  200 
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    (หน่วย: ล้าน) 
  งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   สกุลเงินต่างประเทศ 2555  2554  2555  2554 
         เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันแก่บริษัทย่อย (ต่อ)         
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ เหรียญสหรัฐ -  -  11  17 
 รูเบิล -  -  200  - 
         เงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่บริษัทย่อย         
เงินตราต่างประเทศ เหรียญสหรัฐ -  -  -  9 
 รูเบิล -  -  1,503  1,503 
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ รูเบิล -  -  753  1,503 
         หนีสิ้นทีม่ภีาระดอกเบีย้         
เงินตราต่างประเทศ เหรียญสหรัฐ 941  64  100  6 
 ยโูร 2  10  -  - 
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ เหรียญสหรัฐ 115  17  100  6 
         เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่         
เงินตราต่างประเทศ เหรียญสหรัฐ 83  30  1  2 
 ยโูร 7  3  -  - 
 เยน 15  2  -  1 
 สวีเดน โครนา 1  -  -  - 
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ เหรียญสหรัฐ 5  12  -  1 
 ยโูร 4  1  -  - 
 เยน 15  1  -  1 
 สวีเดน โครนา 1  -  -  - 
         ประมาณการยอดขายสินค้า         
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ เหรียญสหรัฐ 140  217  66  128 
 ปอนดส์เตอร์ลิง 17  35  3  13 
 ยโูร 17  15  4  4 
 เยน 3,761  2,439  2,677  1,404 
 ดอลลาร์ สิงคโปร์ 11  13  -  - 
 วอน  5,538  5,128  161  143 
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    (หน่วย: ล้าน) 
  งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   สกุลเงินต่างประเทศ 2555  2554  2555  2554 
ประมาณการยอดขายสินค้า (ต่อ)         
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ 
(ต่อ) 

ดอลลาร์ ฮ่องกง 19  28  -  - 
 รูเบิล  3  74  3  74 
 โครน เดนมาร์ก 7  16  -  - 
 ดอลลาร์ ออสเตรเลีย 1  2  -  - 
 เรนมินบิ 16  5  10  2 
         
ประมาณการยอดซื้อสินค้า         
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ เหรียญสหรัฐ 13  261  2  147 
 ยโูร 6  8  1  6 
 เยน 169  528  116  469 
 โครน เดนมาร์ก 1  -  -  - 
 
ความเส่ียงทางด้านสินเช่ือ 
 

ความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือหมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากผลขาดทุนทางการเงินท่ีอาจเกิดขึ้นจากการท่ีลูกคา้หรือ
คู่สัญญาไม่สามารถชาํระหน้ีทางการเงินและหน้ีสินตามสัญญาใหก้บักลุ่มบริษทัเม่ือถึงกาํหนด 
 

ผูบ้ริหารไดก้าํหนดนโยบายทางดา้นสินเช่ือเพื่อควบคุมความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือดงักล่าวโดยสมํ่าเสมอ โดยการ
วิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้าทุกรายท่ีขอวงเงินสินเช่ือ กลุ่มบริษัทไม่มีความเส่ียงจากสินเช่ือท่ีเป็น
สาระสําคญั ณ วนัท่ีรายงาน ความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือสูงสุดคือ ราคาตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงินแต่ละ
รายการ ณ วนัท่ีรายงาน อย่างไรก็ตาม  เน่ืองจากกลุ่มบริษัทมีลูกคา้เป็นจํานวนมาก ผูบ้ ริหารคาดว่าจะไม่เกิด          
ผลเสียหายท่ีมีสาระสําคญัจากการเก็บหน้ีไม่ได ้
 

ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 
 

กลุ่มบริษทัควบคุมความเส่ียงดา้นสภาพคล่องและรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ซ่ึงผูบ้ริหาร
พิจารณาว่าเพียงพอต่อการใชใ้นการดาํเนินงาน และเพียงพอต่อการลดผลกระทบของความผนัผวนของกระแสเงินสด 
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การก าหนดมูลค่ายุติธรรม 
 

นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยของกลุ่มบริษทักาํหนดให้มีการกาํหนดมูลค่ายุติธรรมทั้งสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมหมายถึง จาํนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพย ์
หรือชาํระหน้ีสิน โดยทั้งสองฝ่ายมีความรู้และเตม็ใจในการแลกเปล่ียนกนั และสามารถต่อรองกนัไดอ้ย่างเป็นอิสระ
ในลักษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกัน วตัถุประสงค์ของการวดัมูลค่าและ/หรือการเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม           
ถูกกาํหนดโดยวิธีต่อไปน้ี  (ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัสมมติฐานในการกาํหนดมูลค่ายุติธรรมถูกเปิดเผยในหมายเหตุ       
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้นๆ) 
 

มูลค่ายติุธรรมของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีระยะสั้นอ่ืนๆ เป็นมูลค่าท่ีใกลเ้คียงกบัราคาท่ีบนัทึกไวใ้นบญัชี 
 

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์เป็นตราสารทุนที่ถือไวเ้พื่อคา้และเผื่อขายพิจารณาโดยอ้างอิงกบัราคา
เสนอซ้ือ ณ วนัท่ีรายงาน 
 

มูลค่ายติุธรรมของสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้มีจาํนวนใกลเ้คียงกบัจาํนวนท่ีคาดว่าจะสามารถซ้ือขาย
ไดใ้นตลาดอตัราแลกเปล่ียนเงินตราปัจจุบนั 
 

มูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ ซ่ึงพิจารณาเพ่ือความมุ่งหมายในการเปิดเผย            
ในงบการเงินคาํนวณจากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดในอนาคตของเงินตน้และดอกเบ้ีย ซ่ึงคิดลดโดยใชอ้ตัรา
ดอกเบ้ียในทอ้งตลาด ณ วนัท่ีรายงาน 

 

41 ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั 
 

 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 ดงัน้ี 
 

41.1 ภาระผูกพนัตามสัญญาทีเ่ป็นรายจ่ายฝ่ายทุน 
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2555  2554  2555  2554 
  

สัญญาท่ียงัไม่ได้รับรู้        
ท่ีดิน อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 2,583  695  61  142 
เคร่ืองจกัร อุปกรณ์และอ่ืนๆ 1,099  551  115  239 
รวม 3,682  1,246  176  381 
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41.2 ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าด าเนินงาน 
 
   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2555  2554  2555  2554 
  

ภายในระยะเวลาหน่ึงปี 1,890  1,080  231  281 
มากกว่าหน่ึงปี แต่ไม่เกินหา้ปี 4,416  1,704  211  339 
มากกว่าหา้ปี 6,667  1,184  51  71 
รวม 12,973  3,968  493  691 

 

กลุ่มบริษทัมีสัญญาเช่าหลายฉบบักบับริษทัและบุคคลอ่ืนๆ ซ่ึงครอบคลุมการเช่าอาคารสํานักงานพร้อม     
ส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ ท่ีดิน ฟาร์มเล้ียงสัตว ์ยานพาหนะและอ่ืนๆ โดยมีระยะเวลา 1 ถึง 49 ปี ซ่ึงจะ        
ส้ินสุดในระหว่างปี 2556 ถึง 2602 
 

41.3 ภาระผูกพนัอืน่ๆ 
 

บริษทัมีสัญญาว่าดว้ยความร่วมมือทางวิชาการกบัมหาวิทยาลยัแม่โจ ้(“มหาวิทยาลยั”) โดยทางมหาวิทยาลยั  
อนุญาตให้บริษทัใชท่ี้ดินและส่ิงปลูกสร้างในการสร้างบ่อเล้ียงกุง้  และใช้เป็นศูนยว์ิจัยและฝึกอบรมแก่         
อาจารยแ์ละนักวิชาการ ซ่ึงจะส้ินสุดในวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาดงักล่าว บริษทัมี
ภาระผูกพนัที่จะตอ้งจ่ายค่าตอบแทนให้กบัมหาวิทยาลยัเป็นจาํนวนเงิน  2.1 ลา้นบาทต่อปี และจะตอ้งโอน
กรรมสิทธ์ิในสินทรัพยท์ั้งหมดของโครงการให้กบัมหาวิทยาลัยเม่ืออายุของสัญญาส้ินสุดลง ทั้งน้ีราคา    
ตามบญัชีของสินทรัพยข์องบริษัทภายใตส้ัญญาดังกล่าว ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 มีจํานวนเงินรวม             
13 ลา้นบาท (2554: 10 ล้านบาท) 
 

41.4 เลตเตอร์ออฟเครดิต 

 
บริษัทและบริษัทย่อยบางแห่งมีภาระผูกพนัภายใตเ้ลตเตอร์ออฟเครดิตท่ีออกแล้วเป็นจํานวนเงินรวม          
34 ลา้นบาท และ 1,771 ลา้นบาท ตามลาํดบั (2554: 336 ล้านบาท และ 3,655 ล้านบาท ตามล าดับ) 
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41.5 หนังสือค า้ประกนั 
 

บริษทัและบริษทัยอ่ยบางแห่งมีภาระผกูพนัจากการท่ีสถาบนัการเงินบางแห่งออกหนังสือคํ้าประกนับริษทัและ    
บริษทัย่อยดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการและอ่ืนๆ  เป็นจาํนวนเงินรวม 48 ลา้นบาท และ 3,808 ลา้นบาท        
ตามลาํดบั (2554: 228  ล้านบาท  และ 673  ล้านบาท  ตามล าดับ) หนังสือคํ้าประกนัเหล่าน้ีส่วนใหญ่เป็นการ    
คํ้าประกนัค่าภาษี ค่าอากรต่างๆ และการขายสินคา้ 
 

42 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลาทีร่ายงาน 
 

42.1   ในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2555  บริษทัย่อยในต่างประเทศแห่งหน่ึง (CP China Investment Limited) (“ผูซ้ื้อ”)   
ไดเ้ขา้ทาํสัญญาเพ่ือซ้ือเงินลงทุนท่ีเป็นหุน้สามญัทั้งหมดของ Chia Tai Food Enterprise (Qinhuangdao) Co., Ltd. 
จาก Chia Tai Food Investment Co., Ltd. (“ผูข้าย”) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษัท  
(บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ์ จาํกดั) โดยมีราคารวมทั้งส้ินประมาณ 15.7 ลา้นเหรียญสหรัฐ  หรือประมาณ 
483 ล้านบาท การซ้ือขายจะเสร็จสมบูรณ์ภายหลังที่ผูข้ายสามารถปฏิบตัิตามเ งื่อนไขต่างๆ  เช่น      
การจดทะเบียนช่ือผูซ้ื้อเป็นผูถื้อหุ้น การออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจให้กับ Chia Tai Food Enterprise 
(Qinhuangdao) Co., Ltd. โดยหน่วยงานราชการ เป็นตน้  

 

ณ วนัที่รายงาน  การซ้ือขายเงินลงทุนดงักล่าวยงัอยูใ่นระหว่างการดาํเนินการ 
 

42.2  ในเดือนมกราคม 2556 บริษทัยอ่ยขา้งตน้ (CP China Investment Limited) ไดจ้ดัตั้งบริษทัยอ่ยแห่งใหม่ใน
ประเทศจีน ช่ือบริษทั Chia Tai  Food Enterprise (Qingdao) Co., Ltd. โดยมีทุนจดทะเบียนเป็นจาํนวนเงิน 
85.7 ลา้นเหรียญสหรัฐ 

 

43 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีย่งัไม่ได้ใช้ 
 

การจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการน้ียงัไม่ไดใ้ชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่
ดงัต่อไปน้ี ณ วนัท่ีรายงาน เน่ืองจากยงัไม่มีการบงัคบัใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุงใหม่ดงักล่าวซ่ึง
กาํหนดใหถื้อปฏิบติักบังบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2556 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  เร่ือง 
   
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2552)        การบญัชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผย 
     ขอ้มูลเก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552)        ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน 
     เงินตราต่างประเทศ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8  ส่วนงานดาํเนินงาน 
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ผูบ้ริหารเช่ือว่าการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัดงักล่าวมาถือปฏิบตัิสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิม
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556  จะไม่มีผลกระทบท่ีมีสาระสําคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 
 

44 การจัดประเภทรายการใหม่ 
 

รายการบางรายการในงบการเงินปี 2554 ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการนําเสนอ             
งบการเงินปี 2555 การจดัประเภทรายการเหล่าน้ีเป็นไปตามการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี ซ่ึงเป็นผลมาจากการ
นาํมาตรฐานการบญัชีระหว่างประเทศฉบบัท่ี 41 เร่ือง เกษตรกรรม มาถือปฏิบตัิก่อนมีผลบงัคบัใช ้ดงัท่ีเปิดเผยไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 

 

 

 

 

 

 

    


