
บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จำกัด (มหาชน)



สารถึงผู้ถือหุ้น

ท่ามกลางบริบทแห่งการเปล่ียนแปลงไม่ว่า 
จะเป็นการเพ่ิมข้ึนของประชากร การเปล่ียนผ่าน 
ของเศรษฐกิจโลกไปยังประเทศตลาดเกิดใหม่ 
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและข้อจำากัด
ทางด้านทรัพยากร การเติบโตของสังคมเมือง 
การเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากร ตลอดจน
ความก้าวล้ำาของเทคโนโลยี ส่งผลให้บริษัท
จำาเป็นต้องปรับตัวและเตรียมความพร้อมอยู่
ตลอดเวลา ท้ังการสร้างสรรค์ “นวัตกรรม”  
ท่ีสอดรับกับแนวโน้มการเปล่ียนแปลงท้ังด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม การพัฒนา 
“ บุคลากร”  ใ ห้ มี วิ สัย ทัศน์ของ ผู้นำ าการ
เปล่ียนแปลง การนำา “เทคโนโลยี” การผลิต 
ข้ันสูงมาประยุกต์ใช้ รวมถึงการผนึกกำาลัง 
“พันธมิตร” ตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพ่ือให้สามารถ
ก้าวไปข้างหน้าด้วยกันอย่างย่ังยืน 

ปี 2558 เป้าหมาย “การเติบโต” ยังคงเผชิญ
กับ “ความท้าทาย” อันเน่ืองมาจากความ 
ไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก การชะลอตัว 
ของเศรษฐกิจไทย และการบริหารจัดการ 
ธุรกิจสัตว์น้ำาของบริษัทจากผลกระทบของ
โรคระบาดกุ้งในภูมิภาค อย่างไรก็ตาม บริษัทยัง
คงดำาเนินงานตามทิศทางกลยุทธ์ท่ีเน้นการ
สร้างสมดุลระหว่าง “การเติบโตอย่างย่ังยืน” 
ควบคู่ไปกับ “การมุ่งสู่ความเป็นเลิศ” และ 
“การสร้างพ้ืนฐานท่ีม่ันคง” เพ่ือขับเคล่ือน
องค์กรสู่ความย่ังยืน 

สำาหรับการเติบโตอย่างย่ังยืน บริษัทมุ่งเน้น
การสร้างมูลค่าเพ่ิมจากสินทรัพย์ท่ีมีอยู่ 
พร้อมกับการขยายการลงทุนในประเทศท่ีมี
ศักยภาพต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและ
การบริโภคในระยะยาว รวมถึงการควบรวมและ
การซ้ือกิจการ โดยในปี 2558 บริษัทได้เข้าซ้ือ
กิจการ C.P. Cambodia Co., Ltd. ซ่ึงเป็น 
ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมการเกษตรครบ
วงจร มูลค่า 2,850 ล้านบาท และเข้าซ้ือกิจการ
ไก่ครบวงจรในประเทศรัสเซีย มูลค่าราว 23,766 
ล้านบาท ซ่ึงถือเป็นการผสานจุดแข็งเสริมธุรกิจ
ในปัจจุบันให้ม่ันคงย่ิงข้ึน โดยผลประกอบการ



ของบริษัทในปี 2558 ยังมีรายไ ด้จากการขายรวมท้ัง ส้ิน  
421,355 บาท และมีกำาไรสุทธิ 11,059 ล้านบาท โดยมีกำาไรสุทธิ 
เติบโตข้ึนจากปี 2557 ในอัตราร้อยละ 5 ท้ังน้ี คณะกรรมการบริษัท
ได้มีมติเห็นควรเสนอท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2559 เพ่ือ 
พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำาปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท 
แบ่งเป็นเงินปันผลระหว่างกาลท่ีได้จ่ายให้ผู้ถือหุ้นแล้วหุ้นละ 0.30 บาท  
และเงินปันผลคร้ังท่ีสองท่ีจะจ่ายเพ่ิมอีกในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท

และเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ บริษัทได้ให้ความสำาคัญอย่างย่ิงกับ
คุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ตลอดจนการสร้างสรรค์
นวัตกรรมและเพ่ิมประสิทธิภาพ โดยในปี 2558 บริษัทได้จัดทำา 
“มาตรฐานซีพีเอฟ” เพ่ือสร้างระบบมาตรฐานด้านคุณภาพและความ
ปลอดภัยอาหารตลอดห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทท้ังในและต่างประเทศให้
เป็นมาตรฐานเดียวกัน  อีกท้ังยังส่งเสริมให้พนักงานท่ัวท้ังองค์กร
มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์และส่งผลงานนวัตกรรมเข้าประกวดในงาน 
CPF CEO Award ซ่ึงจัดข้ึนเป็นประจำาทุกปี โดยในปีน้ีมีนวัตกรรมรวม
ท้ังส้ินกว่า 4,200 ผลงาน

ขณะท่ี การสร้างพ้ืนฐานท่ีม่ันคง บริษัทมุ่งม่ันพัฒนาบุคลากร
ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม โดยนอกเหนือจากการจัดต้ัง 
CPF Training Center เพ่ือรับผิดชอบการพัฒนาบุคลากรให้มีความ
เป็นผู้นำาและมีความเป็นมืออาชีพแล้ว ในปี 2558 บริษัทยังได้ร่วมกับ
เครือเจริญโภคภัณฑ์  ริเร่ิมสถาบันผู้นำาเครือเจริญโภคภัณฑ์ข้ึนด้วย 
และด้วยตระหนักว่า “การบริหารจัดการความย่ังยืนในห่วงโซ่อุปทาน” 
เป็นภารกิจสำาคัญและวาระเร่งด่วนของปี 2558 บริษัทจึงได้ยกระดับ
มาตรฐานการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน “ปลาป่น” อย่างย่ังยืน อาทิ 
การประกาศข้อกำาหนดการซ้ือปลาป่นท่ีมีความเข้มงวดมากย่ิงข้ึน 
การลดการใช้ปลาป่นในสูตรอาหารสัตว์น้ำา การผลักดันการฟ้ืนคืน
ความอุดมสมบูรณ์สู่อ่าวไทยและทะเลอันดามัน เพ่ือร่วมขจัดปัญหา
การทำาประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal, 

นายอดิเรก ศรีประทักษ์
กรรมการผู้จัดการใหญ่

และประธานคณะผู้บริหาร

นายธนินท์ เจียรวนนท์
ประธานกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท

Unreported, Unregulated: IUU Fishing) รวมถึงปัญหาการค้ามนุษย์ 
นอกจากน้ี ยังได้ริเร่ิมระบบการตรวจสอบย้อนกลับห่วงโซ่อุปทานข้าวโพด
เล้ียงสัตว์ และส่งเสริมความย่ังยืนในห่วงโซ่อุปทานของกลุ่มวัตถุดิบ
อาหารสัตว์ เคร่ืองปรุง และบรรจุภัณฑ์ ซ่ึงเก่ียวข้องโดยตรงกับคุณภาพ
และความปลอดภัยของอาหารด้วย

จากการขับเคล่ือนองค์กรด้วยทิศทางกลยุทธ์สู่ความย่ังยืนและ
บนพ้ืนฐานปรัชญา “สามประโยชน์” ท่ีมุ่งสร้างสรรค์ประโยชน์เพ่ือประเทศ 
ประชาชน และบริษัท ส่งผลให้ในปี 2558 บริษัทได้รับการคัดเลือกให้
เป็นสมาชิก Dow Jones Sustainability Indices ดัชนีประเมิน
ความย่ังยืนในการดำาเนินธุรกิจ ประเภท DJSI Emerging Markets  ประจำา
ปี 2558 โดยเป็น 1 ใน 5 บริษัทจาก 31 บริษัทในกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร 
(FAO Food Products) นอกจากน้ีแล้วบริษัทยังได้รับการยอมรับให้เข้า
ร่วมเป็นภาคีในข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations  
Global Compact: UNGC) รวมถึงผลิตภัณฑ์ไก่ของบริษัทได้รับ
ประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานการผลิตย่ังยืนตามมาตรฐาน 
ProSustain รายแรกของโลกด้วย 

ในนามของคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ขอขอบพระคุณ
ผู้ถือหุ้นและผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย สำาหรับความเช่ือม่ันและการสนับสนุนท่ีมี
ให้องค์กรเป็นอย่างดีเสมอมา ในฐานะผู้นำาธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและ
อาหารครบวงจรรายแรกของประเทศไทย บริษัทขอให้คำาม่ันท่ีจะดำาเนิน
ธุรกิจบนหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี พร้อมคำานึงถึงดุลยภาพของ
สังคมและส่ิงแวดล้อม เพ่ือเป็นองค์กรท่ีมีความย่ังยืนและอยู่เคียงข้างกับ
ประเทศและประชาชนในฐานะ “ครัวของโลก” สืบต่อไป



CHESTER’S CHESTER’S5 star chicken

CPF

CPF

CP FOOD WORLD

KITCHENCP FRESH MARTCP

OPEN

ธุรกิจอาหารสัตว์ ธุรกิจการเลี้ยงสัตว์ 

การผลิตและ
จ�าหน่ายอาหารสัตว์

อาหารสัตว์ เนื้อสัตว์แปรรูปขั้นพื้นฐาน

การเพาะพันธุ์สัตว์
และการเลี้ยงสัตว์เพื่อการค้า

1 2

ซีพีเอฟดำาเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร 
แบบครบวงจรทัง้สตัว์บกและสตัว์นำา้ ครอบคลมุประเภท
สัตว์หลัก ได้แก่ สุกร ไก่เนื้อ ไก่ไข่ เป็ด กุ้ง และปลา  
ซึง่สามารถจำาแนกประเภทธรุกจิเป็น 4 ประเภท 

กระบวนการผลิตอาหารครบวงจรภายใต้การบริหาร
จดัการของซพีเีอฟ ผ่านเทคโนโลยใีนการผลติทีท่นัสมยั 
ได้มาตรฐานสากล เป่ียมคณุภาพ ปลอดสาร ปลอดภยั 
ถูกอนามัย รักษาสิ่งแวดล้อม สามารถตรวจสอบ
ย้อนกลบัได้ตลอดห่วงโซ่อาหารอย่างเป็นระบบ เพือ่ให้
ผูบ้รโิภคทกุมมุโลกมัน่ใจในอาหารทกุคำาจากเรา

ภาพรวมการดำาเนินธุรกิจ



CHESTER’S CHESTER’S5 star chicken

CPF

CPF

CP FOOD WORLD

KITCHENCP FRESH MARTCP

OPEN

ผลิตภัณฑ์อาหารปรุงสุก
และอาหารพร้อมรับประทาน

การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปและ
อาหารพร้อมรับประทาน

การเพิ่มช่องทางการจ�าหน่ายสินค้า
(ร้านค้าปลีก ร้านอาหาร และศูนย์อาหาร)

ธุรกิจอาหาร กิจการค้าปลีกและร้านอาหาร

3 4



อังกฤษ

- อาหารแช่เย็นแช่แข็ง 
- ธรุกจิร้านจำาหน่ายอาหาร  
  ในลกัษณะของซุม้อาหาร

แทนซาเนีย

- อาหารสัตว์บก
- ฟาร์มไก่

ตุรกี

- ธรุกจิไก่ครบวงจร

อินเดีย

- ธรุกจิไก่ครบวงจร 
- อาหารสัตว์นำา้

เบลเยี่ยม

- อาหารพร้อมรับประทาน

ดำ�เนินกิจก�รครอบคลุม 14 ประเทศ 
ส่งออกไปกว่� 30 ประเทศ
ใน 5 ทวีปท่ัวโลก ครอบคลุมประช�กร
กว่� 3 พันล้�นคน

ซีพีเอฟใช้ความเช่ียวชาญด้านธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม
และอาหาร ขยายกิจการไปยังประเทศต่างๆ เพ่ือสร้าง
ความม่ันคงทางอาหารบนหลักปรัชญาสามประโยชน์ 
ประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประชาชน และบริษัท

กิจการต่างประเทศกิจการในประเทศไทย

ซีพีเอฟ...ครัวของโลก



มาเลเซีย

- สัตว์บก/สัตว์นำา้ครบวงจร

รัสเซีย

- อาหารสัตว์บก
- ฟาร์มสุกร 
- ฟาร์มไก่เนือ้

กัมพูชา

- สตัว์บกครบวงจร 

จีน

- อาหารสตัว์บก/สตัว์นำา้
- ฟาร์มสตัว์นำา้ 
- อาหารพร้อมรบัประทาน

ฟิลิปปินส์

- อาหารสตัว์บก/สตัว์นำา้ 
- ฟาร์มสตัว์บก/สตัว์นำา้

ลาว

- สตัว์บกครบวงจร

เวียดนาม

- สตัว์บก/สตัว์นำา้ครบวงจร

ไต้หวัน

- สตัว์บกครบวงจร

ไทย

- สตัว์บก / สตัว์นำา้ครบวงจร



 

������ 

���� 
 

��	
�� 1 ก�����ก�����ก�� 
 1. ��	
�	��������ก����ก�
���ก�� (1) ��	
�	��������ก����ก�
���ก�� ������� 1-20 

 2. �"ก#$ก����ก�
���ก�� (2) �"ก#$ก����ก�
���ก�� ������� 1-13 

 3. �&��"	'���()��	* (3) �&��"	'���()��	* ������� 1-10 

 4. ,���-��"��.���,���-�)/�'"0�1�� (4) ,���-��"��.���,���-�)/�'"0���� ������� 1-2 
 
��	
�� 2 ก�����ก�����ก��ก��ก������ก��ก�� 

. 5. ,���-���"ก��"�	3��4-�51����� (5) ,���-���"ก��"�	3��4-�51����� ������� 1-11 

 6. �'�*)���*ก���"7ก�� (6) �'�*)���*ก���"7ก�� ������� 1-17 

 7. ก��ก/�ก"
7-��ก��ก�� (7) ก��ก/�ก"
7-��ก��ก�� ������� 1-14 

 8. '����"
4�7:�
;<�)"*'�)-<'���	"�*	1� (8) '����"
4�7:�
;<�)"*'�)-<'���	"�*	1� ������� 1-4 

 9. ก��'�
'����	>���ก��
������"7ก��'���()��	* (9) ก��'�
'����	>���ก��
������"7ก��'���()��	* ������� 1 

 10. ��	ก�����<�*ก"� (10) ��	ก�����<�*ก"� ������� 1-4 
 
��	
�� 3 ��
�ก��� �
���!�ก������
�
 �
 

 11. ,���-���*ก��(*�����)/�'"0 (11) ,���-���*ก��(*�����)/�'"0 ������� 1-3 

 12. ก����('���3��'/����
�	,�*?@�	�"7ก�� (12) ก����('���3��'/����
�	,�*?@�	�"7ก�� ������� 1-6 
 
��ก����
� 

(�ก)����
 1 ��	�(��	7(ก��	�ก"
ก���ก�� 4-�
�����,�*
��#"� ��(�,���ก��
��#"� 

(�ก)����
 2 ��	*��'$ก���ก��;���)�
 

(�ก)����
 3 ��	*��'$ก���ก��ก/���7'<�;�
�����)����ก���ก�� 

(�ก)����
 4 ��	*��'$ก���ก��ก/�ก"
7-��ก��ก�� 

(�ก)����
 5 ��	*��'����"
4�7:�
,�*'$ก���ก��
��#"�;<���	*����*ก��(*�� 

(�ก)����
 6 *
ก��(*�����/��A 2558  

 

������ก���	�
 : ������� ���ก���	����	���� 1 - ��	���� 3 ��� �
����� � !"�� #� !$%&�&�'()*���  ���ก�� (
��,�) (�.�/�#*0) 1�2� !"����*� (� !"�����
.�/�#*0
�*������	��3
�������4 � 1�2/� 6* ���*7*
) 

 

 

 

 

4-��*���)����5BCก#�,���-�,�*
��#"������ก��"ก��"�	3(����(;��.7���ก�

�)7*��	ก��,���-����/��A (�

 56-1) ,�*
��#"� 

����)7*.��>� www.sec.or.th ��1�(�L
.M;3,�*
��#"� www.cpfworldwide.com 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

������ �	��
������������ 	��ก�� (�����) 
Charoen Pokphand Foods Public Company Limited 

 
 

234��56 1 
ก��8�9ก��:;�ก�	 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

������ �	��
������������ 	��ก�� (�����) ������  1 ก��"�#ก��$%�ก�	 

(1) ��&��&'(#��)���ก��"�#ก��$%�ก�	 ��*���  1 

1. ��=��=>?9��@�4�ก��8�9ก��:;�ก�	  

1.1 4�2�=��A�� 4�BC;8�92D� �8E����= >?9ก?=;�:�F�ก���������D��G�D������ 

������������&��+���� ,*�-ก��ก*��./0��"1� 2���.�-�(ก3 (Kitchen of the World) ��&��)��$ก�	�� 	#�������$%�ก�	�ก�,�
�%,���ก���'(#�����'�����-	� �)A ��������B(�,�����'(#���ก���� ��%���)C��*��%��� ����,� '(#���"(����& �����D
,��	���&*��ก(��E�* ��&�������%�-�� ��������$%�ก�	�*�&������B�����,����-�'(#�� -'��(*�� �����0-�%�-��*�ก���,���,.�-�-�ก�
�&��-&� -&A� '(#��*�-B(,��'��C�*ก��BF*DA��%*�E�*�&��-����#�� 

	�กก(&%�$�C�ก���������$%�ก�	.�-ก(%�������� �� C�*�������
C�ก����*�-��กG��$%�ก�	C�*������� �-�����D������%�
ก���,���,.�-$%�ก�	�&��-&� -&A� �*�&ก���F'('(#)�H���%(�ก� "�#ก��ก��ก���������$%�ก�	��&C,*ก���ก��ก��ก���F'(ก�	ก���� ��  
E�*DFกก������"1�ก(&%�$��(�ก 3 �*�� E�*'ก� 1) �,���,�&��-&� -&A� 2) �%�-�F�����"1��(�+ '(# 3) ��*�-)A0�G���� �� �- 

��������A ��� �C�ก���	��
�,���,'(#ก��)�H��.�-�%,���ก����ก�,�'(#������� ��(กC��#&#&�� ��&���"K����&�� 	#���
������ &���
C�$%�ก�	�ก�,����-	��� ������&E"(-�%�C�"�#��+,��-L ��&�M)�#�&��-&� -"�#��+�� ��+�ก&��)C�ก���,���,.�-ก��
����� C�.�#���&�ก����������'B�-��C�ก��.&�&$%�ก�	���*������)�*�����"�#���'(#���*�'"��F"�)� ��F(����&C,* 
,�����*�N�)�'(#,�����*��A �.�-������ ���D/-ก��.&�&���-��-ก��	��	������&���*� '(#ก��.&�&G��ก����-��กC�*��ก�)� �./0�  

1.2 8�94�B�4���8I��� ก���8?56=�>8?D >?9@�J��ก���562���
 

���������	
���
	 
N�)���O	��#���&��"1�������	��ก�� ��A ������  17 �ก��� 2521 C���� 2������ �	��
��������������,�� 	��ก��3 �*�&�%�	�

�#���&���� �'�ก 5 (*����� ��&��� ��*�&$%�ก�	�������,���ก'(#ก���(�0&-��,���กC�"�#��+E�& ,����C���A��$����� 2530  
N�)���OE�*�����%
�,C�*����%*�����
�.*�	��#���&��"1��(�ก���)&�	��#���&�C�,(���(�ก���)&�'��-"�#��+E�&��&C,*�A �&��
�(�ก���)&���� 2CPF3  �(�-	�ก��0� ������E�*.&�&�.*��F�$%�ก�	ก���(�0&-ก%*-���-	�C�"V 2531 '(#'"����)�"1������������	��ก��C�
��A���ก��� 2537  

C�"V 2541 N�)���OE�*�.*�NA0��������� �������$%�ก�	�ก�,��%,���ก����*��ก���(�0&-��,�� '(#ก��'"��F"��A0���,��.�-��A��	��

������� �.*����&F���&C,*ก��������-��.�-N�)���O ��&E�*�������ก�����X	���F���C����-,*�"V 2542 N�)���OE�*�"(� &��A ��������"1� 
2������ �	��
������������ 	��ก�� (�����)3 )�*��"�#ก�+����&��+�����,*�-ก���"1� 2���.�-�(ก3 (Kitchen of the World) �� ��
ก���������$%�ก�	�ก�,��%,���ก������-	��)A �B(�,���*���A0���,�� '(#���*������%���)C�*'ก�BF*������� ��(ก �(�-	�ก��0� ������

E�*��ก��.&�&$%�ก�	E"(-�%�C�,��-"�#��+�&��-,����A �- '(#C�"V 2548 E�*��� �C�*,�����*�  ก�����*���A0���,��'"��F")A0�G�� )�*��
ก��ก����� �$%�ก�	ก��B(�,���*������)�*�����"�#�����&C,*,�����*���-ก(�����ก	������&C�"�#��+E�&'(#��-��กE",��-"�#��+ 
���D/-ก��.&�&���-��-ก��	��	������&���*�.�-������C��F"'��$%�ก�	*�"(�ก���*������ '(#�*������� 

� �����  31 $����� 2558 N�)���O���%�����#'(*� 7,742,941,932 ��� �"1��%*�����
��0-	�����'(#���F(���%*�����
,��
���,(�� "�#��� 141,696 (*����� 

ก	�����������������	�����	������ 2558 
C���A������&� 2558  CPF Investment Limited (2CPFI3) N/ -�"1�������&��&��  CPF DA��%*�C���������*�&(# 100.0 E�*�.*�NA0�

�%*� C.P. Cambodia Company Limited (2CPC3) ���"1��*�&(# 75.0 .�-	������%*��� ��ก'(#����#'(*�.�- CPC N/ -��&�(�-ก���.*����
��&ก��C���0-��0 CPC E�*�"(� &��D��#	�ก���������� (CPF DA��%*���-�*��C���������*�&(# 25.0) �"1�������&��& (CPF DA��%*���-�*��
C���������*�&(# 100.0) 

 



  

������ �	��
������������ 	��ก�� (�����) ������  1 ก��"�#ก��$%�ก�	 

(1) ��&��&'(#��)���ก��"�#ก��$%�ก�	 ��*���  2 

C���A��)g���� 2558 CPF Europe S.A. '(# CP Foods (UK) Limited N/ -�"1�������&��&��  CPF DA��%*���-�*��C��������
�*�&(# 99.99 '(# 57.52 .�-�%*��� ��ก	������&'(*� ,��(����� E�*�.*�NA0��%*� CP Chozen Limited (2CP Chozen3) ���ก�����"1��*�&(# 
80.0 .�-	������%*��� ��ก'(#����#'(*�.�- CP Chozen N/ - CP Chozen ��ก��(-�%�C��%*�.�-�������� "�#ก��$%�ก�	�*��	������&�����
C�(�ก��#.�-N%*������ (Food Kiosk) C����������	�ก� '(#�������� DA����$�ก������C����)&�����)A �C�*C�$%�ก�	�*��	������&����� 
N/ -��&�(�-ก���.*������&ก��C���0-��0 ��-B(C�* CP Chozen ���D��#�"1�������&��&.�- CPF (CPF DA��%*���-�*��C���������*�&(# 
71.50)  

C���A��)g+	�ก�&� 2558  CPF Netherlands B.V. (2CPF Netherlands3)/1 N/ -�"1�������&��&��  CPF DA��%*�C���������*�&(# 
99.99 E�*�.*�NA0��-��(-�%�C� Stesha LLC. ���"1��*�&(# 100.0 N/ - Stesha LLC. DA��%*��*�&(# 80.0 .�-�%*��� ��ก	������&'(*���0-���
. � -  CJSC Poultry Production Severnaya ' ( #  CJSC Poultry Parent Stock Production Woyskovitsy (� � � ��� & ก �� �  2� �� �� �
�"K����&3) N/ -�������"K����&"�#ก��ก�	ก��Eก����-	�C�"�#��+����N�& ��� �,�0-',�ก��B(�,�������,�� ก���)�#)��$%���,�� ก��OtกE.� 
ก���(�0&-��,�� '(#ก��'"��F".�0�)A0�G�� N/ -��&�(�-ก���.*������&ก��C���0-��0 ��-B(C�* Stesha LLC. '(#�������"K����&���D��#�"1�
������&��&.�- CPF ��& CPF DA��%*���-�*��C���������*�&(# 99.99 '(# 79.99 ,��(�����   ��ก	�ก��0 CPF Netherlands &�-��
.*�,ก(-�� 	#�.*�NA0��%*�C��������"K����&',�(#�������� ��(A���ก�*�&(# 20.0 .�-	������%*��� ��ก	������&'(*���0-���	�กBF*.�& (2ก��
NA0�ก�	ก����0-�� ��-3) N/ -	#��-B(C�* CPF Netherlands DA��%*�C��������"K����&��0-��-,�- '(#��-�*��C���������*�&(# 100.0 .�-
	������%*��� ��ก	������&'(*���0-���.�-�������"K����&',�(#������ ��&�����ก��NA0�ก�	ก����0-�� ��-	#���X	���F���C���A��
��-��� 2561 ��*�',�	#�ก����,%ก������-"�#ก��,���� ก�����E�*C���

�NA0�.�&�%*� 

 

1.3 ��@�4�ก��8�9ก��:;�ก�	 >?9��D2�L�Dก��CM��;L�G�Dก?;3������� � 4���56 31 :��4�� 2558 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

                                                 
/1 #��$���%&����'�(��)�*+)�,
%������-��.&�/��(/�
0�&����� 21 ก�ก1	�
 2558 
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(1) ��&��&'(#��)���ก��"�#ก��$%�ก�	 ��*���  3 

 

.���.,C�ก���������$%�ก�		��'�ก��ก�"1� 2 �����(�ก A� (1) ก�	ก��"�#��+E�& '(# (2) ก�	ก��,��-"�#��+ ��&��
��&(#���&���%"E�*��-��0 

1) ก�	ก��"�#��+E�& (Thailand Operations) �"1�ก��"�#ก��$%�ก�	�ก�,��%,���ก���'(#�����'�����-	��)A �
	������&C�"�#��+ '(#�)A ���-��กB(�,�������A0���,�� ��A0���,��'"��F" '(#�����)�*�����"�#���E"	������&,��-"�#��+���(%� 5 
���"�� ��(ก  

ก���������$%�ก�	.�-������C�"�#��+E�&���(%�"�#���.�-��,���ก'(#��,���0�� ��&��"�#�����,���(�ก E�*'ก� �%ก�  
Eก���A0� Eก�E.� �"1� ก%*- '(#"(� N/ -��ก�#���ก��B(�,���-	���� �,�0-',�ก��B(�,�������,�� ก���)�#)��$%���,�� ก���(�0&-��,���)A �ก��*� 
ก��'"��F"��A0���,��.�0�)A0�G�� ก��B(�,���*���A0���,��'"��F"ก/ -"�%-�%ก'(#"�%-�%ก ก��B(�,B(�,���������������X	�F"��A�B(�,�����
�����)�*�����"�#��� ���D/-ก���������ก�	ก��*�"(�ก'(#�*������� N/ -�"1���/ -C����-��-ก��	������&B(�,�����.�-������ 

 

��D2�L�Dก��8�9ก��ก�	ก����4D	�F�8�9��AP�= 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) ก�	ก��,��-"�#��+ (International Operations) �"1�ก��"�#ก��$%�ก�	�ก�,��%,���ก���'(#�����C�,��-"�#��+��� 
13 "�#��+ N/ -�������ก����&������&��&C�"�#��+	�� ���&���� ������& E,*���� ,%�ก� ก��)F�� ���(�N�& ��-กg� Ow(�""w��� (�� ����N�& 
��(�&� &� '(#'��N����&  

������.&�&G��ก��B(�,E",��-"�#��+��&������%�-�� ��� 	#��������� &���
C�$%�ก�	�ก�,��%,���ก��������'��
���-	�'(#�����(&��� ������&.�-ก�	ก��"�#��+E�&E""�#&%ก,�C�*C�"�#��+�� ��+�ก&��)C�ก��)�H����,�G��ก���(�0&-��,��'(#
)�H��"�#���$���)$%�ก�	�ก�,��%,���ก��� �)A ���-�����ก��B(�,��A0���,��'(#������� E�*��,�G�����"(����&C�"�#��+,��-L 

$%�ก�	.�-�����������D	��'�ก,��"�#������*���ก�"1� 3 "�#��� A� 1) $%�ก�	�������,�� (Feed) E�*'ก� ก��B(�,'(#
	������&�������,�� 2) $%�ก�	ก���(�0&-��,�� (Farm) E�*'ก� ก���)�#)��$%���,�� ก���(�0&-��,���)A �ก��*� '(#ก��'"��F"��A0���,��.�0�)A0�G�� 
'(# 3) $%�ก�	����� (Food) E�*'ก� ก��B(�,'(#	������&��A0���,��'"��F"ก/ -"�%-�%ก'(#"�%-�%ก '(#���*������)�*�����"�#�����&C,*

,�����*�  '(#,�����*�.�-(Fก*�  
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(1) ��&��&'(#��)���ก��"�#ก��$%�ก�	 ��*���  4 

��D2�L�Dก��?D�;�G�Dก?;3�Q5@5��R 

������=3�= 

� �����  31 $����� 2558 �������� N�)���O�������	��%���0-��-,�-'(#��-�*�� ��	�������0-��0� 230 ������1 ��-��0 

�������56�5ก�	ก��F�8�9��AP�=>?9�56�������:;�ก�	�56�ก56=4��M6�Dก��ก�	ก��F�8�9��AP�= 

:;�ก�	2�B4��ก 

������=3�=��DB�D 8�9���:;�ก�	 �;�	��9��5=� 
2��234�ก��CM��;L� 

(�L�=?9) 

1. ��	. ก�%-��)�"���x�� 
ก�%-��)����� "�#��+E�&  
���. 66-2-625-8000  

NA0�'(#.�&��,D%����������,��  600,000,000 ��� 99.44 

2. �	. ����,���OFK� 
ก�%-��)����� "�#��+E�&  
���. 66-2-641-1333 

ก�	ก���*������� 80,000,000 ��� 99.99 

3. ��	. N�)���O ("�#��+E�&)  
ก�%-��)����� "�#��+E�& 
���. 66-2-625-8000 

�ก�,��%,���ก���'(#��������-	� 7,008,250,000 ��� 99.98 

4. �	. N�.)�. �����'��E�N� - 
ก�%-��)����� "�#��+E�& 
���. 66-2-625-8000 

ก�	ก��(-�%�'(#ก��*��#����-"�#��+ 9,000,000,000 ��� 99.99 

 

������=3�=��D�L�� 8�9���:;�ก�	 �;�	��9��5=� 
2��234�ก��CM��;L� 

(�L�=?9) 

5. �	. N�)���O ������0- 
ก�%-��)����� "�#��+E�& 
���. 66-2-694-4466 

*���-'(#"(�กB(�,���������� 800,000,000 ��� 99.97 

6. CPF Denmark A/S 
"�#��+�������ก 
���.45-7526-1330 

BF*����.*�'(#	��	������&���*�"�#�������� 
'"��F"	�ก��A0���,��'(#����������X	�F" 

EUR 500,000 52.00 

7. CPF Europe S.A. 
"�#��+��(�&� &� 
���. 32-2357-5380 

BF*����.*�'(#	��	������&���*�"�#�������� 
'"��F"	�ก��A0���,��'(#����������X	�F" 

EUR 28,000,000 99.99 

7.1 CP Chozen Ltd. 
"�#��+��-กg� 

ก�	ก��(-�%� GPB 700,000 71.50 

7.1.1 Chozen Holdings Ltd. 
"�#��+��-กg� 
���. 44-1905-732100 

	������&����� GBP 30 71.50 

7.1.2 Chozen Noodle Trading Ltd. 
"�#��+��-กg� 
���. 44-1905-732100 

C�*�������-��������)&� GBP 10 71.50 

7.2 Tops Foods NV 
"�#��+��(�&� &� 
���. 32-1428-5560 

B(�,'(#	������&�����)�*�����"�#��� EUR 3,940,000 84.08 

1 E������������� �&F��#����-ก������#��
�� '(#/��A� �&%�"�#ก��ก�	ก�� N/ -E�*'ก� ������ N�)���O )�����&�OFK��� 	��ก��  ������ N�OFK��� ��X��,���E)�N� 	��ก��  C.P. Aquaculture 
(Hainan) Co., Ltd.  Shanghai C.P. Industrial Trading Co., Ltd  Weinan Chia Tai Co., Ltd. '(# Charoen Pokphand (USA), Inc. 
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������=3�=��D�L�� 8�9���:;�ก�	 �;�	��9��5=� 
2��234�ก��CM��;L� 

(�L�=?9) 

8. CPF Food Trading Co., Ltd. 
"�#��+	�� 
���. 86-21-5835-8683 

BF*����.*�'(#	��	������&���*�"�#��������
'"��F"	�ก��A0���,��'(#����������X	�F" 

USD 4,000,000 100.00 

9. CPF Tokyo Co., Ltd. 
"�#��+
� "%�� 
���. 813-5401-2231 

BF*����.*�'(#	��	������&���*�"�#��������
'"��F"	�ก��A0���,��'(#����������X	�F" 

JPY 200,000,000 99.99 

10. CP Foods (UK) Ltd. 
"�#��+��-กg� 
���. 44-1299-253131 

BF*����.*�'(#	��	������&���*�"�#��������
'"��F"	�ก��A0���,��'(#����������X	�F" 

GBP 271,200 57.52 

10.1-10.60 �"1�������&��&.�- CP Foods (UK) 
Ltd.2  "�#��+��-กg� 

BF*����.*�'(#	��	������&���*�"�#��������
'"��F"	�ก��A0���,��'(#����������X	�F" 

GBP 1 57.52 

:;�ก�	2�B4��S�� 

������=3�=��D�L�� 8�9���:;�ก�	 �;�	��9��5=� 
2��234�ก��CM��;L� 
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11. C.P. Food Products, Inc. 
"�#��+����G�����ก� 
���. 1-410-505-5017 

BF*����.*�'(#	��	������&���*�������#�( USD 5,000,000 100.00 

:;�ก�	�M6� 
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12. �	. N�)���O ������ -�NX��,��� 
ก�%-��)����� "�#��+E�& 
���. 66-2-625-8000 

C�*���ก���*��ก����ก���� 20,000,000 ��� 99.99 

13. �	. N�)���O E����NX��,��� 
ก�%-��)����� "�#��+E�& 
���. 66-2-625-8000 

C�*���ก���*�������(&��������+ 250,000,000 ��� 99.99 

14. �	. +F�&���	�&'(#)�H������� N�)���O 
ก�%-��)����� "�#��+E�& 

��	�&'(#)�H������� 500,000,000 ��� 99.99 

 

 

 
 
2 ������&��&.�- CP Foods (UK) Ltd. 	����� 60 ������ "�#ก���*�& 

1. Fusion Abbey Park Ltd. 2. Fusion Alfrick Ltd. 3. Fusion Bracewell Ltd. 4. Fusion Bransford Ltd. 5. Fusion Broadway Ltd. 
6. Fusion Brothwood Ltd. 7. Fusion Calis Ltd. 8. Fusion Carnoustie Ltd. 9. Fusion Charlton Ltd. 10. Fusion Crowle Ltd. 
11. Fusion Dalaman Ltd. 12. Fusion Defford Ltd. 13. Fusion Dormington Ltd. 14. Fusion Driscoll Ltd. 15. Fusion Dumbleton Ltd. 
16. Fusion Eastoe Ltd. 17. Fusion Elmbridge Ltd. 18. Fusion Everton Ltd. 19. Fusion Exning Ltd. 20. Fusion Fethiye Ltd. 
21. Fusion Gatley Ltd. 22. Fusion Gocek Ltd. 23. Fusion Gray Ltd. 24. Fusion Harper Ltd. 25. Fusion Hartford Ltd. 
26. Fusion Hawstead Ltd. 27. Fusion Head Street Ltd. 28. Fusion Heath Ltd. 29. Fusion Irvine Ltd. 30. Fusion Kaitaia Ltd. 
31. Fusion Kroma Ltd. 32. Fusion Krone Ltd. 33. Fusion Lineker Ltd. 34. Fusion Littleworth Ltd. 35. Fusion Madeley Ltd. 
36. Fusion Mcmahon Ltd. 37. Fusion Mountfield Ltd. 38. Fusion Moyes Ltd. 39. Fusion Newlands Ltd. 40. Fusion Niamh Ltd. 
41. Fusion Pershore Ltd. 42. Fusion Priest Lane Ltd. 43. Fusion Ratcliffe Ltd. 44. Fusion Reid Ltd. 45. Fusion Richardson Ltd. 
46. Fusion Samui Ltd. 47. Fusion Sharp Ltd. 48. Fusion Sheedy Ltd. 49. Fusion Soham Ltd. 50. Fusion Southall Ltd. 
51. Fusion Stevens Ltd. 52. Fusion Thetford Ltd. 53. Fusion Turgay Ltd. 54. Fusion Uzumlu Ltd. 55. Fusion Van Den Hauwe Ltd. 
56. Fusion Wadborough Ltd. 57. Fusion Wellington Ltd. 58. Fusion Whistler Ltd. 59. Fusion Wright Ltd. 60. Fusion Yamac Ltd. 
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15. Charoen Pokphand Foods Kenya Co., Ltd. 

"�#��+��&� 
B(�,�������,�� '(#�(�0&-��,�� Ksh 400,000,000 99.99 

16. CPF Investment Ltd. 
"�#��+���,�� �����	�� E���'(��� 

ก�	ก��(-�%� USD 1,400,000,000 100.00 

16.1 Bright Excel Investments Ltd. 
"�#��+���,�� �����	�� E���'(��� 

ก�	ก��(-�%� USD 50,000 100.00 

16.2 Charoen Pokphand (Taiwan) 
Investment Ltd. 
"�#��+���������� 

ก�	ก��(-�%� USD12,000 100.00 

16.3 Coinaton Investments Ltd. 
"�#��+���,�� �����	�� E���'(��� 

ก�	ก��(-�%� USD 50,000 100.00 

16.3.1 Chun Ta Investment Co., Ltd.  
"�#��+E,*���� 

ก�	ก��(-�%� NTD 50,000,000 100.00 

16.4 CPVN Ltd. 
"�#��+���,�� �����	�� E���'(��� 

ก�	ก��(-�%� USD 1,000,000 100.00 

16.5 Forward Pass Ltd. 
"�#��+���,�� �����	�� E���'(��� 

ก�	ก��(-�%� USD 50,000 100.00 

16.5.1 Ta Chung Investment Co., Ltd. 
"�#��+E,*���� 

ก�	ก��(-�%� NTD 100,000,000 100.00 

16.6 New Splendid Holdings Ltd. 
"�#��+���,�� �����	�� E���'(��� 

ก�	ก��(-�%� USD 50,000 100.00 

17. CPF Netherlands B.V. 
"�#��+���$���'(��� 

ก�	ก��(-�%� USD 350,000,000 99.99 

17.1 Stesha LLC.  
"�#��+����N�& 

ก�	ก��(-�%� RB 11,922,108,924 99.99 

17.1.1 CJSC Poultry Parent Stock 
Production Woyskovitsy  
"�#��+����N�& 

�(�0&-��,��'(#�)�#)��$%���,�� RB196,500,735 79.99 

17.1.2 CJSC Poultry Production 
Severnaya 
"�#��+����N�& 

B(�,�������,�� �(�0&-��,�� '(#'"��F".�0�
)A0�G�� 

RB 1,129,937,718 79.99 

18. C.P. Aquaculture (Beihai) Co., Ltd. 
"�#��+	�� 
���. 86-779-208-4362 

B(�,'(#	������&�������,�� O�����)�#�(�0&-
��,���0��'(#�)�#)��$%���,���0��  

USD 17,500,000 100.00 

19. C.P. Aquaculture (Dongfang) Co., Ltd. 
"�#��+	�� 
���. 86-898-3696-3979 

�)�#Otก(Fกก%*-  RMB 148,000,000 100.00 
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20. C.P. Foods Holdings Ltd. 

"�#��+���,�� �����	�� E���'(���  
ก�	ก��(-�%� USD 1,000,000 100.00 

21. C.P. Foods International Ltd. 
"�#��+���,�� �����	�� E���'(���  

ก�	ก��(-�%� USD 1,000,000 100.00 
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22. Charoen Pokphand Foods Philippines Corp. 
"�#��+Ow(�""w��� 
���. 63-45-963-6510 

B(�,'(#	������&�������,�� �(�0&-��,�� '(#
�)�#Otก(Fกก%*- 

PHP 4,000,000,000 99.99 

22.1 A.P.P. Enterprise, Inc. 
 "�#��+Ow(�""w��� 

��� 63-45-963-6510 

C�*�������-��������)&� PHP 5,000 39.60 

23. Charoen Pokphand Foods (Overseas) LLC. 
"�#��+����N�& 
���. 7-496-634-1963 

B(�,�������,��'(#�(�0&-��,�� RB 4,200,446,418.5 99.99 

23.1 CPF Agro LLC. 
"�#��+����N�& 
���. 7-496-634-1963 

�(�0&-��,�� RB 1,153,061,000 99.99 

23.2 CPF Foods LLC. 
"�#��+����N�& 
���. 7-496-634-1963 

�(�0&-��,�� RB 480,010,000 99.99 

23.3 CPF Serebryanie Prudy LLC. 
"�#��+����N�& 
���. 7-496-634-1963 

�(�0&-��,�� RB 10,000 99.99 

23.4 CPF Trading LLC. 
"�#��+����N�& 
���. 7-496-634-1963 

BF*����.*�'(#	������&���*�"�#�����A0���,�� RB 10,000 60.00 

23.5 CPF Zaraysk LLC. 
"�#��+����N�& 
���. 7-496-634-1963 

�(�0&-��,�� RB 10,000 99.99 

24. Chia Tai Enterprises International Ltd. 
"�#��+���������� 

ก�	ก��(-�%� USD 78,738,922 50.43 

24.1 C.P. Enterprises Ltd. 
"�#��+���-ก- 

ก�	ก��(-�%� HKD 28,000,000 50.43 

24.2 Chia Tai Huazhong Biochemistry Ltd. 
"�#��+���-ก- 

ก�	ก��(-�%� HKD 10,000 50.43 

24.3 Chia Tai Pucheng Biochemistry Ltd. 
"�#��+���-ก- 

ก�	ก��(-�%� USD 100,000 50.43 

24.4 ECI Machinery Co., Ltd. 
"�#��+���,�� �����	�� E���'(��� 

ก�	ก��(-�%� USD 50,000 50.43 
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24.5 Golden Industrial Investment Ltd. 
"�#��+���-ก- 

ก�	ก��(-�%� HKD 10,000 50.43 

24.6 Pucheng Chia Tai Biochemistry Ltd. 
"�#��+	�� 
���. 86-108-508-9000 

B(�,'(#	������&�������� RMB 100,000,000 35.17 

24.7 Zhumadian Huazheng Property 
Co., Ltd. 
"�#��+	�� 
���. 86-396-212-7539 

���-��������)&� RMB 10,000,000 35.17 

24.8 Zhumadian Huazhong Chia Tai Co., Ltd. 
"�#��+	�� 
���. 86-396-262-3002 

B(�,'(#	������&�������� RMB 72,000,000 35.17 

25. C.P. Standart Gida Sanayi ve Ticaret A.S. 
"�#��+,%�ก� 
���. 212-274-8536  

�ก�,��%,���ก���'(#�������
�-	� 

TL 350,000,000 100.00 

26. C.P. Pokphand Co., Ltd. 
"�#��+���������� 

ก�	ก��(-�%� USD 600,000,000 50.43 

26.1 C.P. Aquaculture (Yangjiang) Co., Ltd. 
"�#��+	�� 
���. 86-108-508-9000 

B(�,'(#	������&�������,��  USD 10,000,000 50.43 

26.2 C.P. Food Enterprises (Ningbo) Co., Ltd. 
"�#��+	�� 
���. 86-108-508-9000 

B(�,'(#	������&�����'"��F" 
����������X	�F"	�ก��A0���,��'(#
�����)�*�����"�#��� 

RMB 122,950,000 50.43 

26.3 C.P. Food (Nantong) Co., Ltd. 
"�#��+	�� 
���. 86-108-508-9000 

B(�,'(#	������&�����'"��F" 
����������X	�F"	�ก��A0���,��'(#
�����)�*�����"�#��� 

USD 10,730,000 50.43 

26.4 C.P. Food (Xiangyang) Co., Ltd. 
"�#��+	�� 
���. 86-108-508-9000 

B(�,'(#	������&�����'"��F" RMB 380,000,000 50.43 

26.5 C.P. Food (Xuzhou) Co., Ltd. 
"�#��+	�� 
���. 86-108-508-9000 

B(�,'(#	������&�����'"��F" �����
�����X	�F"	�ก��A0���,��'(#�����)�*��
���"�#��� 

RMB 342,680,000 50.43 

26.6 C.P. Food (Zhanjiang) Co., Ltd. 
"�#��+	�� 
���. 86-108-508-9000 

B(�,'(#	������&B(�,���������� RMB 78,500,000 50.43 

26.7 C.P. Standard Resources Ltd. 
"�#��+���-ก- 

ก�	ก��(-�%�  HKD 5,000,000 50.43 

26.8 C.P. Vietnam Corp. 
"�#��+���&���� 
���. 84-61-383-6251-9 

 

B(�,'(#	������&�������,�� �(�0&-��,�� 
'(#�����'"��F" 

VND 1,741,792,000,000 64.89 
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26.9 C.T. Progressive (H.K.) Ltd. 
"�#��+���������� 

ก�	ก��(-�%� HKD 1,000,000 50.43 

26.10 Changsha Chia Tai Co., Ltd. 
"�#��+	�� 
���. 86-108-508-9000 

B(�,'(#	������&�������,�� RMB 134,000,000 50.43 

26.11 Charoen Pokphand (China) Investment 
Ltd. 
"�#��+���,�� �����	�� E���'(��� 

ก�	ก��(-�%� USD 56,000,000 50.43 

26.12 Chengdu Chia Tai Co., Ltd. 
"�#��+	�� 
���. 86-108-508-9000 

B(�,'(#	������&�������,�� USD 6,300,000 35.30 

26.13 Chia Tai (Beijing) Investment 
Management Co., Ltd. 
"�#��+	�� 
���. 86-108-508-9000 

C�*���ก���*��ก��������'(#�� "�/ก�� RMB 100,000,000 50.43 

26.14 Chia Tai (China) Investment Co., Ltd. 
"�#��+	�� 
���. 86-108-508-9000 

ก�	ก��(-�%�'(#ก��*� USD 196,695,333 50.43 

26.15 Chia Tai Feed (Hengshui) Co., Ltd. 
"�#��+	�� 
���. 86-108-508-9000 

B(�,'(#	������&�������,�� RMB 25,000,000 50.43 

26.16 Chia Tai Feed (Qianjiang) Co., Ltd. 
"�#��+	�� 
���. 86-108-508-9000 

B(�,'(#	������&�������,�� RMB 32,000,000 50.43 

26.17  Chia Tai Feed (Yushu) Co., Ltd. 
"�#��+	�� 
���. 86-108-508-9000 

B(�,'(#	������&�������,�� RMB 36,000,000 50.43 

26.18 Chia Tai Feed (Zhanjiang) Co., Ltd. 
"�#��+	�� 
���. 86-108-508-9000 

B(�,'(#	������&�������,�� RMB 31,110,000 50.43 

26.19 Chia Tai Food Enterprise (Qingdao)  
Co., Ltd. 
"�#��+	�� 
���. 86-108-508-9000 

B(�,'(#	������&�����'"��F" �����
�����X	�F"	�ก��A0���,��'(#�����)�*��
���"�#��� 

USD 85,700,000 50.43 

26.20 Chia Tai Food Enterprise (Qinhuangdao) 
Co., Ltd. 
"�#��+	�� 
���. 86-108-508-9000 

B(�,'(#	������&�����'"��F" �����
�����X	�F"	�ก��A0���,��'(#�����)�*��
���"�#��� 

USD 117,460,000 50.43 
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26.21 Chia Tai Yongji Enterprise Co., Ltd. 
"�#��+	�� 
���. 86-108-508-9000 

B(�,'(#	������&�������,�� 
 

USD 7,062,018 50.43 

26.22 Chia Tai Yueyang Co., Ltd. 
"�#��+	�� 
���. 86-108-508-9000 

B(�,'(#	������&�������,�� USD 9,550,000 50.43 

26.23 Chongqing Chia Tai Company Ltd. 
"�#��+	�� 
���. 86-108-508-9000 

B(�,'(#	������&�������,�� USD 5,920,000 30.26 

26.24 Chongqing Shuangqiao Chia Tai  
Co., Ltd. 
"�#��+	�� 
���. 86-108-508-9000 

B(�,'(#	������&�������,�� USD 4,520,000 35.30 

26.25 Chuzhou Chia Tai Co., Ltd. 
"�#��+	�� 
���. 86-108-508-9000 

B(�,'(#	������&�������,�� USD 7,648,500 50.43 

26.26 CP China Investment Ltd. 
"�#��+�&�'�� E���'(��� 

ก�	ก��(-�%� USD 129,750,000 50.43 

26.27 CP Food Investment Ltd. 
"�#��+���-ก- 

ก�	ก��(-�%� HKD 1 50.43 

26.28 Dali Chia Tai Co., Ltd. 
"�#��+	�� 
���. 86-108-508-9000 

B(�,'(#	������&�������,�� RMB 37,000,000 50.43 

26.29 Fuzhou Da Fu Co., Ltd. 
"�#��+	�� 
���. 86-108-508-9000 

B(�,'(#	������&�������,�� USD 9,139,297 50.43 

26.30 Gansu Chia Tai Agriculture Financing 
Guarantee Co., Ltd. 
"�#��+	�� 
���. 93-1575-0941 

C�*���ก��0��"�#ก�������A � RMB 100,000,000 50.43 

26.31 Ganzhou Chia Tai Industrial Co., Ltd. 
"�#��+	�� 
���. 86-108-508-9000 

B(�,'(#	������&�������,�� RMB 18,000,000 40.34 

26.32 Guang An Chia Tai Co., Ltd. 
"�#��+	�� 
���. 86-108-508-9000 

B(�,'(#	������&�������,�� RMB 24,500,000 30.26 

26.33 Guangdong Chia Tai Biotechnology  
Co., Ltd. 
"�#��+	�� 
���. 86-108-508-9000 

B(�,'(#	������&B(�,������"�E���,��� RMB 10,500,000 50.43 
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26.34 Guang Han Chia Tai Feed Tech Co., Ltd. 
"�#��+	�� 
���. 86-108-508-9000 

B(�,'(#	������&�������,�� USD 818,250.95 45.89 

26.35 Guangxi Chia Tai Financing Guarantee 
Co., Ltd. 
"�#��+	�� 
���. 86-108-508-9000 

C�*���ก��0��"�#ก�������A � RMB 100,000,000 50.43 

26.36 Guilin Chia Tai Co., Ltd. 
"�#��+	�� 
���. 86-108-508-9000 

B(�,'(#	������&�������,�� USD 3,720,000 42.86 

26.37 Guiyang Chia Tai Co., Ltd. 
"�#��+	�� 
���. 86-108-508-9000 

B(�,'(#	������&�������,�� RMB 33,000,000 50.43 

26.38 Hangzhou Advance Feed Tech Co., Ltd. 
"�#��+	�� 
���. 86-108-508-9000 

B(�,'(#	������&�������,�� RMB 6,700,000 50.43 

26.39 Hannick Ltd. 
"�#��+���-ก- 
���. 852-252-01601 

ก�	ก��(-�%�C����-��������)&� HKD 1,000 50.43 

26.40 Hebei Chia Tai Agriculture Financing 
Guarantee Co., Ltd. 
"�#��+	�� 
���. 86-108-508-9000 

C�*���ก��0��"�#ก�������A � RMB 100,000,000 50.43 

26.41 Hefei Chia Tai Co., Ltd. 
"�#��+	�� 
���. 86-108-508-9000 

B(�,'(#	������&�������,�� RMB 125,000,000 50.43 

26.42 Henan Chia Tai Agro-Industrial 
Financing Guarantee Co., Ltd. 
"�#��+	�� 
���. 86-108-508-9000 

C�*���ก��0��"�#ก�������A � RMB 100,000,000 50.43 

26.43 Huai Hua Chia Tai Co., Ltd. 
"�#��+	�� 
���. 86-108-508-9000 

B(�,'(#	������&�������,�� USD 3,900,000 50.43 

26.44 Huludao Chia Tai Husbandry Co., Ltd. 
"�#��+	�� 
���. 86-108-508-9000 

B(�,'(#	������&�������,�� RMB 28,100,000 50.43 

26.45 Inner Mongolia Chia Tai Co., Ltd. 
"�#��+	�� 
���. 86-108-508-9000 

 

B(�,'(#	������&�������,�� USD 8,190,700 45.48 
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26.46 Jiangsu Chia Tai Agro-Industrial 
Financing Guarantee Co., Ltd. 
"�#��+	�� 
���. 86-108-508-9000 

C�*���ก��0��"�#ก�������A � RMB 100,000,000 50.43 

26.47 Jiangsu Huai Yin Chia Tai Co., Ltd. 
"�#��+	�� 
���. 86-108-508-9000 

B(�,'(#	������&�������,�� USD 3,621,000 44.38 

26.48 Jiangxi Chia Tai Agriculture Financing 
Guarantee Co., Ltd. 
"�#��+	�� 
���. 86-108-508-9000 

C�*���ก��0��"�#ก�������A � RMB 100,000,000 50.43 

26.49 Jilin Chia Tai Food Co., Ltd. 
"�#��+	�� 
���. 86-108-508-9000 

B(�,'(#	������&�����'"��F" �����
�����X	�F"	�ก��A0���,��'(#�����)�*��
���"�#��� 

RMB 240,000,000 50.43 

26.50 Jinan Chia Tai Co., Ltd. 
"�#��+	�� 
���. 86-108-508-9000 

B(�,'(#	������&�������,�� USD 1,718,000 32.78 

26.51 Jiujiang Chia Tai Feedstuff Co., Ltd. 
"�#��+	�� 
���. 86-108-508-9000 

B(�,'(#	������&�������,�� RMB 34,000,000 30.26 

26.52 Kaifeng Chia Tai Co., Ltd. 
"�#��+	�� 
���. 86-108-508-9000 

B(�,'(#	������&�������,�� USD 10,000,000 50.43 

26.53 Kunming Chia Tai Co., Ltd. 
"�#��+	�� 
���. 86-108-508-9000 

B(�,'(#	������&�������,�� USD 6,405,300 46.59 

26.54 Lanzhou Chia Tai Co., Ltd. 
"�#��+	�� 
���. 86-108-508-9000 

B(�,'(#	������&�������,�� USD 8,779,000 45.70 

26.55 Liuzhou Advance Feed Tech Co., Ltd. 
"�#��+	�� 
���. 86-108-508-9000 

B(�,'(#	������&�������,�� RMB 6,700,000 50.43 

26.56 Mianyang Chia Tai Co., Ltd. 
"�#��+	�� 
���. 86-108-508-9000 

B(�,'(#	������&�������,�� USD 4,000,000 40.34 

26.57 Modern State Investments Ltd. 
"�#��+���,�� �����	�� E���'(��� 

ก�	ก��(-�%� USD 120,000,000 50.43 

26.58 Nanchang Chiatai Livestock Co., Ltd. 
"�#��+	�� 
���. 86-108-508-9000 

B(�,'(#	������&�������,�� USD 5,120,229 50.43 
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26.59 Nanning Chia Tai Animal Husbandry  
Co., Ltd. 
"�#��+	�� 
���. 86-108-508-9000 

B(�,'(#	������&�������,�� USD 6,774,500 46.21 

26.60 Nantong Chia Tai Co., Ltd. 
"�#��+	�� 
���. 86-108-508-9000 

B(�,'(#	������&�������,�� RMB 110,060,025 30.26 

26.61 Nantong Chia Tai Tech Feed Co., Ltd. 
"�#��+	�� 
���. 86-108-508-9000 

B(�,'(#	������&�������,�� RMB 3,000,000 30.26 

26.62 Nanyang Chia Tai Co., Ltd. 
"�#��+	�� 
���. 86-108-508-9000 

B(�,'(#	������&�������,�� RMB 50,000,000 45.89 

26.63 Neijiang Chia Tai Co., Ltd. 
"�#��+	�� 
���. 86-108-508-9000 

B(�,'(#	������&�������,�� USD 3,900,000 35.30 

26.64 Ningbo Chia Tai Agriculture Co., Ltd. 
"�#��+	�� 
���. 86-108-508-9000 

B(�,'(#	������&�������,�� USD 7,415,300 35.30 

26.65 Pingdingshan Chia Tai Co., Ltd. 
"�#��+	�� 
���. 86-108-508-9000 

B(�,'(#	������&�������,�� USD 2,761,321 35.30 

26.66 Qingdao Chia Tai Agricultural 
Developement Co., Ltd. 
"�#��+	�� 
���. 86-108-508-9000 

B(�,'(#	������&�������,�� USD 8,800,000 50.43 

26.67 Shaanxi Chia Tai Co., Ltd. 
"�#��+	�� 
���. 86-108-508-9000 

B(�,'(#	������&�������,�� USD 6,729,100 48.41 

26.68 Shanxi Chia Tai Co., Ltd. 
"�#��+	�� 
���. 86-108-508-9000 

B(�,'(#	������&�������,�� USD 11,673,200 30.21 

26.69 Shenyang Advance Feed Tech Co., Ltd. 
"�#��+	�� 
���. 86-108-508-9000 

B(�,'(#	������&�������,�� RMB 24,900,000 50.43 

26.70 Shenyang Chia Tai Livestock Co., Ltd. 
"�#��+	�� 
���. 86-108-508-9000 

 
 
 
 
 

B(�,'(#	������&�������,�� USD 5,600,000 50.43 
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26.71 Shijiazhuang Chia Tai Co., Ltd. 
"�#��+	�� 
���. 86-108-508-9000 

B(�,'(#	������&�������,�� RMB 22,000,000 50.43 

26.72 Shuangliu Chia Tai Co., Ltd. 
"�#��+	�� 
���. 86-108-508-9000 

B(�,'(#	������&�������,�� USD 4,000,000 35.30 

26.73 Tai Zhou Chia Tai Feed Co., Ltd. 
"�#��+	�� 
���. 86-108-508-9000 

B(�,'(#	������&�������,�� USD 8,451,051 48.41 

26.74 Tianjin Chia Tai Agro-Industrial Co., Ltd. 
"�#��+	�� 
���. 86-108-508-9000 

B(�,'(#	������&�������,�� RMB 65,540,000 50.43 

26.75 Tianjin Chia Tai Feed Tech Co., Ltd. 
"�#��+	�� 
���. 86-108-508-9000 

B(�,'(#	������&�������,�� USD 23,812,500 50.43 

26.76 Urumqi Chia Tai Animal Husbandry  
Co., Ltd. 
"�#��+	�� 
���. 86-108-508-9000 

B(�,'(#	������&�������,�� RMB 34,250,000 47.11 

26.77 Wuhan Chia Tai Co., Ltd. 
"�#��+	�� 
���. 86-108-508-9000 

B(�,'(#	������&�������,�� USD 3,750,000 50.43 

26.78 Wuhan Chia Tai Aquaculture Co., Ltd. 
"�#��+	�� 
���. 86-108-508-9000 

B(�,'(#	������&�������,�� RMB 62,000,000 50.43 

26.79 Wuxuan Chia Tai Animal Husbandry 
Co., Ltd. 
"�#��+	�� 
���. 86-108-508-9000 

B(�,'(#	������&�������,�� RMB 34,640,000 42.86 

26.80 Xiamen Chia Tai Agriculture Co., Ltd.  
"�#��+	�� 
���. 86-108-508-9000 

B(�,'(#	������&�������,�� RMB 30,400,000 30.26 

26.81 Xiangyang Chia Tai Co., Ltd. 
"�#��+	�� 
��� 86-108-508-9000 

B(�,'(#	������&�������,�� RMB 97,900,000 50.43 

26.82 Xuzhou Chia Tai Feed Co., Ltd. 
"�#��+	�� 
��� 86-108-508-9000 

 
 
 
 

B(�,'(#	������&�������,�� RMB 16,000,000 32.78 
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26.83 Yi Chang Chia Tai Co., Ltd. 
"�#��+	�� 
��� 86-108-508-9000 

B(�,'(#	������&�������,�� USD 18,090,000 50.43 

26.84 Yinchuan Chia Tai Co., Ltd. 
"�#��+	�� 
��� 86-108-508-9000 

B(�,'(#	������&�������,�� RMB 6,000,000 42.86 

26.85 Yongan Chia Tai Co., Ltd. 
"�#��+	�� 
��� 86-108-508-9000 

B(�,'(#	������&�������,�� RMB 27,000,000 50.43 

26.86 Zhangjiakou Chia Tai Co., Ltd. 
"�#��+	�� 
��� 86-108-508-9000 

B(�,'(#	������&�������,�� RMB 60,000,000 30.26 

26.87 Zhoukou Chia Tai Co., Ltd. 
"�#��+	�� 
��� 86-108-508-9000 

B(�,'(#	������&�������,�� RMB 50,000,000 50.43 

26.88 Zhumadian Chia Tai Co., Ltd. 
"�#��+	�� 
��� 86-108-508-9000 

B(�,'(#	������&�������,�� RMB 28,060,000 30.76 

27. CPF Tanzania Ltd. 
"�#��+'��N����& 

B(�,�������,��'(#�(�0&-��,�� Tzs 11,500,000,000 99.99 

������=3�=��D�L�� 8�9���:;�ก�	 �;�	��9��5=� 2��234�ก��CM��;L� 
(�L�=?9) 

28. C.P. Cambodia Co., Ltd. 
"�#��+ก��)F�� 
���. 24-397-339 

B(�,'(#	������&�������,�� �(�0&-��,�� '(#
�����'"��F" 

USD 67,402,000 100.00 

28.1 Cambodia Property and Trading Co., Ltd.
"�#��+ก��)F�� 
���. 24-397-339 

C�*�������-��������)&� KHR 20,000,000 49.00 

29. C.P. Laos Co., Ltd. 
"�#��+(�� 
��� 856-21-453508-10 

B(�,�������,��'(#�(�0&-��,�� USD 15,000,000 99.99 

30. Charoen Pokphand Foods Canada Inc. 
"�#��+'���� 
��� 905-604-4993 

 
 
 

����.*�'(#��-��ก���*������ CAD 1,000,000 70.00 
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31. Charoen Pokphand Foods (Malaysia) Sdn. Bhd.  
"�#��+���(�N�& 

ก�	ก��(-�%�C�$%�ก�	��,���0�����-	� 
'(#$%�ก�	�%ก� 

RM 200,000,000 99.99 

31.1 Asia Aquaculture (M) Sdn. Bhd. 
"�#��+���(�N�& 
���. 603-4027-1800 

�)�#�(�0&-ก%*-'(#'"��F"ก%*-  RM 150,000,000 99.99 

31.2 Makin Jernih Sdn. Bhd. 
"�#��+���(�N�&  

ก�	ก��(-�%� RM 50,000,000 99.99 

31.2.1 AA Meat Shop Sdn. Bhd. 
"�#��+���(�N�&  
���. 603-6091-7340 

*�"(�กB(�,�����'"��F"	�ก��A0���,�� RM 5,000,000 99.99 

31.2.2 Chau Yang Farming Sdn. Bhd. 
"�#��+���(�N�& 
���. 603-6091-7340 

�(�0&-��,��  RM 25,000,000 99.99 

31.2.3 Tip Top Meat Sdn. Bhd. 
"�#��+���(�N�&  
���. 603-6091-7340 

'"��F"��A0���,�� RM 25,000,000 99.99 

31.3 Star Feedmills (M) Sdn. Bhd. 
"�#��+���(�N�& 
���. 603-4027-1800  

B(�,'(#	������&�������,���0��  RM 100,000,000 99.99 

32. CPF (INDIA) Private Ltd. 
"�#��+������& 
���. 91-44-265-68406 

B(�,�������,��'(#�(�0&-��,�� RS 2,792,500,000 99.99 

33. Charoen Pokphand Enterprise (Taiwan) Co., 
Ltd. 
"�#��+E,*���� 
���. 886-2-250-77071 

$%�ก�	Eก����-	�'(#�(�0&-��,��  NTD 3,579,000,000 32.68 

33.1  Arbor Acres (Taiwan) Co., Ltd. 
"�#��+E,*���� 
���. 886-2-250-77071 

�(�0&-��,��  NTD 32,000,000 16.34 

33.2 Charoen Pokphand (Taiwan) Co., Ltd. 
"�#��+E,*���� 
���. 886-2-250-77071 

BF*����.*�'(#	��	������&���*�"�#���
����������'(#��N�����������,�� 

NTD 32,000,000 29.41 

33.3 Chia Tai Lianyungang Co., Ltd. 
"�#��+���-ก- 

ก�	ก��(-�%�  HKD 1,000,000 32.68 

33.4 Lianyungang Chia Tai Agro-Industry 
Development Co., Ltd. 
"�#��+	�� 
���. 86-182-051-31077 

B(�,'(#	������&�������,�� USD 5,400,000 22.88 

33.5 Plenty Type Ltd. 
"�#��+�&�'�� E���'(��� 

 
 

ก�	ก��(-�%� USD 14,261,488  32.68 
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34. Russia Baltic Pork Invest ASA 
"�#��+������&� 

ก�	ก��(-�%� NOK 357,913,200 75.82 

34.1 Farm Construction LLC. 
"�#��+����N�& 
���. 8-831-211-3011 

�������ก����*�-O�����%ก�  RB 100,000 75.82 

34.2 Finagro ASP 
"�#��+�������ก 
���. 45-7658-5005 

C�*���ก���*��ก���-��  DK 550,000  75.82 

34.3 Kornevo LLC. 
"�#��+����N�& 
���. 8-401-230-7700 

*�"(�กB(�,�����'"��F"	�ก��A0���,��  RB 3,010,000 75.82 

34.4 Management Company RBPI Group LLC. 
"�#��+����N�& 
���. 8-401-230-7700 

C�*�������-��������)&�  RB 10,000 75.82 

34.5 NNPP LLC. 
"�#��+����N�& 
���. 8-831-211-3011 

�(�0&-��,�� RB 483,040,562.83 75.82 

34.6 Pravdinsk Pig Production CJSC  
"�#��+����N�& 
���. 8-401-230-7700 

�(�0&-��,��  RB 160,000,000 75.82 

34.7 Pravdinsk Pig Production-2 LLC. 
"�#��+����N�& 
���. 8-401-230-7700 

�(�0&-��,��  RB 10,000,000 75.82 
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1. ��	. N�)� ��((�3 
ก�%-��)����� "�#��+E�& 
���. 66-2-677-9000 

�*���#��กNA0���&C,*��A �-���&ก��*� 
7-Eleven C�"�#��+E�&  

8,986,296,048 ��� 34.50 

2. �	. �� 844 
ก�%-��)����� "�#��+E�& 

ก�	ก��(-�%� C��������� �������$%�ก�	 
���"��C�"�#��+E�& 

1,500,000,000 ��� 25.00 

3. �	. ��� ���������� �&�� 
ก�%-��)����� "�#��+E�& 
���. 66-2-988-0700  

B(�,'(#	������&(FกEก�)��'��)��$%���A0�  70,000,000 ��� 49.99 

4. �	. ��������� ������� "�#��+E�& 
ก�%-��)����� "�#��+E�& 
���. 66-2-988-0700 

B(�,'(#	������&(FกEก�)��'��)��$%���A0�  4,000,000 ��� 49.98 

5. BHJ Kalino Food AB 
"�#��+������ 
���. 46-4620-5260 

*���A0���,��'(#����������X	�F"'���&X�'(#
'��'.X-  

SEK 1,000,000 15.08 

6. C.P. Aquaculture (India) Private Ltd.5 
"�#��+������& 
���. 9144-2491-7790 

B(�,'(#	������&�����ก%*- '(# 
O�����)�#Otก(Fกก%*-C�"�#��+������& 

Rs 250,000,000 31.70 

7. Charoen Pokphand Holdings (Malaysia) Sdn. Bhd.6 
"�#��+���(�N�& 

ก�	ก��(-�%� ��&(-�%�C��������� �������
$%�ก�	B(�,�������,��'(#�(�0&-��,��C�
"�#��+���(�N�& 

RM 50,000,000 49.75 

8. Conti Chia Tai International Ltd. 
"�#��+���-ก- 
���. 852-282-36171 

B(�,'(#	������&�������,�� HKD 3,122,000 25.21 

9. Zhan Jiang Deni Carburetor Co., Ltd. 
"�#��+	�� 
���. 86-759-315-0934 

B(�,'(#	������&����F���,���.�-
�D	�ก�&��&�,�'(#�%"ก����D&�,� 

USD 21,250,000 14.12 

3 CPG '(#BF*�� �ก� &�.*�-.�- CPG DA��%*�C���������*�&(# 9.21 
4 CPG DA��%*�C���������*�&(# 25.00 
5 CPG '(#BF*�� �ก� &�.*�-.�- CPG DA��%*�C���������*�&(# 43.30 '(#BF*�� �ก� &�.*�-.�-ก(%���������	�&������ DA��%*�C���������*�&(# 25.00 
6 BF*�� �ก� &�.*�-.�- CPG DA��%*�C���������*�&(# 49.00 

�������ก��DA��%*�C�����������N/ -N�)���O���������ก��DA��%*�C���������-ก(����*�&ก���ก��DA��%*�.�-������ ��A��	��
������� 	��ก�� 
(2CPG3) '(#BF*�� �ก� &�.*�-.�- CPG ��	����� 1 ������ E�*'ก� C.P. Aquaculture (India) Private Limited (2CPA India3) N/ -N�)���ODA�
�%*�C���������*�&(# 19.20 ��,�0-',���� �	��,�0-������ '(#C�"V 2546 BF*DA��%*�����.�- CPA India  E�*����.�&�%*� CPA India  C��������
�*�&(# 12.50 C�*ก��N�)���O N/ -ก��NA0��%*���-ก(������C�* CPA India �"(� &����)�"1�����������   ��0-��0 ��ก��������ก���.*������&ก��
�#����-ก��ก��������������-ก(���  ก�����&ก���#����-ก���� �"1�$%�ก�	"ก,���A�������%�$%�ก�	"ก,� ก���.*������&ก���#����-ก��	#,*�-
�"1�E",���(�กก���� �#ก���ก��E�*���,���%��,�E�*  ����ก����� ��C��$%�ก�	"ก,���A�������%�$%�ก�	"ก,� 	#,*�-E�*���ก����%��,�	�ก
�#ก���ก��������ก���ก���.*������&ก�� N/ -C�ก�����-ก(��� ก���ก��,��	���	#��������&ก�����E�������.��'&*-��-
B("�#�&���'(#�"1�"�#�&����F-�%�,�������� ��0-��0 ก���ก��,��	�����	���	*�-BF*"�#�����������#��A��� "�/ก����-ก���-�������
ก��"�#�������.�-��&ก���#����-ก����0�L �)A �C�*�"1�'����-�"��&����&� ��0-��0 C�"V 2558 ������E����ก�������&ก���#����-ก���� ��C��
$%�ก�	"ก,�ก������������.*�-,*�  
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1. �	. N�)�-��	� 
ก�%-��)����� "�#��+E�& 
���. 66-2-664-5309 

B(�,'(#	������&B(�,�������'(#
B(�,������)A ��%.��)�� ���	�ก��  

500,000,000 ��� 59.99 

2. Beijing Chia Tai Feedmill Co., Ltd. 
"�#��+	�� 
���. 86-106-941-2811  

B(�,'(#	������&�������,��  USD 5,000,000 25.21 

3. ECI Metro Investment Co., Ltd. 
"�#��+���,�� �����	�� E���'(��� 
���. 852-252-01601 

ก�	ก��(-�%� '(#*���A �-	�ก�'(#�#E�(�  USD 12,000,000 25.21 

4. Handan Chia Tai Feed Co., Ltd. 
"�#��+	�� 
���. 86-310-638-6570 

B(�,'(#	������&�������,��  RMB 11,200,000 25.21 

5. Henan East Chia Tai Co., Ltd. 
"�#��+	�� 
���. 86-379-678-51191 

B(�,'(#	������&�������,��  USD 5,400,000 25.21 

6. Jilin Chia Tai Enterprise Co., Ltd. 
"�#��+	�� 
���. 86-431-829-90255  

B(�,'(#	������&�������,��  USD 8,284,000 25.21 

��B��;?�56������CM��;L�P�3�L�=ก43��L�=?9 10.00 >B3P�3�ก���L�=?9 20.007 

� �����  31 $����� 2558 ��,��%(�� N�)���O��ก��DA��%*���0-��-,�-'(#��-�*��C��������E���*�&ก����*�&(# 10.00 ',��*�&ก����*�&(# 
20.00 .�-	������%*��� ��ก	������&'(*�.�-��������0� ��	�������0-��0� 1 ������ ��-��0 

������ 8�9���:;�ก�	 �;�	��9��5=� 2��234�ก��CM��;L� 
(�L�=?9) 

1. Kinghill Limited8 
"�#��+�&�'�� E���'(��� 

ก�	ก��(-�%�C��������� �������$%�ก�	
� �� � � �  +F � &� ก � �* �  2Super Brand 
Mall3 C�"�#��+	�� 

USD 680,000,000 13.96 

7 E�������,��%(�� ��ก��,�0-���BA ��*�&��.�-�-��(-�%�E�*�,X�	�����'(*� 
8 BF*�� �ก� &�.*�-.�- CPG DA��%*�C���������*�&(# 64.86 

 

 

 

 

 



  

������ �	��
������������ 	��ก�� (�����) ������  1 ก��"�#ก��$%�ก�	 

(1) ��&��&'(#��)���ก��"�#ก��$%�ก�	 ��*���  20 

 

��B��;?�56������CM��;L��L�=?9 10.00 ��M��L�=ก43� 

� �����  31 $����� 2558 ��,��%(�� N�)���O��ก��DA��%*���0-��-,�-'(#��-�*��C���������*�&(# 10.00 .�-	������%*��� ��ก	������&
'(*�.�-��������0� ��A��*�&ก��� ��	�������0-��0� 4 ������ ��-��0 

������ 8�9���:;�ก�	 �;�	��9��5=� 2��234�ก��CM��;L� 
(�L�=?9) 

1. Chia Tai (Jilin) Co., Ltd.9 
"�#��+���-ก- 

ก�	ก��(-�%�C��������� �������$%�ก�	B(�,'(#
	������&�������,��'(#�(�0&-��,��C�"�#��+	��  

USD 1,800,000 10.00 

2. ��	. N�)�)�N�10 
ก�%-��)����� "�#��+E�& 
���. 66-2-625-8090 

B(�,'(#	������&B(�,�����)(��,�ก 1,950,000,000 ��� 6.58 

3. ��	. N�.)�. '(���11 
ก�%-��)����� "�#��+E�& 
���. 66-2-625-7000 

)�H�����-��������)&� 3,630,310,000 ��� 6.49 

4. ��	. ��F ���"����� �12 
ก�%-��)����� "�#��+E�& 
���. 66-2-643-1111 

�A ����������� 98,431,712,600 ��� 2.21 

9 BF*�� �ก� &�.*�-.�- CPG DA��%*�C���������*�&(# 90.00 
10 CPG '(#BF*�� �ก� &�.*�-.�- CPG DA��%*�C���������*�&(# 37.80 '(#ก(%���������	�&������'(#BF*�� �ก� &�.*�-DA��%*�C���������*�&(# 37.91 
11 CPG '(#BF*�� �ก� &�.*�-.�- CPG DA��%*�C���������*�&(# 47.51 '(#ก(%���������	�&������DA��%*�C���������*�&(# 18.89 
12 CPG '(#BF*�� �ก� &�.*�-.�- CPG DA��%*����ก�����"1���������*�&(# 39.36 



   

������ �	��
������������ 	��ก�� (�����) ������  1 ก��"�#ก��$%�ก�	 

(2) (�ก��#ก��"�#ก��$%�ก�	 ��*���  1 

 

2. ?�ก��9ก��8�9ก��:;�ก�	 

��D2�L�D��=P�LG�DQ5@5��R>?9������=3�= 

 ��-��*�-��&E�*.�-N�)���O'(#������&��&,��-�ก���-������������"V��0��%������  31 $����� 2556 2557 '(# 2558 �"1���-��0 

  "V 2556 "V 2557 "V 2558 

  (*����� �*�&(# (*����� �*�&(# (*����� �*�&(# 

1. ก�	ก��8�9��AP�=        
�������,��(1) 51,243 13 51,850 12 50,287 11 
B(�,B(	�กO�����(�0&-��,��(2) 69,922 17 79,212 18 74,686 17 
�����(3) 43,177 11 44,212 10 42,074 10 

��
�	�5(6'	กก�'ก	������-5�� 164,342 41 175,274 40 167,047 38 

2. ก�	ก��B3�D8�9��A       
�������,��(4) 164,348 41 173,448 40 167,008 39 
B(�,B(	�กO�����(�0&-��,��(5) 55,583 14 70,036 16 79,158 18 
�����(6) 4,978 1 7,281 2 8,142 2 

��
�	�5(6'	กก�'ก	��%	������- 224,909 56 250,765 58 254,308 59 
=��G�=2;�:��4� 389,251 97 426,039 98 421,355 97 

��&E�*�A � 10,326 3 7,463 2 12,838 3 
�4���=P�L 399,577 100 433,502 100 434,193 100 
���&��,% (1) �������-����& CPF, BKP, CPM, CPFT, CPFTH, CPFP '(# CP LAOS 

(2)  �������-����& CPF, CPM, CPFT, CHESTER, CPFTH, CPF PRODUCTS, CPFP, CPFFT, CPF EU, CPF UK, CPF TK, CPF DM, AA, CPF OVERSEAS '(# CPF 
Canada 

(3)  �������-����& CPF, CPM, CPFT, CHESTER, CPFTH, CPF PRODUCTS, CPFP, CPE, CPFFT, CPF EU, CPF UK, CPF TK, CPF DM, CP LAOS, CPF Canada 
'(# CPF OVERSEAS 

(4) �������-����& CPB, CPH, SFM, AA, CPFP, CPE, CPF OVERSEAS, CP LAOS, CP INDIA, CPFTZ, CPS, CPP, Woyskovitsy, Severnaya, CTEI '(# CPC (��� �
,�0-',������  11 )g���� 2558 �"1�,*���) 

(5) �������-����& CPF PRODUCTS, CPB, CPH, CPD, CPFP, CPE, CPFA, AA, MJSB, CPF UK, CPF TK, CPF DM, CPF OVERSEAS, CP LAOS, CP INDIA, CPS, 
CPF TZ, CPP, RBPI, CP CHOZEN, Woyskovitsy, Severnaya,  '(# CPC (��� �,�0-',������  11 )g���� 2558 �"1�,*���) 

(6) �������-����& CPF PRODUCTS, CPB, CPD, CPE , AA, MJSB, CPF UK, CPF TK, CPF DM, CP LAOS, CP INDIA, CPS, CPP, CPFP, CP CHOZEN, RBPI, 
TOP FOODS, Woyskovitsy, Severnaya '(# CPC (��� �,�0-',������  11 )g���� 2558 �"1�,*���) 

2.1 ?�ก��9Z?�B����� 

�������������$%�ก�	�ก�,��%,���ก���'(#�����'�����-	���0-��,���ก'(#��,���0�� ���(%�"�#�����,���(�ก E�*'ก� �%ก� 
Eก���A0� Eก�E.� �"1� ก%*- '(#"(� ก���������$%�ก�	�����D	��'�กE�*��ก�"1� 2 �����(�ก A� 1) ก�	ก��"�#��+E�& (Thailand Operations) 
�"1�ก��"�#ก��ก�	ก��C�"�#��+E�&�)A �	������&C�"�#��+'(#��-��ก '(# 2) ก�	ก��,��-"�#��+ (International Operations) �"1�
ก��"�#ก��ก�	ก����&������&��&C�,��-"�#��+��� 13  "�#��+ E�*'ก� 	�� ���&���� ������& E,*���� ,%�ก� ก��)F�� ���(�N�& ��-กg� 
Ow(�""w��� (�� ����N�& ��(�&� &� '(#'��N����& 

2.1.1 ก�	ก��8�9��AP�= 

C�"V 2558 ��&E�*	�กก�	ก��"�#��+E�&���"1������������ก���*�&(# 40 .�-��&E�*	�กก��.�&��� N/ -������E�*	��'�ก$%�ก�	
��ก�"1� 3 $%�ก�	�(�ก A� 1) $%�ก�	�������,�� (Feed)   2) $%�ก�	ก���(�0&-��,�� (Farm)  '(# 3) $%�ก�	����� (Food) 



   

������ �	��
������������ 	��ก�� (�����) ������  1 ก��"�#ก��$%�ก�	 

(2) (�ก��#ก��"�#ก��$%�ก�	 ��*���  2 

1. ���ก�	
�������� (FEED) 

B(�,����� ก��,(�� '(#(Fก*� 

�������"1�BF*���C�ก��B(�,'(#	������&�������,��C�"�#��+E�& N/ -��B(�,������(�ก�� ����
 E�*'ก� ������%ก� �����Eก� 
������"1� �����ก%*- '(#�����"(� ��&��ก��B(�,��0-C��F"��������'(#����������X	�F"����B-'(#������X� �F,��������,��.�-
�������"1�E",�������ก���� ��,��',�(#"�#���'(#',�(#��&%,*�-ก��  ������	��	������&�������,���ก��&C,*,�����*� N�)� E��ก�  
���ก����( E��"�E��� '��-E�-�"� �,���OV� ����� �NOOV� ������� N�.��O. '(# E�'( '(#	��	������&�������,���0����&C,*,�����*�  
N�)� �,���OV� E��ก��� �(�-ก*� �,����ก� �NOO�OV� '(# �NOO��O C�"V 2558 ��&E�*	�ก$%�ก�	�������,��.�-ก�	ก��"�#��+E�&���"1�
�����������ก���*�&(# 12 .�-��&E�*	�กก��.�&��� 

����������--��B(�,���(%��%ก��.�-"�#��+E�& N/ -������	������&�������,��C�*'ก�O�����(�0&-��,��.���C�
���&,�-
'(#�ก�,�ก�BF*�(�0&-��,��B���,��'��	������&�������,���� ก�#	�&�&F��� �"�#��+ ก��ก��������.�&	#)�	����	�ก,*��%�ก��B(�,C�
',�(#���-��(� N/ -	#���(*�-ก�����,(��.�-��,D%���'(#E�*���ก����%��,�	�กก��ก��*���&C� ก�#���-)����&� 

�������������ก(&%�$��(�ก��-ก��,(���*�&ก��C�*�������
ก��ก�����ก��(Fก*�'�����-	� ��� �,�0-',�ก���������
B(�,������������,��'(#)��$%���,���� ��%���) ก��C�*��'�#����*������ก�� ����ก��������	��ก��O����'(#ก���(�0&-��,���� ������&
��&���-��BF*��� &���
.�-������ ��0-C��F".�-ก��	����������-����ก�� ก��	��,�0-+F�&�ก�����&��F* ,(��	�ก���B&')��.�������ก� &�ก��
ก���(�0&-��,���� E�*��,�G����ก(C��F".�-�� -)��)�'(#�A ���-� (2Social Media3) �&��-�� ������ �)A ���-�����C�*�%,���ก���ก���(�0&-
��,��.�-"�#��+E�&�,���,�&��-&� -&A� 

��,D%���'(#ก�#���ก��B(�, 

������������&-��ก(�-C�ก��	��NA0���,D%����� C�*C�ก��B(�,�������,���&F�C�"�#��+E�& N/ -	#�"1�+F�&�ก(�-C�ก��������
.*��F('(#�����#��'����*��*��"�����'(#�����,D%�����0-C�"�#��+'(#,��-"�#��+ ��&)A�B(��-ก���ก�,��(�ก�� C�*�"1���,D%���C�
ก��B(�,�������,�� E�*'ก� .*���)� ก�กD� ���(A�- .*����(� "(�&.*�� '(#"(�"�� �"1�,*� C�"V 2558 ก�	ก��"�#��+E�&��ก��NA0�
��,D%����� C�*C�ก��B(�,�������,�����"1���������*�&(# 17 .�-,*��%�.�&��� ��&C�ก��	��NA0� ������	#���/-D/-�(�ก�ก���,��-L �� 
�ก� &�.*�- ,�0-',�'�(�-�� ��'(#%���).�-��,D%��� ������(*�-�*����&��&C�ก���������$%�ก�	��-�*����%�&�� ��-�'(#
�� -'��(*�� '(#,*��%��� �����D'.�-.��E�*C��%,���ก��� ��ก��0-����������&��&C�ก��	��NA0���,D%���	�ก'�(�-B(�,C�"�#��+�"1�
(�����'�ก ��&�M)�#C��������*�-�� �� ��--���������,��,�0-�&F� �)A ��"1�ก��������%��ก�,�ก��*�-D� �'(#���&(��#&#��-'(#)(�--��
�� C�*�������ก��.���- '(#��ก"������� 	��NA0�C�"�#��+E���)�&-)�,�����,*�-ก��C�*C�ก��B(�, ��A �-	�ก"�����B(B(�,E���)�&-)� 
��A�%���)E��E�*,����,�G�� 	/-	#��ก������.*�	�ก,��-"�#��+  ��&C�"V 2558 ก�	ก��"�#��+E�&��ก������.*���,D%���	�ก
,��-"�#��+���"1���������*�&(# 47 .�-,*��%���,D%����� NA0��������C�*C�ก��B(�,�������,�� 

������C�*�������
�*����-�'(#�� -'��(*���� �ก� &�.*�-C����-�N��%"���.�-������ ��&	������,D%����� �����D,��	���
&*��ก(��E�*D/-'�(�-�� ��.�-��,D%�����0�L �����	�ก'�(�-�� DFก,*�-,��ก����& �"1���,�,���� -'��(*��'(#�����&� -&A� ��--�������
��,���0�� � �������*���/- 	�-�����(�%�� .�-�������"1���--��'��-'�ก.�-�(ก�� E�*���ก�������-��,�G�� International Fishmeal and 
Fish Oil Organization�s Responsible Supply Chain of Custody ��A� IFFO RS CoC 	�ก�-�ก�"(�"����ก( '(#&�-E�*�����-��( 
Best Aquaculture Practices (BAP) 	�ก Global Aquaculture Alliance (GAA) N/ -�"1���,�G���� �"1��� &�����C��#���������,�
�ก� &�ก��ก��"����,���-ก��"�#�-�� ��  

�*��ก�#���ก��B(�, ������C�*�������
ก�����,ก���C�ก��)�H�������(&�ก��B(�,�)A �)�H��%���)'(#
"�#���$���) �)A �C�*E�*��N/ -B(�,������������,���� ��%���) "(����& '(#��,*��%�ก��B(�,�� '.�-.��E�*C��%,���ก��� ��--�������
��,��.�-���������*�-"����,�ก��'(#�%"ก���,��	���%���)��,D%���ก�������.*��F�ก�#���ก��B(�, ก��B(�,�%ก.�0�,��	#DFก��%�
'(#,��	���%���)�*�&��)���,��� �)A �C�*�� �C	����������,����%���)�� ������'(#E�*��,�G��,���� ก����� B(�,����������
��,��.�-������	/-����,��'(ก��A0�'(#B(B(�,�� �� N/ -���&C�*�ก�,�ก���,*��%�ก���(�0&-�� , ��(- 



   

������ �	��
������������ 	��ก�� (�����) ������  1 ก��"�#ก��$%�ก�	 

(2) (�ก��#ก��"�#ก��$%�ก�	 ��*���  3 

 

(2) ���ก�	ก������������ (FARM) 

B(�,����� ก��,(�� '(#(Fก*� 

�������"1�BF*�(�0&-��,����&C�
�C�"�#��+E�& ��&��,���� �(�0&-E�*'ก� �%ก� Eก���A0� Eก�E.� �"1� ก%*- '(#"(� �"1�,*� O�����)�#)��$%�
��,��'(#O�����(�0&-��,��.�-������ก�#	�&�&F�C��(�&	�-������ �"�#��+E�& C�"V 2558 ��&E�*	�ก$%�ก�	ก���(�0&-��,��.�-ก�	ก��"�#��+
E�&���"1������������ก���*�&(# 18 .�-��&E�*	�กก��.�&��� B(�,�������&C,*$%�ก�	ก���(�0&-��,�������D	��'�กE�* 2 "�#����(�ก
��-��0 

(ก) ��.=/����/ 
������C�*�������
ก��)��$%���,���� ��%���) '.X-'�- ����#��ก������#ก���(�0&-C�',�(#"�#��+ '(#�"1��� ,*�-ก��.�-

BF*����� ��ก	�กก���)�#)��$%���,����-'(*� ������&�-����.*�)��$%���,����-������	�ก,��-"�#��+ �)A �������)�#)��$%�'(#�(�0&-,���"1�
��,���)A �ก��*�C�O����.�-������ ��A�.�&C��ก��,��'��	������&'(#�ก�,�ก�BF*�(�0&-��,��C�"�#��+E�& ��0-��0 ��������ก����	�&'(#
)�H��)��$%���,���&��-�� ������ ���� (Fก�%ก�.%���&)��$%�N�)�%���F,# �� C�*��A0��%ก��� ������%�� ����,�����& ��A�(Fกก%*-��&)��$%�N�)��� 
'.X-'�- �"1�,*� 

�*�������&ก��,(�� ������C�*�������
ก��ก�����ก���(�-ก��.�& ��&�������ก-����.�,�0-ก�#	�&�&F��� �"�#��+�)A �
�"1�+F�&�ก(�-�B&')������ก���(�0&-��,�� ก��	��ก��O����C�*'ก��ก�,�ก� 

(*) ����/
�>�������?���@�AB/���5(6'	ก����/
�>���� ����0)&����/����C�*�)�0)D	 
B(�,������(�กC�$%�ก�	��0'��-��กE�*�"1� 2 ก(%�� ก(%��'�ก A� ��,��������,'(#B(�,�����	�ก��,��������, E�*'ก� �%ก�.%�  

Eก���A0� �"1���A0� E.�Eก� '(#E.��"1� ������	��	������&B(�,�����ก(%����0C�,(���*�-D� �  ก(%���� ��- A� ��A0���,��'"��F".�0�)A0�G�� E�*'ก� �%ก�
��A0� Eก���A0� '(#�"1���A0� ��-E"��--��'"��F"�)A �,��',�- '&ก��0�����,���� ,(��,*�-ก�� '(*����E"���	%'(#'���&X���A�'��'.X-�)A �
	������&�"1�B(�,�������A0���,��'���&X�'��'.X-��&C,*,�����*�  ��&	������&C�*'ก�BF**�"(�ก BF**���- '(#$%�ก�	���ก������� (Food 
Service) ��&���.�&	#B��'"�E",�����,*�-ก��'(#"�����B(B(�,�� ��C�"�#��+E�&'(#,(���(ก ��A��"1������ ,ก(-ก��
����������*��� B(�,,������ -NA0�.�-(Fก*� �������������ก(&%�$���-ก��,(���(�ก�*�&ก��C�*BF*�����,�#���กD/-��,�G��%���) 
���"(����&,(�����-�N�ก��B(�,.�-������ 

��,D%��� '(#ก�#���ก��B(�, 
��,D%����� ����
.�-$%�ก�	ก���(�0&-��,��E�*'ก�)��$%���,��'(#�������,��N/ -,���-.*�-(��-��0'��-D/-��,D%����� ����
C�ก��

�)�#)��$%���,��'(#ก���(�0&-��,��'(#'�(�-�� ��.�-��,D%�����(����0� 
��,D%����� ����
 '�(�-�� �� 

- "F�&��)��$%�Eก���A0� ����.*�	�ก���"�����ก� ���"&%��" '(#���"����,��(�& 
- "F�&��)��$%�Eก�E.� ����.*�	�ก���"&%��" 
- )��'��)��$%�Eก���A0� E�*	�กO����.�-������ '(#O����.�-����������C�"�#��+E�& 
- )��'��)��$%�Eก�E.� ����.*�	�ก���"&%��" 
- �%ก�)��$%�'�* ����.*�	�ก���"�����ก� '(#���"&%��" 
- ก%*- E�*	�กO����.�-������ 
- &���,�� NA0�	�ก������C�"�#��+E�& 
- �������,�� ������B(�,��-��0-��� 

���������(A�ก'(#�������&)��$%�,���(�ก)��$%ก���$�����,� '(#C�*�������
ก��ก��C�*�����(&�C�ก��	��ก��O������ 
�� �)A �)�H��ก���(�0&-C�*����#��ก�����,*�-ก��.�-,(��'(#���)'��(*���)A ��)� �%���)'(#"�#���$���)ก��B(�, �����0-ก��
��*�-��,�G��ก�����-���#�����ก( '(#ก��C�*�#��.*��F(�������+C�ก��������	��ก��%���) ,��	���&*��ก(����0-�#���)A �
ก���F'('(#"���"�%-"�#���$���)ก�����-����0-���-�N�ก��B(�, ������E�*C�*��,�ก��"����,��� ���#��ก��	��ก�����"(����&��-
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������������ 	��ก�� (�����) ������  1 ก��"�#ก��$%�ก�	 

(2) (�ก��#ก��"�#ก��$%�ก�	 ��*���  4 

�����) (Best practice on Biosecurity) N/ -�"1���,�ก��"����,��*��ก��"K�-ก������ ��"�#���$���) O������,���ก	#��ก��	��ก���(�0&-
��,��C���-��A���#��"w�"�����ก�+�*�&ก���#��&.�-�0�� (Evaporative Cooling System) �)A ����C�*��ก�+C���-��A���&F�C�����#�� 
����#��ก��ก���(�0&-,(����(� ���#��C�*�����'(#�0����,����,� ,(��	�C�*'�-����-,���� ��,��',�(#����,*�-ก�� '(#�"1���-��A���� 
�����D"K�-ก��ก��,��,����A�')���#�����	�ก��,��'(#'�(-,��-L  ��&��0-�����0��ก����%�O�����*�&�#����)���,���,(��
�#&#��(�ก���(�0&- 

������E�*)�H�������(&��� C�*C�ก���(�0&-��,���&��-,����A �- '(#E�*�����,�G��ก��B(�,�� ��.�-ก�#���-�ก�,�'(#��ก��� 
��,�G����ก( ��,�G��ก��	��ก���� -'��(*�� '(#��,�ก���*��ก��%*���-��������).�-��,�� (Animal Welfare Standard) �� 
���/-D/-��������)'(#����"1��&F��� ��.�-��,�� ��C�*��F�E"ก��ก���(�0&-�� ������& "��+	�กก��C�*�������C�ก�����-ก���	��
�,���,
����"1����,*�-�*��,��ก����& E���(�0&-��,�����'����ก��E" ��ก��"K�-ก��'(#��ก����A ���,������	X���A��	X�"��&��&��,�')�&� 
BF*��%�O����,��	�%.��)��,���#����-ก���(�0&- ��ก���(A ��&*�&.���-��,����&C�*)���#.���-��&�M)�#  ��ก��0-������E�*���ก��
�����-��,�G��ก��	��ก����������)��,��"Vก�������ก��B(�,�����'"��F",����,�G�� Red Tractor Assurance (RTA) 	�ก"�#��+
��-กg��&��-,����A �-�%ก"V,�0-',�"V 2546 	�D/-"V 2558  N/ -��,�G����-ก(�������"1���,�G��ก��B(�,�� ��ก��#���&��.*�-���� �%�C�
�%,���ก���ก���(�0&-��,��"VกC�"t		%���  

��ก	�กก�����O�����(�0&-��,����-'(*� ������&�-��ก���������ก����-ก����-�����ก���(�0&-��,��C�*ก���ก�,�ก� ��0-ก���(�0&- 
�%ก�.%�'(#Eก���A0� ��&������	#�������ก�����(A�ก�ก�,�ก��� ��)A0��� �(�0&-��,��'(#�%"ก���ก���(�0&-.�-,���- N/ -��ก�ก�,�ก���&C�
B���ก�����(A�ก ������กX	#	����)��$%���,�� �������,�� &���,�� �����0-C�*����F*�ก� &�ก����$�ก���(�0&-��,��'ก��ก�,�ก���(����0� 

�������O������,���0�� ��������*�ก���(�0&-'�������(&������) (Probiotic Farming) �� �(�ก�(� &-ก��C�*&�'(#������ '(#
������E�*����#��ก���(�0&-ก%*-�#��"w�'���0����%����&���C�* �)A �(�ก��C�*�0�� "K�-ก�����#��� '(#�"1���,�,�����)'��(*�� 
��ก	�ก��0 ������E�*�����,�G�� Best Aquaculture Practices (BAP) ��C�*N/ -���(%���0-��-�)�#Otก��%��( O�����(�0&-ก%*- '(#
��--��'"��F" ��F�E"ก��ก���������$%�ก�	�� ��������B�����,����-� '(#�� -'��(*�� C��C	ก�����"(����&.�-���*������ ��&
,*�-�����D,��	���&*��ก(�����*�E�* 

�%,���ก���ก%*-E�&E�*"�#��ก������*���&C�ก��"K�-ก���� EMS ��,�0-',�"(�&"V 2555 N/ -C�"V 2558 �D��ก����E�*
)�H��E"C���+��-�� ��./0� ��&������E�*)�H���&��-,����A �-D/-��&)��$%�(Fกก%*-�� '.X-'�-'(#����������,���� �����0-)�H��
�����(&�C�ก��������	��ก��O����ก%*-N/ -�����D(������� &-.�-������&��&	�ก�� EMS '(#�%�-��*��B&')������ก���(�0&-�� ��
�����0-	���������-����ก��'ก��ก�,�ก��&��-,����A �- �)A ���*�-�����A ��� �C�*'ก��ก�,�ก�BF*�(�0&-ก%*- '(#����������B(�ก���ก��O���OF
+�ก&��)C�ก��'.�-.��.�-�%,���ก���ก%*-E�&C�����ก��*��(ก 

(3) ���ก�	
���� (FOOD) 

B(�,����� ก��,(�� (Fก*� 

���������B(�,�����	�กO�����(�0&-��,�� �� E�*B���ก��'"��F".�0�)A0�G��E"�)� ��F(���"1����*������"�%-�%ก �����ก/ -�����X	�F" 
'(#B(�,����������)�*�����"�#��� 	�ก��0�	/-���E"'���&X� '��'.X- '(#	������&��&C,*,�����*�.�-(Fก*� .�-������ '(#,�����*� 

 ��&���ก����	�&'(#�����	���,*�-ก��'(#ก���"(� &�'"(-)g,�ก���.�-BF*����� �� ��'����*�,*�-ก������#��ก���& C��C	
�%.��) C��%กก(%����&% ���� '���*�� ����-�� ��&�%�� �"1�,*� ������	������&���*�B������-��-ก��	������&�� �"1���0-*�"(�ก��0-���� 
(Traditional Trade) *�"(�ก'��C��� (Modern Trade) ���� �*���#��กNA0� N%"�"��������กX, '(#$%�ก�	���ก������� (Food Service) 
���� �*�������"�#���O��,�OFK� (Fast Food) �"1�,*� ��ก	�ก��0 &�-���*��*�"(�ก.�-��������- (Retail and Food Outlets) BF**���-'(#
BF**�"(�ก�A �L  ����ก����-��ก�F�,(��,��-"�#��+ ����������.�'(#,��'��	������&C�"�#��+,��-L ��� 18 "�#��+ �����0-	������&
B���BF*����.*�C�,��-"�#��+ N/ -C�"t		%�����������-��ก���*�E"�� ��(ก ��&"�#��+�� ����.*��(�กE�*'ก� ����)&%��" ��-กg� 
� "%�� 
�����ก� '(#"�#��+�A �L C������& C�"V 2558 ��&E�*	�ก$%�ก�	�����.�-ก�	ก��"�#��+E�&���"1������������ก���*�&(# 10 .�-��&E�*
	�กก��.�&��� 
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�������������	�&'(#)�H��B(�,������������&�M)�#�� �%�-�� �C�ก����*�-����B(�,������������ ,�����-���,*�-ก��
'(#��D�����,�� �"(� &�'"(-.�-BF*����� '(#������C�*�������
C�ก��B(�,���*������C�*��%���)C��*��%�����-�����ก�� 
����,� '(#���"(����& B(�,����������"�%-�%ก�� 	������&C�"�#��+'(#��-��ก ���� E�*ก��ก��ก�ก*�'O�-� E�*ก��ก�E�������� N/ -
�"1�E�*ก��ก)�����&�,���%������ ��,�ก��F%���%,# �ก�x&�ก%*- ก%*-,*��%ก Eก�����ก# Eก����������& Eก������&�ก� .*��'ก-�.�&�����Eก� �#��� 

�"1�)#�(* �"1�&��- (Fก��0� '(#�"��ก,,�0�������� �"1�,*� ������E�*��ก��B(�,B(�,������������&C,*,�����*�   ������	�&  
�*���� ��� ���)� '(#���D/-ก��B(�,�)A �	������&��&C,*,�����*�.�-(Fก*� C�"V 2558 ������E�*��กB(�,����������N/ -�"1�
���,ก���C����)A �,�����-��D�����,�� �"(� &�'"(-.�-BF*����� E�*'ก� �กEก��%��)�*�����"�#��� E.�����N� E.�,%���)�E,(�
� "%�� �,*��F*E.�
����ก*�B��B�ก ��Ow-�ก��� '(#�����)�*�����"�#����)A ��%.��) ,�� CP Balance ���� .*����$�
)A�'(#Eก� .*��ก(*�-'ก-�*�"(�
')�ก��N�&� ������  �"��ก,,�0��(��,B��.�0��� '(#.*��ก(*�-,*���-��A �- �"1�,*� 

�������������ก(&%�$���-ก��,(���(�ก�*�&ก��C�*BF*�����,�#���กD/-,�����*�  '(#C�*���,ก���C�ก��)�H��B(�,�����
�� ��%�����-�����ก�� ����,�����& ��%���)'(#���"(����&,(�����-�N�ก��B(�, ��*�-����#��กC�*BF*����� '(#��-�����C�*
(Fก*��.*�D/-���*�E�*C��%ก��ก����&ก�����������-��-ก��.�& 

��,D%��� '(#ก�#���ก��B(�, 

��,D%����� ����
.�-$%�ก�	���������C�
���	�กO�����(�0&-��,��.�-�������� E�*B���ก��'"��F".�0�)A0�G��E"�)� ��F(���"1�
���*������"�%-�%ก �����ก/ -�����X	�F" '(#B(�,����������)�*�����"�#���,�����,*�-ก��.�-(Fก*� ��--��'"��F".�-������
ก�#	�&�&F��(�&	�-����C�"�#��+E�& ���� ก�%-��)����� ��%����� ��#�%�� ����&ก ��������� M#���-���� �#&�- '(#�-.(� 
�"1�,*� 

������C�*�������
�&��-&� -C���A �- 2%���)'(#���"(����&.�-�����3 	/-�%�-�� ��������ก��"���"�%-ก�#���ก��B(�,
C�*��"�#���$���)�"1�E",����,�G����ก( ��&ก������#��ก���������#�����ก(��C�* E�*'ก� �#��������%���) (ISO 9001) 
�(�ก�ก���ก��"����,��� ��C�ก��B(�, (Good Manufacturing Practices - GMP) �#��ก�������#��	%���กg,��� ,*�-��%��)A ����
"(����&����� (Hazard Analysis and Critical Control Point - HACCP) ��ก	�ก��0 ������&�-����#����,�G���� ,�-,�����
,*�-ก��.�-(Fก*��M)�#ก(%����C�*������	��ก���)� ��,�� ���� Global Standard for Food Safety : BRC (The British Retail Consortium), 
Halal '(# Best Aquaculture Practices Standards : BAP �"1�,*� 

��ก	�ก��0 ������&�-��ก��C�*��,�G����ก(�ก� &�ก��ก��	��ก������������&'(#���"(����&C�ก�����-�� Occupational 
Safety & Health Administration Management System : OSHAS 18001 '(#��,�G��'(#ก�#���ก��������	��ก���*�����
"(����&����������&�� -'��(*�� '(#)(�--��N�)���O (CPF Safety Health Environment and Energy Standard : CPF SHE&EN 
Standard) C�ก�#���ก��B(�,.�-������ �)A ��F'(�%.��)'(#���"(����&.�-)��ก-�� ��ก	�ก��0 ������&�-�����,�G����ก(C�
ก��	��ก���� -'��(*�� (ISO 14001) ��C�* �)A �C�*ก��	��ก���*���� -'��(*��C�*���(*�-,��ก����&��ก�*�& 

��-ก��B(�,�����N�)���O�� &� -&A� (CPF�s Product Sustainability) 

�*�&����%�-�� ��� 	#��*�-����B(�,������� &� -&A��F�BF*������� ��(ก N�)���OE�*����� ���-ก��B(�,�����N�)���O�� &� -&A� ��,�0-',�"V 
2554 �*�&ก����ก'��'(#)�H��B(�,�������&���/-D/-���"(����&.�-BF*������"1�(�����'�ก ก��C�*���)&�ก��&��-��
"�#���$���)�F-�%� (Resource efficiency) ,�0-',�ก��C�*��,D%���B(�,�������,�� ก���(�0&-��,�� ก��B(�,����� E"	�D/-ก��.���-  
���-��-ก��	��	������& '(#��-���B(�,������F��A�BF*����� �)A �)�H��B(�,������� �����&� -&A�,(�����	�ก�����,.�-B(�,����� 
(Product Life Cycle) ,����,�G����ก( �*�&����%�-���-�� 	#��*�-B(�,������� &� -&A�C�*'ก���-� �� -'��(*�� '(#�+��Gก�	 

N�)���OE�*���ก�������-,����,�G�� ProSustain 	�ก DNV-GL N/ -�"1��-�ก���0������ C�*ก�������-B(�,������� &� -&A��#���
�(ก '(#�"1� 2B(�,�����Eก�&� -&A���&'�ก.�-�(ก3 �� E�*���ก�������-���(%���,�G����0- 3 �#���.�-��,�G�� ProSustain A� 
�#�����  1: ก���������-�ก�&� -&A� (Corporate Sustainability Management)  �#�����  2: ก��������B(�,������� &� -&A� (Product 
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Sustainability Management)  '(#�#�����  3: �*��B(-��B(�,������� &� -&A� (Product Sustainability Performance)  C�"V  2558  
N�)���O��	�����B(�,������� &� -&A����(%�ก��� 700 ��&ก�� ���B(�,�����Eก����� 	������&C�"�#��+E�& '(#Eก�"�%-�%ก�� 	������&C�
���"&%��" 

C�ก��	�����B(�,������� &� -&A� ������E�*�����#��"�#���$���)���-�+��G����+ (Eco-Efficiency Analysis) ,(�����	�ก�����,
.�-B(�,����� N/ -�"1�ก�������#��"�#���$���)�*��,*��%�ก��B(�,��F�E"ก��B(ก�#���*���� -'��(*�� '(#��$�ก����-ก(�����0E�*���
ก�������-	�ก����&-�������-�#����(กE�*'ก� The US National Sanitation Foundation (NSF) "�#��+����G�����ก� '(#�����-B(
ก�������#����& TUV Rheinland "�#��+�&����� ��0-��0 ก��C�*��$������#��"�#���$���)���-�+��G����+ (Eco-Efficiency Analysis) ���
C�*������)�"�#��X�����
 (Hot Spot) �� 	#�����C�*)�H��B(�,�����C�*�����&� -&A���ก./0��&��-,����A �- 

ก���� �������"1�BF*B(�,Eก���&'�ก.�-�(ก '(#BF*B(�,�������&'�ก.�-�F���������&-'"N�Owก �� E�*���ก�������-��,�G��
��-ก(��� �#�*��C�*��X�D/-+�ก&��)C�ก����ก'�� )�H�� '(#ก����%�ก��B(�,,(�����-�N��%"���,��'����-ก��	��ก���&��-
&� -&A� ��&���%���- 4 ��,� ��0-%���)'(#���"(����&�����  �+��Gก�	 �� -'��(*�� '(#��-� ��&C�*�(�กก��"�#�������	�ก�����,
.�-B(�,����� (Product Life Cycle Assessment) ,����,�G�� ISO 14040  ISO 14044 '(# ISO 14045 �)A ��%�-�F��"K����&ก���"1�
BF*���ก��B(�,�&��-&� -&A��� �"1���������
.�-ก�����$%�ก�	���.�&� (Green Economy) 

ก��������	��ก���*��ก��N��A��ก�#	ก 
ก���"(� &�'"(-���)��ก�+�"1�"t
�����-N*�� �� E���)�&-��-B(,��ก���"(� &�'"(-.�-���)'��(*����-$�����,� &�-��B(

,���(ก ��0-C���A �-���&�ก	� ก��)�H����-�+��Gก�	 '(#ก���,���,.�-"�#��ก��(ก ������	/-E�*	�����������O%,)��0���.�-
B(�,�����,�0-',�"V 2551 	�D/-"t		%��� N/ -�"1���������
�� ��-�����C�*�����������D"���,�����,��ก���"(� &�'"(-��-$%�ก�	�� ��
B(ก�#��	�กก���"(� &�'"(-���)�F����ก�+ ��&�.*�������-ก��ก���-�ก��������	��ก��ก��N��A��ก�#	ก (�-�ก�������) �)A �
'��-����%�-�� �C�ก��)�H��C�*��ก��(����#�(ก�*�� ��&C�"V 2558 ��B(-��'(#��-��(�� ������� E�*'ก� 

• ก��./0��#���&�M(�ก������O%,)��0���	����� 146 B(�,����� 

• E�*���M(�ก(�������O%,)��0��� ��A�M(�ก(��(ก�*���������B(�,�����Eก��� '(#B(�,������ก�x&�ก%*- �"1���&'�ก.�-
"�#��+E�& N/ -ก�#���ก��B(�,B(�,�����Eก���.�-�����������D(�ก��"(��&ก��N��A��ก�#	ก	�����, ��ก������M(� &C�
�%,���ก�����A0�Eก�.�-"�#��+E�&D/-�*�&(# 50 '(#ก�#���ก��B(�,B(�,������ก�x&�ก%*-�����D(�ก��N��A��ก�#	ก(-E�*
D/-�*�&(# 23 

• ก���.*�������-ก��(�ก��N��A��ก�#	ก������C	,����,�G��.�-"�#��+E�& (Thailand Voluntary Emission 
Reduction Program: T-VER ) 	�กก��B(�,E������N(	�ก�0�����)A�C�*'(*� �)A �C�*�"1���A0��)(�-��'����&C���--�� .�-
��--��'"��F"��A0 � Eก�  ��#�% ��  '(#��������� ��&"����� ����������,�� E�*	�ก��-ก�����"1� 560 ,��
������E���กEN�����&�����  ��ก	�ก���&������"t
���(ก�*���*�&ก�������B(�,�"1�E������N(�)A �C�*C�ก��.���-���*�
'(*�  &�-���&C�*��-����%.��)�� �*�&ก��,���-	�ก��C�*�0�����)A��ก���)A �ก������� '(#�"1�,*�'��C�ก��)�H��ก��(�
ก��N��A��ก�#	ก.�-����G 

ก�����&*��ก(��,(�����-�N��%"��� (CPF�s whole chain electronic traceability) 

N�)���O)�H���#��ก�����&*��ก(��C�*�����������& �����X� ��*�-���DFก,*�- '���&�� �"��-C� �*�&ก��)�H���#�����
&*��ก(��'�����(����� �� �����D���ก(��'�(�-�� ��.�-��,D%���E�*��,����,�,(����0-���-�N��%"���E�* ,�0-',�ก��B(�,�������,�� 
ก���(�0&-��,�� ก��B(�, '(#ก��	��	������&  ��&��� ���-ก��������-C�B(�,�����Eก�����,�0-',�"V 2557 �)A �C�*'���#��ก�����
&*��ก(���� ���&F����� �)� ������ �C	C�%���.�-B(�,������� &� -&A�'(#���"(����&�����  

C�"V 2559 ��������'B��� 	#�)� �	�����B(�,�����&� -&A�C�*��ก./0� ��0-C�"�#��+'(#,��-"�#��+ �����0-�)� ����*��� E�*M(�ก
(��(ก�*�� '(#C�*�������
ก��ก��.��'(��0���*�&���,���O%,)��0��� '(#.&�&��-ก�����&*��ก(���*�&�#�����(�����C�*
���(%�C�B(�,�����ก(%���A �L �&��-,����A �- C�*'(*����X	��&C�"V 2560 �)A ���*�-�����A ��� �C�*ก��BF*�����'(#��-� 
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ก�	ก��*�"(�ก'(#�*������� (Retail and Food Outlets) 
�)A ��)� �����#��ก.�-BF*�����C�ก���.*�D/-B(�,�����.�-������ ������E�*��ก��(-�%�.&�&���-��-	��	������&B(�,�����

.�-������ ��&B(�,������(�ก�� 	��	������& E�*'ก� B(�,����������"�%-�����X	)�*�������O B(�,����������)�*�����"�#��� C��F"���*�

'���&X�'(#'��'.X-��&C,*,�����*�  '(#B(�,�������A0���,���� B���ก��,��',�-��0�������A�"�%-',�-,���� ,(��,*�-ก�� N/ -	������&�"1�
B(�,�������A0���,��'���&X�'��'.X- 	%�	������&B(�,�����.�-�����������D'��-��ก�"1� 5 "�#��� ��-��0 

(ก) $%�ก�	�*���� �"1�ก��������	��ก��	%�.�&�*����C��F"'��'O��E��� ��&��B(�,�������&C,*	%�.�&�*������0-��� 6 
"�#��� E�*'ก� 	%�.�&Eก�&��- 	%�.�&Eก���� 	%�.�&.*�����Eก� 	%�.�&�#��� �ก�x&�ก%*- 	%�.�&�����0��( '(#	%�.�&E�*ก��ก 
��ก	�ก��0 ������&�-E�*.&�&$%�ก�	�*����E"&�-"�#��+���&���� ������& (�� '(#ก��)F��  

(.) �*�����������,��� �"1�$%�ก�	�*�������	������ �������ก����&������'(#C��F"'��'O��E��� ��&����0-�*���� ������
�������ก����- '(#�������ก��C��F"'��'O��E��� 

() �*�������N�)� ������ �"1��*����������ก������ (Fast Serve) ��&C,*'�����������C��� �� �����& ���&%,�$��� 
(Fresh, Full and Fair)  

(-) �*��*�"(�กN�)� �O������� �"1��*��*�"(�ก�� 	������&B(�,����� ������� �����"�%-�%ก)�*�����"�#��� ��&C,*
��,�G�����*�.�-'�����N�)� '(#'�����N�)� �O������� ��(�ก��#ก���������ก���"1�+F�&�������*�������� �� �#��� 
"(����&'(#��%���)�� N/ -��ก���������ก��C� 2 (�ก��# A� �"1��*��*�"(�ก '(#,F*�&X��%���  ��ก	�ก��0 C�"(�&"V 
2558 N�)� �O������� E�*�"w�,���*���F"'��C������&ก��� Modern Home Meal Solution �� �����������& ,�����-,����D�
����,.�-��%��C����� ���"�%-������A0�-��&L ��&�����*��(�ก�(�&C�*�(A�ก��0-B�ก'(#B(E�* ��A �-"�%-�� �����)�*��
"�%- '(#�����)�*�����"�#���  

(	) +F�&������N�)� OFK����(�� �"1�+F�&�������� ������(�ก�(�&.�-�*������� ��0-�� �"1��*�������.�-ก(%����������- '(#
�*�������	�ก��&��ก  

N�)� OFK����(�� ก*��./0��F�ก���"1�$%�ก�	��0�����#���'����*�.�-ก(%��$%�ก�	+F�&������ ��&�"1�+F�&����.�-�*�������
%���) �� ��*���A �-����,�'(#ก�����ก���&��-�A�����) C��C	C����,*�-ก��.�-BF*����� �.*�D/-ก(%��(Fก*��%ก�)+�%ก��& 
��ก	�ก	%�����C��*�������'(*� +F�&������ N�)� OFK����(�� &�-�"1�+F�&�������� E�*��,�G��C��*������#���.�-
�%"ก��� �����0-�%.�����&.�-)��ก-��BF*C�*���ก�� �"1�ก��������%���)�%กL �*�� ��&C,*���&�ก�+�� ������& �)A �C�*
�"1���/ -C�+F�&������.�-��%��C���  

��ก	�ก��0 N�)� OFK����(�� &�-E�*��ก��.&�&$%�ก�	C����-��-ก�����ก�������	���(�0&-�,X��F"'�� ��&'��-�"1� 2 ���-��-
��-��0 

• ���ก�������	���(�0&- C�*���ก����-�*���������0- Meal Box '(# Snack Box ���D/-ก��	���(�0&-'�����-	� 

• ���ก��������������BF*"��& N�)� OFK����(����'B�ก�����ก�� ��&C,*ก��ก��ก���F'(.�-��O�A�����) �.*����F'(
C��%ก���F����� �)A �C�*E�*������� ��%���) "(����& ����,�����& ก�����-���%ก.�0�,���"1�E",��
��,�G����ก(�#����(ก �&��- JCI '(# HACCP �)A ��%�-�F�ก���"1����-�����ก���A�����)C���-)&���( 

2.1.2 ก�	ก��B3�D8�9��A 

� �����  31 $����� 2558 N�)���OE�*��ก���������$%�ก�	B���������&��&C�,��-"�#��+ ��&���&-(�����,��&��.�&E�*��-��0 

1. 8�9��A	5� - $%�ก�	��,���ก'(#��,���0�� 

1.1) $%�ก�	��,���ก �������ก����& C.P. Pokphand Co., Ltd. (2CPP3) N/ -�"1��������� ���(�ก���)&�	��#���&�C� 
,(���(�ก���)&����-ก- ��&C,*�A �&�� 2000433 (�F��&(#���&��)� ��,��E�*��  www.cpp.hk) "�#ก��$%�ก�	B(�,'(#
	������&�������,�� ��B(�,������(�ก E�*'ก� ������%ก� '(#�����Eก� $%�ก�	B(�,'(#	������&�����'"��F" �����
�����X	�F"	�ก��A0���,�� '(#�����)�*�����"�#��� �)A �	������&C�"�#��+ 
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1.2) $%�ก�	��,���0�� �������ก����& (1) C.P. Pokphand Co., Ltd. '(# (2) C.P. Aquaculture (Beihai) Co., Ltd. "�#ก��
$%�ก�	B(�,'(#	������&�������,���0�� ��B(�,������(�ก A� �����ก%*- �����"(� '(#B(�,������"�E���,� (3) C.P. 
Aquaculture (Dongfang) Co., Ltd "�#ก��$%�ก�	O�����)�#�(�0&-��,���0�� ��B(�,������(�กA� (Fกก%*- (Fก"(� '(#
�%"ก���C�ก�����O�����(�0&-��,���0�� 

2. 8�9��A�45=���� - $%�ก�	��,���ก'(#��,���0�����-	� �������ก����& C.P. Vietnam Corporation "�#ก��$%�ก�	��-��0 
2.1) $%�ก�	��,���ก���-	� "�#ก���*�& (1) $%�ก�	B(�,'(#	������&�������,�� ��B(�,������(�ก E�*'ก� ������%ก� '(#

�����Eก� (2) $%�ก�	ก���(�0&-��,�� N/ -���D/-ก��'"��F".�0�)A0�G�� ��"�#�����,���(�ก E�*'ก� �%ก� Eก���A0� '(#Eก�E.� 
'(# (3) $%�ก�	B(�,'(#	������&����� �)A �	������&C�"�#��+ '(# (4) $%�ก�	�*������� A� $%�ก�	�*���� N/ -�"1�
$%�ก�		%�.�&�����C��F"'��'O��E���  

2.2) $%�ก�	��,���0�����-	� "�#ก���*�& (1) $%�ก�	B(�,'(#	������&�������,�� ��B(�,������(�ก E�*'ก� �����ก%*- '(#
�����"(� (2) $%�ก�	ก���(�0&-��,�� N/ -���D/-ก��'"��F".�0�)A0�G�� ��"�#�����,���(�ก E�*'ก� ก%*-'(#"(� '(# 
(3) $%�ก�	B(�,'(#	������&����� �)A �	������&C�"�#��+'(#��-��กE"&�-"�#��+C�'D�&%��" '(#�����&  

3. 8�9��A�����5= - $%�ก�	��,���ก'(#��,���0�� �������ก����& CPF (INDIA) Private Limited "�#ก��$%�ก�	��-��0 
3.1) $%�ก�	��,���ก "�#ก���*�& (1) $%�ก�	B(�,'(#	������&�������,�� ��B(�,������(�ก A� �����Eก� (2) $%�ก�	ก���(�0&-

Eก���A0� (3) $%�ก�	B(�,'(#	������&����� �)A �	������&C�"�#��+ '(# (4) $%�ก�	�*������� E�*'ก� $%�ก�	�*���� N/ -
�������ก��C��F"'��'O��E���  

3.2) $%�ก�	��,���0�� "�#ก��$%�ก�	B(�,'(#	������&�������,�� ��B(�,������(�ก A� �����ก%*-  

4. 8�9��APBL�4�� - $%�ก�	��,���ก���-	� �������ก����& Charoen Pokphand Enterprise (Taiwan) Co., Ltd. N/ - �"1�
�������� ���(�ก���)&�	��#���&�C�,(���(�ก���)&�E,*������&C,*�A �&��  212153 (�F ��&(#���&��)� � �,��E�*��  
www.cptwn.com.tw) "�#ก��$%�ก�	B(�,'(#	������&�������,�� ��B(�,������(�ก E�*'ก� ������%ก� �����Eก���A0� 
�����Eก�E.� '(#������"1� $%�ก�	ก���(�0&-��,�� N/ -���D/-ก��'"��F"��A0���,��.�0�)A0�G�� ��"�#�����,���(�ก E�*'ก� Eก���A0� 
'(#�%ก� '(#$%�ก�	B(�,'(#	������&B(�,����������'"��F"'(#�����)�*�����"�#��� �)A �	������&C�"�#��+ 

5. 8�9��AB;�ก5 - $%�ก�	�ก�,��%,���ก���'(#��������-	� �������ก����& C.P. Standart Gida Sanayi ve Ticaret 
A.S. (2CPS3) "�#ก���*�& (1) $%�ก�	B(�,'(#	������&�������,�� ��B(�,������(�ก A� �������� '(#�����Eก� (2) $%�ก�	
ก���(�0&-��,�� N/ -���D/-ก��'"��F"��A0���,��.�0�)A0�G�� ��"�#�����,���(�ก E�*'ก� Eก���A0� '(#Eก�E.� (3) $%�ก�	B(�,'(#
	������&����� �)A �	������&C�"�#��+'(#��-��กE"&�-"�#��+C�'D�,#�����กก(�- '(# (4) $%�ก�	�*��*�"(�ก CP 
Shop N/ -�"1�$%�ก�		��	������&���*�.�-������'(#���*��%"�������  

6. 8�9��Aก��@\�� - $%�ก�	��,���ก �������ก����& C.P. Cambodia Co., Ltd. "�#ก���*�& (1) $%�ก�	B(�,'(#	������&
�������,�� ��B(�,������(�กE�*'ก� ������%ก�'(#�������,��"Vก (2) $%�ก�	ก���(�0&-��,�� ��B(�,������(�ก E�*'ก� (FกEก�  
(Fก�%ก� Eก���A0� Eก��*�� �%ก� '(#E.�Eก� '(# (3) $%�ก�	B(�,'(#	������&����� ��B(�,������(�ก E�*'ก� B(�,����������
)�*�����"�#��� '(#Eก�����*���� 
 

7. 8�9��A���?�Q5= - $%�ก�	��,���ก'(#��,���0�� 
7.1) $%�ก�	��,���ก �������ก����& 1) Chau Yang Farming Sdn. Bhd. "�#ก��$%�ก�	O�����(�0&-'��)��$%�'(#�%ก�.%�  

2) Tip Top Meat Sdn. Bhd. "�#ก��$%�ก�	��-���'�(#�%ก� '(# 3) AA Meat Shop Sdn. Bhd. "�#ก��$%�ก�	
�*��*�"(�กB(�,�����'"��F"	�ก��A0��%ก�  

7.2) $%�ก�	��,���0�� �������ก����& 1) Star Feedmills (M) Sdn. Bhd. "�#ก��$%�ก�	B(�,'(#	������&�������,�� ��
B(�,������(�ก E�*'ก� �����ก%*- '(#�����"(� '(# (2) Asia Aquaculture (M) Sdn. Bhd. "�#ก��$%�ก�	ก��
�)�#�(�0&-ก%*- '(#'"��F"ก%*- �)A �	������&C�"�#��+'(#��-��ก  
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8. 8�9��A��Dก]� - $%�ก�	ก��*��#����-"�#��+'(#$%�ก�	B(�,���*������'���&X� �������ก����& CP Foods (UK) 
Limited ��&��ก��"�#ก��$%�ก�	�(�กA�ก������.*�B(�,���������������X	�F")�*�����"�#���'(#�����'��'.X-�.*�E"
	������&C�����)&%��" '(#����.*�B(�,������������'"����)	�ก'��'.X-�"1�'���&X� �)A �	������&C�����)&%��" 
��&C,*,�����*� N�)� Authentic Asia '(# Taste Inc. '(#C�"V 2558 CP Foods (UK) Limited &�-E�*(-�%�C��������� 
"�#ก��$%�ก�	�*��	������&�����C�(�ก��#.�-N%*������ (Food Kiosk) C����������	�ก� ��&C,*�A ��*�� Chozen 
Noodle 

 

9. 8�9��AR̂?�88^�2� - $%�ก�	��,���ก'(#��,���0�� �������ก����& Charoen Pokphand Foods Philippines Corporation 
"�#ก��$%�ก�	��-��0  
9.1) $%�ก�	��,���ก "�#ก���*�& (1) $%�ก�	B(�,'(#	������&�������,�� ��B(�,������(�ก E�*'ก� �����Eก� '(#������%ก� 

'(# (2) $%�ก�	ก���(�0&-��,�� ��"�#�����,���(�ก E�*'ก� �%ก� '(#Eก���A0�  
9.2) $%�ก�	��,���0�� "�#ก���*�& (1) $%�ก�	B(�,'(#	������&�������,�� ��B(�,������(�ก E�*'ก� �����ก%*- '(#�����"(� 

'(# (2) $%�ก�	ก���(�0&-��,�� ��"�#�����,���(�ก E�*'ก� ก%*- '(#"(�  
 

10. 8�9��A?�4 - $%�ก�	��,���ก���-	� �������ก����& C.P. Laos Co., Ltd "�#ก��$%�ก�	B(�,'(#	������&�������,��  
��B(�,������(�ก E�*'ก� �����Eก� '(#������%ก� $%�ก�	ก���(�0&-��,�� N/ -���D/-ก��'"��F"��A0���,��.�0�)A0�G�� ��"�#���
��,���(�ก E�*'ก� �%ก� Eก���A0� '(#Eก�E.� $%�ก�	B(�,'(#	������&����� �)A �	������&C�"�#��+ '(#$%�ก�	�*������� A� 
$%�ก�	�*���� N/ -�"1�$%�ก�		%�.�&�����C��F"'��'O��E��� 

11. 8�9��A��2�Q5= - $%�ก�	��,���ก �������ก����& 1) Charoen Pokphand Foods (Overseas), LLC. "�#ก��$%�ก�	B(�,
'(#	������&�������,�� ��B(�,������(�ก E�*'ก� ������%ก� '(#�������� '(#$%�ก�	ก���(�0&-�%ก� 2) CPF AGRO LLC. 
"�#ก��$%�ก�	ก���(�0&-�%ก� '(# 3) Russia Baltic Pork Invest ASA (2RBPI3) "�#ก��$%�ก�	ก���(�0&-�%ก� B���������&��& 
'(#C�"V 2558 CPF Netherlands B.V. E�*�.*�NA0�ก�	ก��Eก����-	�C�"�#��+����N�& N/ -�������$%�ก�	��� �,�0-',�ก��B(�,
�������,�� ก���)�#)��$%���,�� ก��OtกE.� ก���(�0&-��,�� '(#ก��'"��F"��A0���,��.�0�)A0�G�� 

12. 8�9��A��?�=56=� - $%�ก�	B(�,�����)�*�����"�#��� �������ก����& Tops Foods NV "�#ก��$%�ก�	B(�,'(#	������&
�����)�*�����"�#�����0-'��'���&X� (Chilled) '(#'��E��,*�-'���&X� (Ambient) �*�&�����(&�ก��B(�,�#��
E�����O (Microwave System) �)A �	������&C�����)&%��" 

13. 8�9��A>��Q���5= - $%�ก�	��,���ก �������ก����& CPF Tanzania Limited "�#ก��$%�ก�	B(�,'(#	������&�������,�� 
��B(�,������(�ก E�*'ก� �����Eก� '(#$%�ก�	O����'��)��$%�Eก���A0�'(#Eก�E.� B(�,'(#	������&(FกEก���A0� '(#(FกEก�E.� 

 

�������ก��	������&C�"�#��+'(#,��-"�#��+ �������"V 2556-2558 �"1���-��0 
 ����& : �*�&(# "V 2556 "V 2557 "V 2558 

1. ก�	ก��8�9��AP�=    
�������,�� 13 12 12 
B(�,B(	�กO�����(�0&-��,�� 18 19 18 
����� 11 10 10 
��
�	�5(6'	กก�'ก	������-5�� 42 41 40 

2. ก�	ก��B3�D8�9��A    
�������,�� 42 41 39 
B(�,B(	�กO�����(�0&-��,�� 15 16 19 
����� 1 2 2 
��
�	�5(6'	กก�'ก	��%	������- 58 59 60 

�4���SD2�S� 100 100 100 
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2.2 ��49�;B2��ก���>?9>�4��L� 
��49�A��_ก�	ก���ก�B�G�DZ?�B������?�ก 8` 2558 >?9>�4��L�8̀ 2559 

Eก���A0� 
C�"V 2558 ��"�����ก��B(�,Eก���A0��� ��(ก 87.94 (*��,�� �)� �./0�	�ก"V 2557 �*�&(# 1.6 ��&"�#��+����G�����ก��"1�BF*B(�,

��&C�
��� �%��*�&"�����ก��B(�, 17.97 (*��,�� ��-(-��E�*'ก�"�#��+���N�(��  13.08 (*��,�� 	����  13.03 (*��,�� '(#����)&%��"
��  10.6 (*��,�� 

�������"�#��+E�&��"�����ก��B(�,Eก���A0��&F���  2.2 (*��,�� �)� �./0�	�ก"V 2557 �*�&(# 9 N/ -'��-�"1�ก�������
��&C�"�#��+ 1.6 (*��,�� ���"1���������*�&(# 71.1 '(#��-��ก	����� 0.6 (*��,�� ���"1���������*�&(# 28.9 N/ -ก��B(�,��A0�Eก�
.�-E�&��ก��	��ก��O������ E�*��,�G�� '(#���#��ก��B(�,�� "(����&���C�*�"1��� &�����.�-,(��,��-"�#��+ �"1�B(C�*"�����ก��
B(�,.&�&,���)A �,�����-���,*�-ก��'(#ก����-��ก�� �)� ���ก./0� 

�������"�����ก��B(�,C�"V 2559 United States Department of Agriculture: USDA ��ก�������"�����ก��B(�,Eก���A0�
�� ��(ก	#��"������)� �./0��"1� 89.3 (*��,�� .&�&,���*�&(# 1.6 ��A ����&�ก��"V 2558 ��&����,%ก��.&�&,����	�กก���� "�#��+	��
���-�)� �"�����ก��B(�, '(#���N�(�� &�--��ก��B(�,�)� �./0��&��-,����A �-�)��#��,*��%�ก��B(�,, �� �)A ���-���ก����-��ก�� �)� �./0� ���
E"D/-������&�� �)� �"�����ก��B(�,�&��-�����X� �)A ���-���ก��.&�&,��.�-ก�������C�"�#��+ ��A �-	�ก���,*�-ก��.�-����0�ก(�-
�� �)� �./0� 

C�"V 2559 ����BF*B(�,Eก��)A ���-��ก.�-E�&�����"�����ก��B(�,Eก���A0�C�"�#��+E�&	#��-,�� ��A �-��	�ก��ก��.&�&
"�����ก��B(�,�)� ��F-��กC�"V 2558 N/ -�����"�����ก��B(�,	#�&F���  2.2 (*��,�� '(#�����"�����ก����-��กEก���A0�.�-E�&	#�&F�
��  0.65 (*��,�� ��A �-��	�ก,(����-��ก��� ��� �,��'(#.*�	��ก����A �-��,�����.*� 

�%ก� 
C�"V 2558 "�����ก��B(�,�%ก��� ��(ก��	����� 111.5 (*��,�� .&�&,���*�&(# 1 ��A ����&�ก��"V 2557 ��A �-	�ก"�#��+

���N�('(#����N�&��ก���)� �"�����ก��B(�,��A �-	�ก,*��%������(�(- "�#ก��ก����ก��O���,��	�กก���#���.�-�� PED C�
"�#��+����G�����ก� �&��-E�กX,�� "�����ก��B(�,C�"�#��+	��(�(-�(Xก�*�& C�.�#�� "�#��+�ก��(� '(#
� "%�� &�--E�*���
B(ก�#��.�-����-ก(���C�ก��B(�,�%ก� 

�������"�#��+E�& .*��F(����BF*�(�0&-�%ก�'��-��,��#�%���"�#��+E�&��"�����ก��B(�,�%ก� 16.5 (*��,�� �)� �./0�	�ก"V 
2557 �*�&(# 3.1 ��A �-	�ก����%ก�&�--���&F� ��&,(����&C�"�#��+DA��"1�,(���(�ก ���"1���������*�&(# 96 .�-"�������0-��� 

�������"V 2559 United States Department of Agriculture: USDA ��ก�������ก��B(�,��A0��%ก��� ��(ก	#��"������)� �./0�
�(Xก�*�&�"1� 112 (*��,�� ��A�.&�&,�����"1��*�&(# 0.4 	�ก"V 2558 ��A �-��	�ก"�#��+���N�(��'B��)� �"�����ก��B(�,"�#���
�*�&(# 2 �)A ���-��กE"&�-"�#��+����N�& C�.�#�� "�#��+����N�&��-��ก���)� �ก��B(�,./0���ก�*�&(# 6 C�����.�-"�#��+����G�����ก�
�����	#��ก��B(�,�)� �./0��*�&(# 1 C�.�#�� "�����ก��B(�,C�	��&�--Cก(*��&-ก��"V�� B����� '(#�����������)&%��"�����ก��
B(�,	#(�(-�(Xก�*�&  

�������"�#��+E�& ����BF*�(�0&-�%ก�'��-��,���ก�������"V 2559 "�#��+E�&	#��"�����ก��B(�,�%ก���� 17 (*��,�� 
�)� �./0��*�&(# 3 	�ก"V 2558 ��A �-	�ก'����*�����%ก�������,&�--��,����A �- ��&,(����&C�"�#��+	#&�--�"1�,(���(�ก�*�&����
'��-"�#����*�&(# 96 .�-"������%ก�B(�,��0-���C�"�#��+ 

ก%*- 
C�"V 2558 B(B(�,ก%*-E�&�&F��� "�#��� 250,000 ,�� �)� �./0�	�ก"V�� '(*��*�&(# 9 ��A �-	�กก��'ก*E."t
����A �-��,�&���� 

(Early Mortality Syndrome) �� ��"�#���$���) �*�&ก��	��ก���� ��'(#)��$%�ก%*-�� '.X-'�-'(#�,��X�./0� 
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������������ 	��ก�� (�����) ������  1 ก��"�#ก��$%�ก�	 

(2) (�ก��#ก��"�#ก��$%�ก�	 ��*���  11 

C�.�#�� B(B(�,ก%*-�� ��(ก��"�����ก��B(�,�&F���  2.1 (*��,�� (�(-�*�&(# 6 	�ก"V 2557 N/ -�"1�B(��	�ก"�#��+BF*B(�,ก%*-�� 
����
��B(B(�,(�(- E�*'ก� "�#��+	�� ��B(B(�,ก%*-(�(-�*�&(# 13 ��A �-	�ก"t
����A �-�� .�#�� ���&������B(B(�,ก%*-(�(-
"�#����*�&(# 30 ��A �-	�ก�B��
"t
����E����"��������&���&)��$%�C���N/ -�"1�����,%��	�ก��A0� Enterocytozoon hepatopenaei 
(EHP) '(#��,�&���� ���D/-ก���� ���ก%*-,ก, �����C�*�ก�,�ก�E����'�-	F-C	C�ก���(�0&-ก%*- ����"�#��+������&	#��B(B(�,ก%*-(�(-
"�#����*�&(# 10 ��A �-	�กE�*���������&��&	�ก��,��'�-��-.�� ��.�0.�� �����0-��� ��ก���� Running Mortality Syndrome 
'(#��� �"�#��"t
����E����"��������&� N/ -��-B(C�*ก���(�0&-ก%*-���&��&��ก./0� �&��-E�กX,�� "�#��+��������N�&��B(B(�,�)� �./0�
"�#����*�&(# 10 ��A �-	�กก%*-��������.*�-�� E��"�#��"t
����A �-ก��ก��ก����-ก��*� ���D/-�����D	��ก��"t
����.�0.�� '(#
��ก(*����A0�.��E�*��  

�������"V 2559 ����ก%*-E�&��ก�������"�����B(B(�,ก%*-�(�0&-.�-�(ก	#(�(-,����A �-	�ก"V 2558 ��A �-	�ก"�#��+
BF*B(�,ก%*-�� ����
&�--�B��
ก���D��ก����"t
����A �-���&��-,����A �- ����"�#��+E�&�����B(B(�,C�"V 2559 	#��'����*��F-./0�
��&��ก����B(B(�,E�*�� "�#��� 300,000 ,�� ��A��)� �./0��*�&(# 20 N/ -�"1�B(��	�กก���� �D��ก����ก���#���.�-��,�&����
��� �(� (�& ���D/-��ก��	��ก���� �� ��-B(C�*�ก�,�ก�BF*�(�0&-ก%*-��� �������� �C	C�ก���(�0&-ก%*-��ก./0� 

 

�� ��   :  
����BF*B(�,Eก��)A ���-��กE�& 
United States Department of Agriculture: USDA 
����ก%*-E�& 
����BF*�(�0&-�%ก�'��-��,� 
 

2.3 Z?ก�9��B3�2�6D>4�?L�� 

B(ก�#��.�-ก�#���ก��B(�,�� ��,���� -'��(*��.�-�����������D'��-��กE�*�"1���-��0 

(1) E���	&	,	�����/���E���	����C��0)&����/ 
ก��B(�,�������,����	ก��C�*�ก���%��'(#ก(� ��� �ก��	�กก��B(�, N/ -��		#��*�-�����A���*��C�*'ก�BF*�&F���+�&Cก(*��&-E�* 

������E�*,�#���กC�.*���0�� 	/-E�*	��C�*��ก��,��,�0-��A �-ก��-�%��'(#��A �-ก��	��ก(� ��)A �"K�-ก����C�*�%��'(#ก(� ��� �ก��	�กก�#���ก��
B(�,O%K-ก�#	�&��กE"	�ก������ก��B(�, N/ -��--��B(�,�������,���%ก'��-E�*����#�� Ozone �.*���C�*C�ก��ก��	��ก(� �	�ก"(��-E�
.�-��A �-��'�*-�������,�� ���C�*�ก��"�#���$���)C�ก��ก��	��ก(� �'(#(�"�����ก��C�*)(�--��EOOK� ,�0-',�"V 2556 ���C�*
��--��B(�,�������,�� E��)�"t
���*����0 

C�����.�-�0���� C�*C�ก��B(�,C���--��'"��F"��A0���,����0� ��ก��ก��"(��&(-�F�'�(�-�0����$���#�������	ก��C�*�ก�����# 
�0�����&E�* ������	/-��ก����*�-����������0�����&�)A �"������)�0��ก���"(��&(-�F�'�(�-�0����$���#  '(#��ก��,��	���%���).�-�0��
ก���"(��&��ก�F���&��ก 

���������--��,��-L .�-�������� �&F�C�"�#��+E�& ��0-��--���� "�#ก��ก�	ก���ก� &�ก����,���ก '(#��--���� "�#ก��ก�	ก��
�ก� &�ก����,���0����0� ,��ก�ก�#���-M�����  2 ().+. 2535) N/ -��ก,�����C�)�#�����

�,���--�� ).+. 2535 ��&ก����--��
�%,���ก��� ก�#���-�%,���ก��� ก�����C�*��--����-ก(���,*�-��ก����%�ก��"(��&.�-���& �()�� ��A��� -C�L �� ��B(ก�#�� 
,���� -'��(*�� ���� .&# �� -"��กF( �0�����& ��ก�+���& '(#�(���#��-���&- ,���(�ก�ก���'(#��$�ก�����������--��',�(#"�#��� 
,(���#&#��(��� &�-��ก��"�#ก��ก�	ก����--����0��&F� N/ -C����- 3 "V�� B�������0� ��--��,��-L .�-������C�"�#��+E�&E�*�������ก��
�F'('(#��%��ก� &�ก���� -'��(*��C�*�"1�E",���� ก����&ก�����  

����������,�G��ก����%�%���)�� �.*�-���������ก�#���ก��B(�,C���--���%ก.�0�,�� '(#E�*C�*�������
�&��-&� -C�
ก���������ก��"���"�%-ก�#���ก��B(�,�)A �C�*�"1�E",����,�G��ก����%�%���)��ก(�� �"1��� &�������&�� �E" ���� ��,�G�� 
ISO, HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) '(# GMP (Good Manufacturing Practices) '(#��,�G���#��ก��
	��ก���� -'��(*�� ISO 14001 '(#��ก	�ก��0 ������&�-��ก����������#�� CPF SHE&En Standard ��A���,G���*�����"(����& 



   

������ �	��
������������ 	��ก�� (�����) ������  1 ก��"�#ก��$%�ก�	 

(2) (�ก��#ก��"�#ก��$%�ก�	 ��*���  12 

����������& �� -'��(*�� '(#)(�--�� ��� �,�0-',�ก��ก�������&��& "�#����B(ก�#���*���� -'��(*�� ���'B���,�G��(�'(#
��%� ���#��ก��,��,��B(�������-���*���� -'��(*��'(#"���"�%-�&��-,����A �- '(#�� ����
 ������C�*�������
ก��ก��"����,�
,��ก����&�*���� -'��(*���&��-���-����%ก����&-�� 

ก�	ก���'(#��-ก���)A �)�H��%���)�� -'��(*���� �������������ก���&��-�� ������ ���� 
(1) ก��"���"�%-�#���������0�����&.�-��--��'"��F"��A0���,�� ��&"���"�%-�#���������0�����&	�ก����������ก'���"w��"1�

'��"w� '(#���ก��N������� E�*	�กก�����ก�0�����&E"C�*�"1���A0��)(�-��'���0������,� �"1�ก��(����#�(ก�*�� '(#�)� �"�#���$���)C�
ก���������0����0-��0-��0� 8 ��--�� ��0-��--��'"��F"��,���ก'(#'"��F"��,���0�� 

(2) ก��"����"(� &���A0��)(�-�� C�*�������*��C�*��*�E��0��C���--���������,��'(#��--��'"��F"��A0���,�� ��&C�*��A0��)(�-�� ��
�(���#, �� ���� 'ก(� N�-.*���)� E�*O�� 'ก�� LPG 'ก�� NGV �� ����#��ก��'�(�-��,D%����� �� ��0-��0 ��ก��--��C�E����'�(�-��A0��)(�-�� 
���(���#, ����-ก(��� กX	#���ก��,��,�0-�%"ก���(��(���#�� �ก��	�กก���B�E��*�0������,� ���� �#�� Micro-Emultion System N/ -
�����D(�"������.���	�กก���B�E��* (Total Suspended Particulate : TSP) E�*�&��-��"�#���$���) 

(3) ก��"���"�%-�#���������0�����&'(#ก������0���� B���ก����������C�*C��� ��&��--��,��-L 	#ก������"K����&C�ก��(�
ก��C�*�0��'(#ก������0���� ������'(*���C�*C��� ���C�*�����D(�"������(���#�� "(��&��ก	�ก��--��(�(- 

(2) F	�/
���)������/ 
ก���(�0&-��,����	ก��C�*�ก��ก(� ������A �-��	�ก�F(��,��E�* O�����(�0&-��,��.�-����������C�
�	/-,�0-�&F�,��-	�-����C��������� �&F�

��ก�.,�%���'(#���-Eก(	�ก�.,ก���(�0&-��,���� ���'��� ��ก��C�*�#��"w�"�����ก�+ (Evaporative Cooling System) C�ก���(�0&-
��,�� ��ก	�ก��0�E�*��ก��C�*'ก(���-)A0���-��A���(�0&-��,�� N/ -��ก	�ก	#�"1�B(��,��ก���	��
�,���,.�-��,��'(*���0�&�-���&C�ก��ก��	��
ก(� ��*�& ��ก��0-&�-�#��ก,��ก���กX�ก����)A ����E"C�*�"1�"%�&C�ก��"������)�����-ก���ก�,�E�*�"1��&��-�� ��ก	�ก��0 ������&�-"(Fก
,*���ก��-C�)A0��� ���-�#����-��-��A��'(#����,��-L C�O���� �)A ��"1�ก��C�*)A0��� C�*�ก��"�#�&����F-�%� ��0-&�-���������&��%��ก��
���)&�ก� '(#�� -'��(*����ก�*�& C�����.�-O�����%ก� ������E�*�%�-)�H��)(�--����'�� ��&ก������F(�%ก���B(�,'ก�������) 
(Biogas) �"1���A0��)(�-�)A �B(�,ก�#'�EOOK� '(#&�-�"1�ก��"K�-ก��"t
���*��ก(� �'(#�(���#�*���� -'��(*�� ��ก��0-�"1�ก�����&
"�#��+C�ก��"�#�&��)(�--��EOOK���ก��-��/ - ��ก	�ก��0 ������&�-E�*�(X-��X�D/-"�#�&���	�ก�#��B(�,'ก�������)��0 	/-E�*��-�����
C�*�ก�,�ก�C���-ก��'(#O����F�*�.�-������C�ก��C�*�#����0�&��-ก�*�-.��- '(#,�0-',�"V 2556 �"1�,*��� ������E�*�������ก��
"���"�%-O�����%ก�.�-�������"1�ก���O���� (Green Farm) ��A�O�����%ก����.�&� '(#�%กO����กXE�*���ก�������- ISO14001 �������ก��
�(�0&-��,���0�� ������E�*C�*�����(&��� �"1��#��"w� ��&ก�� Recycle �0����C�*�)A �"�#�&�����)&�ก��0�� '(#"K�-ก��ก��"��"������-�0�� 

��ก	�ก��,�ก��'(#ก�	ก���,��-L �� ก(�����'(*���0 ������&�-	��C�*��ก��)�H��%���)�� -'��(*��C�*��ก����� ก����& 
ก������&��-�� ������ �*�&ก�������,�G���*�����"(����& ����������& �� -'��(*��'(#)(�--�� ��A� CPF SHE&En Standard
��C�* �����0-&�-ก�������,�G��C�ก��,��,��ก���"(� &�'"(-�*��ก����& .*�ก������*�-D� � '(#.*�ก������A �L ���C�*�� �C	E�*���
�%กก�	ก��� ���ก�� '(#B(�,�����.�-������ �"1�E",���� ก����&ก������&��-�� ������ '(#(�B(ก�#��,���� -'��(*��C�*��ก�� �%� 
��& CPF SHE&En Standard E�*ก�����ก(Eก����
C�ก��������	��ก��E�*��-��0 

(1) C�*���#ก���ก���*�����"(����& ����������& �� -'��(*��'(#)(�--��"�#	���%ก��--�� ��A��%ก�D��"�#ก��ก�� 
(2) �%ก�D��"�#ก��ก��,*�-��BF*���B������*�����"(����& ����������& �� -'��(*��'(#)(�--�� '�*�����-����&-��E��

��ก����&ก�����C�*���%(�ก��*���� -'��(*��กX,�� 
(3) C�*��ก��"�#����B(ก�#���*���� -'��(*��ก����������ก�	ก����� ����
L ��A���A �����-ก��C��� ��A���A ���ก��

�"(� &�'"(-'(#,*�-��&-��C�*BF*�������#����F-����ก���ก���"(� &�'"(- 
(4) �%ก�D��"�#ก��ก��,*�-	�����'B�"K�-ก��'(#(�B(ก�#���� -'��(*����0-'B��#&#��0�'(#'B��#&#&�� 
(5) ��ก��,��,��ก���"(� &�'"(-.�-ก����& '(#,��,��ก���������ก���� ���(*�-ก��ก����&�%ก��A�� '(#��������&

���&�������&��-�*�&"V(#��/ -��0- 
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(2) (�ก��#ก��"�#ก��$%�ก�	 ��*���  13 

(6) ��ก��"�#�%��#ก���ก���*�����"(����& ����������&�� -'��(*��'(#)(�--���"1�"�#	���%ก��A�� �)A �,��,��
"t
���� �ก��./0�'(#ก��'ก*E. '(#��������&���&������"V(#��/ -��0- 

�*�&�#�� CPF SHE&En Standard �� ก�����C�*�"1���*��� .�-�%ก�D��"�#ก��ก��,*�-�������ก��,����,�G��ก�����-����0- 
6 "�#��X�����
�� ก(���.*�-,*� ���C�*������������� �C	���ก��	��ก���*���� -'��(*�� �"1�E",���� ก����&ก�����,(����(� ��&E��
��.*�)�)����A�DFกOK�-�*�-�ก� &�ก���� -'��(*��  ��&��ก�#���ก��,��	"�#����'(#�����-�#��	�ก����&-����&��ก (Third Party)  
�"1�"�#	���%ก"V  '(#��ก	�ก��0 ��������ก��)�H��BF*,��	"�#�����#�� CPF SHE&En Standard 	�กBF*�� ������F*��������
 �����
ก��,��	"�#������-��ก�*�& ��0-��0 ������E�*��ก���������ก��,���#�� CPF SHE&En Standard ���(%��%ก����&-��C�$%�ก�	�����
��,�� O�����(�0&-��,�� '(#����� .�-"�#��+E�&���&��*�&'(*�C�"V 2557 ��&C�"V 2558 - 2559 ��������'B�	#.&�&ก���������ก��E"
&�-����-��ก��*� �(	��,�ก�� '(#�����ก-����ก�*�& 

��ก	�ก��0 ������&�-E�*	��C�*���(�ก�F,�ก����ก����)��ก-���ก� &�ก���� -'��(*��,���#�� CPF SHE&En Standard �&��-
�� ������ ���� �#��ก��	��ก���*���� -'��(*�� ก��	��ก��.�-���& ก����%��#���������0�����& '(#ก��	��ก���*��)(�--�� �"1�,*� 
��&C�"V 2558 ������E�*	��������0-��0� 31 �%�� C�*'ก�)��ก-��ก��� 1,200 � 



   

������ �	��
������������ 	��ก�� (�����) ������  1 ก��"�#ก��$%�ก�	 

(3) "t		�&������ &- ��*���  1 

3. 8a		�=4���256=D 

C����-"V�� B����� "�#��+E�&"�#��ก��"t
���� ���.*�-�%�'�- ��0-C�"�#��X��� DFก����)&%��"C�*C���(A�- ��A �-	�ก
�������ก��E�����(*�-ก��ก��#���&�.�-����)&%��"�ก� &�ก��ก�����"�#�-�� B��ก����& .��ก����&-�� '(#E�*ก����%� (Illegal, 
Unreported and Unregulated (IUU) Fishing) ��ก	�ก��0 "�#��+����G�����ก�&�-	��������C�*"�#��+E�&�&F�C� Tier 3 ��A��#���, ��
�� �%�C�ก��	��(�����.�-��&-���D��ก����ก��*���%�&� �"1�"V�� ��-,��,��ก�� ���C�*��-B(���&,��ก����-��ก ��ก��0- ก���#(�,��.�-
�+��Gก�	"�#��+F�*� ���� 	�� '(#
� "%�� (*����-B(ก�#��,�����)�+��Gก�	.�-"�#��+ 

��ก���A�	�ก"�#��X���-ก(��� &�-��"�#��X���A �-���,ก(-�%*�����&%�$+��,����-�+��Gก�	��)A0�'"N�Owก (Trans-Pacific 
Strategic Economic Partnership Agreement : TPP) �� "�#��+E�&,*�-)�	����.*���'(#.*����&.�-ก���.*��"1������ก N/ -��	ก�#��
�*��ก��*��#����-"�#��+ '(#ก��(-�%�E�* 	�ก"t		�&��-ก(���.*�-,*� ��	��B(,��ก�����(%��,D%"�#�-�'(#�"K����&.�-������ 
������	/-��ก��,��,���D��ก����'(#"t		�&��� &-,��-L �&��-Cก(*���'(#,����A �- �����0-E�*���ก��"�#����B(ก�#���� ��		#�ก��./0�,��
��������0-C��#&#��0�'(#�#&#&�� �)A �C�*�"1�'����-C�ก��������	��ก��ก�������� &- 

��������ก��������	��ก�������� &-���&��-,����A �-��0-C��#����-�ก�'(#�#���ก(%��$%�ก�	 ��&C��#����-�ก���ก��
"�#ก�+C�*��&��&ก�������������� &- �)A �C�*BF*������'(#)��ก-���%ก� ����D/-��&(#���&�.�-��&��& ���D/-����� ��*���  
'(#������B�����.�-,��� �ก� &�.*�-ก��ก�������������� &- '(#��ก��',�-,�0-�#��%ก���ก�������������� &-N/ -��&-��,�-,��
�#ก���ก��	��ก��  

�#��%ก���ก�������������� &-"�#ก���*�&,��'��BF*������	�ก��&$%�ก�	�������,�� ก���(�0&-��,�� ก��B(�,����� '(#
ก��.�& ���D/-,��'��	�ก��&-��������%� ��&���B�����C�ก��)�	����"t		�&��� &-,��-L .�-������ ,(��	�'����-C�ก��������
	��ก�������� &- '(#ก�����C�*�%ก����&-���� �ก� &�.*�-C�G��#�	*�.�-������ &- (Risk Owner) ����*��� ก��ก���F'('(#���������
��� &-�� �&F�C�������B�����.�-,� 

�������ก�������������� &-C��#���ก(%��$%�ก�	 �"1���*��� .�-BF*������'(#)��ก-��.�-',�(#��&$%�ก�	C�ก���#�%������ &- 
"�#���� ก�������,�ก��	��ก�� '(#��&-��B(,������&-�������������� &- ��&���	*���*��� "�#���-���*�������� &-.�-',�(#
ก(%��$%�ก�	�"1��A �ก(�-C�ก��"�#���-�� 

��0-��0 ก�������������� &-C�"t		%��� ��ก��C�*��0-.*��F("G��F�� '(#.*��F(�%,�&�F�� ,(��	������A �-�A�,��-L �.*������&C�
ก�������������� &-���D/-ก��)�	����������)��$�.�-"t		�&��� &- N/ -���C�*����������D/-������)��$�.�-������ &- '(#C�*C�ก��
ก�����'����-ก��������	��ก�������� &-,��E" ��&"t		�&��� &-�(�ก�� ������)�	������� ��ก��ก��������	��ก���� E������#��	#
��-B(ก�#��,��ก�����(%����&��+�� )��$ก�	 ��,D%"�#�-�'(#�"K����&.�-������ �����D��%"E�*��-��0 

3.1 4���256=D�L��ก?=;�:� 

3.1.1 ก���8?56=�>8?D@]B�ก���G�DZ\L����� 

���*��� ��,���%.��) �#��� "(����& �"1���,�,���� -'��(*�� ��.������	%����#�� �����E�*�&��-�#��ก ,(��	���
ก�#���ก��	�����&��-&� -&A� '(#E�*���&��-DFก,*�-,��ก����& DA��"1�%�����,���&�� �E".�-���*� �&��-E�กX,�� C����-�� B����� 
�ก��ก�#'�C��C	C��%.��)'(#�� -'��(*���� �)� ���ก./0� E���M)�#',��*��ก��	���� ก��B(�, ',�&�-���&������D/-ก��C�*�������

C����,ก���C���L �� �ก� &�.*�-ก��ก��E�*��N/ -������� BF*�����,�����C	�(A�กNA0� ���D/-"�#��X�ก���"(� &�'"(-��-��*�-��-��&%
"�#��ก� (Population Age Structure) N/ -�� -,��-L ��(����0&�����-B(ก�#��,��)g,�ก���ก�������  

ก	�#��,	���	
������ 

ก���������ก���&��-,����A �-C�ก��+/ก��,��,��'����*�ก���"(� &�'"(-)g,�ก��� ���)/-)�C	.�-BF*�������0-C�"�#��+ 
'(#,��-"�#��+ DA��"1�ก��������	��ก���� ���C�*����������D/-���,*�-ก��.�-BF*����� '(#���.*��F(��C�*C�ก�������#�� ��-'B� 



   

������ �	��
������������ 	��ก�� (�����) ������  1 ก��"�#ก��$%�ก�	 

(3) "t		�&������ &- ��*���  2 

'(#ก�����ก(&%�$���-ก��,(�� ��-	#��X�E�*	�กก��)�H�����*�C�ก(%�� CP Balance �)A ��%�-��*�-����B(�,�������-�(A�ก�� ���/-D/-
"t		�&����
 5 "�#ก�� A� ��"������0��,�( E.����� �,�� '(#E.������, �� �����0-��C&�����'(#�"�,��C�"������� �)�&-)� ��ก	�ก
ก��)�H�����*�ก(%��C���'(*� CP &�-�)� �����(�ก�(�&.�-���*��)A �,�����-���,*�-ก��.�-BF*�������0-&�-�����A�ก��F�*��&��-
,����A �-C�ก���������ก��,��'����-ก��	������,D%��� '(#ก��)�H�����	%������&��-&� -&A�   

��ก	�ก��0 ������&�-��ก����ก'��'(#)�H�� 2B(�,�����N�)���O�� &� -&A�3 ��&���/-D/-ก��C�*���)&�ก��&��-��"�#���$���)
�F-�%� (Resource efficiency) ���(%�,�0-',�ก��B(�,�������,�� ก���(�0&-��,�� ก��'"��F"����� ก��.���-E"&�-BF*����� ,(��	�
ก��ก��	��.�-���& �)A ���*�-B(�,������� &� -&A��*�&ก�����/-D/-%�����0- 4 ��,� E�*'ก� %���)'(#���"(����&����� �� -'��(*�� 
��-�'(#�+��Gก�	 ��&��� ��������ก��ก����-ก(%��B(�,����� 	�E�*���ก�������-��,�G��	�ก����&-�������-�#����(ก 	/-��ก��.&�&
B(ก���������ก��E"&�-B(�,������A � ��ก��0-�.*�������-ก�������-M(�ก������O%,)��0����-�ก� (M(�ก(��(ก�*��) '(#��-ก��
������%�ก�	ก���(�ก��N��A��ก�#	ก ก������&-�����ก�� �)A �"����"(� &��F"'��ก��B(�,C�*�ก�����&� -&A� (�B(ก�#��,��
�� -'��(*�� ���������F�ก���,���,�&��-&� -&A� 

3.1.2 4��>8�8�4�G�D2��@�\����ก�A 

ก���"(� &�'"(-��-$�����,�&�--�ก��./0��&��-,����A �- �%�'�- '(#')��.&�&�-ก�*�-��ก./0���A �&L N/ -"t
����-ก(����ก��
	�ก"t		�&��&��ก�� ������E�������D��%� '(#�(�ก�(� &-E�* N/ -��	��-B(ก�#��,��ก���������$%�ก�	.�-������ ,�0-',�$%�ก�	,*��0�� N/ -
�ก� &�.*�-ก��"����� %���) '(#�����,D%����������,���� �"1�,��'"�����
,����������X	C�ก���������$%�ก�	B(�,�������,�� ก��
�"(� &�'"(-�%���F����-B(,��%���) "�#���$���)ก���(�0&-��,���ก '(#�)�#�(�0&-��,���0�� ���D/-'B�ก���(�0&-��,�� N/ -�� -,��-L ��(����0
&���ก�#��E"D/-$%�ก�	B(�,�������%�&�C��*�&�� �%� 

ก	�#��,	���	
������  

�����������-���� ��"�#��ก�����F'(�*��ก��	��NA0���,D%����������,����&�M)�# N/ -�����*��� ,��,��.������ �กX�.*��F( 
���D/-�����#��.*��F(���-�D�,��ก� &�ก������#�F����ก�+.�-'�(�-�)�#"(Fก��,D%���C�ก��B(�,�������,�� ก���"(� &�'"(-.�-g�Fก�( 
'(#���-��(��กX��ก� &� N/ -���&C�ก��)&�ก���B(B(�,��-ก���ก�,��� ��(ก ��0-C��*��"����� ��� '(#%���) ,(��	��#&#��(�
�กX��ก� &�E�* '(#���-��	��NA0����.*��F(��(����0��C�*��-'B�ก��	��NA0�����ก�����&.�& '(#���&B(�, �� "�#	���&F�C�"�#��+,��-L �� ������
��G��ก��B(�, N/ -���C�*����������D/-'B����,*�-ก����,D%���.�-',�(#"�#��+ '(#��ก��������'B�ก���� -NA0����������,D%���
����
 �)A �NA0�C�"�������ก ���	#�����N/ -ก��"�#�&��,��.��� (Economies of Scale) ��ก	�ก��0  กX��ก�������	)A0��� �� ,�0-O����/
��--�� ก���ก�����(A�ก ��&)�	����	�ก�������#��.�-���)�F����ก�+ '(#ก���ก����&$�����,�C����, �)A �"�#ก��ก��
)�	�������(A�ก�D��"�#ก��ก�� ��ก��0-��ก��)�H��ก�#���ก�� '(#�����(&�C�ก���(�0&-��,�� ,(��	�)�H����&)��$%���,��C�*��
���,*�����,��ก���"(� &�'"(-.�-���)'��(*�� �)A �C�*�ก��"�#���$���)C�ก���(�0&-�F- ,(��	�E�*��A0���,���� ��%���)   

C��#����-�ก� ก����� ����,%ก����E��"ก,� ',�(#$%�ก�	กX��ก��	�����'B�ก��,��-L �� ,�����-,����,%M%ก�M�� (Emergency 
Response Plan: ERP) �)A �	��ก����,%ก�����M)�#��*� ',���ก�D��ก�����%�'�-./0� ������กX���#ก���ก��������-����&C,*����#
��กg,�C��#����-�ก� (Crisis Management Committee) �� )�*��"�#���-��'(#�.*�������	��ก����,%ก������ ,����A �-	�ก'B�
,�����-,����,%M%ก�M��  ,(��	������-���� ,��,��.*��F(.�������� �ก� &�.*�-�&��-Cก(*���B���ก��"�#���-����0-����&-����&C�'(#
��&��ก������ �)A �C�*�����D�����#���D��ก����'(#�,��&�ก��'ก*E."t
��,��-L E�*�����(���ก��0-&�-��ก���A ����C�*ก��)��ก-��'(#
BF*������E�*���&�����*�& 

3.1.3 ก��?D�;�>?9ก���������D��F�B3�D8�9��A 

ก���)� �./0�.�-"�#��ก��(ก&�--�"1���ก��C�ก���������$%�ก�	 ������	/-C�*ก(&%�$�ก���,���, (Growth Strategy) �"1�ก(&%�$�
�(�กC�ก��.&�&$%�ก�	 ��&&�--�%�-��*�ก��.&�&,��C�$%�ก�	�ก�,��%,���ก���'(#��������-	� B���ก��(-�%���&,�- E"&�-
"�#��+�� ��+�ก&��)C�ก���,���, '(#����������DC�ก�����ก��E� ก��NA0���A������%�C�$%�ก�	�� �"1�$%�ก�	�(�ก.�-������ ��A�$%�ก�	�� 



   

������ �	��
������������ 	��ก�� (�����) ������  1 ก��"�#ก��$%�ก�	 

(3) "t		�&������ &- ��*���  3 

�����D,��&��C�*ก�������� '(#��+�ก&��) ���D/-ก��.&�&ก��*��#����-"�#��+��0-ก����-��ก'(#����.*�   �� -,��-L ��(����0(*���"1�
'����-C�ก����*�-���&� -&A�C�*ก���-�ก���0-�*������� �- '(#B("�#ก��ก�� ��ก��0-&�-���&ก�#	�&������ &-	�กก��(-�%��*�& 
�&��-E�กX�� .*��F(�� ������C�*C�.�#�� ,�����C	(-�%� ��	E���"1�E",���� ��ก����E�* N/ -&���ก�#��,��B(ก���������-��.�-',�(#
"�#��+�� ������,�����C	(-�%� N/ -��	�ก��	�ก"t		�&��&��ก ���� ��&��&��-ก����A�-'(#ก��*� ก����& ���� ���#�+��Gก�	 ก��
	*�-'�--�� ����'(#��H�$����*�-D� � ��,��'(ก�"(� &��-��,�� ��,����ก���0& ��&)���,���-$�����,� ก��ก��ก���*�& �"1�,*� ��A�
"t		�&��&C� ���� ����)�&-)�.�-.*��F(���-(/กC�,(��,��-"�#��+ �"1�,*�  ��&C�"V 2558 ����������&E�*	�กก�	ก��,��-"�#��+ 
���"1��*�&(# 60 .�-��&E�*	�กก��.�&��� (�F��&(#���&��)� ��,��.�-�-��(-�%�C�,��-"�#��+.�-������ C����&��,%"�#ก�� 
-�ก���-�� .*� 1. .*��F(�� �E" �������"V��0��%������  31 $����� 2558) 

ก	�#��,	���	
������ 

������������&��+�� '(#�"K����&ก���������$%�ก�	 ,(��	���+��-ก(&%�$��� ����	���0-C��#&#��0� '(#�#&#&�� N/ -ก���ก��
,�����C	(-�%�C�"�#��+,��-L ,*�-��ก��+/ก��.*��F( ��0-C��#���"�#��+ '(#�#����%,���ก��� �)A �)�	������ก�� �%"��� 
��������DC�ก��'.�-.��C��*��,��-L ก���ก��,�����C	�(A�ก�F"'��ก��(-�%� '(#,*�-	�����ก��+/ก������"1�E"E�*.�-ก��(-�%�
"�#ก��ก�������)A �)�	������%��,�  N/ -ก��+/ก��.*��F(ก���ก��,�����C	(-�%���0 �"1�ก���������ก����&����&-����&C�.�-������ 
'(#��	��ก��	*�-�������� "�/ก��C�*�.*������&)�	����C���-"�#��X� ��0-��0  �"K����& ก(&%�$� '(#'����-ก���������-��C�
,��-"�#��+,*�-���(*�-ก������&��+�� �"K����&.�-������ '(#����#��ก�����)'��(*��.�-"�#��+��0�L '(#C��#����-ก��
,�����C	(-�%� 	#��ก����-,��BF*������ '(#���-���� 	#C�*�.*�E""����,�-��C�"�#��+��0�L ��A ���� ��������ก��	��- 	#�����-���� "�#	��
C�"�#��+E�&�&,��,���F'(ก��(-�%� '(#B(ก���������-����ก��0���/ - ���D/-��ก��"�#�%�BF*�������� "�#	���&F�C�,��-"�#��+�� 
"�#��+E�&�&��-�*�&�%ก 6 ��A�� �)A �)�	����B(ก���������-��'(#����ก��"���ก(&%�$� �)A �C�*B(ก���������-��C�',�(#"�#��+���(%
�"K����&�� ก�����E�* ��ก	�ก��0 &�-������&-��ก(�-�� C�*������&��(A��*��ก����& '(#ก��#���&���-ก��*�.�-',�(#"�#��+�� 
��������ก��(-�%� ��&	#,��,�� ������ '(#�A ����D/-ก���"(� &�'"(-,��-L C�*'ก�BF*������.�-',�(#"�#��+ �)A �C�*����D/-ก��
�"(� &�'"(- '(#��-'B��������ก��E�*,���������#��.�-�D��ก���� 

3.2 4���256=D�L��ก���������D�� 

3.2.1 4��8?����= >?9;���@G�D2��L� 

�*�&BF*�����,*�-ก�����*��� ��%���)'(#���"(����&  ������C�G��#BF*B(�,'(#	������&�������0���� 	/-,*�-B(�,���*��� 
��%���) ��,�G�� �����"(����&��0-��-�*��ก�&��) �����) '(#��� �)A �,�����-���,*�-ก��.�-BF*����� ������	/-C��C	C�
ก�#���ก�����-���%ก.�0�,��,�0-',�ก����	�&'(#)�H�����*� ก�����(A�ก��,D%��� ก��B(�, ก��	���กX� ก��.���- ก��ก�#	�&���*� 
ก��"�#���ก��F�*�C�ก��C�*����F*C�ก��	���กX����*�  ,(��	�ก��C�*����F*BF*������ก� &�ก��ก������� ',���A �-	�กก�	ก���C�ก��
���-���� ���"1�	�������ก '(#�ก� &�.*�-ก���%(�ก���0-��&C�'(#��&��ก������ ��	�ก������ก)���-C�ก��������	��ก�� N/ -��	
��-B(ก�#��,��%���) '(#���"(����&C�ก����������*�E�* 

ก	�#��,	���	
������ 

ก���"1�BF*���'��-%���)'(#�����"(����& �"1�ก(&%�$�$%�ก�	�� ������B(�ก���C�*�ก��./0�C�,�����*� CP ������	/-)�H��
�%(�ก��&��-,����A �- �)A �)�H�����*�'(#���	%�����  ,(��	���*����,ก���C���L �)A �)�H��ก�#���ก��B(�,C�*E�*
��,�G����ก( ���#��ก��,��	���&*��ก(��D/-��,D%����� C�* '(#	������#��"�#ก��%���) (Quality Assurance) ,(�����-�N�
�%"��� ��0-C��#�������&-���� ����*��� ���B�������&,�- (First Line of Defense) '(#����&-���� ����*��� ���B������#����� ��-�� �&
,��,����%�ก���������-��.�-BF*����*��� ���B�������&,�- (Second Line of Defense) �)A �C�*BF*������� �C	C�%���) '(#���
"(����&C�ก����������*�.�-������ �&��-E�กX�� ��A �-	�กC�ก�#���ก����-������*�'ก�BF*�������0� &�-��F�*��� �"1����-��-ก��	��
	������& �"1�,��ก(�-C�ก��.�&���*�C�*'ก�BF*�������ก�����/ - N/ -�������(X-��X��������
.�-ก(%���%(��-ก(��� 	/-��ก��
"�#���-���&��-,����A �-ก��F�*�C�ก��	��ก�����*� ��ก��0-&�-C�*����F*'ก�BF*������ก� &�ก��ก������� ��&ก���A ����B����A �,��-L 



   

������ �	��
������������ 	��ก�� (�����) ������  1 ก��"�#ก��$%�ก�	 

(3) "t		�&������ &- ��*���  4 

,(��	������	%�����.�-����� �)A �C�*BF*�����������F* ����.*�C	�ก� &�ก�����*� ��$�ก���กX���ก�� ,(��	�ก���%�� (Reheat) �)A �
-%�����-�����ก�� '(#�����"(����&C�ก�������  

��0-��0 ��������X����ก���������ก��.*�-,*� ��	&�-E���)�&-)��� 	#������	��ก��ก��"t
���*��%���) '(#���"(����&E�* 
������	/-ก�����'����-�������ก�����-����)� ��,�� �)A �C�*F�*�'(#BF*������� �C	E�*��� ��ก�ก����,%ก������ E������ ������กX�� 
'����-ก��'ก*E. ���D/-	��C�*��ก�#���ก��������	��ก��.*��*�-���&�B������-��-,��-L ���� +F�&�BF*����� N�)���O ���&.�& ��X"EN,�.�-
������ �"1�,*� ��ก��0-&�-�����-���M)�#ก�	C�ก��������	��ก��"t
���M)�#��*��� �ก��./0� ���D/-��'B�ก�����&กA����*� (Product 
Recall Plan) C�ก����� ��	)�������*�E��E�*��,�G�� �)A �"K�-ก��"t
���� ��	�ก��./0�	�กก������� ��0-��0 ������	#���"t
���� )� 
 ��"���"�%-ก�#���ก�����-�� ,(��	�C�*����F*'ก�BF*"����,�-�� �)A �"K�-ก��"t
���� ��	�ก��./0�N0����ก 

3.2.2 ก���ก�����9���B3�Db F�2�B4� 

	�กB(ก��+/ก��.�-�(�&����&-��,��-&A�&���"1��� '�����'(*���� ��A0�'������&������� )�������E(,��� (Vibrio 
Parahemolyticus Bacteria) �"1�,��ก������
�� ก��C�*�ก����ก%*-,�&���� (Early Mortality Syndrome : EMS) '(#E�*��-B(ก�#��,��
B("�#ก��ก��.�-�������&��-����&����
	�D/-"t		%��� 	/-���C�*"�����B(B(�,ก%*-(�(-��ก ���������C���,���กกX&�--�"1����� �&
�ก��./0�'(*�C����, ',���E�*��-B(ก�#���&��-����&����
 �&��-E�กX�� ��������	�������� &-�)� ��,��	�กก���ก�����#���C��� ��A�����A0�
���A ��� E�������D	��ก��E�* ��0-�� )�C�"�#��+'(#,��-"�#��+ N/ -	#��-B(ก�#����&,�-,��"�#���$���)ก���(�0&- '(#��	��*�-
���,A �,�#��ก'(#(������ �C	C�ก���������A0���,��E�*  

ก	�#��,	���	
������ 

������C�*�������
ก������� )��$%���,�� '(#ก��������	��ก����-��A�� N/ -DA��"1�"t		�&����
�� ��-B(,��"�#���$���)C�ก��
�(�0&-��,�� N/ -��������ก��*��*� ��	�&'(#)�H�� ,(��	����ก����(�-C��*��,��-L �&��-,����A �- �)A �C�*,����,�������,*������� 
'(#C����-�� )��� EMS ������กXE�*)�H��ก%*-��&)��$%�C����)A �C�*�"1�ก%*-.��"(���� '.X-'�- '(#����#�� 	#�)�#)��$%��)A �ก��
)����&� ��ก	�ก��0&�-E�*�.*�E"����������ก������&-�����ก��C�ก��)�H��ก���(�0&-ก%*-�&��-&� -&A� '(#��*�-����� �C	C�*ก���ก�,�ก�
BF*�(�0&-ก%*- �*�&ก��������%�+F�&���	�&'(#)�H��"�#�-��&�t�-�)���%�� ก��"�#�- N/ -+F�&���-ก(���E�*��(�-ก��	��ก������(�0&-ก%*-C�
�F"'�� 2����(�)���%��3 �� C�*������&�#�('(#	%(�����&����&��������A0��� ��&������������%�(Fก)��$%�ก%*-�� ��%���) "��+	�ก�� E�*
��,�G�� �*��ก��	��ก����-��A�� ��������ก��ก�������,�G��.�-ก�#���ก�����-��E�*�&��-����	� '(#DA�"����,��&��-���-��� ��
ก��)�H���%(�ก��&��-�� ������C�*������F* ����.*�C	C��� '(#ก���#���.�-�� ��-�����C�*��*����,ก���ก���(�0&-C���L 
�&��-,����A �- '(#��(�-	��� �C	������&�)� �"�#���$���)C�ก���(�0&- 	/-�����กC�*��0-O����.�-������ '(#O����(Fก*��*�& ��ก	�ก��0 
������&�-�������ก���&��-,����A �-C�ก����K��#��- ,��,�� �����#��.*��F( '(#�A ����.�������*����'(#ก���#���.�-�� ��0-���� �&
�ก��./0�'(*�C����, '(#���ก��C���  ��0-C�"�#��+'(#,��-"�#��+C�*ก��BF*�ก� &�.*�- ��ก��0-����#��ก���,A����&(��-��*���C�* (Early 
Warning) '(#�A ����C�*O����C���A�.��&����D/-ก���#���.�-���)A ��,��&�ก��"K�-ก�� �&��-E�กX�� ��ก�D��ก����ก���#�����
����%�'�- ��A��ก�����,A �,�#��กC�ก(%��BF*����� ������กX���#ก���ก��������-����&C,*����#��กg,� (Crisis Management 
Committee) �.*�������	��ก���D��ก����  

3.2.3 8�92��:���@F�ก��������	��ก���L���34D�Q3�;8��� 

��������DC�ก��'.�-.����-$%�ก�	 ./0��&F�ก��"�#���$���)C�ก��������	��ก�����-�N��%"���.�-������ ��0-�*��ก�������*�
�� ��%���)����&��,*��%��� ����#�� �����D,�����-���,*�-ก��.�-(Fก*�E�*�&��-�����X�'(#�����(� ���D/-�����D�������$%�ก�	
��&�����,�#���กD/-���&� -&A� '(#���B�����,����-� �%��� '(#"�#��+��,� ��0-��0 ก��	#"�#��B(�����X	E�* &���./0��&F�ก��ก��
���"�#���ก��.�-ก���������ก��C��%กก�	ก���N/ -',�(#$%�ก�	��ก�#���ก����ก��& ,�0-',�ก��)&�ก���&��.�& ก����-'B�ก��B(�, 
ก��	��NA0� ก��B(�, ก��	��ก��(�-���*� ,(��	�ก��	����-���*�C�*(Fก*�'(#BF*����� ���D/-ก�������,D%����.*��F�ก�#���ก��B(�,
.�-$%�ก�	D��E" ��-��0���กก���������ก��.�-ก�	ก���C�E�����(%�"K����&�� ,�0-E�* $%�ก�	�� ,����A �-กX&���E�*���B(ก�#���*�&����ก��  

 



   

������ �	��
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(3) "t		�&������ &- ��*���  5 

 

ก	�#��,	���	
������  

������C�*�������
ก���%กก�#���ก��C�ก�����-��,(�����-�N��%"��� ,�0-',�ก��	��NA0�	������,D%����� ��	�ก'�(�-B(�,�� 
&� -&A� �"1���,D%����� ��%���)��,�G��,���� ������ก����� '(#C��������#�� ������	/-"�#ก�+C�*��&��&�*��ก��	��NA0�	����
�(�&M��� ���� ��&��&ก��	��NA0�"(�"�� ��&��&�*��ก��	�����&��-&� -&A�'(#'��"����,��������F�*� ���D/-ก������ก���ก��
���(A�กF�*� �)A �&ก�#�����,�G��ก�����-����0-.�-F�*�'(#������ C�*���(*�-ก�� '(#�"1�E",�����,*�-ก��.�-(Fก*�'(#
BF*����� ��&��ก��"�#�%�����ก��BF*B(�,�)A �'	*-D/-��&(#���&�.�-��&��& )�*��ก��ก��"�#���������� &-C���A0�-,*� ��ก��0-������&�-E�*
�����A�ก��F�*�C�ก��ก�����'����-ก��"���"�%-'ก*E. �)A �)�H��C�*�"1�F�*��� &� -&A�,��E" ��ก	�ก��0 &�-��ก�������-ก��,��-L ���� 
��-ก���ก�,�ก�)/ -,� .*���)�&� -&A� �)A �)�H��+�ก&��)�ก�,�ก�BF*"(Fก.*���)��(�0&-��,���&��-&� -&A� ��-ก����������A�ก��
�)�#"(Fก.*���)��(�-�� �"1�,*� �*��ก��B(�,'(#ก��.�& ��ก������ก����-'B�ก��.�& ��&ก�������#���+��Gก�	 �%,���ก��� '(#
ก��������)A ����.*��F(��C�*C�ก����-'B�ก��B(�, '(#	�����"�#���ก�� ��0-��0 ก���������-��C��*��,��-L ������	���"1�,*�-)�H��
�%(�ก�C�*������F*��������D '(#��-�����C�*������*�-���,ก�����A������ -C���L ��C�*C��-�ก� ,(��	�)�H��ก�#���ก��
���-���&��-,����A �- '(#��������(&��.*������&C�ก�����-�� ��0-�����(&��� ��ก��)�H��./0���- '(#�� NA0�(�.���$����C�*�&��-DFก,*�-
,��ก����& �)A �C�*�����������D"����,�E�*DFก,*�-,��ก����& ���(%�"K����&C�ก�����������-�N��%"��� ,(��	��������$%�ก�	E�*
�&��-&� -&A� '(#���B�����,��BF*������E�*���& 

3.2.4 4��Z��Z4�G�D���2��L�������� 

• ���B��B��.�-�����,D%����� C�*C�ก��B(�,�������,�� 

���)�F��"�#��+ '(#�F����ก�+�� ��ก���"(� &�'"(-�&��-�%�'�-C����-�� B����� ��-B(,���������#��.�-)A0��� C�
ก���)�#"(Fก 	�����)A0���  '(#���-��(��� �����D�กX��ก� &�E�* ���C�*"�����'(#%���) .�-B(B(�,��-ก���ก�,������B��B��
�&��-����&����
 C�.�#�� "�#��ก��(ก�)� ���ก./0� '(#����&%&A�&��./0� ���C�*,*�-C�*��,D%���,*���-C�ก��B(�,������)A �ก���(�0&-��,��
�)� ��F-./0� N/ -E�����)��$�ก��"�����B(B(�,��-ก���ก�,��� ��C��*�-,(�� 	/-��	��-B(ก�#��,��,*��%�ก��B(�,���*�.�-������E�*
,���-'��-�����,D%����M(� &�� C�*C�ก��B(�,�������,��C�"�#��+ �������"V 2556 � 2558 

����&: (���/ก��(ก���) 

8�9���4�BC;��� 
����c?56=  

8` 2556 8` 2557 8` 2558 
.*���)� 9.6 9.3 9.6 

ก�กD� ���(A�- 19.3 20.9 18.1 
"(�"�� 29.2 32.8 36.7 

 

ก	�#��,	���	
������ 

ก��ก�����ก(&%�$�C�ก��	��NA0���,D%����������,�� DA��"1����C	����
C�ก����*�-���E�*�"��&�C�ก��'.�-.���&��-��ก 
��A �-	�ก��������ก���������$%�ก�	'�����-�N��%"��� ��ก�����D������	��ก��,*��%�E�*,�0-',�$%�ก�	,*��0��กX	#�ก��"�#�&���,�� 
ก(%��$%�ก�	�� ,����A �-ก���� ��-��0� ������	/-��ก����*�-'(#)�H������&-���� �����*��� C�ก��	��NA0�	������,D%����������,���&��-,����A �- 
�)A ������*��� ������ �����#�� )&�ก���'����*�.�-���*����������0-�*����� "����� '(#%���) ��&��ก���กX�.*��F(��0-'��
"G��F���*�&ก��(-�����	)A0��� '�(�-�)�#"(Fก	��-��0-C�"�#��+ '(#,��-"�#��+ '(#�กX�.*��F(�%,�&�F��	�ก'�(�-.*��F(�� �����A �DA�E�* 
�)A ������C�*C�ก����-'B�	��NA0�����ก������&-����&C�  

�*��"����� '(#%���).�-���*���������� �����B��B�� ��������ก��)�H���ก�,�ก��&��-,����A �- B���ก��	�����
��-ก��,��-L �)A ��)� �"�#���$���)C�ก��B(�, ��ก����*�-������)��$������ก���ก�,�ก��� ����������A �DA� ,(��	����(A�ก�ก�,�ก�
�)A �)�H��C�*�"1�F�*��� &� -&A�  
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��ก	�กก��������	��ก��"t		�&��&��ก�� ��	ก�#��������'(*� ������&�-��ก��)�H��ก�#���ก�����-���)� ��,�� �)A �
(� ��A��"(� &�'"(-ก��C�*��,D%�����-"�#����� ��'����*��%����� &-,��ก��C�*-�� '(#�)� ��,�� ��A���*���,D%���C���L ��C�*'�� N/ -	#
�"1�"�#�&�����0-,���#������+ '(#ก��������	��ก��,*��%�.�-������ C�.�#�� ���*��� B(�,&�--��%���) '(#��,�G���������&�ก��
��,�G�����*�����   

• ���B��B��.�-�����,��������,'(#���*���A0���,�� 

�������ก��.�&���*�.�-����������C�
��"1�ก��.�&��,��������, ��A0���,�� '(#E.� N/ -���.�&�����B��B��./0��&F�ก�� 
�%"�-� '(#�%"���.�-,(��C�',�(#���-��(� ��&�(�ก�(�&"t		�&�� �.*���ก�#���%"���.�-,(�� ��0-��A �-.�-���#��� "�����
ก���(�0&-.�-�%,���ก��� "�����ก������.*�'(#��-��ก ���D/-ก����ก����'����*�.�-,(�� �"1�,*� ��0-��0��ก����ก������� 
�%"���C�,(��.�-���*���-"�#�����	(�(- ��A �-	�ก)�"t
���*�����#��� C�.�#�� ���,*�-ก��NA0��)� �./0��&��-,����A �-  
��0-	�กก������� '(#	�����"�#��ก��(ก ��-��0� ��������	���&��ก��C�ก����*�-��&E�*��ก������E�������DB(�,���*�C�*�)�&-)�,��
���,*�-ก��.�-BF*����� C����-��(��� ����#�� '(#C��#�������� ����,%��B(  

ก	�#��,	���	
������ 

D/-'�*�����������ก��,�0-�"K����& '(#)&�&��.&�&�������ก��.�&���*��� �)� ��F(�� (Value added) ��A����*�'"��F"
B���ก����*�-,�����*�.�-������ �)A �C�*����������&E�*	�กก��.�&�� E��./0��&F�ก���%"�-�'(#�%"���.�-,(�� ',�ก����ก��G����&E�*
	�กก��.�&��,��������, ��A0���,�� '(#E.� กX�"1��� -�� ������&�--,*�-�������ก���&��-,����A �- 

�*��ก��.&�&��&E�*	�ก���*�'"��F" ��������ก��)�H�����*��������0-ก����ก���*�C��� '(#ก��"���"�%-����,� 
'(#.������	%C�*���(*�-ก��E(O��E,(� '(#���,*�-ก��.�-(Fก*� ��&.�&B������-��-,��-L ��0-.�-������ '(#F�*�  

�*��ก��.�&��,��������, ��A0���,�� '(#E.� N/ -(*���"1����*����������0� ��������ก��ก���������� ��*��� '(#���
���B�����C�*�#ก���ก���� ',�-./0��"1�ก���M)�# ��A�ก(%��$%�ก�	�� �ก� &�.*�- ,��,�� �����#���%,���ก��� '(#"�#����'����*�.�-
"t		�&�� ��	�����$�)(,�����'(#"��������*��� 	#��ก�F�,(��(��-��*� �)A �"���'B�ก��B(�,��A���-'B��&ก&*�&���*�E"&�-)A0���  
�� ,*�-ก��  

3.2.5  8�92��:���@F�ก��2����>?9��ก���;?�ก��56�54���\L 4��2����C 

 '�*���������	#��������(&��.*���C�*C�ก�#���ก��,��-L ��ก��& ',�กX,*�-C�* 2�3 C�ก����%� ,(��	�.���(A ��$%�ก�	
C�*�������,��E"E�*�&��-��"�#���$���) '(#	�กก���� ��������$%�ก�	'�����-�N��%"��� ��0-C�"�#��+ '(#,��-"�#��+ ���D/-��ก��.&�&
ก��(-�%��&��-,����A �-C�"�#��+�� ��+�ก&��)ก�����%(�ก��� �������� &���
 ��������
�M)�#�*�� �F*(/ก '(#�F*	��-C�"�#��+�� ,�
"����,�-�� DA��"1��� -����
C�ก��B(�ก���$%�ก�	C�*"�#��B(�����X	 ��ก	�ก��0 ก�������'(#���(A�ก��ก�- (Talent Management) 
'(#BF*�A����,��'���- (Successor) กX���������
����ก�� ��A �-	�ก�%(��(����0	#�"1�,���(�กC�ก���� '(#��-'B�ก(&%�$�$%�ก�	 
,(��	��"1�BF*���C�ก���������-���*�& ��-��0� ��ก��������ก�#���ก�������'(#��ก���%(�ก��� E������#�� &�����-B(ก�#��,��
��������DC�ก�����ก��E�.�-�-�ก�E�*  

'(#	�กก���� ��������ก��.&�&-��E"&�-"�#��+,��-L ������E�*��-BF*��� &���
�.*�E"�"1�BF*������ ���D/-��ก��	*�-�%(�ก�C�
�*�-D� ��.*�����-���*�& ��-��0�ก��B�������F* ,(��	���+�,� '(#'��"����,�C�ก�����-��.�-�%ก���&กX��	,*�-C�*��(�C�ก��
�������ก�� N/ -��	ก�#��,��B(,��'��C�ก��(-�%��� ��-E�* 

 ก	�#��,	���	
������ 

 C��%���-.�-������ 2�3 A� ���)&�ก��� ���� '(#��ก���"(� &�'"(-�&��-,����A �- (Dynamics) ก��������	��ก�� 2�3 	/-
�"1���A �-�� �*���& ������	/-�%���� '(#)�H��ก�#���ก��������	��ก�����)&�ก��%(C��%กL .�0�,�� �)A �C�*E�*��N/ -��ก�- ��� '(#
����+�,��� ���(*�-ก����H�$����-�ก� ��&��� �	�กก��"�#ก�+C�*��&��&�*��ก��������-���%(�ก�C��(�&ก�#���ก�����-�� 
�)A ��"1�ก���C�ก�����-��.�-����&-�����������)&�ก��%(  



   

������ �	��
������������ 	��ก�� (�����) ������  1 ก��"�#ก��$%�ก�	 

(3) "t		�&������ &- ��*���  7 

������������&-��������� ��-'B�ก���������B������-��-�� �(�ก�(�& N/ -	#��ก����ก��-%�����,�BF*����ก����.*��F�
ก�#���ก�����(A�ก ��0-	�กก�����.*��.�&��)A ����������F* '(#��ก�#,��-L ���D/-ก����������ก���#ก���ก��C�',�(#ก(%��
$%�ก�	�� ,*�-ก�����)��ก-��C��� ��A �BF*����,�����C	�.*�����-��ก���-�ก�'(*� 	#��ก�������#��.����������D.�-)��ก-��ก��
��,�G��.�-������ �)A �ก������"1�'B�)�H���%(�ก���&�%( ��0-��0 ��������+F�&���ก������0-C��#����-�ก� '(#�#���ก(%��$%�ก�	 
�)A �)�H���%(�ก�C�*�������� &���
�M)�#��- ���D/-ก����-�%(�ก�E"���� +/ก���F-��ก������&-����&��ก��0-C�"�#��+ '(#
,��-"�#��+ �*��ก����ก���%(�ก���0� ��������ก��)�	����"���B(,��'�� ,��B(ก��"����,�-��"�#	��"V ��ก���(A ��.�0��(A ��
,��'���-C�*ก���%(�ก��� ������F*��������DC�*����ก���,���, E�*���B�����-���� �*���&��ก./0� ���D/-ก���&ก&*�&�%(�ก�E"&�-
�D��"�#ก��ก��,��-L ��0-C�'(#,��-"�#��+ �)A ��"w���ก��C�*'��-��������DC�ก��ก*��./0��"1�BF*�������#����F-,��E"  ,(��	�
ก��)�H���%(�ก�C��*�-D� �./0��"1�BF*������C�"�#��+��0�L (Localization) �)A ���*�-.��
ก��(�-C	C�ก�����-��C�*ก����*�-D� � '(#
�"1�,���&��-C�*�C��*�-D� �)�H��,���-�)A ����ก*����*�.�-,���- ��ก��0-&�-��ก��"(Fก�t-��H�$����-�ก���0-	�กก���A ����
"�#�����)��$� ก��	��ก�	ก���,��-L ก��"����,�C�*��X��"1�,���&��- �)A �C�*)��ก-��C��-�ก�����F*D/-����&�)A0�G��.�-�-�ก� '(#
"����,�,���)A ��)��ก-���%ก��&��-�������&�ก�� &�����C����',ก,��-'(#�(�ก�(�&,����&��&ก������������(�ก�(�&'(#
&��������',ก,��- (Diversity and Inclusion) �)A �"�#�&���C�ก��)�H���-�ก��F��"K����& 2���.�-�(ก3  

�������ก(%��)��ก-���� �"1���ก�- (Talent) '(#BF*�A���������	 (Successor) ������กX���#��ก��������	��ก���%(�ก�ก(%��
��0 �)A �	F-C	C�*�&F�ก���-�ก� '(#����ก��)�H���-�ก�,��E" 

3.3 4���256=D�L��ก���D�� / ก����=D����Dก���D�� 

3.3.1 4��Z��Z4�G�D��B��>?ก�8?56=��D��B��B3�D8�9��A 

��ก	�ก������	#��ก��(-�%�C�,��-"�#��+'(*� ������&�-��ก������.*���,D%���'(#��-���*�E"	������&&�-"�#��+,��-L �� ��(ก
�*�& ��-��0� ���B��B��.�-��,��'(ก�"(� &��-��,��	/-��-B(ก�#��,����&��� '(#��&	��&,��-L .�-��������0-��-,�-'(#��-�*��  
��0-��&ก����-��
�� '(#��&ก���� �ก��	��-�&��-�(�ก�(� &-E��E�* ��&��&�������C�
��ก��	�กก����-���*�E"	������&&�-,��-"�#��+ ก��
���B(,��'��	�กก��(-�%�C�,��-"�#��+ ��A�ก���������#A��-��กF* C�.�#�� ��&	��&����C�
��ก��	�กก��NA0���,D%����)A �ก��B(�, 
ก������.*�����% ��A �-	�ก� '(#�%"ก�����-���� ������&	��&�)A �ก��(-�%�C�,��-"�#��+	#�ก��./0��M)�#C���-���-��(� ./0��&F�ก�� 
ก(&%�$� '(#���)'��(*����&��ก ��&C�"V 8255  N�)���O'(#������&��&C�"�#��+E�&���F(��ก����-��ก���*�E"	������& 
C�,��-"�#��+�"1�	����� 26,456 (*����� ��A��*�&(# 6 .�-��&E�*	�กก��.�&��� '(#���F(��ก������.*���,D%���	����� 28,281 
(*����� ��A��*�&(# 8 .�-,*��%�.�&��� 

���������&ก����-��
�� 	#�ก� &�.*�-ก��ก��	�����-�ก���-������)A ��������,������&-���� ����*��� ก��ก���F'( N/ -,*�-'"(-
���-��ก(�����"1��ก%(�-������)A �	�������&-����-ก���-�� ��-��0� ���B��B��.�-���-�����,���-���ก%(,��-"�#��+�� ����
 ���D/-
ก�����������&��&��-�+��Gก�	 ก���-�� '(#ก��(�-.�-"�#��+&�����-B(ก�#��,��B(ก���������-�� '(#G��#��-ก���-��.�-
������  

ก	�#��,	���	
������ 

����������&��&�� �ก� &�.*�-ก��ก��������	��ก�������� &-C���,��'(ก�"(� &� ��0-��&��&ก��C�*�ก%(�-���� ����
.�-�(กC�
ก�����$%�ก��� N/ -	#���&C�*������(������� &-	�กก���*�-��-�-���ก%(C��ก%(��/ - '(#����&��&ก��E��'��-��ก��E�	�ก��,��
'(ก�"(� &��-��,��,��-"�#��+ �)��#�(X-��X������	���C�*�ก�������� &-�*���A �L �)� ���ก./0� ��ก	�ก��0 ������&�-��ก����-'B�ก��C�*
	��&�-��,��,��-"�#��+C�*���(*�-ก����&����� �"1��-��,���ก%(���&�ก�� N/ -�"1�ก�������������� &-	�ก��,��'(ก�"(� &��*�&ก����*�-
���%( (Natural Hedge) N/ -������C�*���&��-,����A �- �&��-E�กX,�� C���-��0-��������	E�������D��*�-���%(E�*,��'B�ก���� ��-E�* 
	/-�����A �-�A���-ก���-��  (Derivatives) ���� ��

�NA0�.�&�-��,��,��-"�#��+ �"1�,*� ��C�*�)A �(�B(ก�#��	�กก��'(ก�"(� &�
�-��,�� N/ -�������ก����&�%(�ก���&C�.�-�������� ������F* ����.*�C	 '(#E�*���������& ��ก��0-�������ก����&C,*��&��& '(#
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ก��#���&�.*���-��.�-�������&��-���-��� ก���������ก����-ก(�����0� ���&C�*����������D/-��&E�* '(#��C�*	��&C��F".�-�ก%(�-��
�*�-D� ��� '����� N/ -���&C�ก��ก��������.�& '(#��������C�*	��&E�*�&��-��"�#���$�B(&� -./0�  

3.3.2 4��Z��Z4�G�D��B����ก��5S= 

ก��กF*�-��	�ก$������A�ก����ก,�������-ก���-���"1�'�(�-�-���%��� ������C�*�)A ��#���-���%� N/ -������	���"1�,*�-
)�	�����F"'��ก��	��&����#��ก���0&C�*����#��ก��"t		�&'��(*��,��-L C�"t		%��� '(#�� ��ก����E�*��0-C�,(���-�� '(#,(���%� 
ก��,�����C	�(A�ก�F"'��ก��	��&��ก���0&&�����-B(ก�#��,��,*��%���-ก���-�� ��&��ก������,�����C	กF*&A�'����,����ก���0&-��  
������	#������C�*	��&��ก���0&�� '����� ',�กX�������� &-ก�����,����ก���0&C��*�-,(��(�, ��(-ก����� ������กF*&A� ',���ก�(A�กก��
	��&��ก���0&(�&,�� กX��	�������� &-	�กก���"(� &�'"(-��,����ก���0&�� ��	�)� ��F-./0�E�* ��& � �����  31 $����� 2558 ��������
�-��กF*�� ����,����ก���0&(�&,��	����� 48,951 (*����� ���"1���������*�&(# 19 .�-&���-��กF*�����0-��� ��0-��0 ��ก��,����ก���0&
�)� �./0��*�&(# 1 	#��-B(C�*�����������#��ก���0&�)� �./0�	����� 490 (*����� 

ก	�#��,	���	
������ 

ก��,�����C	�(A�ก'�(�-�-���%�.�-�������ก��	�ก�(�&"t		�& ���� ��,��B(,��'���� BF*DA��%*������- ��,����ก���0&C�
�*�-,(����0-C�"t		%��� '(#�� ��ก���� ��,���������0����%�$�,������.�-BF*DA��%*�.�-������,��-�ก���-�������A ��"��&����&�ก��
.*�ก�����.�-�������� '	*-'ก���ก(-�%� �"1�,*� ��ก������,�����C	กF*&A�'(*� 	#��.�0�,��ก��)�	�������(A�ก�F"'��ก��	��&��ก���0&
�-��กF*&A���0� ��&���#���-��+/ก�� ������ '(#�����#��.*��F(�*����,����ก���0& '(#��-��0-��	��ก��	*�-�������� "�/ก���� �����
��� &���
������-'B� C�*�������X� ����'�#'����- '(#�����������ก���*�& �&��-E�กX�� ก��กF*&A���&����C�
�.�-��������ก�"1�
��,����ก���0&'��-��  ��A �-	�ก,*�-ก��������C�*	��&�-��กF*�� '�����,(����&%��

��-��กF* ',���กกF*&A�'����ก���0&(�&,��'(#��
�-�-��กF*�� �F-��ก ��%)��$���-ก���-��	#�"1���A �-�A��� DFก����.*������&������	��ก�������� &- �)A �C�*��,*��%���-ก���-���� ����#��
,������#,(�� � .�#��0� 

3.4 4���256=D�L��กe���= >?9�9��5=���Dก��L� 

�������%�-�� � '(#DA��"1���*��� C�ก���������$%�ก�	�&��-DFก,*�-,��ก����& �#���&� .*���-��,��-L ��0-C�'(#,��-"�#��+�� 
������(-�%� ��A���-���*�E"	��	������& '(#	�กก���������$%�ก�	'�����-�N��%"��� ,�0-',�$%�ก�	,*��0��	�D/-"(�&�0�� &�����-B(D/- 
.*�ก����&�� �ก� &�.*�-ก��ก�����$%�ก�	�� ���"1�	�������ก�� ������,*�-"����,�C�*���(*�-��0-���N/ -��-B(,����C�*	��&C�ก���������ก��
�� ��	�F-ก���"�ก,� ��A �-	�ก',�(#ก(%��"�#��+���#���&� .*���-���� ',ก,��-ก��E" ��ก	�ก��0 ก��ก��ก����-ก��*��#����-"�#��+กX
��-B(ก�#��,����������DC�ก��'.�-.���&��-�(�ก�(� &-E��E�* ��0-��,�ก���*������+%(ก�ก� (Tariff Barriers) '(#��,�ก���� ��C��
����+%(ก�ก� (Non-tariff barriers) �� �)� ���ก./0�  

ก	�#��,	���	
������ 

��������ก��'��-������B�����C�ก��"����,� '(#,��,��ก����& �#���&� .*���-��,��-L ��ก�"1� 3 �#��� (Three Lines of 
Defense) N/ -���(*�-,���(�กก��ก��ก���F'(ก�	ก���� �� ��&BF*���B������#���'�ก (First Line of Defense) กXA� ',�(#����&-��,*�-
,��,��ก����& �#���&� .*���-��,��-L �� �&F��#����-ก�����- "�#ก�+C�* ก���"(� &�'"(- ��A�ก��&ก�(�ก ,��.���., ��*���  '(#
������B�����C�-��.�-,� '(#������&-���M)�#�� DFก	��,�0-./0� ���� �*��ก��#���&���-ก��*� �*������ �*��ก����& �*��$%�ก�� 
�"1�,*� N/ -����&-����(����0��BF*��� &���
�M)�#��- �� 	#"�#���-����0-ก������&-����&��ก '(#����&-����&C� �)A �C�*�����D
��-B���.*��F(	�กBF*�F*�F�BF*"����,�E�*�&��-'�*	��- ����BF*���B������#����� ��- (Second Line of Defense) 	#,��,���F'(ก��"����,�-��.�-
����&-��,��-L �)A �C�*�� �C	����"1�E",��ก��ก���,��-L �� ก�����E�* ���� �*��"�#ก��'(#��%�%���) �*��ก��ก���F'(ก��
"����,�-�� �"1�,*� '(#BF*���B������#�����  3 (Third Line of Defense) A� ����&-��,��	�����&C��� �"1�����#C�ก��,��	���ก��
"����,�,��ก����& �#���&� .*���-���� �ก� &�.*�- 
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3.5 4���256=D�L����@?�ก���>?9�M6��25=DG�D�D�ก� 

������C�*�������
C�ก���������$%�ก�	ก��F�*�C��(�ก�(�&��,� ��0-�*��%���).�-��,D%��� ��� ก��"����,�,�,��
ก����& �"1�,*� �&��-E�กX,�� ก���������ก����-ก(���	���"1�,*�-.&�&E"C�*D/-F�*�C��%ก�#�����0�	�D/-'�(�-B(�, �)A �C�*��0-���-�N�
�%"����������ก��E�*�&��-DFก,*�-,��ก����& "����,�,��BF*������E�*���&�&��-�������&� '(#���/-D/-�(�ก���$���%�&�� 

��ก	�ก��0 ��������	���&�A ����&- '(#����)(�ก����� E���� 	�กก���B&')��.*��F(�� E��DFก,*�-B������-��-ก���A ����,��-L  
��0-�A ���-� (Social Media) '(#�A ��� -)��)� N/ -.*��F(��&������ก�� )� ��ก�"1�.*��F(�� �&�B&')����'(*�C����, '(#��������ก����0'	-
.*���X		��-B����A �,��-L '(*� 	�ก"�#��X���-ก(��� ��	��-B(���&��&,��,�����*� �A ����&- ��)(�ก��� '(#B(ก���������-��.�-������
C��� �%�  

ก	�#��,	���	
������ 

��)(�ก���'(#�A ����&-.�-�-�ก��"1���������
�� ��-B(,��ก��,�����C	NA0����*�.�-BF*����� '(#ก��,�����C	�����������
$%�ก�	.�-F�*�'(#�%*�������-$%�ก�	 ������	/-C�*�������
�������&�ก�������� &-C��*���A �L  ��&��������*�ก���������$%�ก�	�&��-
DFก,*�-,��ก����& ��	��&$��� 	��&����� '(#���)C����$�������).�-BF*������E�*���&�%ก������ ���B�����,����-� �%��� '(#
"�#��+��,� ���D/-ก��"����,�,���(�กก��ก��ก���F'(ก�	ก���� �� ,(��	��A ����.*��F(.�-������C�*)��ก-�������&��-,����A �- �)A �C�*
)��ก-����.*���X		��-�� DFก,*�- '(#�����(�C�ก��,��.*�N�กD��.�-�%(���.*�- 

�������"�#��X������� &-����ก��	�กก��E��"����,�,��ก����&.�-BF*"�#ก��ก����-��&C��%,���ก��� ��-����"t
��C�
�%,���ก���"�#�-.�-E�&��0� '�*���������	#"����,�DFก,*�-,��ก����&กX,�� ',�C�G��#�� �������"1������กC��%,���ก���  
	/-�(X-��X����ก���.*�����'ก*E."t
����-ก(��� 	#�"1�ก��&ก�#�����,�G���%,���ก���"�#�-E�& ��ก��0-&�-���C�*ก�����"�#�-.�-E�&
�����&� -&A��*�& ������	/-E�*�.*�����ก(%����������A��� DFก,�0-./0��"1�ก���M)�#ก�	 ���� ก��	��,�0- Task Force N/ -�"1�ก�����-������ก��
.�-������BF*B(�,C��%,���ก��� ,��'��	�ก����&-������G �-�ก��� E��'��-B(ก��E� '(#BF**�"(�ก��0���� C�ก���������ก��'ก*E.
"t
��.�-�%,���ก���"�#�-.�-E�& ��ก	�ก��0 ������&�-��ก��*��*�'(#��	�&D/-��,D%�����'�� '(#��'B�"����"(� &��&��-����	� 

��ก���A�	�กก���������ก���� ก(�����'(*� �� -����
�� ������	���"1�,*�-���A�ก���A ���� '(#C�*.*��F(ก���%(��&��ก 
�)A ���*�-����.*�C	 '(#,�ก&0��C�*BF*������E�*���&�%กก(%������D/-'����-ก���������$%�ก�	.�-������ B���ก���A ����C����-��-�� 
DFก,*�-'(#����#�� 

3.6 4���256=D	�กก���56Q5@5��R�5Z\LCM��;L���=F�
3�56CM��;L�Q5@5��R��กก43��L�=?9 25 G�D	���4��;L��56��ก	����3�=>?L4
��SD��� 

� �����  28 ��-��� 2558 CPG '(#������&��&DA��%*�N�)���O���ก�����"1��*�&(# 43.42 .�-	������%*��� ��ก	������&'(*�
��0-���.�-N�)���O 	/-��	���C�*���#�� ก����&��A�.*���-��ก�����C�*,*�-E�*���#'�����&-E���*�&ก��� 3 C� 4 .�-	��������&-
��0-���.�-BF*DA��%*�N/ -��"�#�%�'(#�����$���ก���&-(-#'�� E��B���ก��(-�,� ��ก CPG '(#������&��&-���ก���&-��A�(-#'��
���&-E����X��*�&C����#��-ก(��� 

ก	�#��,	���	
������ 

������'(#�#ก���ก��������&/��� �C�ก��"����,�,��BF*DA��%*��%ก��&�&��-�������&�ก��'(#���/-D/-"�#�&���,��������'(# 
BF*DA��%*��"1�����
 ��0-��0 ��A �-��A�ก���.*������&ก��C�L �� 	#,*�-.��,��� "�#�%�BF*DA��%*� ,*�-B���ก��ก(� �ก��-	�กBF*������ก����� 
�(.��%ก����������&E�*���������&	�ก"�#$��ก���ก�� 	#���	%�.*��"1����#ก��"�#�%��#ก���ก���)A �)�	���� '(#C�*
�����X�C���A �-��A���&ก����0�L �������"�#ก��ก��)�	����(-�,�.�-�� "�#�%�BF*DA��%*� ��&���-�A����
"�#�%�BF*DA��%*�	#�#�%
�����X�.�-�#ก���ก���&��-�)�&-)�'(#����#��  ��-��0�������	/-��A ��� ����BF*DA��%*���&C�
�	#��ก���&-(-#'��C���+��-
���&�ก��ก�������X�.�-�#ก���ก��������C�',�(#���#  ��ก	�ก��0 ก�����������ก���.*������&ก���� �ก� &��&-ก��N/ -,*�-.���%��,�



   

������ �	��
������������ 	��ก�� (�����) ������  1 ก��"�#ก��$%�ก�	 

(3) "t		�&������ &- ��*���  10 

	�ก�� "�#�%�BF*DA��%*�  BF*DA��%*��� ������E�*���&N/ -�"1��%(�� �ก� &��&-ก��,��"�#ก�+�� �ก� &�.*�-.�-����&-��ก��ก���F'(	#E�������$���ก
���&-(-#'��C����#��-ก(��� 

��0-��0 ก��(-�%�C��(�ก���)&�.�-������ '(#/��A� ก���"1�BF*������E�*���&ก�������� BF*(-�%�'(#BF*������E�*���&��)�	����"t		�&
��� &-�����		#�ก��./0�E�*ก�������� '(#��	��-B(C�*B(ก���������-�� '(#/��A� G��#��-ก���-��.�-������ E���"1�E",���"K����&E�* 

��/ - ��ก���A�	�ก"t		�&��� &-�� "��ก�C���ก���M�����0 ��	�������� &-�A �L �� ��-B(ก�#��,��ก���������$%�ก�	.�-������ 
',�������E����	����E�*C�.�#��0 ��A��"1������� &-�� ������)�	����C�.�#��0���E���� 



   

������ �	��
������������ 	��ก�� (�����) ������  1 ก��"�#ก��$%�ก�	 

(4) .*��F(�� �E"'(#.*��F(����
�A � ��*���  1 

 

4. GL��\?��64P8>?9GL��\?2���
�M6�  

4.1 GL��\?������ 

�������� ��ก�(�ก���)&� : ������ �	��
������������ 	��ก�� (�����) (2N�)���O3) C�*�A �&���(�ก���)&���� 2CPF3 
(�ก��#ก��"�#ก��$%�ก�	 : $%�ก�	�ก�,��%,���ก��� '(#����� ��0-C�"�#��+'(#,��-"�#��+ 
�� ,�0-�����ก-��C�
� : ���� N�.)�.�������� �(.��  313 D����(� '.�-��(� �.,��-��ก ก�%-��)� 10500 
�(.�#���&������� : 0107537000246 
���+�)�� : 0-2625-8000 (����ก(�-) 

: 0-2625-8352 '(# 0-2625-8354 (�����ก�(.��%ก��������) 
 0-2625-8351, 0-2625-8353, 0-2625-8355 '(# 0-2625-8356 (�����ก(-�%����)��$�) 

������ : 0-2638-2139 
Website : http://www.cpfworldwide.com 
E-mail : csoffice@cpf.co.th 

4.2 GL��\?�������56Q5@5��RCM��;L�B�SD>B3�L�=?9 10 GfS�P8 
��&(#���&�'��-E�*C���-��*�-ก��DA��%*�.�-ก(%��N�)���O��&C,*������  1 .*� 1. ��&��&'(#��)���ก��"�#ก��$%�ก�	  

4.3 GL��\?G�D�;?�L�D��D�M6�b 

(1) ��=�9��5=��;L�2���
 
������ +F�&������ก�(�ก���)&� ("�#��+E�&) 	��ก�� 
93 D�����������ก 

'.�-���'�- �.,���'�- ก�%-��)� 10400 
���&�(.���+�)�� 0-2009-9999 
���&�(.������ 0-2009-9991 

(2) ��=�9��5=��;L�ก\L >?9Z\L>��Z\LCM��;L�ก\L 

��#$ก%#&
�'�(��
) *����+�, 2/2553 /�0+�, 2 *�1ก2��$03454
$67 (.8. 2560 
��&�#���&��%*�กF* ���&,��'��'(#���ก��$%�ก�	�(�ก���)&� $��������E�& 	��ก�� (�����) 

3000 ���������ก-��C�
� ��0� 5 �� D��)�(�&$��  
'.�-	��)( �.,	,%	�ก� ก�%-��)� 10900 

 ���+�)�� 0-2299-1321 ������ 0-2242-3270 
BF*'��BF*DA��%*�กF* ���&���ก��$%�ก�	�(�ก���)&� $����ก�%-+���&%$&� 	��ก�� (�����) 
 1222 D��)�#�����  3 �.,&������ ก�%-��)� 10120 
 ���+�)�� 0-2296-4782 ������ 0-2683-1298 

��#$ก%#&
�'�(��
) *����+�, 1/2554  /�0+�, 1 *�1ก2��$03454
$67 (.8. 2561 /�0+�, 2 *�1ก2��$03454
$67 (.8. 
2564 /�0+�, 3 *�1ก2��$03454
$67 (.8. 2584 +�,=%#4>
��#$ก%#?��+��&
3454
$30#ก5
$��$*�1ก2��$03454
$��#$ก%# 
@�A*����+�, 2/2554 *�1ก2��$03454
$67 (.8. 2584 +�,=%#4>
��#$ก%#?��+��&
3454
$30#ก5
$��$*�1ก2��$03454
$
��#$ก%# 
��&�#���&��%*�กF* ���&�(�ก���)&����ก�� $����ก�%-��) 	��ก�� (�����) 
'(#BF*'��BF*DA��%*�กF* 333 D����(� '.�-��(� �.,��-��ก ก�%-��)����� 10500 
 ���+�)�� 02-230-1447-8 ������ 02-626-4545-6 
 



   

������ �	��
������������ 	��ก�� (�����) ������  1 ก��"�#ก��$%�ก�	 

(4) .*��F(�� �E"'(#.*��F(����
�A � ��*���  2 

 

��#$ก%#&
�'�(��
) *����+�, 1/2555 *�1ก2��$03454
$67 (.8. 2559 @�A*����+�, 1/2556 *�1ก2��$03454
$67 (.8. 
2561 
��&�#���&��%*�กF* ���&���ก���#���&��(�ก���)&� 1 ��&"����,�ก��$%�ก���ก���-��'(#�(�ก���)&� 
 $����E�&)����&� 	��ก�� (�����) �����ก���(� ���� 2 ��0� 3 
 1060 D���)���%�� �.,������� ก�%-��)� 10400 
 ���+�)�� 0-2256-2323-6 ������ 0-2256-2406 

��#$ก%#&
�'�(��
) *����+�, 2/2555  /�0+�, 1 *�1ก2��$03454
$67 (.8. 2562 /�0+�, 2 *�1ก2��$03454
$67 (.8. 
2565 @�A/�0+�, 3 *�1ก2��$03454
$67 (.8. 2575 
��&�#���&��%*�กF* ���&,��'��'(#���ก��$%�ก�	�(�ก���)&� $��������E�& 	��ก�� (�����) 
'(#BF*'��BF*DA��%*�กF* 3000 ���������ก-��C�
� ��0� 5 �� D��)�(�&$��  

'.�-	��)( �.,	,%	�ก� ก�%-��)� 10900 
 ���+�)�� 0-2299-1321 ������ 0-2242-3270 

��#$ก%#&
�'�(��
) *����+�, 2/2556 /�0+�, 1 *�1ก2��$03454
$67 (.8. 2560 /�0+�, 2 *�1ก2��$03454
$67 (.8. 2562  
/�0+�, 3 *�1ก2��$03454
$67 (.8. 2564 ��#$ก%#&
�'�(��
) *����+�, 2/2558 /�0+�, 1 *�1ก2��$03454
$67 (.8. 2566 
/�0+�, 2 *�1ก2��$03454
$67 (.8. 2568 @�A/�0+�, 3 *�1ก2��$03454
$67 (.8. 2570 
��&�#���&��%*�กF* ���&,��'��'(#���ก��$%�ก�	�(�ก���)&� $��������E�& 	��ก�� (�����) 
 3000 ���������ก-��C�
� ��0� 5 �� D��)�(�&$��  

'.�-	��)( �.,	,%	�ก� ก�%-��)� 10900 
 ���+�)�� 0-2299-1321 ������ 0-2242-3270 

��#$ก%#&
�'�(��
) *����+�, 1/2558  /�0+�, 1 *�1ก2��$03454
$67 (.8. 2563 @�A/�0+�, 2 *�1ก2��$03454
$67 (.8. 
2566 
��&�#���&��%*�กF* ���&���ก��$%�ก�	�(�ก���)&� $����ก�%-+���&%$&� 	��ก�� (�����) 
'(#BF*'��BF*DA��%*�กF* 1222 D��)�#�����  3 �.,&������ ก�%-��)� 10120 
 ���+�)�� 0-2296-4782 ������ 0-2683-1298 

(3) ��=�9��5=� American Depositary Receipts 
The Bank of New York Mellon Corporation, BNY Mellon Shareowner Services 
PO Box 358516, Pittsburgh, PA 15252-8516, USA  
���+�)�� 1-201-680-6825  Website www.bnymellon.com/shareowner E-mail shrrelations@bnymellon.com  

(4) Z\L2����
�58�9	��8` 2558 
1. ��-��
�%�� ��-���%.������� �#���&�BF*�����
�������%
�,�(.��  6112 
2. ��&�	��
 BF*���g�$���(�+ �#���&�BF*�����
�������%
�,�(.��  4068 
3. ��&���#��& ��,�	���ก%( �#���&�BF*�����
�������%
�,�(.��  4323 

������ �@5��j�	5 �\��P�= 2����
�5 	��ก�� 
������X�E)���������� ��0� 50-51 
1 D������C,* �.,���� ก�%-��)� 10120 
���+�)�� 0-2677-2000 ������ 0-2677-2222 

4.4 GL��\?2���
�M6� 

- E���� - 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  ������ �	��
������������ 	��ก�� (�����) 
Charoen Pokphand Foods Public Company Limited 
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������ �	��
������������ 	��ก�� (�����) ������  2 ก��	��ก��"#$ก��ก��ก���%"#ก�	ก�� 

(5) '(��%#�#�ก���)*�"#$+%(,-��.(� ��(���  1 

 

5. >?��;9�9�ก���@A�89:B;?CD��E?�  

5.1 �E�	��:��5A�89:�E�����:89?4 � 4���56 31 H��4�� 2558 
7,742,941,932 ��� 5�$ก���(�*�.(�����
	����� 7,742,941,932 �.(� �%#���� 6��7�( �.(�#$ 1 ��� 

5.2 B;?CD��E?�  
5.2.1 ��*�- �+%(,-��.(� 10 ��*"�ก 	������.(�"#$�������ก��,-��.(� � ���5:���.��$���*���- ������  28 ��<��� 2558 ����<��=  

��A�D6�B;?CD��E?� 	���4��E?� 2��234�ก��CD��E?�  
1. ก#.�� CPG(1) 5�$ก���(�* 3,716,789,095 48.00% 
      1.1 CPG(2) 1,935,815,835 25.00% 
      1.2 ������ ���������������� �!" �#$ก� (3) 889,225,460 11.48% 
      1.3 Orient Success International Limited(4) 205,000,000 2.65% 
      1.4 Worth Access Trading Limited(4) 187,372,200 2.42% 
      1.5 Creative Light Investments Limited(4) 144,555,000 1.87% 
      1.6 ������ @ABA�CD (F�G��HI�J) �#$ก�  (LM$NO)(5) 207,935,600 2.68% 
      1.7 ������ ก�P"��B�F� �QRS �#$ก�  (LM$NO)(6) 82,885,000 1.07% 
      1.8 Plenty Type Ltd.(7) 64,000,000 0.83% 
2. ������ 7�*��C��������� 	��ก��(8) 448,970,326 5.80% 
3. �����ก<��5�$ก����<� (2 ก���)(9) 181,345,800 2.34% 
4. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED(10) 131,513,650 1.70% 
5. ��<����#�*)� 	���%�������� 114,700,000 1.48% 
6. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY(10) 113,360,850 1.46% 
7. CHASE NOMINEES LTD.(10) 104,079,809 1.34% 
8. ��*5��

� �T�*��� 98,000,000 1.27% 
9. UBS AG LONDON BRANCH(10) 95,481,683 1.23% 
10. THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LTD.(11) 92,669,698 1.20% 

��=<��= ก#.�� CPG ��7�(�5W�+%(,-��.(�'�<+%(,-��.(���*��  2-4, 6-7 "#$ 9-10 
 

���*��6. 
(1) ก#.����*<��6����6�� 246 "#$��6�� 247 "��<)�$�����

�6��#�ก���)*�"#$6#���#�ก���)*� ).Y. 2535 (�����=<�� ��ก��"ก(7'�)� ��6��) 
(2) 5�$ก��ก�	ก��#<�.� ����'(� "#$	������*�������� "#$Z�(���ก���(����������ก�� [\ < � �����  8 ��,.��*� 2558 CPG ��ก#.���������	�*�������5W� 

+%(,-��.(���*Z�
� ��*+%(,-��.(� 10 ��*"�ก'�<������ ��-��	��
������� 	��ก�� (]CPG^) 7�("ก� ��*�.��T �	�*������ �(�*#$ 12.96 ��*T����� �	�*������  
�(�*#$ 12.96 ��*	��
 �	�*������ �(�*#$ 12.76 ��*��6�� �	�*������ �(�*#$ 12.63 ��*�ก�*�6�_ �	�*������ �(�*#$ 5.76 ������ ก�.<��)���#���`#��=< 
	��ก�� �(�*#$ 4.47 ��*)<����) �	�*������ �(�*#$ 4.26 "#$��*5�$��5 �	�*������ ��<�����*� �#CกY����)<�� ��*��% �	�*������ "#$��*���� �	�*������ 
,-��.(���*#$�(�*#$ 4.22 

(3) 5�$ก��ก�	ก��#<�.� ��*�5W�������*��*��<6�<'�< CPG 
(4) 5�$ก��ก�	ก��#<�.� ��*�5W�������*��*��<�(��'�< CPG  
(5) 5�$ก��ก�	ก���ก�6��.6���ก���"#$��������<	� ��*�5W�������*��*��<6�<'�<[�)���a  
(6) 5�$ก��ก�	ก��[-=�"#$'�*��6,.����������6�� ��*�5W�������*��*��<6�<'�<[�)���a 
(7) 5�$ก��ก�	ก��#<�.� ��*�5W�������*��*��<�(��'�<[�)���a 
(8) ������	��$���*�Z�5�$��Y7�* �� �*%��� 6��6��7�( 62 ����6#���#�ก���)*�"��<5�$��Y7�* ,�����������ก "'�<#�<�6* �'6#�<�6* ก�.<��)b 10110 
(9) ����*<�����ก��7�* �� �*%��� 6��6��7�( ��	.T.7�*)����*� ��*5c���6�ก��T.�ก���ก���<��"#$�#�ก���)*� (�����.��#�ก���)*�) 1060 ���� 2 ��=� 3  

,.�)���.�� ��กก$��� �'6������� ก�.<��)b 10400 

(10) ������	��$���*�Z�6��<5�$��Y �� �*%��� 6��6��7�( T�����"6�����������6���� (7�*) 	��ก�� (�����) SECURITIES SERVICES �[��� ���������� ��=� 14 
,���������-� ��#� ก�.<��)b 10500 

(11) ������	��$���*�Z�6��<5�$��Y �� �*%��� 6��6��7�( �#'��  968 ���� ��� ��� �� [� ��=� 5 ,.)�$��� 4 �'6��<��ก ก�.<��)b 10500 
 



 

������ �	��
������������ 	��ก�� (�����) ������  2 ก��	��ก��"#$ก��ก��ก���%"#ก�	ก�� 

(5) '(��%#�#�ก���)*�"#$+%(,-��.(� ��(���  2 

>?�	��ก��ก��CD��E?�>�J��4K3�J��K�  
�.(�'�<[�)���aZ�(���ก��7�(��*���� ��(�"6�ก������.(���=�	$�5W���6.Z�(���.#6��<�(��,-��.(��*%�Z�[�)���a�ก��ก����(�*#$ 40 

'�<	������.(��� ��ก	������*"#(���=<���'�<[�)���a 

�6��<�(����	7�(��[\ <�.(�'�<[�)���a�ก��ก�����6��	��ก���� ก�����7�(Z����"�ก'�<'(���<����- �<ก������.(�7�( ��*ก��
	�<[-=��.(��� ��กZ����� ��ก"#$����'�*��*[�)���a ��-���*ก��Z�(���T�"5#<���)��-�Z�(���T�[-=��.(��� ��กZ���Z�ก����� �6��<�(��
��=��5W�+%(,-��.(�ก%("5#<���) "#$/��-�+%(,-�Z�����
"��<���T� "#$/��-��#�ก���)*��- �Z��� Z�(���T���<ก#���"ก�+%(,-��#�ก���)*��� [�)���a
�5W�+%(��ก"#$����'�* (���6#��,\<�.(�5f�+#��-��.(��� ��กZ�("ก�+%(,-��.(�[\ <7�(�.(���<ก#�����	�กก��	�<[-=��.(���-�ก��Z�(���T�6��<g 
6�������=) "6���=<��=ก��,-��.(�Z���Z�ก������������=��- ����ก���.(��� ,-���*�6��<�(��Z����"�ก"#(� 	������.(��� ,-���*�6��<�(��
��=<���	$6(�<7���ก��ก����(�*#$ 49 '�<	������.(��� ��ก	������*"#(���=<���'�<[�)���aZ�'�$��=�g ��6��	��ก���� �6��<�(�������T�
,-��.(�	������(�*#$ 49 ��= Z�(Z�(ก��ก���ก������.(�	�ก�6��<�(��[\ <�5W�+%(7�(�.(�Z��� ��*ก��	�<[-=��.(��)� ��.��� ��ก"#$����'�*
��*[�)���a ��-���*ก��Z�(���T�"5#<���)��-�Z�(���T�[-=��.(��� ��กZ���'�<+%(,-��#�ก���)*���<ก#���'(�<6(�6�������= (���6#��,\< 
�.(�5f�+#��-��.(��� ��กZ�("ก�+%(,-��.(�[\ <7�(�.(���<ก#�����	�กก��	�<[-=��.(���-�ก��Z�(���T�6��<g 6�������=) Z�(ก���6��<�(��Z��.กg 
���'�<ก�����	�ก����.(���<ก#���	$,%ก���75*�<�.#[\ <��Z���6��<�(�� 

��=<��= � �����  28 ��<��� 2558 [\ <�5W����5:���.��$���*�#���.� �������ก��,-���<�.(�����
'�<[�)���a��*�6��<�(����
	�����5�$����(�*#$ 24.75 '�<	������.(��� ��ก	������*"#(���=<���'�<[�)���a 

5.2.2 '(�6ก#<�$����<+%(,-��.(���*Z�
�Z���- �<�� ��+#ก�$��6��ก����ก"#$����'�*�#�ก���)*� ��-�ก��������<��'�<������ ��*
�� '(�6ก#<��<ก#���������������#<����(�* 
-7����- 

5.3 �9�ก���@A��D6� 

�.(�ก%( 
 � �����  31 T����� 2558 [�)���a���.(�ก%(�� *�<��7�(7,�,��	����� 18 �.� [\ <���%#��<��#-� 77,000 #(����� ��<��=  

(1) �.(�ก%(������ �	��
������������ 	��ก�� (�����) ��=<��  2/2553 �.���  2 ��ก�����7,�,��5h ).Y. 2560 
 5�$����.(�ก%( : �.(�ก%(�����$�.�- �+%(,-� 5�$���7���(�*���T� 7����5�$ก�� "#$��+%("��+%(,-��.(�ก%( 
 ��*.'�<�.(�ก%( :  7 5h ���	�ก����� ��ก�.(�ก%( 
 �%#�����'�<�.(�ก%(�� ����'�* :  5,000,000,000 ���  
 	������.(�ก%(�� ����'�* :  5,000,000 ����* 
 �%#���� 6��7�(6������* :  1,000 ���  
 ����� ����'�*6������* :  1,000 ���  
 ����� ��ก�.(�ก%( :  �����  3 )jY	�ก�*� 2553 
 �����ก�����7,�,�� : �����  3 )jY	�ก�*� 2560 
 ��6����ก���=*  :  5h��  1 ,\<5h��  3 ��6����ก���=*<�� �(�*#$ 3.0 6��5h 5h��  4 ,\<5h��  5 ��6��

��ก���=*<�� �(�*#$ 4.0 6��5h "#$5h��  6 ,\<5h��  7 ��6����ก���=*<�� �(�*#$ 
5.0 6��5h 

 �������$��ก���=* :  5h#$ 2 ��=< Z������  3 )j���� "#$ 3 )jY	�ก�*� '�<�.ก5h6#����*.�.(�ก%( 
��*��� �����$��ก���=*��=<"�กZ������  3 )j���� 2554 

 �%#��<��#-� : 5,000,000,000 ��� 
 ��������������- �,-��� �����#���.� : ]A+^ ��*������ �������6�=< 	��ก��  
 ��*�$���*��.(�ก%( : T��������7�* 	��ก�� (�����) 



 

������ �	��
������������ 	��ก�� (�����) ������  2 ก��	��ก��"#$ก��ก��ก���%"#ก�	ก�� 

(5) '(��%#�#�ก���)*�"#$+%(,-��.(� ��(���  3 

 +%("��+%(,-��.(�ก%( : T����ก�.<Y���*.T*� 	��ก�� (�����) 
 6#����<[-=�'�*�.(�ก%( : ����6#��6��������=7�* 

(2) �.(�ก%(������ �	��
������������ 	��ก�� (�����) ��=<��  1/2554 �.���  1 ��ก�����7,�,��5h ).Y. 2561 
 5�$����.(�ก%( : �.(�ก%(�����$�.�- �+%(,-� 5�$���7���(�*���T� 7����5�$ก�� "#$��+%("��+%(,-��.(�ก%( 
 ��*.'�<�.(�ก%( :  7 5h ���	�ก����� ��ก�.(�ก%( 
 �%#�����'�<�.(�ก%(�� ����'�* :  3,000,000,000 ���  
 	������.(�ก%(�� ����'�* :  3,000,000 ����* 
 �%#���� 6��7�(6������* :  1,000 ���  
 ����� ����'�*6������* :  1,000 ���  
 ����� ��ก�.(�ก%( :  �����  19 ��<��� 2554 
 �����ก�����7,�,�� : �����  19 ��<��� 2561 
 ��6����ก���=*  :  ��6����ก���=*<�� �(�*#$ 4.65 6��5h 6#����*.�.(�ก%( 
 �������$��ก���=* :  5h#$ 2 ��=< Z������  19 ก.���)��T� "#$ 19 ��<��� '�<�.ก5h6#����*.�.(�ก%( 

��*��� �����$��ก���=*��=<"�กZ������  19 ก.���)��T� 2555 
 �%#��<��#-� : 3,000,000,000 ��� 
 ��������������- �,-��� �����#���.� : ]A+^ ��*������ �������6�=< 	��ก��  
 ��*�$���*��.(�ก%( : T����ก�.<��) 	��ก�� (�����) 
 +%("��+%(,-��.(�ก%( : T����ก�.<��) 	��ก�� (�����) 
 6#����<[-=�'�*�.(�ก%( : ����6#��6��������=7�* 

(3) �.(�ก%(������ �	��
������������ 	��ก�� (�����) ��=<��  1/2554 �.���  2 ��ก�����7,�,��5h ).Y. 2564 
 5�$����.(�ก%( : �.(�ก%(�����$�.�- �+%(,-� 5�$���7���(�*���T� 7����5�$ก�� "#$��+%("��+%(,-��.(�ก%( 
 ��*.'�<�.(�ก%( :  10 5h ���	�ก����� ��ก�.(�ก%( 
 �%#�����'�<�.(�ก%(�� ����'�* :  3,000,000,000 ���  
 	������.(�ก%(�� ����'�* :  3,000,000 ����* 
 �%#���� 6��7�(6������* :  1,000 ���  
 ����� ����'�*6������* :  1,000 ���  
 ����� ��ก�.(�ก%( :  �����  19 ��<��� 2554 
 �����ก�����7,�,�� : �����  19 ��<��� 2564 
 ��6����ก���=*  :  ��6����ก���=*<�� �(�*#$ 4.87 6��5h 6#����*.�.(�ก%( 
 �������$��ก���=* :  5h#$ 2 ��=< Z������  19 ก.���)��T� "#$ 19 ��<��� '�<�.ก5h6#����*.�.(�ก%( 

��*��� �����$��ก���=*��=<"�กZ������  19 ก.���)��T� 2555 
 �%#��<��#-� : 3,000,000,000 ��� 
 ��������������- �,-��� �����#���.� : ]A+^ ��*������ �������6�=< 	��ก��  
 ��*�$���*��.(�ก%( : T����ก�.<��) 	��ก�� (�����) 
 +%("��+%(,-��.(�ก%( : T����ก�.<��) 	��ก�� (�����) 
 6#����<[-=�'�*�.(�ก%( : ����6#��6��������=7�* 



 

������ �	��
������������ 	��ก�� (�����) ������  2 ก��	��ก��"#$ก��ก��ก���%"#ก�	ก�� 

(5) '(��%#�#�ก���)*�"#$+%(,-��.(� ��(���  4 

(4) �.(�ก%(������ �	��
������������ 	��ก�� (�����) ��=<��  1/2554 �.���  3 ��ก�����7,�,��5h ).Y. 2584 �� +%(,-��.(�ก%(��
���T�'�7,�,��7�(ก��������ก�����7,�,���.(�ก%( 

 5�$����.(�ก%( : �.(�ก%(�����$�.�- �+%(,-� 5�$���7���(�*���T� 7����5�$ก�� "#$��+%("��+%(,-��.(�ก%( 
 ��*.'�<�.(�ก%( :  30 5h ���	�ก����� ��ก�.(�ก%( ��*+%(,-��.(�ก%(�����T�'�7,�,���.(�ก%(ก�������� 

ก�����7,�,�� � ��=�5h��  15 
 �%#�����'�<�.(�ก%(�� ����'�* :  4,000,000,000 ���  
 	������.(�ก%(�� ����'�* :  4,000,000 ����* 
 �%#���� 6��7�(6������* :  1,000 ���  
 ����� ����'�*6������* :  1,000 ���  
 ����� ��ก�.(�ก%( :  �����  19 ��<��� 2554 
 �����ก�����7,�,�� : �����  19 ��<��� 2584 
 ��6����ก���=*  :  ��6����ก���=*<�� �(�*#$ 5.42 6��5h 6#����*.�.(�ก%( 
 �������$��ก���=* :  5h#$ 2 ��=< Z������  19 ก.���)��T� "#$ 19 ��<��� '�<�.ก5h6#����*.�.(�ก%( 

��*��� �����$��ก���=*��=<"�กZ������  19 ก.���)��T� 2555 
 �%#��<��#-� : 4,000,000,000 ��� 
 ��������������- �,-��� �����#���.� : ]A+^ ��*������ �������6�=< 	��ก��  
 ��*�$���*��.(�ก%( : T����ก�.<��) 	��ก�� (�����) 
 +%("��+%(,-��.(�ก%( : T����ก�.<��) 	��ก�� (�����) 
 6#����<[-=�'�*�.(�ก%( : ����6#��6��������=7�* 

(5) �.(�ก%(������ �	��
������������ 	��ก�� (�����) ��=<��  2/2554 ��ก�����7,�,��5h ).Y. 2584 �� +%(,-��.(�ก%(�����T�'�
7,�,��7�(ก��������ก�����7,�,���.(�ก%( 

 5�$����.(�ก%( : �.(�ก%(�����$�.�- �+%(,-� 5�$���7���(�*���T� 7����5�$ก�� "#$��+%("��+%(,-��.(�ก%( 
 ��*.'�<�.(�ก%( :  30 5h ���	�ก����� ��ก�.(�ก%( ��*+%(,-��.(�ก%(�����T�'�7,�,���.(�ก%(ก�������� 

ก�����7,�,�� � ��=�5h��  15 
 �%#�����'�<�.(�ก%(�� ����'�* : 6,000,000,000 ���  
 	������.(�ก%(�� ����'�* : 6,000,000 ����* 
 �%#���� 6��7�(6������* : 1,000 ���  
 ����� ����'�*6������* : 1,000 ���  
 ����� ��ก�.(�ก%( : �����  21 T����� 2554 
 �����ก�����7,�,�� : �����  21 T����� 2584 
 ��6����ก���=*  :  ��6����ก���=*<�� �(�*#$ 5.42 6��5h 6#����*.�.(�ก%( 
 �������$��ก���=* :  5h#$ 2 ��=< Z������  21 ��,.��*� "#$ 21 T����� '�<�.ก5h6#����*.�.(�ก%( 

��*��� �����$��ก���=*��=<"�กZ������  21 ��,.��*� 2555 
 �%#��<��#-� : 6,000,000,000 ��� 
 ��������������- �,-��� �����#���.� : ]A+^ ��*������ �������6�=< 	��ก��  
 ��*�$���*��.(�ก%( : T����ก�.<��) 	��ก�� (�����) 
 +%("��+%(,-��.(�ก%( : T����ก�.<��) 	��ก�� (�����) 
 6#����<[-=�'�*�.(�ก%( : ����6#��6��������=7�* 

 



 

������ �	��
������������ 	��ก�� (�����) ������  2 ก��	��ก��"#$ก��ก��ก���%"#ก�	ก�� 

(5) '(��%#�#�ก���)*�"#$+%(,-��.(� ��(���  5 

 

(6) �.(�ก%(������ �	��
������������ 	��ก�� (�����) ��=<��  1/2555 ��ก�����7,�,��5h ).Y. 2559 
 5�$����.(�ก%( : �.(�ก%(�����$�.�- �+%(,-� 5�$���7���(�*���T� 7����5�$ก�� "#$7����+%("��+%(,-��.(�ก%( 
 ��*.'�<�.(�ก%( :  4 5h ���	�ก����� ��ก�.(�ก%( 
 �%#�����'�<�.(�ก%(�� ����'�* : 6,060,000,000 ���  
 	������.(�ก%(�� ����'�* : 6,060,000 ����* 
 �%#���� 6��7�(6������* : 1,000 ���  
 ����� ����'�*6������* : 1,000 ���  
 ����� ��ก�.(�ก%( : �����  15 ����� 2555 
 �����ก�����7,�,�� : �����  15 ����� 2559 
 ��6����ก���=*  :  ��6����ก���=*<�� �(�*#$ 4.17 6��5h 6#����*.�.(�ก%( 
 �������$��ก���=* :  5h#$ 2 ��=< Z������  15 ����� "#$ 15 ก��*�*� '�<�.ก5h6#����*.�.(�ก%( 

��*��� �����$��ก���=*��=<"�กZ������  15 ก��*�*� 2555 
 �%#��<��#-� : 6,060,000,000 ��� 
 ��������������- �,-��� �����#���.� : ]A+^ ��*������ �������6�=< 	��ก��  
 ��*�$���*��.(�ก%( : T����7�*)����*� 	��ก�� (�����) 
 6#����<[-=�'�*�.(�ก%( : ����6#��6��������=7�* 

(7) �.(�ก%(������ �	��
������������ 	��ก�� (�����) ��=<��  2/2555 �.���  1 ��ก�����7,�,��5h ).Y. 2562 
 5�$����.(�ก%( : �.(�ก%(�����$�.�- �+%(,-� 5�$���7���(�*���T� 7����5�$ก�� "#$��+%("��+%(,-��.(�ก%( 
 ��*.'�<�.(�ก%( :  7 5h ���	�ก����� ��ก�.(�ก%( 
 �%#�����'�<�.(�ก%(�� ����'�* : 6,000,000,000 ���  
 	������.(�ก%(�� ����'�* : 6,000,000 ����* 
 �%#���� 6��7�(6������* : 1,000 ���  
 ����� ����'�*6������* : 1,000 ���  
 ����� ��ก�.(�ก%( : �����  3 ��<��� 2555 
 �����ก�����7,�,�� : �����  3 ��<��� 2562 
 ��6����ก���=*  :  5h��  1 ,\<5h��  4 ��6����ก���=*<�� �(�*#$ 4.35 6��5h "#$5h��  5 ,\<5h��  7 ��6��

��ก���=*<�� �(�*#$ 5.00 6��5h 
 �������$��ก���=* :  5h#$ 2 ��=< Z������  3 ก.���)��T� "#$ 3 ��<��� '�<�.ก5h6#����*.�.(�ก%( 

��*��� �����$��ก���=*��=<"�กZ������  3 ก.���)��T� 2556 
 �%#��<��#-� : 6,000,000,000 ��� 
 ��������������- �,-��� �����#���.� : ]A+^ ��*������ �������6�=< 	��ก��  
 ��*�$���*��.(�ก%( : T��������7�* 	��ก�� (�����) 
 +%("��+%(,-��.(�ก%( : T��������7�* 	��ก�� (�����)/1 
 6#����<[-=�'�*�.(�ก%( : ����6#��6��������=7�* 

(8) �.(�ก%(������ �	��
������������ 	��ก�� (�����) ��=<��  2/2555 �.���  2 ��ก�����7,�,��5h ).Y. 2565 
 5�$����.(�ก%( : �.(�ก%(�����$�.�- �+%(,-� 5�$���7���(�*���T� 7����5�$ก�� "#$��+%("��+%(,-��.(�ก%( 
 ��*.'�<�.(�ก%( :  10 5h ���	�ก����� ��ก�.(�ก%( 
                                                 
/1 W�!"XWYR�O�AZ 1 Lก�$�L 2559 �F[OW\OIF ]O$�$�ก�P"H�ACJP]J$ �#$ก�  (LM$NO) �G�#$MO\$�AZ _̂\X�O _̂\`aCMP\Oก_\�$JbMLYX�O]O$�$��M$�I�J �#$ก�  (LM$NO)  



 

������ �	��
������������ 	��ก�� (�����) ������  2 ก��	��ก��"#$ก��ก��ก���%"#ก�	ก�� 

(5) '(��%#�#�ก���)*�"#$+%(,-��.(� ��(���  6 

 �%#�����'�<�.(�ก%(�� ����'�* : 4,000,000,000 ���  
 	������.(�ก%(�� ����'�* : 4,000,000 ����* 
 �%#���� 6��7�(6������* : 1,000 ���  
 ����� ����'�*6������* : 1,000 ���  
 ����� ��ก�.(�ก%( : �����  3 ��<��� 2555 
 �����ก�����7,�,�� : �����  3 ��<��� 2565 
 ��6����ก���=*  :  5h��  1 ,\<5h��  4 ��6����ก���=*<�� �(�*#$ 4.40 6��5h  "#$5h��  5 ,\<5h��  9 ��6��

��ก���=*<�� �(�*#$ 5.00 6��5h "#$5h��  10 ��6����ก���=*<�� �(�*#$ 6.00 6��5h   
 �������$��ก���=* :  5h#$ 2 ��=< Z������  3 ก.���)��T� "#$ 3 ��<��� '�<�.ก5h6#����*.�.(�ก%( 

��*��� �����$��ก���=*��=<"�กZ������  3 ก.���)��T� 2556 
 �%#��<��#-� : 4,000,000,000 ��� 
 ��������������- �,-��� �����#���.� : ]A+^ ��*������ �������6�=< 	��ก��  
 ��*�$���*��.(�ก%( : T��������7�* 	��ก�� (�����) 
 +%("��+%(,-��.(�ก%( : T��������7�* 	��ก�� (�����)/1 
 6#����<[-=�'�*�.(�ก%( : ����6#��6��������=7�* 

(9) �.(�ก%(������ �	��
������������ 	��ก�� (�����) ��=<��  2/2555 �.���  3 ��ก�����7,�,��5h ).Y. 2575 
 5�$����.(�ก%( : �.(�ก%(�����$�.�- �+%(,-� 5�$���7���(�*���T� 7����5�$ก�� "#$��+%("��+%(,-��.(�ก%( 
 ��*.'�<�.(�ก%( :  20 5h ���	�ก����� ��ก�.(�ก%( 
 �%#�����'�<�.(�ก%(�� ����'�* : 5,000,000,000 ���  
 	������.(�ก%(�� ����'�* : 5,000,000 ����* 
 �%#���� 6��7�(6������* : 1,000 ���  
 ����� ����'�*6������* : 1,000 ���  
 ����� ��ก�.(�ก%( : �����  3 ��<��� 2555 
 �����ก�����7,�,�� : �����  3 ��<��� 2575 
 ��6����ก���=*  :  ��6����ก���=*<�� �(�*#$ 5.30 6��5h   
 �������$��ก���=* :  5h#$ 2 ��=< Z������  3 ก.���)��T� "#$ 3 ��<��� '�<�.ก5h6#����*.�.(�ก%( 

��*��� �����$��ก���=*��=<"�กZ������  3 ก.���)��T� 2556 
 �%#��<��#-� : 5,000,000,000 ��� 
 ��������������- �,-��� �����#���.� : ]A+^ ��*������ �������6�=< 	��ก��  
 ��*�$���*��.(�ก%( : T��������7�* 	��ก�� (�����) 
 +%("��+%(,-��.(�ก%( : T��������7�* 	��ก�� (�����)/1 
 6#����<[-=�'�*�.(�ก%( : ����6#��6��������=7�* 

(10) �.(�ก%(������ �	��
������������ 	��ก�� (�����) ��=<��  1/2556 ��ก�����7,�,��5h ).Y. 2561 
 5�$����.(�ก%( : �.(�ก%(�����$�.�- �+%(,-� 5�$���7���(�*���T� 7����5�$ก�� "#$7����+%("��+%(,-��.(�ก%( 
 ��*.'�<�.(�ก%( :  5 5h ���	�ก����� ��ก�.(�ก%( 
 �%#�����'�<�.(�ก%(�� ����'�* : 6,000,000,000 ���  
 	������.(�ก%(�� ����'�* : 6,000,000 ����* 

                                                 
/1 W�!"XWYR�O�AZ 1 Lก�$�L 2559 �F[OW\OIF ]O$�$�ก�P"H�ACJP]J$ �#$ก�  (LM$NO) �G�#$MO\$�AZ _̂\X�O _̂\`aCMP\Oก_\�$JbMLYX�O]O$�$��M$�I�J �#$ก�  (LM$NO)  



 

������ �	��
������������ 	��ก�� (�����) ������  2 ก��	��ก��"#$ก��ก��ก���%"#ก�	ก�� 

(5) '(��%#�#�ก���)*�"#$+%(,-��.(� ��(���  7 

 �%#���� 6��7�(6������* : 1,000 ���  
 ����� ����'�*6������* : 1,000 ���  
 ����� ��ก�.(�ก%( : �����  9 )j���� 2556 
 �����ก�����7,�,�� : �����  9 )j���� 2561 
 ��6����ก���=*  :  ��6����ก���=*<�� �(�*#$ 3.93 6��5h   
 �������$��ก���=* :  5h#$ 2 ��=< Z������  9 )j���� "#$ 9 )jY	�ก�*� '�<�.ก5h6#����*.�.(�ก%( 

��*��� �����$��ก���=*��=<"�กZ������  9 )jY	�ก�*� 2556 
 �%#��<��#-� : 6,000,000,000 ��� 
 ��������������- �,-��� �����#���.� : ]A+^ ��*������ �������6�=< 	��ก��  
 ��*�$���*��.(�ก%( : T����7�*)����*� 	��ก�� (�����) 
 6#����<[-=�'�*�.(�ก%( : ����6#��6��������=7�* 

(11) �.(�ก%(������ �	��
������������ 	��ก�� (�����) ��=<��  2/2556 �.���  1 ��ก�����7,�,��5h ).Y. 2560 
 5�$����.(�ก%( : �.(�ก%(�����$�.�- �+%(,-� 5�$���7���(�*���T� 7����5�$ก�� "#$7����+%("��+%(,-��.(�ก%( 
 ��*.'�<�.(�ก%( :  4 5h ���	�ก����� ��ก�.(�ก%( 
 �%#�����'�<�.(�ก%(�� ����'�* : 2,000,000,000 ���  
 	������.(�ก%(�� ����'�* : 2,000,000 ����* 
 �%#���� 6��7�(6������* : 1,000 ���  
 ����� ����'�*6������* : 1,000 ���  
 ����� ��ก�.(�ก%( : �����  2 ��<��� 2556 
 �����ก�����7,�,�� : �����  2 ��<��� 2560 
 ��6����ก���=*  :  ��6����ก���=*<�� �(�*#$ 4.04 6��5h   
 �������$��ก���=* :  5h#$ 2 ��=< Z������  2 ก.���)��T� "#$ 2 ��<��� '�<�.ก5h6#����*.�.(�ก%( ��*

��� �����$��ก���=*��=<"�กZ������  2 ก.���)��T� 2557 
 �%#��<��#-� : 2,000,000,000 ��� 
 ��������������- �,-��� �����#���.� : ]A+^ ��*������ �������6�=< 	��ก��  
 ��*�$���*��.(�ก%( : T��������7�* 	��ก�� (�����) 
 6#����<[-=�'�*�.(�ก%( : ����6#��6��������=7�* 

(12) �.(�ก%(������ �	��
������������ 	��ก�� (�����) ��=<��  2/2556 �.���  2 ��ก�����7,�,��5h ).Y. 2562 
 5�$����.(�ก%( : �.(�ก%(�����$�.�- �+%(,-� 5�$���7���(�*���T� 7����5�$ก�� "#$7����+%("��+%(,-��.(�ก%( 
 ��*.'�<�.(�ก%( :  6 5h ���	�ก����� ��ก�.(�ก%( 
 �%#�����'�<�.(�ก%(�� ����'�* : 2,500,000,000 ���  
 	������.(�ก%(�� ����'�* : 2,500,000 ����* 
 �%#���� 6��7�(6������* : 1,000 ���  
 ����� ����'�*6������* : 1,000 ���  
 ����� ��ก�.(�ก%( : �����  2 ��<��� 2556 
 �����ก�����7,�,�� : �����  2 ��<��� 2562 
 ��6����ก���=*  :  ��6����ก���=*<�� �(�*#$ 4.54 6��5h   
 �������$��ก���=* :  5h#$ 2 ��=< Z������  2 ก.���)��T� "#$ 2 ��<��� '�<�.ก5h6#����*.�.(�ก%( ��*

��� �����$��ก���=*��=<"�กZ������  2 ก.���)��T� 2557 



 

������ �	��
������������ 	��ก�� (�����) ������  2 ก��	��ก��"#$ก��ก��ก���%"#ก�	ก�� 

(5) '(��%#�#�ก���)*�"#$+%(,-��.(� ��(���  8 

 �%#��<��#-� : 2,500,000,000 ��� 
 ��������������- �,-��� �����#���.� : ]A+^ ��*������ �������6�=< 	��ก��  
 ��*�$���*��.(�ก%( : T��������7�* 	��ก�� (�����) 
 6#����<[-=�'�*�.(�ก%( : ����6#��6��������=7�* 

(13) �.(�ก%(������ �	��
������������ 	��ก�� (�����) ��=<��  2/2556 �.���  3 ��ก�����7,�,��5h ).Y. 2564 
 5�$����.(�ก%( : �.(�ก%(�����$�.�- �+%(,-� 5�$���7���(�*���T� 7����5�$ก�� "#$7����+%("��+%(,-��.(�ก%( 
 ��*.'�<�.(�ก%( :  8 5h ���	�ก����� ��ก�.(�ก%( 
 �%#�����'�<�.(�ก%(�� ����'�* : 5,500,000,000 ���  
 	������.(�ก%(�� ����'�* : 5,500,000 ����* 
 �%#���� 6��7�(6������* : 1,000 ���  
 ����� ����'�*6������* : 1,000 ���  
 ����� ��ก�.(�ก%( : �����  2 ��<��� 2556 
 �����ก�����7,�,�� : �����  2 ��<��� 2564 
 ��6����ก���=*  :  ��6����ก���=*<�� �(�*#$ 4.90 6��5h   
 �������$��ก���=* :  5h#$ 2 ��=< Z������  2 ก.���)��T� "#$ 2 ��<��� '�<�.ก5h6#����*.�.(�ก%( ��*

��� �����$��ก���=*��=<"�กZ������  2 ก.���)��T� 2557 
 �%#��<��#-� : 5,500,000,000 ��� 
 ��������������- �,-��� �����#���.� : ]A+^ ��*������ �������6�=< 	��ก��  
 ��*�$���*��.(�ก%( : T��������7�* 	��ก�� (�����) 
 6#����<[-=�'�*�.(�ก%( : ����6#��6��������=7�* 

(14) �.(�ก%(������ �	��
������������ 	��ก�� (�����) ��=<��  1/2558 �.���  1 ��ก�����7,�,��5h ).Y. 2563 
 5�$����.(�ก%( : �.(�ก%(�����$�.�- �+%(,-� 5�$���7���(�*���T� 7����5�$ก�� "#$��+%("��+%(,-��.(�ก%( 
 ��*.'�<�.(�ก%( :  5 5h ���	�ก����� ��ก�.(�ก%( 
 �%#�����'�<�.(�ก%(�� ����'�* : 6,500,000,000 ���  
 	������.(�ก%(�� ����'�* : 6,500,000 ����* 
 �%#���� 6��7�(6������* : 1,000 ���  
 ����� ����'�*6������* : 1,000 ���  
 ����� ��ก�.(�ก%( : �����  13 )j���� 2558 
 �����ก�����7,�,�� : �����  13 )j���� 2563 
 ��6����ก���=*  :  ��6����ก���=*<�� �(�*#$ 3.21 6��5h   
 �������$��ก���=* :  5h#$ 2 ��=< Z������  13 )j���� "#$ 13 )jY	�ก�*� '�<�.ก5h6#����*.

�.(�ก%( ��*��� �����$��ก���=*��=<"�กZ������  13 )jY	�ก�*� 2558 
 �%#��<��#-� : 6,500,000,000 ��� 
 ��������������- �,-��� �����#���.� : ]A+^ ��*������ �������6�=< 	��ก��  
 ��*�$���*��.(�ก%( : T����ก�.<Y���*.T*� 	��ก�� (�����) 
 +%("��+%(,-��.(�ก%( : T����ก�.<Y���*.T*� 	��ก�� (�����) 
 6#����<[-=�'�*�.(�ก%( : ����6#��6��������=7�* 

 
 

 



 

������ �	��
������������ 	��ก�� (�����) ������  2 ก��	��ก��"#$ก��ก��ก���%"#ก�	ก�� 

(5) '(��%#�#�ก���)*�"#$+%(,-��.(� ��(���  9 

 

(15) �.(�ก%(������ �	��
������������ 	��ก�� (�����) ��=<��  1/2558 �.���  2 ��ก�����7,�,��5h ).Y. 2566 
 5�$����.(�ก%( : �.(�ก%(�����$�.�- �+%(,-� 5�$���7���(�*���T� 7����5�$ก�� "#$��+%("��+%(,-��.(�ก%( 
 ��*.'�<�.(�ก%( :  8 5h ���	�ก����� ��ก�.(�ก%( 
 �%#�����'�<�.(�ก%(�� ����'�* : 5,500,000,000 ���  
 	������.(�ก%(�� ����'�* : 5,500,000 ����* 
 �%#���� 6��7�(6������* : 1,000 ���  
 ����� ����'�*6������* : 1,000 ���  
 ����� ��ก�.(�ก%( : �����  13 )j���� 2558 
 �����ก�����7,�,�� : �����  13 )j���� 2566 
 ��6����ก���=*  :  ��6����ก���=*<�� �(�*#$ 3.98 6��5h   
 �������$��ก���=* :  5h#$ 2 ��=< Z������  13 )j���� "#$ 13 )jY	�ก�*� '�<�.ก5h6#����*.

�.(�ก%( ��*��� �����$��ก���=*��=<"�กZ������  13 )jY	�ก�*� 2558 
 �%#��<��#-� : 5,500,000,000 ��� 
 ��������������- �,-��� �����#���.� : ]A+^ ��*������ �������6�=< 	��ก��  
 ��*�$���*��.(�ก%( : T����ก�.<Y���*.T*� 	��ก�� (�����) 
 +%("��+%(,-��.(�ก%( : T����ก�.<Y���*.T*� 	��ก�� (�����) 
 6#����<[-=�'�*�.(�ก%( : ����6#��6��������=7�* 

(16) �.(�ก%(������ �	��
������������ 	��ก�� (�����) ��=<��  2/2558 �.���  1 ��ก�����7,�,��5h ).Y. 2566 
 5�$����.(�ก%( : �.(�ก%(�����$�.�- �+%(,-� 5�$���7���(�*���T� 7����5�$ก�� "#$7����+%("��+%(,-��.(�ก%( 
 ��*.'�<�.(�ก%( :  8 5h ���	�ก����� ��ก�.(�ก%( 
 �%#�����'�<�.(�ก%(�� ����'�* : 1,940,000,000 ���  
 	������.(�ก%(�� ����'�* : 1,940,000 ����* 
 �%#���� 6��7�(6������* : 1,000 ���  
 ����� ����'�*6������* : 1,000 ���  
 ����� ��ก�.(�ก%( : �����  29 ก�กl�� 2558 
 �����ก�����7,�,�� : �����  29 ก�กl�� 2566 
 ��6����ก���=*  :  ��6����ก���=*<�� �(�*#$ 3.97 6��5h   
 �������$��ก���=* :  5h#$ 2 ��=< Z������  29 �ก��� "#$ 29 ก�กl�� '�<�.ก5h6#����*.�.(�ก%( 

��*��� �����$��ก���=*��=<"�กZ������  29 �ก��� 2559 
 �%#��<��#-� : 1,940,000,000 ��� 
 ��������������- �,-��� �����#���.� : ]A+^ ��*������ �������6�=< 	��ก��  
 ��*�$���*��.(�ก%( : T��������7�* 	��ก�� (�����) 
 6#����<[-=�'�*�.(�ก%( : ����6#��6��������=7�* 

(17) �.(�ก%(������ �	��
������������ 	��ก�� (�����) ��=<��  2/2558 �.���  2 ��ก�����7,�,��5h ).Y. 2568 
 5�$����.(�ก%( : �.(�ก%(�����$�.�- �+%(,-� 5�$���7���(�*���T� 7����5�$ก�� "#$7����+%("��+%(,-��.(�ก%( 
 ��*.'�<�.(�ก%( :  10 5h ���	�ก����� ��ก�.(�ก%( 
 �%#�����'�<�.(�ก%(�� ����'�* : 3,000,000,000 ���  
 	������.(�ก%(�� ����'�* : 3,000,000 ����* 



 

������ �	��
������������ 	��ก�� (�����) ������  2 ก��	��ก��"#$ก��ก��ก���%"#ก�	ก�� 

(5) '(��%#�#�ก���)*�"#$+%(,-��.(� ��(���  10 

 �%#���� 6��7�(6������* : 1,000 ���  
 ����� ����'�*6������* : 1,000 ���  
 ����� ��ก�.(�ก%( : �����  29 ก�กl�� 2558 
 �����ก�����7,�,�� : �����  29 ก�กl�� 2568 
 ��6����ก���=*  :  ��6����ก���=*<�� �(�*#$ 4.28 6��5h   
 �������$��ก���=* :  5h#$ 2 ��=< Z������  29 �ก��� "#$ 29 ก�กl�� '�<�.ก5h6#����*.�.(�ก%( 

��*��� �����$��ก���=*��=<"�กZ������  29 �ก��� 2559 
 �%#��<��#-� : 3,000,000,000 ��� 
 ��������������- �,-��� �����#���.� : ]A+^ ��*������ �������6�=< 	��ก��  
 ��*�$���*��.(�ก%( : T��������7�* 	��ก�� (�����) 
 6#����<[-=�'�*�.(�ก%( : ����6#��6��������=7�* 

(18) �.(�ก%(������ �	��
������������ 	��ก�� (�����) ��=<��  2/2558 �.���  3 ��ก�����7,�,��5h ).Y. 2570 
 5�$����.(�ก%( : �.(�ก%(�����$�.�- �+%(,-� 5�$���7���(�*���T� 7����5�$ก�� "#$7����+%("��+%(,-��.(�ก%( 
 ��*.'�<�.(�ก%( :  12 5h ���	�ก����� ��ก�.(�ก%( 
 �%#�����'�<�.(�ก%(�� ����'�* : 2,000,000,000 ���  
 	������.(�ก%(�� ����'�* : 2,000,000 ����* 
 �%#���� 6��7�(6������* : 1,000 ���  
 ����� ����'�*6������* : 1,000 ���  
 ����� ��ก�.(�ก%( : �����  29 ก�กl�� 2558 
 �����ก�����7,�,�� : �����  29 ก�กl�� 2570 
 ��6����ก���=*  :  ��6����ก���=*<�� �(�*#$ 4.51 6��5h   
 �������$��ก���=* :  5h#$ 2 ��=< Z������  29 �ก��� "#$ 29 ก�กl�� '�<�.ก5h6#����*.�.(�ก%( 

��*��� �����$��ก���=*��=<"�กZ������  29 �ก��� 2559 
 �%#��<��#-� : 2,000,000,000 ��� 
 ��������������- �,-��� �����#���.� : ]A+^ ��*������ �������6�=< 	��ก��  
 ��*�$���*��.(�ก%( : T��������7�* 	��ก�� (�����) 
 6#����<[-=�'�*�.(�ก%( : ����6#��6��������=7�* 

6�m�"#ก�<���$*$��=� 
� �����  31 T����� 2558 [�)���a��6�m�"#ก�<���$*$��=��� *�<7��,\<ก�����7,�,��	����� 18,810 #(����� 

5.4 ��A��Aก��	3�A�J��MN�B9  

[�)���a����*��*ก��	��*�<��5f�+#Z�("ก�+%(,-��.(�5h#$ 2 ��=< ��*�<��5f�+#�� 	��*�����=<��=�Z�"6�#$5h	$��	�����5�$���
�(�*#$ 50 '�<ก��7��.�T�5�$	��5h�#�<��ก�����<��7�( "#$�����<6��กl���* (6��<�ก���<���n)�$ก�	ก��) ��=<��= ก��	��*�<��5f�+#
��<ก#�����	��ก���5#� *�"5#<7�('\=��*%�ก��+#ก���������<�� o��$ก���<�� "#$��<ก��Z����6'�<������ �����=<���$�Y��oก�	
��*��� 

��ก	�ก��= [�)���a*�<����(��� 6��'(�ก�����"#$�<- ��7''�<�.(�ก%(������  ��*��ก[�)���a7�������,����$��ก���=*'�<�.(�ก%(��-�
+���������$�<��	�����Z�g �� �ก� *�ก���.(�ก%(6��+%(,-��.(�ก%( �(����Z�([�)���a	��*�<��5f�+#�5W��<����Z�("ก�+%(,-��.(� 



 

������ �	��
������������ 	��ก�� (�����) ������  2 ก��	��ก��"#$ก��ก��ก���%"#ก�	ก�� 

(5) '(��%#�#�ก���)*�"#$+%(,-��.(� ��(���  11 

�������ก��	��*�<��5f�+#'�<������*��*�� �5W�������	��$���*�Z�6#���#�ก���)*�6��<5�$��Y	$�5W�756���� 7�(�����.��6�
	�ก�� 5�$�.��$ก���ก����-��� 5�$�.�+%(,-��.(� ("#(�"6�ก���)  ����������*��*�� 7��7�(�5W�������	��$���*�Z�6#���#�ก���)*�  
ก��	��*�<��5f�+#	$'\=��*%�ก��"+�ก��#<�.�Z����6 ��<��(�<��<ก���<�� "#$���)#��<'�<������*��*��=�g ��=<��= �������<�� 
5h��
����=��.������  31 T����� 2558 [�)���a����*7�(�<��5f�+#���	�ก������*��*��=<��=� 13,413 #(����� ��*�5W��<��5f�+#���	�ก
������*��*�� �5W�������	��$���*�Z�6#���#�ก���)*�6��<5�$��Y	����� 218 #(����� "#$	�ก������*��*�� 7��7�(�5W������� 
	��$���*�Z�6#���#�ก���)*�	����� 13,195 #(�����  



บริษัท เจริญโภคภณัฑอาหาร จํากัด (มหาชน)  สวนท่ี 2 การจดัการและการกํากบัดแูลกิจการ 
 

(6) โครงสร างการจดัการ หนาท่ี 1

6. โครงสร างการจดัการ /1 

6.1 โครงสร างการจดัการของบริษัท ณ วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ 2559 
 

 
 

 
 

/1 “บร ทัษิ ” ทีก่ลาวในสวนที ่2 อข  6.1 ถึงขอ 6.4 นี ้หมายถึง บร ทัษิ  เจริญโภคภณัฑอาหาร จํากัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ 



 

������ �	��
������������ 	��ก�� (�����) ������  2 ก��	��ก��"#$ก��ก��ก���%"#ก�	ก�� 
 

(6) ��<��(�<ก��	��ก�� ��(���  2 

6.1.1  �$ก���ก�������� 
  � �����  1 ก.���)��T� 2559 �$ก���ก��'�<������5�$ก���(�*ก���ก��	����� 15 � ��<��= 

�D6� ���2กE9 K��8��3J 
1. ��*T����� �	�*������ 5�$T��ก���ก��(1) 
2. ��*5�$����o ).�<ก.��� ��<5�$T��ก���ก�� 
3. ��*��� �T�*��� ��<5�$T��ก���ก�� 
4. ��*��<��* �#�$��p�$ก.# ��<5�$T��ก���ก��(1)  
5. ��*���� ������ ��<5�$T��ก���ก��(2) 
6. ��*�����ก Y��5�$��ก�� ��<5�$T��ก���ก��(1) 
7. Y. ก�66�.� �.��)��� ��6������ ก���ก��(2) 
8. ��.��*��p�� ���%#*�������_ ก���ก��(2) 
9. Y.��.)<��Y�ก��_ ��<ก���T�_ ก���ก��(2) 
10. ��*��<���� Y����Y��6��(3) ก���ก��(2) 
11. ��*)<����) �	�*������ ก���ก��(1) 
12. ��.�����p�� ก�
	��.# ก���ก��(1) 
13. ��*)<�� ���Y�7)�%�*� ก���ก��(1) 
14. ��*�.��� ��.��������* ก���ก��(1) 
15. ��<��.�� ������������ ก���ก��(1) 
���*��6. (1) ก���ก��+%(�������	#<���+%ก)�������� ��*ก�����Z�(ก���ก��+%(�������	#<���+%ก)�������� 2 � #<#�*�-��- �����ก��"#$5�$���6������


'�<������ 
(2) ก���ก������$ 
(3) 7�(���ก��"6�<6�=<�5W�ก���ก�� ��*��+#6�=<"6������  1 ก.���)��T� 2559 �5W�6(��� 

��*����<���)���� ��6���
����* �5W��#'��.ก�������� 

 C"��F�GกC�eC"��Gก��Lก$������� 

�$ก���ก��[�)���a6(�<5�$ก���(�*ก���ก���*��<�(�* 5 � "#$ก���ก��7���(�*ก���ก\ <��\ <'�<	�����ก���ก��
��=<�����=� 6(�<��,� ��� �*%�Z��������	�ก�   

� �����  1 ก.���)��T� 2559 �$ก���ก��[�)���a5�$ก���(�*ก���ก������$	����� 5 � (����ก�� 1 Z� 3 '�<	�����
ก���ก����=<���) ก���ก���� �5W�+%(������	����� 5 � "#$ก���ก���� 7���5W�+%(������	����� 5 � ��*�$ก���ก���������5W� 
+%("6�<6�=<5�$T��ก���ก�� "#$��<5�$T��ก���ก�� Z�ก��5�$�.��$ก���ก�� 5�$T��ก���ก��	$�����(��� �5W�5�$T��Z��� 
5�$�.� ��(�"6�ก����� 5�$T��ก���ก����	'������5W�����$��-������'��"*(<��<+#5�$�*���Z����$�� )�	���� Z�(ก���ก��
����$�����- ��5W�5�$T��Z��� 5�$�.�Z�ก��)�	�������$��<ก#��� 

���$�X�GMO\$�AZeC"��Gก��Lก$������� 

�$ก���ก��������7�(���������*	�ก+%(,-��.(�Z�ก��ก��ก���%"#ก�	ก��Z�(�5W�756����6,.5�$�<�'�<������ ��*Z6(
'���'6�� ก�����7�(Z�'(���<��'�<������ "#$�6��� 5�$�.�+%(,-��.(��(�*���[- ���6*��.	��6"#$�5W�ก#�< �)- �Z�(�5W�756��กl���*
"#$�$���*�6��<g �� �ก� *�'(�<�*��<����$�� ��*��	������*Z�(ก���ก�����\ <��-��#�*� ��-��.#�- �Z�5c���6�ก���*��<Z�
�*��<��\ <"���$ก���ก��7�( ��*Z�ก����������	��=�	$6(�<�*%���*Z6('���'6"��<�����	'�<�$ก���ก�� "#$��ก��ก�����
'���'6�����	��(��� '�<+%(�����������	7�(�*��<����	� 



 

������ �	��
������������ 	��ก�� (�����) ������  2 ก��	��ก��"#$ก��ก��ก���%"#ก�	ก�� 
 

(6) ��<��(�<ก��	��ก�� ��(���  3 

�$ก���ก������������(��� Z�ก��ก��ก���%"#Z�(qr�*	��ก��5c���6�<��Z�(�5W�756���5s����* ก#*.�T�"#$"+�<���� 7�(���
ก����.��6�	�ก�$ก���ก�������� �)- �Z�(�ก��5�$�*����%<�.�6��������"#$+%(������7�(�������*��=<��� ��*�$ก���ก��������	$
������*�����	"#$��(��� ������+�����Z�ก��������<��5�$	�����75*�<ก���ก��+%(	��ก��Z�
� ��*�����	��(��� ��<ก#���"*ก
	�ก�����	��(��� '�<5�$T��ก���ก���*��<����	� ��ก	�ก��= �$ก���ก����������	"6�<6�=<�$ก���ก���.�*��*6��<g �����*
�%"#<���n)�$�(�� �����=<���	(�<+%(��� *���
��-��� 5�\ก��	�ก��*��ก�)- �Z�(�����C���-�'(�����"�$Z���- �<�� �ก� *�ก��ก���������
ก�	ก��'�<������ 6�����	���5W�"#$�����(�*��Z�(	��*'�<������  

��ก	�ก��=� �$ก���ก��������7�(	��Z�(���#'��.ก�������� Z�ก�������(��� Z�ก��"�$���"#$���*��#-��$ก���ก��
��������*���+�����Z�ก���������ก���)- �Z�(�ก������� �Z	����$ก���ก��������5c���6�6��กl �$���*� "#$ก�$���ก��ก��ก���%"#
ก�	ก�� ��=<*�<�����(��� Z�ก��5�$���<��"#$���*��#-��%"#+%(,-��.(�'�<������Z�(7�(���ก��5c���6��*��<����$�� 

 MO\$�AZX�G�R$L���^� NC�eC"F�G]$Oก��Lก$� 
(1) )�	����Z�(�����C������- �<�� 	$���	.�'(����$ก��5�$�.��$ก���ก�� 
(2) �5W�5�$T��Z��� 5�$�.��$ก���ก�� ��*	$�5W�+%(	�������#�7�(�*��<�)�*<)��)- �ก��������- �<'�<qr�*	��ก�� "#$

ก�����5��*'�<ก���ก����*�� �ก��Z���- �<�� ��������*��<����� ���,\<��<�����Z�(��ก��Z�(�.#*)���	�� �����  
(3) �5W�+%(#<$"�����*<'�='��Z�ก����� �� 5�$�.��$ก���ก����������ก��#<$"�����*< "#$$"�����*< ]��C����^ 

"#$ ]7����C����^ ����ก�� 
(4) 5c���6���(��� 6���� กl���*ก�����7�(��*�n)�$Z�(�5W���(��� '�<5�$T��ก���ก�� 

 MO\$�AZX�G�R$L���^� NC�eC"��Gก��Lก$������� 
(1) 5c���6���(��� Z�(�5W�756��กl���* ��6,.5�$�<� "#$'(���<��'�<������ ���,\<�6��� 5�$�.�+%(,-��.(� �(�*���

���+����� �$����$��< "#$[- ���6*��.	��6 
(2) ก�������*��*�#�กZ�ก���������T.�ก�	 ��*��*�(��ก���<�� ก���$���.� ก���������<���.� "#$ก�������������� *<

'�<������ "#$ก��ก���%"#Z�(qr�*	��ก���������ก��6����*��*��<ก#����*��<��5�$���T���)"#$5�$���T�+# 
(3) )�	������.��6�����*��Y�� "#$)��Tก�	'�<������ "#$Z�(��ก��������.กg ���5h��
��  
(4) )�	������.��6��5s����*  ก#*.�T�  "+�<��Z�ก���������T.�ก�	 "#$Z�(��ก��������.กg ���5h��
�� ���,\<�%"#Z�(��

ก�����ก#*.�T�'�<������755c���6�"#$"#$6��6��+#ก���������<��6��"+�<���� ก�����7�( 
(5) )�	������.��6���*ก���� ��ก���-�	�ก��*ก���� �$ก���ก��������7�(��������	Z�(ก��ก���ก��+%(	��ก��Z�
� ��-�

��*ก���� กl���* '(���<�� ��-��$���*�5c���6�'�<�������� �ก� *�'(�<ก����- �<��<ก#���ก�����Z�(6(�<7�(���ก����.��6�
	�ก�$ก���ก����-��� 5�$�.�+%(,-��.(�'�<������ 

(6) 	��Z�(���$��ก����.���*Z��(��ก���������<��  �(��ก����*<����<ก���<�� "#$�(��ก��5c���6�6��กl���* 
'(���<�� ��*��*"#$�$���*�5c���6�'�<������  "#$ก�����Z�(�����ก6��	�����*Z�����(��� ���+�����Z�ก��
6��	���ก��5c���6�6���$��ก����.���*Z���<ก#���"#$��*<��6���$ก���ก��6��	��� ��*�$ก���ก��
������	$)�	�����$�������������� *< ���,\<5�$��������)�*<)�"#$����$��'�<�$��ก����.���*Z��5W�
5�$	���.ก5h "#$������$���� ����
�*��<�(�*5h#$ 1 ��=< "#$Z�(�����C�7�(Z���*<��5�$	��5h 

(7) 5�$����+#ก��5c���6�6����*��*ก��ก��ก���%"#ก�	ก��"#$�������*��*��<ก#����*��<�(�*5h#$ 1 ��=< 
(8) "6�<6�=<ก���ก��+%(	��ก��Z�
� "#$ก��ก���%"#ก��5c���6���(��� '�<ก���ก��+%(	��ก��Z�
�Z�(�5W�756����*��*ก��

ก��ก���%"#ก�	ก��'�<������ ��*Z�ก���"��<�����	�� 7�(���������*	�ก�$ก���ก�������� "#$5�$����+#ก��
5c���6�<��'�<ก���ก��+%(	��ก��Z�
��5W�5�$	���.ก5h �)- �5�$ก��ก��)�	����ก�������6��"��'�<ก���ก��
+%(	��ก��Z�
� 



 

������ �	��
������������ 	��ก�� (�����) ������  2 ก��	��ก��"#$ก��ก��ก���%"#ก�	ก�� 
 

(6) ��<��(�<ก��	��ก�� ��(���  4 

(9) "6�<6�=<ก���ก����-�+%(�������'(�75����<6��"���<�5W�ก���ก��Z�������*��* �)- �ก��ก���%"#ก���������<��'�<������
*��*Z�(���#.��6,.5�$�<�'�<ก��#<�.�Z�������*��*��#����=� 

(10) "6�<6�=<�#'��.ก�������� �)- ����+������������ก��Z���- �<6��<g 6���� กl���*ก�����  
(11) "6�<6�=<�$ก���ก��6��	��� �$ก���ก�������� "#$�$ก���ก���.�*��*6��<g ���� �$ก���ก��ก�����

��6��"��"#$�����ก���ก�� �5W�6(� �)- ����*�$ก���ก��Z�ก��ก��ก���%"#ก�	ก��Z�(���#.��6,.5�$�<��� 7�(
ก�����7�(  ��*�����ก'�<�$ก���ก���.�*��*5�$ก���(�*ก���ก������$�5W�����Z�
�"#$5�$T���$ก���ก��
�.�*��*�5W�ก���ก������$ 

(12) 	��Z�(��"+�<��ก��)�p��ก���ก��"#$+%(������ "#$"+�<��ก���-����<�� 

6.1.2 �$ก���ก��6��	��� 
�$ก���ก��6��	���'�<[�)���a7�(���ก��"6�<6�=<	�ก�$ก���ก�������� ��*�$ก���ก��6��	����.�5f		.��������$

ก������<6��"���< 3 5h [\ <	$�����$Z������  23 T����� 2560 ��* � �����  1 ก.���)��T� 2559 �$ก���ก��6��	���5�$ก���(�*
ก���ก������$ 	����� 5 � ��<��= 

�D6� ���2กE9 K��8��3J 
1. ��*���� ������ 5�$T��ก���ก��6��	��� 
2. Y. ก�66�.� �.��)��� ��6������ ก���ก��6��	��� 
3. ��.��*��p�� ���%#*�������_ ก���ก��6��	��� 
4. Y.��.)<��Y�ก��_ ��<ก���T�_ ก���ก��6��	��� 
5. ��*��<���� Y����Y��6��(1) ก���ก��6��	��� 
���*��6.  (1) 7�(���ก��"6�<6�=<�5W�ก���ก��6��	��� ��*��+#6�=<"6������  1 ก.���)��T� 2559 �5W�6(��� 

��*����*�n#������ ก.��#���� �����(������ก6��	�����*Z� �����(��� �5W��#'��.ก���$ก���ก��6��	�����*6��"���<  

ก���ก��6��	���'�<[�)���a 3 � 7�("ก� Y. ก�66�.� �.��)��� ��6������ ��.��*��p�� ���%#*�������_ "#$��*��<���� 
Y����Y��6�� �5W�+%(������%( ����'(�Z	 "#$5�$��ก����Z��(��ก����
��"#$ก���<�� ���,\<������%(�ก� *�ก����6.ก������ ��+#ก�$��
6��ก���5#� *�"5#<'�<��*<����<ก���<�� ��*�$ก���ก��6��	��������,5�\ก��+%(��� *���
����$7�( 

ก���ก��6��	���	$7�(���ก��"6�<6�=<Z�(����<6��"���<�5W��$*$��#� 3 5h �)- ����6����- �<Z�ก��5c���6�<�� ก���ก��
6��	���[\ <)(�	�ก6��"���<��	7�(����#-�กZ�(����<6��"���<��ก7�( ��ก��ก���ก��6��	����Z�6(�<ก��#���ก�$����<�� �*%�Z����$
ก������<6��"���< ก���ก��+%(��=�6(�<���ก��"	(<#��<��(���\ <��-���5W�#�*#�ก�����ก�� ��- ���ก������<6��"���<"��ก���ก��
6��	����� #���ก��=� ก���ก��6��	����Z���	$����<6��"���<	�ก�$�� <������$'�<ก���ก��6��	����� #���ก��=�g 

�$ก���ก��6��	���6(�<5�$�.�����ก���*��<�(�*5h#$ 4 ��=< ��*Z�ก��5�$�.�"6�#$��=<��=� �$ก���ก��6��	���
�����,���
ก���ก��+%(	��ก��Z�
� 5�$T��+%(������qr�*5c���6�ก�� 5�$T��+%(������qr�*ก���<�� +%(������ "#$+%(�����
���'(�5�$�.�
��="	<7�(Z�5�$��C��� �ก� *�'(�<  "#$5�$�.�����ก��+%(�����
���*��<�(�*5h#$ 1 ��=< ��*7����qr�*	��ก���'(�����5�$�.��(�* 

MO\$�AZX�G�R$L���^� NC�eC"��Gก��Lก$�W�R�SC� 
 �$ก���ก��������7�(ก�����'���'6��(���  "#$������+�����'�<�$ก���ก��6��	���'\=�Z���Z�(���#(�<ก��
5�$ก�Y6#���#�ก���)*�"��<5�$��Y7�* ��- �< .�����6�"#$'���'6ก���������<��'�<�$ก���ก��6��	��� ).Y. 2551 #<�����  
9 ��,.��*� 2551 ��<��= 

(1) ������Z�(��������ก����*<����<ก���<���*��<,%ก6(�<"#$�)�*<)� 
(2) ������Z�(���������$����.���*Z� (Internal Control System) �$��ก��6��	�����*Z� (Internal Audit 

System) "#$�$��ก�������������� *< (Risk Management System) �� ����$��"#$��5�$���T�+#  



 

������ �	��
������������ 	��ก�� (�����) ������  2 ก��	��ก��"#$ก��ก��ก���%"#ก�	ก�� 
 

(6) ��<��(�<ก��	��ก�� ��(���  5 

(3) ������Z�(������5c���6�6��กl���*����(�*�#�ก���)*�"#$6#���#�ก���)*�  '(�ก�����'�<6#���#�ก���)*� "#$
กl���*�� �ก� *�'(�<ก��T.�ก�	'�<������ 

(4) )�	��������5W�����$'�<�����ก6��	�����*Z� 6#��	�Z�(�����C����Z�ก��)�	����"6�<6�=< �*ก*(�* �#�ก	(�<
+%(�������%<�.�'�<�����ก6��	�����*Z� 

(5) )�	���� ���#-�ก ����"6�<6�=<�.#[\ <������5W�����$�)- ������(��� �5W�+%(�����
��'�<������ 6#��	�ก���#�ก	(�<
+%(�����
�� "#$������6��"��'�<�.#��<ก#��� �����=<�'(�5�$�.�����ก��+%(�����
����*7����qr�*	��ก���'(�����
5�$�.��(�* �*��<�(�*5h#$ 1 ��=< 

(6) )�	������*ก���� �ก� *��*<ก����-���*ก���� ��	�����'��"*(<��<+#5�$�*��� Z�(�5W�756��กl���*"#$'(�ก�����
'�<6#���#�ก���)*� ��=<��= �)- �Z�(�� �Z	�����*ก����<ก#�������6.��+#"#$�5W�5�$�*����%<�.�6�������� 

(7) 	�������*<��'�<�$ก���ก��6��	�����*�5:��+*7�(Z���*<��5�$	��5h'�<������ [\ <��*<����<ก#���6(�<#<���
��*5�$T��ก���ก��6��	��� "#$6(�<5�$ก���(�*'(��%#�*��<�(�*��<6��75��= 
(7.1) �����C��ก� *�ก�����,%ก6(�< ��,(�� �5W��� ��- �,-�7�('�<��*<����<ก���<��'�<������ 
(7.2) �����C��ก� *�ก������)�*<)�'�<�$����.���*Z�'�<������ 
(7.3) �����C��ก� *�ก��ก��5c���6�6��กl���*����(�*�#�ก���)*�"#$6#���#�ก���)*� '(�ก�����'�<6#��

�#�ก���)*� ��-�กl���*�� �ก� *�'(�<ก��T.�ก�	'�<������ 
(7.4) �����C��ก� *�ก���������$��'�<+%(�����
�� 
(7.5) �����C��ก� *�ก����*ก���� ��	�����'��"*(<��<+#5�$�*��� 
(7.6) 	�����ก��5�$�.��$ก���ก��6��	��� "#$ก���'(�����5�$�.�'�<�$ก���ก��6��	���"6�#$���� 
(7.7) �����C���-�'(���<�ก6��*����� �$ก���ก��6��	���7�(���	�กก��5c���6���(��� 6��'(���<���$ก���ก��

6��	��� 
(7.8) ��*ก���- ��� ��C����+%(,-��.(�"#$+%(#<�.��� �75������ ��*Z6('���'6��(��� "#$������+������� 7�(���

������*	�ก�$ก���ก�������� 
(8) 5c���6�ก���- �Z�6���� �$ก���ก��������������*�(�*�����C����	�ก�$ก���ก��6��	��� 

 ��=<��= ก��5c���6���(��� ��*Z6('���'6��<ก#���'(�<6(� �$ก���ก��6��	�����������+�����6���$ก���ก��������
��*6�< "#$�$ก���ก��������*�<<��������+�����Z�ก���������<��'�<������6���.#��*��ก  

6.1.3 �$ก���ก��ก�������6��"��"#$�����ก���ก�� 
�$ก���ก��ก�������6��"��"#$�����ก���ก��'�<[�)���a7�(���ก��"6�<6�=<	�ก�$ก���ก�������� ��*

�$ก���ก��ก�������6��"��"#$�����ก���ก���.�5f		.��������$ก������<6��"���< 3 5h [\ <	$�����$Z������  30 ����� 
2561 �$ก���ก��ก�������6��"��"#$�����ก���ก�����������(��� Z�ก��������.#�� ������%( ��������,"#$
5�$��ก������ ����$���'(�����<6��"���<ก���ก��'�<������ �����=<������*��*ก��	��*��6��"���������ก���ก����<ก#�����=�
6���$ก���ก���������)- �)�	���� 

 � �����  1 ก.���)��T� 2559 �$ก���ก��ก�������6��"��"#$�����ก���ก�� 5�$ก���(�*ก���ก�� 3 � ��*�5W�
ก���ก������$	����� 2 � "#$ก���ก���� 7���5W�+%(������	����� 1 � ��<��= 
 

�D6� ���2กE9 K��8��3J 
1. ��*���� ������ 5�$T��ก���ก��ก�������6��"��"#$�����ก���ก�� 
2. ��*5�$����o ).�<ก.��� ก���ก��ก�������6��"��"#$�����ก���ก�� 
3. Y.��.)<��Y�ก��_ ��<ก���T�_(1) ก���ก��ก�������6��"��"#$�����ก���ก�� 
���*��6.  (1) 7�(���ก��"6�<6�=<�5W�ก���ก��ก�������6��"��"#$�����ก���ก�� ��*��+#6�=<"6������  27 �ก��� 2559 �5W�6(��� 



 

������ �	��
������������ 	��ก�� (�����) ������  2 ก��	��ก��"#$ก��ก��ก���%"#ก�	ก�� 
 

(6) ��<��(�<ก��	��ก�� ��(���  6 

�$ก���ก���������5W�+%("6�<6�=<5�$T��ก���ก��ก�������6��"��"#$�����ก���ก�� ��*�$ก���ก��ก�����
��6��"��"#$�����ก���ก�����$*$��#�ก������<6��"���<�5W���#� 3 5h �)- ����6����- �<Z�ก��5c���6�<�� ���$'�<ก������<
6��"���<��	�5#� *�"5#<7�(6���6���.��6�	�ก�$ก���ก�������� [\ <ก���ก���� )(�	�ก6��"���<��	7�(����#-�กZ�(����<6��"���<��ก
7�( ��ก7�(�����.��6�	�ก�$ก���ก�������� ก���ก���ก���Z�5�$�<�	$#���ก	�ก6��"���<ก��������$ 6(�<"	(<���5�$�<�
#��<��(��*��<�(�*��\ <��-���5W�#�*#�ก�����ก��6���$ก���ก�������� 

MO\$�AZX�G�R$L���^� NC�eC"��Gก��Lก$�ก#$MO �Y$WC�X�OX�GS��M$ก��Lก$� 
(1) ก������#�ก�ก���"#$ก�$���ก��Z�ก��������.#�� ��C������.�����6�����$��Z�ก������<6��"���<ก���ก��

������ "#$ก���ก��6��	��� 
(2) ������.#�� ��C������.�����6�����$��Z�ก������<6��"���<ก���ก�������� "#$ก���ก��6��	��� �)- �����6��

�$ก���ก���������)- �)�	����Z�ก����� 6��"���<��<ก#������<#< 
(3) �������ก� *�ก����<��(�< '��� "#$�<�5�$ก��'�<�$ก���ก�������� "#$Z�('(�����"�$Z�ก����� ��C���Z�(��

ก���5#� *�"5#<  
(4) 5�$����+#ก��5c���6�<��'�<�$ก���ก���������5W�5�$	���.ก5h �)- ���*<��6���$ก���ก�������� 
(5) ก�����"#$������ก�����*��* "����< "#$��6��"���*��<����$���������ก���ก�������� Z�(���#(�<

����$��ก��������+����� "#$�5��*����*�7�(ก���$����� 5c���6��*%�Z��.6���ก���"#$5�$�*����� �����	$7�( "#$
�5W�756����*��*�� �$ก���ก��������ก����� ��*��- ���*<ก��+#ก���������<��'�<������"#$��(��� ���
���+�����'�<ก���ก�� "#$��ก)�	����"#(���C���Z�(��ก���5#� *�"5#<75	�ก�6��� 5�$�.�+%(,-��.(�[\ <7�(�*��.��6�
7�( Z�(���������- �<6��ก���ก��������)�	�����)- ��������6���� 5�$�.�+%(,-��.(��)- �)�	������.��6�Z�("ก(7'�5#� *�"5#<
6��75 

(6) 5c���6�<���- �Z��� �ก� *�'(�<ก����(��� ������+�����6���� �$ก���ก���������(�<'� 

��=<��= �)- �Z�(�ก��ก��5c���6���(��� '�<�$ก���ก��ก�������6��"��"#$�����ก���ก���5W�75�*��<��5�$���T���) "#$
���#.��6,.5�$�<�6����(��� "#$������+������� 7�(���������*	�ก�$ก���ก�������� �$ก���ก��ก�������6��"��"#$  
�����ก���ก������ก��5�$�.��*��<�(�*5h#$ 2 ��=< �)- �)�	���� ���-� "#$�������ก��Z�gZ�(�����C	#.#��<6����(��� ���
���+����� ก��5�$�.��)� ��6��	$	��Z�(��'\=�7�(6���������$��6���� 5�$T��ก���ก��b Z�(�����C���� ��*�$ก���ก��
ก�������6��"��"#$�����ก���ก����	���
�.#�- � ���� �� 5�\ก����*��ก �'(�����5�$�.�7�(��ก��C��������  

Z�ก����� �$ก���ก��������7�("6�<6�=<�.#Z�Z�(�5W��� 5�\ก��'�<�$ก���ก��ก�������6��"��"#$�����ก���ก�� 
Z�(�5:��+*'(��%#�ก� *�ก������5W�����$ ��-�ก��7�������'��"*(<��<+#5�$�*���'�<�� 5�\ก����=�7�(Z���*<��5�$	��5h 

6.1.4 �$ก���ก��ก��ก���%"#ก�	ก�� 
�$ก���ก��ก��ก���%"#ก�	ก���.�5f		.��������$ก������<6��"���< 3 5h [\ <	$�����$Z������  15 �ก��� 2562 ��* � 

�����  1 ก.���)��T� 2559 �$ก���ก��ก��ก���%"#ก�	ก��5�$ก���(�*ก���ก�� 3 � ��*�5W�ก���ก������$	����� 2 � "#$
ก���ก���� �5W�7���5W�+%(������	����� 1 � ��<��= 

�D6� ���2กE9 K��8��3J 
1. ��*���� ������ 5�$T��ก���ก��ก��ก���%"#ก�	ก�� 
2. ��.�����p�� ก�
	��.# ��<5�$T��ก���ก��ก��ก���%"#ก�	ก�� 
3. ��.��*��p�� ���%#*�������_ ก���ก��ก��ก���%"#ก�	ก�� 

��*���#'��.ก�������������(��� �5W��#'��.ก���$ก���ก��ก��ก���%"#ก�	ก����*6��"���< 

 



 

������ �	��
������������ 	��ก�� (�����) ������  2 ก��	��ก��"#$ก��ก��ก���%"#ก�	ก�� 
 

(6) ��<��(�<ก��	��ก�� ��(���  7 

MO\$�AZX�G�R$L���^� NC�eC"��Gก��Lก$�ก#$ก�� _X�ก��ก$� 
(1) ก�����'���'6"#$��*��*ก��ก��ก���%"#ก�	ก��  �)- �����6���$ก���ก����������.��6� 
(2) ����"��5c���6��(��ก��ก��ก���%"#ก�	ก��6���$ก���ก�������� )�(����=<Z�(��"�$���"ก��$ก���ก��������Z���- �<

�ก� *�ก��ก��ก��ก���%"#ก�	ก�� 
(3) ������ก��ก���ก��"#$qr�*	��ก���ก� *�ก��ก��5c���6�6����*��*ก��ก��ก���%"#ก�	ก�� 
(4) )�	���������"��5c���6��(��ก��ก��ก���%"#ก�	ก�� ��*�5��*����*�ก��"��5c���6�'�<��ก# "#$����6��

�$ก���ก���������)- �Z�(��ก��)�	����5���5�.<Z�(��5�$���T���)"#$5�$���T�+#�*��<6����- �< 
(5) ��*<��+#ก��5�$����ก��5c���6�6����*��*ก��ก��ก���%"#ก�	ก��6���$ก���ก�������� �*��<�(�*5h#$ 1 ��=< 

6.1.5 �$ก���ก��������+�����6����<�"#$ก��)�p���*��<*� <*-� 
�$ก���ก��������+�����6����<�"#$ก��)�p���*��<*� <*-��.�5f		.��������$ก������<6��"���< 3 5h [\ <	$�����$Z�

�����  15 )jY	�ก�*� 2561 ��* � �����  1 ก.���)��T� 2559 �$ก���ก��������+�����6����<�"#$ก��)�p���*��<*� <*-� 
5�$ก���(�*ก���ก�� 3 � ��*�5W�ก���ก������$	����� 2 � "#$ก���ก���� �5W�+%(������	����� 1 � ��<��= 

�D6� ���2กE9 K��8��3J 
1. ��.��*��p�� ���%#*�������_ 5�$T��ก���ก��������+�����6����<�"#$ก��)�p���*��<*� <*-�
2. ��*�����ก Y��5�$��ก�� ก���ก��������+�����6����<�"#$ก��)�p���*��<*� <*-� 
3. Y.��.)<��Y�ก��_ ��<ก���T�_ ก���ก��������+�����6����<�"#$ก��)�p���*��<*� <*-� 

��*����*�.p���* ���T�5��������� �����(��� �5W��#'��.ก���$ก���ก��������+�����6����<�"#$ก��)�p���*��<*� <*-� 

MO\$�AZX�G�R$L���^� NC�eC"��Gก��Lก$��R$L���^� NC�WYCS�"�LX�Gก$�B�gO$CJY$"J�Z"JaO 
(1) ก�������*��*"#$��Y��<������+�����6����<�"#$ก��)�p���*��<*� <*-� �)- �����6���$ก���ก��������

��.��6� 
(2) Z�(ก��������.�Z�ก���������<���(��������+�����6����<�"#$ก��)�p���*��<*� <*-� ��*�'(�����5�$�.�Z�(

"����<Z�ก���������<��"#$6��6��<���5W��$*$6��ก�����#��� ก����� 
(3) )�	����5�$����+#ก���������ก���(��������+�����6����<�"#$ก��)�p���*��<*� <*-� Z�(��"�$����)- �)�p�� 

"#$��*<��6���$ก���ก���������*��<�(�*5h#$ 1 ��=< 
(4) Z�(�����C������*<���(��������+�����6����<�"#$ก��)�p���*��<*� <*-� �)- ��5:��+*6����T����� 
(5) "6�<6�=<�$��.ก���ก���(��������+�����6����<�"#$ก��)�p���*��<*� <*-�7�(6���� ��C����� 



 

������ �	��
������������ 	��ก�� (�����) ������  2 ก��	��ก��"#$ก��ก��ก���%"#ก�	ก�� 
 

(6) ��<��(�<ก��	��ก�� ��(���  8 

�$J�G�CAJ ก$��e\$�YRLF�GNPLeC"ก��Lก$�bOFh 2558 LA �"OA! 
   	���4���PJ�56�>?��34�M�:�E� 
 �D6� ���2กE9 �:ก���ก�� 

������ 
�:ก���ก�� 

K�4	2�� 
�:ก���ก��

ก�����3�K��8��
89:2����ก���ก�� 

�:ก���ก�� 
ก��ก���;89

ก�	ก�� 

�:ก���ก��4��
���B�����K3�2�J�89:
ก��@�Q���A3�JA�6JAD� 

1. ��*T����� �	�*������ 9/10     
2. ��*5�$����o ).�<ก.��� 10/10  1/1   
3. ��*��� �T�*��� 10/10     
4. ��*��<��* �#�$��p�$ก.# 9/10     
5. ��*���� ������ 10/10 9/9 1/1 2/2  
6. ��*�����ก Y��5�$��ก�� 10/10    2/2 
7. Y.�).���,���T�_ ��������$(1) 10/10 9/9 1/1   
8.  Y.ก�66�.� �.��)��� ��6������ 9/10 9/9    
9.  ��.��*��p�� ���%#*�������_ 8/10 8/9  2/2 2/2 
10. Y.��.)<��Y�ก��_ ��<ก���T�_ 8/10 7/9   2/2 
11.  ��*)<����) �	�*������ 8/10     
12. ��.�����p�� ก�
	��.# 9/10   2/2  
13. ��*)<�� ���Y�7)�%�*� 10/10     
14. ��*�.��� ��.��������* 10/10     
15. ��<��.�� ������������ 10/10     

���*��6. (1) #���ก	�ก6��"���<��- �<	�ก�ก��*���*. ��*��+#6�=<"6������  31 T����� 2558  

ก$�FiLO���Hก��Lก$�bMLY 

Z�ก���'(����6��"���<ก���ก��������  ก���ก��"6�#$����	$7�(���'(��%#����
�ก� *�ก�������� '(���<���� �$�.,\<'���'6
�����	��(��� "#$������+�����'�<�$ก���ก�������� ���,\<'(��%#�ก� *�ก���(��กl���* กl�$���*� "#$�<- ��7'6��<g Z�ก��
�5W�ก���ก��������	��$���*�Z�6#���#�ก���)*� "#$'(��%#�- �g �� �ก� *�'(�<ก��ก���������T.�ก�	'�<������ 

�������ก���ก���� *�<7���*�'(����ก������Z��#�ก�%6��ก� *�ก��ก���ก�� [�)���a	$	��Z�(ก���ก��������=�g �'(�����Z�
�#�ก�%6�'�<������<������,����ก���ก��������7�*��<ก#��� �)- �Z�(7�(�������'(��%#��<6��75��= 

(1) �����'�<ก���5W�ก���ก��"#$������+��6��กl���* 
(2) "����<Z�ก��5c���6���(��� ก���ก��6��กl�$���*�"#$'(�)\<5c���6�'�<6#���#�ก���)*�"��<5�$��Y7�* "#$

�����ก<���$ก���ก��ก��ก���#�ก���)*�"#$6#���#�ก���)*� �����=<�#�กก��'�<ก��ก��ก���%"#ก�	ก���� �� 

6.1.6 �$ก���ก�������� 
 �$ก���ก��������7�("6�<6�=<�$ก���ก�������� ��*)�	����+%(�� ��.�����6� ����%(��������,"#$5�$��ก������ 
�ก� *�'(�<ก��T.�ก�	�#�ก"6�#$�(��'�<������ �)- ����*�$ก���ก��������Z�ก��ก��ก���%"#ก��������<��'�<qr�*������Z�(�5W�756��
��*��*"#$�5s����*ก���������T.�ก�	�� �$ก���ก��������7�(ก�����7�(�*��<��5�$���T���)"#$5�$���T�+# 



 

������ �	��
������������ 	��ก�� (�����) ������  2 ก��	��ก��"#$ก��ก��ก���%"#ก�	ก�� 
 

(6) ��<��(�<ก��	��ก�� ��(���  9 

 � �����  1 ก.���)��T� 2559 �$ก���ก��������'�<������ 5�$ก���(�* 
 1. ��*��<��* �#�$��p�$ก.# 5�$T��ก���ก�������� 
 2.  ��*�����ก Y��5�$��ก�� ก���ก�������� 
 3.  ��*)<�� ���Y�7)�%�*� ก���ก�������� 
 4.  ��*)<����) �	�*������ ก���ก�������� 
 5.   ��<��.�� ������������ ก���ก�������� 
 6.   ��*�����*� �	�T��ก.# ก���ก�������� 
 7.    ��*T��Y�ก��_ �.�.������ ก���ก�������� 
 8.    ��*����6 �%T����)*� ก���ก�������� 
 9.  ��<���)���� ��6���
����* ก���ก�������� 
 10.  ��*7)Y�# 	��$ก�	�	��
 ก���ก�������� "#$�#'��.ก���$ก���ก�������� 

 �$ก���ก���������5W�+%("6�<6�=<5�$T��ก���ก�������� 5�$T���$+%(������ 5�$T��+%(������qr�*5c���6�ก�� "#$
5�$T��+%(������qr�*ก���<�� ��*Z�ก����� 5�$T��ก���ก��������7�������,�'(�����5�$�.�7�( 5�$T��ก���ก��������	$������*
Z�(ก���ก��+%(	��ก��Z�
� ��-�5�$T��+%(������qr�*5c���6�ก�� 5c���6���(��� �5W�5�$T��Z��� 5�$�.���=� [\ <Z�ก��5�$�.�"6�#$��=< 
�$ก���ก����	���
�.#�- � ���� 6��"��+%(������ "#$/��-� �� 5�\ก��	�ก��*��ก �'(�����5�$�.�6�����	���5W� 

MO\$�AZX�G�R$L���^� NC�M��กeC"��Gก��Lก$����M$�  
(1) )�	����ก#� �ก��<�5s����* "+�ก#*.�T�Z�ก���������T.�ก�	 ���,\<<�5�$���"#$��<ก��#<�.�'�<"6�#$T.�ก�	ก���

�������6���$ก���ก���������)- �)�	������.��6� "#$Z�ก����� �,��ก�����5#� *�"5#<75 �$ก���ก��������	$
��ก��)�	���������ก��Z�(<�5�$��� "#$��<ก��#<�.��� 7�(�����.��6�"#(�Z�(����$��ก���,��ก������=�g 

(2) 6��6��+#ก���������<��"#$���ก(����(�'�<��<ก��#<�.�'�<"6�#$T.�ก�	 "#$��*<��+#�����=<5f
����-�
�.5����� �ก��'\=�"#$"����<Z�ก��5���5�.<"ก(7'Z�(�$ก���ก������������ 

(3) 6��6��+#ก��	��ก��"#$������������ *<'�<"6�#$T.�ก�	 
(4) ������$����-�5�$����5�$���T�+#'�<ก��	��ก�������� *<�*��<�(�*5h#$ 1 ��=<  
(5) 6��6��+#ก��)�p���.#�ก� ก��"6�<6�=<�*ก*(�*+%(������'�<"6�#$T.�ก�	 6��"+�<��ก����(�<+%(��������"�� 

���,\<"+�<���(��ก��#�<�"#$ก��ก������#�ก�ก���ก��	��*+#6��"�� "#$�#�ก�ก���ก��5�$����+#<��'�<
+%(������ ��*��6��"��'�<ก���ก��+%(	��ก��Z�
�"#$+%(�������� �5W��<����-�� ����� "#$+#6��"��	%<Z	Z��$*$
*�� 	$6(�<���#(�<ก��+#ก��5c���6�<��'�<+%(������"6�#$� "#$6(�<���\<,\<+#5�$�*����� +%(,-��.(�	$7�(��� 
���,\<���*� <*-�'�<������  

(6) )�	������<�#-�กZ�ก���$���.� ��- ������	���5W�6(�<	����"�#�<�<���.��������Z�(Z���<ก��#<�.�6��<g �)- �
��������$ก���ก����������.��6� 

(7) 6��6��+#ก��Z�(�<���.� ก���������<���.�"#$o��$ก���<��'�<"6�#$T.�ก�	 

6.2 �:B;?������ 
 � �����  1 ก.���)��T� 2559 �$+%(������'�<[�)���a 5�$ก���(�* 

1. ��*�����ก Y��5�$��ก��(1) ก���ก��+%(	��ก��Z�
� 5�$T���$+%(������  
2. ��*)<�� ���Y�7)�%�*�(1) 5�$T��+%(������qr�*5c���6�ก�� ��*T.�ก�	��6���=�� 
3. ��*T��Y�ก��_ �.�.������(1) 5�$T��+%(������qr�*5c���6�ก�� ��*T.�ก�	�������6�� (��6���ก) 
4. ��*�����* ��6�����- �(1) 5�$T��+%(������qr�*5c���6�ก�� ��*T.�ก�	7ก���-=� 
5. ��*)���o ���)��.��p��(1) 5�$T��+%(������qr�*5c���6�ก�� ��*T.�ก�	�5W���-=� 



 

������ �	��
������������ 	��ก�� (�����) ������  2 ก��	��ก��"#$ก��ก��ก���%"#ก�	ก�� 
 

(6) ��<��(�<ก��	��ก�� ��(���  10 

6. ��*���) �<#)���ก���.'(1) 5�$T��+%(������qr�*5c���6�ก�� ��*T.�ก�	7ก�7'� 
7. ��*���� �%���T�$5ก���(1) 5�$T��+%(������qr�*5c���6�ก�� ��*T.�ก�	�.ก� 
8. ��*�.'��p��  ����������.'(1) 5�$T��+%(������qr�*5c���6�ก�� ��*T.�ก�	����������C	�%5  

��<ก���ก��+%(	��ก�������� ��*<��ก��(�Z�5�$��Y "#$��*<����	�*"#$)�p��
+#�6���������� 

9. ��*�,�6 ��<'�j���(1) 5�$T��+%(������qr�*5c���6�ก�� ��*T.�ก�	�(����"#$T.�ก�	�(������� 
10. ��*7)Y�# 	��$ก�	�	��
(1) 5�$T��+%(������qr�*ก���<�� 
11. ��*����6  �%T����)*� ��<ก���ก��+%(	��ก�������� ��*T.�ก�	�������6���=�� 
12. �.�).�.	��6�  T���Y��6�� ��<ก���ก��+%(	��ก�������� ��*<���)�$�#�=*<��6���=�� "#$��*<����	�*"#$)�p��

)��T.���6��"#$�����#*�ก���#�=*<��6���=�� 
13. ��*����6� ���*��6*)<Y� ��<ก���ก��+%(	��ก�������� ��*T.�ก�	+#�6"#$'�*�������6���ก (�������-

ก#�<-6$�����ก "#$������) 
14. ��*����	�� �����$ ��<ก���ก��+%(	��ก�������� ��*T.�ก�	+#�6"#$'�*�������6���ก (��Z6(-6$���6ก-

���-�) 
15. ��*5�$	�66� �.���.� ��<ก���ก��+%(	��ก�������� ��*<����	�*"#$)�p��)��T.���6��"#$�����#*�ก��

�#�=*<��6��5hก 
16. ��*5�$���T�_ �.
��<5�$����o ��<ก���ก��+%(	��ก�������� ��*<�����<	���<��ก����.�� ���<	�7ก�6$�����ก 

"#$ ก��. "#$��*<��ก��(�6��<5�$��Y 
17. ��*����)<Y� ��.���6�� ��<ก���ก��+%(	��ก�������� ��*���<	���<��ก���� "#$���<	�7ก� ����� 
18. ��*��<Y�ก��_ a%6�$ก%# ��<ก���ก��+%(	��ก�������� ��*T.�ก�	�.ก� (�����-�-ก#�<-Z6() 
19. ��*5�$)	�� ��)���6��* ��<ก���ก��+%(	��ก�������� ��*T.�ก�	�.ก� (ก��. "#$5�����#) 
20. ��*�jก�� ��<�'�*� ��<ก���ก��+%(	��ก�������� ��*T.�ก�	����������C	�%5��6���ก 
21. ��*���%#*� �.���)<��ก.# ��<ก���ก��+%(	��ก�������� ��*T.�ก�	����������C	�%5��6���=��Z�5�$��Y 
22. ��*����* �6��*���*)�Y.�T�_ ��<ก���ก��+%(	��ก�������� ��*T.�ก�	����������C	�%5��6���=��6��<5�$��Y 
23. ��.�����* �6�$Y����.ก%# ��<ก���ก��+%(	��ก�������� ��*<��5�$ก��.���)�����ก#�< 
24. ��*�����*� �	�T��ก.# ��<ก���ก��+%(	��ก�������� ��*<���������� �75 
25. ��*5�$���� ��6�Y.���� ��<ก���ก��+%(	��ก�������� ��*<�������#*��������Y"#$�$��<�� 
26. ��*������ 6��6����� ��<ก���ก��+%(	��ก�������� ��*<��ก��6#�� 
27. ��*��.��6��  �.T���������� ��<ก���ก��+%(	��ก�������� ��*<����Y�ก���+#�6���������� 
28. ��*�.��T �<Y��.�*�*< ��<ก���ก��+%(	��ก�������� ��*<�����)*�ก��.# 
���*��6.: (1) +%(������6����*��Z�5�$ก�Y�$ก���ก��ก��ก���#�ก���)*�"#$6#���#�ก���)*� ��  ก	. 17/2551 ��- �< ก��ก���������*��Z� 

5�$ก�Y�ก� *�ก��ก����ก"#$����'�*�#�ก���)*� (]5�$ก�Y ��  ก	. 17/2551^) 

C#$O$�MO\$�AZeC"ก��Lก$�^_\�� ก$�bM�Y 
 ก���ก��+%(	��ก��Z�
�[\ <�5W�6��"���<+%(�������%<�.�'�<������ �5W�+%(�� 7�(���ก��"6�<6�=<	�ก�$ก���ก�������� Z�(����(��� 
Z�ก��������ก�	ก��'�<������Z�(���#.��6,.5�$�<�"#$�5s����*'�<������6���� �$ก���ก��������7�(ก�����7�( "#$��(��� Z�ก��
ก��ก���%"#ก�	ก��Z�(��ก���������T.�ก�	�*��<�ก��5�$�*����%<�.�"ก�+%(������7�(���*�.ก�(���*��<����$��"#$��� *<T��� ���,\<ก���%"#
Z�(��ก���5:��+*'(��%#�� �75"#$'(��%#�(��ก���<��'�<������6��"����<�� )\<5c���6��� �� �����=<�������	��.��6��������ก��Z�g ����5W�
ก���������<��6��T.�ก�	5ก6�'�<������ *ก��(�ก���������ก��Z���- �<��<6��75��=[\ <ก�����Z�(�5W� ]'(�	��ก��ก��Z�(�����	'�<ก���ก��
+%(	��ก��Z�
�^ ��Z�(ก���ก��+%(	��ก��Z�
��������	��.��6��������ก�� 
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(1) ก���'(������*ก���� 7���5W�756���#�กก���� �$ก���ก��������7�(���6���.��6�7�( ��-�ก���'(������*ก���� �ก� *��*<ก�� 
[\ <5�$ก�Y�$ก���ก��ก��ก��6#���.�����(�*��- �<��<ก#���ก�����Z�(6(�<7�(���ก����.��6�	�ก�$ก���ก����-��� 
5�$�.�+%(,-��.(�'�<������ 

(2) ก��'�*��-�ก��6��	������*������)*�Z�g ��ก	�ก��
�� [\ <�$���*�5c���6���<ก���<��'�<����������(�*��- �<��<ก#���
ก�����Z�(6(�<7�(���ก����.��6�	�ก�$ก���ก����-��� 5�$�.�+%(,-��.(�'�<������ 

(3) ก���'(������*ก��ก���.#Z�g �)- �ก��Z�(��-����������*��#-���<ก���<�� [\ <7�("ก� ก��ก%(*-��<�� ก��=��5�$ก��  
ก��Z�(������)*��5W��#�ก5�$ก�����=��� ���,\<)j6�ก�����- ������<���*�ก�� ��(�"6� 
3.1 ก��ก%(*-��<���$*$��=��$����<������ก��������*��*�� ������,-��.(���<6�< "#$/��-���<�(�����ก��6�=<"6��(�*#$ 90 

'\=�75 
3.2 ก��ก%(*-��<���$*$��=��$����<������*��*'�<������[\ <��=<��<qr�*6(�<7�����.#�� �ก� *��*<ก��'�<������,-��.(� 

�ก��ก����(�*#$ 10 
(4) ��.��6�<�5�$���5�$	��5h ��-�<�5�$�����*	��*#<�.��� �)� �'\=��$����<5h[\ <���%#��'�<��*ก��6�=<"6� 100 #(�����

'\=�75 
(5) ก��7�(����-�	������*75[\ <�<��#<�.�Z�6������.���-�6��������='�<������Z�g [\ <�$���*�5c���6���<ก���<��'�<

����������(�*��- �<��<ก#���ก�����Z�(6(�<7�(���ก����.��6�	�ก�$ก���ก����-��� 5�$�.�+%(,-��.(�'�<������ 
(6) ก���'(������*ก��Z�g �� กl���* ��-��$���*�'(���<���� �ก� *�'(�<ก����- �<��<ก#��� ก�����Z�(6(�<7�(���ก����.��6�	�ก

�$ก���ก����-��� 5�$�.�+%(,-��.(�'�<������ 

6.3 �9>��Eก�������� 
�� 5�$�.��$ก���ก��[�)���a ��- ������  27 ��<��� 2551 7�(���6�"6�<6�=< ��<���)���� ��6���
����* �5W��#'��.ก�������� 

��*)�	����	�ก5�$��ก����ก�����<�� ����%("#$����'(�Z	�ก� *�ก��T.�ก�	'�<������ ����%(�(����
��ก���<�� �(��กl���* 
����(�*�#�ก���)*�"#$6#���#�ก���)*�"#$กl���*�- �g �� �ก� *�'(�<Z��$����� �)�*<)�6��ก��5c���6���(��� �#'��.ก��������6���� 
กl���*ก�����7�(�*��<��5�$���T���)  ��*�#'��.ก��������	$�5W�+%(���+�����Z�ก��	�����"#$�กC���ก���$���*�ก���ก�� ���<�-�
���5�$�.��$ก���ก�� ��*<��ก��5�$�.��$ก���ก�� ��*<��5�$	��5h ���<�-����5�$�.�+%(,-��.(� "#$��*<��ก��5�$�.�+%(,-�
�.(� "#$�กC���ก����*<��ก��������7�(���*�� ��*<����*ก���ก����-�+%(������ ���,\<�������ก���- �g 6���� �$ก���ก��ก��ก�� 
6#���.�5�$ก�Yก����� 

6.4 3�K��8��ก���ก��89:B;?������ 
�$ก���ก��������������*Z�(�$ก���ก��ก�������6��"��"#$�����ก���ก���5W�+%()�	�����������$��'�<

��6��"��ก���ก��Z�"6�#$5h "#$����6���$ก���ก���������)- �'���.��6�	�ก�� 5�$�.�+%(,-��.(� ������6��"���������+%(������
��=� �$ก���ก��������������*Z�(�$ก���ก���������5W�+%(�����(��� Z�ก��)�	����ก�������6��"��+%(������ [\ <	$6(�<
���#(�<ก��+#ก��5c���6�<��'�<+%(������"6�#$� "#$6(�<���\<,\<+#5�$�*����� +%(,-��.(�	$7�(��� ���,\<���*� <*-�'�<������  

6.4.1 ��6��"��ก���ก���������5h 2558 
 �Y$WC�X�O�AZ�F[OW�R�"�O ��6��"�����'�<ก���ก��[�)���a�������5h 2558 ��	�������� 57.04 #(����� 5�$ก���(�* 
(1) ��6��"����*��-�� "#$ (2) ��6��"��)��Y�6����6��[\ <7�(�����.��6�	�ก�� 5�$�.�����
+%(,-��.(�  

��ก	�ก��= ก���ก����<����*�<7�(�����6��"��Z�o��$����<6��"���<�5W�ก���ก��'�<������*��* 	�������� 1.4 #(��
��� ���������6��"��'�<ก���ก��6��	����������5h 2558 ��	�������� 15 #(����� ��*��*#$���*���6��"��'�<ก���ก��
"6�#$��������<6��75��= 
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����* : ��� 

�D6� ���2กE9 R5@5��S ������A3�A 
  ก���ก�� ก���ก��K�4	2�� ก���ก�� 

1.       ��*T����� �	�*������ 6,167,530 - - 
2.   ��*5�$����o ).�<ก.��� 4,624,770 - 64,680 
3.   ��*��� �T�*��� 4,624,770 - - 
4.   ��*��<��* �#�$��p�$ก.# 4,624,770 - - 
5.   ��*���� ������ 4,624,770 5,400,000 - 
6.   ��*�����ก Y��5�$��ก�� 4,624,770 - 770,000 
7.   Y.�).���,���T�_ ��������$(1) 3,083,180 2,400,000 - 
8.   Y.ก�66�.� �.��)��� ��6������ 3,083,180 2,400,000 - 
9. ��.��*��p�� ���%#*�������_ 3,083,180 2,400,000 - 
10.  Y.��.)<��Y�ก��_ ��<ก���T�_ 3,083,180 2,400,000 - 
11.  ��*)<����) �	�*������ 3,083,180 - - 
12.  ��.�����p�� ก�
	��.# 3,083,180 - - 
13.  ��*)<�� ���Y�7)�%�*� 3,083,180 - - 
14.  ��*�.��� ��.��������* 3,083,180 - - 
15.  ��<��.�� ������������ 3,083,180 - 590,000 
���*��6. (1) #���ก	�ก6��"���<��- �<	�ก�ก��*���*. ��*��+#6�=<"6������  31 T����� 2558  

�Y$WC�X�OCaZO - 7���� - 

6.4.2 ��6��"��+%(�������������5h 2558 
�Y$WC�X�O�AZ�F[OW�R�"�O ��6��"��+%(������'�<[�)���a �������5h 2558 	����� 6 � ��	�������� 142 #(����� ��*

��6��"����<ก#���5�$ก���(�*�<����-��  "#$+#5�$�*���6��"���- �g 

�Y$WC�X�OCaZO  
- 7���� - 

6.5 ก��M�:����B9ก��MU���K�J��>�J�:ก���ก�������� 

[�)���a7�(ก�����Z�(ก���ก��5�$����+#ก��5c���6�<��'�<ก���ก����=<�$ "#$5�$����6���<�5W���*�.# �5W�5�$	��
�.ก5h [\ <+#ก��5�$������<ก#���	$�5W�5�$�*���6��ก��5���5�.<5�$���T���)ก�����<��'�<�$ก���ก��Z�(��*� <'\=�6��75 ��=<��=  
+#ก��5�$����ก��5c���6�<��5�$	��5h 2558 ��.57�(��<��= 

6.5.1 ก��5�$����+#ก��5c���6�<��'�<ก���ก����=<�$ 
�$ก���ก��ก�������6��"��"#$�����ก���ก���5W�+%(5�$����+#ก��5c���6�<��'�<ก���ก����=<�$ "#$��*<��+#

ก��5�$����6���$ก���ก���������)- �)�	����6��75  ��*ก��5�$�������#.� 6 ���'(��#�ก -� (1) ��<��(�<"#$.�����6�'�<
�$ก���ก�� (2) ����� ��(���  "#$������+�����'�<�$ก���ก�� (3) ก��5�$�.��$ก���ก�� (4) ก�������(��� '�<ก���ก�� 
(5) ������)��T�ก��qr�*	��ก�� "#$ (6) ก��)�p��6���<'�<ก���ก��"#$ก��)�p��+%(������ [\ <+#ก��5�$������.57�(��� ��<��(�<
'�<�$ก���ก��"#$.�����6�'�<ก���ก�����������$��ก��T.�ก�	'�<������ [\ <���*Z�(ก�������(��� ��*���'�<�$ก���ก��
�5W�75�*��<��5�$���T���)  '�$���*�ก��	�������=<'�<ก��5�$�.�"#$���$ก��5�$�.���ก��ก�����7�(�*��<����$�� ���Z�(
ก���ก�������,	�������#��*��<�)�*<)��)- �ก���'(�����5�$�.� "#$5c���6���(��� 7�(�*��<��5�$���T���)"#$5�$���T�+# ��*
ก���ก�������,"��<�������C��*��<�5W�����$ ��)-=�o��'�<ก��*�����Z������C��� "6ก6��<ก�� ��*7���ก�����'��"*(<7�����
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Z��$����<ก���ก���(�*ก����-�ก��qr�*	��ก�� ��ก	�ก��= ก���ก��*�<7�(��ก��)�p��6���<�)- ��)� �)%�����%(Z��(��6��<g �� �5W�
5�$�*���6��ก���������T.�ก�	'�<�������*��<�� ������ 

6.5.2 ก��5�$����+#ก��5c���6�<��'�<ก���ก����*�.#  
Z�"6�#$5h ก���ก��"6�#$��*	$5�$����6���<��*ก��5�$�������#.� 2 ���'(��#�ก -� (1) ����%(����'(�Z	'�<

ก���ก�� "#$ (2) ก��5c���6���(��� '�<ก���ก�� [\ <+#ก��5�$������.57�(��� Z���)��� ก���ก���.ก����������%(����'(�Z	Z�
�������(��� "#$������+�����Z�o��$ก���ก�� ������'(�Z	Z��<�ก�"#$5f		�*�� 	$��<+#6��T.�ก�	'�<������ "#$��ก��5c���6�
��(��� ก���ก���*��<�����"#$����$�� 

��ก	�กก��5�$����+#ก��5c���6�<��'�<�$ก���ก��������'(�<6(�"#(� ก���ก��'�<�$ก���ก���.�*��*"6�#$�$
*�<��ก��5�$����+#ก��5c���6�<��'�<6���< "#$��*<��+#ก��5�$����6���$ก���ก���������5W�5�$	���.ก5h��ก�(�* 

6.6 �E9�ก� 
� �����  31 T����� 2558 [�)���a��)��ก<��"#$�<����=<��� �����=<��=� 11,855 � ��*	��*��6��"���������5h 2558 

�5W��<����� 6,250 #(����� [\ <5�$ก���(�*�<����-�� ��"�< "#$+#5�$�*���6��"���- �g ��=<��= 	�����)��ก<��"#$�<��'�< 
[�)���a"��<6����*<���#�ก7�(��<��=  

��*<���#�ก 	����� (�) 
1. qr�*5c���6�ก�� 11,212 
2. ����ก#�< 643 
�4� 11,855 

�������	�����)��ก<��"#$�<��'�<[�)���a"#$������*��* � �����  31 T����� 2558 ��	����������=<��=� 110,594 � 

ก�����������@A�ก��E9 
������6�$���ก����� ])��ก<��^ -� ���)*�ก��� ����
Z�ก��'���#- ��T.�ก�	75�%��5s����* "#$���)��<�ก�75�%����*� <*-� 

������	\<7�()�p��<�����������)*�ก��.#��)-=�o��ก��5c���6�6���.#�ก��*��<�5W�T���"#$���)���T���.�*�� ��*�.�<
�������(�<��ก�����ก(����(�"#$���*�ก�Yก�����<��"������������ 6#��	���<�������ก�$"#$ก�����*��%(6#���$*$��#�ก��
���<�� �)- �����.'"#$�.#*��)�$����<����6ก�����<��"#$����6����6��'�<)��ก<�� ��*Z6(����*��Y�� ]��(�<� �����T.�ก�	^ (People 
Excel-Business Exceeds)   

��ก�����	�
����ก��������	�����ก������ 

�(�*����*��Y�� ]��(�<� �����T.�ก�	^ ������	\<Z�(�������
ก��ก�$���ก�����������)*�ก��.#�.ก�$��� ��� �6�=<"6�ก��
�\<�%���ก�<����'(������<��ก���<�ก� (Attraction) ก��)�p��)��ก<�� (Development) ก��	%<Z	 (Motivation) Z�()��ก<����+#
ก��5c���6�<���� ��5�$���T���) "#$ก��T���<��ก�� (Retention) )��ก<���.ก�$����.ก��'�����) Z�(������%(��������, ���
�����
�5W��#�Y ���	$�5W�5f		�*����
"#$)#�<'���#- ��Z�(T.�ก�	����������,Z�ก��"'�<'����<T.�ก�	�$����#ก "#$5�$��
��������C	�	��
�6���6�*��<*� <*-� 

��ก	�ก��= ������*�<7�(	�����"+��-����6��"���< (Succession Plan) �)- ���<���ก��'*�*<����-���"����- ���6��"���<
<�����< ��%�75ก����������ก�< ��� "#$��Y�ก*��)�%< (Talent Management) �)- ��5:���ก��Z�()��ก<��"��<Y�ก��)"#$ก(���%�
6��"���<+%(���Z����6 "#$)�p���.#�ก��(�<,� ���=<Z�"<���ก�$������) +���Y%�*�ก�����*��%( (Learning Center) "#$����5W�+%(���
Z�(ก��+%(������ "#$)��ก<��Z�"6�#$5�$��Y�� �������'(�75�������T.�ก�	 �)- �������.��.#�ก��(�<,� �ก(��'\=�����<6��"���<+%(������ 
(Localization)  "#$������%( ��������,Z�ก��������	��ก��T.�ก�	��6�o���$����#ก 
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ก��ก��ก�����ก���������������ก�����ก��ก��������� (� ��	�����ก������) (HR Assurance) 

������6�$���ก,\<�������
'�<ก���������<���(�����)*�ก��.# 	\<7�(��ก��	��6�=<����*<�� HR Assurance '\=����)- �
���Z�(�� �Z	���ก�$���ก���������.#'�<���������#(�<ก��กl���* ��*��*������ ���,\<��6�o�� "#$���6(�<ก��'�<#%ก(�
T.�ก�	 ��ก	�ก��= *�<�5W�ก����(�<����� �Z	�������ก��)�p��ก�$���ก���(�����)*�ก��.#�*��<6����- �< �)- �ก(���%���6�o��
�$����#ก )�(��������.�ก���6���6'�<T.�ก�	   

กV���A �)- ���(�<����� �Z	���ก�$���ก�����)*�ก��.#��������#(�<6���#�กกl���* 

��K�W���56������AX�CD� �)- ���(�<����� �Z	�����������#(�<ก���$���*�"#$5c�

�����(�*���T���.�*��
'�<��5�$��6� (The United Nations Universal Declaration of Human Rights: UNDHR) 

"#$�<�ก��"�<<���$����<5�$��Y (International Labor Organization: ILO) ���,\<
��6�o��6��<g �� ������*\�,-� 

��A��A���@A�ก��E9>�J�J�ก� �)- ���(�<����� �Z	���ก�$���ก���(����� )*�ก��.#������ก��"����*��*
���)*�ก��.#'�<�<�ก� (Corporate HR policy) 

4��K?�Jก��>�J9;ก?�HE�ก�	 �)- ���(�<����� �Z	Z�(ก�$���ก�����<���(�����)*�ก��.#��������#(�<ก��
���6(�<ก��'�<#%ก(�T.�ก�	 (Customers� Code of Conduct) 

������7�(5�$ก�Y"6�<6�=<�$ก���ก��������.�"#$��<������$����6�o��"�<<��7�* ������+�������<��<�'�<T.�ก�	
7�* ���.8001-2553 ��-� TLS8001-2010 ��- ������  1 ��<��� 2558 �� +����� ��*�$ก���ก���.���<ก#����������"#$��(��� Z�
ก��ก�������*��* "+�ก���������<�� ������.� "#$��<�����ก������$����6�o��"�<��7�* ���.8001-2553 ��Z�(�)- �Z�(��������
�$��ก��������	��ก��"�<<���� �����*�7�(ก����6�o��"�<<����ก# ��*�����  19 6.#�� 2558 �� +����� ��<<��"5��%5��-=�7ก����� 
7�(���ก�������<��6�o��"�<<��7�* 8001-2553 �$������%���'�=��%<�.�'�<ก��������ก��"#$.(���<"�<<�� ก�$���<"�<<�� [\ <
�5W�"����<ก���%"#"�<<��'�<[�)���a�.�<��(�<����������*� "#$�5W�T��� 7���#-�ก5c���6� 7�(��6�o����ก# "#$�#�ก���T���.�*�� 
)�(��������(�)�p��*ก�$�����6�o��"�<<��7�*'�<�,��5�$ก��ก���- �g �%��$������%����*��<6����- �< 

��ก	�ก��=  Z������  31 ��<��� 2558 [�)� ��a7�(������Z�5�$ก�Y��*��6�	�กก�$���<"�<<<�� Z�o��$�� �5W� 
�,��5�$ก��ก���� ���	(�<"�<<��6��<�(��,%ก6(�<6��กl���* Z�(���.(���<�%"#6����6�o���� ���� ������5s�<ก��"#$6��6(��
ก��(���.�*� 

ก��ก��ก��ก�����������,ก-.ก/0� (CPF Corporate Compliance)  

������Z�(�������
ก����6�o��กl�$���*�6��<g �� ���������
6��ก���������T.�ก�	'�<�������5W��*��<*� < 	\<7�(
ก�����Z�(������*<�� CPF Corporate Compliance [\ <����(��� Z�ก��ก��ก���%"#กl�$���*�6��<�� g �� �ก� *�'(�<ก��ก���������T.�ก�	'�< 
CPF  

ก���� ����:�;��,<���ก�	=>.? ,�?@�   

�������.�<��(�<��p�T���ก�����<��"������������ ��)-=�o�����[- ���6*� ��.�T���	��*T��� "#$�.�<��(�<����5�$�*���
�)- �������� +���ก��5#%กqf<����*� ]CPF WAY^ ���� ��<ก���(�����6ก��� �)- ���<���������������.�Z�()��ก<��Z��.กg �$���7�(��
��ก�� ����"���� ��-�)�p��+#<��Z�(�5W��� *����� "#$����ก���6���675)�(��ก��������+���ก�����*��<��(�<���� 
(Innovativeness)  

�������ก����<����� ]	��*T����������)��ก<��^ (Code of Conduct) ��=�7�(�+*")��+������<��<ก���- ����Z����<��<�� 
�#�ก�#�*'�<������ ���� CPF HR Web Portal ����#'�<������'�<)��ก<��"6�#$� ���,\<ก��5o�����Y)��ก<��Z��� "#$������
7�(��ก��)�p���$�� E-learning '\=��� �)- ��5W����<��<ก���+*")��Z�(ก��)��ก<��Z����*��<�� �,\<��=<�<�ก� ��ก��=<*�<���*Z�(6��6��
+#'�<)��ก<��Z���Z�(���'(��%#��<ก#���7�(�*��<��,(�� ,%ก6(�< "#$<��*6��ก��	���กC� "#$��*<��+#7�(������<��+���ก��
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#<�$���*�Z��$�� On-line ��ก�(�* �������)��ก<��5f		.��� ��ก��ก���5#� *���ก	�ก��= �(�*����.�<�� �Z�ก���������T.�ก�	�(�*
����5W�T��� �.	��6 �5��<Z� ���+�����6����<�"#$+%(������7�(���*�.กก#.��6����*��*ก��ก���%"#ก�	ก���� �� 	��*T����������
)��ก<�� "#$6���#�กก����ก# �)- ���(�<�����- ��� �Z�("ก�+%(������7�(���*�.กก#.�� ���,\<ก��������.�ก���6���6�*��<*� <*-�'�<
������ 

Z�5h 2556 ������7�(#<���Z���5�$ก�Y�	6������"������5c���6�'�<����ก��7�*Z�ก��6��6(���.	��6 ��*�����-�ก��
����o ��ก�� "#$����*<��ก��ก���%"# �)- ���(�<��6�o��ก��5�$ก��T.�ก�	�� �5��<Z�  6����Z���-��)jY	�ก�*� 2557 
�$ก���ก��������7�(���6���.��6���*��*6��6(�������5�� � �)- �Z�(����*T.�ก�	6��<g '�<������Z�(�5W�ก���Z�ก���������T.�ก�	  
)�(����=<Z�(��*<�����)*�ก��.#���+�����Z�ก�������*��*6��6(�������5�� � ���,\<��*��*"#$�$���*�6��<g �� ก�����'\=�
��*Z6(��*��*6��6(�������5�� ���<ก#���75�+*")��Z�(ก���ก�� +%(������ "#$)��ก<��7�(��������*��<�� ������ "#$��<�����Z�(��ก��
���755c���6��*��<�� �,\<��=<�<�ก���ก�(�* ��*��"����<ก��5c���6���<��= 

1. ก���ก�� +%(������ "#$)��ก<��'�<�������.ก�$���6(�<5c���6�6����*��*6��6(�������5�� � "#$	��*T����������
)��ก<�� ��*6(�<7���'(�75�ก� *�'(�<ก��ก��ก�$����� �'(�'��*�����5�� � �)- �5�$�*���6�������� 6���< ������ �)- �� 
"#$��%(	�ก 7�������*��<6�< ��-���<�(�� 

2. ก���ก�� +%(������ "#$)��ก<��'�<�������.ก�$��� 7��)\<#$�#*��-��)�ก�n* ��- �)���C�ก��ก�$����� �'(�'��*�����5�� �
�� �ก� *�'(�<ก�������� 6(�<"	(<Z�(+%(��<����
�� ��-��.#�� ���+��������� "#$Z�(��������-�Z�ก��6��	���
'(���C		��<6��<g ��ก��'(��<��*��-�'(�[�ก,��Z�(5�\ก��ก��+%(��<����
�� ��-��.#�� ก�����Z�(�����(��� ���+�����
�ก� *�ก��ก��6��6��ก��5c���6�6��	��*T����������)��ก<�� +������<��<6��<g �� ก�����7�( 

3. ������	$Z�(����5W�T���"#$.(���<)��ก<���� 5c���T��-�"	(<��- �<�����5�� ��� �ก� *�'(�<ก�������� 6��"����<Z�
ก��5ก5s�<)��ก<����-�+%("	(<���$"�Z�ก��ก�$���+���� ������7�(ก�����'\=� "�(���ก��ก�$�����=�	$���Z�(������
�%
���*+#5�$�*�����-���ก����<T.�ก�	 

4. +%(ก�$��������5�� � �5W�ก��ก�$���+��	��*����������� [\ <	$6(�<7�(���ก��)�	���������<����*6���$���*��� ������
ก�����7�( ��ก	�ก��= ��		$7�(������6��กl���* ��กก��ก�$�����=�+��กl���* 

5. ������*\�,-� "#$Z�(�������
Z�ก���+*")�� Z�(����%( "#$�������'(�Z	ก���.#�- ��� ��T.�ก�����<T.�ก�	ก��
������ ��-�������7�(�������*ก�������� Z���- �<�� 6(�<5c���6�Z�(�5W�756����*��*6��6(�������5�� � 6#��	�ก��
�5:��+*'(��%#6����T������ก� *�ก����*��*6��6(�������5�� � 

6. �������- ������*��*6��6(�������5�� � �����=<���<��<ก��"	(<���$"� '(��(�<���*� ��-�'(�����"�$ ��*Z�������
+�����T�ก�� "#$���<��<6��<g ���� ก��5o�����Yก���ก�� "#$)��ก<�� �$����-�'��*��)���6�����*Z��<�ก� 
(Intranet) �5W�6(� �)- ���(�<����%(����'(�Z	Z�ก�������*��*��=755c���6� 

ก���������.ก�����=  

�������������ก���������ก�<"#$��� ��*����*��*�.�<��(�ก�$���ก�����<�.กZ�ก�����)��ก<�� ��*��� �6�=<"6�ก��	��
�5�"ก����กY\ก��q�ก<�� 	���������)��ก<��Z�������*�#�* ���,\<ก����(�<������)��T������ก����กY\ก��ก#.���5s����*6�=<"6�
ก���	�ก��Y\ก�� ��ก��=<*�<��ก���������+%(�������$����%<�� ��5�$��ก����	�ก��*��ก +���ก�$���ก��"#$ก�	ก����\<�%����
��Z	�� ��(�<���� ���� ��<ก����ก�	Y\ก�� ��<ก�� Getting to Know  "#$��<ก�� CPF Ambassador �5W�6(� ���,\<ก�����#-�ก
��ก�<"#$���	�ก��=<Z�"#$6��<5�$��Y �)- �)�p��[�)���aZ�(�5W� ]�<�ก�"��<��<�#-�ก^ (Employer of Choice)  

ก��.������	;�,��A�B�  

�(�*6�$���ก,\<�������
'�<ก�����)���T���.�*�� Z�5h 2557 ������7�(��ก��*��*�(�����T���.�*�� "#$��*��*
	(�<<�� "#$ก��������"�<<���)- ��5W�"����<ก����������*��<��6�o�����T���.�*���$����<5�$��Y �)- ��.�<��<�������p�T���
ก�����<��"������������"#$���)Z����"6ก6��<�� ��(�<����'�<"6�#$�.#  ก���������(�<���5#����*"#$����.'Z� 
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�� ���<�� "#$ก���%"#+#6��"���� �5W�T��� ��%�75ก��ก����<��������ก(����(�Z�����)�*��<����$�� �)- ��������(�<[�)���aZ�(
�5W� ]�(��"��<����.'^ (CPF Home of Happiness) 

• ��<�������p�T���ก�����<��"������������"#$���)Z����"6ก6��< 
��������C�.���"#$.�5�$�*���'�<ก���������� ��ก�$ "#$5�$��ก������ "6ก6��<'�<�.#�ก����5W�)#�<
����
Z�ก��6��*��"#$'���#- ��T.�ก�	Z�(ก(��75'(�<��(� ��(�<�������6ก��� "#$��+#ก���������<���� �5W��#�Y ��*
7�(��ก���������ก��6����*��*ก������������#�ก�#�*"#$*��������"6ก6��< (Diversity and Inclusion) Z�(
�ก��5�$�*�����=<6��ก���������T.�ก�	"#$6��)��ก<�� ��*��"����<Z�ก����<�����6��"����*��* ��<��= 
- +%(���6(�<)�(�����af<�������C��� "6ก6��<'�<+%(�- � 
- ��<�����Z�()��ก<��ก#(��� 	$"��<�������C��*��<��(�<���� 
- �������(�<���*�ก�YZ�ก�����<��"#$������)[\ <ก��"#$ก�� �����,�*%�����ก����)-=�o��'�<���"6ก6��<  

7���#-�ก5c���6�"#$�����������Z���ก��*ก*��<����*)��ก<���*��<����$�� ��*Z����<6(�5h 2558 [�)���a7�(
5�$ก�YZ�(��*��*ก��7���#-�ก5c���6�"#$#��<#$���� �)- �5s�<ก��"#$.(���<)��ก<���.ก�$���7��Z�(,%ก�#-�ก5c���6� 
#��<#$���� "#$.ก��Z��%5"��6��<g  

• �������(�<���5#����*"#$����.'Z��,���� ���<�� 
������Z�(�������
�*��<*� <ก�����5#����*"#$����������*'�<)��ก<����*Z�"#$+%(�� �ก� *�'(�<�.ก���� ��*��
�5s����*#��,�6��.��6���6.	�กก�����<��Z�(�5W�Y%�*� +���ก����<�����ก������������'�<)��ก<��Z��.ก�$��� "#$ก��
q�ก���� Z�(����%(�*��<6����- �< ��%�75ก��ก���������(�<����.'Z��,���� ���<�� +���ก�	ก����� ��<������.#*��)
ก�����<��"#$ก��Z�(����6'�<)��ก<�� ���� ��<ก�� ��-�����6��<g 6��"����'�< Happy Workplace  

ก����C����ก��� 

• �%"#+#6��"���� �5W�T��� 
����������*��*Z�(��6��"�����"#$������ก��'�<)��ก<���*%�Z��$����� �����,"'�<'��7�(ก��6#��"�<<�� 
��*�n)�$ก���.6���ก�����=���� ��)-=�o��ก��)�	������=<�(��+#5�$ก��ก��'�<T.�ก�	"#$+#ก��5c���6�<��'�<
)��ก<�� ��*������7�(�'(�����ก�������	�$��+#5�$�*���6��"�� "#$������ก��)��ก<���5W�5�$	���.ก5h �)- �Z�(
�� �Z	Z���- �<��������,Z�ก��"'�<'��ก��6#��"�<<��  

• ก��������+#<�� 
������Z�(�������
ก��ก��������+#<�� ��*7�(����$��ก��ก������5s����*ก��5c���6�<��5�$	��5hZ��$����.# 
(Target Setting) [\ <��6����=���+#ก��5c���6�<�� ��-� KPI (Key Performance Indicator) ���,\<)j6�ก����� ���#(�<
ก������*��<�ก� (CPF WAY) ���5W���- �<�-�Z�ก����=���+#<����*�����Z�(ก��)��ก<���.ก�$����*��<����$�� 
�)- �Z�(������)�	����"#$Z�(��<��#"ก��.#�ก�+%(�� ��+#ก��5c���6�<����"#$5c���6�6����#(�<ก������*�"#$	��*T���
'�<�<�ก� 7�(���+#6��"���� "6ก6��<�*��<����*����
 ��- ��5��*����*�ก��+%(�� ��+#ก��5c���6�<��6 ��ก��� �)- ��5W�ก��
6��"��"#$	%<Z	Z�(��ก��+#ก��5c���6�<���� ����=�7�( ���,\<	%<Z	"#$�5W�6���*��<"ก��.#�ก�Z�������Z�ก��5���5�.<
+#ก��5c���6�<��Z�(��*� <'\=��(�*  

ก����:��D���E ���������,.�F�,G<<�B=� 

������6�$���ก��,\<ก��)�p����ก�$"#$ก�����*��%(�� ������.���������,Z����<���*��<6����- �<'�<)��ก<��  
ก���������(�<���$+%(��� �)- ���<���ก���6���6'�<T.�ก�	 "#$ก����<��������)�(��Z�ก�������������6�*��<������.' ��*������  
[�)���a ������ < �[C��6��� 	��ก�� (CPF Training Center-CPFTC) [\ <7�(���ก�������<�$����6�o�� ISO 29990:2010 �5W�������"�ก
'�<5�$��Y7�* ��  United Registrar of Systems Ltd. (URS) ��*Z6(  Accredited Bodies '�< United Kingdom Accreditation 
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Service (UKAS) "��<���������	�ก� Z�(ก�������<"#$7�(5�$ก�YZ�(�$����<ก#����*��<�5W���<ก����6�=<"6���-��)j���� 2557 
��*ก�����(���= ������7�(���ก�������<��6�o���$��������.���) ISO 9001:2008 ��*Z6(ก��Z�(��5�\ก���(��ก����ก"��"#$
)�p��ก�����*��%( ก�����ก���(��ก��q�ก���� "#$ก�����*��%(+����- ����#Cก�����ก�� ���6�=<"6������  1 ����� 2555 �5W�6(��� [\ <�5W�
ก��*-�*������.�<�� ��� 	$)�p��ก�$���ก��ก��q�ก����Z�(�*%�Z���6�o���$�����ก#��5�$���T���)�*��<6����- �< "#$*� <*-� 
�����,������*(��ก#��7�(�*��<��5�$���T���) ��*������7�()�p���.#�ก���)-=�o��ก�����������, ��=<�%5"���� �5W�ก�� 
q�ก����Z��(�<���*�* (Classroom Training) "#$�(�*��T�ก���- �g (Non Classroom Training) ���� ก�����������<ก�� ก�����*��%(
+���ก����.��5#� *�<�� ก��������*<��Z���g ก���(� (Coaching) ก��Z�(��5�\ก�� ก��)�p��+���ก�����*��%( ���� ก�����*��%(+���
�(�<���*�* ก�����*��%(+����- ����#Cก�����ก�� �5W�6(� �)- �6�����<6��ก#*.�T� ����*� ����� "#$��(��� ���+�����'�<)��ก<��"6�
#$� �)- �Z�(7�(��� ��ก�< ��Y�ก*��) �� �����,���#.�5s����*ก�����<������6� "#$�5s����*�<�ก�7�(�*��<*� <*-� 6��
ก�$���ก��Z�ก��)�p��Z�"6�#$�(�� ��<6���*��<6��75��= 

• �������(�<���$+%(��� ��<���ก���6���6'�<T.�ก�	 
	�กก#*.�T��<�ก��� �.�<��(�ก��)�p���.#�ก�+���ก����(�< Effective People �(�*ก��)�p��)-=�o�� 7 Habits Z�(ก��
)��ก<���.ก�$����� ���=<�<�ก� ^��(�<�������6ก���"#$�)� �5�$���T���)^ +����#�ก�%6� TRIZ (Theory of Inventive 
Problem Solving) ��<ก�� 21 ��� "��<5f�"���� "#$�#�ก�%6� Lean Six Sigma �)- ��)� � Productivity Z�ก�����<�� 
���,\<ก����(�*=��,\<����*�'�<�<�ก� CPF WAY 

��ก	�ก��= *�<7�(��ก��ก������#�ก�%6���6�o��6���$����)- ��������(�<��ก�$����5W�+%(��� "#$��������,Z� 
���<������	��ก�� ��*7�(������ก"��ก���� 5�\ก���(��ก��)�p���.#�ก��$����#ก -� PacRim �� Z�(��- �<�-�Z� 
ก��)�p��	�ก Franklin Covey, VitalSmarts �5W�6(� "#$�#�ก�%6�)�p��+%(���'�<�,����)�p��+%(��� [�.)�. (C.P. 
Leadership Institute) 

• )�p����ก�$ "#$ก�����*��%(�� ������.�ก�����<���*��<6����- �< 
������Z�(�������
ก��ก��)�p����������,Z����<5c���6�<���(��6��<g �)- �ก��Z�(�ก�������� *���
Z�<��  
+����$��Y%�*�ก�����*��%( (Learning Center) '�<"6�#$T.�ก�	 �� �.�<��(�ก����(�<����%("#$��ก�$Z�ก�����<�� ��* 
,������%(	�ก+%(��� *���
��*Z��<�ก� �������ก"��ก�$���ก�����*��%(�� ����$��ก��"6�#$���� ��=<ก�����*�+���
ก��#<�-�5c���6� ก�����*�Z��(�<���*� "#$ก�����*�+��� �$�� Self Service Z�ก��������	��ก���<�����%( 
(Knowledge Management) [\ <��'(��%# ���<�-� "#$��ก���6��<g ��กก��� 35,000 ��- �< )�(����=<��(�<��-�'��*
���*�ก���*Z��)- �,��*�������%( 6#��	�ก��5�$�����)- �)�p���#�ก�%6�Z�(������*6#����#�   

• ��<�����ก����(�<���+%ก)��Z�ก�����<�� 
�����������,5�$����������C	 ก(���%�ก���5W��<�ก��$����#ก7�(��=�������\ <*�����	�กก#.���.#�ก��� �����+%ก)�� 
�.����ก��ก�����<�� +���ก���%"#�.#�ก�'�<�<�ก� 6�=<"6�"�ก�'(� +���ก�$���ก�� On-boarding [\ <�5W�ก���%"#
)��ก<���� �'(�Z���Z�(�����,5���6���'(�ก���)- ������<�� ���*�ก�Yก�����<���5W���6� ���,\<��p�T����<�ก� 
6#��	�ก���%"#"#$)�p���.#�ก��*��<6����- �<+���ก�$���ก���� 7�(ก#���,\<'(�<6(� 75	�,\<���<�ก��*���*. �)- �
�5W�ก��6��"��ก�����<�� "#$������.�Z�(Z�(����6�*��<������.'��- ��ก��*���*.  
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7. ก��ก��ก���;89ก�	ก�� 

7.1  ��A��Aก��ก��ก���;89ก�	ก�� 
�$ก���ก��������"#$qr�*	��ก��'�<�������������- ��� ����ก��ก��ก���%"#ก�	ก���� �� �5W���������
������\ <Z�ก���� 	$

��(�<���*� <*-�Z�(ก���<�ก� )�(��g 75ก��ก����(�<����6���6��<�Y��oก�	'�<�<�ก� "#$ก���%"#��<�"#$�� <"��#(��  ��<��=� 
ก������#�กก��"#$"��5c���6��� ก�����7�(Z���*��*ก��ก��ก���%"#ก�	ก��'�<������755c���6� 	\<,-��5W�)��Tก�	'�<�$ก���ก��
������ +%(������ "#$)��ก<��'�<������"#$������*��*  ��=<��=  ����*<�����)*�ก��.#����(��� ���+�����Z�ก�������*��*ก��ก��ก��
�%"#ก�	ก�� 75�+*")��Z�(ก���ก�� +%(������ "#$)��ก<��7�(��������*��<�� ������ "#$��<�����Z�(��ก�����755c���6��*��<�� �,\<��=<
�<�ก� ��*Z�(��ก��5�$����+#ก��5c���6�6����*��*"#$�$���*���#����="#$��*<��+#ก��5�$����6���$ก���ก���������*��<
�(�*5h#$ 1 ��=< "#$�5:��+*7�(Z���*<��5�$	��5h ��ก	�ก��= Z�5h 2558 ������7�(	��6�=<�����กก��ก��ก��5c���6�6��กl�ก��� 
(Corporate Compliance Office) �)- ����+�����Z�ก��ก��ก���%"#Z�(ก���������ก��6��<g '�<������ �5W�756��กl���* "#$
'(�ก�����6��<g �� �ก� *�'(�<�*��<���<��� ���,\<ก��	�����"#$5���5�.<��6�o��ก��ก��ก���%"#'�<������ "#$���Z�()��ก<��
6�$���ก,\<������ *<�� ��	�ก��'\=�	�กก��7��5c���6�6��กl�$���*� �5W�6(� 

��*��*ก��ก��ก���%"#ก�	ก��'�<��������ก��"ก(7'�)� ��6��"#(� 3 ��=< [\ <�$ก���ก��������7�(���6���.��6�ก��"ก(7'
�)� ��6����=<��  1 ��=<��  2 "#$��=<��  3 ��- ������  17 T����� 2551 �����  8 )jY	�ก�*� 2556 "#$�����  15 ����� 2559 6��#����� ��*
ก��"ก(7'�)� ��6�� 7�(��ก��5���5�.<��-=���Z�(���#(�<6��ก���5#� *�"5#<�� �ก��'\=�Z���<�6#���.� �)- �ก��)�p���<�ก�Z�(��ก��
ก��ก���%"#Z��$�����ก# ��=<��= ��*��*ก��ก��ก���%"#ก�	ก��'�<����������-=���"��<��ก�5W� 5 ���� 7�("ก� (1) ���T�'�<+%(,-��.(�  
(2) ก��5c���6�6��+%(,-��.(��*��<�������*�ก�� (3) �����6��+%(������7�(���* (4) ก���5:��+*'(��%#"#$����5��<Z� "#$ (5) ���
���+�����'�<�$ก���ก�������� ��*"6�#$��������*#$���*���<6��75��= 

7.1.1  ���T�'�<+%(,-��.(� 
�$ก���ก��������6�$���ก,\<���T�'�<+%(,-��.(�6���� กl���*7�(ก�����7�( 	\<������.�Z�(+%(,-��.(�7�(Z�(���T�'�<6���* 

7��'��ก��กl���* "#$	$7���������ก��Z�g ����5W�ก��#$������-�#��������T�'�<+%(,-��.(� "#$�)- �������.�Z�(+%(,-��.(�7�(Z�(���T� 
'�<6� �$ก���ก��������	\<7�(ก�����"��5c���6�7�(��<��= 

��aZC"��ZRIF 
1. ก��ก���%"#Z�(+%(,-��.(��.ก��*�����T�)-=�o��6���� กl���*ก����� ���� ���T�Z�ก��7�(�������"��<Z�ก��7�'�<�������*��<

�������*�ก�� ก��7�(���'������'(��%#'�<�������*��<�)�*<)���*Z�ก�������#� �5W�6(� ���,\<ก�������*���
�$��ก"#$��<�����Z�(+%(,-��.(���*�n)�$+%(#<�.��,�����'(�����5�$�.��)- �Z�(���T���ก���*<Z��� 5�$�.�+%(,-��.(�  

2. ก��ก���%"#��Z�(�$ก���ก��'�<������,-��.(����ก���ก��ก����(�*#$ 25 '�<	������.(��� ��ก	������*"#(���=<���'�<
������  

3. ��<�����Z�(��ก������<�������'�<�.(�����
�� ,-���*+%(,-��.(���**��* (free float) ��กก����(�*#$ 40 '�<	������.(��� 
��ก	������*"#(���=<���'�<������  

4. 7��ก��ก����-���(�<�.5���Z�ก���5:���ก��Z�(+%(,-��.(������,6��6���- �����$����<ก��  
5. ก���+%(,-��.(�	$�'(����'(�6ก#<�$����<ก�� (Shareholders Agreement) ������	$Z�(���)*�*���*��<�6C��� Z�ก��

�%"#��Z�('(�6ก#<�$����<+%(,-��.(���=���<+#ก�$���*��<����*����
6����������-�+%(,-��.(���*�- � 
6. #$��(�ก��ก�$���Z�g �� �5W�ก��	��ก����ก��'�<+%(,-��.(�Z�ก��Y\ก���������Y'�<������[\ <�5:��+*6����T���$ 
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ก$� #$�O�Oก$�กYCOR�OF�GNPL^_\ àCMP\O 
7. ก��ก���%"#Z�(��ก��	����<���<�-����
5�$�.�+%(,-��.(�Z�("ก�+%(,-��.(�#��<��(��*��<�(�* 21 ���ก������5�$�.�+%(,-��.(� "#$

�+*")�����<�-����
5�$�.�+%(,-��.(�����C�7[6�'�<������#��<��(��*��<�(�* 30 ��� ก������5�$�.�+%(,-��.(� ��=<����7�*
"#$������<กj�  ��*Z�(��'(��%#��<6��75��=Z����<�-����
5�$�.�+%(,-��.(� 
7.1 ��� ��#� �,����  "#$���$ก��5�$�.��5W���- �<g �*��<����	� �����=<�#�ก�ก���"#$��T�ก��Z�ก���'(�����5�$�.�

"#$$"�����*<Z�ก��+����6�"6�#$���$ )�(���(�*'(��%#��6.+#"#$�����C�'�<�$ก���ก��������Z���- �<�� 
�����*��<�)�*<)��� 	$Z�(+%(,-��.(�Z�(5�$ก��ก��6�����Z	7�(�*��<�5W�����$Z����$6��<g �� �$ก���ก��������
����Z�()�	���� �)- �ก���%"#��ก��+#5�$�*���'�<6�"#$'�<��������*���  

7.2 5�$��6�*��'�<ก���ก��"6�#$��� 	$����"6�<6�=< ���� ��*. 5�$��6�ก��Y\ก�� 5�$��6�ก�����<�� 	������������� 
����<6��"���<ก���ก�� �#�ก�ก���"#$��T�ก������� 5�$���'�<ก���ก���� ���� ���,\<'(��%#ก���'(�����
5�$�.�Z�5h�� +�����"#$����� 7�(���ก��"6�<6�=<�5W�ก���ก��'�<������Z���=<"�ก ก����� �5W�ก������Z�(����<
6��"���<ก���ก����ก���$��\ < �5W�6(� �)- �ก��)�	����'�<+%(,-��.(�Z����$ก��"6�<6�=<ก���ก��  

7.3 �- �+%(�����
��[\ <	$����"6�<6�=< �������� ��<ก�� 5�$��ก������������,'�<+%(�����
�� ���,\<����5W�����$
'�<+%(�����
�� "#$�����ก��'�<+%(�����
�� �)- �ก��)�	����'�<+%(,-��.(�Z����$ก��"6�<6�=<+%(�����
�� 

7.4 ��*��*ก��	��*�<��5f�+# 	�����"#$��6���<��5f�+#�� ����	��* )�(����=<'(��%#5�$ก���- �g �)- �ก��)�	����
'�<+%(,-��.(�Z����$ก��	��*�<��5f�+# 

8. �5:���ก��Z�(+%(,-��.(���<��,���� �ก� *�'(�<ก�����$ก��5�$�.�,\<�$ก���ก��������#��<��(�ก������5�$�.�  

ก$� #$�O�Oก$�bOR�OF�GNPL^_\ àCMP\O 
9. 	��ก��5�$�.�+%(,-��.(� � �,���� [\ <�*%�Z�����#�� ��ก�������$��ก�)- �Z�(+%(,-��.(������,������<75����5�$�.�7�(

��*<��* 
10. 	��Z�(���.#�ก�"#$�����#*��� �)�*<)�Z�ก��6��	�����ก���'�<+%(,-��.(�"6�#$��*�� 	$�'(�����5�$�.� �)- ������*

����$��กZ�(+%(,-��.(�7�(Z�(���T�Z�ก���'(�����5�$�.�"#$��ก���*<�*��<�6C���  ���,\<ก�����$"��"#$"��<+# 
�)- �Z�(�����,�������ก��5�$�.�7�(�*��<�����C� "#$+#ก��#<�6������,%ก6(�< "���*��  

11. ��<�����"#$������.�Z�(ก���ก���������.ก������=<+%(�������'(�����5�$�.�+%(,-��.(� �)- �6��'(�[�ก,��6��<g '�<+%(,-��.(� 
12. 	��Z�(��+%(6��	���ก�����$"�����*<Z�ก��5�$�.�+%(,-��.(� "#$�5:��+*7�(Z���*<��ก��5�$�.�+%(,-��.(�  
13. ก������ �ก��5�$�.�+%(,-��.(� Z�(5�$T��Z��� 5�$�.���-��.#�� 7�(���������*��="	<�#�ก�ก����� Z�(Z�ก��5�$�.� 

'�=�6��"#$��T�ก����ก���*<#<�6�  
14. Z��$����<ก��5�$�.� Z�(5�$T��Z��� 5�$�.���-��.#�� 7�(���������*"	(<6���� 5�$�.�,\<'(��%#"#$��6.+#�)- �

5�$ก��ก��)�	����6�����Z	Z���- �<�� ���� �����=<"	(<$"�����*<Z�ก��+����6�Z�"6�#$���$   
15. 	��Z�(��ก��#<$"�����*<��*Z�(��6�#<$"��Z�"6�#$���$'�<ก��5�$�.��� 6(�<��ก��#<�6�'�<�� 5�$�.� ��(�"6� 

+%(,-��.(�7�(��ก����ก���*<#<$"��#��<��(�Z����<�-����n���$"#(�  
16. 	��Z�(��ก��#<$"�����*<�#-�กก���ก���5W���*�.#Z����$ก��"6�<6�=<ก���ก�� 
17. �5:���ก��Z�(+%(,-��.(�7�([�ก,�� "��<�����C� "#$Z�('(�����"�$ �*��<����$"#$����$��6�����$ก��5�$�.�  

ก$� #$�O�Oก$��$JM��"R�OF�GNPL^_\ àCMP\O 
18. �5:��+*�6��� 5�$�.�+%(,-��.(�)�(��+#ก��#<$"�����*<Z����,��75	�ก���5�$�.�+%(,-��.(� ��*"	(<�5W�	����*'���

+����$��ก���5:��+*'(��%#'�<6#���#�ก���)*�"��<5�$��Y7�* "#$�5:��+*7�(����C�7[6�'�<������ 
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19. 	�����"#$�+*")����*<��ก��5�$�.�+%(,-��.(��5W�ก���� �75+�����<��C�7[6�'�<������ ��*Z� 14 ������	�ก���5�$�.�
+%(,-��.(� ��*	$����\ก�6�'�<�� 5�$�.�7�(�*��<����	�Z���*<��ก��5�$�.� �����=<$"�����*<�� ��C���� 7����C���� 
��-�<���ก���*< ����5W�	���������Z�Z�"6�#$���$ 

 Z�ก��5�$�.�����
+%(,-��.(�5�$	��5h 2558 ������7�(��ก���- ������ก���"#$'(��%#�� �ก� *�'(�<ก��ก��5�$�.�+%(,-��.(�+���
��<��C�7[6�'�<������ 6�=<"6������  20 ����� 2558 ��*'(��%#��<ก#�����=� �5W�'(��%#�.����*�ก��ก����ก����� ������7�(�����<)�(��ก��
���<�-����
5�$�.�Z�("ก�+%(,-��.(���<75����*� ��- ������  1 ����*� 2558"#$Z����<�-����
5�$�.���=���'(��%#�ก� *�ก�����$ก��5�$�.� 
)�(����6.+#"#$�����C�'�<�$ก���ก��Z���- �<�� ���� ��� ��#� "#$�,���� 5�$�.� �#�ก�ก���"#$��ก���5�$ก��Z�ก��
#<�$���*� ���,\<�5:���ก��Z�(+%(,-��.(���<��,��Z�5�$��C��� �ก� *�ก�����$ก��5�$�.�75*�<������#��<��(�7�(��  csoffice@cpf.co.th 
��-����������*�#' 0-2638-2139 �)- �Z�(�$ก���ก��7�()�	����Y\ก����,��"#$�����,��="	(<6���� 5�$�.�+%(,-��.(�7�(�*��<
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�)- ��5W����<��<��\ <�������5�$T���$+%(������Z�ก���- ������*��*  ����*��Y�� "#$�5s����*'�<�<�ก�75*�<
)��ก<�� "#$Z�'�$���*�ก��กC�5W����<��<�������)��ก<��Z�ก����<'(�����C� '(�����"�$ ��-�'(��(�<���*�+���75*�<
5�$T���$+%(������7�(��*6�<�)- �6��	���'(���C		��<��*��C� ��*7���5:��+*�- �+%("	(<�5W�ก���� �75    

• ก�������*��*����(�*���5#����* "#$�.'�����*Z��,���� ���<��  

• ก�������*��*����(�*ก��)�p���.#�ก�'�<������ �)- ��5W�ก����<�����"#$)�p����ก�$ ���,\<��������,Z�ก��
���<��'�<)��ก<��Z�()�(���� 	$��<���ก���6���6'�<�<�ก�  

• ก�������*��*����(�*��6��"��"#$������ก��'�<)��ก<�� ��*���#�กก��)-=�o�������6��"��"#$������ก���� 
ก�����'\=���=�6(�<������$��"#$���*���*<7�(ก��+%(5�$ก��ก���- �Z�5�$��Y[\ <�*%�Z��.6���ก������*�ก�� "#$6(�<
��- ���*<ก��+#ก��5c���6�<��'�<)��ก<����*�.#[\ <�$�(��,\<+#ก���������<��'�<��������=<Z��$*$��=�"#$�$*$*��  

• 	��Z�(���$���*�����(�*	��*T����������)��ก<�� [\ <������\ <'�<�$���*���<ก#�����'(��(����Z�()��ก<��Z�(��-���������
��-��� <	%<Z	Z��%5"��Z�g ��*�.�<���<�� 	$Z�(��ก��ก�$���+��กl���*��-�'(���<��'�<������ ��-�ก��Z�(�ก��ก��+���5��
Z�'(�6ก#<��<T.�ก�	�� 7������$��  ��ก	�ก��= *�<ก�����"����<Z�ก��5c���6�<��Z���(��� '�<+%(������"#$)��ก<��
6��.����� �������.�<���< ���,\<	��*�����"#$���$������+�����6��+%(������7�(���*6��<g �)- �5�$�*���Z�ก����(�<
��6�o���(��)j6�ก���ก��5c���6�<��'�<+%(������"#$)��ก<��Z�(�*%���)-=�o��'�<���[- ���6*��.	��6 

• Z�(������)Z����T������.#'�<)��ก<���.ก� "#$	$�กC���ก��'(��%#�����.#'�<)��ก<��7�(�5W����#�� ��*
ก�����6���.#�� 7�(���T�ก���'(�,\<'(��%#��<ก#����5W�ก���n)�$6�����	���5W�"#$����  

���$�WYC�_ก�\$ 
�$ก���ก��������,-�������)\<)�Z	�%<�.�"#$�����- ��� �'�<#%ก(��� ��6���������5W��� <����
�*��<*� < 	\<ก����� 
"��5c���6�����(�*ก��5c���6��� �5W�T���"#$���+�����6��#%ก(� ��<��=  

• 	��Z�(���$��ก����.��%"#Z���- �<ก�$���ก��+#�6"#$ก��	�������(��� ��.���)Z�("ก�#%ก(� ���,\<Z�(�������

Z�ก��5���5�.<"#$)�p�������#*�ก��+#�6"#$ก��6��	���.���)���(�Z�(������*�*%����� 

• 	��Z�(���$��ก����.��%"#ก��5c���6�6��'(�6ก#<�� 7�(Z�(7�(ก��#%ก(��*��<���<��� "#$�(�*���[- ���6*��.	��6  
���Z	Z��"#$�� ������ 

• 	��Z�(���$��ก����.��%"#ก����ก��'(��%#���#��'�<#%ก(� ���-���5W����#��'�<������ 

• 	��6�=<Y%�*������- �< (Call Center) �)- ����'(�����C������=<��- �<�(�<���*��ก� *�ก�����(�'�<������ [\ <��- �7�(�����- �<��<ก#���
"#(� ����*<���� �ก� *�'(�<	$6(�<�������ก��6��	���"#$Z�(ก��"ก(7'�*�*�*��*��<���<���� 
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���$�WYC�_Y�\$ 
%�(�,-��5W��.(�������<T.�ก�	�� ����
'�<������ �$ก���ก��������	\<7�(ก�����"��5c���6�����(�*ก��5c���6�6��%�(��.ก
��*�(�*���������"#$*.6�T��� ��<��= 

• 	��Z�(���$���*�����(�*ก��	��[-=�/	��	(�< ��*Z�ก�����#-�ก+%('�* %���

� ��-��� 5�\ก�� [\ <�*%���)-=�o��'�<�#�กก�����
������6(�<7�(���5�$�*����%<�.� ��*Z6(ก�$���ก�����#-�ก�� �5��<Z� 5��Y	�ก�6� �����,6��	���7�( "#$�(����Z�(
)��ก<�����+#5�$�*���6��<g 	�ก+%(�� �'(����ก�����#-�ก��*��C�'��  

• 	��Z�(���$��ก����.��%"#��Z�(��ก�����'(��%#���#��'�<%�(�75�5:��+*��-����75Z�(�)- ��������T.�ก�	��*��T�ก���� +��
กl���* 

���$�WYC�_YXeY"�$"ก$��\$ 
ก��"'�<'����<T.�ก�	'�<������	$6(�<�*%���)-=�o��'�<ก��5c���6�6��กlก6�ก�"#$	��*T��� ��<��=��$ก���ก��������	\<
7�(ก�����"��5c���6�����(�*ก��5c���6��� �5W�T���"#$���+�����6��%�"'�<��<ก��(� ��<��= 

• 	��Z�(���$��ก����.��%"#��Z�(��ก���������ก��Z�g �)- �Z�(7�(����-�Z�('(��%#���#����<ก��(�'�<%�"'�<��<ก��(�
��*��T�ก���� +��กl���* 

• 7��ก�$�����*�	6���)- ����#�*�- ����*<'�<%�"'�<��<ก��(��(�*ก��ก#�����Z���<��- �����* 

• 7���������ก��Z�g [\ <�5W�ก������5��*�%�"'�<��<ก��(���*��T�ก���� 7���.	��6 

���$�WYC��\$MOA! 
�$ก���ก��������7�(ก�����"��5c���6�����(�*ก��5c���6��� �5W�T���"#$���+�����6���	(����= ��<��= 

• 	��Z�(���$��ก����.��%"#ก��5c���6�6��'(�+%ก)���� ��6���	(����=�*��<���<��� ��*���\<,\<�- ����*<'�<�������5W�
����
 

• 	��Z�(��'(�ก�����"#$�<- ��7'��<ก��(� ���� ก��=��5�$ก�� "#$ก��5c���6�ก���+���������$���=7�(�*��<����	�"#$�5W�
T��� 

���$�WYCNPLNOX�GS�"�L  
�$ก���ก��������7�(ก�����"��5c���6�����(�*ก��5c���6��� �5W�T���"#$���+�����6���.���"#$��<� ��<��= 

• Z�(*\��� �Z�ก���5W��<�ก��� ��������+�������=<6���(�<,� � 5�$��Y��6� "#$��<��#ก Z�ก����(�<����ก�	ก���6��<g �� 
�5W�5�$�*���6��ก��)�p���.���"#$��<�  

• Z�(������.�<�� �Z�ก���������ก��"#$���Z	Z��6���� <"��#(�� ��*Z�(�������
ก��ก��5s�<ก��"#$#�ก���ก���#���$
[\ <���#�*�� <"��#(�� ���,\<��<�����Z�(��ก��Z�(����%("#$q�ก����)��ก<��Z���- �<�� <"��#(��  

• Z�(�������
Z�ก�	ก���"#$ก��������������<ก����-�< )��ก<�������T�"#$������)��<ก����-�< ��*,-��5W����T�
����6�� "6��(����Z�()��ก<��Z�(���T���-�������.���<ก����-�<Z����'�<������ 

• ������.�ก��	��ก�	ก�����-��'(�75����������������.�ก�	ก����� �ก� *�'(�<ก��ก��)�p���.���  

• ก�������*��*����(�*ก���%"#��ก���� <"��#(��"#$��<�  

• ก�������*��*����(�*ก����<�����ก��Z�(���)*�ก��*��<��5�$���T���)  

7.1.4  ก���5:��+*'(��%#"#$����5��<Z� 
ก���5:��+*'(��%#����
�� �ก� *�'(�<ก�������� ��=<'(��%#��<ก���<��"#$'(��%#�� ��Z��'(��%#��<ก���<�� 6(�<�������ก���*��<

��,(�� �5��<Z� �����#� +������<��<�� �'(�,\<7�(<��* ������������*�ก�� �����- �,-� 7�����Z�(����
+��  �)�*<)�6��ก��6�����Z	'�<
��ก#<�.�"#$7��'��6��'(�ก������(��ก���5:��+*'(��%#'�<����*<��ก��ก���%"# ��ก	�ก��=� '(��%#����
*�<���,\< ��*<��ก�����
��(��� '�<�$ก���ก�������� "#$�$ก���ก���.�*��* ��*��*ก��ก��ก���%"#ก�	ก�� "#$ก��5c���6�6����*��*6��<g "#$�)- �
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�5W�ก����(�<����� �Z	���'(��%#����
�� �ก� *�'(�<ก�������� 	$7�(���ก���5:��+*�*��<��,(�� �5��<Z� �����#� �$ก���ก��������
	\<7�(ก�����"��5c���6�7�(��<��= 

ก$��Fj �^Je\CL_� 
1. �5:��+*��*��*ก��ก��ก���%"#ก�	ก���� �� 	��*�����T.�ก�	 "#$��*��*6��<g ���� ��*��*����(�*ก�����������

��� *< "#$��*��*����(�*ก���%"#�� <"��#(��"#$��<� "#$��*<��+#ก��5c���6�6����*��*��<ก#��� +������<��<
6��<g ���� ��*<��5�$	��5h ��C�7[6�'�<������ �5W�6(�  

2. �5:��+*��*<��'(��%#��<ก���<��"#$'(��%#�� �75'�<������6��+%(,-��.(�"#$��ก#<�.��� �75�*��<,%ก6(�<"#$��,(�� 
�����#� �5��<Z� "#$7��'��6��'(�ก������(��ก���5:��+*'(��%#'�<����*<��ก��ก���%"#  ���,\<��*<�����
���+�����'�<�$ก���ก��������6����*<����<ก���<����%�ก����*<��'�<+%(�����
��7�(Z���*<��5�$	��5h   

3. �5:��+*�����"#$��(��� '�<�$ก���ก��������"#$�$ก���ก���.�*��* 	�������=<'�<ก��5�$�.�"#$	�����
��=<�� ก���ก��"6�#$�����'(�����ก��5�$�.�Z�5h�� +�����"#$�����C�	�กก�������(���  ���,\<ก��q�ก����"#$
)�p������%(�(��������)�*��<6����- �<'�<�$ก���ก��������Z���*<��5�$	��5h  

4. �5:��+*��*��*ก��	��*��6��"��"ก�ก���ก��"#$+%(�������� �$�(��,\<���$��(���  "#$������+�����'�<"6�#$
� �����=<�%5"����-�#�ก��$'�<��6��"��7�(Z���*<��5�$	��5h ��=<��= 	�������6��"���� �5:��+* Z�(���,\<
��6��"���� ก���ก��"6�#$����7�(���	�กก���5W�ก���ก��'�<������*��*�(�*  

5. �5:��+*ก��,-��.(�'�<ก���ก��"#$+%(��������=<��<6�< -� ก��,-��.(�'�<6���< "#$��<�(�� ���� ก��,-��.(�'�< 
%����� 7�(Z���*<��5�$	��5h 

6. ก���ก��"#$+%(����������(��� 6(�<��*<��ก��������7�(���*6���#�ก�ก���"#$��T�ก���� �$ก���ก��������ก�����  

ก$�SaZCS$�e\CL_�eC"������^Y$ONYC"�$"CaZO 
7. �5:��+*'(��%#+�����<��C�7[6�'�<������ ��=<����7�*"#$������<กj�Z�(���6����6.ก����5f		.����� �ก��'\=� 

��ก���-�	�ก�� 7�(�+*")���%�'(��%#6���ก����� ก�����"#$+������<��<'�<�����ก<���$ก���ก��ก��ก���#�ก���)*�
"#$6#���#�ก���)*� ��-�6#���#�ก���)*�"��<5�$��Y7�*  

8. ������*Z�(�����ก#<�.����)��T������(��� �+*")��'(��%#��<ก���<��"#$'(��%#��*�� �75'�<������Z�(ก��+%(,-��.(� 
��ก�����$���#�ก���)*� "#$+%(#<�.�'�<������ "#$�5W����<��<Z�(+%(,-��.(�"#$��ก#<�.��� ��Z	6��6���- ����ก�������� 
��ก	�ก��= �����ก#<�.����)��T�*�<����(��� Z�ก��)�5$ก��+%(#<�.�"#$��ก�����$���#�ก���)*��)- ��������+#ก��
�������<��'�<�������*��<�� ������  

7.1.5  ������+�����'�<�$ก���ก�������� 
�$ก���ก�������������������
Z�ก��ก��ก���%"#ก�	ก��'�<������ ��<��(�<�$ก���ก���� ����$��"#$�����	

��(��� ������+������� ����	�'�<�$ก���ก���������5W��� <�� 	���5W�6��5�$���T���)ก�����<�� �����=<�.#�� 	$7�(���ก��"6�<6�=<
�5W�ก���ก��'�<������ 	$6(�<�5W�+%(�� �����[- ���6*�6����(���  ������*��Y�� ����������,"#$5�$��ก���� �����=<	$6(�<�.��Y��#�
Z�(ก�������� �)- ��� 	$5c���6���(��� 7�(�*��<�6C���  "#$�(�*���������$Z�ก��6�����Z	 �)- �5�$�*����%<�.�'�<������"#$+%(,-��.(�
��*��� ��ก	�ก��=� �)- �Z�(ก��5c���6���(��� '�<�$ก���ก����������5�$���T���)*� <'\=� 	$6(�<���$ก���ก���.�*��*6��<g �)- �
���*ก��ก��ก���%"# Y\ก�� "#$ก#� �ก��<<��6�����	���5W� "#$�)- �Z�(��<��(�<�$ก���ก������������$��ก��ก���������T.�ก�	
'�<������ �����=<�)- �Z�(ก���ก�����<��"#$�����	��(��� ������+�����'�<�$ก���ก�����������������	� [\ <	$�5W�5�$�*���
6��5�$���T���)Z�ก��5c���6�<��'�<�$ก���ก�������� �$ก���ก��	\<7�(ก�����"��5c���6�7�(��<��=  
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���"S�\$"��Gก��Lก$�������  
1. �<�5�$ก��'�<�$ก���ก�������� 

1.1 �$ก���ก��������6(�<��	�������=<��=�7���(�*ก��� 5 � ��*�����ก'�<�$ก���ก��������6(�<5�$ก���(�*
ก���ก������$�*��<�(�* 1 Z� 3 '�<	�����ก���ก����=<��� "6�6(�<7���(�*ก��� 3 � ��ก	�ก��= 5�$T��
ก���ก��6(�<7������<6��"���<�5W�5�$T����-������กZ��$ก���ก���.�*��* "#$7���5W��.#���*�ก��
ก���ก��+%(	��ก��Z�
�  

1.2 ��<��(�<'�<�$ก���ก��������5�$ก���(�*ก���ก���� ��.�����6��#�ก�#�* ��=<Z��(����ก�$ 5�$��ก���� 
��������,�n)�$�(���� �5W�5�$�*���ก�������� "#$�)Y ��*	$��ก���5:��+*�<�5�$ก��'�<�$ก���ก��
������ ���,\<	�����5hก������<6��"���<�$ก���ก��Z�������'�<ก���ก��"6�#$�Z���*<��5�$	��5h "#$��
��C�7[6�'�<������ 

1.3 �<�5�$ก��'�<�$ก���ก��������	$6(�<��ก���ก������$�� �5W�+%(�
�<�*��<�(�* 1 �  

2. .�����6�'�<ก���ก�������� 
2.1 ก���ก�������� 

2.1.1 ก���ก���������.ก�6(�<�5W�+%(�� ��.�����6�"#$7����#�ก��$6(�<�(��6���� ก�������*กl���*����(�*
�����������	��ก�� กl���*����(�*�#�ก���)*�"#$6#���#�ก���)*� 5�$ก�Y'�<����*<���� ก��ก���%"#
������ "#$ก���ก���ก���� �5W�ก���ก������$	$6(�<��.�����6�6���� �$ก���ก��ก��ก��6#���.�
5�$ก�Yก������(�* 

2.1.2 ก���ก���������.ก�6(�<��5�$��ก������<T.�ก�	"#$�.6���ก����� �ก� *�'(�< ��=<��= �)- �Z�(�ก��5�$�*���
��*���6�������� 6(�<������'(�Z	Z��.5���6��<g �� �ก��'\=���<T.�ก�	 �����,5c���6�<��7�(�*��<��
5�$���T���)  ��(�<���7�(�5��*���<ก��"'�<'��7�(Z��.6���ก���  ���,\<�����,��������.���<�� 
�5W�5�$�*����ก� *�ก�������� *<�� ����
  

2.1.3 ก���ก��������"6�#$�	$����<6��"���<ก���ก��Z�������	��$���*�7�(7���ก�� 5 "��< ��*7����'(�*ก��(� 
2.1.4 ก���ก��������6(�<7���*�5W�)��ก<����-��.(�����'�<�����������
����*��ก�� ������Z�(���ก���*%�

Z����< 2 5h�� +����� 
2.1.5 ก���ก���������� �5W�ก���ก���� �5W�+%(������	$����<6��"���<ก���ก��Z�������	��$���*��- �7�(7���ก�� 2 

"��< 
2.1.6 ก���ก���ก������������Z���ก��75����<6��"���<�5W�ก���ก����-�+%(������Z��������- �  ก���ก������

��=�	$6(�<��*<��'(��%#ก������<6��"���<Z�(���������� ��*�5W���- �<��\ <'�<ก��������7�(���*[\ <6(�<
��*<��6���� ก�����7�(Z�������  2 '(� 7.1.4 ก���5:��+*'(��%#"#$����5��<Z� 

2.2 .�����6��)� ��6���������ก���ก������$ 
2.2.1 .�����6�'�<ก���ก������$	$6(�<�5W�756���ก����� ก�������*����*<��ก��ก���%"#�5W�'�=�6 �� "#$

��	ก������)� ��6��Z�(���#(�<����$��ก��#�ก��$'�<������ ��<��= 
ก. ,-��.(�7���ก���(�*#$ 1 '�<	������.(��� �����T���ก���*<��=<���'�<������ ������Z�
� ������*��* 

���������� +%(,-��.(���*Z�
� ��-�+%(�������	��.�'�<������ ��*Z�(�������.(��� ,-���*+%(�� �ก� *�'(�<
ก��ก���ก������$��*��=�g �(�* 

'. 7���5W�ก���ก���� ����������Z�ก��������<�� #%ก	(�< )��ก<�� �� 5�\ก���� 7�(����<����-��5�$	�� ��-� 
+%(�������	��.�'�<������ ������Z�
� ������*��* ���������� ������*��*#��������*�ก�� +%(,-��.(���*
Z�
� ��-�'�<+%(�������	��.�'�<������ ��=<Z�5f		.���"#$ก����5W�ก���ก������$7���(�*ก��� 2 5h 
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. 7����������)��T���<��*�#��6 ��-���*ก��	��$���*�6��กl���*Z�#�ก��$�� �5W����� �����  
%����� )� �(�< "#$�.6� �����=<%�����'�<�.6� '�<+%(������ +%(,-��.(���*Z�
� +%(�������	��.� ��-�
�.#�� 	$7�(���ก�������- ��5W�+%(������ ��-�+%(�������	��.�'�<��������-�������*��* 

<. 7����������)��T�ก�������� ������Z�
� ������*��* ���������� +%(,-��.(���*Z�
� ��-�+%(�������	��.�
'�<������ Z�#�ก��$�� ��	�5W�ก��'��'��<ก��Z�(��	���
���*��<����$'�<6� ��=<Z�5f		.���"#$
ก����5W�ก���ก������$7���(�*ก��� 2 5h Z�#�ก��$��<6��75��= 
- ������)��T���<T.�ก�	 [\ <���,\<������)��T��� �ก��	�กก���'(������*ก����<ก��(��� �5W�T.�ก�	

5ก6� ก��������-�Z�(�������<��������)*� ��*ก���ก� *�ก��������)*���-����ก�� ��-�ก��Z�(��-����
������*��#-���<ก���<�� �(�*ก�������-�Z�(ก%(*-� =��5�$ก�� ก��Z�(������)*��5W��#�ก5�$ก��
���=��� ���,\<)j6�ก�����- ������<���*�ก�� [\ <�5W�+#Z�(��������-�%���

������$���=�� 6(�<����$
6����กqr�*��\ < 6�=<"6��(�*#$ 3 '�<������)*��� ��6��6��.�T�'�<������ ��-�6�=<"6� 20 #(�����'\=�75 
"#(�"6�	�����Z�	$6 ��ก��� ��*Z�(���������$���=�� �ก��'\=�Z��$����< 1 5h ก�������� ��������)��T�
��<T.�ก�	 ��=<��=Z�(���,\<ก���5W�+%(,-��.(��� ����* ��-�+%(�������	��.�'�<+%(�� ��������)��T���<
T.�ก�	��<ก#��� 

- ������)��T���*ก���5W�+%(�����
�� ��=<��=Z�(���,\<ก���5W�+%(,-��.(��� ����* +%(�������	��.� ��-�
�.(�����'�<�����ก<�������
��[\ <+%(�����
����<ก#�����<ก���*%� 

- ������)��T���*ก���5W�+%(Z�(���ก����<������)�- �g ���� �� 5�\ก��กl���* �� 5�\ก����<ก���<�� 
[\ <7�(��������ก����<������)�ก��ก��� 2 #(�����6��5h ��=<��=Z�(���,\<ก���5W�+%(,-��.(��� ����* +%(��
�����	��.� ��-��.(�����'�<+%(Z�(���ก����<������)��=��(�*  

	. 7���5W�ก���ก���� 7�(���"6�<6�=<'\=��)- ��5W�6��"��ก���ก��'�<������ +%(,-��.(���*Z�
� ��-�+%(,-��.(�[\ <
�5W�+%(�ก� *�'(�<ก��+%(,-��.(���*Z�
�'�<������ 

n. 7��5�$ก��ก�	ก���� �����)�*��<���*�ก��"#$�5W�ก��"'�<'���� ����*ก��ก�	ก��'�<��������-�������
*��* ��-�7���5W��.(������� ����*Z��(�<�.(����� ��-��5W�ก���ก���� ����������Z�ก��������<�� #%ก	(�< 
)��ก<�� �� 5�\ก���� 7�(����<����-��5�$	�� ��-�,-��.(��ก��ก����(�*#$��\ <'�<	������.(��� �����T���ก
���*<��=<���'�<�������- � [\ <5�$ก��ก�	ก���� �����)�*��<���*�ก��"#$�5W�ก��"'�<'���� ����*ก��
ก�	ก��'�<��������-�������*��* 

�. 7����#�ก��$�- �Z��� ���Z�(7�������,Z�(�����C��*��<�5W�����$�ก� *�ก��ก���������<��'�<������ 
2.2.2 ก���ก������$������5W�����$	�กqr�*������"#$+%(,-��.(���*Z�
�'�<������ 
2.2.3 ก���ก������$"6�#$�	$����<6��"���<�5W�ก���ก��Z�������	��$���*�7�(7���ก�� 5 "��< 

ก$�S��M$��Gก��Lก$������� 
3. �5:��+*�#�ก�ก���"#$ก�$���ก��Z�ก�����#-�กก���ก��Z���7�(Z���*<��5�$	��5h  
4. Z�ก�������ก���ก�� ������7�(ก�����.�����6�'�<ก���ก���� 6(�<ก������� Z�(���#(�<ก��ก#*.�T�Z�ก���������

T.�ก�	'�<������ ��=<��= ��������	������.#�� ���������$����*Z�(�������� 5�\ก�� (Professional Search Firm) 
��-�	�กo��'(��%#ก���ก�� (Director Pool) '�<�,������*��ก 

R$�Gก$� #$�"W#$XMOY"eC"ก��Lก$�  
5. Z�ก��5�$�.�+%(,-��.(�����
5�$	��5h�.ก��=< Z�(ก���ก��[\ <�*%�Z�6��"���<����� �.���ก	�ก6��"���<	����� 1 Z� 3 

'�<	�����ก���ก����=<��� ,(�	�����ก���ก��"��<��กZ�(6�<�5W��������7��7�( กCZ�(��ก��*	������� Zก#(�� �.�ก��
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������\ <Z���� ��=<��= ก���ก���� )(�	�ก6��"���<6�����$��<ก#�����	7�(���ก�������- �6���� 5�$�.�+%(,-��.(��)- �
)�	����"6�<6�=<Z�(ก#���'(�����<6��"���<6��757�(  

6. Z�ก����� 6��"���<ก���ก�����<#<�)��$��6.�- ���ก	�ก,\<�����ก6�����$ Z�(�$ก���ก���#-�ก�.#[\ <��
.�����6�"#$7��6(�<�(��6��กl���* �'(��5W�ก���ก��"�� ��(�"6����$'�<ก���ก��	$��#-��(�*ก�����<��-����*
ก���ก���� 7�(���"6�<6�=<Z���	$�����$ก������<6��"���<�)�*<�������$�� *�<��#-��*%�'�<ก���ก��[\ <6�"��  ��=<��=  ก��
"6�<6�=<��<ก#���6(�<+����6���.��6�'�<�$ก���ก���(�*$"�����*<7���(�*ก������Z��� '�<	�����ก���ก���� *�<
��#-��*%� 

7. ก���ก������$"6�#$������,����<6��"���<ก���ก������$6��6��ก��7�(�%<�.�7���ก�� 9 5h ���6�=<"6����5�$�.�����
 
+%(,-��.(� 5�$	��5h 2557 ��=<��= ��(�"6��� 5�$�.�+%(,-��.(�	$)�	����	�ก��6.+#"#$���	���5W�6���� ����������"#$
��.��6��#-�กก���ก������$�� ����<6��"���<ก���ก������$6��6��ก���ก�� 9 5h ��<ก#��� �5W�ก���ก������$6��75 

���$� MO\$�AZ X�G�R$L���^� NC�eC"��Gก��Lก$������� X�G��Gก��Lก$�NP JYCJ 
��*#$���*�"��<7�(Z���(��� "#$������+�����'�<�$ก���ก�������� ������  2 '(� 6. ��<��(�<ก��	��ก�� ���'(� 
6.1.1-6.1.6 

ก$�F�GNPL��Gก��Lก$������� 
8. �$ก���ก��������ก�����Z�(��ก��5�$�.���กก��� 6 ��=<6��5h ��*���5�$�.��$ก���ก��	$��ก��ก�����7�(

#��<��(��5W���*5h  �*��<7�กC6��  ���5�$�.��� ก�����7�(��<ก#�����	��ก���5#� *�"5#<7�(��ก����6.	���5W� ��=<��= 
ก���ก���.ก�	$7�(���"	(<ก�����ก����<ก#���"#$����(��� �'(�����5�$�.��$ก���ก���������*��<�� ������ ก����� 
ก���ก��7�������,�'(�����5�$�.�Z���=<Z�Z�("	(<����6.Z�(�#'��.ก������������ก���ก��5�$�.�Z���=<��=�g "#$Z�(
�#'��.ก���������������ก��"	(<+#ก��5�$�.�Z�(ก���ก���� 7��7�(�'(�����5�$�.�������=�7�(�������  

9. ก���ก��+%(	��ก��Z�
� ����ก��5�$T��+%(������qr�*ก���<�� "#$�#'��.ก�������� 	$�5W�+%()�	����ก#� �ก��<��- �<�� 	$
���	.�'(����$ก��5�$�.��$ก���ก��ก�������6��5�$T��ก���ก���)- �)�	����Z�(�����C���� ��*ก���ก�� 
"6�#$����������$�� 	$������- �<�� �5W�5�$�*���6���������'(��%����$ก��5�$�.�7�(  

10. ก�����Z�(�#'��.ก������������(��� Z�(��"�$����(��กl���*"#$กl�ก���6��<g �� �$ก���ก��������	$6(�<���� 
�%"#ก�	ก���'�<�$ก���ก�������� "#$5�$���<��Z�(��ก��5c���6�6���6��$ก���ก�������� ���,\<	�����
��ก���ก��5�$�.��� ���������Y�� ����
��,(�� ��*	����<Z�("ก�ก���ก��7���(�*ก��� 7 ���ก������5�$�.� �)- �Z�(
ก���ก�������,)�	�������$ก��5�$�.�7�(�*��<�6C���   

11. Z�ก��5�$�.�"6�#$��=< Z�(���
+%(������[\ <���+�������*6�<Z����$�� ��������)- �)�	�����5W�+%(��*<��Z����$��=�g 
�)- �Z�(ก���ก������ก���%(	�ก+%(�������������Z�(5�$ก��ก��)�	����+%(�-����<�� ��*ก���ก���.ก�����ก��Z�ก��
���5��*"#ก�5#� *��������C� 6�����Z	�� �5W�����$ ��=<��= ��	��ก��'�'(��%#�)� ��6��	�กก���ก��+%(	��ก��Z�
� 
�#'��.ก�������� ��-�+%(�������- ��� 7�(���������* ��-�'���"�$���	�ก�� 5�\ก������$7�(6���������$��  

12. Z�ก����� ก���ก���������Z�������7�(���*Z����$�� )�	���� Z�(ก���ก�����=�6(�<�5:��+*��*#$���*�'�<ก��������
7�(���*��=�6���$ก���ก����������*����� ���,\<	$7������������Z�ก�$���ก��6�����Z	Z����$��=�"#$����\กก���
��<ก#���7�(Z���*<��ก��5�$�.��$ก���ก��������  

13. ก���ก���� 7��7�(�5W�+%(��������	����5�$�.�5�\ก�����-��$����<ก����<6�����	���5W�Z���- �<�� �ก� *�ก��ก��������
ก�	ก����������*7����qr�*	��ก���'(�����5�$�.��(�* "#$��*<��+#ก��5�$�.�Z�(�� 5�$�.��$ก���ก������������ 

14. 5�$T��ก���ก����	�������#�7�(�*��<�)�*<)��)- �ก��������- �<'�<qr�*	��ก�� "#$ก�����5��*'�<ก���ก����*
�� �ก��Z���- �<�� ��������*��<����� ���,\<��<�����Z�(��ก��Z�(�.#*)���	�� ����� ก���ก���.ก���Z�(�����Z	
ก��5�$��C��.ก��- �<�� ����%��� 5�$�.� �����=<5�$��C�ก��ก��ก���%"#ก�	ก�� 



 

������ �	��
������������ 	��ก�� (�����) ������  2 ก��	��ก��"#$ก��ก��ก���%"#ก�	ก�� 
 

(7) ก��ก��ก���%"#ก�	ก�� ��(���  12 

ก$�F�G�L�O^�ก$�Fk���W�"$OeC"��Gก��Lก$������� 
15. ก�����Z�(�$ก���ก��ก�������6��"��"#$�����ก���ก���5W�+%(5�$����+#ก��5c���6�<��'�<�$ก���ก��

�������5W�5�$	���.ก5h  "#$��*<��+#ก��5�$����6���$ก���ก�������� 
16. �$ก���ก��������6(�<5�$����+#ก��5c���6�<��'�<�$ก���ก����=<�$�*��<�(�*5h#$ 1 ��=< ��*��5�$T��

ก���ก���5W�+%(���+������������ก�� ���,\<	��Z�(��ก���5:��+*ก�$���ก��"#$�#�ก�ก���Z�ก��5�$����+#ก��
5c���6�<��'�<�$ก���ก����=<�$7�(Z���*<��5�$	��5h  

17. 	��Z�(��ก��5�$����+#ก��5c���6�<��'�<ก���ก���5W���*�.# ���,\<	��Z�(��ก���5:��+*ก�$���ก��"#$
�#�ก�ก���Z�ก��5�$����+#ก��5c���6�<��'�<ก���ก���5W���*�.#7�(Z���*<��5�$	��5h 

18. 	��Z�(��ก��5�$����+#<��'�<�$ก���ก���.�*��*"#$��*<��+#ก��5�$����6���$ก���ก���������*��<�(�*5h#$ 
1 ��=< 

19. �$ก���ก����������		��Z�(���� 5�\ก����*��ก�����*Z�ก��ก�����"����< "#$����"�$5�$��C�Z�ก��
5�$����+#ก��5c���6�<��'�<�$ก���ก�� 

�Y$WC�X�OeC"ก��Lก$�X�G^_\���M$� 
20. ��6��"��'�<ก���ก��Z�(�5W�756���#�ก�ก����� ก�������*�$ก���ก��ก�������6��"��"#$�����ก���ก��  
21. ��6��"��'�<+%(������Z�(�5W�756���#�ก�ก����� ก�������*�$ก���ก�������� 

 ก$�B�gO$ก��Lก$�X�G^_\���M$� 
22. ก��)�p��ก���ก��"#$+%(������Z�(�5W�756��"+�<��ก��)�p��ก���ก��"#$+%(������ "#$"+�<��ก���-����<��

Z�������  2 '(� 6. ก��	��ก�� ���'(� 6.1.1 �$ก���ก�������� ��*Z�(ก���ก��+%(	��ก��Z�
���*<��ก���������<��
6��"+�<����<ก#���6���$ก���ก���������5W�5�$	���.ก5h 

23. 	��Z�(��ก��q�ก����"#$ก��Z�(����%(�ก� *�ก��ก��ก��ก���%"#ก�	ก��'�<������Z�("ก�ก���ก��"#$+%(������ �*��<
�� ������ ��*ก��q�ก����"#$Z�(����%(��	ก�$����5W�ก����*Z������� ��-�Z�(���ก��'�<�,������*��ก  

24. 	���6��*�'(��%#����
�ก� *�ก�������� '(���<���� �$�.,\<'���'6����� ��(���  "#$������+�����'�<�$ก���ก��
������ ���,\<'(��%#�ก� *�ก���(��กl���* กl�$���*�"#$�<- ��7'6��<g Z�ก���5W�ก���ก��������	��$���*�Z� 
6#���#�ก���)*� "#$'(��%#�- �g�� �ก� *�'(�<ก��ก���������T.�ก�	'�<������Z�(ก��ก���ก���� �'(����6��"���<Z��������5W�
��=<"�ก  

ก$� #$�"W#$XMOY"eC"^_\���M$� 
25. ก���ก���ก��+%(	��ก��Z�
���-�+%(��������ก��75����<6��"���<�5W�ก���ก��'�<�������- ���ก���-�	�ก�� 7�(���

������*	�ก������ 	$6(�<��*<��'(��%#ก������<6��"���<6��������6���� กl���*ก����� ��=<��= ��Z�(ก���ก��
+%(	��ก��Z�
���-�+%(������75����<6��"���<�5W�ก���ก��+%(	��ก��Z�
�'�<�������- � ��(�"6�	$7�(���������*	�ก
������ 

26. +%(������'�<������6(�<7���*�5W�)��ก<����-��.(�����'�<�����������
����*��ก�� ������Z�(���ก���*%�Z����< 2 5h�� 
+����� 

7.2 ก��2����89:8K3JK�PJก���ก��89:B;?�������:���2;J 

7.2.1  ก�������ก���ก��"#$ก���ก������$ 
ก���ก��[�)���a�.ก��5W�+%(��,� ��� �*%�Z�5�$��Y7�* ��5�$��ก������<T.�ก�	"#$�.6���ก����� �ก� *�'(�< ������'(�Z	Z�

�.5���6��<g �� �ก��'\=���<T.�ก�	 �����,5c���6�<��7�(�*��<��5�$���T���) �����,��(�<���7�(�5��*���<ก��"'�<'��7�(Z�
�.6���ก��� ���,\<�����,��������.���<"#$����*��Y���� �5W�5�$�*���Z�ก���������T.�ก�	 ���,\<������ *<6��<g �� �ก� *���- �<ก��
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T.�ก�	'�<������ ��ก	�ก��= ก���ก���������.ก��5W�+%(�� ��.�����6�"#$7����#�ก��$6(�<�(��6���� ก�������*กl���*����(�*������
�����	��ก�� "#$กl���*����(�*�#�ก���)*�"#$6#���#�ก���)*� Z�����'�<ก���ก������$'�<[�)���a�.ก���.�����6���,(��
6��5�$ก�Y�$ก���ก��ก��ก��6#���.���  �	. 4/2552  ��- �< ก��'���.
�6"#$ก����.
�6Z�(����'�*�.(��� ��กZ��� (n�����  2) 
(]5�$ก�Y��  �	. 4/2552^) 6���� �$�.7�(Z�������  2 '(� 7. ก��ก��ก���%"#ก�	ก�� ���'(� 7.1.5 ������+�����'�<�$ก���ก�������� 

��=<��= �$ก���ก��ก�������6��"��"#$�����ก���ก�� 	$�5W�+%(������.#�� ��C������.�����6�����$��Z�ก������<
6��"���<ก���ก�������� �)- �����6���� 5�$�.��$ก���ก���������)- �)�	����"6�<6�=< (ก�����6��"���<ก���ก�����<#<�)��$��6.�- ��� 
7��Z��ก����ก6�����$) ��-��)- �����6���� 5�$�.�+%(,-��.(�6��75 ��=<��= ������7�(�5:���ก��Z�(+%(,-��.(�����������Z�ก�������- ��.#�� ��
.�����6�����$���'(��<6��"���<�5W�ก���ก��6���#�ก�ก����� ก�����7�(��ก�(�* 

�����	Z�ก����.��6�"6�<6�=<ก���ก��������'�<+%(,-��.(� ����*#$���*�)���.57�(��<��= 
1. +%(,-��.(����\ < ��$"�����*<����ก����\ <�.(�6����\ <���*< 
2. +%(,-��.(�"6�#$�	$6(�<Z�($"�����*<�� ���*%���=<��� �#-�ก6�=<�.#����*���-��#�*��5W�ก���ก��กC7�( "6�	$

"��<$"�����*<Z�("ก�+%(Z���ก�(�*�)�*<Z�7��7�( 
3. �.#[\ <7�(���$"�����*<�%<�.�6��#�����#<�� �5W�+%(7�(����#-�ก6�=<�5W�ก���ก������	�����ก���ก���� 	$)\<��

��-�	$)\<�#-�ก6�=<Z���=<��=� Z�ก����� �.#[\ <7�(����#-�ก6�=<Z�#�����,��#<�� ��$"�����*<����ก���ก��	������� 
	$)\<����-�	$)\<�#-�ก6�=<Z���=<��=� Z�(5�$T��Z��� 5�$�.��5W�+%(��ก���*<��='�� 

4. �� 5�$�.�+%(,-��.(���	#<�6�Z�(ก���ก���Z���ก	�ก6��"���<ก���,\<�����ก6�����$7�( �(�*$"�����*< 
7���(�*ก������Z��� '�<	�����+%(,-��.(�[\ <��5�$�.�"#$�����T���ก���*< "#$���.(�������ก��7�(7���(�*ก���ก\ <��\ <
'�<	������.(��� ,-���*+%(,-��.(��� ��5�$�.�"#$�����T���ก���*< 

Z�ก���'(����6��"���<ก���ก��������"#$/��-�ก���ก������$ ก���ก��"6�#$�	$7�(���'(��%#����
�ก� *�ก�������� 
'(���<���� �$�.,\<'���'6 ��(��� "#$������+�����'�<�$ก���ก�������� 7�(�����"�$����(��กl���* กl�$���*� "#$�<- ��7'
6��<g Z�ก���5W�ก���ก��������	��$���*�Z�6#���#�ก���)*� ���75,\<7�(���ก���������'(�Z	,\<T.�ก�	'�<������ 

7.2.2  ก�������+%(�������$����%< 
�$ก���ก��������7�(������*Z�(�$ก���ก���������5W�+%(���+�����Z�ก�������+%(�������$����%< ��*)�	����	�ก

5f		�*�#�ก6��<g ������,\<����%( ��������, 5�$��ก������ �ก� *�'(�<ก��T.�ก�	 

7.3  ก��ก��ก���;89ก���������J��>�J������A3�A89:�������34� 
[�)���a����*��*�� 	$"6�<6�=<6��"���'(�75����<6��"���<�5W�ก���ก���� �������	��.�Z�������*��* �)- ���.��%"#ก��

������<��'�<������*��*Z�(�5W�756����*��*'�<�������*��<��5�$���T���)"#$5�$���T�+# ��=<��= Z�ก����� �������� [�)���a,-��.(���
ก��	��5�$�.�+%(,-��.(� �$ก���ก��������'�<[�)���a	$�5W�+%()�	����ก����ก���*<#<�6�Z�"6�#$���$ก��5�$�.� ���,\<ก��"6�<6�=<
+%(������n���$Z�ก���'(�����5�$�.���<ก#��� 

7.4 ก���;89��D6�Jก��Z�?>?��;9��AZ� 
 ��*#$���*�ก���%"#��- �<ก��Z�('(��%#��*Z� "��<7�(Z�������  2 '(�. 7 ก��ก��ก���%"#ก�	ก�� ���'(� 7.1.2 ก��5c���6�6�� 
+%(,-��.(��*��<�������*�ก�� 

7.5  3�K��8��>�JB;?2����
�5 
+%(�����
��'�<[�)���a5�$	��5h 2558 [\ <,%ก)�	���������- ���*�$ก���ก��6��	��� "#$7�(���ก����.��6�	�ก�� 5�$�.�

����
+%(,-��.(� ��=<��  1/2558 7�("ก� ��<��
�.�� ��<���.'������_ �$���*�+%(�����
�������.
�6�#'��  6112 ��*�	��
 +%(���j�T�_�#�Y 
�$���*�+%(�����
�������.
�6�#'��  4068 "#$��*���$��* ��6�	���ก.# �$���*�+%(�����
�������.
�6�#'��  4323  
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(7) ก��ก��ก���%"#ก�	ก�� ��(���  14 

��6��"���� [�)���a6(�<	��*Z�("ก������� �)���C�	� �%��7�* �����
�� 	��ก�� Z�5h 2558(1) ����*#$���*���<��= 

 ��� 
1.  ��6��"��	�กก�������
�������� 3,290,000 
2.  �����ก��6��	���ก���)��Y� 270,000 
(1) ��6��"����=7�������Z�(	��*�� +%(�����
��'����ก����*6���� �ก��'\=�	��< 
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(8) ������+�����6����<��%����*� <*-� ��(���  1 

8. 4�����B�����K3�2�J�2;34��A�6JAD� 

������ก�����Z�(������+�����6����<� (Corporate Social Responsibility: CSR) �5W���\ <Z�ก#*.�T��#�ก'�<ก���������
T.�ก�	�*��<*� <*-� ��*��*��*"#$��Y��<ก#*.�T� CSR �������ก����*Z6( 3 ����#�ก ]������� �< ��<�)\ <6� "#$����=��5r�<�*%�^ 
��)-=�o��ก��ก��ก���%"#ก�	ก���� �� "#$ก���%"#)�p���.#�ก��(�*����5W�T���"#$���)Z����T���.�*�� �)- �Z�(7�(��[\ <
+#6��"���� ����$��6��+%(,-��.(� �.'�����*�� ��'�<+%(����� ����� �<"#$����.''�<)��ก<�� %�(�T.�ก�	 "#$�.��� 
'�$���*�ก�� �)- ���ก�����)*�ก�T�����6�"#$�� <"��#(������5W�6(��.�'�<ก��)�p���Y��oก�	"#$��<���=<Z�5f		.���"#$���6
Z�(<�*%� 

�*��<7�กC�� �)- �Z�(ก��������	��ก��<�����*� <*-��5W�75�*��<��5�$���T���)"#$�ก��5�$���T�+# ������	\<7�(�����"#$
5�$����5�$��C�������+�����6����<��%����*� <*-��� ���#.���ก��"#$������ *<�������*����
��=<Z���6��(���Y��oก�	 ��<� 
"#$�� <"��#(���5W�5�$	���.ก5h ��*Z�(�#�ก����
 4 5�$ก��'�< Global Reporting Initiatives (GRI)  ���5�$ก��75�(�* �����
���*� <*-� (Sustainability Context) 5�$��C��� ����*����
 (Materiality) �����,(�����%��� (Completeness) "#$ก������������
'�<+%(������7�(���* (Stakeholder inclusiveness) [\ <Z�5h 2558 �����������,��.5+#5�$����5�$��C��� +%(������7�(���*Z�(�������
 
"#$5�$��C��� ������ก� *���- �<"#$��	��+#ก�$��6����������C	Z�ก���������T.�ก�	'�<������7�(��<��= 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	�กก���%���ก���.���<"#$��������<'�<+%(������7�(���*"#$������'(�<6(� ���*����������- ��� �Z�ก���������<��
6����Y��<ก#*.�T�������+�����6����<��%����*� <*-���*Z6( 3 ����#�ก ������� �< ��<�)\ <6� "#$����=��5r�<�*%� [\ <,-��5W�
'���'6ก���������<��������+�����6����<��%����*� <*-�Z��$*$*��'�<������ �� 	$�������ก����%�75ก��ก�������"#$
5���5�.<"����<ก��������	��ก���*��<6����- �< �)- �Z�(�����,���#.�5s����*'�<������ ������ก����������<'�<+%(������7�(���* 
6#��	���<���6������(���*��=<Z�5f		.���"#$���6  
 
 
 



 

������ �	��
������������ 	��ก�� (�����) ������  2 ก��	��ก��"#$ก��ก��ก���%"#ก�	ก�� 
 

(8) ������+�����6����<��%����*� <*-� ��(���  2 

�������6�J 
����� �<��<������5W����$����
�� �� ��#ก6��<Z�(�����Z	"#$ก������5W�*.�TY��6��������#ก"#$�$����%���� �(�*��6.��= 
������Z�o��$+%(���T.�ก�	�ก�6��.6���ก���"#$��������<	� 	\<Z�(�������
�*��<*� <ก��ก��������������(�<����� �<��<
��������*��<6����- �< ��*���5s����* ]*ก�$���.���)"#$���5#����*6#��ก�$���ก��^ ��%�75ก�� ]��<�����ก���'(�,\<
�����^ �)- ��.'��)"#$���5#����*'�<+%(����� 6#��	���������������*"#$���$�.)�����ก��Z���<� 

• *ก�$���.���)"#$���5#����*6#��6#�����<�[�.��� 
������Z�(�������
�%<�.�6��.���)"#$���5#����*�����6#��ก�$���ก�� 6�=<"6�ก���������6,.��� ก����	�*"#$
)�p�� ก��+#�6�������6�� ก���#�=*<��6�� ก��+#�6����� ก�����	.���(�"#$ก��'���< 	�,\<�-�+%(�����  

Z�5h 2558 ������7�(����� ���<ก�� ]��6�o�������[�)���a^ (CPF Food Standard) �)- ���(�<�$����6�o���(��.���)"#$
���5#����*�����6#�����<�[�.���'�<��������=<Z�"#$6��<5�$��YZ�(�5W���6�o�����*�ก�� '�$���*�ก�� *�<<
��(�<������<�#-�ก�� �#�ก�#�*)�(�����%������.'��) �(�*ก���������+#�6�����Z��� (New Product Development: NPD) 
	����� 119 ��*ก�� [\ <Z�	�������=�5W�+#�6������)- ��.'��)	����� 15 ��*ก�� 

• ��<�����ก���'(�,\<�����  
�������#C<��C�,\<�������
'�<ก����<�����ก���'(�,\<�����'�<�.����*��<)��)�*< ��*�n)�$ก#.����Cก"#$�*���� �)- �6��
�	�*�����(���*Z���- �<���$�.)�����ก��'�<5�$��Y 6#��	���<�����Z�(��Cก7�(��)�p��ก���*��<����$��6����* 

Z�5h 2558 ������*�<<����ก���%#��T�)�p������6���� ������.���*��-��	��
�������"#$��#��)��ก<�� 6#��	����
��-�'��*6��<g ���������<ก���#�=*<7ก�7'��)- ������ก#�<�����ก���*� �)- �'*�*��ก��ก���'(�,\<"�#�<�5�6���*��<6����- �<Z�( 
ก���*����Z�)-=��� ���<7ก# ��*�����,�'(�,\<��<���*��)� ���ก 50 "��< Z� 6 �%���� ��ก��=<*�<����� � ]��<ก��[�)���a �� � �.'  
5#%ก���6^ �n#��)�$�ก�*�6� ����C	)�$��)��6�����.��b �*��������ก.���� Z���ก������<#�n#��)�$����*. 60 
)���� �)- �6��*������.�<�� �Z�ก��������(�<�����ก���� ��Z�("ก���Cก��ก���*�Z�)-=��� �����<<��"#$a����'�<������ ��*Z6(
"+�)�p�� 5 5h 6�=<"6� 5h 2558-2562 ��*�����,�������<������ก����<���*������<<��"#$a������� 67 "��< ��=<��= 	�ก���
�.�<�� �Z�ก���������<����<�����ก���'(�,\<�����Z��*�������*��<6����- �< )��������<���*��� �5�$��Y7�*�'(�������<ก�����
"#(�ก��� 580 "��< "#$��������<�����Z�(��Cก��ก���*��'(�,\<�����"#$������*��<)��)�*<���ก��� 147,000 � 

2�J�@X6JK�  
ก��6�$���ก,\<�����"#$ก������������Z�ก��	��ก��5�$��C���<��<�"#$�� <"��#(��'�<������T.�ก�	,-��5W�5f		�*������.��� 
����
�*��<*� <'�<ก���6���6�*��<*� <*-� �(�*��6.��= ������	\<�.�<������+#ก�$�����<#�"#$��(�<�����+#ก�$�����<��ก��<��<���
�*��<6����- �< ��*���5s����* ])�p��%�(�T.�ก�	Z�(�6���675�(�*ก��^ ��%�75ก�� ]��<�����.���)����6�.���^ +���ก��+��� 
'����������,'�<�������'(�ก��ก������������'�<%�(�T.�ก�	"#$�.��� 6#��	�+�\กก��#�<ก�������-�'��*6��<g �)- �)�p�� ]%�(�
T.�ก�	"#$�.���^ 75�%��� <�� ��ก���"#$�6��*�)�(������-�ก������(���*��=<Z�5f		.���"#$���6  

• ��<�����%�(�T.�ก�	Z�(�6���675�(�*ก��  
��������- ����ก����(�<ก���6���6 '���#- ������5W��#�Y "#$��(�<)-=�o���� �� �< ��*Z6(����*��Y�� ]���'�<�#ก^ 	���5W�6(�<�*%�
��)-=�o��������+�����6����<�"#$�� <"��#(���*��<�5W��$��6#��ก�$���ก���������T.�ก�	'�<������"#$%�(�T.�ก�	 

������	\<�������<����*�.�<��(� ]��<�����������.�^ "#$ ]�������������^ �)- ���- ���*<Y�ก*��) '����������,��<ก��"'�<'�� 

6#��	�ก�������������%"#��<�"#$�� <"��#(���$����<������"#$%�(�T.�ก�	  

Z�5h 2558 ]ก��������	��ก�����*� <*-�Z����<�[��.5���^ ,-��5W����ก�	����
"#$���$���<���� ��*������7�(�������ก����<
�����*��*ก��	�����*��<*� <*-�"#$"��5c���6��������%�(�T.�ก�	Z�(ก��%�(�T�ก�	�#�กZ�ก#.����6,.����������6�� ��- �<5�.< 



 

������ �	��
������������ 	��ก�� (�����) ������  2 ก��	��ก��"#$ก��ก��ก���%"#ก�	ก�� 
 

(8) ������+�����6����<��%����*� <*-� ��(���  3 

"#$���	.����� [\ <�5W�ก#.���� ���������
6��.���)"#$���5#����*'�<����� ��* � �����  31 T����� 2558 ��%�(�
T.�ก�	#<������������*��*"#(�,\<�(�*#$ 99 )�(����<�����ก��5�$����6���<�(�����*� <*-�'�<%�(�T.�ก�	�(�* 

'�$���*�ก�� *�<<������(�ก��������	��ก�����<�[��.5��� ]5#�5r�^ �*��<*� <*-� �)- �����'	��5f
��ก�����5�$�<�� +��
กl���* '��ก����*<�� "#$7�(ก����.� (ILLEGAL, UNREPORTED, Unregulated: IUU FISHING) ���,\<5f
��ก��(���.�*� 
��*7�(�������ก��Z��#�ก�#�*��6� ���� ก��5�$ก�Y'(�ก�����ก��[-=�5#�5r��� ������'(�<����ก*� <'\=� ก��#�ก��Z�(5#�5r�
Z��%6��������6���=�� ก��)�p�����<�[��.5���+���"����<ก��6��	��� "+�<�� ��-���6�o����ก# 6#��	�ก��+#�ก���
ก��a���-�����.�����%����%�����7�*"#$�$�#�������� �5W�6(�  

��ก	�ก��= �)- �"��<,\<����.�<�� �Z�ก��	���� ]'(���)�^ �*��<*� <*-� ������7�()�p���$��6��	���"�#�<�� ����*��Y�*
�#�กก�����.#��# (MASS BALANCE TRACEABILITY) [\ <�����,�$�.,\<�ก�6�ก�"#$)-=��� �� Z�(�)�$5#%ก7�(��=<��� ��%�75ก��ก��
���6����<ก�� ]�ก�6�ก�)\ <6� '(���)�*� <*-�^ �)- �Z�(����%(ก���ก�6�ก�Z�ก��+#�6'(���)��#�=*<��6��6����6�o�����(�
�ก�6� [\ <���*Z�(�ก�6�ก���+#+#�66��7���%<'\=�"#$6(��.�6������*#�#< '�$���*�ก�� *�<���*������5f
���.'��)"#$#�
+#ก�$��6���� <"��#(���(�* ��*Z�5h��=���ก�6�ก��'(�������<ก��ก��� 3,400 ��* ���#.�)-=��� �)�$5#%กก��� 38,500 7��  

• )�p��.���)����6'�<�.���  
�(�*6�$���ก���T.�ก�	7�������,�6���67�(Z�����$�� ��<�����"� "#$ก����(�<��กo����<T.�ก�	Z�("'C<"ก��<6(�<���������%�
75ก��ก����(�<��กo��.���)����6�� ��'�<��<� ������	\<Z�(�������
ก��ก����<���������5W��*%��� ��"#$ก���6���6��<
�Y��oก�	'�<�.�������,��5�$ก��ก��"#$Z�)-=��� ���<7ก# ��*Z6(ก#*.�T� ]4 +����%����*� <*-� '��+��+����+('��*)^  

Z�5h 2558 ������7�(���������<ก��/ก�	ก�������ก���.�������,��5�$ก��ก��ก��� 370 ��<ก��/ก�	ก��� ���#.�ก��
��<������(������) ��*7�( ก��Y\ก�� 5�$�)��"#$��p�T��� ก���"#$��T����.' ���,\<��T���5�$�*���6��<g ��ก	�ก��= *�<
����ก���%#��T�)�p������6������<�����"#$)�p���ก�6�ก�ก��� 5,000 ������ Z�(������)�� �� �<"#$����*7�()��)�*< ��*Z�
5h��= �����,��(�<�%#����<�Y��oก�		�ก��<ก����<���������)6#��5h���ก��� 870 #(����� 

����P��M[�J�A;3  
ก����<�����.���)�� <"��#(��"#$ก����ก�����.#'�<�$������Y����5W����ก�	����'�<�.ก������Z�ก����ก������� �<��<
�����"#$ก������<7�([\ <.���)����6'�<�Z���<� �(�*��6.��= ������Z�o��$+%(���T.�ก�	�ก�6��.6���ก���"#$��������<	� 	\<
)*�*��Z�(ก�	ก�����<T.�ก�	�������75��*���\<+#ก�$��6���� <"��#(��"#$��<�����ก�	ก���ก����.��ก�����)*�ก�T�����6����*��<
6����- �< ��*���5s����* ]������+#ก�$��6���� <"��#(��^ ��%�75ก�� ]5ก5s�<����#�ก�#�*��<�����)^ �)- �ก��<�*%�'�<
���)*�ก�T�����6�"#$�� <"��#(�� 

• ������+#ก�$��6���� <"��#(�� 

������6�$���ก���������(���*�(���� <"��#(�� ��*�n)�$ก���5#� *�"5#<���)�%����ก�Y�����,��<+#,\<���6����- �<Z�
ก���������T.�ก�	 	\<7�(5���5�.< �5#� *�"5#< "#$)�p��6��*��ก���������<����=<Z��(��ก�$���ก��+#�6 (Process) "#$�(��
+#�6����� (Product) �)- �����������+#ก�$��6���� <"��#(�������- �<��	�กก�	ก���	�กก���������T.�ก�	   

Z�5h 2558 ������7�(�����"#$5���5�.<�$����6�o��"#$ก�$���ก��������	��ก���(�����5#����* ����������* 
�� <"��#(�� "#$)#�<<��[�)� ��a (CPF Safety, Health, Environment and Energy Standard: CPF SHE&En MS) ��*���
"����<��ก#��5�$*.ก6�Z�( ��ก���-�	�ก������#(�<6����6�o�� ISO 14001 "#$ OHSAS18001 )�(��ก�����
�5s����*�(���� <"��#(�� �)- ��������	�Z�5�$����+#ก���������<�� ��ก���-�	�กก�����������<ก���(��5�$�*��)#�<<��
"#$�)� �5�$���T���) ก������=���� +���ก��������"#(�ก#����Z�(Z��� ก���)� ��%#��'�<���*�� �ก��	�กก�$���ก��+#�6���*��<
6����- �< ��ก	�ก��= *�<�.�<��ก"�����	.������� ���\<,\<+#ก�$���(���� <"��#(������ก��	�ก���)*�ก��� �����Z�(Z�ก��+#�6



 

������ �	��
������������ 	��ก�� (�����) ������  2 ก��	��ก��"#$ก��ก��ก���%"#ก�	ก�� 
 

(8) ������+�����6����<��%����*� <*-� ��(���  4 

���	.�����75	�,\<ก��"5��5#� *��5W�'*$Z��� �.� ��*Z�5h��=�����������,#�5�����ก��Z�()#��6�ก"#$ก�$���Z�ก��+#�6
���	.�����7�(ก��� 200 6�� ��-����ก��� 1,900 6�� ���6�=<"6�5h 2550-2558  

• ��.��ก������#�ก�#�*��<�����) 
�)��$ก���������T.�ก�	��*���\<,\<�� <"��#(��"#$����#�ก�#�*��<�����)��=�,-��5W���������
Z�ก����ก���$������YZ�(
<�*%��*��<���.#"#$*� <*-� ������	\<Z�(�������
6�=<"6���- �<�,���� 6�=<�,��5�$ก��ก���� 6(�<7���*%�Z�"�#�<��.��ก��
���)*�ก�T�����6�"#$�� <"��#(��6���$���*� '(���<�� ��6�o�� "#$กlก�$���<�� ก�����7�( ���,\<��ก��5�$����+#
ก�$���� ��	�ก��'\=�	�กก���������T.�ก�	�*��<�� ������ ��=<��= �)- ������ �<'�<�$������Y"#$o�����)*�ก�'�<5�$��Y���
�5W�6(��.�Z�ก��)�p����<�(���Y��oก�	"#$��<��*��<*� <*-� 

Z�5h 2558 ������7�(������� ]��<ก����ก������Y^ 6����- �<	�ก5h 2557 �)- ���.��ก��"#$a���a%)-=��� ���'�*���*Z�"#$�����=� 
�,��5�$ก��ก�� ��*��<<��"#$a����	����� 54 "��<�� �'(�������<ก��7�(�����<��# LESS (Low Emission Support 
Scheme) 	�ก�<�ก��������ก��[��-��ก�$	ก '�$���*�ก�� 7�(6��*������.�<�� �Z�ก����.��ก��"#$a���a%5r���*�#� ��*Z6( 
]��<ก��5#%ก-5f�-5s�<5r���*�#�^ Z�)-=��� *.�TY��6��'�<5�$��Y 	����� 5 "��<Z�	�<�����.�)� �$*�< ��.����� �<'#� 
"#$)�<<� ��*Z�5h��=7�(�)� �)-=��� 5#%กZ���	����� 43 7�� ����5W� 154 7�� ��-����5W��(�*#$ 40 '�<)-=��� �5s����*��=<��� 390 7�� 
"#$������������.��ก��5r���*�#�	����� 2,025 7�� ��-����5W��(�*#$ 91 '�<)-=��� �5s����*��=<��� ��=<��= 	�กก�������	)-=��� 
��.����� )��������6��ก�����6�*�(�*#$ 65 '�<6(�7�(�� 5#%ก��=<��� '�$�� )-=��� �.�)�����6��ก�����6�*�%<,\<�(�*#$ 85 
'�<6(�7�(�� 5#%ก��=<��� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

���A��KE: +#ก���������<��������+�����6����<��%����*� <*-� 5�$	��5h 2558 7�("��<��*#$���*�7�(Z���*<�����*� <*-� 
5�$	��5h 2558  
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(9) ก����.���*Z�"#$ก��������	��ก�������� *< ��(���  1 

9. ก��4�E���AZ�89:ก��������	��ก��4���256AJ  

Z�ก��5�$�.��$ก���ก�������� ��=<��  2/2559 ��- ������  29 ก.���)��T� 2559 ��*��ก���ก��6��	��� [\ <�5W�ก���ก��
����$	����� 5 � �'(�����5�$�.��(�* �$ก���ก��7�(5�$�����$��ก����.���*Z�	�ก+#ก����������*�$ก���ก��
6��	����� 7�(����������ก�������ก6��	�����*Z� "#(���.57�(��� �$��ก����.���*Z�'�<���������������$��"#$�)�*<)�
Z�ก���%"#ก���������<��Z�(�5W�756���5s����* ��6,.5�$�<� กl���* "#$'(�ก������� �ก� *�'(�<7�(�*��<��5�$���T���) �����,
5s�<ก�����)*����	�กก���.	��6 �����=<��ก��	�������*<����<ก���<���� ,%ก6(�<�����- �,-� ��=<��= Z�ก��5c���6�<��6��	�����*Z� �����ก
6��	�����*Z�7�(��ก��������ก��5c���6�<��'�<����*<��6��<g '�<������ �)- �Z�(�� �Z	�������*<����#����=���ก��5c���6�6��
�$��ก����.���*Z��� ������7�(ก�����7�( "#$Z�ก����� �����ก6��	�����*Z�7�()�'(��ก)���<�� �����$����
 กC	$��*<��Z�(
�$ก���ก��������"#$�$ก���ก��6��	�������"#$)�	������ <ก��"ก(7' �*��<7�กC6�� Z����5h 2558 �����ก6��	���
��*Z�7��)�'(��ก)���<�� �5W����$����
[\ <	$��+#ก�$��6��+#ก���������<��'�<������ ��ก	�ก��= Z�ก��5�$���������� *<	�ก
ก��"��<'(��%#�� '��6��'(���C		��<����5W����$����
'�<<�ก���<����*+%(�����
����*��ก[\ <7�()�	����ก����.���*Z��� 
�ก� *�'(�<ก��ก��	�����"#$ก���������<�ก���<�� +%(�����
��7��7�(��*<�����)�'(��ก)���<�� �5W����$����
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(10) ��*ก���$����<ก�� ��(���  1 

10. ��Aก���:�43�Jก�� 

������� 5h 2558 ��������ก�������*ก��ก���.#�� ��	�����'��"*(< [\ <ก���ก��6��	���7�()�	������*ก���$����<ก���� 
�ก��'\=�"#(� ��C�������������6.��+# ��*����*#$���*�6��75��= 

10.1 ��Aก���:�43�Jก���56�M_���Aก��HE�ก�	MกK���D�2���2�E�HE�ก�	MกK� [\ <�5W���*ก���� ���<- ��7'ก��(���*�� �75 "#$
�5W�756���#�กก��Z�ก���'(������*ก��6���� ก�����7�(Z���6�� 89/12(1) "��<)�$�����

�6��#�ก���)*�"#$6#���#�ก���)*� (n���
��  4) ).Y. 2551 [\ <�$ก���ก��������7�(���6���.��6�7�(��- �5h 2551 

10.1.1 ��*ก��#%ก���=ก��(� 

� �����  31 T����� 2558 ��������*��<��#-�'�<#%ก���=ก��(��� �5W����������� ก������(�  "#$�������� �ก� *�'(�<ก��	����� 
7,338 #(����� ��-����5W��(�*#$ 28 '�<#%ก���=ก��(����'�<������ (2557: 6,193 �\$O�$�) 

10.1.2 ��*ก���	(����=ก��(� 
� �����  31 T����� 2558 ��������*��<��#-�'�<�	(����=ก��(��� �5W����������� ก������(� "#$�������� �ก� *�'(�<ก��

	����� 3,537 #(����� ��-����5W��(�*#$ 13 '�<�	(����=ก��(����'�<������ (2557: 5,181 �\$O�$�) 

10.1.3 ��*ก��'�*���(�  
Z�5h 2558 ����������*ก��'�*���(�Z�(ก������������ ก������(� "#$�������� �ก� *�'(�<ก�� ��*����� '�*Z�(ก��������

��#����=�5W�756�����5�$ก�Y (Price List) '�<���(��� ������'�*6��5ก6�T.�ก�	 �%#��'�<��*ก����<ก#����������5h��=��.������  31 
T����� 2558 ��	����� 34,350 #(����� ��-����5W��(�*#$ 8 '�<*��'�*���'�<������ (2557: 30,831 �\$O�$�) 

10.1.4 ��*ก��[-=���6,.��� 
Z�5h 2558 ����������*ก��[-=���6,.���	�ก���������� ก������(� "#$�������� �ก� *�'(�<ก�� ��*����� [-=��5W����6��

5�$ก�Y (Price List) '�<���(��� +%('�*��6,.���'�*6��5ก6�T.�ก�	 �%#��'�<��*ก����<ก#����������5h��=��.������  31 T����� 2558 ��
	����� 59,595 #(����� ��-����5W��(�*#$ 16 '�<6(��.�'�*���'�<������ (2557: 51,065 �\$O�$�) 

10.1.5 ��*7�(�- � 
Z�5h 2558 ����������*7�(�- � ���7�("ก� �<��5f�+#��� ��ก���=*��� ��*7�(��q�ก����"#$������ ��*7�(��6��"��	�กก�� 

Z�(�$��<�� "#$��*7�(	�ก������ �����ก��"#$�- �g 	�ก���������� ก������(�"#$�������� �ก� *�'(�<ก�� 	����� 374 #(����� ���5W�
�(�*#$ 0.1 '�<��*7�(���'�<������ (2557: 494 �\$O�$�) 

10.1.6 ������"#$���ก�� 
����������

��������������ก<�� (�����=<��

����ก��)�(���� <�����*����$��ก6��<g) �� ��� a�����#�=*<��6�� "#$

*��)���$ ก���������� �ก� *�'(�<ก����<"��< ��*���$*$��#� 1 ,\< 10 5h [\ <	$��=��.�Z��$����<5h 2559 ,\< 2567 � �����  31 
T����� 2558 �����������$+%ก)��6����

������������<��"#$��

����ก�� �5W�	������<�� 2,839 #(����� (2557: 2,665 �\$O
�$�) 

����������*ก������������)*�	�ก���������� ก������(� "#$�������� �ก� *�'(�<ก�� ��*��6��������"#$�����ก���5W�756��
��6����������-������ก����6�o���� +%(Z�(������-�Z�(���ก��ก����� �%#��'�<��*ก����<ก#����������5h��=��.������  31 T����� 2558 ��
	����� 1,582 #(����� ��-����5W��(�*#$ 3 '�<��Z�(	��*Z�ก��'�*"#$���������'�<������ (2557: 1,192 �\$O�$�) 

10.1.7 �����ก���(����������ก�� 
������7�(���	(�<+%(,-��.(���*Z�
�'�<������ [\ <7�("ก� ������ ��-��	��
������� 	��ก�� (]CPG^) Z�(���ก��(��(�"#$)�p��

����5�$ก��Z�ก��+#�6�������6�� ��*������6ก#<�� 	$	��*�����ก��Z�(ก�� CPG [\ <�����6��5�����ก��+#�6�������6��"6�#$
5�$���Z���6���� �$�.7�(Z���

� ��*�������ก��'�=�6 ���5W�	������<��5�$��� 0.1 #(����� ,\< 1.3 #(����� 6����-��  
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(10) ��*ก���$����<ก�� ��(���  2 

��ก	�ก��= ������*��*Z�6��<5�$��Y��<"��<����

����������*��#-���<��������ก���(��ก��+#�6�������6��ก�� 
CPG ��*�����$+%ก)���� 	$6(�<	��*�����ก��6���$*$��#�"#$�<- ��7'�� �$�.7�(Z���

�  

����������Z�(	��*5�$��������ก���(����������ก�� 6����

�	(�<���ก����<��������ก���� ���ก�� CPG �%#��'�<
��*ก����<ก#����������5h��=��.������  31 T����� 2558 ��	����� 1,624 #(����� ��-����5W��(�*#$ 0.4 '�<6(��.�'�*���'�<������ 
(2557: 1,526 �\$O�$�) 

10.1.8 �����=*5�$ก�� 
����������Z�(	��*5�$��������=*5�$ก����*	��*Z�(������ �#����[� [�.)�. 5�$ก����* 	��ก�� (]AZCP^) [\ <�5W��������� �ก� *�'(�<

ก�� ��*��6�������=*5�$ก���5W�756����6����6�o���� +%(���5�$ก��ก����� �%#��'�<��*ก����<ก#����������5h��=��.������  31 T����� 
2558 ��	����� 243 #(����� ��-����5W��(�*#$ 0.5 '�<��Z�(	��*Z�ก��'�*"#$���������'�<������ (2557: 262 �\$O�$�) 

10.1.9 ��Z�(	��*�- � 
Z�5h 2558 ����������Z�(	��*�- � ���7�("ก� ��6��"��ก��Z�(�$��<�� ����<�����ก��'�* ��'���<"#$�- �g Z�("ก��������� 

�ก� *�'(�<ก�� 	����� 1,238 #(����� (2557 : 1,223 �\$O�$�) 

10.1.10 ��*ก���- �g 
����������

����	(�<ก����(�<���� �� <5#%ก��(�<"#$�- �g ���,\<[-=��.5ก���"#$�- �g ก���������� �ก� *�'(�<ก����<

"��< ��*7�(	��*�<��6����

���<ก#��� �5W�	������<����� 1,948 #(����� Z�5h 2558 (2557: 2,456 �\$O�$�) 

������*��*"��<��\ <7�(�'(������

�ก���������� �ก� *�'(�<ก��"��<��\ < 7�("ก� ������ �6��������กC66�=< 	��ก�� (]STAR^) �)- ���
���T�Z�ก��Z�(��- �<���*ก��(�'�< STAR   Z�ก����= ������*��*��<ก#��������$+%ก)���� 	$6(�<	��*��6��"��Z�(ก�� STAR ��*
�����	�ก*�����(���*Z6(��- �<���*ก��(���<ก#���Z���6���� �$�.7�(Z���

� ��6��"����<ก#����������5h��=��.������  31 
T����� 2558 ��	������<����� 34 #(����� (2557: 36 �\$O�$�) 

������7�(�'(������

�ก�� CPG �)- �Z�(7�(��[\ <���T�ก��Z�(��- �<���*ก��(�  "#$������*��*"��<��\ <7�(�'(������

�ก�� 
CPG �)- �Z�(7�(��[\ <���T�Z�ก��Z�(��- �<���*ก��(�  ��*�����$+%ก)���� 	$6(�<	��*��6��"��Z�(ก�� CPG Z���6���(�*#$ 
0.2 "#$�(�*#$ 0.4 '�<*��'�*���(�"6�#$5�$���6���� �$�.7�(Z���

� [\ <��6��"����<ก#����������5h��=��.������  31 T����� 
2558 ��	������<����� 85 #(����� (2557: 87 �\$O�$�) 

10.2 ��Aก���:�43�Jก���56`�3Z�3��Aก��HE�ก�	MกK���D�2���2�E�HE�ก�	MกK�  

���������*ก���� 7��Z��T.�ก�	5ก6���-�������.�T.�ก�	5ก6��� �ก��'\=�Z�5h 2558 "#$�5W�756���<- ��7'�� ก�����7�(Z�5�$ก�Y
�$ก���ก��ก��ก��6#���.���  �	. 21/2551 ��- �<�#�ก�ก���Z�ก�������*ก���� �ก� *��*<ก�� ����*#$���*���.57�(��<��= 

• 76������ ��\ <'�<5h 2558  
�� 5�$�.��$ก���ก�������� ��- ������  16 ก�กc�� 2557 ���6���.��6�Z�(������ [�)���a (5�$��Y7�*) 	��ก�� (�����) 
(]CPFTH^) '�*�� ���[\ <6�=<�*%� � 6���#��	�����*� ��������6��� 	�<�����#�.�� Z�(ก�������� [�)���C��� "���� ก���"#��� 	��ก�� 
(]CPMQ&G^) ��-�������*��* Z���������=<��=� 1,200 #(����� ��=<��= �� 5�$�.��$ก���ก����������*��ก���ก������$/
ก���ก��6��	��� "#$ก���ก���� 7��������7�(���*�'(�����5�$�.� 7�()�	����ก���'(������*ก����<ก#���"#(���C���������
����6.��+#"#$�5W�5�$�*���6�������� ��- �<	�ก������7������<ก���� 	$Z�(5�$�*���	�ก�� �����<ก#���6��75��ก ��*�<����  
CPFTH 7�(���	�กก��'�*�� �����=	$�����<7�(�)- �Z�(Z�ก���������ก��'�< CPFTH �����=<�ก����� Z�(Z�ก��ก������%#��'�<
��*ก��[\ <�(�<��<	�กก��5�$�����%#��'�<+%(5�$�����������$ กC���������$��  ��=<��= ก��[-=�'�*��<ก#���7�(���C	���%���Z�
�$����<76������ ��\ <'�<5h 2558 
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(10) ��*ก���$����<ก�� ��(���  3 

• 76������ ��<'�<5h 2558  
CPF Investment Limited ("CPFI")/1 7�( �'(�[-=� �<��#<�.�Z��.(�����
 '�< C.P. Cambodia Company Limited (]CPC^) 	�ก 
Orient Success International Limited (]OSIL^) Z���������=<��=� 2,850 #(����� ��*ก���ก���'(������*ก�� CPFI ,-��.(� 
CPC �*%��(�*#$ 25 '�<	������.(��� ��ก	������*"#(���=<���'�< CPC ��<��=� ��*�#�<ก���'(������*ก��Z���=<��= �������ก��,-�
�.(�Z� CPC 	$�)� �'\=��5W��(�*#$ 100 ���	$��<+#Z�( CPC "#$������*��*'�< CPC ���,��$�5W�������*��*��<�(��'�<[�)���a  
��=<��= �� 5�\ก����<ก���<������$Z�(�����C���� ก���'(������*ก����<ก#������������6.��+#"#$�5W�5�$�*���6�������� "#$ 
+%(,-��.(���*��� ��- �<	�ก CPC 5�$ก��T.�ก�	+#�6�������6�� �#�=*<��6�� "#$+#�6+#�6������������ ���	�ก��-=���6�� �)- �	������*
Z�5�$��Yก��)%�� ��<��=� ก����  CPFI 	$�'(�[-=� CPC 	\<���#(�<ก����*��*ก���������<��"#$"+�ก#*.�T�'�<������Z�ก���'(�
#<�.�Z��������� ��Y�ก*��)"#$��6��ก���6���6�� �� ���,\<��"+�ก��'*�*ก��#�<ก��+#�6Z��.กT.�ก�	�#�ก'�< CPC [\ <�����	$
��(�<+#5�$�*��������)� �Z�("ก�ก#.��T.�ก�	Z���ก 5 5h'(�<��(� "#$�)� ���ก��Z�ก����(�<��*7�("#$ก��7������)� ���=<	����� ���,\<
�����,'*�*)-=��� "�#�<+#�6�����Z�(���#.��� �5�$��Y",�#.��"���=���'<6��Z6( [\ <������.�ก����(�<���*� <*-�Z�("ก�T.�ก�	 
(Sustainable Business) ��ก	�ก��= ���6ก#<[-=�'�*[\ <ก�������*Z�(��T��%#��5f		.���'�<ก�$"��<����"#$��T��5��*����*�
��6�������%#��6#�� กC���������$�� "#$6 ��ก������<�%#��*.6�T����� 5�$������*�� 5�\ก����<ก���<������$ ��=<��= ��*ก��
��<ก#���7�(���ก����.��6�	�ก�� 5�$�.�����
+%(,-��.(�'�<������ ��=<��  1/2558 ��- ������  22 ����*� 2558 "#$ก��[-=�'�*7�(���C	
���%���Z��$����<76������ ��<'�<5h 2558 

• 76������ �� '�<5h 2558  
�� 5�$�.��$ก���ก�������� ��- ������  11 )jY	�ก�*� 2558 ���6���.��6�Z�(������ [�)���a (5�$��Y7�*) 	��ก�� (�����) 
(]CPFTH^) '�*�� ���7��7�(Z�(���5�$�*���[\ <6�=<�*%� � 6���#��)��� ��������<���< 	�<������$�.�� (]��*ก����  1^) Z�(ก�������� 
�	��
��������5������ 	��ก�� (]CP Produce^) Z�������5�$��� 5 #(����� "#$'�*�� ���7��7�(Z�(���5�$�*���[\ <6�=<�*%�  
� 6���#���<���*< ������)������ 	�<�����#�.�� (]��*ก����  2^) "#$6���#���<)��	����� ���������+\=< 	�<��������.�� 
(]��*ก����  3^) Z�(ก�������� �	��
�������ก���ก�6� 	��ก�� (]CP Agri^) Z�������5�$��� 62 #(����� "#$ 56 #(����� 
6��#����� ��=<��= �� 5�$�.��$ก���ก�������� ��*��ก���ก������$/ก���ก��6��	��� "#$ก���ก���� 7��������7�(���*�'(�����
5�$�.� 7�()�	����ก���'(������*ก����<ก#���"#(���C�������������6.��+#"#$�5W�5�$�*���6�������� ��- �<	�ก������7����
��<ก���� 	$Z�(5�$�*���	�ก�� �����<ก#���6��75��ก ��*�<����  CPFTH 7�(���	�กก��'�*�� �����=	$�����<7�(�)- �Z�(Z�ก���������ก��
'�< CPFTH �����=<�ก����� Z�(Z�ก��ก������%#��'�<��*ก��[\ <�(�<��<	�กก��5�$�����%#��'�<+%(5�$�����������$ (�������
��*ก����  1) "#$����� +%([-=����[-=��� ���	�ก�	(�'�<�� �����**��*�.ก��*Z���������<ก#��� (���������*ก����  2 "#$ 3) กC�����
����$��  ��=<��= ก��[-=�'�*��<ก#���7�(���C	���%���Z��$����<76������ �� '�<5h 2558 

4��	���M_�89:4��2���KE2�B9>�J��Aก���:�43�Jก�� 

ก���'(������*ก���$����<ก��'�<������"#$������*��*ก��ก���ก�� +%(������ ��-��.#�� ������ก� *�'(�< �5W�75�)- �ก��
5�$ก��ก�	ก���� �5W�T.�ก�	5ก6� "#$������.�T.�ก�	5ก6�'�<������ [\ <���<- ��7'ก��(���*�� �75 "#$�5W�756���#�กก��Z�ก���'(����
��*ก��6���� ก�����7�(Z���6�� 89/12(1) "��<)�$�����

�6��#�ก���)*�"#$6#���#�ก���)*�  (n�����  4) ).Y. 2551 [\ <
�$ก���ก��������7�(���6���.��6�7�(��- �5h 2551 

��K�ก��Z�ก���;89�ก56A4ก��ก�������Aก���:�43�Jก�� 

 Z�ก�������*ก���$����<ก�� ������	$5c���6�6��กl���*"#$�$���*��� �ก� *�'(�< ���,\<�#�ก�ก����� �$ก���ก��ก��ก��
6#���.�ก�����7�(�*��<���<�����*���\<,\<5�$�*����%<�.�'�<�������5W�����
 ��=<��= ������7�(ก�����"��5c���6�Z�ก���'(����
��*ก���$����<ก�� ��*ก�����*ก���� �5W�T.�ก�	5ก6���-�������.�T.�ก�	5ก6� ก���'(������*ก���$����<ก��	$6(�<�5W�756���#�กก���� 

                                                 
/1  ������JYCJ�AZ@ABA�CD`aCMP\ObOS� SYRO�\CJ�G 100.00 eC"�#$OROMP\O�AZCCกX�GN#$�GX�\ReC" CPFI 
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(10) ��*ก���$����<ก�� ��(���  4 

�$ก���ก��7�(���6���.��6�7�( ����ก����� ��Z��T.�ก�	5ก6���-�������.�T.�ก�	5ก6� 	$6(�<7�(���ก����.��6�	�ก�$ก���ก��������ก���
ก���'(������*ก�� [\ <Z�ก�����<ก#��� ก���ก��6��	���	$��������*ก�����7�������'��"*(<��<+#5�$�*���"#$�5W�5�$�*���
�%<�.�6�������� ��=<��= ก���ก��6��	�����	���	(�<+%(5�$�����������$��-��� 5�\ก����<ก���<�������ก��5�$�������'�<��*ก��
�$����<ก����=�g �)- �Z�(�5W�"����<�5��*����*�  
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Charoen Pokphand Foods Public Company Limited 
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(11) )*��+&����
��$ก���$�� ��*���  1 

11. @A��B<��:ก���:���562���
 

:�ก���:�� 

��,-)*��+&.��$�ก���$�����%&#��.��������$ก���$���� ����
 
(ก) ����	�
��ก������������������������������� � �����  31 #����$� 2556 2557 �� 2558 

 � 4���56 31 C��4�� 

 2556 2557 2558 

 &*����� �*�/&# &*����� �*�/&# &*����� �*�/&# 

�$����%&#��/ก�����/������$���� 19,457 5 33,552 8 36,461 7 
�$��&$�,��� ���� 3,143 1 5,769 1 7,773 1 
&+ก���8ก��*�%&#&+ก���8�9 � 24,241 7 24,953 6 26,156 5 
���*�$��&9� 48,469 13 49,036 12 52,112 11 
������;/������; - ������ ��,����/� 22,425 6 24,378 6 27,757 6 
������;/���,����/��9 � 6,509 2 8,566 2 9,734 2 
�4�2�����IJ���K��45J� 124,244 34 146,254 35 159,993 32 
�$��&$�,��#/#/�� 49,598 14 62,012 15 75,303 15 
���$��������;/��;9 �ก��&$�,� 1,930 1 1,169 - 1,379 - 
�� ��� ����%&#�,-ก��� 110,931 30 124,461 30 149,599 30 
������;/������; - ������ =����,����/� 5,180 1 5,595 1 7,221 2 
�������/� 59,293 16 60,699 15 81,298 17 
������;/�=����,����/��9 � 13,827 4 16,575 4 19,470 4 
�4�2�����IJ�O�3��K��45J� 240,759 66 270,510 65 334,270 68 

2�����IJ��4� 365,003 100 416,764 100 494,263 100 

�$�����ก�ก����
��%&#�$��ก+*/9��#/#��8�	�ก�>����ก���$�� 61,861 17 63,686 15 88,019 18 
.�?�%&ก�$�� 3,478 1 1,989 1 18,731 4 
�	*����8ก��*�%&#�	*����8�9 � 21,888 6 25,632 6 28,022 6 
���8����#/#/���� >@$ก���������#��/A���@ $-B 11,517 3 13,433 3 30,724 6 
���8�����,����/��9 � 16,257 5 18,545 5 20,795 4 
�4���5Q2����K��45J� 115,001 32 123,285 30 186,291 38 
���8����#/#/�� 109,176 30 116,425 28 120,299 24 
���8���=����,����/��9 � 11,253 3 13,088 3 13,948 3 
�4���5Q2��O�3��K��45J� 120,429 33 129,513 31 134,247 27 

��5Q2���4� 235,430 65 252,798 61 320,538 65 

234�@�:=BARS��KA� 129,573 35 163,966 39 173,725 35 
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(11) )*��+&����
��$ก���$�� ��*���  2 

(�) ��ก*�+���	�,�������������������������� �*�-����.��/0 ��1��,	�����  31 #����$� 2556 2557 �� 2558  
 TU 2556 TU 2557 TU 2558 

 &*����� �*�/&# &*����� �*�/&# &*����� �*�/&# 

��/=�*	�กก��)�/ 389,251 97 426,039 98 421,355 97 

ก��=�	�กก���-&� /�%-&$�+&��/,.�C���)�$�$��&$�,�A����������� - - - - 236 - 

ก��=�	�กก��)�/�$��&$�,� 8,219 2 4,662 1 7,129 2 
��/=�*�9 � 2,107 1 2,801 1 5,473 1 
�4���JO�A 399,577 100 433,502 100 434,193 100 

.*��,�)�/ 350,394 88 368,760 85 363,287 84 
ก��=�	�กก���-&� /�%-&$�+&��/,.�C���)�$������;/������; (524) - (338) - (404) - 
��A�*	��/A�ก��)�/%&#������  36,963 9 42,811 10 46,889 11 
.*��,���$ก���$�� 7,937 2 8,903 2 9,614 2 
�9 �D 219 - 356 - - - 
�4�3�V�A	3�J 394,989 99 420,492 97 419,386 96 

����%��$ก��=�	�ก�$��&$�,�A�����������%&#ก������*� 4,947 1 4,869 1 5,221 1 

ก��O�ก3��3�V�A	3�J���5�:��O�A 9,535 2 17,879 4 20,028 5 

�����$��=�*  133 - 3,650 1 3,654 1 
ก��=��������-B 9,402 2 14,229 3 16,374 4 
����=�*���/�� =���������	��,� (2,337) - (3,667) (1) (5,315) 1 

ก��O�2������TU234��56�TW�@�:������V�
3 7,065 2 10,562 2 11,059 3 

($) ��ก*�+� (��	�,�) ��2	���23��������������������������*�-���/0 ��1��,	�����  31 #����$� 2556 2557 �� 2558 
(����/ : &*�����) TU 2556 TU 2557 TU 2558 

ก��=��������-B 9,402 14,229 16,374 

ก��=�()���,�) ��F����F	�9 �-�,�C������$��=�* 5,293 (1,258) (2,988) 

ก��=���F����F	����������-B 14,695 12,971 13,386 

����=�*���/�� =���������	��,� (3,596) (4,102) (8,805) 

ก��O���X��2�X	�4�234��56�TW�@�:������V�
3 11,099 8,869 4,581 

(�) ��ก��������	������������������������� �*�-����.��/0 ��1��,	�����  31 #����$� 2556 2557 �� 2558 
(����/ : &*�����) TU 2556 TU 2557 TU 2558 

�$�����,�C�=�*��	�กก�	ก����������$�� 9,452 23,208 20,862 

�$�����,�C�A�*=-A�ก�	ก���&$�,� (24,222) (33,163) (51,868) 

�$�����,�C�=�*��	�กก�	ก���	�����$�� 17,792 23,510 30,755 

�$����%&#��/ก�����/������$�����;� �)@8� (&�&$) 3,022 13,555 (251) 

�$����%&#��/ก�����/������$���� � ���.*�-B 12,250 17,180 31,924 
'&ก�#��	�ก��.��%&ก�-&� /�)�$/��$��&9��� �-G��$��.��.��$-�#��H 1,908 1,189 715 

�:��2�;<9��Jก����5J���3��:��2� � 4��2�Q�TU 17,180 31,924 32,388 
.. 
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(11) )*��+&����
��$ก���$�� ��*���  3 

(3) ��.���������ก�������� �*�$�4�*�-�����ก�������������������������������  
 TU 2556 TU 2557 TU 2558 

��Y��234�2��I<3�:    
��.���������;&��$1 (����) 1.08 1.19 0.86 
��.���������;&��$��,���F�2 (����) 0.41 0.52 0.38 
��.���������;&��$ก�#%��$����3 (����) 0.09 0.19 0.13 
��.��������,����/�&+ก���8ก��*�4 (����) 16.00 16.92 16.08 
�#/#��&��กF����8�J&� /5 (���) 23 21 23 
��.��������,����/����*�$��&9�6 (����) 28.86 27.55 25.93 
�#/#��&�)�/���*��J&� /7 (���) 12 13 14 
��.��������,����/��	*����88 (����) 16.49 15.52 13.54 
�#/#��&�����#���89 (���) 22 23 27 
Cash Cycle10 (���) 13 11 10 
��Y��234�;2�:4��2����RV�ก����ก��O�    
��.��ก��=�)�8�.*�11 (%) 9.98 13.44 13.78 
��.��ก��=�	�กก���������$��12 (%) 4.49 6.29 7.03 
��.��ก��=��,�C�13 (%) 1.74 2.41 2.52 
��.��'&.��%��'+*>9��,*�14 (%) 5.64 7.20 6.55 
��Y��234�;2�:T�92��C���IV�ก���������:��    
��.��'&.��%��	�ก������;/�>���15 (%) 14.53 16.59 15.39 
��.��ก����,�)�$������;/�16 (����) 1.20 1.12 0.97 
��Y��234�4����9����J��J��:ก���:��    
��.���������8���.������)�$'+*>9��,*�17 (����) 1.82 1.54 1.85 
��.��������������>����#��ก���8/18 (����) 1.25 2.88 2.42 
��.��������������>����#���#'+ก;��19 (����) 0.14 0.32 0.20 
��.��ก��	��/�$��-T�'&20  (%) 56.32 64.99 51.51 

                                           
1 ��.�������5��$���� = ��������7-�,���������/-��1���-�,��������� 
2 ��.�������5��$����-�,���2� = (�����	�����ก����������������	+�������,�:� �$���+�;ก-��1ก��$<����;ก-��1�= ��,�#�)/-��1���-�,��������� 
3 ��.�������5��$����ก��������	 = �����	�,�#�3�กก�3ก���	*��������/-��1���-�,�������>�� � 
4 ��.������-�,�������;ก-��1ก��$<� = ���+	<3�กก������,�#�/�;ก-��1ก��$<����;ก-��1�= ��>�� � 
5 �������ก2�-��1�>�� � = �;ก-��1ก��$<��>�� �/���+	<���*360 
6 ��.������-�,���������$<�$��-�=� = .<��,����$<�/���$<��*���23�;/�>�� �  
7 ������������$<��>�� � = 360/��.������-�,���������$<�$��-�=�  
8 ��.������-�,�������3<�-��1 = .<��,����$<�/�3<�-��1ก��$<��>�� �  
9 ������:*��-��1 = 360/��.������-�,�������3<�-��1 
10 Cash Cycle = �������ก2�-��1�>�� �+������������$<��>�� �K������:*��-��1 
11 ��.��ก*�+���1�.<� = ก*�+���1�.<�/���+	<3�กก������,�#� 
12 ��.��ก*�+�3�กก��	*�������� = ก*�+�ก���.<��,����ก��������5�������+	</���+	<���3�กก������,�#� 
13 ��.��ก*�+��,�#� = ก*�+��,�#�/���+	<��� 
14 ��.��L�.�����L;<M=�-,<� = ก*�+��,�#�/�������L;<M=�-,<��>�� � 
15 ��.��L�.�����3�ก��������7M��� = (ก*�+��,�#�+$����= ����$�)/��������7M����,�#��>�� � 
16 ��.��ก��-�,������������7 = ���+	<���/��������7����>�� � 
17 ��.������-��1���.���������L;<M=�-,<� = -��1������/�������L;<M=�-,<���� 
18 ��.������$��������M:*��	�ก���1� = �����	�,�#�3�กก�3ก���	*��������/	�ก���1�3��� 
19 ��.������$��������M:*��5��L;ก��� = �����	�,�#�3�กก�3ก���	*��������/(ก��3���:*��-��1���+���3������,�+�=1���������7+����/N�L�3���) 
20 ��.��ก��3�������/N�L� = ����/N�L�3���/ก*�+��,�#�.����ก�������>��ก�3ก�� 
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12. ก��4����9��;<9���C���J@�:Z[�J	��ก��  

A��#����$-B 2558 ����.,ก��������
�� ��'&ก�#��.��ก��	�����%&#�������$�ก���$������������-B��8��,������  31 C����� 
2558 9�ก���)*�W98��$��&$�,�A���������$.��=-��8 

��/ก����  1 ก���)*�W98��$��&$�,�A� C.P. Cambodia Co., Ltd. (`CPCa) A���������*�/&# 75 )�$	������,*��� ��ก%&#����#
%&*���8$��� 	�ก������ >9��/+��*�/&# 25 ��$'&A�*������>9��,*� CPC ����-G��*�/&# 100 W@ $ CPC -�#ก��C,�ก�	�&�ก9� '&�.�����
��.�� �&�8/$��.�� %&#'&�.'&�.������������ ���	�ก��98���.���;9  �	������/A�-�#��Hก��;+��  ��8$��8 CPC ��ก��&$�,�A� Cambodia 
Property and Trading Company Limted  W@ $�������C,�ก�	A�*�������$��������;/�%&#�-G�������/��/)�$ CPC �*�/�������ก��>9��,*�
A���������*�/&# 49 (`��/ก����  1a) %&# 

��/ก����  2 ก���)*�W98��$��&$�,�A� Stesha LLC. (`Steshaa) A���������*�/&# 100 )�$	������,*��� ��ก%&#����#%&*�
��8$��� W@ $ Stesha >9��,*�A���������*�/&# 80 )�$ CJSC Poultry Parent Stock Production Woyskovitsy (`Woyskovitsya) %&# 
CJSC Poultry Production Severnaya (`Severnayaa) ��/ Woyskovitsy %&# Severnaya -�#ก��ก�	ก��=ก����$	�A�-�#��H
����W�/ ��� �.�8$%.�ก��'&�.�������.�� ก���;�#;��C,���.��-Bก ก��mTก=)� ก���&�8/$��.��-Bก %&#ก��%-��+-=ก�)�8�;98�"�� (`��/ก����  2") 

	�กก���)*������/ก����  1 %&#��/ก����  2 )*�$.*� ��'&���A�*��������8$ 5 %��$��$ก&������>��#�-G�������/��/)�$������ W@ $
A�ก��	�����$�ก���$������������-B��8��,������  31 C����� 2558 ������=�*���$�ก���$��)�$������/��/��8$ 5 %��$��8�)*�������*�/ ��/
������=�*>9�-o���.�.����.�"��ก����/$����$ก���$�� J�����  3 (-���-�,$ 2557) ��9 �$ก�����C,�ก�	 ������=�*�-p��'/ก������+*��/ก��
��$ก&���=�*A����/��.,-�#ก��$�ก���$���������-B ��8��,������  31 C����� 2558 )*� 4. ก�����C,�ก�	��/ก��W98��,*� 

ก���)*�W98��,*�A���������$ก&��� ��$'&A�* � ����� W98� ��������������;/��� =�*��%&#���8����� �����.���+&��/,.�C��� ��$��8 
����/ : &*����� 

 ��Jก���56 1 ��Jก���56 2 �4� 
�$����%&#��/ก�����/������$���� 65 1,372 1,437 
&+ก���8ก��*�%&#&+ก���8�9 � 276 19 295 
���*�$��&9� 1,098 1,918 3,016 
������;/������;������ ��,����/� 1,055 711 1,766 
������;/���,����/��9 � 105 194 299 
�� ��� ����%&#�,-ก��� 2,260 7,005 9,265 
������;/������;������ =����,����/� 573 - 573 
������;/�=����.��.��9 � 56 302 358 
������;/�=����,����/��9 � 25 6 31 
�$�����ก�ก����
��%&#�$��ก+*/9��#/#��8�	�ก�>����ก���$�� (1,550) (1,625) (3,175) 
�	*����8ก��*�%&#�	*����8�9 � (512) (262) (774) 
�$��ก+*/9��#/#/���� >@$ก���������#��/A���@ $-B - (162) (162) 
���8�����,����/��9 � (80) (177) (257) 
�$��ก+*/9��#/#/�� - (1,108) (1,108) 
���8��������$��=�*��.����
�� (125) - (125) 
2�����IJ�2K�C� 3,246 8,193 11,439 
����)�$'+*>9��,*��� =���������	��,� (126) (4,878) (5,004) 
����=�*���/�� ������>9��/+�ก���ก�����C,�ก�	 (1,019) - (1,019) 
�������/� 749 15,657 16,406 
2�6:Y��;���56���V�A 2,850 18,972 21,822 
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$�ก��=�)���,�����������-B��8��,������  31 C����� 2558 =�*���'&ก���������$��)�$ CPC .����/ก����  1 %&#)�$ 
Woyskovitsy %&# Severnaya .����/ก����  2 .�8$%.������  11 ;q���� 2558 %&#.�8$%.������  24 ;qH	�ก�/� 2558 .��&����� ��/
����/&#���/��� ����
��$��8 

����/ : &*����� 
 ��Jก���56 1 ��Jก���56 2 �4� 
��/=�*	�กก��)�/���*� 6,236 817 7,053 
ก��=��������$�������� �-G�)�$'+*>9��,*�)�$������A�
� 27 57 84 

A�ก�������#��"��#ก���$��%&#'&ก���������$��.��=-��8 �-G�ก�������#��)*��+&��$ก���$��.��$�ก���$�����)�$W�;���m  
%&#������/��/ ��/$�ก���$������������-B��8��,������  31 C����� 2558 =�*�����
��)�$W�;���m %&#������/��/ (������/ก��� 
`������a) .���� �#�,=�*A����/��.,-�#ก��$�ก���$�� )*� 1. )*��+&�� �=- 

1.  '&ก���������$�� 

(1)  5�����L�ก��	*���������� L����� 
��/=�*	�กก��)�/)�$�������������-B 2558 ��	����� 421,355 &*����� (2557 :  426,039 &*�����) &�&$�*�/&# 1 	�ก 

-Bก���  ��/�-G�ก��&�&$)�$/��)�/ก�	ก��-�#��H=�/�*�/&# 5 A�)�#�� /��)�/ก�	ก��.��$-�#��H�;� �)@8��*�/&# 1  

ก��=��,�C�)�$�������������-B 2558 ��	����� 11,059 &*����� ��9�����ก�� 1.50 ���.���,*� (2557 : ��	����� 10,562 &*��
��� ��9�����ก�� 1.43 ���.���,*� ) �;� �)@8��*�/&# 5 	�ก-Bก��� ��/'&ก���������$���� ��)@8�A�-B��8 ��-T		�/�&�ก��	�กก����� �mrs�.��
)�$C,�ก�	��.���8��A�-�#��H=�/�� �/-�#��-T
���� EMS %&#'&ก���������$��)�$C,�ก�	�,ก�A�-�#��H���/������ ��)@8�  

(2) L�ก��	*���������� L���������.�����#,�ก�3 

 -B 2556 -B 2557 -B 2558 

 &*����� �*�/&# &*����� �*�/&# &*����� �*�/&# 

1. ก�	ก��T�9��\O�J       
�������.�� 51,243 13 51,850 12 50,287 12 
'&�.'&	�กm�����&�8/$��.�� 69,922 18 79,212 19 74,686 18 
����� 43,177 11 44,212 10 42,074 10 

������+	<3�กก�3ก��/���O+�� 164,342 42 175,274 41 167,047 40 

2. ก�	ก��Y3�:T�9��\       
�������.�� 164,348 42 173,448 41 167,008 40 
'&�.'&	�กm�����&�8/$��.�� 55,583 15 70,036 16 79,158 18 
����� 4,978 1 7,281 2 8,142 2 

������+	<3�กก�3ก��.���/���O 224,909 58 250,765 59 254,308 60 
J��@�J2K�C��4� 389,251 100 426,039 100 421,355 100 
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L�ก��	*����������ก.���� .�1����ก�3ก�� 

(1) ก�3ก��/���O+�� 
��/=�*	�กก��)�/)�$ก�	ก��-�#��H=�/�������-B 2558 ��	����� 167,047 &*����� (2557 : 175,274 &*�����)  
&�&$���-G��*�/&# 5 	�ก-Bก��� ��/��/&#���/�)�$��/=�*%/ก�-G���$��8 

ก. @�J��JV�T�9��\O�J 
��/=�*	�กก��)�/��/A�-�#��H=�/�������-B 2558 ��	����� 140,591 &*����� (2557 : 148,288 &*�����)  
&�&$�*�/&# 5  ��//��)�/�� &�&$����A�
��-G�'&��	�ก���)�/)�$'&�.'&	�กm�����&�8/$��.��)�$C,�ก�	
��.���ก�� &�&$	�ก-Bก���  

@. 23:��ก 
��/=�*	�กก����$��ก�������-B 2558 ��	����� 26,456 &*����� (2557 : 26,986 &*�����) &�&$���-G��*�/&# 2 
	�ก-Bก��� ��//��)�/�� &�&$����A�
��-G�'&��	�กก��&�&$)�$��8$���)�/%&#-�����)�/)�$'&�.�����
�����)�$C,�ก�	��.���8��  

(2) ก�3ก��.���/���O 
��/=�*	�กก��)�/)�$ก�	ก��.��$-�#��H�������-B 2558 ��	����� 254,308 &*����� (2557 : 250,765 &*�����)  
�;� �)@8����-G��*�/&# 1  ��//��)�/�� �;� �)@8�����A�
���	�ก/��)�/)�$������/��/%��$A��� (`CPCa) �� �)*������
�;� �A�=.���� 2 )�$-B��8 

2. ก���-&� /�%-&$)�$ก��=�)���,���F����F	�9 �  

ก���-&� /�%-&$A��$�-�#ก���9 �)�$����)�$'+*>9��,*��,�C�	�ก�����$��=�*�� �ก� /�)*�$A�$�ก��=�)���,���F����F	������� 
-B 2558 ��	�����&�&$ 2,988 &*����� �-G�'&��	�กก���-&� /�%-&$A��+&��/,.�C���)�$�$��&$�,��'9 �)�/�� &�&$	����� 4,535 
&*����� '&.��$	�กก��%-&$��$�ก���$���;� �)@8�	����� 1,663 &*����� %&#��/ก���9 �D &�&$	����� 116 &*����� 

3. "��#ก���$�� 

(1) ��������7 
� �����  31 C����� 2558 ������;/����)�$��������	����� 494,263  &*����� -�#ก���*�/������;/���,����/� 159,993 

&*����� �� ��� ����%&#�,-ก��� 149,599 &*����� �������/� �$��&$�,��#/#/��%&#�9 �D 184,671 &*����� 

������;/���	������;� �)@8�	�ก-Bก����*�/&# 19 ��/ก���-&� /�%-&$�� �ก��)@8�����A�
��-G�'&��	�กก���)*�W98��$��&$�,�A�
��/ก����  1 %&#��/ก����  2 .���� =�*ก&���=�*ก�����*���8 ���>@$ก���;� �)@8�)�$�� ��� ����%&#�,-ก��� %&#�$��&$�,��#/#/�� 

 (2) �5��$���� 

� �����  31 C����� 2558 ��.���������;&��$.��$�ก���$�����  ����ก�� 0.86 ���� &�&$	�ก-Bก���W@ $�/+���  1.19 ����
��9 �$	�ก��������ก��ก+*/9�A�&�ก��#�����9 ��� ���� (Bridging Loan) ก����� 	#=�*����$�$��ก+*�#/#/�� %&#ก��	��-�#����,*�ก+*��,;��C� 
(Exchangeable bonds) �-G����8����� >@$ก���������#��/A���@ $-B��9 �$	�ก'+*>9��,*�ก+*A�*���C�=>�>��ก��������ก����� A�)�#��  
Cash Cycle  ����ก�� 10 ��� ��)@8�	�ก-Bก��� 1 ���  ���������$��ก+*/9��#/#/��%&#�,*�ก+*�� 	#>@$ก���������#A�-B 2559 ����ก�� 30,719 
&*����� -B 2560 ����ก�� 27,330 &*����� -B 2561 ����ก�� 23,375 &*����� %&#-B 2562-2584 ����ก�� 69,589 &*����� 

A�����)�$ก�����������*�$��&9���8� � �����  31 C����� 2558 �����������*�$��&9��,�C�	����� 52,112 &*����� 
�;� �)@8�	�ก-Bก����*�/&# 6 %&#����.��������,����/����*�$��&9�A�-B 2558 ����ก�� 25.93 ���� &�&$	�ก-Bก���W@ $�/+��� �#��� 27.55 
���� W@ $����A�
��-G�'&��	�ก���*�$��&9�)�$������/��/%��$A����� �)*�������;� � %&#�.x���.>,���)�$��$$���������.��%��$A���
)�$������/��/ 
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(3) �-����� ����Q:<+/��������,� 
-B 2558 ��������%�&�$�� ��)�$�$���,���/=�*	�กก���������$��	����� 20,862 &*����� ก��	�����$��	����� 30,755  

&*����� ( W@ $%/ก�-G�ก�#%��$����	�กก��ก�����8�,�C�	����� 49,105 &*����� %&#�-G�ก�#%��$����A�*=-A�ก��	��/��ก���8/  
�$��-T�'& %&#�9 �D 	����� 18,350 &*�����) %&#A�*�$���,�=-A�ก��&$�,�	����� 51,868 &*����� 

� �����  31 C����� 2558 ���8����� �����#��ก���8/����A�
���	�กก��ก+*/9�	����� 170,357 &*����� %&#�,*�ก+*	����� 
87,794 &*����� ��8$��8 ก����ก�,*�ก+*��)*�ก��������C�%&#��*��� )�$'+*��ก�,*�ก+*A�*.*�$����$=�*W@ $��.���������8����,�C�.������)�$'+*>9�
�,*� (Net Debt to Equity Ratio)=���ก�� 2:1 %&# 1.15:1 ��/�����.��)*��+&A�$���� %&#$��J;�#ก�	ก��-�#	��$����
����8��,� � 
�����  30 ��>,��/� %&#�����  31 C����� )�$%.�&#$����
���� '+*�����
��=�*��������9�.��	���%&*� (%&*�%.�ก���) .��&����� 

A�����)�$)�$�,*�ก+*�,��� /�$=��>@$ก�����=>�>�� � �����  31 C����� 2558 %/ก%��$��/&#���/�=�*��$��8 

ก. -,<�ก;<�� ��กS	�������� 

�KA�กBA 
�B<3� 

(<A�����) 
4���56��ก 

4����ก����� 
OR3R�� 

��JK�KA�กBA (TU) 
��Y����ก��5QJY3�TU 

(�A�J<9) 
1. �,*�ก+*W�;���m ��8$��  2/2553 �,���  2 5,000 3 ;./. 2553 3 ;./. 2560 7 -B��  1-3 �*�/&# 3.00 

-B��  4-5 �*�/&# 4.00 
-B��  6-7 �*�/&# 5.00 

2. �,*�ก+*W�;���m ��8$��  1/2554 �,���  1 3,000 19 �.. 2554 19 �.. 2561 7 4.65 
3. �,*�ก+*W�;���m ��8$��  1/2554 �,���  2 3,000 19 �.. 2554 19 �.. 2564 10 4.87 
4. �,*�ก+*W�;���m ��8$��  1/2554 �,���  3* 4,000 19 �.. 2554 19 �.. 2584 30 5.42 
5. �,*�ก+*W�;���m ��8$��  2/2554* 6,000 21 C.. 2554 21 C.. 2584 30 5.42 
6. �,*�ก+*W�;���m ��8$��  1/2555 6,060 15 ��.. 2555 15 ��.. 2559 4 4.17 
7. �,*�ก+*W�;���m ��8$��  2/2555 �,���  1 6,000 3 �.. 2555 3 �.. 2562 7 -B��  1-4 �*�/&# 4.35 

-B��  5-7 �*�/&# 5.00 
8. �,*�ก+*W�;���m ��8$��  2/2555 �,���  2 4,000 3 �.. 2555 3 �.. 2565 10 -B��  1-4 �*�/&# 4.40 

-B��  5-9 �*�/&# 5.00 
-B��  10 �*�/&# 6.00 

9. �,*�ก+*W�;���m ��8$��  2/2555 �,���  3 5,000 3 �.. 2555 3 �.. 2575 20 5.30 
10. �,*�ก+*W�;���m ��8$��  1/2556  6,000 9 ;.. 2556 9 ;.. 2561 5 3.93 
11. �,*�ก+*W�;���m ��8$��  2/2556 �,���  1 2,000 2 �.. 2556 2 �.. 2560 4 4.04 
12. �,*�ก+*W�;���m ��8$��  2/2556 �,���  2 2,500 2 �.. 2556 2 �.. 2562 6 4.54 
13. �,*�ก+*W�;���m ��8$��  2/2556 �,���  3 5,500 2 �.. 2556 2 �.. 2564 8 4.90 
14. �,*�ก+*W�;���m ��8$��  1/2558 �,���  1 6,500 13 ;.. 2558 13 ;.. 2563 5 3.21 
15. �,*�ก+*W�;���m ��8$��  1/2558 �,���  2 5,500 13 ;.. 2558 13 ;.. 2566 8 3.98 
16. �,*�ก+*W�;���m ��8$��  2/2558 �,���  1 1,940 29 ก.. 2558 29 ก.. 2566 8 3.97 
17. �,*�ก+*W�;���m ��8$��  2/2558 �,���  2 3,000 29 ก.. 2558 29 ก.. 2568 10 4.28 
18. �,*�ก+*W�;���m ��8$��  2/2558 �,���  3 2,000 29 ก.. 2558 29 ก.. 2570 12 4.51 

*  �/T�-,<�ก;<�� L;<M=�-,<�ก;<�����#���+M�M��+	<ก������$��ก*�-�	+M�M��-,<�ก;< � ��1�/0��  15 
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�. -,<�ก;<��,���#7�� ��กS	��������������������� 
A���9���ก��� 2557 C.P. Foods Holdings Limited (`CPFHa) W@ $�-G�������/��/�� W�;���m>9��,*�A���������*�/&# 

100 =�*��ก%&#����)�/�,*�ก+*��,;��C� (Exchangeable Bonds) �+&����� 290 &*������/
����" ��ก�����=>�>��A�-B 2562 ��/��
��.����ก���8/�*�/&# 0.5 .��-B (`�,*�ก+*a) W@ $'+*>9��,*�ก+*�����C��&9�ก�� 	#%&ก�-&� /��,*�ก+*�-G��,*�����
)�$������ W�;� ��&&� 	��ก�� 
(�����) (`CPALLa) ��9�)�=>�>���,*�ก+*��/�������#�-G��$���� ��8$��8 .���&�ก�ก��� ��C�ก�� %&#�$9 ��=)�� �#�,=�*A�)*�ก��������C�)�$
�,*�ก+* �+&��.����
��)�$�,*�ก+*��$ก&��� � �����  31 C����� 2558 ��	������$�� 300 &*������/
����" ��9����/����� 10,794 &*����� 

��.���������8����,�C�.������)�$'+*>9��,*� (Net Debt to Equity Ratio) �� �����.���&�ก�ก����� �#�,=�*A�)*�ก��������C�
%&#��*��� )�$'+*��ก�,*�ก+*%&#'+*>9��,*�ก+*�,ก�,��� /�$��=�*=>�>�� �-G���$��8 

 ��.���������8����,�C�.������)�$'+*>9��,*�  
(����/ : ����) $���� $��J;�#ก�	ก�� 

�,*�ก+*�� ��ก%&#����)�/ก����,*�ก+* CPF ��8$��  1/255621 1.59 1.12 
�,*�ก+* CPF ��8$��  1/255621 1.59 N/A 
�,*�ก+* CPF ��8$��  2/2556 %&#�,*�ก+*�� ��ก�&�$	�ก��8�22 1.22 N/A 

� �����  31 C����� 2558 ���8��������	����� 320,538 &*����� �;� �)@8�	�ก-Bก��� �*�/&# 27 ��9 �$	�กก���;� �)@8�)�$
���8����� �����#��ก���8/	����� 62,222 &*�����%&#ก���;� �)@8�)�$���8����� =�������#��ก���8/	����� 5,518 &*����� ��/���8������
��$ก&��� -�#ก���*�/���8����� =�������#��ก���8/%&#�����#��ก���8/ 	����� 62,387 &*����� %&# 258,151 &*����� .��&����� 
����������8����� �����#��ก���8/��8�-�#ก���*�/���8����#/#��8�	����� 137,852 &*����� %&#���8����#/#/��	����� 120,299 &*��
���   

� �����  31 C����� 2558 ����)�$'+*>9��,*���	����� 173,725 &*����� �;� �)@8�	�ก-Bก����*�/&# 6 W@ $����A�
��-G�ก��
�;� �)@8�)�$����=�*���/�� =���������	��,�	�กก���)*�W98��,*�A���/ก����  1 %&#��/ก����  2 .���� =�*ก&���=�*ก�����*���8 %&#'&ก�#��
	�กก��%-&$���������/��� �-G��$��.��.��$-�#��H 

(4) 5��L;ก�����-��1����� ��3�ก�	�U1�  
� �����  31 C����� 2558 �����������#'+ก;��%&#���8����� ��	�ก��)@8� ��/���#'+ก;���� ����
=�*%ก� ���#'+ก;��.��

��

��� �-G���/	��/UV�/�,� ���#'+ก;��.����

������������$�� �&.�.�����m����. %&#���$�9�8��-�#ก�� ��$�� =�*�-p��'/=�*%&*�
A����/��.,-�#ก��$�ก���$��)*� 5.%&# )*� 40. 

(5) ���3������,�Q�/0 2559 
 ��/	��/&$�,��������-B 2559 �������ก�	ก��-�#��H=�/%&#ก�	ก��.��$-�#��H ��	��������-�#��� 33,000 &*�����  
��8$��8 ��/	��/&$�,���$ก&�����	��ก��-����-&� /�=�*.���>��ก������ �-&� /�%-&$=- 

(6) ก��3�������/N�L� 
.����/��/ก��	��/�$��-T�'&)�$W�;���m�� ก�������� �$��-T�'&�� 	��/�����8$��8�A�%.�&#-B	#��	�����-�#����*�/&# 50 

)�$ก��=��,�C�-�#	��-B�&�$��ก�����$��=�*%&#�����$.��ก����/ (.��$�ก���$���J;�#ก�	ก��) ��8$��8 �#ก���ก�������� ��9 ������    
29 ก,���;��C� 2559 ���.���,��.�A�*	��/�$��-T�'&	�ก'&ก���������$��)�$W�;���m -�#	��-B 2558 A�*%ก�'+*>9��,*������8$��8�A���.�� 
�,*�&# 0.75 ��� ��/�$��-T�'&��$ก&��� W�;���m=�*��ก��	��/��8$%�ก�-G��$��-T�'&�#����$ก�&A�*%ก�'+*>9��,*�%&*�A���.���,*�&# 0.30 
��� ��9 ������  10 ก��/�/� 2558 $��&9��-G��$��-T�'&�� 	#	��/��8$�� ��$A���.���,*�&# 0.45 ��� A�ก����8 �#ก���ก��������	#

                                           
21  -��1����,�#� -���MU� -��1�����1�-�	-�ก	<�������	�����ก����������������	 ����ก	<��5��$1*�/�ก��-��1���.���,$$� -�=���.��,$$��= �V �.�+�����MU� (1) 5�� 

$1*�/�ก��-��1����� ���������.������������ ��5��$1*�/�ก��-��1����� ������������.��������� �� (2) -��1���5�������+	<��ก��.�	��4:�   
22  -��1����,�#� -���MU� -��1�����1�-�	�� ��5��	�ก���1� �U �+�����-��1���.����44��:��ก������ -�ก	<�������	�����ก����������������	���������,�:� �$��� 



������ �	��
������������ 	��ก�� (�����) ������  3 "��#ก���$��%&#'&ก���������$�� 
 

(12) ก�������#��%&#���C���/)�$UV�/	��ก�� ��*���  6 

����ก��	��/�$��-T�'&��$ก&���.���� -�#�,�����
'+*>9��,*���8$��  1/2559 W@ $	#	��A�*��)@8�A������  22 ����/� 2559 �;9 �;�	������,��.�
.��=- 

(7) /N33���� ��L�ก���.��L�ก��	*��������Q����$. 
%�*���������	#����.�ก��	��ก�������� /$�� ��'&ก�#��.��ก���������$��)�$�������/��$�-G��#��.��%����$�� �#�,=�*A�

������  1 ก��-�#ก��C,�ก�	 ���)*� 3. -T		�/������ /$ A�*���/+�A��#����� /�����=�* %.�กF/�$������-G�=-=�*�� ก���������ก��.��
��.�ก��	��ก�������� /$�� ก�����=�*��	=����-�#���C�'&�;�/$;��� 	#&������� /$A�*�/+�A��#����� /�����=�* %&#��$'&A�*'&ก��
�������$��=���-G�=-.���� ��ก����=�* ��9 �$�*�/-T		�/��/��ก�� =�������>��,�=�* ���� ก���#���)�$���� �,��.�A��� ��9�-T
��
��$�H��"ก�	A��#�������)�$-�#��H.��$D  
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������������ 	��ก�� (�����) 
Charoen Pokphand Foods Public Company Limited 
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������ �������3

��������� 
�������� 76 28 �.�. 25364 ������������ก����������ก  !"!�  !"!�  
�#��$ก%�&�$ก�'��ก�( ก��������	
�

�)���ก!ก� Commercial School �)
�56"��ก�  ���%�7�
�% 
�������� �)���ก!ก� (�7�� 
��89:�:��;���<� �=�ก�> (!<���) 
ก7A�BAC�<ก!D�)��<�

Shantou Secondary School  �)
�5��� �)���ก!ก� C.P. Pokphand Co., Ltd. ก��ก����B�

�(! Director Accreditation Program �����& 4 %R7:��! 2548 �)���ก!ก� Chia Tai (China) Investment Co., Ltd. ก��ก����B�D�)ก��'�

    C!��!C"�
C�!CW�(��ก!ก�(�7�� �� ���������	����
����

�)���ก!ก� (�7�� X�%� ����� �=�ก�> (!<���) '��C)>�กXYZ�

�)���ก!ก� (�7�� �$ �����
��&� �=�ก�> (!<���) ก��ก�CY&�C�9��!���!
���������
����

�)���ก!ก� (�7�� 
�Y�
��89:�:��;� �=�ก�> ก��ก����B�  �=�
['�D�)�=�<�"��
�!�:��;� D�)\<'(�ก�>'��
���������ก�

�)���ก!ก�ก�AA�!5�ก>�] (�7�� �$ !$^ �=�ก�> ก��ก�CY&�C�9��!���!

ก!ก� (�7�� กB�
�%���
A��
�
�
�� �=�ก�> (!<���) ก��ก����B�

ก!ก� (�7�� X�.%�. D��>� �=�ก�> (!<���) ก��ก�%�_���C��<��!��%��

ก!ก� (�7�� X�.%�. ���
A��
�> �=�ก�> ก��'�)<�"���)
�5

����)
C�`  %B"�กB!� 79 28 �.�. 25364 ��88�>B7b�(��;�Aก�AA�!5�ก>�] C�[�
ก7A5�CA� 0.0016% 0.0157%  
�#�%�&
[�[�� ก��������	
�

���)���ก!ก�     !<���������
����\<!"  ���%�7�
�% 
�������� ���)���ก!ก� D�)ก!ก�ก=�<�>�"�A�(D��D�)C<�ก!ก� (�7�� 
��89:�:��;���<� �=�ก�> (!<���) 
ก7A�BAC�<ก!D�)��<�

D�)ก!ก�ก=�<�>�"�A�(D��D�)C<�ก!ก� ���8�>B7b�(��;�Aก�AA�!5�ก>�] C�[�(�<��Bก�� �)���ก!ก� C.P. Vietnam Corporation ก��ก�g��AD�)�=�<�"����<�C�A�� 
��Z��C�A�� D�)��<�D�$�

    !<���������D!"^��<��� �)���ก!ก� CPF Food Trading Co., Ltd. g$'�=�
['�D�)��>�=�<�"��C���'��)
:���<�D�$���ก
�YZ�C�A��D�)��<�C=�
i�$�

��88�>B7b�(��;�Aก�AA�!5�ก>�] C�[�%�_��C���! �)���ก!ก� Charoen Pokphand Enterprise (Taiwan) Co., Ltd. �Bก�� ก"�(���D�)
��Z��C�A��

    !<���������C�[�������� ก!ก� CPF (India) Private Ltd. ก��ก�g��A��<�C�A�� D�)
��Z��C�A��

��88�>B7b�(��;�Aก�AA�!5�ก>�] C�[�
ก7A ���������
����

    !<���������
�'�
����  !�;�
��Z�9�� �)
�5��� ���)���ก!ก� (�7�� 
�Y�
��89:�:��;� �=�ก�> ก��ก����B�  �=�
['�D�)�=�<�"��
�!�:��;� D�)\<'(�ก�>'��
���������ก�

5�CA�����ก�AA�!5�ก>�] C�[�
ก7A �)���ก!ก� (�7�� X�%�%�X� �=�ก�> (!<���) ก��ก�g��AD�)�=�<�"��g��A:��;�%��CA�ก

    !<���������
�'�
���� !�;�
��Z�9�� �)
�5��� ก!ก� (�7�� X�.%�. D��>� �=�ก�> (!<���) ก��ก�%�_���C��<��!��%��

�(! Director Accreditation Program �����& 4 %R7:��! 2548 ก!ก� (�7�� X�.%�. ���
A��
�> �=�ก�> ก��'�)<�"���)
�5

    C!��!C"�
C�!CW�(��ก!ก�(�7�� �� ก!ก� (�7�� X�%�-
!�� �=�ก�> ก��ก�g��AD�)�=�<�"��g��A:��;��!D�)g��A:��;�
%Y&�CB[:�%��&�=���ก�!

���!��   
���� 80 28 �.�. 25364 5�CA�����ก�AA�!5�ก>�] >'��
57`5�CA�  !"!�  !"!�  - ก��������	
�

���)���ก!ก�     !<���������
�'�
���� !�;�
��Z�9�� �)
�5��� ���)���ก!ก� (�7�� 
��89:�:��;���<� �=�ก�> (!<���) 
ก7A�BAC�<ก!D�)��<�

��88����8�>B7b�(��;�Aก�AA�!5�ก>�] C�[�C���!�����D�)!��B7������ ก!ก� CPF Investment Ltd. ก��ก����B�

    !<����������!�=�D<� ���������
����

�(! Director Accreditation Program �����& 4 %R7:��! 2548 ���)���ก!ก� (�7�� 
�Y�
��89:�:��;� �=�ก�> ก��ก����B�  �=�
['�D�)�=�<�"��
�!�:��;� D�)\<'(�ก�>'��
���������ก�

    C!��!C"�
C�!CW�(��ก!ก�(�7�� �� ก!ก� (�7�� X�.%�. D��>� �=�ก�> (!<���) ก��ก�%�_���C��<��!��%��

ก!ก� (�7�� X�.%�. ���
A��
�> �=�ก�> ก��'�)<�"���)
�5

���������    9�<)��_�)กB� 77 28 �.�. 25364 ��88�9� - �����5�CA� 0.3125%  !"!�  - ก��������	
�

���)���ก!ก�     Arizona State University �)
�5C<�`�
!�ก� ���)���ก!ก� D�)�)���ก!ก�(�<� (�7�� 
��89:�:��;���<� �=�ก�> (!<���) 
ก7A�BAC�<ก!D�)��<�

D�)�)���ก!ก�(�<� �(! Director Certification Program B"���& 5/2001 �)���ก!ก� C.P. Aquaculture (Beihai) Co., Ltd. ก��ก�g��AD�)�=�<�"����<�C�A�� ^��!
%�)
��Z��C�A���Z=� D�)
%�)%���B�C�A���Z=�

    C!��!C"�
C�!CW�(��ก!ก�(�7�� �� ก!ก� CPF Investment Ltd. ก��ก����B�

ก!ก� C.P. Aquaculture (Dongfang) Co., Ltd. ก��ก�
%�)^sก�$กกB'�

ก!ก� C.P. Aquaculture (Hainan) Co., Ltd. ก��ก�^��!
%�)
��Z��C�A���Z=� D�)
%�)%���B�C�A���Z=�

ก!ก� Chia Tai (China) Investment Co., Ltd. ก��ก����B�D�)ก��'�
���������
����

���)���ก!ก� (�7�� 
�Y�
��89:�:��;� �=�ก�> ก��ก����B�  �=�
['�D�)�=�<�"��
�!�:��;� D�)\<'(�ก�>'��
���������ก�

ก!ก� (�7�� X�.%�. ���
A��
�> �=�ก�> ก��'�)<�"���)
�5

�����C�  C�C�� 79 15 ก.%. 2542 ��88�A� - (�<��Bก��  !"!�  !"!�  - ก��������	
�

���)���ก!ก�5     Boston University �)
�5C<�`�
!�ก� ���)���ก!ก�   �)���ก!ก�A��C�( (�7�� 
��89:�:��;���<� �=�ก�> (!<���) 
ก7A�BAC�<ก!D�)��<�

�)���ก!ก�A��C�( �(! Director Accreditation Program B"���& 5/2003 �)���ก!ก�ก=�<�>�"�A�(D��D�)C<�ก!ก�

�)���ก!ก�ก=�<�>�"�A�(D��D�)C<�ก!ก�     C!��!C"�
C�!CW�(��ก!ก�(�7�� �� D�)�)���ก!ก�ก=�ก�(>$D�ก��ก�

D�)�)���ก!ก�ก=�ก�(>$D�ก��ก� �(! Audit Committee Program B"���& 19/2007 ���������	����
����

    C!��!C"�
C�!CW�(��ก!ก�(�7�� �� �)���ก!ก�  (�7�� g�D>� ���>�C�� �=�ก�> (!<���) ก��ก�
<!Y��D"

�(! Finance for Non-finance Director Program B"���& 39/2008 �)���ก!ก� (�7�� C��!D!i�9� �=�ก�> (!<���) 5$����'�C"�

    C!��!C"�
C�!CW�(��ก!ก�(�7�� �� �)���ก!ก� (�7�� >BC�A���� �=�ก�> (!<���) ก��ก�9�D!

�(! Role of the Chairman B"���& 32/2013 ก!ก� (�7�� �$�X�
!�A� �� �=�ก�> (!<���) ก��ก�g��AD�)�=�<�"���$�X�
!�A�

    C!��!C"�
C�!CW�(��ก!ก�(�7�� �� ���������
����

�)���ก!ก� (�7��  ��
�
��� D�X�^w� (��
���& �=�ก�> g��AD�)�=�<�"��
(���

�)���ก!ก� (�7�� �!A) X�A�Z �=�ก�> ก��ก�%�_�����!�BAC�<ก!D�)�Bก����&
ก�&��
�Y&��

�)���ก!ก� (�7�� !�AX$(��� 
�
�
�
A�� 
�
X�� �=�ก�> ก��ก�g��A��^A�D�)(�� >
�Y&��

�)���ก!ก� (�7�� D!"C�>%������C)��> �=�ก�> ก��ก�g��A
��������ก�'��

���)���ก!ก� !$�����CW�(��%�_��!��C=��)<���D<"��)
�5 �� !$�����

ก!ก� (�7��  ���Z=���%�� �=�ก�> ก��ก�g��AD�)�=�<�"��
�Y&��>Y&!

��
�[���ก� (2543-2555) C=���ก��
�[���ก�
1 g$'(�<�A�!����!\��)ก�5��)ก!ก�ก=�ก�(<��ก��%��D�)A��><��ก��%�� ��& ก�. 17/2551 
Y&�� ก�ก=�<�>(�����! \��)ก�5
ก�&��ก�(ก���กD�)
C��[��<��ก��%��
2 
�#�['�!$� � �����& 31 ������! 2558
3 <!��Wx�ก�WY�<B'�[��(B���A�!!�A� 258 D<"�%)��(�88�A�<��ก��%��D�)A��><��ก��%�� %.5. 2535
4 ����)�B!��C�!�8g$'WY�<B'�Xx&�!�!A��Y����ก�D�C:�%(�7��
�#�(�7��!<����=�ก�>
5 ก!ก���&
�#���C)

	�ก����� 1 ��� 1.1 �����	����	ก����ก��ก���ก�� ������������1 ���	����ก����� �� ! ����� 1 ก��"�#�$% 2559
)*��-�ก��
�,���-�

���� 
(/0)

�����2�����ก��
��-���3�	/4

ก���ก��5��3���ก

5�!��6�ก��78ก ������������  ก��9*����:
��� ��2 (%)

 5������#�$%����-��
���������

/����ก��!%�,���:)-�� 5 /0����-���


�กC�D�( 1 <�'���& 1



������ �������3

	�ก����� 1 ��� 1.1 �����	����	ก����ก��ก���ก�� ������������1 ���	����ก����� �� ! ����� 1 ก��"�#�$% 2559
)*��-�ก��
�,���-�

���� 
(/0)

�����2�����ก��
��-���3�	/4

ก���ก��5��3���ก

5�!��6�ก��78ก ������������  ก��9*����:
��� ��2 (%)

 5������#�$%����-��
���������

/����ก��!%�,���:)-�� 5 /0����-���

����>�
ก   5��)��ก7� 69 14 ก.�. 2541 (�<��Bก��>B7b�(��;�Aก�AA�!5�ก>�] (ก���>ก�) 0.0497%  !"!�  
�#�%�&���[�� ก��������	
�

���)���ก!ก�     !<���������
��9�9�����!���CB��:$!�  ����B�� ����������� ���)���ก!ก� ก!ก����!�(g�>��(A"�C���!D�)ก�%�_����"����&��Y� (�7�� 
��89:�:��;���<� �=�ก�> (!<���) 
ก7A�BAC�<ก!D�)��<�

ก!ก����!�(g�>��(A"�C���!D�)ก�%�_����"����&��Y� ���8�>B7b�(��;�Aก�AA�!5�ก>�]  C�[�����
��9�9���ก���<� ก!ก�(�<�  ก!ก�g$'��>ก�\<8" �)�����)g$'(�<�

ก!ก�(�<�     !<���������D!"^��<��� �)���ก!ก� (�7�� X�%�
�^ (�)
�5 ��) �=�ก�> (!<���) 
ก7A�BAC�<ก!D�)��<�

ก!ก�g$'��>ก�\<8" ���8�>B7b�(��;�Aก�AA�!5�ก>�]  C�[����������5�CA�ก���<� ���)���ก!ก�  ก!ก�ก=�<�>�"�A�(D�� D�)ก!ก�C<� C.P. Pokphand Co., Ltd. ก��ก����B�

�)�����)g$'(�<�     !<���������
ก7A5�CA� ก!ก� (�7�� X�.%�. 
!��D�� >X�&� �=�ก�> ก��ก����B�D�)ก��'�)<�"���)
�5

�����5�CA�>B7b�(��;�Aก�AA�!5�ก>�] ก!ก� (�7�� X�%�
�^ 
����&�
Xi�
A�� �=�ก�> (�ก�>'��ก�yzก�(!

    !<���������D!"9�' ก!ก� (�7�� X�%�
�^  ���
Xi�
A�� �=�ก�> (�ก�>'��
��9�9���C�C�
�5

 
57`5�CA�>B7b�(��;�Aก�AA�!5�ก>�] ก!ก� Bright Excel Investments Ltd. ก��ก����B�

     !<���������
����\<!" ก!ก� CPF (India) Private Ltd. ก��ก�g��A��<�C�A�� D�)
��Z��C�A��

 �����5�CA�>B7b�(��;�Aก�AA�!5�ก>�] - �����5�CA�D�)
��9�9�����<� ก!ก� Charoen Pokphand (Taiwan) Investment Ltd. ก��ก����B�

     !<���������
��9�9�����!�����C�� ก!ก� Charoen Pokphand Foods Kenya Co., Ltd. ก��ก�g��A��<�C�A�� D�)
��Z��C�A��

�(! Director Certification Program B"���& 5/2001 ก!ก� Chia Tai (China) Investment Co., Ltd. ก��ก����B�D�)ก��'�

    C!��!C"�
C�!CW�(��ก!ก�(�7�� �� ก!ก� Coination Investments Ltd. ก��ก����B�

�(! Director Accreditation Program �����& 4 %R7:��! 2548 ก!ก� CPF Investment Ltd. ก��ก����B�

    C!��!C"�
C�!CW�(��ก!ก�(�7�� �� ก!ก� CPF Tanzania Ltd. ก��ก�g��A��<�C�A�� D�)
��Z��C�A��

ก!ก� C.P. Vietnam Corporation ก��ก�g��AD�)�=�<�"����<�C�A�� 
��Z��C�A�� D�)��<�D�$�

ก!ก� CPVN Ltd. ก��ก����B�

ก!ก� CP Food Investment Ltd. ก��ก����B�

ก!ก� C.P. Laos Co., Ltd. ก��ก�g��A��<�C�A�� D�)
��Z��C�A��

ก!ก� Forward Pass Ltd. ก��ก����B�

ก!ก� New Splendid Holdings Ltd. ก��ก����B�

ก!ก� CP Chozen Ltd. D�)(�7���"�� ก��ก��=�<�"����<�D�)\<'
�"��C��<��!��%��
���������	����
����

ก!ก� (�7�� X�%� ����� �=�ก�> (!<���) '��C)>�กXYZ�

ก!ก� (�7�� C��!D!i�9� �=�ก�> (!<���) 5$����'�C"�
���������
����

ก!ก� (�7�� X�%�-
!�� �=�ก�> ก��ก�g��AD�)�=�<�"��g��A:��;��!D�)g��A:��;�
%Y&�CB[:�%��&�=���ก�!

���กก�AA�!5�ก>�] C!��!g$'g��A ก"
%Y&�C"���ก �� C!��!

5.ก�AA��B� CB:�%� �A��:�� 71 22 
!.�. 2552 Master of Business Administration (Accounting)  !"!� 0.0003%  - ก��������	
�

ก!ก�5     Michigan State University �)
�5C<�`�
!�ก� ก!ก� D�)ก!ก�A��C�( (�7�� 
��89:�:��;���<� �=�ก�> (!<���) 
ก7A�BAC�<ก!D�)��<�

D�)ก!ก�A��C�( ��88�A�-(�8�� (
ก��A����!) ���������	����
����

    �B~���ก��!<��������� ก!ก� D�)ก!ก�A��C�( (�7�� 9ก��� %������ �=�ก�> (!<���) �Bก��%������

�(! Director Certification Program B"���& 15/2002 ก!ก� D�)�)���ก!ก�A��C�( (�7�� 
>�A'� ��
��9����C� (�)
�5 ��) �=�ก�> (!<���) ก��ก�g��Ag��A:��;���>ก�)((ก=���� ^^��D�)��Z�C"����
��9����C�

    C!��!C"�
C�!CW�(��ก!ก�(�7�� �� ���������
����

�B_�(�A <��กC$A:$!�%���Dg"�>�� C=�<�(g$'(�<�)>�(C$� B"���& 2 (!�WB����-%R5��ก��� 2556) 
<�88�ก !$�������>8��C�����! !$�����

    �B~���ก��!<��������� ก!ก� (�7�� 9ก��� �=�ก�> �Bก��%������

�(!<��กC$A Update !�A`��(�8��D�)ก���������ก�
��� D�) ก!ก� (�7�� 9ก��� 
�C%�%� 1 �=�ก�> �Bก��%������

<��กC$AD��9�'!!�A`��ก�(�8��D�)!�A`����������ก�
�����&C=���8\��� 2556-2557 ก!ก� (�7�� 9ก��� 
�C%�%� 2 �=�ก�> �Bก��%������

    ��)%�����5�CA�D�)ก�(�8�� �B~���ก��!<��������� ก!ก� (�7�� 9ก��� 
�C%�%� 3 �=�ก�> �Bก��%������

C�!!�� "ก�C�((�8��D�)ก�A��C�(:��\� (���!$'>'�� AC)" �����& 14 %R5��ก��� 2558 ก!ก� (�7�� 9ก��� 
�C%�%� 11 �=�ก�> �Bก��%������

    C!��!ก�(�8�� �� ก!ก� (�7�� 9ก���  �%�%� �=�ก�> �Bก��%������

ก!ก� (�7�� 9ก���  �%�%� 2 96�>�Z� �=�ก�> �Bก��%������

g$'C�((�8��ก�AA�!5�ก>�] (2524-2556) !$�����C!
>i�%)
�%�A���CB>� !$�����

ก!ก� D�)ก!ก�A��C�( (2556-2557) (�7��  ��9%���)����� �=�ก�> (!<���) ก��ก�g��ADg"��)�����

>.�����_�� ��($���C��C>�] 69 20 
!.�. 2553 ��88�
�ก-
57`5�CA�  !"!�  !"!�  - ก��������	
�

ก!ก�5     Massachusetts Institute of Technology �)
�5C<�`�
!�ก� ก!ก�  ก!ก�A��C�( (�7�� 
��89:�:��;���<� �=�ก�> (!<���) 
ก7A�BAC�<ก!D�)��<�

ก!ก�A��C�( ��88�A�-
57`5�CA� �)���ก!ก����!�(g�>��(A"�C���!D�)ก�%�_����"����&��Y�

�)���ก!ก����!�(g�>��(A"�C���!D�)ก�%�_����"����&��Y�      Williams College �)
�5C<�`�
!�ก� D�)ก!ก�ก=�ก�(>$D�ก��ก�

D�)ก!ก�ก=�ก�(>$D�ก��ก� �(! Director Certification Program B"���& 77/2006 ���������	����
����

    C!��!C"�
C�!CW�(��ก!ก�(�7�� �� ก!ก� D�)ก!ก�A��C�( (�7�� C��!D!i�9� �=�ก�> (!<���) 5$����'�C"�

�(! Director Accreditation Program �� 2004 ���������
����

    C!��!C"�
C�!CW�(��ก!ก�(�7�� �� �)���ก!ก� A��><��ก��%��D<"��)
�5 ��

��&�xก7������ก�`!�A�y���
57`ก�� C=���ก���ก�`!�A�

��&�xก7�ก�AA�!5�ก>�] !$�����CW�(��������9�(��
57`ก��ก�����

�)���ก!ก��=����ก� (2555-2556) CW�(���Bก��
%Y&�C���! A��><��ก��%��D<"��)
�5 ��
1 g$'(�<�A�!����!\��)ก�5��)ก!ก�ก=�ก�(<��ก��%��D�)A��><��ก��%�� ��& ก�. 17/2551 
Y&�� ก�ก=�<�>(�����! \��)ก�5
ก�&��ก�(ก���กD�)
C��[��<��ก��%��
2 
�#�['�!$� � �����& 31 ������! 2558
3 <!��Wx�ก�WY�<B'�[��(B���A�!!�A� 258 D<"�%)��(�88�A�<��ก��%��D�)A��><��ก��%�� %.5. 2535
4 ����)�B!��C�!�8g$'WY�<B'�Xx&�!�!A��Y����ก�D�C:�%(�7��
�#�(�7��!<����=�ก�>
5 ก!ก���&
�#���C)


�กC�D�( 1 <�'���& 2



������ �������3

	�ก����� 1 ��� 1.1 �����	����	ก����ก��ก���ก�� ������������1 ���	����ก����� �� ! ����� 1 ก��"�#�$% 2559
)*��-�ก��
�,���-�

���� 
(/0)

�����2�����ก��
��-���3�	/4

ก���ก��5��3���ก

5�!��6�ก��78ก ������������  ก��9*����:
��� ��2 (%)

 5������#�$%����-��
���������

/����ก��!%�,���:)-�� 5 /0����-���

5.>.%�7�5�ก>�] ���กC����] 67 1 C.�. 2556 ��88�
�ก C�[�C"�
C�!D�)ก�5xก7����ก�
ก7A 0.0006%  !"!�  - ก��������	
�

ก!ก�5      Oklahoma State University �)
�5C<�`�
!�ก� ก!ก�  ก!ก�A��C�( D�) (�7�� 
��89:�:��;���<� �=�ก�> (!<���) 
ก7A�BAC�<ก!D�)��<�

ก!ก�A��C�( D�) ��88�9� C�[�C"�
C�!D�)ก�5xก7����ก�
ก7A ก!ก����!�(g�>��(A"�C���!D�)ก�%�_����"����&��Y� 

ก!ก����!�(g�>��(A"�C���!D�)ก�%�_����"����&��Y�      Oklahoma State University �)
�5C<�`�
!�ก� ���������
����

��88�A�-�����5�CA� C�[�
ก7A5�CA� ��&�xก7�>'��ก�
ก7AD�)C"�
C�!ก�
ก7A�(��� (�7�� (B8�>(��
���& �=�ก�> ก��ก�g��AD�)�=�<�"��
�Y&��>�&!

     !<���������
����\<!" ก!ก�(�<� D�)g$'�=����ก�y��������D�)C"�
C�!ก�D^ !$�����9��ก�<��� !$�����

�(!ก�C"�
C�!D�)ก�%�_����(� (Rural Extension) ���ก��������� !<�����������C�A CW�(��ก�5xก7�

     International Agriculture Centre Wageningen �)
�5
�
���D��>� ���กC!��! C!��!ก�D^��(�ก'� �� :��
<�Y� C!��!

�(!ก�(�<�D�)ก���>ก�9��ก�������A� !$�����%�_��D�)ก���>ก� ���กC!��! C!��!C"�
C�!ก�
ก7AD<"��)
�5 �� C!��!

     
!Y�� Ede �)
�5
�
���D��>� ���ก�(>� (2547-2555) !<���������
����\<!" CW�(��ก�5xก7�

�(! Director Certification Program �� 2006

     C!��!C"�
C�!CW�(��ก!ก�(�7�� ��

�����C�� 5��5�CA� 60 1 ก.%. 2559 ��88�9� - (�<��Bก��  !"!�  !"!�  - ก��������	
�

ก!ก�5      !<���������C�[�������� ก!ก�  D�)ก!ก�A��C�( (�7�� 
��89:�:��;���<� �=�ก�> (!<���) 
ก7A�BAC�<ก!D�)��<�

D�)ก!ก�A��C�( ��88�A� - (�8�� ���������	����
����

     !<����������!�=�D<� �)���ก!ก� ������<� �� �=�ก�> (!<���) �����%������

��88�A� - ��A�5�CA� ก!ก� (�7�� 
(����& �B�
ก�� �=�ก�> (!<���) ก��ก�g��AD�)�=�<�"��(�B:��;� C���'��B�9:�(�9:� C���'�
��:��;� D�)�'����ก

     !<���������CB9[����!����� ���������
����

��ก(�<�)>�(C$� <��กC$A��& 1 B"���& 42 ���>ก)���ก����� (2556-2558) ก)���ก����� ก)���

     C=���ก�����)ก!ก�['���ก�%�
Y�� ������������ก����������ก %.5. 2549 �����>ก)���ก����� <��<�'�ก�B"!:�ก��>'���� >' (2554-2556) ก)���ก����� ก)���

g$'(�<�ก)(��ก��BA��!)>�(C$� ((�C.10) ��������ก��BA��! ���(>� (2553-2555) ก!(�8��ก���

ก�
!Y��ก��ก���\�)(�(�)����� A� C=�<�(��ก(�<�)>�(C$� (��. B"���& 13) �)���ก!ก� (2556-2558) ��)ก!ก�ก=�ก�(D�)C"�
C�!ก��)ก�(�Bก���)ก��:��

     CW�(��%)�ก
ก�'� �)���ก!ก� (2556-2558) ��)ก!ก�ก���B�(=�
<�i�(=���8['���ก�

<��กC$AC'�����!
['!D[i�g$'A����ก�ก)��� �)���ก!ก� (2556-2558) ��)ก!ก�ก���B�
���\<'ก$'�Y!
%Y&�ก�5xก7�

��ก(�<�ก��BA��!����ก���)>�(C$� B"���& 2 ((�C.2) ก!ก� (2556-2558) (�7�� �A�. �=�ก�> (!<���) �Bก��%������

g$'(�<�)>�(C$� B"���& 10 ก!ก� (2556-2558) (�7�� ก�(�� �� �=�ก�> (!<���) �Bก��C��ก�(��

     CW�(�������ก�A��>�B� ก!ก� (2556-2558) ��)ก!ก�ก=�ก�(<��ก��%��D�)A��><��ก��%��

�(! Director Certification Program B"���& 81/2006

     C!��!C"�
C�!CW�(��ก!ก�(�7�� ��

�(! Audit Committee Program B"���& 26/2009

     C!��!C"�
C�!CW�(��ก!ก�(�7�� ��

�(! Successful Formulation & Execution the Strategy (SFE) B"���& 2/2008

     C!��!C"�
C�!CW�(��ก!ก�(�7�� ��

���%�7�
�%    
�������� 65 28 �.�. 25364 Master Degree in Avian Sciences 0.0142% 0.0115%  
�#��$ก%�&�$ก�'��[�� ก��������	
�

ก!ก�     University of California at Davis  �)
�5C<�`�
!�ก�  ��������� 
�������� ก!ก� D�)ก!ก�(�<� (�7�� 
��89:�:��;���<� �=�ก�> (!<���) 
ก7A�BAC�<ก!D�)��<�

D�)ก!ก�(�<� �(! Director Accreditation Program �����& 4 %R7:��! 2548  D�)
�#��'��:��[�� ���������
����

    C!��!C"�
C�!CW�(��ก!ก�(�7�� ��  ����)
C�`  %B"�กB!� ���)���ก!ก� (�7�� 
�Y�
��89:�:��;� �=�ก�> ก��ก����B�  �=�
['�D�)�=�<�"��
�!�:��;� D�)\<'(�ก�>'��
���������ก�

�)���ก!ก� D�)�)�����)g$'(�<� (�7�� 
%��
^� ��!%�
���� กB�� �=�ก�> ก��ก�g��AD�)�=�<�"����<�C=�
i�$�C=�<�(C�A��
��Z��

ก!ก� (�7�� X�%�-
!�� �=�ก�> ก��ก�g��AD�)�=�<�"��g��A:��;��!D�)g��A:��;�
%Y&�CB[:�%��&�=���ก�!

>.����_��  ก�8��>B� 77 28 �.�. 25364 ��88�
�ก - (�<��Bก�� 0.1443%  !"!�  - ก��������	
�

ก!ก�     University of Illinois �)
�5C<�`�
!�ก� ก!ก�  D�)���)���ก!ก�ก=�ก�(>$D�ก��ก� (�7�� 
��89:�:��;���<� �=�ก�> (!<���) 
ก7A�BAC�<ก!D�)��<�

D�)���)���ก!ก�ก=�ก�(>$D�ก��ก� ��88�9� - (�<��Bก�� ก!ก� CPF Investment Ltd.

    University of Hawaii  �)
�5C<�`�
!�ก� ���������
����

��88�9� - C�[��`�)5�C�5�CA� ��&�xก7����กC!��! C!��!(�7���>�)
(��� �� C!��!

    !<����������!5�CA� ก!ก�g$'���B��B_� C:�!<����������!5�CA� CW�(��ก�5xก7�

��88�A� - C�[�%�����5�CA�D�)C�[�(�8�� ก!ก��=����ก� 9��ก���88�
�ก"�! C�[�(�<��Bก�� (JDBA) ก�5xก7�

    !<����������!5�CA� ก!ก��=����ก� 9��ก���������(��;�A5xก7�ก���>ก� CW�(��ก�5xก7�

�(!<��กC$A Chairman B"���& 7/2002     !<���������[��Dก"�

    C!��!C"�
C�!CW�(��ก!ก�(�7�� �� ก!ก� (�7�� X�.%�. D��>� �=�ก�> (!<���) ก��ก�%�_���C��<��!��%��

�(! Director Certification Program B"���& 99/2008 ก!ก�g$'���B��B_� (2541-2555) C:�CW�(��(��;�A%�_�(�<�5�CA� CW�(��ก�5xก7�

    C!��!C"�
C�!CW�(��ก!ก�(�7�� ��

���%�7� ��
57 %;$�� 71 28 �.�. 25364 ��88�>B7b�(��;�Aก�AA�!5�ก>�] - ก��)!�  !"!�  !"!�  - ก��������	
�

ก!ก�     !<���������D!"9�' ก!ก�  ก!ก�(�<� D�)'�)���g$'(�<�y������(�A�ก� C���Bก��C�A���Z=� (�7�� 
��89:�:��;���<� �=�ก�> (!<���) 
ก7A�BAC�<ก!D�)��<�

ก!ก�(�<� �(! Director Accreditation Program �����& 4 %R7:��! 2548 ก!ก� Asia Aqua (M) Sdn. Bhd. �Bก��
%�)
��Z��กB'�D�)D�$�กB'�

D�)�)���g$'(�<�y������(�A�ก� C���Bก��C�A���Z=�     C!��!C"�
C�!CW�(��ก!ก�(�7�� �� ก!ก� Charoen Pokphand Foods (Malaysia) Sdn. Bhd. ก��ก����B�\��Bก��C�A���Z=��(��� D�)�Bก��CBกก

ก!ก� Charoen Pokphand Foods Philippines Corporation ก��ก�g��AD�)�=�<�"����<�C�A�� 
��Z��C�A�� D�)
%�)
��Z��กB'�

ก!ก� Star Feedmills (M) Sdn. Bhd. ก��ก�g��AD�)�=�<�"����<�C�A���Z=�
1 g$'(�<�A�!����!\��)ก�5��)ก!ก�ก=�ก�(<��ก��%��D�)A��><��ก��%�� ��& ก�. 17/2551 
Y&�� ก�ก=�<�>(�����! \��)ก�5
ก�&��ก�(ก���กD�)
C��[��<��ก��%��
2 
�#�['�!$� � �����& 31 ������! 2558
3 <!��Wx�ก�WY�<B'�[��(B���A�!!�A� 258 D<"�%)��(�88�A�<��ก��%��D�)A��><��ก��%�� %.5. 2535
4 ����)�B!��C�!�8g$'WY�<B'�Xx&�!�!A��Y����ก�D�C:�%(�7��
�#�(�7��!<����=�ก�>
5 ก!ก���&
�#���C)


�กC�D�( 1 <�'���& 3



������ �������3

	�ก����� 1 ��� 1.1 �����	����	ก����ก��ก���ก�� ������������1 ���	����ก����� �� ! ����� 1 ก��"�#�$% 2559
)*��-�ก��
�,���-�

���� 
(/0)

�����2�����ก��
��-���3�	/4

ก���ก��5��3���ก

5�!��6�ก��78ก ������������  ก��9*����:
��� ��2 (%)

 5������#�$%����-��
���������

/����ก��!%�,���:)-�� 5 /0����-���

��������  
���������� 73 29 ��.�. 2543 �������� - ���������ก�! 0.1943% %�&��  - ก��������	
�

ก���ก��     University of Arkansas ��56�7����8
6���ก� ก���ก�� ���9�� 6!����:�:��;�
���� !<�ก�= (����) 6ก9@�
�@���ก���AB5
����

������=�9C����;�@ก�@@��7�ก=�D - ���������ก�! ก���ก�� C.P. Enterprises Ltd. ก�!ก��BK���

    ���L����B��M
�Aก&� ���������	����
����


��� Director Certification Program ��&���R 98/2008 ก���ก�� AB5��5���ก���ก��@�L!�
� ���9�� ก��K6�U��5ก���L�@ !<�ก�= (����) ��5ก���L�@

    ������&K6�����V����ก���ก�����9��%�� ���������
����


��� Director Accreditation Program L����R 4 UW9:��� 2548 ก���ก�� AB5ก���ก��XYZ!�=ก��[��& ���9�� \�.U�.AB�=� !<�ก�= (����) ก�!ก��U�]��
��K��������U��

    ������&K6�����V����ก���ก�����9��%�� ��5���ก���ก�� ���9�� 6
ก-�� =�������L�R� \��6�� !<�ก�= ก�!ก���Z��&K


����B�ก�Y@�XYZ�������5=���YK ��&���R 6 ก���ก�� ���9�� ก��K6�U
��6@
��6�6B6�� !<�ก�= (����) ก�!ก��BK���

    �V����L����ก��@B�=��� ก���ก�� ���9�� ��Y �Y_ !<�ก�= �̀R
������������

��K
����  L���������� 67 29 ��.�. 2543 ������@�� - 67�987��@�� 0.1047% %�&��  6�a��Z
K��LM
K ก��������	
�

ก���ก��     ���L����B������7��@��  ���
=�6�ก 7����5��ก9� ก���ก��  AB5ก���ก�������� ���9�� 6!����:�:��;�
���� !<�ก�= (����) 6ก9@�
�@���ก���AB5
����

AB5ก���ก�������� 
��� Director Accreditation Program L����R 4 UW9:��� 2548 ก���ก�� ���9�� \�U�6
_ (��56�7%��) !<�ก�= (����) 6ก9@�
�@���ก���AB5
����

    ������&K6�����V����ก���ก�����9��%�� ก���ก�� ���9�� \�.U�. 6�
��A�%=\�RK !<�ก�= ก�!ก��BK���AB5ก���Z��5�L&�K��56�7

ก���ก�� CPF Investment Ltd. ก�!ก��BK���

ก���ก�������� C.P. Pokphand Co., Ltd. ก�!ก��BK���
���������
����

�
K��5����<���กก��6K�� ���9�� 6��`
6!����:�:��;� !<�ก�= ก�!ก��BK���  �<�6MZ�AB5!<���&��6���:��;� AB5[�Z���ก��=Z��6�����L��ก��

������7�ก=�D 
��������� 66 - ���������������ก�!������;�@ก�@@��7�ก=�D 0.0018% %�&��  - ก��������	
�

ก���ก�������� AB5     ���L����B����:�f���������� ก���ก�������� AB5��5���XYZ������gh���f���@�ก�� ������ก�!
������@L� (��@L��ก) ���9�� 6!����:�:��;�
���� !<�ก�= (����) 6ก9@�
�@���ก���AB5
����

��5���XYZ������gh���f���@�ก�� ������ก�!
������@L� (��@L��ก) ������������;�@ก�@@��7�ก=�D ��M�L��ก��!�=ก�� ก���ก�� ���9�� \�U�6
_ (��56�7%��) !<�ก�= (����) 6ก9@�
�@���ก���AB5
����

    ���L����B����:�f���������� ก���ก�� C.P. Standart Gida Sanayi ve Ticaret  A.s. 6ก9@�
�@���ก���AB5
����

��5ก�7�����@�L���U�l��YK ���������
����

    L����B��U���ก�������� 
�����ก����� �����XYZXB�@%ก&6U`R
�&K

ก%�� �����


��� Director Accreditation Program L����R 4 UW9:��� 2548 ก���ก����R��mก9� ���L����B�����M������������ �V����ก��7mก9�

    ������&K6�����V����ก���ก�����9��%�� 
�����ก����� �����XYZXB�@
������@L�%�� �����

ก���ก�� ��5ก���ก���&K6����ก�!ก�����L����B����:�C����������

���L����  ��@����̀R� 66 - �����������=�9C����;�@ก�@@��7�ก=�D ��M�ก��������!�=ก�����ก�!�7���@L� 0.0036% %�&��  - ก��������	
�

��5���XYZ������gh���f���@�ก�� ������ก�!%ก&6�̀l
     ���L����B��A�&�!Z ��5���XYZ������gh���f���@�ก�� ������ก�!%ก&6�̀l
 ���9�� 6!����:�:��;�
���� !<�ก�= (����) 6ก9@�
�@���ก���AB5
����

������@�� - ���������ก�! ก���ก�� ���9�� \�U�6
_ (��56�7%��) !<�ก�= (����) 6ก9@�
�@���ก���AB5
����

    ���L����B������7��@�� ก���ก�� ���9�� \�U�6
_ 6��==�lK !<�ก�= ก�!ก���Z��&KAB5�Z��B�กXB�@:��;�
����


��� Director Accreditation Program L����R 4 UW9:��� 2548 ก���ก�� C.P. Laos Co., Ltd. ก�!ก��XB�@
������@L�AB56B�l�K��@L�

    ������&K6�����V����ก���ก�����9��%��


��� Director Certification Program  ��&���R 194/2014      

    ������&K6�����V����ก���ก�����9��%��

���U���8 �
�U���L�]�� 61 - ��5ก�7�����@�L���U�l��YK %�&�� 0.00003%  - ก��������	
�

��5���XYZ������gh���f���@�ก�� ������ก�!6�a=6�̀l
     ��K6����
�������U����� ��5���XYZ������gh���f���@�ก�� ������ก�!6�a=6�̀l
 ���9�� 6!����:�:��;�
���� !<�ก�= (����) 6ก9@�
�@���ก���AB5
����

ก���ก�� ���9�� \�.U�. 6�
��A�%=\�RK !<�ก�= ก�!ก��BK���AB5ก���Z��5�L&�K��56�7

ก���ก�� C.P. Food Products. Inc. XYZ�<�6MZ�AB5!�=!<���&������Z�
�����56B

ก���ก�� CP Foods (UK) Ltd. AB5���9���&
� XYZ�<�6MZ�AB5!�=!<���&������Z���56:�
����A���Y�!�ก6�̀l
��@L�AB5
�����<�6�p!�Y�

ก���ก�� CPF Denmark A/S XYZ�<�6MZ�AB5!�=!<���&������Z���56:�
����A���Y�!�ก6�̀l
��@L�AB5
�����<�6�p!�Y�

ก���ก�� CPF Europe S.A. XYZ�<�6MZ�AB5!�=!<���&������Z���56:�
����A���Y�!�ก6�̀l
��@L�AB5
�����<�6�p!�Y�

ก���ก�� CPF Food Trading Co., Ltd. XYZ�<�6MZ�AB5!�=!<���&������Z���56:�
����A���Y�!�ก6�̀l
��@L�AB5
�����<�6�p!�Y�

ก���ก�� CPF Tokyo Co., Ltd. XYZ�<�6MZ�AB5!�=!<���&������Z���56:�
����A���Y�!�ก6�̀l
��@L�AB5
�����<�6�p!�Y�

ก���ก�� CP Chozen Ltd. AB5���9���&
� ก�!ก��!<���&��
����AB5[�Z6&�
��K��������U��

�����:U �K�BU���ก9���M 63 - ������@�� - 6ก9@� 0.0013% 0.0000%  - ก��������	
�

��5���XYZ������gh���f���@�ก�� ������ก�!%ก&%M&     ���L����B��6��K[��& ��5���XYZ������gh���f���@�ก�� ������ก�!%ก&%M& ���9�� 6!����:�:��;�
���� !<�ก�= (����) 6ก9@�
�@���ก���AB5
����

������L� YL����5�ก��� 67 - �������� - ก��XB�@��@L� %�&�� %�&��  - ก��������	
�

��5���XYZ������gh���f���@�ก�� ������ก�!��ก�     ���L����B��6ก9@�7��@�� ��5���XYZ������gh���f���@�ก�� ������ก�!��ก� ���9�� 6!����:�:��;�
���� !<�ก�= (����) 6ก9@�
�@���ก���AB5
����


��� Directors Accreditation Program L����R 4 UW9:��� 2548
    ������&K6�����V����ก���ก�����9��%��

�����ML�]�� =&��6������M 65 - ������@�� - 67�987��@�� 0.0081% %�&��  - ก��������	
�

��5���XYZ������gh���f���@�ก�� ������ก�!
�����<�6�p!�Y�     ���L����B������7��@�� ��5���XYZ������gh���f���@�ก��  ������ก�!
�����<�6�p!�Y� ���9�� 6!����:�:��;�
���� !<�ก�= (����) 6ก9@�
�@���ก���AB5
����


��� Directors Accreditation Program L����R 4 UW9:��� 2548 ก���ก�� CP Chozen Ltd. AB5���9���&
� ก�!ก��!<���&��
����AB5[�Z6&�
��K��������U��

    ������&K6�����V����ก���ก�����9��%�� ก���ก�� ���9�� 7Y���L�!��AB5U�]��
���� \�U�6
_ !<�ก�= L�!��AB5U�]��
����

����V�@ ��KM�W�=� 60 - ������@�� - 67�987��@��ก��6ก9@� 0.0024% %�&��  - ก��������	
�

��5���XYZ������gh���f���@�ก�� ������ก�!�Z�=�LAB5���ก�!�Z��
����     ���L����B��6ก9@�7��@�� ��5���XYZ������gh���f���@�ก��  ������ก�!�Z�=�LAB5���ก�!�Z��
���� ���9�� 6!����:�:��;�
���� !<�ก�= (����) 6ก9@�
�@���ก���AB5
����

ก���ก�� ���9�� 6�6@
��_Yr= !<�ก�= ก�!ก���Z��
����

ก���ก�� CP Chozen Ltd. AB5���9���&
� ก�!ก��!<���&��
����AB5[�Z6&�
��K��������U��
1 XYZ������@�������[���5ก�7��5ก���ก��ก<�ก���B�ก���U��AB5@B�=�B�ก���U�� ��R ก!. 17/2551 6�`R
K ก��ก<���=������� [���5ก�76ก�R�Lก��ก��

กAB56��
M���B�ก���U��
2 6�a�MZ
�YB � L����R 31 ���L��� 2558
3 ����VmKก��V`
��Z�M
K����B@����@�� 258 A�&KU�5�������@��B�ก���U��AB5@B�=�B�ก���U�� U.7. 2535
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������ �������3

	�ก����� 1 ��� 1.1 �����	����	ก����ก��ก���ก�� ������������1 ���	����ก����� �� ! ����� 1 ก��"�#�$% 2559
)*��-�ก��
�,���-�

���� 
(/0)

�����2�����ก��
��-���3�	/4

ก���ก��5��3���ก

5�!��6�ก��78ก ������������  ก��9*����:
��� ��2 (%)

 5������#�$%����-��
���������

/����ก��!%�,���:)-�� 5 /0����-���

��� %5�� ��)ก��
��8 56 - ��88�9� - (�<��Bก�� 0.0013%  !"!�  - ก��������	
�

ก!ก�(�<�     CW�(��(��;�A%�_�(�<�5�CA� ก!ก�(�<� D�)�)���g$'(�<�y���ก�
��� (�7�� 
��89:�:��;���<� �=�ก�> (!<���) 
ก7A�BAC�<ก!D�)��<�

D�)�)���g$'(�<�y���ก�
��� �(! Director Accreditation Program �����& 4 %R7:��! 2548 ก!ก� (�7�� กB�
�%9�>���C �=�ก�> (!<���) ก��ก�XYZ�D�)[����AWB>�(��<�C�A��

    C!��!C"�
C�!CW�(��ก!ก�(�7�� �� ก!ก� (�7�� X�%�
�^ (�)
�5 ��) �=�ก�> (!<���) 
ก7A�BAC�<ก!D�)��<�

�(! Director Certification Program B"���& 98/2008 ก!ก� (�7�� X�.%�. 
!��D�� >X�&� �=�ก�> ก��ก����B�D�)ก��'�)<�"���)
�5

    C!��!C"�
C�!CW�(��ก!ก�(�7�� �� ก!ก� (�7�� X�%�
�^ 
�>>�Z� �=�ก�> ก��ก��'�C"�D�)�'����กg��A:��;���<�

ก!ก� (�7�� X�%�
�^  ���
Xi�
A�� �=�ก�> (�ก�>'��
��9�9���C�C�
�5

ก!ก� Bright Excel Investments Ltd. ก��ก����B�

ก!ก� Charoen Pokphand (Taiwan) Investment Ltd. ก��ก����B�

ก!ก� CP Foods (UK) Ltd. D�)(�7���"�� g$'�=�
['�D�)��>�=�<�"��C���'��)
:���<�D�$���ก
�YZ�C�A��D�)��<�C=�
i�$�

ก!ก� CPF Denmark A/S g$'�=�
['�D�)��>�=�<�"��C���'��)
:���<�D�$���ก
�YZ�C�A��D�)��<�C=�
i�$�

ก!ก� CPF Europe S.A. g$'�=�
['�D�)��>�=�<�"��C���'��)
:���<�D�$���ก
�YZ�C�A��D�)��<�C=�
i�$�

ก!ก� CPVN Ltd. ก��ก����B�

ก!ก� Coination Investments Ltd. ก��ก����B�

ก!ก� Forward Pass Ltd. ก��ก����B�

ก!ก� New Splendid Holdings Ltd. ก��ก����B�

ก!ก� CP Chozen Ltd. D�)(�7���"�� ก��ก��=�<�"����<�D�)\<'
�"��C��<��!��%��

���C��%��� ��A�(�8����� 57 - ��88�A� - (�8�� 0.0060%  !"!�  - ก��������	
�

ก!ก�(�<�     !<����������!5�CA� ก!ก�(�<� D�)
�[��Bก�(�7�� (�7�� 
��89:�:��;���<� �=�ก�> (!<���) 
ก7A�BAC�<ก!D�)��<�

D�)
�[��Bก�(�7�� �(! Director Certification Program B"������& 4 %R7:��! 2548 ก!ก� (�7�� X�%�
�^ (�)
�5 ��) �=�ก�> (!<���) 
ก7A�BAC�<ก!D�)��<�

    C!��!C"�
C�!CW�(��ก!ก�(�7�� �� ก!ก� (�7�� กB�
�%9�>���C �=�ก�> (!<���) ก��ก�XYZ�D�)[����AWB>�(��<�C�A��

�(! Director Certification Program  B"���& 195/2014 ก!ก� (�7�� X�.%�. 
!��D�� >X�&� �=�ก�> ก��ก����B�D�)ก��'�)<�"���)
�5

    C!��!C"�
C�!CW�(��ก!ก�(�7�� �� ก!ก� (�7�� X�%�
�^ 
�>>�Z� �=�ก�> ก��ก��'�C"�D�)�'����กg��A:��;���<�

ก!ก� (�7�� 
�C
A��^$�> �=�ก�> ก��ก�'����<�

ก!ก� (�7�� 5$��������D�)%�_����<� X�%�
�^ �=�ก�> �����D�)%�_����<�
1 g$'(�<�A�!����!\��)ก�5��)ก!ก�ก=�ก�(<��ก��%��D�)A��><��ก��%�� ��& ก�. 17/2551 
Y&�� ก�ก=�<�>(�����! \��)ก�5
ก�&��ก�(ก���กD�)
C��[��<��ก��%��
2 
�#�['�!$� � �����& 31 ������! 2558
3 <!��Wx�ก�WY�<B'�[��(B���A�!!�A� 258 D<"�%)��(�88�A�<��ก��%��D�)A��><��ก��%�� %.5. 2535
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��ก�����	 1 �� 1.2

��������	 (���)

2557 2558 ���������

1.   ���������  ���������� 0 0 0

      ����������	� ���!�"#$��	������ �%��� 0 0 0

2.   ���&������'  (��#ก���� 120,033 120,033 0

      ����������	� ���!�"#$��	������ �%��� 1,215,950 1,215,950 0

3.   ������  ������� 0 0 0

      ����������	� ���!�"#$��	������ �%��� 0 0 0

4.   ���.�#."�  /�0��"1��ก�� 11,028,931 24,195,131 13,166,200

      ����������	� ���!�"#$��	������ �%��� 0 0 0

5.   �������  ������ 0 0 0

      ����������	� ���!�"#$��	������ �%��� 0 0 0

6.   ����4���ก  5��&���"ก6� 3,844,778 3,844,778 0

      ����������	� ���!�"#$��	������ �%��� 0 0 0

7.   5.ก�  ���8 ��%�(��8 �" ��%�8� 0 0 0

      ����������	� ���!�"#$��	������ �%��� 20,000 20,000 0

8.   4�.."��"1��  ��	������"�4�9 0 0 0

      ����������	� ���!�"#$��	������ �%��� 0 0 0

9.   5.4�.(#6�5"ก4�9  �"#ก�����9 30,000 50,000 20,000

      ����������	� ���!�"#$��	������ �%��� 0 0 0

10. ����"#����� 5����5�� ��2 N/A 0 N/A

      ����������	� ���!�"#$��	������ �%��� 0 0 0

11. ���(#6���(  ���������� 1,100,000 1,100,000 0

      ����������	� ���!�"#$��	������ �%��� 690,000 890,000 200,000

12. 4�.����"1��  ก�=��4�� 11,060,070 11,175,070 115,000

      ����������	� ���!�"#$��	������ �%��� 0 0 0

13. ���(#6�  ���56$(>���� 0 0 0

      ����������	� ���!�"#$��	������ �%��� 0 0 0

14. ��������  ���8�����."� 14,948,299 15,048,299                                  100,000

      ����������	� ���!�"#$��	������ �%��� 0 0 0

15. ��#���8� �".�����"��� 8,108,928 8,108,928 0

      ����������	� ���!�"#$��	������ �%��� 0 0 0

16. ������5"ก4�9  ���������� 136,288 136,288 0

      ����������	� ���!�"#$��	������ �%��� 0 0 0

17. ������."�  �" �	��.?!� 241,000 281,000 40,000

      ����������	� ���!�"#$��	������ �%��� 0 0 0

18. ���(���'  /��(����"1�� 0 0 0

      ����������	� ���!�"#$��	������ �%��� 2,000 2,000 0

19. �����%( �#��(��"ก6����3 N/A 103,334 N/A

      ����������	� ���!�"#$��	������ �%��� 0 0 0

20. �������� .�������&ก�8�3 N/A 0 N/A

      ����������	� ���!�"#$��	������ �%��� 0 0 0

21. �������"1�� 4�����������3 N/A 630,433 N/A

      ����������	� ���!�"#$��	������ �%��� 0 0 0

22. ����@�  �"#��A	4�3 N/A 189,533 N/A

      ����������	� ���!�"#$��	������ �%��� 0 0 0

23. ���$(5��  ����ก������= 99,417 99,417 0

      ����������	� ���!�"#$��	������ �%��� 0 0 0

1   B�	��0�� �������C�&��ก�5�8�ก���ก��กD�ก"	0�"ก��"(����� ��40�"ก��"(�� ��! ก�.17/2551 ��?!�# ก��กD�0�4	������ C�&��ก�5ก����ก
    ����������0�"ก��"(��
2   $4�"	ก��� �# "E#�&F�ก���ก�� /4���B� "E#� ��"���! 1 ก��%�("��� 2559 �&F� ���
3   $4�"	ก��� �# "E#�&F�B�	��0�� �������C�&��ก�5�8�ก���ก��กD�ก"	0�"ก��"(����� ��40�"ก��"(�� ��! ก�.17/2551 /4���B� "E#� ��"���!
   1 ก��%�("��� 2559 �&F� ���

���ก�� � � 	!"� 31 % 	��&�
'(��-	��*ก+�

��ก*��,	- 1 �.� 1.2 �.��0�ก��1(�&����+.	 CPF ���ก���ก��,��50.-�����1

��ก�����	 1 0����! 6
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Charoen Pokphand Foods Public Company Limited 
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���ก���ก��������
���ก���������� �����ก���ก��
�!"��  ���!#�$�$��%&����� �'�ก�� (���)	) +��ก�
���
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บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน

(หนวย: พันบาท)

สินทรัพย หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

สินทรัพยหมุนเวียน 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 6 36,460,815 33,551,551 17,399,514       13,696,266       
เงินลงทุนช่ัวคราว 7,772,903 5,768,762 -                       -
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 7 26,155,921 24,953,330 4,112,539         4,339,602         
เงินใหกูยืมระยะส้ันแกบริษัทยอย 5 -                       - 33,935,834       19,733,432       
เงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทยอย
   ที่ถึงกําหนดรับชําระภายในหนึ่งป 5 -                       - 387,151           119,623           
สินคาคงเหลือ 5, 8 52,111,810 49,036,020 4,210,182         4,201,329         
สินทรัพยชีวภาพสวนที่หมุนเวียน 9 27,757,337 24,377,595 1,054,173         1,371,710         
เงินจายลวงหนาคาสินคา 2,224,032 1,996,721 -                       -                       
คาใชจายจายลวงหนา 1,550,515 1,357,809 190,010           223,239           
เงินปนผลคางรับ 5 188,755 95,110 5,926,986         3,901,983         
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีขอจํากัด
   ในการเบิกใช 20 1,946,451 1,347,495 -                       -
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 5 3,824,841 3,769,056 951,067           137,962           
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 159,993,380 146,253,449 68,167,456 47,725,146 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน

(หนวย: พันบาท)

สินทรัพย (ตอ) หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนเผื่อขาย 10 3,659,056         3,924,202         - -
เงินลงทุนในบริษัทยอย 11 - - 86,937,987 68,442,882 
เงินลงทุนในบริษัทรวม 13 65,312,420       52,055,045       334,809 334,809 
เงินลงทุนในการรวมคา 14 4,419,269         4,194,145         - -
เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวของกัน 15 1,608,434         1,548,709         678,170 678,170 
เงินลงทุนในบริษัทอื่น 303,916           290,448           - -
เงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทยอย 5 - - 22,980,106 16,837,241 
อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 16 1,379,047         1,168,713         200,756 199,614 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 5, 17 149,599,244     124,460,811     16,112,553 17,862,117 
สินทรัพยชีวภาพสวนที่ไมหมุนเวียน 9 7,220,430         5,595,036         - -
คาความนิยม 18 81,297,865       60,698,539       - -
สินทรัพยไมมีตัวตนอื่น 19 4,515,179         4,715,071         43,102 49,968 
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีขอจํากัด
   ในการเบิกใช 20 1,081               706,579           - -
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี  21 4,434,351         3,815,344         3,061,554         2,604,449         
สิทธิการเชาจายลวงหนา 22 6,946,130         5,039,177         - -
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 3,572,934         2,298,592         210,509 179,417 
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 334,269,356 270,510,411 130,559,546 107,188,667 

รวมสินทรัพย 494,262,736 416,763,860 198,727,002 154,913,813 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน

(หนวย: พันบาท)

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ัน
   จากสถาบันการเงิน 23 88,018,612       63,686,589       7,257,156 5,098 
ตั๋วแลกเงิน 23 18,731,169       1,988,760         18,731,169       1,988,760         
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 24 28,022,326       25,632,138       1,520,800 1,596,611 
เงินกูยืมระยะส้ันจากการรวมคา
   และบริษัทที่เกี่ยวของกัน 5, 23 378,346           395,405           - -
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระ
   ภายในหนึ่งป 23 30,723,561       13,432,366       6,676,400         5,616,400         
คาใชจายคางจาย 8,339,940         7,950,594         404,751 264,815 
ภาษีเงินไดคางจาย 1,711,550         1,920,958         - -
หนี้สินหมุนเวียนอื่น  10,365,185       8,277,878         2,283,580 1,465,960 
รวมหนี้สินหมุนเวียน 186,290,689 123,284,688 36,873,856 10,937,644 

หนี้สินไมหมุนเวียน 
หนี้สินระยะยาว 23 120,299,374 116,425,489 72,794,792       60,522,406       
ประมาณการหนี้สินและอื่นๆ 1,172,319         725,581           - -
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี  21 5,531,193 5,677,034 - -
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 25 7,244,211 6,684,818 1,969,448         1,893,607         
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 134,247,097 129,512,922 74,764,240 62,416,013 

รวมหนี้สิน 320,537,786 252,797,610 111,638,096 73,353,657 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน

(หนวย: พันบาท)

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน (ตอ) หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน 26
   ทุนจดทะเบียน 7,742,942 7,742,942 7,742,942        7,742,942         
   ทุนที่ออกและชําระแลว 7,742,942         7,742,942         7,742,942         7,742,942         
   หุนทุนซ้ือคืน 27 (1,135,146) (1,135,146) - -
สวนเกินมูลคาหุน 28
   สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 36,462,883       36,462,883       35,572,855       35,572,855       
   สวนเกินทุนอื่น 3,470,021         3,470,021         3,470,021         3,470,021         
สวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลง
   สวนไดในบริษัทยอยและบริษัทรวม 3,997,711         4,042,933         - -
สวนเกินทุนจากรายการกับกิจการ
   ภายใตการควบคุมเดียวกัน (5,159) - 490,423           428,671           
กําไรสะสม
   จัดสรรแลว 28
      ทุนสํารองตามกฎหมาย 820,666           820,666           820,666           820,666           
   ยังไมไดจัดสรร 65,919,003       60,130,818       37,712,076       32,244,832       
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน (908,246)          5,997,143         1,279,923 1,280,169 
รวมสวนของผูถือหุนของบริษัท 116,364,675 117,532,260 87,088,906 81,560,156 
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 12 57,360,275       46,433,990       -                       -                       
รวมสวนของผูถือหุน 173,724,950 163,966,250 87,088,906 81,560,156 

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 494,262,736 416,763,860 198,727,002 154,913,813 

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน 

(หนวย: พันบาท)

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557
รายได 5
รายไดจากการขายสินคา 421,354,833 426,039,447 24,675,518 26,898,321 
ดอกเบี้ยรับ 643,751 585,713 3,680,128    2,453,488   
เงินปนผลรับ 67,980 60,866 13,450,364  13,427,954 
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ 1,348,234    -                  1,344,093    90,841        
กําไรจากการขายเงินลงทุน 10, 13 7,128,792    4,662,284    -                  1,883,824   
กําไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลคา
   ยุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทรวม 4 235,758       -                  -                  -                 
รายไดอื่น 3,413,629 2,153,689 70,438 44,295 
รวมรายได 434,192,977 433,501,999 43,220,541 44,798,723 

คาใชจาย 5
ตนทุนขายสินคา 8, 33 363,287,019 368,759,673 23,781,294  28,749,233 
กําไรจากการเปลี่ยนแปลง
   มูลคายุติธรรมของสินทรัพยชีวภาพ 9 (404,186)     (337,921)     -                  -                 
คาใชจายในการขาย 30, 33 20,890,492 20,140,426 1,075,700    1,136,175   
คาใชจายในการบริหาร 31, 33 25,998,751  22,671,192  3,946,473    3,479,825   
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ -                  355,754      -                  -                 
ตนทุนทางการเงิน 34 9,613,774    8,902,815    3,590,336    3,361,976   
รวมคาใชจาย 419,385,850 420,491,939 32,393,803 36,727,209 

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม
   และการรวมคา 13, 14 5,220,876 4,868,734 -                  -                 
กําไรกอนคาใชจาย (รายได) ภาษีเงินได 20,028,003 17,878,794 10,826,738 8,071,514 
คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินได 35 3,653,860    3,649,402    (447,467)      (864,293)     
กําไรสําหรับป 16,374,143 14,229,392 11,274,205 8,935,807 

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
สําหรับปส้ินสุดวันที่ สําหรับปส้ินสุดวันที่ 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน 

(หนวย: พันบาท)

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557
สวนของกําไรสําหรับปท่ีเปนของ
   สวนที่เปนของบริษัทใหญ 11,058,741 10,561,703 11,274,205  8,935,807   
   สวนที่เปนของสวนไดเสีย
      ที่ไมมีอํานาจควบคุม 5,315,402 3,667,689 -                  -                 
กําไรสําหรับป 16,374,143 14,229,392 11,274,205 8,935,807 

กําไรตอหุนข้ันพื้นฐาน (บาท) 37 1.50 1.43 1.46             1.15            

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปส้ินสุดวันที่ สําหรับปส้ินสุดวันที่ 

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หนวย: พันบาท)

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

กําไรสําหรับป 16,374,143 14,229,392 11,274,205 8,935,807 
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะไมถูกจัดประเภทรายการใหม
   เขาไปไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลตางจากการตีราคาสินทรัพย (685)          - - -
กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตาม
   หลักคณิตศาสตรประกันภัย (138,631)   35,991      - -
รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม
   เขาไปไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย (3,485,262) 1,376,621  - -
จัดประเภทการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมสุทธิ
   ของเงินลงทุนเผื่อขายไปกําไรหรือขาดทุน (1,449,938) - - -
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน 1,700,363  (2,390,309) - -
จัดประเภทผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
   จากสวนไดเสียในบริษัทรวมที่มีอยูกอนการ
   เปลี่ยนสภาพเปนบริษัทยอยไปกําไรหรือขาดทุน (36,876)     - - -
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นกอนคาใชจาย (รายได) ภาษีเงินได (3,411,029) (977,697)   - -
คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินได
  ของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 35 (423,052)   280,467    - -
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป
   - สุทธิจากคาใชจาย (รายได) ภาษีเงินได (2,987,977) (1,258,164) -                  -                
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 13,386,166 12,971,228 11,274,205  8,935,807   
สวนของกําไรเบ็ดเสร็จรวมที่เปนของ
   สวนที่เปนของบริษัทใหญ 4,581,534  8,869,195  11,274,205  8,935,807   
   สวนที่เปนของสวนไดเสีย
      ที่ไมมีอํานาจควบคุม 8,804,632  4,102,033  -               -            
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 13,386,166 12,971,228 11,274,205  8,935,807   

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปส้ินสุดวันที่ สําหรับปส้ินสุดวันที่ 

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน 

(หนวย: พันบาท)

สวนเกินทุนจาก
การเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลง รวม สวนของ

ทุนเรือนหุน สวนได กําไรสะสม ผลตางจาก ในมูลคา ผลตางจาก องคประกอบอื่น รวมสวนของ สวนไดเสีย
ที่ออกและ หุนทุน สวนเกิน ในบริษัทยอย ทุนสํารอง ยังไมได การตีราคา ยุติธรรมของ การแปลงคา ของ ผูถือหุน ที่ไมมีอํานาจ รวมสวนของ
ชําระแลว ซื้อคืน มูลคาหุนสามัญ สวนเกินทุนอื่น และบริษัทรวม ตามกฎหมาย จัดสรร สินทรัพย เงินลงทุนเผื่อขาย งบการเงิน สวนของผูถือหุน ของบริษัท ควบคุม ผูถือหุน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 7,742,942 (1,135,146) 36,462,883 3,470,021   (68,794)          820,666 53,492,657 7,852,420 284,698 872,253 9,009,371 109,794,600 19,777,970 129,572,570 
รายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรง
   เขาสวนของผูถือหุน
      การจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน
      เงินปนผลจาย -                     -                     -                     -                  -                     -                 (4,063,466)     -                    -                     -                    -                     (4,063,466)  (2,312,845)  (6,376,311)    
      รวมการจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน -                     -                     -                     -                  -                     -                 (4,063,466)     -                    -                     -                    -                     (4,063,466)  (2,312,845)  (6,376,311)    
   การเปลี่ยนแปลงในสวนไดเสีย
      ของบริษัทยอยและบริษัทรวม
   การไดมาซึ่งบริษัทยอยที่มีสวนไดเสีย
      ที่ไมมีอํานาจควบคุม -                     -                     -                     -                  -                     -                 -                      -                    -                     -                    -                     -                  76,454        76,454          
   การไดมาซึ่งสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
      โดยอํานาจควบคุมไมเปลี่ยนแปลง -                     -                     -                     -                  4,130,493      -                 -                      -                    -                     (1,179,796)    (1,179,796)     2,950,697   24,307,098 27,257,795   
   การเปลี่ยนแปลงสวนไดเสียในบริษัทรวม -                     -                     -                     -                  (32,048)          -                 -                      -                    -                     -                    -                     (32,048)       -                  (32,048)         
   บริษัทยอยออกหุนเพิ่มทุน -                     -                     -                     -                  13,282           -                 -                      -                    -                     -                    -                     13,282        483,280      496,562        
   รวมการเปลี่ยนแปลงในสวนไดเสีย
      ของบริษัทยอยและบริษัทรวม -                     -                     -                     -                  4,111,727      -                 -                      -                    -                     (1,179,796)    (1,179,796)     2,931,931   24,866,832 27,798,763   
รวมรายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรง
   เขาสวนของผูถือหุน -                     -                     -                     -                  4,111,727      -                 (4,063,466)     -                    -                     (1,179,796)    (1,179,796)     (1,131,535)  22,553,987 21,422,452   
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป
   กําไร -                     -                     -                     -                  -                     -                 10,561,703    -                    -                     -                    -                     10,561,703 3,667,689   14,229,392   
   กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
     - กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ
         ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย -                     -                     -                     -                  -                     -                 (67,306)          -                    -                     -                    -                     (67,306)       98,154        30,848          
     - อื่นๆ -                     -                     -                     -                  -                     -                 -                      -                    1,095,226      (2,720,428)    (1,625,202)     (1,625,202)  336,190      (1,289,012)    
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป -                     -                     -                     -                  -                     -                 10,494,397    -                    1,095,226      (2,720,428)    (1,625,202)     8,869,195   4,102,033   12,971,228   
โอนไปกําไรสะสม -                     -                     -                     -                  -                     -                 207,230         (207,230)       -                     -                    (207,230)        -                  -                  -                    
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 7,742,942 (1,135,146) 36,462,883 3,470,021 4,042,933 820,666 60,130,818 7,645,190 1,379,924 (3,027,971) 5,997,143 117,532,260 46,433,990 163,966,250 

งบการเงินรวม
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน 

(หนวย: พันบาท)

สวนเกินทุนจาก
การเปลี่ยนแปลง สวนเกินทุนจาก การเปลี่ยนแปลง รวม สวนของ

ทุนเรือนหุน สวนได รายการกับ กําไรสะสม ผลตางจาก ในมูลคา ผลตางจาก องคประกอบอื่น รวมสวนของ สวนไดเสีย
ที่ออกและ หุนทุน สวนเกิน ในบริษัทยอย กิจการภายใต ทุนสํารอง ยังไมได การตีราคา ยุติธรรมของ การแปลงคา ของ ผูถือหุน ที่ไมมีอํานาจ รวมสวนของ
ชําระแลว ซื้อคืน มูลคาหุนสามัญ สวนเกินทุนอื่น และบริษัทรวม การควบคุมเดียวกัน ตามกฎหมาย จัดสรร สินทรัพย เงินลงทุนเผื่อขาย งบการเงิน สวนของผูถือหุน ของบริษัท ควบคุม ผูถือหุน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 7,742,942 (1,135,146) 36,462,883 3,470,021   4,042,933      -                         820,666 60,130,818 7,645,190 1,379,924 (3,027,971) 5,997,143 117,532,260 46,433,990 163,966,250 
รายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรง
   เขาสวนของผูถือหุน
      การจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน
      เงินปนผลจาย -                   -                   -                   -                  -                     -                         -                 (5,541,696)  -                 -                     -                 -                     (5,541,696)  (2,899,045)  (8,440,741)    
      รวมการจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน -                   -                   -                   -                  -                     -                         -                 (5,541,696)  -                 -                     -                 -                     (5,541,696)  (2,899,045)  (8,440,741)    
   การเปลี่ยนแปลงในสวนไดเสีย
      ของบริษัทยอยและบริษัทรวม
   การไดมาซึ่งบริษัทยอยที่มีสวนไดเสีย
      ที่ไมมีอํานาจควบคุม -                   -                   -                   -                  -                     -                         -                 -                  -                 -                     -                 -                     -                  5,003,988   5,003,988     
   การไดมาซึ่งสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
      โดยอํานาจควบคุมไมเปลี่ยนแปลง -                   -                   -                   -                  (94,343)          -                         -                 -                  499            -                     (157,541)    (157,042)        (251,385)     (191,179)     (442,564)       
   การเปลี่ยนแปลงสวนไดเสียในบริษัทรวม -                   -                   -                   -                  49,121           (5,159)                -                 -                  -                 -                     -                 -                     43,962        -                   43,962          
   บริษัทยอยออกหุนเพิ่มทุน -                   -                   -                   -                  -                     -                         -                 -                  -                 -                     -                 -                     -                  207,889      207,889        
   รวมการเปลี่ยนแปลงในสวนไดเสีย
      ของบริษัทยอยและบริษัทรวม -                   -                   -                   -                  (45,222)          (5,159)                -                 -                  499            -                     (157,541)    (157,042)        (207,423)     5,020,698   4,813,275     
รวมรายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรง
   เขาสวนของผูถือหุน -                   -                   -                   -                  (45,222)          (5,159)                -                 (5,541,696)  499            -                     (157,541)    (157,042)        (5,749,119)  2,121,653   (3,627,466)    
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป
   กําไร -                   -                   -                   -                  -                     -                         -                 11,058,741 -                 -                     -                 -                     11,058,741 5,315,402   16,374,143   
   กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
     - ขาดทุนจากการประมาณการ
         ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย -                   -                   -                   -                  -                     -                         -                 (101,759)     -                 -                     -                 -                     (101,759)     (13,621)       (115,380)       
     - อื่นๆ -                   -                   -                   -                  -                     -                         -                 -                  (685)           (4,525,767)     (1,848,996) (6,375,448)     (6,375,448)  3,502,851   (2,872,597)    
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป -                   -                   -                   -                  -                     -                         -                 10,956,982 (685)           (4,525,767)     (1,848,996) (6,375,448)     4,581,534   8,804,632   13,386,166   
โอนไปกําไรสะสม -                   -                   -                   -                  -                     -                         -                 372,899      (372,899)    -                     -                 (372,899)        -                  -                   -                    
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 7,742,942 (1,135,146) 36,462,883 3,470,021 3,997,711 (5,159) 820,666 65,919,003 7,272,105 (3,145,843) (5,034,508) (908,246) 116,364,675 57,360,275 173,724,950 

งบการเงินรวม
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด  (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน 

(หนวย: พันบาท)

สวนเกินทุน รวม
ทุนเรือนหุน จากรายการกับ กําไรสะสม ผลตางจาก องคประกอบอื่น
ที่ออกและ สวนเกิน กิจการภายใต ทุนสํารอง ยังไมได การตีราคา ของ รวมสวนของ

หมายเหตุ ชําระแลว มูลคาหุนสามัญ สวนเกินทุนอื่น การควบคุมเดียวกัน ตามกฎหมาย จัดสรร สินทรัพย สวนของผูถือหุน ผูถือหุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 7,742,942 35,572,855 3,470,021 428,671 820,666 27,566,867 1,280,946 1,280,946 76,882,968 
รายการผูถือหุนที่บันทึกโดยตรง
   เขาสวนของผูถือหุน
   การจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน
   เงินปนผลจาย 38 -                    -                   -                   -                      -                    (4,258,619) -                    -                          (4,258,619)    
   รวมการจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน -                    -                   -                   -                      -                    (4,258,619)   -                    -                          (4,258,619)    
รวมรายการผูถือหุนที่บันทึกโดยตรง
   เขาสวนของผูถือหุน -                    -                   -                   -                      -                    (4,258,619)   -                    -                          (4,258,619)    
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป
   กําไร -                    -                   -                   -                      -                    8,935,807     -                    -                          8,935,807      
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป -                    -                   -                   -                      -                    8,935,807     -                    -                          8,935,807      
โอนไปกําไรสะสม -                    -                   -                   -                      -                    777               (777)              (777)                    -                     
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 7,742,942 35,572,855 3,470,021 428,671 820,666 32,244,832 1,280,169 1,280,169 81,560,156 

งบการเงินเฉพาะกิจการ
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด  (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน 

(หนวย: พันบาท)

สวนเกินทุน รวม
ทุนเรือนหุน จากรายการกับ กําไรสะสม ผลตางจาก องคประกอบอื่น
ที่ออกและ สวนเกิน กิจการภายใต ทุนสํารอง ยังไมได การตีราคา ของ รวมสวนของ

หมายเหตุ ชําระแลว มูลคาหุนสามัญ สวนเกินทุนอื่น การควบคุมเดียวกัน ตามกฎหมาย จัดสรร สินทรัพย สวนของผูถือหุน ผูถือหุน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 7,742,942 35,572,855 3,470,021 428,671 820,666 32,244,832 1,280,169 1,280,169 81,560,156 
รายการผูถือหุนที่บันทึกโดยตรง
   เขาสวนของผูถือหุน
   การจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน
   เงินปนผลจาย 38 -                     -                    -                      -                            -                    (5,807,207) -                      -                           (5,807,207)         
   รวมการจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน -                     -                    -                      -                            -                    (5,807,207)   -                      -                           (5,807,207)         
รายการที่เกิดขึ้นภายใตการควบคุมเดียวกัน 5 -                     -                    -                      61,752                  -                    -                   -                      -                           61,752               
รวมรายการผูถือหุนที่บันทึกโดยตรง
   เขาสวนของผูถือหุน -                     -                    -                      61,752                  -                    (5,807,207)   -                      -                           (5,745,455)         
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป
   กําไร -                     -                    -                      -                            -                    11,274,205   -                      -                           11,274,205        
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป -                     -                    -                      -                            -                    11,274,205   -                      -                           11,274,205        
โอนไปกําไรสะสม -                     -                    -                      -                            -                    246               (246)                (246)                     -                        
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 7,742,942 35,572,855 3,470,021 490,423 820,666 37,712,076 1,279,923 1,279,923 87,088,906 

งบการเงินเฉพาะกิจการ
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
13  



บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด 

(หนวย: พันบาท)

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสําหรับป 16,374,143 14,229,392 11,274,205 8,935,807 
รายการปรับปรุง
คาเสื่อมราคา 16, 17 10,030,889 8,962,900 2,022,239 2,010,394 
คาตัดจําหนาย 1,476,071 1,002,294 9,122 8,984 
คาเสื่อมราคาของสินทรัพยชีวภาพ 4,338,839 4,639,900 140,120 90,169 
หน้ีสูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ
   คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ) 7 255,769 5,674 (2,277) (549)
ผลขาดทุน (กลับรายการคาเผ่ือผลขาดทุน)
   จากการปรับลดมูลคาสินคาคงเหลือ
   ใหเทากับมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ 209,951 (19,447) 119,136 (37,157)
ดอกเบี้ยรับ (643,751) (585,713) (3,680,128) (2,453,488)
เงินปนผลรับ (67,980) (60,866) (13,450,364) (13,427,954)
ตนทุนทางการเงิน 34 9,613,774 8,902,815 3,590,336 3,361,976 
กําไรจากการขายเงินลงทุน (7,128,792) (4,662,284)                  - (1,883,824)   
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชนพนักงาน 718,483 686,752 191,212        196,670       
กําไรจากการขายอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน (1,142)        (12,840)      (1,142)          (6,900)         
ขาดทุน (กําไร) จากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (1,287,753) 13,292        100,214        (4,426)         
ขาดทุน (กําไร) จากการตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนอื่น -                 2,028          (128)             -                  
ขาดทุนจากการตัดจําหนายอาคารและอุปกรณ 319,964      121,154      172,408        35,529         
ขาดทุนจากการดอยคาของอาคารและอุปกรณ 17 23,130        60,601        21,252          60,601         
กําไรจากการขายสิทธิการเชา (35,833)      -                 -                   -                  
ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง (68,156) (259,791) (285,595) 540,374 
กําไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรม
   ของสินทรัพยชีวภาพ (404,186) (337,921)                  -                  -
กําไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมของ
   เงินลงทุนในบริษัทรวม 4 (235,758)    - - -
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา 13, 14 (5,220,876) (4,868,734)                  -                  -
คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินได 35 3,653,860 3,649,402 (447,467) (864,293)

31,920,646 31,468,608 (226,857) (3,438,087)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด

(หนวย: พันบาท)

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ตอ)
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหน้ีสินดําเนินงาน
ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น (1,014,803) (452,229) 229,340 380,694 
สินคาคงเหลือ 625,398 (959,960) (190,924) 114,150 
สินทรัพยชีวภาพสวนที่หมุนเวียนและไมหมุนเวียน (6,162,909) (7,265,857) 177,417 (196,171)
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (333,314) (2,410,878) (681,852) 128,058 
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (2,719,575) (1,159,492) 612 15,905 
เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น 799,747 5,608,282 (75,811) (308,712)
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 2,637,219 1,782,424 540,876 (1,280)
จายผลประโยชนพนักงาน (251,573) (183,324) (47,974)        (64,995)       
จายภาษีเงินได (4,638,396) (3,219,730) (56,779) (56,045)
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 20,862,440 23,207,844 (331,952) (3,426,483)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบี้ย 633,701 596,931 3,671,583 2,466,148 
รับเงินปนผล 2,677,767   3,406,666   11,425,361 10,650,971 
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอยเพิ่มขึ้น -                 -                 (13,893,423) (1,931,700)   
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกการรวมคา
   และบริษัทที่เกี่ยวของกันลดลง -                 141,299                       -                  -
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น (1,768,859) (2,629,610)                  -                  -
ซื้อเงินลงทุน (20,377,697) (13,484,362) (18,279,909) (1,654)
ขายเงินลงทุน 11,429,328 6,173,439                  - 21,007,963 
เงินสดจายสุทธิจากการซื้อบริษัทยอย 4 (20,413,360) (3,129,823)   -                  -
เงินสดรับสุทธิจากการจําหนายบริษัทยอย -                   1,633,945     -                  -
เงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทยอย (เพิ่มขึ้น) ลดลง -                   -                   (6,437,573) 1,265,352 
ซื้อท่ีดิน อาคารและอุปกรณ  (25,397,858) (25,550,473) (1,181,464) (2,152,133)
ซื้ออสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน (16,649)        (62,871)                         -                  -
ขายอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน - 11,024          - 11,000          
ขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ  1,537,950     73,854          98,515          28,865          

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวนัที่ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด

(หนวย: พันบาท)

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (ตอ)
จําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนอื่น -                 653             1,375            -                  
ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตนอื่น 19 (174,648) (230,762) (4,267)          (6,142)         
เงินสดรับสุทธิจากการโอนกิจการภายใต
   การควบคุมเดียวกัน 5 - - 556,951 -
เงินสดรับจากการขายสิทธิการเชา 137,603      - - -
เงินสดจายคาสิทธิการเชา (135,750) (113,647) -                  -
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน (51,868,472) (33,163,737) (24,042,851) 31,338,670 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จายดอกเบี้ย (8,996,892) (8,415,242) (3,218,427) (3,305,031)
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 17,337,063 3,009,084 7,154,000                      -
ตั๋วแลกเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) 16,629,607 (1,599,221) 16,629,607   (1,599,221)   
เงินกูยืมระยะสั้นจากการรวมคา
   และบริษัทที่เกี่ยวของกันเพิ่มขึ้น (ลดลง) (19,625)      171,083                       -                  -
เงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่นลดลง                 - (141,065)                     -                  -
เงินกูยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวของกันลดลง                 - (22,935)                  -                  -
จายชําระคืนหน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน (7,650) (10,244)                  -                  -
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 11,645,691 11,258,284                  -                  -
จายชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
   และบริษัทอื่น (10,420,051) (4,719,944) (616,400)      (500,000)      
เงินสดรับจากการออกหุนกู 18,940,000 9,318,807 18,940,000                    -
จายชําระคืนหุนกู (5,000,000) (6,200,000) (5,000,000)   (6,200,000)   
จายชําระตนทุนธุรกรรมทางการเงิน (505,919) (487,857) (15,808)        (13,132)       
เงินสดรับจากการออกหุนสามัญเพิ่มทุน 207,889      75,810        -                                    -
เงินสดรับจากการใชสิทธิซื้อหุน                 - 433,329      -                   -                  
จายเงินปนผลของบริษัทสุทธิจากสวนที่เปนของ
   หุนทุนซื้อคืนที่ถือโดยบริษัทยอย (5,534,504) (4,104,276) (5,800,014)   (4,249,797)   
จายเงินปนผลใหสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม (3,078,036) (2,312,845)                  -                  -

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด

(หนวย: พันบาท)

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน (ตอ)
เงินสดรับจากการจําหนายสวนไดเสียในบริษัทยอย
   บางสวน                 - 27,257,795                  -                  -
เงินสดจายซื้อสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม (442,564) - - -
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 30,755,009 23,510,563 28,072,958 (15,867,181)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มข้ึน
   (ลดลง) สุทธิ (251,023) 13,554,670 3,698,155 12,045,006 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 31,923,565 17,180,252 13,691,168   1,386,372     
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของ
   เงินตราตางประเทศคงเหลือสิ้นป 714,939 1,188,643 3,795            259,790       
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป 32,387,481 31,923,565 17,393,118 13,691,168 

ขอมูลงบกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม
1. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

ประกอบดวย
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินเบิกเกินบัญชี 6 36,460,815 33,551,551 17,399,514 13,696,266 
สุทธิ 23 (4,073,334) (1,627,986) (6,396) (5,098)

32,387,481 31,923,565 17,393,118 13,691,168 
2. รายการที่มิใชเงินสด

กลุมบริษัทและบริษัทมีรายการที่มิใชเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดังน้ี

2.1   ณ วันที่  31   ธันวาคม  2558   บริษัทมีคาที่ปรึกษาคางจายซึ่งเปนสวนหน่ึงของตนทุนเงินลงทุนใน   CPF  Netherlands  B.V. 
         จากการไปซื้อธุรกิจในประเทศรัสเซีย เปนจํานวนเงิน 215 ลานบาท

2.2   ณ วันที่  31   ธันวาคม  2558   กลุมบริษัทและบริษัทมีเงินปนผลคางรับเปนจํานวนเงิน  189  ลานบาท  และ  5,927  ลานบาท
        ตามลําดับ (2557: 95 ลานบาท และ 3,902 ลานบาท ตามลําดับ)

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
 

18 

 

หมายเหต ุ สารบัญ 
  

1 ข้อมูลทั่วไป  
2 เกณฑ์การจัดท างบการเงิน 
3 นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 
4 การรวมธรุกิจโดยการซื้อหุ้น 
5 รายการกับบุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกัน 
6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
7 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 
8 สินค้าคงเหลือ 
9 สินทรัพย์ชีวภาพ 
10 เงินลงทุนเผื่อขาย 
11 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
12 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 
13 เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
14 เงินลงทุนในการร่วมค้า 
15 เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 
16 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
17 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
18 ค่าความนิยม 
19 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น 
20 เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจ ากัดในการเบิกใช้ 
21 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
22 สิทธิการเช่าจ่ายล่วงหน้า 
23 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 
24 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 
25 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 
26 ทุนเรือนหุ้น 
27 หุ้นทุนซื้อคืน 
28 ส่วนเกินทุนและส ารอง 
29 ส่วนงานด าเนินงาน 
30 ค่าใช้จ่ายในการขาย 
31 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
 

19 

 

 

 
 
 

หมายเหต ุ สารบัญ 
  

32 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนผู้บริหารและพนักงาน 
33 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 
34 ต้นทุนทางการเงิน 
35 ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ 
36 สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 
37 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 
38 เงินปันผล 
39 เครื่องมือทางการเงิน 
40 ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 
41 การค้ าประกัน 
42 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลาที่รายงาน 
43 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ใช้ 
44 การจัดประเภทรายการใหม ่



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
 

20 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
 
กรรมการบริหารได้อนุมัติให้ออกงบการเงินนี้เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 

 
1 ข้อมูลทั่วไป 

 
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) “บริษัท”  เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเมื่อวันที่ 17 
มกราคม 2521 และมีที่อยู่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 313 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์  ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร 10500  ประเทศไทย 
 
บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2530 
 
บริษัทและบริษัทย่อย (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) ด าเนินธุรกิจหลักด้านการเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร    
ครบวงจร โดยมีที่ตั้งของธุรกิจครอบคลุมท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วนงานหลักดังนี้    
 
1)   ส่วนงานธุรกิจสัตว์บก ครอบคลุมสินค้าประเภทไก่ เป็ด และสุกร  
2)   ส่วนงานธุรกิจสัตว์น้ า ครอบคลุมสินค้าประเภทกุ้งและปลา   
 
การด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัททั้ง 2 ส่วนงานหลักดังกล่าวมีลักษณะครบวงจร  เริ่มตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบเพื่อใช้
ในการผลิตอาหารสัตว์  การด าเนินธุรกิจผลิตอาหารสัตว์  การเพาะพันธุ์สัตว์  การเลี้ยงสัตว์เพื่อการค้า การแปรรูป
เนื้อสัตว์ การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารส าเร็จรูปพร้อมรับประทาน รวมถึงธุรกิจร้านค้าปลีกและร้านอาหาร ซึ่ง   
ผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่มบริษัทจ าแนกได้เป็น 3 ประเภทหลักดังนี้    
    
1)   อาหารสัตว์ 
2)   ผลิตภัณฑ์จากฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เช่น พันธุ์สัตว์ สัตว์มีชีวิต เนื้อสัตว์ เป็นต้น   
3)   อาหารแปรรูปและอาหารส าเร็จรูป 
 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
 

21 
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บริษัทท่ีมีกิจการในประเทศไทยและที่ด าเนินธุรกิจ         

   ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการในประเทศไทย         

ธุรกิจสัตว์บก         

บริษัทย่อยทางตรง         

1)  บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จ ากัด (มหาชน)  ซื้อและขายวัตถุดิบอาหารสัตว์    ไทย  99.44  99.44 

2)   บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จ ากัด  กิจการร้านอาหาร  ไทย  99.99  99.99 

3)   บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  เกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร  ไทย  99.98  99.98 

4)   บริษัท ซี.พ.ี เมอร์แชนไดซิ่ง จ ากัด   กิจการลงทุนและการค้าระหว่างประเทศ  ไทย  99.99  99.99 

      

 

 

 
บริษัทย่อยทางอ้อม         

1)   บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จ ากัด   ค้าส่งและค้าปลีกผลิตภัณฑ์อาหาร  ไทย  99.97  99.97 

2)   บริษัท ซีพีเอฟ พรีเมียมฟู้ดส์ จ ากัด (1)  ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์  ไทย  99.99  99.99 
3)   CPF Denmark A/S   ผู้น าเข้าและจัดจ าหน่ายสินค้าประเภท   เดนมาร์ก  52.00  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์และอาหาร       
    ส าเร็จรูป       
4)   CPF Europe S.A.   ผู้น าเข้าและจัดจ าหน่ายสินค้าประเภท   เบลเยี่ยม  99.99  99.99 

   (ตั้งแต่ 4.1 ถึง 4.2 เป็นบริษัทย่อยของ     อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์และอาหาร       
       CPF Europe S.A.)    ส าเร็จรูป       

4.1) CP Chozen Limited  กิจการลงทุน  อังกฤษ  71.50  - 
            (ตั้งแต่ 4.1.1 ถึง 4.1.2 เป็นบริษัทย่อย          

               ของ CP Chozen Limited)         
              4.1.1) Chozen Holdings Limited  กิจการร้านอาหาร  อังกฤษ  71.50  - 
              4.1.2) Chozen Noodle Trading Limited  ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์  อังกฤษ  71.50  - 

4.2)   Tops Foods NV  ผลิตและจ าหน่ายอาหารพร้อมรับประทาน  เบลเยี่ยม  84.08  80.02 
5)   CPF Food Trading Co., Ltd.   ผู้น าเข้าและจัดจ าหน่ายสินค้าประเภท   จีน  100.00  100.00 
    อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์และอาหาร       
    ส าเร็จรูป       
6)   CPF Tokyo Co., Ltd.   ผู้น าเข้าและจัดจ าหน่ายสินค้าประเภท   ญี่ปุ่น  99.99  99.99 
    อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์และอาหาร       
    ส าเร็จรูป       
7)   CP Foods (UK) Limited   ผู้น าเข้าและจัดจ าหน่ายสินค้าประเภท   อังกฤษ  57.52  52.00 

   (ตั้งแต่ 7.1 ถึง 7.60 เป็นบริษัทย่อย    อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์และอาหาร       

          ของ CP Foods (UK) Limited)    ส าเร็จรูป       
7.1)   Fusion Abbey Park Limited  ผู้น าเข้าและจัดจ าหน่ายสินค้าประเภท   อังกฤษ  57.52  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์และอาหาร       
    ส าเร็จรูป       
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7.2)   Fusion Alfrick Limited  ผู้น าเข้าและจัดจ าหน่ายสินค้าประเภท   อังกฤษ  57.52  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์และอาหาร       
    ส าเร็จรูป       
7.3)   Fusion Bracewell Limited  ผู้น าเข้าและจัดจ าหน่ายสินค้าประเภท   อังกฤษ  57.52  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์และอาหาร       
    ส าเร็จรูป       
7.4)   Fusion Bransford Limited  ผู้น าเข้าและจัดจ าหน่ายสินค้าประเภท   อังกฤษ  57.52  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์และอาหาร       
    ส าเร็จรูป       
7.5)   Fusion Broadway Limited  ผู้น าเข้าและจัดจ าหน่ายสินค้าประเภท   อังกฤษ  57.52  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์และอาหาร       
    ส าเร็จรูป       
7.6)   Fusion Brothwood Limited  ผู้น าเข้าและจัดจ าหน่ายสินค้าประเภท   อังกฤษ  57.52  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์และอาหาร       
    ส าเร็จรูป       
7.7)   Fusion Calis Limited       ผู้น าเข้าและจัดจ าหน่ายสินค้าประเภท   อังกฤษ  57.52  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์และอาหาร       
    ส าเร็จรูป       
7.8)   Fusion Carnoustie Limited  ผู้น าเข้าและจัดจ าหน่ายสินค้าประเภท   อังกฤษ  57.52  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์และอาหาร       
    ส าเร็จรูป       
7.9)   Fusion Charlton Limited  ผูน้ าเข้าและจัดจ าหน่ายสินค้าประเภท   อังกฤษ  57.52  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์และอาหาร       
    ส าเร็จรูป       
7.10) Fusion Crowle Limited  ผู้น าเข้าและจัดจ าหน่ายสินค้าประเภท   อังกฤษ  57.52  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์และอาหาร       
    ส าเร็จรูป       
7.11) Fusion Dalaman Limited  ผู้น าเข้าและจัดจ าหน่ายสินค้าประเภท   อังกฤษ  57.52  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์และอาหาร       
    ส าเร็จรูป       
7.12) Fusion Defford Limited  ผู้น าเข้าและจัดจ าหน่ายสินค้าประเภท   อังกฤษ  57.52  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์และอาหาร       
    ส าเร็จรูป       
7.13) Fusion Dormington Limited    ผู้น าเข้าและจัดจ าหน่ายสินค้าประเภท   อังกฤษ  57.52  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์และอาหาร       
    ส าเร็จรูป       
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7.14) Fusion Driscoll Limited  ผู้น าเข้าและจัดจ าหน่ายสินค้าประเภท   อังกฤษ  57.52  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์และอาหาร       
    ส าเร็จรูป       
7.15) Fusion Dumbleton Limited  ผู้น าเข้าและจัดจ าหน่ายสินค้าประเภท   อังกฤษ  57.52  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์และอาหาร       
    ส าเร็จรูป       
7.16) Fusion Eastoe Limited  ผู้น าเข้าและจัดจ าหน่ายสินค้าประเภท   อังกฤษ  57.52  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์และอาหาร       
    ส าเร็จรูป       
7.17) Fusion Elmbridge Limited  ผู้น าเข้าและจัดจ าหน่ายสินค้าประเภท   อังกฤษ  57.52  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์และอาหาร       
    ส าเร็จรูป       
7.18) Fusion Everton Limited    ผู้น าเข้าและจัดจ าหน่ายสินค้าประเภท   อังกฤษ  57.52  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์และอาหาร       
    ส าเร็จรูป       
7.19) Fusion Exning Limited  ผู้น าเข้าและจัดจ าหน่ายสินค้าประเภท   อังกฤษ  57.52  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์และอาหาร       
    ส าเร็จรูป       
7.20) Fusion Fethiye Limited  ผู้น าเข้าและจัดจ าหน่ายสินค้าประเภท   อังกฤษ  57.52  52.00 
    อาหารแปรรปูจากเนื้อสัตว์และอาหาร       
    ส าเร็จรูป       
7.21) Fusion Gatley Limited  ผู้น าเข้าและจัดจ าหน่ายสินค้าประเภท   อังกฤษ  57.52  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์และอาหาร       
    ส าเร็จรูป       
7.22) Fusion Gocek Limited  ผู้น าเข้าและจัดจ าหน่ายสินค้าประเภท   อังกฤษ  57.52  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์และอาหาร       
    ส าเร็จรูป       
7.23) Fusion Gray Limited  ผู้น าเข้าและจัดจ าหน่ายสินค้าประเภท   อังกฤษ  57.52  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์และอาหาร       
    ส าเร็จรูป       
7.24) Fusion Harper Limited  ผู้น าเข้าและจัดจ าหน่ายสินค้าประเภท   อังกฤษ  57.52  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์และอาหาร       
    ส าเร็จรูป       
7.25) Fusion Hartford Limited  ผู้น าเข้าและจัดจ าหน่ายสินค้าประเภท   อังกฤษ  57.52  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์และอาหาร       
    ส าเร็จรูป       
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7.26) Fusion Hawstead Limited  ผู้น าเข้าและจัดจ าหน่ายสินค้าประเภท   อังกฤษ  57.52  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์และอาหาร       
    ส าเร็จรูป       
7.27) Fusion Head Street Limited  ผู้น าเข้าและจัดจ าหน่ายสินค้าประเภท   อังกฤษ  57.52  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์และอาหาร       
    ส าเร็จรูป       
7.28) Fusion Heath Limited  ผู้น าเข้าและจัดจ าหน่ายสินค้าประเภท   อังกฤษ  57.52  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์และอาหาร       
    ส าเร็จรูป       
7.29) Fusion Irvine Limited  ผู้น าเข้าและจัดจ าหน่ายสินค้าประเภท   อังกฤษ  57.52  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์และอาหาร       
    ส าเร็จรูป       
7.30) Fusion Kaitaia Limited  ผู้น าเข้าและจัดจ าหน่ายสินค้าประเภท   อังกฤษ  57.52  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์และอาหาร       
    ส าเร็จรูป       
7.31) Fusion Kroma Limited  ผู้น าเข้าและจัดจ าหน่ายสินค้าประเภท   อังกฤษ  57.52  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์และอาหาร       
    ส าเร็จรูป       
7.32) Fusion Krone Limited  ผู้น าเข้าและจัดจ าหน่ายสินค้าประเภท   อังกฤษ  57.52  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์และอาหาร       
    ส าเร็จรูป       
7.33) Fusion Lineker Limited  ผู้น าเข้าและจัดจ าหน่ายสินค้าประเภท   อังกฤษ  57.52  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์และอาหาร       
    ส าเร็จรูป       
7.34) Fusion Littleworth Limited    ผู้น าเข้าและจัดจ าหน่ายสินค้าประเภท   อังกฤษ  57.52  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์และอาหาร       
    ส าเร็จรูป       
7.35) Fusion Madeley Limited  ผู้น าเข้าและจัดจ าหน่ายสินค้าประเภท   อังกฤษ  57.52  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์และอาหาร       
    ส าเร็จรูป       
7.36) Fusion Mcmahon Limited  ผู้น าเข้าและจัดจ าหน่ายสินค้าประเภท   อังกฤษ  57.52  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์และอาหาร       
    ส าเร็จรูป       
7.37) Fusion Mountfield Limited  ผู้น าเข้าและจัดจ าหน่ายสินค้าประเภท   อังกฤษ  57.52  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์และอาหาร       
    ส าเร็จรูป       
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7.38) Fusion Moyes Limited  ผู้น าเข้าและจัดจ าหน่ายสินค้าประเภท   อังกฤษ  57.52  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์และอาหาร       
    ส าเร็จรูป       
7.39) Fusion Newlands Limited  ผู้น าเข้าและจัดจ าหน่ายสินค้าประเภท   อังกฤษ  57.52  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์และอาหาร       
    ส าเร็จรูป       
7.40) Fusion Niamh Limited  ผู้น าเข้าและจัดจ าหน่ายสินค้าประเภท   อังกฤษ  57.52  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์และอาหาร       
    ส าเร็จรูป       
7.41) Fusion Pershore Limited  ผู้น าเข้าและจัดจ าหน่ายสินค้าประเภท   อังกฤษ  57.52  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์และอาหาร       
    ส าเร็จรูป       
7.42) Fusion Priest Lane Limited  ผู้น าเข้าและจัดจ าหน่ายสินค้าประเภท   อังกฤษ  57.52  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์และอาหาร       
    ส าเร็จรูป       
7.43) Fusion Ratcliffe Limited  ผู้น าเข้าและจัดจ าหน่ายสินค้าประเภท   อังกฤษ  57.52  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์และอาหาร       
    ส าเร็จรูป       
7.44) Fusion Reid Limited  ผู้น าเข้าและจัดจ าหน่ายสินค้าประเภท   อังกฤษ  57.52  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์และอาหาร       
    ส าเร็จรูป       
7.45) Fusion Richardson Limited  ผู้น าเข้าและจัดจ าหน่ายสินค้าประเภท   อังกฤษ  57.52  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์และอาหาร       
    ส าเร็จรูป       
7.46) Fusion Samui Limited  ผู้น าเข้าและจัดจ าหน่ายสินค้าประเภท   อังกฤษ  57.52  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์และอาหาร       
    ส าเร็จรูป       
7.47) Fusion Sharp Limited  ผู้น าเข้าและจัดจ าหน่ายสินค้าประเภท   อังกฤษ  57.52  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์และอาหาร       
    ส าเร็จรูป       
7.48) Fusion Sheedy Limited  ผู้น าเข้าและจัดจ าหน่ายสินค้าประเภท   อังกฤษ  57.52  52.00 
    อาหารแปรรปูจากเนื้อสัตว์และอาหาร       
    ส าเร็จรูป       
7.49) Fusion Soham Limited  ผู้น าเข้าและจัดจ าหน่ายสินค้าประเภท   อังกฤษ  57.52  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์และอาหาร       
    ส าเร็จรูป       
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7.50) Fusion Southall Limited  ผูน้ าเข้าและจัดจ าหน่ายสินค้าประเภท   อังกฤษ  57.52  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์และอาหาร       
    ส าเร็จรูป       
7.51) Fusion Stevens Limited  ผู้น าเข้าและจัดจ าหน่ายสินค้าประเภท   อังกฤษ  57.52  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์และอาหาร       
    ส าเร็จรูป       
7.52) Fusion Thetford Limited  ผู้น าเข้าและจัดจ าหน่ายสินค้าประเภท   อังกฤษ  57.52  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์และอาหาร       
    ส าเร็จรูป       
7.53) Fusion Turgay Limited  ผู้น าเข้าและจัดจ าหน่ายสินค้าประเภท   อังกฤษ  57.52  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์และอาหาร       
    ส าเร็จรูป       
7.54) Fusion Uzumlu Limited  ผู้น าเข้าและจัดจ าหน่ายสินค้าประเภท   อังกฤษ  57.52  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์และอาหาร       
    ส าเร็จรูป       
7.55) Fusion Van Den Hauwe Limited  ผู้น าเข้าและจัดจ าหน่ายสินค้าประเภท   อังกฤษ  57.52  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์และอาหาร       
    ส าเร็จรูป       
7.56) Fusion Wadborough Limited  ผู้น าเข้าและจัดจ าหน่ายสินค้าประเภท   อังกฤษ  57.52  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์และอาหาร       

    ส าเร็จรูป       
7.57) Fusion Wellington Limited  ผู้น าเข้าและจัดจ าหน่ายสินค้าประเภท   อังกฤษ  57.52  52.00 

    อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์และอาหาร       
    ส าเร็จรูป       

7.58) Fusion Whistler Limited    ผู้น าเข้าและจัดจ าหน่ายสินค้าประเภท   อังกฤษ  57.52  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์และอาหาร       
    ส าเร็จรูป       
7.59) Fusion Wright Limited  ผู้น าเข้าและจัดจ าหน่ายสินค้าประเภท   อังกฤษ  57.52  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์และอาหาร       
    ส าเร็จรูป       
7.60) Fusion Yamac Limited  ผู้น าเข้าและจัดจ าหน่ายสินค้าประเภท   อังกฤษ  57.52  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์และอาหาร       
    ส าเร็จรูป       

         ธุรกิจสัตว์น  า         
บริษัทย่อยทางตรง         
1)   บริษัท ซีฟู้ดส์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ ากัด (1)  แปรรูปกุ้ง  ไทย  99.99  99.99 
บริษัทย่อยทางอ้อม         
1)   C.P. Food Products, Inc.   ผู้น าเข้าและผู้จัดจ าหน่ายสินค้าอาหารทะเล  สหรัฐอเมริกา  100.00  100.00 
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ธุรกิจอื่น         
บริษัทย่อยทางตรง         
1)   บริษัท ซีพีเอฟ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จ ากัด   ให้บริการด้านการฝึกอบรม  ไทย  99.99  99.99 
2)   บริษัท ซีพีเอฟ ไอทีเซ็นเตอร์ จ ากัด   ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ไทย  99.99  99.99 
3)   บริษัท ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหาร ซีพีเอฟ จ ากัด  วิจัยและพัฒนาอาหาร  ไทย  99.99  - 
บริษัทท่ีมีกิจการในต่างประเทศ         
บริษัทยอ่ยทางตรง         
1)   Charoen Pokphand Foods Kenya Co., Ltd.  ผลิตอาหารสัตว์และเลี้ยงสัตว์  เคนยา  99.99  99.99 
2)   CPF Investment Limited   กิจการลงทุน  บริติส เวอร์จิน  100.00  100.00 

          (ตั้งแต่ 2.1 ถึง 2.6 เป็นบริษัทย่อย    ไอส์แลนด์     

          ของ CPF Investments Limited)         
2.1)   Bright Excel Investments Limited    กิจการลงทุน  บริติส เวอร์จิน  100.00  100.00 

    ไอส์แลนด์     
2.2)   Charoen Pokphand (Taiwan) Investment  กิจการลงทุน  เบอร์มิวดา  100.00  100.00 
            Limited          
2.3)   Coinaton Investments Limited  กิจการลงทุน  บริติส เวอร์จิน  100.00  100.00 
             (2.3.1 เป็นบริษัทย่อยของ Coinaton    ไอส์แลนด์     
             Investments Limited)         

             2.3.1) Chun Ta Investment Co., Ltd.  กิจการลงทุน  ไต้หวัน  100.00  100.00 
2.4)   CPVN Limited  กิจการลงทุน  บริติส เวอร์จิน  100.00  100.00 

    ไอส์แลนด์     
2.5)   Forward Pass Limited   กิจการลงทุน  บริติส เวอร์จิน  100.00  100.00 
             (2.5.1 เป็นบริษัทย่อยของ Forward       ไอส์แลนด ์     

                 Pass Limited)         
              2.5.1) Ta Chung Investment Co., Ltd.   กิจการลงทุน  ไต้หวัน  100.00  100.00 

2.6)   New Splendid Holdings Limited   กิจการลงทุน  บริติส เวอร์จิน  100.00  100.00 
    ไอส์แลนด์     

3)   C.P. Aquaculture (Beihai) Co., Ltd.   ผลิตและจ าหน่ายอาหารสัตว์    จีน  100.00  100.00 
    ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและเพาะพันธุ์       
    สัตว์น้ า       
4)   C.P. Aquaculture (Dongfang) Co., Ltd.  เพาะฟักลูกกุ้ง  จีน  100.00  100.00 
5)   C.P. Aquaculture (Hainan) Co., Ltd.   ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและเพาะพันธุ์  จีน  100.00  100.00 

    สัตว์น้ า       
6) C.P. Foods Holdings Limited  กิจการลงทุน  บริติส เวอร์จิน  100.00  100.00 

    ไอส์แลนด์     
7)   C.P. Foods International Limited  กิจการลงทุน  บริติส เวอร์จิน  100.00  100.00 

    ไอส์แลนด์     
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8)   CPF Netherlands B.V. (8.1 เป็นบริษัทย่อย  กิจการลงทุน  เนเธอร์แลนด์  99.99  - 
          ของ CPF Netherlands B.V.)         

8.1)   Stesha LLC. (ตั้งแต่ 8.1.1 ถึง 8.1.2 เป็น  กิจการลงทุน  รัสเซีย  99.99  - 
                บริษัทย่อยของ Stesha LLC.)         

         8.1.1) CJSC Poultry Parent Stock    เลี้ยงสัตว์และเพาะพันธุ์สัตว์  รัสเซีย  79.99  - 
                       Production Woyskovitsy         
         8.1.2) CJSC Poultry Production   ผลิตอาหารสัตว์ เลี้ยงสัตว์และแปรรูปขั้น  รัสเซีย  79.99  - 
                       Severnaya     พื้นฐาน       

บริษัทย่อยทางตรงและทางอ้อม         
1)   Charoen Pokphand Foods Philippines   ผลิตและจ าหน่ายอาหารสัตว์   ฟิลิปปินส์  99.99  99.99 

   Corporation      เลี้ยงสัตว์และเพาะฟักลูกกุ้ง       
   (1.1 เป็นบริษัทย่อยของ Charoen Pokphand         
   Foods Philippines Corporation)         
1.1)   A.P.P. Enterprise, Inc. (2)  ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์   ฟิลิปปินส์  39.60  39.60 

2)   Charoen Pokphand Foods (Overseas) LLC.  ผลิตอาหารสัตว์และเลี้ยงสัตว์  รัสเซีย  99.99  99.99 
   (ตั้งแต่ 2.1 ถึง 2.5 เป็นบริษัทย่อยของ          
   Charoen Pokphand Foods  (Overseas) LLC.)         
2.1)   CPF Agro LLC.   เลี้ยงสัตว์  รัสเซีย  99.99  99.99 
2.2)   CPF Foods LLC.  เลี้ยงสัตว์  รัสเซีย  99.99  99.99 
2.3)   CPF Serebryanie Prudy LLC.  เลี้ยงสัตว์  รัสเซีย  99.99  - 
2.4)   CPF Trading LLC.  ผู้น าเข้าและจัดจ าหน่ายสินค้าประเภท  รัสเซีย  60.00  60.00 

    เนื้อสัตว์       
       2.5)   CPF Zaraysk LLC.  เลี้ยงสัตว์  รัสเซีย  99.99  - 
3)   Chia Tai Enterprises International Limited  กิจการลงทุน  เบอร์มิวดา  50.43  50.43 

    (ตั้งแต่ 3.1 ถึง 3.9 เป็นบริษัทย่อยของ          
    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  บริตสิ เวอร์จิน  50.43  50.43 
    ไอส์แลนด์     
3.5)   Golden Industrial Investment Limited  กิจการลงทุน  ฮ่องกง  50.43  50.43 
3.6)    Pucheng Chia Tai Biochemistry  ผลิตและจ าหน่ายเคมีภัณฑ์  จีน  35.17  35.17 
             Limited (2)         
3.7)    Shanghai C.P. Industrial Trading   จ าหน่ายเครื่องจักรและอะไหล่  จีน  50.43  50.43 
             Co., Ltd. (เดิมชื่อ Shanghai EK         
             Chor Industrial Trading Co., Ltd.) (3)         
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3.8)    Zhumadian Huazheng Property   อสังหาริมทรัพย์  จีน  35.17  35.17 
             Co., Ltd. (2)         
3.9)    Zhumadian Huazhong Chia Tai   ผลิตและจ าหน่ายเคมีภัณฑ์  จีน  35.17  35.17 
             Co., Ltd. (2)         

4)   C.P. Standart Gida Sanayi ve Ticaret A.S.   เกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร  ตุรกี  100.00  99.99 
5)   C.P. Pokphand Co., Ltd.   กิจการลงทุน  เบอร์มิวดา  50.43  50.43 

    (ตั้งแต่ 5.1 ถึง 5.89 เป็นบริษัทย่อยของ         

    C.P. Pokphand Co., Ltd.)         

5.1)    C.P. Aquaculture (Yangjiang) Co., Ltd.   ผลิตและจ าหน่ายอาหารสัตว์    จีน  50.43  50.43 
5.2)    C.P. Food Enterprises  (Ningbo)  ผลิตและจ าหน่ายอาหารแปรรูป  จีน  50.43  50.43 
             Co., Ltd.     อาหารส าเร็จรูปจากเนื้อสัตว์       
     และอาหารพร้อมรับประทาน       
5.3)    C.P. Food (Nantong) Co., Ltd.  ผลิตและจ าหน่ายอาหารแปรรูป  จีน  50.43  50.43 
     อาหารส าเร็จรูปจากเนื้อสัตว์       

     และอาหารพร้อมรับประทาน       

5.4)    C.P. Food (Xiangyang) Co., Ltd.  ผลิตและจ าหน่ายอาหารแปรรูป  จีน  50.43  50.43 
5.5)    C.P. Food (Xuzhou) Co., Ltd.  ผลิตและจ าหน่ายอาหารแปรรูป  จีน  50.43  - 
     อาหารส าเร็จรูปจากเนื้อสัตว์       
     และอาหารพร้อมรับประทาน       
5.6)    C.P. Food (Zhanjiang) Co., Ltd.  ผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร  จีน  50.43  50.43 

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

5.8)    C.P. Vietnam Corporation    ผลิตและจ าหน่ายอาหารสัตว์ เลี้ยงสัตว์  เวียดนาม  64.89  64.89 
     และอาหารแปรรูป       
5.9)    C.T. Progressive (H.K.) Limited  กิจการลงทุน  เบอร์มิวดา  50.43  50.43 
5.10)  Changsha Chia Tai Co., Ltd.  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสัตว์    จีน  50.43  50.43 
5.11)  Charoen Pokphand (China) Investment  กิจการลงทุน  บริติส เวอร์จิน  50.43  50.43 

             Limited     ไอส์แลนด์     

5.12)  Chengdu Chia Tai Co., Ltd. (2)  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสัตว์    จีน  35.30  35.30 
5.13)  Chia Tai (Beijing) Investment   ให้บริการด้านการบริหารและที่ปรึกษา  จีน  50.43  - 
             Management Co., Ltd.         
5.14)  Chia Tai (China) Investment Co., Ltd.  กิจการลงทุนและการค้า  จีน  50.43  50.43 
5.15)  Chia Tai Feed (Hengshui) Co., Ltd.   ผลิตและจ าหน่ายอาหารสัตว์  จีน  50.43  - 

5.16)  Chia Tai Feed (Qianjiang) Co., Ltd.  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสัตว์  จีน  50.43  50.43 

5.17)  Chia Tai Feed (Yushu) Co., Ltd.  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสัตว์    จีน  50.43  50.43 
5.18)  Chia Tai Feed (Zhanjiang) Co., Ltd.  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสัตว์    จีน  50.43  50.43 
5.19)  Chia Tai Food Enterprise (Qingdao)  ผลิตและจ าหน่ายอาหารแปรรูป  จีน  50.43  50.43 
             Co., Ltd.     อาหารส าเร็จรูปจากเนื้อสัตว์        
     และอาหารพร้อมรับประทาน       
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5.20)  Chia Tai Food Enterprise   ผลิตและจ าหน่ายอาหารแปรรูป   จีน  50.43  50.43 
             (Qinhuangdao) Co., Ltd.     อาหารส าเร็จรูปจากเนื้อสัตว์        
     และอาหารพร้อมรับประทาน       
5.21)  Chia Tai Yongji Enterprise Co., Ltd.  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสัตว์    จีน  50.43  50.43 

5.22)  Chia Tai Yueyang Co., Ltd.  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสัตว์    จีน  50.43  50.43 

5.23)  Chongqing Chia Tai Co., Ltd. (2)  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสัตว์    จีน  30.26  30.26 
5.24)  Chongqing Shuangqiao Chia Tai  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสัตว์    จีน  35.30  35.30 
      Co., Ltd. (2)         
5.25)  Chuzhou Chia Tai Co., Ltd.  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสัตว์    จีน  50.43  50.43 
5.26)  CP China Investment Limited  กิจการลงทุน  เคย์แมน  50.43  50.43 
    ไอส์แลนด์     

5.27)  CP Food Investment Limited  กิจการลงทุน  ฮ่องกง  50.43  50.43 
5.28)  Dali Chia Tai Co., Ltd.  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสัตว์  จีน  50.43  50.43 
5.29)  Fuzhou Da Fu Co., Ltd.  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสัตว์    จีน  50.43  50.43 
5.30)  Gansu Chia Tai Agriculture Financing  ให้บริการค้ าประกันสินเชื่อ    จีน  50.43  50.43 
      Guarantee Co., Ltd.         
5.31)  Ganzhou Chia Tai Industrial Co., Ltd. (2)  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสัตว์    จีน  40.34  40.34 
5.32)  Guang An Chia Tai Co., Ltd. (2)  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสัตว์    จีน  30.26  30.26 
5.33)  Guangdong Chia Tai    ผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์  จีน  50.43             - 
      Biotechnology Co., Ltd.     โปรไบโอติคส์       
5.34)  Guang Han Chia Tai Feed Tech    ผลิตและจ าหน่ายอาหารสัตว์    จีน  45.89  45.89 
    Co., Ltd. (2)         
5.35)  Guangxi Chia Tai Financing Guarantee  ให้บริการค้ าประกันสินเชื่อ    จีน  50.43  50.43 
             Co., Ltd.         
5.36)  Guilin Chia Tai Co., Ltd. (2)  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสัตว์    จีน  42.86  42.86 
5.37)  Guiyang Chia Tai Co., Ltd.  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสัตว์    จีน  50.43  50.43 
5.38)  Hangzhou Advance Feed Tech Co., Ltd.  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสัตว์    จีน  50.43  50.43 
5.39)  Hannick Limited  กิจการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  ฮ่องกง  50.43  50.43 
5.40)  Hebei Chia Tai Agriculture  ให้บริการค้ าประกันสินเชื่อ    จีน  50.43  50.43 

      Financing Guarantee Co., Ltd.         
5.41)  Hefei Chia Tai Co., Ltd.  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสัตว์    จีน  50.43  50.43 
5.42)  Henan Chia Tai Agro-Industrial  ให้บริการค้ าประกันสินเชื่อ    จีน  50.43  50.43 
      Financing Guarantee Co., Ltd.         
5.43)  Huai Hua Chia Tai Co., Ltd.  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสัตว์    จีน  50.43  50.43 
5.44)  Huludao Chia Tai Husbandry Co., Ltd.  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสัตว์    จีน  50.43  50.43 
5.45)  Inner Mongolia Chia Tai Co., Ltd. (2)  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสัตว์    จีน  45.58  45.58 
5.46)  Jiangsu Chia Tai Agro-Industrial  ให้บริการค้ าประกันสินเชื่อ    จีน  50.43  50.43 
      Financing Guarantee Co., Ltd.         
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5.47)  Jiangsu Huai Yin Chia Tai Co., Ltd. (2)  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสัตว์    จีน  44.38  44.38 
5.48) Jiangxi Chia Tai Agriculture   ให้บริการค้ าประกันสินเชื่อ    จีน  50.43  - 
      Financing Guarantee Co., Ltd.         
5.49) Jilin Chia Tai Food Co., Ltd.  ผลิตและจ าหน่ายอาหารแปรรูป  จีน  50.43  50.43 
     อาหารส าเร็จรูปจากเนื้อสัตว ์       
     และอาหารพรอ้มรับประทาน       
5.50) Jinan Chia Tai Co., Ltd. (2)  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสัตว์    จีน  32.78  32.78 
5.51) Jiujiang Chia Tai Feedstuff Co., Ltd. (2)  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสัตว์    จีน  30.26  30.26 
5.52) Kaifeng Chia Tai Co., Ltd.  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสัตว์    จีน  50.43  50.43 
5.53) Kunming Chia Tai Co., Ltd. (2)  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสัตว์    จีน  46.59  46.59 
5.54) Lanzhou Chia Tai Co., Ltd. (2)  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสัตว์    จีน  45.70  45.70 
5.55) Liuzhou Advance Feed Tech Co., Ltd.  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสัตว์    จีน  50.43  50.43 
5.56) Mianyang Chia Tai Co., Ltd. (2)  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสัตว์    จีน  40.34  40.34 
5.57) Modern State Investments Limited  กิจการลงทุน  บริติส เวอร์จิน  50.43  50.43 
    ไอส์แลนด์     
5.58) Nanchang Chiatai Livestock Co., Ltd.  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสัตว์    จีน  50.43  50.43 
5.59) Nanning Chia Tai Animal Husbandry  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสัตว์    จีน  46.21  46.21 
            Co., Ltd. (2)         
5.60) Nantong Chia Tai Co., Ltd. (2)  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสัตว์    จีน  30.26  30.26 
5.61) Nantong Chia Tai Tech Feed   ผลิตและจ าหน่ายอาหารสัตว์    จีน  30.26  30.26 
             Co., Ltd. (2)         
5.62) Nanyang Chia Tai Co., Ltd. (2)  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสัตว์    จีน  45.89  45.89 
5.63) Neijiang Chia Tai Co., Ltd. (2)  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสัตว์    จีน  35.30  35.30 

5.64) Ningbo Chia Tai Agriculture  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสัตว์    จีน  35.30  35.30 

             Co., Ltd. (2)         
5.65) Pingdingshan Chia Tai Co., Ltd. (2)  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสัตว์    จีน  35.30  35.30 
5.66) Qingdao Chia Tai Agricultural  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสัตว์   จีน  50.43  50.43 
             Development Co., Ltd.         
5.67) Shaanxi Chia Tai Co., Ltd. (2)  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสัตว์  จีน  48.41  48.41 

5.68) Shanxi Chia Tai Co., Ltd. (2)  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสัตว์    จีน  30.21  30.21 

5.69) Shenyang Advance Feed Tech   ผลิตและจ าหน่ายอาหารสัตว์    จีน  50.43  50.43 
            Co., Ltd.         
5.70) Shenyang Chia Tai Livestock Co., Ltd.  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสัตว์    จีน  50.43  50.43 
5.71) Shijiazhuang Chia Tai Co., Ltd.  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสัตว์    จีน  50.43  50.43 
5.72) Shuangliu Chia Tai Co., Ltd. (2)  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสัตว์    จีน  35.30  35.30 

5.73) Tai Zhou Chia Tai Feed Co., Ltd. (2)  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสัตว์    จีน  48.41  48.41 

5.74) Tianjin Chia Tai Agro-Industrial  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสัตว์    จีน  50.43  50.43 
             Co., Ltd.         
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5.75) Tianjin Chia Tai Feed Tech Co., Ltd.  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสัตว์    จีน  50.43  50.43 
5.76) Urumqi Chia Tai Animal Husbandry  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสัตว์    จีน  47.11  47.11 
             Co., Ltd. (2)         
5.77) Weinan Chia Tai Co., Ltd. (3)   ผลิตและจ าหน่ายอาหารสัตว์    จีน  50.43  50.43 

5.78) Wuhan Chia Tai Co., Ltd.  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสัตว์    จีน  50.43  50.43 

5.79) Wuhan Chia Tai Aquaculture Co., Ltd.  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสัตว์    จีน  50.43  50.43 
5.80) Wuxuan Chia Tai Animal Husbandry  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสัตว์    จีน  42.86  42.86 
             Co., Ltd. (2)         
5.81) Xiamen Chia Tai Agriculture Co., Ltd. (2)  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสัตว์    จีน  30.26  30.26 
5.82) Xiangyang Chia Tai Co., Ltd.  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสัตว์    จีน  50.43  50.43 

5.83) Xuzhou Chia Tai Feed Co., Ltd. (2)  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสัตว์    จีน  32.78  32.78 

5.84) Yi Chang Chia Tai Co., Ltd.  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสัตว์    จีน  50.43  50.43 
5.85) Yinchuan Chia Tai Co., Ltd. (2)  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสัตว์    จีน  42.86  42.86 
5.86) Yongan Chia Tai Co., Ltd.  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสัตว์    จีน  50.43  50.43 
5.87) Zhangjiakou Chia Tai Co., Ltd. (2)  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสัตว์    จีน  30.26  - 
5.88) Zhoukou Chia Tai Co., Ltd.  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสัตว์     จีน  50.43  50.43 
5.89) Zhumadian Chia Tai Co., Ltd. (2)  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสัตว์    จีน  30.76  30.76 

6)   CPF Tanzania Limited  ผลิตอาหารสัตว์และเลี้ยงสัตว์  แทนซาเนีย  99.99  99.99 
         
บริษัทย่อยทางอ้อม         
1)   C.P. Cambodia Co., Ltd.  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสัตว์ เลี้ยงสัตว์   กัมพูชา  100.00  - 

   (1.1 เป็นบริษัทย่อยของ C.P.      และอาหารแปรรูป       
   Cambodia Co., Ltd.         
1.1)  Cambodia Property and Trading   ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์  กัมพูชา  49.00  - 
            Co., Ltd. (2)          

2)   C.P. Laos Co., Ltd.    ผลิตอาหารสัตว์และเลี้ยงสัตว์  ลาว  99.99  99.99 
3)   Charoen Pokphand Foods Canada Inc.  น าเข้าและส่งออกสินค้าอาหาร  แคนาดา  70.00  70.00 
4)   Charoen Pokphand Foods (Malaysia)  กิจการลงทุนในธุรกิจสัตว์น้ าครบวงจร  มาเลเซีย  99.99  99.99 

   Sdn. Bhd.      และธุรกิจสุกร       
   (ตั้งแต่ 4.1 ถึง 4.3 เป็นบริษัทย่อยของ          
   Charoen Pokphand Foods (Malaysia)         
   Sdn. Bhd.)         
4.1)   Asia Aquaculture (M) Sdn. Bhd.   เพาะเลี้ยงกุ้งและแปรรูปกุ้ง  มาเลเซีย  99.99  99.99 
4.2)   Makin Jernih Sdn. Bhd.   กิจการลงทุน  มาเลเซีย  99.99  99.99 

    (ตั้งแต่ 4.2.1 ถึง 4.2.3 เป็นบริษัทย่อย         
    ของ Makin Jernih Sdn. Bhd.)         
4.2.1)   AA Meat Shop Sdn. Bhd.  ค้าปลีกผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสัตว์  มาเลเซีย  99.99  99.99 
4.2.2)   Chau Yang Farming Sdn. Bhd.  เลี้ยงสัตว์  มาเลเซีย  99.99  99.99 
4.2.3)   Tip Top Meat Sdn. Bhd.  แปรรูปเนื้อสัตว์  มาเลเซีย  99.99  99.99 
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4.3)   Star Feedmills (M) Sdn. Bhd.   ผลิตและจ าหน่ายอาหารสัตว์น้ า  มาเลเซีย  99.99  99.99 

5)   CPF (INDIA) Private Limited  ผลิตอาหารสัตว์และเลี้ยงสัตว์  อินเดีย  99.99  99.99 
6)   Charoen Pokphand (USA), Inc. (3)  ธุรกิจไก่เนื้อครบวงจร  สหรัฐอเมริกา  99.97  99.97 
7)   Charoen Pokphand Enterprise (Taiwan)   ธุรกิจไก่ครบวงจรและเลี้ยงสัตว์     ไต้หวัน  32.68  32.41 

   Co., Ltd. (2)          
   (ตั้งแต่ 7.1 ถึง 7.5 เป็นบริษัทย่อยของ          
   Charoen Pokphand Enterprise (Taiwan)         
   Co., Ltd.)         
7.1)   Arbor Acres (Taiwan) Co., Ltd. (2)  เลี้ยงสัตว์  ไต้หวัน  16.34  16.21 
7.2)   Charoen Pokphand (Taiwan)   ผู้น าเข้าและจัดจ าหน่ายสินค้าประเภท  ไต้หวัน  29.41  29.17 

    Co., Ltd. (2)    อาหารเสริมและวัคซีนส าหรับสัตว ์       
7.3)   Chia Tai Lianyungang Co., Ltd. (2)        กิจการลงทุน  ฮ่องกง  32.68  32.41 
7.4)   Lianyungang Chia Tai Agro-industry  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสัตว์  จีน  22.88  22.69 
            Development Co., Ltd. (2)         
7.5)   Plenty Type Limited (2)  กิจการลงทุน  เคย์แมน  32.68  32.41 
    ไอส์แลนด์     

8)   Russia Baltic Pork Invest ASA   กิจการลงทุน     นอร์เวย ์  75.82  69.70 
   (ตั้งแต่ 8.1 ถึง 8.9 เป็นบริษัทย่อยของ          
   Russia Baltic Pork Invest ASA)         
8.1)   Farm Construction Limited Liability  รับเหมาก่อสร้างฟาร์มสุกร  รัสเซีย  75.82  69.70 

   Company         
8.2)   Finagro ASP   ให้บริการด้านการเงิน  เดนมาร์ก  75.82  69.70 
8.3)   Kornevo Limited Liability Company  ค้าปลีกผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสัตว์  รัสเซีย  75.82  69.70 
8.4)   Management Company RBPI Group  ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์  รัสเซีย  75.82  69.70 
            Limited Liability Company         
           (เดิมชื่อ M.I.R. Closed Joint Stock          
            Company)         
8.5)   NNPP Limited Liability Company  เลี้ยงสัตว์  รัสเซีย  75.82  69.70 
8.6)   Penza Agri Invest Limited Liability  เลี้ยงสัตว์  รัสเซีย  -  69.70 

   Company (4)         
8.7)   Penza Land Invest Limited Liability  ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์  รัสเซีย  -  69.70 

   Company (4)         
8.8)   Pravdinsk Pig Production Closed  เลี้ยงสัตว์  รัสเซีย  75.82  69.70 

   Joint Stock Company         
8.9)   Pravdinsk Pig Production-2 Limited  เลี้ยงสัตว์  รัสเซีย  75.82  - 

   Liability Company         
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(1) อยู่ระหว่างการช าระบัญชี 
(2) บริษัทมีอ านาจควบคุมบริษัทดังกล่าว 
(3) หยุดการประกอบกิจการ 
(4) จดทะเบียนเสร็จการช าระบัญชีแล้ว 

 

2 เกณฑ์การจัดท างบการเงิน  
 

2.1 เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 

งบการเงินนี้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้     
โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบ และประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง 

 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ  ซึ่งเกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานของกลุ่มบริษัท และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1  มกราคม 
2558 การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ข้างต้นนั้นไม่มีผลกระทบอย่าง
เป็นสาระส าคัญต่อนโยบายการบัญชี วิธีการค านวณ และผลการด าเนินงานหรือฐานะการเงินของกลุ่มบริษัท 

 

นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ข้างต้น สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและ
ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น ๆ ซึ่งมีผลบังคับส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป และไม่ได้มีการน ามาใช้ส าหรับการจัดท างบการเงินนี้   มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ที่เกี่ยวกับการด าเนินงานของกลุ่มบริษัทได้เปิดเผยในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 43 

 

2.2 เกณฑ์การวัดมูลค่า 
 

งบการเงินนี้จัดท าขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นรายการดังต่อไปนี ้
- เงินลงทุนเผื่อขายวัดมูลค่าด้วยราคายุติธรรม 
- สินทรัพย์ชีวภาพบางประเภทวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย 
- ที่ดินท่ีมีไว้ใช้งานวัดมูลค่าด้วยราคาท่ีตีใหม่ 
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2.3    สกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน   
 

งบการเงินนี้จัดท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานของบริษัท ข้อมูล
ทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็นหลักล้านบาท เว้นแต่ที่ระบุ
ไว้เป็นอย่างอื่น 

 
2.4 การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการ 

 
ในการจัดท างบการเงินให้ เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจ                
การประมาณการ และข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลต่อการน านโยบายการบัญชีมาถือปฏิบัติ และการ
รายงานจ านวนเงินที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่
ประมาณไว้   
 
ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดท างบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับ
ประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนและในงวดอนาคตที่
ได้รับผลกระทบ 
 
ข้อมูลเกี่ยวกับการประมาณความไม่แน่นอนและข้อสมมติฐานที่ส าคัญในการก าหนดนโยบายการบัญชี  
มีผลกระทบส าคัญต่อการรับรู้จ านวนเงินในงบการเงิน ซึ่งประกอบด้วยหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ดังต่อไปนี้ 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 การวัดมูลค่าของสินทรัพย์ชีวภาพ 
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11 และ ข้อสมมุติฐานส าหรับการประมาณการในการคิดลด 
   13 ถึง 19    กระแสเงินสดในอนาคต 
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 21 การใช้ประโยชน์ของขาดทุนทางภาษีเงินได้ 
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 21 และ 35 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน 
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 25 การวัดมูลค่าของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 
    ที่ก าหนดไว้ 
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 39 การวัดมูลค่าของเครื่องมือทางการเงิน 
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การวัดมูลค่ายุตธิรรม 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 ก าหนดกรอบแนวคิดส าหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม เมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นก าหนดหรืออนุญาตให้วัด
มูลค่ายุติธรรม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ให้นิยามของมูลค่ายุติธรรมที่สอดคล้องกันว่าเป็นราคา
ที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์ หรือจะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินในรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ร่วม
ตลาด ณ วันที่วัดมูลค่า อีกทั้งได้ก าหนดการเปิดเผยข้อมูลโดยทดแทนหรือขยายการเปิดเผยเกี่ยวกับการวัด
มูลค่ายุติธรรมจากที่ระบุในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นๆ  
 

นโยบายการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลของกลุ่มบริษัทหลายข้อก าหนดให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมทั้งสินทรัพย์
และหนี้สินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน 
 

เมื่อวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สิน กลุ่มบริษัทได้ใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะ
ท าได้ มูลค่ายุติธรรมเหล่านี้ถูกจัดประเภทในแต่ละล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมิน
มูลค่า ดังนี้  

 

 ข้อมูลระดับ 1  เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพย์หรือ
หนี้สินอย่างเดียวกัน 

 ข้อมูลระดับ 2  เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้โดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยอ้อม ส าหรับสินทรัพย์นั้นหรือ
หนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1 

 ข้อมูลระดับ 3  เป็นข้อมูลส าหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่ไม่ได้มาจากข้อมูลที่สังเกตได้ (ข้อมูลที่ไม่สามารถ
สังเกตได้) 

 

หากข้อมูลที่น ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินถูกจัดประเภทล าดับชั้ นของมูลค่า
ยุติธรรมที่แตกต่างกัน การวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันตามล าดับ
ชั้นของมูลค่ายุติธรรมของข้อมูลที่อยู่ในระดับต่ าสุดทีม่ีนัยส าคัญส าหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวม 
 

กลุ่มบริษัทรับรู้การโอนระหว่างล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่เกิดการโอนข้ึน 
 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อสมมติฐานที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ดังต่อไปนี้ 
 

 หมายเหตุข้อ    4 การรวมธรุกิจโดยการซื้อหุ้น 
 หมายเหตุข้อ    9 สินทรัพย์ชีวภาพ 
 หมายเหตุข้อ  16 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  
 หมายเหตุข้อ   17 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์
 หมายเหตุขอ้   39  เครื่องมือทางการเงิน 
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3 นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 
 

นโยบายการบญัชีท่ีน าเสนอดังต่อไปนี้ได้ถือปฏิบัติโดยสม่ าเสมอส าหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน  
 

(ก) เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 
 
งบการเงินรวมประกอบด้วย งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) และส่วนได้เสียของ
กลุ่มบริษัทในบริษัทร่วมและการร่วมค้า  
 
การรวมธุรกิจ  
 
กลุ่มบริษัทบันทึกบัญชีส าหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซื้อ ยกเว้นในกรณีที่เป็นการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน 
 
วันที่ซื้อกิจการคือวันที่มีการโอนอ านาจในการควบคุมนั้นไปยังผู้ซื้อ  การก าหนดวันที่ซื้อกิจการและการโอนอ านาจ
ควบคุมจากฝ่ายหนึ่งไปอีกฝ่ายหนึ่งต้องพิจารณาข้อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด  ในการ
พิจารณาอ านาจในการควบคุม กิจการต้องน าสิทธิในการออกเสียงที่เป็นไปได้และสามารถใช้สิทธิได้มารวมในการ
พิจารณา   
 
ค่าความนิยมถูกวัดมูลค่า ณ วันที่ซื้อ โดยวัดจากมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่โอนให้ซึ่งรวมถึงการรับรู้จ านวน
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ หักด้วยมูลค่าสุทธิ (มูลค่ายุติธรรม) ของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและ
หนี้สินที่รับมาซึ่งวัดมูลค่า ณ วันที่ซื้อ 

 
สิ่งตอบแทนที่ผู้ซื้อโอนให้หรือคาดว่าจะต้องจ่ายรับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ หากสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย
จัดประเภทเป็นส่วนของผู้ถือหุ้น รายการดังกล่าวจะไม่ถูกวัดมูลค่าใหม่และจะบันทึกการจ่ายช าระภายหลังไว้ในส่วน
ของผู้ถือหุ้น  ในกรณีสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายจัดประเภทเป็นสินทรัพย์หรือหนี้สิน หากมีการเปลี่ยนแปลงใน 
มูลค่ายุติธรรมในภายหลังจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 
ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ ซึ่งเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ กลุ่มบริษัทบันทึกต้นทุนดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น 
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บริษัทย่อย 
 

บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริษัท  การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริษัทเปิดรับหรือมีสิทธิ
ในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับกิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อ านาจเหนือกิจการนั้นท าให้
เกิดผลกระทบต่อจ านวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษัท  งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม นับ
แต่วันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง หากบริษัทย่อยแห่งใดในกลุ่มบริษัทใช้นโยบายการบัญชีที่
แตกต่างจากนโยบายที่ใช้ในการจัดท างบการเงินรวมส าหรับรายการที่เหมือนกันและเหตุการณ์ในสถานการณ์ที่
คล้ายคลึงกัน งบการเงินของบริษัทย่อยนั้นจะมีการปรับปรุงให้เป็นไปตามนโยบายการบัญชีเดียวกันกับของบริษัท
ใหญ่เพื่อการจัดท างบการเงินรวม 

 

ผลขาดทุนในบริษัทย่อยจะถูกปันส่วนไปยังส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมแม้ว่าการปันส่วนดังกล่าวจะท าให้  
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมมียอดคงเหลือติดลบก็ตาม 
 

การสูญเสียอ านาจควบคุม  
 

เมื่อกลุ่มบริษัทสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย กลุ่มบริษัทตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทย่อยนั้นออก 
รวมถึงส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมและองค์ประกอบอื่นในส่วนของผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อยนั้น 
ก าไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  ส่วนได้เสียในบริษัท 
ย่อยเดิมที่ยังคงเหลืออยู่ให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่สูญเสียการควบคุม และจัดประเภทเงินลงทุนใหม่ 
ขึ้นอยู่กับระดับของอิทธิพลที่คงเหลืออยู่  
 

ส่วนได้เสียในเงินลงทุนท่ีบันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย  
 

ส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทในเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย ประกอบด้วยส่วนได้เสียในบริษัทร่วมและการ
ร่วมค้า 
 

บริษัทร่วมเป็นกิจการที่กลุ่มบริษัทมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญโดยมีอ านาจเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
นโยบายทางการเงินและการด าเนินงานแต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบายดังกล่าว  การร่วมค้า
เป็นการร่วมการงานที่กลุ่มบริษัทมีการควบคุมร่วมในการงานนั้น โดยมีสิทธิในสินทรัพย์สุทธิของการร่วมการงาน
นั้นมากกว่าการมีสิทธิในสินทรัพย์และภาระผูกพันในหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับการร่วมการงานนั้น 
 

ส่วนได้เสียในบริษัทร่วมและการร่วมค้าบันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย โดยรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกด้วยราคาทุนซึ่ง
รวมถึงต้นทุนการท ารายการ ภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรก ส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่นของเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทจะถูกบันทึกในงบการเงินรวมจนถึงวันที่กลุ่มบริษัท
สูญเสียความมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญ หรือการควบคุมร่วม  
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 การตัดรายการในงบการเงินรวม 
 

ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมทั้งรายได้และค่าใช้จ่ายจะถูกตัดรายการทั้งจ านวน            
ในการจัดท างบการเงินรวม ส่วนก าไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง  ซึ่งเป็นรายการกับบริษัทร่วมและการร่วมค้า
จะถูกตัดรายการตามสัดส่วนของส่วนได้เสียที่กลุ่มบริษัทมีในบริษัทร่วมและการร่วมค้านั้น เว้นแต่กรณีท่ีมีหลักฐาน
การด้อยค่า ขาดทุนท่ียังไม่เกิดขึ้นจริงดังกล่าวจะไม่มีการตัดรายการ 

 

(ข) เงินตราต่างประเทศ 
 

รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
 

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานของแต่ละบริษัทในกลุ่มบริษัท โดยใช้
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ 
 

สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่รายงานแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงาน
โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น  ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงค่าบันทึกในก าไรหรือขาดทุน 
 

สินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศและบันทึกตามเกณฑ์ราคา
ทุนเดิมแปลงค่าเป็นสกุลเงินทีใ่ช้ในการด าเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ  
 

สินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศและแสดงในมูลค่ายุติธรรม
แปลงค่าเป็นสกุลเงินทีใ่ช้ในการด าเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่มีการพิจารณามูลค่ายุติธรรม 
 

 หน่วยงานในต่างประเทศ   
 

สินทรัพย์และหนี้สินของหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน 
 

ค่าความนิยมและรายการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมที่เกิดจากการซื้อหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดย
ใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน 
 

รายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ใกล้เคียงกับอัตรา       
ณ วันที่เกิดรายการ 
 

ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงค่าบันทึกในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และแสดงเป็นรายการผลต่าง
จากการแปลงค่างบการเงินในส่วนของผู้ถือหุ้นจนกว่ามีการจ าหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป  
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เมื่อหน่วยงานต่างประเทศถูกจ าหน่าย ส่วนได้เสียทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนที่ท าให้สูญเสียการควบคุม ความมี
อิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญ หรือการควบคุมร่วมกัน และผลสะสมของผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับ
หน่วยงานต่างประเทศนั้นต้องถูกจัดประเภทเป็นก าไรหรือขาดทุนโดยเป็นส่วนหนึ่งของก าไรขาดทุนจากการ
จ าหน่าย หากกลุ่มบริษัทจ าหน่ายส่วนได้เสียในบริษัทย่อยเพียงบางส่วนแต่ยังคงมีการควบคุม ผลสะสมจะถูกปัน
ตามสัดส่วนใหม่ให้กับส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอ านาจควบคุม หากกลุ่มบริษัทจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือ
การร่วมค้าเพียงบางส่วนโดยที่กลุ่มบริษัทยังคงมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญหรือการควบคุมร่วม กลุ่มบริษัทต้อง 
จัดประเภทผลสะสมของก าไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ เคยบันทึกไว้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นไปยังก าไร
หรือขาดทุนเฉพาะสัดส่วนของเงินลงทุนท่ีจ าหน่าย 
 

รายการท่ีเป็นตัวเงินกับหน่วยงานในต่างประเทศของกลุ่มบริษัท ซึ่งมิได้คาดหมายหรือจะไม่ช าระเงินในอนาคตอัน
ใกล้ และโดยในสาระส าคัญแล้วเป็นเงินลงทุนสุทธิ ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งเกิดจากรายการที่เป็นตัวเงิน
ดังกล่าวและรายการป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องให้บันทึกเช่นเดียวกับผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการ
แปลงค่า 
 

(ค) เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ 
 

เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ได้ถูกน ามาใช้เพื่อจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงใน       
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และอัตราดอกเบี้ยที่เกิดจากกิจกรรมด าเนินงาน  กิจกรรมจัดหาเงิน และ
กิจกรรมลงทุน เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ไม่ได้มีไว้เพื่อค้า  
 

เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์จะถูกบันทึกบัญชี เมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม  การบันทึกรายการ 
ก าไรหรือขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่จะข้ึนอยู่กับประเภทของรายการที่ได้รับการป้องกันความเสี่ยง  
 

(ง) การป้องกันความเสี่ยง 
 

การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่จะมีในอนาคต 
 

กลุ่มบริษัทมีนโยบายที่จะป้องกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนโดยการท าสัญญาซื้อขายเงินตราต่ างประเทศ
คุ้มครองรายการที่เป็นตัวเงินซึ่งเป็นเงินตราต่างประเทศไว้ล่วงหน้า โดยรายการที่เป็นตัวเงินซึ่งเป็นเงินตรา
ต่างประเทศจะแปลงค่าเป็นสกุลเงินของประเทศที่บริษัทและบริษัทย่อยด าเนินการอยู่ด้วยอัตราแลกเปลี่ยน  ณ วันที่
รายงาน ปรับปรุงด้วยลูกหนี้ /เจ้าหนี้สุทธิจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ และค่าธรรมเนียมรอตัดบัญชี         
ที่เหลืออยู่ ค่าธรรมเนียมในการท าสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศจะตัดบัญชีเป็นรายได้ /ค่าใช้จ่ายตามระยะเวลา
ของสัญญา รายได้/ค่าใช้จ่ายตัดบัญชีดังกล่าวและก าไรหรือขาดทุนจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่
คุ้มครองความเสี่ยงจากรายการที่เป็นตัวเงินซึ่งเป็นเงินตราต่างประเทศนั้นจะบันทึกหักกลบกับก าไรหรือขาดทุน  
จากการแปลงค่ารายการที่เป็นตัวเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ 
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ส าหรับการป้องกันความเสี่ยงของรายการในอนาคตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น กลุ่มบริษัทจะรับรู้ ก าไรหรือขาดทุนจาก
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศและค่าธรรมเนียมในการท าสัญญาดังกล่าวเป็นรายการรอตัดบัญชีจนกว่ารายการ 
ที่ได้ป้องกันความเสี่ยงนั้นได้เกิดขึ้นแล้ว จึงจะรับรู้รายการรอตัดบัญชีดังกล่าวเป็นก าไรหรือขาดทุน  

 

การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 
 

ผลต่างที่เกิดจากสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยจะรับรู้ตามสัดส่วนของระยะเวลาและจ านวนเงินต้นที่ใช้อ้างอิงที่
เปลี่ยนแปลงไป โดยน าไปบันทึกเพิ่มหรือลดจ านวนดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ยืมที่ได้รับการป้องกันความเสี่ยงนั้น 
 

(จ) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากสถาบันการเงิน
ประเภทเผื่อเรียก เงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง และเงินเบิกเกินบัญชีซึ่งจะต้องช าระคืนเมื่อทวงถาม 
 
เงินฝากที่มีข้อจ ากัดในการเบิกใช้ได้แสดงแยกเป็นรายการต่างหากไว้ในบัญชี “เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจ ากัด
ในการเบิกใช้” ในงบแสดงฐานะการเงิน 

 

(ฉ) ลูกหนี การค้าและลูกหนี อื่น 
 
 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้สุทธิจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
 
 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการช าระหนี้ และการคาดการณ์เกี่ยวกับการช า ระหนี้ใน

อนาคตของลูกค้า ลูกหนี้จะถูกตัดจ าหน่ายออกจากบัญชีเป็นหนี้สูญเมื่อได้ด าเนินการตามเงื่อนไขที่ก าหนดใน
ประมวลรัษฎากรแล้ว  

 
(ช) สินค้าคงเหลือ 
 

วัตถุดิบ สินค้าระหว่างผลิต และสินค้าส าเร็จรูป 
 

สินค้าส าเร็จรูปและวัตถุดิบส่วนใหญ่ตีราคาในราคาทุนถัวเฉลี่ยหรือมูลค่าสุทธิที่จะไดร้ับแล้วแต่ราคาใดจะต่ ากว่า 
 
สินค้าระหว่างผลิตส่วนใหญ่ตีราคาในราคาทุน หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ ากว่า 
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เคมีภัณฑ์ ยา และวัสดุสิ้นเปลืองส่วนใหญ่ตีราคาในราคาทุนถัวเฉลี่ยหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะ  
ต่ ากว่า 

 
ต้นทุนของสินค้าประกอบด้วย ต้นทุนสินค้าที่ซื้อ ต้นทุนในการแปลงสภาพ และต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นเพื่อให้สินค้า  
อยู่ในสถานที่ตั้งและสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ในกรณีของสินค้าส าเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตที่ผลิตเอง ต้นทุน
สินค้าได้รวมการปันส่วนของค่าโสหุ้ยการผลิตอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับก าลังการผลิตตามปกติ 

  
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการด าเนินธุรกิจปกติหักด้วยประมาณการต้นทุนที่จะ
ผลิตให้เสร็จและต้นทุนท่ีจ าเป็นต้องจ่ายไปเพื่อให้ขายสินค้านั้นได้ 
 

(ซ) สินทรัพย์ชีวภาพ 
 
สินทรัพย์ชีวภาพวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย (ต้นทุนส่วนเพิ่มที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจ าหน่าย
สินทรัพย์ชีวภาพ) เว้นแต่กรณีที่ไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ ให้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนสุทธิจากค่า
เสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม ผลก าไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่า
ยุติธรรมหักต้นทุนในการขายบันทึกในก าไรหรือขาดทุน   
 
สินทรัพย์ชีวภาพไม่หมุนเวียนส่วนใหญ่ประกอบด้วย สุกรพันธุ์ ซึ่งได้แยกแสดงรายการไว้ภายใต้หมวด “สินทรัพย์
ไม่หมุนเวียน” ส่วนสินทรัพย์ชีวภาพอื่นๆ แสดงไว้ภายใต้หมวด “สินทรัพย์หมุนเวียน” ในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

(ฌ) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย 
 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิกซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์และหนี้สิน) ที่คาดว่ามูลค่าตามบัญชี  
ที่จะได้รับคืนส่วนใหญ่มาจากการขายมากกว่ามาจากการใช้สินทรัพย์นั้นต่อไปจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ ถือไว้     
เพื่อขาย สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิก) ก่อนการจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือ
ไว้เพื่อขายถูกวัดมูลค่าตามนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัท โดยเมื่อจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือ
กลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิก) จะแสดงมูลค่าด้วยจ านวนที่ต่ ากว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนใน 
การขาย ผลขาดทุนจากการด้อยค่าส าหรับกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิกน าไปปันส่วนให้กับค่าความนิยมเป็นล าดับแรก 
แล้วจึงปันส่วนให้กับยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินตามสัดส่วน ยกเว้นสินค้าคงเหลือ สินทรัพย์ทางการเงิน 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เนื่องจากสินทรัพย์เหล่านี้วัดมูลค่าด้วยเกณฑ์
ที่แตกต่างกันตามนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัท ผลขาดทุนจากการด้อยค่าส าหรับการลดมูลค่าในครั้งแรกและ
ผลก าไรและขาดทุนจากการวัดมูลค่าในภายหลังรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน โดยกรณีที่เป็นผลก าไรจะรับรู้ไม่เกิน 
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสมท่ีเคยรับรู้ 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
 

43 

 

(ญ) เงินลงทุน 
 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า 
 

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทบันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุน ส่วน 
การบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าในงบการเงินรวมใช้วิธีส่วนได้เสีย    
 

เงินลงทุนเผื่อขาย 
 

เงินลงทุนเผื่อขายเป็นเงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งเป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดที่ไม่ใช่เป็นบริษัทย่อย และ/
หรือ บริษัทร่วม และไม่ใช่เงินลงทุนที่ถือไว้เพื่อค้าหรือตั้งใจถือไว้จนครบก าหนด ภายหลังการรับรู้มูลค่าในครั้งแรก
เงินลงทุนเผื่อขายต้องแสดงตามมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาเสนอซื้อ ณ วันที่รายงาน การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นซึ่ง
ไม่ใช่ผลขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกบันทึกไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้ในก าไรหรือ
ขาดทุน เมื่อมีหลักฐานการด้อยค่า 
 

เงินลงทุนท่ัวไป 
 

เงินลงทุนทั่วไปเป็นเงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
และบริษัทอื่นที่ไม่ใช่เป็นบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม และแสดงในราคาทุนสุทธิจากผลขาดทุนจากการด้อยค่า
สะสม 
 

การจ าหน่ายเงินลงทุน   
 

เมื่อมีการจ าหน่ายเงินลงทุน  ผลต่างระหว่างจ านวนเงินสุทธิที่ได้รับและมูลค่าตามบัญชี รวมทั้งยอดสะสมของก าไร
หรือขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องที่เคยบันทึกไว้ในส่วนของผู้ถือหุ้นจะถูกบันทึกในก าไรหรือ
ขาดทุน 
 

ในกรณีที่กลุ่มบริษัทจ าหน่ายเงินลงทุนที่ถืออยู่บางส่วนออกไป   การค านวณต้นทุนส าหรับเงินลงทุนที่จ าหน่ายไป  
และเงินลงทุนที่ยังถืออยู่ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 

 

(ฎ) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนได้แก่ อสังหาริมทรัพย์ที่ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรือจากมูลค่าที่
เพิ่มขึ้นหรือทั้งสองอย่าง  โดยไม่รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้เพื่อขายตามปกติธุรกิจหรือใช้ในการผลิตหรือจัดหา
สินค้าหรือให้บริการหรือใช้ในการบริหารงาน   
 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม   



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
 

44 

 

ราคาทุนประกอบด้วย ต้นทุนและค่าใช้จ่ายทางตรงเพื่อให้ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ต้นทุนการ  
ก่อสร้างที่กิจการก่อสร้างเอง รวมถึงต้นทุนวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรง ต้นทุนการกู้ยืมและต้นทุนทางตรงอื่นๆ เพื่อให้
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
 
การโอนเปลี่ยนประเภทเป็นที่ดินและอาคาร 
 
การโอนจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปเป็นที่ดินและอาคารที่มีไว้ใช้งานใช้มูลค่าตามบัญชี   ณ วันที่มีการ
เปลี่ยนแปลงการใช้งาน แต่ในการวัดมูลค่า ยังคงใช้ราคาทุนเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาตามนโยบายบัญชีของที่ดิน
และอาคาร 

 
(ฏ) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 
การรับรู้และการวัดมูลค่า 
 
สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัท 
 
ที่ดินที่ใช้ในการด าเนินงานแสดงด้วยราคาที่ตีใหม่ เว้นแต่ที่ดินซึ่งได้มาในปีที่มีการตีราคาใหม่ หรือได้มาหลังจาก 
นั้นแสดงในราคาทุนสุทธิจากผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม 
 
อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม 
 
ราคาทุนประกอบด้วย ต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์             
ที่กิจการก่อสร้างเอง รวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง ต้นทุนการกู้ยืมและต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดหาสินทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื้อถอน 
การขนย้าย การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์ 
 
ส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละ
ส่วนประกอบที่มีนัยส าคัญแยกต่างหากจากกัน  
 
ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจาก                  
การจ าหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน เมื่อมีการขายสินทรัพย์    
ที่ตีราคาใหม่ จ านวนเงินที่บันทึกอยู่ในผลต่างจากการตีราคาสินทรัพย์จะถูกโอนไปยังก าไรสะสม 
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สินทรัพย์ที่เช่า 
 

การเช่าซึ่งกลุ่มบริษัทได้รับโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนส่วนใหญ่ในการครอบครองทรัพย์สินที่ เช่านั้นๆ           
ให้จัดประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาโดยท าสัญญาเช่าการเงินบันทึกเป็นสินทรัพย์
ด้วยมูลค่ายุติธรรม หรือมูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินขั้นต่ าที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากว่า       
หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม  ค่าเช่าที่จ่ายช าระจะแยกเป็นส่วนที่จะหักจาก
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายทางการเงิน ซึ่งปันส่วนและบันทึกในก าไรหรือขาดทุนส าหรับ
งวดต่างๆ ตลอดอายุสัญญาเช่า ด้วยอัตราซึ่งท าให้อัตราดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็นอัตราคงที่ส าหรับยอดคงเหลือของ     
หนี้สิน  
 

สินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่ 
 

การตีราคาใหม่ด าเนินการโดยผู้ประเมินราคาอิสระและกระท าอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่ามูลค่าของสินทรัพย์ที่
แสดงไว้ในบัญชีมีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่รายงาน 
 

มูลค่าของสินทรัพย์ส่วนที่ตีเพิ่มขึ้นสุทธิจากหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจะบันทึกไปยังก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ภายใต้ “ผลต่างจากการตีราคาสินทรัพย์” (ในองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น) เว้นแต่สินทรัพย์ชิ้นเดียวกันนั้น
จะเคยมีการตีมูลค่าลดลงและบันทึกในก าไรหรือขาดทุนมาก่อน กรณีดังกล่าวจะบันทึกมูลค่าที่ตีเพิ่มขึ้นในครั้งหลัง
ไปยังก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเฉพาะจ านวนที่เกินกว่าส่วนที่ตีมูลค่าลดลงซึ่งเคยบันทึกไว้ในก าไรหรือขาดทุน 
 

กรณีที่มูลค่าของสินทรัพย์ลดลงจากการตีราคาใหม่จะบันทึกมูลค่าที่ลดลงในก าไรหรือขาดทุนส าหรับมูลค่าที่  
ลดลงเฉพาะจ านวนที่ลดลงมากกว่าผลต่างจากการตีราคาสินทรัพย์ชิ้นเดียวกันนั้นที่เคยบันทึกไว้ในก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 
 

การโอนเปลี่ยนประเภทเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
 

การโอนจากอสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้ใช้งานไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนใช้มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่มีการ
เปลี่ยนแปลงการใช้งาน  
 

ต้นทุนท่ีเกิดขึ้นในภายหลัง 
 

ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน  อาคารและ 
อุปกรณ์  ถ้ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น 
และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ  ชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจ าหน่ายด้วยมูลค่า
ตามบัญชี  ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบ ารุงที่ดิน  อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจ าจะรับรู้ในก าไรหรือ  
ขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น 
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 ค่าเสื่อมราคา 
 

จ านวนที่คิดค่าเสื่อมราคาค านวณจากราคาทุนของสินทรัพย์หรือต้นทุนในการเปลี่ยนแทนอื่นหักด้วยมูลค่าคงเหลือ
ของสินทรัพย์ 
 
ค่าเสื่อมราคาที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุนค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของ  
สินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้ 
 
 

ระบบสาธารณูปโภค  3 - 40 ปี 
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 2 - 60 ปี 
ส่วนปรับปรุงอาคารและส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 2 - 40 ปี 
ระบบน้ าและไฟฟ้า 3 - 30 ปี 
เครื่องจักรและอุปกรณ์ 2 - 30 ปี 
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้ส านักงาน 3 - 20 ปี 
ยานพาหนะ 2 - 25 ปี 
 
สินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและติดตั้งไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคา 
 

 วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือจะได้รับการทบทวนทุกสิ้นรอบปีบัญชี 
 
(ฐ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 

ค่าความนิยม 
 

การรับรู้มูลค่าเริ่มแรกของค่าความนิยมที่เกิดจากการซื้อกิจการของบริษัทย่อยได้อธิบายในหมายเหตุประกอบ          
งบการเงินข้อ 3 (ก) และภายหลังจากการรับรู้เริ่มแรก ค่าความนิยมจะถูกวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนสุทธิจากผลขาดทุน
จากการด้อยค่าสะสม ส่วนค่าความนิยมที่เกี่ยวกับบริษัทร่วมและการร่วมค้าแสดงรวมเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชี
ของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 
 

รายจ่ายในการวิจัยและพัฒนา 
 

รายจ่ายในขั้นตอนการวิจัยได้แก่ การส ารวจตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ความเข้าใจใหม่ทางด้านวิทยาศาสตร์
หรือทางด้านเทคนิครับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น 
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รายจ่ายที่เกิดจากการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับแผนงานหรือการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการใหม่หรือการ
ปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิม รับรู้เป็นสินทรัพย์ได้ก็ต่อเมื่อสามารถวัดมูลค่าของรายการต้นทุนการพัฒนาได้อย่าง
น่าเชื่อถือ  ผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการนั้นมีความเป็นไปได้ทางเทคนิคและทางการค้า  ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะ
ก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต และกลุ่มบริษัทมีความตั้งใจและมีทรัพยากรเพียงพอที่จะน ามาใช้ 
เพื่อให้การพัฒนาเสร็จสิ้นสมบูรณ์ และน าสินทรัพย์มาใช้ประโยชน์หรือน ามาขายได้  รายจ่ายในการพัฒนาที่รับรู้
เป็นสินทรัพย์ประกอบด้วย ต้นทุนของวัตถุดิบ ต้นทุนแรงงานทางตรง ต้นทุนการกู้ยืม และต้นทุนที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงในการจัดเตรียมสินทรัพย์เพื่อให้สามารถน ามาใช้ประโยชน์ตามประสงค์ รายจ่ายในการพัฒนาอื่นรับรู้ใน
ก าไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น 
 

รายจ่ายในการพัฒนาซึ่งรับรู้เป็นสินทรัพย์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าตัดจ าหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่า
สะสม 
 

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นๆ 
 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นๆ ที่กลุ่มบริษัทซื้อมาและมีอายุการให้ประโยชน์จ ากัดแสดงในราคาทุนหักค่าตัดจ าหน่าย
สะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม 

 

 รายจ่ายภายหลงัการรับรูร้ายการ 
 

รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพย์เมื่อก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต  โดยรวมเป็น
ต้นทุนของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องนั้น  ค่าใช้จ่ายอื่นรวมถึงค่าความนิยมและเครื่องหมายการค้าที่เกิดขึ้นภายในรับรู้ใน
ก าไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น 
 

ค่าตัดจ าหน่าย 
 

ค่าตัดจ าหน่ายค านวณจากราคาทุนของสินทรัพย์หักด้วยมูลค่าคงเหลือ 
 

ค่าตัดจ าหน่ายที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุนค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ จาก
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ซึ่งไม่รวมค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุการให้ประโยชน์ที่ไม่ทราบแน่นอน  

 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแสดงได้ดังนี้ 
 

ค่าพัฒนาระบบงาน 5 - 10  ปี 
ค่าลิขสิทธิ์การใช้ซอฟท์แวร์ 3 - 15  ปี 
เครื่องหมายการค้า 4.5 - 10 ปี และอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน 
ความสัมพันธ์กับลูกค้า 14 - 15  ปี 
 

วิธีการตัดจ าหน่าย ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน ์และมูลค่าคงเหลือจะได้รับการทบทวนทุกสิ้นรอบปีบัญช ี 
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(ฑ) สิทธิการเช่า 
 
เงินที่กลุ่มบริษัทจ่ายเพื่อให้ได้สิทธิการเช่าวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุน   และค่าตัดจ าหน่ายค านวณรับรู้ในก าไรหรือ
ขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการเช่า 
 

(ฒ) การด้อยค่า 
 

ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของกลุ่มบริษัทจะถูกพิจารณาว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ทุกวันที่รายงาน ในกรณีท่ีมี
ข้อบ่งชี้ บริษัทจะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน ส าหรับค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มี    
ตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนหรือยังไม่พร้อมใช้งาน จะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนทุกปี     
ในช่วงเวลาเดียวกัน 
 

การรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าจะกระท าทุกครั้งที่มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วย
สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในก าไรหรือขาดทุน     
เว้นแต่เป็นการกลับรายการการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์ชิ้นเดียวกัน ซึ่งเคยตี ราคาเพิ่มขึ้นและรับรู้ใน              
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นมาก่อนและมีการด้อยค่าในเวลาต่อมา ในกรณีนี้ให้รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
 

กรณีมีความชัดเจนว่าเงินลงทุนเผื่อขายมีการด้อยค่า ยอดขาดทุนที่เคยบันทึกในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะถูก
บันทึกในก าไรหรือขาดทุน  

 
การค านวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 
 

มูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนหมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์หรือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุนในการ
ขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า โดยมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์จะพิจารณาจากประมาณการกระแสเงินสดที่จะ  
ได้รับในอนาคตคิดลดให้เป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนหักภาษีเงินได้เพื่อสะท้อนถึงมูลค่าที่อาจประเมิน
ได้ตามสถานการณ์ตลาดปัจจุบันตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์ ส าหรับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแส    
เงินสดรับซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นอิสระจากสินทรัพย์อื่น การพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนจะพิจารณาจากหน่วย
สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้นมีความเกี่ยวข้องด้วย 
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การกลับรายการด้อยค่า 
 
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินจะถูกกลับรายการเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเพิ่มขึ้นในภายหลัง  
และการเพิ่มขึ้นนั้นสัมพันธ์โดยตรงกับขาดทุนจากการด้อยค่าที่เคยรับรู้ โดยการบันทึกการกลับรายการด้อยค่า    
ของสินทรัพย์ทางการเงินเป็นดังนี้ 
 
(1) สินทรัพย์ทางการเงินที่บันทึกโดยวิธีราคาทุนตัดจ าหน่ายและเงินลงทุนเผื่อขายประเภทตราสารหนี้รับรู้การ

กลับรายการด้อยค่าในก าไรหรือขาดทุน 
 
(2) เงินลงทุนประเภทตราสารทุนรับรู้การกลับรายการด้อยค่าโดยตรงในก าไรหรือขาดทุน 
 
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยมจะไม่มีการปรับปรุงกลับรายการ สินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
อื่นๆ ที่ เคยรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในงวดก่อนๆ จะถูกประเมิน ณ ทุกวันที่ที่ออกรายงานว่าข้อบ่งชี้เรื่อง           
การด้อยค่ายังมีอยู่อีกต่อไปหรือไม่ โดยขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวจะถูกกลับรายการ หากมี       
การเปลี่ยนแปลงประมาณการท่ีใช้ในการค านวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ
เพียงเท่าที่มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่ าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจ าหน่าย
เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน 
 

(ณ) หนี สินที่มีภาระดอกเบี ย 
 
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยบันทึกเริ่มแรกในมูลค่ายุติธรรมสุทธิจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเกิดหนี้สิน ซึ่งต่อมา
หน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ยจะบันทึกโดยวิธีราคาทุนตัดจ าหน่าย  ผลต่างระหว่างยอดหนี้สินเริ่มแรกและยอดหนี้สินเมื่อ
ถึงก าหนดช าระจะบันทึกในก าไรหรือขาดทุนตลอดระยะเวลาการกู้ยืมโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 

 
(ด) เจ้าหนี การค้าและเจ้าหนี อื่น 

 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงในราคาทุน 

 
(ต) ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 

ผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน - โครงการสมทบเงิน 
 
ภาระผูกพันตามโครงการสมทบเงินจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาที่พนักงานได้ท างานให้ 
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ผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน - โครงการผลประโยชน ์
 
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ค านวณโดยใช้เทคนิคจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
เพื่อจัดท าประมาณการผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการท างานของพนักงานในงวดปัจจุบันและในงวดก่อนๆ 
แยกต่างหากเป็นรายโครงการ และคิดลดผลประโยชน์โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้เพื่อก าหนด
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์และต้นทุนบริการปัจจุบัน  
 
กลุ่มบริษัทรับรู้ก าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัยทั้งหมดที่เกิดขึ้นในก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และรับรู้ค่าใช้จ่ายของโครงการผลประโยชน์ในก าไรหรือขาดทุน  

 
ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเลิกจ้าง 
 
ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเลิกจ้างรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทุนเมื่อวันใดวันหนึ่งต่อไปนี้เกิดขึ้นก่อน  
 
(1) เมื่อกลุ่มบริษัทไม่สามารถยกเลิกข้อเสนอการให้ผลประโยชน์ดังกล่าวได้อีกต่อไป หรือ   
 
(2) เมื่อกลุ่มบริษัทรับรู้ต้นทุนส าหรับการปรับโครงสร้าง  

 
หากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกว่า 12 เดือนนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง
จะถูกคิดลดกระแสเงินสด  
 
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน 
 
ภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาที่พนักงาน
ได้ท างานให้ 
 
หนี้สินรับรู้ด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่ายช าระ หากกลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมาน    
ที่จะต้องจ่ายอันเป็นผลมาจากการที่พนักงานได้ท างานให้ในอดีตและภาระผูกพันนี้สามารถประมาณได้อย่าง   
สมเหตุสมผล 
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(ถ) ประมาณการหนี สิน 
 
การประมาณการหนี้สินจะรับรู้เมื่อกลุ่มบริษัทมีภาระหนี้สินตามกฎหมายที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรือมีความเป็นไปได้
ที่จะก่อให้เกิดภาระหนี้สินจากเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ตามประโยชน์             
เชิงเศรษฐกิจที่จะต้องจ่ายช าระหนี้ตามภาระหนี้สินดังกล่าว  และสามารถประมาณจ านวนเงินภาระหนี้สินดังกล่าว
ได้อย่างน่าเชื่อถือ ในกรณีที่ภาระหนี้สินดังกล่าวมีจ านวนที่เป็นสาระส าคัญ ประมาณการหนี้สินจะเท่ากับกระแส
เงินสดที่จะจ่ายในอนาคตที่คิดลดให้เป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนหักภาษีเงินได้เพื่อสะท้อนถึง             
มูลค่าท่ีอาจประเมินได้ตามสถานการณ์ตลาดปัจจุบันตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน 
 

(ท) หุ้นทุนซื อคืน 
 

 หุ้นทุนซื้อคืนตามโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน 
 

หุ้นทุนซื้อคืนบันทึกเริ่มแรกในราคาทุน โดยแสดงเป็นรายการหักในส่วนของผู้ถือหุ้น และจัดสรรจ านวน เงิน
เดียวกันนี้จากก าไรสะสมไปเป็นส ารองหุ้นทุนซื้อคืนภายใต้ส่วนของผู้ถือหุ้น  เมื่อมีการจ าหน่ายหุ้นทุนซื้อคืน     
หากจ านวนเงินที่ได้รับสูงกว่าต้นทุนของหุ้นทุนซื้อคืนซึ่งค านวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักจะรับรู้เป็นรายการ
ส่วนเกินทุนจากการจ าหน่ายหุ้นทุนซื้อคืน (“ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืน”) แสดงเป็นรายการแยกต่างหากใน         
ส่วนของผู้ถือหุ้น และโอนจ านวนเงินเท่ากับต้นทุนของหุ้นทุนซื้อคืนที่จ าหน่ายจากส ารองหุ้นทุนซื้อคืนไปก าไร
สะสม ส าหรับขาดทุนสุทธิจากมูลค่าที่ได้รับต่ ากว่าต้นทุนของหุ้นทุนซื้อคืนจากการจ าหน่ายหุ้นทุนซื้อคืนหรือจาก
การยกเลิกหุ้นทุนซื้อคืนให้น าไปหักจากก าไรสะสมหลังจากที่หักจากส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืนหมดแล้ว ท้ังนี้ต้อง
โอนจ านวนเงินเท่ากับต้นทุนของหุ้นทุนซื้อคืนจากบัญชีส ารองหุ้นทุนซื้อคืนไปก าไรสะสม 

  

หุ้นสามัญของบริษัทที่ถือโดยบริษัทย่อย 
 

หุ้นสามัญของบริษัทที่ถือโดยบริษัทย่อย ซึ่งได้มา ณ วันที่ซื้อบริษัทย่อยบันทึกด้วยมูลค่ายุติธรรม และรับรู้เสมือน
เป็นรายการหุ้นทุนซื้อคืน โดยแสดงเป็นรายการหักในส่วนของผู้ถือหุ้นในงบการเงินรวม ในกรณีที่มีการจ าหน่าย
หุ้นสามัญของบริษัทที่ถือโดยบริษัทย่อย บริษัทจะรับรู้ก าไรสุทธิจากภาษีที่เกี่ยวข้องจากการจ าหน่ายหุ้นสามัญ
ดังกล่าวเป็นส่วนเกินทุน และในกรณีที่ขาดทุนจะบันทึกขาดทุนสุทธิจากภาษีไปยังก าไรสะสมหลังจากที่หักยอด
ส่วนเกินทุนหมดแล้ว 
 

(ธ) รายได้ 
 
รายได้ที่รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีขายอื่นๆ และแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า 
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การขายสินค้า 
 

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เป็นรายได้ในก าไรหรือขาดทุนเมื่อกลุ่มบริษัทได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที ่
เป็นสาระส าคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว  กลุ่มบริษัทจะไม่รับรู้รายได้หากกลุ่มบริษัทยังมีการ
ควบคุม หรือบริหารในสินค้าที่ขายไปแล้วนั้น หรือมีความเสี่ยงที่เป็นสาระส าคัญเกี่ยวกับความไม่แน่นอนในการ
ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากรายการบัญชีนั้น หรือไม่อาจวัดมูลค่าของจ านวนรายได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นได้
อย่างน่าเชื่อถือ หรือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่จะต้องรับคืนสินค้า  

 

รายได้ค่าเช่า 
 

รายได้ค่าเช่าส าหรับสัญญาเช่าด าเนินงานรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า 
 

รายได้อื่น  
 

รายได้อื่นจากการด าเนินงานและดอกเบี้ยรับบันทึกในก าไรหรือขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง  เงินปันผลรับบันทึกใน       
ก าไรหรือขาดทุนในวันที่กลุ่มบริษัทมีสิทธิได้รับเงินปันผล   
 

(น) ต้นทุนทางการเงิน 
 

ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ้นในการจัดหาเงินจะบันทึกในก าไรหรือขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง ยกเว้น               
ในกรณีบันทึกเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนสินทรัพย์ เนื่องจากสินทรัพย์ดังกล่าวต้องใช้เวลานานในการจัดหา ก่อสร้าง 
หรือผลิต ก่อนที่จะน ามาใช้เองหรือเพื่อขาย  
 

ดอกเบี้ยจ่ายซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของค่างวดตามสัญญาเช่าการเงินรับรู้เป็นต้นทุนทางการเงินในก าไรหรือขาดทุนโดย  
ใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 
 

(บ) ค่าใช้จ่าย 
 

รายจ่ายสัญญาเช่าด าเนินงาน 
 

รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงานบันทึกในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า  
 

ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นต้องน ามารวมค านวณจ านวนเงินขั้นต่ าที่ต้องจ่ายตามระยะเวลาที่คงเหลือของสัญญาเช่า เมื่อได้รับ
การยืนยันการปรับค่าเช่า 

 

การจ าแนกประเภทสัญญาเช่า 
 

ณ วันที่เริ่มต้นข้อตกลงกลุ่มบริษัทจะพิจารณาว่าข้อตกลงดังกล่าวเป็นสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็นส่วนประกอบ
โดยพิจารณาว่าการปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวขึ้นอยู่กับการใช้สินทรัพย์ที่เฉพาะเจาะจง และข้อตกลงดังกล่าวเป็น
การให้สิทธิในการใช้สินทรัพย์นั้น  
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(ป) ภาษีเงินได้ 
 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส าหรับปีประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ 
รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน เว้นแต่ภาษีเงินได้จากการรวมธุรกิจหรือรายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือใน
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

 
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน 
 
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันคือ ภาษีที่ค านวณจากก าไรทางภาษีส าหรับปี โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่า              
มีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ซึ่งเกี่ยวกับรอบบัญชีที่ค านวณภาษีเงินได้  ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวกับ
รายการในปีก่อนๆ 
 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 
กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยวิธีหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  โดยค านวณจากผลแตกต่าง
ชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีและฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินและจ านวนที่ใช้เพื่อประโยชน์      
ทางภาษี โดยผลแตกต่างชั่วคราวของรายการต่อไปนี้ไม่ได้ถูกน ามาร่วมพิจารณาได้แก่ ค่าความนิยมซึ่งไม่สามารถ
ถือเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษี การรับรู้สินทรัพย์และหนี้สินในครั้งแรกซึ่งไม่กระทบต่อก าไรทางบัญชี หรือก าไรทาง   
ภาษี และผลแตกต่างที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะไม่   
มีการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าวในอนาคตอันใกล้ 
 
การวัดมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีที่จะเกิดจากลักษณะที่กลุ่มบริษัท 
คาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจะจ่ายช าระหนี้สินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่รายงาน 
 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีที่คาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างชั่วคราวเมื่อมีการกลับรายการโดย
ใช้อัตราภาษีท่ีประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน  

 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เมื่อกิจการมีสิทธิ      
ตามกฎหมายที่จะน าสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและ    
ภาษีเงินได้นี้ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันส าหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกัน 
ส าหรับหน่วยภาษีต่างกันนั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายช าระหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วย
ยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่ายช าระหนี้สินในเวลาเดียวกัน  
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สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าก าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคต
จะมีจ านวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตั ดบัญชีจะ   
ถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง  

 

(ผ) ก าไรต่อหุ้นขั นพื นฐาน 
 

กลุ่มบริษัทแสดงก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส าหรับหุ้นสามัญ  ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยการหารก าไร          
หรือขาดทุนของผู้ถือหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัทด้วยจ านวนหุ้นสามัญที่ถือโดยบุคคลภายนอกที่มีอยู่ในระหว่างปี   
ตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 
 

(ฝ) รายงานทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
 

ผลการด าเนินงานของส่วนงานที่รายงานต่อผู้บริหารของกลุ่มบริษัท (ผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงาน) 
จะแสดงถึงรายการที่ เกิดขึ้นจากส่วนงานด าเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการที่ได้รับการปันส่วนอย่าง
สมเหตุสมผล  
 

4 การรวมธุรกิจโดยการซ้ือหุ้น 
 

4.1  การซื้อหุ้นใน C.P. Cambodia Co., Ltd. (“CPC”) 
 

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 ที่ประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้นของบริษัทได้มีมติอนุมัติให้ CPF Investment 
Limited (“CPFI”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นทางตรงในอัตราร้อยละ 100.00 เข้าซื้อหุ้นสามัญของ CPC 
ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศกัมพูชาจาก Orient Success International Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของ
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ ากัด  
 
CPC ประกอบธุรกิจหลักคือ ผลิตอาหารสัตว์ เลี้ยงสัตว์ และผลิตผลิตภัณฑ์อาหารที่ท าจากเนื้อสัตว์เพื่อ
จ าหน่ายในประเทศกัมพูชา ทั้งนี้ CPC มีการลงทุนใน Cambodia Property and Trading Company Limited 
ซึ่งด าเนินธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์และเป็นบริษัทย่อยของ CPC ด้วยสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราร้อยละ 
49.00 ทั้งนี้การเข้าท ารายการดังกล่าวมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 2,850 ล้านบาท 
 
กลุ่มบริษัทได้มาซึ่งอ านาจควบคุมใน CPC และบริษัทย่อยเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (“วันที่ซื้อ”) จากการ
ได้รับโอนหุ้นสามัญจ านวน  10,050 หุ้น (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 75.00 ของหุ้นที่ออกและช าระแล้วของ 
CPC) ภายหลังการเข้าท ารายการดังกล่าว CPFI ถือหุ้นสามัญของ CPC เพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 100.00 ของจ านวน
หุ้นที่ออกและช าระแล้ว (จากเดิมที่ CPFI มีสัดส่วนการถือหุ้นสามัญของ CPC ที่ร้อยละ 25.00 ของจ านวน
หุ้นที่ออกและช าระแล้ว)  
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กลุ่มบริษัทได้รับรู้รายการซื้อธุรกิจให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2557) 
เรื่อง การรวมธุรกิจ ข้อมูลของสิ่งตอบแทนทั้งหมดที่โอนให้และมูลค่าที่รับรู้ ณ วันที่ซื้อส าหรับสินทรัพย์ที่
ได้มาและหนี้สินที่รับมาแต่ละประเภทที่ส าคัญ มีดังนี้  
 

สิ่งตอบแทนในการซื้อ  
   (หน่วย: ล้านบาท) 
   มูลค่ายุติธรรม 
    

เงินสด   2,850 

 
สินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา  

  (หน่วย: ล้านบาท) 
 มูลค่ายุติธรรม 
  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 65 
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 276 
สินค้าคงเหลือ 1,098 
สินทรัพย์ชีวภาพส่วนที่หมุนเวียน 1,055 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 105 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,260 
สินทรัพย์ชีวภาพส่วนที่ไม่หมุนเวียน 573 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น - ความสัมพันธ์กับลูกค้า 56 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 25 
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (1,550) 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น (512) 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น (80) 
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญช ี (125) 
สินทรัพย์สุทธ ิ 3,246 
ส่วนของผุ้ถือหุน้ที่ไม่มีอ านาจควบคุม (ค านวณด้วยมูลค่าของส่วนสินทรัพยส์ุทธิท่ี 

  

   ระบุได้ของผู้ถูกซื้อตามสัดส่วนของหุ้นที่ถือโดยส่วนได้เสยีท่ีไม่มีอ านาจควบคุม) 
 (126) 

ส่วนได้เสียใน CPC ที่กลุ่มบริษัทถืออยู่ก่อนการรวมธรุกิจ (1,019) 
ค่าความนิยม 749 
สิ่งตอบแทนที่โอนให้ 2,850 
เงินสดของบริษัทท่ีได้มาจากการซื้อบริษัทย่อย (65) 
เงินสดจ่ายสุทธจิากการซื้อบริษัทย่อย 2,785 
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กลุ่มบริษัทได้ประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ซื้อตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 
(ปรับปรุง 2557) อย่างไรก็ตามหากได้รับข้อมูลใหม่เพิ่มเติมภายในหนึ่งปีนับจากวันที่มีการซื้อธุรกิจเกี่ยวกับ
ข้อเท็จจริงและข้อมูลที่สะท้อนเหตุการณ์แวดล้อมที่มีอยู่ ณ วันที่ซื้อธุรกิจ กลุ่มบริษัทจะท าการปรับปรุง
มูลค่ายุติธรรมดังกล่าว หรือรับรู้สินทรัพย์หรือหนี้สินซึ่งมีอยู่แล้ว ณ วันที่ซื้อธุรกิจเป็นการเพิ่มเติม กรณี
ดังกล่าวการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการซื้อธุรกิจจะถูกปรับปรุงใหม่ 
 
เทคนิคการประเมินมูลค่าที่ใช้ในการก าหนดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาที่ส าคัญมีดังนี้ 

 
สินทรัพย์ที่ไดม้าที่ส าคัญ  เทคนิคการประเมินมูลค่า 

   

สินทรัพย์ชีวภาพส่วนที่
หมุนเวียน 

 วิธีเปรียบเทียบข้อมูลตลาด (โดยใช้ราคาที่อ้างอิงราคาตลาด ณ วันที่ซื้อ
ธุรกิจ) 

   

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  วิธีเปรียบเทียบข้อมูลตลาด (ใช้ราคาและข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นซึ่งเป็นข้อมูล
จากรายการในตลาดส าหรับสินทรัพย์ที่เปรียบเทียบกันได้) และวิธีราคาทุน 
(เทคนิคการประเมินมูลค่าที่สะท้อนถึงจ านวนเงินที่ต้องใช้ในปัจจุบันเพื่อ
เปลี่ยนแทนสินทรัพย์)  

   

ความสัมพันธ์กับลูกค้า  วิธี  Multiperiod Excess Earning Method โดยอ้างอิงจากมูลค่าปัจจุบันที่ 
คาดว่าจะได้รับตอบแทนในอนาคตของสินทรัพย์นั้นตลอดอายุการใช้งาน 
ที่เหลืออยู่ 

 
ปัจจัยที่ท าให้เกิดค่าความนิยมเนื่องมาจากธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมในประเทศกัมพูชามีศักยภาพในการ
เติบโตที่ดีของการบริโภค ท าให้สามารถขยายธุรกิจเข้าสู่ธุรกิจอาหารได้มากขึ้น ค่าความนิยมที่เกิดจากการ
ซื้อธุรกิจนี้ไม่สามารถน ามาหักเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีเงินได้ 
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ก่อนการซื้อธุรกิจดังกล่าว กลุ่มบริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นสามัญของ CPC ที่ร้อยละ 25.00 ของจ านวนหุ้นที่
ออกและช าระแล้วของ CPC จึงท าให้ ณ วันที่ซื้อ กลุ่มบริษัทต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของส่วนได้เสียใน CPC ที่
มีอยู่ก่อนการซื้อธุรกิจ และมีผลให้เกิดก าไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม ซึ่งรับรู้ในบัญชี “ก าไรจาก
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทร่วม” ในงบก าไรขาดทุนรวมส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2558 ดังนี้ 

 
       (หน่วย: ล้านบาท) 
   
มูลค่ายุติธรรมของส่วนได้เสียใน CPC ที่มีอยู่ก่อน ณ วันที่ซื้อ  1,019 
หัก  มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนใน CPC ตามวิธีส่วนได้เสีย ณ วันที่ซื้อ  (820) 
       โอนองค์ประกอบอื่นในส่วนของผู้ถอืหุ้นไปงบก าไรขาดทุนรวม  37 
ก าไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทร่วม  236 

 
งบก าไรขาดทุนรวมส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ได้รวมผลการด าเนินงานของ CPC ตั้งแต่วันที่ 11 
พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธนัวาคม 2558โดยมีรายละเอียดท่ีส าคัญดังนี้ 

 
    (หน่วย: ล้านบาท) 
   ส าหรับปีสิ้นสุดวันที ่
   31 ธันวาคม 2558 

    
รายได้จากการขายสินค้า   6,236 
ก าไรส าหรับงวดส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่   27 

 
4.2  การซื้อหุ้นใน CJSC Poultry Parent Stock Production Woyskovitsy (“Woyskovitsy”) และ CJSC Poultry 

Production Severnaya (“Severnaya”) 
 

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทมีมติอนุมัติให้ CPF Netherlands B.V. (“CPF 
Netherlands”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน 
เข้าท าสัญญาซื้อขายหุ้นกับ Agro-Invest Brinky B.V. (“ผู้ขาย”) เพื่อเข้าซื้อหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของ
หุ้นที่ออกและช าระแล้วของ Woyskovitsy และ Severnaya ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศรัสเซีย 
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Woyskovitsy และ Severnaya ประกอบกิจการไก่ครบวงจรในประเทศรัสเซีย เริ่มตั้งแต่การผลิตอาหารสัตว์ 
การเพาะพันธุ์สัตว์ปีก การฟักไข่ การเลี้ยงสัตว์ปีก และการแปรรูปไก่ขั้นพื้นฐาน (“กิจการที่ซื้อ”) โดยมูลค่า
ของกิจการที่ซื้อค านวณบนพื้นฐานตามที่ตกลงกันว่ากิจการไม่มีเงินสดและไม่มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย เป็น
จ านวนเงินรวม 680 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 23,766 ล้านบาท (อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้อ้างอิงคือ 34.95  
บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐ) ทั้งนี้ การเข้าซื้อกิจการดังกล่าวจะด าเนินการเป็นสองครั้ง ดังนี้  
 
 การซื้อกิจการครั้งแรก 
 

CPF Netherlands ตกลงที่จะเข้าซื้อหุ้นที่ออกและจ าหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ใน
ประเทศรัสเซีย คือ Stesha LLC. (“Stesha”) โดย Stesha จะต้องเข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 80 ของ
จ านวนหุ้นที่ออกจ าหน่ายแล้วทั้งหมดของ Woyskovitsy และ Severnaya  
 

 การซื้อกิจการครั้งที่สอง 
 

CPF Netherlands จะเข้าซื้อหุ้นส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 20 ของจ านวนหุ้นที่ออกจ าหน่ายแล้วทั้งหมดของ  
Woyskovitsy และ Severnaya จากผู้ขาย ในวันที่ 31 สิงหาคม 2561  

 
อนึ่ง กรณีเกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้นภายในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่การซื้อกิจการครั้ง
แรกเสร็จสมบูรณ์จนถึงก่อนวันที่การซื้อกิจการครั้งที่สองจะเสร็จสมบูรณ์ CPF Netherlands มีสิทธิใน
การซื้อ (Call option) และผู้ขายมีสิทธิในการขาย (Put option) หุ้นของ Woyskovitsy และ Severnaya ที่
เหลืออีกร้อยละ 20 ของจ านวนหุ้นที่ออกจ าหน่ายแล้วทั้งหมด ทั้งนี้การช าระค่าตอบแทนการซื้อกิจการ
แก่ผู้ขายในแต่ละครั้งให้เป็นไปตามการค านวณที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้น  

 
กลุ่มบริษัทได้มาซึ่งอ านาจควบคุมใน  Woyskovitsy และ Severnaya เมื่อวันที่  24 พฤศจิกายน 2558 
(“วันที่ซื้อ”) จากการได้รับโอนหุ้นสามัญจ านวน  157 ล้านหุ้น และ 301 ล้านหุ้น ตามล าดับ (คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 79.99 ของหุ้นที่ออกและช าระแล้ว)   
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กลุ่มบริษัทได้รับรู้รายการซื้อธุรกิจให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 
2557) เรื่อง การรวมธุรกิจ ข้อมูลของสิ่งตอบแทนทั้งหมดที่โอนให้และมูลค่าที่รับรู้ ณ วันที่ซื้อส าหรับ
สินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาแต่ละประเภทที่ส าคัญ มีดังนี้  
 

สิ่งตอบแทนในการซื้อ  
   (หน่วย: ล้านบาท) 
   มูลค่ายุติธรรม 

เงินสด   18,972 
 

สินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา  
  (หน่วย: ล้านบาท) 
 มูลค่ายุติธรรม 

  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,372 
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 19 
สินค้าคงเหลือ 1,918 
สินทรัพย์ชีวภาพส่วนที่หมุนเวียน 711 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 194 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์ 7,005 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น - เครื่องหมายการค้า 302 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 6 
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (1,625) 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น (262) 
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (162) 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น (177) 
เงินกู้ยืมระยะยาว (1,108) 
สินทรัพย์สุทธ ิ 8,193 
ส่วนของผู้ถอืหุ้นท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (ค านวณด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรม) (4,878) 
ค่าความนิยม 15,657 
สิ่งตอบแทนที่โอนให้ 18,972 
เงินสดของบริษัทท่ีได้มาจากการซื้อบริษัทย่อย (1,372) 
เงินสดจ่ายสุทธจิากการซื้อบริษัทย่อย 17,600 
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กลุ่มบริษัทได้ประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ซื้อตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 
(ปรับปรุง 2557) อย่างไรก็ตามหากได้รับข้อมูลใหม่เพิ่มเติมภายในหนึ่งปีนับจากวันที่มีการซื้อธุรกิจเกี่ยวกับ
ข้อเท็จจริงและข้อมูลที่สะท้อนเหตุการณ์แวดล้อมที่มีอยู่ ณ วันที่ซื้อธุรกิจ กลุ่มบริษัทจะท าการปรับปรุงมูลค่า
ยุติธรรมดังกล่าว หรือรับรู้สินทรัพย์หรือหนี้สินซึ่งมีอยู่แล้ว ณ วันที่ซื้อธุรกิจเป็นการเพิ่มเติม กรณีดังกล่าวการ
บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการซื้อธุรกิจจะถูกปรับปรุงใหม่ 

 
เทคนิคการประเมินมูลค่าที่ใช้ในการก าหนดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาที่ส าคัญมีดังนี้ 

 

สินทรัพย์ที่ไดม้าที่ส าคัญ  เทคนิคการประเมินมูลค่า 
   

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  วิธีเปรียบเทียบข้อมูลตลาด (ใช้ราคาและข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นซึ่งเป็นข้อมูล 
จากรายการในตลาดส าหรับสินทรัพย์ที่เปรียบเทียบกันได้) และวิธีราคาทุน 
(เทคนิคการประเมินมูลค่าที่สะท้อนถึงจ านวนเงินที่ต้องใช้ในปัจจุบันเพื่อ
เปลี่ยนแทนสินทรัพย์)  

   

เครื่องหมายการค้า  วิธีรายได้ (วิธี Relief from Royalty Method) 

 
ปัจจัยที่ท าให้เกิดค่าความนิยมเนื่องมาจากความสามารถในการเข้าสู่ธุรกิจสัตว์ปีกในประเทศรัสเซียได้ทันที และ
สามารถใช้เป็นฐานการผลิตส าหรับการขยายธุรกิจในประเทศรัสเซียในอนาคต ค่าความนิยมที่เกิดจากการซื้อ
ธุรกิจนี้ไม่สามารถน ามาหักเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีเงินได้ 

 
งบก าไรขาดทุนรวมส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ได้รวมผลการด าเนินงานของ Woyskovitsy และ 
Severnaya ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยมีรายละเอียดที่ส าคัญดังนี้ 

 
   (หน่วย: ล้านบาท) 

   ส าหรับปีสิ้นสุดวันที ่

   31 ธันวาคม 2558 
    รายได้จากการขายสินค้า   817 

ก าไรส าหรับงวดส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่   57 
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ส าหรับการรวมธุรกิจโดยการซื้อหุ้นในระหว่างปี 2558 ฝ่ายบริหารคาดว่าหากกลุ่มบริษัทได้มีการซื้อบริษัท CPC, 
Woyskovitsy และ Severnaya ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 กลุ่มบริษัทจะมีรายได้จากการขายสินค้าและก าไรใน 
งบการเงินรวมส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดังนี้ 

 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
   ส าหรับปีสิ้นสุดวันที ่
   31 ธันวาคม 2558 
รายได้จากการขายสินค้า   433,976 
ก าไรส าหรับงวดส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่   12,029 

 

5 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันได้แก่ บุคคลหรือกิจการที่มีความเกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัท จากการที่บุคคลหรือ
กิจการดังกล่าวมีอ านาจควบคุมกลุ่มบริษัททั้งทางตรงหรือทางอ้อม หรือมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญต่อกลุ่มบริษัทใน
การตัดสินใจทางการเงินและการบริหาร รวมถึงการที่กลุ่มบริษัทและบุคคลหรือกิจการดังกล่าวต่างฝ่ายต่างอยู่ภายใต้
การควบคุมเดียวกัน หรือภายใต้การมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญร่วมกัน  
 

บริษัทที่มีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญของบริษัทคือ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ ากัด ซึ่งมีสิทธิออกเสียงทั้งทางตรง 
และทางอ้อมเท่ากับร้อยละ 43.42 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดเมื่อ 
วันที่ 28 สิงหาคม 2558 
 

นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันอธิบายได้ดังต่อไปนี ้
รายการ  นโยบายการก าหนดราคา 

ขายสินค้า  ราคาตามประกาศของกลุ่มบริษัท 
ซื้อวัตถุดิบและสินค้า  ราคาตามประกาศของผู้ขาย 
ซื้อและขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  มูลค่ายุติธรรม 
ซื้อและขายเงินลงทุน  มูลค่ายุติธรรม 
ดอกเบี้ยรับ/ดอกเบ้ียจ่าย  ต้นทุนของแหล่งที่มาของเงินทุนบวกค่าใช้จ่ายในการบริหารเงินทุน 
เงินปันผลรับ  ตามจ านวนที่ประกาศจ่าย 
ค่าเช่าและค่าบริการ  อัตราค่าเช่าหรือค่าบริการมาตรฐานตามที่ผู้ให้เช่าหรือผู้ให้บริการ 
     ก าหนด 
ค่าบริการด้านเทคนิควิชาการ  อัตราต่อจ านวนตันของอาหารสัตว์แต่ละประเภทท่ีผลิต/อัตราต่อ 
  ยอดขายอาหารสัตว์/อัตราต่อยอดขายรวม 
ค่าเบี้ยประกัน  อัตรามาตรฐานท่ีผู้รับประกันก าหนด 
ค่าสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า  อัตราต่อยอดขายสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้า 
รายได้อื่น/ค่าใช้จ่ายอื่น  อัตราค่าบริการมาตรฐานตามที่ผู้ให้บริการก าหนด 
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5.1        รายการที่ส าคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันส าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557  2558  2557 
(ก)      รายได้        

บริษัทที่มีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญ        
ก าไรจากการขายเงินลงทุน -  64  -  26 
รายได้ค่าตอบแทนการใชร้ะบบงาน 1  2  -  - 
ขายสินค้า 1  1  -  - 
รายได้ค่าเช่า ค่าบริการและอื่นๆ -  1  -  - 
รายได้ค่าฝึกอบรมและสัมมนา 1  1  -  - 
        
บริษัทย่อย        
เงินปันผลรับ -  -  13,413  13,390 
ดอกเบี้ยรับ -  -  3,600  2,396 
ขายสินค้า -  -  3,113  3,927 
รายได้ค่าเช่า ค่าบริการและอื่นๆ  -  -  7  - 
ก าไรจากการขายอุปกรณ์และอื่นๆ -  -  16  - 
        
บริษัทร่วม การร่วมค้า        
   และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน        
ขายสินค้า 34,349  30,830  428  345 
ก าไรจากการขายที่ดิน 766  -  -  - 
รายได้ค่าเช่า ค่าบริการและอื่นๆ  213  372  5  3 
ก าไรจากการขายอุปกรณ์และอื่นๆ 33  -  1  1 
เงินปันผลรับ 64  59  37  38 
รายได้ค่าตอบแทนการใช้ระบบงาน 32  30  -  - 
รายได้ค่าฝึกอบรมและสัมมนา 25  17  -  - 
ดอกเบี้ยรับ 5  12  -  5 
ก าไรจากการขายเงินลงทุน -  15  -  - 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
 

63 

 

 

   (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557  2558  2557 
(ข)    ค่าใช้จ่ายและอื่นๆ         

บริษัทที่มีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญ        
ซื้อวัตถุดิบและสินค้า 8,493  7,841  1,850  1,693 
ค่าบริการด้านเทคนิควิชาการ 1,624  1,526  38  41 
ค่าสทิธิในการใช้เครื่องหมายการค้า 85  87  6  8 
        
บริษัทย่อย        
ซื้อวัตถุดิบและสินค้า -  -  3,764  4,194 
ค่าตอบแทนการใช้ระบบงาน -  -  190  227 
ค่าเช่าและค่าบริการ -  -  64  76 
ค่าฝึกอบรมและสัมมนา -  -  30  29 
ดอกเบี้ยจ่าย -  -  -  3 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ -  -  56  62 
        
บริษัทร่วม การร่วมค้า        
   และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน        
ซื้อวัตถุดิบและสินค้า 51,102  43,224  478  702 
ต้นทุนงานก่อสร้างอาคาร         
   สิ่งปลูกสร้างและอื่นๆ 1,806  1,944  205  475 
ค่าเช่าและค่าบริการ 1,582  1,192  435  385 
ค่าเบี้ยประกัน 243  262  97  110 
ซื้ออุปกรณ์และอื่นๆ 142  512  24  162 
ค่าสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า 34  36  -  - 
ค่าตอบแทนการใช้ระบบงาน 30  54  -  - 
ดอกเบี้ยจ่าย 6  21  -  - 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  1,202  1,148  61  165 

  
5.2  การซื้อเงินลงทุน 

 

กลุ่มบริษัทได้ซื้อเงินลงทุนจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันตามที่ได้กล่าวไว้แล้วในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 
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5.3  รายการโอนขายสินทรัพย์ที่ส าคัญให้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 

5.3.1  การขายที่ดินให้แก่บริษัทที่เกีย่วข้องกัน 
 

5.3.1.1  เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทมีมติอนุมัติให้บริษัท ซีพีเอฟ 
(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) (“CPFTH”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ 
99.98 ขายที่ดินแปลงหนึ่งให้แก่กลุ่มบริษัท ซีพีเอ็มคิว แอนด์ กรีนแลนด์ จ ากัด ซึ่งเป็นบุคคลที่
เกี่ยวโยงกัน เป็นจ านวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,200 ล้านบาท โดยราคาซื้อขายอ้างอิงจากราคา
ประเมินมูลค่าของผู้ประเมินอิสระ ทั้งนี้  การขายที่ดินดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ในระหว่างไตร
มาสที่ 1 ของปี 2558 โดยกลุ่มบริษัทบันทึกก าไรจากการขายที่ดินดังกล่าวในงบการเงินรวม
เป็นจ านวนเงิน 705 ล้านบาท 

 

5.3.1.2  เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทมีมติอนุมัติให้ CPFTH ขาย
ที่ดินสามแปลงให้แก่บริษัท เจริญโภคภัณฑ์การเกษตร   จ ากัด และบริษัท เจริญโภคภัณฑ์
โปรดิ๊วส จ ากัด ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เป็นจ านวนเงินรวมทั้งสิ้น 123 ล้านบาท โดยราคา
ซื้อขายอ้างอิงจากราคาประเมินมูลค่าของผู้ประเมินอิสระ  และราคาซื้อขายที่ดินในบริเวณ
ใกล้เคียง ทั้งนี้  การขายที่ดินดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ในระหว่างไตรมาสที่ 4 ของปี 2558 โดย
กลุ่มบริษัทบันทึกก าไรจากการขายที่ดินดังกล่าวในงบการเงินรวมเป็นจ านวนเงิน 61 ล้านบาท 

 

5.3.2  การโอนขายอาคารและสินทรัพย์อื่นให้แก่บริษัทย่อย 
 

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 บริษัทโอนสินทรัพย์ของโรงงานแปรรูปแห่งหนึ่งให้แก่ CPFTH โดยมีราคา
โอนเป็นจ านวนเงินรวมทั้งสิ้น 557 ล้านบาท ทั้งนี้การโอนสินทรัพย์ดังกล่าวถือเป็นรายการโอนธุรกิจ
ภายใต้การควบคุมเดียวกัน โดยส่วนต่างระหว่างเงินที่ได้รับจาก CPFTH และมูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพย์สุทธิที่โอนให้เป็นจ านวนเงิน 62 ล้านบาทนั้นบันทึกไว้ในบัญชี “ส่วนเกินทุนจากรายการกับ
กิจการภายใต้การควบคุมเดียวกัน” ในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้รายการส่วนเกินทุน
ดังกล่าวถูกตัดรายการในการจัดท างบการเงินรวม 
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5.4 ยอดคงเหลือกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังนี้ 
 

5.4.1 ลูกหนี การค้าและลูกหนี อื่น 

 
   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558  2557  2558  2557 

บริษัทที่มีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญ 1  2  -  - 
บริษัทย่อย -  -  1,713  1,665 
บริษัทร่วมและการร่วมค้า 2,719  2,370  32  17 
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 4,618  3,821  107  94 
รวม 7,338  6,193  1,852  1,776 

 
5.4.2 เงินให้กู้ยืมระยะสั น 

 
   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ยอดคงคา้ง  ยอดเฉลี่ย 
 2558  2557  2558  2557 
        

การร่วมค้า -  -  -  19 
รวม -  -  -  19 

 
   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงค้าง  ยอดเฉลี่ย 
 2558  2557  2558  2557 
        

บริษัทย่อย 33,936  19,733  35,444  18,514 
รวม 33,936  19,733  35,444  18,514 

 
บริษัทค านวณยอดเฉลี่ยจากยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระยะสั้น ณ วันสิ้นเดือนโดยไม่รวมดอกเบี้ย
ค้างรับ 
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ยอดเงินให้กู้ยืมระยะสั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดังนี้ 
 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557  2558  2557 
        

สกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานของ        
    แต่ละบริษัทในกลุ่ม -  -  30,015  19,198 
เงินตราต่างประเทศ        
- เหรียญสหรัฐ -  -  3,669  - 
- ยูโร -  -  -  369 
- รูเบิล -  -  252  166 
รวม -  -  33,936  19,733 

 

5.4.3 เงินปันผลค้างรับ 
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558  2557  2558  2557 

        

บริษัทร่วม 189  -  -  - 
การร่วมค้า -  95  -  - 
บริษัทย่อย -  -  5,927  3,902 
รวม 189  95  5,927  3,902 

 

5.4.4 ดอกเบี ยค้างรับ 
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558  2557  2558  2557 

        

บริษัทย่อย -  -  97  89 
รวม -  -  97  89 
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5.4.5  เงินให้กู้ยืมระยะยาว 
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงค้าง  ยอดเฉลี่ย 
 2558  2557  2558  2557 
        

บริษัทย่อย 23,367  16,957   18,008    18,099 
หัก ส่วนที่ถึงก าหนดรับช าระ        
          ภายในหนึ่งปี (387)  (120)     
สุทธิ 22,980  16,837     

 
บริษัทค านวณยอดเฉลี่ยจากยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระยะยาว ณ วันสิ้นเดือนโดยไม่รวมดอกเบี้ย
ค้างรับ 
 

  ยอดเงินใหกู้้ยืมระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดังนี้ 
 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

     2558  2557 
        

เงินบาท     10,000  10,000 
เงินตราต่างประเทศ        
- เหรียญสหรัฐ     12,606  5,943 
- รูเบิล     761  1,014 
รวม     23,367  16,957 

 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
 

68 

 

 

5.4.6 เจ้าหนี การค้าและเจ้าหนี อื่น  
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558  2557  2558  2557 

        

บริษัทที่มีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญ 758  670  42  46 
บริษัทย่อย -  -  193  115 
บริษัทร่วมและการร่วมค้า 309  399  -  - 
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 2,470  4,112  87  136 
รวม 3,537  5,181  322  297 

 

5.4.7 เงินกู้ยืมระยะสั น 
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ยอดคงค้าง  ยอดเฉลี่ย 
 2558  2557  2558  2557 
        

การร่วมค้า 378  211  201  77 
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -  184  15  183 
รวม 378  395  216  260 

 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงค้าง  ยอดเฉลี่ย 
 2558  2557  2558  2557 
        

บริษัทย่อย -  -  -  95 
รวม -  -  -  95 

 
บริษัทค านวณยอดเฉลี่ยจากยอดคงค้างของเงินกู้ยืมระยะสั้น ณ วันสิ้นเดือนโดยไม่รวมดอกเบี้ยค้างจ่าย 
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5.5 ยอดคงเหลือของเงินให้กู้ยืม/เงนิกู้ยืมและอัตราดอกเบี้ย 
 

   ยอดคงเหลือของเงินให้กู้ยืม/เงนิกู้ยืมและอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สรุปได้ดังนี้  
 

 งบการเงินรวม  
 (หน่วย: ล้านบาท)   
 ยอดคงเหลอืที่มี  ยอดคงเหลอืที่มี  อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 
 อัตราดอกเบี้ยคงท่ี  อัตราดอกเบี้ยลอยตัว  (อัตรารอ้ยละ) 
 2558  2557  2558  2557  2558  2557 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจาก            
   การร่วมค้าและบริษัท            
   ที่เกี่ยวข้องกัน 378  211  -  184  2.00  4.63 

 

        งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 (หน่วย: ล้านบาท)   
 ยอดคงเหลอืที่มี  ยอดคงเหลอืที่มี  อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 
 อัตราดอกเบี้ยคงท่ี  อัตราดอกเบี้ยลอยตัว  (อัตรารอ้ยละ) 
 2558  2557  2558  2557  2558  2557 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น            
   แก่บริษัทย่อย 3,669  369  30,267  19,364  7.39      7.50 
เงินให้กู้ยืมระยะยาว            

   แก่บริษัทย่อย 23,367  16,837  -  120  5.40   5.37 
 

5.6   ค่าตอบแทนผู้บริหารที่ส าคัญ 
 

     ค่าตอบแทนผู้บริหารที่ส าคัญประกอบด้วย 
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558  2557  2558  2557 

ส าหรับปีสิ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม        
ผลประโยชน์ระยะสั้น 538  514  214  204 
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน        
  ภายใต้โครงการผลประโยชน์        
  พนักงานที่ก าหนดไว ้ 13  13  4  4 
รวม 551  527  218  208 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม        
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 300  284  82  82 
รวม 300  284  82  82 
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5.7   ภาระผูกพัน 
 
ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังนี้ 
 
5.7.1 ภาระผูกพันตามสัญญาที่เป็นรายจ่ายฝ่ายทุน 

 
   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558  2557  2558  2557 

สัญญาที่ยังไม่ได้รับรู้         
ส่วนใหญ่เป็นสัญญาก่อสร้าง         
     อาคารและสิ่งปลูกสร้างและ        
     ซื้อเครื่องจักรและอื่นๆ 431  570  144  172 

 
5.7.2 ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าด าเนินงาน 

 
   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558  2557  2558  2557 
  

ภายในระยะเวลาหนึ่งปี 926  915  250  352 
มากกว่าหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี 1,539  1,474  197  268 
มากกว่าห้าป ี 374  276  -  - 
รวม 2,839  2,665  447  620 
 
บริษัทและบริษัทย่อยบางแห่งมีสัญญาเช่าหลายฉบับกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันบางแห่ง  ซึ่งครอบคลุม
การเช่าอาคารส านักงาน (รวมถึงสัญญาบริการพร้อมสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
สัญญาเช่าดังกล่าว) ที่ดิน ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และยานพาหนะ  โดยมีระยะเวลา 1 ถึง 10 ปี ซึ่งจะสิ้นสุด     
ในระหว่างปี 2559 ถึง 2567 
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5.8   สัญญาที่ส าคัญ 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กลุม่บริษัทมีสัญญาที่ส าคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังนี้ 
 

5.8.1 สัญญาบริการด้านเทคนิควิชาการ 
 

บริษัทและบริษัทย่อยบางแห่งมีสัญญาบริการด้านเทคนิควิชาการกับบริษัทที่มีอิทธิพลอย่างมี      
นัยส าคัญ (บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ ากัด (“CPG”)) ภายใต้เงื่อนไขของสัญญา CPG ตกลงที่จะ
ท าการค้นคว้าและพัฒนาส่วนประกอบในการผลิตอาหารสัตว์ให้กับบริษัทและบริษัทย่อย ในการนี้ 
บริษัทและบริษัทย่อยดังกล่าวมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าบริการด้านเทคนิควิชาการให้กับ CPG ซึ่ง
ค านวณตามปริมาณการผลิตอาหารสัตว์แต่ละประเภทในอัตราตามที่ระบุไว้ในสัญญา โดยมีค่าบริการ
ขั้นต่ าเป็นจ านวนเงิน 0.1 ล้านบาท ถึง 1.3 ล้านบาท ต่อเดือน สัญญาเหล่านี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 
มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ทั้งนี้บริษัทและบริษัทย่อยได้ต่ออายุสัญญาดังกล่าวออกไป
จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีเงื่อนไขและอัตราค่าบริการเช่นเดิมทุกประการ 
 

นอกจากนี้ บริษัทย่อยในต่างประเทศบางแห่งมีสัญญารับความช่วยเหลือทางเทคนิควิชาการจาก CPG 
โดยบริษัทย่อยในต่างประเทศดังกล่าวมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าบริการตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่
ระบุไว้ในสัญญา 
 

5.8.2 สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า 
 

บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง (บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จ ากัด) มีสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ากับ 
CPG เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า    ในการนี้ บริษัทย่อยดังกล่าวมี
ภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าให้กับ CPG ในอัตราร้อยละ 0.2 และ
ร้อยละ 0.4 ของยอดขายสินค้าแต่ละประเภทตามที่ระบุไว้ในสัญญา สัญญาเหล่านี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560  
 

บริษัทและบริษัทย่อยบางแห่งมีสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ากับ  CPG เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ

ในการใช้เครื่องหมายการค้า  ในการนี้ บริษัทและบริษัทย่อยดังกล่าวมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่าย  
ค่าสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าให้กับ CPG ในอัตราร้อยละ 0.2 และร้อยละ 0.4 ของยอดขาย
สินค้าแต่ละประเภทตามที่ระบุไว้ในสัญญา  สัญญาเหล่านี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ทั้งนี้บริษัทและบริษัทย่อยได้ต่ออายุสัญญาดังกล่าวออกไปจนถึงวันที่ 31 
ธันวาคม 2559 โดยมีเงื่อนไขและอัตราค่าบริการเช่นเดิมทุกประการ 
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บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ากับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง (บริษัท 
สตาร์มาร์เก็ตติ้ง จ ากัด (“STAR”)) เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าของ STAR             
ในการนี้ บริษัทย่อยดังกล่าวมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าให้กับ STAR 
โดยค านวณจากยอดขายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา            
สัญญาฉบับนี้มีผลบังคับใชต้ั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561  
 

 

5.8.3   สัญญาบริการระบบงานคอมพิวเตอร์ 
 

 

บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีสัญญาบริการระบบงานคอมพิวเตอร์กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง (บริษัท 
ฟรีวิลล์ โซลูชั่นส์ จ ากัด (“Freewill”)) ภายใต้เงื่อนไขของสัญญา Freewill ตกลงที่จะให้บริการด้าน
ระบบงานคอมพิวเตอร์กับบริษัทย่อย ในการนี้ บริษัทย่อยดังกล่าวมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าบริการ
ด้านระบบงานคอมพิวเตอร์ให้กับ Freewill  ตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา สัญญาฉบับนี้มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562  
 

 

5.8.4 สัญญาบริการที่เกี่ยวกับธุรกรรมการน าเข้าและส่งออก 
 

 

บริษัทและบริษัทย่อยบางแห่งมีสัญญาจ้างบริการกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง (บริษัท ซี.พี. อินเตอร์
เทรด จ ากัด (“CPI”)) ภายใต้เงื่อนไขของสัญญา CPI ตกลงที่จะให้บริการด้านการจัดท าเอกสารการค้า
และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการน าเข้าและส่งออกของบริษัทและบริษัทย่อย ในการนี้ บริษัท
และบริษัทย่อยดังกล่าวมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าบริการให้กับ CPI ตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา 
สัญญาเหล่านี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที ่1 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 
 

 

5.8.5 สัญญาอนุญาตให้ใช้โปรแกรมระบบงานคอมพิวเตอร์ 
 

 

บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง (บริษัท ซีพีเอฟ ไอทีเซ็นเตอร์ จ ากัด) มีสัญญาให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสัญญาอนุญาตให้ใช้โปรแกรมระบบงานคอมพิวเตอร์กับคู่สัญญา ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน  
หลายแห่งทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีก าหนดระยะเวลาและค่าตอบแทนการใช้บริการ     
ตามที่ระบุไว้ในสัญญา สัญญาดังกล่าวจะสิ้นสุดลงหากคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันที่จะเลิกสัญญา 
หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญา 
 

 

6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558  2557  2558  2557 
        เงินฝากสถาบันการเงินและเงินสดในมือ 33,471  26,135  17,400  13,696 
เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง 2,990  7,417  -  - 
รวม 36,461  33,552  17,400  13,696 
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ยอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดังนี้ 
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558  2557  2558  2557 
สกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานของ        
   แต่ละบริษัทในกลุ่ม 32,171  19,053  16,347  536 
เงินตราต่างประเทศ        
-  เหรียญสหรัฐ 3,229  14,098  1,053  13,160 
-  นอร์เวย์โครน 661  24  -  - 
-  ยูโร 138  24  -  - 
-  ดอลลาร์ ไต้หวัน 81  -  -  - 
-  เรนมินบิ 52  215  -  - 
-  ปอนด์สเตอร์ลิง 18  10  -  - 
-  ดอลลาร์ ฮ่องกง 16  24  -  - 
-  สวีเดน โครนา -  19  -  - 
-  อื่นๆ 95  85  -  - 
รวม 36,461  33,552  17,400  13,696 

 
7 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 
 

    (หน่วย: ล้านบาท) 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ 2558  2557  2558  2557 
         

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 5 7,338  6,193  1,852  1,776 
กิจการอื่น  19,552  19,308  2,310  2,628 

รวม  26,890  25,501  4,162  4,404 
หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  (734)  (548)  (49)  (64) 

สุทธ ิ  26,156  24,953  4,113  4,340 
 

 
 

 
 

 
 

 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ        
   ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) ส าหรับปีสิ้นสุด        
  วันที่ 31 ธันวาคม 256  6  (2)  (1) 
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ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นที่มีปัญหาในการรับช าระหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557    
แยกตามอายุหนี้ที่ค้างช าระได้ดังนี้ 
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558  2557  2558  2557 
เกินก าหนดระยะเวลาการรับช าระหนี้        
   มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน 194  12  -  - 
   มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน 20  12  -  - 
   มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป 520  526  49  64 
รวม 734  550  49  64 

 
ยอดลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดังนี ้
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558  2557  2558  2557 
สกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานของ        
   แต่ละบริษัทในกลุ่ม 23,787  21,862  2,146  2,308 
เงินตราต่างประเทศ        
-  เหรียญสหรัฐ 1,082  1,788  514  876 
-  วอน 591  691  205  235 
-  ดอลลาร์ สิงคโปร์ 389  381  -  - 
-  ยูโร 158  98  304  409 
-  สวีเดน โครนา 67  46  -  - 
-  เยน 66  70  1  40 
-  ปอนด์สเตอร์ลิง 1  5  10  18 
-  เรนมินบิ -  -  641  359 
-  ดอลลาร์ ออสเตรเลีย -  -  254  58 
-  รูเบิล -  -  31  31 
-  อื่นๆ 15  12  7  6 
รวม 26,156  24,953  4,113  4,340 
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8 สินค้าคงเหลือ 
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558  2557  2558  2557 
        

วัตถุดิบ 28,621  26,336  1,379  2,140 
เคมีภัณฑ์และวัสดุสิ้นเปลือง 2,129  1,803  142  191 
สินค้าระหว่างผลิต 1,388  1,225  148  118 
สินค้าส าเร็จรูป 14,482  13,539  2,762  1,900 
สินค้าระหว่างทาง 6,126  6,457  29  - 
รวม 52,746  49,360  4,460  4,349 
หัก ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าสินค้าลดลง        
      ให้เท่ากับมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ (634)  (324)  (250)  (148) 
สุทธ ิ 52,112  49,036  4,210  4,201 

 
ต้นทุนของสินค้าคงเหลือที่บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายและได้แสดงรวมไว้ในต้นทุนขายสินค้าส าหรับปีสิ้นสุดวันที่                
31 ธันวาคม 2558 มีจ านวนเงิน 269,188 ล้านบาท (2557: 288,507 ล้านบาท) ในงบก าไรขาดทุนรวม และ 12,875 
ล้านบาท (2557: 19,017 ล้านบาท) ในงบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการ 
 
ในปี 2558 กลุ่มบริษัทและบริษัทรับรู้การปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือให้เท่ากับมูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นจ านวนเงิน 
634 ล้านบาท และ 250 ล้านบาท ตามล าดับ (2557: 324 ล้านบาท และ 148 ล้านบาท ตามล าดับ) และรับรู้การกลับ
รายการค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงเป็นจ านวนเงิน 324 ล้านบาท และ 148 ล้านบาท ตามล าดับ (2557:  313 ล้านบาท 
และ 185 ล้านบาท ตามล าดับ) 
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9 สินทรัพย์ชีวภาพ 
 
รายการเคลื่อนไหวในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังนี้ 

 
   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557  2558  2557 
        
ณ วันที่ 1 มกราคม 29,973  27,605  1,372  1,266 
ได้มาจากการรวมธุรกิจ 2,339  -  -  - 
เพิ่มขึ้นจากการซื้อ/การเลี้ยง 127,588  121,668  8,966  11,579 
ลดลงจากการขาย/เก็บเกี่ยว     (129,689)  (118,704)  (9,249)  (11,211) 
ค่าเสื่อมราคา 4,339  4,640  140  90 
ก าไรจากการเปลี่ยนแปลง         
   มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย 404  338  -  - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 451  (585)  -  - 
อื่นๆ (427)  (4,989)  (175)  (352) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 34,978  29,973  1,054  1,372 

        
ส่วนที่หมุนเวียน        
สัตว์บก 26,013  22,229  -  - 
สัตว์น้ า 1,744  2,149  1,054  1,372 
รวมส่วนที่หมุนเวียน 27,757  24,378  1,054  1,372 
        

ส่วนที่ไม่หมุนเวียน        
สัตว์บก 7,221  5,595  -  - 
รวมส่วนที่ไม่หมุนเวียน 7,221  5,595  -  - 

รวม 34,978  29,973  1,054  1,372 
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สินทรัพย์ชีวภาพประกอบด้วยสินทรัพย์ชีวภาพประเภทสัตว์บก ได้แก่ สุกร ไก่ เป็ด เป็นต้น และสินทรัพย์ชีวภาพ
ประเภทสัตว์น้ า ได้แก่ กุ้งและปลา สินทรัพย์ชีวภาพดังกล่าวแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อ 
การด้อยค่าสะสม (ยกเว้นสุกรขุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย ซึ่งมูลค่ายุติธรรมก าหนดโดยใช้   
ราคาท่ีอ้างอิงราคาตลาด ณ วันที่ในรายงาน) เนื่องจากสินทรัพย์ชีวภาพเหล่านี้มีวงจรการเลี้ยงสั้น และกรณีสินทรัพย์
ชีวภาพที่เป็นพันธุ์สัตว์ไม่สามารถหาราคาตลาดหรือมูลค่าเพื่อก าหนดมูลค่ายุติธรรมในสภาพปัจจุบันส าหรับ
สินทรัพย์ชีวภาพดังกล่าวได้และไม่สามารถก าหนดมูลค่ายุติธรรมโดยใช้มูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแส  
เงินสดสุทธิที่คาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์นั้นได้อย่างน่าเชื่อถือเนื่องจากมีความไม่แน่นอนอันเกิดจากปัจจัย
ภายนอกต่างๆ เช่น สภาพแวดล้อม ภูมิอากาศ โรคภัย เป็นต้น 
 
ต้นทุนของสินทรัพย์ชีวภาพประกอบด้วยต้นทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้นตั้งแต่ได้มาซึ่งสินทรัพย์ชีวภาพและในช่วงการ
เจริญเติบโต เช่น ต้นทุนลูกสัตว์ ค่าอาหารสัตว์  และต้นทุนการเลี้ยงอื่น  เป็นต้น  
 
การคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ชีวภาพที่ให้ผลิตผล เช่น พ่อแม่พันธุ์ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาการให้ผล
ผลิตหรือตามจ านวนหน่วยที่ผลิตได้ของสินทรัพย์ชีวภาพแต่ละประเภทซึ่งเป็นระยะเวลาประมาณ 4 เดือนถึง 36 เดือน  
 
ประมาณการปริมาณทางกายภาพของสินทรัพย์ชีวภาพแต่ละกลุ่ม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มดีังนี้ 
 

   (หน่วย: ตัน) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557  2558  2557 
        
สัตว์บก 658,867  546,430  -  - 
สัตว์น้ า 20,842  18,730  5,060  5,354 
 
ปริมาณทางกายภาพของสินทรัพย์ชีวภาพประมาณโดยอาศัยประสบการณ์และข้อมูลในอดีต  กรณีปริมาณสินทรัพย์
ชีวภาพประเภทสัตว์น้ า กลุ่มบริษัทใช้วิธีสุ่มตัวอย่างเพื่อคาดการณ์น้ าหนักท้ังหมด 
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การวัดมูลค่ายุตธิรรม  
 
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพรวมถึงมูลค่าตามบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินรวม มดีังนี้ 
 

 
(หน่วย: ล้านบาท) 

  
งบการเงินรวม 

 มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม 
   ระดับ 1  ระดับ 2  ระดับ 3  รวม 
31 ธันวาคม 2558          
สินทรัพย์ชีวภาพที่แสดงด้วยมูลค่า          
   ยุติธรรมหักต้นทุนในการขาย 11,537  -  1,851  9,686  11,537 
 
เทคนิคการประเมินมูลค่าและข้อมูลที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพที่ถูกจัดอยู่ในระดับ 2 คือวิธี
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด โดยใช้ราคาท่ีอ้างอิงราคาตลาด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 
 
เทคนิคการประเมินมูลค่าและข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนัยส าคัญที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
ชีวภาพที่ถูกจัดอยู่ในระดับ 3 แสดงในตารางดังต่อไปนี้ 
 
เทคนิคการ

ประเมินมูลค่า 
 ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้         

ที่มีนัยส าคัญ 
 ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ 

ที่มีนัยส าคัญและการวัดมูลค่ายุติธรรม 
วิธีเปรียบเทียบ
ข้อมูลตลาด 
 

 ราคาท่ีอ้างอิงราคาตลาด ณ วัน
สิ้นรอบระยะเวลารายงาน 
 ลูกสุกร ราคา 2,083 บาท ถึง 

2,404 บาท ต่อตัว 
 สุกรหย่านมราคา 2,378 

บาท ถึง 3,884 บาท ต่อตัว 
 สุกรขุนราคา 74 บาท ถึง 79 

บาท ต่อกิโลกรัม 

 หากราคาตลาด ณ วันที่ในรายงานสูงขึ้น /ลดลงไป
จากเดิมในอัตราร้อยละ  10 มูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์ชีวภาพที่ประมาณการไว้จะเพิ่มขึ้น/ลดลง
เป็นจ านวนเงิน 930 ล้านบาท 

 
 

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพจัดท าโดยฝ่ายการเงินและฝ่ายการจัดการของกลุ่มบริษัทอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้การ
วัดมูลค่ายุติธรรมแต่ละระดับอ้างอิงข้อมูลจากตลาดซื้อขายสุกรในแต่ละประเทศ โดยมูลค่ายุติธรรมของสุกรถูก
ก าหนดจากราคาตลาดต่อตัวหรือต่อน้ าหนักของสุกร  
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10 เงินลงทุนเผื่อขาย 
 

รายการเคลื่อนไหวในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังนี้ 
 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 

 2558  2557 
    
ณ วันที่ 1 มกราคม 3,924  1,909 
ซื้อ/ลงทุนเพิ่ม 4,923  638 
ขาย (673)  - 
จัดประเภทการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม    
ไปก าไรหรือขาดทุนจากการขาย (1,450)  - 

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม (3,485)  1,377 
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนต่างประเทศ 420  - 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 3,659  3,924 
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รายละเอียดเงินลงทุนเผือ่ขาย 
 
เงินลงทุนเผื่อขาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังนี้ 
 

     (หน่วย: ล้านบาท) 
 สัดส่วนความเป็นเจ้าของ     
 (ทั้งทางตรงและทางอ้อม)     
 (ร้อยละ)  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558  2557  2558  2557  2558  2557 
หลักทรัพย์ในความต้องการ            
   ของตลาด - มูลค่ายุติธรรม            
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด            
   (มหาชน) - ราคาทุน 2.21  1.43  6,818  2,148  -  - 
การเปลี่ยนแปลงใน            
   มูลค่ายุติธรรม     (3,159)  1,776  -  - 
รวม     3,659  3,924  -  - 

 

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทย่อยแหง่หนึ่งได้ขายเงินลงทุนเผื่อขายซึ่งมรีาคาทุนเป็นจ านวนเงิน 
673 ล้านบาท โดยมีก าไรจากการขายเงินลงทุนดังกล่าวในงบการเงินรวมเป็นจ านวนเงิน 1,431 ล้านบาท 
 
มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

 

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินรวมถึงมูลค่าตามบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินรวม มีดังนี้ 
 

 
(หน่วย: ล้านบาท) 

  
งบการเงินรวม 

 มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม 
   ระดับ 1  ระดับ 2  ระดับ 3  รวม 
31 ธันวาคม 2558          
ไม่หมุนเวียน          
ตราสารทุนท่ีเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย 3,659  3,659  -  -  3,659 
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11 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

รายการเคลื่อนไหวในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังนี้ 
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557  2558  2557 
        

ณ วันที่ 1 มกราคม -  -  68,443  87,565 
ซื้อ/ลงทุนเพิ่ม -  -  18,495  2 
ขาย -  -  -  (19,124) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม -  -  86,938  68,443 

 
ตามที่บริษัทได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2557 เรื่องการเปิดเผยสารสนเทศของ 
C.P. Pokphand Co., Ltd. (“CPP”) ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (“HKEX”) ในเรื่องการแยกธุรกิจ 
Biochemical และธุรกิจการลงทุนใน Industrial ให้รวมอยู่ภายใต้ Chia Tai Enterprises International Limited 
(“CTEI”) (รวมเรียกว่า “การ Spin-Off”) และการน าหุ้นสามัญของ CTEI เข้าจดทะเบียนใน HKEX 

 
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 CPP ได้จ่ายปันผลพิเศษเป็นหุ้นของ CTEI ให้กับผู้ถือหุ้นของ CPP ตามสัดส่วน 
การถือหุ้น (“การจ่ายปันผลพิเศษ”) โดยผู้ถือหุ้นสามัญของ CPP จ านวน 100 หุ้น จะได้รับปันผลเป็นหุ้นสามัญของ 
CTEI จ านวน 1 หุ้น และผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิของ CPP จ านวน 100 หุ้น จะได้รับปันผลเป็นหุ้นบุริมสิทธิของ CTEI 
จ านวน 1 หุ้น ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ CPP เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2558 
 
ในการนี้ CPF และ CPF Investment Limited ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ CPP ได้รับปันผลพิเศษเป็นหุ้นบุริมสิทธิของ 
CTEI จ านวน 12,610,777 หุ้น (คิดเป็นอัตราร้อยละ 4.98 ของหุ้นที่ออกแล้วช าระแล้ว) และหุ้นสามัญของ CTEI 
จ านวน 115,137,370 หุ้น (คิดเป็นอัตราร้อยละ  45.45 ของหุ้นที่มีสิทธิในการออกเสียงทั้งหมด) ตามล าดับ  
 
ทั้งนี้  HKEX รับหุ้นสามัญของ CTEI เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและให้ท าการซื้อขายใน HKEX เมื่อวันที่  
3 กรกฎาคม 2558 
 
ในระหว่างปี 2557 บริษัทได้ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทย่อยบางแห่ง ซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีเป็นจ านวนเงิน 
19,124 ล้านบาท โดยมีก าไรจากการขายเงินลงทุนดังกล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจ านวน 1,884 ล้านบาท 
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รายละเอียดเงินลงทุนในบริษัทย่อยและเงินปันผลรับ 
 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 และเงินปันผลรับส าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันเดียวกัน มีดังนี ้
 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 สัดส่วน          
 ความเป็นเจ้าของ           
 (ร้อยละ)  ทุนช าระแล้ว  วิธีราคาทุน  การด้อยค่าสะสม  ราคาทุน - สุทธิ  เงินปันผลรับ 
 2558  2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557 
    หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด                        

C.P. Pokphand Co., Ltd.  4.98  4.98  7,973  7,973  4,691  5,191  -  -  4,691  5,191  218  553 
Chia Tai Enterprises International Limited 4.98  -  840  -  500  -  -  -  500  -  -  - 
รวม         5,191  5,191  -  -  5,191  5,191  218  553 
                        หลักทรัพย์ที่ไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด                        
บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จ ากัด (มหาชน)   99.44  99.44  600  600  1,230  1,230  -  -  1,230  1,230  1,193  - 
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 99.98  99.98  7,008  7,008  11,883  11,883  -  -  11,883  11,883  2,102  7,357 
บริษัท ซีพีเอฟ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จ ากัด  99.99  99.99  20  20  20  20  -  -  20  20  -  - 
บริษัท ซีพีเอฟ ไอทีเซ็นเตอร์ จ ากัด 99.99  99.99  250  250  250  250  -  -  250  250  -  - 
บริษัท ซี.พี. เมอร์แชนไดซิ่ง จ ากัด 99.99  99.99  9,000  9,000  9,000  9,000  -  -  9,000  9,000  9,900  5,400 
บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จ ากัด 99.99  99.99  80  80  450  450  -  -  450  450  -  80 
บริษัท ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหาร ซีพีเอฟ จ ากัด 99.99  -  125  -  125  -  -  -  125  -  -  - 
C.P. Aquaculture (Beihai) Co., Ltd. 100.00  100.00  602  602  602  602  -  -  602  602  -  - 
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รายละเอียดเงินลงทุนในบริษัทย่อยและเงินปันผลรับ (ต่อ) 
 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สัดส่วน          
 ความเป็นเจ้าของ           
 (ร้อยละ)  ทุนช าระแล้ว  วิธีราคาทุน  การด้อยค่าสะสม  ราคาทุน - สุทธิ  เงินปันผลรับ 
 2558  2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557 
    C.P. Aquaculture (Dongfang) Co., Ltd. 100.00  100.00  755  494  755  494  -  -  755  494  -  - 

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. 8.57  8.57  6,452  6,452  618  618  -  -  618  618  -  - 
Charoen Pokphand Foods Kenya Co., Ltd. 99.99  99.99   8  8  8  8  -  -  8  8  -  - 
Charoen Pokphand Foods (Overseas) LLC. 10.21  48.80  2,819  1,057  1,394  1,394  (938)  (938)  456  456  -  - 
Charoen Pokphand Foods Philippines Corporation 34.09  37.50  3,196  2,890  1,055  1,055  -  -  1,055  1,055  -  - 
CPF Investment Limited  100.00  100.00  42,123  36,929  42,123  36,929  -  -  42,123  36,929  -  - 
CPF Tanzania Limited  58.25  58.25  224  224  129  129  -  -  129  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  -  12,541  -  12,915  -  -  -  12,915  -  -  - 
รวม         82,685  64,190  (938)  (938)  81,747  63,252  13,195  12,837 
รวมท้ังสิ้น         87,876  69,381  (938)  (938)  86,938  68,443  13,413  13,390 
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12  ส่วนได้เสยีที่ไม่มีอ านาจควบคุม  
 

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ของบริษัทย่อยแต่ละรายของกลุ่มบรษิัทที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมที่มีสาระส าคัญ ก่อนการตัดรายการระหว่างกันมีดงันี้ 
 

    (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 

           ร้อยละของสว่นได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม *  49.57                      49.57                      67.32                     20.01                   20.01 
สินทรัพย์หมุนเวียน  57,755  2,072  4,932  247  3,955 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  62,963  6,637  7,075  845  5,760 
หนี้สินหมุนเวียน  (40,047)  (896)  (4,192)  (15)  (2,213) 
หนี้สินไม่หมุนเวียน  (27,110)  (603)  (690)  -  (1,041) 

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

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

*  อัตราร้อยละของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมของกลุ่มย่อยแสดงสัดส่วนการถือหุ้นทางตรงในบริษัทย่อยดังกล่าวเท่านั้น  โดยบริษัทย่อยทางอ้อมหลายแห่งไม่ได้เป็นบริษัทย่อย 
โดยการถือหุ้นในอัตราร้อยละ 100 และมีสัดส่วนการถือหุ้นที่แตกต่างกัน 

 

** มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมของกลุ่มย่อยค านวณจากอัตราร้อยละของส่วนได้เสียที่แตกต่างกันของบริษัทย่อยทางอ้อมหลายแห่งข้างต้น
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ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ของบรษิัทย่อยแต่ละรายของกลุ่มบริษัทท่ีมีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมที่มีสาระส าคัญ ก่อนการตัดรายการระหว่างกัน 
มีดังนี้ 

    (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 าหรับป/ีงวด  10,046  172  798  7  72 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  605  275  (382)  (49)  (446) 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม  10,651  447  416  (42)  (374) 
      49     ก าไรที่แบ่งให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม  4,423  108  548  1  14 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่แบง่ให้กับ           
   ส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุม  266  173  (262)  (10)  (89) 
           กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน  17,774  372  748  8  350 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน  (10,596)  (103)  (1,002)  42  1,322 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน   (6,785)  (204)  135  -  (92) 
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศคงเหลือสิ้นป ี (353)  (27)  (1)  (4)  (75) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธ ิ  40  38  (120)  46  1,505 
เงินปันผลที่จ่ายให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม  486  115  19  -  - 
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ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ของบริษัทย่อยแต่ละรายของกลุ่มบรษิัทที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมที่มีสาระส าคัญ ก่อนการตัดรายการระหว่างกัน ดังนี ้
 

 (หน่วย: ล้านบาท)  

 
C.P. Pokphand Co., Ltd. 

and its subsidiaries  

Charoen Pokphand 
Enterprise (Taiwan) Co., Ltd. 

and its subsidiaries  
     ร้อยละของสว่นได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม *                            49.57                                 67.59  

สินทรัพย์หมุนเวียน 55,411  4,468  
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 58,932  6,606  
หนี้สินหมุนเวียน (35,589)  (3,304)  
หนี้สินไม่หมุนเวียน (24,776)  (853)  
สินทรัพย์สุทธ ิ 53,978  6,917  
     ค่าความนิยมของส่วนได้เสยีท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 15,031  -  
     มูลค่าตามบัญชีของส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจควบคุม ** 41,739  3,743  

     
*  อัตราร้อยละของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมของกลุ่มย่อยแสดงสัดส่วนการถือหุ้นทางตรงในบริษัทย่อยดังกล่าวเท่านั้น   โดยบริษัทย่อยทางอ้อมหลายแห่งไม่ได้เป็น 

บริษัทย่อยโดยการถือหุ้นในอัตราร้อยละ 100 และมีสัดส่วนการถือหุ้นที่แตกต่างกัน 
 

** มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมของกลุ่มย่อยค านวณจากอัตราร้อยละของส่วนได้เสียที่แตกต่างกันของบริษัทย่อยทางอ้อมหลายแห่งข้างต้น
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ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ของบริษัทย่อยแต่ละรายของกลุ่มบริษัทท่ีมีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมที่มีสาระส าคัญ ก่อนการตัดรายการระหว่างกันมีดงันี้ 
 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 
C.P. Pokphand Co., Ltd.  

and its subsidiaries  

Charoen Pokphand  
Enterprise (Taiwan) Co., Ltd. 

and its subsidiaries 
    

รายได ้ 181,445  18,844 
    ก าไรส าหรับป ี 8,673  866 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (1,072)  (422) 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 7,601  444 
    
ก าไรที่แบ่งให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 2,911  594 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่แบง่ให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มอี านาจควบคุม (399)  (290) 
    
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 10,126  1,092 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (10,784)  (481) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน  (2,053)  (463) 
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศคงเหลือสิ้นป ี (152)  16 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธ ิ (2,863)  164 

   เงินปันผลที่จา่ยให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 774  - 
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13 เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
 

รายการเคลื่อนไหวในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังนี้ 
 

     (หน่วย: ล้านบาท) 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ  2558  2557  2558  2557 
          
ณ วันที่ 1 มกราคม   52,055  40,833  335  335 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม   4,965  4,133  -  - 
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม   (2,609)  (3,122)  -  - 
โอนสว่นได้เสียในบริษัทร่วมที่มีอยู่ก่อน          
  การเปลี่ยนสถานภาพเป็นบริษัทย่อย 4  (820)  -  -  - 
ซื้อ/ลงทุนเพิ่ม   15,455  12,507  -  - 
ขาย   (3,661)  (2,156)  -  - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน   (23)  (140)  -  - 
อื่นๆ   (50)  -  -  - 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม   65,312  52,055  335  335 

 

กลุ่มบริษัทได้แสดงเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทร่วมแห่งหนึ่ง (บริษัท ซีพี  ออลล์ จ ากัด (มหาชน)) ซึ่งเป็นบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามวิธีส่วนได้เสียใน งบการเงินรวม  มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
ดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจ านวนเงิน 121,652 ล้านบาท (2557: 126,266 ล้านบาท)  
 

ในระหว่างปี 2558 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ขายเงินลงทุนบางส่วนในบริษัทร่วมแห่งหนึ่งซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีเป็นจ านวนเงิน 
3,661 ล้านบาท โดยมีก าไรจากการขายเงินลงทุนดังกล่าวในงบการเงินรวมเป็นจ านวน  5,697 ล้านบาท (2557: 2,156 ล้าน
บาท และ 4,530 ล้านบาท ตามล าดับ) 
 
 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
 

 89 

รายละเอียดเงินลงทุนในบริษัทร่วมและเงินปันผลรับ 
 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 และเงินปันผลรับส าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันเดียวกัน มีดังนี ้
 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 
 สัดส่วน             
 ความเป็นเจ้าของ             
 (ทั้งทางตรง             
 และทางอ้อม)             
 (ร้อยละ)  ทุนช าระแล้ว  วิธีราคาทุน  วิธีส่วนได้เสีย  การด้อยค่าสะสม  ส่วนได้เสีย - สุทธิ  เงินปันผลรับ 
 2558  2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557 
    หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด                            

บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน)  34.50  33.27  8,983  8,983  53,334  41,066  60,863  46,847  -  -  60,863  46,847  2,341  2,608 
รวม         53,334  41,066  60,863  46,847  -  -  60,863  46,847  2,341  2,608 
                            

หลักทรัพย์ที่ไม่ใช่หลักทรัพย์ในความ                            
   ต้องการของตลาด                            
บริษัท นว 84 จ ากัด 25.00  25.00  1,203  1,203  159  159  162  162  -  -  162  162  -  - 
บริษัท รอส บรีดเดอร์ส สยาม จ ากัด 49.99  49.99  70  70  35  35  86  88  -  -  86  88  17  20 
บริษัท อาร์เบอร์ เอเคอร์ส ประเทศไทย                             
   จ ากัด 49.98  49.98  4  4  2  2  183  211  -  -  183  211  95  47 
BHJ Kalino Food AB (“BHJ”) * 15.08  15.08  5  5  24  24  29  28  -  -  29  28  3  - 
C.P. Aquaculture (India) Private Limited 31.70  31.70  192  192  176  176  743  689  -  -  743  689  -  - 
C.P. Cambodia Co., Ltd. -  25.00  -  2,103  -  493  -  787  -  -  -  787  -  82 
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รายละเอียดเงินลงทุนในบริษทัร่วมและเงินปันผลรับ (ต่อ) 
 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 
 สัดส่วน             
 ความเป็นเจ้าของ             
 (ทั้งทางตรง             
 และทางอ้อม)             
 (ร้อยละ)  ทุนช าระแล้ว  วิธีราคาทุน  วิธีส่วนได้เสีย  การด้อยค่าสะสม  ส่วนได้เสีย - สุทธิ  เงินปันผลรับ 
 2558  2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557 

                            

Charoen Pokphand Holdings (Malaysia)                            
   Sdn. Bhd. 49.75  49.75  353  353  176  176  1,389  1,525  -  -  1,389  1,525  -  - 
Conti Chia Tai International Limited 25.21  25.21  767  767  1,052  1,052  1,462  1,231  -  -  1,462  1,231  -  261 
Zhan Jiang Deni Carburetor Co., Ltd. ** 14.12  14.12  581  581  424  424  395  487  -  -  395  487  153  104 
รวม         2,048  2,541  4,449  5,208  -  -  4,449  5,208  268  514 

รวมท้ังสิ้น         55,382  43,607  65,312  52,055  -  -  65,312  52,055  2,609  3,122 
 
* BHJ เป็นบริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดย CPF Denmark A/S (“CPF DM”) ในอัตราร้อยละ 29.00 โดย CPF DM เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นทางอ้อมในอัตราร้อยละ 52.00 ดังนั้นกลุ่มบริษัทบันทึกเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสียใน BHJ ในอัตราร้อยละ 15.08 ในงบการเงินรวม 
 

** Zhan Jiang Deni Carburetor Co., Ltd เป็นบริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดย Chia Tai Enterprises International Limited (“CTEI”) ในอัตราร้อยละ 28.00 โดย CTEI เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม
ในอัตราร้อยละ 50.43 ของหุ้นทั้งหมดที่ออกจ าหน่ายแล้วของ CTEI ดังนั้นกลุ่มบริษัทบันทึกเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียใน Zhan Jiang Deni Carburetor Co., Ltd ในอัตราร้อยละ 14.12 ในงบการเงินรวม 
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รายละเอียดเงินลงทุนในบริษัทร่วมและเงินปันผลรับ (ต่อ) 
 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สัดส่วน          
 ความเป็นเจ้าของ           
 (ร้อยละ)  ทุนช าระแล้ว  วิธีราคาทุน  การด้อยค่าสะสม  ราคาทุน - สุทธิ  เงินปันผลรับ 
 2558  2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557 
    

หลักทรัพย์ที่ไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการ                        

   ของตลาด                        
บริษัท นว 84 จ ากัด 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  -  - 
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ตารางต่อไปนี้สรุปข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วมที่รวมอยู่ในงบการเงินของบริษัทร่วม ปรับปรุงด้วยการปรับมูลค่า
ยุติธรรม ณ วันที่ซื้อ และความแตกต่างของนโยบายการบัญชี การกระทบยอดรายการระหว่างข้อมูลทางการเงินโดยสรุป
ดังกล่าวกับมูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกลุ่มกิจการในกิจการเหล่านี้ 
 
  (หน่วย: ล้านบาท) 

  บริษัท ซีพ ีออลล์ จ ากัด (มหาชน) และ
บริษัทย่อย 

  2558  2557 
     รายได ้  405,893  371,301 
     ก าไรจากการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  13,818  10,319 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  70  (80) 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม  13,888  10,239 
     ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม  134  119 
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของผู้ถกูลงทุน  13,754  10,120 
     สินทรัพย์หมุนเวียน  56,973  64,684 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  272,110  261,726 
หนี้สินหมุนเวียน  (101,131)  (92,015) 
หนี้สินไม่หมุนเวียน  (186,276)  (199,337) 
สินทรัพย์สุทธ ิ  41,676  35,058 
     ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม  4,326  4,276 
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของผู้ถกูลงทุน  37,350  30,782 
     ส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทในสินทรัพย์สุทธิของ     
   ผู้ถูกลงทุน ณ วันที่ 1 มกราคม  10,241  9,130 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส่วนท่ีเป็นของกลุ่มบริษัท  4,563  3,279 
เงินปันผลรับระหว่างปี  (2,341)  (2,608) 
ส่วนต่างจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุน  423  440 
ส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทในสินทรัพย์สุทธิของผู้ถูกลงทุน ณ วันสิ้นปี  12,886  10,241 
ค่าความนิยม  47,977  36,606 
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียในผู้ถูกลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม  60,863  46,847 
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บริษัทร่วมที่ไม่มีสาระส าคัญ  
 

ตารางต่อไปนี้สรุปข้อมูลทางการเงินของส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทในบริษัทร่วมที่ไม่มีสาระส าคัญจากจ านวนเงินที่
รายงานในงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัท 

 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2558  2557 
    มูลค่าตามบัญชีของส่วนไดเ้สียในบริษัทร่วมที่ไม่มีสาระส าคัญ 4,449  5,208 

    ส่วนแบ่งของกลุ่มบริษัทใน    
-    ก าไรจากการด าเนินงานอยา่งต่อเนื่อง 421  841 
-    ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (86)  (127) 
-    ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 335  714 

 

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในส่วนที่เกี่ยวกับเงินลงทนุในบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังนี ้
 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2558  2557 

    

ส่วนแบ่งของกลุ่มบริษัทในหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นของกิจการที่ไปลงทุน   417  302 
 

14 เงินลงทุนในการร่วมค้า 
 

รายการเคลื่อนไหวในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังนี้ 
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557  2558  2557 
        ณ วันที่ 1 มกราคม 4,194  5,266  -  - 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า 255  736  -  - 
เงินปันผลรับจากการร่วมค้า (81)  (284)  -  - 
ขาย -  (1,483)  -  - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 51  (41)  -  - 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 4,419  4,194  -  - 
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รายละเอียดเงินลงทุนในการร่วมค้า 
 

เงินลงทุนในการร่วมค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 และเงินปันผลรับส าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันเดียวกันมีดังนี ้
 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 
 สัดส่วน           
 ความเป็นเจ้าของ             
 (ทั้งทางตรง             
 และทางอ้อม)             
 (ร้อยละ)  ทุนช าระแล้ว  วิธีราคาทุน  วิธีส่วนได้เสีย  การด้อยค่าสะสม  ส่วนได้เสีย - สุทธิ  เงินปันผล 
 2558  2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557 

    

หลักทรัพย์ที่ไม่ใช่หลักทรัพย์                            
   ในความต้องการของตลาด                            
บริษัท ซีพ-ีเมจิ จ ากัด                            
   (“CP-Meiji”) * 59.99  59.99  500  500  1,200  1,200  1,402  1,229  -  -  1,402  1,229  -  - 
Beijing Chia Tai Feedmill                             
   Co., Ltd. 25.21  25.21  157  157  128  128  158  129  -  -  158  129  -  71 
Handan Chia Tai Feed                             
   Co., Ltd. 25.21  25.21  56  56  (8)  (8)  20  18  -  -  20  18  2  - 
Jilin Chia Tai Enterprise                             
   Co., Ltd. 25.21  25.21  261  261  211  211  233  234  -  -  233  234  -  - 
Henan East Chia Tai                            
   Co., Ltd. 25.21  25.21  170  170  225  225  209  242  -  -  209  242  79  82 
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รายละเอียดเงินลงทุนในการร่วมค้า (ต่อ) 
 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 

 สัดส่วน                         

 ความเป็นเจ้าของ                         

 (ทัง้ทางตรง                       
 และทางอ้อม)                       
 (ร้อยละ)  ทุนช าระแล้ว  วิธีราคาทุน  วิธีส่วนได้เสีย  การด้อยค่าสะสม  ส่วนได้เสีย - สุทธิ  เงินปันผล 
 2558  2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557 

ECI  Metro Investment                              
   Co., Ltd. 25.21  25.21  378  378  1,296  1,296  2,397  2,342  -  -  2,397  2,342  -  131 
รวม         3,052  3,052  4,419  4,194  -  -  4,419  4,194  81  284 

* CP-Meiji เป็นการร่วมค้า เนื่องจากตามข้อบังคับของบริษัทได้ก าหนดให้ผู้ลงทุนมีอ านาจควบคุมร่วมกันในการตัดสินใจที่ส าคัญทางการเงินและการด าเนินงาน  และมีสิทธิในสินทรัพย์สุทธิ 
ของบริษัท 

 
กลุ่มบริษัทได้บันทึกบัญชีเงินลงทุนในการร่วมค้า ตามวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินรวม 
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กลุ่มบริษัทพิจารณาแล้วว่าไมม่ีส่วนได้เสียในการร่วมค้ารายใดรายหนึ่งที่มีสาระส าคัญต่อกลุ่มบริษัท 
 
การร่วมค้าที่ไม่มีสาระส าคัญ  
 
ตารางต่อไปนี้สรุปข้อมูลทางการเงินของส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทในการร่วมค้าที่ไม่มีสาระส าคัญจากจ านวนเงินที่
รายงานในงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัท 

 
 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 
 2558  2557 
    

มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียในการร่วมค้าที่ไม่มีสาระส าคัญ 4,419  4,194 

    ส่วนแบ่งของกลุ่มบริษัทใน    
-    ก าไรจากการด าเนินงานอยา่งต่อเนื่อง 255  736 
-    ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 51  (41) 
-    ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 306  695 
 

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและภาระผูกพันในส่วนที่เกี่ยวกับเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
และ 2557 มีดังนี้ 

 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2558  2557 

    

ส่วนแบ่งของกลุ่มบริษัทในภาระผูกพันของกิจการที่ไปลงทุน 79            58 
ส่วนแบ่งของกลุ่มบริษัทในหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นของกิจการที่ไปลงทุน 2              - 
 



������ ������������������ ������ (�����) ������������� 
����������������������� 
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15 ��������������������������������� 
 
���������������������������������������� 31 ������� 2558 ��� 2557 �������� 
 

   (�����: �������) 
 ������������  �������������������� 

 2558  2557  2558  2557 
 

� ������ 1 ������ 1,549 1,546 678 678 
���������������������������� 59 3 - - 
� ������ 31 ������� 1,608 1,549 678 678 
 

 
 
��������������������������������� � ������ 31 ������� 2558 ��� 2557 �������� 

 
  (�����: �������)
 ����������������������  
 (��������������������)   
 (������) ������������  ��������������������
 2558 2557 2558 2557  2558 2557

   
      
��������������������������     
   - �������    
������ �������� ������ (�����)  6.58 6.58 110 110 55 55
������ ��.��. ����� ������    

   (�����) 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 1,217 1,158 528 528
���  1,608 1,549 678 678

 

������ ������������������ ������ (�����) ������������� 
����������������������� 
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16 ���������������������������� 
 
���������������������������������������� 31 ������� 2558 ��� 2557 �������� 
 

  (�����: �������) 
������������  �������������������� 

 2558  2557  2558  2557 

        
� ������ 1 ������ 1,169 1,930 200 204 
��������� 20 63 3 - 
������������������� - (592) - - 
������������ ��������������� 273 - - - 
������������� ��������������� - (46) - - 
����������� (2) (5) (2) (4) 
������������� (50) (126) - - 
���������������������������� (31) (55) - - 
� ������ 31 ������� 1,379  1,169 201 200 
 
������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
������������������������������������������������������������� ��������������� 2,598 ������� ��� 609 ������� 
��������� (2557: 1,990 ������� ��� 608 ������� ���������) 

 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3 
���������������������������������������������������������  

 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
 

98 

 

16 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
 
รายการเคลื่อนไหวในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มดีังนี้ 
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557  2558  2557 

        ราคาทุน        
ณ วันที่ 1 มกราคม 1,169  1,930  200  204 
เพิ่มขึ้น 20  63  3  - 
ลดลงจากการขายธุรกิจ -  (592)  -  - 
โอนจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์ 273  -  -  - 
โอนเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ์ -  (46)  -  - 
ตัดจ าหน่าย (2)  (5)  (2)  (4) 
ค่าเสื่อมราคา (50)  (126)  -  - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (31)  (55)  -  - 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 1,379  1,169  201  200 

 
ราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของกลุ่มบริษัทและบริษัทซึ่งประเมินราคาโดยผู้ประเมินราคาอิสระ 
โดยพิจารณาตามเกณฑ์มูลค่ายุติธรรมด้วยวิธีเปรียบเทียบข้อมูลตลาด มีจ านวนเงินรวม 2,598 ล้านบาท และ 609 ล้านบาท 
ตามล าดับ (2557: 1,990 ล้านบาท และ 608 ล้านบาท ตามล าดับ) 

 
การวัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนดังกล่าวถูกจัดล าดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับท่ี 3 
จากเกณฑ์ข้อมูลที่น ามาใช้ในเทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรม  
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เทคนิคการประเมินมูลค่าและข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนัยส าคัญท่ีใช้ในการวัดมูลค่ายตุิธรรมของ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนแสดงในตารางดังต่อไปนี้ 
 

เทคนิคการประเมินมูลค่า 

 
ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้

ที่มีนัยส าคัญ 

 ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่ไม่
สามารถสังเกตได้ที่มีนยัส าคัญและ   

การวัดมูลค่ายุตธิรรม 
     

วิธีเปรียบเทียบข้อมูลตลาด   ราคาเสนอขายและราคาซื้อ
ขายจริงของอสงัหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุนเปรียบเทียบท่ี
คล้ายคลึงกัน ปรับด้วยปัจจัย
ความต่างอื่นๆ 

 มูลค่ายุติธรรมท่ีประมาณการไว้จะ
เพิ่มขึ้น (ลดลง) หากราคาต่อพื้นที่สูงข้ึน 
(ลดลง) 

 
17 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  
 

         (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 
   อาคารและ         
   ส่วนปรับปรุง      สินทรัพย์   
   อาคารและ  เครื่องจักร    ระหว่าง   
   ระบบ  และ    การก่อสร้าง   
 ที่ดิน  สาธารณูปโภค  อุปกรณ ์  อื่นๆ  และติดตั้ง  รวม 
ราคาทุน/ราคาประเมินใหม ่            
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 22,666  59,411  52,123  8,866  19,697  162,763 
เพิ่มขึ้น 572  1,248  2,060  1,176  21,175  26,231 
ได้มาจากการซื้อธุรกิจ 67  326  439  65  62  959 
โอน  -  5,925  4,071  1,024  (11,034)  (14) 
โอนจากอสังหาริมทรัพย์            
   เพื่อการลงทุน -  46  -  -  -  46 
จ าหน่าย (11)  (338)  (472)  (427)  (1)  (1,249) 
ผลต่างจากการแปลงค่า            
   งบการเงิน (430)  (1,914)  (461)  (540)  (1,634)  (4,979) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557            
   และ 1 มกราคม 2558 22,864  64,704  57,760  10,164  28,265  183,757 
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         (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 
   อาคารและ         
   ส่วนปรับปรุง      สินทรัพย์   
   อาคารและ  เครื่องจักร    ระหว่าง   
   ระบบ  และ    การก่อสร้าง   
 ที่ดิน  สาธารณูปโภค  อุปกรณ ์  อื่นๆ  และติดตั้ง  รวม 
เพิ่มขึ้น 571  651  1,593  865  22,504  26,184 
ได้มาจากการซื้อธุรกิจ 409  6,456  1,731  238  460  9,294 
โอน  196  11,202  12,629  1,221  (25,898)  (650) 
โอนไปอสังหาริมทรัพย ์            
   เพื่อการลงทุน (222)  (51)  -  -  -  (273) 
จ าหน่าย (563)  (1,244)  (1,244)  (320)  -  (3,371) 
ผลต่างจากการแปลงค่า            
   งบการเงิน (43)  364  561  208  726  1,816 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 23,212  82,082  73,030  12,376  26,057  216,757 
            

ค่าเสื่อมราคาสะสมและ            
   ผลขาดทุนจากการ            
   ด้อยค่าสะสม            
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 -  (21,564)  (25,595)  (4,673)  -  (51,832) 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี -  (3,206)  (4,615)  (1,016)  -  (8,837) 
ขาดทุนจากการด้อยค่า -  (5)  (56)  -  -  (61) 
โอน -  220  77  (297)  -  - 
จ าหน่าย -  232  399  387  -  1,018 
ผลต่างจากการแปลงค่า            
   งบการเงิน -  430  513  (527)  -  416 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557            
   และ 1 มกราคม 2558 -  (23,893)  (29,277)  (6,126)  -  (59,296) 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี -  (3,372)  (5,183)  (1,426)  -  (9,981) 
กลับรายการ (ขาดทุน)            
   จากการด้อยค่า -  3  (26)  -  -  (23) 
โอน -  28  292  (27)  -  293 
จ าหน่าย -  866  1,024  281  -  2,171 
ผลต่างจากการแปลงค่า            
   งบการเงิน -  (22)  (317)  17  -  (322) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 -  (26,390)  (33,487)  (7,281)  -  (67,158) 
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         (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 
   อาคารและ         
   ส่วนปรับปรุง      สินทรัพย์   
   อาคารและ  เครื่องจักร    ระหว่าง   
   ระบบ  และ    การก่อสร้าง   
 ที่ดิน  สาธารณูปโภค  อุปกรณ ์  อื่นๆ  และติดตั้ง  รวม 
มูลค่าสุทธิทางบัญชี            
ภายใต้กรรมสิทธิ์ของ            
   กลุ่มบริษัท 22,666  37,847  26,528  4,178  19,697  110,916 
ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน -  -  -  15  -  15 
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 22,666  37,847  26,528  4,193  19,697  110,931 
            

ภายใต้กรรมสิทธิ์ของ            
   กลุ่มบริษัท 22,864  40,811  28,481  4,031  28,265  124,452 
ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน -  -  2  7  -  9 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557            
   และ 1 มกราคม 2558 22,864  40,811  28,483  4,038  28,265  124,461 
            

ภายใต้กรรมสิทธิ์ของ            
   กลุ่มบริษัท 23,212  55,692  39,542  5,083  26,057  149,586 
ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน -  -  1  12  -  13 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 23,212  55,692  39,543  5,095  26,057  149,599 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   อาคาร         
   ส่วนปรับปรุง      สินทรัพย์   
   อาคารและ  เครื่องจักร    ระหว่าง   
   ระบบ  และ    การก่อสร้าง   
 ที่ดิน  สาธารณูปโภค  อุปกรณ ์  อื่นๆ  และติดตั้ง  รวม 
ราคาทุน/ราคาประเมินใหม ่            
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 4,533  11,870  10,822  1,128  1,759  30,112 
เพิ่มขึ้น 58  12  435  82  1,619  2,206 
โอน  -  485  368  23  (876)  - 
จ าหน่าย (11)  (95)  (116)  (16)  -  (238) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557            
   และ 1 มกราคม 2558 4,580  12,272  11,509  1,217  2,502  32,080 
เพิ่มขึ้น 2  3  184  47  1,003  1,239 
โอน  2  923  556  9  (1,873)  (383) 
โอนธรุกิจ -  (527)  (524)  (43)  -  (1,094) 
จ าหน่าย (1)  (766)  (703)  (69)  -  (1,539) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 4,583  11,905  11,022  1,161  1,632  30,303 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   อาคาร         
   ส่วนปรับปรุง      สินทรัพย์   
   อาคารและ  เครื่องจักร    ระหว่าง   
   ระบบ  และ    การก่อสร้าง   
 ที่ดิน  สาธารณูปโภค  อุปกรณ ์  อื่นๆ  และติดตั้ง  รวม 
            

ค่าเสื่อมราคาสะสมและ            
   ผลขาดทุนจากการ            
   ด้อยค่าสะสม            
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 -  (5,670)  (5,818)  (837)  -  (12,325) 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี -  (789)  (1,096)  (125)  -  (2,010) 
ขาดทุนจากการด้อยค่า -  (5)  (56)  -  -  (61) 
จ าหน่าย -  56  107  15  -  178 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557            
   และ 1 มกราคม 2558 -  (6,408)  (6,863)  (947)  -  (14,218) 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี -  (830)  (1,076)  (116)  -  (2,022) 
กลับรายการ (ขาดทุน)            
   จากการด้อยค่า -  5  (26)  -  -  (21) 
โอนธรุกิจ -  245  331  35  -  611 
โอน -  -  288  6  -  294 
จ าหน่าย -  516  587  63  -  1,166 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 -  (6,472)  (6,759)  (959)  -  (14,190) 
            

มูลค่าสุทธิทางบัญชี            
ภายใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัท 4,533  6,200  5,004  291  1,759  17,787 
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 4,533  6,200  5,004  291  1,759  17,787 
            
ภายใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัท 4,580  5,864  4,646  270  2,502  17,862 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557            
   และ 1 มกราคม 2558 4,580  5,864  4,646  270  2,502  17,862 
            
ภายใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัท 4,583  5,433  4,263  202  1,632  16,113 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 4,583  5,433  4,263  202  1,632  16,113 
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มูลค่าต้นทุนของอาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษัทและบริษัท ซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาเต็มจ านวนแล้ว แต่ยังสามารถใช้ประโยชน์ใน
สินทรัพย์เหล่านั้นได้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจ านวนเงินรวม 39,028 ล้านบาท (2557: 34,040 ล้านบาท) ในงบแสดงฐานะ
การเงินรวม และ 7,160 ล้านบาท (2557: 6,499 ล้านบาท) ในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ 
 
ต้นทุนการกู้ยืมในปี 2558 ของกลุ่มบริษัทและบริษัทมีจ านวนเงิน 1,003 ล้านบาท และ 57  ล้านบาท ตามล าดับ (2557: 667 ล้าน
บาท และ 54 ล้านบาท ตามล าดับ) 
 
การวัดมูลค่ายุตธิรรม  

 
ราคาประเมินของที่ดินของกลุ่มบริษัทและบริษัทซึ่งประเมินราคาโดยผู้ประเมินราคาอิสระ โดยพิจารณาตามเกณฑ์มูลค่ายุติธรรม
ด้วยวิธีเปรียบเทียบข้อมูลตลาด มีจ านวนเงินรวม 23,212 ล้านบาท และ 4,583 ล้านบาท ตามล าดับ (2557: 22,864 ล้านบาท และ 4,580 
ล้านบาท ตามล าดับ) 
 
การวัดมูลค่ายุติธรรมของที่ดินดังกล่าวถูกจัดล าดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับท่ี 3 จากเกณฑ์ข้อมูลที่น ามาใช้ในเทคนิค
การประเมินมูลค่ายุติธรรม  
 
เทคนิคการประเมินมูลค่าและข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนัยส าคัญที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของที่ดินแสดงในตาราง
ดังต่อไปนี ้
 

เทคนิคการประเมินมูลค่า 

 
ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้         

 ที่มีนัยส าคัญ 

 ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่ไม่
สามารถสังเกตได้ที่มีนยัส าคัญและ

การวัดมูลค่ายุตธิรรม 
     

 วิธีเปรียบเทียบข้อมูลตลาด   ราคาเสนอขายและราคาซื้อขายจริง
ของที่ดินเปรียบเทียบที่คล้ายคลึงกัน 
ปรับด้วยปัจจัยความต่างอื่นๆ 

 มูลค่ายุติธรรมท่ีประมาณการไว้จะ
เพิ่มขึ้น (ลดลง) หากราคาต่อพื้นที่
สูงขึ้น (ลดลง) 
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18 ค่าความนิยม 
 

     (หน่วย: ล้านบาท) 
   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   2558  2557  2558  2557 
ราคาทุน          
ณ วันที่ 1 มกราคม   60,699  59,293  -  - 
ได้มาจากการซื้อธุรกิจ   16,413  1,425  -  - 
ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงิน   4,186  (19)  -  - 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม   81,298  60,699  -  - 

 
ขาดทุนจากการด้อยค่า          
ณ วันที่ 1 มกราคม   -  -  -  - 
ขาดทุนจากการด้อยค่า   -  -  -  - 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม    -  -  -  - 

 
มูลค่าสุทธิทางบัญชี          
ณ วันที่ 1 มกราคม   60,699  59,293  -  - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม    81,298  60,699  -  - 
 

การทดสอบการด้อยค่า 
  

ค่าความนิยมถูกปันส่วนให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดตามส่วนงาน และประเทศที่ด าเนินธุรกิจ  
ในการประเมินและทดสอบการด้อยค่า กลุ่มบริษัทก าหนดมูลค่าที่จะได้รับคืนจากมูลค่าจากการใช้ ซึ่งประมาณ
จากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตโดยอ้างอิงจากงบประมาณทางการเงินครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี 
 
การก าหนดข้อสมมติฐานมาจากการประเมินของผู้บริหารโดยพิจารณาจากแนวโน้มในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง  
ในอนาคตและข้อมูลในอดีตจากแหล่งข้อมูลภายนอกและภายใน ข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในการประมาณการ  
มูลค่าที่จะได้รับคืน คือ อัตราคิดลด ซึ่งค านวณมาจากวิธีต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของเงินทุน อัตราการเติบโต
สุดท้าย และอัตราการเติบโตของก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจ าหน่าย 
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19 สินทรัพย์ไม่มตีัวตนอื่น 
 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 

   เครื่องหมาย   
 ค่าพัฒนา  การค้า   
 ระบบงาน  ค่าสิทธิและอื่นๆ  รวม 

ราคาทุน      
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 348  5,316  5,664 
เพิ่มขึ้น 127  103  230 
ได้มาจากการซื้อธุรกิจ 3  1,328  1,331 
โอน (3)  86  83 
ตัดจ าหน่าย -  (21)  (21) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 3  89  92 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557      
  และ 1 มกราคม 2558 478  6,901  7,379 
เพิ่มขึ้น 103  72  175 
ได้มาจากการซื้อธุรกิจ 2  396  398 
โอน 14  4  18 
ตัดจ าหน่าย -  (4)  (4) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 3  129  132 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 600  7,498  8,098 
    ค่าตัดจ าหน่ายสะสม      
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 (235)  (1,534)  (1,769) 
ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับปี (36)  (781)  (817) 
โอน -  (60)  (60) 
ตัดจ าหน่าย -  (18)  (18) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557      
   และ 1 มกราคม 2558 (271)  (2,393)  (2,664) 
ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับปี (51)  (863)  (914) 
โอน -  (8)  (8) 
ตัดจ าหน่าย -  3  3 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 (322)  (3,261)  (3,583) 

 

มูลค่าสุทธิทางบัญชี      
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 113  3,782  3,895 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557       
   และ 1 มกราคม 2558 207  4,508  4,715 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 278  4,237  4,515 
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  (หน่วย: ล้านบาท) 
   
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   ค่าพัฒนา     
   ระบบงาน  อื่นๆ  รวม 
ราคาทุน        
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557   7  86  93 
เพิ่มขึ้น   -  6  6 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 1 มกราคม 2558   7  92  99 
เพิ่มขึ้น   -  4  4 
ลดลงจากการโอนธุรกิจ   -  (1)  (1) 
ตัดจ าหน่าย   -  (3)  (3) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558   7  92  99 
        

ค่าตัดจ าหน่ายสะสม        
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557   (5)  (35)  (40) 
ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับปี   -  (9)  (9) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 1 มกราคม 2558   (5)  (44)  (49) 
ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับปี   (1)  (8)  (9) 
ตัดจ าหน่าย   -  2  2 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558   (6)  (50)  (56) 

        

มูลค่าสุทธิทางบัญชี        
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557   2  51  53 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 1 มกราคม 2558   2  48  50 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558   1  42  43 

 
มูลค่าต้นทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของกลุ่มบริษัทและบริษัท ซึ่งตัดจ าหน่ายเต็มจ านวนแล้ว แต่ยังสามารถใช้
ประโยชน์ในสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเหล่านั้นได้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจ านวนเงินรวม 458 ล้านบาท ในงบ 
แสดงฐานะการเงินรวม และ 12 ล้านบาท ในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ (2557: 373 ล้านบาท และ 6 ล้าน
บาท ตามล าดับ) 
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20 เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจ ากัดในการเบิกใช ้
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทย่อยบางแห่งมีเงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจ ากัดในการเบิกใช้ เป็นจ านวนเงินรวม 
1,948 ล้านบาท เพื่อการปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้วงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินต่างประเทศบางแห่ง (2557:  
2,054 ล้านบาท) 
 

21 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 

สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังนี้    
   
 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557  2558  2557 

  
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 4,434  3,815  3,061  2,604 
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบญัชี (5,531)  (5,677)  -  - 
สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ  (1,097)  (1,862)  3,061  2,604 
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 รายการเคลื่อนไหวของสินทรพัย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปี 2558 มีดงันี ้
 

       (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 

   บันทึกเป็นรายจ่าย/รายได้ใน       

   (หมายเหตุ 35)       

 ณ วันที่      ได้มาจาก  ผลต่างจาก  ณ วันที่ 

 1 มกราคม  ก าไรหรือ  ก าไรขาดทุน  ส่วนของ  การรวม  การแปลงค่า  31 ธันวาคม 

 2558  ขาดทุน  เบ็ดเสร็จอื่น  ผู้ถือหุ้น  ธุรกิจ  งบการเงิน  2558 

สินทรัพย์ (หนี สิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี              
สินทรัพย์ชีวภาพ (495)  (11)  -  -  (5)  (13)  (524) 
เงินลงทนุ (483)  2  400  -  -  10  (71) 
ผลขาดทุนทางภาษี 3,819  586  -  -  -  (97)  4,308 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น (977)  214  -  -  (8)  (14)  (785) 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (4,081)  (229)  -  95  (120)  (172)  (4,507) 
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 972  87  23  -  -  (1)  1,081 
อื่นๆ (617)  (7)  -  -  5  20  (599) 
สุทธ ิ (1,862)  642  423  95  (128)  (267)  (1,097) 
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รายการเคลื่อนไหวของสินทรพัย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปี 2557 มีดงันี ้
 

     (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 

   บันทึกเป็นรายจ่าย/รายได้ใน       

   (หมายเหตุ 35)       

 ณ วันที่      ได้มาจาก  ผลต่างจาก  ณ วันที่ 

 1 มกราคม  ก าไรหรือ  ก าไรขาดทนุ  การรวม  การแปลงค่า  31 ธันวาคม 

 2557  ขาดทุน  เบ็ดเสร็จอื่น  ธุรกิจ  งบการเงิน  2557 

สินทรัพย์ (หนี สิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี            
สินทรัพย์ชีวภาพ (394)  (105)  -  -  4  (495) 
เงินลงทนุ (200)  (7)  (275)  -  (1)  (483) 
ผลขาดทุนทางภาษี 3,107  770  -  -  (58)  3,819 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น (807)  161  -  (328)  (3)  (977) 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (4,037)  67  -  (147)   36  (4,081) 
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 912  75  (5)  -  (10)  972 
อื่นๆ (202)  (405)  -  (48)  38  (617) 
สุทธ ิ (1,621)  556  (280)  (523)  6  (1,862) 
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รายการเคลื่อนไหวของสินทรพัย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปี 2558 มีดงันี ้
 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินเฉพาะบริษัท 
   บันทึกเป็นรายจ่าย/รายได้ใน   
   (หมายเหตุ 35)   
 ณ วันที่      ณ วันที่ 
 1 มกราคม  ก าไรหรือ  ส่วนของ  31 ธันวาคม 
 2558  ขาดทุน  ผู้ถือหุ้น  2558 
        สินทรัพย ์(หนี สิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
เงินลงทุน 1  -  -  1 
ที่ดิน (319)  -  -

  
 (319) 

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 345  17  (4)  358 
ผลขาดทุนทางภาษี 2,598  327  (10)  2,915 
อื่นๆ (21)  128  (1)  106 
สุทธ ิ 2,604  472  (15)  3,061 
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รายการเคลื่อนไหวของสินทรพัย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปี 2557 มีดงันี ้
 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินเฉพาะบริษัท 
   บันทึกเป็นรายจ่าย/รายได้ใน   
   (หมายเหตุ 35)   
 ณ วันที่      ณ วันที่ 
 1 มกราคม  ก าไรหรือ  ก าไรขาดทุน  31 ธันวาคม 
 2557  ขาดทุน  เบ็ดเสร็จอื่น  2557 
        สินทรัพย ์(หนี สิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
เงินลงทุน 1  -  -  1 
ที่ดิน (319)  -  -  (319) 
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 322  23  -  345 
ผลขาดทุนทางภาษี 1,721  877  -  2,598 
อื่นๆ (21)  -  -  (21) 
สุทธ ิ 1,704  900  -  2,604 
 

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2558 กลุ่มบริษัทมีผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดจากขาดทุนทางภาษีท่ียังไม่ได้ใช้ ซึ่งไม่ได้น าไปรวมในการค านวณสินทรัพยภ์าษเีงินไดร้อการตดับัญชีเพื่อรับรู้ในงบแสดง
ฐานะการเงินเป็นจ านวนเงิน 9,033 ล้านบาท (2557: 9,023 ล้านบาท) เนื่องจากความไม่แน่นอนที่จะใช้ประโยชน์ทางภาษีจากรายการดังกล่าวในอนาคต 
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22 สิทธิการเช่าจ่ายล่วงหน้า 
 

รายการเคลื่อนไหวในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มดีังนี้ 
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557  2558  2557 
        

ณ วันที่ 1 มกราคม 5,039  4,866  -  - 
เพิ่มขึ้น 2,111  440  -  - 
ได้มาจากการซื้อธุรกิจ -  298  -  - 
โอนไปสินทรัพย์หมุนเวียนอืน่ (61)  (5)  -  - 
ค่าตัดจ าหน่าย (292)  (192)  -  - 
จ าหน่าย (102)  (378)  -  - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 251  10  -  - 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 6,946  5,039  -  - 

 
23 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 
 

    (หน่วย: ล้านบาท) 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2558  2557  2558  2557 
ส่วนที่หมุนเวียน         
เงินเบิกเกินบัญชี  4,073  1,628  6  5 
ตั๋วแลกเงิน  18,731  1,989  18,731  1,989 
ตั๋วสัญญาใช้เงิน  13,076  9,112  -  - 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน  62,387  42,932  7,251  - 
เงินกู้ยืมเพื่อการส่งออก  7,515  6,128  -  - 
หนี้สินจากการท าทรัสต์รีซีท  968  3,886  -  - 
รวม  106,750  65,675  25,988  1,994 
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    (หน่วย: ล้านบาท) 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุ 2558  2557  2558  2557 
         

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากการร่วมค้า         
  และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 5 378  395  -  - 
         

หนี้สินระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระ         
  ภายในหนึ่งปี         
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  13,865  8,427  616  616 
หุ้นกู้  6,060  5,000  6,060  5,000 
หุ้นกู้อนุพันธ ์ 42 10,794  -  -  - 
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน  5  6  -  - 
รวม  30,724  13,433  6,676  5,616 
         

รวมส่วนที่หมุนเวียน  137,852  79,503  32,664  7,610 
         

ส่วนที่ไม่หมุนเวียน         
หนี้สินระยะยาว         
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน         
  และบริษัทอื่น  49,354  48,761  1,855  2,463 
หุ้นกู้  70,940  58,060  70,940  58,060 
หุ้นกู้อนุพันธ ์  -  9,599  -  - 
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน  5  6  -  - 
รวม  120,299  116,426  72,795  60,523 
         

รวมส่วนที่ไม่หมุนเวียน  120,299  116,426  72,795  60,523 

รวมทั้งสิ้น  258,151  195,929  105,459  68,133 
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หุ้นกู้อนุพันธ์  
 

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการของ C.P. Foods Holdings Limited (“CPFH”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่
บริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ 100.00 มีมติอนุมัติให้ CPFH ออกและเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ (Exchangeable Bonds) 
มูลค่ารวม 290 ล้านเหรียญสหรัฐ ครบก าหนดไถ่ถอนในปี 2562 โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.5 ต่อปี  (“หุ้นกู้”) ซึ่งผู้
ถือหุ้นกู้สามารถแลกเปลี่ยนเป็นหลักทรัพย์ที่ใช้แลกเปลี่ยนได้ตามสัดส่วนการถือหุ้นกู้โดยมีบริษัทเป็นผู้ให้ 
การสนับสนุน (Sponsor Undertaking) โดยหลักทรัพย์ที่ใช้แลกเปลี่ยน ณ วันที่ออกหุ้นกู้ ประกอบด้วยหุ้นของ                          
บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) จ านวน 180 ล้านหุ้น (“หุ้น CPALL”) ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ CPFH และได้ฝากไว้
ในบัญชีรับฝากหลักทรัพย์กับ Merrill Lynch International (“ผู้รับฝากหลักทรัพย์” หรือ “Merrill Lynch”) ตาม
รายละเอียดที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดสิทธิของหุ้นกู้ ภายใต้ข้อก าหนดสิทธิของหุ้นกู้  ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิเลือก (1) 
แลกเปลี่ยนหุ้นกู้เป็นหุ้น CPALL ซึ่งถือโดย CPFH หรือ (2) ขอไถ่ถอนหุ้นกู้จาก CPFH เมื่อครบ 2 ปีนับแต่วันที่      
ออกหุ้นกู้ หรือ (3) ถือหุ้นกู้ไว้จนถึงวันครบก าหนดไถ่ถอน โดยกรณี (2) หรือ (3) ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับช าระเป็น 
เงินสด ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อก าหนดสิทธิของหุ้นกู้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ใช้สิทธิแลกเปลี่ยน
หุ้นกู้เป็นหุ้น CPALL ทาง CPFH มีสิทธิเลือกส่งมอบหุ้น CPALL ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ หรือส่งมอบเงินสดในจ านวน
เทียบเท่ากับราคาตลาดของหุ้น CPALL ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยอัตราส่วนการแลกเปลี่ยนแรกเริ่ม
ส าหรับหุ้นกู้ทุกๆ เงินต้น 200,000 เหรียญสหรัฐ จะได้รับหุ้น CPALL เท่ากับ 123,966.94 หุ้น (1 หุ้น CPALL     
เท่ากับ 53.29 บาท (ปัดเศษทศนิยม) ณ อัตราแลกเปลี่ยนเท่ากับ 33.03 บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐ) 
 

ทั้งนี้การออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2557 และหุ้นกู้ดังกล่าวได้เข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์แล้วเมื่อวันที่ 16  มกราคม 2557  

 

มูลค่าตามบัญชีของหุ้นกู้ดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจ านวนเงิน 300 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 10,794
ล้านบาท (2557: 292 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 9,599 ล้านบาท) CPFH ได้มีการจัดประเภทเป็นหน้ีสินระยะยาว 
ที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นกู้ขอใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้เมื่อครบ 2 ปี ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในข้อก าหนดสิทธิของหุ้นกู้ (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 42) 
 

นอกจากนี้ CPFH มีสัญญาให้ยืมหลักทรัพย์ที่ใช้แลกเปลี่ยน (“หุ้น CPALL”) กับ Merrill Lynch (“ผู้ยืมหลักทรัพย์”) 
ภายใต้เงื่อนไขของสัญญา CPFH ตกลงที่จะให้ผู้ยืมหลักทรัพย์ยืมหุ้น CPALL จ านวนไม่เกิน 110 ล้านหุ้น (คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 1.22 ของหุ้นที่ออกและช าระแล้วของ CPALL) จากบัญชีรับฝากหลักทรัพย์ โดยมีก าหนดระยะเวลา
และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุไว้ในสัญญา ในการนี้ CPFH มีสิทธิเรียกคืนหุ้น CPALL จากผู้ยืมหลักทรัพย์เพื่อส่งมอบ
ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ หากจ านวนหุ้น CPALL ในบัญชีรับฝากหลักทรัพย์นั้นมีไม่เพียงพอ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 CPFH 
ให้ผู้ยืมหลักทรัพย์ยืมหุ้น CPALL จ านวนประมาณ 0.4 ล้านหุ้น ซึ่งมูลค่ายุติธรรมของหุ้นดังกล่าวเป็นจ านวนเงิน 
16 ล้านบาท (2557: 28.9 ล้านหุ้น ซึ่งมูลค่ายุติธรรมของหุ้นดังกล่าวเป็นจ านวนเงิน 1,221 ล้านบาท) 
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ยอดหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดังนี้ 
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558  2557  2558  2557 

        
สกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานของ        
    แต่ละบริษัทในกลุ่ม   233,732  184,253  95,308  64,822 
เงินตราต่างประเทศ        
-  เหรียญสหรัฐ 22,320  10,137  10,151  3,311 
-  ยูโร 2,099  1,539  -  - 
รวม 258,151  195,929  105,459  68,133 

 
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยซึ่งไม่รวมหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินแยกแสดงตามระยะเวลาถึงก าหนดการจ่ายช าระ             
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ได้ดังนี้ 

 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558  2557  2558  2557 
        
ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี  137,847  79,498  32,664  7,610 
ถึงก าหนดช าระหลังจากหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี 74,113  83,671  32,855  33,023 
ถึงก าหนดช าระหลังจากห้าปี 46,181  32,748  39,940  27,500 
รวม 258,141  195,917  105,459  68,133 
 
กลุ่มบริษัทมีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยส่วนที่มีหลักประกัน ณ วันที่  31 ธันวาคม 2558 เป็นจ านวนเงินรวม 
35,729 ล้านบาท (2557: 38,160 ล้านบาท) มูลค่าของสินทรัพย์ต่างๆที่ใช้เป็นหลักประกันหนี้สินดังกล่าวมี
จ านวนเงินรวม 40,745 ล้านบาท (2557: 45,321 ล้านบาท) 
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เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษัทมีสัญญาเงินกู้ทีม่ีหลักประกันทีส่ าคัญกับสถาบันการเงินดังนี้ 
 
สัญญาที่ 1 
 

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2555 บริษัทย่อยในต่างประเทศแห่งหนึ่ง (CPF Investment Limited (“CPFI”)) ได้ท าสัญญาเงินกู้ยืม
ระยะยาวประเภทมีหลักประกันฉบับหนึ่งกับสถาบันการเงินในประเทศและต่างประเทศบางแห่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

    มูลค่าคงเหลือ     
สัญญา  วงเงินสินเชื่อ  ณ วันที่  อัตราดอกเบี้ย  ก าหนดการ 
เงินกู้ยืม  ที่ได้รับอนุมัต ิ  31 ธันวาคม 2558  ร้อยละต่อป ี  จ่ายช าระคืน 

         
วงเงินที่ 1  277.50 ล้านเหรียญ  138.78 ล้านเหรียญ  อัตราดอกเบี้ยลอยตัว              ทุก 6 เดือน 
  สหรัฐ  สหรัฐ (เทียบเท่า     LIBOR 3 เดือน     เป็นระยะเวลา 5 ปี 
     ประมาณ 5,000     บวกอัตราท่ีก าหนด    
       ล้านบาท)        
วงเงินที่ 2  462.50 ล้านเหรียญ  379.86 ล้านเหรียญ  อัตราดอกเบี้ยลอยตัว   ทุก 6 เดือน 
  สหรัฐ  สหรัฐ (เทียบเท่า  LIBOR 3 เดือน     เป็นระยะเวลา 7 ปี 
    ประมาณ 13,686  บวกอัตราท่ีก าหนด   
       ล้านบาท)  ส าหรับปีท่ี 1 ถึง 5   
      และ LIBOR 3 เดือน   
      บวกอัตราท่ีก าหนด   
      ส าหรับ ปีท่ี 6 และ 7   
 

CPFI ได้เบิกเงินกู้ยืมระยะยาวดังกล่าวข้างต้นทั้งจ านวน เพื่อน าไปช าระค่าซื้อหุ้นของบริษัท C.P. Pokphand Company 
Limited (“CPP”) ซึ่งเป็นบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง 
 

ทั้งนี้ CPFI ต้องจ าน าหุ้น CPP เพื่อเป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงินดังกล่าว และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ            
ที่ก าหนดไว้ เช่น CPFI ต้องรักษาสัดส่วนอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนไม่ให้เกิน 1.5:1 เป็นต้น 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 CPFI ได้จ าน าหุ้น CPP จ านวน 5,545 ล้านหุ้น ซึ่งมีมูลค่ายุติธรรมเป็นจ านวนเงินรวม 
21,137 ล้านบาท   
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สัญญาที่ 2 
 

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2555 CPFI ได้ท าสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวประเภทมีหลักประกันฉบับหนึ่งกับสถาบันการเงิน
ต่างประเทศที่มีสาขาในประเทศแห่งหนึ่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

  มูลค่าคงเหลือ     
วงเงินสินเชื่อ  ณ วันที่  อัตราดอกเบี้ย   
ที่ได้รับอนุมัติ  31 ธันวาคม 2558  ร้อยละต่อป ี  ก าหนดการจ่ายช าระคืน 

       
100.00 ล้านเหรียญ   89.83 ล้านเหรียญ  อัตราดอกเบี้ยลอยตัว   งวดที่ 1: ร้อยละ 10 (36 เดือน 
   สหรัฐ     สหรัฐ (เทียบเท่า     BBA LIBOR 3 เดือน     หลังจากวันทีเ่บิกเงินกู้ยืม) 
  ประมาณ 3,237     บวกอัตราท่ีก าหนด   งวดที่ 2: ร้อยละ 10 (42 เดือน 
     ล้านบาท)     หลังจากวันที่เบิกเงินกู้ยืม) 

      งวดที่ 3: ร้อยละ 10 (48 เดือน 
         หลังจากวันที่เบิกเงินกู้ยืม) 
       งวดที่ 4: ร้อยละ 10 (54 เดือน 
         หลังจากวันที่เบิกเงินกู้ยืม) 
      งวดที่ 5: ร้อยละ 60 (60 เดือน 
         หลังจากวันที่เบิกเงินกู้ยืม) 

 
CPFI ได้เบิกเงินกู้ยืมระยะยาวดังกล่าวข้างต้นทั้งจ านวนเพื่อน าไปใช้ในการลงทุนและการด าเนินงานทั่วไปของบริษัท 
 

ทั้งนี้ CPFI ต้องจ าน าหุ้น CPP เพื่อเป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงินดังกล่าว และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ            
ที่ก าหนดไว้ เช่น CPFI ต้องรักษาสัดส่วนอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนไม่ให้เกิน 2:1 เป็นต้น 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 CPFI ได้จ าน าหุ้น CPP จ านวน 1,234 ล้านหุ้น ซึ่งมีมูลค่ายุติธรรมเป็นจ านวนเงินรวม 
4,705 ล้านบาท   
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หุ้นกู ้

 
   (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557  2558  2557 
  

หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2552 -  3,000  -  3,000 
หุ้นกู้ครั้งที่ 2/2552 -  1,000  -  1,000 
หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2553 -  1,000  -  1,000 
หุ้นกู้ครั้งที่ 2/2553 5,000  5,000  5,000  5,000 
หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2554 10,000  10,000  10,000  10,000 
หุ้นกู้ครั้งที่ 2/2554 6,000  6,000  6,000  6,000 
หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2555* 6,060  6,060  6,060  6,060 
หุ้นกู้ครั้งที่ 2/2555 15,000  15,000  15,000  15,000 
หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2556 6,000  6,000  6,000  6,000 
หุ้นกู้ครั้งที่ 2/2556 10,000  10,000  10,000  10,000 
หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2558 12,000  -  12,000  - 
หุ้นกู้ครั้งที่ 2/2558 6,940  -  6,940  - 

รวม 77,000  63,060  77,000  63,060 
หัก ส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งป ี (6,060)  (5,000)  (6,060)  (5,000) 

สุทธ ิ 70,940  58,060  70,940  58,060 

 
*ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 39 
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หุ้นกู้ครั งที่ 2/2553 

 
เมื่อวันที่  3 พฤศจิกายน 2553 บริษัทได้ออกหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และระบุชื่อผู้ถือเป็น  
จ านวนเงินรวม 8,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น  
 
• ชุดที่ 1 จ านวน 3,000 ล้านบาท มีอายุ 4 ปี ช าระคืนเงินต้นครั้งเดียวท้ังจ านวนแล้วในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 

โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.00 ต่อป ีในปีที่ 1 ถึงปีที่ 3 และร้อยละ 4.00 ต่อปี ในปีท่ี 4  
 

• ชุดที่ 2 จ านวน 5,000 ล้านบาท มีอายุ 7 ปี ช าระคืนเงินต้นครั้งเดียวทั้งจ านวนในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 โดยมี
อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.00 ต่อปี ในปีที่ 1 ถึงปีที่ 3 ร้อยละ 4.00 ต่อปี ในปีที่ 4 ถึงปีที่ 5 และร้อยละ 5.00 ต่อปี 
ในปีที่ 6 ถึงปีที่ 7  

 
หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการทบทวนอันดับเครดิตไว้ที่ระดับ “A+” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จ ากัด ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 29 
กรกฎาคม 2558 ทั้งนี้บริษัทได้น าหุ้นกู้ดังกล่าวไปขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยแล้วเมื่อวันที่  3 
พฤศจิกายน 2553 
 
หุ้นกู้ครั งที่ 1/2554 
 
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2554 บริษัทได้ออกหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และระบุชื่อผู้ถือเป็น      
จ านวนเงินรวม 10,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น  
 
• ชุดที่ 1 จ านวน  3,000 ล้านบาท มีอายุ 7 ปี  โดยมีอัตราดอกเบ้ียคงที่ร้อยละ 4.65 ต่อปี  

 
• ชุดที่ 2 จ านวน  3,000 ล้านบาท มีอายุ 10 ปี  โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงท่ีร้อยละ 4.87 ต่อปี  

 
• ชุดที่ 3 จ านวน  4,000 ล้านบาท มีอายุ 30 ปี โดยมีอัตราดอกเบ้ียคงที่ร้อยละ 5.42 ต่อปี  ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้มสีิทธิ

ขอไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ก่อนก าหนดไถ่ถอนหุ้น ณ สิ้นปีที่ 15   
 
หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการทบทวนอันดับเครดิตไว้ที่ระดับ “A+” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จ ากัด ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 29 
กรกฎาคม 2558 ทั้งนี้บริษัทได้น าหุ้นกู้ดังกล่าวไปขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยแล้วเมื่อวันที่  19 
สิงหาคม 2554  
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หุ้นกู้ครั งที่ 2/2554 
 

เมื่อวันที่  21 ธันวาคม 2554 บริษัทได้ออกหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และระบุชื่อผู้ถือเป็น      
จ านวนเงินรวม 6,000 ล้านบาท มีอายุ 30 ปี โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.42 ต่อปี ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิขอไถ่ถอน
หุ้นกู้ได้ก่อนก าหนดไถ่ถอนหุ้น ณ สิ้นปีที่ 15  
 

หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการทบทวนอันดับเครดิตไว้ที่ระดับ “A+” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จ ากัด ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 29 
กรกฎาคม 2558 ทั้งนี้บริษัทได้น าหุ้นกู้ดังกล่าวไปขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยแล้วเมื่อวันที่  21 
ธันวาคม 2554 
 
หุ้นกู้ครั งที่ 1/2555 
 
เมื่อวันที่  15 มีนาคม 2555 บริษัทได้ออกหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และระบุชื่อผู้ถือเป็น 
จ านวนเงินรวม 6,060 ล้านบาท มีอายุ 4 ปี ช าระคืนเงินต้นครั้งเดียวทั้งจ านวนในวันที่ 15 มีนาคม 2559 โดยมีอัตรา
ดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.17 ต่อป ี 
 
หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการทบทวนอันดับเครดิตไว้ที่ระดับ “A+” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จ ากัด เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 
ทั้งนี้บริษัทได้น าหุ้นกู้ดังกล่าวไปขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยแล้วเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2555 

 
หุ้นกู้ครั งที่ 2/2555 
 
เมื่อวันที่  3 สิงหาคม 2555 บริษัทได้ออกหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และระบุชื่อผู้ถือเป็น       
จ านวนเงินรวม 15,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น  
 
• ชุดที่ 1 จ านวน 6,000 ล้านบาท มีอายุ 7 ปี  ช าระคืนเงนิต้นครั้งเดยีวทั้งจ านวนในวันที ่3 สิงหาคม 2562 โดยมี

อัตราดอกเบี้ยคงท่ีร้อยละ 4.35 ต่อปี ในปีที่ 1 ถึงปีที่ 4 และร้อยละ 5.00 ต่อปี ในปีท่ี 5 ถึงปีท่ี 7 
 
• ชุดที่ 2 จ านวน 4,000 ล้านบาท มีอายุ 10 ปี  ช าระคืนเงนิต้นครั้งเดยีวทั้งจ านวนในวันที ่3 สิงหาคม 2565 โดยมี

อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.40 ต่อปี ในปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 4 และร้อยละ 5.00 ต่อปี ในปีท่ี 5 ถึงปีที่ 9 และร้อยละ 6.00 
ต่อปี ในปีที่ 10 

 
• ชุดที่ 3 จ านวน 5,000 ล้านบาท มีอายุ 20 ปี ช าระคืนเงนิต้นครั้งเดยีวทัง้จ านวนในวันที ่3 สิงหาคม 2575 โดยมี

อัตราดอกเบี้ยคงท่ีร้อยละ 5.30 ต่อปี  
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หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการทบทวนอันดับเครดิตไว้ที่ระดับ “A+” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จ ากัด เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 
ทั้งนี้บริษัทได้น าหุ้นกู้ดังกล่าวไปขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยแล้วเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2555 

 
ทั้งนี้บริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ก าหนดไว้ เช่น บริษัทต้องรักษาอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  
ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดหกเดือนและส าหรับปี ตลอดระยะเวลาของหุ้นกู้ เป็นต้น 

 

หุ้นกู้ครั งที่ 1/2556 
 
เมื่อวันที่  9 พฤษภาคม 2556 บริษัทได้ออกหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และระบุชื่อผู้ถือเป็น  
จ านวนเงินรวม 6,000 ล้านบาท มีอายุ 5 ปี ช าระคืนเงินต้นครั้งเดียวทั้งจ านวนในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 โดยมีอัตรา
ดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.93 ต่อป ี
 
หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการทบทวนอันดับเครดิตไว้ที่ระดับ “A+” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จ ากัด เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 
ทั้งนี้บริษัทได้น าหุ้นกู้ดังกล่าวไปขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยแล้วเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 
 
หุ้นกู้ครั งที่ 2/2556 
 
เมื่อวันที่  2 สิงหาคม 2556 บริษัทได้ออกหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี หลักประกัน และระบุชื่อผู้ถือเป็น 
จ านวนเงินรวม 10,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 
 
• ชุดที่ 1 จ านวน 2,000 ล้านบาท มีอายุ 4 ปี โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.04 ต่อปี 
 
• ชุดที่ 2 จ านวน 2,500 ล้านบาท มีอายุ 6 ปี โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.54 ต่อปี 
 
• ชุดที่ 3 จ านวน 5,500 ล้านบาท มีอายุ 8 ปี โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.90 ต่อปี 
 
หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการทบทวนอันดับเครดิตไว้ที่ระดับ “A+” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จ ากัด เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 
2558 ทั้งนี้บริษัทได้น าหุ้นกู้ดังกล่าวไปขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยแล้วเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2556 
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หุ้นกู้ครั งที่ 1/2558 
 
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2558 บริษัทได้ออกหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ระบุชื่อผู้ถือ  และมีผู้แทน 
ผู้ถือหุ้นกู้เป็นจ านวนเงินรวม 12,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น  
 
 ชุดที่ 1 จ านวน 6,500 ล้านบาท มีอายุ 5 ปี โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.21 ต่อป ี
 
 ชุดที่ 2 จ านวน 5,500 ล้านบาท มีอายุ 8 ปี โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.98 ต่อป ี

 
หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับเครดิตไว้ที่ระดับ “A+” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จ ากัด เมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม 2558 
ทั้งนี้บริษัทได้น าหุ้นกู้ดังกล่าวไปขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยแล้วเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2558 
 

หุ้นกู้ครั งที่ 2/2558 
 

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 บริษัทได้ออกหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ระบุชื่อผู้ถือ และไม่มีผู้แทน  
ผู้ถือหุ้นกู้เป็นจ านวนเงินรวม 6,940 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 
 
 ชุดที่ 1 จ านวน 1,940 ล้านบาท มีอายุ 8 ปี โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.97 ต่อปี 
 
 ชุดที่ 2 จ านวน 3,000 ล้านบาท มีอายุ 10 ปี โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.28 ต่อป ี
 
 ชุดที่ 3 จ านวน 2,000 ล้านบาท มีอายุ 12 ปี โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.51 ต่อป ี
 
หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับเครดิตไว้ที่ระดับ “A+” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จ ากัด เมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม 2558
ทั้งนี้บริษัทได้น าหุ้นกู้ดังกล่าวไปขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยแล้วเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 
 
ทั้งนี้บริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ก าหนดไว้เช่น บริษัทต้องรักษาอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  
ตามงบการเงินรวมส าหรับงวดหกเดือนและส าหรับปีตลอดระยะเวลาของหุ้นกู้ เป็นต้น 
 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
 

124 

 

 

24 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 
 

    (หน่วย: ล้านบาท) 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ 2558  2557  2558  2557 
   
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 5 3,537  5,181  322  297 
กิจการอื่น  24,485  20,451  1,199  1,300 
รวม  28,022  25,632  1,521  1,597 

 
ยอดเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดังนี ้

 

   (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558  2557  2558  2557 
        

สกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานของ        
   แต่ละบริษัทในกลุ่ม 22,831  19,208  1,443  1,535 
เงินตราต่างประเทศ        
-  เหรียญสหรัฐ 4,548  5,997  78  62 
-  ยูโร 567  369  -  - 
-  เยน 37  8  -  - 
-  อื่นๆ 39  50  -  - 
รวม 28,022  25,632  1,521  1,597 
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25 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 
 

กลุ่มบริษัทมีโครงการผลประโยชน์ของพนักงานเมื่อเกษียณอายุตามกฎหมายแรงงานของแต่ละประเทศ 
 
บริษัทย่อยในต่างประเทศแห่งหนึ่งได้จัดตั้งกองทุนเพื่อการเกษียณอายุและน าฝากไว้กับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง
โดยให้สถาบันการเงินดังกล่าวเป็นผู้จัดการดูแลกองทุน 
 
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังนี้ 
 

     (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557  2558  2557 
        
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน ์        
   พนักงานที่จัดให้มีกองทุน 721  624  -  - 
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ (28)  (21)  -  - 
 693  603  -  - 
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน ์        
   พนักงานที่ไม่ได้จัดให้มีกองทุน 6,551  6,082  1,969  1,894 
รวม 7,244  6,685  1,969  1,894 
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การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ
ส าหรับปสีิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังนี้ 
 
      (หน่วย: ล้านบาท) 
  งบการเงินรวม 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2558  2557  2558  2557 
         
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน         
   ณ วันที่ 1 มกราคม   6,706  6,307  1,894  1,762 
ผลประโยชน์จา่ยโดยโครงการ  (246)  (204)  (48)  (65) 
ต้นทุนบริการปัจจุบันและดอกเบี้ย  719  687  191  197 
(ก าไร) ขาดทุนจากการประมาณตามหลัก         
   คณิตศาสตร์ประกันภัย  94  (31)  -  - 
โอนธรุกิจ  -  -  (68)  - 
อื่นๆ  (1)  (53)  -  - 
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน          
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม   7,272  6,706  1,969  1,894 

        
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ        
   ณ วันที่ 1 มกราคม  21  42  -  - 
ผลตอบแทนท่ีคาดไว้จากสินทรัพย์โครงการ 1  1  -  - 
เงินสมทบ 21  21  -  - 
ผลประโยชน์จา่ยโดยโครงการ (16)  (42)  -  - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 1  (1)  -  - 
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ        
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 28  21  -  - 
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ค่าใช้จ่ายหรือรายได้ที่รับรู้ในงบก าไรขาดทุนส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีรายละเอียดดังนี ้
 

     (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557  2558  2557 

        ต้นทุนบริการปัจจุบัน 469  426  120  123 
ต้นทุนดอกเบ้ีย 250  261  71  74 
ผลตอบแทนท่ีคาดไว้จากสินทรัพย์โครงการ (1)  (1)  -  - 
รวม 718  686  191  197 
 

ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในงบก าไรขาดทุนข้างต้นแยกแสดงตามหน้าที่ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557    
มีรายละเอียดดังนี้ 
 

     (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557  2558  2557 

        ต้นทุนขายสินค้า 297  277  88  94 
ค่าใช้จ่ายในการขาย 89  86  22  23 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 332  323  81  80 
รวม 718  686  191  197 

 11       ผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงจากสินทรัพย์โครงการ 1  1  -  - 
 

ก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังนี้ 
 

     (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557  2558  2557 

        รวมในก าไรสะสม        
ณ วันที่ 1 มกราคม (637)  (668)  (236)  (236) 
รับรู้ระหว่างป ี (115)  31  -  - 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม  (752)  (637)  (236)  (236) 
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ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังนี้ 
 

     (หน่วย: ร้อยละ) 
 งบการเงินรวม 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557  2558  2557 
        อัตราคิดลด 1.25 - 10.70  1.75 - 9.10  4.20  4.20 
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต 2.00 - 8.00  2.00 - 8.00  4.00 - 8.00  4.00 - 8.00 
 
ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามตารางมรณะของแต่ละประเทศ 
 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว   
 

การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่อาจเป็นไป
ได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติฐานอื่นๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์
ที่ก าหนดไว้เป็นจ านวนเงินดังต่อไปนี้ 
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 เพิ่มขึ้น  ลดลง  เพิ่มขึ้น  ลดลง 
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน ์        
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558        
        อัตราคิดลด  (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1) (590)  685  (184)  213 
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต  (เปลี่ยนแปลง
รอ้ยละ 1) 

 
770 

  
(670) 

  
243 

  
(211) 
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26 ทุนเรือนหุ้น 
 

   (หน่วย: ล้านหุน้/ล้านบาท) 
 มูลค่าหุ้น  งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ต่อหุ้น  2558  2557 
 (บาท)  จ านวนหุ้น  จ านวนเงิน  จ านวนหุ้น  จ านวนเงิน 
    

ทุนจดทะเบียน          
ณ วันที่ 1 มกราคม          
-  หุ้นสามัญ 1  7,743  7,743  7,743  7,743 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม          
-  หุ้นสามัญ 1  7,743  7,743  7,743  7,743 
          

หุ้นที่ออกและช าระแล้ว          
ณ วันที่ 1 มกราคม          
-  หุ้นสามัญ 1  7,743  7,743  7,743  7,743 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม          
-  หุ้นสามัญ 1  7,743  7,743  7,743  7,743 

 
27 หุ้นทุนซ้ือคืน 

 
    (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558  2557  2558  2557 
        
หุ้นสามัญของบริษัทที่ถือโดยบริษัทย่อย 1,135  1,135  -  - 
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ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 คณะกรรมการของบริษัทได้มีมติอนุมัติโครงการ
ซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน ตามมาตรา 66/1(2) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัดในวงเงินไม่เกิน 10,000 
ล้านบาท โดยหุ้นสามัญที่จะซื้อคืนมีจ านวนไม่เกิน 400 ล้านหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 
5.17 ของจ านวนหุ้นสามัญท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ในการนี้ บริษัทจะด าเนินการซื้อหุ้นคืนโดยวิธีการซื้อ
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีก าหนดระยะเวลาการซื้อหุ้นคืนตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2558 ถึงวันที่         
9 มีนาคม 2559 ทั้งนี้คณะกรรมการของบริษัทจะพิจารณาวิธีการจ าหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนดังกล่าวอีกครั้งภายหลัง              
6 เดือน นับแต่วันที่ซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้น อย่างไรก็ตามวันสุดท้ายของการจ าหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนจะต้องไม่เกินกว่าวันที่         
9 มีนาคม 2562 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทยังไม่มีการซื้อหุ้นคืนภายใต้โครงการดังกล่าว 
 

28 ส่วนเกินทุนและส ารอง 
 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 
 

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ้นสูงกว่า
มูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ บริษัทต้องน าเงินค่ าหุ้นส่วนเกินนี้ตั้งเป็นทุนส ารองไว้ (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ”)        
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญนี้จะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้ 
 

ส่วนเกินทุนจากส่วนได้ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 
ส่วนเกินทุนจากส่วนได้ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมประกอบด้วย 
 
(ก) การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ในบริษัทย่อยโดยที่ไม่ได้ท าให้บริษัทใหญ่สูญเสียอ านาจใน

การควบคุม 
(ข) การเปลี่ยนแปลงในส่วนได้ในส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทร่วม 
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องค์ประกอบอืน่ของส่วนของผู้ถือหุ้น 
 

1)   ผลต่างจากการตีราคาสินทรัพย์ 
 

ผลต่างจากการตีราคาสินทรัพย์ที่บันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นคือ ผลรวมสะสมของส่วนเกินจากการตีราคาที่ดิน 
อาคาร และอุปกรณ์จนกระท่ังมีการจ าหน่ายสินทรัพย์นั้น 
 

2) ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 
 

 ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่บันทึกในส่วนของผู้ถือหุน้ประกอบด้วย 
 
(ก) ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ เกิ ดจากการแปลงค่างบการเงินของกิจการใน

ต่างประเทศให้เป็นเงินบาท 
 
(ข)  ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่เกิดจากการแปลงค่ารายการที่เป็นตัวเงิน ซึ่งเป็น       

ส่วนหนึ่งของการลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศของกลุ่มบริษัทเมื่อเข้าเงื่อนไขบางประการ  
 

3) การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน 
 

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมที่บันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นคือ การเปลี่ยนแปลงสุทธิในมูลค่ายุติธรรมของ  
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายจนกระท่ังมีการจ าหน่ายเงินลงทุนนั้น 

 
ผลต่างจากการตีราคาสินทรัพย์ ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินและการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงิน
ลงทุนได้แสดงในจ านวนสุทธิจากภาษีเงินได้รอการตัดบัญช ี

 
ส่วนเกินทุนจากรายการกับกิจการภายใต้การควบคุมเดียวกัน 

 
ส่วนเกินทุนจากรายการกับกิจการภายใต้การควบคุมเดียวกันที่บันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นคือ ผลต่างระหว่าง
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิกับสิ่งตอบแทนที่ได้รับจากรายการที่เกิดข้ึนจากการโอนสินทรัพย์และหนี้สิน
ในมูลค่าตามบัญชีของกิจการบางส่วนของบริษัทให้แก่บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง ทั้งนี้รายการส่วนเกินทุนดังกล่าว 
จะถูกตัดรายการในการจัดท างบการเงินรวม 
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การจัดสรรก าไรและ/หรือก าไรสะสม 
 
ทุนส ารองตามกฎหมาย 

 
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะต้องจัดสรรก าไรไว้เป็น    
ทุนส ารอง (“ทุนส ารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีสุทธิจากขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) 
จนกว่าส ารองตามกฎหมายนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนส ารองตามกฎหมายนี้จะน าไปจ่าย
เป็นเงินปันผลไม่ได้ 

 
29 ส่วนงานด าเนนิงาน 
 

ส่วนงานด าเนินงานพิจารณาจากระบบการบริหารและโครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในที่ผู้มีอ านาจตัดสินใจ
สูงสุดด้านการด าเนินงานของกลุ่มบริษัทได้สอบทานอย่างสม่ าเสมอเพื่อประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานและ
เพื่อจัดสรรทรัพยากรให้ส่วนงาน 
 
ข้อมูลตามส่วนงานที่รายงาน 
 
กลุ่มบริษัทเสนอข้อมูลส่วนงานด าเนินงานที่ส าคัญดังนี้ 
 
ส่วนงานท่ี 1 ธุรกิจสัตว์บก 
ส่วนงานท่ี 2 ธุรกิจสัตว์น้ า 
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รายละเอียดข้อมูลตามส่วนงานที่รายงานของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 และส าหรับแต่ละปี
สิ้นสุดวันเดียวกัน มีดังนี้ 
 
 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ส่วนงานธุรกิจสัตว์บก  ส่วนงานธุรกิจสัตว์น้ า  รวม 
 2558  2557  2558  2557  2558  2557 

            

งบก าไรขาดทุน            
รายได้จากการขายสินค้า 358,517  357,889  62,838  68,150  421,355  426,039 
ก าไรจากการด าเนินงาน 17,247  22,172  476  (2,578)  17,723  19,594 
รายได้ (ค่าใช้จ่าย)             
   ส่วนกลาง - สุทธ ิ         5,350  2,674 
ต้นทุนทางการเงิน         (9,614)  (8,903) 
ก าไร (ขาดทุน) จากอัตรา            
   แลกเปลี่ยนสุทธ ิ         1,348  (356) 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุน            
   ในบริษัทร่วมและการร่วมค้า         5,221  4,869 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้         (3,654)  (3,649) 
ก าไรส าหรับปี         16,374  14,229 

            
สินทรัพย์            
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์            
   และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน             
   (ไม่รวมค่าความนิยม) - สุทธิ 120,425  94,791  32,310  33,025  152,735  127,816 
สินทรัพย์ส่วนกลาง - สุทธิ         1,379  1,360 
สินทรัพย์อื่น         340,149  287,588 
รวม         494,263  416,764 
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ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์ 
 

ในการน าเสนอข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามเขตภูมิศาสตร์นั้น รายได้จะจ าแนกโดยใช้สถานที่ตั้งของลูกค้าและ
สินทรัพย์จะจ าแนกโดยใช้สถานท่ีตั้งตามภูมิศาสตร์ของสินทรัพย์นั้น 
 

กลุ่มบริษัทเสนอข้อมลูเกี่ยวกบัเขตภูมิศาสตร์ที่ส าคัญดังนี้ 
 

ส่วนงานท่ี 1 ประเทศไทย 
ส่วนงานท่ี 2 เอเชีย 
ส่วนงานท่ี 3 ยุโรป 
ส่วนงานท่ี 4 อเมริกา 
ส่วนงานท่ี 5 อื่นๆ  
 

รายละเอียดข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์ของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 และ
ส าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันเดียวกัน มีดังนี้ 

 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 

   ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์ 
   สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  
   (ไม่รวมค่าความนิยม)  
 รายได้จากบุคคลภายนอก  และสินทรัพย์ส่วนกลาง 
 2558  2557  2558  2557 

  ประเทศไทย 140,589  148,284  57,124  55,521 
เอเชีย 241,560  235,084  81,490  65,599 
ยุโรป 33,336  35,749  15,418  7,963 
อเมริกา 4,177  5,847  37  34 
อื่นๆ 1,693  1,075  45  59 
รวม 421,355  426,039  154,114  129,176 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่ 
 

ในระหว่างปี 2558 และ 2557 กลุ่มบริษัทไม่มีรายได้จากลูกค้าภายนอกรายใดรายหนึ่งซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 10 
ของรายได้รวมของกลุ่มบริษัท 
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30 ค่าใช้จ่ายในการขาย 
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558  2557  2558  2557 

        
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน 8,691  8,409  640  655 
ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย 3,056  3,109  175  195 
ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายเดินทาง 2,808  2,725  77  97 
ค่าขนส่ง 1,901  1,711  -  - 
ค่าใช้จ่ายส านักงาน 1,460  1,328  74  73 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 1,179  958  6  6 
ค่าเช่าอาคารและอุปกรณ์ส านักงาน 1,061  1,053  89  92 
อื่นๆ 734  847  15  18 
รวม 20,890  20,140  1,076  1,136 

 

31 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558  2557  2558  2557 

        
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน 14,818  13,536  2,403  2,323 
ค่าใช้จ่ายส านักงาน 3,616  3,338  492  473 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 1,514  1,527  150  121 
ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายเดินทาง 994  956  79  82 
ค่าบริการทางวิชาชีพ 859  735  89  128 
ค่าภาษี ค่าธรรมเนียมส่วนราชการและ        
   ธนาคารและอื่นๆ 806  773  45  33 
ค่าเช่าอาคารและอุปกรณ์ส านักงาน 665  345  90  88 
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ 427  184  12  10 
ค่าการกุศล 339  216  12  30 
ค่าเบี้ยประกันภัย 205  179  16  18 
อื่นๆ 1,756  882  558  174 
รวม 25,999  22,671  3,946  3,480 
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32 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนผู้บริหารและพนักงาน 
  

 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนผู้บริหารและพนักงานประกอบด้วย 
 

(ก) ผลประโยชน์ตอบแทนผู้บริหารประกอบด้วย เงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร ค่าตอบแทน
กรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยต่างๆ เป็นจ านวนเงินรวม  551 ล้านบาท และ 218 ล้านบาท  
ในงบก าไรขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามล าดับ   
(2557: 527 ล้านบาท และ 208 ล้านบาท ตามล าดับ) 

 

(ข) ผลประโยชน์ตอบแทนพนักงานประกอบด้วย เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ของพนักงานที่มิใช่
ผู้บริหาร เป็นจ านวนเงินรวม 43,394 ล้านบาท และ 6,250 ล้านบาท ในงบก าไรขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุนเฉพาะ
กิจการส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามล าดับ (2557: 41,111 ล้านบาท และ 6,530 ล้านบาท ตามล าดับ)  

 

33 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558  2557  2558  2557 

การเปลี่ยนแปลงในสินค้าส าเร็จรูป        
   งานระหว่างท าและสินทรัพย์ชีวภาพ (2,549)  (2,592)  (575)  (38) 
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป 289,679  299,893  14,071  15,928 
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน 43,945  41,638  6,468  6,738 
ค่าใช้จ่ายโรงงานและส านักงาน 31,806  30,503  4,604  6,565 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 11,506  9,965  2,032  2,019 
ค่าขนส่ง 8,601  7,940  403  520 
ค่าเช่าอาคารและอุปกรณ์ส านักงาน 4,937  4,068  581  608 
ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายเดินทาง 4,711  4,617  256  321 
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย 3,611  3,416  203  223 
ค่าภาษี ค่าธรรมเนียมส่วนราชการและธนาคาร 1,261  1,125  62  47 
ค่าบริการทางวิชาชีพ 964  827  89  128 
อื่นๆ 11,704  10,172  609  306 
รวมต้นทุนขายสินค้า ค่าใช้จ่ายในการขายและ 
   ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 410,176 

 
411,572 

 
28,803 

 
33,365 
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34 ต้นทุนทางการเงิน 
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558  2557  2558  2557 

ต้นทุนทางการเงินที่จ่ายให้        
บริษัทย่อย -  -  -  3 
การร่วมค้า 4  2  -  - 
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 1  19  -  - 
กิจการอื่น 9,609  8,882  3,590  3,359 
รวม 9,614  8,903  3,590  3,362 

 

35 ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ 
 

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558  2557  2558  2557 

        

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน        
ส าหรับปีปัจจุบัน 4,542  4,350  25  34 
ภาษีปีก่อนๆ ท่ีบันทึกต่ า (สูง) ไป (246)  (145)  -  2 
 4,296  4,205  25  36 
        

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
การเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่างชั่วคราว (56)  214  (145)  (23) 
ขาดทุนทางภาษีที่สามารถใช้ได้ (586)  (770)  (327)  (877) 
 (642)  (556)  (472)  (900) 
        

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ทางภาษี 3,654  3,649  (447)  (864) 
        

ภาษีเงินได้จากก าไรจากการโอนธุรกิจบางสว่น        

   กับกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน - 
 - 

 15 
 - 

\ 
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ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2558  2557 
   รายได ้      รายได ้   
 ก่อนภาษ ี  (ค่าใช้จ่าย)  สุทธิจาก  ก่อนภาษ ี  (ค่าใช้จ่าย)  สุทธิจาก 
 เงินได้  ภาษีเงินได้  ภาษีเงินได้  เงินได้  ภาษีเงินได้  ภาษีเงินได้ 
  

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่า            
   ยุติธรรมของเงินลงทุน (4,935)  400  (4,535)  1,377  (275)  1,102 
ผลต่างจากการแปลงค่า            
   งบการเงิน 1,663  -  1,663  (2,391)  -  (2,391) 
ก าไร (ขาดทุน) จากการ            
   ประมาณการตามหลัก            
   คณิตศาสตร์ประกันภัย (139)  23  (116)  36  (5)  31 
รวม (3,411)  423  (2,988)  (978)  (280)  (1,258) 
 

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น 
 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2558  2557 
   รายได ้      รายได ้   
 ก่อนภาษ ี  (ค่าใช้จ่าย)  สุทธิจาก  ก่อนภาษ ี  (ค่าใช้จ่าย)  สุทธิจาก 
 เงินได้  ภาษีเงินได้  ภาษีเงินได้  เงินได้  ภาษีเงินได้  ภาษีเงินได้ 
  

ผลต่างจากการตีราคาท่ีดิน            
   โอนไปก าไรสะสม 477  (95)  382  -  -  - 

 
 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558  2557 
   รายได ้      รายได ้   
 ก่อนภาษ ี  (ค่าใช้จ่าย)  สุทธิจาก  ก่อนภาษ ี  (ค่าใช้จ่าย)  สุทธิจาก 
 เงินได้  ภาษีเงินได้  ภาษีเงินได้  เงินได้  ภาษีเงินได้  ภาษีเงินได้ 
  

ส่วนเกินทุนจากรายการที่เกิด            
   ขึ้นกับกิจการที่อยู่ภายใต้            
   การควบคุมเดียวกัน 77  (15)  62  -  -  - 
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การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง          
       (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 
อัตราภาษีท่ีใช้ 0%  10%  20%  อื่นๆ  รวม 

2558          
ก าไรทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ - สุทธิ 826  2,806  5,400  10,996  20,028 
ภาษีเงินได้ค านวณตามอัตราภาษีที่ใช้ -  281  1,080  1,934  3,295 
ผลกระทบทางภาษีของรายไดแ้ละค่าใช้จ่ายที่ไม่ถือ          
   เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายทางภาษี - สุทธิ -  308  (762)  1,059  605 
ภาษีปีก่อนๆ ท่ีบันทึกต่ า (สูง) ไป -  -  14  (260)  (246) 
สุทธ ิ -  589  332  2,733  3,654 
          

2557          
ก าไรทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ - สุทธิ 243  957  4,661  12,018  17,879 
ภาษีเงินได้ค านวณตามอัตราภาษีที่ใช้ -  96  932  2,485  3,513 
ผลกระทบทางภาษีของรายไดแ้ละค่าใช้จ่ายที่ไม่ถือ          
   เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายทางภาษี - สุทธิ -  356  (455)  380  281 
ภาษีปีก่อนๆ ท่ีบันทึกต่ า (สูง) ไป -  -  20  (165)  (145) 
สุทธ ิ -  452  497  2,700  3,649 
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การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง     
 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

อัตราภาษีที่ใช้ 0%  20%  รวม 
2558      
ก าไรทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ - สุทธิ (96)  10,923  10,827 
ภาษีเงินได้ค านวณตามอัตราภาษีที่ใช้ -  2,185  2,185 
ผลกระทบทางภาษีของรายไดแ้ละค่าใช้จ่ายที่ไม่ถือ      
   เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายทางภาษี - สุทธิ -  (2,632)  (2,632) 
สุทธ ิ -  (447)  (447) 
      
2557      
ก าไรทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ - สุทธิ (156)  8,228  8,072 
ภาษีเงินได้ค านวณตามอัตราภาษีที่ใช้ -  1,646  1,646 
ผลกระทบทางภาษีของรายไดแ้ละค่าใช้จ่ายที่ไม่ถือ      
   เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายทางภาษี - สุทธิ -  (2,512)  (2,512) 
ภาษีปีก่อนๆที่บันทึกต่ าไป -  2  2 
สุทธ ิ -  (864)  (864) 

 
การลดภาษีเงินได้นิติบุคคล  
 
พระราชกฤษฎีกาตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากรฉบับที่ 577 พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 
10 พฤศจิกายน 2557 ให้คงอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 
มกราคม 2558 แต่ไม่เกินวันที ่31 ธันวาคม 2558 
 
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 ในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติอนุมัติให้ปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติ
บุคคลจากอัตราร้อยละ 30 เป็นอัตราร้อยละ 20 ของก าไรสุทธิส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 
มกราคม 2559 เป็นต้นไป   
 
บริษัทใช้อัตราภาษีเงินได้ที่ลดลงเหลือร้อยละ 20 ในการวัดมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ตามค าชี้แจงของสภาวิชาชีพบัญชีท่ีออกในปี 2555 
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36 สิทธิประโยชนจ์ากการส่งเสริมการลงทุน 
 

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้อนุมัติให้บริษัทและบริษัทย่อยในประเทศบางแห่งได้รับสิทธิประโยชน์     
หลายประการในฐานะผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ในกิจการ
ต่างๆ เช่น การผลิตอาหารสัตว์ การเลี้ยงสัตว์ การขยายพันธุ์สัตว์ การผลิตอาหารแปรรูปและอาหารส าเร็จรูป        
เป็นต้น ซึ่งสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้  
 

(ก) ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าและภาษีส าหรับเครื่องจักรที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
 

(ข) ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมตาม
ระยะเวลาและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในแต่ละบัตรส่งเสริมการลงทุน และ 

 

(ค) ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 50 ส าหรับก าไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับ
การส่งเสริม มีก าหนดเวลา 5 ปี นับแต่วันที่สิ้นสุดสิทธิประโยชน์ตามข้อ (ข) 

 

ในฐานะที่เป็นบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน บริษัทและบริษัทย่อยดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและ
ข้อก าหนดต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในแต่ละบัตรส่งเสริมการลงทุน 
 

รายได้ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนของบริษัทส าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่           
31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สรุปได้ดังนี้ 
 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ธุรกิจที่ได้รับยกเว้น ธุรกิจที่ไม่ได้รับยกเว้น  
 ภาษีเงินได้ตามสิทธ ิ ภาษีเงินได้ตามสิทธ ิ  
 ประโยชน์ของ ประโยชน์ของ  
 การส่งเสริมการลงทุน  การส่งเสริมการลงทุน  รวม 
 2558  2557  2558  2557  2558  2557 
            
ขายในประเทศ 4,747  4,295  17,049  17,650  21,796  21,945 
ขายต่างประเทศ 118  190  2,762  4,763  2,880  4,953 
รวมรายได้จากการขาย 4,865  4,485  19,811  22,413  24,676  26,898 
รายได้อื่น -  1  18,545  17,900  18,545  17,901 
รวมรายได้ 4,865  4,486  38,356  40,313  43,221  44,799 
หัก ต้นทุนและค่าใช้จ่าย (4,961)  (4,642)  (26,986)  (31,221)  (31,947)  (35,863) 
ก าไรส าหรับปี (96)  (156)  11,370  9,092  11,274  8,936 
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ต้นทุนและค่าใช้จ่ายทางตรงคิดเข้าแผนกที่เกี่ยวข้องตามที่เกิดขึ้น ส่วนต้นทุนและค่าใช้จ่ายทางอ้อมปันส่วนตาม
รายได้ของแต่ละแผนก 

 
37 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 
 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ค านวณจากก าไรส าหรับปีที่เป็น   
ส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทและจ านวนหุ้นสามัญที่ถือโดยบุคคลภายนอกที่มีอยู่ในระหว่างปีตามวิธีถัวเฉลี่ย          
ถ่วงน้ าหนัก โดยแสดงการค านวณได้ดังนี ้
 

   (หน่วย: ล้านบาท/ล้านหุ้น) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558  2557  2558  2557 

  
ก าไรส าหรับปีที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ        
ของบริษัท 11,059  10,562  11,274  8,936 

        

จ านวนหุ้นสามัญที่ถือโดยบุคคลภายนอก        
   ตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก         
จ านวนหุ้นสามัญที่ออก ณ วันที่ 1 มกราคม 7,743  7,743  7,743  7,743 
จ านวนหุ้นทุนซื้อคืนถือโดยบริษัทย่อย (355)  (355)  -  - 
สุทธ ิ 7,388  7,388  7,743  7,743 
        

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 1.50             1.43  1.46  1.15 
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38 เงินปันผล 
 
รายละเอียดเงินปันผลส าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังนี้ 

 
    จ านวนหุ้น     
  อัตรา  ที่มีสิทธิได้รับ  จ านวนเงิน   

วันที่อนุมัติ  หุ้นละ  เงินปันผล  รวม   
จ่ายเงินปันผล  (บาท)  (หุ้น)  (ล้านบาท)  ที่มา 

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

        โดยบริษัทย่อยได้จ่ายเงินปันผล 
        จากก าไรที่เสียภาษีเงินได้ 
        นิติบุคคลอัตราร้อยละ 23 

22 เมษายน 2558  0.35  7,742,941,932  2,710  เงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทย่อย 
        โดยบริษัทย่อยได้จ่ายเงินปันผล 
        จากก าไรที่เสียภาษีเงินได้ 

        นิติบุคคลอัตราร้อยละ 20 
11 สิงหาคม 2558  0.03  7,742,941,932  232  เงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทย่อย 

        โดยบริษัทย่อยได้จ่ายเงินปันผล 
        จากก าไรที่เสียภาษีเงินได้ 
        นิติบุคคลอัตราร้อยละ 23 

11 สิงหาคม 2558  0.27  7,742,941,932  2,091  เงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทย่อย 
        โดยบริษัทย่อยได้จ่ายเงินปันผล 
        จากก าไรที่เสียภาษีเงินได้ 
        นิติบุคคลอัตราร้อยละ 20 
      5,807   
         2557         
25 เมษายน 2557  0.20  7,742,941,932  1,549  เงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทย่อย 

        โดยบริษัทย่อยได้จ่ายเงินปันผล 
        จากก าไรที่เสียภาษีเงินได้ 
        นิติบุคคลอัตราร้อยละ 23 

25 เมษายน 2557  0.05  7,742,941,932  387  เงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทย่อย 
        โดยบริษัทย่อยได้จ่ายเงินปันผล 
        จากก าไรที่เสยีภาษีเงินได้ 
        นิติบุคคลอัตราร้อยละ 20 
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    จ านวนหุ้น     
  อัตรา  ที่มีสิทธิได้รับ  จ านวนเงิน   

วันที่อนุมัติ  หุ้นละ  เงินปันผล  รวม   
จ่ายเงินปันผล  (บาท)  (หุ้น)  (ล้านบาท)  ที่มา 

         13 สิงหาคม 2557  0.30  7,742,941,932  2,323  เงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทย่อย 
        โดยบริษัทย่อยได้จ่ายเงินปันผล 
        จากก าไรที่เสียภาษีเงินได้ 
        นิติบุคคลอัตราร้อยละ 20 

รวม      4,259   
 
 

39 เครื่องมือทางการเงิน 
 
นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางด้านการเงิน 
 
กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากการด าเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาดและอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษัทไม่มีการถือ 
หรือออกเครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อการเก็งก าไรหรือการค้า 

  
การจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนที่ส าคัญของธุรกิจของกลุ่มบริษัท  กลุ่มบริษัทมีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุล
ของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยพิจารณาระหว่างต้นทุนที่เกิดจากความเสี่ยงและต้นทุนของการจัดการ       
ความเสี่ยง  ผู้บริหารได้มีการควบคุมกระบวนการการจัดการความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่า
มีความสมดุลระหว่างความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยง 
 
การบริหารจัดการทุน 
 
วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการส่วนทุนของกลุ่มบริษัทคือ เพื่อด ารงไว้ซึ่งความสามารถในการด าเนินงานอย่าง  
ต่อเนื่อง เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทและเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอื่น   ผู้บริหารได้มีการ
ก าหนดกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อสนับสนุนการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน และมีผลประกอบการ 
และฐานะการเงินที่ดีและแข็งแกร่งยิ่งขึ้น รวมทั้งการก าหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลและการบริหารเงินทุนเพื่อ   
การด ารงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนและต้นทุนทางการเงินของทุนท่ีเหมาะสม 
 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
 

145 
 

 

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี ย 
 
ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยหมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของอัตราดอกเบี้ยในตลาด      
ซึ่งมีผลกระทบต่อการด าเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ย
ของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินโดยพิจารณาเงินให้กู้ยืมหรือเงินกู้ยืมทั้งอัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราลอยตัวตาม             
ความเหมาะสมของสภาพตลาด อย่างไรก็ตาม หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยโดยส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทมีอัตราดอกเบี้ยคงที่       
กลุ่มบริษัทพิจารณาเข้าท าสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเพื่อช่วยในการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวน
ของอัตราดอกเบี้ยส าหรับหนี้สินดังกล่าวบางรายการตามความเหมาะสม 

 
   (หน่วย: ล้านบาท) 
   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อัตราดอกเบี้ย   
 เฉลี่ย    ภายหลัง 1 ปี      
 (ร้อยละต่อปี)  ภายใน 1 ปี  แต่ไม่เกิน 5 ปี  ภายหลัง 5 ปี  รวม 

2558          
หมุนเวียน          
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย 7.39  33,936  -  -  33,936 
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย          
   ส่วนที่ถึงก าหนดรับช าระภายในหนึ่งปี 10.00  387  -  -  387 
ไม่หมุนเวียน          
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย 5.33  -  22,980  -  22,980 
รวม   34,323  22,980  -  57,303 

          

2557          
หมุนเวียน          
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย 7.50  19,733  -  -  19,733 
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย          
   ส่วนที่ถึงก าหนดรับช าระภายในหนึ่งปี 7.38  120  -  -  120 
ไม่หมุนเวียน          
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย 5.37  -  16,837  -  16,837 
รวม   19,853  16,837  -  36,690 

 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
 

146 
 

 

อัตราดอกเบี้ยของหนี้สินทางการเงินที่มีภาระดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 และระยะเวลาที่ถึงก าหนด
ช าระมีดังนี้ 
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
   งบการเงินรวม 
 อัตราดอกเบี้ย    ภายหลัง 1 ปี     
 (ร้อยละต่อปี)  ภายใน 1 ปี  แต่ไม่เกิน 5 ปี  ภายหลัง 5 ปี  รวม 

          2558          
เงินเบิกเกินบัญชี 3.36 - 14.27  4,073  -  -  4,073 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 1.05 - 16.68  102,677  -  -  102,677 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากการร่วมคา้ 2.00  378  -  -  378 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 1.56 - 15.42  13,865  43,113  6,241  63,219 
หุ้นกู้ 3.18 - 4.44  16,854  31,000  39,940  87,794 
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 0.10 - 25.56  5  5  -  10 
รวม   137,852  74,118  46,181  258,151 

          
2557          
เงินเบิกเกินบัญชี 4.00 - 11.21  1,628  -  -  1,628 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 1.15 - 15.18  64,047  -  -  64,047 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากการร่วมคา้          
   และบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน 3.00 - 6.50  395  -  -  395 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน          
   และบริษัทอื่น 1.55 - 14.00  8,427  43,512  5,249  57,188 
หุ้นกู้ 3.18 - 4.60  5,000  40,159  27,500  72,659 
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 0.10 - 21.04  6  6  -  12 
รวม   79,503  83,677  32,749  195,929 
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   (หน่วย: ล้านบาท) 
   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 อัตราดอกเบี้ย    ภายหลัง 1 ปี     
 (ร้อยละต่อปี)  ภายใน 1 ปี  แต่ไม่เกิน 5 ปี  ภายหลัง 5 ปี  รวม 

          2558          
เงินเบิกเกินบัญชี MOR  6  -  -  6 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 1.05 - 1.78  25,982  -  -  25,982 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 4.11  616  1,855  -  2,471 
หุ้นกู้ 3.75 - 4.44  6,060  31,000  39,940  77,000 
รวม   32,664  32,855  39,940  105,459 
          
2557          
เงินเบิกเกินบัญชี MOR  5  -  -  5 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 2.41 - 2.50  1,989  -  -  1,989 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 4.11  616  2,463  -  3,079 
หุ้นกู้ 3.75 - 5.42  5,000  30,560  27,500  63,060 
รวม   7,610  33,023  27,500  68,133 

 
กลุ่มบริษัทมีสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยหลายฉบับกับสถาบันการเงินในประเทศหลายแห่ง (“คู่สัญญา”) โดย
กลุ่มบริษัทหรือคู่สัญญาดังกล่าวมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายส่วนต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยคงที่กับอัตราดอกเบี้ย
ลอยตัวส าหรับงวดนั้นๆ 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยาวภายใต้สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเป็นจ านวนเงินรวม 
28,482 ล้านบาท (2557: 29,775 ล้านบาท) อัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยข้างต้นเป็นอัตราดอกเบี้ยหลังจากการปรับด้วยอัตรา
ตามสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยแล้ว 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษัทมีสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ยกับสถาบันการเงินเพื่อ
ช่วยในการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และอัตราดอกเบี้ย ดังนี้ 
 
1)  บริษัทได้ท าสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ยกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง ส าหรับหุ้นกู้

เป็นจ านวนเงินรวม 6,060 ล้านบาท เป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐจ านวน 200 ล้านเหรียญสหรัฐ บริษัทมีภาระ
ผูกพันที่ต้องจ่ายอัตราดอกเบี้ยคงที่  เป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐส าหรับเงินต้นที่ใช้อ้างอิงจ านวน 200 ล้าน
เหรียญสหรัฐ และคู่สัญญามีภาระผูกพันที่ต้องจ่ายอัตราดอกเบี้ยคงที่ เป็นสกุลเงินบาทส าหรับเงินต้นที่ใช้อ้างอิง
จ านวน 6,060 ล้านบาท 
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2)  บริษัทได้ท าสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ยกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง ส าหรับเงินกู้ยืม
ระยะยาวเป็นจ านวนเงินรวม 80 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็นสกุลเงินบาทจ านวน 2,466 ล้านบาท โดยบริษัทมี
ภาระผูกพันที่ต้องจ่ายอัตราดอกเบี้ยคงที่ เป็นสกุลเงินบาทส าหรับเงินต้นที่ใช้อ้างอิงจ านวน 2,466 ล้านบาท 
และคู่สัญญามีภาระผูกพันที่ต้องจ่ายอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง USD-LIBOR-BBA เป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐ
ส าหรับเงินต้นที่ใช้อ้างอิงจ านวน 80 ล้านเหรียญสหรัฐ 

 
3)   บริษัทย่อยในต่างประเทศแห่งหนึ่งได้ท าสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยหลายฉบับกับสถาบันการเงินบางแห่ง 

ส าหรับเงินกู้ยืมระยะยาวเป็นจ านวนเงินรวม 520 ล้านเหรียญสหรัฐ (เทียบเท่าประมาณ 18,747 ล้านบาท) 
โดยบริษัทย่อยดังกล่าวมีภาระผูกพันที่ต้องจ่ายอัตราดอกเบี้ยคงที่ตามเงื่อนไขและข้อก าหนดที่ระบุไว้ในสัญญา 
และคู่สัญญามีภาระผูกพันที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยอ้างอิง USD-LIBOR-BBA 

 
4)  บริษัทย่อยต่างประเทศแห่งหนึ่งได้ท าสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ยกับสถาบัน

การเงินแห่งหนึ่ง ส าหรับเงินกู้ยืมระยะยาวเป็นจ านวนเงิน 17 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็นสกุลเงินเปโซจ านวน 
706 ล้านเปโซ โดยบริษัทย่อยดังกล่าวมีภาระผูกพันที่ต้องจ่ายอัตราดอกเบี้ยคงที่ เป็นสกุลเงินเปโซและคู่สัญญา
มีภาระผูกพันที่ต้องจ่ายอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง USD-LIBOR-BBA เป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐ 

 
5)           บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ท าสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ยหลายฉบับกับสถาบันการเงิน

แห่งหนึ่ง ส าหรับเงินกู้ยืมระยะยาวเป็นจ านวนเงินรวม 20 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็นสกุลเงินบาทจ านวน 722 
ล้านบาท โดยบริษัทย่อยดังกล่าวมีภาระผูกพันที่ต้องจ่ายอัตราดอกเบี้ยคงที่ เป็นสกุลเงินบาทส าหรับเงินต้น
ที่ใช้อ้างอิงจ านวน 722 ล้านบาท และคู่สัญญามีภาระผูกพันที่ต้องจ่ายอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง USD-LIBOR-
BBA เป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐส าหรับเงินต้นที่ใช้อ้างอิงจ านวน 20 ล้านเหรียญสหรัฐ 

 
ความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศ 
 

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งเกิดจากการซื้อสินค้าและการขายสินค้าที่เป็น
เงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริษัทได้ท าสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงของสินทรัพย์
และหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ รวมถึงรายการที่เกี่ยวข้องกับการซื้อและขายสินค้าที่เป็นเงินตรา
ต่างประเทศในอนาคต สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าดังกล่าวมีอายุไม่เกิน 1 ปี 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากการมี
สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศดังนี้ 
      (หน่วย: ล้าน) 
  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สกุลเงินต่างประเทศ 2558  2557  2558  2557 
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น         
เงินตราต่างประเทศ เหรียญสหรัฐ 30  55  14  27 
 วอน 19,262  23,195  6,665  7,875 
 ดอลลาร์ สิงคโปร์ 15  16  -  - 
 ยูโร 4  2  8  10 
 รูเบิล  -  -  63  57 
 เยน 222  259  5  147 
 สวีเดน โครนา  16  11  -  - 
 ดอลลาร์ ออสเตรเลีย -  -  10  2 
 แรนด์ 2  2  2  2 
 เรนมินบิ -  -  118  69 
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ เหรียญสหรัฐ 37  58  28  42 
 วอน 19,262  23,195  6,665  7,875 
 ดอลลาร์ สิงคโปร์ 15  16  -  - 
 ยูโร 1  -  8  10 
 รูเบิล  -  -  63  56 
 เยน 222  259  5  147 
 ดอลลาร์ ออสเตรเลีย -  -  10  2 
 แรนด์ 2  2  2  2 
 เรนมินบิ -  -  118  69 
         เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย          
เงินตราต่างประเทศ เหรียญสหรัฐ -  -  102  - 
 รูเบิล -  -  500  300 
 ยูโร -  -  -  9 
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ รูเบิล -  -  500  - 
 ยูโร -  -  -  9 
         เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย         
เงินตราต่างประเทศ เหรียญสหรัฐ -  -  385  200 
 รูเบิล -  -  1,503  1,703 
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ เหรียญสหรัฐ -  -  200  200 
 รูเบิล -  -  953  953 
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      (หน่วย: ล้าน) 
  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สกุลเงินต่างประเทศ 2558  2557  2558  2557 
         หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย         
เงินตราต่างประเทศ เหรียญสหรัฐ 618  310  280  100 
 ยูโร 53  39  -  - 
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ เหรียญสหรัฐ 203  100  80  100 
         เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น         
เงินตราต่างประเทศ เหรียญสหรัฐ 126  182  2  2 
 ยูโร 14  9  - 

- 
1 
- 
- 

 - 
 เยน 122  29  -  - 
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ เหรียญสหรัฐ 160  241  1  1 
 ยูโร 2  3  -  - 
 เยน 122  29  -  - 
         ประมาณการยอดขายสินค้า         
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ เหรียญสหรัฐ 22  78  5  7 
 ปอนด์สเตอร์ลงิ 11  21  -  - 
 ยูโร 6  12  -  1 
 เยน 1,557  742  39  41 
 ดอลลาร์ สิงคโปร์ 5  14  -  - 
 วอน  1,424  3,216  79  382 
 ดอลลาร์ ฮ่องกง 12  18  -  - 
 โครน เดนมารก์ 13  12  -  - 
 ดอลลาร์ ออสเตรเลีย 2  2  -  - 
 เรนมินบิ 3  3  -  - 
         ประมาณการยอดซื้อสินค้า          
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ เหรียญสหรัฐ 495  28  248  6 
 ยูโร 5  4  -  - 
 เยน 56  32  -  - 
 โครน เดนมาร์ก 1  1  -  - 
 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
 

151 
 

 

ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ 
 
ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อหมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากผลขาดทุนทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ลูกค้าหรือ
คู่สัญญาไม่สามารถช าระหนี้ทางการเงินและหนี้สินตามสัญญาให้กับกลุ่มบริษัทเมื่อถึงก าหนด 
 
ผู้บริหารได้ก าหนดนโยบายทางด้านสินเชื่อเพื่อควบคุมความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อดั งกล่าวโดยสม่ าเสมอ โดยการ
วิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้าทุกรายที่ขอวงเงินสินเชื่อ กลุ่มบริษัทไม่มีความเสี่ยงจากสินเชื่อที่ เป็น
สาระส าคัญ ณ วันที่รายงาน ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อสูงสุดคือ ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินแต่ละ
รายการ ณ วันที่รายงาน อย่างไรก็ตาม  เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีลูกค้าเป็นจ านวนมาก ผู้บริหารคาดว่าจะไม่เกิด          
ผลเสียหายที่มีสาระส าคัญจากการเก็บหนี้ไม่ได้ 
 
ความเสี่ยงดา้นสภาพคล่อง 
 
กลุ่มบริษัทควบคุมความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ซึ่งผู้บริหาร
พิจารณาว่าเพียงพอต่อการใช้ในการด าเนินงาน และเพียงพอต่อการลดผลกระทบของความผันผวนของกระแสเงินสด 
 
การก าหนดมูลค่ายุติธรรม 
 
นโยบายการบัญชีและการเปิดเผยของกลุ่มบริษัทก าหนดให้มีการก าหนดมูลค่ายุติธรรมทั้งสินทรัพย์และหนี้สิน
ทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมหมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์ หรือจะจ่ายเพื่อโอน
หนี้สินในรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วัดมูลค่า  วัตถุประสงค์ของการวัดมูลค่าและ/
หรือการเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมถูกก าหนดโดยวิธีต่อไปนี้  (ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมมติฐานในการก าหนดมูลค่า
ยุติธรรมถูกเปิดเผยในหมายเหตุที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์และหนี้สินนั้นๆ) 
 
มูลค่ายุติธรรมของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินให้กู้ยืมระยะสั้น สินทรัพย์
หมุนเวียนอื่น เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะสั้น เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น และหนี้สินหมุนเวียนอื่นเป็นมูลค่าที่
ใกล้เคียงกับราคาท่ีบันทึกไว้ในบัญชี 
 
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารทุนเผื่อขายพิจารณาโดยอ้างอิงกับราคาเสนอซื้อ ณ วันที่
รายงาน 
 
มูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมระยะยาวเป็นมูลค่าที่ใกล้เคียงกับราคาที่บันทึกไว้ในบัญชีเนื่องจากส่วนใหญ่ของ
เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้มีดอกเบี้ยในอัตราตลาด 
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ส าหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้นมีมูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม
ดังต่อไปนี้ 
      (หน่วย: ล้านบาท) 
  งบการเงินรวม 
 มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม 
  ระดับ 1  ระดับ 2  ระดับ 3  รวม 
31 ธันวาคม 2558         
สินทรัพย์ทางการเงิน         
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 996 -  851  -  851 
หนี้สินทางการเงิน         
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 18 -  17  -  17 
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและ         
   อัตราดอกเบี้ย 762 -  548  -  548 
หุ้นกู้ 77,000 -  82,677  -  82,677 
หุ้นกู้อนุพันธ ์ 10,794 -  10,873  -  10,873 

 

      (หน่วย: ล้านบาท) 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม 
  ระดับ 1  ระดับ 2  ระดับ 3  รวม 
31 ธันวาคม 2558         
สินทรัพย์ทางการเงิน         
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 728 -  654  -  654 
หนี้สินทางการเงิน         
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและ         
   อัตราดอกเบี้ย 764 -  665  -  665 
หุ้นกู้ 77,000 -  82,677  -  82,677 

 

มูลค่ายุติธรรมระดับ 2 ส าหรับตราสารอนุพันธ์ที่ซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์ อ้างอิงราคาจากนายหน้า ซึ่งได้มีการ
ทดสอบความสมเหตุสมผลของราคาเหล่านั้น โดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดการณ์ไว้ด้วยอัตรา
ดอกเบี้ยในตลาดส าหรับเครื่องมือทางการเงินที่เหมือนกัน ณ วันที่วัดมูลค่า มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
สะท้อนผลกระทบของความเสี่ยงด้านเครดิตและได้รวมการปรับปรุงความเสี่ยงด้านเครดิตของกลุ่มบริษัทและ
คู่สัญญา ตามความเหมาะสม มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า และสัญญาแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย คือ การปรับมูลค่าวันเริ่มต้นสัญญาที่กลุ่มบริษัทท าไว้กับธนาคาร ด้วยราคา
ตลาด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 
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มูลค่ายุติธรรมระดับ 2 ส าหรับหุ้นกู้ อ้างอิงจากราคาซื้อขายที่ประกาศอยู่ในตลาดหุ้นกู้โดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 
โดยใช้ราคาปิด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 
 
มูลค่ายุติธรรมระดับ 2 ส าหรับหุ้นกู้อนุพันธ์ อ้างอิงจากราคาซื้อขายท่ีประกาศอยู่ในตลาดหุ้นกู้อนุพันธ์ที่มีการซื้อขาย
ในต่างประเทศ โดยใช้ราคาปิด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 
 

40 ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 
 
 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ดังนี้ 

 

40.1 ภาระผูกพันตามสัญญาที่เป็นรายจ่ายฝ่ายทุน 
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558  2557  2558  2557 

        สัญญาที่ยังไม่ได้รับรู ้        
ที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 4,704  5,455  19  16 
เครื่องจักร อุปกรณ์และอื่นๆ 3,054  6,743  53  69 
รวม 7,758  12,198  72  85 

 

40.2 ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าด าเนินงาน 
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558  2557  2558  2557 
  ภายในระยะเวลาหนึ่งปี 3,166  2,688  115  229 

มากกว่าหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี 8,201  6,569  103  204 
มากกว่าห้าป ี 10,706  9,327  -  12 
รวม 22,073  18,584  218  445 
 
กลุ่มบริษัทมีสัญญาเช่าหลายฉบับกับบริษัทและบุคคลอื่นๆ ซึ่งครอบคลุมการเช่าอาคารส านักงานพร้อม     
สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ที่ดิน ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ยานพาหนะและอื่นๆ โดยมีระยะเวลา 1 ถึง 50 ปี ซึ่งจะ        
สิ้นสุดในระหว่างปี 2559 ถึง 2601 
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40.3 ภาระผูกพันอื่นๆ 
 
บริษัทมีสัญญาว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (“มหาวิทยาลัย”) โดยทางมหาวิทยาลัย  
อนุญาตให้บริษัทใช้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในการสร้างบ่อเลี้ยงกุ้ง   และใช้เป็นศูนย์วิจัยและฝึกอบรมแก่         
อาจารย์และนักวิชาการ ซึ่งสัญญานี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ทั้งนี้
บริษัทและมหาวิทยาลัยได้ต่อสัญญาดังกล่าวออกไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ภายใต้เงื่อนไขของสัญญา
ดังกล่าว บริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าตอบแทนให้กับมหาวิทยาลัยเป็นจ านวนเงิน 2.2 ล้านบาทต่อปี 
และจะต้องโอนกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ทั้งหมดของโครงการให้กับมหาวิทยาลัยเมื่ออายุของสัญญาสิ้นสุดลง 
ทั้งนี้ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ของบริษัทภายใต้สัญญาดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจ านวนเงิน
รวม  33 ล้านบาท (2557: 32 ล้านบาท) 
 

40.4 เลตเตอร์ออฟเครดิต 

 
บริษัทและบริษัทย่อยบางแห่งมีภาระผูกพันภายใต้เลตเตอร์ออฟเครดิตที่ออกแล้วเป็นจ านวนเงินรวม    
1 ล้านบาท และ  1,966 ล้านบาท ตามล าดับ (2557: 174 ล้านบาท และ 895 ล้านบาท ตามล าดับ) 

 
40.5 หนังสือค้ าประกัน 
 

(ก) บริษัทและบริษัทย่อยบางแห่งมีภาระผูกพันจากการที่สถาบันการเงินบางแห่งออกหนังสือค้ าประกันบริษัท
และบริษัทย่อยดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการและอื่นๆ  เป็นจ านวนเงินรวม 753  ล้านบาท และ 6,029  
ล้านบาท ตามล าดับ (2557: 1,351 ล้านบาท  และ 5,100 ล้านบาท  ตามล าดับ) หนังสือค้ าประกันเหล่านี้ส่วน
ใหญ่เป็นการค้ าประกันค่าภาษี ค่าอากรต่างๆ และการขายสินค้า 

 
(ข) บริษัทย่อยในต่างประเทศบางแห่งมีภาระผูกพันจากการออกหนังสือค้ าประกันให้กับสถาบันการเงิน 

ในต่างประเทศที่ให้สินเชื่อแก่ลูกค้าในกลุ่มธุรกิจอาหารสัตว์ของบริษัทย่อยเหล่านั้นจ านวน 1,808 ล้านบาท 
(2557: 1,693 ล้านบาท) 
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41 การค้ าประกัน 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ทรัพย์สินของบริษัทย่อยในต่างประเทศบางแห่งซึ่งได้น าไปใช้เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงิน
ของบริษัทย่อยเหล่านั้นจากสถาบันการเงินต่างๆ มีดังนี ้
 
41.1 หุ้นสามัญของบริษัทในต่างประเทศดังนี้ 

 
(ก) C.P. Pokphand Co., Ltd. จ านวน  6,779 ล้านหุ้น  ซึ่ งมีมูลค่ายุติธรรมจ านวน  25,843 ล้านบาท (31 

ธันวาคม 2557: หุ้นสามัญจ านวน 9,691 ล้านหุ้น มีมูลค่ายุติธรรมจ านวน 35,374 ล้านบาท) 
 

(ข) Pravdinsk Pig Production Closed Joint Stock Company จ านวน 51,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีจ านวน 
154 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2557: หุ้นสามัญจ านวน 51,000 หุ้น มีมูลค่าตามบัญชีจ านวน 177 ล้านบาท) 
 

(ค) NNPP Limited Liability Company ซึ่งมีมูลค่าทุนจดทะเบียนจ านวน 238 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2557: 
131 ล้านบาท) 

 
41.2 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ซึ่งมีมูลค่าสุทธิทางบัญชีเป็นจ านวนเงิน  9,788 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2557: 6,046 

ล้านบาท)  
 

41.3 สินทรัพย์หมุนเวียนและไม่หมุนเวียนซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วย สินค้าคงเหลือ และลูกหนี้สุทธิเจ้าหนี้ ซึ่งมี
มูลค่าตามบัญชีจ านวน 4,722 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2557: 3,409 ล้านบาท) 

 
42 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลาที่รายงาน 
 
 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 C.P. Foods Holdings Limited (“CPFH”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในอัตราร้อย

ละ 100.00 ได้ไถ่ถอนหุ้นกูอ้นุพันธ์ (Exchangeable Bonds) เป็นจ านวนเงินต้นรวม 274.8 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ
ประมาณ 9,991.7 ล้านบาท เนื่องจากหุ้นกู้ดงักล่าวครบ 2 ปี และผู้ถือหุ้นกู้ได้ใช้สิทธิไถ่ถอนตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขท่ีระบุไว้ในข้อก าหนดสิทธิของหุ้นกู้ดังกล่าว ส าหรับเงินต้นของหุ้นกู้จ านวนคงเหลือ 15.6 ล้านเหรียญ
สหรัฐ หรือประมาณ 567.2 ล้านบาท CPFH ได้ด าเนินการแจ้งไถ่ถอนหุ้นกู้ท่ีเหลือดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 18 มกราคม 
2559 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มูลค่าตามบัญชีของหุ้นกู้ดังกล่าว เป็นจ านวนเงิน 299.6 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 
10,793.5 ล้านบาท ถูกจัดประเภทเป็นหนี้สินระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปีในงบแสดงฐานะทางการเงิน 
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43 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ใช้ 
 
 การจัดท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี้ยังไม่ได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุง

ใหม่ดังต่อไปนี้ ณ วันที่รายงาน เนื่องจากยังไม่มีการบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าวซึ่ง
ก าหนดให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  เรื่อง 

   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558)  การน าเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2558)  สินค้าคงเหลือ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2558)  งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2558)  นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทาง

บัญชีและข้อผิดพลาด 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2558)  เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2558)  ภาษีเงินได้ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2558)  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2558)  สัญญาเช่า 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2558)  รายได ้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2558)   ผลประโยชน์ของพนักงาน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2558)  การบัญชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการ

เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2558)  ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา

แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 23 (ปรับปรุง 2558)  ต้นทุนการกู้ยืม 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2558)  การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการท่ี

เกี่ยวข้องกัน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 26 (ปรับปรุง 2558)  การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์ 

เมื่อออกจากงาน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2558)  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2558)  เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2558)  ก าไรต่อหุ้น 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2558)  งบการเงินระหว่างกาล 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2558)   การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  เรื่อง 
   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2558)  ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และ
สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2558)   สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2558)  อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 41   เกษตรกรรม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3  

(ปรับปรุง 2558) 
 การรวมธรุกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5  
(ปรับปรุง 2558) 

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการ
ด าเนินงานท่ียกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8  
(ปรับปรุง 2558)   

 ส่วนงานด าเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 10  
(ปรับปรุง 2558)  

 งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11  
(ปรับปรุง 2558)  

 การร่วมการงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12  
(ปรับปรุง 2558)  

 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13  
(ปรับปรุง 2558)  

 การวัดมูลค่ายุติธรรม 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2558)  ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีที่ไม่มีความ
เกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรม
ด าเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 15 (ปรับปรุง 2558)  สัญญาเช่าด าเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า 
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 25 (ปรับปรุง 2558)  ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของ

กิจการหรือของผู้ถือหุ้น 
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2558)  การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ท าขึ้นตามรูปแบบ

กฎหมาย 
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2558)  รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา 
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 32 (ปรับปรุง 2558)  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 1 
(ปรับปรุง 2558) 

 การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินท่ีเกิดขึ้นจากการรื้อถอน 
การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  เรื่อง 
   

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 4 
(ปรับปรุง 2558) 

 การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่า
หรือไม ่

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 5 
(ปรับปรุง 2558) 

 สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนรื้อถอน การบูรณะ 
และการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 10 
(ปรับปรุง 2558) 

 งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 13 
(ปรับปรุง 2558) 

 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 14 
(ปรับปรุง 2558) 

 ข้อจ ากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ 
ข้อก าหนดเงินทุนขั้นต่ าและปฏิสัมพันธ์ของ
รายการเหล่านี้ ส าหรับมาตรฐานการบัญช ี 
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง  
ผลประโยชน์ของพนักงาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 
(ปรับปรุง 2558) 

 สัญญาส าหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 17 
(ปรับปรุง 2558) 

 การจ่ายสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 18 
(ปรับปรุง 2558) 

 การโอนสินทรพัย์จากลูกค้า 

  

ผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริษัทจากการน ากรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน  มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติส าหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีทีเ่ริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 นั้นยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาโดยผู้บริหาร 
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44 การจัดประเภทรายการใหม่   
 

รายการบางรายการในงบการเงินปี 2557 ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการน าเสนองบการเงิน
ปี 2558 ดังนี้ 
 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 2557 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
 

ก่อนจัด
ประเภท
ใหม ่

 
 
 

จัด
ประเภท
ใหม ่

 
 
 

หลังจัด
ประเภท
ใหม่ 

 
 
 

ก่อนจัด
ประเภท
ใหม ่

 
 
 

จัด
ประเภท
ใหม ่

 
 
 

หลังจัด
ประเภท
ใหม ่

            
งบก าไรขาดทุน            
ค่าใช้จ่ายในการขาย 18,753  1,388  20,141  965  171  1,136 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 24,085  (1,414)  22,671  3,651  (171)  3,480 
ต้นทุนทางการเงิน 8,880  23  8,903  -  -  - 
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ 353  3  356  -  -  - 
   -      -   
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