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หมายเหตุ สารบัญ 
  

1 ขอ้มูลทัว่ไป  
2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 
3 นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
4 การรวมธุรกิจโดยการซ้ือหุน้ 
5 รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
7 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 
8 สินคา้คงเหลือ 
9 สินทรัพยชี์วภาพ 
10 เงินลงทุนเผือ่ขาย 
11 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
12 ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 
13 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
14 เงินลงทุนในการร่วมคา้ 
15 เงินลงทุนในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
16 อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
17 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
18 ค่าความนิยม 
19 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 
20 เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีขอ้จ ากดัในการเบิกใช ้
21 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
22 สิทธิการเช่า 
23 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
24 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 
25 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 
26 ทุนเรือนหุน้ 
27 หุน้ทุนซ้ือคืน 
28 ส่วนเกินทุนและส ารอง 
29 ส่วนงานด าเนินงาน 
30 ค่าใชจ่้ายในการขาย 
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31 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
 
 
 

หมายเหตุ สารบัญ 
32 ค่าใชจ่้ายผลประโยชนต์อบแทนผูบ้ริหารและพนกังาน 
33 ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
34 ตน้ทุนทางการเงิน 
35 ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้
36 สิทธิประโยชนจ์ากการส่งเสริมการลงทุน 
37 ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 
38 เงินปันผล 
39 เคร่ืองมือทางการเงิน 
40 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
41 การค ้าประกนั 
42 เร่ืองอ่ืนๆ 
43 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 
44 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 

 
กรรมการบริหารไดอ้นุมติัใหอ้อกงบการเงินน้ีเม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2560 

 
1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) “บริษทั”  เป็นนิติบุคคลท่ีจัดตั้ งข้ึนในประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 17 
มกราคม 2521 และมีท่ีอยู่จดทะเบียนตั้ งอยู่เลขท่ี 313 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์  ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร 10500  ประเทศไทย 
 
บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2530 
 
บริษทัและบริษทัย่อย (รวมกนัเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) ด าเนินธุรกิจหลกัด้านการเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร    
ครบวงจร โดยมีท่ีตั้งของธุรกิจครอบคลุมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ส่วนงานหลกัดงัน้ี    
 
1)   ส่วนงานธุรกิจสตัวบ์ก ครอบคลุมสินคา้ประเภทไก่ เป็ด และสุกร  
2)   ส่วนงานธุรกิจสตัวน์ ้ า ครอบคลุมสินคา้ประเภทกุง้และปลา   
 
การด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัทั้ง 2 ส่วนงานหลกัดงักล่าวมีลกัษณะครบวงจร  เร่ิมตั้งแต่การจดัหาวตัถุดิบเพื่อใช้
ในการผลิตอาหารสัตว ์ การด าเนินธุรกิจผลิตอาหารสัตว ์ การเพาะพนัธ์ุสัตว ์ การเล้ียงสัตวเ์พื่อการคา้ การแปรรูป
เน้ือสัตว์ การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารส าเร็จรูปพร้อมรับประทาน รวมถึงธุรกิจร้านค้าปลีกและร้านอาหาร ซ่ึง   
ผลิตภณัฑห์ลกัของกลุ่มบริษทัจ าแนกไดเ้ป็น 3 ประเภทหลกัดงัน้ี    
    
1)   อาหารสตัว ์
2)   ผลิตภณัฑจ์ากฟาร์มเล้ียงสตัว ์เช่น พนัธ์ุสตัว ์สตัวมี์ชีวิต เน้ือสตัว ์เป็นตน้   
3)   อาหารแปรรูปและอาหารส าเร็จรูป 
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รายละเอียดของบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีดงัน้ี 
    ประเทศที่    

ช่ือกจิการ  ลกัษณะธุรกจิ  กจิการจัดตั้ง  บริษทัถือหุ้นร้อยละ 

      2559  2558 

บริษทัทีม่ีกจิการในประเทศไทยและที่ด าเนินธุรกจิ         

   ทีเ่กีย่วเน่ืองกบักจิการในประเทศไทย         

ธุรกจิสัตว์บก         

บริษทัย่อยทางตรง         

1)  บริษทั กรุงเทพโปรด๊ิวส จ ากดั (มหาชน)  ซ้ือและขายวตัถุดิบอาหารสตัว ์   ไทย  99.44  99.44 

2)   บริษทั เชสเตอร์ฟู้ด จ  ากดั  กิจการร้านอาหาร  ไทย  99.99  99.99 

3)   บริษทั ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ  ากดั (มหาชน)  เกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร  ไทย  99.98  99.98 

4)   บริษทั ซี.พ.ี เมอร์แชนไดซ่ิง จ  ากดั   กิจการลงทุนและการคา้ระหวา่งประเทศ  ไทย  99.99  99.99 

      

 

 

 

บริษทัย่อยทางอ้อม         

1)   บริษทั ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จ  ากดั   คา้ส่งและคา้ปลีกผลิตภณัฑอ์าหาร  ไทย  99.97  99.97 

2)   บริษทั ซีพีเอฟ พรีเมียมฟู้ดส์ จ  ากดั (1)  ผลิตผลิตภณัฑอ์าหารแปรรูปจากเน้ือสตัว ์  ไทย  99.99  99.99 

3)   CPF Denmark A/S   ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท   เดนมาร์ก  52.00  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    ส าเร็จรูป       
4)   CPF Europe S.A.   ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท   เบลเยีย่ม  99.99  99.99 

   (ตั้งแต่ 4.1 ถึง 4.2 เป็นบริษทัยอ่ยของ     อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
       CPF Europe S.A.)    ส าเร็จรูป       

4.1) CP Chozen Limited  กิจการลงทุน  องักฤษ  71.50  71.50 
            (ตั้งแต่ 4.1.1 ถึง 4.1.2 เป็นบริษทัยอ่ย          

               ของ CP Chozen Limited)         
              4.1.1) Chozen Holdings Limited  กิจการร้านอาหาร  องักฤษ  71.50  71.50 
              4.1.2) Chozen Noodle Trading Limited  ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์  องักฤษ  71.50  71.50 

4.2)   Tops Foods NV  ผลิตและจ าหน่ายอาหารพร้อมรับประทาน  เบลเยีย่ม  84.08  84.08 
5)   CPF Food Trading Co., Ltd.   ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท   จีน  100.00  100.00 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    ส าเร็จรูป       
6)   CP Foods (UK) Limited   ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  57.52  57.52 

   (ตั้งแต่ 6.1 ถึง 6.61 เป็นบริษทัยอ่ย    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

          ของ CP Foods (UK) Limited)    ส าเร็จรูป       

6.1)   Fusion Abbey Park Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  57.52  57.52 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    ส าเร็จรูป       
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    ประเทศที่    

ช่ือกจิการ  ลกัษณะธุรกจิ  กจิการจัดตั้ง  บริษทัถือหุ้นร้อยละ 

      2559  2558 
6.2)   Fusion Alfrick Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  57.52  57.52 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    ส าเร็จรูป       
6.3)   Fusion Bracewell Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  57.52  57.52 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    ส าเร็จรูป       
6.4)   Fusion Bransford Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  57.52  57.52 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    ส าเร็จรูป       
6.5)   Fusion Broadway Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  57.52  57.52 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    ส าเร็จรูป       
6.6)   Fusion Brothwood Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  57.52  57.52 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    ส าเร็จรูป       
6.7)   Fusion Calis Limited       ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  57.52  57.52 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    ส าเร็จรูป       
6.8)   Fusion Carnoustie Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  57.52  57.52 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    ส าเร็จรูป       
6.9)   Fusion Charlton Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  57.52  57.52 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    ส าเร็จรูป       
6.10) Fusion Crowle Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  57.52  57.52 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    ส าเร็จรูป       
6.11) Fusion Dalaman Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  57.52  57.52 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    ส าเร็จรูป       
6.12) Fusion Defford Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  57.52  57.52 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    ส าเร็จรูป       
6.13) Fusion Dormington Limited    ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  57.52  57.52 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    ส าเร็จรูป       
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    ประเทศที่    

ช่ือกจิการ  ลกัษณะธุรกจิ  กจิการจัดตั้ง  บริษทัถือหุ้นร้อยละ 

      2559  2558 
6.14) Fusion Driscoll Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  57.52  57.52 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    ส าเร็จรูป       
6.15) Fusion Dumbleton Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  57.52  57.52 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    ส าเร็จรูป       
6.16) Fusion Eastoe Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  57.52  57.52 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    ส าเร็จรูป       
6.17) Fusion Elmbridge Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  57.52  57.52 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    ส าเร็จรูป       
6.18) Fusion Everton Limited    ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  57.52  57.52 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    ส าเร็จรูป       
6.19) Fusion Exning Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  57.52  57.52 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    ส าเร็จรูป       
6.20) Fusion Fethiye Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  57.52  57.52 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    ส าเร็จรูป       
6.21) Fusion Gatley Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  57.52  57.52 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    ส าเร็จรูป       
6.22) Fusion Gocek Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  57.52  57.52 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    ส าเร็จรูป       
6.23) Fusion Gray Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  57.52  57.52 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    ส าเร็จรูป       
6.24) Fusion Harper Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  57.52  57.52 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    ส าเร็จรูป       
6.25) Fusion Hartford Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  57.52  57.52 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    ส าเร็จรูป       
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6.26) Fusion Hawstead Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  57.52  57.52 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    ส าเร็จรูป       
6.27) Fusion Head Street Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  57.52  57.52 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    ส าเร็จรูป       
6.28) Fusion Heath Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  57.52  57.52 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    ส าเร็จรูป       
6.29) Fusion Irvine Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  57.52  57.52 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    ส าเร็จรูป       
6.30) Fusion Kaitaia Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  57.52  57.52 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    ส าเร็จรูป       
6.31) Fusion Kroma Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  57.52  57.52 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    ส าเร็จรูป       
6.32) Fusion Krone Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  57.52  57.52 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    ส าเร็จรูป       
6.33) Fusion Lineker Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  57.52  57.52 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    ส าเร็จรูป       
6.34) Fusion Littleworth Limited    ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  57.52  57.52 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    ส าเร็จรูป       
6.35) Fusion Madeley Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  57.52  57.52 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    ส าเร็จรูป       
6.36) Fusion Mcmahon Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  57.52  57.52 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    ส าเร็จรูป       
6.37) Fusion Mountfield Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  57.52  57.52 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    ส าเร็จรูป       
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6.38) Fusion Moyes Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  57.52  57.52 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    ส าเร็จรูป       
6.39) Fusion Newlands Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  57.52  57.52 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    ส าเร็จรูป       
6.40) Fusion Niamh Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  57.52  57.52 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    ส าเร็จรูป       
6.41) Fusion Pershore Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  57.52  57.52 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    ส าเร็จรูป       
6.42) Fusion Priest Lane Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  57.52  57.52 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    ส าเร็จรูป       
6.43) Fusion Ratcliffe Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  57.52  57.52 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    ส าเร็จรูป       
6.44) Fusion Reid Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  57.52  57.52 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    ส าเร็จรูป       
6.45) Fusion Richardson Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  57.52  57.52 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    ส าเร็จรูป       
6.46) Fusion Samui Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  57.52  57.52 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    ส าเร็จรูป       
6.47) Fusion Sharp Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  57.52  57.52 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    ส าเร็จรูป       
6.48) Fusion Sheedy Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  57.52  57.52 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    ส าเร็จรูป       
6.49) Fusion Soham Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  57.52  57.52 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    ส าเร็จรูป       
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6.50) Fusion Southall Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  57.52  57.52 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    ส าเร็จรูป       
6.51) Fusion Stevens Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  57.52  57.52 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    ส าเร็จรูป       
6.52) Fusion Thetford Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  57.52  57.52 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    ส าเร็จรูป       
6.53) Fusion Turgay Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  57.52  57.52 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    ส าเร็จรูป       
6.54) Fusion Uzumlu Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  57.52  57.52 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    ส าเร็จรูป       
6.55) Fusion Van Den Hauwe Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  57.52  57.52 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    ส าเร็จรูป       
6.56) Fusion Wadborough Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  57.52  57.52 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

    ส าเร็จรูป       
6.57) Fusion Wellington Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  57.52  57.52 

    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    ส าเร็จรูป       

6.58) Fusion Whistler Limited    ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  57.52  57.52 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    ส าเร็จรูป       
6.59) Fusion Wright Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  57.52  57.52 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    ส าเร็จรูป       
6.60) Fusion Yamac Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  57.52  57.52 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    ส าเร็จรูป       
6.61) The Foodfellas Limited (2)  ผูน้ าเขา้วตัถุดิบและผลิตภณัฑอ์าหาร  องักฤษ  34.51  - 
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ธุรกจิสัตว์น ้า         

บริษทัย่อยทางตรง         
1)   บริษทั ซีฟู้ดส์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จ  ากดั (1)  แปรรูปกุง้  ไทย  99.99  99.99 
บริษทัย่อยทางอ้อม         
1)   C.P. Food Products, Inc.   ผูน้ าเขา้และผูจ้ดัจ  าหน่ายสินคา้อาหารทะเล  สหรัฐอเมริกา  100.00  100.00 
ธุรกจิอ่ืน         

บริษทัย่อยทางตรง         
1)   บริษทั ซีพีเอฟ เทรนน่ิงเซ็นเตอร์ จ  ากดั   ใหบ้ริการดา้นการฝึกอบรม  ไทย  99.99  99.99 
2)   บริษทั ซีพีเอฟ ไอทีเซ็นเตอร์ จ  ากดั   ใหบ้ริการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  ไทย  99.99  99.99 
3)   บริษทั ศูนยว์จิยัและพฒันาอาหาร ซีพีเอฟ จ ากดั  วจิยัและพฒันาอาหาร  ไทย  99.99  99.99 
บริษทัทีม่ีกจิการในต่างประเทศ         

บริษทัย่อยทางตรง         
1) Bellisio Investment, LLC.  กิจการลงทุน  สหรัฐอเมริกา  100.00  - 

        (1.1 เป็นบริษทัยอ่ยของ Bellisio Investment,         

        LLC.)         

1.1)   Bellisio Parent, LLC.  กิจการลงทุน  สหรัฐอเมริกา  100.00  - 

             (ตั้งแต่ 1.1.1 ถึง 1.1.10 เป็นบริษทัยอ่ย         

             ของ Bellisio Parent, LLC.)         

              1.1.1)   Arden International, LLC.  ผลิตและจ าหน่ายอาหารพร้อม  สหรัฐอเมริกา  100.00  - 
    รับประทาน       
                1.1.2)  Arden Kitchens, LLC. (Delaware)  ผลิตและจ าหน่ายอาหารพร้อม  สหรัฐอเมริกา  100.00  - 

          รับประทาน       
              1.1.3)   Arden Kitchens, LLC. (Minnesota)  ผลิตและจ าหน่ายอาหารพร้อม  สหรัฐอเมริกา  100.00  - 

          รับประทาน       
    1.1.4)   Bellisio Finance, LLC.    กิจการลงทุน  สหรัฐอเมริกา  100.00  - 
    1.1.5)   Bellisio Foods, Inc.  กิจการลงทุน  สหรัฐอเมริกา  100.00  - 

              1.1.6)   Bellisio Foods Canada Corp.  ผลิตและจ าหน่ายอาหารพร้อม  แคนาดา  100.00  - 
           รับประทาน       

    1.1.7)   Bellisio Holdco, LLC.  กิจการลงทุน  สหรัฐอเมริกา  100.00  - 
                1.1.8)   Michelina’s, LLC.  ผลิตและจ าหน่ายอาหารพร้อม  สหรัฐอเมริกา  100.00  - 
     รับประทาน       
                 1.1.9)   Overhill Farms, Inc.  ผลิตและจ าหน่ายอาหารพร้อม    สหรัฐอเมริกา  100.00  - 
     รับประทาน       
               1.1.10) The All American Gourmet  ผลิตและจ าหน่ายอาหารพร้อม  สหรัฐอเมริกา  100.00  - 
                                 Company    รับประทาน       
2)   Charoen Pokphand Foods Kenya Co., Ltd.  ผลิตอาหารสตัวแ์ละเล้ียงสตัว ์  เคนยา  99.99  99.99 
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3)   CPF Investment Limited   กิจการลงทุน  บริติส เวอร์จิน  100.00  100.00 

    ไอส์แลนด ์     

4)   C.P. Aquaculture (Beihai) Co., Ltd.   ผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  100.00  100.00 
5)   C.P. Aquaculture (Dongfang) Co., Ltd.  เพาะฟักลูกกุง้  จีน  100.00  100.00 
6)   C.P. Aquaculture (Hainan) Co., Ltd. (3)  ฟาร์มเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ าและเพาะพนัธุ ์  จีน  100.00  100.00 

    สตัวน์ ้ า       
7) C.P. Foods Holdings Limited  กิจการลงทุน  บริติส เวอร์จิน  100.00  100.00 

    ไอส์แลนด ์     
8)   C.P. Foods International Limited  กิจการลงทุน  บริติส เวอร์จิน  100.00  100.00 

    ไอส์แลนด ์     
9)   CPF Netherlands B.V. (9.1 ถึง 9.2 เป็นบริษทั  กิจการลงทุน  เนเธอร์แลนด ์  99.99  99.99 
          ยอ่ยของ CPF Netherlands B.V.)         

    9.1) Russia Baltic Pork Invest ASA   กิจการลงทุน     นอร์เวย ์  75.82  75.82 
      (ตั้งแต่ 9.1.1 ถึง 9.1.8 เป็นบริษทัยอ่ยของ          
      Russia Baltic Pork Invest ASA)         
       9.1.1)   Farm Construction Limited Liability  รับเหมาก่อสร้างฟาร์มสุกร  รัสเซีย  75.82  75.82 

              Company         
       9.1.2)   Finagro ASP   ใหบ้ริการดา้นการเงิน  เดนมาร์ก  75.82  75.82 
       9.1.3)   Kornevo Limited Liability Company  เล้ียงสตัว ์  รัสเซีย  75.82  75.82 
       9.1.4)   Management Company RBPI Group  ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์  รัสเซีย  75.82  75.82 
                       Limited Liability Company         
       9.1.5)   NNPP Limited Liability Company  เล้ียงสตัว ์  รัสเซีย  75.82  75.82 
       9.1.6)   NNPP-2 Limited Liability Company  เล้ียงสตัว ์  รัสเซีย  75.82  - 
       9.1.7)   Pravdinsk Pig Production Closed  เล้ียงสตัว ์  รัสเซีย  75.82  75.82 

              Joint Stock Company         
       9.1.8)   Pravdinsk Pig Production-2 Limited  เล้ียงสตัว ์  รัสเซีย  75.82  75.82 

              Liability Company         
9.2)   Stesha LLC. (ตั้งแต่ 9.2.1 ถึง 9.2.2 เป็น  กิจการลงทุน  รัสเซีย  99.99  99.99 

                บริษทัยอ่ยของ Stesha LLC.)         
         9.2.1) CJSC Poultry Parent Stock    เล้ียงสตัวแ์ละเพาะพนัธุ์สตัว ์  รัสเซีย  79.99  79.99 
                       Production Woyskovitsy         
        9.2.2) CJSC Poultry Production   ผลิตอาหารสตัว ์เล้ียงสตัวแ์ละแปรรูปขั้น  รัสเซีย  79.99  79.99 
                       Severnaya     พื้นฐาน       
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บริษทัย่อยทางตรงและทางอ้อม         
1)   Charoen Pokphand Foods Philippines   ผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัว ์เล้ียงสตัว ์  ฟิลิปปินส์  99.99  99.99 

   Corporation      และเพาะฟักลูกกุง้       
   (1.1 เป็นบริษทัยอ่ยของ Charoen Pokphand         
   Foods Philippines Corporation)         
1.1)   A.P.P. Enterprise, Inc. (2)  ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์  ฟิลิปปินส์  39.60  39.60 

2)   Charoen Pokphand Foods (Overseas) LLC.  ผลิตอาหารสตัวแ์ละเล้ียงสตัว ์  รัสเซีย  99.99  99.99 
   (ตั้งแต่ 2.1 ถึง 2.6 เป็นบริษทัยอ่ยของ          
   Charoen Pokphand Foods  (Overseas) LLC.)         
2.1)   CPF Agro LLC.   เล้ียงสตัว ์  รัสเซีย  99.99  99.99 
2.2)   CPF Foods LLC.  เล้ียงสตัว ์  รัสเซีย  99.99  99.99 
2.3)   CPF Ryazan LLC  เล้ียงสตัว ์  รัสเซีย  99.99  - 
2.4)   CPF Serebryanie Prudy LLC.  เล้ียงสตัว ์  รัสเซีย  99.99  99.99 
2.5)   CPF Trading LLC.  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท  รัสเซีย  99.99  59.99 

  เน้ือสตัว ์       
      2.6)   CPF Zaraysk LLC.  เล้ียงสตัว ์  รัสเซีย  99.99  99.99 
3)   Chia Tai Enterprises International Limited  กิจการลงทุน  เบอร์มิวดา  50.43  50.43 

    (ตั้งแต่ 3.1 ถึง 3.9 เป็นบริษทัยอ่ยของ          
    Chia Tai Enterprises International Limited)         
3.1)   C.P. Enterprises Limited  กิจการลงทุน  ฮ่องกง  50.43  50.43 
3.2)   Chia Tai Huazhong Biochemistry   กิจการลงทุน   ฮ่องกง  50.43  50.43 
             Limited         
3.3)   Chia Tai Pucheng Biochemistry Limited  กิจการลงทุน   ฮ่องกง  50.43  50.43 
3.4)   ECI Machinery Co., Ltd.  กิจการลงทุน  บริติส เวอร์จิน  50.43  50.43 
    ไอส์แลนด ์     
3.5)   Golden Industrial Investment Limited  กิจการลงทุน   ฮ่องกง  50.43  50.43 
3.6)    Pucheng Chia Tai Biochemistry  ผลิตและจ าหน่ายเคมีภณัฑ ์  จีน  35.17  35.17 
             Limited (2)         
3.7)    Shanghai C.P. Industrial Trading   จ าหน่ายเคร่ืองจกัรและอะไหล่  จีน  50.43  50.43 
             Co., Ltd. (3)         
3.8)    Zhumadian Huazheng Property   อสงัหาริมทรัพย ์  จีน  35.17  35.17 
             Co., Ltd. (2)         
3.9)    Zhumadian Huazhong Chia Tai   ผลิตและจ าหน่ายเคมีภณัฑ ์  จีน  35.17  35.17 
             Co., Ltd. (2)         

4)   C.P. Standart Gida Sanayi ve Ticaret A.S.   เกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร  ตุรกี  100.00  100.00 
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5)   C.P. Pokphand Co., Ltd.   กิจการลงทุน  เบอร์มิวดา  50.43  50.43 

    (ตั้งแต่ 5.1 ถึง 5.102 เป็นบริษทัยอ่ยของ         

    C.P. Pokphand Co., Ltd.)         

    5.1)    Beijing CP Consultation Services  ใหบ้ริการท่ีปรึกษาดา้นเศรษฐกิจ  จีน  50.43  - 
           Co., Ltd.    และการคา้       

5.2)    CP Food Enterprise (Qinhuangdao)   ผลิตและจ าหน่ายอาหารแปรรูป   จีน  50.43  50.43 

             Co., Ltd. (เดิมช่ือ Chia Tai Food     อาหารส าเร็จรูปจากเน้ือสตัว ์       

             Enterprise (Qinhuangdao) Co., Ltd.)     และอาหารพร้อมรับประทาน       

5.3)    C.P. Aquaculture (Yangjiang) Co., Ltd.   ผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  50.43  50.43 

5.4)    C.P. Food Enterprises  (Ningbo)  ผลิตและจ าหน่ายอาหารแปรรูป  จีน  50.43  50.43 

             Co., Ltd.     อาหารส าเร็จรูปจากเน้ือสตัว ์       

     และอาหารพร้อมรับประทาน       
5.5)    C.P. Food (Hengshui) Co., Ltd.   ผลิตและจ าหน่ายอาหารแปรรูป  จีน  50.43  - 

5.6)    C.P. Food (Nantong) Co., Ltd.  ผลิตและจ าหน่ายอาหารแปรรูป  จีน  50.43  50.43 

     อาหารส าเร็จรูปจากเน้ือสตัว ์       

     และอาหารพร้อมรับประทาน       

5.7)    C.P. Food (Xiangyang) Co., Ltd.  ผลิตและจ าหน่ายอาหารแปรรูป  จีน  50.43  50.43 

5.8)    C.P. Food (Xuzhou) Co., Ltd.  ผลิตและจ าหน่ายอาหารแปรรูป  จีน  50.43  50.43 

     อาหารส าเร็จรูปจากเน้ือสตัว ์       

     และอาหารพร้อมรับประทาน       

5.9)    C.P. Food (Zhanjiang) Co., Ltd.  ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑอ์าหาร  จีน  50.43  50.43 

5.10)  C.P. Premix (Guanghan) Co., Ltd. (เดิมช่ือ  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  45.89  45.89 

                    Guanghan Chia Tai Feed Tech        

                    Co., Ltd.) (2)        

5.11)  C.P. Premix (Liuzhou) Co., Ltd. (เดิมช่ือ  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  50.43  50.43 

             Liuzhou Advance Feed Tech Co., Ltd.)         

5.12)  C.P. Premix (Nantong) Co., Ltd. (เดิมช่ือ  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  30.26  30.26 

            Nantong Chia Tai Tech Feed Co., Ltd.) (2)         

5.13)  C.P. Premix (Shenyang ) Co., Ltd. (เดิมช่ือ  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  50.43  50.43 

            Shenyang Advance Feed Tech Co., Ltd.)         

5.14)  C.P. Premix (Tianjin) Co., Ltd. (เดิมช่ือ  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  50.43  50.43 

            Tianjin Chia Tai Feed Tech Co., Ltd.)         

5.15)  C.P. Standard Resources Limited  กิจการลงทุน  ฮ่องกง  50.43  50.43 

5.16)  C.P. Vietnam Corporation    ผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัว ์เล้ียงสตัว ์  เวยีดนาม  64.89  64.89 

     และอาหารแปรรูป       
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5.17)  C.T. Progressive (H.K.) Limited  กิจการลงทุน  เบอร์มิวดา  50.43  50.43 

5.18)  Changsha Chia Tai Co., Ltd.  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  50.43  50.43 

5.19)  Charoen Pokphand (China) Investment  กิจการลงทุน  บริติส เวอร์จิน  50.43  50.43 

             Limited     ไอส์แลนด ์     

5.20)  Chengdu Chia Tai Co., Ltd. (2)  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  35.30  35.30 

5.21)  Chia Tai (Beijing) Investment   ใหบ้ริการดา้นการบริหารและท่ีปรึกษา  จีน  50.43  50.43 

             Management Co., Ltd.         

5.22)  Chia Tai (China) Investment Co., Ltd.  กิจการลงทุนและการคา้  จีน  50.43  50.43 

5.23)  Chia Tai Feed (Hengshui) Co., Ltd.   ผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัว ์  จีน  50.43  50.43 

5.24)  Chia Tai Feed (Qianjiang) Co., Ltd.  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัว ์  จีน  50.43  50.43 

5.25)  Chia Tai Feed (Yushu) Co., Ltd.  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  50.43  50.43 

5.26)  Chia Tai Feed (Zhanjiang) Co., Ltd.  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  50.43  50.43 

5.27)  Chia Tai Food Enterprise (Qingdao)  ผลิตและจ าหน่ายอาหารแปรรูป  จีน  50.43  50.43 

             Co., Ltd.     อาหารส าเร็จรูปจากเน้ือสตัว ์       

     และอาหารพร้อมรับประทาน       

5.28)  Chia Tai (Hainan) Agro-Industry Co., Ltd.  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัว ์  จีน  50.43  - 

5.29)  Chia Tai Yongji Enterprise Co., Ltd.  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  50.43  50.43 

5.30)  Chia Tai Yueyang Co., Ltd.  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  50.43  50.43 

5.31)  Chongqing Chia Tai Co., Ltd. (2)  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  30.26  30.26 

5.32)  Chongqing Shuangqiao Chia Tai  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  35.30  35.30 

      Co., Ltd. (2)         

5.33)  Chuzhou Chia Tai Co., Ltd.  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  50.43  50.43 
5.34)  CP China Investment Limited  กิจการลงทุน  เคยแ์มน  50.43  50.43 
    ไอส์แลนด ์     

5.35)  CP Food Investment Limited  กิจการลงทุน  ฮ่องกง  50.43  50.43 
    5.36)  CP Group (Inner Mongolia) Nutrition  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  50.43  - 

    Technology Flocks and Herds Service          

    Co., Ltd.         
5.37)  Dali Chia Tai Co., Ltd.  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัว ์  จีน  50.43  50.43 
5.38)  Fujian Baojiashun Food   ผลิตผลิตภณัฑจ์ากเน้ือไก่  จีน  35.30  - 
             Development Co., Ltd. (2)         
5.39)  Fujian Chia Tai Food Co., Ltd. (2)  จ าหน่ายผลิตภณัฑจ์ากเน้ือไก่  จีน  35.30  - 
5.40)  Fujian Hetai Agro-Industry Co., Ltd. (2)  เล้ียงและจ าหน่ายไก่  จีน  35.30  - 
5.41)  Fujian Longzeji Feed Co., Ltd. (2)  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัวบ์ก  จีน  35.30  - 
5.42)  Fuzhou Da Fu Co., Ltd.  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  50.43  50.43 
5.43)  Gansu Chia Tai Agriculture Financing  ใหบ้ริการค ้าประกนัสินเช่ือ    จีน  50.43  50.43 

      Guarantee Co., Ltd.         
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5.44)  Ganzhou Chia Tai Industrial Co., Ltd. (2)  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  40.34  40.34 
5.45)  Guang An Chia Tai Co., Ltd. (2)  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  30.26  30.26 
5.46)  Guangdong Chia Tai    ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์  จีน  50.43  50.43 

      Biotechnology Co., Ltd.     โปรไบโอติคส์       
5.47)  Guangxi Chia Tai Financing Guarantee  ใหบ้ริการค ้าประกนัสินเช่ือ    จีน  50.43  50.43 
             Co., Ltd.         
5.48)  Guilin Chia Tai Co., Ltd. (2)  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  42.86  42.86 
5.49)  Guiyang Chia Tai Co., Ltd.  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  50.43  50.43 

5.50)  Hangzhou Advance Feed Tech Co., Ltd.  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  50.43  50.43 
5.51)  Hannick Limited  กิจการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์  ฮ่องกง  50.43  50.43 
5.52)  Hebei Chia Tai Agriculture  ใหบ้ริการค ้าประกนัสินเช่ือ    จีน  50.43  50.43 

      Financing Guarantee Co., Ltd.         
5.53)  Hefei Chia Tai Co., Ltd.  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  50.43  50.43 
5.54)  Henan Chia Tai Agro-Industrial  ใหบ้ริการค ้าประกนัสินเช่ือ    จีน  50.43  50.43 

      Financing Guarantee Co., Ltd.         
5.55)  Huai Hua Chia Tai Co., Ltd.  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  50.43  50.43 

    5.56)  Hubei Chia Tai Co., Ltd.  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัว ์  จีน  50.43  - 

    พนัธ์ุสตัว ์และอาหารแปรรูป       

    จากเน้ือสตัว ์       
5.57)  Huludao Chia Tai Husbandry Co., Ltd.  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  50.43  50.43 
5.58)  Inner Mongolia Chia Tai Co., Ltd. (2)  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  45.58  45.58 
5.59)  Jiangsu Chia Tai Agro-Industrial  ใหบ้ริการค ้าประกนัสินเช่ือ    จีน  50.43  50.43 

      Financing Guarantee Co., Ltd.         
5.60)  Jiangsu Huai Yin Chia Tai Co., Ltd. (2)  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  44.38  44.38 
5.61)  Jiangxi Chia Tai Agriculture   ใหบ้ริการค ้าประกนัสินเช่ือ    จีน  50.43  50.43 

      Financing Guarantee Co., Ltd.         
5.62) Jilin Chia Tai Food Co., Ltd.  ผลิตและจ าหน่ายอาหารแปรรูป  จีน  50.43  50.43 
     อาหารส าเร็จรูปจากเน้ือสตัว ์       
     และอาหารพร้อมรับประทาน       
5.63) Jinan Chia Tai Co., Ltd. (2)  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  32.78  32.78 
5.64) Jiujiang Chia Tai Feedstuff Co., Ltd. (2)  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  30.26  30.26 
5.65) Kaifeng Chia Tai Co., Ltd.  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  50.43  50.43 
5.66) Kunming Chia Tai Co., Ltd. (2)  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  46.59  46.59 
5.67) Lanzhou Chia Tai Co., Ltd. (2)  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  45.70  45.70 
5.68) Longyan Baotai Agro-Industry Co., Ltd. (2)  เล้ียงและจ าหน่ายไก่  จีน  35.30  - 
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      2559  2558 
5.69) Mianyang Chia Tai Co., Ltd. (2)  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  40.34  40.34 

5.70) Modern State Investments Limited  กิจการลงทุน  บริติส เวอร์จิน  50.43  50.43 

    ไอส์แลนด ์     
5.71) Nanchang Chiatai Livestock Co., Ltd.  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  50.43  50.43 
5.72) Nanning C.P. Food Co., Ltd.   ผลิตและจ าหน่ายอาหารแปรรูป  จีน  50.43  - 
5.73) Nanning Chia Tai Animal Husbandry  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  46.21  46.21 
            Co., Ltd. (2)         
5.74) Nantong Chia Tai Co., Ltd. (2)  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  30.26  30.26 

5.75) Nanyang Chia Tai Co., Ltd. (2)  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  45.89  45.89 

5.76) Neijiang Chia Tai Co., Ltd. (2)  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  35.30  35.30 

5.77) Ningbo Chia Tai Agriculture  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  35.30  35.30 

             Co., Ltd. (2)         

5.78) Pingdingshan Chia Tai Co., Ltd. (2)  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  35.30  35.30 

5.79) Qingdao Chia Tai Agricultural  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัว ์  จีน  50.43  50.43 

             Development Co., Ltd.         

5.80) Shaanxi Chia Tai Co., Ltd. (2)  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัว ์  จีน  48.41  48.41 

5.81) Shanghai Han Tong International   จ าหน่ายผลิตภณัฑจ์ากเน้ือไก่  จีน  35.30  - 

            Trading Co., Ltd. (2)         

5.82) Shanxi Chia Tai Co., Ltd. (2)  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  30.21  30.21 

5.83) Shenyang Chia Tai Livestock Co., Ltd.  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  50.43  50.43 

5.84) Shijiazhuang Chia Tai Co., Ltd.  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  50.43  50.43 

5.85) Shuangliu Chia Tai Co., Ltd. (2)  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  35.30  35.30 

5.86) Tai Zhou Chia Tai Feed Co., Ltd. (2)  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  48.41  48.41 

5.87) Tianjin Chia Tai Agro-Industrial Co., Ltd.  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  50.43  50.43 

5.88) Urumqi Chia Tai Animal Husbandry  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  47.11  47.11 

             Co., Ltd. (2)         

5.89) Weinan Chia Tai Co., Ltd. (3)   ผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  50.43  50.43 

5.90) Wuhan Chia Tai Co., Ltd.  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  50.43  50.43 

5.91) Wuhan Chia Tai Aquaculture Co., Ltd.  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  50.43  50.43 

5.92) Wuxuan Chia Tai Animal Husbandry  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  42.86  42.86 

             Co., Ltd. (2)         

5.93) Xiamen Chia Tai Agriculture Co., Ltd. (2)  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  30.26  30.26 

5.94) Xiamen Sumpo Food Trading Co., Ltd. (2)  จ าหน่ายผลิตภณัฑจ์ากเน้ือไก่  จีน  35.30  - 

5.95) Xiangyang Chia Tai Co., Ltd.  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  50.43  50.43 

5.96) Xuzhou Chia Tai Feed Co., Ltd. (2)  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  32.78  32.78 

5.97) Yi Chang Chia Tai Co., Ltd.  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  50.43  50.43 

5.98) Yinchuan Chia Tai Co., Ltd. (2)  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  42.86  42.86 
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5.99) Yongan Chia Tai Co., Ltd.  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  50.43  50.43 

5.100) Zhangjiakou Chia Tai Co., Ltd. (2)  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  30.26  30.26 

5.101) Zhoukou Chia Tai Co., Ltd.  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัว ์    จีน  50.43  50.43 

5.102) Zhumadian Chia Tai Co., Ltd. (2)  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  30.76  30.76 
6)   CPF Tanzania Limited (3)  ผลิตอาหารสตัวแ์ละเล้ียงสตัว ์  แทนซาเนีย  99.99  99.99 
         
บริษทัย่อยทางอ้อม         

1)  Bright Excel Investments Limited    กิจการลงทุน  บริติส เวอร์จิน  100.00  100.00 
    ไอส์แลนด ์     
2)   C.P. Cambodia Co., Ltd.  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัว ์เล้ียงสตัว ์  กมัพชูา  100.00  100.00 

   (2.1 เป็นบริษทัยอ่ยของ C.P.      และอาหารแปรรูป       
   Cambodia Co., Ltd.)         
2.1)  Cambodia Property and Trading   ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์  กมัพชูา  49.00  49.00 
            Co., Ltd. (2)          

3)   C.P. Laos Co., Ltd.    ผลิตอาหารสตัวแ์ละเล้ียงสตัว ์  ลาว  99.99  99.99 
4)   Charoen Pokphand (Taiwan) Investment Limited  กิจการลงทุน  เบอร์มิวดา  100.00  100.00 
5)   Charoen Pokphand (USA), Inc. (3)  ธุรกิจไก่เน้ือครบวงจร  สหรัฐอเมริกา  99.97  99.97 
6)   Charoen Pokphand Enterprise (Taiwan)   ธุรกิจไก่ครบวงจรและเล้ียงสตัว ์    ไตห้วนั  32.68  32.68 

   Co., Ltd. (2)          
   (ตั้งแต่ 6.1 ถึง 6.7 เป็นบริษทัยอ่ยของ          
   Charoen Pokphand Enterprise (Taiwan)         
   Co., Ltd.)         
6.1)   Arbor Acres (Taiwan) Co., Ltd. (2)  เล้ียงสตัว ์  ไตห้วนั  16.34  16.34 
6.2)   Charoen Pokphand (Taiwan)   ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท  ไตห้วนั  29.41  29.41 

    Co., Ltd. (2)    อาหารเสริมและวคัซีนส าหรับสตัว ์       
6.3)   Chia Tai Lianyungang Co., Ltd. (2)        กิจการลงทุน  ฮ่องกง  32.68  32.68 
6.4)   Lianyungang Chia Tai Agro-industry  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัว ์  จีน  22.88  22.88 
            Development Co., Ltd. (2)         
6.5)   Plenty Type Limited (2)  กิจการลงทุน  เคยแ์มน  32.68  32.68 
    ไอส์แลนด ์     
6.6)   Rui Fu Foods Co., Ltd. (2)        ธุรกิจไก่ไข่  ไตห้วนั  16.67             - 
6.7)   Rui Mu Foods Co., Ltd. (2)        ธุรกิจไก่ไข่  ไตห้วนั  16.99             - 

7)   Charoen Pokphand Foods (Malaysia)  กิจการลงทุนในธุรกิจสตัวน์ ้ าครบวงจร  มาเลเซีย  99.99  99.99 
   Sdn. Bhd.      และธุรกิจสุกร       
   (ตั้งแต่ 7.1 ถึง 7.3 เป็นบริษทัยอ่ยของ          
   Charoen Pokphand Foods (Malaysia)         
   Sdn. Bhd.)         
7.1)   Asia Aquaculture (M) Sdn. Bhd.   เพาะเล้ียงกุง้และแปรรูปกุง้  มาเลเซีย  99.99  99.99 
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7.2)   Makin Jernih Sdn. Bhd.   กิจการลงทุน  มาเลเซีย  99.99  99.99 

    (ตั้งแต่ 7.2.1 ถึง 7.2.3 เป็นบริษทัยอ่ย         
    ของ Makin Jernih Sdn. Bhd.)         
7.2.1)   AA Meat Shop Sdn. Bhd.  คา้ปลีกผลิตภณัฑแ์ปรรูปจากเน้ือสตัว ์  มาเลเซีย  99.99  99.99 
7.2.2)   Chau Yang Farming Sdn. Bhd.  เล้ียงสตัว ์  มาเลเซีย  99.99  99.99 
7.2.3)   Tip Top Meat Sdn. Bhd.  แปรรูปเน้ือสตัว ์  มาเลเซีย  99.99  99.99 

7.3)   Star Feedmills (M) Sdn. Bhd.   ผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัวน์ ้ า  มาเลเซีย  99.99  99.99 
8)   Charoen Pokphand Foods Canada Inc.  น าเขา้และส่งออกสินคา้อาหาร  แคนาดา  70.00  70.00 
9)   Coinaton Investments Limited  กิจการลงทุน  บริติส เวอร์จิน  100.00  100.00 

    (9.1 เป็นบริษทัยอ่ยของ Coinaton    ไอส์แลนด ์     
       Investments Limited)         

           9.1) Chun Ta Investment Co., Ltd.  กิจการลงทุน  ไตห้วนั  100.00  100.00 
10)   CPF (INDIA) Private Limited  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัว ์เล้ียงสตัว ์  อินเดีย  99.99  99.99 
  และอาหารแปรรูป       
11)   CPF Japan Co., Ltd. (เดิมช่ือ CPF   ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท   ญ่ีปุ่น  99.99  99.99 

           Tokyo Co., Ltd.)    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละ         
    อาหารส าเร็จรูป       

12)   CPVN Limited  กิจการลงทุน  บริติส เวอร์จิน  100.00  100.00 
    ไอส์แลนด ์     
13)   Forward Pass Limited   กิจการลงทุน  บริติส เวอร์จิน  100.00  100.00 

(13.1 เป็นบริษทัยอ่ยของ Forward       ไอส์แลนด ์     
           Pass Limited)         
           13.1) Ta Chung Investment Co., Ltd.   กิจการลงทุน  ไตห้วนั  100.00  100.00 

14)   New Splendid Holdings Limited   กิจการลงทุน  บริติส เวอร์จิน  100.00  100.00 
    ไอส์แลนด ์     
15)   Norfolk Foods (Private) Limited  ผลิตและจ าหน่ายอาหารพร้อม  ศรีลงักา  80.00             - 

    รับประทาน       
 

(1)    อยูร่ะหวา่งการช าระบญัชี 
(2)    บริษทัมีอ านาจควบคุมบริษทัดงักล่าว 
(3)    หยดุการประกอบกิจการ 
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2 เกณฑ์การจัดท างบการเงนิ  
 
2.1 เกณฑ์การถือปฏบิัติ 

 
งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใช ้   
โดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) กฎระเบียบ และประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

 
สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ  ซ่ึงเก่ียวขอ้งกับการ
ด าเนินงานของกลุ่มบริษทั และมีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1  มกราคม 
2559 การปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ขา้งตน้นั้นไม่มีผลกระทบอยา่ง
เป็นสาระส าคญัต่อนโยบายการบญัชี วิธีการค านวณ และผลการด าเนินงานหรือฐานะการเงินของกลุ่มบริษทั 

 
นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ขา้งตน้ สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกและ
ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอ่ืนๆ ซ่ึงมีผลบงัคบัส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2560 เป็นตน้ไป และไม่ไดมี้การน ามาใชส้ าหรับการจดัท างบการเงินน้ี   มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 44 
 

2.2 เกณฑ์การวดัมูลค่า 
 

งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนโดยถือหลกัเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้รายการดงัต่อไปน้ี 
- เงินลงทุนเผือ่ขายวดัมูลค่าดว้ยราคายติุธรรม 
- สินทรัพยชี์วภาพบางประเภทวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขาย 
- ท่ีดินท่ีมีไวใ้ชง้านวดัมูลค่าดว้ยราคาท่ีตีใหม่ 

 
 

2.3    สกลุเงนิทีใ่ช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงนิ   
 

งบการเงินน้ีจดัท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของบริษทั ขอ้มูล
ทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็นหลกัลา้นบาท เวน้แต่ท่ีระบุ
ไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
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2.4 การใช้ดุลยพนิิจและการประมาณการ 
 

ในการจัดท างบการเงินให้ เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู ้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจ                
การประมาณการ และขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลต่อการน านโยบายการบญัชีมาถือปฏิบติั และการ
รายงานจ านวนเงินท่ีเก่ียวกบัสินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใช้จ่าย ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ี
ประมาณไว ้  
 
ประมาณการและขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งต่อเน่ือง การปรับประมาณการ
ทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีท่ีประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนและในงวดอนาคตท่ีได้รับ
ผลกระทบ 
 
ข้อมูลเก่ียวกับการประมาณความไม่แน่นอนและข้อสมมติท่ีส าคัญในการก าหนดนโยบายการบัญชี 
มีผลกระทบส าคญัต่อการรับรู้จ านวนเงินในงบการเงิน ซ่ึงประกอบด้วยหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ดงัต่อไปน้ี 
 

หมายเหตุขอ้ 9 การวดัมูลค่าของสินทรัพยชี์วภาพ 
หมายเหตุขอ้ 11 และ 13 ถึง 19 ขอ้สมมติส าหรับการประมาณการในการคิดลด 
       กระแสเงินสดในอนาคต 
หมายเหตุขอ้ 21 การใชป้ระโยชนข์องขาดทุนทางภาษีเงินได ้
หมายเหตุขอ้ 21 และ 35 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีและภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 
หมายเหตุขอ้ 25 การวดัมูลค่าของภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 
    ท่ีก าหนดไว ้
หมายเหตุขอ้ 39 การวดัมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 
การวดัมูลค่ายติุธรรม 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 ก าหนดกรอบแนวคิดส าหรับการวดัมูลค่ายุติธรรมและการ
เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายติุธรรม เม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอ่ืนก าหนดหรืออนุญาต
ให้วดัมูลค่ายติุธรรม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีให้นิยามของมูลค่ายุติธรรมท่ีสอดคลอ้งกนัว่า
เป็นราคาท่ีจะได้รับจากการขายสินทรัพย ์หรือจะจ่ายเพื่อโอนหน้ีสินในรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติ
ระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีวดัมูลค่า อีกทั้งไดก้ าหนดการเปิดเผยขอ้มูลโดยทดแทนหรือขยายการเปิดเผย
เก่ียวกบัการวดัมูลค่ายติุธรรมจากท่ีระบุในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอ่ืนๆ  
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นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลของกลุ่มบริษทัหลายขอ้ก าหนดใหมี้การวดัมูลค่ายติุธรรมทั้งสินทรัพย์
และหน้ีสินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน 
 
เม่ือวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กลุ่มบริษทัไดใ้ชข้อ้มูลท่ีสามารถสงัเกตไดใ้หม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะ
ท าได ้มูลค่ายติุธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมิน
มูลค่า ดงัน้ี  
 
 ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือ

หน้ีสินอยา่งเดียวกนั 
 ขอ้มูลระดบั 2  เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดโ้ดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยออ้ม ส าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือ

หน้ีสินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 
 ขอ้มูลระดบั 3  เป็นขอ้มูลส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีไม่ไดม้าจากขอ้มูลท่ีสังเกตได ้(ขอ้มูลท่ีไม่สามารถ

สงัเกตได)้ 
 

หากขอ้มูลท่ีน ามาใช้ในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทล าดบัชั้นของมูลค่า
ยติุธรรมท่ีแตกต่างกนั การวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามล าดบั
ชั้นของมูลค่ายติุธรรมของขอ้มูลท่ีอยูใ่นระดบัต ่าสุดท่ีมีนยัส าคญัส าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 
 
กลุ่มบริษทัรับรู้การโอนระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีเกิดการโอนข้ึน 
 
ข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับข้อสมมติท่ีใช้ในการวดัมูลค่ายุติธรรม เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ดงัต่อไปน้ี 
 
 หมายเหตุขอ้    9 สินทรัพยชี์วภาพ 
 หมายเหตุขอ้  16 อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  
 หมายเหตุขอ้   17 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 หมายเหตุขอ้   39  เคร่ืองมือทางการเงิน 
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3 นโยบายการบัญชีทีส่ าคญั 
 

นโยบายการบญัชีท่ีน าเสนอดงัต่อไปน้ีไดถื้อปฏิบติัโดยสม ่าเสมอส าหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน  
 

(ก) เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 
 

งบการเงินรวมประกอบดว้ย งบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) และส่วนไดเ้สียของ
กลุ่มบริษทัในบริษทัร่วมและการร่วมคา้  
 
การรวมธุรกิจ  
 

กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีส าหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซ้ือ ยกเวน้ในกรณีท่ีเป็นการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 
 

การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นและมี
ความสามารถในการใชอ้ านาจเหนือกิจการนั้นท าให้เกิดผลกระทบต่อจ านวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั วนัท่ี
ซ้ือกิจการคือวนัท่ีมีการโอนอ านาจในการควบคุมนั้นไปยงัผูซ้ื้อ การก าหนดวนัท่ีซ้ือกิจการและการโอนอ านาจ
ควบคุมจากฝ่ายหน่ึงไปอีกฝ่ายหน่ึงตอ้งพิจารณาขอ้เท็จจริงและสถานการณ์แวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด ในการ
พิจารณาอ านาจในการควบคุม กิจการตอ้งน าสิทธิในการออกเสียงท่ีเป็นไปไดแ้ละสามารถใชสิ้ทธิไดม้ารวมในการ
พิจารณา   
 

ค่าความนิยมถูกวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ โดยวดัจากมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ซ่ึงรวมถึงการรับรู้จ านวน
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ หักดว้ยมูลค่าสุทธิ (มูลค่ายุติธรรม) ของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและ
หน้ีสินท่ีรับมาซ่ึงวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ 
 

ส่ิงตอบแทนท่ีผูซ้ื้อโอนให้หรือคาดว่าจะตอ้งจ่ายรับรู้ดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ หากส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่าย
จดัประเภทเป็นส่วนของผูถื้อหุ้น รายการดงักล่าวจะไม่ถูกวดัมูลค่าใหม่และจะบนัทึกการจ่ายช าระภายหลงัไวใ้นส่วน
ของผูถื้อหุ้น  ในกรณีส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายจดัประเภทเป็นสินทรัพยห์รือหน้ีสิน หากมีการเปล่ียนแปลงใน 
มูลค่ายติุธรรมในภายหลงัจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 

ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือ ซ่ึงเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ กลุ่มบริษทับนัทึกตน้ทุนดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน 
 

หากการบันทึกบัญชีเม่ือเร่ิมแรกส าหรับการรวมธุรกิจไม่เสร็จสมบูรณ์ภายในวันส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ี                
การรวมธุรกิจเกิดข้ึน กลุ่มบริษทัจะประมาณการมูลค่าของรายการซ่ึงขอ้มูลทางบญัชียงัไม่สมบูรณ์เพื่อรายงาน มูลค่า
ประมาณการดงักล่าวจะถูกปรับปรุง หรือรับรู้สินทรัพย ์หรือหน้ีสินเพิ่มเติมในระหว่างช่วงระยะเวลาในการวดัมูลค่า 
เพื่อสะท้อนผลของขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีได้รับเก่ียวกับขอ้เท็จจริงและสถานการณ์แวดล้อมท่ีมีอยู่ ณ วนัท่ีซ้ือ ซ่ึงขอ้มูล
ดงักล่าวมีผลต่อการวดัมูลค่าของจ านวนต่างๆ ท่ีเคยรับรู้ไว ้ณ วนัท่ีซ้ือ 
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บริษัทย่อย 
 

บริษทัย่อยเป็นกิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั  การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิ   
ในผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นและมีความสามารถในการใชอ้ านาจเหนือกิจการนั้นท าให้
เกิดผลกระทบต่อจ านวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั  งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวม นบั
แต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง หากบริษทัย่อยแห่งใดในกลุ่มบริษทัใชน้โยบายการบญัชีท่ี
แตกต่างจากนโยบายท่ีใช้ในการจดัท างบการเงินรวมส าหรับรายการท่ีเหมือนกนัและเหตุการณ์ในสถานการณ์ท่ี
คลา้ยคลึงกนั งบการเงินของบริษทัยอ่ยนั้นจะมีการปรับปรุงให้เป็นไปตามนโยบายการบญัชีเดียวกนักบัของบริษทั
ใหญ่เพื่อการจดัท างบการเงินรวม 
 

ผลขาดทุนในบริษทัยอ่ยท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมจะถูกปันส่วนไปยงัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจ
ควบคุมแมว้า่การปันส่วนดงักล่าวจะท าให ้ ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมมียอดคงเหลือติดลบกต็าม 
 
การเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทัท่ีไม่ท าให้กลุ่มบริษทัสูญเสียอ านาจการควบคุมจะบนัทึก
บญัชีโดยถือเป็นรายการในส่วนของผูถื้อหุน้ 
 

ส่วนได้เสียท่ีไม่มอี านาจควบคุม 
 

ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมตามสัดส่วนไดเ้สียในสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าจาก
ผูถู้กซ้ือหรือตามมูลค่ายติุธรรมแลว้แต่กรณี 
 

การสูญเสียอ านาจควบคุม  
 

เม่ือกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ย กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัยอ่ยนั้นออก 
รวมถึงส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมและองค์ประกอบอ่ืนในส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีเก่ียวขอ้งกับบริษทัย่อยนั้ น 
ก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการสูญเสียการควบคุมในบริษทัย่อยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  ส่วนไดเ้สียในบริษทั 
ย่อยเดิมท่ียงัคงเหลืออยู่ให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีสูญเสียการควบคุม และจดัประเภทเงินลงทุนใหม่ 
ข้ึนอยูก่บัระดบัของอิทธิพลท่ีคงเหลืออยู ่ 
 
ส่วนได้เสียในเงินลงทุนท่ีบันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย  
 

ส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในเงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย ประกอบดว้ยส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมและการ
ร่วมคา้ 
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บริษทัร่วมเป็นกิจการท่ีกลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญัโดยมีอ านาจเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบั
นโยบายทางการเงินและการด าเนินงานแต่ไม่ถึงระดบัท่ีจะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบายดงักล่าว  การร่วมคา้
เป็นการร่วมการงานท่ีกลุ่มบริษทัมีการควบคุมร่วมในการงานนั้น โดยมีสิทธิในสินทรัพยสุ์ทธิของการร่วมการงาน
นั้นมากกวา่การมีสิทธิในสินทรัพยแ์ละภาระผกูพนัในหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการร่วมการงานนั้น 
 
ส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมและการร่วมคา้บนัทึกบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย โดยรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคาทุนซ่ึง
รวมถึงตน้ทุนการท ารายการ ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก ส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ
อ่ืนของเงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัจะถูกบนัทึกในงบการเงินรวมจนถึงวนัท่ีกลุ่มบริษทั
สูญเสียความมีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญั หรือการควบคุมร่วม 
  

 การตัดรายการในงบการเงินรวม 
 
ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมทั้ งรายได้และค่าใช้จ่ายจะถูกตัดรายการทั้ งจ านวน           
ในการจดัท างบการเงินรวม ส่วนก าไรหรือขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง  ซ่ึงเป็นรายการกบับริษทัร่วมและการร่วมคา้จะ
ถูกตดัรายการตามสัดส่วนของส่วนไดเ้สียท่ีกลุ่มบริษทัมีในบริษทัร่วมและการร่วมคา้นั้น เวน้แต่กรณีท่ีมีหลกัฐาน
การดอ้ยค่า ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงดงักล่าวจะไม่มีการตดัรายการ 
 

(ข) เงินตราต่างประเทศ 
 
รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
 
รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทั โดยใช้
อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงานแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงาน
โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น  ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการแปลงค่าบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศและบนัทึกตามเกณฑ์ราคา
ทุนเดิมแปลงค่าเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ  
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศและแสดงในมูลค่ายุติธรรม
แปลงค่าเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีมีการพิจารณามูลค่ายติุธรรม 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
 

48 
 

หน่วยงานในต่างประเทศ   
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีรายงาน 
 

ค่าความนิยมและรายการปรับปรุงมูลค่ายติุธรรมท่ีเกิดจากการซ้ือหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดย
ใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีรายงาน 
 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนท่ีใกลเ้คียงกบัอตัรา       
ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 

ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการแปลงค่าบนัทึกในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และแสดงเป็นรายการผลต่าง
จากการแปลงค่างบการเงินในส่วนของผูถื้อหุน้จนกวา่มีการจ าหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป 
  
เม่ือหน่วยงานต่างประเทศถูกจ าหน่าย ส่วนไดเ้สียทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนท่ีท าให้สูญเสียการควบคุม ความมี
อิทธิพลอย่างมีนัยส าคญั หรือการควบคุมร่วมกนั และผลสะสมของผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
หน่วยงานต่างประเทศนั้นตอ้งถูกจดัประเภทเป็นก าไรหรือขาดทุนโดยเป็นส่วนหน่ึงของก าไรขาดทุนจากการ
จ าหน่าย หากกลุ่มบริษทัจ าหน่ายส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยเพียงบางส่วนแต่ยงัคงมีการควบคุม ผลสะสมจะถูกปัน
ตามสัดส่วนใหม่ให้กบัส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีไม่มีอ านาจควบคุม หากกลุ่มบริษทัจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วมหรือ
การร่วมคา้เพียงบางส่วนโดยท่ีกลุ่มบริษทัยงัคงมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคญัหรือการควบคุมร่วม กลุ่มบริษทัตอ้ง 
จดัประเภทผลสะสมของก าไรขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเคยบนัทึกไวใ้นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนไปยงัก าไร
หรือขาดทุนเฉพาะสดัส่วนของเงินลงทุนท่ีจ าหน่าย 
 

รายการท่ีเป็นตวัเงินกบัหน่วยงานในต่างประเทศของกลุ่มบริษทั ซ่ึงมิไดค้าดหมายหรือจะไม่ช าระเงินในอนาคตอนั
ใกล ้และโดยในสาระส าคญัแลว้เป็นเงินลงทุนสุทธิ ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนซ่ึงเกิดจากรายการท่ีเป็นตวัเงิน
ดงักล่าวและรายการป้องกนัความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งให้บนัทึกเช่นเดียวกบัผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการ
แปลงค่า 
 

(ค) เคร่ืองมือทางการเงินทีเ่ป็นตราสารอนุพนัธ์ 
 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ได้ถูกน ามาใช้เพื่อจัดการความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงใน       
อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ และอตัราดอกเบ้ียท่ีเกิดจากกิจกรรมด าเนินงาน  กิจกรรมจดัหาเงิน และ
กิจกรรมลงทุน เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ไม่ไดมี้ไวเ้พื่อคา้  
 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์จะถูกบนัทึกบญัชีเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรม  การบนัทึกรายการ 
ก าไรหรือขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่จะข้ึนอยูก่บัประเภทของรายการท่ีไดรั้บการป้องกนัความเส่ียง  
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(ง) การป้องกนัความเส่ียง 
 

การป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปลีย่นท่ีจะมีในอนาคต 
 

กลุ่มบริษทัมีนโยบายท่ีจะป้องกนัความเส่ียงของอตัราแลกเปล่ียนโดยการท าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ
คุม้ครองรายการท่ีเป็นตัวเงินซ่ึงเป็นเงินตราต่างประเทศไวล่้วงหน้า โดยรายการท่ีเป็นตัวเงินซ่ึงเป็นเงินตรา
ต่างประเทศจะแปลงค่าเป็นสกุลเงินของประเทศท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยด าเนินการอยูด่ว้ยอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ี
รายงาน ปรับปรุงด้วยลูกหน้ี/เจ้าหน้ีสุทธิจากสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ และค่าธรรมเนียมรอตดับัญชี         
ท่ีเหลืออยู ่ค่าธรรมเนียมในการท าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศจะตดับญัชีเป็นรายได/้ค่าใชจ่้ายตามระยะเวลา
ของสัญญา รายได/้ค่าใชจ่้ายตดับญัชีดงักล่าวและก าไรหรือขาดทุนจากสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ท่ี
คุม้ครองความเส่ียงจากรายการท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงเป็นเงินตราต่างประเทศนั้นจะบนัทึกหักกลบกบัก าไรหรือขาดทุน 
จากการแปลงค่ารายการท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
 

ส าหรับการป้องกนัความเส่ียงของรายการในอนาคตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน กลุ่มบริษทัจะรับรู้ก าไรหรือขาดทุนจาก
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศและค่าธรรมเนียมในการท าสัญญาดงักล่าวเป็นรายการรอตดับญัชีจนกว่ารายการ 
ท่ีไดป้้องกนัความเส่ียงนั้นไดเ้กิดข้ึนแลว้ จึงจะรับรู้รายการรอตดับญัชีดงักล่าวเป็นก าไรหรือขาดทุน  

 

การป้องกันความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้ 
 

ผลต่างท่ีเกิดจากสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียจะรับรู้ตามสัดส่วนของระยะเวลาและจ านวนเงินตน้ท่ีใชอ้า้งอิงท่ี
เปล่ียนแปลงไป โดยน าไปบนัทึกเพิ่มหรือลดจ านวนดอกเบ้ียจ่ายของเงินกูย้มืท่ีไดรั้บการป้องกนัความเส่ียงนั้น 

 

(จ) เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากสถาบันการเงิน
ประเภทเผือ่เรียก เงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง และเงินเบิกเกินบญัชีซ่ึงจะตอ้งช าระคืนเม่ือทวงถาม 
 
เงินฝากท่ีมีขอ้จ ากดัในการเบิกใชไ้ดแ้สดงแยกเป็นรายการต่างหากไวใ้นบญัชี “เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีขอ้จ ากดั
ในการเบิกใช”้ ในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

(ฉ) ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน 
 

 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีสุทธิจากค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 
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 ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการช าระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกบัการช าระหน้ีใน
อนาคตของลูกคา้ ลูกหน้ีจะถูกตดัจ าหน่ายออกจากบญัชีเป็นหน้ีสูญเม่ือได้ด าเนินการตามเง่ือนไขท่ีก าหนดใน
ประมวลรัษฎากรแลว้  

 
(ช) สินค้าคงเหลอื 
 

วัตถดิุบ สินค้าระหว่างผลิต และสินค้าส าเร็จรูป 
 

สินคา้ส าเร็จรูปและวตัถุดิบส่วนใหญ่วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนถวัเฉล่ียหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ 
 
สินคา้ระหวา่งผลิตส่วนใหญ่วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ 
 

 เคมีภณัฑ์ ยา และวสัดุส้ินเปลืองส่วนใหญ่วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนถวัเฉล่ียหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะ 
ต ่ากวา่ 

 
ตน้ทุนของสินคา้ประกอบดว้ย ตน้ทุนสินคา้ท่ีซ้ือ ตน้ทุนในการแปลงสภาพ และตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนเพื่อให้สินคา้  
อยู่ในสถานท่ีตั้งและสภาพท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนั ในกรณีของสินคา้ส าเร็จรูปและสินคา้ระหว่างผลิตท่ีผลิตเอง ตน้ทุน
สินคา้ไดร้วมการปันส่วนของค่าโสหุย้การผลิตอยา่งเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดบัก าลงัการผลิตตามปกติ 

  
มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจปกติหักดว้ยประมาณการตน้ทุนที่จะ
ผลิตให้เสร็จและตน้ทุนท่ีจ าเป็นตอ้งจ่ายไปเพื่อใหข้ายสินคา้นั้นได ้
 

(ซ) สินทรัพย์ชีวภาพ 
 
สินทรัพยชี์วภาพวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขาย (ตน้ทุนส่วนเพิ่มท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจ าหน่าย
สินทรัพยชี์วภาพ) เวน้แต่กรณีท่ีไม่สามารถวดัมูลค่ายติุธรรมไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ ให้วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนสุทธิจากค่า
เส่ือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม ผลก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่า
ยติุธรรมหกัตน้ทุนในการขายบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน   
 
สินทรัพยชี์วภาพไม่หมุนเวียนส่วนใหญ่ประกอบดว้ย สุกรพนัธ์ุ ซ่ึงไดแ้ยกแสดงรายการไวภ้ายใตห้มวด “สินทรัพย์
ไม่หมุนเวียน” ส่วนสินทรัพยชี์วภาพอ่ืนๆ แสดงไวภ้ายใตห้มวด “สินทรัพยห์มุนเวียน” ในงบแสดงฐานะการเงิน 
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(ฌ) สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนทีถ่อืไว้เพือ่ขาย 
 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพยท่ี์ยกเลิกซ่ึงประกอบดว้ยสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน) ท่ีคาดว่ามูลค่าตามบญัชี 
ท่ีจะไดรั้บคืนส่วนใหญ่มาจากการขายมากกว่ามาจากการใชสิ้นทรัพยน์ั้นต่อไปจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไว ้    
เพื่อขาย สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพยท่ี์ยกเลิก) ก่อนการจดัประเภทเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือ
ไวเ้พื่อขายถูกวดัมูลค่าตามนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั โดยเม่ือจดัประเภทเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน (หรือ
กลุ่มสินทรัพยท่ี์ยกเลิก) จะแสดงมูลค่าดว้ยจ านวนท่ีต ่ากว่าระหว่างมูลค่าตามบญัชีกบัมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนใน 
การขาย ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าส าหรับกลุ่มสินทรัพยท่ี์ยกเลิกน าไปปันส่วนให้กบัค่าความนิยมเป็นล าดบัแรก 
แลว้จึงปันส่วนใหก้บัยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามสดัส่วน ยกเวน้สินคา้คงเหลือ สินทรัพยท์างการเงิน 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน เน่ืองจากสินทรัพยเ์หล่าน้ีวดัมูลค่าดว้ยเกณฑ์
ท่ีแตกต่างกนัตามนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าส าหรับการลดมูลค่าในคร้ังแรกและ
ผลก าไรและขาดทุนจากการวดัมูลค่าในภายหลังรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน โดยกรณีท่ีเป็นผลก าไรจะรับรู้ไม่เกิน 
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสมท่ีเคยรับรู้ 
 

(ญ) เงินลงทุน 
 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า 
 

เงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทับนัทึกบญัชีโดยใชว้ิธีราคาทุน ส่วน 
การบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ในงบการเงินรวมใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย    
 

เงินลงทุนเผ่ือขาย 
 

เงินลงทุนเผื่อขายเป็นเงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดท่ีไม่ใช่เป็นบริษทัยอ่ย และ/
หรือ บริษทัร่วม และไม่ใช่เงินลงทุนท่ีถือไวเ้พื่อคา้หรือตั้งใจถือไวจ้นครบก าหนด ภายหลงัการรับรู้มูลค่าในคร้ังแรก
เงินลงทุนเผื่อขายตอ้งแสดงตามมูลค่ายุติธรรมโดยใชร้าคาเสนอซ้ือ ณ วนัท่ีรายงาน การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนซ่ึง
ไม่ใช่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกบนัทึกไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ ส่วนผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรับรู้ในก าไรหรือ
ขาดทุน เม่ือมีหลกัฐานการดอ้ยค่า 
 

เงินลงทุนท่ัวไป 
 

เงินลงทุนทัว่ไปเป็นเงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงไม่ใช่หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั
และบริษทัอ่ืนท่ีไม่ใช่เป็นบริษทัยอ่ย และ/หรือ บริษทัร่วม และแสดงในราคาทุนสุทธิจากผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า
สะสม 
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การจ าหน่ายเงินลงทุน   
 

เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน  ผลต่างระหว่างจ านวนเงินสุทธิท่ีไดรั้บและมูลค่าตามบญัชี รวมทั้งยอดสะสมของก าไร
หรือขาดทุนจากการตีราคาหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งท่ีเคยบนัทึกไวใ้นส่วนของผูถื้อหุ้นจะถูกบนัทึกในก าไรหรือ
ขาดทุน 
 

ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัจ าหน่ายเงินลงทุนท่ีถืออยู่บางส่วนออกไป   การค านวณตน้ทุนส าหรับเงินลงทุนท่ีจ าหน่ายไป  
และเงินลงทุนท่ียงัถืออยูใ่ชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 

 

(ฎ) อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 
 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนไดแ้ก่ อสังหาริมทรัพยท่ี์ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายไดค่้าเช่าหรือจากมูลค่าท่ี
เพิ่มข้ึนหรือทั้งสองอยา่ง  โดยไม่รวมถึงอสังหาริมทรัพยท่ี์มีไวเ้พื่อขายตามปกติธุรกิจหรือใชใ้นการผลิตหรือจดัหา
สินคา้หรือใหบ้ริการหรือใชใ้นการบริหารงาน   
 

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเส่ือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 
 

ราคาทุนประกอบด้วย ต้นทุนและค่าใช้จ่ายทางตรงเพื่อให้ได้มาซ่ึงอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  ต้นทุนการ 
ก่อสร้างท่ีกิจการก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนวตัถุดิบ ค่าแรงทางตรง ตน้ทุนการกูย้ืมและตน้ทุนทางตรงอ่ืนๆ เพื่อให้
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนอยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน 
 

การโอนเปลี่ยนประเภทเป็นท่ีดินและอาคาร 
 

การโอนจากอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนไปเป็นท่ีดินและอาคารท่ีมีไวใ้ช้งานใช้มูลค่าตามบญัชี   ณ วนัท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงการใชง้าน แต่ในการวดัมูลค่า ยงัคงใชร้าคาทุนเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาตามนโยบายบญัชีของท่ีดิน
และอาคาร 

 

(ฏ) ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 
 

การรับรู้และการวัดมลูค่า 
 

สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษัท 
 

ท่ีดินท่ีใชใ้นการด าเนินงานแสดงดว้ยราคาท่ีตีใหม่ เวน้แต่ท่ีดินซ่ึงไดม้าในปีท่ีมีการตีราคาใหม่ หรือไดม้าหลงัจาก 
นั้นแสดงในราคาทุนสุทธิจากผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 
 

อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเส่ือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 
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ราคาทุนประกอบด้วย ต้นทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกับการได้มาของสินทรัพย ์ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย ์           
ท่ีกิจการก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง ตน้ทุนการกูย้ืมและตน้ทุนทางตรงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การจดัหาสินทรัพยเ์พื่อให้สินทรัพยน์ั้นอยู่ในสภาพท่ีพร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ตน้ทุนในการร้ือถอน 
การขนยา้ย การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพย ์
 

ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายกุารให้ประโยชน์ไม่เท่ากนัตอ้งบนัทึกแต่ละ
ส่วนประกอบท่ีมีนยัส าคญัแยกต่างหากจากกนั  
 

ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีได้รับจาก                  
การจ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน เม่ือมีการขายสินทรัพย ์   
ท่ีตีราคาใหม่ จ านวนเงินท่ีบนัทึกอยูใ่นผลต่างจากการตีราคาสินทรัพยจ์ะถูกโอนไปยงัก าไรสะสม 

 

 

สินทรัพย์ท่ีเช่า 
 

การเช่าซ่ึงกลุ่มบริษทัได้รับโอนความเส่ียงและผลตอบแทนส่วนใหญ่ในการครอบครองทรัพยสิ์นท่ีเช่านั้ นๆ           
ใหจ้ดัประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีไดม้าโดยท าสัญญาเช่าการเงินบนัทึกเป็นสินทรัพย์
ดว้ยมูลค่ายุติธรรม หรือมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า       
หักด้วยค่าเส่ือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม  ค่าเช่าท่ีจ่ายช าระจะแยกเป็นส่วนท่ีจะหักจาก
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินและส่วนท่ีเป็นค่าใชจ่้ายทางการเงิน ซ่ึงปันส่วนและบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนส าหรับ
งวดต่างๆ ตลอดอายุสัญญาเช่า ด้วยอัตราซ่ึงท าให้อัตราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอัตราคงท่ีส าหรับยอดคงเหลือของ     
หน้ีสิน  
 

สินทรัพย์ท่ีตีราคาใหม่ 
 

การตีราคาใหม่ด าเนินการโดยผูป้ระเมินราคาอิสระและกระท าอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อใหม้ัน่ใจว่ามูลค่าของสินทรัพยท่ี์
แสดงไวใ้นบญัชีมีมูลค่าใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีรายงาน 
 

มูลค่าของสินทรัพยส่์วนท่ีตีเพิ่มข้ึนสุทธิจากหน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีจะบนัทึกไปยงัก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
ภายใต ้“ผลต่างจากการตีราคาสินทรัพย”์ (ในองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น) เวน้แต่สินทรัพยช้ิ์นเดียวกนันั้น
จะเคยมีการตีมูลค่าลดลงและบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนมาก่อน กรณีดงักล่าวจะบนัทึกมูลค่าท่ีตีเพิ่มข้ึนในคร้ังหลงั
ไปยงัก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนเฉพาะจ านวนท่ีเกินกวา่ส่วนท่ีตีมูลค่าลดลงซ่ึงเคยบนัทึกไวใ้นก าไรหรือขาดทุน 
 

กรณีท่ีมูลค่าของสินทรัพยล์ดลงจากการตีราคาใหม่จะบนัทึกมูลค่าท่ีลดลงในก าไรหรือขาดทุนส าหรับมูลค่าท่ี  
ลดลงเฉพาะจ านวนท่ีลดลงมากกว่าผลต่างจากการตีราคาสินทรัพยช้ิ์นเดียวกนันั้นท่ีเคยบนัทึกไวใ้นก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 
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การโอนเปลี่ยนประเภทเป็นอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
 
การโอนจากอสังหาริมทรัพยท่ี์มีไวใ้ช้งานไปเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนใช้มูลค่าตามบัญชี ณ วนัท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงการใชง้าน  
 
ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลงั 
 
ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของรายการท่ีดิน อาคารและ 
อุปกรณ์  ถา้มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น 
และสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจ าหน่ายดว้ยมูลค่า
ตามบัญชี  ต้นทุนท่ีเกิดข้ึนในการซ่อมบ ารุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ าจะรับรู้ในก าไรหรือ  
ขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 

 ค่าเส่ือมราคา 
 

จ านวนท่ีคิดค่าเส่ือมราคาค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือตน้ทุนในการเปล่ียนแทนอ่ืนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือ
ของสินทรัพย ์
 
ค่าเส่ือมราคาท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของ  
สินทรัพยแ์ต่ละรายการ ประมาณการอายกุารใหป้ระโยชนข์องสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 
 
 

ระบบสาธารณูปโภค  3 - 40 ปี 
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 2 - 60 ปี 
ส่วนปรับปรุงอาคารและส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 2 - 40 ปี 
ระบบน ้าและไฟฟ้า 3 - 30 ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 2 - 30 ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 3 - 20 ปี 
ยานพาหนะ 2 - 25 ปี 
 
สินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้างและติดตั้งไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคา 
 

 วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน ์และมูลค่าคงเหลือจะไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบปีบญัชี 
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(ฐ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 

ค่าความนิยม 
 

การรับรู้มูลค่าเร่ิมแรกของค่าความนิยมท่ีเกิดจากการซ้ือกิจการของบริษทัย่อยได้อธิบายในหมายเหตุประกอบ          
งบการเงินขอ้ 3 (ก) และภายหลงัจากการรับรู้เร่ิมแรก ค่าความนิยมจะถูกวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนสุทธิจากผลขาดทุน
จากการดอ้ยค่าสะสม ส่วนค่าความนิยมท่ีเก่ียวกบับริษทัร่วมและการร่วมคา้แสดงรวมเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชี
ของเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
 

รายจ่ายในการวิจัยและพัฒนา 
 

รายจ่ายในขั้นตอนการวิจยัไดแ้ก่ การส ารวจตรวจสอบเพื่อให้ไดม้าซ่ึงความรู้ความเขา้ใจใหม่ทางดา้นวิทยาศาสตร์
หรือทางดา้นเทคนิครับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 

รายจ่ายท่ีเกิดจากการพฒันาท่ีเก่ียวขอ้งกบัแผนงานหรือการออกแบบผลิตภณัฑ์และกระบวนการใหม่หรือการ
ปรับปรุงให้ดีข้ึนกว่าเดิม รับรู้เป็นสินทรัพยไ์ด้ก็ต่อเม่ือสามารถวดัมูลค่าของรายการตน้ทุนการพฒันาได้อย่าง
น่าเช่ือถือ  ผลิตภณัฑ์หรือกระบวนการนั้นมีความเป็นไปไดท้างเทคนิคและทางการคา้  ซ่ึงมีความเป็นไปไดท่ี้จะ
ก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต และกลุ่มบริษทัมีความตั้งใจและมีทรัพยากรเพียงพอท่ีจะน ามาใช ้
เพื่อให้การพฒันาเสร็จส้ินสมบูรณ์ และน าสินทรัพยม์าใชป้ระโยชน์หรือน ามาขายได ้ รายจ่ายในการพฒันาท่ีรับรู้
เป็นสินทรัพยป์ระกอบด้วย ตน้ทุนของวตัถุดิบ ตน้ทุนแรงงานทางตรง ต้นทุนการกู้ยืม และตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้ง
โดยตรงในการจดัเตรียมสินทรัพยเ์พื่อให้สามารถน ามาใชป้ระโยชน์ตามประสงค ์รายจ่ายในการพฒันาอ่ืนรับรู้ใน
ก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 

รายจ่ายในการพฒันาซ่ึงรับรู้เป็นสินทรัพยแ์สดงดว้ยราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า
สะสม 
 

สินทรัพย์ไม่มตีัวตนอ่ืนๆ 
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนๆ ท่ีกลุ่มบริษทัซ้ือมาและมีอายุการให้ประโยชน์จ ากดัแสดงในราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่าย
สะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 

  

รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการ 
 

รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์ม่ือก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็น
ตน้ทุนของสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งนั้น  ค่าใชจ่้ายอ่ืนรวมถึงค่าความนิยมและเคร่ืองหมายการคา้ท่ีเกิดข้ึนภายในรับรู้ใน
ก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
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ค่าตัดจ าหน่าย 
 

ค่าตดัจ าหน่ายค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์กัดว้ยมูลค่าคงเหลือ 
 

ค่าตดัจ าหน่ายท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะได้รับประโยชน์จาก
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ซ่ึงไม่รวมค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีอายกุารใหป้ระโยชน์ท่ีไม่ทราบแน่นอน  
 

ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจแสดงไดด้งัน้ี 
 

ค่าพฒันาระบบงาน 4 - 20  ปี 
ค่าลิขสิทธ์ิการใชซ้อฟตแ์วร์ 3 - 20  ปี 
เคร่ืองหมายการคา้ 8 - 20 ปี และอายกุารใหป้ระโยชนไ์ม่ทราบแน่นอน 
ความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ 10 - 15  ปี 
สูตรอาหาร 15 ปี 
ค่าสิทธิการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ 15 ปี 
 

วิธีการตดัจ าหน่าย ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน ์และมูลค่าคงเหลือจะไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบปีบญัชี  
 

(ฑ) สิทธิการเช่า 
 
เงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายเพื่อให้ไดสิ้ทธิการเช่าวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุน  และค่าตดัจ าหน่ายค านวณรับรู้ในก าไรหรือ
ขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารเช่า 
 

(ฒ) การด้อยค่า 
 

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัจะถูกพิจารณาวา่มีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ทุกวนัท่ีรายงาน ในกรณีท่ีมี
ขอ้บ่งช้ี บริษทัจะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพยที์่คาดว่าจะไดร้ับคืน ส าหรับค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์ไม่ทราบแน่นอนหรือยงัไม่พร้อมใชง้าน จะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนทุกปี     
ในช่วงเวลาเดียวกนั 
 

การรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าจะกระท าทุกคร้ังท่ีมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือมูลค่าตามบญัชีของหน่วย
สินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน     
เว ้นแต่เป็นการกลับรายการการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์ช้ินเดียวกัน ซ่ึงเคยตีราคาเพิ่มข้ึนและรับรู้ใน              
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนมาก่อนและมีการดอ้ยค่าในเวลาต่อมา ในกรณีน้ีใหรั้บรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
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กรณีมีความชัดเจนว่าเงินลงทุนเผื่อขายมีการด้อยค่า ยอดขาดทุนท่ีเคยบนัทึกในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจะถูก
บนัทึกในก าไรหรือขาดทุน  
 

การค านวณมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 
 

มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนหมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยห์รือมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในการ
ขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า โดยมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพยจ์ะพิจารณาจากประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะ  
ไดรั้บในอนาคตคิดลดให้เป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนหักภาษีเงินไดเ้พื่อสะทอ้นถึงมูลค่าท่ีอาจประเมิน
ไดต้ามสถานการณ์ตลาดปัจจุบนัตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์ส าหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดกระแส    
เงินสดรับซ่ึงโดยส่วนใหญ่เป็นอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น การพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนจะพิจารณาจากหน่วย
สินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นมีความเก่ียวขอ้งดว้ย 
 

 

การกลบัรายการด้อยค่า 
 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกกลบัรายการเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนเพิ่มข้ึนในภายหลงั  
และการเพิ่มข้ึนนั้นสัมพนัธ์โดยตรงกบัขาดทุนจากการด้อยค่าท่ีเคยรับรู้ โดยการบนัทึกการกลบัรายการด้อยค่า    
ของสินทรัพยท์างการเงินเป็นดงัน้ี 
 

(1) สินทรัพยท์างการเงินท่ีบนัทึกโดยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่ายและเงินลงทุนเผื่อขายประเภทตราสารหน้ีรับรู้การ
กลบัรายการดอ้ยค่าในก าไรหรือขาดทุน 

 

(2) เงินลงทุนประเภทตราสารทุนรับรู้การกลบัรายการดอ้ยค่าโดยตรงในก าไรหรือขาดทุน 
 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยมจะไม่มีการปรับปรุงกลบัรายการ สินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน
อ่ืนๆ ท่ีเคยรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในงวดก่อนๆ จะถูกประเมิน ณ ทุกวนัท่ีท่ีออกรายงานว่าข้อบ่งช้ีเร่ือง           
การด้อยค่ายงัมีอยู่อีกต่อไปหรือไม่ โดยขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวจะถูกกลบัรายการ หากมี       
การเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชใ้นการค านวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ
เพียงเท่าท่ีมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหักค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจ าหน่าย
เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 
 

(ณ) หน้ีสินทีม่ีภาระดอกเบีย้ 
 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียบนัทึกเร่ิมแรกในมูลค่ายุติธรรมสุทธิจากค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกิดหน้ีสิน ซ่ึงต่อมา
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจะบนัทึกโดยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย  ผลต่างระหว่างยอดหน้ีสินเร่ิมแรกและยอดหน้ีสินเม่ือ
ถึงก าหนดช าระจะบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนตลอดระยะเวลาการกูย้มืโดยใชว้ิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
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(ด) เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น 
 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนแสดงในราคาทุน 
 

(ต) ผลประโยชน์ของพนักงาน 
 

ผลประโยชน์ของพนักงานหลงัออกจากงาน -โครงการสมทบเงิน 
 

ภาระผกูพนัตามโครงการสมทบเงินจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในก าไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาท่ีพนกังานไดท้ างานให ้
 

ผลประโยชน์ของพนักงานหลงัออกจากงาน - โครงการผลประโยชน์ 
 

ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ค านวณโดยใชเ้ทคนิคจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
เพื่อจดัท าประมาณการผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการท างานของพนกังานในงวดปัจจุบนัและในงวดก่อนๆ 
แยกต่างหากเป็นรายโครงการ และคิดลดผลประโยชน์โดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไวเ้พื่อก าหนด
มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชนแ์ละตน้ทุนบริการปัจจุบนั  
 

กลุ่มบริษทัรับรู้ก าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยัทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนในก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และรับรู้ค่าใชจ่้ายของโครงการผลประโยชนใ์นก าไรหรือขาดทุน  
 

ผลประโยชน์พนักงานเม่ือเลิกจ้าง 
 

ผลประโยชนพ์นกังานเม่ือเลิกจา้งรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในก าไรหรือขาดทุนเม่ือวนัใดวนัหน่ึงต่อไปน้ีเกิดข้ึนก่อน  
 

(1) เม่ือกลุ่มบริษทัไม่สามารถยกเลิกขอ้เสนอการใหผ้ลประโยชน์ดงักล่าวไดอี้กต่อไป หรือ   
 

(2) เม่ือกลุ่มบริษทัรับรู้ตน้ทุนส าหรับการปรับโครงสร้าง  
 

หากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกว่า 12 เดือนนบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้ง
จะถูกคิดลดกระแสเงินสด  
 

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 

ภาระผูกพนัผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในก าไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาท่ีพนกังาน
ไดท้ างานให ้
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หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระ หากกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมาน    
ท่ีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการท่ีพนักงานได้ท างานให้ในอดีตและภาระผูกพนัน้ีสามารถประมาณได้อย่าง   
สมเหตุสมผล 
 
 

(ถ) ประมาณการหน้ีสิน 
 

การประมาณการหน้ีสินจะรับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัจากการอนุมานท่ีเกิดข้ึน
ในปัจจุบันอันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ตามประโยชน ์
เชิงเศรษฐกิจท่ีจะตอ้งจ่ายช าระหน้ีตามภาระผกูพนัดงักล่าว  และสามารถประมาณจ านวนเงินภาระผกูพนัดงักล่าวได้
อย่างน่าเช่ือถือ ในกรณีท่ีภาระผูกพนัดงักล่าวมีจ านวนท่ีเป็นสาระส าคญั ประมาณการหน้ีสินจะเท่ากบักระแส 
เงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตท่ีคิดลดให้เป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนหักภาษีเงินได้เพื่อสะท้อนถึง 
มูลค่าท่ีอาจประเมินไดต้ามสถานการณ์ตลาดปัจจุบนัตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน 
 

(ท) หุ้นทุนซ้ือคนื 
 

 หุ้นทุนซ้ือคืนตามโครงการซื้อหุ้นคืนเพ่ือบริหารทางการเงิน 
 

หุ้นทุนซ้ือคืนบนัทึกเร่ิมแรกในราคาทุน โดยแสดงเป็นรายการหักในส่วนของผูถื้อหุ้น และจดัสรรจ านวนเงิน
เดียวกนัน้ีจากก าไรสะสมไปเป็นส ารองหุ้นทุนซ้ือคืนภายใตส่้วนของผูถื้อหุ้น  เม่ือมีการจ าหน่ายหุ้นทุนซ้ือคืน     
หากจ านวนเงินท่ีไดรั้บสูงกว่าตน้ทุนของหุ้นทุนซ้ือคืนซ่ึงค านวณโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักจะรับรู้เป็นรายการ
ส่วนเกินทุนจากการจ าหน่ายหุ้นทุนซ้ือคืน (“ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซ้ือคืน”) แสดงเป็นรายการแยกต่างหากใน         
ส่วนของผูถื้อหุ้น และโอนจ านวนเงินเท่ากบัตน้ทุนของหุ้นทุนซ้ือคืนท่ีจ าหน่ายจากส ารองหุ้นทุนซ้ือคืนไปก าไร
สะสม ส าหรับขาดทุนสุทธิจากมูลค่าท่ีไดรั้บต ่ากว่าตน้ทุนของหุ้นทุนซ้ือคืนจากการจ าหน่ายหุน้ทุนซ้ือคืนหรือจาก
การยกเลิกหุ้นทุนซ้ือคืนให้น าไปหกัจากก าไรสะสมหลงัจากท่ีหกัจากส่วนเกินทุนหุ้นทุนซ้ือคืนหมดแลว้ ทั้งน้ีตอ้ง
โอนจ านวนเงินเท่ากบัตน้ทุนของหุน้ทุนซ้ือคืนจากบญัชีส ารองหุน้ทุนซ้ือคืนไปก าไรสะสม 
 

 หุ้นสามญัของบริษัทท่ีถือโดยบริษัทย่อย 
 

หุ้นสามญัของบริษทัท่ีถือโดยบริษทัย่อย ซ่ึงไดม้า ณ วนัท่ีซ้ือบริษทัยอ่ยบนัทึกดว้ยมูลค่ายติุธรรม และรับรู้เสมือน
เป็นรายการหุ้นทุนซ้ือคืน โดยแสดงเป็นรายการหักในส่วนของผูถื้อหุ้นในงบการเงินรวม ในกรณีท่ีมีการจ าหน่าย
หุ้นสามญัของบริษทัท่ีถือโดยบริษทัย่อย บริษทัจะรับรู้ก าไรสุทธิจากภาษีท่ีเก่ียวขอ้งจากการจ าหน่ายหุ้นสามญั
ดงักล่าวเป็นส่วนเกินทุน และในกรณีท่ีขาดทุนจะบนัทึกขาดทุนสุทธิจากภาษีไปยงัก าไรสะสมหลงัจากท่ีหักยอด
ส่วนเกินทุนหมดแลว้ 
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(ธ) รายได้ 
 

รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีขายอ่ืนๆ และแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ 
 

การขายสินค้า 
 

รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เป็นรายไดใ้นก าไรหรือขาดทุนเม่ือกลุ่มบริษทัไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ี 
เป็นสาระส าคญัของความเป็นเจา้ของสินคา้ให้กบัผูซ้ื้อแลว้  กลุ่มบริษทัจะไม่รับรู้รายไดห้ากกลุ่มบริษทัยงัมีการ
ควบคุม หรือบริหารในสินคา้ท่ีขายไปแลว้นั้น หรือมีความเส่ียงท่ีเป็นสาระส าคญัเก่ียวกบัความไม่แน่นอนในการ
ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากรายการบญัชีนั้น หรือไม่อาจวดัมูลค่าของจ านวนรายไดแ้ละตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนได้
อยา่งน่าเช่ือถือ หรือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนท่ีจะตอ้งรับคืนสินคา้  

 

รายได้ค่าเช่า 
 

รายไดค่้าเช่าส าหรับสญัญาเช่าด าเนินงานรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 
 

รายได้อ่ืน  
 

รายไดอ่ื้นจากการด าเนินงานและดอกเบ้ียรับบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนตามเกณฑ์คงคา้ง  เงินปันผลรับบนัทึกใน       
ก าไรหรือขาดทุนในวนัท่ีกลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล   
 

(น) ต้นทุนทางการเงิน 
 

ดอกเบ้ียจ่ายและค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนในการจัดหาเงินจะบันทึกในก าไรหรือขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง ยกเว้น               
ในกรณีบนัทึกเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนสินทรัพย ์เน่ืองจากสินทรัพยด์งักล่าวตอ้งใชเ้วลานานในการจดัหา ก่อสร้าง 
หรือผลิต ก่อนท่ีจะน ามาใชเ้องหรือเพื่อขาย  
 

ดอกเบ้ียจ่ายซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของค่างวดตามสัญญาเช่าการเงินรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงินในก าไรหรือขาดทุนโดย 
ใชว้ิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 

(บ) ค่าใช้จ่าย 
 

รายจ่ายสัญญาเช่าด าเนินงาน 
 

รายจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าด าเนินงานบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า  
 

ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนตอ้งน ามารวมค านวณจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตามระยะเวลาท่ีคงเหลือของสัญญาเช่า เม่ือไดรั้บ
การยนืยนัการปรับค่าเช่า 
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การจ าแนกประเภทสัญญาเช่า 
 
ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ขอ้ตกลงกลุ่มบริษทัจะพิจารณาว่าขอ้ตกลงดงักล่าวเป็นสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็นส่วนประกอบ
โดยพิจารณาว่าการปฏิบติัตามขอ้ตกลงดงักล่าวข้ึนอยูก่บัการใชสิ้นทรัพยท่ี์เฉพาะเจาะจง และขอ้ตกลงดงักล่าวเป็น
การใหสิ้ทธิในการใชสิ้นทรัพยน์ั้น  
 

(ป) ภาษเีงินได้ 
 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีประกอบดว้ย ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินได ้
รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน เวน้แต่ภาษีเงินไดจ้ากการรวมธุรกิจหรือรายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือใน
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 
ภาษเีงินได้ของงวดปัจจุบัน 
 
ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัคือ ภาษีท่ีค  านวณจากก าไรทางภาษีส าหรับปี โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดว่า              
มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน ซ่ึงเก่ียวกบัรอบบญัชีท่ีค  านวณภาษีเงินได ้ ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบั
รายการในปีก่อนๆ 
 
ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี 
 
กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยวิธีหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี โดยค านวณจากผลแตกต่าง
ชั่วคราวท่ีเกิดข้ึนระหว่างมูลค่าตามบญัชีและฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินและจ านวนท่ีใช้เพื่อประโยชน ์     
ทางภาษี โดยผลแตกต่างชัว่คราวของรายการต่อไปน้ีไม่ไดถู้กน ามาร่วมพิจารณาไดแ้ก่ ค่าความนิยมซ่ึงไม่สามารถ
ถือเป็นค่าใชจ่้ายทางภาษี การรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงไม่กระทบต่อก าไรทางบญัชี หรือก าไรทาง  
ภาษี และผลแตกต่างท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม เม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะไม่   
มีการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าวในอนาคตอนัใกล ้
 
การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลกัษณะท่ีกลุ่มบริษทั 
คาดวา่จะไดรั้บผลประโยชนจ์ากสินทรัพยห์รือจะจ่ายช าระหน้ีสินตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีรายงาน 
 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดว่าจะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการโดย
ใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน  
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ในการก าหนดมูลค่าของภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  กลุ่มบริษทัค านึงถึงผลกระทบ
ของสถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนท่ีอาจท าให้จ านวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพิ่มข้ึน และดอกเบ้ียท่ีอาจจะตอ้งช าระ   
กลุ่มบริษทัเช่ือว่าไดต้ั้งภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพียงพอส าหรับภาษีเงินไดท่ี้จะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการประเมินผล
กระทบจากหลายปัจจยั รวมถึงการตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต  การประเมินน้ีอยู่บน
พื้นฐานการประมาณการและขอ้สมมติ และอาจจะเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต  ขอ้มูล
ใหม่ๆ อาจจะท าให้กลุ่มบริษัทเปล่ียนการตดัสินใจโดยข้ึนอยู่กับความเพียงพอของภาษีเงินได้ค้างจ่ายท่ีมีอยู ่  
การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีสามารถหักกลบได้เม่ือกิจการมีสิทธิ     
ตามกฎหมายท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหน้ีสินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนัและ    
ภาษีเงินไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัส าหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั 
ส าหรับหน่วยภาษีต่างกนันั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายช าระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ย
ยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายช าระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั  
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าก าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคต
จะมีจ านวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะ   
ถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชนท์างภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง  

 

(ผ) ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน 
 

กลุ่มบริษทัแสดงก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส าหรับหุ้นสามญั  ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยการหารก าไร          
หรือขาดทุนของผูถื้อหุ้นสามญัของกลุ่มบริษทัดว้ยจ านวนหุ้นสามญัท่ีถือโดยบุคคลภายนอกท่ีมีอยู่ในระหว่างปี   
ตามวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 

 

(ฝ) รายงานทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
 

ผลการด าเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทั (ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงาน) 
จะแสดงถึงรายการท่ีเกิดข้ึนจากส่วนงานด าเนินงานนั้ นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีได้รับการปันส่วนอย่าง
สมเหตุสมผล  
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4 การรวมธุรกจิโดยการซ้ือหุ้น 
 

4.1     การซ้ือหุ้นใน Hubei Chia Tai Co., Ltd. (“Hubei”)  

 

เม่ือวันท่ี 11 พฤษภาคม 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้มีมติอนุมัติให้ Chia Tai (China) 
Investment Company Limited (“CTI”) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยท่ีบริษทัถือหุ้นทางออ้มในอตัราร้อยละ 50.43 เขา้
ซ้ือเงินลงทุนในหุ้นสามัญของ Hubei ซ่ึงจดทะเบียนจัดตั้ งในประเทศจีนจาก Chia Tai Food Investment 
Company Limited ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มของบริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จ ากดั  
 
Hubei ประกอบธุรกิจหลักคือ ผลิตและจ าหน่ายอาหารสัตว์ พันธ์ุสัตว์ และอาหารแปรรูปจากเน้ือสัตว ์
ทั้งน้ี การเขา้ท ารายการดงักล่าวมีมูลค่ารวมทั้งส้ิน 103 ลา้นเรนมินบิ หรือเป็นจ านวนเงิน 560 ลา้นบาท 
 
CTI ไดม้าซ่ึงอ านาจควบคุมใน Hubei เม่ือวนัท่ี 14 มิถุนายน 2559 (“วนัท่ีซ้ือ”) จากการไดรั้บโอนส่วนไดเ้สีย 
ในอตัราร้อยละ 100.00 ของทุนท่ีออกและช าระแลว้ของ Hubei และคิดเป็นส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในอตัรา
ร้อยละ 50.43  
 

กลุ่มบริษทัไดรั้บรู้รายการซ้ือธุรกิจใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2558) 
เร่ือง การรวมธุรกิจ ขอ้มูลของส่ิงตอบแทนทั้งหมดท่ีโอนให้และมูลค่าท่ีรับรู้ ณ วนัท่ีซ้ือส าหรับสินทรัพยท่ี์
ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาแต่ละประเภทท่ีส าคญั มีดงัน้ี  
 
ส่ิงตอบแทนในการซื้อ  
 

          (หน่วย: ล้านบาท) 
   มูลค่ายุตธิรรม 
    

เงินสด   560 
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สินทรัพย์ท่ีได้มาและหนีสิ้นท่ีรับมา  
 

  (หน่วย: ล้านบาท) 
 มูลค่ายุตธิรรม 
  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 478 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 636 
สินคา้คงเหลือ 310 
สินทรัพยชี์วภาพส่วนท่ีหมุนเวียน 129 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 86 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,909 
สิทธิการเช่า 759 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (1,292) 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (152) 
เงินกูย้มืระยะสั้น (205) 
หน้ีสินระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (200) 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (535) 
หน้ีสินระยะยาว (2,361) 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (2) 
สินทรัพย์สุทธิ 560 
ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให ้  560 
เงินสดของบริษทัท่ีไดม้าจากการซ้ือบริษทัยอ่ย (478) 
เงนิสดจ่ายสุทธิจากการซ้ือบริษทัย่อย 82 

 
กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีซ้ือตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 
(ปรับปรุง 2558) อยา่งไรก็ตามหากไดรั้บขอ้มูลใหม่เพิ่มเติมภายในหน่ึงปีนบัจากวนัท่ีมีการซ้ือธุรกิจเก่ียวกบั
ขอ้เท็จจริงและขอ้มูลท่ีสะทอ้นเหตุการณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู่ ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ กลุ่มบริษทัจะท าการปรับปรุง
มูลค่ายุติธรรมดงักล่าว หรือรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงมีอยู่แลว้ ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจเป็นการเพิ่มเติม กรณี
ดงักล่าวการบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัการซ้ือธุรกิจจะถูกปรับปรุงใหม่ 
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งบก าไรขาดทุนรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ไดร้วมผลการด าเนินงานของ Hubei ตั้งแต่วนัท่ี     
14 มิถุนายน 2559 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559โดยมีรายละเอียดท่ีส าคญัดงัน้ี 
 

  (หน่วย: ล้านบาท) 

  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

  31 ธนัวาคม 2559 
   รายไดจ้ากการขายสินคา้  3,478 

ก าไรส าหรับงวดส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่  73 
 

4.2      การซ้ือหุ้นใน Norfolk Foods (Private) Limited (“Norfolk”) 
 

เม่ือวนัท่ี 13 กรกฎาคม 2559  ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัไดมี้มติอนุมติัให้ CPF Investment Limited 
(“CPFI”) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยท่ีบริษทัถือหุ้นในอตัราร้อยละ 100 ของหุ้นท่ีออกและช าระแลว้ เขา้ท าสัญญาซ้ือ
ขายหุ้น (“สัญญาซ้ือขายหุ้น”) กับ Expolanka Holdings PLC.  Mr. Habeeb Mohamed Ziauddin และ 
Mrs. Hamzathul Zareeha Ziauddin (“ผู ้ขาย”) เพื่อซ้ือหุ้นสามัญทั้ งหมดของหุ้นท่ีออกและช าระแล้วของ 
Norfolk ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศศรีลงักา  
 

Norfolk ประกอบธุรกิจหลกัคือ ผลิตและจ าหน่ายอาหารพร้อมรับประทาน ทั้งน้ีการเขา้ซ้ือกิจการดงักล่าวจะ
ด าเนินการเป็นสองคร้ังดงัน้ี 

 

 การซ้ือกจิการคร้ังแรก 
 

CPFI  ตกลงท่ีจะเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ Norfolk จ านวน 2,752,800 หุ้น (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80 ของ
หุน้ท่ีออกและช าระแลว้ของ Norfolk) เป็นจ านวนรวมประมาณ 4 ลา้นเหรียญสหรัฐ หรือเป็นจ านวนเงิน 
139 ลา้นบาท  

 

 การซ้ือกจิการคร้ังทีส่อง 
 

CPFI มี สิทธิในการซ้ือหุ้น  (Call options) และผู ้ขายมีสิทธิขายหุ้น  (Put options) ส่วนท่ี เหลืออีก 
ร้อยละ 20 ของหุ้นท่ีออกและช าระแล้วทั้งหมดของ Norfolk ในวนัท่ีครบรอบปีท่ี 2 ปีท่ี 3 และปีท่ี 4 
หลงัจากการซ้ือกิจการคร้ังแรกตามราคาท่ีระบุไวใ้นสญัญาซ้ือขายหุน้ 
 

กลุ่มบริษทัไดม้าซ่ึงอ านาจควบคุมใน Norfolk เม่ือวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2559 (“วนัท่ีซ้ือ”) จากการไดรั้บโอนหุน้
สามญัจ านวน 2,752,800 หุน้ (คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 80 ของหุน้ท่ีออกและช าระแลว้) 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
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กลุ่มบริษทัไดรั้บรู้รายการซ้ือธุรกิจให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2558) 
เร่ือง การรวมธุรกิจ ขอ้มูลของส่ิงตอบแทนทั้งหมดท่ีโอนให้และมูลค่าท่ีรับรู้ ณ วนัท่ีซ้ือส าหรับสินทรัพยท่ี์
ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาแต่ละประเภทท่ีส าคญั มีดงัน้ี  
 

ส่ิงตอบแทนในการซื้อ  
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
   มูลค่ายุตธิรรม 

เงินสด   139 
 

สินทรัพย์ท่ีได้มาและหนีสิ้นท่ีรับมา  
 

  (หน่วย: ล้านบาท) 
 มูลค่ายุตธิรรม 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 13 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 57 
สินคา้คงเหลือ 21 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 2 
อาคารและอุปกรณ์ 68 
สิทธิการเช่า 4 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน - เคร่ืองหมายการคา้ 7 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 1 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (22) 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย (3) 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (4) 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (10) 
ประมาณการหน้ีสิน (4) 
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน (10) 
สินทรัพย์สุทธิ 120 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (ค านวณดว้ยมูลค่าของส่วนสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุได ้   
  ของผูถู้กซ้ือตามสดัส่วนของหุน้ท่ีถือโดยส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม) (24) 
ค่าความนิยม 43 
ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให ้  139 
เงินสดของบริษทัท่ีไดม้าจากการซ้ือบริษทัยอ่ย  (13) 
เงนิสดจ่ายสุทธิจากการซ้ือบริษทัย่อย  126 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
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กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีซ้ือตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 
(ปรับปรุง 2558) อยา่งไรก็ตามหากไดรั้บขอ้มูลใหม่เพิ่มเติมภายในหน่ึงปีนบัจากวนัท่ีมีการซ้ือธุรกิจเก่ียวกบั
ขอ้เทจ็จริงและขอ้มูลท่ีสะทอ้นเหตุการณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ กลุ่มบริษทัจะท าการปรับปรุงมูลค่า
ยติุธรรมดงักล่าว หรือรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงมีอยูแ่ลว้ ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจเป็นการเพิ่มเติม กรณีดงักล่าวการ
บนัทึกบญัชีเก่ียวกบัการซ้ือธุรกิจจะถูกปรับปรุงใหม่ 
 

ปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดค่าความนิยมเน่ืองมาจากธุรกิจอาหารในประเทศศรีลงักามีศกัยภาพการเติบโตและสามารถใช้
เป็นฐานการผลิตเพื่อส่งออกไปยงัประเทศใกลเ้คียง ค่าความนิยมท่ีเกิดจากการซ้ือธุรกิจน้ีไดบ้นัทึกบญัชีไวใ้น
งบแสดงฐานะการเงินรวม และไม่มีการตดัจ าหน่ายเป็นค่าใชจ่้าย 
 

งบก าไรขาดทุนรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ไดร้วมผลการด าเนินงานของ Norfolk ตั้งแต่วนัท่ี 
15 กรกฎาคม 2559 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 โดยมีรายละเอียดท่ีส าคญัดงัน้ี 

 

   (หน่วย: ล้านบาท) 

   ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

   31 ธนัวาคม 2559 

    รายไดจ้ากการขายสินคา้   154 
ก าไรส าหรับงวดส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่   7 

 
4.3      การซ้ือหุ้นใน The Foodfellas Limited (“Foodfellas”) 

 

เม่ือวนัท่ี 15 ตุลาคม 2559  CP Foods UK Limited (“CPF UK”) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยท่ีบริษทัถือหุ้นทางออ้มใน
อตัราร้อยละ 57.52 ของหุ้นท่ีออกและช าระแลว้ ไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นสามญัจ านวน 9,340 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
60 ของหุ้นท่ีออกและช าระแล้วของ  Foodfellas ซ่ึงเป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนจัดตั้ งในประเทศอังกฤษจาก  
Mr. Marc Werter Mr. Anthony John Levy Mr. Jasby Ghosh และ Mr. Simon Anthony Bernstein  
 

Foodfellas ประกอบธุรกิจหลกัคือ ฟู้ดเซอร์วิสโดยน าเขา้วตัถุดิบและผลิตภณัฑอ์าหารจากทัว่โลก ทั้งน้ี การเขา้
ท ารายการดงักล่าวมีมูลค่ารวมทั้งส้ิน 12.89 ลา้นปอนด ์หรือเป็นจ านวนเงิน 567 ลา้นบาท 
 

CPF UK ไดม้าซ่ึงอ านาจควบคุมใน Foodfellas เม่ือวนัท่ี 15 ตุลาคม 2559 (“วนัท่ีซ้ือ”) จากการไดรั้บโอนหุ้น
สามญัจ านวน 9,340 หุ้น (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60 ของหุ้นท่ีออกและช าระแลว้) และคิดเป็นส่วนไดเ้สียของ
กลุ่มบริษทัในอตัราร้อยละ 34.51 

 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
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กลุ่มบริษทัไดรั้บรู้รายการซ้ือธุรกิจให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2558) 
เร่ือง การรวมธุรกิจ ขอ้มูลของส่ิงตอบแทนทั้งหมดท่ีโอนให้และมูลค่าท่ีรับรู้ ณ วนัท่ีซ้ือส าหรับสินทรัพยท่ี์
ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาแต่ละประเภทท่ีส าคญั มีดงัน้ี 
 

ส่ิงตอบแทนในการซื้อ  
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
   มูลค่ายุตธิรรม 

เงินสด   567 
 

สินทรัพย์ท่ีได้มาและหนีสิ้นท่ีรับมา  
 

  (หน่วย: ล้านบาท) 
 มูลค่ายุตธิรรม 

  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 99 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 279 
สินคา้คงเหลือ 175 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 9 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน - ความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ 786 
เงินเบิกเกินบญัชี (27) 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (237) 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย (14) 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (114) 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (157) 
สินทรัพย์สุทธิ 800 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (ค านวณดว้ยมูลค่าของส่วนสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุได ้  
  ของผูถู้กซ้ือตามสดัส่วนของหุน้ท่ีถือโดยส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม) (320) 
ค่าความนิยม 87 
ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให ้ 567 
เงินสดของบริษทัท่ีไดม้าจากการซ้ือบริษทัยอ่ย (72) 

เงนิสดจ่ายสุทธิจากการซ้ือบริษทัย่อย 495 
 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 กลุ่มบริษทัอยูร่ะหว่างการประเมินสรุปมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีซ้ือตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2558) ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัไดป้ระมาณมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยท่ี์ไดม้าท่ีระบุไดแ้ละหน้ีสินท่ีรับมาจากการซ้ือธุรกิจคร้ังน้ีเพื่อใชใ้นการบนัทึกบญัชี หากไดรั้บขอ้มูล
ใหม่เพิ่มเติมภายในหน่ึงปีนับจากวนัท่ีมีการซ้ือธุรกิจเก่ียวกับข้อเท็จจริงและขอ้มูลท่ีสะท้อนเหตุการณ์
แวดลอ้มท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ กลุ่มบริษทัจะท าการปรับปรุงมูลค่ายติุธรรมดงักล่าว หรือรับรู้สินทรัพยห์รือ
หน้ีสินซ่ึงมีอยู่แลว้ ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจเป็นการเพิ่มเติม กรณีดงักล่าวการบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัการซ้ือธุรกิจจะ 
ถูกปรับปรุงใหม่ 
 

ปัจจยัท่ีท าให้เกิดค่าความนิยมเน่ืองมาจากความสามารถของทีมผูบ้ริหารท่ีมีประสบการณ์สูงในธุรกิจฟู้ด
เซอร์วิสในประเทศอังกฤษซ่ึงจะท าให้สามารถขยายธุรกิจฟู้ดเซอร์วิสไปยงัประเทศอ่ืนในยุโรปได้อย่าง 
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ค่าความนิยมท่ีเกิดจากการซ้ือธุรกิจน้ีไดบ้นัทึกบญัชีไวใ้นงบแสดงฐานะการเงินรวม  
และไม่มีการตดัจ าหน่ายเป็นค่าใชจ่้าย 
 

งบก าไรขาดทุนรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ไดร้วมผลการด าเนินงานของ Foodfellas ตั้งแต่
วนัท่ี 15 ตุลาคม 2559 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 โดยมีรายละเอียดท่ีส าคญัดงัน้ี 

 

   (หน่วย: ล้านบาท) 

   ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

   31 ธนัวาคม 2559 
    รายไดจ้ากการขายสินคา้   653 

ก าไรส าหรับงวดส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่   12 
 

4.4     การซ้ือหุ้นใน Fujian Sumpo Foods Holding Co., Ltd. (“Fujian Sumpo”) 
 

เม่ือวนัท่ี 21 ตุลาคม 2559 Chia Tai (China) Investment Co., Ltd. (“CTI”)  ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยท่ีบริษทัถือหุ้น
ทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 50.43 ได้ท าสัญญาซ้ือขายหุ้นกับ Sumpo International Holdings Limited และ 
Longyan Huiren Investment Co., Ltd. (“ผูข้าย”) เพื่อซ้ือหุ้นสามญัในสัดส่วนร้อยละ 70 ของหุ้นท่ีออกและ
ช าระแลว้ของ Fujian Sumpo ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศจีน 
 

Fujian Sumpo ประกอบธุรกิจหลกั คือ ผลิตและจ าหน่ายอาหารสัตวบ์ก เล้ียงและจ าหน่ายไก่ และผลิตและ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์จากเน้ือไก่ ทั้ งน้ี การเขา้ท ารายการดังกล่าวมีมูลค่ารวมทั้ งส้ิน 323 ล้านเรนมินบิหรือ 
เป็นจ านวนเงิน 1,672 ลา้นบาท  
 

CTI ไดม้าซ่ึงอ านาจควบคุมใน Fujian Sumpo เม่ือวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2559 (“วนัท่ีซ้ือ”) จากการไดรั้บโอน
ส่วนไดเ้สียในอตัราร้อยละ 70 ของทุนท่ีออกและช าระแลว้ของ Fujian Sumpo และคิดเป็นส่วนไดเ้สียของกลุ่ม
บริษทัในอตัราร้อยละ 35.30  



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
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กลุ่มบริษทัไดรั้บรู้รายการซ้ือธุรกิจให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2558) 
เร่ือง การรวมธุรกิจ ขอ้มูลของส่ิงตอบแทนทั้งหมดท่ีโอนให้และมูลค่าท่ีรับรู้ ณ วนัท่ีซ้ือส าหรับสินทรัพยท่ี์
ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาแต่ละประเภทท่ีส าคญั มีดงัน้ี  
 

ส่ิงตอบแทนในการซื้อ  
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
   มูลค่ายุตธิรรม 

เงินสด   1,672 
 

สินทรัพย์ท่ีได้มาและหนีสิ้นท่ีรับมา 
 

  (หน่วย: ล้านบาท) 
 มูลค่ายุตธิรรม 

  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 21 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 260 
สินคา้คงเหลือ 367 
สินทรัพยชี์วภาพส่วนท่ีหมุนเวยีน 114 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 1,579 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,736 
สิทธิการเช่า 291 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 55 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 150 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (422) 
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน  (1,304) 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย  (5) 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (379) 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (11) 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (64) 
สินทรัพย์สุทธิ 2,388 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (ค านวณดว้ยมูลค่าของส่วนสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุ

ได ้
 

  ของผูถู้กซ้ือตามสดัส่วนของหุน้ท่ีถือโดยส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม)  (716) 
ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให ้  1,672 
เงินสดของบริษทัท่ีไดม้าจากการซ้ือบริษทัยอ่ย  (21) 
เงนิสดจ่ายสุทธิจากการซ้ือบริษทัย่อย  1,651 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
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กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีซ้ือตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 
(ปรับปรุง 2558) อยา่งไรก็ตามหากไดรั้บขอ้มูลใหม่เพิ่มเติมภายในหน่ึงปีนบัจากวนัท่ีมีการซ้ือธุรกิจเก่ียวกบั
ขอ้เท็จจริงและขอ้มูลท่ีสะทอ้นเหตุการณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู่ ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ กลุ่มบริษทัจะท าการปรับปรุง
มูลค่ายุติธรรมดงักล่าว หรือรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงมีอยู่แลว้ ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจเป็นการเพิ่มเติม กรณี
ดงักล่าวการบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัการซ้ือธุรกิจจะถูกปรับปรุงใหม่ 
 

งบก าไรขาดทุนรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ได้รวมผลการด าเนินงานของ Fujian Sumpo 
ตั้งแต่วนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2559 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 โดยมีรายละเอียดท่ีส าคญัดงัน้ี 

 

   (หน่วย: ล้านบาท) 

   ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

   31 ธนัวาคม 2559 
    รายไดจ้ากการขายสินคา้   576 

ก าไรส าหรับงวดส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่   10 
 

4.5  การซ้ือหุ้นใน Bellisio Parent, LLC (“Bellisio Parent”) 
 

เม่ือวันท่ี 21 พฤศจิกายน  2559 บริษัทได้จดทะเบียนจัดตั้ ง Bellisio Invesment, LLC (“Bellisio Invest”) ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาดว้ยทุนจดทะเบียน 585 ลา้นเหรียญสหรัฐ และต่อมาในวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2559 Bellisio 
Invest ไดเ้ขา้ซ้ือเงินลงทุนทั้งหมดใน Bellisio Parent ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา
จาก Bellisio Consolidated Equity, LLC การเขา้ท ารายการดงักล่าวมีมูลค่ารวมทั้งส้ิน 1,104 ลา้นเหรียญสหรัฐ 
หรือเป็นจ านวนเงิน 39,103 ลา้นบาท  
 
Bellisio Parent ประกอบธุรกิจหลักคือ กิจการลงทุน โดยมีบริษัทย่อยหลายแห่งซ่ึงประกอบธุรกิจหลัก 
คือ ผลิตและจ าหน่ายอาหารแช่แข็งพร้อมรับประทานแบบ Single Serve ภายใต้ตราสินค้าท่ีเป็นท่ีรู้จัก
โดยทัว่ไป  
 
บริษทัไดม้าซ่ึงอ านาจควบคุมใน Bellisio Parent เม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2559 (“วนัท่ีซ้ือ”) จากการไดรั้บโอน
ส่วนไดเ้สียในอตัราร้อยละ 100.00 ของทุนท่ีออกและช าระแลว้ของ Bellisio Parent  



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
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กลุ่มบริษทัไดรั้บรู้รายการซ้ือธุรกิจให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2558) 
เร่ือง การรวมธุรกิจ ขอ้มูลของส่ิงตอบแทนทั้งหมดท่ีโอนให้และมูลค่าท่ีรับรู้ ณ วนัท่ีซ้ือส าหรับสินทรัพยท่ี์
ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาแต่ละประเภทท่ีส าคญั มีดงัน้ี 
 
ส่ิงตอบแทนในการซื้อ  

 
   (หน่วย: ล้านบาท) 

   มูลค่ายุตธิรรม 
เงินสด   39,103 

 
สินทรัพย์ท่ีได้มาและหนีสิ้นท่ีรับมา  

 
  (หน่วย: ล้านบาท) 

 มูลค่ายุตธิรรม 
  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 768 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 1,802 
สินคา้คงเหลือ 2,271 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 702 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 5,448 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน - ความสมัพนัธ์กบัลูกคา้  5,128 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน - เคร่ืองหมายการคา้  3,474 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน - ค่าสิทธิการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ 2,986 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน - สูตรอาหาร 2,100 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (1,368) 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (784) 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (6,480) 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (44) 
สินทรัพย์สุทธิ 16,003 
ค่าความนิยม 23,100 

 ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให ้  39,103 
เงินสดของบริษทัท่ีไดม้าจากการซ้ือบริษทัยอ่ย  (768) 
เงนิสดจ่ายสุทธิจากการซ้ือบริษทัย่อย 

 38,335 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 กลุ่มบริษทัอยูร่ะหว่างการประเมินสรุปมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีซ้ือตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2558) ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัไดป้ระมาณมูลค่ายติุธรรมของ
สินทรัพยท่ี์ไดม้าท่ีระบุไดแ้ละหน้ีสินท่ีรับมาจากการซ้ือธุรกิจคร้ังน้ีเพื่อใชใ้นการบนัทึกบญัชี โดยพิจารณา
จากร่างรายงานการประเมินท่ีไดรั้บจากผูป้ระเมินราคาอิสระ หากไดรั้บขอ้มูลใหม่เพิ่มเติมภายในหน่ึงปีนบั
จากวนัท่ีมีการซ้ือธุรกิจเก่ียวกบัขอ้เท็จจริงและขอ้มูลท่ีสะทอ้นเหตุการณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู่ ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ 
กลุ่มบริษทัจะท าการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมดงักล่าว หรือรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงมีอยูแ่ลว้ ณ วนัท่ีซ้ือ
ธุรกิจเป็นการเพิ่มเติม กรณีดงักล่าวการบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัการซ้ือธุรกิจจะถูกปรับปรุงใหม่ 
 
ปัจจยัท่ีท าให้เกิดค่าความนิยมเน่ืองมาจากธุรกิจอาหารในประเทศสหรัฐอเมริกามีขนาดใหญ่ซ่ึงมีศกัยภาพการ
เติบโต และจะเป็นช่องทางให้บริษทัส่งออกสินคา้ของบริษทัเขา้สู่ทวีปอเมริกาเหนือได ้รวมทั้งสามารถใชจุ้ด
แขง็เพื่อผนึกศกัยภาพในการด าเนินธุรกิจร่วมกนั เช่น การขยายช่องทางการจดัจ าหน่าย และการต่อยอดเขา้สู่
ธุรกิจฟู้ดเซอร์วิสในกลุ่มอาหารเอเชีย ค่าความนิยมท่ีเกิดจากการซ้ือธุรกิจน้ีไดบ้นัทึกบญัชีไวใ้นงบแสดงฐานะ
การเงินรวม และไม่มีการตดัจ าหน่ายเป็นค่าใชจ่้าย 
 

ฝ่ายบริหารคาดว่าหากกลุ่มบริษทัได้มีการซ้ือบริษทั Hubei, Norfolk, Foodfellas, Fujian Sumpo และ Bellisio 
Group ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2559 กลุ่มบริษทัจะมีรายไดจ้ากการขายสินคา้และก าไรในงบการเงินรวมส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ดงัน้ี 

 

  (หน่วย: ล้านบาท) 

  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

  31 ธนัวาคม 2559 
   รายไดจ้ากการขายสินคา้  496,572 
ก าไรส าหรับงวดส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่  15,351 

 
 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
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5 รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดแ้ก่ บุคคลหรือกิจการท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั จากการท่ีบุคคลหรือ
กิจการดงักล่าวมีอ านาจควบคุมกลุ่มบริษทัทั้งทางตรงหรือทางออ้ม หรือมีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญัต่อกลุ่มบริษทัใน
การตดัสินใจทางการเงินและการบริหาร รวมถึงการท่ีกลุ่มบริษทัและบุคคลหรือกิจการดงักล่าวต่างฝ่ายต่างอยูภ่ายใต้
การควบคุมเดียวกนั หรือภายใตก้ารมีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญัร่วมกนั  
 

บริษทัท่ีมีอิทธิพลอย่างมีนยัส าคญัของบริษทัคือ บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ์ จ ากดั ซ่ึงมีสิทธิออกเสียงทั้งทางตรง 
และทางออ้มเท่ากบัร้อยละ 45.40 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นล่าสุดเม่ือ 
วนัท่ี 26 สิงหาคม 2559 
 

นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 

รายการ  นโยบายการก าหนดราคา 
ขายสินคา้  ราคาตามประกาศของกลุ่มบริษทั 
ซ้ือวตัถุดิบและสินคา้  ราคาตามประกาศของผูข้าย 
ซ้ือและขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  มูลค่ายติุธรรม 
ซ้ือและขายเงินลงทุน  มูลค่ายติุธรรม 
ดอกเบ้ียรับ/ดอกเบ้ียจ่าย  ตน้ทุนของแหล่งท่ีมาของเงินทุนบวกค่าใชจ่้ายในการบริหารเงินทุน 
เงินปันผลรับ  ตามจ านวนท่ีประกาศจ่าย 
ค่าเช่าและค่าบริการ  อตัราค่าเช่าหรือค่าบริการมาตรฐานตามท่ีผูใ้หเ้ช่าหรือผูใ้หบ้ริการ 
     ก าหนด 
ค่าบริการดา้นเทคนิควิชาการ  อตัราต่อจ านวนตนัของอาหารสตัวแ์ต่ละประเภทท่ีผลิต/อตัราต่อ 
  ยอดขายอาหารสัตว/์อตัราต่อยอดขายรวม 
ค่าเบ้ียประกนั  อตัรามาตรฐานท่ีผูรั้บประกนัก าหนด 
ค่าสิทธิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้  อตัราต่อยอดขายสินคา้ท่ีใชเ้คร่ืองหมายการคา้ 
รายไดอ่ื้น/ค่าใชจ่้ายอ่ืน  อตัราค่าบริการมาตรฐานตามท่ีผูใ้หบ้ริการก าหนด 
 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
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5.1 รายการทีส่ าคญักบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนัส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 และ 2558 
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2559  2558  2559  2558 
(ก)      รายได้        

บริษัททีม่ีอทิธิพลอย่างมีนัยส าคญั        
รายไดค่้าตอบแทนการใชร้ะบบงาน 1  1  -  - 
ขายสินคา้        -      1  -  - 
รายไดค่้าฝึกอบรมและสมัมนา 1  1  -  - 
รายไดค่้าเช่า ค่าบริการและอ่ืนๆ 1  -  -  - 
        

บริษัทย่อย        
เงินปันผลรับ -  -  12,503  13,413 
ดอกเบ้ียรับ -  -  4,000  3,600 
ขายสินคา้ -  -  2,896  3,113 
รายไดค่้าเช่า ค่าบริการและอ่ืนๆ  -  -  11  7 
ก าไรจากการขายอุปกรณ์และอ่ืนๆ -  -  57  16 
        
บริษัทร่วม การร่วมค้า        
   และบริษัททีเ่กีย่วข้องกนั        
ขายสินคา้ 42,538  34,349  592  428 
รายไดค่้าเช่า ค่าบริการและอ่ืนๆ  209  213  29  5 
เงินปันผลรับ 70  64  39  37 
รายไดค่้าตอบแทนการใชร้ะบบงาน 27  32  -  - 
รายไดค่้าฝึกอบรมและสมัมนา 24  25  -  - 
ดอกเบ้ียรับ 4  5  -  - 
ก าไรจากการขายท่ีดิน -  766  -  - 
ก าไรจากการขายอุปกรณ์และอ่ืนๆ -  33  -  1 
        

(ข)    ค่าใช้จ่ายและอื่นๆ         
บริษัททีม่ีอทิธิพลอย่างมีนัยส าคญั        
ซ้ือวตัถุดิบและสินคา้ 9,632  8,493  2,675  1,850 
ค่าบริการดา้นเทคนิควิชาการ 1,867  1,624  45  38 
ค่าสิทธิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ 89  85  5  6 
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   (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2559  2558  2559  2558 
(ข)    ค่าใช้จ่ายและอื่นๆ  (ต่อ)        

บริษัทย่อย        
ซ้ือวตัถุดิบและสินคา้ -  -  4,972  3,764 
ค่าตอบแทนการใชร้ะบบงาน -  -  185  190 
ค่าเช่าและค่าบริการ -  -  62  64 
ค่าฝึกอบรมและสมัมนา -  -  34  30 
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ -  -  49  56 
        

บริษัทร่วม การร่วมค้า        
   และบริษัททีเ่กีย่วข้องกนั        
ซ้ือวตัถุดิบและสินคา้ 48,345  51,102  592  478 
ตน้ทุนงานก่อสร้างอาคาร         
   ส่ิงปลูกสร้างและอ่ืนๆ 2,507  1,806  172  205 
ค่าเช่าและค่าบริการ 1,541  1,582  312  435 
ซ้ืออุปกรณ์และอ่ืนๆ 204  142  84  24 
ค่าเบ้ียประกนั 203  243  81  97 
ค่าสิทธิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ 32  34  -  - 
ค่าตอบแทนการใชร้ะบบงาน 30  30  -  - 
ดอกเบ้ียจ่าย 7  6  -  - 
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ  1,272  1,202  129  61 
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5.2 ยอดคงเหลือกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดงันี ้
 

5.2.1 ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน 
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
        บริษทัท่ีมีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญั 1  1  -  - 

บริษทัยอ่ย -  -  1,354  1,713 
บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 3,271  2,719  38  32 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6,048  4,618  133  107 
รวม 9,320  7,338  1,525  1,852 

 

5.2.2 เงินให้กู้ยมืระยะส้ัน 
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ยอดคงคา้ง  ยอดเฉล่ีย 
 2559  2558  2559  2558 
        

บริษทัยอ่ย 34,583  33,936  46,535  35,444 
รวม 34,583  33,936  46,535  35,444 

 

บริษทัค านวณยอดเฉล่ียจากยอดคงคา้งของเงินให้กูย้ืมระยะสั้น ณ วนัส้ินเดือนโดยไม่รวมดอกเบ้ีย
คา้งรับ 
 

ยอดเงินใหกู้ย้มืระยะสั้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 
 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2559  2558  2559  2558 
        

สกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของ        
    แต่ละบริษทัในกลุ่ม -  -  25,068  30,015 
เงินตราต่างประเทศ        
- เหรียญสหรัฐ -  -  9,254  3,669 
- รูเบิล -  -  261  252 
รวม -  -  34,583  33,936 
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5.2.3 เงินปันผลค้างรับ 
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 

        

บริษทัร่วม 177  189  -  - 
บริษทัยอ่ย -  -  -  5,927 
รวม 177  189  -  5,927 

 
5.2.4 ดอกเบี้ยค้างรับ 

 
   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 

        

บริษทัยอ่ย -  -  97  97 
รวม -  -  97  97 

 
 

5.2.5  เงินให้กู้ยมืระยะยาว 
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ยอดคงคา้ง  ยอดเฉล่ีย 
 2559  2558  2559  2558 
        

บริษัทย่อย 6,880  23,367  8,112  18,008 
หกั ส่วนท่ีถึงก าหนดรับช าระ        
          ภายในหน่ึงปี (867)  (387)     
สุทธิ 6,013  22,980     

 
บริษทัค านวณยอดเฉล่ียจากยอดคงค้างของเงินให้กูย้ืมระยะยาว ณ วนัส้ินเดือนโดยไม่รวมดอกเบ้ีย
คา้งรับ 
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ยอดเงินใหกู้ย้มืระยะยาว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 
 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
     2559  2558 
        เงินบาท     -  10,000 

เงินตราต่างประเทศ        
- เหรียญสหรัฐ     6,013  12,606 
- รูเบิล     867  761 
รวม     6,880  23,367 

 
 

5.2.6 เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น  
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 

        

บริษทัท่ีมีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญั 366  758  54  42 
บริษทัยอ่ย -  -  136  193 
บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 282  309  5  - 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,033  2,470  70  87 
รวม 4,681  3,537  265  322 

 

5.2.7 เงินกู้ยมืระยะส้ัน 
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม 
 ยอดคงคา้ง  ยอดเฉล่ีย 
 2559  2558  2559  2558 
        

การร่วมคา้ 291  378  354  201 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  -  15 
รวม 291  378  354  216 

 

บริษทัค านวณยอดเฉล่ียจากยอดคงคา้งของเงินกูย้มืระยะสั้น ณ วนัส้ินเดือนโดยไม่รวมดอกเบ้ียคา้งจ่าย 
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5.3 ยอดคงเหลือของเงนิให้กู้ยืม/เงนิกู้ยืมและอตัราดอกเบีย้ 
 
   ยอดคงเหลือของเงินใหกู้ย้มื/เงินกูย้มืและอตัราดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 สรุปไดด้งัน้ี  
 

 งบการเงนิรวม  
 (หน่วย: ล้านบาท)   
 ยอดคงเหลือท่ีมี  ยอดคงเหลือท่ีมี  อตัราดอกเบ้ียเฉล่ีย 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี  อตัราดอกเบ้ียลอยตวั  (อัตราร้อยละ) 
 2559  2558  2559  2558  2559  2558 

เงินกูย้มืระยะสั้นจาก            
   การร่วมคา้ 291  378  -  -  2.00  2.00 

 
        งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 (หน่วย: ล้านบาท)   
 ยอดคงเหลือท่ีมี  ยอดคงเหลือท่ีมี  อตัราดอกเบ้ียเฉล่ีย 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี  อตัราดอกเบ้ียลอยตวั  (อัตราร้อยละ) 
 2559  2558  2559  2558  2559  2558 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น            
   แก่บริษทัยอ่ย 9,254  3,669  25,329  30,267  7.38  7.39 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาว            

   แก่บริษทัยอ่ย 6,880  23,367  -  -  5.26  5.40 
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5.4   ค่าตอบแทนผู้บริหารทีส่ าคญั 
 

     ค่าตอบแทนผูบ้ริหารท่ีส าคญัประกอบดว้ย 
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม        
ผลประโยชนร์ะยะสั้น 474  450  235  214 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน        
  ภายใตโ้ครงการผลประโยชน์        
  พนกังานท่ีก าหนดไว ้ 12  11  5  4 
รวม 486  461  240  218 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม        
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 284  258  111  82 
รวม 284  258  111  82 

 

5.5   ภาระผูกพนั 
 

ณ  วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัน้ี 
 

5.5.1 ภาระผกูพนัตามสัญญาทีเ่ป็นรายจ่ายฝ่ายทุน 
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 

สัญญาท่ียงัไม่ได้รับรู้         
ส่วนใหญ่เป็นสัญญาก่อสร้าง         
     อาคารและส่ิงปลูกสร้างและ        
     ซ้ือเคร่ืองจกัรและอ่ืนๆ 389  431  80  144 
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5.5.2 ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าด าเนินงาน 
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
  

ภายในระยะเวลาหน่ึงปี 940  926  291  250 
มากกวา่หน่ึงปี แต่ไม่เกินหา้ปี 1,790  1,539  379  197 
มากกวา่หา้ปี 373  374  -  - 
รวม 3,103  2,839  670  447 
 

บริษทัและบริษทัยอ่ยบางแห่งมีสัญญาเช่าหลายฉบบักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนับางแห่ง ซ่ึงครอบคลุม
การเช่าอาคารส านักงาน (รวมถึงสัญญาบริการพร้อมส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับ
สัญญาเช่าดงักล่าว) ท่ีดิน ฟาร์มเล้ียงสัตว ์และยานพาหนะ โดยมีระยะเวลา 1 ถึง 9 ปี ซ่ึงจะส้ินสุด     
ในระหวา่งปี 2560 ถึง 2568 
 

5.6   สัญญาที่ส าคญั 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 กลุ่มบริษทัมีสญัญาท่ีส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัน้ี 
 

5.6.1 สัญญาบริการด้านเทคนิควชิาการ 
 

บริษัทและบริษัทย่อยบางแห่งมีสัญญาบริการด้านเทคนิควิชาการกับบริษัทท่ีมีอิทธิพลอย่างมี      
นัยส าคญั (บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ์ จ ากดั (“CPG”)) ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญา CPG ตกลงท่ีจะ
ท าการคน้ควา้และพฒันาส่วนประกอบในการผลิตอาหารสัตวใ์ห้กบับริษทัและบริษทัย่อย ในการน้ี 
บริษทัและบริษทัยอ่ยดงักล่าวมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าบริการดา้นเทคนิควิชาการให้กบั CPG ซ่ึง
ค านวณตามปริมาณการผลิตอาหารสัตวแ์ต่ละประเภทในอตัราตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา โดยมีค่าบริการ
ขั้นต ่าเป็นจ านวนเงิน 0.1 ลา้นบาท ถึง 1.3 ลา้นบาท ต่อเดือน สัญญาเหล่าน้ีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 
มกราคม 2559 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ทั้งน้ีบริษทัและบริษทัยอ่ยไดต่้ออายสุัญญาดงักล่าวออกไป
จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 โดยมีเง่ือนไขและอตัราค่าบริการเช่นเดิมทุกประการ 
 

นอกจากน้ี บริษทัย่อยในต่างประเทศบางแห่งมีสัญญารับความช่วยเหลือทางเทคนิควิชาการจาก CPG 
โดยบริษทัยอ่ยในต่างประเทศดงักล่าวมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าบริการตามระยะเวลาและเง่ือนไขท่ี
ระบุไวใ้นสัญญา 
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5.6.2 สัญญาอนุญาตให้ใช้เคร่ืองหมายการค้า 
 

บริษทัย่อยแห่งหน่ึง (บริษทั ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จ ากดั) มีสัญญาอนุญาตให้ใช้เคร่ืองหมายการคา้กบั 
CPG เพื่อให้ไดม้าซ่ึงสิทธิในการใช้เคร่ืองหมายการคา้   ในการน้ี บริษทัย่อยดงักล่าวมี
ภาระผูกพนัที่จะตอ้งจ่ายค่าสิทธิในการใช้เคร่ืองหมายการคา้ให้กบั CPG ในอตัราร้อยละ 0.2 และ
ร้อยละ 0.4 ของยอดขายสินคา้แต่ละประเภทตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา สัญญาเหล่าน้ีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่
วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2557 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560  
 
บริษทัและบริษทัยอ่ยบางแห่งมีสัญญาอนุญาตให้ใชเ้คร่ืองหมายการคา้กบั CPG เพื่อให้ไดม้าซ่ึงสิทธิ

ในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้  ในการน้ี บริษทัและบริษทัย่อยดงักล่าวมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่าย  
ค่าสิทธิในการใช้เคร่ืองหมายการคา้ให้กบั CPG ในอตัราร้อยละ 0.2 และร้อยละ 0.4 ของยอดขาย
สินคา้แต่ละประเภทตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา  สัญญาเหล่าน้ีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2559 
ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ทั้งน้ีบริษทัและบริษทัย่อยไดต่้ออายุสัญญาดงักล่าวออกไปจนถึงวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2560 โดยมีเง่ือนไขและอตัราค่าบริการเช่นเดิมทุกประการ 
 
บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีสัญญาอนุญาตให้ใชเ้คร่ืองหมายการคา้กบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง (บริษทั 
สตาร์มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด (“STAR”)) เพื่อให้ได้มาซ่ึงสิทธิในการใช้เคร่ืองหมายการค้าของ STAR             
ในการน้ี บริษทัยอ่ยดงักล่าวมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าสิทธิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ให้กบั STAR 
โดยค านวณจากยอดขายสินค้าภายใต้เคร่ืองหมายการค้าดังกล่าวตามอัตราท่ีระบุไว้ในสัญญา            
สญัญาฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2557 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  
 
 

5.6.3   สัญญาบริการระบบงานคอมพวิเตอร์ 
 
 

 

บริษทัย่อยแห่งหน่ึงมีสัญญาบริการระบบงานคอมพิวเตอร์กบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง (บริษทั 
ฟรีวิลล์ โซลูชัน่ส์ จ ากดั (“Freewill”)) ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญา Freewill ตกลงท่ีจะให้บริการดา้น
ระบบงานคอมพิวเตอร์กบับริษทัยอ่ย ในการน้ี บริษทัยอ่ยดงักล่าวมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าบริการ
ดา้นระบบงานคอมพิวเตอร์ให้กบั Freewill  ตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญา สัญญาฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใช้
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2558 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  
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5.6.4 สัญญาบริการที่เกีย่วกบัธุรกรรมการน าเข้าและส่งออก 
 

 

บริษทัและบริษทัยอ่ยบางแห่งมีสญัญาจา้งบริการกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง (บริษทั ซี.พี. อินเตอร์
เทรด จ ากดั (“CPI”)) ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญา CPI ตกลงท่ีจะให้บริการดา้นการจดัท าเอกสารการคา้
และบริการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมการน าเขา้และส่งออกของบริษทัและบริษทัยอ่ย ในการน้ี บริษทั
และบริษทัย่อยดงักล่าวมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าบริการให้กบั CPI ตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญา 
สญัญาเหล่าน้ีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2558 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 
 

5.6.5 สัญญาอนุญาตให้ใช้โปรแกรมระบบงานคอมพวิเตอร์ 
 
 

 

บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (บริษทั ซีพีเอฟ ไอทีเซ็นเตอร์ จ ากดั) มีสัญญาใหบ้ริการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ
และสัญญาอนุญาตให้ใช้โปรแกรมระบบงานคอมพิวเตอร์กบัคู่สัญญา ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกัน  
หลายแห่งทั้ งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีก าหนดระยะเวลาและค่าตอบแทนการใช้บริการ     
ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา สัญญาดงักล่าวจะส้ินสุดลงหากคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกนัท่ีจะเลิกสัญญา 
หรือฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงผดิสญัญา 
 

 

6 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
        เงินฝากสถาบนัการเงินและเงินสดในมือ 28,626  33,471  9,067  17,400 
เงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง 5,474  2,990  -  - 
รวม 34,100  36,461  9,067  17,400 
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ยอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 
 

 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
สกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของ        
   แต่ละบริษทัในกลุ่ม 28,857  32,171  5,058  16,347 
เงินตราต่างประเทศ        
-  เหรียญสหรัฐ 4,760  3,229  4,009  1,053 
-  เรนมินบิ 94  52  -  - 
-  ดอลลาร์ ไตห้วนั 84  81  -  - 
-  ปอนดส์เตอร์ลิง 73  18  -  - 
-  ยโูร 59  138  -  - 
-  นอร์เวยโ์ครน 39  661  -  - 
-  ดอลลาร์ ฮ่องกง 20  16  -  - 
-  อ่ืนๆ 114  95  -  - 
รวม 34,100  36,461  9,067  17,400 

 

7 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
 

    (หน่วย: ล้านบาท) 
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหต ุ 2559  2558  2559  2558 
         

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 9,320  7,338  1,525  1,852 
กิจการอ่ืน  22,141  19,552  2,033  2,310 
รวม  31,461  26,890  3,558  4,162 
หัก  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  (782)  (734)  (7)  (49) 
สุทธิ  30,679  26,156  3,551  4,113 

 

 
 

 
 

 
 

 
หนีสู้ญและหนีส้งสัยจะสูญ (กลบัรายการ        
   ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ) ส าหรับปีส้ินสุด        
  วนัที ่31 ธันวาคม 205  256  14  (2) 

http://th.coinmill.com/CNH_calculator.html


บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
 

86 
 

ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนท่ีมีปัญหาในการรับช าระหน้ี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558    
แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
เกินก าหนดระยะเวลาการรับช าระหน้ี        
   มากกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 130  194  1  - 
   มากกวา่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน 103  20  -  - 
   มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 549  520  6  49 
รวม 782  734  7  49 
 

ยอดลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
สกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของ        
   แต่ละบริษทัในกลุ่ม 28,347  23,787  2,278  2,146 
เงินตราต่างประเทศ        
-  เหรียญสหรัฐ 1,286  1,082  310  514 
-  วอน 424  591  -  205 
-  ดอลลาร์ สิงคโปร์ 306  389  -  - 
-  ยโูร 165  158  237  304 
-  สวีเดน โครนา 62  67  -  - 
-  เยน 51  66  -  1 
-  ปอนดส์เตอร์ลิง 15  1  28  10 
-  ดอลลาร์ ออสเตรเลีย 7  -  194  254 
-  เรนมินบิ -  -  460  641 
-  รูเบิล -  -  36  31 
-  อ่ืนๆ 16  15  8  7 
รวม 30,679  26,156  3,551  4,113 
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8 สินค้าคงเหลือ 
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
        

วตัถุดิบ 32,415  28,621  1,618  1,379 
เคมีภณัฑแ์ละวสัดุส้ินเปลือง 2,462  2,129  153  142 
สินคา้ระหวา่งผลิต 1,350  1,388  131  148 
สินคา้ส าเร็จรูป 13,923  14,482  1,219  2,762 
สินคา้ระหวา่งทาง 5,293  6,126  6  29 
รวม 55,443  52,746  3,127  4,460 
หัก ค่าเผือ่การปรับลดมูลค่าสินคา้ลดลง (452)  (634)  (101)  (250) 
สุทธิ 54,991  52,112  3,026  4,210 

 
ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ีบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายและได้แสดงรวมไวใ้นตน้ทุนขายสินคา้ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                
31 ธนัวาคม 2559 มีจ านวนเงิน 294,415 ลา้นบาท (2558: 269,188 ล้านบาท) ในงบก าไรขาดทุนรวม และ 16,289 
ลา้นบาท (2558: 12,875 ล้านบาท) ในงบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการ 
 
ในปี 2559 กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้การปรับลดมูลค่าสินคา้คงเหลือใหเ้ท่ากบัมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นจ านวนเงิน 
452 ลา้นบาท และ 101 ลา้นบาท ตามล าดบั (2558: 634 ล้านบาท และ 250 ล้านบาท ตามล าดับ) และรับรู้การกลบั
รายการค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลงเป็นจ านวนเงิน 634 ลา้นบาท และ 250 ลา้นบาท ตามล าดบั (2558: 324 ล้านบาท 
และ 148 ล้านบาท ตามล าดับ) 
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9 สินทรัพย์ชีวภาพ 
 
รายการเคล่ือนไหวในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีดงัน้ี 

 
   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2559  2558  2559  2558 
        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 34,978  29,973  1,054  1,372 
ไดม้าจากการรวมธุรกิจ 243  2,339  -  - 
เพิ่มข้ึนจากการซ้ือ/การเล้ียง 146,964  136,266  9,782  9,246 
ลดลงจากการขาย/เกบ็เก่ียว     (138,613)  (129,689)  (9,390)  (9,249) 
ค่าเส่ือมราคา (5,259)  (4,339)  (151)  (140) 
(ขาดทุน) ก าไรจากการเปล่ียนแปลง         
   มูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขาย (889)  404  -  - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (138)  451  -  - 
อ่ืนๆ (583)  (427)  (141)  (175) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 36,703  34,978  1,154  1,054 

        
ส่วนทีห่มุนเวยีน        
สตัวบ์ก 27,516  26,013  -  - 
สตัวน์ ้ า 1,662  1,744  1,154  1,054 
รวมส่วนทีห่มุนเวยีน 29,178  27,757  1,154  1,054 
        

ส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน        
สตัวบ์ก 7,525  7,221  -  - 
รวมส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน 7,525  7,221  -  - 

รวม 36,703  34,978  1,154  1,054 
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สินทรัพยชี์วภาพประกอบดว้ยสินทรัพยชี์วภาพประเภทสัตวบ์ก ไดแ้ก่ สุกร ไก่ เป็ด เป็นตน้ และสินทรัพยชี์วภาพ
ประเภทสัตวน์ ้ า ไดแ้ก่ กุง้และปลา สินทรัพยชี์วภาพดงักล่าวแสดงดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อ 
การดอ้ยค่าสะสม (ยกเวน้สุกรขุนแสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขาย ซ่ึงมูลค่ายุติธรรมก าหนดโดยใช ้ 
ราคาท่ีอา้งอิงราคาตลาด ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน) เน่ืองจากสินทรัพยชี์วภาพเหล่าน้ีมีวงจรการเล้ียงสั้น และ
กรณีสินทรัพยชี์วภาพท่ีเป็นพนัธุ์สตัวไ์ม่สามารถหาราคาตลาดหรือมูลค่าเพื่อก าหนดมูลค่ายติุธรรมในสภาพปัจจุบนั
ส าหรับสินทรัพยชี์วภาพดงักล่าวไดแ้ละไม่สามารถก าหนดมูลค่ายุติธรรมโดยใชมู้ลค่าปัจจุบนัของประมาณการ
กระแสเงินสดสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากสินทรัพยน์ั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือเน่ืองจากมีความไม่แน่นอนอนัเกิดจากปัจจยั
ภายนอกต่างๆ เช่น สภาพแวดลอ้ม ภูมิอากาศ โรคภยั เป็นตน้ 
 
ตน้ทุนของสินทรัพยชี์วภาพประกอบดว้ยตน้ทุนทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนตั้งแต่ไดม้าซ่ึงสินทรัพยชี์วภาพและในช่วงการ
เจริญเติบโต เช่น ตน้ทุนลูกสตัว ์ค่าอาหารสตัว ์ และตน้ทุนการเล้ียงอ่ืน  เป็นตน้  
 
การคิดค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยชี์วภาพท่ีให้ผลิตผล เช่น พ่อแม่พนัธ์ุค  านวณโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาการให้ผล
ผลิตหรือตามจ านวนหน่วยท่ีผลิตไดข้องสินทรัพยชี์วภาพแต่ละประเภทซ่ึงเป็นระยะเวลาประมาณ 4 เดือนถึง 36 เดือน  
 
ประมาณการปริมาณทางกายภาพของสินทรัพยชี์วภาพแต่ละกลุ่ม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีดงัน้ี 
 

   (หน่วย: ตัน) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2559  2558  2559  2558 
        
สตัวบ์ก 693,792  658,867  -  - 
สตัวน์ ้ า 14,823  20,842  5,359  5,060 
 
ปริมาณทางกายภาพของสินทรัพยชี์วภาพประมาณโดยอาศยัประสบการณ์และขอ้มูลในอดีต  กรณีปริมาณสินทรัพย์
ชีวภาพประเภทสตัวน์ ้ า กลุ่มบริษทัใชว้ิธีสุ่มตวัอยา่งเพื่อคาดการณ์น ้าหนกัทั้งหมด 
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การวดัมูลค่ายุตธิรรม  
 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยชี์วภาพรวมถึงมูลค่าตามบญัชีในงบแสดงฐานะการเงินรวม มีดงัน้ี 
 

 
(หน่วย: ล้านบาท) 

  
งบการเงนิรวม 

 มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม 
   ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

31 ธันวาคม 2559          
สินทรัพยชี์วภาพท่ีแสดงดว้ยมูลค่า          
   ยติุธรรมหกัตน้ทุนในการขาย 13,505  -  2,991  10,514  13,505 
          

31 ธันวาคม 2558          
สินทรัพยชี์วภาพท่ีแสดงดว้ยมูลค่า          
   ยติุธรรมหกัตน้ทุนในการขาย 11,537  -  1,851  9,686  11,537 
 

เทคนิคการประเมินมูลค่าและขอ้มูลท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยชี์วภาพท่ีถูกจดัอยูใ่นระดบั 2 คือวิธี
เปรียบเทียบขอ้มูลตลาด โดยใชร้าคาท่ีอา้งอิงราคาตลาด ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
 

เทคนิคการประเมินมูลค่าและขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดท่ี้มีนยัส าคญัท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย์
ชีวภาพท่ีถูกจดัอยูใ่นระดบั 3 แสดงในตารางดงัต่อไปน้ี 
 

เทคนิคการ
ประเมินมูลค่า 

 ข้อมูลทีไ่ม่สามารถสังเกตได้         
ทีม่ีนัยส าคญั 

 ความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมูลทีไ่ม่สามารถสังเกตได้ 
ทีม่ีนัยส าคญัและการวดัมูลค่ายุตธิรรม 

วิธีเปรียบเทียบ
ขอ้มูลตลาด 
 

 ราคาท่ีอา้งอิงราคาตลาด ณ วนั
ส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
 ลูกสุกร ราคา 2,047 บาท ถึง 

2,362 บาท ต่อตวั 
 สุกรหยา่นมราคา  2,739 

บาท ต่อตวั 
 สุกรขนุราคา 56 บาท ถึง 58 

บาท ต่อกิโลกรัม 

 หากราคาตลาด ณ วนัท่ีในรายงานสูงข้ึน/ลดลงไปจาก
เดิมในอตัราร้อยละ 10 มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
ชีวภาพท่ีประมาณการไวจ้ะเพิ่มข้ึน/ลดลงเป็นจ านวน
เงิน 966 ลา้นบาท 

 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยชี์วภาพจดัท าโดยฝ่ายการเงินและฝ่ายการจดัการของกลุ่มบริษทัอยา่งเป็นระบบ ทั้งน้ีการ
วดัมูลค่ายุติธรรมแต่ละระดบัอา้งอิงขอ้มูลจากตลาดซ้ือขายสุกรในแต่ละประเทศ โดยมูลค่ายุติธรรมของสุกรถูก
ก าหนดจากราคาตลาดต่อตวัหรือต่อน ้าหนกัของสุกร  
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10 เงนิลงทุนเผ่ือขาย 
 

รายการเคล่ือนไหวในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีดงัน้ี 
 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม 

 2559  2558 
    ณ วนัท่ี 1 มกราคม 3,659  3,924 
ซ้ือ/ลงทุนเพิ่ม 1,334  4,923 
ขาย -  (673) 
จดัประเภทการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรม    
   ไปก าไรหรือขาดทุนจากการขาย -  (1,450) 
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรม 271  (3,485) 
ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนต่างประเทศ 1  420 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 5,265  3,659 

 
รายละเอียดเงินลงทุนเผือ่ขาย 
 
เงินลงทุนเผือ่ขาย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีดงัน้ี 
 

     (หน่วย: ล้านบาท) 
 สดัส่วนความเป็นเจา้ของ     
 (ทั้งทางตรงและทางออ้ม)     
 (ร้อยละ)  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558  2559  2558 
หลักทรัพย์ในความต้องการ            
   ของตลาด - มูลค่ายติุธรรม            
บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั            
   (มหาชน) - ราคาทุน 2.21  2.21  8,153  6,818  -  - 
การเปล่ียนแปลงใน            
   มูลค่ายติุธรรม     (2,888)  (3,159)  -  - 
รวม     5,265  3,659  -  - 
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ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดข้ายเงินลงทุนเผือ่ขายซ่ึงมีราคาทุนเป็นจ านวนเงิน 
673 ลา้นบาท โดยมีก าไรจากการขายเงินลงทุนดงักล่าวในงบการเงินรวมเป็นจ านวนเงิน 1,431 ลา้นบาท 
 
มูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุตธิรรมของเคร่ืองมือทางการเงนิทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม 

 
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินรวมถึงมูลค่าตามบญัชีในงบแสดงฐานะการเงินรวม มีดงัน้ี 
 

 
(หน่วย: ล้านบาท) 

  
งบการเงนิรวม 

 มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม 
   ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
31 ธันวาคม 2559          
ไม่หมุนเวยีน          
ตราสารทุนท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 5,265  5,265  -  -  5,265 
          
31 ธันวาคม 2558          
ไม่หมุนเวยีน          
ตราสารทุนท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 3,659  3,659  -  -  3,659 

 
 

11 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 
 

รายการเคล่ือนไหวในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีดงัน้ี 
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2559  2558  2559  2558 
        

ณ วนัท่ี 1 มกราคม -  -  86,938  68,443 
ซ้ือ/ลงทุนเพิ่ม -  -  33,986  18,495 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า -  -  (129)  - 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม -  -  120,795  86,938 
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รายละเอียดเงินลงทุนในบริษทัย่อยและเงินปันผลรับ 
 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 และเงินปันผลรับส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัเดียวกนั มีดงัน้ี 
 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 สัดส่วน          
 ความเป็นเจา้ของ           
 (ร้อยละ)  ทุนช าระแลว้  วิธีราคาทุน  การดอ้ยค่าสะสม  ราคาทุน - สุทธิ  เงินปันผลรับ 
 2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558 
    หลกัทรัพย์ในความต้องการของตลาด                        

C.P. Pokphand Co., Ltd.  4.98  4.98  7,973  7,973  4,691  4,691  -  -  4,691  4,691  255  218 
Chia Tai Enterprises International Limited 4.98  4.98  840  840  500  500  -  -  500  500  -  - 
รวม         5,191  5,191  -  -  5,191  5,191  255  218 
                        หลกัทรัพย์ทีไ่ม่ใช่หลกัทรัพย์ในความต้องการของตลาด                        
บริษทั กรุงเทพโปรด๊ิวส จ ากดั (มหาชน)   99.44   99.44  600  600  1,230  1,230  -  -  1,230  1,230  973  1,193 
บริษทั ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 99.98  99.98  9,110  7,008  22,393  11,883  -  -  22,393  11,883  5,921  2,102 
บริษทั ซีพีเอฟ เทรนน่ิงเซ็นเตอร์ จ ากดั  99.99  99.99  20  20  20  20  -  -  20  20  -  - 
บริษทั ซีพีเอฟ ไอทีเซ็นเตอร์ จ ากดั 99.99  99.99  250  250  250  250  -  -  250  250  -  - 
บริษทั ซี.พี. เมอร์แชนไดซ่ิง จ ากดั 99.99  99.99  9,000  9,000  9,000  9,000  -  -  9,000  9,000  5,355  9,900 
บริษทั เชสเตอร์ฟู้ด จ ากดั 99.99  99.99  80  80  450  450  -  -  450  450  -  - 
บริษทั ศูนยว์จิยัและพฒันาอาหาร ซีพีเอฟ จ ากดั 99.99  99.99  125  125  125  125  -  -  125  125  -  - 
Bellisio Investment, LLC 100.00  -  20,925  -  20,925  -  -  -  20,925  -  -  - 
C.P. Aquaculture (Beihai) Co., Ltd. 100.00  100.00  602  602  602  602  -  -  602  602  -  - 
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รายละเอียดเงินลงทุนในบริษทัย่อยและเงินปันผลรับ (ต่อ) 
 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 สัดส่วน          
 ความเป็นเจา้ของ           
 (ร้อยละ)  ทุนช าระแลว้  วิธีราคาทุน  การดอ้ยค่าสะสม  ราคาทุน - สุทธิ  เงินปันผลรับ 
 2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558 
    C.P. Aquaculture (Dongfang) Co., Ltd. 100.00  100.00  755  755  755  755  -  -  755  755  -  - 

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. 5.63  8.57  3,409  6,452  618  618  -  -  618  618  -  - 
Charoen Pokphand Foods Kenya Co., Ltd. 99.99  99.99  8  8  8  8  (4)  -  4  8  -  - 
Charoen Pokphand Foods (Overseas) LLC. 10.21  10.21  2,819  2,819  1,394  1,394  (938)  (938)  456  456  -  - 
Charoen Pokphand Foods Philippines Corporation 27.78  34.09  3,954  3,196  1,055  1,055  -  -  1,055  1,055  -  - 
CPF Investment Limited  100.00  100.00  44,663  42,123  44,663  42,123  -  -  44,663  42,123  -  - 
CPF Tanzania Limited  58.26  58.25  224  224  129  129  (125)  -  4  129  -  - 
C.P. Foods Holdings Limited   100.00  100.00  1  1  1  1  -  -  1  1  -  - 
C.P. Foods International Limited 100.00  100.00  1  1  1  1  -  -  1  1  -  - 
CPF Netherlands B.V. 99.99  99.99  12,541  12,541  12,926  12,915  -  -  12,926  12,915  -  - 
รวม         116,671  82,685  (1,067)  (938)  115,604  81,747  12,249  13,195 
รวมทั้งส้ิน         121,862  87,876  (1,067)  (938)  120,795  86,938  12,504  13,413 

 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
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12  ส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุม  
 

ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุป ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ของบริษทัยอ่ยแต่ละรายของกลุ่มบริษทัท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมีสาระส าคญั ก่อนการตดัรายการระหวา่งกนัมีดงัน้ี 
    (หน่วย: ล้านบาท) 

  

C.P. Pokphand  
Co., Ltd. and its 

subsidiaries  

Chia Tai Enterprises 
International 

Limited and its 
subsidiaries  

Charoen Pokphand 
Enterprise (Taiwan) 

Co., Ltd. and its 
subsidiaries 

 CJSC Poultry 
Parent Stock 
Production 

Woyskovitsy  

CJSC Poultry 
Production 
Severnaya 

           ร้อยละของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม *  49.57  49.57  67.32  20.01  20.01 
สินทรัพยห์มุนเวียน  61,141  2,541  5,142  449  6,486 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน  75,262  6,096  8,650  898  6,205 
หน้ีสินหมุนเวียน  (38,789)  (731)  (4,506)  (20)  (3,142) 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน  (42,120)  (757)  (532)  -  (902) 

สินทรัพยสุ์ทธิ  55,494  7,149  8,754  1,327  8,647 
           ค่าความนิยมของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม  16,778  1,306  -  97  3,133 

           มูลค่าตามบญัชีของส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุม **  43,975  4,242  4,883  361  4,863 
 

*  อตัราร้อยละของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของกลุ่มยอ่ยแสดงสัดส่วนการถือหุน้ทางตรงในบริษทัยอ่ยดงักล่าวเท่านั้น  โดยบริษทัยอ่ยทางออ้มหลายแห่งไม่ไดเ้ป็นบริษทัยอ่ย 
โดยการถือหุน้ในอตัราร้อยละ 100 และมีสดัส่วนการถือหุน้ท่ีแตกต่างกนั 

** มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของกลุ่มยอ่ยค านวณจากอตัราร้อยละของส่วนไดเ้สียท่ีแตกต่างกนัของบริษทัยอ่ยทางออ้มหลายแห่งขา้งตน้



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
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ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ของบริษทัยอ่ยแต่ละรายของกลุ่มบริษทัท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมีสาระส าคญัก่อนการตดัรายการมีระหวา่งกนั
ดงัน้ี 

    (หน่วย: ล้านบาท) 

  

C.P. Pokphand 
Co., Ltd. and 

its subsidiaries  

Chia Tai Enterprises 
International Limited 
and its subsidiaries  

Charoen Pokphand 
Enterprise (Taiwan) Co., 
Ltd. and its subsidiaries 

 CJSC Poultry Parent 
Stock Production 

Woyskovitsy  

CJSC Poultry 
Production 
Severnaya 

           รายได ้  187,483  3,163  19,986  737  10,883 
           ก าไรส าหรับปี  10,831  418  1,424  47  891 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  (3,177)  (370)  720  105  905 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม  7,654  48  2,144  152  1,796 
           ก าไรทีแ่บ่งให้กบัส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุม  4,541  47  968  9  178 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนทีแ่บ่งให้กบั           
   ส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุม  (1,332)  (173)  489  21  181 
           กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน  11,804  685  1,845  (42)  1,817 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน  (14,928)  189  (1,191)  (3)  (656) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน   3,033  (262)  (568)  -  (161) 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนของเงินตราต่างประเทศคงเหลือส้ินปี (602)  (32)  (12)  1  316 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ  (693)  580  74  (44)  1,316 
เงนิปันผลทีจ่่ายให้กบัส่วนได้เสียทีไ่ม่มอี านาจควบคุม  640  25  21  -  - 

 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
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ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุป ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ของบริษทัยอ่ยแต่ละรายของกลุ่มบริษทัท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมีสาระส าคญั ก่อนการตดัรายการระหวา่งกนัมีดงัน้ี 
 

    (หน่วย: ล้านบาท) 

  

C.P. Pokphand  
Co., Ltd. and its 

subsidiaries  

Chia Tai Enterprises 
International 

Limited and its 
subsidiaries  

Charoen Pokphand 
Enterprise (Taiwan) 

Co., Ltd. and its 
subsidiaries 

 CJSC Poultry 
Parent Stock 
Production 

Woyskovitsy  

CJSC Poultry 
Production 
Severnaya 

           ร้อยละของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม *  49.57                      49.57                      67.32                     20.01                   20.01 
สินทรัพยห์มุนเวียน  57,755  2,072  4,932  247  3,955 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน  62,963  6,637  7,075  845  5,760 
หน้ีสินหมุนเวียน  (40,047)  (896)  (4,192)  (15)  (2,213) 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน  (27,110)  (603)  (690)  -  (1,041) 

สินทรัพยสุ์ทธิ  53,561  7,210  7,125  1,077  6,461 
           ค่าความนิยมของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม  16,863  1,313  -  88  2,863 

           มูลค่าตามบญัชีของส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุม **                    43,381  4,127  4,243  304  4,156 
 

*  อตัราร้อยละของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของกลุ่มยอ่ยแสดงสัดส่วนการถือหุน้ทางตรงในบริษทัยอ่ยดงักล่าวเท่านั้น  โดยบริษทัยอ่ยทางออ้มหลายแห่งไม่ไดเ้ป็นบริษทัยอ่ย 
โดยการถือหุน้ในอตัราร้อยละ 100 และมีสดัส่วนการถือหุน้ท่ีแตกต่างกนั 

 

** มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของกลุ่มยอ่ยค านวณจากอตัราร้อยละของส่วนไดเ้สียท่ีแตกต่างกนัของบริษทัยอ่ยทางออ้มหลายแห่งขา้งตน้



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
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ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ของบริษทัยอ่ยแต่ละรายของกลุ่มบริษทัท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมีสาระส าคญั ก่อนการตดัรายการระหวา่งกนั 
มีดงัน้ี 

    (หน่วย: ล้านบาท) 

  

C.P. Pokphand 
Co., Ltd. and 

its subsidiaries  

Chia Tai Enterprises 
International Limited 
and its subsidiaries  

Charoen Pokphand 
Enterprise (Taiwan) Co., 
Ltd. and its subsidiaries 

 CJSC Poultry Parent 
Stock Production 

Woyskovitsy  

CJSC Poultry 
Production 
Severnaya 

           รายได ้  178,671  2,008  17,919  61  948 
           ก าไรส าหรับปี/งวด  10,046  172  798  7  72 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  605  275  (382)  (49)  (446) 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม  10,651  447  416  (42)  (374) 
      49     ก าไรทีแ่บ่งให้กบัส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุม  4,423  108  548  1  14 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนทีแ่บ่งให้กบั           
   ส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุม  266  173  (262)  (10)  (89) 
           กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน  17,774  372  748  8  350 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน  (10,596)  (103)  (1,002)  42  1,322 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน   (6,785)  (204)  135  -  (92) 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนของเงินตราต่างประเทศคงเหลือส้ินปี (353)  (27)  (1)  (4)  (75) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ  40  38  (120)  46  1,505 
เงนิปันผลทีจ่่ายให้กบัส่วนได้เสียทีไ่ม่มอี านาจควบคุม  486  115  19  -  - 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
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13 เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 
 

รายการเคล่ือนไหวในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีดงัน้ี 
 

     (หน่วย: ล้านบาท) 

   งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   2559  2558  2559  2558 
          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม   65,312  52,055  335  335 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุน   6,134  4,965  -  - 
เงินปันผลรับ   (3,083)  (2,609)  -  - 
โอนส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมท่ีมีอยูก่่อน          
  การเปล่ียนสถานภาพเป็นบริษทัยอ่ย   -  (820)  -  - 
ซ้ือ/ลงทุนเพิ่ม   9,178  15,455  -  - 
ขาย   (1,529)  (3,661)  -  - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน   (177)  (23)  -  - 
อ่ืนๆ   (49)  (50)  -  - 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม   75,786  65,312  335  335 

 

กลุ่มบริษทัไดแ้สดงเงินลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทัร่วมแห่งหน่ึง (บริษทั ซีพี ออลล์ จ ากดั (มหาชน)) ซ่ึงเป็นบริษทั
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตามวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวม  มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
ดงักล่าว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีจ านวนเงิน 197,935 ลา้นบาท (2558: 121,652 ล้านบาท)  
 
ในระหว่างปี 2559 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดข้ายเงินลงทุนบางส่วนในบริษทัร่วมแห่งหน่ึงซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีเป็นจ านวนเงิน 
1,529 ลา้นบาท โดยมีก าไรจากการขายเงินลงทุนดงักล่าวในงบการเงินรวมเป็นจ านวน 2,126 ลา้นบาท (2558: 3,661 ล้าน
บาท และ 5,697 ล้านบาท ตามล าดับ) 
 
 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
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รายละเอียดเงินลงทุนในบริษทัร่วมและเงินปันผลรับ 
 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 และเงินปันผลรับส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัเดียวกนั มีดงัน้ี 
 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 
 สัดส่วน             
 ความเป็นเจา้ของ             
 (ทั้งทางตรง             
 และทางออ้ม)             
 (ร้อยละ)  ทุนช าระแลว้  วิธีราคาทุน  วธีิส่วนไดเ้สีย  การดอ้ยค่าสะสม  ส่วนไดเ้สีย - สุทธิ  เงินปันผลรับ 
 2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558 
    หลกัทรัพย์ในความต้องการ                            

   ของตลาด                            
บริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน)  35.24  34.50  8,983  8,983  59,061  53,334  69,144  60,863  -  -  69,144  60,863  2,817  2,341 
รวม         59,061  53,334  69,144  60,863  -  -  69,144  60,863  2,817  2,341 
                            

หลกัทรัพย์ทีไ่ม่ใช่หลกัทรัพย์ใน                            
   ความต้องการของตลาด                            
บริษทั นว 84 จ ากดั 25.00  25.00  1,203  1,203  159  159  163  162  -  -  163  162  -  - 
บริษทั รอส บรีดเดอร์ส                             
   สยาม จ ากดั 49.99  49.99  70  70  35  35  102  86  -  -  102  86  7  17 
บริษทั สยาม ริเวีย จ ากดั 29.99   -  5  -  2  -  2  -  -  -  2  -  -  - 
บริษทั อาร์เบอร์ เอเคอร์ส                             
   ประเทศไทย จ ากดั 49.98  49.98  4  4  2  2  134  183  -  -  134  183  94  95 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
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รายละเอียดเงินลงทุนในบริษทัร่วมและเงินปันผลรับ (ต่อ) 
 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 
 สัดส่วน             
 ความเป็นเจา้ของ             
 (ทั้งทางตรง              
 และทางออ้ม)             
 (ร้อยละ)  ทุนช าระแลว้  วิธีราคาทุน  วธีิส่วนไดเ้สีย  การดอ้ยค่าสะสม  ส่วนไดเ้สีย - สุทธิ  เงินปันผลรับ 
 2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558 

                            

BHJ Kalino Food AB (“BHJ”) * 15.08  15.08  5  5  24  24  29  29  -  -  29  29  2  3 
C.P. Aquaculture (India) Private                             
   Limited 31.70  31.70  192  192  176  176  712  743  -  -  712  743  -  - 
Charoen Pokphand Holdings                             
   (Malaysia) Sdn. Bhd. 49.75  49.75  353  353  176  176  1,352  1,389  -  -  1,352  1,389  -  - 
Chia Tai Conti (Cixi) Investment                             
   Management Co., Ltd.  25.21  -  5  -  3  -  2  -  -  -  2  -  -  - 
Conti Chia Tai International                             
   Limited   25.21  25.21  767  767  1,052  1,052  1,481  1,462  -  -  1,481  1,462  163  - 
Ningxia Xiao Ming Animal                            
   Husbandry Co., Ltd. ** 8.34  -  293  -  749  -  748  -  -  -  748  -  -  - 
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รายละเอียดเงินลงทุนในบริษทัร่วมและเงินปันผลรับ (ต่อ) 
 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 
 สัดส่วน             
 ความเป็นเจา้ของ             
 (ทั้งทางตรง              
 และทางออ้ม)             
 (ร้อยละ)  ทุนช าระแลว้  วิธีราคาทุน  วิธีส่วนไดเ้สีย  การดอ้ยค่าสะสม  ส่วนไดเ้สีย - สุทธิ  เงินปันผลรับ 
 2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558 

                            
Qingdao Yi Bang Bio                             
   Engineering Co., Ltd. ** 6.05  -  147  -  1,358  -  1,378  -  -  -  1,378  -  -  - 
Zhan Jiang Deni Carburetor                            
   Co., Ltd. *** 14.12  14.12  581  581  424  424  539  395  -  -  539  395  -  153 
รวม         4,160  2,048  6,642  4,449  -  -  6,642  4,449  266  268 

รวมทั้งส้ิน         63,221  55,382  75,786  65,312  -  -  75,786  65,312  3,083  2,609 
 

* BHJ เป็นบริษทัร่วมท่ีถือหุ้นโดย CPF Denmark A/S (“CPF DM”) ในอตัราร้อยละ 29.00 โดย CPF DM เป็นบริษทัย่อยท่ีบริษทัถือหุ้นทางออ้มในอตัราร้อยละ 52.00 ดงันั้นกลุ่มบริษทับนัทึกเงิน
ลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียใน BHJ ในอตัราร้อยละ 15.08 ในงบการเงินรวม  
  



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
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** Ningxia Xiao Ming Animal Husbandry Co., Ltd. และ Qingdao Yi Bang Bio Engineering Co., Ltd. เป็นบริษัทร่วมท่ีถือหุ้นโดย Chia Tai (China) Investment Co., Ltd. (“CTI”) ในอัตราร้อยละ 
16.54 และ 12.00 ตามล าดบั โดย CTI เป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัถือหุน้ทางออ้มในอตัราร้อยละ 50.43 ของหุน้ทั้งหมดท่ีออกจ าหน่ายแลว้ของ CTI ดงันั้นกลุ่มบริษทับนัทึกเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย
ใน Ningxia Xiao Ming Animal Husbandry Co., Ltd. และ Qingdao Yi Bang Bio Engineering Co., Ltd. ในอตัราร้อยละ 8.34 และ 6.05 ในงบการเงินรวมตามล าดบั ทั้งน้ี เน่ืองจาก CTI เป็นผูมี้
อิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญัในบริษทัดงักล่าว โดยมีตวัแทนอยูใ่นคณะกรรมการบริษทัท่ีลงทุน รวมทั้งมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในเร่ืองท่ีส าคญั จึงท าใหก้ลุ่ม
บริษทัจดัประเภทเงินลงทุนดงักล่าวเป็นบริษทัร่วม 
 
*** Zhan Jiang Deni Carburetor Co., Ltd. เป็นบริษทัร่วมท่ีถือหุ้นโดย Chia Tai Enterprises International Limited (“CTEI”) ในอตัราร้อยละ 28.00 โดย CTEI เป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัถือหุ้นทางตรงและ
ทางออ้มในอตัราร้อยละ 50.43 ของหุน้ทั้งหมดท่ีออกจ าหน่ายแลว้ของ CTEI ดงันั้นกลุ่มบริษทับนัทึกเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียใน Zhan Jiang Deni Carburetor Co., Ltd. ในอตัราร้อยละ 14.12 ใน
งบการเงินรวม 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
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รายละเอียดเงินลงทุนในบริษทัร่วมและเงินปันผลรับ (ต่อ) 
 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 สัดส่วน          
 ความเป็นเจา้ของ           
 (ร้อยละ)  ทุนช าระแลว้  วิธีราคาทุน  การดอ้ยค่าสะสม  ราคาทุน - สุทธิ  เงินปันผลรับ 
 2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558 
    

หลกัทรัพย์ทีไ่ม่ใช่หลกัทรัพย์ในความต้องการ                        

   ของตลาด                        
บริษทั นว 84 จ ากดั 25.00  25.00  1,203  1,203  159  159  -  -  159  159  -  - 
C.P. Aquaculture (India) Private Limited 31.70  31.70  192  192  176  176  -  -  176  176  -  - 
รวม         335  335  -  -  335  335  -  - 

 

 
 
 
 
 
 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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บริษัทร่วมท่ีมสีาระส าคัญ 
 

ตารางต่อไปน้ีสรุปขอ้มูลทางการเงินของบริษทัร่วมท่ีกลุ่มบริษทัพิจารณาว่ามีสาระส าคญั โดยแสดงการกระทบยอด
ระหวา่งขอ้มูลทางการเงินกบัมูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมดงักล่าวโดยสรุปดงัน้ี 
 

  (หน่วย: ล้านบาท) 

  บริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) 
และบริษทัยอ่ย 

  2559  2558 
     ข้อมูลทางการเงินของบริษทัร่วม     
รายได ้  451,939  405,893 
     ก าไรจากการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง  16,772  13,818 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  (698)  70 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม  16,074  13,888 
     ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม  143  134 
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัร่วม  15,931  13,754 
     สินทรัพยห์มุนเวียน  69,899  56,973 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน  282,369  272,110 
หน้ีสินหมุนเวียน  (113,818)  (101,131) 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน  (178,847)  (186,276) 
สินทรัพย์สุทธิ  59,603  41,676 

     ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม  14,407  4,326 
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัร่วม  45,196  37,350 
     การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของส่วนได้เสียในบริษทัร่วม     
ส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในสินทรัพยสุ์ทธิของ     
   บริษทัร่วม ณ วนัท่ี 1 มกราคม  12,886  10,241 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส่วนท่ีเป็นของกลุ่มบริษทั  5,560  4,563 
เงินปันผลรับระหวา่งปี  (2,817)  (2,341) 
ส่วนต่างจากการเปล่ียนแปลงสดัส่วนการลงทุน  298  423 
ส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัร่วม ณ วนัส้ินปี  15,927  12,886 
ค่าความนิยม  53,217  47,977 
มูลค่าตามบญัชีของส่วนได้เสียในบริษัทร่วม ณ วนัที ่31 ธันวาคม  69,144  60,863 
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บริษัทร่วมท่ีไม่มสีาระส าคัญ  
 

ตารางต่อไปน้ีสรุปขอ้มูลทางการเงินของส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมท่ีไม่มีสาระส าคญัของกลุ่มบริษทั 
 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม 
 2559  2558 
    มูลค่าตามบญัชีของส่วนได้เสียในบริษัทร่วมที่ไม่มีสาระส าคญั 6,642  4,449 

    ส่วนแบ่งของกลุ่มบริษทัใน    
-    ก าไรจากการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 331  421 
-    ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 16  (86) 
-    ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 347  335 
 

หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนในส่วนท่ีเก่ียวกบัเงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีดงัน้ี 
 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม 
 2559  2558 

    

ส่วนแบ่งของกลุ่มบริษทัในหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 449    417 
 

14 เงนิลงทุนในการร่วมค้า 
 

รายการเคล่ือนไหวในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีดงัน้ี 
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2559  2558  2559  2558 
        ณ วนัท่ี 1 มกราคม 4,419  4,194  -  - 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุน 378  255  -  - 
เงินปันผลรับ (184)  (81)  -  - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (31)  51  -  - 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 4,582  4,419  -  - 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
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รายละเอียดเงินลงทุนในการร่วมค้า 
 

เงินลงทุนในการร่วมคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 และเงินปันผลรับส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัเดียวกนัมีดงัน้ี 
 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 
 สัดส่วน           
 ความเป็นเจา้ของ             
 (ทั้งทางตรง             
 และทางออ้ม)             
 (ร้อยละ)  ทุนช าระแลว้  วิธีราคาทุน  วธีิส่วนไดเ้สีย  การดอ้ยค่าสะสม  ส่วนไดเ้สีย - สุทธิ  เงินปันผล 
 2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558 

    
หลกัทรัพย์ทีไ่ม่ใช่หลกัทรัพย์                            
   ในความต้องการของตลาด                            
บริษทั ซีพี-เมจิ จ ากดั (“CP-Meiji”) * 59.99  59.99  500  500  1,200  1,200  1,656  1,402  -  -  1,656  1,402  -  - 
Beijing Chia Tai Feedmill Co., Ltd. 25.21  25.21  157  157  128  128  192  158  -  -  192  158  -  - 
Handan Chia Tai Feed Co., Ltd. 25.21  25.21  56  56  -  -  20  20  -  -  20  20  2  2 
Jilin Chia Tai Enterprise Co., Ltd. 25.21  25.21  261  261  211  211  216  233  -  -  216  233  16  - 
Henan East Chia Tai Co., Ltd. 25.21  25.21  170  170  225  225  262  209  -  -  262  209  39  79 
ECI  Metro Investment  Co., Ltd. 25.21  25.21  378  378  1,296  1,296  2,236  2,397  -  -  2,236  2,397  127  - 
รวม         3,060  3,060  4,582  4,419  -  -  4,582  4,419  184  81 
 

* CP-Meiji เป็นการร่วมคา้ เน่ืองจากตามขอ้บงัคบัของบริษทัไดก้ าหนดใหผู้ล้งทุนมีอ านาจควบคุมร่วมกนัในการตดัสินใจท่ีส าคญัทางการเงินและการด าเนินงาน และมีสิทธิในสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทั  
 

กลุ่มบริษทัไดบ้นัทึกบญัชีเงินลงทุนในการร่วมคา้ ตามวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวม 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
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กลุ่มบริษทัพิจารณาแลว้วา่ไม่มีส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้รายใดรายหน่ึงท่ีมีสาระส าคญัต่อกลุ่มบริษทั 
 
การร่วมค้าท่ีไม่มสีาระส าคัญ  
 
ตารางต่อไปน้ีสรุปขอ้มูลทางการเงินของส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในการร่วมคา้ท่ีไม่มีสาระส าคญัจากจ านวนเงินท่ี
รายงานในงบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั 

  
 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงนิรวม 
 2559  2558 
    

มูลค่าตามบญัชีของส่วนได้เสียในการร่วมค้าทีไ่ม่มีสาระส าคญั 4,582  4,419 

    ส่วนแบ่งของกลุ่มบริษทัใน    
-    ก าไรจากการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 378  255 
-    ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (31)  51 
-    ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 347  306 
 

หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนและภาระผกูพนัในส่วนท่ีเก่ียวกบัเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
และ 2558 มีดงัน้ี 
 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม 
 2559  2558 

    

ส่วนแบ่งของกลุ่มบริษทัในภาระผกูพนั 71  79 
ส่วนแบ่งของกลุ่มบริษทัในหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 145  2 
 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
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15 เงนิลงทุนในบริษทัทีเ่กีย่วข้องกนั 
 
รายการเคล่ือนไหวในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีดงัน้ี 
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2559  2558  2559  2558 
        

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 1,608  1,549  678  678 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (3)  59  -  - 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 1,605  1,608  678  678 

 
รายละเอียดเงินลงทุนในบริษทัทีเ่กีย่วข้องกนั 
 
เงินลงทุนในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีดงัน้ี 

 
     (หน่วย: ล้านบาท) 
 สดัส่วนความเป็นเจา้ของ     
 (ทั้งทางตรงและทางออ้ม)     
 (ร้อยละ)  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558  2559  2558 
    
หลักทรัพย์ทีไ่ม่ใช่หลักทรัพย์            
   ในความต้องการของตลาด            
เงินลงทุนทัว่ไปในตราสารทุน             
   - ราคาทุน            
บริษทั ซีพีพีซี จ ากดั (มหาชน)  6.58  6.58  110  110  55  55 
บริษทั ซี.พี. แลนด ์จ ากดั            

      (มหาชน) 6.49  6.49  276  276  95  95 
Chia Tai (Jilin) Co., Ltd. 10.00  10.00  5  5  -  - 
Kinghill Limited 13.96  13.96  1,214  1,217  528  528 
รวม     1,605  1,608  678  678 

 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
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16 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
 
รายการเคล่ือนไหวในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีดงัน้ี 
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2559  2558  2559  2558 

        ราคาทุน        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 1,379  1,169  201  200 
เพิ่มข้ึน 9  20  -  3 
โอนจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 83  273  -  - 
โอนไปท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (41)  -  -  - 
ตดัจ าหน่าย -  (2)  -  (2) 
ค่าเส่ือมราคา (42)  (50)  -  - 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (8)  -  (1)  - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (8)  (31)  -  - 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 1,372  1,379  200  201 

 
ราคาประเมินของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของกลุ่มบริษทัและบริษทัซ่ึงประเมินราคาโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ 
โดยพิจารณาตามเกณฑมู์ลค่ายติุธรรมดว้ยวิธีเปรียบเทียบขอ้มูลตลาด มีจ านวนเงินรวม 3,557 ลา้นบาท และ 1,055 ลา้น
บาท ตามล าดบั (2558: 2,598 ล้านบาท และ 609 ล้านบาท ตามล าดับ) 

 
การวดัมูลค่ายติุธรรมของอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดงักล่าวถูกจดัล าดบัชั้นการวดัมูลค่ายติุธรรมอยูใ่นระดบัท่ี 3 
จากเกณฑข์อ้มูลท่ีน ามาใชใ้นเทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรม  

 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
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เทคนิคการประเมินมูลค่าและขอ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตไดท่ี้มีนยัส าคญัท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมของ
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนแสดงในตารางดงัต่อไปน้ี 
 

เทคนิคการประเมินมูลค่า 

 
ข้อมูลทีไ่ม่สามารถสังเกตได้

ทีม่ีนัยส าคญั 

 ความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมูลทีไ่ม่
สามารถสังเกตได้ทีม่ีนัยส าคญัและ   

การวดัมูลค่ายุตธิรรม 
     

วิธีเปรียบเทียบขอ้มูลตลาด   ราคาเสนอขายและราคาซ้ือ
ขายจริงของอสงัหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุนเปรียบเทียบท่ี
คลา้ยคลึงกนั ปรับดว้ยปัจจยั
ความต่างอ่ืนๆ 

 มูลค่ายติุธรรมท่ีประมาณการไวจ้ะ
เพิ่มข้ึน (ลดลง) หากราคาต่อพื้นท่ีสูงข้ึน 
(ลดลง) 

 

17 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์  
 

         (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม 
   อาคารและ         
   ส่วนปรับปรุง      สินทรัพย ์   
   อาคารและ  เคร่ืองจกัร    ระหวา่ง   
   ระบบ  และ    การก่อสร้าง   
 ท่ีดิน  สาธารณูปโภค  อุปกรณ์  อ่ืนๆ  และติดตั้ง  รวม 
ราคาทุน/ราคาประเมินใหม่            
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 22,864  64,704  57,760  10,164  28,265  183,757 
เพิ่มข้ึน 571  651  1,593  865  22,504  26,184 
ไดม้าจากการซ้ือธุรกิจ 409  6,456  1,731  238  460  9,294 
โอน  196  11,202  12,629  1,221  (25,898)  (650) 
โอนไปอสงัหาริมทรัพย ์            
   เพื่อการลงทุน (222)  (51)  -  -  -  (273) 
จ าหน่าย (563)  (1,244)  (1,244)  (320)  -  (3,371) 
ผลต่างจากการแปลงค่า            
   งบการเงิน (43)  364  561  208  726  1,816 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558            
   และ 1 มกราคม 2559 23,212  82,082  73,030  12,376  26,057  216,757 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
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         (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม 
   อาคารและ         
   ส่วนปรับปรุง      สินทรัพย ์   
   อาคารและ  เคร่ืองจกัร    ระหวา่ง   
   ระบบ  และ    การก่อสร้าง   
 ท่ีดิน  สาธารณูปโภค  อุปกรณ์  อ่ืนๆ  และติดตั้ง  รวม 
เพิ่มข้ึน 184  810  2,018  947  19,400  23,359 
ไดม้าจากการซ้ือธุรกิจ 18  3,795  5,385  180  784  10,162 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคา 7,981 

 
 -  -  -  -  7,981 

กลบัรายการส่วนเกินทุน            
จากการตีราคา (3)  -  -  -  -  (3) 

โอน  110  9,763  10,419  443  (20,785)  (50) 
โอนจากอสงัหาริมทรัพย ์            
   เพื่อการลงทุน 5  43  -  -  -  48 
โอนไปอสงัหาริมทรัพย ์            
   เพื่อการลงทุน (83)  -  -  -  -  (83) 
จ าหน่าย (49)  (977)  (1,130)  (491)  (2)  (2,649) 
ผลต่างจากการแปลงค่า            
   งบการเงิน 40  (285)  (1,825)  (325)  (875)  (3,270) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 31,415  95,231  87,897  13,130  24,579  252,252 
 

           

ค่าเส่ือมราคาสะสมและ            
   ผลขาดทุนจากการ            
   ด้อยค่าสะสม            
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 -  (23,893)  (29,277)  (6,126)  -  (59,296) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  (3,372)  (5,183)  (1,426)  -  (9,981) 
กลบัรายการ (ขาดทุน)            
   จากการดอ้ยค่า -  3  (26)  -  -  (23) 
โอน -  28  292  (27)  -  293 
จ าหน่าย -  866  1,024  281  -  2,171 
ผลต่างจากการแปลงค่า            
   งบการเงิน -  (22)  (317)  17  -  (322) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558            
   และ 1 มกราคม 2559 -  (26,390)  (33,487)  (7,281)  -  (67,158) 
            



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
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         (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม 
   อาคารและ         
   ส่วนปรับปรุง      สินทรัพย ์   
   อาคารและ  เคร่ืองจกัร    ระหวา่ง   
   ระบบ  และ    การก่อสร้าง   
 ท่ีดิน  สาธารณูปโภค  อุปกรณ์  อ่ืนๆ  และติดตั้ง  รวม 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  (4,698)  (6,132)  (1,413)  -  (12,243) 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า -  (25)  -  -  -  (25) 
โอน -  (16)  20  2  -  6 
จ าหน่าย -  687  966  424  -  2,077 
ผลต่างจากการแปลงค่า            
   งบการเงิน -  106  943  219  -  1,268 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 -  (30,336)  (37,690)  (8,049)  -  (76,075) 
            
มูลค่าสุทธิทางบญัชี            
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของ            
   กลุ่มบริษทั 22,864  40,811  28,481  4,031  28,265  124,452 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -  -  2  7  -  9 
ณ วนัที ่1 มกราคม 2558 22,864  40,811  28,483  4,038  28,265  124,461 
 

           

ภายใตก้รรมสิทธ์ิของ            
   กลุ่มบริษทั 23,212  55,692  39,542  5,083  26,057  149,586 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -  -  1  12  -  13 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558            
   และ 1 มกราคม 2559 23,212  55,692  39,543  5,095  26,057  149,599 
 

           

ภายใตก้รรมสิทธ์ิของ            
   กลุ่มบริษทั 31,415  64,895  50,176  5,065  24,579  176,130 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -  -  31  16  -  47 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 31,415  64,895  50,207  5,081  24,579  176,177 
 

 
 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
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         (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   อาคาร         
   ส่วนปรับปรุง      สินทรัพย ์   
   อาคารและ  เคร่ืองจกัร    ระหวา่ง   
   ระบบ  และ    การก่อสร้าง   
 ท่ีดิน  สาธารณูปโภค  อุปกรณ์  อ่ืนๆ  และติดตั้ง  รวม 
ราคาทุน/ราคาประเมินใหม่            
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 4,580  12,272  11,509  1,217  2,502  32,080 
เพิ่มข้ึน 2  3  184  47  1,003  1,239 
โอน  2  923  556  9  (1,873)  (383) 
โอนธุรกิจ -  (527)  (524)  (43)  -  (1,094) 
จ าหน่าย (1)  (766)  (703)  (69)  -  (1,539) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558            
   และ 1 มกราคม 2559 4,583  11,905  11,022  1,161  1,632  30,303 
เพิ่มข้ึน -  1  228  39  906  1,174 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคา 1,929  -  -  -  -  1,929 
กลบัรายการส่วนเกินทุน            
จากการตีราคา 1  -  -  -  -  1 

โอน  -  839  496  5  (1,340)  - 
จ าหน่าย (42)  (533)  (614)  (48)  (2)  (1,239) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 6,471  12,212  11,132  1,157  1,196  32,168 

            
ค่าเส่ือมราคาสะสมและ            
   ผลขาดทุนจากการ            
   ด้อยค่าสะสม            
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 -  (6,408)  (6,863)  (947)  -  (14,218) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  (830)  (1,076)  (116)  -  (2,022) 
กลบัรายการ (ขาดทุน)            
   จากการดอ้ยค่า -  5  (26)  -  -  (21) 
โอนธุรกิจ -  245  331  35  -  611 
โอน -  -  288  6  -  294 
จ าหน่าย -  516  587  63  -  1,166 
          



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
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         (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   อาคาร         
   ส่วนปรับปรุง      สินทรัพย ์   
   อาคารและ  เคร่ืองจกัร    ระหวา่ง   
   ระบบ  และ    การก่อสร้าง   
 ท่ีดิน  สาธารณูปโภค  อุปกรณ์  อ่ืนๆ  และติดตั้ง  รวม 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558            
   และ 1 มกราคม 2559 -  (6,472)  (6,759)  (959)  -  (14,190) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  (812)  (912)  (92)  -  (1,816) 
จ าหน่าย -  381  482  47  -  910 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 -  (6,903)  (7,189)  (1,004)  -  (15,096) 
            

มูลค่าสุทธิทางบญัชี            
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 4,580  5,864  4,646  270  2,502  17,862 
ณ วนัที ่1 มกราคม 2558 4,580  5,864  4,646  270  2,502  17,862 
            ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 4,583  5,433  4,263  202  1,632  16,113 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558            
   และ 1 มกราคม 2559 4,583  5,433  4,263  202  1,632  16,113 
            

ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 6,471  5,309  3,943  153  1,196  17,072 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 6,471  5,309  3,943  153  1,196  17,072 
 
มูลค่าตน้ทุนของอาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษทัและบริษทั ซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาเตม็จ านวนแลว้ แต่ยงัสามารถใชป้ระโยชนใ์น
สินทรัพยเ์หล่านั้นได ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีจ านวนเงินรวม 43,185 ลา้นบาท (2558: 39,028 ล้านบาท) ในงบแสดงฐานะ
การเงินรวม และ 7,947 ลา้นบาท (2558: 7,160 ล้านบาท) ในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ 
 
ตน้ทุนการกูย้ืมในปี 2559 ของกลุ่มบริษทัและบริษทัมีจ านวนเงิน 1,091 ลา้นบาท และ 34 ลา้นบาท ตามล าดบั (2558: 1,003 
ล้านบาท และ 57 ล้านบาท ตามล าดบั) 
 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
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การวดัมูลค่ายุตธิรรม  

 
ราคาประเมินของท่ีดินของกลุ่มบริษทัและบริษทัซ่ึงประเมินราคาโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ โดยพิจารณาตามเกณฑมู์ลค่ายติุธรรม
ดว้ยวิธีเปรียบเทียบขอ้มูลตลาด มีจ านวนเงินรวม 31,415 ลา้นบาท และ 6,471 ลา้นบาท ตามล าดบั (2558: 23,212 ล้านบาท และ 4,583 
ล้านบาท ตามล าดับ) 
 
การวดัมูลค่ายติุธรรมของท่ีดินดงักล่าวถูกจดัล าดบัชั้นการวดัมูลค่ายติุธรรมอยูใ่นระดบัท่ี 3 จากเกณฑข์อ้มูลท่ีน ามาใชใ้นเทคนิค
การประเมินมูลค่ายติุธรรม  
 
เทคนิคการประเมินมูลค่าและขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดท่ี้มีนยัส าคญัท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมของท่ีดินแสดงในตาราง
ดงัต่อไปน้ี 
 

เทคนิคการประเมินมูลค่า 

 
ข้อมูลทีไ่ม่สามารถสังเกตได้         

 ทีม่ีนัยส าคญั 

 ความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมูลทีไ่ม่
สามารถสังเกตได้ทีม่ีนัยส าคญัและ

การวดัมูลค่ายุตธิรรม 
     

 วิธีเปรียบเทียบขอ้มูลตลาด   ราคาเสนอขายและราคาซ้ือขายจริง
ของท่ีดินเปรียบเทียบท่ีคลา้ยคลึงกนั 
ปรับดว้ยปัจจยัความต่างอ่ืนๆ 

 มูลค่ายติุธรรมท่ีประมาณการไวจ้ะ
เพิ่มข้ึน (ลดลง) หากราคาต่อพื้นท่ี
สูงข้ึน (ลดลง) 

 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
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18 ค่าความนิยม 
 

     (หน่วย: ล้านบาท) 
     งบการเงนิรวม 
   หมายเหต ุ  2559  2558 
ราคาทุน          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม       81,298  60,699 
ไดม้าจากการซ้ือธุรกิจ   4  23,230  16,413 
ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงิน       2,964  4,186 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม       107,492  81,298 
          

ขาดทุนจากการด้อยค่า          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม       -  - 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า       -  - 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม        -  - 
          

มูลค่าสุทธิทางบญัชี          
ณ วนัที ่1 มกราคม       81,298  60,699 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม        107,492  81,298 

 
ค่าความนิยมถูกปันส่วนให้กบัหน่วยสินทรัพยที์่ก่อให้เกิดเงินสดตามส่วนงาน และประเทศที่ด าเนินธุรกิจ ค่า
ความนิยมส่วนใหญ ่เก ิดจากการที ่บริษ ทั ซื้อ หุ ้น ใน  C.P. Pokphand Co., Ltd., CJSC Poultry Production 
Severnaya และ Bellisio Parent, LLC (ดูหมายเหตุขอ้ 4) 
 
การทดสอบการด้อยค่า 
 
ในการประเมินและทดสอบการดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัก าหนดมูลค่าท่ีจะไดรั้บคืนจากมูลค่าท่ีสูงกวา่ระหวา่ง มูลค่าจาก
การใช้ซ่ึงประมาณจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะได้รับในอนาคต และมูลค่ายุติธรรมหักดว้ยตน้ทุนในการ
จ าหน่ายท่ีเก่ียวขอ้งหากมีการขายธุรกิจ  
 
 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
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ทั้ง น้ี  ในการจดัท าประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กลุ ่มบริษทัคาดว่าจะไดร้ับนั้น  การก าหนด 
ขอ้สมมติฐานทางการเงินมาจากการประเมินของผูบ้ริหารโดยพิจารณาจากปัจจยัต่างๆที่เกี่ยวขอ้ง รวมถึง
แนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมที่เก่ียวขอ้งและขอ้มูลทางการเงินในอดีตจากแหล่งขอ้มูลภายนอกและ
ภายใน ขอ้สมมติฐานหลกัท่ีใช้ในการประมาณการมูลค่าท่ีจะไดรั้บคืนมีดงัน้ี  
 
อัตราคิดลด 
 
อตัราคิดลดที่ใช้มาจากตน้ทุนถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ าหนักของเงินทุนซ่ึงประกอบดว้ยขอ้สมมติทางการเงินที่ส าคญั
ไดแ้ก่ ตน้ทุนของหน้ีสิน และตน้ทุนของส่วนของผูถึ้อหุ้น 
  
อัตราการเติบโตสุดท้าย 
 
อตัราการเติบโตสุดทา้ยพิจารณาจากค่าเฉล่ียการเติบโตของดชันีผูบ้ริโภคในประเทศท่ีด าเนินธุรกิจ อตัราเงินเฟ้อ 
และอตัราการเติบโตในอดีตของก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจ าหน่าย  
 
ประมาณการการเติบโตของก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ ค่าเส่ือมราคา และค่าตัดจ าหน่าย 
 
ประมาณการการเติบโตของก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจ าหน่ายมาจากการประมาณการ
ผลประโยชน์ท่ีไดรั้บในอนาคตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงดว้ยการเติบโตของรายไดท่ี้คาดไว ้ซ่ึงการเติบโต
ของรายไดป้ระมาณการมาจากประสบการณ์ในอดีตท่ีผา่นมา และประมาณการการเติบโตของยอดขาย 

 
 
 
 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
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19 สินทรัพย์ไม่มตีัวตนอ่ืน 
 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม 

       เคร่ืองหมาย   
 ค่าพฒันา    ความสมัพนัธ์  การคา้   
 ระบบงาน  สูตรอาหาร  กบัลูกคา้  ค่าสิทธิและอ่ืนๆ  รวม 

ราคาทุน          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 478  -  1,324  5,577  7,379 
เพิ่มข้ึน 103  -  -  72  175 
ไดม้าจากการซ้ือธุรกิจ 2  -  56  340  398 
โอน 14  -  -  4  18 
ตดัจ าหน่าย -  -  -  (4)  (4) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 3  -  62  67  132 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558          
  และ 1 มกราคม 2559 600  -  1,442  6,056  8,098 
เพิ่มข้ึน 46  -  -  158  204 
ไดม้าจากการซ้ือธุรกิจ -  2,100  5,914  6,522  14,536 
โอน -  -  -  27  27 
ตดัจ าหน่าย (1)  -  -  (18)  (19) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (4)  26  (15)  63  70 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 641  2,126  7,341  12,808  22,916 
        
ค่าตัดจ าหน่ายสะสม          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 (271)  -  (56)  (2,337)  (2,664) 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี (51)  -  (92)  (771)  (914) 
โอน -  -  -  (8)  (8) 
ตดัจ าหน่าย -  -  -  3  3 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558          
   และ 1 มกราคม 2559 (322)  -  (148)  (3,113)  (3,583) 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี (55)  -  (108)  (498)  (661) 
ตดัจ าหน่าย -  -  -  16  16 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 (377)  -  (256)  (3,595)  (4,228) 

  
 
 
 

         
          



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
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 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม 

       เคร่ืองหมาย   
 ค่าพฒันา    ความสมัพนัธ์  การคา้   
 ระบบงาน  สูตรอาหาร  กบัลูกคา้  ค่าสิทธิและอ่ืนๆ  รวม 

มูลค่าสุทธิทางบญัชี          
ณ วนัที ่1 มกราคม 2558 207  -  1,268  3,240  4,715 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558          
   และ 1 มกราคม 2559 278  -  1,294  2,943  4,515 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 264  2,126  7,085  9,213  18,688 
          

 
 
 
 
 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  ค่าพฒันา     
  ระบบงาน  อ่ืนๆ  รวม 
ราคาทุน       
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558  7  92  99 
เพิ่มข้ึน  -  4  4 
ลดลงจากการโอนธุรกิจ  -  (1)  (1) 
ตดัจ าหน่าย  -  (3)  (3) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558        
และ 1 มกราคม 2559  7  92  99 

เพิ่มข้ึน  -  5  5 
ตดัจ าหน่าย  -  (1)  (1) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559  7  96  103 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  ค่าพฒันา     
  ระบบงาน  อ่ืนๆ  รวม 
ค่าตัดจ าหน่ายสะสม       
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558  (5)  (44)  (49) 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี  (1)  (8)  (9) 
ตดัจ าหน่าย  -  2  2 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 และ 1 มกราคม 2559  (6)  (50)  (56) 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี  -  (8)  (8) 
ตดัจ าหน่าย  -  1  1 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559  (6)  (57)  (63) 

       

มูลค่าสุทธิทางบญัชี       
ณ วนัที ่1 มกราคม 2558  2  48  50 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 และ 1 มกราคม 2559  1  42  43 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559  1  39  40 

 
มูลค่าตน้ทุนของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนของกลุ่มบริษทัและบริษทั ซ่ึงตดัจ าหน่ายเต็มจ านวนแลว้ แต่ยงัสามารถใช้
ประโยชน์ในสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเหล่านั้นได้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 มีจ านวนเงินรวม 528 ล้านบาท ในงบ 
แสดงฐานะการเงินรวม และ 20 ลา้นบาท ในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ (2558: 458 ล้านบาท และ 12 ล้าน
บาท ตามล าดับ) 

 
 

20 เงนิฝากสถาบันการเงนิทีม่ีข้อจ ากดัในการเบกิใช้ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัยอ่ยบางแห่งมีเงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีขอ้จ ากดัในการเบิกใช ้เป็นจ านวนเงินรวม 
1,473 ลา้นบาท เพื่อการปฏิบติัตามเง่ือนไขในการใชว้งเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงินต่างประเทศบางแห่ง (2558:  
1,948 ล้านบาท) 
 
 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
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21 ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีดงัน้ี    
 

   

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2559  2558  2559  2558 

  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 3,303  4,434  2,331  3,061 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (13,681)  (5,531)  -  - 
สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชีสุทธิ  (10,378)  (1,097)  2,331  3,061 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

          ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
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 รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปี 2559 มีดงัน้ี 
 

       (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม 

   บนัทึกเป็นรายจ่าย/รายไดใ้น       

   (หมายเหต ุ35)       

 ณ วนัที ่      ไดม้าจาก  ผลต่างจาก  ณ วนัที ่

 1 มกราคม  ก าไรหรือ  ก าไรขาดทุน  ส่วนของ  การรวม  การแปลงค่า  31 ธันวาคม 

 2559  ขาดทุน  เบด็เสร็จอ่ืน  ผูถื้อหุน้  ธุรกิจ  งบการเงิน  2559 

สินทรัพย์ (หน้ีสิน) ภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี              
สินทรัพยชี์วภาพ (524)  165  -  -  -  9  (350) 
เงินลงทุน (71)  8  (19)  -  -  (150)  (232) 
ผลขาดทุนทางภาษี 4,308  (230)  -  -  -  (65)  4,013 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน (785)  103  -  -  (5,156)  (41)  (5,879) 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (4,507)  (99)  (1,565)  2  (1,483)  242  (7,410) 
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 1,081  (1)  (306)  -  3  (12)  765 
อ่ืนๆ (599)  (657)  -  -  (24)  (5)  (1,285) 
สุทธิ (1,097)  (711)  (1,890)  2  (6,660)  (22)  (10,378) 

 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

          ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
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รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปี 2558 มีดงัน้ี 
 

       (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม 

   บนัทึกเป็นรายจ่าย/รายไดใ้น       

   (หมายเหต ุ35)       

 ณ วนัที ่      ไดม้าจาก  ผลต่างจาก  ณ วนัที ่

 1 มกราคม  ก าไรหรือ  ก าไรขาดทุน  ส่วนของ  การรวม  การแปลงค่า  31 ธันวาคม 

 2558  ขาดทุน  เบด็เสร็จอ่ืน  ผูถื้อหุน้  ธุรกิจ  งบการเงิน  2558 

สินทรัพย์ (หน้ีสิน) ภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี              
สินทรัพยชี์วภาพ (495)  (11)  -  -  (5)  (13)  (524) 
เงินลงทุน (483)  2  400  -  -  10  (71) 
ผลขาดทุนทางภาษี 3,819  586  -  -  -  (97)  4,308 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน (977)  214  -  -  (8)  (14)  (785) 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (4,081)  (229)  -  95  (120)  (172)  (4,507) 
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 972  87  23  -  -  (1)  1,081 
อ่ืนๆ (617)  (7)  -  -  5  20  (599) 
สุทธิ (1,862)  642  423  95  (128)  (267)  (1,097) 

 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

          ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
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รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปี 2559 มีดงัน้ี 
 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   บนัทึกเป็นรายจ่าย/รายไดใ้น   
   (หมายเหต ุ35)   
 ณ วนัที ่      ณ วนัที ่
 1 มกราคม  ก าไรหรือ  ก าไรขาดทุน  31 ธันวาคม 
 2559  ขาดทุน  เบด็เสร็จอ่ืน  2559 
        สินทรัพย์ (หน้ีสิน) ภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี        
เงินลงทุน 1  26  -  27 
ท่ีดิน (319)  -  (386)  (705) 
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 358  27  (116)  269 
ผลขาดทุนทางภาษี 2,915  (154)  -  2,761 
อ่ืนๆ 106  (127)  -  (21) 
สุทธิ 3,061  (228)  (502)  2,331 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

          ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
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รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปี 2558 มีดงัน้ี 
 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   บนัทึกเป็นรายจ่าย/รายไดใ้น   
   (หมายเหต ุ35)   
 ณ วนัที ่      ณ วนัที ่
 1 มกราคม  ก าไรหรือ  ก าไรขาดทุน  31 ธันวาคม 
 2558  ขาดทุน  เบด็เสร็จอ่ืน  2558 
        สินทรัพย์ (หน้ีสิน) ภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี        
เงินลงทุน 1  -  -  1 
ท่ีดิน (319)  -  -

  
 (319) 

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 345  17  (4)  358 
ผลขาดทุนทางภาษี 2,598  327  (10)  2,915 
อ่ืนๆ (21)  128  (1)  106 
สุทธิ 2,604  472  (15)  3,061 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 กลุ่มบริษทัมีผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดจากขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ซ่ึงไม่ไดน้ าไปรวมในการค านวณสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพื่อรับรู้ในงบแสดง
ฐานะการเงินเป็นจ านวนเงิน 14,598 ลา้นบาท (2558: 9,033 ล้านบาท) เน่ืองจากความไม่แน่นอนท่ีจะใชป้ระโยชนท์างภาษีจากรายการดงักล่าวในอนาคต 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
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22 สิทธิการเช่า 
 

รายการเคล่ือนไหวในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีดงัน้ี 
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2559  2558  2559  2558 
        

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 6,946  5,039  -  - 
เพิ่มข้ึน 513  2,111  -  - 
ไดม้าจากการซ้ือธุรกิจ 1,054  -  -  - 
โอนไปสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (7)  (61)  -  - 
ค่าตดัจ าหน่าย (275)  (292)  -  - 
จ าหน่าย -  (102)  -  - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (503)  251  -  - 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 7,728  6,946  -  - 

 
23 หนีสิ้นทีม่ีภาระดอกเบีย้ 
 

    (หน่วย: ล้านบาท) 
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  2559  2558  2559  2558 
ส่วนทีห่มุนเวยีน         
เงินเบิกเกินบญัชี  3,127  4,073  7  6 
ตัว๋แลกเงิน  43,562  18,731  21,055  18,731 
ตัว๋สญัญาใชเ้งิน  9,833  13,076  -  - 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน  45,450  62,387  -  7,251 
เงินกูย้มืเพื่อการส่งออก  8,408  7,515  -  - 
หน้ีสินจากการท าทรัสตรี์ซีท  1,572  968  -  - 
รวม  111,952  106,750  21,062  25,988 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
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    (หน่วย: ล้านบาท) 
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 หมายเหต ุ 2559  2558  2559  2558 
         

เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากการร่วมค้า  5 291  378  -  - 
         

หนีสิ้นระยะยาวทีถ่ึงก าหนดช าระ         
  ภายในหน่ึงปี         
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  16,180  13,865  1,850  616 
หุน้กู ้  7,000  6,060  7,000  6,060 
หุน้กูอ้นุพนัธ ์  -  10,794  -  - 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน  10  5  -  - 
รวม  23,190  30,724  8,850  6,676 
         

รวมส่วนทีห่มุนเวยีน  135,433  137,852  29,912  32,664 
         

ส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน         
หนีสิ้นระยะยาว         
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  59,485  49,354  -  1,855 
หุน้กู ้  107,140  70,940  73,000  70,940 
หุน้กูอ้นุพนัธ ์  10,645  -  -  - 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน  25  5  -  - 
รวม  177,295  120,299  73,000  72,795 
         

รวมส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน  177,295  120,299  73,000  72,795 

รวมทั้งส้ิน  312,728  258,151  102,912  105,459 

 
 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
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ยอดหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 

        
สกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของ        
    แต่ละบริษทัในกลุ่ม   296,996  233,732  101,063  95,308 
เงินตราต่างประเทศ        
-  เหรียญสหรัฐ 13,229  22,320  1,849  10,151 
-  ยโูร 2,503  2,099  -  - 
รวม 312,728  258,151  102,912  105,459 

 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียซ่ึงไม่รวมหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินแยกแสดงตามระยะเวลาถึงก าหนดการจ่ายช าระ             
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ไดด้งัน้ี 

 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
        
ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  135,423  137,847  29,912  32,664 
ถึงก าหนดช าระหลงัจากหน่ึงปี แต่ไม่เกินหา้ปี 122,548  74,113  35,560  32,855 
ถึงก าหนดช าระหลงัจากหา้ปี 54,722  46,181  37,440  39,940 
รวม 312,693  258,141  102,912  105,459 
 
กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินที่มีภาระดอกเบ้ียส่วนที่มีหลกัประกัน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นจ านวนเงินรวม 
30,692 ล้านบาท (2558: 35,729 ล้านบาท) มูลค่าของสินทรัพยต์่างๆที่ใช้เป็นหลกัประกันหน้ีสินดังกล่าวมี
จ านวนเงินรวม 37,875 ล้านบาท (2558: 40,745 ล้านบาท) 
 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
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เงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 กลุ่มบริษทัมีสญัญาเงินกูท่ี้มีหลกัประกนัท่ีส าคญักบัสถาบนัการเงินดงัน้ี 
 
สัญญาที่ 1 
 
เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2555 บริษทัย่อยในต่างประเทศแห่งหน่ึง (CPF Investment Limited (“CPFI”)) ไดท้ าสัญญาเงินกูย้ืม
ระยะยาวประเภทมีหลกัประกนักบัสถาบนัการเงินบางแห่ง (“สญัญา”) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 
    มูลค่าคงเหลือ     

สญัญา  วงเงินสินเช่ือ  ณ วนัท่ี  อตัราดอกเบ้ีย  ก าหนดการ 
เงินกูย้มื  ท่ีไดรั้บอนุมติั  31 ธนัวาคม 2559  ร้อยละต่อปี  จ่ายช าระคืน 

         
วงเงินท่ี 1  277.50 ลา้นเหรียญ  48.60 ลา้นเหรียญ  อตัราดอกเบ้ียลอยตวั              ทุก 6 เดือน ส้ินสุด 
  สหรัฐ  สหรัฐ (เทียบเท่า     LIBOR บวกอตัรา      ในปี 2560 
     ประมาณ 1,742     ท่ีก าหนด       
       ลา้นบาท)        
วงเงินท่ี 2  462.50 ลา้นเหรียญ  345.88 ลา้นเหรียญ  อตัราดอกเบ้ียลอยตวั   ทุก 6 เดือน ส้ินสุด 
  สหรัฐ  สหรัฐ (เทียบเท่า     LIBOR บวกอตัรา      ในปี 2562 
    ประมาณ 12,400     ท่ีก าหนด    
       ลา้นบาท)     
 
CPFI ไดเ้บิกเงินกูย้ืมระยะยาวดงักล่าวขา้งตน้ทั้งจ านวน เพื่อน าไปช าระค่าซ้ือหุ้นของบริษทั C.P. Pokphand Company 
Limited (“CPP”) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีมีหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฮ่์องกง 
 
ทั้ งน้ี CPFI ต้องจ าน าหุ้น CPP เพื่อเป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงินดังกล่าว และต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขต่างๆ            
ท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 CPFI ได้จ าน าหุ้น CPP จ านวน 3,920 ลา้นหุ้น ซ่ึงมีมูลค่ายุติธรรมเป็นจ านวนเงินรวม 
17,398 ลา้นบาท   



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
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สัญญาที่ 2 
 

เม่ือวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2555 CPFI ไดท้ าสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวประเภทมีหลกัประกนักบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง 
(“สญัญา”) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  มูลค่าคงเหลือ     
วงเงินสินเช่ือ  ณ วนัท่ี  อตัราดอกเบ้ีย   
ท่ีไดรั้บอนุมติั  31 ธนัวาคม 2559  ร้อยละต่อปี  ก าหนดการจ่ายช าระคืน 

       
100 ลา้นเหรียญ   69.75 ลา้นเหรียญ  อตัราดอกเบ้ียลอยตวั   ทุก 6 เดือน ส้ินสุดในปี 2560 
   สหรัฐ     สหรัฐ (เทียบเท่า     LIBOR บวกอตัรา       
  ประมาณ 2,501     ท่ีก าหนด   
     ลา้นบาท)     

 
CPFI ไดเ้บิกเงินกูย้ืมระยะยาวดงักล่าวขา้งตน้ทั้งจ านวนแลว้ เพื่อน าไปใชใ้นการลงทุนและการด าเนินงานทัว่ไปของ
บริษทั   
 
ทั้ งน้ี CPFI ต้องจ าน าหุ้น CPP เพื่อเป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงินดังกล่าว และต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขต่างๆ            
ท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 CPFI ได้จ าน าหุ้น CPP จ านวน 1,234 ลา้นหุ้น ซ่ึงมีมูลค่ายุติธรรมเป็นจ านวนเงินรวม 
5,478 ลา้นบาท  



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
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เม่ือวนัท่ี 17 มิถุนายน 2559 C.P. Pokphand Co., Ltd. (“CPP”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีกลุ่มบริษทัถือหุ้นในอตัราร้อยละ 
50.43 ของหุ้นท่ีออกและช าระแลว้ ไดเ้ขา้ท าสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวกบัสถาบนัการเงินหลายแห่ง (“สัญญา”) เป็น
จ านวนเงิน 600 ลา้นเหรียญสหรัฐ 
 
สญัญาดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  มูลค่าคงเหลือ     
วงเงินสินเช่ือ  ณ วนัท่ี  อตัราดอกเบ้ีย   
ท่ีไดรั้บอนุมติั  31 ธนัวาคม 2559  ร้อยละต่อปี  ก าหนดการจ่ายช าระคืน 

       600 ลา้นเหรียญ  593.2  ลา้นเหรียญ  อตัราดอกเบ้ียลอยตวั  ทุก 6 เดือน ส้ินสุดในปี 2564 
  สหรัฐ     สหรัฐ (เทียบเท่า     LIBOR บวกอตัรา   

     ประมาณ 21,267  ท่ีก าหนด   
  ลา้นบาท)     

 
CPP ไดเ้บิกเงินกูย้ืมระยะยาวดงักล่าวขา้งตน้ทั้งจ านวนแลว้ เพื่อน าไปช าระคืนเงินกูแ้ละใชใ้นการลงทุน และ/หรือ
การด าเนินงานทัว่ไปของ CPP  
 
ทั้งน้ี CPP ตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆ ท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา  



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
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หุ้นกู้ 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัและบริษทัยอ่ยบางแห่งมีหุน้กูด้งัน้ี 
 
   (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2559  2558  2559  2558 
  

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”)        
หุน้กูค้ร้ังท่ี 2/2553 5,000  5,000  5,000  5,000 
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 -  6,060  -  6,060 
หุน้กูค้ร้ังท่ี 2/2555 15,000  15,000  15,000  15,000 
หุน้กูค้ร้ังท่ี 1/2556 6,000  6,000  6,000  6,000 
หุน้กูค้ร้ังท่ี 2/2556 10,000  10,000  10,000  10,000 
หุน้กูค้ร้ังท่ี 1/2558 12,000  12,000  12,000  12,000 
หุน้กูค้ร้ังท่ี 2/2558 6,940  6,940  6,940  6,940 
หุน้กูค้ร้ังท่ี 1/2559 9,060  -  9,060  - 

รวม 80,000  77,000  80,000  77,000 

        
บริษัท ซีพเีอฟ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (“CPFTH”)       
หุน้กูค้ร้ังท่ี 1/2559 16,000  -  -  - 
หุน้กูค้ร้ังท่ี 2/2559 13,000  -  -  - 

รวม 29,000  -  -  - 

        
        

        

        

        

        



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
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   (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2559  2558  2559  2558 
  

C.P. Foods Holdings Limited (“CPFH”)        
หุน้กูอ้นุพนัธ ์ 10,645  10,794  -  - 

รวม 10,645  10,794  -  - 

        
Chia Tai (China) Investment Co., Ltd. (“CTI”)        
หุน้กู ้ 5,140  -  -  - 

รวม 5,140  -  -  - 

        
รวมทั้งส้ิน 124,785  87,794  80,000  77,000 

หัก ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (7,000)  (16,854)  (7,000)  (6,060) 

สุทธิ 117,785  70,940  73,000  70,940 

 

รายละเอียดหุน้กูข้องบริษทัมีดงัน้ี 
 

หุ้นกู้คร้ังที ่2/2553 
 

เม่ือวนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2553 บริษทัได้ออกหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และระบุช่ือผูถื้อเป็น  
จ านวนเงินรวม 8,000 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็น  
 
• ชุดท่ี 1 จ านวน 3,000 ลา้นบาท มีอาย ุ4 ปี ช าระคืนเงินตน้คร้ังเดียวทั้งจ านวนแลว้ในวนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2557 

โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.00 ต่อปี ในปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 3 และร้อยละ 4.00 ต่อปี ในปีท่ี 4  
 

• ชุดท่ี 2 จ านวน 5,000 ลา้นบาท มีอาย ุ7 ปี ช าระคืนเงินตน้คร้ังเดียวทั้งจ านวนในวนัท่ี 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  

 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
 

135 

 

หุ้นกูด้งักล่าวไดรั้บการทบทวนอนัดบัเครดิตไวท่ี้ระดบั “A+” โดยบริษทั ทริสเรทต้ิง จ ากดั คร้ังล่าสุดเม่ือวนัท่ี 27 
มกราคม 2560 ทั้ งน้ีบริษทัได้น าหุ้นกู้ดังกล่าวไปข้ึนทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยแล้วเม่ือวนัท่ี 3 
พฤศจิกายน 2553 
 
หุ้นกู้คร้ังที ่1/2554 
 
เม่ือวนัท่ี 19 สิงหาคม 2554 บริษัทได้ออกหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และระบุช่ือผูถื้อเป็น      
จ านวนเงินรวม 10,000 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็น  
 
• ชุดท่ี 1 จ านวน  3,000 ลา้นบาท มีอาย ุ7 ปี  โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.65 ต่อปี  

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

 
• ชุดท่ี 3 จ านวน  4,000 ลา้นบาท มีอาย ุ30 ปี โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 5.42 ต่อปี  ทั้งน้ี ผูถื้อหุน้กูมี้สิทธิ

ขอไถ่ถอนหุน้กูไ้ดก่้อนก าหนดไถ่ถอนหุน้ ณ ส้ินปีท่ี 15   
 
หุ้นกูด้งักล่าวไดรั้บการทบทวนอนัดบัเครดิตไวท่ี้ระดบั “A+” โดยบริษทั ทริสเรทต้ิง จ ากดั คร้ังล่าสุดเม่ือวนัท่ี 27 
มกราคม 2560 ทั้ งน้ีบริษทัได้น าหุ้นกู้ดังกล่าวไปข้ึนทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยแล้วเม่ือวนัท่ี 19 
สิงหาคม 2554  
 
หุ้นกู้คร้ังที ่2/2554 
 
เม่ือวนัท่ี  21 ธันวาคม 2554 บริษัทได้ออกหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และระบุช่ือผูถื้อเป็น      
จ านวนเงินรวม 6,000 ลา้นบาท มีอาย ุ30 ปี โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 5.42 ต่อปี ทั้งน้ีผูถื้อหุน้กู้ มี สิทธิขอไถ่ถอน
หุน้กูไ้ดก่้อนก าหนดไถ่ถอนหุน้ ณ ส้ินปีท่ี 15  
 
หุ้นกูด้งักล่าวไดรั้บการทบทวนอนัดบัเครดิตไวท่ี้ระดบั “A+” โดยบริษทั ทริสเรทต้ิง จ ากดั คร้ังล่าสุดเม่ือวนัท่ี 27 
มกราคม 2560 ทั้ งน้ีบริษทัได้น าหุ้นกู้ดังกล่าวไปข้ึนทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยแล้วเม่ือวนัท่ี 21 
ธนัวาคม 2554 
 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
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หุ้นกู้คร้ังที ่2/2555 
 
เม่ือวนัท่ี  3 สิงหาคม 2555 บริษัทได้ออกหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และระบุช่ือผู ้ถือเป็น       
จ านวนเงินรวม 15,000 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็น  
 
• ชุดท่ี 1 จ านวน 6,000 ลา้นบาท มีอาย ุ7 ปี  ช าระคืนเงินตน้คร้ังเดียวทั้งจ านวนในวนัท่ี 3 สิงหาคม 2562 โดยมี

อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.35 ต่อปี ในปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 4 และร้อยละ 5.00 ต่อปี ในปีท่ี 5 ถึงปีท่ี 7 
 
• ชุดท่ี 2 จ านวน 4,000 ลา้นบาท มีอาย ุ10 ปี  ช าระคืนเงินตน้คร้ังเดียวทั้งจ านวนในวนัท่ี 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 จ านวน 5,000 ลา้นบาท มีอาย ุ20 ปี ช าระคืนเงินตน้คร้ังเดียวทั้งจ านวนในวนัท่ี 3 สิงหาคม 2575 โดยมี

อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 5.30 ต่อปี  
 
หุ้นกูด้งักล่าวไดรั้บการทบทวนอนัดบัเครดิตไวท่ี้ระดบั “A+” โดยบริษทั ทริสเรทต้ิง จ ากดั เม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 2560
ทั้งน้ีบริษทัไดน้ าหุน้กูด้งักล่าวไปข้ึนทะเบียนกบัสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยแลว้เม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม 2555 

 
หุ้นกู้คร้ังที ่1/2556 
 
เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2556 บริษัทได้ออกหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และระบุช่ือผูถื้อเป็น 
จ านวนเงินรวม 6,000 ลา้นบาท มีอาย ุ5 ปี ช าระคืนเงินตน้คร้ังเดียวทั้งจ านวนในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2561 โดยมีอตัรา
ดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.93 ต่อปี 
 
หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการทบทวนอันดับเครดิตไวท่ี้ระดับ “A+” โดยบริษทั ทริสเรทต้ิง จ ากัด เม่ือวนัท่ี 27 มกราคม  
2560 ทั้งน้ีบริษทัไดน้ าหุน้กูด้งักล่าวไปข้ึนทะเบียนกบัสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยแลว้เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2556 
 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
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หุ้นกู้คร้ังที ่2/2556 
 
เม่ือวนัท่ี 2 สิงหาคม 2556 บริษัทได้ออกหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และระบุช่ือผูถื้อเป็น 
จ านวนเงินรวม 10,000 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็น 
 
 ชุดท่ี 1 จ านวน 2,000 ลา้นบาท มีอาย ุ4 ปี โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.04 ต่อปี 

 
 ชุดท่ี 2 จ านวน 2,500 ลา้นบาท มีอาย ุ6 ปี โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.54 ต่อปี 

 
 ชุดท่ี 3 จ านวน 5,500 ลา้นบาท มีอาย ุ8 ปี โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.90 ต่อปี 
 
หุ้นกูด้งักล่าวไดรั้บการทบทวนอนัดบัเครดิตไวท่ี้ระดบั “A+” โดยบริษทั ทริสเรทต้ิง จ ากดั เม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 
2560 ทั้งน้ีบริษทัไดน้ าหุน้กูด้งักล่าวไปข้ึนทะเบียนกบัสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยแลว้เม่ือวนัท่ี 2 สิงหาคม 2556 
 

 

หุ้นกู้คร้ังที ่1/2558 
 
เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2558 บริษทัไดอ้อกหุ้นกูป้ระเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั ระบุช่ือผูถื้อ  และมีผูแ้ทน 
ผูถื้อหุน้กูเ้ป็นจ านวนเงินรวม 12,000 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็น  
 
 ชุดท่ี 1 จ านวน 6,500 ลา้นบาท มีอาย ุ5 ปี โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.21 ต่อปี 
 
 ชุดท่ี 2 จ านวน 5,500 ลา้นบาท มีอาย ุ8 ปี โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.98 ต่อปี 

 
หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับเครดิตไวท่ี้ระดับ “A+” โดยบริษัท ทริสเรทต้ิง จ ากัด เม่ือวนัท่ี 27 มกราคม  
2560 ทั้งน้ีบริษทัไดน้ าหุ้นกูด้งักล่าวไปข้ึนทะเบียนกบัสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยแลว้เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 
2558 
 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
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หุ้นกู้คร้ังที ่2/2558 
 
เม่ือวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2558 บริษทัไดอ้อกหุ้นกูป้ระเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั ระบุช่ือผูถื้อ และไม่มีผูแ้ทน  
ผูถื้อหุน้กูเ้ป็นจ านวนเงินรวม 6,940 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็น 
 
 ชุดท่ี 1 จ านวน 1,940 ลา้นบาท มีอาย ุ8 ปี โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.97 ต่อปี 
 
 ชุดท่ี 2 จ านวน 3,000 ลา้นบาท มีอาย ุ10 ปี โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.28 ต่อปี 
 
 ชุดท่ี 3 จ านวน 2,000 ลา้นบาท มีอาย ุ12 ปี โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.51 ต่อปี 
 
หุ้นกูด้งักล่าวไดรั้บการจดัอนัดบัเครดิตไวท่ี้ระดบั “A+” โดยบริษทั ทริสเรทต้ิง จ ากดั เม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 2560
ทั้งน้ีบริษทัไดน้ าหุน้กูด้งักล่าวไปข้ึนทะเบียนกบัสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยแลว้เม่ือวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2558 
 
หุ้นกู้คร้ังที ่1/2559 
 
เม่ือวนัท่ี 12 เมษายน 2559 บริษทัไดอ้อกหุน้กูป้ระเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั ระบุช่ือผูถื้อ และไม่มีผูแ้ทน  
ผูถื้อหุน้กูเ้ป็นจ านวนเงินรวม 9,060 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็น 

 
 ชุดท่ี 1 จ านวน 3,060 ลา้นบาท มีอาย ุ4 ปี โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 2.28 ต่อปี 
 
 ชุดท่ี 2 จ านวน 3,500 ลา้นบาท มีอาย ุ8 ปี โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.11 ต่อปี 
 
 ชุดท่ี 3 จ านวน 2,500 ลา้นบาท มีอาย ุ15 ปี โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.73 ต่อปี 

 
หุ้นกูด้งักล่าวไดรั้บการจดัอนัดบัเครดิตไวท่ี้ระดบั “A+” โดยบริษทั ทริสเรทต้ิง จ ากดั เม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 2560
ทั้งน้ีบริษทัไดน้ าหุน้กูด้งักล่าวไปข้ึนทะเบียนกบัสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยแลว้เม่ือวนัท่ี 12 เมษายน 2559 
 
ทั้งน้ี ส าหรับหุน้กูท้ ั้งหมดขา้งตน้ บริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆ ท่ีก าหนดไวเ้ช่น บริษทัตอ้งรักษาอตัราส่วน
หน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดหกเดือนและส าหรับปี ตลอด
ระยะเวลาของหุน้กู ้เป็นตน้ 
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รายละเอียดหุน้กูข้อง CPFTH มีดงัน้ี 
 

หุ้นกู้คร้ังที ่1/2559 
 

เม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2559 CPFTH ไดอ้อกหุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั และไม่มี
ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูเ้ป็นจ านวนเงินรวม 16,000 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็น 

 

 ชุดท่ี 1 จ านวน 7,450 ลา้นบาท มีอาย ุ5 ปี โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.10 ต่อปี 
 

 ชุดท่ี 2 จ านวน 2,150 ลา้นบาท มีอาย ุ7 ปี โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.47 ต่อปี 
 

 ชุดท่ี 3 จ านวน 3,350 ลา้นบาท มีอาย ุ10 ปี โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.87 ต่อปี 

 

 ชุดท่ี 4 จ านวน 3,050 ลา้นบาท มีอาย ุ12 ปี โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.15 ต่อปี 

 

หุ้นกูด้งักล่าวไดรั้บการจดัอนัดบัเครดิตไวท่ี้ระดบั “A+” โดยบริษทั ทริสเรทต้ิง จ ากดั เม่ือวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2559 
ทั้งน้ีบริษทัไดน้ าหุน้กูด้งักล่าวไปข้ึนทะเบียนกบัสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยแลว้เม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2559  
 

หุ้นกู้คร้ังที ่2/2559 
 

เม่ือวนัท่ี 15 กรกฏาคม 2559 บริษทัไดอ้อกหุ้นกูป้ระเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้
เป็นจ านวนเงินรวม 13,000 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็น 

 

 ชุดท่ี 1 จ านวน 5,000 ลา้นบาท มีอาย ุ4 ปี โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 2.51 ต่อปี 
 

 ชุดท่ี 2 จ านวน 3,300 ลา้นบาท มีอาย ุ7 ปี โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.09 ต่อปี 
 

 ชุดท่ี 3 จ านวน 1,400 ลา้นบาท มีอาย ุ10 ปี โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.46 ต่อปี 

 

 ชุดท่ี 4 จ านวน 1,100 ลา้นบาท มีอาย ุ12 ปี โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.65 ต่อปี 

 

 ชุดท่ี 5 จ านวน 2,200 ลา้นบาท มีอาย ุ15 ปี โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.95 ต่อปี 

 

หุ้นกูด้งักล่าวไดรั้บการจดัอนัดบัเครดิตไวท่ี้ระดบั “A+” โดยบริษทั ทริสเรทต้ิง จ ากดั เม่ือวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2559 
ทั้งน้ีบริษทัไดน้ าหุน้กูด้งักล่าวไปข้ึนทะเบียนกบัสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยแลว้เม่ือวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2559  
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ทั้งน้ี ส าหรับหุ้นกูท้ ั้ งหมดขา้งตน้ CPFTH จะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆ ท่ีก าหนดไวเ้ช่น ตอ้งรักษาอตัราส่วน
หน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ตามงบเฉพาะกิจการส าหรับปี ตลอดระยะเวลาของหุน้กู ้เป็นตน้ 
 
รายละเอียดหุน้กูอ้นุพนัธ์ของ CPFH มีดงัน้ี 
 

หุ้นกู้อนุพนัธ์  
 
เม่ือวนัท่ี 15 มกราคม 2559 C.P. Foods Holdings Limited (“CPFH”) ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยท่ีบริษัทถือหุ้นในอัตรา 
ร้อยละ 100.00 ไดไ้ถ่ถอนหุ้นกูอ้นุพนัธ์ (Exchangeable Bonds) (“หุ้นกู”้) เป็นจ านวนเงินตน้รวม 274.8 ลา้นเหรียญ
สหรัฐ หรือประมาณ 9,991.7 ลา้นบาท เน่ืองจากผูถื้อหุน้กูไ้ดใ้ชสิ้ทธิไถ่ถอนตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้น
ข้อก าหนดสิทธิของหุ้นกู้ดังกล่าว (“หลักเกณฑ์และเง่ือนไข”)  ส าหรับเงินต้นของหุ้นกู้จ  านวนคงเหลือ 15.6  
ลา้นเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 567.2 ลา้นบาท CPFH ได้ขอใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ดังกล่าวตามหลกัเกณฑ์และ
เง่ือนไขเม่ือวนัท่ี 18 มกราคม 2559 และได้ไถ่ถอนและยกเลิกหุ้นกู้แล้วเม่ือวนัท่ี 3 มีนาคม  2559 ดังนั้ น หุ้นกู้
ดังกล่าวจึงส้ินสุดสถานะการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (Singapore Exchange 
Securities Trading Limited)  
 
ต่อมา เม่ือวนัท่ี 12 กนัยายน 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการของ CPFH มีมติอนุมติัให้ CPFH ออกและเสนอขายหุ้นกู้
อนุพันธ์ (Exchangeable Bonds) มูลค่ารวม 300 ล้านเหรียญสหรัฐ ครบก าหนดไถ่ถอนในปี 2564 โดยมีอัตรา
ดอกเบ้ียร้อยละ 0.5 ต่อปี  (“หุ้นกู”้)  ซ่ึงผูถื้อหุน้กูส้ามารถแลกเปล่ียนเป็นหลกัทรัพยท่ี์ใชแ้ลกเปล่ียนไดต้ามสัดส่วน
การถือหุน้กูโ้ดยมีบริษทัเป็นผูใ้หก้ารสนบัสนุน (Sponsor Undertaking) โดยหลกัทรัพยท่ี์ใชแ้ลกเปล่ียน ณ วนัท่ีออก
หุ้นกู้ ประกอบด้วยหุ้นของบริษทั ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) จ านวน 135,285,000 หุ้น (“หุ้น CPALL”) ซ่ึงเป็น
กรรมสิทธ์ิของ CPFH และไดฝ้ากไวใ้นบญัชีรับฝากหลกัทรัพยก์บั UBS AG London Branch (“ผูรั้บฝากหลกัทรัพย”์ 
หรือ “UBS”) ตามรายละเอียดท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิของหุน้กู ้โดยผูถื้อหุน้กูมี้สิทธิเลือก (1) แลกเปล่ียนหุน้
กูเ้ป็นหุ้น CPALL ซ่ึงถือโดย CPFH หรือ (2) ขอไถ่ถอนหุ้นกูจ้าก CPFH เม่ือครบ 2 ปีนับแต่วนัท่ีออกหุ้นกู้ หรือ  
(3) ถือหุ้นกู้ไวจ้นถึงวนัครบก าหนดไถ่ถอน โดยกรณี (2) หรือ (3) ผูถื้อหุ้นกูจ้ะได้รับช าระเป็นเงินสด ทั้งน้ีตาม
หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิของหุ้นกู ้ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นกูใ้ชสิ้ทธิแลกเปล่ียนหุ้นกูเ้ป็นหุ้น 
CPALL ทาง CPFH มีสิทธิเลือกส่งมอบหุน้ CPALL ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กู ้หรือส่งมอบเงินสดในจ านวนเทียบเท่ากบัราคา
ตลาดของหุ้น CPALL ให้แก่ผูถื้อหุ้นกู ้โดยอตัราส่วนการแลกเปล่ียนแรกเร่ิมส าหรับหุ้นกูทุ้กๆ เงินตน้ 200,000 
เหรียญสหรัฐ จะไดรั้บหุ้น CPALL เท่ากบั 90,190 หุ้น (1 หุ้น CPALL เท่ากบั 77.35 บาท (ปัดเศษทศนิยม) ณ อตัรา
แลกเปล่ียนเท่ากบั 34.881 บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐ) นอกจากน้ี CPFH ในฐานะผูอ้อกหุ้นกูมี้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกูท้ ั้ ง
จ านวนก่อนครบก าหนดไถ่ถอนตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิของหุน้กูด้งักล่าว 
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ทั้ งน้ีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์เม่ือวนัท่ี 22 กันยายน 2559 และหุ้นกู้ดังกล่าวได้เข้า 
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยสิ์งคโปร์แลว้เม่ือวนัท่ี 23 กนัยายน 2559 
 
มูลค่าตามบญัชีของหุ้นกู้ดงักล่าว ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 มีจ านวนเงิน 297 ลา้นเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 
10,645 ลา้นบาท  

 
นอกจากน้ี CPFH มีสัญญาให้ยืมหลกัทรัพยท่ี์ใชแ้ลกเปล่ียน (“หุ้น CPALL”) กบั UBS (“ผูย้ืมหลกัทรัพย”์) ภายใต้
เง่ือนไขของสัญญา CPFH ตกลงท่ีจะให้ผูย้ืมหลกัทรัพยย์ืมหุ้น CPALL จ านวนไม่เกิน 75 ลา้นหุ้น (คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 0.83 ของหุ้นท่ีออกและช าระแลว้ของ CPALL) จากบญัชีรับฝากหลกัทรัพย ์โดยมีก าหนดระยะเวลาและ
ค่าธรรมเนียมตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา ในการน้ี CPFH มีสิทธิเรียกคืนหุ้น CPALL จากผูย้ืมหลกัทรัพยเ์พื่อส่งมอบ
ให้แก่ผูถื้อหุ้นกู้ หากจ านวนหุ้น CPALL ในบญัชีรับฝากหลกัทรัพยน์ั้นมีไม่เพียงพอ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 
CPFH ใหผู้ย้มืหลกัทรัพยย์มืหุ้น CPALL จ านวน 2.2 ลา้นหุน้ ซ่ึงมูลค่ายติุธรรมของหุน้ดงักล่าวเป็นจ านวนเงิน 137.5 
ลา้นบาท  

 
รายละเอียดหุน้กูข้อง CTI มีดงัน้ี 

 

The First Tranche of Domestic Bonds (“หุ้นกู้”) 
 

เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2559 Chia Tai (China) Investment Co., Ltd. (“CTI”) ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยท่ีบริษัทถือหุ้น
ทางออ้มในสัดส่วนร้อยละ 50.43 ไดอ้อกหุ้นกู ้มูลค่ารวม 1,000 ลา้นเรนมินบิ ครบก าหนดไถ่ถอนในปี 2564 โดยมี
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.69 ต่อปี ซ่ึงผูถื้อหุน้กูมี้สิทธิไถ่ถอนหุน้กูจ้าก CTI เม่ือครบ 3 ปีนบัแต่วนัท่ีออกหุน้กู ้ 

 

ทั้งน้ี หุ้นกูด้งักล่าวไดเ้ขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยเ์ซ่ียงไฮ้เม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2559 และไดรั้บการจดั
อนัดบัเครดิตไวท่ี้ระดบั “AA” โดย China Chengxin Securities Rating Co., Ltd.  
 
มูลค่าตามบญัชีของหุ้นกูด้งักล่าว ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 มีจ านวนเงิน 996 ลา้นเรนมินบิ หรือเทียบเท่า 5,140  
ลา้นบาท  
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24 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
 

    (หน่วย: ล้านบาท) 
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหต ุ 2559  2558  2559  2558 
   
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 4,681  3,537  265  322 
กิจการอ่ืน  26,881  24,485  1,093  1,199 
รวม  31,562  28,022  1,358  1,521 

 
ยอดเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 
 
   (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
        
สกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของ        
   แต่ละบริษทัในกลุ่ม 25,882  22,831  1,313  1,443 
เงินตราต่างประเทศ        
-  เหรียญสหรัฐ 5,154  4,548  45  78 
-  ยโูร 442  567  -  - 
-  เยน 56  37  -  - 
-  อ่ืนๆ 28  39  -  - 
รวม 31,562  28,022  1,358  1,521 

 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
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25 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
 
กลุ่มบริษทัมีโครงการผลประโยชนข์องพนกังานเม่ือเกษียณอายตุามกฎหมายแรงงานของแต่ละประเทศ 
 
บริษทัย่อยในต่างประเทศแห่งหน่ึงไดจ้ดัตั้งกองทุนเพื่อการเกษียณอายุและน าฝากไวก้บัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง
โดยใหส้ถาบนัการเงินดงักล่าวเป็นผูจ้ดัการดูแลกองทุน 
 
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีดงัน้ี 
 
     (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม 

 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2559  2558  2559  2558 
        
มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน ์        
   พนกังานท่ีจดัใหมี้กองทุน 546  721  -  - 
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยโ์ครงการ (346)  (28)  -  - 
 200  693  -  - 
มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน ์        
   พนกังานท่ีไม่ไดจ้ดัใหมี้กองทุน 5,284  6,551  1,531  1,969 
รวม 5,484  7,244  1,531  1,969 
 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
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การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานและมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยโ์ครงการ
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีดงัน้ี 
 

      (หน่วย: ล้านบาท) 
  งบการเงนิรวม 

 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  2559  2558  2559  2558 
         
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน         
   ณ วนัท่ี 1 มกราคม   7,272  6,706  1,969  1,894 
ผลประโยชนจ่์ายโดยโครงการ  (602)  (246)  (56)  (48) 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและดอกเบ้ีย  719  719  198  191 
(ก าไร) ขาดทุนจากการประมาณตามหลกั         
   คณิตศาสตร์ประกนัภยั  (1,522)  94  (580)  - 
โอนธุรกิจ  -  -  -  (68) 
ไดม้าจากการซ้ือธุรกิจ  10  -  -  - 
อ่ืนๆ  (47)  (1)  -  - 
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน          
   ณ วนัที ่31 ธันวาคม   5,830  7,272  1,531  1,969 

        
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยโ์ครงการ        
   ณ วนัท่ี 1 มกราคม  28  21  -  - 
ผลตอบแทนท่ีคาดไวจ้ากสินทรัพยโ์ครงการ 1  1  -  - 
ก าไรจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 1  -  -  - 
เงินสมทบ 335  21  -  - 
ผลประโยชนจ่์ายโดยโครงการ (27)  (16)  -  - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 8  1  -  - 
มูลค่ายุตธิรรมของสินทรัพย์โครงการ        
   ณ วนัที ่31 ธันวาคม 346  28  -  - 

 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
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ค่าใชจ่้ายหรือรายไดท่ี้รับรู้ในงบก าไรขาดทุนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

     (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม 

 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2559  2558  2559  2558 

        ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 450  469  123  120 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 269  250  75  71 
ผลตอบแทนท่ีคาดไวจ้ากสินทรัพยโ์ครงการ (1)  (1)  -  - 
รวม 718  718  198  191 
 

ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุนขา้งตน้แยกแสดงตามหน้าท่ีส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558    
มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

     (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม 

 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2559  2558  2559  2558 

        ตน้ทุนขายสินคา้ 307  297  90  88 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 104  89  23  22 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 307  332  85  81 
รวม 718  718  198  191 

   11     ผลตอบแทนทีเ่กดิขึน้จริงจากสินทรัพย์โครงการ 1  1  -  - 
 

ก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีดงัน้ี 
 

     (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม 

 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2559  2558  2559  2558 

        รวมในก าไรสะสม        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม (845)  (743)  (236)  (236) 
รับรู้ระหวา่งปี 1,173  (102)  464  - 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม  328  (845)  228  (236) 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
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ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีดงัน้ี 
 

     (หน่วย: ร้อยละ) 
 งบการเงนิรวม 

 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2559  2558  2559  2558 
        อตัราคิดลด 1.25 - 11.00  1.25 - 10.70  3.00  4.20 
การเพิ่มข้ึนของเงินเดือนในอนาคต 2.00 - 9.00  2.00 - 8.00  3.00 - 6.50  4.00 - 8.00 
 
ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามตารางมรณะของแต่ละประเทศ 
 
การวเิคราะห์ความอ่อนไหว   
 

การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีอาจเป็นไปได้
อย่างสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยถือว่าขอ้สมมติอ่ืนๆ คงท่ี จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพนัผลประโยชน์ท่ี
ก าหนดไวเ้ป็นจ านวนเงินดงัต่อไปน้ี 
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 เพิ่มข้ึน  ลดลง  เพิ่มข้ึน  ลดลง 
ภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์        
 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559        
        อตัราคิดลด  (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) (551)  642  (153)  178 
การเพิ่มข้ึนของเงินเดือนในอนาคต  (เปล่ียนแปลง
ร้อยละ 1) 

 
617 

  
(543) 

  
171 

  
(150) 

        

ภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์        
 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558        
        อตัราคิดลด  (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) (590)  685  (184)  213 
การเพิ่มข้ึนของเงินเดือนในอนาคต  (เปล่ียนแปลง        
  ร้อยละ 1) 770  (670)  243  (211) 
 

 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
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26 ทุนเรือนหุ้น 
 

   (หน่วย: ล้านหุ้น/ล้านบาท) 
 มลูค่าหุ้น  งบการเงนิรวม/งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ต่อหุ้น  2559  2558 
 (บาท)  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน 
    

ทุนจดทะเบยีน          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม          
-  หุน้สามญั 1  7,743  7,743  7,743  7,743 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม          
-  หุ้นสามัญ 1  7,743  7,743  7,743  7,743 
          

หุ้นทีอ่อกและช าระแล้ว          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม          
-  หุน้สามญั 1  7,743  7,743  7,743  7,743 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม          
-  หุ้นสามัญ 1  7,743  7,743  7,743  7,743 

 

27 หุ้นทุนซ้ือคืน 
 

    (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
        หุน้สามญัของบริษทัท่ีถือโดยบริษทัยอ่ย 1,135  1,135  -  - 
 
ส าหรับหุน้ทุนซ้ือคืนของบริษทั ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 25 สิงหาคม 2558 มีมติอนุมติัโครงการ
ซ้ือหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน ตามมาตรา 66/1(2) แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากัดในวงเงินไม่เกิน 
10,000 ลา้นบาท โดยหุน้สามญัท่ีจะซ้ือคืนมีจ านวนไม่เกิน 400 ลา้นหุน้ (มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 
5.17 ของจ านวนหุน้สามญัท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั บริษทัจะด าเนินการซ้ือหุน้คืนโดยวิธีการซ้ือในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีก าหนดระยะเวลาการซ้ือหุ้นคืนตั้งแต่วนัท่ี 10 กนัยายน 2558 ถึงวนัท่ี 9 มีนาคม 
2559 แต่ในระหว่างช่วงเวลาดงักล่าว บริษทัไม่มีการซ้ือหุ้นคืน และโครงการดงักล่าวไดส้ิ้นสุดลงแลว้เม่ือวนัท่ี 9 
มีนาคม 2559  
 
 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
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28 ส่วนเกนิทุนและส ารอง 
 

ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น 
 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุ้นสูงกว่า
มูลค่าหุ้นท่ีจดทะเบียนไว้ บริษัทต้องน าเงินค่าหุ้นส่วนเกินน้ีตั้ งเป็นทุนส ารองไว้ (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ”)        
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญัน้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 
ส่วนเกนิทุนจากส่วนได้ในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 
 
ส่วนเกินทุนจากส่วนไดใ้นบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมประกอบดว้ย 
 
(ก) การเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ในบริษทัยอ่ยโดยท่ีไม่ไดท้ าใหบ้ริษทัใหญ่สูญเสียอ านาจใน

การควบคุม 
 

(ข) การเปล่ียนแปลงในส่วนไดใ้นส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัร่วม 
 

 

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถอืหุ้น 
 

1) ผลต่างจากการตีราคาสินทรัพย์ 
 

ผลต่างจากการตีราคาสินทรัพยท่ี์บนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นคือ ผลรวมสะสมของส่วนเกินจากการตีราคาท่ีดิน 
จนกระทัง่มีการจ าหน่ายสินทรัพยน์ั้น 
 

2) ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 
 

 ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้ประกอบดว้ย 
 
(ก) ผลต่างจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีเกิดจากการแปลงค่างบการเงินของกิจการใน

ต่างประเทศใหเ้ป็นเงินบาท 
 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
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(ข)  ผลต่างของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีเกิดจากการแปลงค่ารายการท่ีเป็นตวัเงิน ซ่ึงเป็น      
ส่วนหน่ึงของการลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศของกลุ่มบริษทัเม่ือเขา้เง่ือนไขบางประการ  

 
3) การเปลีย่นแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน 
 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมท่ีบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นคือ การเปล่ียนแปลงสุทธิในมูลค่ายติุธรรมของ 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายจนกระทัง่มีการจ าหน่ายเงินลงทุนนั้น 

 
ผลต่างจากการตีราคาสินทรัพย ์ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินและการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงิน
ลงทุนไดแ้สดงในจ านวนสุทธิจากภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 
ส่วนเกนิทุนจากรายการกบักจิการภายใต้การควบคมุเดยีวกนั 

 
ส่วนเกินทุนจากรายการกบักิจการภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัท่ีบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นคือ ผลต่างระหว่างมูลค่า
ตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิกบัส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจากรายการท่ีเกิดข้ึนจากการโอนสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในมูลค่า
ตามบัญ ชีของกิจการบางส่วนของบริษัทให้แก่บ ริษัทย่อยแห่งห น่ึง ทั้ ง น้ี รายการส่วน เกินทุนดังกล่าว 
จะถูกตดัรายการในการจดัท างบการเงินรวม 
 
การจัดสรรก าไรและ/หรือก าไรสะสม 
 
ทุนส ารองตามกฎหมาย 
 
ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญัติบริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรรก าไรไวเ้ป็น 
ทุนส ารอง (“ทุนส ารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีสุทธิจากขาดทุนสะสมยกมา  
(ถ้ามี) จนกว่าส ารองตามกฎหมายน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนส ารองตามกฎหมายน้ี 
จะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
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29 ส่วนงานด าเนินงาน 
 

ส่วนงานด าเนินงานพิจารณาจากระบบการบริหารและโครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในท่ีผูมี้อ านาจตดัสินใจ
สูงสุดดา้นการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัไดส้อบทานอยา่งสม ่าเสมอเพื่อประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานและ
เพื่อจดัสรรทรัพยากรใหส่้วนงาน 
 

ข้อมูลตามส่วนงานทีร่ายงาน 
 
กลุ่มบริษทัเสนอขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีส าคญัดงัน้ี 
 

ส่วนงานท่ี 1 ธุรกิจสตัวบ์ก 
ส่วนงานท่ี 2 ธุรกิจสตัวน์ ้ า 

 
 

รายละเอียดขอ้มูลตามส่วนงานท่ีรายงานของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 และส าหรับแต่ละปี
ส้ินสุดวนัเดียวกนั มีดงัน้ี 
 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม 

 ส่วนงานธุรกิจสตัวบ์ก  ส่วนงานธุรกิจสตัวน์ ้ า  รวม 
 2559  2558  2559  2558  2559  2558 

            

งบก าไรขาดทุน            
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 395,823  358,517  68,642  62,838  464,465  421,355 
ก าไรจากการด าเนินงาน 28,553  17,247  2,907  476  31,460  17,723 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย)             
   ส่วนกลาง - สุทธิ         139  5,350 
ตน้ทุนทางการเงิน         (10,601)  (9,614) 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ         388  1,348 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุน            
   ในบริษทัร่วมและการร่วมคา้         6,512  5,221 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้         (7,212)  (3,654) 
ก าไรส าหรับปี         20,686  16,374 
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รายละเอียดขอ้มูลตามส่วนงานท่ีรายงานของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 และส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนั
เดียวกนั มีดงัน้ี (ต่อ) 
 

  
 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม 

 ส่วนงานธุรกิจสตัวบ์ก  ส่วนงานธุรกิจสตัวน์ ้ า  รวม 
 2559  2558  2559  2558  2559  2558 

            
สินทรัพย์            
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์            
   และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน             
   (ไม่รวมค่าความนิยม) - สุทธิ 160,528  120,425  32,950  32,310  193,478  152,735 
สินทรัพยส่์วนกลาง - สุทธิ         1,387  1,379 
สินทรัพยอ่ื์น         387,314  340,149 
รวม         582,179  494,263 

 
 

ข้อมูลเกีย่วกบัเขตภูมิศาสตร์ 
 
ในการน าเสนอขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามเขตภูมิศาสตร์นั้น รายไดจ้ะจ าแนกโดยใชส้ถานท่ีตั้งของลูกคา้และ
สินทรัพยจ์ะจ าแนกโดยใชส้ถานท่ีตั้งตามภูมิศาสตร์ของสินทรัพยน์ั้น 
 
กลุ่มบริษทัเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัเขตภูมิศาสตร์ท่ีส าคญัดงัน้ี 
 
ส่วนงานท่ี 1 ประเทศไทย 
ส่วนงานท่ี 2 เอเชีย 
ส่วนงานท่ี 3 ยโุรป 
ส่วนงานท่ี 4 อเมริกา 
ส่วนงานท่ี 5 อ่ืนๆ  
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รายละเอียดขอ้มูลทางการเงินท่ีเก่ียวกบัเขตภูมิศาสตร์ของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 และ
ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัเดียวกนั มีดงัน้ี 

 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม 

   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  
   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  
   (ไม่รวมค่าความนิยม)  
 รายไดจ้ากบุคคลภายนอก  และสินทรัพยส่์วนกลาง 
 2559  2558  2559  2558 

        ประเทศไทย 149,856  140,589  68,941  57,124 
เอเชีย 265,575  241,560  88,181  81,490 
ยโุรป 43,870  33,336  18,309  15,418 
อเมริกา 3,863  4,177  19,410  37 
อ่ืนๆ 1,301  1,693  24  45 
รวม 464,465  421,355  194,865  154,114 

 

ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ารายใหญ่ 
 

ในระหว่างปี 2559 และ 2558 กลุ่มบริษทัไม่มีรายได้จากลูกคา้ภายนอกรายใดรายหน่ึงซ่ึงมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 10 
ของรายไดร้วมของกลุ่มบริษทั 
 

30 ค่าใช้จ่ายในการขาย 
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 

        ค่าใชจ่้ายผลประโยชนต์อบแทนพนกังาน 8,426  8,691  644  640 
ค่าพาหนะและค่าใชจ่้ายเดินทาง 2,307  2,808  70  77 
ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย 2,236  3,056  113  175 
ค่าขนส่ง 1,952  1,901  -  - 
ค่าใชจ่้ายส านกังาน 1,335  1,460  58  74 
ค่าเช่าอาคารและอุปกรณ์ส านกังาน 937  1,061  82  89 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 926  1,179  5  6 
อ่ืนๆ 641  734  21  15 
รวม 18,760  20,890  993  1,076 
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31 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 

        
ค่าใชจ่้ายผลประโยชนต์อบแทนพนกังาน 15,392  14,818  2,326  2,403 
ค่าใชจ่้ายส านกังาน 3,991  3,616  411  492 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 1,677  1,514  109  150 
ค่าพาหนะและค่าใชจ่้ายเดินทาง 921  994  76  79 
ค่าภาษี ค่าธรรมเนียมส่วนราชการและ        
   ธนาคารและอ่ืนๆ 823  806  34  45 
ค่าเช่าอาคารและอุปกรณ์ส านกังาน 700  665  85  90 
ค่าบริการทางวิชาชีพ 515  859  162  89 
ค่าใชจ่้ายในการประชาสมัพนัธ์ 469  427  38  12 
ค่าการกศุล 332  339  10  12 
ค่าเบ้ียประกนัภยั 216  205  14  16 
อ่ืนๆ 1,676  1,756  182  558 
รวม 26,712  25,999  3,447  3,946 

 
32 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนผู้บริหารและพนักงาน 
  

 ค่าใชจ่้ายผลประโยชนต์อบแทนผูบ้ริหารและพนกังานประกอบดว้ย 
 

(ก) ผลประโยชน์ตอบแทนผูบ้ริหารประกอบดว้ย เงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนๆ ของผูบ้ริหาร ค่าตอบแทน
กรรมการ  และค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยต่างๆ เป็นจ านวนเงินรวม  486 ล้านบาท และ240 ล้านบาท  
ในงบก าไรขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ตามล าดับ   
(2558: 461 ล้านบาท และ 218 ล้านบาท ตามล าดับ) 

 
(ข) ผลประโยชน์ตอบแทนพนกังานประกอบดว้ย เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนๆ ของพนกังานท่ีมิใช่

ผูบ้ริหาร เป็นจ านวนเงินรวม 46,182 ลา้นบาท และ 6,039 ลา้นบาท ในงบก าไรขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุนเฉพาะ
กิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ตามล าดบั (2558: 43,484 ล้านบาท และ 6,250 ล้านบาท ตามล าดับ)  
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33 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 

การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูป        
   งานระหวา่งท าและสินทรัพยชี์วภาพ (390)  (2,549)  1,461  (575) 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 308,459  289,679  15,046  14,071 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชนต์อบแทนพนกังาน 46,668  43,945  6,279  6,468 
ค่าใชจ่้ายโรงงานและส านกังาน 34,128  31,806  4,571  4,604 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 13,250  11,506  1,825  2,032 
ค่าขนส่ง 8,726  8,601  468  403 
ค่าเช่าอาคารและอุปกรณ์ส านกังาน 5,257  4,937  429  581 
ค่าพาหนะและค่าใชจ่้ายเดินทาง 4,153  4,711  238  256 
ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์และส่งเสริมการขาย 2,836  3,611  164  203 
ค่าภาษี ค่าธรรมเนียมส่วนราชการและธนาคาร 1,357  1,261  51  62 
ค่าบริการทางวิชาชีพ 629  964  163  89 
อ่ืนๆ 12,222  11,704  312  609 
รวมต้นทุนขายสินค้า ค่าใช้จ่ายในการขายและ 
   ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 437,295 

 
410,176 

 
31,007 

 
28,803 

 

34 ต้นทุนทางการเงนิ 
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 

ตน้ทุนทางการเงินท่ีจ่ายให ้        
การร่วมคา้ 7  4  -  - 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  1  -  - 
กิจการอ่ืน 10,594  9,609  3,738  3,590 
รวม 10,601  9,614  3,738  3,590 
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35 ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษเีงนิได้ 
 

ภาษเีงินได้ทีรั่บรู้ในก าไรหรือขาดทุน   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 

        

ภาษเีงินได้ปัจจบุนั        
ส าหรับปีปัจจุบนั 5,318  4,542  23  25 
ภาษีปีก่อนๆ ท่ีบนัทึกต ่า (สูง) ไป 1,183  (246)  1,096  - 
 6,501  4,296  1,119  25 
        

ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        
การเปล่ียนแปลงของผลแตกต่างชัว่คราว 481  (56)  74  (145) 
ขาดทุนทางภาษีท่ีสามารถใชไ้ด ้ 230  (586)  154  (327) 
 711  (642)  228  (472) 
        ค่าใช้จ่าย (รายได้) ทางภาษ ี 7,212  3,654  1,347  (447) 
        ภาษีเงินไดจ้ากก าไรจากการโอนธุรกิจบางส่วน        

   กบักิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั -  - 
 -  15 

 

ภาษเีงินได้ทีรั่บรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม 
 2559  2558 
   รายได ้      รายได ้   
 ก่อนภาษี  (ค่าใชจ่้าย)  สุทธิจาก  ก่อนภาษี  (ค่าใชจ่้าย)  สุทธิจาก 
 เงินได ้  ภาษีเงินได ้  ภาษีเงินได ้  เงินได ้  ภาษีเงินได ้  ภาษีเงินได ้
  

ผลต่างจากการตีราคาสินทรัพย ์ 8,027  (1,565)  6,462  -  -  - 
การเปล่ียนแปลงในมูลค่า            
   ยติุธรรมของเงินลงทุน 271  (19)  252  (4,935)  400  (4,535) 
ผลต่างจากการแปลงค่า            
   งบการเงิน 987  -  987  1,663  -  1,663 
ก าไร (ขาดทุน) จากการ            
   ประมาณการตามหลกั            
   คณิตศาสตร์ประกนัภยั 1,474  (306)  1,168  (139)  23  (116) 
รวม 10,759  (1,890)  8,869  (3,411)  423  (2,988) 
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 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบเฉพาะกจิการ 
 2559  2558 
   รายได ้      รายได ้   
 ก่อนภาษี  (ค่าใชจ่้าย)  สุทธิจาก  ก่อนภาษี  (ค่าใชจ่้าย)  สุทธิจาก 
 เงินได ้  ภาษีเงินได ้  ภาษีเงินได ้  เงินได ้  ภาษีเงินได ้  ภาษีเงินได ้
  

ผลต่างจากการตีราคาสินทรัพย ์ 1,929  (386)  1,543  -  -  - 
ก าไรจากการประมาณการ            
ตามหลกัคณิตศาสตร์       -  -  - 

   ประกนัภยั 580  (116)  464  -  -  - 
รวม 2,509  (502)  2,007  -  -  - 
 

ภาษเีงินได้ทีรั่บรู้ในส่วนของผู้ถอืหุ้น 
 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม 
 2559  2558 
   รายได ้      รายได ้   
 ก่อนภาษี  (ค่าใชจ่้าย)  สุทธิจาก  ก่อนภาษี  (ค่าใชจ่้าย)  สุทธิจาก 
 เงินได ้  ภาษีเงินได ้  ภาษีเงินได ้  เงินได ้  ภาษีเงินได ้  ภาษีเงินได ้
  

ผลต่างจากการตีราคาสินทรัพย์
ผลต่างจากการตีราคาท่ี
สินทรัพย ์

           
   โอนไปก าไรสะสม 8  (2)  6  477  (95)  382 

 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558 
   รายได ้      รายได ้   
 ก่อนภาษี  (ค่าใชจ่้าย)  สุทธิจาก  ก่อนภาษี  (ค่าใชจ่้าย)  สุทธิจาก 
 เงินได ้  ภาษีเงินได ้  ภาษีเงินได ้  เงินได ้  ภาษีเงินได ้  ภาษีเงินได ้
  

ผลต่างจากการตีราคาสินทรัพย์
ผลต่างจากการตีราคาท่ีดิน 

           
   โอนไปก าไรสะสม 1  -  1  -  -  - 
ส่วนเกินทุนจากรายการท่ีเกิด            
   ข้ึนกบักิจการท่ีอยูภ่ายใต ้            
   การควบคุมเดียวกนั -  -  -  77  (15)  62 
รวม 1  -  1  77  (15)  62 
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การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษทีีแ่ท้จริง          
       (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงนิรวม 
อตัราภาษีท่ีใช ้ ร้อยละ 0  ร้อยละ 10  ร้อยละ 20  อ่ืนๆ  รวม 

2559          
ก าไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้- สุทธิ (672)  1,944  15,600  11,026  27,898 
ภาษีเงินไดค้  านวณตามอตัราภาษีท่ีใช ้ -  194  3,120  2,957  6,271 
ผลกระทบทางภาษีของรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ถือ          
   เป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายทางภาษี - สุทธิ -  354  (967)  371  (242) 
ภาษีปีก่อนๆ ท่ีบนัทึกต ่า (สูง) ไป -  6  1,323  (146)  1,183 
สุทธิ -  554  3,476  3,182  7,212 
          

2558          
ก าไรทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้- สุทธิ 826  2,806  5,400  10,996  20,028 
ภาษีเงินไดค้  านวณตามอตัราภาษีท่ีใช ้ -  281  1,080  1,934  3,295 
ผลกระทบทางภาษีของรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ถือ          
   เป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายทางภาษี - สุทธิ -  308  (762)  1,059  605 
ภาษีปีก่อนๆ ท่ีบนัทึกต ่า (สูง) ไป -  -  14  (260)  (246) 
สุทธิ -  589  332  2,733  3,654 
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การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษทีีแ่ท้จริง     
 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

อตัราภาษีท่ีใช ้ ร้อยละ 0  ร้อยละ 20  รวม 
2559      
ก าไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้- สุทธิ (8)  12,360  12,352 
ภาษีเงินไดค้  านวณตามอตัราภาษีท่ีใช ้ -  2,472  2,472 
ผลกระทบทางภาษีของรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ถือ      
   เป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายทางภาษี - สุทธิ -  (2,221)  (2,221) 
ภาษีปีก่อนๆ ท่ีบนัทึกต ่าไป -  1,096  1,096 
สุทธิ -  1,347  1,347 
      
2558      
ก าไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้- สุทธิ (96)  10,923  10,827 

ภาษีเงินไดค้  านวณตามอตัราภาษีท่ีใช ้ -  2,185  2,185 
ผลกระทบทางภาษีของรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ถือ      
   เป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายทางภาษี - สุทธิ -  (2,632)  (2,632) 
สุทธิ -  (447)  (447) 

 
ในไตรมาสท่ี 2 ปี 2559 บริษทัและบริษทัย่อยในประเทศสองแห่งไดป้รับปรุงวิธีการค านวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล
ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีปี 2553 ถึงปี 2558 กรณีการค านวณก าไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิประจ าปีของกิจการ       
ท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุนซ่ึงมีมากกว่าหน่ึงโครงการ โดยจากเดิมในระหว่างรอบระยะเวลาบญัชีดังกล่าว  
บริษทัและบริษทัย่อยดงักล่าวไดค้  านวณก าไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิประจ าปีของกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการ
ลงทุน โดยถือตามแนวทางของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนท่ีให้ค  านวณแยกเป็นรายโครงการ (“วิธีแยกราย 
โครงการ”) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาและค าพิพากษาศาลภาษีอากรกลางในขณะนั้น 
อย่างไรก็ตาม วิธีค  านวณดงักล่าวมีความแตกต่างจากค าวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรและประกาศ
กรมสรรพากรท่ีให้น ารายไดแ้ละรายจ่ายของกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนทุกโครงการในรอบระยะเวลา
บัญชีเดียวกันมาค านวณเพื่อให้ได้ยอดก าไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิของกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุน         
(“วิธีรวมทุกโครงการ”) ต่อมาในไตรมาสท่ี 2 ปี 2559 ไดมี้ค าวินิจฉัยให้การค านวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลท่ีไดรั้บ 
การส่งเสริมการลงทุนตอ้งอยู่ภายใตบ้ังคบัของประมวลรัษฎากรตามท่ีเจ้าพนักงานประเมินภาษีอากรค านวณ  
ดังนั้ น หากนิติบุคคลใดมิได้ยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีโดยวิธีรวมทุกโครงการภายในระยะเวลาท่ี 
กฎหมายก าหนดต้องช าระเบ้ียปรับและเงิน เพิ่ ม  อย่างไรก็ ดี  เม่ือวัน ท่ี  16 มิ ถุนายน 2559 ได้มีประกาศ
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กระทรวงการคลงั เร่ือง ขยายก าหนดเวลาการยืน่รายการช าระภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลตามประมวลรัษฎากร กรณีบริษทั
หรือห้างหุน้ส่วนนิติบุคคลซ่ึงไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ซ่ึงมิได้
ค  านวณผลก าไรสุทธิหรือผลขาดทุนสุทธิประจ าปีตามวิธีรวมทุกโครงการ หากยื่นแบบแสดงรายการพร้อมช าระ
ภาษีตามวิธีรวมทุกโครงการ ภายในวนัท่ี 1 สิงหาคม 2559 จะไม่ตอ้งเสียเบ้ียปรับและเงินเพิ่ม  และเม่ือวนัท่ี 29 
กรกฎาคม 2559 ไดมี้ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 45/2559 ให้ขยายระยะเวลาการยื่นแบบแสดง
รายการและช าระภาษีกรณีดงักล่าวออกไปจนถึงวนัท่ี 15 สิงหาคม 2559 ดงันั้น บริษทัและบริษทัยอ่ยดงักล่าวจึงได้
เปล่ียนแปลงวิธีการค านวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนเป็นวิธีรวมทุกโครงการ 
และรับรู้ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในงวดปัจจุบนั การเปล่ียนแปลงดงักล่าวท าใหก้ลุ่มบริษทัและบริษทัมีภาษีเงินไดท่ี้ตอ้ง
จ่ายช าระเพิ่มเติม เป็นจ านวนเงิน 1,320 ลา้นบาทและ 1,096 ลา้นบาทตามล าดบั ซ่ึงกลุ่มบริษทัและบริษทัไดจ่้าย
ช าระภาษีเงินไดด้งักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2559 และไดบ้นัทึกภาษีเงินไดด้งักล่าวในงบการเงิน 
 
การลดภาษเีงินได้นิติบุคคล  
 
พระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร ฉบบัท่ี 42 พ.ศ. 2559 ลงวนัท่ี 3 มีนาคม 2559 ให้ปรับลดอตัราภาษี
เงินไดนิ้ติบุคคลเหลืออตัราร้อยละ 20 ของก าไรสุทธิส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 
2559 เป็นตน้ไป 
 

36 สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 
 
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้อนุมัติให้บริษทัและบริษทัย่อยในประเทศบางแห่งได้รับสิทธิประโยชน ์    
หลายประการในฐานะผูไ้ดรั้บการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ในกิจการ
ต่างๆ เช่น การผลิตอาหารสัตว์ การเล้ียงสัตว์ การขยายพนัธ์ุสัตว์ การผลิตอาหารแปรรูปและอาหารส าเร็จรูป        
เป็นตน้ ซ่ึงสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี  
 
(ก) ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้และภาษีส าหรับเคร่ืองจกัรท่ีไดรั้บอนุมติัโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
 
(ข) ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีได้จากการประกอบกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมตาม

ระยะเวลาและเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นแต่ละบตัรส่งเสริมการลงทุน และ 
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(ค) ไดรั้บลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 50 ส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บ
การส่งเสริม มีก าหนดเวลา 5 ปี นบัแต่วนัท่ีส้ินสุดสิทธิประโยชนต์ามขอ้ (ข) 

 
ในฐานะท่ีเป็นบริษทัท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน บริษทัและบริษทัย่อยดงักล่าวจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและ
ขอ้ก าหนดต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นแต่ละบตัรส่งเสริมการลงทุน 
 
รายไดท่ี้ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนของบริษทัส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี           
31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 สรุปไดด้งัน้ี 
 
 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ธุรกิจท่ีไดรั้บยกเวน้ ธุรกิจท่ีไม่ไดรั้บยกเวน้  
 ภาษีเงินไดต้ามสิทธิ ภาษีเงินไดต้ามสิทธิ  
 ประโยชนข์อง ประโยชนข์อง  
 การส่งเสริมการลงทุน  การส่งเสริมการลงทุน  รวม 
 2559  2558  2559  2558  2559  2558 
            
ขายในประเทศ 3,508  4,747  23,523  17,049  27,031  21,796 
ขายต่างประเทศ 73  118  2,601  2,762  2,674  2,880 
รวมรายได้จากการขาย 3,581  4,865  26,124  19,811  29,705  24,676 
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37 ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ค านวณจากก าไรส าหรับปีท่ีเป็น   
ส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและจ านวนหุ้นสามญัท่ีถือโดยบุคคลภายนอกท่ีมีอยูใ่นระหว่างปีตามวิธีถวัเฉล่ีย          
ถ่วงน ้าหนกั โดยแสดงการค านวณไดด้งัน้ี 
 

   (หน่วย: ล้านบาท/ล้านหุ้น) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 

  
ก าไรส าหรับปีทีเ่ป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ        
ของบริษัท 14,703  11,059  11,004  11,274 

        

จ านวนหุ้นสามัญทีถื่อโดยบุคคลภายนอก        
   ตามวธีิถัวเฉลีย่ถ่วงน า้หนัก         
จ านวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 7,743  7,743  7,743  7,743 
จ านวนหุน้ทุนซ้ือคืนถือโดยบริษทัยอ่ย (355)  (355)  -  - 
สุทธิ 7,388  7,388  7,743  7,743 
        

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 1.99  1.50  1.42  1.46 

 
38 เงนิปันผล 

 

รายละเอียดเงินปันผลส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีดงัน้ี 
    จ านวนหุน้     
  อตัรา  ท่ีมีสิทธิไดรั้บ  จ านวนเงิน   

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

         

2559         
22 เมษายน 2559  0.45  7,742,941,932  3,484  เงินปันผลท่ีไดรั้บจากบริษทัยอ่ย 

        โดยบริษทัยอ่ยไดจ่้ายเงินปันผล 
        จากก าไรท่ีเสียภาษีเงินได ้
        นิติบุคคลอตัราร้อยละ 20 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
 

162 
 

    จ านวนหุน้     
  อตัรา  ท่ีมีสิทธิไดรั้บ  จ านวนเงิน   

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

         11 สิงหาคม 2559  0.50  7,742,941,932  3,872  เงินปันผลท่ีไดรั้บจากบริษทัยอ่ย 
        โดยบริษทัยอ่ยไดจ่้ายเงินปันผล 
        จากก าไรท่ีเสียภาษีเงินได ้
        นิติบุคคลอตัราร้อยละ 20 

รวม      7,356   
         

2558         
22 เมษายน 2558  0.10  7,742,941,932  774  เงินปันผลท่ีไดรั้บจากบริษทัยอ่ย 

        โดยบริษทัยอ่ยไดจ่้ายเงินปันผล 
        จากก าไรท่ีเสียภาษีเงินได ้
        นิติบุคคลอตัราร้อยละ 23 

22 เมษายน 2558  0.35  7,742,941,932  2,710  เงินปันผลท่ีไดรั้บจากบริษทัยอ่ย 
        โดยบริษทัยอ่ยไดจ่้ายเงินปันผล 
        จากก าไรท่ีเสียภาษีเงินได ้

        นิติบุคคลอตัราร้อยละ 20 
11 สิงหาคม 2558  0.03  7,742,941,932  232  เงินปันผลท่ีไดรั้บจากบริษทัยอ่ย 

        โดยบริษทัยอ่ยไดจ่้ายเงินปันผล 
        จากก าไรท่ีเสียภาษีเงินได ้
        นิติบุคคลอตัราร้อยละ 23 

11 สิงหาคม 2558  0.27  7,742,941,932  2,091  เงินปันผลท่ีไดรั้บจากบริษทัยอ่ย 
        โดยบริษทัยอ่ยไดจ่้ายเงินปันผล 
        จากก าไรท่ีเสียภาษีเงินได ้
        นิติบุคคลอตัราร้อยละ 20 
รวม          5,807   
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39 เคร่ืองมือทางการเงนิ 
 
นโยบายการจัดการความเส่ียงทางด้านการเงิน 
 
กลุ่มบริษัทมีความเส่ียงจากการด าเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ียในตลาดและอัตรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดตามสญัญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษทัไม่มีการถือ 
หรือออกเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์เพื่อการเกง็ก าไรหรือการคา้ 

  
การจดัการความเส่ียงเป็นส่วนท่ีส าคญัของธุรกิจของกลุ่มบริษทั  กลุ่มบริษทัมีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุล
ของระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้ โดยพิจารณาระหว่างต้นทุนท่ีเกิดจากความเส่ียงและต้นทุนของการจัดการ       
ความเส่ียง  ผูบ้ริหารไดมี้การควบคุมกระบวนการการจดัการความเส่ียงของกลุ่มบริษทัอยา่งต่อเน่ืองเพื่อให้มัน่ใจว่า
มีความสมดุลระหวา่งความเส่ียงและการควบคุมความเส่ียง 
 
การบริหารจัดการทุน 
 
วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการส่วนทุนของกลุ่มบริษทัคือ เพื่อด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการด าเนินงานอย่าง  
ต่อเน่ือง เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นของกลุ่มบริษทัและเป็นประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน  ผูบ้ริหารไดมี้การ
ก าหนดกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อสนบัสนุนการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน และมีผลประกอบการ 
และฐานะการเงินท่ีดีและแข็งแกร่งยิ่งข้ึน รวมทั้งการก าหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลและการบริหารเงินทุนเพื่อ  
การด ารงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนและตน้ทุนทางการเงินของทุนท่ีเหมาะสม 

 

 
ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ย 
 
ความเส่ียงด้านอตัราดอกเบ้ียหมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอนาคตของอตัราดอกเบ้ียในตลาด      
ซ่ึงมีผลกระทบต่อการด าเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทับริหารความเส่ียงของอตัราดอกเบ้ีย
ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินโดยพิจารณาเงินให้กูย้มืหรือเงินกูย้มืทั้งอตัราดอกเบ้ียคงท่ีและอตัราลอยตวัตาม             
ความเหมาะสมของสภาพตลาด อยา่งไรก็ตาม หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียโดยส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี       
กลุ่มบริษทัพิจารณาเขา้ท าสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียเพื่อช่วยในการบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากความผนัผวน
ของอตัราดอกเบ้ียส าหรับหน้ีสินดงักล่าวบางรายการตามความเหมาะสม 
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อตัราดอกเบ้ียของเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 และระยะเวลาท่ีถึงก าหนดช าระมีดงัน้ี 
 

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

2559          
หมุนเวยีน          
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 7.38 - 7.50  34,583  -  -  34,583 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย          
   ส่วนท่ีถึงก าหนดรับช าระภายในหน่ึงปี 10.00 - 12.00  867  -  -  867 
ไม่หมุนเวยีน          
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 4.43  -  6,013  -  6,013 
รวม   35,450  6,013  -  41,463 

          

2558          
หมุนเวยีน          
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 7.38 - 7.50  33,936  -  -  33,936 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย          
   ส่วนท่ีถึงก าหนดรับช าระภายในหน่ึงปี 10.00  387  -  -  387 
ไม่หมุนเวยีน          
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 4.43 - 12.00  -  22,980  -  22,980 
รวม   34,323  22,980  -  57,303 
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อตัราดอกเบ้ียของหน้ีสินทางการเงินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 และระยะเวลาท่ีถึงก าหนด
ช าระมีดงัน้ี 

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

          2559          
เงินเบิกเกินบญัชี 2.15 - 13.25  3,127  -  -  3,127 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1.11 - 13.80  108,825  -  -  108,825 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากการร่วมคา้ 2.00  291  -  -  291 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1.52 - 15.00  16,180  58,752  733  75,665 
หุน้กู ้ 2.84 - 4.73  7,000  63,795  53,990  124,785 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 1.50 - 31.17  10  25  -  35 
รวม   135,433  122,572  54,723  312,728 

          
2558          
เงินเบิกเกินบญัชี 3.36 - 14.27  4,073  -  -  4,073 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1.05 - 16.68  102,677  -  -  102,677 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากการร่วมคา้ 2.00  378  -  -  378 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1.56 - 15.42  13,865  43,113  6,241  63,219 
หุน้กู ้ 3.18 - 4.44  16,854  31,000  39,940  87,794 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 0.10 - 25.56  5  5  -  10 
รวม   137,852  74,118  46,181  258,151 
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   (หน่วย: ล้านบาท) 
   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 อตัราดอกเบ้ีย    ภายหลงั 1 ปี     
 (ร้อยละต่อปี)  ภายใน 1 ปี  แต่ไม่เกิน 5 ปี  ภายหลงั 5 ปี  รวม 

          2559          
เงินเบิกเกินบญัชี MOR  7  -  -  7 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1.70 - 1.88  21,055  -  -  21,055 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 4.11  1,850  -  -  1,850 
หุน้กู ้ 2.28 - 5.42  7,000  35,560  37,440  80,000 
รวม   29,912  35,560  37,440  102,912 
          
2558          
เงินเบิกเกินบญัชี MOR  6  -  -  6 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1.05 - 1.78  25,982  -  -  25,982 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 4.11  616  1,855  -  2,471 
หุน้กู ้ 3.21 - 5.42  6,060  31,000  39,940  77,000 
รวม   32,664  32,855  39,940  105,459 

 

กลุ่มบริษทัมีสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียหลายฉบบักบัสถาบนัการเงินในประเทศหลายแห่ง (“คู่สัญญา”) โดย
กลุ่มบริษทัหรือคู่สัญญาดงักล่าวมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายส่วนต่างระหว่างอตัราดอกเบ้ียคงท่ีกบัอตัราดอกเบ้ีย
ลอยตวัส าหรับงวดนั้นๆ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 กลุ่มบริษทัมีเงินกูย้ืมระยะยาวภายใตส้ัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียเป็นจ านวนเงินรวม 
16,782 ลา้นบาท (2558: 28,482 ล้านบาท) อตัราดอกเบ้ียถวัเฉล่ียขา้งตน้เป็นอตัราดอกเบ้ียหลงัจากการปรับดว้ยอตัรา 
ตามสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียแลว้ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษทัมีสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและอตัราดอกเบ้ียกบัสถาบนัการเงินเพื่อ
ช่วยในการบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ และอตัราดอกเบ้ีย ดงัน้ี 
 

1)  บริษทัไดท้ าสญัญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและอตัราดอกเบ้ียกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง ส าหรับเงินกูย้มื
ระยะยาวเป็นจ านวนเงินรวม 60 ลา้นเหรียญสหรัฐ เป็นสกุลเงินบาทจ านวน 1,849 ลา้นบาท โดยบริษทัมี
ภาระผูกพนัท่ีตอ้งจ่ายอตัราดอกเบ้ียคงท่ี เป็นสกุลเงินบาทส าหรับเงินตน้ท่ีใชอ้า้งอิงจ านวน 1,849 ลา้นบาท 
และคู่สญัญามีภาระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง LIBOR เป็นสกลุเงินเหรียญสหรัฐส าหรับเงินตน้ท่ีใช้
อา้งอิงจ านวน 60 ลา้นเหรียญสหรัฐ 
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2)   บริษทัยอ่ยในต่างประเทศแห่งหน่ึงไดท้ าสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียหลายฉบบักบัสถาบนัการเงินบางแห่ง 
ส าหรับเงินกูย้ืมระยะยาวเป็นจ านวนเงินรวม 395 ลา้นเหรียญสหรัฐ (เทียบเท่าประมาณ 14,176 ลา้นบาท) 
โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวมีภาระผูกพนัท่ีตอ้งจ่ายอตัราดอกเบ้ียคงท่ีตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนดท่ีระบุไวใ้นสัญญา 
และคู่สญัญามีภาระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายดอกเบ้ียอา้งอิง LIBOR เป็นสกลุเงินเหรียญสหรัฐ 

 
3)  บริษทัย่อยต่างประเทศแห่งหน่ึงไดท้ าสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและอตัราดอกเบ้ียกบัสถาบนั

การเงินแห่งหน่ึง ส าหรับเงินกูย้ืมระยะยาวเป็นจ านวนเงิน 10 ลา้นเหรียญสหรัฐ เป็นสกุลเงินเปโซจ านวน 
424 ลา้นเปโซ โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวมีภาระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายอตัราดอกเบ้ียคงท่ี เป็นสกุลเงินเปโซและคู่สญัญา
มีภาระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง LIBOR  เป็นสกลุเงินเหรียญสหรัฐ 

 
4) บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้ าสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและอตัราดอกเบ้ียหลายฉบบักบัสถาบนัการเงิน

แห่งหน่ึง ส าหรับเงินกูย้ืมระยะยาวเป็นจ านวนเงินรวม 13.4 ลา้นเหรียญสหรัฐ เป็นสกุลเงินบาทจ านวน 484
ลา้นบาท โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวมีภาระผูกพนัท่ีตอ้งจ่ายอตัราดอกเบ้ียคงท่ี เป็นสกุลเงินบาทส าหรับเงินตน้
ท่ีใชอ้า้งอิงจ านวน 484 ลา้นบาท และคู่สัญญามีภาระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง LIBOR เป็นสกุล
เงินเหรียญสหรัฐส าหรับเงินตน้ท่ีใชอ้า้งอิงจ านวน 13.4 ลา้นเหรียญสหรัฐ 

 
ความเส่ียงจากเงินตราต่างประเทศ 
 
กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงเกิดจากการซ้ือสินคา้และการขายสินคา้ท่ีเป็น
เงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริษทัไดท้ าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เพื่อป้องกนัความเส่ียงของสินทรัพย์
และหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ รวมถึงรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือและขายสินคา้ท่ีเป็นเงินตรา
ต่างประเทศในอนาคต สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ดงักล่าวมีอายไุม่เกิน 1 ปี 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศจากการมี
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศดงัน้ี 
      (หน่วย: ล้าน) 
  งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 สกลุเงินต่างประเทศ 2559  2558  2559  2558 
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น         
เงินตราต่างประเทศ เหรียญสหรัฐ 36  30  9  14 
 วอน 14,311  19,262  -  6,665 
 ดอลลาร์ สิงคโปร์ 13  15  -  - 
 ยโูร 4  4  6  8 
 รูเบิล  -  -  60  63 
 เยน 167  222  -  5 
 สวีเดน โครนา  16  16  -  - 
 ดอลลาร์ ออสเตรเลีย -  -  8  10 
 แรนด ์ 4  2  2  2 
 เรนมินบิ -  -  91  118 
 ปอนดส์เตอร์ลิง -  -  1  - 
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ เหรียญสหรัฐ 35  37  15  28 
 วอน 14,311  19,262  -  6,665 
 ดอลลาร์ สิงคโปร์ 13  15  -  - 
 ยโูร -  1  6  8 
 รูเบิล  -  -  60  63 
 เยน 167  222  -  5 
 ดอลลาร์ ออสเตรเลีย -  -  8  10 
 แรนด ์ 4  2  2  2 
 เรนมินบิ -  -  91  118 
 ปอนดส์เตอร์ลิง -  -  1  - 
 สวีเดน โครนา 6  -  -  - 
         เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษทัย่อย          
เงินตราต่างประเทศ เหรียญสหรัฐ -  -  260  102 
 รูเบิล -  -  500  500 
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ รูเบิล -  -  500  500 
         เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษทัย่อย         
เงินตราต่างประเทศ เหรียญสหรัฐ -  -  200  385 
 รูเบิล -  -  1,503  1,503 
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      (หน่วย: ล้าน) 
  งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 สกลุเงินต่างประเทศ 2559  2558  2559  2558 
เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษทัย่อย (ต่อ)         
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ เหรียญสหรัฐ -  -  200  200 
 รูเบิล -  -  953  953 
         หนีสิ้นทีม่ีภาระดอกเบีย้         
เงินตราต่างประเทศ เหรียญสหรัฐ 379  618  60  280 
 ยโูร 66  53  -          - 
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ เหรียญสหรัฐ 282  203  60  80 
 ยโูร 3  -  -  - 
         เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น         
เงินตราต่างประเทศ เหรียญสหรัฐ 143  126  1  2 
 ยโูร 12  14  -           - 

- 
1 
- 
- 

 เยน 179  122  -           - 
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ เหรียญสหรัฐ 56  160  1  1 
 ยโูร 4  2  -          - 
 เยน 179  122  -          - 
         ประมาณการยอดขายสินค้า         
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ เหรียญสหรัฐ 116  22  7  5 
 ปอนดส์เตอร์ลิง 31  11  -          - 
 ยโูร 8  6  -      - 
 เยน 1,818  1,557  97  39 
 ดอลลาร์ สิงคโปร์ 13  5  -  - 
 วอน  2,429  1,424  -  79 
 ดอลลาร์ ฮ่องกง 34  12  -  - 
 โครน เดนมาร์ก 17  13  -  - 
 ดอลลาร์ ออสเตรเลีย 2  2  1  - 
 เรนมินบิ 11  3  7  - 
 ดอลลาร์ แคนาดา 6  -  -  - 
         ประมาณการยอดซ้ือสินค้า          
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ เหรียญสหรัฐ 63  495  17  248 
 ยโูร 16  5  -  - 
 เยน 293  56  -  - 
 โครน เดนมาร์ก -  1  -  - 
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ความเส่ียงทางด้านสินเช่ือ 
 
ความเส่ียงทางด้านสินเช่ือหมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากผลขาดทุนทางการเงินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีลูกคา้หรือ
คู่สญัญาไม่สามารถช าระหน้ีทางการเงินและหน้ีสินตามสญัญาใหก้บักลุ่มบริษทัเม่ือถึงก าหนด 
 
ผูบ้ริหารไดก้ าหนดนโยบายทางดา้นสินเช่ือเพื่อควบคุมความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือดงักล่าวโดยสม ่าเสมอ โดยการ
วิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้าทุกรายท่ีขอวงเงินสินเช่ือ กลุ่มบริษัทไม่มีความเส่ียงจากสินเช่ือท่ีเป็น
สาระส าคญั ณ วนัท่ีรายงาน ความเส่ียงทางด้านสินเช่ือสูงสุดคือ ราคาตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงินแต่ละ
รายการ ณ วนัท่ีรายงาน อย่างไรก็ตาม  เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีลูกคา้เป็นจ านวนมาก ผูบ้ริหารคาดว่าจะไม่เกิด          
ผลเสียหายท่ีมีสาระส าคญัจากการเกบ็หน้ีไม่ได ้
 
ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 
 
กลุ่มบริษทัควบคุมความเส่ียงดา้นสภาพคล่องและรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ซ่ึงผูบ้ริหาร
พิจารณาวา่เพียงพอต่อการใชใ้นการด าเนินงาน และเพียงพอต่อการลดผลกระทบของความผนัผวนของกระแสเงินสด 
 
การก าหนดมูลค่ายติุธรรม 
 
นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยของกลุ่มบริษทัก าหนดให้มีการก าหนดมูลค่ายุติธรรมทั้งสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน มูลค่ายติุธรรมหมายถึง ราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพย ์หรือจะจ่ายเพื่อโอน
หน้ีสินในรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีวดัมูลค่า วตัถุประสงคข์องการวดัมูลค่าและ/
หรือการเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมถูกก าหนดโดยวิธีต่อไปน้ี  (ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัสมมติฐานในการก าหนดมูลค่า
ยติุธรรมถูกเปิดเผยในหมายเหตุท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้นๆ) 
 
มูลค่ายุติธรรมของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน เงินให้กูย้ืมระยะสั้น สินทรัพย์
หมุนเวียนอ่ืน เงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้ืมระยะสั้น เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน และหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนเป็นมูลค่าท่ี
ใกลเ้คียงกบัราคาท่ีบนัทึกไวใ้นบญัชี 
 
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์เป็นตราสารทุนเผื่อขายพิจารณาโดยอา้งอิงกบัราคาเสนอซ้ือ ณ วนัท่ี
รายงาน 
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มูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมระยะยาวเป็นมูลค่าท่ีใกล้เคียงกับราคาท่ีบันทึกไวใ้นบัญชีเน่ืองจากส่วนใหญ่ของ
เคร่ืองมือทางการเงินเหล่าน้ีมีดอกเบ้ียในอตัราตลาด 
 
ส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินอ่ืนนอกเหนือจากท่ีกล่าวขา้งต้นมีมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรม
ดงัต่อไปน้ี 
 
      (หน่วย: ล้านบาท) 
  งบการเงนิรวม 
 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 
  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
31 ธันวาคม 2559         
สินทรัพย์ทางการเงนิ         
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 492 -  365  -  365 
หนีสิ้นทางการเงนิ         
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 58 -  55  -  55 
สญัญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและ         
   อตัราดอกเบ้ีย 297 -  362  -  362 
หุน้กู ้ 114,140 -  117,857  -  117,857 
หุน้กูอ้นุพนัธ ์ 10,645 -  10,699  -  10,699 
         
31 ธันวาคม 2558         
สินทรัพย์ทางการเงนิ         
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 996 -  851  -  851 
หนีสิ้นทางการเงนิ         
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 18 -  17  -  17 
สญัญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและ         
   อตัราดอกเบ้ีย 762 -  548  -  548 
หุน้กู ้ 77,000 -  82,677  -  82,677 
หุน้กูอ้นุพนัธ ์ 10,794 -  10,873  -  10,873 
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      (หน่วย: ล้านบาท) 
  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 
  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
31 ธันวาคม 2559         
สินทรัพย์ทางการเงนิ         
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 45 -  25  -  25 
หนีสิ้นทางการเงนิ         
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 55 -  51  -  51 
สญัญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและ         
   อตัราดอกเบ้ีย 305 -  300  -  300 
หุน้กู ้ 80,000 -  83,606  -  83,606 
         
31 ธันวาคม 2558         
สินทรัพย์ทางการเงนิ         
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 728 -  654  -  654 
หนีสิ้นทางการเงนิ         
สญัญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและ         
   อตัราดอกเบ้ีย 764 -  665  -  665 
หุน้กู ้ 77,000 -  82,677  -  82,677 
 
มูลค่ายติุธรรมระดบั 2 ส าหรับตราสารอนุพนัธ์ท่ีซ้ือขายนอกตลาดหลกัทรัพย ์อา้งอิงราคาจากนายหนา้ ซ่ึงไดมี้การ
ทดสอบความสมเหตุสมผลของราคาเหล่านั้น โดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดการณ์ไวด้้วยอตัรา
ดอกเบ้ียในตลาดส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเหมือนกนั ณ วนัท่ีวดัมูลค่า มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน
สะทอ้นผลกระทบของความเส่ียงดา้นเครดิตและได้รวมการปรับปรุงความเส่ียงดา้นเครดิตของกลุ่มบริษทัและ
คู่สัญญา ตามความเหมาะสม มูลค่ายติุธรรมของสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ และสัญญาแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศและอตัราดอกเบ้ีย คือ การปรับมูลค่าวนัเร่ิมตน้สัญญาท่ีกลุ่มบริษทัท าไวก้บัธนาคาร ดว้ยราคา
ตลาด ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
 
มูลค่ายติุธรรมระดบั 2 ส าหรับหุ้นกูข้องบริษทัและบริษทั ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) อา้งอิงจากราคาซ้ือ
ขายท่ีประกาศอยูใ่นตลาดหุน้กูโ้ดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย โดยใชร้าคาปิด ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
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มูลค่ายติุธรรมระดบั 2 ส าหรับหุน้กูข้อง Chia Tai (China) Investment Co., Ltd. อา้งอิงจากราคาซ้ือขายท่ีประกาศอยู่
ใน Shanghai Stock Exchange โดยใชร้าคาปิด ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  
 
มูลค่ายติุธรรมระดบั 2 ส าหรับหุ้นกูอ้นุพนัธ์ อา้งอิงจากราคาซ้ือขายท่ีประกาศอยูใ่นตลาดหุน้กูอ้นุพนัธ์ท่ีมีการซ้ือขาย
ในต่างประเทศ โดยใชร้าคาปิด ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
 

40       ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั 

 
 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ดงัน้ี 

 
40.1 ภาระผูกพนัตามสัญญาที่เป็นรายจ่ายฝ่ายทุน 
 
   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 

        สัญญาท่ียงัไม่ได้รับรู้        
ท่ีดิน อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 2,461  4,704  1  19 
เคร่ืองจกัร อุปกรณ์และอ่ืนๆ 1,753  3,054  37  53 
รวม 4,214  7,758  38  72 

 
40.2 ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าด าเนินงาน 
 
   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
  ภายในระยะเวลาหน่ึงปี 3,586  3,166  131  115 

มากกวา่หน่ึงปี แต่ไม่เกินหา้ปี 9,555  8,201  127  103 
มากกวา่หา้ปี 14,455  10,706  7  - 
รวม 27,596  22,073  265  218 
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กลุ่มบริษทัมีสัญญาเช่าหลายฉบบักบับริษทัและบุคคลอ่ืนๆ ซ่ึงครอบคลุมการเช่าอาคารส านักงานพร้อม     
ส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ท่ีดิน ฟาร์มเล้ียงสัตว ์ยานพาหนะและอ่ืนๆ โดยมีระยะเวลา 1 ถึง 50 ปี ซ่ึงจะ        
ส้ินสุดในระหวา่งปี 2560 ถึง 2601 
 
 

40.3 ภาระผูกพนัอ่ืนๆ 
 
บริษทัมีสัญญาวา่ดว้ยความร่วมมือทางวิชาการกบัมหาวิทยาลยัแม่โจ ้(“มหาวิทยาลยั”) โดยทางมหาวิทยาลยั  
อนุญาตให้บริษทัใช้ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างในการสร้างบ่อเล้ียงกุง้  และใช้เป็นศูนยว์ิจยัและฝึกอบรมแก่         
อาจารยแ์ละนกัวิชาการ ซ่ึงจะส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาดงักล่าว บริษทัมีภาระ
ผูกพันท่ีจะต้องจ่ายค่าตอบแทนให้กับมหาวิทยาลัยเป็นจ านวนเงิน  2.2 ล้านบาทต่อปี และจะต้องโอน
กรรมสิทธ์ิในสินทรัพยท์ั้งหมดของโครงการให้กบัมหาวิทยาลยัเม่ืออายขุองสัญญาส้ินสุดลง ทั้งน้ีราคาตาม
บญัชีของสินทรัพยข์องบริษทัภายใตส้ัญญาดงักล่าว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีจ านวนเงินรวม 31 ลา้นบาท 
(2558: 33 ล้านบาท) 
 

40.4 เลตเตอร์ออฟเครดติ 

 
บริษทัและบริษทัย่อยบางแห่งมีภาระผูกพนัภายใต้เลตเตอร์ออฟเครดิตท่ีออกแล้วเป็นจ านวนเงินรวม    
1 ลา้นบาท และ 1,177 ลา้นบาท ตามล าดบั (2558: 1 ล้านบาท และ 1,966 ล้านบาท ตามล าดับ) 

 
40.5 หนังสือค า้ประกนั 
 

(ก) บริษทัและบริษทัยอ่ยบางแห่งมีภาระผกูพนัจากการท่ีสถาบนัการเงินบางแห่งออกหนงัสือค ้าประกนับริษทั
และบริษัทย่อยดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการและอ่ืนๆ เป็นจ านวนเงินรวม 17 ล้านบาท และ 3,133  
ลา้นบาท ตามล าดบั (2558: 753 ล้านบาท  และ 6,029 ล้านบาท  ตามล าดับ) หนังสือค ้าประกนัเหล่าน้ีส่วน
ใหญ่เป็นการค ้าประกนัค่าภาษี ค่าอากรต่างๆ และการขายสินคา้ 

 
(ข) บริษทัย่อยในต่างประเทศบางแห่งมีภาระผูกพนัจากการออกหนังสือค ้ าประกันให้กับสถาบนัการเงิน                 

ในต่างประเทศท่ีให้สินเช่ือแก่ลูกค้าในกลุ่มธุรกิจอาหารสัตว์ของบริษัทย่อยเหล่านั้ นจ านวน 1,108               
ลา้นบาท (2558: 1,808 ล้านบาท) 
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41 การค า้ประกนั 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ทรัพยสิ์นของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศบางแห่งซ่ึงไดน้ าไปใชเ้ป็นหลกัประกนัการกูย้มืเงิน
ของบริษทัยอ่ยเหล่านั้นจากสถาบนัการเงินต่างๆ มีดงัน้ี 
 
41.1 หุน้สามญัของบริษทัในต่างประเทศดงัน้ี 

 
(ก) C.P. Pokphand Co., Ltd. จ านวน 5,154 ล้านหุ้น  ซ่ึงมีมูลค่ายุติธรรมจ านวน  22,876 ล้านบาท (31 

ธันวาคม 2558: หุ้นสามญัจ านวน 6,779 ล้านหุ้น มีมลูค่ายติุธรรมจ านวน 25,843 ล้านบาท) 
 

(ข) Pravdinsk Pig Production Closed Joint Stock Company จ านวน 51,000 หุ้น ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีจ านวน 
182 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2558: หุ้นสามญัจ านวน 51,000 หุ้น มีมลูค่าตามบัญชีจ านวน 154 ล้านบาท) 
 

(ค) NNPP Limited Liability Company ซ่ึงมีมูลค่าทุนจดทะเบียนจ านวน 283 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2558: 
238 ล้านบาท) 

 
41.2 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ซ่ึงมีมูลค่าสุทธิทางบญัชีเป็นจ านวนเงิน 8,708 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2558: 9,788 

ล้านบาท)  
 

41.3 สินทรัพยห์มุนเวียนและไม่หมุนเวียนซ่ึงส่วนใหญ่ประกอบดว้ย สินคา้คงเหลือ และลูกหน้ีสุทธิเจา้หน้ี ซ่ึงมี
มูลค่าตามบญัชีจ านวน 5,825 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2558: 4,722 ล้านบาท) 

 
42 เร่ืองอ่ืนๆ 
 

42.1   ในไตรมาสท่ี 2 ปี 2559 Chia Tai (Beijing) Investment Management Co., Ltd. (“CTBIM”) ซ่ึงเป็นบริษทั
ยอ่ยท่ี C.P. Pokphand Co., Ltd. (“CPP”) ถือหุ้นทางออ้มในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ไดเ้ขา้ท าสัญญาซ้ือหุ้น
สามญัเพิ่มทุนของ Banner Infant Dairy Products Co., Ltd. (“Banner”) ในสัดส่วนร้อยละ 30 ของจ านวน
หุ้นท่ีออกจ าหน่ายแล้วของ Banner ภายหลังการเพิ่มทุน รวมเป็นเงินทั้ งส้ิน 570 ล้านเรนมินบิ หรือ
ประมาณ 3,080 ลา้นบาท ทั้งน้ี CTBIM ไดจ่้ายเงินล่วงหน้าตามสัญญาบางส่วนแลว้เป็นจ านวน 150 ลา้น
เรนมินบิ หรือประมาณ 778 ลา้นบาท และแสดงรายการดงักล่าวไวใ้นบญัชีสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน ณ 
วนัท่ี 31  ธนัวาคม 2559 ทั้งน้ี หากการเขา้ซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนเสร็จสมบูรณ์ Banner จะมีสถานะเป็นบริษทั
ร่วมของ CPP และกลุ่มบริษทั  
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Banner เป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศจีน ประกอบธุรกิจหลกัคือ ผลิตและจ าหน่ายนมผงส าหรับ
ทารก ทั้งน้ี การเขา้ซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัดงักล่าวยงัไม่เสร็จสมบูรณ์ ณ วนัท่ีไดรั้บอนุมติัให้ออก
งบการเงินน้ี 

 
42.2 เม่ือวนัท่ี 30 ธันวาคม 2559 บริษัทได้ลงนามในสัญญาจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุน (“Preliminary Share 

Subscription Agreement”) กั บ  SuperDrob Zakłady Drobiarsko - Mięsne S.A. (“SuperDrob”)  แ ล ะ
สัญญาซ้ือขายหุ้น (“Preliminary Share Purchase Agreement”) กับ Mr. Henri Lipka และ Mr. Zygmunt 
Lipka (รวมเรียกว่า “สัญญา”) เพื่อเขา้ท ารายการในขอ้ 1 และ 2 ซ่ึงคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ภายใน 3 เดือน 
นบัจากวนัท่ีลงนามในสัญญา ทั้งน้ีการเขา้ท ารายการดงักล่าวจะเสร็จสมบูรณ์ต่อเม่ือไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไข
บังคับก่อนตามท่ีระบุใน Preliminary Share Subscription Agreement และ Preliminary Share Purchase 
Agreement  รายการดงักล่าวมีมูลค่ารวมทั้งส้ิน 49.5 ลา้นยโูร หรือประมาณ 1,872 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็น 2 
รายการดงัน้ี 

 
1)      การเขา้ซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของ SuperDrob จ านวน 98,572 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 30 ของจ านวนหุ้นท่ี

ออกจ าหน่ายแลว้ภายหลงัการเพิ่มทุนของ SuperDrob รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 45 ลา้นยโูร หรือประมาณ 
1,702 ลา้นบาท (“มูลค่าหุน้เพิ่มทุน”) 

 
2)      การเข้าซ้ือหุ้นสามัญของ SuperDrob จาก Mr. Henri Lipka และ Mr. Zygmunt Lipka (รวมเรียกว่า 

“กลุ่มผูถื้อหุ้นเดิม”) รวมจ านวน 9,858 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3 ของจ านวนหุ้นท่ีออกจ าหน่ายภายหลงั
การเพิ่มทุนของ SuperDrob รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 4.5 ลา้นยโูร หรือประมาณ 170 ลา้นบาท (“มูลค่าหุ้น
ท่ีซ้ือ”) 

 
อย่างไรก็ตาม มูลค่าหุ้นเพิ่มทุนและมูลค่าหุ้นท่ีซ้ือดงักล่าวขา้งตน้อาจมีการปรับปรุงตามหลกัเกณฑ์และ
วิธีการท่ีระบุไวใ้น Preliminary Share Subscription Agreement และ Preliminary Share Purchase Agreement 
ตามล าดบั 
 
ทั้งน้ี ภายหลงัการเขา้ท ารายการทั้ง 2 รายการขา้งตน้เสร็จสมบูรณ์บริษทัจะถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 33 
ของจ านวนหุน้ท่ีออกจ าหน่ายภายหลงัการเพิ่มทุนของ SuperDrob และ SuperDrob จะมีสถานะเป็นบริษทั
ร่วมของบริษทั ทั้งน้ี บริษทัไดช้ าระค่าหุน้ทั้ง 2 รายการขา้งตน้แลว้เม่ือวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 2560 
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SuperDrop เป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนจัดตั้ งในประเทศโปแลนด์ ประกอบธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจเกษตร
อุตสาหกรรมและอาหาร ซ่ึงผลิตภณัฑ์หลกัไดแ้ก่ ไก่สด ไก่แปรรูปปรุงสุก ไส้กรอก และแฮม โดยมีการ
จ าหน่ายผ่านช่องทางร้านขายส่ง ร้านคา้ปลีก โรงแรม และร้านอาหาร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
นอกจากน้ี SuperDrop ยงัมีการลงทุนในบริษทัอ่ืนอีก 6 บริษทั ซ่ึงจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศโปแลนด์
เพื่อจดัจ าหน่ายสินคา้และใหบ้ริการแก่ธุรกิจของ SuperDrop  
 

42.3       เม่ือวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2559 บริษทัไดล้งนามในสญัญาร่วมทุนกบั SuperDrop (“สญัญาร่วมทุน” หรือ “Joint 
Venture Agreement”) เพื่อเขา้ร่วมทุนในบริษทัยอ่ยท่ีจะจดัตั้งข้ึนใหม่ในประเทศโปแลนด์ (“JV Co.”) ใน
อตัราร้อยละ 66.67 ของทุนจดทะเบียน (ทุนจดทะเบียนเท่ากบั 3 ลา้นซวอตี หรือประมาณ 25 ลา้นบาท) 
ทั้งน้ี คาดว่าสัญญาร่วมทุนจะมีผลใชบ้งัคบัภายใน 3 เดือน นบัจากวนัท่ีลงนามในสัญญา และภายหลงัจาก
การจองซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนภายใตส้ัญญาจองซ้ือหุน้ใหม่ (“Preliminary Share Subscription Agreement”) 
และการซ้ือหุ้นสามัญจากผู ้ถือหุ้นเดิมของ SuperDrob ภายใต้สัญญาซ้ือขายหุ้น (“Preliminary Share 
Purchase Agreement”) เสร็จสมบูรณ์  
   
JV Co. ประกอบธุรกิจหลกัคือ กิจการลงทุนในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารในประเทศโปแลนด ์ 

 
43 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลาทีร่ายงาน 
 

43.1   เม่ือวนัท่ี 2 ธนัวาคม 2559 Chia Tai (China) Investment Co., Ltd. (“CTI”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัถือหุน้
ทางออ้มในสัดส่วนร้อยละ 50.43 ไดเ้ขา้ท าสัญญาซ้ือขายเงินลงทุน (“Equity Transaction Agreement”) กบั 
COFCO Poultry Industry Co., Ltd. (“ผูข้าย”) เพื่อเขา้ท ารายการดงัน้ี 
 
1) ซ้ื อ เงิน ลงทุ น ใน ส่ วนได้ เสี ยทั้ งหมดของ  COFCO Meat (Suqian) Co., Ltd. (“COFCO Suqian”)   

เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 187 ลา้นเรนมินบิ หรือประมาณ 976 ลา้นบาท และ  
 
2) รับโอนเงินให้กู้ยืมจากผูข้าย ซ่ึงได้ให้เงินกู้ยืมแก่ COFCO Suqian โดยการช าระเงินจ านวน 384 ล้าน 

เรนมินบิ หรือประมาณ 2,005 ลา้นบาทใหแ้ก่ผูข้าย  
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  CTI ไดจ่้ายเงินล่วงหนา้ตามสัญญาส าหรับทั้ง 2 รายการขา้งตน้แลว้เป็นจ านวน
เงินทั้งส้ิน 571 ลา้นเรนมินบิ หรือประมาณ 2,981 ลา้นบาท และแสดงรายการดงักล่าวไวใ้นบญัชีสินทรัพย์
ไม่หมุนเวียน อ่ืน ทั้ งน้ี  การเข้าท ารายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์แล้วเม่ือวัน ท่ี  20 มกราคม 2560  
อยา่งไรก็ตาม ณ วนัท่ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินน้ีมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีซ้ือยงัอยูร่ะหว่าง
การประเมิน 
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COFCO Suqian เป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศจีน ประกอบธุรกิจหลกั คือ เล้ียงไก่เน้ือ และผลิต
และจ าหน่ายผลิตภณัฑจ์ากเน้ือไก่ โดยตลาดส่วนใหญ่อยูใ่นประเทศจีน  
 

43.2   เม่ือวนัท่ี 23 มกราคม 2560 บริษทัไดย้ืน่แบบแสดงรายงานข้อมูลเสนอขายหุ้นกูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ย
ทุน ช าระคืนเงินตน้เพียงคร้ังเดียวเม่ือเลิกบริษทั หรือเม่ือบริษทัใชสิ้ทธิไถ่ถอนหุน้กู ้(“หุน้กู”้) ต่อส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ภายใตเ้ง่ือนไขของหุน้กู ้บริษทัมีสิทธิเล่ือนการช าระ
ดอกเบ้ียพร้อมกบัสะสมดอกเบ้ียจ่ายไปช าระในวนัใดๆ ก็ไดใ้ห้แก่ผูถื้อหุ้นกูโ้ดยไม่จ ากดัระยะเวลาและ
จ านวนคร้ังตามดุลยพินิจของบริษทัแต่เพียงผูเ้ดียว โดยเสนอขายให้แก่ผูล้งทุนสถาบนั และ/หรือ ผูล้งทุน
ทัว่ไป ในราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จ านวน 15,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่า 15,000 ลา้นบาท 
และมีหุน้กูส้ ารองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมไม่เกิน 5,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 5,000 ลา้นบาท  รวม
จ านวนหุ้นกูท่ี้เสนอขายทั้งส้ินไม่เกิน 20,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งส้ินไม่เกิน 20,000 ลา้นบาท 
อตัราดอกเบ้ียของหุ้นกูด้งักล่าวในปีท่ี 1-5 เท่ากบัร้อยละ 5 ภายหลงัจากปีท่ี 5 จะมีการปรับอตัราดอกเบ้ีย
ทุกๆ 5 ปี โดยอา้งอิงจาก (1) อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ5 ปี (2) Initial Credit Spread และ (3) 
อตัราร้อยละตามท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือช้ีชวน 

 
ทั้งน้ี บริษทัจะท าการเสนอขายหุ้นกูใ้นระหว่างวนัท่ี 23-24 กุมภาพนัธ์ 2560 และ 27-28 กุมภาพนัธ์ 2560 
และ 1 มีนาคม 2560 โดยมีก าหนดการวนัออกหุ้นกูใ้นวนัท่ี 2 มีนาคม 2560 หุ้นกูด้งักล่าวไดรั้บการจดั
อนัดบัความน่าเช่ือถือในระดบั “A-” แนวโนม้ “Stable” โดยบริษทั ทริสเรทต้ิง จ ากดั เม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 
2560 
 

43.3  เม่ือวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 2560 Chia Tai (China) Investment Co., Ltd. (“CTI”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัถือ
หุ้นทางออ้มในสัดส่วนร้อยละ 50.43 ไดเ้ขา้ท าสัญญาซ้ือขายเงินลงทุน (“Share Transfer Agreement”) กบั 
Ningbo City Beilun Economic Construction Investment Co., Ltd. (“ผูข้าย”) เพื่อซ้ือเงินลงทุนในส่วนได้เสีย 
ของ Ningbo Chia Tai Agriculture Co., Ltd. (“Ningbo CT”) ในสัดส่วนร้อยละ 15 เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 22.9 
ลา้นเรนมินบิ หรือประมาณ 118 ลา้นบาท  

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 CTI  มีเงินลงทุนในส่วนไดเ้สียใน Ningbo CT คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70  ซ่ึง
ภายหลงัการเขา้ท ารายการคร้ังน้ี สัดส่วนเงินลงทุนในส่วนไดเ้สียใน Ningbo CT  จะเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 85 
ณ วนัท่ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินน้ีการเขา้ท ารายการดงักล่าวยงัไม่เสร็จสมบูรณ์ 
 
Ningbo CT เป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศจีน ประกอบธุรกิจหลกั คือ ผลิตและจ าหน่ายอาหาร
สตัว ์ 
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44 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีย่งัไม่ได้ใช้ 
 

การจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการน้ียงัไม่ไดใ้ชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุง
ใหม่ดังต่อไปน้ี ณ วนัท่ีรายงาน เน่ืองจากยงัไม่มีการบังคบัใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าวซ่ึง
ก าหนดให้ถือปฏิบติักบังบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2560 กลุ่มบริษทัไม่มี
แผนท่ีจะน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่าน้ีมาใชก่้อนวนัถือปฏิบติั 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  เร่ือง 
   

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559)   การน าเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2559)  สินคา้คงเหลือ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2559)  งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2559)  นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทาง   
     บญัชีและขอ้ผดิพลาด 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559)  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2559)  ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2559)  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2559)  สญัญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2559)  รายได ้
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2559)  ผลประโยชนข์องพนกังาน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2559)  การบญัชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการ 
     เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2559)  ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน 
     เงินตราต่างประเทศ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2559)  ตน้ทุนการกูย้มื 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2559)  การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ี 
     เก่ียวขอ้งกนั 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2559)  การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเ์ม่ือ 
     ออกจากงาน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2559)  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559)  เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2559)  ก าไรต่อหุน้ 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  เร่ือง 
   

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559)  การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2559)  การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2559)  ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และ 
     สินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2559)  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2559)  อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 41 (ปรับปรุง 2559)  เกษตรกรรม 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 105 (ปรับปรุง 2559)  การบญัชีส าหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ีและ 
     ตราสารทุน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 107 (ปรับปรุง 2559)  การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลส าหรับ 
  เคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2559)  การรวมธุรกิจ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2559)  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขายและการ

ด าเนินงานท่ียกเลิก 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2559)  ส่วนงานด าเนินงาน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559)  งบการเงินรวม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2559)  การร่วมการงาน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2559)   การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2559)   การวดัมูลค่ายติุธรรม 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง  2559)  ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้ง

อยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมด าเนินงาน 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง  2559)  สญัญาเช่าด าเนินงาน-ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง  2559)  ภาษีเงินได-้การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของ

กิจการหรือของผูถื้อหุน้ 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง  2559)  การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีท าข้ึนตามรูปแบบ

กฎหมาย 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง  2559)  รายได-้รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 32 (ปรับปรุง  2559)  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซต ์
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มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  เร่ือง 
   

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 1 
(ปรับปรุง 2559) 

 การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน 
การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4 
(ปรับปรุง 2559) 

 การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่า
หรือไม่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5 
(ปรับปรุง 2559) 

 สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การ
บูรณะ และการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 
(ปรับปรุง 2559) 

 การรายงานทางการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2559) 

 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 14 
(ปรับปรุง 2559) 

 ขอ้จ ากดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน ์
ขอ้ก าหนดเงินทุนขั้นต ่าและปฏิสมัพนัธ์ของ
รายการเหล่าน้ี ส าหรับมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 
19 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ผลประโยชน์ของ
พนักงาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2559) 

 สญัญาส าหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 17 
(ปรับปรุง 2559) 

 การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2559) 

 การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 21 
(ปรับปรุง 2559) 

 เงินท่ีน าส่งรัฐ 

ประกาศสภาวิชาชีพฉบบัท่ี 5/2559  แนวปฏิบติัทางการบญัชีส าหรับการตดัรายการ 
     สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 
 
ผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฎิบติัส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2560 นั้น
ยงัอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาโดยผูบ้ริหาร 


