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2 I   √“¬ß“πª√–®”ªï 2547   I   ∫√‘…—∑ ‡®√‘≠‚¿§¿—≥±åÕ“À“√ ®”°—¥ (¡À“™π) “√∫—≠ √“¬ß“πª√–®”ªï 2547   I   ∫√‘…—∑ ‡®√‘≠‚¿§¿—≥±åÕ“À“√ ®”°—¥ (¡À“™π)   I 3“√∫—≠ 

°≈ÿà¡∫√‘…—∑´’æ’‡Õø¡’§«“¡¡ÿàß¡—Ëπ„π°“√√—°…“§«“¡‡ªìπºŸâπ”„πÕÿµ“À°√√¡·≈–‡ªìπºŸâ¡’§«“¡“¡“√∂„π°“√·¢àß¢—π

√–¥—∫“°≈ ∫√‘…—∑¡’‡®µπ“√¡≥å∑’Ë®–¡ÿàßŸà°“√‡ªìπ ç§√—«¢ÕßºŸâ∫√‘‚¿§∑—Ë«‚≈°é (Kitchen of the World) 
¥â«¬°“√„Àâ§«“¡”§—≠·≈–∑ÿà¡‡∑°—∫°“√«‘®—¬·≈–æ—≤π“„π∑ÿ°Ê ¢—ÈπµÕπ°“√¥”‡π‘πß“π„Àâ¡’ª√–‘∑∏‘¿“æ √«¡∂÷ß°“√

æ—≤π“‘π§â“∑ÿ°ª√–‡¿∑¢Õß∫√‘…—∑„Àâ‡ªìπ∑’Ëæ÷ßæÕ„®·°à≈Ÿ°§â“·≈–ºŸâ∫√‘‚¿§ ∫√‘…—∑‰¥âµ√–Àπ—°‡ªìπÕ¬à“ß¬‘Ëß∂÷ß§ÿ≥¿“æ¢Õß 

‘π§â“‚¥¬‡©æ“–‘π§â“Õ“À“√∑’ËµâÕß¡’§ÿ≥§à“∑“ß‚¿™π“°“√ –Õ“¥∂Ÿ°ÿ¢Õπ“¡—¬ ·≈–ª≈Õ¥¿—¬µàÕ°“√∫√‘‚¿§ æ√âÕ¡

∑—Èß°“√¬÷¥¡—Ëπ„ππ‚¬∫“¬°“√¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®„π≈—°…≥–∑’Ë‡ªìπ¡‘µ√µàÕ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ·≈–™à«¬‡À≈◊Õ¥Ÿ·≈—ß§¡Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß 

∫√‘…—∑ ‡®√‘≠‚¿§¿—≥±åÕ“À“√ ®”°—¥ (¡À“™π) ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬ À√◊Õ ç°≈ÿà¡∫√‘…—∑´’æ’‡Õøé ‡ªìπ°≈ÿà¡∫√‘…—∑ºŸâπ”

„π∏ÿ√°‘®‡°…µ√Õÿµ“À°√√¡ ·≈–Õ“À“√¢Õßª√–‡∑»‰∑¬ ¥â«¬¡Ÿ≈§à“Àÿâπ“¡—≠µ“¡√“§“µ≈“¥ ≥ «—π∑’Ë 31 

∏—π«“§¡ 2547 ‡∑à“°—∫ 21,650 ≈â“π∫“∑  

°“√¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®¢Õß°≈ÿà¡∫√‘…—∑ “¡“√∂·∫àß‡ªìπ 2 ∏ÿ√°‘®À≈—°§◊Õ (1) ∏ÿ√°‘®—µ«å∫° ·≈– (2) ∏ÿ√°‘®—µ«åπÈ” 

´÷Ëß∑—Èß 2 ∏ÿ√°‘®π’È¡’°“√¥”‡π‘πß“π„π≈—°…≥–§√∫«ß®√ ‡√‘Ë¡®“°°“√√√À“«—µ∂ÿ¥‘∫∑’Ë„™â„π°“√º≈‘µÕ“À“√—µ«å °“√º≈‘µ

·≈–®”Àπà“¬Õ“À“√—µ«å °“√‡æ“–æ—π∏ÿå—µ«å °“√·ª√√Ÿª‡π◊ÈÕ—µ«å ·≈–°“√º≈‘µ‘π§â“Õ“À“√®“°‡π◊ÈÕ—µ«å ‚¥¬¡’‘π§â“

À≈—°§√Õ∫§≈ÿ¡„π°≈ÿà¡¢Õß‰°à ‡ªì¥ ÿ°√ °ÿâß ·≈–ª≈“ ‘π§â“¢Õß·µà≈–à«πß“π“¡“√∂·∫àß‰¥â‡ªìπ 3 À¡«¥À≈—° §◊Õ 

À¡«¥Õ“À“√—µ«å À¡«¥æ—π∏ÿå—µ«å ·≈–À¡«¥‡π◊ÈÕ—µ«å·≈–º≈‘µ¿—≥±åÕ“À“√ 

„πªï 2547 √“¬‰¥â®“°°“√¢“¬¢Õß´’æ’‡Õø·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬√«¡∑—Èß‘Èπ®”π«π 91,790 ≈â“π∫“∑ ‚¥¬√âÕ¬≈– 

85 ¢Õß√“¬‰¥â®“°°“√¢“¬√«¡‡ªìπ√“¬‰¥â®“°°“√¢“¬¢Õß°‘®°“√„πª√–‡∑»‰∑¬ ´÷Ëß‡ªìπ°‘®°“√‡°…µ√§√∫«ß®√∑’Ë¥”‡π‘π

‚¥¬´’æ’‡Õø·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬∑’Ë¡’°“√¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®§√Õ∫§≈ÿ¡‰ª∑—Ë«∑ÿ°¿“§¢Õßª√–‡∑»‰∑¬ ·≈–√«¡∂÷ß√“¬‰¥â®“°∫√‘…—∑¬àÕ¬

∑’Ë¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®°“√π”‡¢â“·≈–®—¥®”Àπà“¬‘π§â“„πª√–‡∑»µà“ßÊ ‚¥¬√âÕ¬≈– 82 ¢Õß√“¬‰¥â„πà«ππ’È‡ªìπ√“¬‰¥â®“°°“√ 

®”Àπà“¬‘π§â“¿“¬„πª√–‡∑»‰∑¬ ·≈–√âÕ¬≈– 18 ‡ªìπ√“¬‰¥â®“°°“√àßÕÕ°‘π§â“‰ª®”Àπà“¬¬—ßµà“ßª√–‡∑» 

”À√—∫°‘®°“√„πµà“ßª√–‡∑» ´÷Ëß¡’√“¬‰¥â®“°°“√¢“¬§‘¥‡ªìπ—¥à«π√âÕ¬≈– 15 ¢Õß√“¬‰¥â®“°°“√¢“¬√«¡ 

ª√–°Õ∫¥â«¬∏ÿ√°‘®Õ“À“√—µ«å·≈–‰°à§√∫«ß®√„πª√–‡∑»µÿ√°’ ∏ÿ√°‘®º≈‘µ·≈–®”Àπà“¬Õ“À“√—µ«å·≈–ø“√å¡‡æ“–‡≈’È¬ß

—µ«åπÈ”„πª√–‡∑»“∏“√≥√—∞ª√–™“™π®’π ·≈–∏ÿ√°‘®√â“πÕ“À“√‰∑¬„πª√–‡∑»“∏“√≥√—∞ª√–™“™π®’π  

πÕ°®“°°“√¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®À≈—°¥—ß°≈à“«¢â“ßµâπ·≈â« °≈ÿà¡∫√‘…—∑´’æ’‡Õø‰¥â¡’°“√¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®°“√„Àâ∫√‘°“√¥â“π

‡∑§‚π‚≈¬’“√π‡∑»·≈–∏ÿ√°‘®°“√„Àâ∫√‘°“√¥â“π°“√Ωñ°Õ∫√¡ ‡æ◊ËÕ„Àâ∫√‘°“√·°à∫√‘…—∑¿“¬„π°≈ÿà¡∫√‘…—∑´’æ’‡Õø πÕ°®“°

π’È ¬—ß¡’‡ß‘π≈ß∑ÿπ∑“ßµ√ß·≈–∑“ßÕâÕ¡„π∏ÿ√°‘®‡°…µ√Õÿµ“À°√√¡·≈–∏ÿ√°‘®Õ◊ËπÊ ∑—Èß„πª√–‡∑»·≈–µà“ßª√–‡∑»  

 

§”®”°—¥§«“¡ : ç∫√‘…—∑é À√◊Õ ç°≈ÿà¡∫√‘…—∑´’æ’‡Õøé ∑’Ë°≈à“«∂÷ß„π√“¬ß“πª√–®”ªïπ’È À¡“¬∂÷ß ∫√‘…—∑ ‡®√‘≠‚¿§¿—≥±åÕ“À“√ 
®”°—¥ (¡À“™π) À√◊Õ ç´’æ’‡Õøé ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬ (∫√‘…—∑∑’Ë´’æ’‡Õø∂◊ÕÀÿâπ∑—Èß∑“ßµ√ß·≈–∑“ßÕâÕ¡¡“°°«à“√âÕ¬≈– 50 ¢Õß∑ÿπ
™”√–·≈â«¢Õß∫√‘…—∑π—Èπ) 

¿“æ√«¡∫√‘…—∑‚¥¬√ÿª 



2 I   √“¬ß“πª√–®”ªï 2547   I   ∫√‘…—∑ ‡®√‘≠‚¿§¿—≥±åÕ“À“√ ®”°—¥ (¡À“™π) “√∫—≠ √“¬ß“πª√–®”ªï 2547   I   ∫√‘…—∑ ‡®√‘≠‚¿§¿—≥±åÕ“À“√ ®”°—¥ (¡À“™π)   I 3“√∫—≠ 

¢âÕ¡Ÿ≈∑“ß°“√‡ß‘π‚¥¬√ÿª„π√Õ∫√–¬–‡«≈“ 3 ªï∑’Ëºà“π¡“  
(Àπà«¬ ≈â“π∫“∑) 

ß∫°“√‡ß‘π√«¡¢Õß∫√‘…—∑·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬ ªï 2545 ªï 2546 ªï 2547 

¬Õ¥¢“¬  75,147 83,109 91,790 

 n °‘®°“√„πª√–‡∑»‰∑¬     

   n —µ«å∫° - ®”Àπà“¬„πª√–‡∑»‰∑¬ 39,661 43,325 47,117  

   n —µ«å∫° - àßÕÕ°‰ª®”Àπà“¬µà“ßª√–‡∑» 9,688 12,419 9,923 

   n —µ«åπÈ” - ®”Àπà“¬„πª√–‡∑»‰∑¬ 14,675 16,564 16,943 

   n —µ«åπÈ” - àßÕÕ°‰ª®”Àπà“¬µà“ßª√–‡∑» 6,714 4,158 3,697  

 n °‘®°“√„πµà“ßª√–‡∑»    

  n —µ«å∫°  4,409 4,893 12,089 

  n —µ«åπÈ” 0 1,750 2,021 

°”‰√ÿ∑∏‘  2,609 2,242 1,237 

°”‰√µàÕÀÿâπ (∫“∑) 0.67 0.42 0.23 

‘π∑√—æ¬å√«¡ 57,282 64,721 72,218 

Àπ’È‘π√«¡  30,529 34,217 40,590 

Àπ’È‘π∑’Ë¡’¿“√–¥Õ°‡∫’È¬®à“¬√«¡ 22,246 26,136 30,955 

à«π¢ÕßºŸâ∂◊ÕÀÿâπ  26,753 30,504 31,628 

∑ÿπ∑’ËÕÕ°·≈–‡√’¬°™”√–·≈â«  4,850 5,719 5,728 

¡Ÿ≈§à“Àÿâπ∑’Ëµ√“‰«â (∫“∑µàÕÀÿâπ) 1 1 1 

¡Ÿ≈§à“Àÿâπµ“¡∫—≠™’ (∫“∑µàÕÀÿâπ)  5.9 5.7 5.9 

 

‚§√ß√â“ß°“√¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®¢Õß∫√‘…—∑·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬ 

°‘®°“√„πª√–‡∑» 

∏ÿ√°‘®Õ◊ËπÊ ∏ÿ√°‘®À≈—°¢Õß∫√‘…—∑ 

°‘®°“√„πµà“ßª√–‡∑» 

∏ÿ√°‘®—µ«å∫°  
‘π§â“À≈—° : ‰°à ÿ°√ ‡ªì¥ 

Õ“À“√—µ«å 

æ—π∏ÿå—µ«å 

‡π◊ÈÕ—µ«å®”Àπà“¬„πª√–‡∑» 

‡π◊ÈÕ—µ«åàßÕÕ°‰ªµà“ßª√–‡∑» 

®—¥®”Àπà“¬‘π§â“„πª√–‡∑»µà“ßÊ 

∏ÿ√°‘®—µ«åπÈ” 
‘π§â“À≈—° : °ÿâß ª≈“ 

Õ“À“√—µ«å 

æ—π∏ÿå—µ«å 

‡π◊ÈÕ—µ«å®”Àπà“¬„πª√–‡∑» 

‡π◊ÈÕ—µ«åàßÕÕ°‰ªµà“ßª√–‡∑» 

®—¥®”Àπà“¬‘π§â“„πª√–‡∑»µà“ßÊ 

∏ÿ√°‘®°“√„Àâ∫√‘°“√¥â“π‡∑§‚π‚≈¬’ 
“√π‡∑»·°à∫√‘…—∑„π°≈ÿà¡ 

∏ÿ√°‘®°“√„Àâ∫√‘°“√Ωñ°Õ∫√¡ 
·°à∫√‘…—∑„π°≈ÿà¡ 

‡ß‘π≈ß∑ÿπÕ◊ËπÊ 

∏ÿ√°‘®Õ“À“√—µ«å·≈–‰°à§√∫«ß®√ 
„πª√–‡∑»µÿ√°’ 

∏ÿ√°‘®—µ«åπÈ” 
„πª√–‡∑»“∏“√≥√—∞ª√–™“™π®’π 

∏ÿ√°‘®√â“πÕ“À“√‰∑¬ 
„πª√–‡∑»“∏“√≥√—∞ª√–™“™π®’π 



4 I   √“¬ß“πª√–®”ªï 2547   I   ∫√‘…—∑ ‡®√‘≠‚¿§¿—≥±åÕ“À“√ ®”°—¥ (¡À“™π) “√∫—≠ √“¬ß“πª√–®”ªï 2547   I   ∫√‘…—∑ ‡®√‘≠‚¿§¿—≥±åÕ“À“√ ®”°—¥ (¡À“™π)   I 5“√∫—≠ 

“√®“°ª√–∏“π°√√¡°“√∫√‘…—∑ 

ªï æ.». 2547 ∑’Ëºà“π¡“·¡â«à“¿“«–‡»√…∞°‘®‰∑¬®–Õ¬Ÿà„π¿“«–∑’Ë¥’ ·µàπ—∫‰¥â«à“‡ªìπªï∑’Ë¿“§∏ÿ√°‘®‡°…µ√Õÿµ“À-

°√√¡·≈–Õ“À“√ ‚¥¬‡©æ“–„π∏ÿ√°‘®‰°à·≈–∏ÿ√°‘®°ÿâßπ—Èπ ‰¥âª√–∫°—∫Õÿª√√§®“°ªí®®—¬¿“¬πÕ°∑’Ë‰¡à“¡“√∂

§«∫§ÿ¡‰¥â ¥—ß‡™àπ °“√‡°‘¥‚√§√–∫“¥‰¢âÀ«—¥π°∑’Ë√—∞∫“≈‰¥âª√–°“»‡¡◊ËÕ‡¥◊Õπ¡°√“§¡∑’Ëºà“π¡“ ·≈–º≈µàÕ‡π◊ËÕß 

®“°°“√ª√–°“»øÑÕßª√–‡∑»‰∑¬‚¥¬ª√–‡∑»À√—∞Õ‡¡√‘°“„π‡√◊ËÕß¢Õß°“√∑ÿà¡µ≈“¥°ÿâß ´÷Ëß‘Ëß‡À≈à“π’Èàßº≈°√–∑∫

„Àâ°—∫ºŸâª√–°Õ∫°“√„πÕÿµ“À°√√¡‰¡à“¡“√∂∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬„π°“√¥”‡π‘πß“πµ“¡∑’Ë‰¥âµ—Èß„®‰«â ´÷Ëß∫√‘…—∑ ‡®√‘≠-

‚¿§¿—≥±åÕ“À“√ ®”°—¥ (¡À“™π) ‡ªìπÀπ÷Ëß„πºŸâπ”„π∏ÿ√°‘®®÷ß‰¡à“¡“√∂À≈’°‡≈’Ë¬ßº≈°√–∑∫®“°ªí®®—¬¿“¬πÕ° 

‡À≈à“π’È‰¥â  

§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑µ√–Àπ—°‡ªìπÕ¬à“ß¥’«à“ ®“°°“√¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®‚¥¬¡’°“√°√–®“¬§«“¡‡’Ë¬ß¢Õß∏ÿ√°‘® ∑’Ë¡’

‘π§â“À≈“°À≈“¬·≈–¡’°“√≈ß∑ÿπ„πª√–‡∑»µà“ßÊ µ≈Õ¥®π§«“¡“¡“√∂·≈–§«“¡∑ÿà¡‡∑¢Õß§≥–ºŸâ∫√‘À“√„π°“√ª√—∫

‡ª≈’Ë¬π°≈¬ÿ∑∏å„ÀâÕ¥§≈âÕß°—∫¿“«–·«¥≈âÕ¡∑“ß∏ÿ√°‘®∑’Ë‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß‰ª ‰¥â√â“ß„Àâ∫√‘…—∑¡’§«“¡æ√âÕ¡·≈–§«“¡·¢Áß·°√àß

∑’Ë®–“¡“√∂·¢àß¢—π‰¥â„π‡«∑’°“√§â“‚≈°·≈–¡’§«“¡‰¥â‡ª√’¬∫„π‡™‘ß·¢àß¢—π ∑”„Àâ∫√‘…—∑¡’§«“¡æ√âÕ¡®–°â“«‡¥‘π‡æ◊ËÕ√â“ß

§«“¡”‡√Á®„Àâ∏ÿ√°‘®·≈–¬—ßº≈µÕ∫·∑π∑’Ë‡À¡“–¡„Àâ·°àºŸâ∂◊ÕÀÿâπ‰¥âµàÕ‰ª ¥—ß–∑âÕπ‰¥â®“°º≈°“√®—¥Õ—π¥—∫‡§√¥‘µ¢Õß

∫√‘…—∑∑’Ë√–¥—∫ A ‚¥¬∫√‘…—∑ ∑√‘ ‡√∑µ‘Èß ®”°—¥   

∫√‘…—∑‡™◊ËÕ¡—Ëπ«à“ „π∑ÿ°«‘°ƒµ∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ¬àÕ¡¡’‚Õ°“·Ààß§«“¡”‡√Á®„Àâ·°àºŸâ∑’Ë·¢Áß·°√àß·≈–¡’»—°¬¿“æ„π°“√«“ß

°≈¬ÿ∑∏å·≈–·ºπß“π„π°“√„™â‚Õ°“π—ÈπÕ¬à“ß¡’ª√–‘∑∏‘º≈ ®÷ß‰¥â¡Õ∫À¡“¬„Àâ°√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√„À≠à§”π÷ß∂÷ß„πª√–‡¥Áπ

π’È‡ªìπ”§—≠ ‚¥¬‡©æ“–„π‡√◊ËÕß¢Õß°“√æ—≤π“µ√“‘π§â“ (Branding) ∑’Ë‡ªìπ°≈¬ÿ∑∏å°“√µ≈“¥∑’ËµâÕß„Àâ§«“¡”§—≠

Õ¬à“ß¬‘Ëß ∑’Ë®–√â“ß·≈–∑”§«“¡‡¢â“„®·°àºŸâ∫√‘‚¿§„Àâ‡ÀÁπ∂÷ß§ÿ≥¿“æ¢Õß‘π§â“¢Õß∫√‘…—∑ √«¡∑—Èß°“√„Àâ§«“¡„à„®„π

°“√®—¥°“√§«“¡‡’Ë¬ßµà“ßÊ Õ¬à“ß„°≈â™‘¥  

πÕ°®“°π’È §≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑‰¥â„Àâ§«“¡”§—≠∂÷ß¿“√–Àπâ“∑’Ë§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫„π°“√°”°—∫¥Ÿ·≈°‘®°“√∑’Ë

¥’ ‡æ◊ËÕ„Àâ¡—Ëπ„®«à“∫√‘…—∑®–“¡“√∂‡µ‘∫‚µ·≈–√â“ßº≈°”‰√‰¥âÕ¬à“ßß¥ß“¡ ·≈–‰¥â„Àâπ‚¬∫“¬„π°“√æ—≤π“∑√—æ¬“°√

¡πÿ…¬å¢ÕßÕß§å°√Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß ∑’Ë®–‡ªìπ°≈‰°º≈—°¥—π∫√‘…—∑„Àâ°â“«Ÿà§«“¡”‡√Á®µ“¡«‘—¬∑—»πå∑’Ë°”Àπ¥‰«â πÕ°®“°π—Èπ 

‘Ëß∑’Ë®–≈–‡≈¬‰¡à‰¥â§◊Õ°“√√à«¡®√√‚≈ßàß‡√‘¡—ß§¡§√Õ∫§√—« ∫”‡æÁ≠ª√–‚¬™πå·°àª√–‡∑»™“µ‘ »“π“ ·≈–∂“∫—π

æ√–¡À“°…—µ√‘¬å ´÷Ëß‘Ëß‡À≈à“π’È‡ªìπ‘Ëß∑’Ëπ”∑“ß„Àâ∫√‘…—∑ºà“πæâπ«‘°ƒµ ·≈–Õÿª√√§¡“®π‡®√‘≠°â“«Àπâ“¡“®π∂÷ß∑ÿ°«—ππ’È  

∑—Èßπ’È ∫√‘…—∑¢Õ¢Õ∫§ÿ≥ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ ∑’Ë‰¥â„Àâ§«“¡‰«â«“ß„®·≈–π—∫πÿπ∫√‘…—∑‡æ◊ËÕ„ÀâΩÉ“øíπ«‘°ƒµ∑’Ëºà“π¡“‰¥â‡ªìπ

Õ¬à“ß¥’ ·≈–¢Õ¢Õ∫§ÿ≥ºŸâ∫√‘À“√·≈–æπ—°ß“π∑ÿ°§π∑’Ë‰¥â√à«¡¡◊Õ√à«¡„®ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’ËÕ¬à“ß‡µÁ¡§«“¡“¡“√∂¡“‚¥¬µ≈Õ¥ 

 

 

 

 

 π“¬∏π‘π∑å ‡®’¬√«ππ∑å 

 ª√–∏“π°√√¡°“√∫√‘…—∑ 

 „ππ“¡¢Õß§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑ 
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“√®“°°√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√„À≠à 

ªï æ.». 2547 π—∫‡ªìπªï∑’Ë∫√‘…—∑ ‡®√‘≠‚¿§¿—≥±åÕ“À“√ ®”°—¥ (¡À“™π) µâÕß‡º™‘≠°—∫Õÿª√√§∑’Ë‡°‘¥®“°ªí®®—¬

¿“¬πÕ°Õ¬à“ß∑’Ë‰¡à‡§¬ª√–∫¡“°àÕπ Õÿª√√§”§—≠∑’Ë∑”„Àâº≈°“√¥”‡π‘πß“π¢Õß∫√‘…—∑‰¡à∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬∑’Ë

«“ß‰«â¡’ 2 ª√–°“√§◊Õ «‘°ƒµ°“√≥å‚√§√–∫“¥‰¢âÀ«—¥π° ∑’Ë∑”„ÀâºŸâ∫√‘‚¿§‡°‘¥§«“¡«‘µ°°—ß«≈‡°’Ë¬«°—∫°“√

∫√‘‚¿§‡π◊ÈÕ‰°à ·≈–ª√–‡∑»§Ÿà§â“√–ß—∫°“√π”‡¢â“‡π◊ÈÕ‰°à¥¢Õß‰∑¬ ´÷Ëßàßº≈°√–∑∫µàÕÕÿµ“À°√√¡°“√‡≈’È¬ß‰°à

·≈–°“√àßÕÕ°‡π◊ÈÕ‰°à¢Õß‰∑¬Õ¬à“ß¡“° ·≈–Õÿª√√§Õ’°ª√–°“√Àπ÷Ëß§◊Õ °“√∑’Ëª√–‡∑»À√—∞Õ‡¡√‘°“ª√–°“»

øÑÕß√âÕßª√–‡∑»‰∑¬„π°√≥’∑ÿà¡µ≈“¥°ÿâß ∑’Ë∑”„Àâ‡°‘¥¿“«–™–≈Õµ—«¢Õß°“√‡≈’È¬ß°ÿâß·≈–°“√àßÕÕ°°ÿâß¢Õß‰∑¬

„π™à«ß§√÷Ëßªï·√°¢Õßªï  

Õ¬à“ß‰√°Á¥’ ¥â«¬√“°∞“π∑’Ë·¢Áß·°√àß¢Õß∫√‘…—∑®“°°“√∑’Ë¡’°“√°√–®“¬µ—«¢Õß∏ÿ√°‘®·≈–®“°°“√∑’Ë≈Ÿ°§â“¡’§«“¡

¡—Ëπ„®„πº≈‘µ¿—≥±å¢Õß∫√‘…—∑ ª√–°Õ∫°—∫°“√¢¬“¬µ—«‰ªŸà°“√‡æ‘Ë¡¡Ÿ≈§à“„Àâ°—∫‘π§â“‚¥¬°“√æ—≤π“‘π§â“Õ“À“√æ√âÕ¡

√—∫ª√–∑“πÀ√◊Õ‘π§â“ª√ÿßÿ° ‚¥¬‡©æ“–°“√¢¬“¬°“√≈ß∑ÿπ‰ª¬—ßª√–‡∑»∑’Ë¡’»—°¬¿“æ„π°“√¢¬“¬µ—«¢Õß∏ÿ√°‘® æ√âÕ¡

∑—Èß§«“¡√à«¡„®°—π¢ÕßºŸâ∫√‘À“√·≈–æπ—°ß“π∑’Ë¡ÿàß¡—Ëπ√â“ß√√°≈¬ÿ∑∏å¡“ª√—∫„™â°—∫∂“π°“√≥å∑’Ë‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß‰ª ∑”„Àâ

„πªï∑’Ëºà“π¡“π—Èπ√“¬‰¥â®“°°“√¢“¬√«¡¢Õß∫√‘…—∑‡æ‘Ë¡¢÷Èπ®“°ªï 2546 „πÕ—µ√“√âÕ¬≈– 10 Õ¬Ÿà∑’Ë 91,790 ≈â“π∫“∑ 

·µàº≈°√–∑∫®“°√“§“·≈–ª√‘¡“≥¢“¬º≈‘µ¿—≥±å‡π◊ÈÕ‰°à∑’Ë≈¥≈ßÕ¬à“ß¡“°‡¡◊ËÕ‡∑’¬∫°—∫ªï 2546 ª√–°Õ∫°—∫§à“„™â®à“¬

∑’Ë‡æ‘Ë¡¢÷Èπ¥â“π°“√µ≈“¥·≈–ª√–™“—¡æ—π∏å∑’Ë¡’§«“¡®”‡ªìπÕ¬à“ß¬‘Ëß„π°“√√â“ß§«“¡‡¢â“„®„Àâ·°àºŸâ∫√‘‚¿§„π™à«ß∑’Ë

∫√‘…—∑ª√–∫«‘°ƒµ°“√≥å∑”„Àâ∫√‘…—∑¡’°”‰√ÿ∑∏‘®”π«π 1,237 ≈â“π∫“∑ À√◊Õ§‘¥‡ªìπ 0.23 ∫“∑µàÕÀÿâπ ≈¥≈ß®“°ªï

∑’Ëºà“π¡“√âÕ¬≈– 45 

∑à“¡°≈“ß«‘°ƒµ∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ„π√–¬–‡«≈“ 3 - 4 ªï∑’Ëºà“π¡“π—Èπ ∫√‘…—∑‰¥â¥”‡π‘π°≈¬ÿ∑∏å‡æ◊ËÕ√â“ß§«“¡æ√âÕ¡∑’Ë

®–„™â‚Õ°“∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ®“°«‘°ƒµ‡√‘¡√â“ß„Àâ∫√‘…—∑‡µ‘∫‚µ ‚¥¬‰¥â¡’°“√≈ß∑ÿπ·≈–√à«¡≈ß∑ÿπ„π∏ÿ√°‘®∑’Ë¡’»—°¬¿“æ„π°“√

‡µ‘∫‚µ∑—Èß„π·≈–µà“ßª√–‡∑» À√◊Õ‡ªìπ∏ÿ√°‘®∑’Ë™à«¬‡√‘¡√â“ß§«“¡·¢Áß·°√àß„Àâ∫√‘…—∑ √«¡∑—Èß‰¥â¥”‡π‘π°≈¬ÿ∑∏å„π°“√

√â“ßµ√“‘π§â“„Àâ‡ªìπ∑’Ë√Ÿâ®—° (Branding) ∑’Ë®–√â“ß„ÀâºŸâ∫√‘‚¿§‡¢â“„®«à“º≈‘µ¿—≥±å¿“¬„µâµ√“‘π§â“¢Õß∫√‘…—∑π—Èπ ¡’

§ÿ≥¿“æ º≈‘µ¿“¬„µâ°√–∫«π°“√º≈‘µ∑’Ë¡’¡“µ√∞“π√–¥—∫“°≈ ª≈Õ¥“√ ª≈Õ¥¿—¬”À√—∫ºŸâ∫√‘‚¿§ ∑—Èß¬—ß‰¥â√‘‡√‘Ë¡

°“√º≈‘µº≈‘µ¿—≥±åÕ“À“√æ√âÕ¡√—∫ª√–∑“π¥â«¬∫√√®ÿ¿—≥±å∑’Ë∑—π¡—¬‰¥â¡“µ√∞“π (Packed Meal) ÕÕ°Ÿàµ≈“¥  

πÕ°®“°π—Èπ „πªï 2547 ∑’Ëºà“π¡“ ∫√‘…—∑¡’§«“¡¿Ÿ¡‘„®∑’Ë‚√ßß“π„π°≈ÿà¡∫√‘…—∑‰¥â√—∫√“ß«—≈∂“πª√–°Õ∫°“√

¥’‡¥àπ¥â“π§«“¡ª≈Õ¥¿—¬ Õ“™’«Õπ“¡—¬ ·≈–¿“æ·«¥≈âÕ¡„π°“√∑”ß“π ª√–®”ªï 2547 ®“°°√–∑√«ß·√ßß“π·≈–

«—¥‘°“√—ß§¡ ´÷Ëß§«“¡ª≈Õ¥¿—¬„π°“√∑”ß“π¢Õßæπ—°ß“ππ—Èπ ∫√‘…—∑‰¥â„Àâ§«“¡”§—≠‰¡àπâÕ¬‰ª°«à“¡“µ√∞“π¥â“π

§ÿ≥¿“æ¢Õßº≈‘µ¿—≥±å  

®“°°“√ª√—∫µ—«·≈–¥”‡π‘π°≈¬ÿ∑∏å„π°“√√â“ßÕß§å°√„Àâ·¢Áß·°√àß‚¥¬„Àâ§«“¡”§—≠°—∫‡√◊ËÕßµâπ∑ÿπ·≈–

ª√–‘∑∏‘¿“æ °“√«“ß·ºπ·≈–ª√—∫µ—«„ÀâÕ¥§≈âÕß°—∫§«“¡‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢Õß∂“π°“√≥å µ≈Õ¥®π°“√¡ÿàß¡—Ëπæ—≤π“

∫ÿ§≈“°√„Àâ¡’§«“¡‡™’Ë¬«™“≠„π∏ÿ√°‘® ∑”„Àâ ≥ «—ππ’È°≈ÿà¡∫√‘…—∑´’æ’‡Õø¡’§«“¡æ√âÕ¡∑’Ë®–√â“ßµ√“‘π§â“¢Õß∫√‘…—∑„Àâ

·¢Áß·°√àß √«¡∑—Èß¢¬“¬™àÕß∑“ß°“√®—¥®”Àπà“¬‘π§â“ ‡æ◊ËÕ„ÀâÕ“À“√¿“¬„µâµ√“‘π§â“¢Õß∫√‘…—∑ª√–∫§«“¡”‡√Á®∑—Èß

„π‰∑¬·≈–∑—Ë«‚≈° °â“«Ÿà§«“¡‡ªìπºŸâπ”„π∏ÿ√°‘®‡°…µ√Õÿµ“À°√√¡·≈–Õ“À“√¢Õß‚≈° µ“¡‡®µπ“√¡≥å∑’Ë¡ÿàßŸà°“√‡ªìπ 

ç§√—«¢ÕßºŸâ∫√‘‚¿§∑—Ë«‚≈°é ¥—Ëß∑’Ë‰¥â«“ß‰«â ·≈–æ√âÕ¡∑’Ë®–ΩÉ“øíπ°—∫Õÿª√√§µà“ßÊ ·≈–π”¡“´÷Ëßº≈ª√–‚¬™πåŸßÿ¥·°à 

ºŸâ∂◊ÕÀÿâπÕ¬à“ß¬—Ëß¬◊π  

 

 

 

 

 π“¬Õ¥‘‡√° »√’ª√–∑—°…å 

 °√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√„À≠à·≈–ª√–∏“π§≥–ºŸâ∫√‘À“√ 
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∏ÿ√°‘®¢Õß∫√‘…—∑ 

∫√‘…—∑ ‡®√‘≠‚¿§¿—≥±åÕ“À“√ ®”°—¥ (¡À“™π) ‡ªìπ∫√‘…—∑À≈—°„πª√–‡∑»‰∑¬¢Õß‡§√◊Õ‡®√‘≠‚¿§¿—≥±å „π°“√

¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®‡°…µ√Õÿµ“À°√√¡ ¥â“π°“√‡≈’È¬ß—µ«å·≈–º≈‘µÕ“À“√®“°‡π◊ÈÕ—µ«å∑—Èß„πª√–‡∑»·≈–µà“ßª√–‡∑» 

‚¥¬°“√¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®à«π„À≠àÕ¬Ÿà„πª√–‡∑»‰∑¬  

°“√¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®‡°…µ√Õÿµ“À°√√¡§√∫«ß®√„πª√–‡∑»‰∑¬´÷Ëß¥”‡π‘π°“√‚¥¬´’æ’‡Õø·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬„π

ª√–‡∑»‰∑¬π—Èπ ‡ªìπ∏ÿ√°‘®∑’Ë‡√‘Ë¡µâπµ—Èß·µà°“√®—¥À“«—µ∂ÿ¥‘∫‡æ◊ËÕ„™â„π°“√º≈‘µÕ“À“√—µ«å °“√‡æ“–æ—π∏ÿå—µ«å °“√‡≈’È¬ß

—µ«å‡æ◊ËÕ°“√§â“ °“√·ª√√Ÿª‡π◊ÈÕ—µ«å ®π°√–∑—Ëß∂÷ß°“√º≈‘µÕ“À“√”‡√Á®√Ÿª °“√¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®¥—ß°≈à“«·∫àßÕÕ°‰¥â‡ªìπ 

2 ∏ÿ√°‘®À≈—° §◊Õ (1) ∏ÿ√°‘®—µ«å∫° ´÷Ëß§√Õ∫§≈ÿ¡‘π§â“„π°≈ÿà¡¢Õß‰°à ‡ªì¥ ·≈–ÿ°√ (2) ∏ÿ√°‘®—µ«åπÈ” ´÷Ëß§√Õ∫§≈ÿ¡

‘π§â“„π°≈ÿà¡¢Õß°ÿâß·≈–ª≈“ ‘π§â“¢Õß·µà≈–∏ÿ√°‘®“¡“√∂·∫àß‰¥â‡ªìπ 3 À¡«¥À≈—° §◊Õ À¡«¥Õ“À“√—µ«å À¡«¥

æ—π∏ÿå—µ«å ·≈–À¡«¥‡π◊ÈÕ—µ«å·≈–º≈‘µ¿—≥±åÕ“À“√ 

≥ «—π∑’Ë 31 ∏—π«“§¡ 2547 ´’æ’‡Õø¡’∫√‘…—∑¬àÕ¬∑—Èß‘Èπ®”π«π 38 ·Ààß ·∫àß‡ªìπ∫√‘…—∑¬àÕ¬∑’Ë¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®

À≈—°¥â“π‡°…µ√Õÿµ“À°√√¡§√∫«ß®√„πª√–‡∑»‰∑¬®”π«π 24 ∫√‘…—∑·≈–„πµà“ßª√–‡∑»®”π«π 5 ∫√‘…—∑·≈–¥â“π

°“√®—¥®”Àπà“¬‘π§â“®”æ«°‡π◊ÈÕ—µ«å·ª√√Ÿª·≈–º≈‘µ¿—≥±åÕ“À“√”‡√Á®√Ÿª„πµà“ßª√–‡∑» ®”π«π 5 ∫√‘…—∑ ·≈–‡ªìπ

∫√‘…—∑¬àÕ¬∑’Ë¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®Õ◊ËπÊ Õ’° 4 ∫√‘…—∑ ¥—ß·¥ß„πµ“√“ßµàÕ‰ªπ’È 

 

 ∫√‘…—∑ ™◊ËÕ¬àÕ ≈—°…≥–∏ÿ√°‘®À≈—°

 °“√∂◊ÕÀÿâπ 

    ∑—Èß∑“ßµ√ß 

    ·≈–∑“ßÕâÕ¡ 

    (√âÕ¬≈–) 

 ∫√‘…—∑¬àÕ¬∑’Ë¡’°‘®°“√„πª√–‡∑»‰∑¬·≈–∑’Ë¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®∑’Ë‡°’Ë¬«‡π◊ËÕß°—∫°‘®°“√„πª√–‡∑»‰∑¬ 
 ∏ÿ√°‘®—µ«å∫° 

1. ∫®. °√ÿß‡∑æ§â“—µ«å BLP ∏ÿ√°‘®‰°à‡π◊ÈÕ§√∫«ß®√ 99.99 
2. ∫®. °√ÿß‡∑æœ Õ“À“√—µ«å BFM º≈‘µÕ“À“√—µ«å ·≈–‡≈’È¬ß—µ«å 99.99 
3. ∫®. ‡®√‘≠‚¿§¿—≥±åÕÿµ“À°√√¡ CPIN º≈‘µÕ“À“√—µ«å ·≈–‡≈’È¬ß—µ«å 99.99 
4. ∫®. ´’.æ’. ‡°…µ√Õÿµ“À°√√¡ CPAI ‡≈’È¬ß—µ«å 99.99 
5. ∫®. ´’.æ’. º≈‘µ¿—≥±åÕ“À“√ CP FOOD º≈‘µÕ“À“√”‡√Á®√Ÿª 99.99 
6. ∫®. ´’.æ’. ‡¡Õ√å·™π‰¥´‘Ëß CPM °‘®°“√≈ß∑ÿπ·≈–°“√§â“√–À«à“ßª√–‡∑» 99.99 
7. ∫®. ´’.æ’. Õÿµ“À°√√¡Õ“À“√àßÕÕ° CPEX º≈‘µÕ“À“√”‡√Á®√Ÿª 99.99 
8. ∫®. ∫’.æ’. Õ“À“√—µ«å BPF º≈‘µÕ“À“√—µ«å ·≈–‡≈’È¬ß—µ«å 99.99 
9. ∫®. ø“√å¡°√ÿß‡∑æ BKF ‡≈’È¬ß—µ«å ·≈–·ª√√Ÿª‡π◊ÈÕ—µ«å 99.99 
10. ∫®. ¬Ÿπ‘‡«Õ√å·´≈ øŸÑ¥ ·Õπ¥å ¡“√å‡°Áµµ‘Èß UF&M §â“àß·≈–§â“ª≈’°º≈‘µ¿—≥±åÕ“À“√”‡√Á®√Ÿª 99.99 
   ·≈–√â“πø“µåøŸÑ¥å 
11. ∫®. √“™∫ÿ√’Õ“À“√—µ«å RBF º≈‘µÕ“À“√—µ«å ·≈–‡≈’È¬ß—µ«å 99.99 
12. ∫®. «’øŸÖ¥º≈‘µ¿—≥±åÕ“À“√ VFP º≈‘µ·≈–®”Àπà“¬º≈‘µ¿—≥±åÕ“À“√”‡√Á®√Ÿª 99.99 
   ∑’Ë·ª√√Ÿª¡“®“°‡π◊ÈÕ—µ«å 
13. ∫®. Õ‘π‡µÕ√å‡π™—Ëπ·π≈ ‡æÁ∑ øŸÑ¥ IPF º≈‘µ·≈–®”Àπà“¬º≈‘µ¿—≥±åÕ“À“√”‡√Á®√Ÿª 99.99 
   ”À√—∫—µ«å‡≈’È¬ß 
14. ∫¡®. °√ÿß‡∑æº≈‘µº≈Õÿµ“À°√√¡°“√‡°…µ√ BAP º≈‘µÕ“À“√—µ«å·≈–‡≈’È¬ß—µ«å 99.90 
15. ∫¡®. ‡®√‘≠‚¿§¿—≥±åÕ’“π CPNE º≈‘µÕ“À“√—µ«å ·≈–‡≈’È¬ß—µ«å 99.61 
16. ∫¡®. °√ÿß‡∑æ‚ª√¥‘Í«  BKP ´◊ÈÕ·≈–¢“¬«—µ∂ÿ¥‘∫Õ“À“√—µ«å 99.44 
   ·≈–∏ÿ√°‘®‰°à‡π◊ÈÕ§√∫«ß®√ 
17. CPF Europe S.A. (®—¥µ—Èß„πª√–‡∑»‡∫≈‡¬’Ë¬¡) CPF EU ºŸâπ”‡¢â“·≈–®—¥®”Àπà“¬‘π§â“ª√–‡¿∑ 99.99 
   ‡π◊ÈÕ—µ«å·ª√√Ÿª ·≈–º≈‘µ¿—≥±åÕ“À“√”‡√Á®√Ÿª 
18. CPF Tokyo Co., Ltd (®—¥µ—Èß„πª√–‡∑»≠’ËªÿÉπ) CPF TK ºŸâπ”‡¢â“·≈–®—¥®”Àπà“¬‘π§â“ª√–‡¿∑‡π◊ÈÕ—µ«å 99.99 
   ·ª√√Ÿª ·≈–º≈‘µ¿—≥±åÕ“À“√”‡√Á®√Ÿª 
19. Fusion Foods Limited (®—¥µ—Èß„πÀ√“™Õ“≥“®—°√) FF ºŸâπ”‡¢â“·≈–®—¥®”Àπà“¬‘π§â“ª√–‡¿∑‡π◊ÈÕ—µ«å 52.00 
   ·ª√√Ÿª·≈–º≈‘µ¿—≥±åÕ“À“√”‡√Á®√Ÿª 
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 ∫√‘…—∑ ™◊ËÕ¬àÕ ≈—°…≥–∏ÿ√°‘®À≈—°

 °“√∂◊ÕÀÿâπ 

    ∑—Èß∑“ßµ√ß 

    ·≈–∑“ßÕâÕ¡ 

    (√âÕ¬≈–) 

 ∏ÿ√°‘®—µ«åπÈ” 

20. ∫®. ®—π∑∫ÿ√’ø“√å¡‡æ“–‡≈’È¬ß—µ«åπÈ” CAF ‡æ“–‡≈’È¬ß°ÿâß  99.99 
21. ∫®. ´’øŸÑ¥å ‡ÕÁπ‡µÕ√å‰æ√´å  SFE ·ª√√Ÿª°ÿâß 99.99 
22. ∫®. ‚¿§¿—≥±åÕ–§«Õ‡∑Á§ PAT  º≈‘µ·≈–®”Àπà“¬Õ“À“√—µ«åπÈ” 99.99 
23. ∫®. ·°≈ß  KLANG ·ª√√Ÿª°ÿâß 99.98 
24. ∫®. µ√“¥‡æ“–‡≈’È¬ß°ÿâß TRAD ‡æ“–‡≈’È¬ß°ÿâß 99.91 
25. ∫®. °√ÿß‡∑æ‡æ“–‡≈’È¬ß°ÿâß  TPCC ‡æ“–‡≈’È¬ß°ÿâß ·≈–·ª√√Ÿª°ÿâß 99.89 
26. ∫®. «’ø“√å¡¡‘Ëß SAVEE ‡æ“–‡≈’È¬ß°ÿâß 99.84 
27. ∫®. æ—≤π“æ—π∏ÿå°ÿâß (ª√–‡∑»‰∑¬) SIST ‡æ“–øí°≈Ÿ°°ÿâß 51.00 
28. Aqua Beauty, Inc.  (®—¥µ—Èß„πª√–‡∑»À√—∞Õ‡¡√‘°“) AQB ºŸâπ”‡¢â“·≈–®—¥®”Àπà“¬º≈‘µ¿—≥±åÕ“À“√∑–‡≈  99.99 
29. Aqua - Agri Foods International, Inc.  AAFI ºŸâπ”‡¢â“·≈–®—¥®”Àπà“¬º≈‘µ¿—≥±åÕ“À“√ 99.99 
 (®—¥µ—Èß„πª√–‡∑»À√—∞Õ‡¡√‘°“) 
 ∏ÿ√°‘®Õ◊ËπÊ  

30. ∫®. ´’æ’‡Õø ‰Õ∑’‡´Áπ‡µÕ√å CPF IT „Àâ∫√‘°“√¥â“π‡∑§‚π‚≈¬’“√π‡∑» 99.99 
31. ∫®. ´’æ’‡Õø ‡∑√ππ‘Ëß‡´Áπ‡µÕ√å CPF TN „Àâ∫√‘°“√¥â“π°“√Ωñ°Õ∫√¡ 99.99 
 

∫√‘…—∑¬àÕ¬∑’Ë¡’°‘®°“√„πµà“ßª√–‡∑» 
 ∏ÿ√°‘®—µ«å∫° 

32. C.P. Food Product (Shanghai) Co., Ltd. CPF SH √â“πÕ“À“√‰∑¬ 100.00 
  (®—¥µ—Èß„πª√–‡∑»“∏“√≥√—∞ª√–™“™π®’π) 
33. Charoen Pokphand (USA), Inc. CP USA À¬ÿ¥ª√–°Õ∫°‘®°“√‚¥¬‰¥â®”Àπà“¬‘π∑√—æ¬å 99.95 
 (®—¥µ—Èß„πª√–‡∑»À√—∞Õ‡¡√‘°“)  ∑’Ë„™â„π°“√¥”‡π‘πß“π‡°◊Õ∫∑—ÈßÀ¡¥ÕÕ°‰ª‡¡◊ËÕ 
   ‡¥◊Õπ¡’π“§¡ 2547 
34. C.P. Standart Gida Sanayi ve Ticaret A.S. CPS ∏ÿ√°‘®‰°à§√∫«ß®√ 84.49 
 (®—¥µ—Èß„πª√–‡∑»µÿ√°’) 
 ∏ÿ√°‘®—µ«åπÈ” 

35. C.P. Aquaculture (Beihai) Co., Ltd. CPB º≈‘µ·≈–®”Àπà“¬Õ“À“√—µ«å  100.00 
 (®—¥µ—Èß„πª√–‡∑»“∏“√≥√—∞ª√–™“™π®’π)  ø“√å¡‡æ“–‡≈’È¬ß—µ«åπÈ” ·≈–‡æ“–æ—π∏ÿå—µ«åπÈ” 
   „πª√–‡∑»“∏“√≥√—∞ª√–™“™π®’π 
36. C.P. Aquaculture (Hainan) Co., Ltd.  CPH º≈‘µ·≈–®”Àπà“¬Õ“À“√—µ«å 100.00 
 (®—¥µ—Èß„πª√–‡∑»“∏“√≥√—∞ª√–™“™π®’π)  ø“√å¡‡æ“–‡≈’È¬ß—µ«åπÈ” ·≈–‡æ“–æ—π∏ÿå—µ«åπÈ”  
   „πª√–‡∑»“∏“√≥√—∞ª√–™“™π®’π 
 ∏ÿ√°‘®≈ß∑ÿπ 

37. CPF Investment Limited CPFI °‘®°“√≈ß∑ÿπ  100.00 
 (®—¥µ—Èß„πª√–‡∑»∫√‘µ‘™ ‡«Õ√å®‘π ‰Õå·≈π¥å) 
38. BKP Holdings Limited BKPH °‘®°“√≈ß∑ÿπ 99.44 
 (®—¥µ—Èß„πª√–‡∑»∫√‘µ‘™ ‡«Õ√å®‘π ‰Õå·≈π¥å) 
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πÕ°®“°π’È ≥ «—π∑’Ë 31 ∏—π«“§¡ 2547 °≈ÿà¡∫√‘…—∑´’æ’‡Õø¡’°“√≈ß∑ÿπ„π∫√‘…—∑√à«¡·≈–∫√‘…—∑Õ◊Ëπ ¥—ßπ’È 
 
 

∫√‘…—∑ ≈—°…≥–∏ÿ√°‘®À≈—°

 °“√∂◊ÕÀÿâπ 

   ∑—Èß∑“ßµ√ß 

   ·≈–∑“ßÕâÕ¡ 

   (√âÕ¬≈–) 

∏ÿ√°‘®À≈—° 
∏ÿ√°‘®—µ«å∫° 

1. ∫®. Õ“√å‡∫Õ√å ‡Õ‡§Õ√å ª√–‡∑»‰∑¬ º≈‘µ·≈–®”Àπà“¬≈Ÿ°‰°àæàÕ·¡àæ—π∏ÿå‡π◊ÈÕ 49.99 
2. ∫®. √Õ ∫√’¥‡¥Õ√å ¬“¡ º≈‘µ·≈–®”Àπà“¬≈Ÿ°‰°àæàÕ·¡àæ—π∏ÿå‡π◊ÈÕ 49.99 
3. Charoen Pokphand Holdings (Malaysia)  °‘®°“√≈ß∑ÿπ ‚¥¬≈ß∑ÿπ„π—¥à«π√âÕ¬≈– 100.00 49.64 
 Sdn.Bhd. (®—¥µ—Èß„πª√–‡∑»¡“‡≈‡´’¬) „π∫√‘…—∑®”π«π 9 ·Ààß ∑’Ë¥”‡π‘π∏ÿ√°‘® 
  º≈‘µÕ“À“√—µ«å·≈–‡≈’È¬ß—µ«å„πª√–‡∑»¡“‡≈‡´’¬ 
4. C.P. Vietnam Livestock Co., Ltd. º≈‘µÕ“À“√—µ«å ·≈–‡≈’È¬ß—µ«å„πª√–‡∑»‡«’¬¥π“¡ 40.00 
 (®—¥µ—Èß„πª√–‡∑»‡«’¬¥π“¡) 
5. Charoen Pokphand (India) Private Limited º≈‘µÕ“À“√—µ«å ·≈–‡≈’È¬ß—µ«å„πª√–‡∑»Õ‘π‡¥’¬ 19.00 
 (®—¥µ—Èß„πª√–‡∑»Õ‘π‡¥’¬) 
∏ÿ√°‘®—µ«åπÈ” 

1. C.P. Aquaculture (India) Private Limited º≈‘µ·≈–®”Àπà“¬Õ“À“√°ÿâß ·≈–∑”ø“√å¡‡æ“–øí°≈Ÿ°°ÿâß 31.70 
  (®—¥µ—Èß„πª√–‡∑»Õ‘π‡¥’¬) „πª√–‡∑»Õ‘π‡¥’¬ 
∏ÿ√°‘®Õ◊ËπÊ 

1. Lotus-CPF (PRC) Investment Co., Ltd.  °‘®°“√≈ß∑ÿπ ‚¥¬≈ß∑ÿπ„π∫√‘…—∑ 5 ·Ààß„π—¥à«π 40.00 
 (®—¥µ—Èß„πª√–‡∑»∫√‘µ‘™ ‡«Õ√å®‘π ‰Õå·≈π¥å) √âÕ¬≈– 63 √âÕ¬≈– 81 √âÕ¬≈– 90 √âÕ¬≈– 90  
  ·≈–√âÕ¬≈– 90 ´÷Ëßª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®»Ÿπ¬å§â“àß ç‚≈µ—é  
  „πª√–‡∑»“∏“√≥√—∞ª√–™“™π®’π 
2. ∫®. π« 84 °‘®°“√≈ß∑ÿπ ‚¥¬≈ß∑ÿπ„π—¥à«π√âÕ¬≈– 99.93  25.00 
  „π∫√‘…—∑∑’Ë¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®«πªÉ“„πª√–‡∑»‰∑¬ 
3. ∫®. Õ≈‘Õ—π´å ´’.æ’. ª√–°—π¿—¬ ∏ÿ√°‘®ª√–°—π¿—¬ 24.46 
4. ∫¡®. ´’.æ’. ‡´‡«àπÕ’‡≈ø‡«àπ ∏ÿ√°‘®√â“π§Õπ«’‡π’¬π‚µ√å¿“¬„µâ‡§√◊ËÕßÀ¡“¬°“√§â“  21.32 
  7-Eleven „πª√–‡∑»‰∑¬ 
5. Kinghill Limited °‘®°“√≈ß∑ÿπ ‚¥¬≈ß∑ÿπ„π—¥à«π√âÕ¬≈– 100  20.84 
 (®—¥µ—Èß„πª√–‡∑»‡§¬å·¡π ‰Õå·≈π¥å) „π∫√‘…—∑∑’Ë¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®∫√‘À“√‚§√ß°“√»Ÿπ¬å°“√§â“ 
  çSuper Brand Mallé „πª√–‡∑»“∏“√≥√—∞ª√–™“™π®’π  
6. ACME ECI Investment Co., Ltd. °‘®°“√≈ß∑ÿπ 17.95 
 (®—¥µ—Èß„πª√–‡∑»‡§¬å·¡π ‰Õå·≈π¥å) 
7. Trillion Brewery Co., Ltd. °‘®°“√≈ß∑ÿπ  17.95 
 (®—¥µ—Èß„πª√–‡∑»‡§¬å·¡π ‰Õå·≈π¥å) 
8. ∫¡®. ´’æ’æ’´’ º≈‘µ·≈–®”Àπà“¬º≈‘µ¿—≥±åæ≈“µ‘° 12.48 
 (‡¥‘¡™◊ËÕ ∫®. ‡®√‘≠‚¿§¿—≥±åªî‚µ√‡§¡’) 
9. Chia Tai (Jilin) Co., Ltd. °‘®°“√≈ß∑ÿπ ‚¥¬≈ß∑ÿπ„π—¥à«π√âÕ¬≈– 50  9.99 
 (®—¥µ—Èß„πª√–‡∑»ŒàÕß°ß) „π∫√‘…—∑∑’Ë¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®º≈‘µ·≈–®”Àπà“¬Õ“À“√—µ«å 
  ·≈–‡≈’È¬ß—µ«å„πª√–‡∑»“∏“√≥√—∞ª√–™“™π®’π 
10. ∫¡®. ¬“¡·¡Á§‚§√ ∏ÿ√°‘®»Ÿπ¬å§â“àß ç·¡Á§‚§√é 9.13 
11. ∫®. «’√«¡‚™§ æ—≤π“Õ—ßÀ“√‘¡∑√—æ¬å 9.00 
12. ∫®. ´’.æ’. ·≈π¥å æ—≤π“Õ—ßÀ“√‘¡∑√—æ¬å 6.49 
13. ∫¡®. Õ¬ÿ∏¬“ Õ≈‘Õ—π´å ´’. æ’. ª√–°—π™’«‘µ ∏ÿ√°‘®ª√–°—π™’«‘µ 3.47 
14. ∫¡®. ∑√Ÿ §Õ√åªÕ‡√™—Ëπ ∏ÿ√°‘®◊ËÕ“√‚∑√§¡π“§¡ 3.33 
 (‡¥‘¡™◊ËÕ ∫¡®. ‡∑‡≈§Õ¡‡Õ‡´’¬ §Õ√åªÕ‡√™—Ëπ) 
 



8 I   √“¬ß“πª√–®”ªï 2547   I   ∫√‘…—∑ ‡®√‘≠‚¿§¿—≥±åÕ“À“√ ®”°—¥ (¡À“™π) “√∫—≠ √“¬ß“πª√–®”ªï 2547   I   ∫√‘…—∑ ‡®√‘≠‚¿§¿—≥±åÕ“À“√ ®”°—¥ (¡À“™π)   I 9“√∫—≠ 

 

  

1. ¿“æ√«¡°“√ª√–°Õ∫∏ÿ√°‘® 
∫√‘…—∑¡’°“√ª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®‡°…µ√Õÿµ“À°√√¡·∫∫§√∫«ß®√ (Fully integration) ∑—Èß„π·π«¥‘Ëß (Vertical) 

·≈–„π·π«√“∫ (Horizontal) ´÷Ëß‡√‘Ë¡®“°°“√√√À“«—µ∂ÿ¥‘∫∑’Ë„™â„π°“√º≈‘µÕ“À“√—µ«å °“√º≈‘µ·≈–®”Àπà“¬Õ“À“√

—µ«å °“√‡æ“–æ—π∏ÿå—µ«å °“√·ª√√Ÿª‡π◊ÈÕ—µ«å ·≈–°“√º≈‘µ‘π§â“Õ“À“√®“°‡π◊ÈÕ—µ«å ‚¥¬·∫àßÕÕ°‡ªìπ 2 ∏ÿ√°‘®À≈—° 

§◊Õ ∏ÿ√°‘®—µ«å∫° ´÷Ëß§√Õ∫§≈ÿ¡‘π§â“À≈—°„π°≈ÿà¡¢Õß ‰°à ‡ªì¥ ·≈–ÿ°√ ·≈–∏ÿ√°‘®—µ«åπÈ” ´÷Ëß§√Õ∫§≈ÿ¡‘π§â“À≈—°„π

°≈ÿà¡¢Õß°ÿâß·≈–ª≈“ ‚¥¬º≈‘µ¿—≥±å„π·µà≈–∏ÿ√°‘®¬—ß“¡“√∂·∫àß‰¥â‡ªìπ 3 À¡«¥À≈—° ‰¥â·°à À¡«¥Õ“À“√—µ«å À¡«¥

æ—π∏ÿå—µ«å ·≈–À¡«¥‡π◊ÈÕ—µ«å·≈–Õ“À“√ ¥—ß‚§√ß√â“ß°“√ª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®„π·ºπ¿“æµàÕ‰ªπ’È 

 
 º≈‘µ¿—≥±å Õ“À“√—µ«å æ—π∏ÿå—µ«å —µ«å¡’™’«‘µ ‡π◊ÈÕ—µ«å·≈–º≈‘µ¿—≥±åÕ“À“√ 
 
       °“√º≈‘µ °“√√â“ß 
  

°“√®—¥À“ °“√º≈‘µ °“√‡æ“–æ—π∏ÿå °“√‡≈’È¬ß—µ«å °“√·ª√√Ÿª º≈‘µ¿—≥±å µ√“‘π§â“·≈– 
  

«—µ∂ÿ¥‘∫ Õ“À“√—µ«å —µ«å ‡æ◊ËÕ°“√§â“
  Õ“À“√ª√ÿßÿ° °“√®—¥®”Àπà“¬ 

 
∏ÿ√°‘®—µ«å∫° ‰°à‡π◊ÈÕ n n n n n n 

  ‰°à‰¢à n n n n n n 

  ÿ°√ n n n n n n 

  ‡ªì¥ n n n n n n 

∏ÿ√°‘®—µ«åπÈ” °ÿâß n n n n n n 

  ª≈“ n n n n n n 

 
§”®”°—¥§«“¡: ‰°à‡π◊ÈÕ À¡“¬§«“¡∂÷ß «ß®√°“√º≈‘µ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√º≈‘µ‡π◊ÈÕ‰°à ·≈–º≈‘µ¿—≥±åÕ“À“√∑’Ë∑”®“°‡π◊ÈÕ‰°à‡æ◊ËÕ°“√∫√‘‚¿§ 
 ‰°à‰¢à À¡“¬§«“¡∂÷ß «ß®√°“√º≈‘µ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√º≈‘µ‰¢à‰°à ·≈–º≈‘µ¿—≥±åÕ“À“√∑’Ë·ª√√Ÿª®“°‰¢à‰°à‡æ◊ËÕ°“√∫√‘‚¿§ 

 
2. ‚§√ß√â“ß√“¬‰¥â√«¡¢Õß°≈ÿà¡∫√‘…—∑´’æ’‡Õø 
 ªï 2545 ªï 2546 ªï 2547 

  ≈â“π∫“∑ √âÕ¬≈– ≈â“π∫“∑ √âÕ¬≈– ≈â“π∫“∑ √âÕ¬≈– 
1. °‘®°“√„πª√–‡∑»‰∑¬ 70,738 94 76,466 92 77,680 85 
1.1 ∏ÿ√°‘®—µ«å∫° (1) 49,349 66 55,744 67 57,040 62 
n Õ“À“√—µ«å 16,958 23 18,059 22 16,295 18 
n æ—π∏ÿå—µ«å 2,250 3 2,013 2 2,026 2 
n ‡π◊ÈÕ—µ«å·≈–Õ“À“√-®”Àπà“¬„πª√–‡∑» 19,466 26 21,760 26 27,071 29 
n ‡π◊ÈÕ—µ«å·≈–Õ“À“√-àßÕÕ° 9,688 13 12,419 15 9,923 11 
n Õ◊Ëπ Ê 987 1 1,493 2 1,725 2 
1.2 ∏ÿ√°‘®—µ«åπÈ” (2) 21,389 28 20,722 25 20,640 23 
n Õ“À“√—µ«å 12,403 17 12,636 15 12,775 14 
n æ—π∏ÿå—µ«å 416 1 1,128 2 1,184 1 
n ‡π◊ÈÕ—µ«å·≈–Õ“À“√-®”Àπà“¬„πª√–‡∑» 916 1 1,906 2 2,474 3 
n ‡π◊ÈÕ—µ«å·≈–Õ“À“√-àßÕÕ° 6,714 9 4,158 5 3,697 4 
n Õ◊Ëπ Ê  940 1 894 1 510 1 
2. °‘®°“√„πµà“ßª√–‡∑»  4,409 6 6,643 8 14,110 15 
2.1 ∏ÿ√°‘®—µ«å∫° (3) 4,409 6 4,893 6 12,089 13 
2.2 ∏ÿ√°‘®—µ«åπÈ” (4) 0 0 1,750 2 2,021 2 
¬Õ¥¢“¬ÿ∑∏‘√«¡ 75,147 100 83,109 100 91,790 100 

À¡“¬‡Àµÿ : (1) ¥”‡π‘πß“π‚¥¬ CPF, CPNE, BAP, BKP, CPM, BFM, BPF, RBF, BLP, BKF, CP FOOD, CPEX, CPIN, CPAI, VFP, UF&M, IPF, CPF 
EU, FF ·≈– CPF TK 

  (2) ¥”‡π‘πß“π‚¥¬ CPF, CPNE, BAP, BKP, CPM, BFM, BPF, RBF, CPIN, CPAI, VFP, UF&M, SFE, TRAD, SAVEE, TPCC, KLANG, 
PAT, CAF, AQB, CPF EU ·≈– CPF TK 

  (3) ¥”‡π‘πß“π‚¥¬ CP USA, CPF SH, CPH ·≈– CPS 
  (4) ¥”‡π‘πß“π‚¥¬ AQB, CPB ·≈– CPH 
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3. ‡ªÑ“À¡“¬°“√¥”‡π‘π∏ÿ√°‘® 
∫√‘…—∑¡’‡®µπ“√¡≥å∑’Ë®–¡ÿàß‰ªŸà°“√‡ªìπ ç§√—«¢ÕßºŸâ∫√‘‚¿§∑—Ë«‚≈°é (Kitchen of the World) ∑’Ë®–‡ªìπºŸâº≈‘µ

Õ“À“√‚ª√µ’π®“°‡π◊ÈÕ—µ«å∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ ¡’§ÿ≥§à“∑“ß‚¿™π“°“√ –Õ“¥∂Ÿ°ÿ¢Õπ“¡—¬ ·≈–ª≈Õ¥¿—¬µàÕ°“√∫√‘‚¿§ 

¥â«¬§«“¡¡ÿàß¡—Ëπ∑’Ë®–æ—≤π“‘π§â“„ÀâÕ¥§≈âÕß°—∫§«“¡µâÕß°“√·≈–æƒµ‘°√√¡¢ÕßºŸâ∫√‘‚¿§∑’Ë‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßµ≈Õ¥‡«≈“ 

·≈–æ—≤π“‘π§â“„À¡àÊ ‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‡æ◊ËÕ„ÀâºŸâ∫√‘‚¿§¡’∑“ß‡≈◊Õ°¡“°¢÷Èπ  

∫√‘…—∑¡’‡ªÑ“À¡“¬„π°“√§ß§«“¡‡ªìπºŸâπ”„π∏ÿ√°‘®Õ“À“√—µ«å∑’Ë‡ªìπ∏ÿ√°‘®·√°‡√‘Ë¡¢Õß∫√‘…—∑ æ√âÕ¡Ê ‰ª°—∫

°“√°â“«¢÷Èπ¡“‡ªìπºŸâπ”„π∏ÿ√°‘®‡π◊ÈÕ—µ«å·≈–Õ“À“√®“°‡π◊ÈÕ—µ«å∑—Èß„πª√–‡∑»‰∑¬·≈–„π∑ÿ°ª√–‡∑»∑’Ë°≈ÿà¡∫√‘…—∑´’æ’‡Õø

¡’°“√≈ß∑ÿπ æ√âÕ¡‰ª°—∫§«“¡¡ÿàßÀ«—ß„π°“√√â“ßº≈°”‰√®“°°“√¥”‡π‘πß“πÕ¬à“ß‡À¡“–¡ ¿“¬„µâπ‚¬∫“¬°“√

¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®„π≈—°…≥–∑’Ë‡ªìπ¡‘µ√µàÕ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ √—∫º‘¥™Õ∫µàÕ—ß§¡ ·≈–¡’°“√¥Ÿ·≈°”°—∫°‘®°“√∑’Ë¥’ ‡æ◊ËÕ„Àâ¡’∏ÿ√°‘®∑’Ë

·¢Áß·°√àß “¡“√∂‡®√‘≠‡µ‘∫‚µ‰¥âÕ¬à“ß¬—Ëß¬◊π ·≈–¡’§«“¡“¡“√∂„π°“√·¢àß¢—π‰¥â„π√–¥—∫“°≈ 

 

4. °“√ª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®¢Õß·µà≈–“¬º≈‘µ¿—≥±å 
1. °‘®°“√„πª√–‡∑»‰∑¬ 
1.1 °“√®—¥À“«—µ∂ÿ¥‘∫‡æ◊ËÕ°“√º≈‘µÕ“À“√—µ«å 

∫√‘…—∑¡’Àπà«¬ß“π°≈“ß„π°“√®—¥´◊ÈÕ«—µ∂ÿ¥‘∫∑’Ë„™â„π°“√º≈‘µÕ“À“√—µ«å∑—Èß—µ«å∫°·≈–—µ«åπÈ” ´÷Ëß∑”„Àâ∫√‘…—∑¡’

§«“¡“¡“√∂„π°“√·¢àß¢—π®“°°“√¡’Àπà«¬ß“π∑’Ë¡’ºŸâ‡™’Ë¬«™“≠‚¥¬‡©æ“– ·≈–®“°°“√®—¥´◊ÈÕ®“°°“√—Ëß´◊ÈÕ„πª√‘¡“≥

¡“° ®–°àÕ„Àâ‡°‘¥Õ”π“®µàÕ√Õß·≈–§«“¡ª√–À¬—¥„π‡√◊ËÕß§à“¢πàß·≈–§à“„™â®à“¬µà“ßÊ ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß ‚¥¬„πªï 2547 ∑’Ë

ºà“π¡“ ¡Ÿ≈§à“µâπ∑ÿπ«—µ∂ÿ¥‘∫¡’®”π«πª√–¡“≥√âÕ¬≈– 36 ¢Õßµâπ∑ÿπ¢“¬√«¡¢Õß∫√‘…—∑ 

π‚¬∫“¬°“√®—¥´◊ÈÕ¢Õß∫√‘…—∑‰¥â„Àâ§«“¡”§—≠„π§ÿ≥¿“æ¢Õß«—µ∂ÿ¥‘∫‡ªìπÀ≈—°«à“‡ªìπ«—µ∂ÿ¥‘∫∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æŸß

·≈–Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡µâÕß°“√¢ÕßºŸâ„™â ·≈–„Àâæ‘®“√≥“®—¥´◊ÈÕ«—µ∂ÿ¥‘∫®“°„πª√–‡∑»‡ªìπ≈”¥—∫·√° ‚¥¬‡©æ“–„π

∫√‘‡«≥∑âÕß∂‘Ëπ∑’Ë‚√ßß“πÕ“À“√—µ«åµ—ÈßÕ¬Ÿà ‡æ◊ËÕ‡ªìπ°“√π—∫πÿπ‡°…µ√°√¿“¬„πª√–‡∑» ·≈–À“°ª√‘¡“≥∑’Ë®—¥´◊ÈÕ„π

ª√–‡∑»‰¡à‡æ’¬ßæÕµàÕ§«“¡µâÕß°“√„™â„π°“√º≈‘µ ‰¡à«à“®“°ª√‘¡“≥º≈º≈‘µ‰¡à‡æ’¬ßæÕ À√◊Õ§ÿ≥¿“æ‰¡à‰¥âµ“¡¡“µ√∞“π 

®÷ß®–¡’°“√π”‡¢â“®“°µà“ßª√–‡∑» ‚¥¬√âÕ¬≈– 31 ¢Õß¡Ÿ≈§à“°“√®—¥´◊ÈÕ¥—ß°≈à“«‡ªìπà«π¢Õß«—µ∂ÿ¥‘∫∑’Ëπ”‡¢â“®“°µà“ß

ª√–‡∑» πÕ°®“°π—Èπ ∫√‘…—∑„Àâ§«“¡”§—≠°—∫°“√µ√«®Õ∫¬âÕπ°≈—∫ (Traceability) ∂÷ß∑’Ë¡“·≈–°√–∫«π°“√º≈‘µ

¢Õß«—µ∂ÿ¥‘∫‡À≈à“π—Èπ¥â«¬«à“‡ªìπ‰ªµ“¡¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡§ÿ≥¿“æ„π√–¥—∫“°≈ 

«—µ∂ÿ¥‘∫‡À≈à“π’È‡ªìπ‘π§â“‡°…µ√°√√¡æ◊Èπ∞“π‡æ◊ËÕ°“√´◊ÈÕ¢“¬ (Commodity Product) ´÷Ëß√“§“®–º—π·ª√‰ª

µ“¡ª√‘¡“≥º≈º≈‘µ∑’ËÕÕ°®”Àπà“¬„πµ≈“¥·≈–§«“¡µâÕß°“√„™â ´÷Ëßà«π„À≠à·≈â«√“§“„πª√–‡∑»·≈–√“§“π”‡¢â“

®“°µà“ßª√–‡∑»®–‰¡à·µ°µà“ß°—π¡“°π—° 

1.2 ∏ÿ√°‘®—µ«å∫° 

‡ªìπ°“√¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®§√∫«ß®√ ‚¥¬¡’º≈‘µ¿—≥±åÀ≈—°„π°≈ÿà¡¢Õß‰°à‡π◊ÈÕ ‰°à‰¢à ÿ°√ ·≈–‡ªì¥ ´÷Ëß“¡“√∂

®”·π°∏ÿ√°‘®ÕÕ°‡ªìπ 3 À¡«¥À≈—° §◊Õ Õ“À“√—µ«å æ—π∏ÿå—µ«å ·≈–‡π◊ÈÕ—µ«å·≈–Õ“À“√ ‚¥¬¡’√“¬≈–‡Õ’¬¥°“√

ª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®æÕ—ß‡¢ª ¥—ßπ’È 
n À¡«¥Õ“À“√—µ«å 

∫√‘…—∑‡ªìπºŸâπ”·≈–ºŸâ∫ÿ°‡∫‘°„π°“√º≈‘µ·≈–®”Àπà“¬Õ“À“√—µ«å∫° ¡’°“√º≈‘µÕ“À“√—µ«å∑—Èß„π√ŸªÀ—«Õ“À“√

·≈–Õ“À“√”‡√Á®√Ÿª™π‘¥ºß·≈–™π‘¥‡¡Á¥ ”À√—∫‡≈’È¬ß‰°à‡π◊ÈÕ ‰°à‰¢à ÿ°√ ‡ªì¥ ·≈–Õ◊ËπÊ ®”Àπà“¬ºà“πµ—«·∑π®”Àπà“¬

Õ“À“√—µ«å·≈–®”Àπà“¬‚¥¬µ√ß„Àâ·°àø“√å¡‡≈’È¬ß—µ«å¢π“¥„À≠à„πª√–‡∑»‰∑¬ „π°“√º≈‘µÕ“À“√—µ«å ∫√‘…—∑π”‡Õ“

æ◊™º≈∑“ß°“√‡°…µ√ ‰¥â·°à ¢â“«‚æ¥ °“°∂—Ë«‡À≈◊Õß ª≈“¬¢â“« ‡ªìπµâπ ¡“º≈‘µ‚¥¬¡’°“√§«∫§ÿ¡Ÿµ√Õ“À“√·≈–°“√

º≈‘µ∑ÿ°¢—ÈπµÕπ¥â«¬§Õ¡æ‘«‡µÕ√å‡æ◊ËÕ„Àâ‰¥âÕ“À“√—µ«å∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ¡Ë”‡¡Õ·≈–‰¥â¡“µ√∞“πµ“¡∑’Ë°”Àπ¥ ‰¥â¡’°“√„™â

√–∫∫ÿà¡µ√«®‡æ◊ËÕµ√«®Õ∫¡“µ√∞“π§ÿ≥¿“æ¢Õß«—µ∂ÿ¥‘∫·≈–‘π§â“ °“√µ√«®Õ∫∑’Ë“¬°“√º≈‘µµà“ßÊ ®–™à«¬‡æ‘Ë¡

§«“¡¡—Ëπ„®µàÕ§ÿ≥¿“æ¢Õßº≈‘µ¿—≥±å 
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®“°°“√∑’Ë∫√‘…—∑‡ªìπºŸâπ”„π∏ÿ√°‘® ·≈–º≈‘µ¿—≥±å‡ªìπ∑’Ë√Ÿâ®—°·æ√àÀ≈“¬„π°≈ÿà¡≈Ÿ°§â“¢Õß∫√‘…—∑ ¥—ßπ—Èπ °≈¬ÿ∑∏å

∑“ß°“√µ≈“¥∑’Ë”§—≠ §◊Õ °“√√—°…“¡“µ√∞“π§ÿ≥¿“æ¢Õßº≈‘µ¿—≥±å·≈–°“√„Àâ∫√‘°“√∑’Ë¥’Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß·≈–¡Ë”‡¡Õ 

‚¥¬√“§“¢“¬¢ÕßÕ“À“√—µ«åπ—Èπ ®–º—π·ª√‰ªµ“¡µâπ∑ÿπ«—µ∂ÿ¥‘∫∑’Ë„™â ´÷Ëß‡¡◊ËÕ‡°‘¥°√≥’∑’ËµâÕß°“√ª√—∫√“§“ ®–µâÕß¢Õ

Õπÿ≠“µ®“°°√¡°“√§â“¿“¬„π °√–∑√«ßæ“≥‘™¬å 
n À¡«¥æ—π∏ÿå—µ«å 

∫√‘…—∑‡ªìπºŸâπ”„π°“√«‘®—¬·≈–æ—≤π“ª√—∫ª√ÿß“¬æ—π∏ÿå—µ«åµ“¡∏√√¡™“µ‘ ‡æ◊ËÕ„Àâ‰¥â¡“´÷Ëßæ—π∏ÿå—µ«å∑’Ë¡’

§ÿ≥¿“æ ·¢Áß·√ß ·≈–‡À¡“–¡°—∫¿“æ°“√‡≈’È¬ß„πª√–‡∑» ‚¥¬¡’°“√º≈‘µ ≈Ÿ°‰°àæàÕ·¡àæ—π∏ÿå‡π◊ÈÕ ≈Ÿ°‰°àæàÕ·¡àæ—π∏ÿå

‰¢à ÿ°√æàÕ·¡àæ—π∏ÿå ≈Ÿ°‰°à‡π◊ÈÕ ≈Ÿ°‰°à‰¢à ‰°à√ÿàπ‰¢à ≈Ÿ°‡ªì¥‡π◊ÈÕ ·≈–≈Ÿ°ÿ°√ ®”Àπà“¬„À—°—∫‡°…µ√°√∑’Ë∑”ø“√å¡‡≈’È¬ß—µ«å

·≈–µ—«·∑π®”Àπà“¬„πª√–‡∑» 

”À√—∫°“√‡æ“–æ—π∏ÿå—µ«å∫° °√–∫«π°“√º≈‘µ¡’≈—°…≥–µàÕ‡π◊ËÕß°—π‡π◊ËÕß®“°‡ªìπ∏ÿ√°‘®§√∫«ß®√ «—µ∂ÿ¥‘∫∑’Ë„™â

„π°“√‡æ“–æ—π∏ÿå—µ«å∫°®÷ß‡√‘Ë¡µ—Èß·µà°“√π”‡¢â“æ—π∏ÿå¡“®“°µà“ßª√–‡∑» ‡æ◊ËÕπ”¡“‡æ“–æàÕ·¡àæ—π∏ÿå·≈–‡≈’È¬ßµàÕ„πø“√å¡

¢Õß∫√‘…—∑ ‚¥¬„πà«π¢ÕßªŸÉ¬à“æ—π∏ÿåà«π„À≠à‡ªìπ°“√π”‡¢â“®“°µà“ßª√–‡∑» à«πæàÕ·¡àæ—π∏ÿå·≈–Õ“À“√—µ«åà«π„À≠à

¡“®“°º≈º≈‘µ¢Õß°≈ÿà¡∫√‘…—∑´’æ’‡Õø‡Õß 

ø“√å¡æ—π∏ÿå—µ«å¢Õß∫√‘…—∑°√–®“¬Õ¬Ÿà„πÀ≈“¬®—ßÀ«—¥∑—Ë«ª√–‡∑»‰∑¬ ‚¥¬¡’√–∫∫°“√®—¥°“√‡≈’È¬ß—µ«å∑’Ë¥’ ‡ªìπ

√–∫∫‚√ß‡√◊Õπªî¥ª√—∫Õ“°“» (Evaporative Cooling System) „™â‡∑§π‘§°“√‡≈’È¬ß∑’Ë∑—π¡—¬¡’√–∫∫§«∫§ÿ¡·≈–

ªÑÕß°—π‚√§∑’Ë¡’ª√–‘∑∏‘¿“æ ∑”„Àâ¡’º≈º≈‘µ∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ‡ªìπ∑’ËµâÕß°“√¢Õßµ≈“¥ ‚¥¬√“§“æ—π∏ÿå—µ«åπ—Èπ¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫§«“¡

µâÕß°“√„™â·≈–ª√‘¡“≥º≈º≈‘µ∑’Ë¡’®”Àπà“¬„πª√–‡∑»‰∑¬ ·≈–§ÿ≥¿“æ¢Õßº≈‘µ¿—≥±å 
n À¡«¥‡π◊ÈÕ—µ«å·≈–Õ“À“√ 

º≈‘µ¿—≥±å„πÀ¡«¥π’È“¡“√∂·∫àß¬àÕ¬µ“¡¢—ÈπµÕπ°“√º≈‘µ‡ªìπ 2 ª√–‡¿∑ ‰¥â·°à °“√‡≈’È¬ß—µ«å‡æ◊ËÕ°“√§â“ 

°“√·ª√√Ÿª·≈–°“√º≈‘µº≈‘µ¿—≥±åÕ“À“√ª√ÿßÿ° ¥—ß¡’√“¬≈–‡Õ’¬¥µàÕ‰ªπ’È 

1) °“√‡≈’È¬ß—µ«å‡æ◊ËÕ°“√§â“ 

º≈‘µ¿—≥±å®“°°“√‡≈’È¬ß—µ«å‡æ◊ËÕ°“√§â“ ‰¥â·°à ‰°à¡’™’«‘µ ‰¢à‰°à ‡ªì¥¡’™’«‘µ·≈–ÿ°√‡π◊ÈÕ¡’™’«‘µ ‚¥¬®”Àπà“¬„Àâ

°—∫µ—«·∑π®”Àπà“¬∑—Ë«ª√–‡∑» À√◊Õ‡ªìπ°“√®”Àπà“¬„π∑âÕß∂‘Ëπ À√◊Õ‡ªìπ°“√®”Àπà“¬„ÀâºŸâ§â“àß·≈–ºŸâ§â“ª≈’° À√◊Õ

‡ªìπ°“√®”Àπà“¬„Àâ°—∫‚√ßß“π·ª√√Ÿª ∑—Èß¢Õß°≈ÿà¡∫√‘…—∑‡Õß·≈–‚√ßß“π·ª√√ŸªÕ◊ËπÊ „πª√–‡∑»‰∑¬ ‚¥¬√“§“®”Àπà“¬

π—Èπº—π·ª√‰ªµ“¡ª√‘¡“≥§«“¡µâÕß°“√·≈–ª√‘¡“≥º≈º≈‘µ∑’Ë¡’®”Àπà“¬„πª√–‡∑»‰∑¬ 

∫√‘…—∑¡’°“√¥”‡π‘π°“√¥â“πø“√å¡‡≈’È¬ß—µ«å ‚¥¬¡’°“√«‘®—¬·≈–æ—≤π“«‘∏’‡≈’È¬ß„Àâ∑—π¡—¬ ‡À¡“–¡°—∫¿“æ

°“√‡≈’È¬ß„πª√–‡∑» ·≈–¡’√–∫∫§«∫§ÿ¡ªÑÕß°—π‚√§∑’Ë¡’ª√–‘∑∏‘¿“æ ∑”„Àâ—µ«å‡µ‘∫‚µ‡√Á« Õ—µ√“·≈°‡π◊ÈÕ¥’ º≈º≈‘µŸß

·≈–ª√–À¬—¥µâπ∑ÿπ  

πÕ°®“°π—Èπ ∫√‘…—∑¡’”π—°ß“πµ—Èß°√–®“¬Õ¬Ÿà∑—Ë«ª√–‡∑» ”À√—∫‡ªìπ»Ÿπ¬å°≈“ß‡º¬·æ√à‡∑§π‘§°“√‡≈’È¬ß

—µ«å„Àâ·°à‡°…µ√°√Õ¬à“ß∂Ÿ°«‘∏’∑”„Àâ‰¥â—µ«å∑’Ë‡µ‘∫‚µ‡√Á« æ√âÕ¡°—∫™à«¬„π‡√◊ËÕß¢Õß°“√®—¥°“√¥â“π°“√µ≈“¥ ·≈–°“√

®—¥®”Àπà“¬¥â«¬ 

„πà«π¢Õß°“√‡≈’È¬ß—µ«åπ’È ∫√‘…—∑‰¥â¡’‚§√ß°“√àß‡√‘¡°“√‡≈’È¬ß—µ«å„Àâ°—∫‡°…µ√°√ Õ—π‰¥â·°à ÿ°√‡π◊ÈÕ ·≈–

‰°à‡π◊ÈÕ ‚¥¬∫√‘…—∑®–¥”‡π‘π°“√§—¥‡≈◊Õ°‡°…µ√°√∑’Ë¡’æ◊Èπ∑’Ë‡≈’È¬ß—µ«å·≈–Õÿª°√≥å°“√‡≈’È¬ß¢Õßµπ‡Õß ´÷ËßÀ“°ºà“π°“√

§—¥‡≈◊Õ° ∫√‘…—∑®–„Àâ§«“¡π—∫πÿπ¥â“πæ—π∏ÿå—µ«å Õ“À“√—µ«å ¬“—µ«å ·≈–„Àâ§«“¡√Ÿâ¥â“π«‘∏’°“√‡≈’È¬ß—µ«å·°à

‡°…µ√°√ ∑—Èßπ’È ‡°…µ√°√®–‰¥â√—∫§à“µÕ∫·∑πµ“¡ª√‘¡“≥—µ«å∑’Ë‡≈’È¬ß‰¥â”‡√Á®‰¥âµ“¡¡“µ√∞“π¢Õß∫√‘…—∑ ´÷Ëß

‡°…µ√°√∑’Ë‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√¢Õß∫√‘…—∑ à«π„À≠à„™â√–∫∫ªî¥ª√—∫Õ“°“» (Evaporative Cooling System) „π°“√‡≈’È¬ß

‡™àπ‡¥’¬«°—∫∫√‘…—∑ 

2) °“√·ª√√Ÿª·≈–°“√º≈‘µº≈‘µ¿—≥±åÕ“À“√ª√ÿßÿ° 

„π°“√·ª√√Ÿª ∫√‘…—∑π”º≈º≈‘µ®“°ø“√å¡‡≈’È¬ß—µ«å ‰¥â·°à ‰°à‡π◊ÈÕ ‡ªì¥·≈–ÿ°√ àß‰ª‚√ßß“π·ª√√Ÿª‡æ◊ËÕ

º≈‘µ‡π◊ÈÕ—µ«å™‘Èπà«π ‚¥¬·¬°™‘Èπà«π·≈–µ—¥·µàß™‘Èπà«πµ“¡∑’Ëµ≈“¥µâÕß°“√ ·≈â«π”‰ª∫√√®ÿ·≈–·™à·¢Áß‡æ◊ËÕ®”Àπà“¬
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‡ªìπº≈‘µ¿—≥±å‡π◊ÈÕ—µ«å·™à‡¬Áπ·™à·¢Áß „Àâ·°àºŸâ§â“àß ºŸâ§â“ª≈’°„πª√–‡∑» ·≈–àßÕÕ°ºà“πºŸâπ”‡¢â“„πµà“ßª√–‡∑» ‚¥¬

√“§“π—Èπº—π·ª√‰ªµ“¡ª√‘¡“≥§«“¡µâÕß°“√·≈–ª√‘¡“≥º≈º≈‘µ∑’Ë¡’®”Àπà“¬„πª√–‡∑»‰∑¬·≈–µ≈“¥‚≈° À√◊Õ‡ªìπ

√“§“∑’Ëµ°≈ß°—π ”À√—∫‘π§â“∑’Ëº≈‘µµ“¡§”—Ëß´◊ÈÕ¢Õß≈Ÿ°§â“ 

πÕ°®“°π—Èπ ∫√‘…—∑‰¥âπ”º≈‘µ¿—≥±å∑’Ë‰¥â®“°°“√·ª√√Ÿª‰ª‡æ‘Ë¡¡Ÿ≈§à“‡ªìπ‘π§â“Õ“À“√ª√ÿßÿ° ‚¥¬π”‰ªº¡

‡§√◊ËÕßª√ÿß√ ·≈–∑”„Àâÿ° ‚¥¬ºà“π¢∫«π°“√µâ¡ π÷Ëß ∑Õ¥ Õ∫ ·≈–¬à“ß µ“¡§«“¡µâÕß°“√¢Õß≈Ÿ°§â“ ®“°π—Èπ®÷ßπ”‰ª

·™à·¢Áß·≈â«‡°Á∫‰«â„πÀâÕß‡¬Áπ ‡æ◊ËÕ√Õ°“√®—¥®”Àπà“¬„Àâ·°àºŸâ§â“àß·≈–ºŸâ§â“ª≈’° √â“πÕ“À“√ª√–‡¿∑ø“µåøŸÑ¥ (Fast 

Food) ·≈–™àÕß∑“ß°“√®”Àπà“¬·∫∫„À¡à (Modern Trade) ‡™àπ ¥‘‡§“πµå‚µ√å (Discount Store) ·≈–´Ÿ‡ªÕ√å 

¡“√å‡°Áµ ‡ªìπµâπ à«π°“√àßÕÕ°‡ªìπ°“√¢“¬ºà“πºŸâπ”‡¢â“„πµà“ßª√–‡∑» ‚¥¬ª√–‡∑»∑’Ëπ”‡¢â“À≈—°‰¥â·°à À¿“æ¬ÿ‚√ª 

≠’ËªÿÉπ ·≈–ª√–‡∑»Õ◊ËπÊ „π‡Õ‡´’¬  

º≈‘µ¿—≥±åÕ“À“√ª√ÿßÿ°∑’Ë®”Àπà“¬„πª√–‡∑»·≈–àßÕÕ°‡™àπ ‰°à§“√“‡°–·™à·¢Áß Õ°‰°àπ÷Ëß·™à·¢Áß ≈Ÿ°™‘Èπ ·≈– 

‰â°√Õ° ‡ªìπµâπ à«π„π‡√◊ËÕß¢Õß√“§“π—Èπ‡ªìπ√“§“∑’Ëµ°≈ß°—π°—∫≈Ÿ°§â“„π·µà≈–§√—Èß∑’Ë∑”—≠≠“´◊ÈÕ¢“¬  

1.3 ∏ÿ√°‘®—µ«åπÈ” 

‡ªìπ°“√¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®§√∫«ß®√ ‚¥¬¡’º≈‘µ¿—≥±åà«π„À≠à„π°≈ÿà¡¢Õß°ÿâß ·≈–∫“ßà«π„π°≈ÿà¡¢Õßª≈“ ´÷Ëß

“¡“√∂®”·π°∏ÿ√°‘®ÕÕ°‡ªìπ 3 À¡«¥À≈—° §◊Õ Õ“À“√—µ«å æ—π∏ÿå—µ«å ·≈–‡π◊ÈÕ—µ«å·≈–Õ“À“√ ‚¥¬¡’√“¬≈–‡Õ’¬¥°“√

ª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®æÕ—ß‡¢ª ¥—ßπ’È 
n À¡«¥Õ“À“√—µ«å 

∫√‘…—∑‡ªìπºŸâπ”·≈–ºŸâ∫ÿ°‡∫‘°„π°“√º≈‘µ·≈–®”Àπà“¬Õ“À“√—µ«åπÈ” ´÷Ëß‡ªìπº≈‘µ¿—≥±åÀ≈—°∑’Ë”§—≠‰¥â·°à 

Õ“À“√°ÿâß ‚¥¬¡’°“√º≈‘µÕ“À“√—µ«å∑—Èß„π√ŸªÀ—«Õ“À“√·≈–Õ“À“√”‡√Á®√Ÿª™π‘¥ºß·≈–™π‘¥‡¡Á¥ ®”Àπà“¬ºà“πµ—«·∑π

®”Àπà“¬Õ“À“√—µ«å∑’Ë¡’Õ¬Ÿà„π∫√‘‡«≥æ◊Èπ∑’Ë‡≈’È¬ß°ÿâß∑—Ë«ª√–‡∑» ·≈–∫“ßà«π®”Àπà“¬‚¥¬µ√ß„Àâ·°àø“√å¡‡≈’È¬ß°ÿâß¢π“¥

„À≠à„πª√–‡∑»‰∑¬ „π°“√º≈‘µÕ“À“√—µ«åπÈ”π—Èπ ∫√‘…—∑π”‡Õ“æ◊™º≈∑“ß°“√‡°…µ√ ‰¥â·°à °“°∂—Ë«‡À≈◊Õß ª≈“ªÉπ 

·≈–·ªÑß“≈’ ‡ªìπµâπ ¡“º≈‘µ‚¥¬¡’°“√§«∫§ÿ¡Ÿµ√Õ“À“√·≈–°“√º≈‘µ∑ÿ°¢—ÈπµÕπ¥â«¬§Õ¡æ‘«‡µÕ√å‡æ◊ËÕ„Àâ‰¥âÕ“À“√

—µ«åπÈ”∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ¡Ë”‡¡Õ·≈–‰¥â¡“µ√∞“πµ“¡∑’Ë°”Àπ¥ ‰¥â¡’°“√„™â√–∫∫ÿà¡µ√«®‡æ◊ËÕµ√«®Õ∫¡“µ√∞“π§ÿ≥¿“æ 

¢Õß«—µ∂ÿ¥‘∫·≈–‘π§â“ °“√µ√«®Õ∫∑’Ë“¬°“√º≈‘µµà“ßÊ ®–™à«¬‡æ‘Ë¡§«“¡¡—Ëπ„®µàÕ§ÿ≥¿“æ¢Õßº≈‘µ¿—≥±å ·≈–‡À¡“–

¡°—∫°“√‡≈’È¬ß„πª√–‡∑»‰∑¬ Õ—π®–àßº≈„Àâ—µ«åπÈ”∑’Ë‡≈’È¬ß¡’Õ—µ√“·≈°‡π◊ÈÕ¥’ §◊Õ‡¡◊ËÕ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫ª√‘¡“≥Õ“À“√∑’Ë„™â

‡≈’È¬ß‡∑à“°—π º≈º≈‘µ¢Õß—µ«åπÈ”∑’Ë‡≈’È¬ß¥â«¬Õ“À“√—µ«åπÈ”¢Õß∫√‘…—∑‡∑’¬∫‡ªìππÈ”Àπ—°¥’°«à“§à“‡©≈’Ë¬¢ÕßÕÿµ“À°√√¡  

®“°°“√∑’Ë∫√‘…—∑‡ªìπºŸâπ”„π∏ÿ√°‘® ·≈–º≈‘µ¿—≥±å‡ªìπ∑’Ë√Ÿâ®—°·æ√àÀ≈“¬„π°≈ÿà¡≈Ÿ°§â“¢Õß∫√‘…—∑ ¥—ßπ—Èπ 

°≈¬ÿ∑∏å∑“ß°“√µ≈“¥∑’Ë”§—≠ §◊Õ °“√√—°…“¡“µ√∞“π§ÿ≥¿“æ¢Õßº≈‘µ¿—≥±å·≈–°“√„Àâ∫√‘°“√∑’Ë¥’Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß 

∫√‘…—∑‰¥â¡’°“√‡Õ“„®„àµàÕ≈Ÿ°§â“‚¥¬¡Ë”‡¡Õ ‚¥¬‡©æ“–°“√„Àâ§«“¡√Ÿâ¥â“π«‘™“°“√∑—Èß·°àµ—«·∑π®”Àπà“¬Õ“À“√—µ«å

·≈–‡°…µ√°√ºŸâ‡≈’È¬ß—µ«å‚¥¬µ√ß ∑—Èß„π√Ÿª·∫∫¢Õß°“√®—¥—¡¡π“∑“ß«‘™“°“√ °“√®—¥µ—Èß»Ÿπ¬å∫√‘°“√«‘™“°“√∑’Ë¡’

π—°«‘™“°“√§Õ¬„Àâ§”ª√÷°…“·≈–·π–π”·°à‡°…µ√°√ µ≈Õ¥®π°“√‡º¬·æ√à¢à“«“√‡°’Ë¬«°—∫°“√‡≈’È¬ß—µ«å„π√Ÿª¢Õß

‘Ëßæ‘¡æåµà“ßÊ ´÷Ëß‡ªìπ°“√™à«¬„ÀâÕÿµ“À°√√¡°“√‡≈’È¬ß—µ«åπ—Èπ¡’§«“¡¬—Ëß¬◊π ‚¥¬√“§“¢“¬¢ÕßÕ“À“√—µ«åπ—Èπ ®–º—π·ª√

‰ªµ“¡µâπ∑ÿπ«—µ∂ÿ¥‘∫∑’Ë„™â ´÷Ëß‡¡◊ËÕ‡°‘¥°√≥’∑’ËµâÕß°“√ª√—∫√“§“ ®–µâÕß¢ÕÕπÿ≠“µ®“°°√¡°“√§â“¿“¬„π °√–∑√«ßæ“≥‘™¬å  
n À¡«¥æ—π∏ÿå—µ«å 

º≈‘µ¿—≥±å„πÀ¡«¥π’È‡ªìπº≈‘µ¿—≥±å∑’Ë‰¥â®“°ø“√å¡‡æ“–æ—π∏ÿå—µ«åπÈ” ‚¥¬º≈‘µ¿—≥±åÀ≈—°„πÀ¡«¥π’È¡’√“¬

≈–‡Õ’¬¥æÕ—ß‡¢ª ¥—ßπ’È 

ø“√å¡‡æ“–øí°≈Ÿ°°ÿâß 

®“°π‚¬∫“¬¢Õß∫√‘…—∑∑’Ë®–„ÀâÕÿµ“À°√√¡°“√‡≈’È¬ß°ÿâß¢Õß‰∑¬¡’°“√æ—≤π“·≈–¬—Ëß¬◊π‰¥âµàÕ‰ª ∫√‘…—∑‰¥â¡’

°“√æ—≤π“°“√‡æ“–øí°≈Ÿ°°ÿâß ‚¥¬¡’‡ªÑ“À¡“¬∑’Ë®–º≈‘µ≈Ÿ°°ÿâß∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ‡æ◊ËÕ®”Àπà“¬„Àâ·°à‡°…µ√°√ Õ—π®–‡ªìπ°“√

‡æ‘Ë¡‚Õ°“„Àâ‡°…µ√°√‡≈’È¬ß°ÿâß‰¥âª√–∫º≈”‡√Á®¡“°¢÷Èπ ‚¥¬„πªï 2547 ∑’Ëºà“π¡“ ∫√‘…—∑‰¥â¡’°“√√à«¡∑ÿπ°—∫∫√‘…—∑
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ºŸâ‡™’Ë¬«™“≠¥â“πæ—π∏ÿå°ÿâß®“°À√—∞Õ‡¡√‘°“ ‡æ◊ËÕ∑”°“√æ—≤π“·≈–º≈‘µ≈Ÿ°°ÿâß∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ‡À¡“–¡°—∫¿“æ°“√‡≈’È¬ß„π

ª√–‡∑»‰∑¬  

ø“√å¡‡æ“–æ—π∏ÿå°ÿâß¢Õß∫√‘…—∑µ—ÈßÕ¬Ÿà„π∫√‘‡«≥æ◊Èπ∑’Ë‡≈’È¬ß°ÿâß„π¿“§µ–«—πÕÕ° ·≈–¿“§„µâ¢Õßª√–‡∑»‰∑¬ ‚¥¬¡’

√–∫∫°“√®—¥°“√∑’Ë¥’ „™â‡∑§π‘§°“√‡≈’È¬ß∑’Ë∑—π¡—¬¡’√–∫∫§«∫§ÿ¡·≈–ªÑÕß°—π‚√§∑’Ë¡’ª√–‘∑∏‘¿“æ ∑”„Àâ¡’º≈º≈‘µ∑’Ë¡’

§ÿ≥¿“æ‡ªìπ∑’ËµâÕß°“√¢Õßµ≈“¥ ‚¥¬√“§“æ—π∏ÿå—µ«åπ—Èπ¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫§«“¡µâÕß°“√„™â·≈–ª√‘¡“≥º≈º≈‘µ∑’Ë¡’®”Àπà“¬„π

ª√–‡∑»‰∑¬ ·≈–§ÿ≥¿“æ¢Õßº≈‘µ¿—≥±å 

ø“√å¡‡æ“–æ—π∏ÿåª≈“ 

∫√‘…—∑‰¥â¡’°“√æ—≤π“æ—π∏ÿåª≈“‡æ◊ËÕ®”Àπà“¬≈Ÿ°ª≈“„Àâ‡°…µ√°√ºŸâ‡≈’È¬ßª≈“ Õ—π√«¡∂÷ßæ—π∏ÿåª≈“∑—∫∑‘¡ ´÷Ëß‡ªìπ

ª≈“∑’Ë¡“®“°“¬æ—π∏ÿåª≈“π‘≈∑’Ë¡’§ÿ≥≈—°…≥–æ‘‡»…§◊Õ ‡ªìπª≈“∑’Ë¡’ª√‘¡“≥‡π◊ÈÕ¡“° √™“µ‘¥’ ‰¡à¡’°≈‘Ëπ‚§≈π ·≈–¬—ß

Õÿ¥¡¥â«¬§ÿ≥§à“∑“ß‚¿™π“°“√ ´÷Ëß‡ªìπº≈‘µ¿—≥±å∑’Ëª√–∫§«“¡”‡√Á®∑“ß°“√§â“„πª√–‡∑»‰∑¬ ®“°°“√∑’Ë‡ªìπ“¬æ—π∏ÿå

∑’Ë‡≈’È¬ßßà“¬ ∑”„Àâ‡°…µ√°√¡’√“¬‰¥â∑’Ë·πàπÕπ 

ø“√å¡‡æ“–æ—π∏ÿåª≈“¢Õß∫√‘…—∑µ—ÈßÕ¬Ÿà„π∫√‘‡«≥¿“§°≈“ß ·≈–¿“§‡Àπ◊Õ¢Õßª√–‡∑»‰∑¬ ‚¥¬¡’√–∫∫°“√

®—¥°“√∑’Ë¥’ „™â‡∑§π‘§°“√‡≈’È¬ß∑’Ë∑—π¡—¬¡’√–∫∫§«∫§ÿ¡·≈–ªÑÕß°—π‚√§∑’Ë¡’ª√–‘∑∏‘¿“æ ∑”„Àâ¡’º≈º≈‘µ∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ

‡ªìπ∑’ËµâÕß°“√¢Õßµ≈“¥ ‚¥¬√“§“æ—π∏ÿå—µ«åπ—Èπ¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫§«“¡µâÕß°“√„™â·≈–ª√‘¡“≥º≈º≈‘µ∑’Ë¡’®”Àπà“¬„πª√–‡∑»

‰∑¬ ·≈–§ÿ≥¿“æ¢Õßº≈‘µ¿—≥±å 
n À¡«¥‡π◊ÈÕ—µ«å·≈–Õ“À“√ 

º≈‘µ¿—≥±å„πÀ¡«¥π’È“¡“√∂·∫àß¬àÕ¬µ“¡¢—ÈπµÕπ°“√º≈‘µ‰¥â 2 ª√–‡¿∑ ‰¥â·°à °“√‡≈’È¬ß—µ«å‡æ◊ËÕ°“√§â“ 

°“√·ª√√Ÿª ·≈–°“√º≈‘µº≈‘µ¿—≥±åÕ“À“√”‡√Á®√Ÿª ¥—ß¡’√“¬≈–‡Õ’¬¥µàÕ‰ªπ’È 

1) °“√‡≈’È¬ß—µ«å‡æ◊ËÕ°“√§â“ 

∫√‘…—∑‰¥âµ√–Àπ—°∂÷ß§«“¡”§—≠¢Õß√–∫∫°“√µ√«®Õ∫¬âÕπ°≈—∫ (Traceability) ´÷Ëß∑”„Àâ∫√‘…—∑‰¥â¡’°“√

¢¬“¬∏ÿ√°‘®°“√‡≈’È¬ß°ÿâß¡“°‡æ‘Ë¡¢÷Èπ Õ—π®–∑”„Àâ∫√‘…—∑¡’°√–∫«π°“√º≈‘µ∑’Ë§√∫«ß®√ “¡“√∂¡’º≈º≈‘µ°ÿâß∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ

ªÑÕπ„Àâ°—∫‚√ßß“π·ª√√Ÿª¢Õß∫√‘…—∑ À√◊Õ®”Àπà“¬„Àâ°—∫‚√ßß“π·ª√√Ÿª—µ«åπÈ”Õ◊ËπÊ „πª√–‡∑»‰∑¬  

„π°“√®—¥°“√ø“√å¡‡≈’È¬ß°ÿâß¢Õß∫√‘…—∑π—Èπ ∫√‘…—∑„™â«‘™“°“√·≈–‡∑§‚π‚≈¬’µà“ßÊ ‡æ◊ËÕÀ“«‘∏’ªÑÕß°—π‚√§√–∫“¥

¢Õß°ÿâß ·≈–«‘∏’°“√‡≈’È¬ß∑’Ë‡ªìπ¡‘µ√µàÕ‘Ëß·«¥≈âÕ¡‰¡à„Àâ¡’“√‡§¡’µ°§â“ß ·≈–‡πâπ°“√‡≈’È¬ß·∫∫‡∑§‚π‚≈¬’™’«¿“æ 

(Probiotic Farming) ∑’ËÀ≈’°‡≈’Ë¬ß°“√„™â¬“·≈–“√‡§¡’  

2) °“√·ª√√Ÿª·≈–°“√º≈‘µº≈‘µ¿—≥±åÕ“À“√ª√ÿßÿ° 

º≈‘µ¿—≥±å∑’Ë‰¥â®“°°“√·ª√√Ÿª∂◊Õ‡ªìπÀπ÷Ëß„πº≈‘µ¿—≥±å∑’Ë”§—≠„πÀ¡«¥‡π◊ÈÕ—µ«å·≈–Õ“À“√¢Õß∏ÿ√°‘®—µ«åπÈ” 

‚¥¬¡’º≈‘µ¿—≥±åÀ≈—° §◊Õ °ÿâß¥·ª√√Ÿª ·≈–°ÿâß·ª√√Ÿª‡æ‘Ë¡¡Ÿ≈§à“ ´÷Ëßà«π„À≠à®–º≈‘µ‡æ◊ËÕ°“√àßÕÕ°„π√Ÿª‘π§â“·™à‡¬Áπ

·≈–·™à·¢Áß ‚¥¬®”Àπà“¬ºà“π∑“ßºŸâπ”‡¢â“„πµà“ßª√–‡∑» ‚¥¬√“§“π—Èπº—π·ª√‰ªµ“¡ª√‘¡“≥§«“¡µâÕß°“√·≈–ª√‘¡“≥

º≈º≈‘µ∑’Ë¡’®”Àπà“¬„πª√–‡∑»‰∑¬·≈–µ≈“¥‚≈° À√◊Õ‡ªìπ√“§“∑’Ëµ°≈ß°—π”À√—∫‘π§â“∑’Ëº≈‘µµ“¡§”—Ëß´◊ÈÕ¢Õß≈Ÿ°§â“ 

πÕ°®“°π—Èπ ∫√‘…—∑‰¥â‡æ‘Ë¡¡Ÿ≈§à“„Àâ°—∫º≈‘µ¿—≥±å°ÿâß·ª√√Ÿª §◊Õ °“√·ª√¿“æ‡ªìπ‘π§â“Õ“À“√ª√ÿßÿ° °“√

æ—≤π“º≈‘µ¿—≥±å¢Õß∫√‘…—∑„π°√–∫«π°“√π’È ∫√‘…—∑®–‡πâπ°“√·ª√¿“æ°ÿâß„Àâ‡ªìπº≈‘µ¿—≥±åÕ“À“√∑—Èß„π√Ÿª·∫∫¢Õß

Õ“À“√°÷Ëß”‡√Á®√Ÿª·≈–Õ“À“√”‡√Á®√Ÿªµ“¡§”—Ëß´◊ÈÕ¢Õß≈Ÿ°§â“ ‚¥¬π”‰ªº¡‡§√◊ËÕßª√ÿß√ ·≈–∑”„Àâÿ° ‚¥¬ºà“π

¢∫«π°“√µâ¡ π÷Ëß ∑Õ¥ Õ∫ ·≈–¬à“ß µ“¡§«“¡µâÕß°“√¢Õß≈Ÿ°§â“ ®“°π—Èπ®÷ßπ”‰ª·™à·¢Áß·≈â«‡°Á∫‰«â„πÀâÕß‡¬Áπ ‡æ◊ËÕ√Õ

°“√®—¥®”Àπà“¬„Àâ·°àºŸâ§â“àß·≈–ºŸâ§â“ª≈’° ·≈–™àÕß∑“ß°“√®”Àπà“¬·∫∫„À¡à (Modern Trade) ‡™àπ ‰Œ‡ªÕ√å¡“√å‡°Áµ 

·≈–´Ÿ‡ªÕ√å¡“√å‡°Áµ ‡ªìπµâπ à«π°“√àßÕÕ°‡ªìπ°“√¢“¬ºà“πºŸâπ”‡¢â“„πµà“ßª√–‡∑» ‚¥¬ª√–‡∑»∑’Ëπ”‡¢â“À≈—°‰¥â·°à 

À√—∞Õ‡¡√‘°“ ≠’ËªÿÉπ ·≈–°≈ÿà¡ª√–‡∑»„πÀ¿“æ¬ÿ‚√ª ´÷ËßπÕ°‡Àπ◊Õ®“°°“√„™â‡∑§‚π‚≈¬’∑’Ë∑—π¡—¬‡æ◊ËÕº≈‘µ‘π§â“„Àâ

‰¥â¡“µ√∞“π·≈â« ∫√‘…—∑¬—ß„Àâ§«“¡”§—≠Õ¬à“ß¡“°„π‡√◊ËÕß§«“¡–Õ“¥·≈–§ÿ≥¿“æ¢Õß‘π§â“ à«π„π‡√◊ËÕß¢Õß√“§“

π—Èπ‡ªìπ√“§“∑’Ëµ°≈ß°—π°—∫≈Ÿ°§â“„π·µà≈–§√—Èß∑’Ë∑”—≠≠“´◊ÈÕ¢“¬ 
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1.4 °‘®°“√∑’Ë‡°’Ë¬«‡π◊ËÕß°—∫°‘®°“√„πª√–‡∑»‰∑¬ 

∫√‘…—∑ ‰¥â¡’°“√®—¥µ—Èßµ—«·∑π®”Àπà“¬ ·≈–≈ß∑ÿπ„π°‘®°“√π”‡¢â“‘π§â“Õ“À“√®“°‡π◊ÈÕ—µ«å„πÀ≈“¬ª√–‡∑» 

Õ“∑‘ „πª√–‡∑»À√—∞Õ‡¡√‘°“ ª√–‡∑»≠’ËªÿÉπ ª√–‡∑»‡∫≈‡¬’Ë¬¡ ª√–‡∑»Õ—ß°ƒ… ´÷Ëß∑”„Àâ∫√‘…—∑¡’§«“¡„°≈â™‘¥°—∫

µ≈“¥·≈–≈Ÿ°§â“¡“°¢÷Èπ  

 
2. °‘®°“√„πµà“ßª√–‡∑» ·∫àßÕÕ°‡ªìπ 2 ∏ÿ√°‘®À≈—° §◊Õ ∏ÿ√°‘®—µ«å∫° ·≈–∏ÿ√°‘®—µ«åπÈ” 
2.1 ∏ÿ√°‘®—µ«å∫° 

´’æ’‡Õø‰¥â¡’°“√≈ß∑ÿπºà“π∫√‘…—∑¬àÕ¬„π∏ÿ√°‘®µà“ßÊ ¥—ßπ’È 

1) °‘®°“√‰°à‡π◊ÈÕ·≈–Õ“À“√—µ«å „πª√–‡∑»µÿ√°’ ´÷Ëß´’æ’‡Õø‰¥â‡¢â“≈ß∑ÿπºà“π∑“ß∫√‘…—∑¬àÕ¬‚¥¬‰¥â‡¢â“´◊ÈÕ

Àÿâπ“¡—≠„π C.P. Standart Gida Sanayi ve Ticaret A.S. (çCPSé) ‚¥¬·¬°°“√™”√–√“§“‡ªìπ 2 §√—Èß §√—Èß·√°„π

—¥à«π√âÕ¬≈– 83.27 ¢Õß∑ÿπ™”√–·≈â«¢Õß CPS „π‡¥◊Õπ¡°√“§¡ 2547 ·≈–§√—Èß∑’Ë 2 Õ’°®”π«π√âÕ¬≈– 1.22 „π

‡¥◊Õπæƒ…¿“§¡ 2547 ´÷Ëß‡ªìπº≈„Àâ´’æ’‡Õø¡’—¥à«π°“√∂◊ÕÀÿâπ„π CPS √«¡‡∑à“°—∫√âÕ¬≈– 84.49 (‡Àµÿº≈∑’ËµâÕß

·¬°°“√™”√–√“§“‡ªìπ 2 §√—Èß ‡π◊ËÕß®“° Àÿâπ„πà«π∑’Ë 2 ¡’¢âÕ®”°—¥°“√‚ÕπÀÿâπºŸ°æ—π°—∫Àπà«¬ß“π√“™°“√∑’Ëª√–‡∑»

µÿ√°’ ‚¥¬Àÿâπ¥—ß°≈à“«“¡“√∂‚Õπ‡ª≈’Ë¬π¡◊Õ‰¥â¿“¬À≈—ß®“°‡¥◊Õπ‡¡…“¬π 2547 ‡ªìπµâπ‰ª) 

CPS ®—¥µ—Èß¢÷Èπ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 21 ‡¡…“¬π 2531 ·≈–ªí®®ÿ∫—π‡ªìπ∫√‘…—∑™—Èππ”„π∏ÿ√°‘®‰°à‡π◊ÈÕ„πª√–‡∑»µÿ√°’ 

‚¥¬¡’°‘®°“√µ—Èß°√–®“¬Õ¬Ÿà„πÀ≈“¬æ◊Èπ∑’Ë¢Õßª√–‡∑»µÿ√°’‡æ◊ËÕ‡ªìπ°“√ª√–À¬—¥„π‡√◊ËÕß¢Õß°“√¢πàß CPS ¡’°“√º≈‘µ

·≈–®”Àπà“¬Õ“À“√—µ«åÀ≈“¬ª√–‡¿∑ ‚¥¬à«π„À≠à‡ªìπ°“√º≈‘µÕ“À“√‰°à·≈–Õ“À“√«—« „πà«π¢Õß°‘®°“√‰°àπ—Èπ 

CPS ‡√‘Ë¡µâπ¥â«¬°‘®°“√‰°à‡π◊ÈÕ§√∫«ß®√ ·≈–¡’°“√¢¬“¬∏ÿ√°‘®‡¢â“Ÿà∏ÿ√°‘®‰°à‰¢à„πªï 2547 ∑’Ëºà“π¡“  

2) √â“πÕ“À“√‰∑¬ „πª√–‡∑»“∏“√≥√—∞ª√–™“™π®’π ¥”‡π‘π°“√‚¥¬ C.P. Food Product (Shanghai) 

Co., Ltd. ´÷Ëß‡ªìπ∫√‘…—∑¬àÕ¬∑’Ë´’æ’‡Õø∂◊ÕÀÿâπ∑“ßÕâÕ¡„π—¥à«π√âÕ¬≈– 100 ‚¥¬¡’‡ªÑ“À¡“¬„π°“√¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®√â“π

Õ“À“√‰∑¬„π√Ÿª·∫∫¢Õß√â“πÕ“À“√®“π¥à«π∑’Ë¡’°√–∫«π°“√¥”‡π‘π°“√„Àâ‰¥â¡“´÷ËßÕ“À“√‰∑¬∑’Ë¡’√™“µ‘‰¥â¡“µ√∞“π 

ªí®®ÿ∫—π¡’√â“πÕ“À“√‰∑¬¿“¬„µâ™◊ËÕ çThai Thaié ®”π«π 2 √â“π„πª√–‡∑»“∏“√≥√—∞ª√–™“™π®’π 

2.2 ∏ÿ√°‘®—µ«åπÈ” 

´’æ’‡Õø‰¥â¡’°“√≈ß∑ÿπ„πª√–‡∑»“∏“√≥√—∞ª√–™“™π®’πºà“π C.P. Aquaculture (Beihai) Co., Ltd. ·≈– 

C.P. Aquaculture (Hainan) Co., Ltd. ‡æ◊ËÕ¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®º≈‘µÕ“À“√—µ«åπÈ”·≈–æ—π∏ÿå—µ«åπÈ”®”Àπà“¬¿“¬„πª√–‡∑»

“∏“√≥√—∞ª√–™“™π®’π  

 
5. º≈°√–∑∫µàÕ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ 

º≈°√–∑∫¢Õß°√–∫«π°“√º≈‘µ∑’Ë¡’µàÕ‘Ëß·«¥≈âÕ¡¢Õß∫√‘…—∑“¡“√∂·∫àßÕÕ°‰¥â‡ªìπ¥—ßπ’È 

1. ‚√ßß“πÕ“À“√—µ«å·≈–‚√ßß“π·ª√√Ÿª‡π◊ÈÕ—µ«å 

°“√º≈‘µÕ“À“√—µ«åÕ“®°àÕ„Àâ‡°‘¥ΩÿÉπ·≈–°≈‘Ëπ∑’Ë‡°‘¥®“°°“√º≈‘µ ´÷ËßÕ“®®–√â“ß§«“¡‡¥◊Õ¥√âÕπ„Àâ·°àºŸâÕ¬Ÿà

Õ“»—¬„°≈â‡§’¬ß‰¥â ∫√‘…—∑‰¥âµ√–Àπ—°„π¢âÕπ’È¥’ ®÷ß‰¥â®—¥„Àâ¡’°“√µ‘¥µ—Èß‡§√◊ËÕß°√ÕßΩÿÉπ·≈–‡§√◊ËÕß°”®—¥°≈‘Ëπ‡æ◊ËÕªÑÕß°—π¡‘

„ÀâΩÿÉπ·≈–°≈‘Ëπ∑’Ë‡°‘¥®“°°√–∫«π°“√º≈‘µøÿÑß°√–®“¬ÕÕ°‰ª®“°∫√‘‡«≥°“√º≈‘µ 

„πà«π¢ÕßπÈ”∑’Ë„™â„π°“√º≈‘µ∑—Èß„π‚√ßß“πÕ“À“√—µ«å·≈–‚√ßß“π·ª√√Ÿª‡π◊ÈÕ—µ«åπ—Èπ À“°¡’°“√ª≈àÕ¬≈ßŸà

·À≈àßπÈ”“∏“√≥–∑—π∑’Õ“®°àÕ„Àâ‡°‘¥¿“«–πÈ”‡’¬‰¥â ∫√‘…—∑®÷ß¡’°“√√â“ß∫àÕ∫”∫—¥πÈ”‡’¬‡æ◊ËÕª√—∫¿“æπÈ”°àÕπª≈àÕ¬≈ß

Ÿà·À≈àßπÈ”“∏“√≥– 

2. ø“√å¡‡≈’È¬ß—µ«å 

°“√‡≈’È¬ß—µ«åÕ“®°àÕ„Àâ‡°‘¥°≈‘ËπÕ—π‡π◊ËÕß¡“®“°¡Ÿ≈—µ«å‰¥â ø“√å¡‡≈’È¬ß—µ«å¢Õß∫√‘…—∑à«π„À≠à®÷ßµ—ÈßÕ¬Ÿàµà“ß®—ßÀ«—¥

„π∫√‘‡«≥∑’ËÕ¬ŸàπÕ°‡¢µ™ÿ¡™π·≈–Àà“ß‰°≈®“°‡¢µ°“√‡≈’È¬ß—µ«å∑’ËÀπ“·πàπ ¡’°“√„™â√–∫∫ªî¥ª√—∫Õ“°“» (Evaporative 

Cooling System) „π°“√‡≈’È¬ß—µ«å πÕ°®“°π—Èπ‰¥â¡’°“√„™â·°≈∫√Õßæ◊Èπ‚√ß‡√◊Õπ‡≈’È¬ß—µ«å ´÷ËßπÕ°®“°®–‡ªìπº≈¥’µàÕ
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°“√‡®√‘≠‡µ‘∫‚µ¢Õß—µ«å·≈â«π—Èπ¬—ß™à«¬„π°“√°”®—¥°≈‘Ëπ¥â«¬ Õ’°∑—Èß¬—ß–¥«°µàÕ°“√‡°Á∫°«“¥‡æ◊ËÕπ”‰ª„™â‡ªìπªÿÜ¬„π

°“√ª√—∫¿“æ¥‘π∑“ß°“√‡°…µ√‰¥â‡ªìπÕ¬à“ß¥’ „π°√≥’∑’Ë‰°à∑’Ë‡≈’È¬ß‰«âµ“¬ ∫√‘…—∑¡’π‚¬∫“¬∑’Ë®–‰¡à¢“¬‰°à∑’Ëµ“¬·≈â« 

∫√‘…—∑®–¡’°“√§«∫§ÿ¡°“√∑”≈“¬´“°‰°à„Àâ∂Ÿ°ÿ¢≈—°…≥– ‡™àπ °“√¢ÿ¥À≈ÿ¡Ωíß ‡ªìπµâπ πÕ°®“°π’È ∫√‘…—∑¬—ßª≈Ÿ°µâπ

—°∑Õß„πæ◊Èπ∑’Ë«à“ß√–À«à“ß‚√ß‡√◊Õπ·≈–Õ“§“√µà“ßÊ „πø“√å¡ ‡æ◊ËÕ‡ªìπ°“√„™âæ◊Èπ∑’Ë„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåŸßÿ¥ ∑—Èß¬—ß¡’à«π

™à«¬Õπÿ√—°…å∑√—æ¬“°√·≈–‘Ëß·«¥≈âÕ¡Õ’°¥â«¬ 

πÕ°®“°π’È ∫√‘…—∑¡’¡“µ√∞“π°“√§«∫§ÿ¡§ÿ≥¿“æ∑’Ë‡¢â¡ß«¥”À√—∫°√–∫«π°“√º≈‘µ∑ÿ°¢—ÈπµÕπ ·≈–‰¥â„Àâ

§«“¡”§—≠Õ¬à“ß¬‘Ëß„π°“√¥”‡π‘π°“√ª√—∫ª√ÿß°√–∫«π°“√º≈‘µ‡æ◊ËÕ„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡¡“µ√∞“π°“√§«∫§ÿ¡§ÿ≥¿“æ

“°≈∑’Ë‡ªìπ∑’Ë¬Õ¡√—∫‚¥¬∑—Ë«‰ª ‡™àπ ¡“µ√∞“π ISO, HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) ·≈– GMP 

(Good Manufacturing Practices) 

”À√—∫‚√ßß“πµà“ßÊ ¢Õß∫√‘…—∑∑’ËÕ¬Ÿà„πª√–‡∑»‰∑¬ ∑—Èß‚√ßß“π∑’Ëª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’Ë¬«°—∫—µ«å∫° ·≈–‚√ßß“π

∑’Ëª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’Ë¬«°—∫—µ«åπÈ”π—Èπ µ“¡°Æ°√–∑√«ß©∫—∫∑’Ë 2 (æ.». 2535) ´÷ËßÕÕ°µ“¡§«“¡„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘

‚√ßß“π æ.». 2535 ‚¥¬°√¡‚√ßß“πÕÿµ“À°√√¡ °√–∑√«ßÕÿµ“À°√√¡ °”Àπ¥„Àâ‚√ßß“π¥—ß°≈à“«µâÕß¡’°“√

§«∫§ÿ¡°“√ª≈àÕ¬¢Õß‡’¬ ¡≈æ‘… À√◊Õ‘Ëß„¥Ê ∑’Ë¡’º≈°√–∑∫µàÕ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ‡™àπ ¢¬– ‘ËßªØ‘°Ÿ≈ πÈ”‡’¬ Õ“°“»‡’¬ 

·≈–¡≈¿“«–∑“ß‡’¬ß µ“¡À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√”À√—∫‚√ßß“π·µà≈–ª√–‡¿∑ µ≈Õ¥√–¬–‡«≈“∑’Ë¬—ß¡’°“√ª√–°Õ∫

°‘®°“√‚√ßß“ππ—ÈπÕ¬Ÿà ´÷Ëß„π™à«ß 3 ªï∑’Ëºà“π¡“π—Èπ ‚√ßß“πµà“ßÊ ¢Õß∫√‘…—∑‰¥â¥”‡π‘π°“√¥Ÿ·≈·≈–§«∫§ÿ¡‡°’Ë¬«°—∫‘Ëß

·«¥≈âÕ¡„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë°ÆÀ¡“¬°”Àπ¥ πÕ°®“°°“√ªØ‘∫—µ‘µ“¡°ÆÀ¡“¬¥—ß°≈à“«·≈â« ∫√‘…—∑¬—ß‰¥âπ”√–∫∫°“√

®—¥°“√‘Ëß·«¥≈âÕ¡ À√◊Õ√–∫∫ ISO 14001 ¡“„™â°—∫‚√ßß“π¢Õß∫√‘…—∑¥â«¬  

 
6. °“√ª√–À¬—¥æ≈—ßß“π 

∫√‘…—∑¡’π‚¬∫“¬„π°“√»÷°…“·≈–æ—≤π“„Àâ¡’µâπ∑ÿπ∑’ËµË”≈ß ‚¥¬√«¡∂÷ß°“√√≥√ß§åª√–À¬—¥æ≈—ßß“π„π

°√–∫«π°“√º≈‘µ ·≈–„π∑ÿ°Ê Àπà«¬ß“π ‚¥¬¡’°“√µ—Èß‡ªÑ“À¡“¬„π°“√ª√–À¬—¥ª√‘¡“≥°“√„™âæ≈—ßß“π„Àâ≈¥≈ß‚¥¬

‰¡ààßº≈°√–∑∫µàÕ°“√¥”‡π‘π∏ÿ√°‘® 

„πà«π¢Õßø“√å¡‡≈’È¬ß—µ«å ‚¥¬‡©æ“–ø“√å¡ÿ°√π—Èπ ∫√‘…—∑‰¥â¡’°“√„™â√–∫∫°“√º≈‘µ°ä“´™’«¿“æ (Biogas) 

¡“„™â„π∫√‘‡«≥ø“√å¡ ‚¥¬√–∫∫π’È‡ªìπ√–∫∫∑’Ëπ”¡Ÿ≈—µ«å∑’Ë‰¥â‰ªÀ¡—°√«¡°—π„π∫àÕÀ¡—° ´÷Ëß®–‰¥â·°ä¡’‡∑π∑’Ë“¡“√∂

π”¡“„™â°—∫‡§√◊ËÕßªíòπ‰øøÑ“À√◊Õ‡§√◊ËÕß°”‡π‘¥‰øøÑ“ Õ—π®–°àÕ„Àâ‡°‘¥‡ªìπæ≈—ßß“π∑¥·∑π°“√„™âæ≈—ßß“π‰øøÑ“‰¥â 

πÕ°®“°π—Èπ „πà«π¢Õß‚√ßß“π·ª√√Ÿª‡π◊ÈÕ—µ«å ∫√‘…—∑‰¥âπ”°ä“´∏√√¡™“µ‘¡“‡ªìπ‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß„π°“√º≈‘µ°√–·‰øøÑ“„™â

‡Õß ´÷Ëßº≈¢Õß∑—ÈßÕß‚§√ß°“√π’È πÕ°®“°®–™à«¬„π°“√ª√–À¬—¥æ≈—ßß“π·≈â«π—Èπ ¬—ß‡ªìπ°“√™à«¬≈¥¡≈æ‘…·≈–√—°…“

‰«â´÷Ëß‘Ëß·«¥≈âÕ¡∑’Ë¥’¥â«¬  

 
7. °“√«‘®—¬·≈–°“√æ—≤π“ 

ß“π«‘®—¬·≈–æ—≤π“Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß¢Õß∫√‘…—∑π—∫‰¥â«à“‡ªìπ‡∫◊ÈÕßÀ≈—ß§«“¡”‡√Á®¢Õß∫√‘…—∑„π°“√‡ªìπºŸâπ”„π

Õÿµ“À°√√¡Õ—π¬“«π“π°«à“ 20 ªï ∫√‘…—∑¡’∑’¡ß“π∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ„π√–¥—∫·π«Àπâ“¢ÕßÕÿµ“À°√√¡°“√‡°…µ√¢Õß

ª√–‡∑»‰∑¬ ´÷Ëß¡’°“√√à«¡∑”ß“π°—∫Àπà«¬ß“π¿“¬πÕ° Õ—π‰¥â·°à ∂“∫—π«‘®—¬∑—Èß„π·≈–µà“ßª√–‡∑» ºŸâ™”π“≠°“√

‡©æ“–¥â“π ≈Ÿ°§â“¢Õß∫√‘…—∑·≈–Àπà«¬ß“π√“™°“√µà“ßÊ ¥â«¬®ÿ¥ª√–ß§åÀ≈—°„π°“√∑”„ÀâÕÿµ“À°√√¡§ßÕ¬Ÿà‰¥âÕ¬à“ß

¬—Ëß¬◊π ·≈–¡’°“√¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®Õ¬à“ß‡ªìπ¡‘µ√°—∫‘Ëß·«¥≈âÕ¡ 

πÕ°‡Àπ◊Õ®“°°“√æ—≤π“‡æ◊ËÕ§«“¡¬—Ëß¬◊π¢ÕßÕÿµ“À°√√¡‚¥¬√«¡·≈â«π—Èπ ∫√‘…—∑‰¥â„Àâ§«“¡”§—≠‡¡Õ°—∫

°“√æ—≤π“‘π§â“„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡§«“¡µâÕß°“√¢ÕßºŸâ∫√‘‚¿§ °“√º≈‘µ‘π§â“„ÀâÕ¥§≈âÕß°—∫°Æ√–‡∫’¬∫·≈–¡“µ√∞“π

°“√º≈‘µ∑’Ë·µ°µà“ß”À√—∫≈Ÿ°§â“·µà≈–√“¬∑—Ë«‚≈° ·≈–¥â«¬§«“¡“¡“√∂„π°“√æ—≤π“‘π§â“·≈–ª√—∫ª√ÿß√–∫∫°“√

‡≈’È¬ß—µ«å¢Õß∫√‘…—∑„Àâ¡’ª√–‘∑∏‘¿“æ‰¥â¡“µ√∞“ππ—Èπ ∑”„Àâ≈Ÿ°§â“¡’§«“¡‡™◊ËÕ¡—Ëπ„π‘π§â“¢Õß∫√‘…—∑«à“¡’§ÿ≥¿“æ Õ√àÕ¬ 

·≈–ª≈Õ¥¿—¬µàÕ°“√∫√‘‚¿§ ´÷Ëß‡ªìπ√“°∞“π”§—≠„π°“√·¢àß¢—π∫π‡«∑’°“√§â“‚≈°‡√’„πªí®®ÿ∫—π 
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ß“π«‘®—¬·≈–æ—≤π“¥â“πæ—π∏ÿå—µ«å 

ß“πª√—∫ª√ÿß·≈–«‘®—¬“¬æ—π∏ÿå—µ«åÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß¢Õß∫√‘…—∑ π—∫‡ªìπ®ÿ¥·¢ÁßÀπ÷Ëß„π°“√∑”∏ÿ√°‘®‡°…µ√·∫∫

§√∫«ß®√ ·≈–‡ªìπà«π”§—≠∑’Ë®–∑”„Àâ∫√‘…—∑“¡“√∂·¢àß¢—π‰¥âÕ¬à“ß∑—¥‡∑’¬¡„π‡«∑’°“√§â“‚≈° ∫√‘…—∑‰¥â„Àâ§«“¡

”§—≠„π°“√ª√—∫ª√ÿß·≈–§—¥“¬æ—π∏ÿå—µ«åµ“¡«‘∏’∏√√¡™“µ‘‡æ◊ËÕ„Àâ‰¥â¡“´÷Ëß“¬æ—π∏ÿå—µ«å∑’Ë‡À¡“–¡°—∫°“√‡≈’È¬ß 

Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡µâÕß°“√¢ÕßºŸâ∫√‘‚¿§ °“√«‘®—¬æ—≤π“‡æ◊ËÕª√—∫ª√ÿß“¬æ—π∏ÿå¬—ß„Àâº≈¥’µàÕª√–‘∑∏‘¿“æ°“√‡≈’È¬ß

·≈–Õ—µ√“°“√„Àâ‡π◊ÈÕ¢Õß—µ«å·µà≈–™π‘¥¥â«¬µâπ∑ÿπ°“√º≈‘µ∑’ËµË”≈ß 

ß“π«‘®—¬·≈–æ—≤π“¥â“π°“√º≈‘µÕ“À“√—µ«å 

∫√‘…—∑¡’∑’¡ß“π»÷°…“æ—≤π“°“√º≈‘µÕ“À“√—µ«å ¥â«¬®ÿ¥¡ÿàßÀ¡“¬„π°“√„Àâ‰¥â¡“´÷Ëß‘π§â“Õ“À“√—µ«å§ÿ≥¿“æ

¡’Õ—µ√“·≈°‡π◊ÈÕŸß √«¡∑—Èß°“√≈¥µâπ∑ÿπ„π°“√º≈‘µ ‚¥¬ ≥ ªí®®ÿ∫—π ∫√‘…—∑‰¥âπ”‡∑§‚π‚≈¬’∑’Ë∑—π¡—¬ ¥—ß‡™àπ√–∫∫

§«∫§ÿ¡°“√º≈‘µ¥â«¬§Õ¡æ‘«‡µÕ√å§√∫«ß®√¡“„™â„π°“√º≈‘µ ·≈–¡’√–∫∫°“√®—¥‡°Á∫«—µ∂ÿ¥‘∫·≈–°“√º≈‘µ∑’Ë∑”„Àâ¡’Õ—µ√“

Ÿ≠‡’¬≈¥πâÕ¬≈ß 

ß“π«‘®—¬¥â“π°“√‡≈’È¬ß—µ«å 

∫√‘…—∑‰¥âª√—∫‡ª≈’Ë¬π®“°°√–∫«π°“√‡≈’È¬ß—µ«åµ“¡∏√√¡™“µ‘ „Àâ‡ªìπ°√–∫«π°“√‡≈’È¬ß∑’Ë„™â‡∑§‚π‚≈¬’·≈–

√–∫∫°“√®—¥°“√ø“√å¡∑’Ë∑—π¡—¬‡¢â“‰ª™à«¬„π∑ÿ°Ê ¢—ÈπµÕπ √«¡∂÷ß°“√§«∫§ÿ¡§ÿ≥¿“æ°“√º≈‘µÕ¬à“ß‡¢â¡ß«¥¥Ÿ·≈

¿“¬„µâ√–∫∫§Õ¡æ‘«‡µÕ√å µ—«Õ¬à“ßº≈ß“π«‘®—¬·≈–æ—≤π“¥â“π°“√‡≈’È¬ß—µ«å¡’¥—ßπ’È  
n ø“√å¡√–∫∫ªî¥ª√—∫Õ“°“»”À√—∫°“√‡≈’È¬ß—µ«å∫° °“√„™â√–∫∫ªî¥ª√—∫Õ“°“» (Evaporative 

Cooling System) „π°“√‡≈’È¬ß—µ«å ´÷Ëßπ—∫‰¥â«à“‡ªìπ√–∫∫°“√‡≈’È¬ß—µ«å∑’Ë¡’ÿ¢≈—°…≥–∑’Ë¥’ ‡ªìπ√–∫∫∑’Ë∑”„Àâ¡’Õ“°“»∑’Ë

‡¬Áπ∫“¬ °“√„™â·°≈∫√Õßæ◊Èπ‚√ß‡√◊Õπ‡≈’È¬ß—µ«å´÷Ëß™à«¬„π°“√°”®—¥°≈‘Ëπ ¡’°“√„ÀâÕ“À“√·≈–πÈ”·∫∫Õ—µ‚π¡—µ‘ ¡’

√–∫∫µ√«®Õ∫·≈–§«∫§ÿ¡¥Ÿ·≈ √«¡®π∂÷ß°“√°”®—¥¡≈æ‘…µà“ßÊ ∑’ËÕ“®‡°‘¥¢÷Èπ®“°°“√‡≈’È¬ß 
n ‚ª√·°√¡‡≈’È¬ß°ÿâß·∫∫‡∑§‚π‚≈¬’™’«¿“æ (Probiotic Farming) ‡ªìπ√–∫∫°“√‡≈’È¬ß∑’Ë®–∑”„Àâ‰¥â

º≈‘µ¿—≥±å°ÿâßª≈Õ¥“√·≈–¡’§ÿ≥¿“æµ“¡¡“µ√∞“πÿ¢Õπ“¡—¬ ‚¥¬√–∫∫°“√‡≈’È¬ß¥—ß°≈à“«®–„™â®ÿ≈‘π∑√’¬å∑’Ë¡’ª√–‚¬™πå

·≈–‰¡à‡ªìπ¿—¬µàÕ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ‡æ◊ËÕ∑¥·∑π°“√„™â“√‡§¡’ ¥â«¬°“√„™â·∫§∑’‡√’¬∑’Ë¥’ (Super Biotic) ‰ª§«∫§ÿ¡

·∫§∑’‡√’¬∑’Ë‰¡à¥’ Õ—π‡ªìπµâπ‡Àµÿ¢Õß‚√§µà“ßÊ „π°ÿâß ·≈–ªÑÕß°—π‰«√—„π°ÿâß ´÷Ëß‡ªìπ‡™◊ÈÕ‚√§√â“¬Õ’°ª√–‡¿∑ ª√–°Õ∫°—∫

°“√„™â√–∫∫°“√®—¥°“√∫àÕ∑’Ë¡’ª√–‘∑∏‘¿“æ ®–∑”„Àâ°ÿâß∑’Ë‡≈’È¬ß·¢Áß·√ß ¡’Õ—µ√“°“√√Õ¥Ÿß ·≈–“¡“√∂√â“ß¿Ÿ¡‘

µâ“π∑“π¡“ªÑÕß°—πµ—«‡Õß®“°‚√§‰¥â ®÷ß™à«¬≈¥µâπ∑ÿπ°“√º≈‘µ „π¢≥–∑’Ëº≈º≈‘µ®–¡’‡æ‘Ë¡Ÿß¢÷Èπ°«à“°“√„™â“√‡§¡’„π

°“√‡≈’È¬ß 
n À¡Ÿª≈Õ¥“√°√–µÿâπ·≈–¬“ªØ‘™’«π– À¡Ÿª≈Õ¥“√¢Õß∫√‘…—∑ ‡ªìπº≈”‡√Á®¢Õß√–∫∫°“√®—¥°“√„π

°“√‡≈’È¬ßÿ°√∑’Ëª√“»®“°“√°√–µÿâπ·≈–¬“ªØ‘™’«π–‡æ◊ËÕ„ÀâºŸâ∫√‘‚¿§‰¥â∫√‘‚¿§Õ“À“√∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ ª√“»®“°“√°√–µÿâπ

·≈–¬“ªØ‘™’«π–„π‡π◊ÈÕÀ¡Ÿ  

ß“π«‘®—¬·≈–æ—≤π“¥â“πº≈‘µ¿—≥±åÕ“À“√ 

∫√‘…—∑‰¥â„Àâ§«“¡”§—≠„πß“π«‘®—¬·≈–æ—≤π“‡æ◊ËÕ‡æ‘Ë¡¡Ÿ≈§à“„Àâ·°àº≈‘µ¿—≥±å‡π◊ÈÕ—µ«å¢Õß∫√‘…—∑ µ≈Õ¥®π

°“√§‘¥§âπª√—∫ª√ÿßŸµ√Õ“À“√∑’Ëº≈‘µ®“°‡π◊ÈÕ—µ«å‡æ◊ËÕ„Àâ‰¥â¡“´÷Ëß‘π§â“∑’ËµÕ∫πÕß§«“¡µâÕß°“√¢ÕßºŸâ∫√‘‚¿§∑ÿ°°≈ÿà¡ 

∑’¡«‘®—¬·≈–æ—≤π“Õ“À“√”‡√Á®√Ÿª¢Õß∫√‘…—∑‰¥â√à«¡¡◊Õª√–“πß“π°—∫≈Ÿ°§â“æ—≤π“§‘¥§âπº≈‘µ¿—≥±åÕ“À“√”‡√Á®√Ÿª

‰¥â¡“°¡“¬À≈“¬ª√–‡¿∑Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡µâÕß°“√¢Õß≈Ÿ°§â“π—ÈπÊ ‚¥¬„πªï 2547 ∫√‘…—∑‰¥â¡’°“√®—¥µ—Èß»Ÿπ¬å«‘®—¬

·≈–æ—≤π“º≈‘µ¿—≥±åÕ“À“√ ´÷Ëß¡’‚√ßß“π®”≈ÕßÕ¬Ÿà„π»Ÿπ¬å¥—ß°≈à“« √«¡∑—ÈßºŸâª√ÿßÕ“À“√À≈“°À≈“¬ª√–‡¿∑ ‡æ◊ËÕ

∑”°“√æ—≤π“º≈‘µ¿—≥±åÕ“À“√„ÀâÕ¥§≈âÕß°—∫§«“¡µâÕß°“√¢ÕßºŸâ∫√‘‚¿§∑’Ë‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßµ≈Õ¥‡«≈“  
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8. ¡“µ√∞“π°“√º≈‘µ 
∫√‘…—∑„Àâ§«“¡”§—≠Õ¬à“ß¬‘Ëß„π‡√◊ËÕß¢Õß ç§ÿ≥¿“æ‘π§â“é ∑’Ë®–µâÕß‰¥â¡“µ√∞“π –Õ“¥∂Ÿ°ÿ¢Õπ“¡—¬ 

“¡“√∂º≈‘µ‘π§â“‰¥âÀ≈“°À≈“¬√Ÿª·∫∫ ‚¥¬‡©æ“–Õ¬à“ß¬‘ËßµâÕß‡ªìπ‘π§â“∑’Ëª≈Õ¥¿—¬µàÕ°“√∫√‘‚¿§ ‰¥â¡’°“√„™â√–∫∫

ÿà¡µ√«®‡æ◊ËÕµ√«®Õ∫¡“µ√∞“π§ÿ≥¿“æ¢Õß«—µ∂ÿ¥‘∫·≈–‘π§â“ ∑’Ë‡ªìπ°“√µ√«®Õ∫∑’Ë“¬°“√º≈‘µµà“ßÊ Õ—π®–™à«¬

∑”„Àâ∑√“∫∂÷ßÕ—µ√“§«“¡“¡“√∂„π°“√º≈‘µ∑ÿ°Ê ¢—ÈπµÕπ √«¡‰ª∂÷ß°“√µ√«®Õ∫¬âÕπ°≈—∫‰ª∂÷ß·À≈àß∑’Ë¡“¢Õß«—µ∂ÿ¥‘∫

∑’Ë„™â„π°“√º≈‘µ ¡“µ√∞“π°“√º≈‘µ√–¥—∫“°≈∑’Ë∫√‘…—∑‰¥â√—∫°“√√—∫√Õß‡ªìπ‘ËßÀπ÷Ëß„π°“√√—∫ª√–°—π§ÿ≥¿“æ¢Õß‘π§â“

·≈–°“√®—¥°“√¢Õß∫√‘…—∑‰¥â‡ªìπÕ¬à“ß¥’ 

∫√‘…—∑‰¥â¡’§«“¡¡ÿàß¡—Ëπ„π°“√¥”‡π‘π°“√ª√—∫ª√ÿß°√–∫«π°“√º≈‘µ‡æ◊ËÕ„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡¡“µ√∞“π°“√§«∫§ÿ¡

§ÿ≥¿“æ“°≈∑’Ë‡ªìπ∑’Ë¬Õ¡√—∫‚¥¬∑—Ë«‰ª Õ—π√«¡∂÷ß Good Manufacturing Practices (GMP) ´÷Ëß‡ªìπ√“ß«—≈¡“µ√∞“π

¢—ÈπµÕπ°“√º≈‘µ∑’Ë¥’ Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) ´÷Ëß‡ªìπ√–∫∫°“√º≈‘µÕ“À“√∑’Ëª≈Õ¥¿—¬ 

¡“µ√∞“π EST/TH, ISO 9002 ´÷Ëß‡ªìπ¡“µ√∞“π“°≈¢Õß√–∫∫°“√¥”‡π‘πß“π·≈–®—¥°“√°“√º≈‘µ ¡“µ√∞“π 

British Retail Consortium Standard ´÷Ëß‡ªìπ¡“µ√∞“π”À√—∫Õÿµ“À°√√¡Õ“À“√ ´÷Ëß§√Õ∫§≈ÿ¡°√–∫«π°“√º≈‘µ

·≈–°“√®—¥°“√∫ÿ§≈“°√ ¡“µ√∞“π OSHAS 18000 (Occupational Safety & Health Administration management 

System) ´÷Ëß‡ªìπ¡“µ√∞“π‡°’Ë¬«°—∫°“√®—¥°“√Õ“™’«Õπ“¡—¬·≈–§«“¡ª≈Õ¥¿—¬„π°“√∑”ß“π ¡“µ√∞“π ISO 14001 

´÷Ëß‡ªìπ¡“µ√∞“π„π‡√◊ËÕß°“√®—¥°“√‘Ëß·«¥≈âÕ¡∑’Ë¥’ ·≈–¡“µ√∞“π ISO 18001 ´÷Ëß‡ªìπ¡“µ√∞“π√—∫√Õß„π‡√◊ËÕß¢Õß

§«“¡ª≈Õ¥¿—¬·≈–«—¥‘¿“æ¢Õßæπ—°ß“π  

πÕ°®“°π—Èπ ∫√‘…—∑‡ªìπ∫√‘…—∑·√°πÕ°À¿“æ¬ÿ‚√ª∑’Ë‰¥â√—∫°“√√—∫√Õß¡“µ√∞“π«—¥‘¿“æ—µ«å (Animal 

Welfare Standard) ”À√—∫°“√º≈‘µ‘π§â“Õ“À“√®“°‡π◊ÈÕ—µ«åªï°‡æ◊ËÕ°“√àßÕÕ° ´÷Ëß¡“µ√∞“π¥—ß°≈à“«π’Èπ—∫‡ªìπ

¡“µ√∞“π°“√º≈‘µ∑’Ë¡’°Æ√–‡∫’¬∫‡¢â¡ß«¥∑’Ëÿ¥„πÕÿµ“À°√√¡°“√‡≈’È¬ß—µ«å„πªí®®ÿ∫—π °≈à“«§◊Õ ºŸâº≈‘µ®–µâÕß¥”‡π‘π

°“√∑ÿ°¢—ÈπµÕπ∑’Ë§”π÷ß∂÷ß§«“¡ÿ¢¢Õß‰°àµ≈Õ¥√–¬–‡«≈“°“√‡≈’È¬ß ‡ªìπµâπ«à“ ‰°à∑’Ë‡≈’È¬ß®–µâÕß¡’Õ‘√–®“°§«“¡À‘«·≈–

°√–À“¬ (¡’√–∫∫°“√‡≈’È¬ß∑’Ë„ÀâÕ“À“√·≈–πÈ”æÕ‡æ’¬ß) ¡’Õ‘√–®“°§«“¡Õ÷¥Õ—¥ (¿“æ·«¥≈âÕ¡‚√ß‡√◊Õπ¡’≈—°…≥–

‡À¡“–¡ °«â“ß¢«“ß) ¡’Õ‘√–®“°§«“¡‡®Á∫ª«¥ ∫“¥‡®Á∫À√◊Õ‡ªìπ‚√§ (¡’√–∫∫°“√ªÑÕß°—π‚√§∑’Ë¥’ °“√®—∫‰°à„π·µà≈–

§√—Èß‡ªìπ‰ªÕ¬à“ßπÿà¡π«≈) ¡’Õ‘√–„π°“√‡ªìπÕ¬ŸàÕ¬à“ß∏√√¡™“µ‘ (°“√„™âÕÿª°√≥åÕ¬à“ß‡À¡“–¡ æ◊Èπ∑’Ë°“√‡≈’È¬ß∑’ËÕ¥§≈âÕß

°—∫∏√√¡™“µ‘¢Õß—µ«å) ¡’Õ‘√–®“°§«“¡°≈—«·≈–°—ß«≈ (¥â«¬¿“«–°“√‡≈’È¬ß¥Ÿ∑’Ë‰¡à∑”„Àâ‡°‘¥§«“¡∑ÿ°¢å∑√¡“π∑“ß®‘µ„® 

‡™àπ √–À«à“ß°“√®—∫‰°à°àÕπ°“√‡¢â“‚√ß‡™◊Õ¥) 

πÕ°‡Àπ◊Õ®“°°“√æ—≤π“¡“µ√∞“π°“√º≈‘µ„Àâ‡ªìπ∑’Ë¬Õ¡√—∫√–¥—∫“°≈ ∫√‘…—∑‰¥â„Àâ§«“¡”§—≠°—∫§«“¡

ª≈Õ¥¿—¬„π°“√∑”ß“π¢Õßæπ—°ß“π ‚¥¬‰¥â¡’°“√√≥√ß§å °”Àπ¥¡“µ√°“√ªÑÕß°—π ·≈–≈¥Õÿ∫—µ‘‡Àµÿ„π∂“πª√–°Õ∫

°“√ Õ’°∑—Èß§”π÷ß∂÷ß°“√§«∫§ÿ¡ ·≈–ªÑÕß°—π¡≈æ‘…„π‚√ßß“π √«¡∂÷ß°“√√—°…“¿“æ·«¥≈âÕ¡°“√∑”ß“π∑’Ëª≈Õ¥¿—¬ 

∂Ÿ°ÿ¢Õπ“¡—¬ ·≈–‰¡à∑”≈“¬‘Ëß·«¥≈âÕ¡µàÕ™ÿ¡™π„°≈â‡§’¬ß ‚¥¬„πªï 2547 ∑’Ëºà“π¡“ ‚√ßß“π¿“¬„µâ°≈ÿà¡∫√‘…—∑´’æ’‡Õø

®”π«π 16 ‚√ßß“π‰¥â√—∫√“ß«—≈∂“πª√–°Õ∫°‘®°“√¥’‡¥àπ ¥â“π§«“¡ª≈Õ¥¿—¬ Õ“™’«Õπ“¡—¬ ·≈–¿“æ·«¥≈âÕ¡„π

°“√∑”ß“π ®“°°√¡«—¥‘°“√·≈–§ÿâ¡§√Õß·√ßß“π °√–∑√«ß·√ßß“π·≈–«—¥‘°“√—ß§¡ ´÷Ëß‡ªìπ√“ß«—≈∑’Ë„Àâ°—∫∂“π

ª√–°Õ∫°“√∑’Ë„Àâ§«“¡”§—≠·≈–¡’°“√¥”‡π‘π°“√¥â“π°“√®—¥°“√§«“¡ª≈Õ¥¿—¬„π∑’Ë∑”ß“πÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß 
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9. ‘∑∏‘ª√–‚¬™πå∑“ß¿“…’ 
∫√‘…—∑¡’°‘®°“√∑’Ë‰¥â√—∫°“√àß‡√‘¡°“√≈ß∑ÿπ®“°§≥–°√√¡°“√àß‡√‘¡°“√≈ß∑ÿπ µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘àß

‡√‘¡°“√≈ß∑ÿπ æ.». 2520 ´÷Ëß¡’‘∑∏‘ª√–‚¬™πå∑’Ë”§—≠√ÿª‰¥âæÕ—ß‡¢ª ¥—ßπ’È 

 

∫√‘…—∑ / °‘®°“√ ‘∑∏‘ª√–‚¬™πåÀ≈—° ªï∑’Ë‡√‘Ë¡µâπ-ªï∑’Ë‘Èπÿ¥ 

∫¡®. ‡®√‘≠‚¿§¿—≥±åÕ“À“√ 

n ‚√ßß“πÕ“À“√°ÿâß ∫â“πæ√ÿ À“¥„À≠à * ≈¥À¬àÕπ¿“…’‡ß‘π‰¥â√âÕ¬≈– 50 2546-2551 
n ø“√å¡‰°à°√–∑ß 2 √–∫ÿ√’ * ¬°‡«âπ¿“…’‡ß‘π‰¥â 2544-2551 
n ø“√å¡‡æ“–øí°≈Ÿ°°ÿâß ‡®.Õ“√å. 2 * ¬°‡«âπ¿“…’‡ß‘π‰¥â 2545-2553 
n ø“√å¡‡æ“–øí°≈Ÿ°°ÿâß ∑à“∫Õπ * ¬°‡«âπ¿“…’‡ß‘π‰¥â 2545-2553 
n ‚√ßß“πÕ“À“√—µ«åπÈ” ¡À“™—¬ 2 * ¬°‡«âπ¿“…’‡ß‘π‰¥â 2547-2555 
n ø“√å¡‰°àªŸÉ¬à“æ—π∏ÿå ª√“®’π∫ÿ√’ * ¬°‡«âπ¿“…’‡ß‘π‰¥â 2546-2554 
n ‚√ßß“πÕ“À“√°ÿâß √–‚π¥ * ¬°‡«âπ¿“…’‡ß‘π‰¥â 2545-2551 
  * ≈¥À¬àÕπ¿“…’‡ß‘π‰¥â√âÕ¬≈– 50 2551-2556 
n ø“√å¡‰°à°√–∑ß 3 √–∫ÿ√’ * ¬°‡«âπ¿“…’‡ß‘π‰¥â 2546-2554 
n ‡≈’È¬ß‰°à·∫∫§√∫«ß®√ π§√√“™’¡“ * ¬°‡«âπ¿“…’‡ß‘π‰¥â 2546-2554 
n ø“√å¡‡æ“–øí°≈Ÿ°°ÿâß ‡®.Õ“√å. 4 * ¬°‡«âπ¿“…’‡ß‘π‰¥â 2547-2555 
n ø“√å¡‡æ“–øí°≈Ÿ°°ÿâß ª–∑‘« * ¬°‡«âπ¿“…’‡ß‘π‰¥â 2547-2555 
∫¡®. ∫√‘…—∑‡®√‘≠‚¿§¿—≥±åÕ’“π 
n ø“√å¡‰°àæ—π∏ÿå ‡æ™√∫Ÿ√≥å * ¬°‡«âπ¿“…’‡ß‘π‰¥â 2541-2549 
  * ≈¥À¬àÕπ¿“…’‡ß‘π‰¥â√âÕ¬≈– 50 2549-2554 
n ø“√å¡‰°àæ—π∏ÿå ª√“®’π∫ÿ√’ * ¬°‡«âπ¿“…’‡ß‘π‰¥â 2546-2554 
∫¡®. °√ÿß‡∑æº≈‘µº≈Õÿµ“À°√√¡°“√‡°…µ√   
n ø“√å¡‡ªì¥‡π◊ÈÕ ª√“®’π∫ÿ√’ * ¬°‡«âπ¿“…’‡ß‘π‰¥â 2545-2553 
n ø“√å¡ÿ°√ °“≠®π∫ÿ√’ * ¬°‡«âπ¿“…’‡ß‘π‰¥â 2547-2555 
n ø“√å¡‡ªì¥æ—π∏ÿå √–∫ÿ√’ * ¬°‡«âπ¿“…’‡ß‘π‰¥â 2546-2554 
n ø“√å¡‡ªì¥‡π◊ÈÕ ª√“®’π∫ÿ√’ * ¬°‡«âπ¿“…’‡ß‘π‰¥â 2546-2554 
∫¡®.°√ÿß‡∑æ‚ª√¥‘Í«   
n ‚√ßß“πÕ“À“√—µ«å ∑à“‡√◊Õ * ¬°‡«âπ¿“…’‡ß‘π‰¥â 2544-2552 
n ‚√ßß“πº≈‘µÕ“À“√”‡√Á®√Ÿª 2 √–∫ÿ√’  * ¬°‡«âπ¿“…’‡ß‘π‰¥â 2545-2553 
n ‚√ßß“πÕ“À“√·ª√√Ÿª√–∫ÿ√’ * ¬°‡«âπ¿“…’‡ß‘π‰¥â 2547-2555 
∫®. °√ÿß‡∑æ§â“—µ«å   
n ø“√å¡‰°à‡π◊ÈÕ ª√“®’π∫ÿ√’ * ¬°‡«âπ¿“…’‡ß‘π‰¥â 2545-2553 
n ø“√å¡‰°à‡π◊ÈÕ ª√“®’π∫ÿ√’ * ¬°‡«âπ¿“…’‡ß‘π‰¥â 2546-2554 
n ø“√å¡‰°à‡π◊ÈÕ ©–‡™‘ß‡∑√“ * ¬°‡«âπ¿“…’‡ß‘π‰¥â 2546-2554 
∫®. ‚¿§¿—≥±åÕ–§«Õ‡∑Á§    
n ‚√ßß“πÕ“À“√—µ«åπÈ” ∫â“π∫÷ß * ¬°‡«âπ¿“…’‡ß‘π‰¥â 2545-2553 
∫®.°√ÿß‡∑æ‡æ“–‡≈’È¬ß°ÿâß   
n ‚√ßß“πÕ“À“√·ª√√Ÿª—µ«åπÈ” √–‚π¥ * ¬°‡«âπ¿“…’‡ß‘π‰¥â 2539-2547 
  * ≈¥À¬àÕπ¿“…’‡ß‘π‰¥â√âÕ¬≈– 50 2547-2552 
∫®. Õ‘π‡µÕ√å‡π™—Ëπ·π≈ ‡æÁ∑ øŸÑ¥å 
n  ‚√ßß“πÕ“À“√—µ«å‡≈’È¬ß √–∫ÿ√’ * ¬°‡«âπ¿“…’‡ß‘π‰¥â 2547-2555 
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10. ¿“«–Õÿµ“À°√√¡ 
10.1 Õÿµ“À°√√¡°“√º≈‘µ‰°à‡π◊ÈÕ¢Õßª√–‡∑»‰∑¬ 

 (∑’Ë¡“ - ¡“§¡ºŸâº≈‘µ‰°à‡æ◊ËÕàßÕÕ°‰∑¬ / ¢âÕ¡Ÿ≈‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‚ª√¥¥Ÿ∑’Ë www.thaichickenandduck.com) 

°“√º≈‘µ „πªï 2547 ª√–‡∑»‰∑¬¡’≈”¥—∫°“√º≈‘µ‡π◊ÈÕ‰°à≈¥≈ß¡“Õ¬Ÿà≈”¥—∫∑’Ë 8 ®“°≈”¥—∫∑’Ë 7 „πªï 2546 

¢≥–∑’ËÀ√—∞œ ‡ªìπºŸâº≈‘µ‰°àÕ—π¥—∫∑’Ë 1 ¢Õß‚≈°  

‚§√ß√â“ßµ≈“¥ ªï 2548 ª√–‡∑»‰∑¬¡’°“√º≈‘µ‡æ◊ËÕ°“√∫√‘‚¿§„πª√–‡∑»„π—¥à«π√âÕ¬≈– 68 ·≈–

‡ªìπ°“√º≈‘µ‡æ◊ËÕàßÕÕ°√âÕ¬≈– 32 ‚¥¬¡’‚√ßß“π™”·À≈–¡“µ√∞“πàßÕÕ°®”π«π 25 ‚√ßß“π ‚√ßß“π·ª√√Ÿª

¡“µ√∞“πàßÕÕ°®”π«π 66 ‚√ßß“π 

°“√àßÕÕ° „πªï 2547 ª√–‡∑»‰∑¬‡ªìπºŸâàßÕÕ°Õ—π¥—∫∑’Ë 5 ¢Õß‚≈°àßÕÕ°‰¥â 210,000 µ—π ¡Ÿ≈§à“ 

23,700 ≈â“π∫“∑ µ≈“¥àßÕÕ°∑’Ë”§—≠‰¥â·°à ≠’ËªÿÉπ√âÕ¬≈– 52 À¿“æ¬ÿ‚√ª√âÕ¬≈– 41 ·≈–ª√–‡∑»Õ◊ËπÊ √âÕ¬≈– 7 

§Ÿà·¢àß∑’Ë”§—≠ ∫√“´‘≈ À√—∞Õ‡¡√‘°“ ·≈–®’π 

Õÿª√√§∑’Ë”§—≠  

1) º≈®“°°“√π”‡πÕ¢à“«°“√√–∫“¥¢Õß‰¢âÀ«—¥π°Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß«à“‡ªìπ‚√§√–∫“¥∑’Ë√â“¬·√ß ∑”„ÀâºŸâ∫√‘‚¿§

∫“ßà«πµ◊Ëπµ√–Àπ°·≈–ß¥°“√∫√‘‚¿§‡π◊ÈÕ‰°à àßº≈„Àâ°“√∫√‘‚¿§„πª√–‡∑»≈¥≈ß ·≈–‡ªìπ‡Àµÿ„ÀâºŸâ

ª√–°Õ∫°“√‰¡à“¡“√∂¢“¬‘π§â“‰¥â∑—ÈßÊ ∑’Ëºà“π°“√µ√«®Õ∫¥â“πÿ¢Õπ“¡—¬·≈â« 

2) ª√–‡∑»∑’Ë‡§¬π”‡¢â“‡π◊ÈÕ‰°à¥¢Õß‰∑¬ ‰¥âª√–°“»Àâ“¡π”‡¢â“À≈—ß®“°∑’Ëª√–‡∑»‰∑¬¡’°“√√–∫“¥¢Õß

‰¢âÀ«—¥π° 

3) ªí≠À“«—µ∂ÿ¥‘∫Õ“À“√—µ«å√“§“·æß¢÷Èπ ∑”„Àâµâπ∑ÿπ°“√º≈‘µ‡π◊ÈÕ‰°à¢Õß‰∑¬√“§“Ÿß¢÷Èπ 

‡ªÑ“À¡“¬°“√àßÕÕ°ªï 2548 ª√‘¡“≥ 300,000 µ—π À√◊Õ§‘¥‡ªìπ¡Ÿ≈§à“ª√–¡“≥ 34,000 ≈â“π∫“∑ 

 
¿“«–Õÿµ“À°√√¡‰°à‡π◊ÈÕ¢Õßª√–‡∑»‰∑¬ªï 2547-2548 

√“¬°“√ ªï 2547 ªï 2548 

  (ª√–¡“≥°“√) 

‰°à¡’™’«‘µ (≈â“πµ—«) 700 720 
°“√º≈‘µ‡π◊ÈÕ‰°à (æ—πµ—π) 928 950 
°“√àßÕÕ° (æ—πµ—π) 219 300 
°“√∫√‘‚¿§ (æ—πµ—π) 509 650 
°“√∫√‘‚¿§µàÕ§πµàÕªï (°‘‚≈°√—¡) 8.0 10.1 
 
°“√àßÕÕ°‘π§â“‰°à¢Õß‰∑¬ªï 2546-2547  

‘π§â“ ªï 2546 ªï 2547 ‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß 

 µ—π ≈â“π∫“∑ µ—π ≈â“π∫“∑ µ—π ≈â“π∫“∑ 
‰°à¥ 388,913  27,224 26,137 1,725 -93 -93  
‰°àª√ÿßÿ° 157,074  19,477 193,814 23,258 +23 +19 
√«¡ 545,987  46,701  219,951 24,983 -60 -47 

 

10.2 Õÿµ“À°√√¡ÿ°√¢Õß‰∑¬ ªï 2547-2548 
(∑’Ë¡“ - ¡“§¡ºŸâº≈‘µ·≈–·ª√√Ÿªÿ°√‡æ◊ËÕ°“√àßÕÕ°) 

°“√º≈‘µ ªï 2547 ª√–‡∑»‰∑¬º≈‘µ‰¥âª√–¡“≥ 754,730 µ—π ‚¥¬ª√–‡∑»®’π‡ªìπºŸâº≈‘µÕ—π¥—∫ 1 

À¿“æ¬ÿ‚√ª‡ªìπÕ—π¥—∫ 2 

‚§√ß√â“ßµ≈“¥ ª√–‡∑»‰∑¬¡’°“√∫√‘‚¿§„πª√–‡∑»√âÕ¬≈– 97 π”‡¢â“√âÕ¬≈– 1 ·≈–àßÕÕ°√âÕ¬≈– 2 

‚¥¬¡’‚√ßß“π™”·À≈–¡“µ√∞“πàßÕÕ°®”π«π 5 ‚√ßß“π ·≈–‚√ßß“π·ª√√Ÿª¡“µ√∞“πàßÕÕ°®”π«π 24 ‚√ßß“π 

°“√àßÕÕ° „πªï 2547 ª√–‡∑»‰∑¬àßÕÕ°‰¥â 10,981 µ—π À√◊Õ§‘¥‡ªìπ¡Ÿ≈§à“ª√–¡“≥ 1,670 ≈â“π∫“∑ 
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‚¥¬¡’µ≈“¥àßÕÕ°∑’Ë”§—≠‰¥â·°à ŒàÕß°ß√âÕ¬≈– 52 ≠’ËªÿÉπ√âÕ¬≈– 47 ·≈–ª√–‡∑»Õ◊ËπÊ √âÕ¬≈– 1  

º≈‘µ¿—≥±åàßÕÕ° ª√–‡∑»‰∑¬¡’—¥à«π°“√àßÕÕ°¢Õß‡π◊ÈÕÿ°√¥√âÕ¬≈– 52 ·≈–‡π◊ÈÕÿ°√·ª√√Ÿª√âÕ¬≈– 48  

§Ÿà·¢àß∑’Ë”§—≠ ª√–‡∑»®’π À√—∞Õ‡¡√‘°“ ·≈–ÕÕ‡µ√‡≈’¬ 

‡ªÑ“À¡“¬°“√àßÕÕ°ªï 2548 §“¥«à“°“√àßÕÕ°®–ª√—∫µ—«‡æ‘Ë¡¢÷Èπ®“°ªï 2547 √âÕ¬≈– 14 ‚¥¬àßÕÕ°‰¥â

ª√–¡“≥ 12,500 µ—π À√◊Õ§‘¥‡ªìπ¡Ÿ≈§à“ª√–¡“≥ 1,896 ≈â“π∫“∑ 

 
¿“«–Õÿµ“À°√√¡ÿ°√¢Õßª√–‡∑»‰∑¬ªï 2547-2548 

√“¬°“√ ªï 2547 ªï 2548 

  (ª√–¡“≥°“√) 

ÿ°√¡’™’«‘µ (≈â“πµ—«) 9.9 12.0 
°“√º≈‘µ‡π◊ÈÕÿ°√ (æ—πµ—π) 754.7 908.4 
°“√àßÕÕ° (æ—πµ—π) 10.9 12.5 
°“√∫√‘‚¿§ (æ—πµ—π) 743.7 895.9 
°“√∫√‘‚¿§µàÕ§πµàÕªï (°‘‚≈°√—¡) 11.57 13.91 

 

10.3 Õÿµ“À°√√¡°ÿâß¢Õß‰∑¬ 
„π™à«ßµâπªï 2547 ∑’Ëºà“π¡“π—Èπ ª√–‡∑»‰∑¬Õ¬Ÿà√–À«à“ß°“√∂Ÿ°æ‘®“√≥“‡√’¬°‡°Á∫¿“…’∑ÿà¡µ≈“¥¢Õß‘π§â“

°ÿâß∑’Ëàß‡¢â“‰ª®”Àπà“¬„πª√–‡∑»À√—∞Õ‡¡√‘°“´÷Ëß‡ªìπª√–‡∑»ºŸâπ”‡¢â“À≈—°°ÿâß®“°ª√–‡∑»‰∑¬ ∑”„Àâ‡°‘¥¿“«–™–≈Õ°“√

∑”ø“√å¡°ÿâß‡π◊ËÕß®“°‡°…µ√°√·≈–ºŸâàßÕÕ°‰¡à·πà„®„πº≈≈—æ∏å∑’ËÀ√—∞Õ‡¡√‘°“®–¡’°“√ª√–°“»ÕÕ°¡“ 

Õ¬à“ß‰√°Á¥’ „π™à«ß°≈“ßªïÀ√—∞Õ‡¡√‘°“‰¥âª√–°“»º≈‡∫◊ÈÕßµâπ ‚¥¬‘π§â“°ÿâß∑’ËàßÕÕ°®“°ª√–‡∑»‰∑¬‰ª¬—ß

À√—∞Õ‡¡√‘°“®–µâÕß∂Ÿ°‡√’¬°‡°Á∫¿“…’∑ÿà¡µ≈“¥„πÕ—µ√“ª√–¡“≥√âÕ¬≈– 6 ´÷Ëßº≈ª√–°“»„π§√—Èßπ’È∑”„Àâ‡°‘¥¿“æ∑’Ë

™—¥‡®π„πÕÿµ“À°√√¡ àßº≈„Àâ¡’°“√‡≈’È¬ß°ÿâß·≈–°“√àßÕÕ°°ÿâß¢Õß‰∑¬‡æ‘Ë¡¢÷ÈπÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß 

„πªï 2548 π’È §“¥°“√≥å«à“°“√àßÕÕ°°ÿâß¢Õß‰∑¬®–‡æ‘Ë¡¢÷Èπ®“°ªï 2547 ®“°º≈¢ÕßÕ—µ√“¿“…’∑ÿà¡µ≈“¥

¢Õß‘π§â“°ÿâß∑’Ë¡’§«“¡™—¥‡®π Õ¬à“ß‰√°Á¥’ À“°¡’°“√ª√–°“»„Àâ‘∑∏‘ª√–‚¬™πå∑“ß¿“…’ À√◊Õ GSP ¢ÕßÀ¿“æ¬ÿ‚√ª„Àâ

·°àª√–‡∑»‰∑¬ ª√–°Õ∫°—∫°“√‡≈◊ËÕπ°“√„™âÕ—µ√“¿“…’∑ÿà¡µ≈“¥¢ÕßÀ√—∞Õ‡¡√‘°“°—∫ª√–‡∑»‰∑¬ ®–àßº≈„Àâ°“√àß

ÕÕ°‘π§â“°ÿâß¢Õß‰∑¬‡æ‘Ë¡¢÷Èπ‰¥â¡“°°«à“√âÕ¬≈– 30 ®“°ªï 2547 ∑’Ëºà“π¡“ 

 
°“√àßÕÕ°‘π§â“°ÿâß¢Õß‰∑¬ ªï 2546-2547 

ª√–‡∑» ªï 2546 ªï 2547 ‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß 

 µ—π ≈â“π∫“∑ µ—π ≈â“π∫“∑ ª√‘¡“≥ ¡Ÿ≈§à“ 
‡Õ‡´’¬ 70,840 22,910  74,477  22,598 5.13 -1.36 
- ®’π 2,794 693  2,844  640  1.79 -7.65 
- ≠’ËªÿÉπ 45,845  16,692  46,264  16,261 0.91 -2.58 
- Õ◊ËπÊ 22,201  5,525  25,369  5,697  14.27 3.11 
À√—∞Õ‡¡√‘°“ 132,394  40,577  131,691  35,794  -0.53 -11.79 
À¿“æ¬ÿ‚√ª 4,874  1,278  8,001  2,130  64.16 66.67 
ÕÕ‡µ√‡≈’¬ 7,866  1,970  8,604  2,075  9.38 5.33 
Õ◊ËπÊ 18,303  5,112  18,068  4,692  -1.28 -8.22 
√«¡ 234,277 71,847  240,841  67,289 2.80 -6.34 

∑’Ë¡“ °√¡»ÿ≈°“°√ °√–∑√«ßæ“≥‘™¬å 



√“¬ß“πª√–®”ªï 2547   I   ∫√‘…—∑ ‡®√‘≠‚¿§¿—≥±åÕ“À“√ ®”°—¥ (¡À“™π)   I 21“√∫—≠ 

ªí®®—¬§«“¡‡’Ë¬ß 

°“√≈ß∑ÿπ„πÀ≈—°∑√—æ¬å¢Õß´’æ’‡Õø·≈–/À√◊Õ°“√¡’à«π‰¥â‡’¬°—∫∫√‘…—∑ ºŸâ≈ß∑ÿπ·≈–ºŸâ¡’à«π‰¥â‡’¬§«√æ‘®“√≥“

ªí®®—¬§«“¡‡’Ë¬ßÕ—πÕ“®®–‡°‘¥¢÷Èπ‰¥â°—∫∫√‘…—∑ ´÷ËßÀ“°‡°‘¥¢÷ÈπÕ“®¡’º≈°√–∑∫µàÕº≈°“√¥”‡π‘πß“π·≈–/À√◊Õ∞“π–

°“√‡ß‘π¢Õß∫√‘…—∑ ∑”„Àâ‰¡à‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë§«√®–‡ªìπ„π∂“π°“√≥åª°µ‘·≈–/À√◊ÕÕ“®¡’º≈°√–∑∫µàÕ§«“¡“¡“√∂

„π°“√∫√√≈ÿ«—µ∂ÿª√–ß§å·≈–‡ªÑ“À¡“¬¢Õß∫√‘…—∑  

Õπ÷Ëß πÕ°‡Àπ◊Õ®“°ªí®®—¬§«“¡‡’Ë¬ß∑’Ëª√“°Ø„π‡Õ°“√©∫—∫π’È Õ“®¡’§«“¡‡’Ë¬ßÕ◊ËπÊ ´÷Ëß∫√‘…—∑‰¡àÕ“®∑√“∫

‰¥â„π¢≥–π’È À√◊Õ‡ªìπ§«“¡‡’Ë¬ß∑’Ë∫√‘…—∑æ‘®“√≥“„π¢≥–π’È«à“ ‰¡à¡’º≈°√–∑∫„π“√–”§—≠µàÕ°“√¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®¢Õß∫√‘…—∑ 

‚¥¬ªí®®—¬§«“¡‡’Ë¬ßÀ≈—°∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫∫√‘…—∑‚¥¬µ√ß∑’Ë∫√‘…—∑∑√“∫·≈–æ‘®“√≥“«à“À“°‡°‘¥¢÷ÈπÕ“®¡’º≈°√–∑∫µàÕ∫√‘…—∑

π—Èπ “¡“√∂®”·π°æÕ√ÿª‰¥â¥—ßπ’È 

 

1. °“√‡°‘¥¢÷Èπ¢Õß‚√§√–∫“¥„π—µ«å 
„π°“√¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®°“√‡≈’È¬ß—µ«åπ—Èπ °“√‡°‘¥‚√§√–∫“¥„π—µ«å‡≈’È¬ß¡’‚Õ°“‡°‘¥¢÷Èπ‰¥â ‚¥¬¡’“‡Àµÿ¡“®“°

∑—Èßªí®®—¬¿“¬πÕ°´÷Ëß‰¡à“¡“√∂§«∫§ÿ¡‰¥â·≈–®“°ªí®®—¬¿“¬„π¢Õßµ—«∏ÿ√°‘®‡Õß °“√≈¥§«“¡‡’Ë¬ß®“°‚√§√–∫“¥∑’ËÕ“®

‡°‘¥¢÷Èπ¥—ß°≈à“« ºŸâª√–°Õ∫°“√®”‡ªìπµâÕß¡’°“√∫√‘À“√®—¥°“√ø“√å¡µ“¡·π«ªØ‘∫—µ‘∑’Ë¥’ ·≈–¡’¡“µ√°“√¥Ÿ·≈„Àâ¡’°“√

ªØ‘∫—µ‘µ“¡Õ¬à“ß‡§√àß§√—¥ Õ¬à“ß‰√°Áµ“¡ ·¡â«à“ºŸâª√–°Õ∫°“√®–“¡“√∂≈¥º≈°√–∑∫∑“ßµ√ß¥—ß°≈à“«≈ß‰¥â °Á¬—ßÕ“®

‰¥â√—∫º≈°√–∑∫∑“ßÕâÕ¡ ´÷Ëß‡ªìπº≈°√–∑∫µàÕÕÿµ“À°√√¡„π¿“æ√«¡ ·µààßº≈°√–∑∫µàÕ‡π◊ËÕß∂÷ß§«“¡“¡“√∂„π

°“√°àÕ„Àâ‡°‘¥√“¬‰¥â·≈–º≈°”‰√¢ÕßºŸâª√–°Õ∫°“√¥â«¬‡™àπ°—π 

µ—«Õ¬à“ß‡™àπ °“√‡°‘¥‚√§√–∫“¥‰¢âÀ«—¥π°¢÷Èπ„π—µ«åªï°„πª√–‡∑»‰∑¬ ‚¥¬‡©æ“–°“√‡°‘¥¢÷Èπ§√—Èß·√°‡¡◊ËÕ

‡¥◊Õπ¡°√“§¡ 2547 π—Èπ ¡’º≈∑”„Àâª√–‡∑»§Ÿà§â“‡π◊ÈÕ‰°à‰¥âÀâ“¡°“√π”‡¢â“‡π◊ÈÕ‰°à¥·™à‡¬Áπ·≈–·™à·¢Áß®“°ºŸâº≈‘µ„π

ª√–‡∑»‰∑¬∑ÿ°√“¬ ·≈–‡Àµÿ°“√≥å¥—ß°≈à“«‰¥â∑”„ÀâºŸâ∫√‘‚¿§¿“¬„πª√–‡∑»¢“¥§«“¡‡™◊ËÕ¡—Ëπ„π§«“¡ª≈Õ¥¿—¬¢Õß

º≈‘µ¿—≥±å∑’Ë®–π”¡“∫√‘‚¿§ ∑”„Àâª√‘¡“≥°“√∫√‘‚¿§‡π◊ÈÕ‰°à ‰¢à‰°à ·≈–º≈‘µ¿—≥±åÕ◊ËπÊ ®“°‰°à¿“¬„πª√–‡∑»≈¥≈ß  

´÷Ëß°“√‡°‘¥‡Àµÿ°“√≥å‡™àππ’È ¡’º≈°√–∑∫∑”„Àâ√“¬‰¥â®“°°“√¢“¬‘π§â“„π°≈ÿà¡—µ«åªï°¢Õß∫√‘…—∑„πªï 2547 ≈¥≈ß®“°

ªï 2546 „πÕ—µ√“√âÕ¬≈– 12  

°“√∫√‘À“√§«“¡‡’Ë¬ß ∫√‘…—∑‰¥â¡’°“√°”Àπ¥√–‡∫’¬∫ªØ‘∫—µ‘·≈–°“√™’È·®ßÕ∫√¡‡°’Ë¬«°—∫°“√ªÑÕß°—π‚√§

√–∫“¥„Àâæπ—°ß“π∑ÿ°§π∂◊ÕªØ‘∫—µ‘Õ¬à“ß‡§√àß§√—¥ ‚¥¬¡’√–∫∫°“√ªÑÕß°—π‚√§√–∫“¥ √–∫∫ÿ¢“¿‘∫“≈∑’Ë¥’ ¡“µ√°“√

°“√µ√«®Õ∫·≈–§«∫§ÿ¡§ÿ≥¿“æ„π∑ÿ°¢—ÈπµÕπ°“√‡≈’È¬ß—µ«å √«¡∂÷ß§«“¡‡¢â¡ß«¥„π°“√„Àâ‡¢â“‡¬’Ë¬¡™¡°‘®°“√ ª√–°Õ∫

‰ª°—∫°“√«‘®—¬·≈–æ—≤π“√–∫∫°“√‡≈’È¬ß—µ«å„Àâ‡ªìπ√–∫∫ªî¥ ·≈–°“√π”‡∑§‚π‚≈¬’‡¢â“¡“„™â„π°“√‡≈’È¬ß—µ«å„Àâ¡“°¢÷Èπ 

‡æ◊ËÕÀ≈’°‡≈’Ë¬ß‰¡à„Àâ—µ«å‰¥â—¡º—°—∫æ“À–π”‡™◊ÈÕ‚√§µà“ßÊ æ√âÕ¡∑—Èß°“√¡’∑’¡ß“π—µ«·æ∑¬å„π°“√»÷°…“À“§«“¡√Ÿâ∑’Ë‡°’Ë¬« 

¢âÕß°—∫‚√§√–∫“¥µà“ßÊ ¥â«¬«—µ∂ÿª√–ß§å‡æ◊ËÕ«“ß¡“µ√°“√ªÑÕß°—π°“√‡°‘¥‚√§√–∫“¥¢÷Èπ„πø“√å¡‡≈’È¬ß—µ«å¢Õß∫√‘…—∑ 

”À√—∫∂“π°“√≥å‚√§√–∫“¥‰¢âÀ«—¥π°∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ„πª√–‡∑»‰∑¬„πªï 2547 π—Èπ ∫√‘…—∑‰¥â¡’°“√∫√‘À“√

®—¥°“√‡æ◊ËÕ≈¥§«“¡‡’Ë¬ß®“°º≈°√–∑∫¢Õß∂“π°“√≥å¥—ß°≈à“«„πÀ≈“¬¥â“π ‡ªìπµâπ«à“ °“√¡ÿàß‡πâπæ—≤π“º≈‘µ¿—≥±å

‡π◊ÈÕ—µ«åªï°ª√ÿßÿ°„Àâ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ ‡æ◊ËÕªÑÕπŸàµ≈“¥∑—Èß„π·≈–µà“ßª√–‡∑» °“√‡æ‘Ë¡¡“µ√°“√ªÑÕß°—π‚√§√–∫“¥„π∫√‘‡«≥

ø“√å¡‡≈’È¬ß—µ«å¢Õß∫√‘…—∑„Àâ‡¢â¡ß«¥¡“°¢÷Èπ √«¡‰ª∂÷ß°“√„Àâ§«“¡√Ÿâ„π‡√◊ËÕß¥—ß°≈à“«·°à‡°…µ√°√´÷Ëß‡ªìπ§Ÿà§â“¢Õß∫√‘…—∑ 

·≈–®“°∂“π°“√≥å‚√§√–∫“¥∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ¡’º≈„Àâæƒµ‘°√√¡¢ÕßºŸâ∫√‘‚¿§‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß‰ª„π∑“ß∑’Ë„Àâ§«“¡”§—≠‡æ‘Ë¡¡“°¢÷Èπ

°—∫°“√‡≈◊Õ°´◊ÈÕ‘π§â“∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ·≈–ª≈Õ¥¿—¬µàÕ°“√∫√‘‚¿§ ´÷Ëß∫√‘…—∑‡Õß°Á¡’°“√¥”‡π‘π°“√¥â“πª√–™“—¡æ—π∏åºà“π

∑“ß◊ËÕµà“ßÊ ·≈–¥â“π°“√µ≈“¥ ‡æ◊ËÕ‡πâπ¬È”„ÀâºŸâ∫√‘‚¿§µ√–Àπ—°∂÷ß§ÿ≥¿“æ¢Õß‘π§â“·≈–¡“µ√∞“π§«“¡ª≈Õ¥¿—¬

¢Õß‘π§â“¿“¬„µâ‡§√◊ËÕßÀ¡“¬°“√§â“¢Õß∫√‘…—∑ 

 

2. §«“¡º—π·ª√¢Õß√“§“«—µ∂ÿ¥‘∫∑’Ë„™â„π°“√º≈‘µÕ“À“√—µ«å 
∫√‘…—∑¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®„π≈—°…≥–‡°…µ√§√∫«ß®√ ´÷Ëßµâπ∑ÿπÀ≈—°¢Õß«ß®√°“√º≈‘µ§◊Õ «—µ∂ÿ¥‘∫∑’Ë„™â„π°“√º≈‘µ

Õ“À“√—µ«å ‡™àπ ¢â“«‚æ¥ ª≈“ªÉπ °“°∂—Ë«‡À≈◊Õß ∑’Ë¡’—¥à«πª√–¡“≥√âÕ¬≈– 40 ¢Õßµâπ∑ÿπ¢“¬√«¡¢Õß∫√‘…—∑ 



22 I   √“¬ß“πª√–®”ªï 2547   I   ∫√‘…—∑ ‡®√‘≠‚¿§¿—≥±åÕ“À“√ ®”°—¥ (¡À“™π) “√∫—≠ √“¬ß“πª√–®”ªï 2547   I   ∫√‘…—∑ ‡®√‘≠‚¿§¿—≥±åÕ“À“√ ®”°—¥ (¡À“™π)   I 23“√∫—≠ 

«—µ∂ÿ¥‘∫‡À≈à“π’È‡ªìπ‘π§â“∑’Ë¡’√“§“´◊ÈÕ¢“¬º—π·ª√‰ªµ“¡√“§“´◊ÈÕ¢“¬¢Õßµ≈“¥‚≈°„π·µà≈–ªï Õ¥§≈âÕß‰ª°—∫ª√‘¡“≥

°“√º≈‘µ·≈–§«“¡µâÕß°“√„™â¢Õß«—µ∂ÿ¥‘∫·µà≈–ª√–‡¿∑ ´÷ËßÀ“°√“§“¢Õß«—µ∂ÿ¥‘∫¥—ß°≈à“«ª√—∫µ—«Ÿß¢÷Èπ „π¢≥–∑’Ë∫√‘…—∑

Õ“®®–‰¡à“¡“√∂ª√—∫√“§“¢“¬Õ“À“√—µ«åÀ√◊Õ‘π§â“‡π◊ÈÕ—µ«å„ÀâŸß¢÷Èπ‡æ◊ËÕ∑¥·∑πµâπ∑ÿπ∑’Ë‡æ‘Ë¡¢÷Èπ·≈â«π—Èπ °“√‡æ‘Ë¡¢÷Èπ

¢Õß√“§“«—µ∂ÿ¥‘∫¬àÕ¡¡’º≈∑”„ÀâÕ—µ√“°“√∑”°”‰√¢Õß∫√‘…—∑≈¥≈ß  

°“√∫√‘À“√§«“¡‡’Ë¬ß ∫√‘…—∑‰¥âµ√–Àπ—°∂÷ß§«“¡‡’Ë¬ß„π¢âÕπ’ÈÕ¬à“ß¡“° ‚¥¬‰¥â®—¥µ—Èß∑’¡ß“π∑’Ë¡’§«“¡

‡™’Ë¬«™“≠¥â“π°“√√√À“«—µ∂ÿ¥‘∫‚¥¬‡©æ“–‡æ◊ËÕµ‘¥µ“¡¢âÕ¡Ÿ≈Õ¬à“ß„°≈â™‘¥ ‰¥â®—¥„Àâ¡’∂“π∑’Ë®—¥‡°Á∫«—µ∂ÿ¥‘∫¢π“¥„À≠à

¥â«¬√–∫∫∑’Ë¡’ª√–‘∑∏‘¿“æ ‡æ◊ËÕ®—¥‡°Á∫«—µ∂ÿ¥‘∫„Àâ‡æ’¬ßæÕµàÕ§«“¡µâÕß°“√„™â ‡¡◊ËÕ¡’°“√§“¥°“√≥å«à“√“§“«—µ∂ÿ¥‘∫®–

ª√—∫µ—«Ÿß¢÷Èπ„πÕπ“§µ °“√¥”‡π‘π°“√‡™àππ’È™à«¬„Àâ∫√‘…—∑“¡“√∂∫√‘À“√µâπ∑ÿπ‰¥âÕ¬à“ß‰¡à¡’§«“¡º—πº«π¡“°π—°·≈–

“¡“√∂∑√“∫µâπ∑ÿπ≈à«ßÀπâ“ Õ¬à“ß‰√°Á¥’ °“√¥”‡π‘π°“√¥—ß°≈à“«‰¡à‰¥âª√–°—π«à“µâπ∑ÿπ«—µ∂ÿ¥‘∫¢Õß∫√‘…—∑ ≥ ¢≥–„¥

¢≥–Àπ÷Ëß ®–¡’√“§“µË”°«à“√“§“µ≈“¥ ≥ ¢≥–π—Èπ ‡π◊ËÕß®“°‡ªìπ∂“π°“√≥å∑’Ë®–‡°‘¥¢÷Èπ„πÕπ“§µ ´÷Ëß‰¡à“¡“√∂§“¥

°“√≥å‰¥âÕ¬à“ß·¡àπ¬”„π¢≥–∑’Ë∑”—≠≠“´◊ÈÕ«—µ∂ÿ¥‘∫‡À≈à“π—Èπ ¥—ßπ—Èπ ∫√‘…—∑®÷ß‰¥â®—¥„Àâ¡’°√–∫«π°“√»÷°…“ «‘®—¬·≈–

æ—≤π“‡æ◊ËÕÀ“·π«∑“ß„π°“√„™â«—µ∂ÿ¥‘∫Õ¬à“ß¡’ª√–‘∑∏‘¿“æ ·≈–≈¥°“√Ÿ≠‡’¬«—µ∂ÿ¥‘∫√–À«à“ß°“√º≈‘µ ´÷Ëß®–‡ªìπ

à«π”§—≠„π°“√∫√‘À“√µâπ∑ÿπ„Àâ¡’ª√–‘∑∏‘¿“æÕ’°∑“ßÀπ÷Ëß  

 

3. §«“¡º—π·ª√¢Õß√“§“¢Õßº≈‘µ¿—≥±å‡π◊ÈÕ—µ«å∫“ßª√–‡¿∑ 
º≈‘µ¿—≥±å‡π◊ÈÕ—µ«å¢Õß∫√‘…—∑ ª√–‡¿∑—µ«å¡’™’«‘µ ‡π◊ÈÕ¥ ·≈–‡π◊ÈÕ¥·™à‡¬Áπ·≈–·™à·¢Áß ∑’Ë®”Àπà“¬∑—Èß„π

ª√–‡∑»·≈–àßÕÕ°‰ª®”Àπà“¬µà“ßª√–‡∑» ´÷Ëß√“¬‰¥â®“°°“√¢“¬¢Õßº≈‘µ¿—≥±åà«ππ’È„πªï 2547 §‘¥‡ªìπª√–¡“≥

√âÕ¬≈– 29 ¢Õß√“¬‰¥â®“°°“√¢“¬√«¡ ∂◊Õ‰¥â«à“‡ªìπº≈‘µ¿—≥±å∑’Ë¡’§«“¡º—π·ª√¢Õß√“§“µ“¡§«“¡µâÕß°“√∫√‘‚¿§

·≈–ª√‘¡“≥°“√®”Àπà“¬„πµ≈“¥ ´÷ËßÀ“°√“§“¢Õßº≈‘µ¿—≥±å‡À≈à“π’Èª√—∫µ—«≈¥≈ß‰¡à«à“®–‡°‘¥®“°ª√‘¡“≥º≈º≈‘µ∑’Ë¡’‡°‘π

§«“¡µâÕß°“√¢Õßµ≈“¥·≈–/À√◊Õ§«“¡‡™◊ËÕ¡—Ëπ„π°“√∫√‘‚¿§≈¥≈ß ¬àÕ¡¡’º≈∑”„ÀâÕ—µ√“°“√∑”°”‰√¢Õß∫√‘…—∑≈¥≈ß  

°“√∫√‘À“√§«“¡‡’Ë¬ß ∫√‘…—∑‰¥â¥”‡π‘π°≈¬ÿ∑∏å‡æ◊ËÕ∫√‘À“√§«“¡‡’Ë¬ß¢Õßº≈‘µ¿—≥±å‡À≈à“π’È ¥â«¬°“√°√–®“¬

ª√–‡¿∑¢Õßº≈‘µ¿—≥±å ‚¥¬°“√¡’º≈‘µ¿—≥±å‡π◊ÈÕ—µ«åÀ≈“°À≈“¬ª√–‡¿∑ ‡™àπ ‰°à‡π◊ÈÕ ‰¢à‰°à ÿ°√ °ÿâß ª≈“ ·≈–‡ªì¥ 

‡ªìπµâπ ´÷Ëß®–™à«¬≈¥º≈°√–∑∫®“°°“√∑’Ë√“§“¢Õßº≈‘µ¿—≥±å„¥º≈‘µ¿—≥±åÀπ÷Ëß∑’Ë≈¥≈ß ¥—ß‡™àπ „πªï 2547 ∑’Ë‡°‘¥‚√§

√–∫“¥„π—µ«åªï°„πª√–‡∑»‰∑¬ àßº≈„Àâ§«“¡‡™◊ËÕ¡—Ëπ„π°“√∫√‘‚¿§‡π◊ÈÕ‰°à≈¥≈ß ·µàºŸâ∫√‘‚¿§‰¥âÀ—π¡“∫√‘‚¿§‡π◊ÈÕÿ°√

·∑π ∑”„Àâ√“§“‡π◊ÈÕÿ°√ª√—∫µ—«Ÿß¢÷ÈπÕ¬à“ß¡“° ∑”„Àâ∫√‘…—∑‰¥â√—∫º≈°”‰√®“°∏ÿ√°‘®ÿ°√‡æ‘Ë¡¢÷Èπ ¡“™à«¬≈¥º≈¢“¥∑ÿπ

®“°∏ÿ√°‘®‰°à‡π◊ÈÕ‰¥âà«πÀπ÷Ëß 

πÕ°®“°π—Èπ ∫√‘…—∑‰¥â¡’°“√ª√—∫·ºπ°“√º≈‘µ·≈–°“√µ≈“¥¥â«¬°“√‡æ‘Ë¡°“√º≈‘µ·≈–°“√®”Àπà“¬º≈‘µ¿—≥±å

∑’Ë¡’§«“¡º—π·ª√¥â“π√“§“πâÕ¬°«à“·≈–/À√◊Õº≈‘µ¿—≥±å∑’Ë“¡“√∂°”Àπ¥√“§“Õ¥§≈âÕß‰ªµ“¡µâπ∑ÿπ°“√º≈‘µ Õ—π

‰¥â·°à º≈‘µ¿—≥±å‡π◊ÈÕ—µ«å‡æ‘Ë¡¡Ÿ≈§à“ ‡™àπ ‰¢àµâ¡¡ÿπ‰æ√ ‰°à¬à“ß ‡ªì¥æ–‚≈â ‡ªì¥¬à“ß ‡ªìπµâπ ·≈–º≈‘µ¿—≥±å‡π◊ÈÕ—µ«åª√ÿß

ÿ°‡æ◊ËÕ°“√àßÕÕ° ‡™àπ ‰°àµâ¡·™à·¢Áß ‰°àÕ∫·™à·¢Áß ‰°à§“√–‡°–·™à·¢Áß °ÿâßµâ¡·™à·¢Áß °ÿâß™ÿ∫·ªÑß∑Õ¥·™à·¢Áß ‡ªìπµâπ 

√«¡∂÷ß°“√æ—≤π“º≈‘µ¿—≥±åÕ“À“√æ√âÕ¡∑“π (Ready Meal) ‡™àπ ¢â“«º—¥„∫°√–‡æ√“·™à‡¬Áπ µâ¡¬”°ÿâß·™à‡¬Áπ ‡ªìπµâπ 

  

4. §«“¡‡™◊ËÕ¡—Ëπ¢ÕßºŸâ∫√‘‚¿§·≈–≈Ÿ°§â“„πº≈‘µ¿—≥±å≈¥≈ß 
§«“¡‡™◊ËÕ¡—Ëπ¢ÕßºŸâ∫√‘‚¿§·≈–≈Ÿ°§â“„πº≈‘µ¿—≥±å‡π◊ÈÕ—µ«åª√–‡¿∑„¥ª√–‡¿∑Àπ÷Ëß≈¥≈ß Õ“®‡°‘¥¢÷Èπ‰¥â®“°À≈“¬

“‡Àµÿ ´÷ËßπÕ°®“°“‡Àµÿ∑’Ë¡“®“°°“√‡°‘¥‚√§√–∫“¥„π—µ«å‡≈’È¬ßª√–‡¿∑π—ÈπÊ ·≈â« ¬—ßÕ“®‡°‘¥¢÷Èπ‰¥â¬“° °“√æ∫“√

∑’Ë‡ªìπÕ—πµ√“¬µàÕºŸâ∫√‘‚¿§µ°§â“ßÀ√◊Õ‘Ëßª≈Õ¡ªπ„π‘π§â“ §ÿ≥¿“æ¢Õß‘π§â“‰¡à‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë°”Àπ¥ À√◊Õ°“√®—¥àß

‘π§â“‰¡à‡ªìπ‰ªµ“¡°”Àπ¥ ‚¥¬º≈∑’Ëµ“¡¡“§◊Õ°“√∑’ËºŸâ∫√‘‚¿§À¬ÿ¥—Ëß´◊ÈÕ‘π§â“À√◊Õ´◊ÈÕπâÕ¬≈ß ·≈–À—π‰ª´◊ÈÕ‘π§â“¢Õß

ºŸâª√–°Õ∫°“√√“¬Õ◊Ëπ À√◊Õ‡ª≈’Ë¬π‰ª´◊ÈÕ‘π§â“Õ◊Ëπ∑¥·∑π  

°“√∫√‘À“√§«“¡‡’Ë¬ß ∫√‘…—∑‰¥â¥”‡π‘π°“√„π°“√√â“ßµ√“‘π§â“„Àâ‡ªìπ∑’Ë√Ÿâ®—°‚¥¬∑—Ë«‰ª (Branding) ‚¥¬

¡’‚§√ß°“√„π°“√∑”°“√µ≈“¥µ√“‘π§â“¢Õß∫√‘…—∑ §«∫§Ÿà‰ª°—∫°“√ª√–™“—¡æ—π∏å„πÀ≈“¬Ê √Ÿª·∫∫ ‡æ◊ËÕ„ÀâºŸâ∫√‘‚¿§



22 I   √“¬ß“πª√–®”ªï 2547   I   ∫√‘…—∑ ‡®√‘≠‚¿§¿—≥±åÕ“À“√ ®”°—¥ (¡À“™π) “√∫—≠ √“¬ß“πª√–®”ªï 2547   I   ∫√‘…—∑ ‡®√‘≠‚¿§¿—≥±åÕ“À“√ ®”°—¥ (¡À“™π)   I 23“√∫—≠ 

·≈–≈Ÿ°§â“¡’§«“¡¡—Ëπ„®„π§ÿ≥¿“æ¢Õßº≈‘µ¿—≥±å¢Õß∫√‘…—∑ ·≈–µ√–Àπ—°∂÷ß°“√‡Õ“„®„à„π°√–∫«π°“√º≈‘µ¢Õß∫√‘…—∑ 

∑’Ë¡’°√–∫«π°“√µ√«®Õ∫·≈–§«∫§ÿ¡§ÿ≥¿“æ„π°“√º≈‘µ∑ÿ°¢—ÈπµÕπ ‡æ◊ËÕ„Àâ¡—Ëπ„®«à“ º≈‘µ¿—≥±å¢Õß∫√‘…—∑ª≈Õ¥¿—¬

”À√—∫ºŸâ∫√‘‚¿§  

 

5. °“√°’¥°—π∑“ß°“√§â“√–À«à“ßª√–‡∑» 
∫√‘…—∑¡’°“√¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®àßÕÕ°º≈‘µ¿—≥±å‡π◊ÈÕ—µ«å‰ª¬—ßÀ≈“¬ª√–‡∑»∑—Ë«‚≈° ´÷Ëßªí®®ÿ∫—ππ’È°“√°’¥°—π∑“ß°“√

§â“√–À«à“ßª√–‡∑»‚¥¬„™â√–∫∫°”·æß¿“…’»ÿ≈°“°√‰¥â≈¥∫∑∫“∑≈ßµ“¡π‚¬∫“¬°“√§â“‡√’‚≈° Õ¬à“ß‰√°Áµ“¡ ª√–‡∑»

ºŸâπ”‡¢â“‰¥â¡’°“√°’¥°—π∑“ß°“√§â“„π√Ÿª·∫∫„À¡à∑’Ë‰¡à„™à¿“…’‡°‘¥¢÷Èπ ´÷ËßÕ“®¡’º≈∑”„Àâ√“¬‰¥â®“°°“√¢“¬‡π◊ÈÕ—µ«åàßÕÕ°

¢Õß∫√‘…—∑≈¥≈ß À√◊ÕÕ“®¡’º≈°√–∑∫∑“ßÕâÕ¡µàÕ√“¬‰¥âà«πÕ◊Ëπ¢Õß∫√‘…—∑ ‡™àπ ¡“µ√°“√µ√«®Õ∫“√µ°§â“ß„π‡π◊ÈÕ

—µ«å∑’Ë¥”‡π‘π°“√‚¥¬°≈ÿà¡ª√–‡∑»„πÀ¿“æ¬ÿ‚√ª „π™à«ß§√÷ËßªïÀ≈—ß¢Õßªï 2545 ∑”„Àâ¡’ºŸâàßÕÕ°‡π◊ÈÕ‰°à∫“ß√“¬∑’Ë 

‰¡àºà“π°“√µ√«®Õ∫“√µ°§â“ß ‰¥âπ”º≈‘µ¿—≥±åà«ππ—Èπ°≈—∫‡¢â“¡“®”Àπà“¬„πª√–‡∑»‰∑¬ àßº≈„Àâ√“§“‡π◊ÈÕ‰°à„π

ª√–‡∑»≈¥≈ßÕ¬à“ß¡“° ‡π◊ËÕß®“°ª√‘¡“≥‡°‘π§«“¡µâÕß°“√∫√‘‚¿§„π¢≥–π—Èπ ´÷Ëßº≈°√–∑∫‚¥¬µ√ß∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ°—∫∫√‘…—∑ 

®“°¡“µ√°“√¥—ß°≈à“« §◊Õ°√–∫«π°“√µ√«®Õ∫‘π§â“∑’Ëπ”‡¢â“Õ¬à“ß‡¢â¡ß«¥ ∑”„Àâ√–¬–‡«≈“„π°“√àßÕÕ°·µà≈–§√—Èß

°‘π‡«≈“π“π¢÷Èπ ·≈–¬—ß‡æ‘Ë¡µâπ∑ÿπ„π°“√®—¥‡°Á∫‘π§â“‡æ◊ËÕ√Õµ√«®Õ∫¥â«¬ πÕ°®“°π’È º≈®“°°“√∑’Ë√“§“‡π◊ÈÕ‰°à„π

ª√–‡∑»≈¥≈ß¥—ß°≈à“« °Á‡ªìπº≈°√–∑∫‚¥¬∑“ßÕâÕ¡µàÕ°“√¥”‡π‘πß“π¢Õß∫√‘…—∑ ´÷Ëß„π∑’Ëÿ¥àßº≈µàÕÕ—µ√“°“√∑”°”‰√

¢Õß∫√‘…—∑  

°“√∫√‘À“√§«“¡‡’Ë¬ß¢Õß∫√‘…—∑ §«“¡‡’Ë¬ß¥—ß°≈à“«π’È ‡ªìπ§«“¡‡’Ë¬ß∑’Ë‰¡à“¡“√∂§“¥°“√≥å‰¥â«à“®–‡°‘¥

¢÷Èπ‡¡◊ËÕ„¥ ´÷Ëß°“√∫√‘À“√§«“¡‡’Ë¬ß‡æ◊ËÕ‰¡à„Àâ‰¥â√—∫º≈°√–∑∫µàÕ°“√¥”‡π‘πß“π Õ“®‰¡à“¡“√∂¥”‡π‘π°“√‰¥âÕ¬à“ß

§√Õ∫§≈ÿ¡ Õ¬à“ß‰√°Áµ“¡ πÕ°®“°§«“¡¡ÿàß¡—Ëπ„π°“√æ—≤π“°√–∫«π°“√º≈‘µ‡æ◊ËÕ„Àâ‰¥â¡“´÷Ëß¡“µ√∞“π°“√º≈‘µ∑’Ë‰¥â

√–¥—∫¡“µ√∞“π‚≈° ·≈–°“√¡ÿàß¡—Ëπæ—≤π“º≈‘µ¿—≥±åÕ“À“√§ÿ≥¿“æ∑’Ë‡ªìπ∑’Ëæ÷ßæÕ„®¢ÕßºŸâ∫√‘‚¿§ ´÷Ëß‡ªìπ‘Ëß∑’Ë∑”„Àâ

º≈‘µ¿—≥±å¢Õß∫√‘…—∑‡ªìπ∑’Ë¬Õ¡√—∫„πµ≈“¥‚≈° ∫√‘…—∑¬—ß‰¥â„Àâ§«“¡”§—≠Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß„π°“√»÷°…“§âπ§«â“∂÷ßæ—≤π“°“√

µà“ßÊ ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß„π‡√◊ËÕß¢Õß°Æ√–‡∫’¬∫°“√§â“√–À«à“ßª√–‡∑» ‡æ◊ËÕ„Àâ¡’¢âÕ¡Ÿ≈·≈–¢à“«“√∑’Ë∑—π°“≈„π‡√◊ËÕß¥—ß°≈à“« 

Õ—π®–‰¥âπ”¡“»÷°…“·≈–æ—≤π“°≈¬ÿ∑∏å„π°“√¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®„ÀâÕ¥§≈âÕß°—∫°Æ√–‡∫’¬∫µà“ßÊ  

πÕ°®“°π—Èπ ∫√‘…—∑‰¥â¡’°“√¢¬“¬∞“πª√–‡∑»≈Ÿ°§â“¢Õß∏ÿ√°‘®àßÕÕ° ‡æ◊ËÕ°√–®“¬§«“¡‡’Ë¬ß ·≈–‰¥â¡’°“√

®—¥µ—Èß”π—°ß“πµ—«·∑π¢“¬„πÀ≈“¬ª√–‡∑»∑—Ë«‚≈° ‡æ◊ËÕ®–‰¥â„°≈â™‘¥°—∫¢âÕ¡Ÿ≈·≈–¢à“«“√„πª√–‡∑»π—ÈπÊ æ√âÕ¡∑—Èß¡’

°“√¢¬“¬°“√≈ß∑ÿπ‰ª„πª√–‡∑»Õ◊ËπÊ ´÷Ëß°“√¥”‡π‘π°“√π’È®–™à«¬≈¥º≈°√–∑∫®“°§«“¡‡’Ë¬ß¥—ß°≈à“«¢â“ßµâπµàÕº≈°“√

¥”‡π‘πß“π¢Õß∫√‘…—∑ 

 

6. §«“¡º—π·ª√¢ÕßÕ—µ√“·≈°‡ª≈’Ë¬π‡ß‘πµ√“√–À«à“ßª√–‡∑» 
∫√‘…—∑¡’°“√π”‡¢â“«—µ∂ÿ¥‘∫∑’Ë„™â„π°“√º≈‘µ„πÕ—µ√“√âÕ¬≈– 11 ¢Õßµâπ∑ÿπ¢“¬√«¡ „π°√≥’∑’Ë§à“‡ß‘π∫“∑ÕàÕπ

µ—«≈ß‡¡◊ËÕ‡∑’¬∫°—∫§à“‡ß‘π°ÿ≈∑’Ë„™â´◊ÈÕ«—µ∂ÿ¥‘∫ ¬àÕ¡¡’º≈°√–∑∫∑”„Àâµâπ∑ÿπ„π°“√º≈‘µÕ“À“√—µ«å·≈–°“√‡≈’È¬ß—µ«å

¢Õß∫√‘…—∑‡æ‘Ë¡¢÷Èπ ·≈–∫√‘…—∑¡’√“¬‰¥âàßÕÕ°º≈‘µ¿—≥±å‰ª®”Àπà“¬¬—ßµà“ßª√–‡∑» §‘¥‡ªìπ—¥à«πª√–¡“≥√âÕ¬≈– 15 

¢Õß√“¬‰¥â®“°°“√¢“¬√«¡„πªï 2547 ´÷ËßÀ“°§à“‡ß‘π∫“∑·¢Áßµ—«¢÷Èπ‡¡◊ËÕ‡∑’¬∫°—∫§à“‡ß‘π°ÿ≈∑’Ë„™â„π°“√¢“¬π—Èπ ¬àÕ¡¡’

º≈∑”„Àâ√“¬‰¥â„πà«ππ’È‡¡◊ËÕ·ª≈ß‡ªìπ°ÿ≈‡ß‘π‰∑¬≈¥≈ß ´÷Ëß∑—Èß 2 °√≥’π’È À“°‡°‘¥¢÷Èπ¡’º≈∑”„ÀâÕ—µ√“°“√∑”°”‰√¢Õß

∫√‘…—∑≈¥≈ß  

°“√∫√‘À“√§«“¡‡’Ë¬ß ∫√‘…—∑¡’π‚¬∫“¬„π°“√∑”—≠≠“´◊ÈÕ¢“¬Õ—µ√“·≈°‡ª≈’Ë¬π≈à«ßÀπâ“ ‡æ◊ËÕ§ÿâ¡§√Õß

§«“¡‡’Ë¬ß¥â“π§«“¡º—πº«π¢ÕßÕ—µ√“·≈°‡ª≈’Ë¬π ·≈–¬—ß∑”„Àâ∫√‘…—∑∑√“∫∂÷ßµâπ∑ÿπ·≈–√“§“¢“¬„π√Ÿª¢Õß§à“‡ß‘π∫“∑

∑’Ë·πàπÕπ πÕ°®“°π’È ‘π§â“∫“ßª√–‡¿∑∑’ËÕ”π“®„π°“√°”Àπ¥√“§“‡ªìπ¢ÕßºŸâ¢“¬ °“√∑√“∫µâπ∑ÿπ∑’Ë·πàπÕπ®–™à«¬

„Àâ°“√°”Àπ¥√“§“¢“¬¡’ª√–‘∑∏‘º≈¬‘Ëß¢÷Èπ ·≈–‡ªìπÀ≈—°ª√–°—π‰¥â„π√–¥—∫Àπ÷Ëß«à“ ∫√‘…—∑®–¡’°”‰√µ“¡∑’Ëµ—Èß‰«â Õ¬à“ß‰√

°Áµ“¡ °“√∑”—≠≠“¥—ß°≈à“«‰¡à‰¥âª√–°—π«à“∫√‘…—∑®–“¡“√∂®—¥°“√°—∫Õ—µ√“·≈°‡ª≈’Ë¬π‰¥â„πÕ—µ√“∑’Ë¥’°«à“µ≈“¥ ‡π◊ËÕß 

®“°Õ—µ√“·≈°‡ª≈’Ë¬ππ—Èπ‡ªìπ‘Ëß∑’Ë‰¡à“¡“√∂§“¥°“√≥å‰¥âÕ¬à“ß·¡àπ¬”„π¢≥–∑’Ë∑”—≠≠“  

 



24 I   √“¬ß“πª√–®”ªï 2547   I   ∫√‘…—∑ ‡®√‘≠‚¿§¿—≥±åÕ“À“√ ®”°—¥ (¡À“™π) “√∫—≠ 

7. °“√≈ß∑ÿπ·≈–°“√√à«¡≈ß∑ÿπ„πµà“ßª√–‡∑» 
∫√‘…—∑¡’°“√≈ß∑ÿπ·≈–√à«¡≈ß∑ÿπ„π°“√¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®‡°…µ√Õÿµ“À°√√¡„πµà“ßª√–‡∑»À≈“¬ª√–‡∑»∑’Ë¡’

»—°¬¿“æ„π°“√¢¬“¬µ—«¢Õß∏ÿ√°‘® ‰¥â·°à µÿ√°’ ¡“‡≈‡´’¬ Õ‘π‡¥’¬ “∏“√≥√—∞ª√–™“™π®’π Õ—ß°ƒ… ·≈–‡«’¬¥π“¡ ´÷Ëß

„π·µà≈–ª√–‡∑»π—Èπ¬àÕ¡¡’§«“¡‡’Ë¬ß∑’ËÕ“®‡°‘¥¢÷Èπ‰¥â®“°ªí®®—¬∑“ß¥â“π°“√‡¡◊Õß °ÆÀ¡“¬ À√◊Õ¿“«–‡»√…∞°‘®¢Õß

ª√–‡∑»‡À≈à“π—Èπ∑’ËÕ“®‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß‰ª ¥—ßπ—Èπ À“°¡’‡Àµÿ„¥‡ÀµÿÀπ÷Ëß‡°‘¥¢÷ÈπÕ¬à“ß¡’π—¬”§—≠µàÕ°“√¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®„π

ª√–‡∑»π—ÈπÊ Õ“®¡’º≈°√–∑∫„Àâ√“¬‰¥â·≈–°”‰√®“°°“√≈ß∑ÿπ‡À≈à“π—Èπ¢Õß∫√‘…—∑≈¥≈ß 

°“√∫√‘À“√§«“¡‡’Ë¬ß ∫√‘…—∑‰¥âµ√–Àπ—°∂÷ß§«“¡‡’Ë¬ßπ’È ‚¥¬‰¥â°”Àπ¥π‚¬∫“¬·≈–√â“ß√–∫∫„π°“√

µ‘¥µ“¡·≈–§«∫§ÿ¡°“√¥”‡π‘πß“π æ√âÕ¡∑—Èß‰¥â®—¥àßºŸâ∫√‘À“√ Õ—π√«¡∂÷ßºŸâ∫√‘À“√¥â“π°“√‡ß‘π ´÷Ëß‡ªìπµ—«·∑π¢Õß∫√‘…—∑

‡¢â“‰ª¥Ÿ·≈°“√¥”‡π‘π°“√„πª√–‡∑»µà“ßÊ ‡À≈à“π—Èπ √«¡∑—Èß‰¥â®—¥„Àâ¡’°“√ª√–™ÿ¡º≈°“√¥”‡π‘πß“π∑’Ëª√–‡∑»‰∑¬

Õ¬à“ßπâÕ¬‰µ√¡“≈–Àπ÷Ëß§√—Èß  

 

8. °“√æ÷Ëßæ“∫ÿ§≈“°√∑’Ë¡’§«“¡™”π“≠‡©æ“–¥â“π 
∏ÿ√°‘®¢Õß∫√‘…—∑‡ªìπ∏ÿ√°‘®∑’ËµâÕßÕ“»—¬∫ÿ§≈“°√∑’Ë¡’§«“¡√Ÿâ §«“¡™”π“≠‡ªìπæ‘‡»… ‚¥¬µâÕßÕ“»—¬°“√‡√’¬π√Ÿâ

·≈–ª√–∫°“√≥å®“°°“√∑”ß“π‡ªìπÀ≈—° ¥—ßπ—Èπ À“°∫√‘…—∑Ÿ≠‡’¬∫ÿ§≈“°√ºŸâ¡’ª√–∫°“√≥å„π∏ÿ√°‘®‰ª‰¡à«à“¥â«¬

‡Àµÿ„¥°Áµ“¡ ¬àÕ¡®–¡’º≈°√–∑∫µàÕ§«“¡“¡“√∂„π°“√¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®¢Õß∫√‘…—∑  

°“√∫√‘À“√§«“¡‡’Ë¬ß ∫√‘…—∑‰¥â¡’¡“µ√°“√„π°“√≈¥§«“¡‡’Ë¬ß®“°°“√Ÿ≠‡’¬∫ÿ§≈“°√¥—ß°≈à“« §◊Õ 

∫√‘…—∑‰¥â¡’°“√®—¥µ—Èß ∫√‘…—∑¬àÕ¬¢÷Èπ¡“‡æ◊ËÕ¥”‡π‘π°“√Õ∫√¡·≈–æ—≤π“„Àâ§«“¡√Ÿâ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫∏ÿ√°‘®·°àºŸâ∫√‘À“√·≈–

æπ—°ß“π‚¥¬‡©æ“– ‰¥â®—¥∑”‚§√ß°“√ºŸâ◊∫∑Õ¥µ”·ÀπàßºŸâ∫√‘À“√ ·≈–‰¥â¡’‚§√ß°“√®Ÿß„®„π∫ÿ§§≈‡À≈à“π—Èπ∑”ß“πÕ¬Ÿà

°—∫∫√‘…—∑„π√–¬–¬“« ‡™àπ °“√¡’‚Õ°“„Àâ°â“«Àπâ“¢÷Èπ‡ªìπºŸâ∫√‘À“√ ‡π◊ËÕß®“°∫√‘…—∑¡’°“√¢¬“¬∏ÿ√°‘®Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß  

 

9. °“√®—¥°“√√–∫∫‡∑§‚π‚≈¬’“√π‡∑» 
∫√‘…—∑‰¥âπ”√–∫∫‡∑§‚π‚≈¬’“√π‡∑»‡¢â“¡“„™â„π°“√¥”‡π‘πß“π¢Õß∫√‘…—∑„πÀ≈“¬¥â“π ‡™àπ √–∫∫§«∫§ÿ¡

°“√º≈‘µ √–∫∫∫—≠™’ ·≈–√–∫∫∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈ ‡ªìπµâπ ·≈–√«¡∂÷ß°“√π”√–∫∫‡∑§‚π‚≈¬’“√π‡∑»‡¢â“¡“„™â„π

°“√ªØ‘∫—µ‘ß“πª√–®”«—π‡æ◊ËÕ„Àâ°“√∑”ß“π¡’ª√–‘∑∏‘¿“æ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ √«¡∑—Èß≈¥√–¬–‡«≈“·≈–µâπ∑ÿπ„π°“√µ‘¥µàÕ·≈–®—¥

àß‡Õ°“√ ¥—ßπ—Èπ À“°√–∫∫¥—ß°≈à“«‡°‘¥°“√º‘¥æ≈“¥Õ¬à“ß¡’π—¬”§—≠ ‡™àπ ‡°‘¥°“√µ‘¥‰«√—„π√–∫∫∑”„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈

Ÿ≠À“¬ ¬àÕ¡¡’º≈°√–∑∫µàÕ°“√¥”‡π‘πß“π·≈–°“√∫√√≈ÿ«—µ∂ÿª√–ß§å¢Õß∫√‘…—∑ 

°“√∫√‘À“√§«“¡‡’Ë¬ß ∫√‘…—∑‰¥â®—¥µ—Èß„Àâ¡’∫√‘…—∑¬àÕ¬¢÷Èπ¡“‡æ◊ËÕ¥”‡π‘π°“√¥â“π‡∑§‚π‚≈¬’“√π‡∑»‚¥¬

‡©æ“– ‡æ◊ËÕ∑”°“√»÷°…“ æ—≤π“ ·≈–¥Ÿ·≈√–∫∫¥—ß°≈à“«¢Õß∫√‘…—∑„Àâ¡’ª√–‘∑∏‘¿“æ‡À¡“–¡°—∫°“√¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®

¢Õß∫√‘…—∑ ‚¥¬‰¥â¡’°“√®—¥Õ∫√¡æπ—°ß“π„π°“√„™â√–∫∫π’ÈÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß ·≈–®—¥„Àâ¡’√–∫∫”√Õß¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë‡æ’¬ßæÕ·≈–

¡’ª√–‘∑∏‘¿“æ √«¡∑—Èß ∫√‘…—∑‰¥â¡’°“√°”Àπ¥¢Õ∫‡¢µ¢Õß¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë“¡“√∂√—∫·≈–àßºà“π√–∫∫¢Õß∫√‘…—∑‰¥â ‡æ◊ËÕ‡ªìπ 

°“√ªÑÕß°—π¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë¡’§«“¡‡’Ë¬ß∑’ËÕ“®®–∑”„Àâ‡°‘¥§«“¡‡’¬À“¬°—∫√–∫∫ß“π¢Õß∫√‘…—∑  



√“¬ß“πª√–®”ªï 2547   I   ∫√‘…—∑ ‡®√‘≠‚¿§¿—≥±åÕ“À“√ ®”°—¥ (¡À“™π)   I 25“√∫—≠ 

§”Õ∏‘∫“¬·≈–°“√«‘‡§√“–Àåº≈°“√¥”‡π‘πß“π·≈–∞“π–∑“ß°“√‡ß‘π 

1. √ÿª¢âÕ¡Ÿ≈µ“¡ß∫°“√‡ß‘π√«¡·≈–Õ—µ√“à«π¢Õß∑“ß°“√‡ß‘π∑’Ë”§—≠ 
°) ß∫¥ÿ≈√«¡¢Õß´’æ’‡Õø·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬ ≥ «—π∑’Ë 31 ∏—π«“§¡ 

 
Àπà«¬: ≈â“π∫“∑ 

   ªï 2545 ªï 2546 ªï 2547 

‘π∑√—æ¬åÀ¡ÿπ‡«’¬π 25,085 29,607 30,035 
‘π∑√—æ¬å‰¡àÀ¡ÿπ‡«’¬π 32,197 35,114 42,183 
‘π∑√—æ¬å√«¡ 57,282 64,721 72,218 

Àπ’È‘πÀ¡ÿπ‡«’¬π 16,625 25,375 24,039 
Àπ’È‘π‰¡àÀ¡ÿπ‡«’¬π 13,904 8,842 16,550 
Àπ’È‘π√«¡ 30,529 34,217 40,589 

à«π¢ÕßºŸâ∂◊ÕÀÿâπ 26,753 30,504 31,629 

 

¢) ß∫°”‰√¢“¥∑ÿπ√«¡¢Õß´’æ’‡Õø·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬ ”À√—∫·µà≈–ªï∫—≠™’ ‘Èπÿ¥«—π∑’Ë 31 ∏—π«“§¡ 
 

Àπà«¬: ≈â“π∫“∑ 
   ªï 2545 ªï 2546 ªï 2547 

√“¬‰¥â®“°°“√¢“¬ÿ∑∏‘ 75,147 83,109 91,790 
à«π·∫àß°”‰√®“°‡ß‘π≈ß∑ÿπµ“¡«‘∏’à«π‰¥â‡’¬®“°∫√‘…—∑√à«¡ - ÿ∑∏‘  526 511 721 
√“¬‰¥âÕ◊Ëπ 1,027 1,646 1,029 
√«¡√“¬‰¥â 76,700 85,266 93,540 

µâπ∑ÿπ¢“¬ 65,577 73,534  81,388  
§à“„™â®à“¬„π°“√¢“¬·≈–∫√‘À“√  6,332 7,719 9,161  
à«π·∫àß¢“¥∑ÿπ®“°‡ß‘π≈ß∑ÿπµ“¡«‘∏’à«π‰¥â‡’¬®“°∫√‘…—∑√à«¡ 22 244 3  
¢“¥∑ÿπ®“°°“√¥âÕ¬§à“„π‘π∑√—æ¬å∂“«√ - 938 -  
Õ◊ËπÊ  64 35 376 
√«¡§à“„™â®à“¬ 71,995 82,470 90,928  

°”‰√°àÕπ¥Õ°‡∫’È¬®à“¬·≈–¿“…’‡ß‘π‰¥â 4,705 2,796 2,612  

 ¥Õ°‡∫’È¬®à“¬ 1,223 1,004 910  
 ¿“…’‡ß‘π‰¥â  909 (464) 436  
 °”‰√®“°°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¡Ÿ≈§à“¢Õß√“¬°“√∑’Ë‡ªìπµ—«‡ß‘π - ÿ∑∏‘ -  -  (15) 
°”‰√À≈—ß¿“…’‡ß‘π‰¥â 2,573 2,256 1,281  
∫«° (°”‰√) ¢“¥∑ÿπÿ∑∏‘à«π∑’Ë‡ªìπ¢ÕßºŸâ∂◊ÕÀÿâπà«ππâÕ¬ 36 (14) (45) 
°”‰√®“°°‘®°√√¡ª°µ‘  2,609 2,242 1,236  
√“¬°“√æ‘‡»… 
 ¢“¥∑ÿπ®“°∏√≥’æ‘∫—µ‘ - ÿ∑∏‘®“°¿“…’‡ß‘π‰¥â - - (52) 
 ‡ß‘π™¥‡™¬”À√—∫§«“¡‡’¬À“¬ - ÿ∑∏‘®“°¿“…’‡ß‘π‰¥â - - 53  
°”‰√ÿ∑∏‘ 2,609 2,242 1,237 

 

 

  



26 I   √“¬ß“πª√–®”ªï 2547   I   ∫√‘…—∑ ‡®√‘≠‚¿§¿—≥±åÕ“À“√ ®”°—¥ (¡À“™π) “√∫—≠ √“¬ß“πª√–®”ªï 2547   I   ∫√‘…—∑ ‡®√‘≠‚¿§¿—≥±åÕ“À“√ ®”°—¥ (¡À“™π)   I 27“√∫—≠ 

§) Õ—µ√“à«π∑“ß°“√‡ß‘π∑’Ë”§—≠”À√—∫ß∫°“√‡ß‘π√«¡¢Õß´’æ’‡Õø·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬ 
 

   ªï 2545 ªï 2546 ªï 2547 

Õ—µ√“à«π¿“æ§≈àÕß  

Õ—µ√“à«π¿“æ§≈àÕß (‡∑à“) 1.51 1.17 1.25 
Õ—µ√“à«π¿“æ§≈àÕßÀ¡ÿπ‡√Á« (‡∑à“) 0.61 0.37 0.45 
Õ—µ√“à«π¿“æ§≈àÕß°√–·‡ß‘π¥ (‡∑à“) 0.26 (0.01) 0.18 
Õ—µ√“à«πÀ¡ÿπ‡«’¬π≈Ÿ°Àπ’È°“√§â“ (‡∑à“) 9.36 10.15 10.61 
√–¬–‡«≈“‡°Á∫Àπ’È‡©≈’Ë¬ («—π) 38 35 34 
Õ—µ√“à«πÀ¡ÿπ‡«’¬π‘π§â“§ß‡À≈◊Õ (‡∑à“) 14.56 18.76 17.96 
√–¬–‡«≈“¢“¬‘π§â“‡©≈’Ë¬ («—π) 25 19 20 
Õ—µ√“à«πÀ¡ÿπ‡«’¬π‡®â“Àπ’È (‡∑à“) 20.14 17.70 17.82 
√–¬–‡«≈“™”√–Àπ’È («—π) 18 20 20 
Cash Cycle («—π) 45 34 34 
Õ—µ√“à«π·¥ß§«“¡“¡“√∂„π°“√À“°”‰√ 

Õ—µ√“°”‰√¢—Èπµâπ (%) 12.73 11.52 11.33 
Õ—µ√“°”‰√®“°°“√¥”‡π‘πß“π (%) 4.27 2.19 1.32 
Õ—µ√“°”‰√ÿ∑∏‘ (%) 3.40 2.63 1.32 
Õ—µ√“º≈µÕ∫·∑πºŸâ∂◊ÕÀÿâπ (%) 10.59 7.83 3.98 
Õ—µ√“à«π·¥ßª√–‘∑∏‘¿“æ„π°“√¥”‡π‘πß“π 

Õ—µ√“º≈µÕ∫·∑π®“°‘π∑√—æ¬å∂“«√ (%) 21.25 19.78 14.54 
Õ—µ√“°“√À¡ÿπ¢Õß‘π∑√—æ¬å (‡∑à“) 1.40 1.40 1.37 
Õ—µ√“à«π«‘‡§√“–Àåπ‚¬∫“¬∑“ß°“√‡ß‘π  

Õ—µ√“à«πÀπ’È‘πµàÕà«π¢ÕßºŸâ∂◊ÕÀÿâπ (‡∑à“) 1.14 1.12 1.28 
Õ—µ√“à«π§«“¡“¡“√∂™”√–¥Õ°‡∫’È¬ 4.71 0.41 6.25 
Õ—µ√“°“√®à“¬‡ß‘πªíπº≈ (%) 57.98 58.66 50.95 

 

 

2. §”Õ∏‘∫“¬·≈–°“√«‘‡§√“–Àå∞“π–°“√‡ß‘π·≈–º≈°“√¥”‡π‘πß“π 
„π°“√«‘‡§√“–Àå∞“π–°“√‡ß‘π·≈–º≈°“√¥”‡π‘πß“πµàÕ‰ªπ’È ‡ªìπ°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈∑“ß°“√‡ß‘πµ“¡ß∫°“√‡ß‘π

√«¡¢Õß´’æ’‡Õø·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬ ‚¥¬ß∫°“√‡ß‘π√«¡”À√—∫ªï 2547 ‰¥â√«¡∫—≠™’¢Õß´’æ’‡Õø·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬®”π«π 38 

∫√‘…—∑ ª√–°Õ∫¥â«¬∫√‘…—∑∑’Ë®¥∑–‡∫’¬π®—¥µ—Èß„πª√–‡∑»‰∑¬®”π«π 26 ∫√‘…—∑ ·≈–∫√‘…—∑∑’Ë®¥∑–‡∫’¬π®—¥µ—Èß„πµà“ß

ª√–‡∑» 12 ∫√‘…—∑ ´÷Ëß„π®”π«ππ’È‡ªìπ∫√‘…—∑¬àÕ¬∑’Ë‡æ‘Ë¡¢÷Èπ„π√–À«à“ßªï 2547 ®”π«π 3 ∫√‘…—∑ ¥—ßπ’È 

1. C.P. Standart Gida Sanayi ve Ticaret A.S. (çCPSé) ‡ªìπ∫√‘…—∑∑’Ë¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®‰°à§√∫«ß®√„π

ª√–‡∑»µÿ√°’ µ—Èß·µàªï 2531 ‚¥¬∫√‘…—∑¬àÕ¬‰¥â‡¢â“´◊ÈÕÀÿâπ“¡—≠¢Õß CPS ®“°ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ‡¥‘¡„π√–À«à“ß 

ªï 2547 „π—¥à«π√âÕ¬≈– 84.49 

2. CPF Tokyo Co., Ltd. (çCPF TKé) ‡ªìπ∫√‘…—∑∑’Ë®—¥µ—Èß¢÷Èπ„À¡à„πª√–‡∑»≠’ËªÿÉπ ‡æ◊ËÕ¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®π”‡¢â“

·≈–®—¥®”Àπà“¬‘π§â“ª√–‡¿∑‡π◊ÈÕ—µ«å·ª√√Ÿª·≈–º≈‘µ¿—≥±åÕ“À“√”‡√Á®√Ÿª 

3. ∫√‘…—∑ æ—≤π“æ—π∏ÿå°ÿâß (ª√–‡∑»‰∑¬) ®”°—¥ (çSISTé) ‡ªìπ∫√‘…—∑∑’Ë®—¥µ—Èß¢÷Èπ„À¡à„πª√–‡∑»‰∑¬ ‡æ◊ËÕ

¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®‡æ“–øí°≈Ÿ°°ÿâß 

2.1 º≈°“√¥”‡π‘πß“π 
1) ¿“æ√«¡º≈°“√¥”‡π‘πß“π∑’Ëºà“π¡“ 

√“¬‰¥â®“°°“√¢“¬ÿ∑∏‘„πªï 2547 ®”π«π 91,790 ≈â“π∫“∑ ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ®“°ªï°àÕπ√âÕ¬≈– 10.4 ‡ªìπº≈ 

¡“®“°¬Õ¥¢“¬¢Õß°‘®°“√„πµà“ßª√–‡∑»∑’Ë‡æ‘Ë¡¢÷Èπ√âÕ¬≈– 112 ´÷Ëßà«π„À≠à‡ªìπ¬Õ¥¢“¬¢Õß CPS ∑’Ë‡¢â“¡“√«¡‡ªìπ
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∫√‘…—∑¬àÕ¬‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 29 ¡°√“§¡ 2547 ∑’Ëºà“π¡“ à«π¬Õ¥¢“¬¢Õß°‘®°“√„πª√–‡∑»‰∑¬‡æ‘Ë¡¢÷Èπ‡æ’¬ß√âÕ¬≈– 1.6 ‚¥¬

¡’ªí®®—¬À≈—°¥—ßµàÕ‰ªπ’È 

1. °“√‡°‘¥‚√§√–∫“¥‰¢âÀ«—¥π°„πª√–‡∑»‰∑¬´÷Ëß√—∞∫“≈‰¥âª√–°“»Õ¬à“ß‡ªìπ∑“ß°“√‡¡◊ËÕª√–¡“≥ª≈“¬

‡¥◊Õπ¡°√“§¡ 2547 ·≈–°“√‡°‘¥‚√§√–∫“¥‰¢âÀ«—¥π°Õ’°§√—Èß„π‡¥◊Õπ°√°Æ“§¡ 2547 ∂“π°“√≥å

¥—ß°≈à“«àßº≈°√–∑∫Õ¬à“ß¡“°µàÕÕÿµ“À°√√¡°“√‡≈’È¬ß‰°à·≈–°“√àßÕÕ°‡π◊ÈÕ‰°à¢Õßª√–‡∑» ‡π◊ËÕß®“°

ª√‘¡“≥°“√∫√‘‚¿§‡π◊ÈÕ‰°à≈¥≈ßÕ¬à“ß¡’π—¬”§—≠ Õ¬à“ß‰√°Áµ“¡ º≈®“°°“√‡°‘¥‚√§√–∫“¥¥—ß°≈à“«àßº≈

„ÀâºŸâ∫√‘‚¿§¿“¬„πª√–‡∑»À—π¡“∫√‘‚¿§‡π◊ÈÕÿ°√∑¥·∑π°“√∫√‘‚¿§‡π◊ÈÕ‰°à ∑”„Àâª√‘¡“≥·≈–√“§“¢“¬

¢Õß‡π◊ÈÕÿ°√ª√—∫µ—«‡æ‘Ë¡¢÷Èπ‡ªìπÕ¬à“ß¡“°„πªï 2547 ∑’Ëºà“π¡“ ´÷Ëß™à«¬™¥‡™¬°“√≈¥≈ß¢Õß¬Õ¥¢“¬„π

à«π¢Õß‡π◊ÈÕ‰°à·≈–‰¢à‰°à≈ß‰ª‰¥â  

2. ®“°§«“¡‰¡à™—¥‡®π¢Õß°“√‰µà«π¢Õßª√–‡∑»À√—∞Õ‡¡√‘°“ ‡æ◊ËÕæ‘®“√≥“°”Àπ¥Õ—µ√“°“√∑ÿà¡µ≈“¥

„π‡∫◊ÈÕßµâπ (Preliminary Dumping Margin) ”À√—∫‘π§â“°ÿâß∑’Ëπ”‡¢â“®“°ª√–‡∑»∑’Ë∂Ÿ°øÑÕß 6 ª√–‡∑» 

(‰¥â·°à ª√–‡∑»‰∑¬ ª√–‡∑»“∏“√≥√—∞ª√–™“™π®’π ª√–‡∑»“∏“√≥√—∞Õ‘π‡¥’¬ ª√–‡∑»

“∏“√≥√—∞—ß§¡π‘¬¡‡«’¬¥π“¡ ª√–‡∑»Àæ—π∏å“∏“√≥√—∞∫√“´‘≈ ª√–‡∑»“∏“√≥√—∞‡Õ°«“¥Õ√å) 

„π™à«ß§√÷Ëßªï·√°¢Õßªï 2547 ‡ªìπº≈„Àâ„π™à«ß¥—ß°≈à“«Õÿµ“À°√√¡°“√‡≈’È¬ß°ÿâß·≈–°“√àßÕÕ°°ÿâß¢Õß

ª√–‡∑»‰∑¬™–≈Õµ—«≈ß ·≈–∑”„Àâª√‘¡“≥§«“¡µâÕß°“√„π‘π§â“¢Õß∫√‘…—∑·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬≈¥≈ßµ“¡

‰ª¥â«¬ Õ¬à“ß‰√°Áµ“¡ „π‡¥◊Õπ°√°Æ“§¡ 2547 ª√–‡∑»À√—∞Õ‡¡√‘°“‰¥âª√–°“»°”Àπ¥Õ—µ√“°“√

∑ÿà¡µ≈“¥„π‡∫◊ÈÕßµâπ‡æ◊ËÕ°“√®—¥‡°Á∫Õ“°√®“°‘π§â“°ÿâß∑’Ëπ”‡¢â“®“°·µà≈–ª√–‡∑»∑’Ë∂Ÿ°øÑÕß ‚¥¬‘π§â“°ÿâß

®“°ª√–‡∑»‰∑¬®–∂Ÿ°®—¥‡°Á∫„πÕ—µ√“∑’ËµË”∑’Ëÿ¥„π∫√√¥“ª√–‡∑»∑’Ë∂Ÿ°øÑÕß∑—ÈßÀ¡¥ ´÷ËßÕ—µ√“¥—ß°≈à“«‰¥â

„™â„π°“√®—¥‡°Á∫®π°√–∑—Ëß¡’°“√ª√–°“»Õ—µ√“°“√∑ÿà¡µ≈“¥¢—Èπÿ¥∑â“¬ (Final Dumping Margin) ‡¡◊ËÕ‡¥◊Õπ

¡°√“§¡ 2548 ‚¥¬Õ—µ√“¢Õßª√–‡∑»‰∑¬°Á¬—ßÕ¬Ÿà„π√–¥—∫∑’Ë‰¥â‡ª√’¬∫°«à“ª√–‡∑»∑’Ë∂Ÿ°øÑÕßÕ◊Ëπ¬°‡«âπ

ª√–‡∑»“∏“√≥√—∞‡Õ°«“¥Õ√å §«“¡™—¥‡®π¥—ß°≈à“«àßº≈¥’µàÕÕÿµ“À°√√¡°“√‡≈’È¬ß°ÿâß·≈–°“√àßÕÕ°

°ÿâß¢Õßª√–‡∑»‰∑¬„π™à«ß§√÷ËßªïÀ≈—ß ‚¥¬‡°…µ√°√‰¥â°≈—∫¡“‡≈’È¬ß°ÿâß¡“°¢÷Èπ ·≈–·¡â«à“∂“π°“√≥å 

¥—ß°≈à“«®–àßº≈„Àâ√“¬‰¥â®“°°“√¢“¬≈Ÿ°°ÿâß·≈–°“√àßÕÕ°°ÿâß¢Õß∫√‘…—∑„π™à«ß§√÷ËßªïÀ≈—ß¢Õßªï 2547 ¥’

¢÷Èπ®“°™à«ß§√÷Ëßªï·√° ·µà√“¬‰¥â®“°°“√àßÕÕ°‘π§â“°ÿâß∑—Èßªï 2547 ¬—ß§ßÕ¬Ÿà„π√–¥—∫∑’ËµË”°«à“ªï°àÕπ 

µâπ∑ÿπ¢“¬„πªï 2547 ¡’®”π«π 81,388 ≈â“π∫“∑ ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ®“°ªï°àÕπ √âÕ¬≈– 10.7 ´÷Ëß‡æ‘Ë¡„π—¥à«π∑’Ë

„°≈â‡§’¬ß°—∫°“√‡æ‘Ë¡¢÷Èπ¢Õß√“¬‰¥â®“°°“√¢“¬ÿ∑∏‘ à«π°”‰√¢—Èπµâπ„πªï 2547 π—Èπ ≈¥≈ß‡æ’¬ß‡≈Á°πâÕ¬ ®“°√âÕ¬≈– 

11.5 ¡“Õ¬Ÿà∑’Ë√âÕ¬≈– 11.3 à«πÀπ÷Ëß‡ªìπº≈®“°√“§“‡©≈’Ë¬¢Õß«—µ∂ÿ¥‘∫∑’Ë„™â„π°“√º≈‘µÕ“À“√—µ«åŸß°«à“ªï 2546 

∑”„Àâµâπ∑ÿπ°“√‡≈’È¬ß—µ«åÕ¬Ÿà„π√–¥—∫∑’ËŸß°«à“ªï°àÕπ 

§à“„™â®à“¬„π°“√¢“¬·≈–∫√‘À“√„πªï 2547 ¡’®”π«π 9,201 ≈â“π∫“∑ ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ®“°ªï°àÕπ√âÕ¬≈– 18.7 

à«π„À≠à‡ªìπ§à“„™â®à“¬¢Õß CPS ´÷Ëß‡æ‘Ëß‡¢â“¡“√«¡„πß∫°“√‡ß‘π√«¡¢Õßªï 2547 πÕ°®“°π’È „πªï 2547 ∫√‘…—∑¡’§à“

„™â®à“¬„π¥â“π°“√µ≈“¥·≈–°“√ª√–™“—¡æ—π∏å‡æ‘Ë¡¡“°¢÷Èπ ‡æ◊ËÕ‡πâπ¬È”„ÀâºŸâ∫√‘‚¿§µ√–Àπ—°∂÷ß§ÿ≥¿“æ¢Õß‘π§â“·≈–

¡“µ√∞“π§«“¡ª≈Õ¥¿—¬¢Õß‘π§â“¿“¬„µâ‡§√◊ËÕßÀ¡“¬°“√§â“¢Õß∫√‘…—∑  

®“°°“√‡æ‘Ë¡¢÷Èπ¢Õß√“¬‰¥â ·≈–§à“„™â®à“¬µ“¡∑’Ë°≈à“«¡“¢â“ßµâπ √«¡∑—Èß®“°°“√¢“¥∑ÿπ®“°Õ—µ√“·≈°‡ª≈’Ë¬π

‡ß‘πµ√“µà“ßª√–‡∑»„πªï 2547 àßº≈„Àâ°”‰√°àÕπ¥Õ°‡∫’È¬®à“¬·≈–¿“…’‡ß‘π‰¥â„πªï 2547 ¡’®”π«π 2,611 ≈â“π∫“∑ 

´÷Ëß≈¥≈ß√âÕ¬≈– 6.6 ®“°ªï°àÕπ ·≈–„πà«π¢Õß°”‰√ÿ∑∏‘„πªï 2547 ´÷Ëß¡’®”π«π 1,237 ≈â“π∫“∑ °Á¡’®”π«π≈¥≈ß

®“°ªï°àÕπ¥â«¬‡™àπ°—π ‚¥¬≈¥≈ß√âÕ¬≈– 44.9 ´÷ËßπÕ°®“°®–‡ªìπº≈°√–∑∫¡“®“°“‡Àµÿµà“ßÊ µ“¡∑’Ë°≈à“«¡“¢â“ßµâπ

·≈â« ¬—ß‡°‘¥®“°°“√√—∫√Ÿâ‘π∑√—æ¬å¿“…’‡ß‘π‰¥â√Õµ—¥∫—≠™’„πªï 2546 ”À√—∫º≈·µ°µà“ß™—Ë«§√“«¢Õß‡ß‘π≈ß∑ÿπ„π CP USA  

„π√–À«à“ßªï 2547 ´’æ’‡Õø®à“¬‡ß‘πªíπº≈√–À«à“ß°“≈„Àâ·°àºŸâ∂◊ÕÀÿâπ 2 §√—Èß √«¡∑—Èß‘Èπ 0.11 ∫“∑µàÕÀÿâπ 

À√◊Õ‡ªìπ®”π«π‡ß‘π√«¡ 630 ≈â“π∫“∑ §‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 50.9 ¢Õß°”‰√ÿ∑∏‘ª√–®”ªï 2547 Õ—µ√“°“√®à“¬‡ß‘πªíπº≈
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¥—ß°≈à“«Õ¥§≈âÕß°—∫π‚¬∫“¬°“√®à“¬‡ß‘πªíπº≈ ´÷Ëß°”Àπ¥«à“‡ß‘πªíπº≈∑’Ë®à“¬√«¡∑—Èß‘Èπ®“°º≈°“√¥”‡π‘πß“π„π·µà≈–

ªï®–¡’®”π«πª√–¡“≥√âÕ¬≈– 50 ¢Õß°”‰√ÿ∑∏‘ª√–®”ªïÀ≈—ßÀ—°¿“…’‡ß‘π‰¥â ·≈–”√Õßµ“¡°ÆÀ¡“¬ ·≈–‡ªìπ‰ªµ“¡

¢âÕ°”Àπ¥·≈–‡ß◊ËÕπ‰¢¢ÕßÀÿâπ°Ÿâ¢Õß´’æ’‡Õø∑—Èß 4 ™ÿ¥ ∑’Ë¡’‡ß◊ËÕπ‰¢°”Àπ¥„Àâ∫√‘…—∑®à“¬‡ß‘π¥ªíπº≈„Àâ·°àºŸâ∂◊ÕÀÿâπ‰¥â‰¡à

‡°‘π√âÕ¬≈– 60 ¢Õß°”‰√ÿ∑∏‘„π·µà≈–ªï  

2) º≈°“√¥”‡π‘πß“π∑’Ëºà“π¡“¢Õß·µà≈–“¬∏ÿ√°‘® 

‚§√ß√â“ß√“¬‰¥â¢Õß´’æ’‡Õø·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬ ”À√—∫·µà≈–ªï∫—≠™’ ‘Èπÿ¥«—π∑’Ë 31 ∏—π«“§¡ 2545 2546 

·≈– 2547 

 
   ªï 2545 ªï 2546 ªï 2547 ‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß 

   ≈â“π∫“∑ —¥à«π ≈â“π∫“∑ —¥à«π ≈â“π∫“∑ —¥à«π ®“°ªï°àÕπ 

1. °‘®°“√„πª√–‡∑»‰∑¬ 70,738 94% 76,466 92% 77,680 85% 2% 

1.1 ∏ÿ√°‘®—µ«å∫° 49,349 66% 55,744 67% 57,040 62% 2% 
n Õ“À“√—µ«å 16,958 23% 18,059 22% 16,295 18% -10% 
n æ—π∏ÿå—µ«å 2,250 3% 2,013 2% 2,026 2% 1% 
n ‡π◊ÈÕ—µ«å·≈–Õ“À“√ -  ®”Àπà“¬„πª√–‡∑» 19,466 26% 21,760 26% 27,071 29% 24% 
n ‡π◊ÈÕ—µ«å·≈–Õ“À“√ - àßÕÕ° 9,688 13% 12,419 15% 9,923 11% -20% 
n Õ◊Ëπ Ê 987 1% 1,493 2% 1,725 2% 16% 
1.2 ∏ÿ√°‘®—µ«åπÈ” 21,389 28% 20,722 25% 20,640 23% 0% 
n Õ“À“√—µ«å 12,403 17% 12,636 15% 12,775 14% 1% 
n æ—π∏ÿå—µ«å 416 1% 1,128 2% 1,184 1% 5% 
n ‡π◊ÈÕ—µ«å·≈–Õ“À“√ - ®”Àπà“¬„πª√–‡∑» 916 1% 1,906 2% 2,474 3% 30% 
n ‡π◊ÈÕ—µ«å·≈–Õ“À“√ - àßÕÕ° 6,714 9% 4,158 5% 3,697 4% -11% 
n Õ◊Ëπ Ê 940 1% 894 1% 510 1% -43% 
2. °‘®°“√„πµà“ßª√–‡∑» 4,409 6% 6,643 8% 14,110 15% 112% 

√“¬‰¥â®“°°“√¢“¬ÿ∑∏‘√«¡ 75,147 100% 83,109 100% 91,790 100% 10% 

 

º≈°“√¥”‡π‘πß“π·¬°µ“¡∑’Ëµ—Èß¢Õß°“√¥”‡π‘π∏ÿ√°‘® ·≈–µ“¡“¬∏ÿ√°‘® √ÿªæÕ—ß‡¢ª‰¥â¥—ßπ’È  

°) °‘®°“√„πª√–‡∑»‰∑¬ 
n ∏ÿ√°‘®—µ«å∫° 

√“¬‰¥â®“°°“√¢“¬ÿ∑∏‘¢Õß∏ÿ√°‘®—µ«å∫°∑’Ë¥”‡π‘πß“π„πª√–‡∑»‰∑¬„πªï 2547 ¡’®”π«π 57,040 ≈â“π∫“∑ 

‡æ‘Ë¡¢÷Èπ®“°ªï°àÕπ√âÕ¬≈– 2 ‚¥¬√“¬‰¥â®“°∏ÿ√°‘®—µ«å∫°π’È¬—ß§ß‡ªìπ√“¬‰¥âÀ≈—°¢Õß∫√‘…—∑´÷Ëß§‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 62 ¢Õß

√“¬‰¥â®“°°“√¢“¬ÿ∑∏‘√«¡ ‚¥¬¡’—¥à«π°“√¢“¬¿“¬„πª√–‡∑»·≈–àßÕÕ°‡∑à“°—∫ 83 : 17 Õ¬à“ß‰√°Áµ“¡ √“¬‰¥â®“°

°“√àßÕÕ°„πªï 2547 ¡’®”π«π≈¥≈ß®“°ªï°àÕπ√âÕ¬≈– 20 ¡’“‡Àµÿ¡“®“°°“√‡°‘¥‚√§√–∫“¥‰¢âÀ«—¥π°„π—µ«åªï°

¢÷Èπ„πª√–‡∑»‰∑¬¥—ß∑’Ë‰¥â°≈à“«¡“°àÕπÀπâ“π’È ‚¥¬∂“π°“√≥å¥—ß°≈à“«‰¥âàßº≈°√–∑∫Õ¬à“ß¡“°µàÕÕÿµ“À°√√¡°“√

‡≈’È¬ß‰°à·≈–°“√àßÕÕ°‡π◊ÈÕ‰°à®“°°“√∑’Ëª√–‡∑»ºŸâπ”‡¢â“‡π◊ÈÕ‰°à‰¥âª√–°“»Àâ“¡°“√π”‡¢â“‡π◊ÈÕ‰°à∑’Ë¬—ß¡‘‰¥âª√ÿßÿ°®“°

ª√–‡∑»‰∑¬ ´÷ËßπÕ°®“°®–∑”„Àâ°“√àßÕÕ°‡π◊ÈÕ‰°à¢Õß∑—ÈßÕÿµ“À°√√¡µâÕßÀ¬ÿ¥™–ß—°≈ß·≈â« ¬—ßàßº≈°√–∑∫µàÕ‡π◊ËÕß

¡“∂÷ß√“§“‡π◊ÈÕ‰°à¿“¬„πª√–‡∑»¥â«¬ ·≈–‡ªìπ“‡Àµÿ„Àâ¬Õ¥¢“¬‘π§â“‡π◊ÈÕ‰°à¢Õß∫√‘…—∑≈¥≈ßÕ¬à“ß¡’π—¬”§—≠„πªï 2547 

„πªï 2547 °”‰√¢—Èπµâπ¢Õß∏ÿ√°‘®—µ«å∫°∑’Ë¥”‡π‘πß“π„πª√–‡∑»‰∑¬ §‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 8.8 ¢Õß√“¬‰¥â®“°

°“√¢“¬ÿ∑∏‘¢Õß∏ÿ√°‘®—µ«å∫°„πª√–‡∑»‰∑¬ ‚¥¬¡’Õ—µ√“≈¥≈ß®“°ªï°àÕπ´÷ËßÕ¬Ÿà∑’Ë√âÕ¬≈– 9.6 Õ—π‡ªìπº≈¡“®“°°“√

‡æ‘Ë¡¢÷Èπ¢Õß√“§“‡©≈’Ë¬¢Õß«—µ∂ÿ¥‘∫∑’ËÕ¬Ÿà„π√–¥—∫∑’ËŸß°«à“√–¥—∫√“§“„πªï 2546  
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n ∏ÿ√°‘®—µ«åπÈ” 

√“¬‰¥â®“°°“√¢“¬ÿ∑∏‘¢Õß∏ÿ√°‘®—µ«åπÈ”∑’Ë¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®„πª√–‡∑»‰∑¬„πªï 2547 ¡’®”π«π 20,640 ≈â“π∫“∑ 

‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß‡æ’¬ß‡≈Á°πâÕ¬®“°ªï°àÕπ´÷Ëß¡’®”π«π 20,722 ≈â“π∫“∑ ‚¥¬√“¬‰¥â®“°°“√¢“¬Õ“À“√—µ«åπÈ” ´÷Ëß‡ªìπ

√“¬‰¥âÀ≈—°¢Õß∏ÿ√°‘®—µ«åπÈ”∑’Ë¥”‡π‘πß“π„πª√–‡∑»‰∑¬¡’Õ—µ√“°“√‡æ‘Ë¡¢÷Èπ®“°ªï°àÕπ‡æ’¬ß √âÕ¬≈– 1 ‡π◊ËÕß®“°‰¥â√—∫

º≈°√–∑∫®“°°“√∑’Ëª√–‡∑»À√—∞Õ‡¡√‘°“ª√–°“»‰µà«π°“√∑ÿà¡µ≈“¥‘π§â“°ÿâß∑’Ëπ”‡¢â“¡“®“° 6 ª√–‡∑» ®÷ß∑”„Àâ

°“√‡≈’È¬ß°ÿâß‡æ◊ËÕ°“√àßÕÕ°‰ª¬—ßÀ√—∞Õ‡¡√‘°“´÷Ëß‡ªìπµ≈“¥À≈—°„π™à«ß§√÷Ëßªï·√°¡’°“√™–≈Õµ—«‡æ◊ËÕ¥Ÿº≈¢Õß°“√

‰µà«π Õ¬à“ß‰√°Á¥’ ‡¡◊ËÕº≈¢Õß°“√‰µà«π‡√Á®‘Èπ≈ß ·≈–ª√–‡∑»‰∑¬Õ¬Ÿà„π∞“π–∑’Ë‰¥â‡ª√’¬∫°«à“ª√–‡∑»§Ÿà·¢àß °“√

‡≈’È¬ß°ÿâß¿“¬„πª√–‡∑»®÷ß‡√‘Ë¡°≈—∫§◊πŸà¿“«–ª°µ‘ ·≈–∑”„Àâ¬Õ¥¢“¬Õ“À“√°ÿâßª√—∫µ—«‡æ‘Ë¡¢÷Èπ„π™à«ß§√÷ËßªïÀ≈—ß¢Õßªï 

2547 „πà«π¢Õß√“¬‰¥â®“°°“√®”Àπà“¬‡π◊ÈÕ—µ«å„πª√–‡∑»¡’®”π«π‡æ‘Ë¡¢÷Èπ®“°ªï°àÕπ∂÷ß√âÕ¬≈– 30 ´÷Ëß‡ªìπº≈®“°

°“√∑’Ë∫√‘…—∑‰¥â«“ß°≈¬ÿ∑∏å„Àâ¡’®ÿ¥°√–®“¬‘π§â“„Àâ¡“°¢÷Èπ ·≈–¡ÿàß‡πâπ°“√‡æ‘Ë¡¬Õ¥¢“¬„πª√–‡∑» 

°”‰√¢—Èπµâπ¢Õß∏ÿ√°‘®—µ«åπÈ”„πªï 2547 ≈¥≈ß®“°√âÕ¬≈– 18.6 „πªï°àÕπ ¡“Õ¬Ÿà∑’Ë√âÕ¬≈– 17.7 ‡π◊ËÕß®“°

µâπ∑ÿπ°“√º≈‘µÕ“À“√—µ«å∑’Ë‡æ‘Ë¡¢÷Èπµ“¡√–¥—∫√“§“«—µ∂ÿ¥‘∫∑’ËŸß¢÷Èπ √«¡∑—Èß°“√≈¥≈ß¢Õß√“§“‡©≈’Ë¬¢Õß—µ«åπÈ”∑’Ë¢“¬

„πª√–‡∑» 

¢) °‘®°“√„πµà“ßª√–‡∑» 

√“¬‰¥â®“°°“√¢“¬ÿ∑∏‘¢Õß∏ÿ√°‘®∑’Ë¥”‡π‘πß“π„πµà“ßª√–‡∑» ¡’®”π«π 14,110 ≈â“π∫“∑ ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ®“°ªï

°àÕπ √âÕ¬≈– 112 ´÷Ëß‡°‘¥®“°°“√‡¢â“≈ß∑ÿπ√âÕ¬≈– 84.49 „π CPS ´÷Ëß¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®‰°à§√∫«ß®√∑’Ëª√–‡∑»µÿ√°’ ‚¥¬º≈

°“√¥”‡π‘πß“π¢Õß CPS π—∫µ—Èß·µà«—π∑’Ë‡¢â“¡“√«¡‡ªìπ∫√‘…—∑¬àÕ¬ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 29 ¡°√“§¡ 2547 ®π∂÷ß«—π∑’Ë 31 

∏—π«“§¡ 2547 ¡’√“¬‰¥â®“°°“√¢“¬√«¡®”π«π 9,867 ≈â“π∫“∑ §‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 11 ¢Õß√“¬‰¥â®“°°“√¢“¬ÿ∑∏‘

¢Õß∫√‘…—∑„πªï 2547 Õπ÷Ëß ‡π◊ËÕß®“°°“√¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®¢Õß CPS π—Èπ ‰¡à‰¥âµ—ÈßÕ¬Ÿà„π‡¢µ∑’Ë‡°‘¥‚√§√–∫“¥ ·≈–‘π§â“∑’Ë

º≈‘µ‰¥âà«π„À≠à‡ªìπ°“√¢“¬¿“¬„πª√–‡∑»µÿ√°’‡Õß ¥—ßπ—Èπ ∂“π°“√≥å‚√§√–∫“¥„π—µ«åªï°∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ®÷ß‰¡à¡’º≈°√–∑∫

µàÕ°“√¥”‡π‘πß“π¢Õß CPS ·µàÕ¬à“ß„¥  

”À√—∫°“√¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®‰°à§√∫«ß®√„πÀ√—∞Õ‡¡√‘°“ ‚¥¬ Charoen Pokphand (USA), Inc. (çCP USAé) 

´÷Ëß‡ªìπ∫√‘…—∑¬àÕ¬∑’Ë´’æ’‡Õø¡’°“√∂◊ÕÀÿâπ„πÕ—µ√“√âÕ¬≈– 99.95 π—Èπ ‰¥âÀ¬ÿ¥°‘®°“√≈ß·≈â«‡¡◊ËÕ‡¥◊Õπ¡’π“§¡ 2547 ‚¥¬ 

CP USA ‰¥â¢“¬∑√—æ¬å‘π∑’Ë„™â„π°“√¥”‡π‘πß“πÕÕ°‰ª ´÷Ëß∑√—æ¬å‘π∑’Ë¢“¬‰ª¥—ß°≈à“«‰¥â¡’°“√√—∫√Ÿâº≈¢“¥∑ÿπ®“°°“√

¥âÕ¬§à“‰«â·≈â« µ—Èß·µàªï 2546 

°”‰√¢—Èπµâπ¢Õß°‘®°“√„πµà“ßª√–‡∑» ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ®“°√âÕ¬≈– 5.3 „πªï°àÕπ ¡“Õ¬Ÿà∑’Ë√âÕ¬≈– 12.1 §«“¡·µ°µà“ß

¥—ß°≈à“«‡°‘¥®“°°“√‡ª√’¬∫‡∑’¬∫à«πß“π´÷ËßÕ¬Ÿà„π‡¢µ¿Ÿ¡‘»“µ√å∑’Ëµà“ß°—π ‚¥¬ªï 2546 °‘®°√√¡∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπà«π„À≠à 

®–‡ªìπ¢Õßà«πß“π„πª√–‡∑»À√—∞Õ‡¡√‘°“ ·µà„πªï 2547 °‘®°√√¡à«π„À≠à®–‡ªìπ¢Õßà«πß“π„πª√–‡∑»µÿ√°’  

2.2 ∞“π–°“√‡ß‘π 
1) ‘π∑√—æ¬å 

≥ «—π∑’Ë 31 ∏—π«“§¡ 2547 ‘π∑√—æ¬å√«¡¢Õß∫√‘…—∑¡’®”π«π 72,218 ≈â“π∫“∑ ª√–°Õ∫¥â«¬ ‘π∑√—æ¬å

À¡ÿπ‡«’¬π 30,035 ≈â“π∫“∑ ∑’Ë¥‘π Õ“§“√·≈–Õÿª°√≥å 31,078 ≈â“π∫“∑ ‡ß‘π≈ß∑ÿπ√–¬–¬“«·≈–Õ◊ËπÊ 11,105 

≈â“π∫“∑  

‘π∑√—æ¬å„πªï 2547 ¡’®”π«π‡æ‘Ë¡¢÷Èπ®“°ªï°àÕπ∂÷ß√âÕ¬≈– 12 ´÷Ëß°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¥—ß°≈à“«‡°‘¥¢÷Èπ®“°∑—Èß

°‘®°“√„πª√–‡∑»‰∑¬·≈–°‘®°“√„πµà“ßª√–‡∑» ‚¥¬„πà«π¢Õß°‘®°“√„πª√–‡∑»‰∑¬ ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ√âÕ¬≈– 9 à«π„À≠à

‡ªìπ°“√‡æ‘Ë¡¢÷Èπ¢Õß‘π∑√—æ¬å∂“«√∑’Ë„™â„π°“√¥”‡π‘πß“π‡π◊ËÕß®“°°“√¢¬“¬∏ÿ√°‘® ∑’Ë”§—≠§◊Õ°“√≈ß∑ÿπ„π°‘®°“√‰°à

§√∫«ß®√∑’Ë®—ßÀ«—¥π§√√“™’¡“ °‘®°“√‡æ“–øí°≈Ÿ°°ÿâß·≈–°‘®°“√·ª√√Ÿª°ÿâß ”À√—∫°‘®°“√„πµà“ßª√–‡∑» à«π∑’Ë‡æ‘Ë¡

¢÷Èπ√âÕ¬≈– 5 à«π„À≠à‡°‘¥®“°∑√—æ¬å‘π¢Õß CPS ∑’Ë‡¢â“¡“√«¡‡æ‘Ë¡„πªï 2547 ·≈–à«π∑’Ë≈¥≈ß√âÕ¬≈– 2 ‡π◊ËÕß®“°

°“√¢“¬∑√—æ¬å‘π¢Õß CP USA ÕÕ°‰ª 

≥ «—π∑’Ë 31 ∏—π«“§¡ 2547 ‘π§â“§ß‡À≈◊Õ¡’®”π«π 18,307 ≈â“π∫“∑ ≈¥≈ß®“°ªï°àÕπ‡≈Á°πâÕ¬ ‘π§â“



30 I   √“¬ß“πª√–®”ªï 2547   I   ∫√‘…—∑ ‡®√‘≠‚¿§¿—≥±åÕ“À“√ ®”°—¥ (¡À“™π) “√∫—≠ 

§ß‡À≈◊Õ¥—ß°≈à“«ª√–°Õ∫¥â«¬ ‘π§â“”‡√Á®√Ÿª®”π«π 4,679 ≈â“π∫“∑ æàÕ·¡àæ—π∏ÿå—µ«å (ÿ∑∏‘§à“‡◊ËÕ¡æ—π∏ÿå) ®”π«π 

1,542 ≈â“π∫“∑ ‘π§â“√–À«à“ßº≈‘µ®”π«π 5,138 ≈â“π∫“∑ «—µ∂ÿ¥‘∫®”π«π 5,463 ≈â“π∫“∑ ‘π§â“√–À«à“ß∑“ß

®”π«π 1,006 ≈â“π∫“∑ ‡§¡’¿—≥±å·≈–«—¥ÿ‘Èπ‡ª≈◊Õß®”π«π 507 ≈â“π∫“∑ ·≈–§à“‡º◊ËÕ¡Ÿ≈§à“‘π§â“§ß‡À≈◊Õ≈¥≈ß

®”π«π 28 ≈â“π∫“∑ 

2) ¿“æ§≈àÕß 

„πªï 2547 °√–·‡ß‘π¥ÿ∑∏‘‰¥â¡“®“°°‘®°√√¡¥”‡π‘πß“π·≈–®“°°‘®°√√¡®—¥À“‡ß‘π¡’®”π«π 4,342 

≈â“π∫“∑ ·≈– 3,602 ≈â“π∫“∑ µ“¡≈”¥—∫ ·≈–°√–·‡ß‘π¥„™â‰ª„π°‘®°√√¡≈ß∑ÿπ¡’®”π«π 7,482 ≈â“π∫“∑ ≥ 

«—π∑’Ë 31 ∏—π«“§¡ 2547 ‡ß‘π¥·≈–√“¬°“√‡∑’¬∫‡∑à“‡ß‘π¥¡’®”π«π§ß‡À≈◊Õ‡∑à“°—∫ 1,708 ≈â“π∫“∑ ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ®“°

ªï°àÕπ ´÷Ëß¡’®”π«π§ß‡À≈◊Õ‡∑à“°—∫ 1,675 ≈â“π∫“∑ ∑—Èßπ’È ‡ß‘π°Ÿâ¬◊¡√–¬–¬“«·≈–Àÿâπ°Ÿâ∑’Ë®–∂÷ß°”Àπ¥™”√–„π™à«ßªï 

2548-2550 ¡’®”π«π 4,595 ≈â“π∫“∑ 5,671 ≈â“π∫“∑ ·≈– 4,560 ≈â“π∫“∑ µ“¡≈”¥—∫ 

Õ—µ√“à«π¿“æ§≈àÕßµ“¡ß∫°“√‡ß‘π√«¡ ≥ «—π∑’Ë 31 ∏—π«“§¡ 2547 ‡∑à“°—∫ 1.25 ‡∑à“ ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ®“°ªï 

2546 ´÷ËßÕ¬Ÿà∑’Ë 1.17 ‡∑à“ ‚¥¬à«π„À≠à‡ªìπº≈¡“®“°°“√≈¥≈ß¢ÕßÀπ’È‘π∑’Ë¡’¥Õ°‡∫’È¬∑—Èß„πà«π¢Õß‡ß‘π°Ÿâ√–¬–—Èπ

·≈–Àπ’È‘π√–¬–¬“«∑’Ë∂÷ß°”Àπ¥™”√–¿“¬„πÀπ÷Ëßªï ´÷Ëßà«πÀπ÷Ëß‡ß‘π°Ÿâ√–¬–—Èπ∑’Ë≈¥≈ßπ—Èπ ‡ªìπº≈¡“®“°°“√π”‡ß‘π∑’Ë 

‰¥â√—∫®“°°“√ÕÕ°Àÿâπ°Ÿâ§√—Èß„À¡à‡¡◊ËÕ‡¥◊Õπæƒ»®‘°“¬π 2547 ¡“™”√–§◊π ≥ «—π∑’Ë 31 ∏—π«“§¡ 2547 Àÿâπ°Ÿâ¢Õß

∫√‘…—∑¡’¡Ÿ≈§à“§ß‡À≈◊Õ 10,970 ≈â“π∫“∑ ‚¥¬Àÿâπ°Ÿâ®”π«π 4,970 ≈â“π∫“∑ ¡’Õ—µ√“¥Õ°‡∫’È¬‡∑à“°—∫√âÕ¬≈– 4 µàÕªï 

à«πÀÿâπ°Ÿâ®”π«πÕ’° 6,000 ∫“∑ ‡ªìπÀÿâπ°Ÿâ∑’ËÕÕ°‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 17 æƒ»®‘°“¬π 2547 ´÷Ëß·∫àß‡ªìπ 2 ™ÿ¥ ‚¥¬Àÿâπ°Ÿâ™ÿ¥∑’Ë 1 

¡’¡Ÿ≈§à“ 2,500 ≈â“π∫“∑ Õ“¬ÿ 3 ªï Õ—µ√“¥Õ°‡∫’È¬§ß∑’Ë√âÕ¬≈– 4.25 µàÕªï ·≈–™ÿ¥∑’Ë 2 ¡’¡Ÿ≈§à“ 3,500 ≈â“π∫“∑  

Õ“¬ÿ 5 ªï Õ—µ√“¥Õ°‡∫’È¬§ß∑’Ë√âÕ¬≈– 5.50 µàÕªï §«“¡“¡“√∂„π°“√™”√–¥Õ°‡∫’È¬‡∑à“°—∫ 6.25 ‡∑à“ „πªï 2547  

´÷Ëß‡æ‘Ë¡¢÷Èπ®“° 0.41 ‡∑à“„πªï 2546 

3) ·À≈àß∑’Ë¡“¢Õß‡ß‘π∑ÿπ 

Õ—µ√“à«πÀπ’È‘πµàÕà«π¢ÕßºŸâ∂◊ÕÀÿâπµ“¡ß∫°“√‡ß‘π√«¡ ≥ «—π∑’Ë 31 ∏—π«“§¡ 2547 ‡∑à“°—∫ 1.28 ‡∑à“ 

‚¥¬„πà«π¢ÕßÀπ’È‘π®”π«π 40,589 ≈â“π∫“∑ ª√–°Õ∫¥â«¬Àπ’È‘πÀ¡ÿπ‡«’¬π 24,039 ≈â“π∫“∑ ·≈–Àπ’È‘π√–¬–

¬“« 16,550 ≈â“π∫“∑ ´÷Ëß§‘¥‡ªìπÕ—µ√“à«π‡∑à“°—∫√âÕ¬≈– 59 : 41 ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°—∫ªï 2546 ´÷Ëß¡’Õ—µ√“à«π‡∑à“°—∫

√âÕ¬≈– 74 : 26 à«π„À≠à‡ªìπº≈®“°°“√ÕÕ°Àÿâπ°Ÿâ√–¬–¬“«Õ“¬ÿ 3 ªï ·≈– 5 ªï „πªï 2547  

≥ «—π∑’Ë 31 ∏—π«“§¡ 2547 à«π¢ÕßºŸâ∂◊ÕÀÿâπ¡’®”π«π 31,628 ≈â“π∫“∑ ‚¥¬¡’√“¬°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß∑’Ë

”§—≠„π√–À«à“ßªï 2547 ‰¥â·°à 

°. °“√‡æ‘Ë¡¢÷Èπ¢Õß°”‰√–¡®“°°”‰√ÿ∑∏‘ª√–®”ªï ®”π«π 1,237 ≈â“π∫“∑ ·≈–°“√≈¥≈ß‡π◊ËÕß®“°

°“√®à“¬‡ß‘πªíπº≈ ®”π«π 810 ≈â“π∫“∑  

¢. °“√‡æ‘Ë¡¢÷Èπ¢Õßº≈µà“ß®“°°“√·ª≈ß§à“ß∫°“√‡ß‘π ®”π«π 229 ≈â“π∫“∑  

§. °“√‡æ‘Ë¡¢÷Èπ¢Õßà«π‡°‘π∑ÿπ®“°°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¡Ÿ≈§à“‡ß‘π≈ß∑ÿπ (ÿ∑∏‘®“°Àπ’È‘π¿“…’‡ß‘π‰¥â√Õµ—¥∫—≠™’) 

®”π«π 102 ≈â“π∫“∑ ‡π◊ËÕß®“°¡Ÿ≈§à“¬ÿµ‘∏√√¡ (√“§“µ≈“¥) ¢ÕßÀÿâπ TRUE ·≈– MAKRO ∑’Ë‡æ‘Ë¡¢÷Èπ 

 

4)  √“¬®à“¬≈ß∑ÿπ„πªï 2548 

„πªï 2548 ´’æ’‡Õø·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬¡’√“¬®à“¬≈ß∑ÿπµ“¡·ºπß“π´÷Ëß‰¥â√—∫°“√Õπÿ¡—µ‘®“°§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑

®”π«π√«¡ª√–¡“≥ 2,562 ≈â“π∫“∑ ‚¥¬‡ªìπ√“¬®à“¬≈ß∑ÿπ„π∏ÿ√°‘®—µ«å∫°®”π«π 1,037 ≈â“π∫“∑ ·≈–∏ÿ√°‘®—µ«åπÈ”

®”π«π 1,525 ≈â“π∫“∑ ∑—Èßπ’È √“¬®à“¬≈ß∑ÿπ¥—ß°≈à“«Õ“®¡’°“√ª√—∫‡ª≈’Ë¬π‰¥âµ“¡∂“π°“√≥å∑’Ë‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß‰ª 



√“¬ß“πª√–®”ªï 2547   I   ∫√‘…—∑ ‡®√‘≠‚¿§¿—≥±åÕ“À“√ ®”°—¥ (¡À“™π)   I 31“√∫—≠ 

2. §≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑ 
≥ «—π∑’Ë 31 ∏—π«“§¡ 2547 §≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑¢Õß´’æ’‡Õø ª√–°Õ∫¥â«¬°√√¡°“√®”π«π 15 §π ¥—ßπ’È 

 
 ™◊ËÕ π“¡°ÿ≈ µ”·Àπàß ®”π«π§√—Èß∑’Ë‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√ 

    ∫√‘…—∑®“°°“√ª√–™ÿ¡„π√–À«à“ßªï 2547 

    ®”π«π√«¡ 14 §√—Èß 

1.  æ≈µ”√«®‡Õ° ‡¿“ “√‘π ª√–∏“π°√√¡°“√°‘µµ‘¡»—°¥‘Ï  13 
   ·≈–°√√¡°“√Õ‘√–(1) 

2. π“¬∏π‘π∑å ‡®’¬√«ππ∑å ª√–∏“π°√√¡°“√(3) 8 
3. π“¬ª√–‡√‘∞ æÿàß°ÿ¡“√ √Õßª√–∏“π°√√¡°“√ (3) 9 
4. π“¬¡‘π ‡∏’¬√«√ √Õßª√–∏“π°√√¡°“√(3) 11 
5. π“¬™‘ß™—¬ ‚≈À–«—≤π–°ÿ≈ √Õßª√–∏“π°√√¡°“√(2) (3)  13 
6. π“¬Õ““ “√‘π °√√¡°“√Õ‘√–(1) 10 
7. ».πæ.Õ√√∂‘∑∏‘Ï ‡«™™“™’«– °√√¡°“√Õ‘√–(1) 13 
8. π“¬∑πß ‡∑‘¡·æßæ—π∏å °√√¡°“√Õ‘√–(1) 14 
9. π“¬æß…å‡∑æ ‡®’¬√«ππ∑å °√√¡°“√(2) (3) 9 
10. ¥√.«’√«—≤πå °“≠®π¥ÿ≈ °√√¡°“√(3) 13 
11. π“¬Õ¥‘‡√° »√’ª√–∑—°…å °√√¡°“√(2) (3) 14 
12. π“¬∑ß ‚™µ‘√—µ °√√¡°“√(2) (3) 2 
13. π“¬æß…å «‘‡»…‰æ±Ÿ√¬å °√√¡°“√(2) (3) 11 
14. π“¬ÿπ∑√ Õ√ÿ≥“ππ∑å™—¬ °√√¡°“√(3) 13 
15. π“ßÕ√ÿ≥’ «—™√“π“π—π∑å °√√¡°“√(2) (3) 13 
 
À¡“¬‡Àµÿ : 1. °√√¡°“√≈”¥—∫∑’Ë 1 ·≈– 6-8 ‡ªìπ°√√¡°“√Õ‘√–  
 2. °√√¡°“√≈”¥—∫∑’Ë 5,9,11,12,13 ·≈– 15 ‡ªìπ°√√¡°“√∫√‘À“√ 
 3. °√√¡°“√≈”¥—∫∑’Ë 2-5 ·≈– 9-15 ‡ªìπ°√√¡°“√ºŸâ¡’Õ”π“®≈ßπ“¡ºŸ°æ—π∫√‘…—∑ ‚¥¬°”Àπ¥„Àâ°√√¡°“√ºŸâ¡’Õ”π“® 

≈ßπ“¡ºŸ°æ—π∫√‘…—∑ 2 ∑à“π ≈ß≈“¬¡◊Õ™◊ËÕ√à«¡°—π·≈–ª√–∑—∫µ√“”§—≠¢Õß∫√‘…—∑ 
 

§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑ 

1. ‚§√ß√â“ß°“√®—¥°“√¢Õß∫√‘…—∑  
 ≥ «—π∑’Ë 31 ∏—π«“§¡ 2547 

§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√ 

”π—°µ√«®Õ∫¿“¬„π 

§≥–°√√¡°“√µ√«®Õ∫ ”π—°‡≈¢“πÿ°“√∫√‘…—∑ 

∏ÿ√°‘®—µ«å∫° “¬ß“π‡∑§‚π‚≈¬’“√π‡∑» “¬ß“π∫√‘À“√∑—Ë«‰ª ª√–∏“πºŸâ∫√‘À“√ΩÉ“¬°“√‡ß‘π ∏ÿ√°‘®—µ«åπÈ” 

°√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√„À≠à 
·≈–ª√–∏“π§≥–ºŸâ∫√‘À“√ 

ª√–∏“πºŸâ∫√‘À“√ΩÉ“¬ªØ‘∫—µ‘°“√ 

“¬ß“πÕ“À“√—µ«å∫° 

“¬ß“π§√∫«ß®√¿Ÿ¡‘¿“§ 

“¬ß“πÕ“À“√·ª√√Ÿª 

“¬ß“πÕ“À“√—µ«åπÈ” 

“¬ß“πÕ“À“√·ª√√Ÿª 

“¬ß“π«‘®—¬·≈–æ—≤π“ 

”π—°∫—≠™’ 

”π—°°“√‡ß‘π 

°“√®—¥°“√ 
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Õß§åª√–°Õ∫¢Õß§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑ 
§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑µâÕßª√–°Õ∫¥â«¬°√√¡°“√Õ¬à“ßπâÕ¬ 5 §π ·≈–°√√¡°“√‰¡àπâÕ¬°«à“°÷ËßÀπ÷Ëß¢Õß

®”π«π°√√¡°“√∑—ÈßÀ¡¥π—Èπ µâÕß¡’∂‘Ëπ∑’ËÕ¬Ÿà„π√“™Õ“≥“®—°√  

‚¥¬ ≥ «—π∑’Ë 31 ∏—π«“§¡ 2547 §≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑ª√–°Õ∫¥â«¬°√√¡°“√Õ‘√–®”π«π 4 §π 

°√√¡°“√∫√‘À“√®”π«π 6 §π ·≈–°√√¡°“√∑’Ë‰¡à‰¥â∑”Àπâ“∑’Ë∫√‘À“√®”π«π 5 §π ‚¥¬§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑‡ªìπºŸâ

·µàßµ—Èßª√–∏“π°√√¡°“√°‘µµ‘¡»—°¥‘Ï ª√–∏“π°√√¡°“√·≈–√Õßª√–∏“π°√√¡°“√ ´÷ËßÕ“®¥”√ßµ”·Àπàß°√√¡°“√∫√‘À“√

À√◊Õ°√√¡°“√∑’Ë‰¡à‰¥â∑”Àπâ“∑’Ë∫√‘À“√°Á‰¥â ·≈–„π°√≥’∑’Ëª√–∏“π°√√¡°“√Õ“®¢“¥§«“¡‡ªìπÕ‘√–À√◊Õ¡’§«“¡¢—¥·¬âß¢Õß

º≈ª√–‚¬™πå„πª√–‡¥Áπ∑’Ëæ‘®“√≥“ „Àâª√–∏“π°√√¡°“√°‘µµ‘¡»—°¥‘ÏÀ√◊Õ°√√¡°“√Õ‘√–∑à“πÕ◊Ëπ‡ªìπª√–∏“π„π∑’Ëª√–™ÿ¡

„π°“√æ‘®“√≥“ª√–‡¥Áπ¥—ß°≈à“« 

°√√¡°“√∫√‘…—∑∑ÿ°§π‡ªìπºŸâ¡’∂‘Ëπ∑’ËÕ¬Ÿà„πª√–‡∑»‰∑¬ ¡’ª√–∫°“√≥å∑“ß∏ÿ√°‘®·≈–Õÿµ“À°√√¡∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß  

¡’§«“¡‡¢â“„®„πÕÿª√√§µà“ßÊ ∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ∑“ß∏ÿ√°‘® “¡“√∂ªØ‘∫—µ‘ß“π‰¥âÕ¬à“ß¡’ª√–‘∑∏‘¿“æ “¡“√∂√â“ß§«“¡‰¥â

‡ª√’¬∫∑“ß°“√·¢àß¢—π‰¥â„πÕÿµ“À°√√¡ √«¡∂÷ß“¡“√∂π”‡πÕ¡ÿ¡¡Õß∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πå‡°’Ë¬«°—∫§«“¡‡’Ë¬ß∑’Ë”§—≠ 

πÕ°®“°π’È °√√¡°“√∫√‘…—∑∑ÿ°∑à“π‡ªìπºŸâ∑’Ë¡’§ÿ≥¡∫—µ‘·≈–‰¡à¡’≈—°…≥–µâÕßÀâ“¡µ“¡∑’Ë°”Àπ¥‚¥¬°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬∫√‘…—∑

¡À“™π®”°—¥ ·≈–ª√–°“»§≥–°√√¡°“√°”°—∫À≈—°∑√—æ¬å·≈–µ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å 

„πà«π¢Õß°√√¡°“√Õ‘√–¢Õß∫√‘…—∑∑ÿ°§π¡’§ÿ≥¡∫—µ‘§√∫∂â«πµ“¡ª√–°“»§≥–°√√¡°“√°”°—∫À≈—°∑√—æ¬å

·≈–µ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å ∑’Ë °®. 12/2543 ‡√◊ËÕß°“√¢ÕÕπÿ≠“µ·≈–°“√Õπÿ≠“µ„Àâ‡πÕ¢“¬Àÿâπ∑’ËÕÕ°„À¡à °≈à“«‚¥¬√ÿª

§◊Õ ‰¡à‰¥â¡’°“√∂◊ÕÀÿâπ„π∫√‘…—∑‡°‘π°«à“√âÕ¬≈– 5 ¢Õß®”π«πÀÿâπ∑’Ë¡’‘∑∏‘ÕÕ°‡’¬ß¢Õß∫√‘…—∑ ∫√‘…—∑¬àÕ¬ À√◊Õπ‘µ‘∫ÿ§§≈

„¥Ê ∑’ËÕ“®¡’§«“¡¢—¥·¬âß∑“ßº≈ª√–‚¬™πå°—∫°≈ÿà¡∫√‘…—∑ ‰¡à¡’§«“¡—¡æ—π∏å°—∫∫√‘…—∑„π≈—°…≥–∑’Ë‡ªìπ≈Ÿ°®â“ßÀ√◊Õ¡’à«π

√à«¡„π°“√∫√‘À“√ß“π·≈–/À√◊Õ°“√„Àâ∫√‘°“√«‘™“™’æ √«¡∑—Èß‰¡à¡’§«“¡—¡æ—π∏å∑“ß∏ÿ√°‘®°—∫∫√‘…—∑ ‰¡à‡ªìπµ—«·∑π¢Õß

°≈ÿà¡ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ‡©æ“–√“¬ ‰¡à¡’§«“¡ºŸ°æ—π¥â“π°“√‡ß‘πÀ√◊Õà«πµ—«°—∫∫√‘…—∑ ∑”„Àâ“¡“√∂„™â«‘®“√≥≠“≥‰¥âÕ¬à“ß‡ªìπ

Õ‘√– ·≈–“¡“√∂ª°ªÑÕßº≈ª√–‚¬™πå¢ÕßºŸâ∂◊ÕÀÿâπ∑ÿ°√“¬‰¥âÕ¬à“ß‡∑à“‡∑’¬¡°—π  

 

°“√¥”√ßµ”·Àπàß·≈–°“√√√À“ 
°√√¡°“√∫√‘…—∑ ´÷Ëß√«¡∂÷ß°√√¡°“√Õ‘√–¥â«¬π—Èπ ·µà≈–∑à“π¡’«“√–„π°“√¥”√ßµ”·Àπàß§√“«≈– 3 ªï  

‡«âπ·µà°√≥’°“√‡ªìπ°√√¡°“√„πµ”·Àπàß∑’Ë«à“ß≈ß‡æ√“–‡ÀµÿÕ◊Ëπ∑’Ë‰¡à„™à°“√ÕÕ°µ“¡«“√– ‚¥¬∑’Ë„π°“√ª√–™ÿ¡ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ

“¡—≠ª√–®”ªï∑ÿ°§√—Èß „Àâ°√√¡°“√≈“ÕÕ°®“°µ”·ÀπàßÀπ÷Ëß„π“¡ ∂â“®”π«π°√√¡°“√∑’Ë®–·∫àßÕÕ°„Àâµ√ß‡ªìπ“¡

à«π‰¡à‰¥â °Á„ÀâÕÕ°‚¥¬®”π«π„°≈â∑’Ëÿ¥°—∫à«πÀπ÷Ëß„π“¡ ‚¥¬„Àâ°√√¡°“√∑’ËÕ¬Ÿà„πµ”·Àπàßπ“π∑’Ëÿ¥‡ªìπºŸâÕÕ°®“°

µ”·Àπàß °√√¡°“√∑’ËÕÕ°µ“¡«“√–Õ“®‰¥â√—∫·µàßµ—Èß„Àâ¥”√ßµ”·ÀπàßµàÕ‰¥âÀ“°ºŸâ∂◊ÕÀÿâπæ‘®“√≥“Õπÿ¡—µ‘ „π°√≥’∑’Ë®–¡’

°“√·µàßµ—Èß°√√¡°“√∫√‘…—∑„À¡à §≥–°√√¡°“√®–√√À“∫ÿ§§≈∑’Ë¡’§ÿ≥¡∫—µ‘·≈–§«“¡√Ÿâ§«“¡“¡“√∂∑’Ë‡À¡“–¡‡¢â“¡“

¥”√ßµ”·Àπàß  

„π°√≥’∑’Ëµ”·Àπàß°√√¡°“√∫√‘…—∑·≈–/À√◊Õ°√√¡°“√Õ‘√–«à“ß≈ß‡æ√“–‡ÀµÿÕ◊ËππÕ°‡Àπ◊Õ®“°°“√ÕÕ°µ“¡

«“√–·≈–¡’«“√–§ß‡À≈◊Õ‰¡àπâÕ¬°«à“Õß‡¥◊Õπ „Àâ§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑‡≈◊Õ°∫ÿ§§≈´÷Ëß¡’§ÿ≥¡∫—µ‘·≈–‰¡à¡’≈—°…≥–µâÕß

Àâ“¡µ“¡°ÆÀ¡“¬‡¢â“‡ªìπ°√√¡°“√·∑π„π°“√ª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√§√“«∂—¥‰ª‚¥¬¡µ‘µâÕßª√–°Õ∫¥â«¬§–·ππ

‡’¬ß‰¡àπâÕ¬°«à““¡„π’Ë¢Õß®”π«π°√√¡°“√∑’Ë¬—ß‡À≈◊ÕÕ¬Ÿà ·≈–°√√¡°“√∑’Ë‰¥â√—∫·µàßµ—Èß„À¡à®–¡’«“√–°“√¥”√ßµ”·Àπàß

‡æ’¬ß‡∑à“«“√–∑’Ë¬—ß‡À≈◊ÕÕ¬Ÿà¢Õß°√√¡°“√´÷Ëßµπ·∑π 

„π°“√‡¢â“√—∫µ”·Àπàß°√√¡°“√∫√‘…—∑·≈–/À√◊Õ°√√¡°“√Õ‘√– °√√¡°“√·µà≈–§π®–‰¥â√—∫¢âÕ¡Ÿ≈”§—≠‡°’Ë¬«

°—∫∫√‘…—∑ ¢âÕ∫—ß§—∫∑’Ë√–∫ÿ∂÷ß¢Õ∫‡¢µ Àπâ“∑’Ë·≈–§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫¢Õß§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑ °“√‰¥â√—∫§”·π–π”¥â“π

°ÆÀ¡“¬ °Æ√–‡∫’¬∫ ·≈–‡ß◊ËÕπ‰¢µà“ßÊ „π°“√‡ªìπ°√√¡°“√∫√‘…—∑®¥∑–‡∫’¬π„πµ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å √«¡‰ª∂÷ß°“√‰¥â

√—∫°“√∑”§«“¡‡¢â“„®∂÷ß∏ÿ√°‘®¢Õß∫√‘…—∑ 
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Õ”π“®„π°“√Õπÿ¡—µ‘·µàßµ—Èß°√√¡°“√∫√‘…—∑¢ÕßºŸâ∂◊ÕÀÿâπ ¡’√“¬≈–‡Õ’¬¥æÕ√ÿª‰¥â¥—ßπ’È 

1. ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ§πÀπ÷Ëß ¡’§–·ππ‡’¬ß‡∑à“°—∫Àπ÷ËßÀÿâπµàÕÀπ÷Ëß‡’¬ß 

2. ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ·µà≈–§π®–µâÕß„™â§–·ππ‡’¬ß∑’Ë¡’Õ¬Ÿà∑—ÈßÀ¡¥ ‡≈◊Õ°µ—Èß∫ÿ§§≈§π‡¥’¬«À√◊ÕÀ≈“¬§π‡ªìπ°√√¡°“√

°Á‰¥â ·µà®–·∫àß§–·ππ‡’¬ß„Àâ·°àºŸâ„¥¡“°πâÕ¬‡æ’¬ß„¥‰¡à‰¥â 

3. ∫ÿ§§≈´÷Ëß‰¥â√—∫§–·ππ‡’¬ßŸßÿ¥µ“¡≈”¥—∫≈ß¡“ ‡ªìπºŸâ‰¥â√—∫‡≈◊Õ°µ—Èß‡ªìπ°√√¡°“√‡∑à“®”π«π°√√¡°“√

∑’Ë®–æ÷ß¡’À√◊Õ®–æ÷ß‡≈◊Õ°µ—Èß„π§√—Èßπ—Èπ „π°√≥’∑’Ë∫ÿ§§≈´÷Ëß‰¥â√—∫‡≈◊Õ°µ—Èß„π≈”¥—∫∂—¥≈ß¡“ ¡’§–·ππ‡’¬ß

‡∑à“°—π‡°‘π®”π«π∑’Ë®–æ÷ß¡’À√◊Õ®–æ÷ß‡≈◊Õ°µ—Èß„π§√—Èßπ—Èπ „Àâª√–∏“π„π∑’Ëª√–™ÿ¡‡ªìπºŸâÕÕ°‡’¬ß™’È¢“¥ 

4. ∑’Ëª√–™ÿ¡ºŸâ∂◊ÕÀÿâπÕ“®≈ß¡µ‘„Àâ°√√¡°“√§π„¥ÕÕ°®“°µ”·Àπàß°àÕπ∂÷ß§√“«ÕÕ°µ“¡«“√–‰¥â ¥â«¬§–·ππ

‡’¬ß‰¡àπâÕ¬°«à““¡„π’Ë¢Õß®”π«πºŸâ∂◊ÕÀÿâπ´÷Ëß¡“ª√–™ÿ¡·≈–¡’‘∑∏‘ÕÕ°‡’¬ß ·≈–¡’Àÿâππ—∫√«¡°—π‰¥â‰¡à

πâÕ¬°«à“°÷ËßÀπ÷Ëß¢Õß®”π«πÀÿâπ∑’Ë∂◊Õ‚¥¬ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ∑’Ë¡“ª√–™ÿ¡·≈–¡’‘∑∏‘ÕÕ°‡’¬ß 

 

∫∑∫“∑·≈–Àπâ“∑’Ë¢Õß§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑ 
§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑¡“®“°°“√·µàßµ—Èß‚¥¬ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ¢Õß∫√‘…—∑ ∑’Ë‰¥â¡’°“√æ‘®“√≥“§ÿ≥¡∫—µ‘à«π∫ÿ§§≈ §«“¡

√Ÿâ§«“¡“¡“√∂·≈–°“√Õÿ∑‘»‡«≈“„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π„Àâ°—∫∫√‘…—∑ ‡æ◊ËÕ„Àâ“¡“√∂π”§«“¡√Ÿâ ª√–∫°“√≥å∑’Ë¡’Õ¬Ÿà¡“„™â

„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåŸßÿ¥·°à∫√‘…—∑·≈–ºŸâ¡’à«π‰¥â‡’¬∑—ÈßÀ≈“¬  

§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬®“°ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ„π°“√°”°—∫¥Ÿ·≈°‘®°“√„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡«—µ∂ÿª√–ß§å¢Õß

∫√‘…—∑ ¿“¬„µâ¢Õ∫‡¢µ∑’Ë°”Àπ¥‰«â„π¢âÕ∫—ß§—∫¢Õß∫√‘…—∑ ·≈–¡µ‘∑’Ëª√–™ÿ¡ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ¥â«¬§«“¡´◊ËÕ—µ¬åÿ®√‘µ·≈–‡ªìπ 

°≈“ß ‡æ◊ËÕ„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡°ÆÀ¡“¬·≈–√–‡∫’¬∫µà“ßÊ ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕßÕ¬à“ß‡À¡“–¡ ‚¥¬Õ“®¡Õ∫À¡“¬„Àâ°√√¡°“√§πÀπ÷Ëß

À√◊ÕÀ≈“¬§π À√◊Õ∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ„¥ªØ‘∫—µ‘°“√Õ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷Ëß·∑π§≥–°√√¡°“√‰¥â ‚¥¬„π°“√¡Õ∫Õ”π“®π—Èπ®–µâÕß

Õ¬Ÿà¿“¬„µâ¢Õ∫·ÀàßÕ”π“®¢Õß§≥–°√√¡°“√ ·≈–¡’°“√°”Àπ¥¢Õ∫‡¢µÕ”π“®Àπâ“∑’Ë¢ÕßºŸâ√—∫¡Õ∫Õ”π“®‰«âÕ¬à“ß™—¥‡®π 

§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑¡’Àπâ“∑’Ë„π°“√°”°—∫¥Ÿ·≈„ÀâºŸâ∫√‘À“√ªØ‘∫—µ‘ß“πµ“¡°≈¬ÿ∑∏å·≈–·ºπß“π∑’Ë°”Àπ¥‰«â 

‚¥¬§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑®–¡Õ∫À¡“¬Õ”π“®·≈–§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫„π°“√∫√‘À“√ß“πª√–®”«—π‰ª¬—ß°√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√

„À≠à·≈–ºŸâ∫√‘À“√√–¥—∫Ÿßµ“¡≈”¥—∫ √«¡∑—Èß °“√·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√™ÿ¥µà“ßÊ ¡“™à«¬¥Ÿ·≈ß“π‡©æ“–¥â“π ‚¥¬

Àπâ“∑’Ë¢Õßª√–∏“π§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑ ·≈–°√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√„À≠à ®–‰¡à´È”´âÕπ°—π ∑—Èßπ’È °√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√„À≠à

¡’Àπâ“∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫µàÕ§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑„π°“√¡Õ∫À¡“¬Õ”π“®Àπâ“∑’Ë„π°“√™à«¬¥Ÿ·≈∫√‘À“√ß“π„Àâ·°àºŸâ∫√‘À“√

√–¥—∫Ÿß„π≈”¥—∫∂—¥Ê ‰ª  

πÕ°®“°π—Èπ §≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑‰¥â®—¥„Àâ¡’”π—°‡≈¢“πÿ°“√∫√‘…—∑ ‡æ◊ËÕ∑”Àπâ“∑’Ë„π°“√·π–π”·≈–™à«¬‡À≈◊Õ

§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑‚¥¬√—∫º‘¥™Õ∫„π°“√¥”‡π‘π°“√‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡¡—Ëπ„®«à“§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑ªØ‘∫—µ‘µ“¡°Æ 

√–‡∫’¬∫ ·≈–°√–∫«π°“√°”°—∫¥Ÿ·≈°‘®°“√ ∑—Èß¬—ß∑”Àπâ“∑’Ë„π°“√ª√–“πß“π·≈–™à«¬‡À≈◊Õ¥Ÿ·≈ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ¢Õß∫√‘…—∑

„Àâ‰¥â√—∫°“√ªØ‘∫—µ‘Õ¬à“ß‡À¡“–¡ 

Àπâ“∑’Ë·≈–§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫À≈—°¢Õß§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑ ¡’√“¬≈–‡Õ’¬¥æÕ—ß‡¢ª¥—ßπ’È 

1. °”Àπ¥π‚¬∫“¬À≈—°„π°“√¥”‡π‘π∏ÿ√°‘® π‚¬∫“¬¥â“π°“√‡ß‘π π‚¬∫“¬„π°“√√–¥¡‡ß‘π∑ÿπ °“√∫√‘À“√

‡ß‘π∑ÿπ ·≈–π‚¬∫“¬„π°“√∫√‘À“√§«“¡‡’Ë¬ß 

2. æ‘®“√≥“Õπÿ¡—µ‘ß∫ª√–¡“≥·≈–‚§√ß°“√≈ß∑ÿπ ·≈–°”°—∫¥Ÿ·≈°“√¥”‡π‘π‚§√ß°“√„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡·ºπß“π 

3. °”°—∫¥Ÿ·≈°“√¥”‡π‘πß“π„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡À√◊Õ¥’°«à“‡ªÑ“À¡“¬∑’Ëµ—Èß‰«â ·≈–°”Àπ¥·π«∑“ß·°â‰¢„π°√≥’∑’Ë

¡’Õÿª√√§„π°“√∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬π—Èπ 

4. ®—¥„Àâ¡’°“√√“¬ß“π¢âÕ¡Ÿ≈‚¥¬∑—Ë«‰ª·≈–¢âÕ¡Ÿ≈∑“ß°“√‡ß‘π µàÕºŸâ∂◊ÕÀÿâπ·≈–ºŸâ¡’à«π‰¥â‡’¬∑—Ë«‰ªÕ¬à“ß∂Ÿ°µâÕß

∑—π°“≈ ·≈–‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë°ÆÀ¡“¬°”Àπ¥ 

5. √—∫∑√“∫√“¬ß“π°“√µ√«®Õ∫∑’Ë”§—≠ ·≈–°”Àπ¥·π«∑“ßª√—∫ª√ÿß·°â‰¢ °√≥’∑’Ëæ∫¢âÕ∫°æ√àÕß∑’Ë‡ªìπ

“√–”§—≠ 
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6. Õ∫∑“π§«“¡‡æ’¬ßæÕ·≈–‡À¡“–¡¢Õß√–∫∫°“√§«∫§ÿ¡¿“¬„π·≈–°“√∫√‘À“√§«“¡‡’Ë¬ß 

7. ®—¥„Àâ¡’°√–∫«π°“√√â“ßºŸâ∫√‘À“√√–¥—∫Ÿß¢÷Èπ¡“∑¥·∑πÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß (Succession Plan) 

 

3. §≥–°√√¡°“√µ√«®Õ∫ 
§≥–°√√¡°“√µ√«®Õ∫¢Õß´’æ’‡Õø‰¥â√—∫°“√·µàßµ—Èß®“°§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑ „Àâ¡’Àπâ“∑’ËÀ≈—°„π°“√™à«¬

§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑„π°“√°”°—∫¥Ÿ·≈ª√–‘∑∏‘¿“æ·≈–ª√–‘∑∏‘º≈¢Õß°√–∫«π°“√®—¥∑”√“¬ß“π∑“ß°“√‡ß‘π °“√

§«∫§ÿ¡¿“¬„π·≈–°“√∫√‘À“√§«“¡‡’Ë¬ß °“√µ√«®Õ∫¿“¬„π ·≈–°“√ªØ‘∫—µ‘µ“¡°ÆÀ¡“¬·≈–°Æ√–‡∫’¬∫∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß 

µ≈Õ¥®πÀ≈—°®√√¬“∫√√≥  

§≥–°√√¡°“√µ√«®Õ∫‰¥â√—∫°“√·µàßµ—Èß‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 18 ∏—π«“§¡ 2545 ‚¥¬¡’«“√–°“√¥”√ßµ”·Àπàß 3 ªï 

ª√–°Õ∫¥â«¬°√√¡°“√Õ‘√–·≈–‰¡à¡’Àπâ“∑’Ë¥â“π∫√‘À“√ ®”π«π 4 §π ¥—ßπ’È 

1. æ≈µ”√«®‡Õ° ‡¿“ “√‘π ª√–∏“π°√√¡°“√µ√«®Õ∫ 

2. π“¬Õ““ “√‘π °√√¡°“√µ√«®Õ∫ 

3. ».πæ.Õ√√∂‘∑∏‘Ï ‡«™™“™’«– °√√¡°“√µ√«®Õ∫ 

4. π“¬∑πß ‡∑‘¡·æßæ—π∏å °√√¡°“√µ√«®Õ∫ 

‚¥¬¡’π“¬«√«‘∑¬å ‡®π∏π“°ÿ≈ ∑”Àπâ“∑’Ë‡ªìπ‡≈¢“πÿ°“√§≥–°√√¡°“√µ√«®Õ∫  

§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑‡ªìπºŸâ·µàßµ—Èßª√–∏“π°√√¡°“√µ√«®Õ∫·≈–‡≈¢“πÿ°“√§≥–°√√¡°“√µ√«®Õ∫ ‚¥¬

‡≈¢“πÿ°“√§≥–°√√¡°“√µ√«®Õ∫ ‰¡à¡’‘∑∏‘ÕÕ°‡’¬ß„π°“√≈ß¡µ‘¢Õß§≥–°√√¡°“√µ√«®Õ∫ °√√¡°“√µ√«®Õ∫

¢Õß∫√‘…—∑ 1 §π‡ªìπºŸâ¡’§«“¡√Ÿâ §«“¡‡¢â“„® ·≈–ª√–∫°“√≥å„π¥â“π°“√∫—≠™’·≈–°“√‡ß‘π √«¡∂÷ß¡’§«“¡√Ÿâ‡°’Ë¬«°—∫

‡Àµÿ°“√≥å∑’Ë¡’º≈°√–∑∫µàÕ°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢Õß√“¬ß“π∑“ß°“√‡ß‘π ‚¥¬§≥–°√√¡°“√µ√«®Õ∫“¡“√∂ª√÷°…“ºŸâ

‡™’Ë¬«™“≠Õ‘√–‰¥â 

°√√¡°“√µ√«®Õ∫®–‰¥â√—∫°“√·µàßµ—Èß„Àâ¥”√ßµ”·Àπàß‡ªìπ√–¬–‡«≈““¡ªï‡æ◊ËÕ§«“¡µàÕ‡π◊ËÕß„π°“√

¥”‡π‘πß“π °√√¡°“√µ√«®Õ∫´÷Ëßæâπ®“°µ”·ÀπàßÕ“®‰¥â√—∫‡≈◊Õ°„Àâ¥”√ßµ”·ÀπàßÕ’°‰¥â À“°¡’°√√¡°“√µ√«®Õ∫ 

≈“ÕÕ°®“°°“√‡ªìπ°√√¡°“√µ√«®Õ∫ °√√¡°“√§π„À¡àµâÕß‰¥â√—∫°“√·µàßµ—Èß∑—π∑’À≈—ß®“°«—π∑’Ëµ”·Àπàß«à“ß≈ß À“°¡’

°√√¡°“√µ√«®Õ∫§π„¥µâÕß°“√≈“ÕÕ°√–À«à“ß∑’ËÕ¬Ÿà„π«“√–°“√¥”√ßµ”·Àπàß °√√¡°“√ºŸâπ—ÈπµâÕß∑”°“√·®âß≈à«ßÀπâ“

Àπ÷Ëß‡¥◊Õπ‡ªìπ≈“¬≈—°…≥åÕ—°…√ ‡¡◊ËÕ¡’°“√¥”√ßµ”·Àπàß·∑π°√√¡°“√µ√«®Õ∫∑’Ë≈“ÕÕ°π—Èπ °√√¡°“√µ√«®Õ∫§π

„À¡à®–¥”√ßµ”·Àπàß®π°√–∑—ËßÀ¡¥«“√–¢Õß°√√¡°“√µ√«®Õ∫∑’Ë≈“ÕÕ°π—ÈπÊ  

„π°“√ª√–™ÿ¡·µà≈–§√—Èßπ—Èπ §≥–°√√¡°“√µ√«®Õ∫“¡“√∂‡™‘≠°√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√„À≠à ª√–∏“πºŸâ∫√‘À“√

ΩÉ“¬ªØ‘∫—µ‘°“√ ª√–∏“πºŸâ∫√‘À“√ΩÉ“¬°“√‡ß‘π ºŸâ∫√‘À“√ ºŸâÕ∫∫—≠™’ ·≈–ºŸâ®—¥°“√”π—°µ√«®Õ∫¿“¬„π‡¢â“ª√–™ÿ¡

™’È·®ß‰¥â„πª√–‡¥Áπ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß ·≈–„π∫“ß§√—Èß“¡“√∂√à«¡ª√–™ÿ¡°—∫ºŸâµ√«®Õ∫¿“¬„π·≈–ºŸâÕ∫∫—≠™’‡ªìπ°“√‡©æ“–

‚¥¬‰¡à¡’ºŸâ∫√‘À“√‡¢â“√à«¡„π°“√ª√–™ÿ¡‰¥â„π°√≥’∑’Ë®”‡ªìπ 

 

Õ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß§≥–°√√¡°“√µ√«®Õ∫ 

§≥–°√√¡°“√µ√«®Õ∫¡’¢Õ∫‡¢µÀπâ“∑’Ë·≈–§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫µàÕ§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑ ¥—ßπ’È 

1. Õ∫∑“π√–∫∫°“√§«∫§ÿ¡¿“¬„π·≈–°“√µ√«®Õ∫¿“¬„π  

2. Õ∫∑“π°“√ªØ‘∫—µ‘µ“¡°ÆÀ¡“¬·≈–√–‡∫’¬∫¢âÕ∫—ß§—∫µà“ßÊ ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß  

3. Õ∫∑“π°“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢Õß∫√‘…—∑‡°’Ë¬«°—∫√“¬°“√√–À«à“ß°—π À√◊Õ√“¬°“√∑’ËÕ“®¡’§«“¡¢—¥·¬âß∑“ß

º≈ª√–‚¬™πå  

4. Õ∫∑“πß∫°“√‡ß‘π·≈–√“¬ß“π∑“ß°“√‡ß‘π 

5. æ‘®“√≥“§—¥‡≈◊Õ° ‡πÕ·µàßµ—Èß·≈–‡πÕ§à“µÕ∫·∑πºŸâÕ∫∫—≠™’¢Õß∫√‘…—∑  

6. ªØ‘∫—µ‘°“√Õ◊Ëπ„¥µ“¡∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬®“°§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑ 
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4. §≥–°√√¡°“√∫√‘À“√ 
§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑‰¥â·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√ ‚¥¬æ‘®“√≥“ºŸâ∑’Ë¡’§ÿ≥¡∫—µ‘ §«“¡√Ÿâ§«“¡“¡“√∂·≈–

ª√–∫°“√≥å∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫∏ÿ√°‘®À≈—°·µà≈–¥â“π¢Õß∫√‘…—∑ ‡æ◊ËÕ‡¢â“¡“™à«¬∑”Àπâ“∑’Ë„π°“√∫√‘À“√°‘®°“√„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡

π‚¬∫“¬·≈–‡ªÑ“À¡“¬°“√¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®∑’Ë§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑‰¥â°”Àπ¥‰«âÕ¬à“ß¡’ª√–‘∑∏‘¿“æ·≈–ª√–‘∑∏‘º≈ 

≥ «—π∑’Ë 31 ∏—π«“§¡ 2547 §≥–°√√¡°“√∫√‘À“√¢Õß∫√‘…—∑ ª√–°Õ∫¥â«¬ 

1. π“¬™‘ß™—¬ ‚≈À–«—≤π–°ÿ≈ ª√–∏“π°√√¡°“√∫√‘À“√ 

2. π“¬Õ¥‘‡√° »√’ª√–∑—°…å °√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√„À≠à ·≈–ª√–∏“π§≥–ºŸâ∫√‘À“√ 

3. π“¬æß…å «‘‡»…‰æ±Ÿ√¬å ª√–∏“πºŸâ∫√‘À“√ΩÉ“¬ªØ‘∫—µ‘°“√ 

4. π“¬æß…å‡∑æ ‡®’¬√«ππ∑å °√√¡°“√∫√‘À“√ 

5. π“¬∑ß ‚™µ‘√—µ °√√¡°“√∫√‘À“√ 

6. π“ßÕ√ÿ≥’ «—™√“π“π—π∑å °√√¡°“√∫√‘À“√ 

7. π“¬«√«‘∑¬å ‡®π∏π“°ÿ≈ °√√¡°“√∫√‘À“√ 

8. π“¬∏’√»—°¥‘Ï Õÿ√ÿπ“ππ∑å °√√¡°“√∫√‘À“√ 

9. π“¬«‘∑‘µ ¿Ÿ∏π∑√—æ¬å °√√¡°“√∫√‘À“√ 

10. π“ß“«æ—™√“ ™“µ‘∫—≠™“™—¬ °√√¡°“√∫√‘À“√ 

11. π“¬‰æ»“≈ ®‘√–°‘®‡®√‘≠ ª√–∏“πºŸâ∫√‘À“√ΩÉ“¬°“√‡ß‘π  

   ·≈–‡≈¢“πÿ°“√§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√ 

 

§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑‡ªìπºŸâ·µàßµ—Èßª√–∏“π°√√¡°“√∫√‘À“√ ·≈–‡≈¢“πÿ°“√§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√ ‚¥¬„π

°√≥’∑’Ëª√–∏“π°√√¡°“√∫√‘À“√‰¡à“¡“√∂‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡‰¥â ª√–∏“π°√√¡°“√∫√‘À“√®–¡Õ∫À¡“¬„Àâ°√√¡°“√ºŸâ

®—¥°“√„À≠àÀ√◊Õª√–∏“πºŸâ∫√‘À“√ΩÉ“¬ªØ‘∫—µ‘°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë‡ªìπª√–∏“π„π∑’Ëª√–™ÿ¡π—Èπ ´÷Ëß„π°“√ª√–™ÿ¡·µà≈–§√—Èß 

§≥–°√√¡°“√Õ“®‡™‘≠∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ ‡™àπ µ—«·∑πºŸâ∫√‘À“√ ·≈–/À√◊Õ∑’Ëª√÷°…“®“°¿“¬πÕ°‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡µ“¡§«“¡

®”‡ªìπ  

Àπâ“∑’Ë§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫À≈—°¢Õß§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√  

1. °”Àπ¥‡ªÑ“À¡“¬·≈–°≈¬ÿ∑∏å„π°“√¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®¢Õß·µà≈–∏ÿ√°‘® √«¡∂÷ß°“√°”Àπ¥π‚¬∫“¬¥â“π°”≈—ß

§π °“√ª√–‡¡‘πº≈ ·≈–À≈—°‡°≥±å°“√æ‘®“√≥“°”Àπ¥º≈µÕ∫·∑π 

2. æ‘®“√≥“°≈—Ëπ°√Õßß∫ª√–¡“≥·≈–‚§√ß°“√≈ß∑ÿπ¢Õß·µà≈–∏ÿ√°‘® °àÕππ”‡πÕµàÕ§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑

‡æ◊ËÕæ‘®“√≥“Õπÿ¡—µ‘ ·≈–„π°√≥’∑’Ë∂“π°“√≥å‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß‰ª §≥–°√√¡°“√∫√‘À“√®–¡’°“√æ‘®“√≥“

∑∫∑«π°“√„™âß∫ª√–¡“≥·≈–‚§√ß°“√≈ß∑ÿπ∑’Ë‰¥â√—∫Õπÿ¡—µ‘·≈â«„Àâ‡À¡“–¡°—∫∂“π°“√≥åπ—ÈπÊ  

3. µ‘¥µ“¡º≈°“√¥”‡π‘πß“π·≈–§«“¡°â“«Àπâ“¢Õß‚§√ß°“√≈ß∑ÿπ¢Õß·µà≈–∏ÿ√°‘® ·≈–√“¬ß“πº≈√«¡∑—Èß

ªí≠À“À√◊ÕÕÿª√√§∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ·≈–·π«∑“ß„π°“√ª√—∫ª√ÿß·°â‰¢ „Àâ§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑∑√“∫ 

4. µ‘¥µ“¡º≈°“√æ—≤π“√–∫∫°“√®—¥°“√·≈–∫√‘À“√§«“¡‡’Ë¬ß¢Õß·µà≈–∏ÿ√°‘® 

5. µ‘¥µ“¡º≈°“√æ—≤π“∫ÿ§≈“°√ °“√·µàßµ—Èß‚¬°¬â“¬ºŸâ∫√‘À“√¢Õß·µà≈–∏ÿ√°‘® µ“¡·ºπß“π°“√√â“ßºŸâ

∫√‘À“√∑¥·∑π 

6. æ‘®“√≥“∑“ß‡≈◊Õ°„π°“√√–¥¡∑ÿπ ‡¡◊ËÕ¡’§«“¡®”‡ªìπµâÕß®—¥À“·À≈àß‡ß‘π∑ÿπ”À√—∫„™â„π‚§√ß°“√≈ß∑ÿπ

µà“ßÊ ‡æ◊ËÕπ”‡πÕ§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑Õπÿ¡—µ‘ 

7. µ‘¥µ“¡º≈°“√„™â‡ß‘π∑ÿπ °“√∫√‘À“√‡ß‘π∑ÿπ·≈–∞“π–°“√‡ß‘π¢Õß·µà≈–∏ÿ√°‘® 

 



36 I   √“¬ß“πª√–®”ªï 2547   I   ∫√‘…—∑ ‡®√‘≠‚¿§¿—≥±åÕ“À“√ ®”°—¥ (¡À“™π) “√∫—≠ √“¬ß“πª√–®”ªï 2547   I   ∫√‘…—∑ ‡®√‘≠‚¿§¿—≥±åÕ“À“√ ®”°—¥ (¡À“™π)   I 37“√∫—≠ 

5. ºŸâ∫√‘À“√ 
≥ «—π∑’Ë 31 ∏—π«“§¡ 2547 ºŸâ∫√‘À“√¢Õß´’æ’‡Õø ª√–°Õ∫¥â«¬ 

1. π“¬Õ¥‘‡√° »√’ª√–∑—°…å °√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√„À≠à ·≈–ª√–∏“π§≥–ºŸâ∫√‘À“√ 

2. π“¬æß…å «‘‡»…‰æ±Ÿ√¬å ª√–∏“πºŸâ∫√‘À“√ΩÉ“¬ªØ‘∫—µ‘°“√ 

3. π“¬∏’√»—°¥‘Ï Õÿ√ÿπ“ππ∑å √Õß°√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√∫√‘À“√ “¬ß“πÕ“À“√·ª√√Ÿª§√∫«ß®√ 

4. π“¬«’√™—¬ √—µπ∫“π™◊Ëπ √Õß°√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√∫√‘À“√ “¬ß“πÕ“À“√—µ«å∫° 

5. π“¬‡Õπ° ∫ÿ≠Àπÿπ √Õß°√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√∫√‘À“√ “¬ß“π§√∫«ß®√¿Ÿ¡‘¿“§ 

6. π“¬«‘∑‘µ ¿Ÿ∏π∑√—æ¬å √Õß°√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√∫√‘À“√ “¬ß“πÕ“À“√—µ«åπÈ” 

7. π.æ. ÿ®‘πµå ∏√√¡»“µ√å √Õß°√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√∫√‘À“√ “¬ß“π«‘®—¬·≈–æ—≤π“—µ«åπÈ” 

8. π“¬«√«‘∑¬å ‡®π∏π“°ÿ≈ √Õß°√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√∫√‘À“√ “¬ß“π∫√‘À“√∑—Ë«‰ª 

9. π“¬ª√–‡¥‘¡ ‚™µ‘»ÿ¿√“™ √Õß°√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√∫√‘À“√ “¬ß“π‡∑§‚π‚≈¬’“√π‡∑» 

   ·≈–√–∫∫ß“π 

10. π“¬‰æ»“≈ ®‘√–°‘®‡®√‘≠ ª√–∏“πºŸâ∫√‘À“√ΩÉ“¬°“√‡ß‘π  

 

Õ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß°√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√„À≠à 

°√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√„À≠à´÷Ëß‡ªìπµ”·ÀπàßºŸâ∫√‘À“√Ÿßÿ¥¢Õß∫√‘…—∑ ‡ªìπºŸâ∑’Ë‰¥â√—∫°“√·µàßµ—Èß®“°§≥–°√√¡°“√

∫√‘…—∑ „Àâ¡’Àπâ“∑’Ë„π°“√∫√‘À“√°‘®°“√¢Õß∫√‘…—∑„Àâ∫√√≈ÿ«—µ∂ÿª√–ß§å·≈–‡ªÑ“À¡“¬¢Õß∫√‘…—∑µ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√

∫√‘…—∑‰¥â°”Àπ¥‰«â ·≈–Àπâ“∑’Ë„π°“√°”°—∫¥Ÿ·≈°‘®°“√„Àâ¡’°“√¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®Õ¬à“ß‡°‘¥ª√–‚¬™πåŸßÿ¥·°àºŸâ¡’à«π‰¥â‡’¬

∑ÿ°¥â“πÕ¬à“ß‡À¡“–¡·≈–‡∑’Ë¬ß∏√√¡ √«¡∂÷ß°“√¥Ÿ·≈„Àâ¡’°“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈∑—Ë«‰ª·≈–¢âÕ¡Ÿ≈¥â“π°“√‡ß‘π¢Õß∫√‘…—∑

µ“¡·π«∑“ß∑’Ëæ÷ßªØ‘∫—µ‘∑’Ë¥’ √«¡∑—Èß¡’Õ”π“®Õπÿ¡—µ‘¥”‡π‘π°“√„¥Ê Õ—π‡ªìπ‰ªµ“¡π‚¬∫“¬·≈–¢Õ∫‡¢µÕ”π“®„π°“√

Õπÿ¡—µ‘¢Õß∫√‘…—∑ ‡«âπ·µà°“√Õπÿ¡—µ‘„π°√≥’¥—ßµàÕ‰ªπ’È„Àâπ”‡πÕ§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑æ‘®“√≥“Õπÿ¡—µ‘ 

1. °“√√—∫«ß‡ß‘π‘π‡™◊ËÕÀ√◊Õ°“√°Ÿâ¬◊¡‡ß‘π 

2. °“√„Àâ°Ÿâ¬◊¡‡ß‘π À√◊Õ°“√„Àâ§«“¡™à«¬‡À≈◊Õ∑“ß°“√‡ß‘π„¥Ê ·°à∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ ‡«âπ·µà‡ªìπ°“√„Àâ°Ÿâ¬◊¡√–¬–

—Èπ·°à∫√‘…—∑¬àÕ¬∑’Ë∫√‘…—∑∂◊ÕÀÿâπ∑—Èß∑“ßµ√ß·≈–∑“ßÕâÕ¡‡°‘π°«à“√âÕ¬≈– 90 

3. °“√‡¢â“√à«¡∑ÿπ À√◊Õ°“√¬°‡≈‘°°“√‡¢â“√à«¡∑ÿπ°—∫∫√‘…—∑Õ◊Ëπ 

4. °“√Õπÿ¡—µ‘√“¬®à“¬≈ß∑ÿπ„π‚§√ß°“√≈ß∑ÿπ„À¡à ‡«âπ·µà‚§√ß°“√∑’Ë‰¥â√—∫Õπÿ¡—µ‘®“°∑’Ëª√–™ÿ¡ºŸâ∂◊ÕÀÿâπÀ√◊Õ∑’Ë

ª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√ 

5. °“√‡¢â“∑”√“¬°“√∑’Ë‡°’Ë¬«‚¬ß°—π ´÷Ëß‡¢â“¢à“¬∑’Ë®–µâÕß¥”‡π‘π°“√µ“¡À≈—°‡°≥±å∑’Ëµ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å·Ààß

ª√–‡∑»‰∑¬°”Àπ¥ 

6. °“√‰¥â¡“À√◊Õ®”Àπà“¬‰ª´÷Ëß‘π∑√—æ¬å∑’Ë”§—≠´÷Ëß‡¢â“¢à“¬∑’Ë®–µâÕß¥”‡π‘π°“√µ“¡À≈—°‡°≥±å∑’Ëµ≈“¥- 

À≈—°∑√—æ¬å·Ààßª√–‡∑»‰∑¬°”Àπ¥ 

7. ‡√◊ËÕßÀ√◊Õ√“¬°“√∑’Ë°√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√„À≠àÀ√◊Õ∫ÿ§§≈∑’ËÕ“®¡’§«“¡¢—¥·¬âß¡’à«π‰¥â‡’¬À√◊ÕÕ“®¡’§«“¡

¢—¥·¬âß∑“ßº≈ª√–‚¬™πå„π≈—°…≥–Õ◊Ëπ„¥ ´÷Ëß®–∑”¢÷Èπ°—∫∫√‘…—∑À√◊Õ∫√‘…—∑¬àÕ¬ 

8. √“¬°“√„¥Ê ∑’Ë°ÆÀ¡“¬°”Àπ¥„Àâ§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑À√◊Õ∑’Ëª√–™ÿ¡ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ‡ªìπºŸâæ‘®“√≥“Õπÿ¡—µ‘ 

 

6. °“√√√À“°√√¡°“√·≈–ºŸâ∫√‘À“√ 
´’æ’‡ÕøÕ¬Ÿà√–À«à“ß°“√æ‘®“√≥“√√À“ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘¡“¥”√ßµ”·Àπàß§≥–°√√¡°“√√√À“·≈–æ‘®“√≥“§à“

µÕ∫·∑π ‡æ◊ËÕ™à«¬„π°“√√√À“·≈–·µàßµ—Èß∫ÿ§§≈∑’Ë¡’§«“¡√Ÿâ §«“¡“¡“√∂·≈–ª√–∫°“√≥å∑’Ë‡À¡“–¡‡¢â“¥”√ß

µ”·Àπàß°√√¡°“√∫√‘…—∑ °√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√„À≠à ·≈–µ”·ÀπàßºŸâ∫√‘À“√√–¥—∫Ÿß¢Õß∫√‘…—∑ √«¡∑—Èß™à«¬‡πÕπ‚¬∫“¬

§à“µÕ∫·∑π·≈–°”Àπ¥π‚¬∫“¬„π°“√◊∫∑Õ¥µ”·Àπàß”À√—∫ºŸâ∫√‘À“√¥—ß°≈à“«π—Èπ  
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ªí®®ÿ∫—π §≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑‡ªìπºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫„π°“√√√À“°√√¡°“√ ‚¥¬æ‘®“√≥“®“°ªí®®—¬À≈—°µà“ßÊ 

Õ—π√«¡∂÷ß §«“¡√Ÿâ §«“¡“¡“√∂ ª√–∫°“√≥å∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫∏ÿ√°‘® ·≈–®–µâÕß‡ªìπºŸâ¡’§ÿ≥¡∫—µ‘·≈–‰¡à¡’≈—°…≥– 

µâÕßÀâ“¡µ“¡∑’Ë°”Àπ¥‚¥¬°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬∫√‘…—∑¡À“™π®”°—¥ ·≈–ª√–°“»§≥–°√√¡°“√°”°—∫À≈—°∑√—æ¬å·≈–µ≈“¥ 

À≈—°∑√—æ¬å ‚¥¬‡¡◊ËÕ„¥∑’Ëµ”·Àπàß°√√¡°“√«à“ß≈ß §≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑®–‡ªìπºŸâ∑”Àπâ“∑’Ë√√À“·≈–§—¥‡≈◊Õ°∫ÿ§§≈∑’Ë

®–¡“¥”√ßµ”·Àπàß·∑π‡πÕ„Àâ·°àºŸâ∂◊ÕÀÿâπæ‘®“√≥“Õπÿ¡—µ‘ ·≈–”À√—∫ºŸâ∫√‘À“√√–¥—∫Ÿßπ—Èπ §≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑‰¥â

¡Õ∫À¡“¬„Àâ§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√‡ªìπºŸâ∑”Àπâ“∑’Ë™à«¬„π°“√√√À“·≈–§—¥‡≈◊Õ°∫ÿ§§≈∑’Ë®–¡“¥”√ßµ”·Àπàß·∑π

µ”·Àπàß∑’Ë«à“ß≈ß  

 

7. §à“µÕ∫·∑π°√√¡°“√·≈–ºŸâ∫√‘À“√ 
´’æ’‡ÕøÕ¬Ÿà√–À«à“ß°“√æ‘®“√≥“√√À“ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘¡“¥”√ßµ”·Àπàß§≥–°√√¡°“√√√À“·≈–æ‘®“√≥“§à“

µÕ∫·∑π ≥ ªí®®ÿ∫—π „π°“√°”Àπ¥æ‘®“√≥“°”Àπ¥§à“µÕ∫·∑π°√√¡°“√π—Èπ §≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑‡ªìπºŸâ°”Àπ¥

·≈–Õ∫∑“π°√Õ∫π‚¬∫“¬ ·π«∑“ß ·≈–§à“µÕ∫·∑πÕ¬à“ß‡À¡“–¡”À√—∫°√√¡°“√∫√‘…—∑ ·≈–¡Õ∫À¡“¬„Àâ§≥–

°√√¡°“√∫√‘À“√‡ªìπºŸâ∑”Àπâ“∑’Ë„πà«π¢Õß°“√æ‘®“√≥“°”Àπ¥§à“µÕ∫·∑π°√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√„À≠à·≈–ºŸâ∫√‘À“√√–¥—∫

Ÿß ´÷Ëß¡’·π«∑“ß„π°“√¥”‡π‘π°“√„ÀâÕ¥§≈âÕß‡À¡“–¡°—∫§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫ º≈ß“π∑’Ë‰¥â Õ—π‡™◊ËÕ¡‚¬ß°—∫º≈°“√¥”‡π‘π

ß“π¢Õß∫√‘…—∑·≈–º≈°“√¥”‡π‘πß“π¢Õß°√√¡°“√·≈–ºŸâ∫√‘À“√·µà≈–∑à“π ·≈–‡ª√’¬∫‡∑’¬∫‰¥â°—∫√–¥—∫∑’ËªØ‘∫—µ‘Õ¬Ÿà„π

Õÿµ“À°√√¡ ‚¥¬„πà«π¢Õß°“√°”Àπ¥§à“µÕ∫·∑π§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑ „Àâπ”‡πÕµàÕºŸâ∂◊ÕÀÿâπ‡æ◊ËÕæ‘®“√≥“Õπÿ¡—µ‘

∑ÿ°§√—Èß∑’Ë¡’°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß  

 

§à“µÕ∫·∑π¢Õß§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑ 

§à“µÕ∫·∑π∑’Ë‡ªìπµ—«‡ß‘π §à“µÕ∫·∑π¢Õß§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑”À√—∫ªï 2547 ®”π«π 15 §π ¡’®”π«π

√«¡ 26.6 ≈â“π∫“∑ ‚¥¬‰¥â√—∫§à“µÕ∫·∑πµ“¡∑’ËºŸâ∂◊ÕÀÿâπ‰¥âÕπÿ¡—µ‘‰«â„π°“√ª√–™ÿ¡“¡—≠ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ §√—Èß∑’Ë 1/2543 

‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 29 ¡’π“§¡ 2543 ¥—ßπ’È  

 ™◊ËÕ π“¡°ÿ≈ §à“µÕ∫·∑π„πªï 2547 (∫“∑) 

1. æ≈µ”√«®‡Õ° ‡¿“ “√‘π 3,500,000 

2. π“¬∏π‘π∑å ‡®’¬√«ππ∑å 2,800,000 

3. π“¬ª√–‡√‘∞ æÿàß°ÿ¡“√ 2,100,000 

4. π“¬¡‘π ‡∏’¬√«√ 2,100,000 

5. π“¬™‘ß™—¬ ‚≈À–«—≤π–°ÿ≈ 2,100,000 

6. π“¬Õ““ “√‘π 1,400,000 

7. ».πæ.Õ√√∂‘∑∏‘Ï ‡«™™“™’«– 1,400,000 

8. π“¬∑πß ‡∑‘¡·æßæ—π∏å 1,400,000 

9. π“¬æß…å‡∑æ ‡®’¬√«ππ∑å 1,400,000 

10. ¥√.«’√«—≤πå °“≠®π¥ÿ≈ 1,400,000 

11. π“¬Õ¥‘‡√° »√’ª√–∑—°…å 1,400,000 

12. π“¬∑ß ‚™µ‘√—µ 1,400,000 

13. π“¬æß…å «‘‡»…‰æ±Ÿ√¬å 1,400,000 

14. π“¬ÿπ∑√ Õ√ÿ≥“ππ∑å™—¬ 1,400,000 

15. π“ßÕ√ÿ≥’ «—™√“π“π—π∑å 1,400,000 

 

§à“µÕ∫·∑πÕ◊Ëπ ‰¡à¡’  
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§à“µÕ∫·∑π¢Õß§≥–°√√¡°“√µ√«®Õ∫ 

§à“µÕ∫·∑π∑’Ë‡ªìπµ—«‡ß‘π §à“µÕ∫·∑π¢Õß°√√¡°“√µ√«®Õ∫”À√—∫ªï 2547 ®”π«π 4 ∑à“π ¡’®”π«π

√«¡ 7.7 ≈â“π∫“∑ ‚¥¬√“¬≈–‡Õ’¬¥°“√®à“¬§à“µÕ∫·∑π°√√¡°“√ ‡ªìπ¥—ßπ’È 

 µ”·Àπàß §à“µÕ∫·∑π„πªï 2547 (∫“∑) 

 ª√–∏“π°√√¡°“√µ√«®Õ∫ 3,500,000 

 °√√¡°“√µ√«®Õ∫ 1,400,000 

 

§à“µÕ∫·∑πÕ◊Ëπ ‰¡à¡’ 

 

§à“µÕ∫·∑π¢Õß§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√·≈–ºŸâ∫√‘À“√¢Õß∫√‘…—∑ 

§à“µÕ∫·∑π∑’Ë‡ªìπµ—«‡ß‘π §à“µÕ∫·∑π¢Õß§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√·≈–ºŸâ∫√‘À“√¢Õß´’æ’‡Õø ”À√—∫ªï 2547 

®”π«π 14 ∑à“π ¡’®”π«π 187 ≈â“π∫“∑ ‚¥¬§à“µÕ∫·∑π¥—ß°≈à“«ª√–°Õ∫¥â«¬‡ß‘π‡¥◊Õπ·≈–‚∫π— 

 

§à“µÕ∫·∑πÕ◊Ëπ ‰¡à¡’ 

 

8. ª√–«—µ‘°√√¡°“√·≈–ºŸâ∫√‘À“√‚¥¬—ß‡¢ª 
 

æ≈.µ.Õ. ‡¿“ “√‘π - Õ“¬ÿ 76 ªï 
ª√–∏“π°√√¡°“√°‘µµ‘¡»—°¥‘Ï °√√¡°“√Õ‘√–  
·≈–ª√–∏“π°√√¡°“√µ√«®Õ∫  
§ÿ≥«ÿ≤‘∑“ß°“√»÷°…“Ÿßÿ¥ 

n ª√‘≠≠“µ√’ - Õ“™≠“«‘∑¬“ ®“° University of  California
ª√–‡∑»À√—∞Õ‡¡√‘°“ 

n ª√‘≠≠“µ√’ - «‘∑¬“»“µ√å “¢“‡§¡’ ®“° Johns Hopkins 
University ª√–‡∑»À√—∞Õ‡¡√‘°“ 

n ª√‘≠≠“¥ÿ…Æ’∫—≥±‘µ°‘µµ‘¡»—°¥‘Ï “¢“√—∞»“µ√å  
 ¡À“«‘∑¬“≈—¬√“¡§”·Àß 
n «‘∑¬“≈—¬ªÑÕß°—π√“™Õ“≥“®—°√ 
n Õ∫√¡ Directors Accreditation Program ¡“§¡àß‡√‘¡

∂“∫—π°√√¡°“√∫√‘…—∑‰∑¬ √ÿàπ∑’Ë 5/2003 
°“√∂◊ÕÀÿâπ„π∫√‘…—∑ ≥ «—π∑’Ë 31 ∏—π«“§¡ 2547 

n 880,000 Àÿâπ (§‘¥‡ªìπ 0.015%) 
§«“¡—¡æ—π∏å∑“ß§√Õ∫§√—«√–À«à“ßºŸâ∫√‘À“√ 

n ‡ªìπæ’Ë™“¬¢Õß π“¬Õ““ “√‘π 
®”π«π§√—Èß∑’Ë‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑„πªï 2547 

n 13 §√—Èß®“°°“√ª√–™ÿ¡√«¡∑—Èß‘Èπ 14 §√—Èß 
ª√–∫°“√≥å°“√∑”ß“π„π√–¬– 5 ªï∑’Ëºà“π¡“ ∂÷ßªí®®ÿ∫—π 

n √Õßª√–∏“π°√√¡°“√ ∏π“§“√°‘°√‰∑¬ ®”°—¥ (¡À“™π) 
n °√√¡°“√ ∫√‘…—∑ §«Õ≈‘µ’È ‡Œâ“å ®”°—¥ (¡À“™π)  
n °√√¡°“√ ∫√‘…—∑ Õ“À“√¬“¡ ®”°—¥ (¡À“™π) 
 

π“¬∏π‘π∑å ‡®’¬√«ππ∑å - Õ“¬ÿ 66 ªï 
ª√–∏“π°√√¡°“√∫√‘…—∑  
§ÿ≥«ÿ≤‘∑“ß°“√»÷°…“Ÿßÿ¥ 

n «‘∑¬“≈—¬ªÑÕß°—π√“™Õ“≥“®—°√ 
n Commercial School ª√–‡∑»ŒàÕß°ß 
§«“¡—¡æ—π∏å∑“ß§√Õ∫§√—«√–À«à“ßºŸâ∫√‘À“√ 

n ‡ªìπ≈Ÿ°æ’Ë≈Ÿ°πâÕß°—∫ π“¬æß…å‡∑æ ‡®’¬√«ππ∑å 
®”π«π§√—Èß∑’Ë‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑„πªï 2547 

n 8 §√—Èß®“°°“√ª√–™ÿ¡√«¡∑—Èß‘Èπ 14 §√—Èß 
°“√¥”√ßµ”·Àπàß„π∫√‘…—∑¬àÕ¬¢Õß∫√‘…—∑ 

n °√√¡°“√ BKP Holdings Limited 
ª√–∫°“√≥å°“√∑”ß“π„π√–¬– 5 ªï∑’Ëºà“π¡“ ∂÷ßªí®®ÿ∫—π 

n ª√–∏“π°√√¡°“√ ·≈–ª√–∏“π§≥–ºŸâ∫√‘À“√ 
 ∫√‘…—∑ ‡§√◊Õ‡®√‘≠‚¿§¿—≥±å ®”°—¥  
n ª√–∏“π°√√¡°“√ ∫√‘…—∑ ∑√Ÿ §Õ√åªÕ‡√™—Ëπ ®”°—¥ (¡À“™π) 
n ª√–∏“π°√√¡°“√ 
 ∫√‘…—∑ ´’.æ’. ‡´‡«àπÕ’‡≈ø‡«àπ ®”°—¥ (¡À“™π) 
n ª√–∏“π°√√¡°“√°‘µµ‘¡»—°¥‘Ï  
 ∫√‘…—∑ ¬“¡·¡Á§‚§√ ®”°—¥ (¡À“™π) 
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π“¬ª√–‡√‘∞ æÿàß°ÿ¡“√ - Õ“¬ÿ 69 ªï  
√Õßª√–∏“π°√√¡°“√∫√‘…—∑  
§ÿ≥«ÿ≤‘∑“ß°“√»÷°…“Ÿßÿ¥ 

n »‘≈ª»“µ√å¥ÿ…Æ’∫—≥±‘µ°‘µµ‘¡»—°¥‘Ï “¢“æ—≤π“—ß§¡ 
¡À“«‘∑¬“≈—¬ß¢≈“π§√‘π∑√å 

n »‘≈ª»“µ√å¥ÿ…Æ’∫—≥±‘µ°‘µµ‘¡»—°¥‘Ï “¢“‡°…µ√ 
 ¡À“«‘∑¬“≈—¬‡®âÕ‡®’¬ß ¡≥±≈‡®‘Èß‚®« ª√–‡∑»“∏“√≥√—∞

ª√–™“™π®’π 
°“√∂◊ÕÀÿâπ„π∫√‘…—∑ ≥ «—π∑’Ë 31 ∏—π«“§¡ 2547 

n 1,690,633 Àÿâπ (§‘¥‡ªìπ 0.030%) 
®”π«π§√—Èß∑’Ë‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑„πªï 2547 

n 9 §√—Èß®“°°“√ª√–™ÿ¡√«¡∑—Èß‘Èπ 14 §√—Èß 
°“√¥”√ßµ”·Àπàß„π∫√‘…—∑¬àÕ¬¢Õß∫√‘…—∑ 

n °√√¡°“√ ∫√‘…—∑ ´’.æ’. ‡¡Õ√å·™π‰¥´‘Ëß ®”°—¥ 
n °√√¡°“√ C.P. Food Product (Shanghai) Co., Ltd. 
ª√–∫°“√≥å°“√∑”ß“π„π√–¬– 5 ªï∑’Ëºà“π¡“ ∂÷ßªí®®ÿ∫—π  

n √Õßª√–∏“π°√√¡°“√ ∫√‘…—∑ ‡§√◊Õ‡®√‘≠‚¿§¿—≥±å ®”°—¥ 
n °√√¡°“√ ∫√‘…—∑ «’π‘‰∑¬ ®”°—¥ (¡À“™π) 
n °√√¡°“√ ∫√‘…—∑ ´’æ’æ’´’ ®”°—¥ (¡À“™π) 
n °√√¡°“√ ∫√‘…—∑ ´’.æ’.Õ‘π‡µÕ√å‡∑√¥ ®”°—¥ 
 

π“¬Õ““ “√‘π - Õ“¬ÿ 69 ªï 
°√√¡°“√Õ‘√– ·≈–°√√¡°“√µ√«®Õ∫  
§ÿ≥«ÿ≤‘∑“ß°“√»÷°…“Ÿßÿ¥ 

n ª√‘≠≠“µ√’  “¢“∫√‘À“√∏ÿ√°‘® Boston University ª√–‡∑»
À√—∞Õ‡¡√‘°“ 

n Õ∫√¡ Directors Accreditation Program ¡“§¡àß‡√‘¡
∂“∫—π°√√¡°“√∫√‘…—∑‰∑¬ √ÿàπ∑’Ë 5/2003 

°“√∂◊ÕÀÿâπ„π∫√‘…—∑ ≥ «—π∑’Ë 31 ∏—π«“§¡ 2547 

n 1,600,000 Àÿâπ (§‘¥‡ªìπ 0.028%) 
§«“¡—¡æ—π∏å∑“ß§√Õ∫§√—«√–À«à“ßºŸâ∫√‘À“√ 

n ‡ªìππâÕß™“¬¢Õß æ≈.µ.Õ. ‡¿“ “√‘π 
®”π«π§√—Èß∑’Ë‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑„πªï 2547 

n 10 §√—Èß®“°°“√ª√–™ÿ¡√«¡∑—Èß‘Èπ 14 §√—Èß 
ª√–∫°“√≥å°“√∑”ß“π„π√–¬– 5 ªï∑’Ëºà“π¡“ ∂÷ßªí®®ÿ∫—π 

n ‰¥â√—∫æ√–√“™∑“πæ√–¡À“°√ÿ≥“∏‘§ÿ≥‚ª√¥‡°≈â“œ „Àâ¥”√ß
µ”·Àπàß√“™‡≈¢“∏‘°“√ 

n ª√–∏“π°√√¡°“√∫√‘…—∑ ¬“¡·¡Á§‚§√ ®”°—¥ (¡À“™π) 
n ª√–∏“π°√√¡°“√  ∫√‘…—∑ º“·¥ßÕ‘π¥—∑√’ ®”°—¥ (¡À“™π) 
n °√√¡°“√  ∫√‘…—∑ ªŸπ´‘‡¡πµå‰∑¬ ®”°—¥ (¡À“™π) 
n °√√¡°“√  ∫√‘…—∑ ‰∑¬πÈ”∑‘æ¬å ®”°—¥ 
 

π“¬™‘ß™—¬ ‚≈À–«—≤π–°ÿ≈ - Õ“¬ÿ 66 ªï  
√Õßª√–∏“π°√√¡°“√∫√‘…—∑ 
§ÿ≥«ÿ≤‘∑“ß°“√»÷°…“Ÿßÿ¥ 

n ª√‘≠≠“‚∑“¢“«‘∑¬“»“µ√å ®“° Arizona State University 
ª√–‡∑»À√—∞Õ‡¡√‘°“ 

n Õ∫√¡ Directors Certification Program ¡“§¡àß‡√‘¡
∂“∫—π°√√¡°“√∫√‘…—∑‰∑¬ √ÿàπ∑’Ë 5/2001 

°“√∂◊ÕÀÿâπ„π∫√‘…—∑ ≥ «—π∑’Ë 31 ∏—π«“§¡ 2547 

n 254,690 Àÿâπ (§‘¥‡ªìπ 0.04%) 
®”π«π§√—Èß∑’Ë‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑„πªï 2547 

n 13 §√—Èß®“°°“√ª√–™ÿ¡√«¡∑—Èß‘Èπ 14 §√—Èß 
°“√¥”√ßµ”·Àπàß„π∫√‘…—∑¬àÕ¬¢Õß∫√‘…—∑ 

n °√√¡°“√ Aqua-Agri Foods International, Inc. 
n °√√¡°“√  CPF Investment Limited 
n °√√¡°“√  ∫√‘…—∑ ´’.æ’.‡¡Õ√å·™π‰¥´‘Ëß ®”°—¥ 
ª√–∫°“√≥å°“√∑”ß“π„π√–¬– 5 ªï∑’Ëºà“π¡“ ∂÷ßªí®®ÿ∫—π 

n °√√¡°“√  ∫√‘…—∑ ‡§√◊Õ‡®√‘≠‚¿§¿—≥±å ®”°—¥ 
 

π“¬¡‘π ‡∏’¬√«√ - Õ“¬ÿ 69 ªï 
√Õßª√–∏“π°√√¡°“√∫√‘…—∑ 
§ÿ≥«ÿ≤‘∑“ß°“√»÷°…“Ÿßÿ¥ 

n »“µ√“®“√¬å°‘µµ‘¡»—°¥‘Ï ¥â“π‡»√…∞»“µ√å ¡À“«‘∑¬“≈—¬
‡°…µ√‡®âÕ‡®’¬ß ¡≥±≈‡®‘Èß‚®« ª√–‡∑»“∏“√≥√—∞ª√–™“™π®’π 

n ª√‘≠≠“¥ÿ…Æ’∫—≥±‘µ°‘µµ‘¡»—°¥‘Ï “¢“—ß§¡«‘∑¬“·≈–
¡“πÿ…¬«‘∑¬“ ¡À“«‘∑¬“≈—¬√“¡§”·Àß 

®”π«π§√—Èß∑’Ë‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑„πªï 2547 

n 11 §√—Èß®“°°“√ª√–™ÿ¡√«¡∑—Èß‘Èπ 14 §√—Èß 
°“√¥”√ßµ”·Àπàß„π∫√‘…—∑¬àÕ¬¢Õß∫√‘…—∑ 

n °√√¡°“√ CPF Investment Limited 
n °√√¡°“√ BKP Holdings Limited  
ª√–∫°“√≥å°“√∑”ß“π„π√–¬– 5 ªï∑’Ëºà“π¡“ ∂÷ßªí®®ÿ∫—π 

n °√√¡°“√ ∫√‘…—∑ ‡§√◊Õ‡®√‘≠‚¿§¿—≥±å ®”°—¥ 
 

»“µ√“®“√¬åπ“¬·æ∑¬åÕ√√∂‘∑∏‘Ï ‡«™™“™’«– - Õ“¬ÿ 69 ªï  
°√√¡°“√Õ‘√– ·≈–°√√¡°“√µ√«®Õ∫  
§ÿ≥«ÿ≤‘∑“ß°“√»÷°…“Ÿßÿ¥ 

n FRCP ®“°√“™«‘∑¬“≈—¬Õ“¬ÿ√·æ∑¬å·Ààß°√ÿß≈Õπ¥Õπ ª√–‡∑»
Õ—ß°ƒ… 

n ª√‘≠≠“·æ∑¬»“µ√å°‘µµ‘¡»—°¥‘Ï Õ“¬ÿ√»“µ√å ¡À“«‘∑¬“≈—¬
¡À‘¥≈ 

n ª√‘≠≠“¥ÿ…Æ’∫—≥±‘µ°‘µµ‘¡»—°¥‘Ï «‘∑¬“»“µ√å§≈’π‘§ 
¡À“«‘∑¬“≈—¬¡À‘¥≈ 

®”π«π§√—Èß∑’Ë‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑„πªï 2547 

n 13 §√—Èß®“°°“√ª√–™ÿ¡√«¡∑—Èß‘Èπ 14 §√—Èß 
ª√–∫°“√≥å°“√∑”ß“π„π√–¬– 5 ªï∑’Ëºà“π¡“ ∂÷ßªí®®ÿ∫—π 

n π“¬°√“™∫—≥±‘µ¬∂“π 
 

π“¬∑πß ‡∑‘¡·æßæ—π∏å - Õ“¬ÿ 69 ªï 
°√√¡°“√Õ‘√– ·≈–°√√¡°“√µ√«®Õ∫  
§ÿ≥«ÿ≤‘∑“ß°“√»÷°…“Ÿßÿ¥ 

n Master of Business Administration ®“° The American 
University ª√–‡∑»À√—∞Õ‡¡√‘°“  

n ª√‘≠≠“µ√’ ∫—≠™’·≈–æ“≥‘™¬»“µ√å ¡À“«‘∑¬“≈—¬
∏√√¡»“µ√å 

n Õ∫√¡ Directors Certification Program ¢Õß¡“§¡àß‡√‘¡
∂“∫—π°√√¡°“√∫√‘…—∑‰∑¬ √ÿàπ∑’Ë 9/2001  

®”π«π§√—Èß∑’Ë‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑„πªï 2547 

n 14 §√—Èß®“°°“√ª√–™ÿ¡√«¡∑—Èß‘Èπ 14 §√—Èß 
ª√–∫°“√≥å°“√∑”ß“π„π√–¬– 5 ªï∑’Ëºà“π¡“ ∂÷ßªí®®ÿ∫—π 

n ∑’Ëª√÷°…“  ∫√‘…—∑ «√®—°√Õ‘π‡µÕ√å‡π™—Ëπ·π≈ ®”°—¥ 
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π“¬æß…å «‘‡»…‰æ±Ÿ√¬å - Õ“¬ÿ 60 ªï 
°√√¡°“√ °√√¡°“√∫√‘À“√ ·≈–ª√–∏“π§≥–ºŸâ∫√‘À“√ΩÉ“¬ªØ‘∫—µ‘°“√  
§ÿ≥«ÿ≤‘∑“ß°“√»÷°…“Ÿßÿ¥ 

n ª√‘≠≠“¥ÿ…Æ’∫—≥±‘µ°‘µµ‘¡»—°¥‘Ï “¢“°“√ª√–¡ß 
¡À“«‘∑¬“≈—¬·¡à‚®â  

®”π«π§√—Èß∑’Ë‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑„πªï 2547 

n 11 §√—Èß®“°°“√ª√–™ÿ¡√«¡∑—Èß‘Èπ 14 §√—Èß 
°“√¥”√ßµ”·Àπàß„π∫√‘…—∑¬àÕ¬¢Õß∫√‘…—∑ 

n °√√¡°“√ ∫√‘…—∑ ´’øŸÑ¥å ‡ÕÁπ‡µÕ√å‰æ√´å ®”°—¥ 
n °√√¡°“√ ∫√‘…—∑ ‚¿§¿—≥±åÕ–§«Õ‡∑Á§ ®”°—¥ 
n °√√¡°“√ ∫√‘…—∑ ´’.æ’.‡¡Õ√å·™π‰¥´‘Ëß ®”°—¥ 
 

π“¬ÿπ∑√ Õ√ÿ≥“ππ∑å™—¬ - Õ“¬ÿ 63 ªï 
°√√¡°“√ 
§ÿ≥«ÿ≤‘∑“ß°“√»÷°…“Ÿßÿ¥ 

n ª√‘≠≠“‚∑ “¢“∫√‘À“√∏ÿ√°‘® ®“° University of Arkansas 
ª√–‡∑»À√—∞Õ‡¡√‘°“ 

°“√∂◊ÕÀÿâπ„π∫√‘…—∑ ≥ «—π∑’Ë 31 ∏—π«“§¡ 2547 

n 13,680,199 Àÿâπ (§‘¥‡ªìπ 0.239%) 
®”π«π§√—Èß∑’Ë‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑„πªï 2547 

n 13 §√—Èß®“°°“√ª√–™ÿ¡√«¡∑—Èß‘Èπ 14 §√—Èß 
ª√–∫°“√≥å°“√∑”ß“π„π√–¬– 5 ªï∑’Ëºà“π¡“ ∂÷ßªí®®ÿ∫—π 

n °√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√„À≠à ∫√‘…—∑ ´’.æ’.·≈π¥å ®”°—¥ 
n ª√–∏“π°√√¡°“√ ∫√‘…—∑ ‡Õ°-™—¬ ¥‘∑√‘∫‘«™—Ëπ ´‘‡∑¡ ®”°—¥ 
 

π“¬Õ¥‘‡√° »√’ª√–∑—°…å - Õ“¬ÿ 58 ªï 
°√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√„À≠à·≈–ª√–∏“π§≥–ºŸâ∫√‘À“√ 
§ÿ≥«ÿ≤‘∑“ß°“√»÷°…“Ÿßÿ¥ 

n «‘∑¬“»“µ√å¥ÿ…Æ’∫—≥±‘µ°‘µµ‘¡»—°¥‘Ï ¡À“«‘∑¬“≈—¬·¡à‚®â  
n Õ∫√¡ Directors Certification Program ¡“§¡àß‡√‘¡

∂“∫—π°√√¡°“√∫√‘…—∑‰∑¬ √ÿàπ∑’Ë 5/2001 
°“√∂◊ÕÀÿâπ„π∫√‘…—∑ ≥ «—π∑’Ë 31 ∏—π«“§¡ 2547 

n 100,000 Àÿâπ (§‘¥‡ªìπ 0.002%) 
§«“¡—¡æ—π∏å∑“ß§√Õ∫§√—«√–À«à“ßºŸâ∫√‘À“√ 

n ‡ªìπæ’Ë™“¬¢Õß π“ßÕ√ÿ≥’ «—™√“π“π—π∑å 
®”π«π§√—Èß∑’Ë‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑„πªï 2547 

n 14 §√—Èß®“°°“√ª√–™ÿ¡√«¡∑—Èß‘Èπ 14 §√—Èß 
°“√¥”√ßµ”·Àπàß„π∫√‘…—∑¬àÕ¬¢Õß∫√‘…—∑ 

n °√√¡°“√ ∫√‘…—∑ °√ÿß‡∑æº≈‘µº≈Õÿµ“À°√√¡°“√‡°…µ√ 
®”°—¥ (¡À“™π) 

n °√√¡°“√ ∫√‘…—∑ ‡®√‘≠‚¿§¿—≥±åÕ’“π ®”°—¥ (¡À“™π) 
n °√√¡°“√ ∫√‘…—∑ °√ÿß‡∑æ‚ª√¥‘Í« ®”°—¥ (¡À“™π) 
n °√√¡°“√ ∫√‘…—∑ °√ÿß‡∑æœÕ“À“√—µ«å ®”°—¥ 
n °√√¡°“√ ∫√‘…—∑ °√ÿß‡∑æ§â“—µ«å ®”°—¥ 
n °√√¡°“√ ∫√‘…—∑ ´’æ’‡Õø ‰Õ∑’‡´Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ 
n °√√¡°“√ ∫√‘…—∑ ´’æ’‡Õø ‡∑√ππ‘Ëß‡´Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ 
n °√√¡°“√ ∫√‘…—∑ ´’.æ’. ‡¡Õ√å·™π‰¥´‘Ëß ®”°—¥ 
n °√√¡°“√ CPF Europe S.A. 
ª√–∫°“√≥å°“√∑”ß“π„π√–¬– 5 ªï∑’Ëºà“π¡“ ∂÷ßªí®®ÿ∫—π 

n π“¬°°‘µµ‘¡»—°¥‘Ï ¡“§¡ºŸâº≈‘µ‰°à‡æ◊ËÕàßÕÕ°‰∑¬ 
 

π“¬∑ß ‚™µ‘√—µ - Õ“¬ÿ 53 ªï 
°√√¡°“√ ·≈–°√√¡°“√∫√‘À“√  
§ÿ≥«ÿ≤‘∑“ß°“√»÷°…“Ÿßÿ¥ 

n ª√–°“»π’¬∫—µ√«‘™“™’æ ∂“∫—π‡∑§‚π‚≈¬’√“™¡ß§≈ «‘∑¬“‡¢µ
æ≥‘™¬°“√æ√–π§√  

n ª√‘≠≠“«‘∑¬“»“µ√å∫—≥±‘µ°‘µµ‘¡»—°¥‘Ï ‡»√…∞»“µ√å·≈–
∫√‘À“√∏ÿ√°‘®°“√‡°…µ√ ∂“∫—π‡∑§‚π‚≈¬’√“™¡ß§≈ ∫“ßæ√– 

°“√∂◊ÕÀÿâπ„π∫√‘…—∑ ≥ «—π∑’Ë 31 ∏—π«“§¡ 2547 

n 1,000,000 Àÿâπ (§‘¥‡ªìπ 0.017%) 
®”π«π§√—Èß∑’Ë‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑„πªï 2547 

n 2 §√—Èß®“°°“√ª√–™ÿ¡√«¡∑—Èß‘Èπ 14 §√—Èß 
 

π“¬æß…å‡∑æ ‡®’¬√«ππ∑å - Õ“¬ÿ 54 ªï 
°√√¡°“√ ·≈–°√√¡°“√∫√‘À“√  
§ÿ≥«ÿ≤‘∑“ß°“√»÷°…“Ÿßÿ¥ 

n Master Degree in Avian Sciences ®“° University of 
California at Davis ª√–‡∑»À√—∞Õ‡¡√‘°“  

°“√∂◊ÕÀÿâπ„π∫√‘…—∑ ≥ «—π∑’Ë 31 ∏—π«“§¡ 2547 

n 9,676,000 Àÿâπ (§‘¥‡ªìπ 0.169%) 
§«“¡—¡æ—π∏å∑“ß§√Õ∫§√—«√–À«à“ßºŸâ∫√‘À“√ 

n ‡ªìπ≈Ÿ°æ’Ë≈Ÿ°πâÕß°—∫§ÿ≥∏π‘π∑å  ‡®’¬√«ππ∑å  
®”π«π§√—Èß∑’Ë‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑„πªï 2547 

n 9 §√—Èß®“°°“√ª√–™ÿ¡√«¡∑—Èß‘Èπ 14 §√—Èß 
°“√¥”√ßµ”·Àπàß„π∫√‘…—∑¬àÕ¬¢Õß∫√‘…—∑ 

n ª√–∏“π§≥–ºŸâ∫√‘À“√ Charoen Pokphand (USA), Inc.  
n °√√¡°“√ Aqua-Agri Foods International, Inc. 
n °√√¡°“√ ∫√‘…—∑ ´’.æ’. ‡¡Õ√å·™π‰¥´‘Ëß ®”°—¥  
ª√–∫°“√≥å°“√∑”ß“π„π√–¬– 5 ªï∑’Ëºà“π¡“ ∂÷ßªí®®ÿ∫—π 

n °√√¡°“√  ∫√‘…—∑ ‡§√◊Õ‡®√‘≠‚¿§¿—≥±å ®”°—¥ 
 

¥√.«’√«—≤πå °“≠®π¥ÿ≈ - Õ“¬ÿ 67 ªï 
°√√¡°“√  
§ÿ≥«ÿ≤‘∑“ß°“√»÷°…“Ÿßÿ¥ 

n ª√‘≠≠“‡Õ° “¢“∫√‘À“√∏ÿ√°‘® ®“° University of Illinois 
ª√–‡∑»À√—∞Õ‡¡√‘°“  

°“√∂◊ÕÀÿâπ„π∫√‘…—∑ ≥ «—π∑’Ë 31 ∏—π«“§¡ 2547 

n 15,650,450 Àÿâπ (§‘¥‡ªìπ 0.273%) 
®”π«π§√—Èß∑’Ë‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑„πªï 2547 

n 13 §√—Èß®“°°“√ª√–™ÿ¡√«¡∑—Èß‘Èπ 14 §√—Èß 
°“√¥”√ßµ”·Àπàß„π∫√‘…—∑¬àÕ¬¢Õß∫√‘…—∑ 

n BKP Holdings Limited  
n CPF Investment Limited 
ª√–∫°“√≥å°“√∑”ß“π„π√–¬– 5 ªï∑’Ëºà“π¡“ ∂÷ßªí®®ÿ∫—π 

n Õÿªπ“¬° ¡“§¡∫√‘…—∑®¥∑–‡∫’¬π 
n °√√¡°“√ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘ ¿“∂“∫—π∫—≥±‘µæ—≤π∫√‘À“√»“µ√å 
n °√√¡°“√ ‚§√ß°“√ª√‘≠≠“‡Õ°√à«¡ “¢“∫√‘À“√∏ÿ√°‘® (JDBA) 
 



40 I   √“¬ß“πª√–®”ªï 2547   I   ∫√‘…—∑ ‡®√‘≠‚¿§¿—≥±åÕ“À“√ ®”°—¥ (¡À“™π) “√∫—≠ √“¬ß“πª√–®”ªï 2547   I   ∫√‘…—∑ ‡®√‘≠‚¿§¿—≥±åÕ“À“√ ®”°—¥ (¡À“™π)   I 41“√∫—≠ 

π“ßÕ√ÿ≥’ «—™√“π“π—π∑å - Õ“¬ÿ 57 ªï 
°√√¡°“√ ·≈–°√√¡°“√∫√‘À“√ 
§ÿ≥«ÿ≤‘∑“ß°“√»÷°…“Ÿßÿ¥ 

n ª√‘≠≠“µ√’ “¢“‡»√…∞»“µ√å ¡À“«‘∑¬“≈—¬∏√√¡»“µ√å   
°“√∂◊ÕÀÿâπ„π∫√‘…—∑ ≥ «—π∑’Ë 31 ∏—π«“§¡ 2547 

n 5,139,999 Àÿâπ (§‘¥‡ªìπ 0.090%) 
§«“¡—¡æ—π∏å∑“ß§√Õ∫§√—«√–À«à“ßºŸâ∫√‘À“√ 

n ‡ªìππâÕß“«¢Õß π“¬Õ¥‘‡√° »√’ª√–∑—°…å 
®”π«π§√—Èß∑’Ë‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑„πªï 2547 

n 13 §√—Èß®“°°“√ª√–™ÿ¡√«¡∑—Èß‘Èπ 14 §√—Èß 
ª√–∫°“√≥å°“√∑”ß“π„π√–¬– 5 ªï∑’Ëºà“π¡“ ∂÷ßªí®®ÿ∫—π 

n √Õßª√–∏“π”π—°°“√‡ß‘π‡§√◊Õœ 
°“√¥”√ßµ”·Àπàß„π∫√‘…—∑¬àÕ¬¢Õß∫√‘…—∑ 

n °√√¡°“√ ∫√‘…—∑ °√ÿß‡∑æº≈‘µº≈Õÿµ“À°√√¡°“√‡°…µ√ 
®”°—¥ (¡À“™π) 

n °√√¡°“√ ∫√‘…—∑ ‡®√‘≠‚¿§¿—≥±åÕ’“π ®”°—¥ (¡À“™π) 
n °√√¡°“√ ∫√‘…—∑ ´’øŸÑ¥å ‡ÕÁπ‡µÕ√å‰æ√´å ®”°—¥ 
n °√√¡°“√ ∫√‘…—∑ °√ÿß‡∑æ‡æ“–‡≈’È¬ß°ÿâß ®”°—¥ 
n °√√¡°“√ ∫√‘…—∑ ·°≈ß ®”°—¥ 
n °√√¡°“√ ∫√‘…—∑ ‚¿§¿—≥±åÕ–§«Õ‡∑Á§ ®”°—¥ 
n °√√¡°“√ ∫√‘…—∑ ´’.æ’. ‡¡Õ√å·™π‰¥´‘Ëß ®”°—¥ 
 

π“¬«√«‘∑¬å ‡®π∏π“°ÿ≈ - Õ“¬ÿ 58 ªï  
°√√¡°“√∫√‘À“√  
·≈–√Õß°√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√∫√‘À“√ “¬ß“π∫√‘À“√∑—Ë«‰ª  
§ÿ≥«ÿ≤‘∑“ß°“√»÷°…“Ÿßÿ¥ 

n ª√‘≠≠“‚∑ “¢“∫√‘À“√∏ÿ√°‘® ¡À“«‘∑¬“≈—¬∏√√¡»“µ√å  
°“√¥”√ßµ”·Àπàß„π∫√‘…—∑¬àÕ¬¢Õß∫√‘…—∑ 

n °√√¡°“√ ∫√‘…—∑ °√ÿß‡∑æº≈‘µº≈Õÿµ“À°√√¡°“√‡°…µ√ 
®”°—¥ (¡À“™π) 

n °√√¡°“√ ∫√‘…—∑ ‡®√‘≠‚¿§¿—≥±åÕ’“π ®”°—¥ (¡À“™π) 
n °√√¡°“√ ∫√‘…—∑ °√ÿß‡∑æ‚ª√¥‘Í« ®”°—¥ (¡À“™π) 
n °√√¡°“√ ∫√‘…—∑ °√ÿß‡∑æœ Õ“À“√—µ«å ®”°—¥ 
n °√√¡°“√ ∫√‘…—∑ ‡®√‘≠‚¿§¿—≥±åÕÿµ“À°√√¡ ®”°—¥ 
n °√√¡°“√ ∫√‘…—∑ ∫’.æ’.Õ“À“√—µ«å ®”°—¥ 
n °√√¡°“√ ∫√‘…—∑ √“™∫ÿ√’Õ“À“√—µ«å ®”°—¥ 
n °√√¡°“√ ∫√‘…—∑ ´’.æ’.‡°…µ√Õÿµ“À°√√¡ ®”°—¥ 
n °√√¡°“√ ∫√‘…—∑ °√ÿß‡∑æ§â“—µ«å ®”°—¥ 
n °√√¡°“√ ∫√‘…—∑ ø“√å¡°√ÿß‡∑æ ®”°—¥ 
n °√√¡°“√ ∫√‘…—∑ ´’.æ’.º≈‘µ¿—≥±åÕ“À“√ ®”°—¥ 
n °√√¡°“√ ∫√‘…—∑ ´’.æ’.Õÿµ“À°√√¡Õ“À“√àßÕÕ° ®”°—¥ 
n °√√¡°“√ ∫√‘…—∑ «’øŸÖ¥º≈‘µ¿—≥±åÕ“À“√ ®”°—¥ 
n °√√¡°“√ ∫√‘…—∑ ¬Ÿπ‘‡«Õ√å·´≈øŸÑ¥ ·Õπ¥å ¡“√å‡°Áµµ‘Èß ®”°—¥ 
n °√√¡°“√ ∫√‘…—∑ Õ‘π‡µÕ√å‡π™—Ëπ·π≈ ‡æÁ∑ øŸÑ¥ ®”°—¥ 
n °√√¡°“√ ∫√‘…—∑ µ√“¥‡æ“–‡≈’È¬ß°ÿâß ®”°—¥ 
n °√√¡°“√ ∫√‘…—∑ «’ø“√å¡¡‘Ëß ®”°—¥ 
n °√√¡°“√ ∫√‘…—∑ ‚¿§¿—≥±åÕ–§«Õ‡∑Á§ ®”°—¥ 
n °√√¡°“√ ∫√‘…—∑ ´’æ’‡Õø ‰Õ∑’‡´Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ 
n °√√¡°“√ ∫√‘…—∑ ´’æ’‡Õø ‡∑√ππ‘Ëß‡´Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ 
n °√√¡°“√ ∫√‘…—∑ ®—π∑∫ÿ√’ø“√å¡‡æ“–‡≈’È¬ß—µ«åπÈ” ®”°—¥ 
 

π“¬∏’√»—°¥‘Ï Õÿ√ÿπ“ππ∑å - Õ“¬ÿ 56 ªï 
°√√¡°“√∫√‘À“√  
·≈–√Õß°√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√∫√‘À“√ “¬ß“πÕ“À“√·ª√√Ÿª§√∫«ß®√  
§ÿ≥«ÿ≤‘∑“ß°“√»÷°…“Ÿßÿ¥ 

n ª√–°“»π’¬∫—µ√«‘™“™’æ™—ÈπŸß «‘∑¬“≈—¬æ≥‘™¬°“√∏π∫ÿ√’   
°“√∂◊ÕÀÿâπ„π∫√‘…—∑ ≥ «—π∑’Ë 31 ∏—π«“§¡ 2547 

n 1,000 Àÿâπ (§‘¥‡ªìπ 0.000%) 
°“√¥”√ßµ”·Àπàß„π∫√‘…—∑¬àÕ¬¢Õß∫√‘…—∑ 

n °√√¡°“√ ∫√‘…—∑ °√ÿß‡∑æ‚ª√¥‘Í« ®”°—¥ (¡À“™π) 
n °√√¡°“√ ∫√‘…—∑ °√ÿß‡∑æ§â“—µ«å ®”°—¥ 
n °√√¡°“√ ∫√‘…—∑ ø“√å¡°√ÿß‡∑æ ®”°—¥ 
n °√√¡°“√ ∫√‘…—∑ ´’.æ’. º≈‘µ¿—≥±åÕ“À“√ ®”°—¥ 
n °√√¡°“√ ∫√‘…—∑ ´’.æ’. Õÿµ“À°√√¡Õ“À“√àßÕÕ° ®”°—¥ 
ª√–∫°“√≥å°“√∑”ß“π„π√–¬– 5 ªï∑’Ëºà“π¡“ ∂÷ßªí®®ÿ∫—π 

n °√√¡°“√∫√‘À“√ ¡“§¡ºŸâº≈‘µÕ“À“√—µ«å‰∑¬ 
 

π“¬«’√™—¬ √—µπ∫“π™◊Ëπ - Õ“¬ÿ 55 ªï 
°√√¡°“√∫√‘À“√  
·≈–√Õß°√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√∫√‘À“√ “¬ß“πÕ“À“√—µ«å∫° 
§ÿ≥«ÿ≤‘∑“ß°“√»÷°…“Ÿßÿ¥ 

n ª√‘≠≠“µ√’ æ“≥‘™¬»“µ√å ¡À“«‘∑¬“≈—¬∏√√¡»“µ√å 
°“√∂◊ÕÀÿâπ„π∫√‘…—∑ ≥ «—π∑’Ë 31 ∏—π«“§¡ 2547 

n 230 Àÿâπ (§‘¥‡ªìπ 0.000%) 
°“√¥”√ßµ”·Àπàß„π∫√‘…—∑¬àÕ¬¢Õß∫√‘…—∑ 

n °√√¡°“√ ∫√‘…—∑ °√ÿß‡∑æº≈‘µº≈Õÿµ“À°√√¡°“√‡°…µ√ 
®”°—¥ (¡À“™π) 

n °√√¡°“√ ∫√‘…—∑ ‡®√‘≠‚¿§¿—≥±åÕ’“π ®”°—¥ (¡À“™π) 
n °√√¡°“√ ∫√‘…—∑ °√ÿß‡∑æœ Õ“À“√—µ«å ®”°—¥ 
n °√√¡°“√ ∫√‘…—∑ ‡®√‘≠‚¿§¿—≥±åÕÿµ“À°√√¡ ®”°—¥ 
n °√√¡°“√ ∫√‘…—∑ ∫’.æ’.Õ“À“√—µ«å ®”°—¥ 
n °√√¡°“√ ∫√‘…—∑ √“™∫ÿ√’Õ“À“√—µ«å ®”°—¥ 
n °√√¡°“√ ∫√‘…—∑ «’øŸÖ¥º≈‘µ¿—≥±åÕ“À“√ ®”°—¥ 
ª√–∫°“√≥å°“√∑”ß“π„π√–¬– 5 ªï∑’Ëºà“π¡“ ∂÷ßªí®®ÿ∫—π 

n π“¬°¡“§¡ ¡“§¡ºŸâº≈‘µÕ“À“√—µ«å‰∑¬ 
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π“¬‡Õπ° ∫ÿ≠Àπÿπ - Õ“¬ÿ 52 ªï 
√Õß°√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√∫√‘À“√ “¬ß“π∏ÿ√°‘®§√∫«ß®√¿Ÿ¡‘¿“§ 
§ÿ≥«ÿ≤‘∑“ß°“√»÷°…“Ÿßÿ¥ 

n ª√‘≠≠“µ√’«‘∑¬“»“µ√å (“¢“‡°…µ√) ¿“§«‘™“—µ«∫“≈ 
¡À“«‘∑¬“≈—¬‡°…µ√»“µ√å   

°“√∂◊ÕÀÿâπ„π∫√‘…—∑ ≥ «—π∑’Ë 31 ∏—π«“§¡ 2547 

n 10,000 Àÿâπ (§‘¥‡ªìπ 0.000%) 
°“√¥”√ßµ”·Àπàß„π∫√‘…—∑¬àÕ¬¢Õß∫√‘…—∑ 

n °√√¡°“√ ∫√‘…—∑ °√ÿß‡∑æº≈‘µº≈Õÿµ“À°√√¡°“√‡°…µ√ 
®”°—¥ (¡À“™π) 

n °√√¡°“√ ∫√‘…—∑ ‡®√‘≠‚¿§¿—≥±åÕ’“π ®”°—¥ (¡À“™π) 
n °√√¡°“√ ∫√‘…—∑ °√ÿß‡∑æœ Õ“À“√—µ«å ®”°—¥ 
n °√√¡°“√ ∫√‘…—∑ ‡®√‘≠‚¿§¿—≥±åÕÿµ“À°√√¡ ®”°—¥ 
n °√√¡°“√ ∫√‘…—∑ √“™∫ÿ√’Õ“À“√—µ«å ®”°—¥ 
n °√√¡°“√ ∫√‘…—∑ ´’.æ’.‡°…µ√Õÿµ“À°√√¡ ®”°—¥ 

 

π.æ.ÿ®‘πµå ∏√√¡»“µ√å - Õ“¬ÿ 52 ªï 
°√√¡°“√∫√‘À“√  
·≈–√Õß°√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√∫√‘À“√ “¬ß“π«‘®—¬·≈–æ—≤π“—µ«åπÈ”  
§ÿ≥«ÿ≤‘∑“ß°“√»÷°…“Ÿßÿ¥ 

n ª√‘≠≠“µ√’ §≥–—µ«·æ∑¬å ¡À“«‘∑¬“≈—¬‡°…µ√»“µ√å  
°“√∂◊ÕÀÿâπ„π∫√‘…—∑ ≥ «—π∑’Ë 31 ∏—π«“§¡ 2547 

n 800,000 Àÿâπ (§‘¥‡ªìπ 0.014%) 
°“√¥”√ßµ”·Àπàß„π∫√‘…—∑¬àÕ¬¢Õß∫√‘…—∑ 

n °√√¡°“√  ∫√‘…—∑ ´’øŸÑ¥å ‡ÕÁπ‡µÕ√å‰æ√´å ®”°—¥ 
n °√√¡°“√  ∫√‘…—∑ ‚¿§¿—≥±åÕ–§«Õ‡∑Á§ ®”°—¥ 
n °√√¡°“√  ∫√‘…—∑ æ—≤π“æ—π∏ÿå°ÿâß (ª√–‡∑»‰∑¬) ®”°—¥ 
 
 

π“¬«‘∑‘µ ¿Ÿ∏π∑√—æ¬å - Õ“¬ÿ 51 ªï 
°√√¡°“√∫√‘À“√  
·≈–√Õß°√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√∫√‘À“√ “¬ß“πÕ“À“√—µ«åπÈ”  
§ÿ≥«ÿ≤‘∑“ß°“√»÷°…“Ÿßÿ¥ 

n ª√‘≠≠“µ√’ “¢“∫√‘À“√∏ÿ√°‘® ¡À“«‘∑¬“≈—¬√“¡§”·Àß  
°“√∂◊ÕÀÿâπ„π∫√‘…—∑ ≥ «—π∑’Ë 31 ∏—π«“§¡ 2547 

n 12,100 Àÿâπ (§‘¥‡ªìπ 0.000%) 
°“√¥”√ßµ”·Àπàß„π∫√‘…—∑¬àÕ¬¢Õß∫√‘…—∑ 

n °√√¡°“√ ∫√‘…—∑ ´’øŸÑ¥å ‡ÕÁπ‡µÕ√å‰æ√´å ®”°—¥ 
n °√√¡°“√ ∫√‘…—∑ ‚¿§¿—≥±åÕ–§«Õ‡∑Á§ ®”°—¥ 
 

π“¬ª√–‡¥‘¡ ‚™µ‘»ÿ¿√“™ - Õ“¬ÿ 56 ªï 
√Õß°√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√∫√‘À“√  
“¬ß“π‡∑§‚π‚≈¬’“√π‡∑»·≈–√–∫∫ß“π  
§ÿ≥«ÿ≤‘∑“ß°“√»÷°…“Ÿßÿ¥ 

n ª√‘≠≠“‚∑ ∂‘µ‘ ®ÿÃ“≈ß°√≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬  
°“√¥”√ßµ”·Àπàß„π∫√‘…—∑¬àÕ¬¢Õß∫√‘…—∑ 

n °√√¡°“√ ∫√‘…—∑ ´’æ’‡Õø ‰Õ∑’‡´Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ 
 

π“¬‰æ»“≈ ®‘√–°‘®‡®√‘≠ - Õ“¬ÿ 46 ªï 
°√√¡°“√∫√‘À“√ ·≈–ª√–∏“πºŸâ∫√‘À“√ΩÉ“¬°“√‡ß‘π  
§ÿ≥«ÿ≤‘∑“ß°“√»÷°…“Ÿßÿ¥ 

n ∫√‘À“√∏ÿ√°‘®¡À“∫—≥±‘µ ∂“∫—π∫—≥±‘µæ—≤π∫√‘À“√»“µ√å 
°“√¥”√ßµ”·Àπàß„π∫√‘…—∑¬àÕ¬¢Õß∫√‘…—∑ 

n °√√¡°“√ ∫√‘…—∑ °√ÿß‡∑æº≈‘µº≈Õÿµ“À°√√¡°“√‡°…µ√ 
®”°—¥ (¡À“™π) 

n °√√¡°“√ ∫√‘…—∑ ‡®√‘≠‚¿§¿—≥±åÕ’“π ®”°—¥ (¡À“™π) 
n °√√¡°“√ ∫√‘…—∑ °√ÿß‡∑æœÕ“À“√—µ«å ®”°—¥ 
n °√√¡°“√ ∫√‘…—∑ ‡®√‘≠‚¿§¿—≥±åÕÿµ“À°√√¡ ®”°—¥ 
n °√√¡°“√ ∫√‘…—∑ ∫’.æ’. Õ“À“√—µ«å ®”°—¥ 
n °√√¡°“√ ∫√‘…—∑ √“™∫ÿ√’Õ“À“√—µ«å ®”°—¥ 
n °√√¡°“√ ∫√‘…—∑ ´’.æ’.‡°…µ√Õÿµ“À°√√¡ ®”°—¥ 
n °√√¡°“√ ∫√‘…—∑ ´’æ’‡Õø ‰Õ∑’‡´Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ 
n °√√¡°“√ ∫√‘…—∑ ´’.æ’. ‡¡Õ√å·™π‰¥´‘Ëß ®”°—¥ 
n °√√¡°“√ CPF Europe S.A. 
n °√√¡°“√ Fusion Foods Limited 
 

π“ß“«æ—™√“ ™“µ‘∫—≠™“™—¬ - Õ“¬ÿ 47 ªï 
°√√¡°“√∫√‘À“√  
§ÿ≥«ÿ≤‘∑“ß°“√»÷°…“Ÿßÿ¥ 

n ª√‘≠≠“µ√’ “¢“∫—≠™’ ¡À“«‘∑¬“≈—¬∏√√¡»“µ√å   
°“√∂◊ÕÀÿâπ„π∫√‘…—∑ ≥ «—π∑’Ë 31 ∏—π«“§¡ 2547 

n 461,000 (§‘¥‡ªìπ 0.008%) 
°“√¥”√ßµ”·Àπàß„π∫√‘…—∑¬àÕ¬¢Õß∫√‘…—∑ 

n °√√¡°“√ ∫√‘…—∑ ´’.æ’.‡°…µ√Õÿµ“À°√√¡ ®”°—¥ 
n °√√¡°“√ ∫√‘…—∑ ´’øŸÑ¥å ‡ÕÁπ‡µÕ√å‰æ√´å ®”°—¥ 
n °√√¡°“√ ∫√‘…—∑ °√ÿß‡∑æ‡æ“–‡≈’È¬ß°ÿâß ®”°—¥ 
n °√√¡°“√ ∫√‘…—∑ ·°≈ß ®”°—¥ 
n °√√¡°“√ ∫√‘…—∑ ´’æ’‡Õø ‰Õ∑’‡´Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ 
n °√√¡°“√ ∫√‘…—∑ ´’æ’‡Õø ‡∑√ππ‘Ëß‡´Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ 
n °√√¡°“√ ∫√‘…—∑ ´’.æ’.‡¡Õ√å·™π‰¥´‘Ëß ®”°—¥ 
n °√√¡°“√  ∫√‘…—∑ ®—π∑∫ÿ√’ø“√å¡‡æ“–‡≈’È¬ß—µ«åπÈ” ®”°—¥ 
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9. ∫ÿ§≈“°√ 
≥ «—π∑’Ë 31 ∏—π«“§¡ 2547 ´’æ’‡Õø¡’æπ—°ß“π·≈–§πß“π√«¡∑—Èß‘Èπ 11,033 §π ‚¥¬·∫àßµ“¡“¬ß“π

À≈—°‰¥â¥—ßπ’È 

 

 “¬ß“πÀ≈—° ®”π«πæπ—°ß“π (§π) 

1. ∏ÿ√°‘®—µ«å∫° 5,703 

2. ∏ÿ√°‘®—µ«åπÈ” 4,732 

3. “¬ß“ππ—∫πÿπ 598 

 √«¡ 11,033 

 

§à“µÕ∫·∑πæπ—°ß“π„πªï 2547 ‡ªìπ‡ß‘π√«¡ 2,047 ≈â“π∫“∑ ´÷Ëßª√–°Õ∫¥â«¬‡ß‘π‡¥◊Õπ §à“·√ß ‚∫π— 

«—¥‘°“√ §à“Ωñ°Õ∫√¡ ·≈–§à“‡∫’È¬ª√–°—πÕÿ∫—µ‘‡Àµÿæπ—°ß“π 

 

π‚¬∫“¬„π°“√æ—≤π“∫ÿ§≈“°√ 

∫√‘…—∑¡’π‚¬∫“¬„π°“√æ—≤π“æπ—°ß“π„Àâ¡’§«“¡‡ªìπ¡◊ÕÕ“™’æ ‡æ◊ËÕ„Àâ“¡“√∂∑”ß“π„πªí®®ÿ∫—π‰¥âÕ¬à“ß¡’

ª√–‘∑∏‘¿“æ ·≈–‡æ◊ËÕ√Õß√—∫°—∫°“√‡®√‘≠‡µ‘∫‚µ¢Õß∏ÿ√°‘® ·≈–„Àâ∑—π°—∫‡∑§‚π‚≈¬’·≈–«‘∑¬“°“√∑’Ë‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß‰ª 

„π¢≥–‡¥’¬«°—π®–√â“ß‡√‘¡„Àâ∫√‘…—∑‡ªìπÕß§å°√·Ààß°“√‡√’¬π√Ÿâ ‡æ◊ËÕπ—∫πÿπ∏ÿ√°‘®„Àâ‡®√‘≠‡µ‘∫‚µÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕßµ≈Õ¥

‰ª ‚¥¬∫√‘…—∑‰¥â®—¥„Àâ¡’√–∫∫°“√‡√’¬π√Ÿâ‚¥¬°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π (On the Job Training) ·≈–°“√‰ª¥Ÿß“π∑’Ëµà“ßª√–‡∑» 

°“√®—¥àßæπ—°ß“π‡¢â“√à«¡‡√’¬π„π‚§√ß°“√Õ∫√¡µà“ßÊ ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß∑—Èß„π·≈–µà“ßª√–‡∑» √«¡∂÷ß°“√®—¥µ—Èß„Àâ¡’ ∫√‘…—∑ 

´’æ’‡Õø ‡∑√ππ‘Ëß‡´Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ ∑”Àπâ“∑’Ë„π°“√®—¥°“√Õ∫√¡ ·≈–°“√—¡¡π“µà“ßÊ ∑’Ë®–√â“ß‡√‘¡„Àâæπ—°ß“π¡’

§«“¡√Ÿâ·≈–§«“¡‡¢â“„®„π‘Ëßµà“ßÊ ∑’Ë∑—π¡—¬·≈–‡ªìπª√–‚¬™πå„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π Õ—π√«¡∂÷ß °“√®—¥‚§√ß°“√Õ∫√¡ºŸâ

´÷Ëß®–‡¢â“√—∫µ”·ÀπàßºŸâ∫√‘À“√ 

πÕ°®“°°“√®—¥‚§√ß°“√‡æ◊ËÕ‡√‘¡√â“ß§«“¡√Ÿâ§«“¡“¡“√∂¢Õßæπ—°ß“π·≈â«π—Èπ ∫√‘…—∑‰¥â¡’π‚¬∫“¬„π°“√

àß‡√‘¡„Àâæπ—°ß“πµ√–Àπ—°∂÷ß°“√‡ªìπ§π¥’¢Õß—ß§¡ ´÷ËßπÕ°®“°°“√¥Ÿ·≈ºŸâ¡’à«π‰¥â‡’¬∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

Õ¬à“ß¡’§ÿ≥∏√√¡·≈â«π—Èπ ∫√‘…—∑‰¥â®—¥„Àâ¡’°‘®°√√¡µà“ßÊ ∑’Ë„Àâæπ—°ß“π¡’à«π√à«¡„π°“√™à«¬‡À≈◊Õ—ß§¡ ‡™àπ °“√∫√‘®“§

‚≈À‘µ„Àâ·°à¿“°“™“¥‰∑¬ ‚§√ß°“√æπ—°ß“π√à«¡∫√‘®“§™à«¬√â“ß∫â“π„Àâ·°àºŸâª√–∫¿—¬÷π“¡‘ ‚§√ß°“√æπ—°ß“π√à«¡

°—πæ—∫π°‡æ◊ËÕ‡ªìπ°”≈—ß„®„Àâ·°àª√–™“™π„π 3 ®—ßÀ«—¥¿“§„µâ °“√√à«¡°—π∑”∫ÿ≠„π‡∑»°“≈µ“¡À≈—°»“π“µà“ßÊ 

°“√∫√‘®“§‡◊ÈÕºâ“ ‘Ëß¢Õß‡§√◊ËÕß„™â „Àâ·°à®—ßÀ«—¥∑’Ë¢“¥·§≈π  

 

°“√ªØ‘∫—µ‘µàÕæπ—°ß“π 

∫√‘…—∑„Àâ‚Õ°“·°àæπ—°ß“π∑ÿ°√–¥—∫Õ¬à“ß‡∑à“‡∑’¬¡°—π„π°“√∑”ß“π ·≈–„™âÀ≈—°§ÿ≥∏√√¡„π°“√∫√‘À“√

∑√—æ¬“°√∫ÿ§§≈ ‡æ◊ËÕ‡ªìπ¢«—≠°”≈—ß„®„Àâæπ—°ß“π∑”ß“π‰¥âÕ¬à“ß¡’ª√–‘∑∏‘¿“æ Õ¬à“ß‰√°Áµ“¡ æπ—°ß“π¡’Àπâ“∑’Ë∑’Ë®–

µâÕßªØ‘∫—µ‘µ“¡¢âÕ∫—ß§—∫‡°’Ë¬«°—∫°“√∑”ß“πÕ¬à“ß‡§√àß§√—¥ ‚¥¬‡©æ“–Õ¬à“ß¬‘Ëß ¢âÕÀâ“¡‡°’Ë¬«°—∫°“√°√–∑”∑’ËÕ“®°àÕ„Àâ

‡°‘¥§«“¡¢—¥·¬âß∑“ßº≈ª√–‚¬™πå°—∫∫√‘…—∑ ·≈–°“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈Õ—π‡ªìπ§«“¡≈—∫¢Õß∫√‘…—∑ 

 

10. °“√¥Ÿ·≈‡√◊ËÕß°“√„™â¢âÕ¡Ÿ≈¿“¬„π 
∫√‘…—∑¡’√–‡∫’¬∫«à“¥â«¬°“√´◊ÈÕ¢“¬À≈—°∑√—æ¬å¢Õß∫√‘…—∑ ‚¥¬°”Àπ¥·π«∑“ßªØ‘∫—µ‘·≈–√–¬–‡«≈“Àâ“¡°“√´◊ÈÕ

¢“¬À≈—°∑√—æ¬å¢Õß∫√‘…—∑ „Àâ°√√¡°“√·≈–ºŸâ∫√‘À“√∂◊ÕªØ‘∫—µ‘ ∑—Èßπ’È‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡‚ª√àß„ ·≈–ªÑÕß°—π°“√·«ßÀ“

ª√–‚¬™πåà«πµπ¢Õß°√√¡°“√·≈–ºŸâ∫√‘À“√ ®“°°“√„™â¢âÕ¡Ÿ≈¿“¬„π¢Õß∫√‘…—∑∑’Ë¬—ß‰¡à‰¥â‡ªî¥‡º¬µàÕ“∏“√≥™π √«¡

∑—Èß‡æ◊ËÕÀ≈’°‡≈’Ë¬ß¢âÕ§√À“‡°’Ë¬«°—∫§«“¡‡À¡“–¡¢Õß°“√´◊ÈÕ¢“¬À≈—°∑√—æ¬å¢Õß∫ÿ§§≈¿“¬„π ‚¥¬„π√–‡∫’¬∫¥—ß°≈à“«
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‰¥â°”Àπ¥„Àâ¡’°“√®—¥∑”∑–‡∫’¬π°“√∂◊Õ§√ÕßÀ≈—°∑√—æ¬å¢Õß∫√‘…—∑¢Õß°√√¡°“√ ºŸâ∫√‘À“√·≈–ºŸâ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß √«¡∑—Èß¬—ß

‰¥â√–∫ÿ√–¬–‡«≈“∑’Ë°√√¡°“√ ºŸâ∫√‘À“√·≈–ºŸâ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß‰¡à¡§«√∑”°“√´◊ÈÕ¢“¬À≈—°∑√—æ¬å¢Õß∫√‘…—∑ ·≈–‰¥â„Àâ°√√¡°“√

·≈–ºŸâ∫√‘À“√∑’Ë¡’Àπâ“∑’Ë√“¬ß“π°“√∂◊ÕÀ≈—°∑√—æ¬åµàÕ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°”°—∫À≈—°∑√—æ¬å·≈–µ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å 

·≈–≈ßπ“¡√—∫∑√“∫¿“√–Àπâ“∑’Ë§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫„π°“√√“¬ß“π°“√∂◊ÕÀ≈—°∑√—æ¬å¢Õß∫√‘…—∑·≈–∫∑°”Àπ¥‚∑…µ“¡

°ÆÀ¡“¬„π‡√◊ËÕß¥—ß°≈à“«¥â«¬  

 

11. °“√°”°—∫¥Ÿ·≈°‘®°“√ 
∫√‘…—∑µ√–Àπ—°∂÷ß§«“¡”§—≠¢Õß°“√°”°—∫¥Ÿ·≈°‘®°“√ ·≈–¡’§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫√à«¡°—π«à“ °“√°”°—∫¥Ÿ·≈

°‘®°“√∑’Ë¥’®–™à«¬‡æ‘Ë¡§«“¡“¡“√∂„π°“√·¢àß¢—π·≈–ª√–‘∑∏‘¿“æ„π°“√®—¥°“√´÷Ëß®–‡ªìπ°“√√â“ß¡Ÿ≈§à“‡æ‘Ë¡„Àâ·°à

∫√‘…—∑ ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ·≈–ºŸâ¡’à«π‰¥â‡’¬Õ◊ËπÊ „π√–¬–¬“« ‚¥¬‰¥â¡’°“√°”°—∫¥Ÿ·≈°‘®°“√¢Õß∫√‘…—∑„ÀâÕ¥§≈âÕß°—∫·π«∑“ß

°“√°”°—∫¥Ÿ·≈°‘®°“√∑’Ëæ÷ßªØ‘∫—µ‘∑’Ë¥’¢Õß“°≈ µ“¡§ÿ≥≈—°…≥–À≈—°¢Õß°“√°”°—∫¥Ÿ·≈°‘®°“√∑’Ë¥’ Õ—πª√–°Õ∫¥â«¬ 

§«“¡´◊ËÕ—µ¬å §«“¡‚ª√àß„ §«“¡‡ªìπÕ‘√– ¿“√–Àπâ“∑’Ë §«“¡√—∫º‘¥™Õ∫ §«“¡¬ÿµ‘∏√√¡ ·≈–§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫µàÕ

—ß§¡ ‡æ◊ËÕ„Àâ¡—Ëπ„®«à“∫√‘…—∑‰¥â¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®¥â«¬§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫ ·≈–ªØ‘∫—µ‘µàÕºŸâ¡’à«π‰¥âà«π‡’¬Õ¬à“ß‡∑à“‡∑’¬¡°—π  

 
11.1 π‚¬∫“¬„π°“√°”°—∫¥Ÿ·≈°‘®°“√ 
∫√‘…—∑‰¥â¡’À≈—°·≈–·π«∑“ß„π°“√°”°—∫¥Ÿ·≈°‘®°“√ ‡æ◊ËÕ‡ªìπ·π«∑“ß„Àâ·°à§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑¥”‡π‘π°“√

µ“¡°ÆÀ¡“¬ ¢âÕ∫—ß§—∫ ·≈–®√√¬“∫√√≥∏ÿ√°‘® ‚¥¬§√Õ∫§≈ÿ¡∂÷ßª√–‡¥Áπ”§—≠¢Õß¢âÕæ÷ßªØ‘∫—µ‘∑’Ë¥’¢Õß°√√¡°“√ 

‚§√ß√â“ß ∫∑∫“∑ Àπâ“∑’Ë §«“¡√—∫º‘¥™Õ∫·≈–§«“¡‡ªìπÕ‘√–¢Õß§≥–°√√¡°“√ ‘∑∏‘·≈–§«“¡‡∑à“‡∑’¬¡°—π¢Õß 

ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ ·≈–ºŸâ¡’à«π‰¥â‡’¬ §«“¡—¡æ—π∏å°—∫°≈ÿà¡ºŸâ¡’à«π‰¥âà«π‡’¬ °“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈·≈–§«“¡‚ª√àß„ °“√¥Ÿ·≈°“√

„™â¢âÕ¡Ÿ≈¿“¬„π °“√§«∫§ÿ¡·≈–∫√‘À“√§«“¡‡’Ë¬ß  

∫√‘…—∑‰¥âÕ¬Ÿà√–À«à“ß°“√®—¥∑”π‚¬∫“¬°“√°”°—∫¥Ÿ·≈°‘®°“√‡ªìπ≈“¬≈—°…≥åÕ—°…√´÷Ëß¿“¬À≈—ß®“°‰¥â√—∫Õπÿ¡—µ‘

®“°§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑ ®–∑”°“√‡º¬·æ√à„Àâ·°à°√√¡°“√ ºŸâ∫√‘À“√ ·≈–æπ—°ß“π∑ÿ°√–¥—∫ ‡æ◊ËÕ„Àâ‡ªìπ·π«∑“ß„π

°“√ªØ‘∫—µ‘ Õ—π®–π”‰ªŸà°“√°”°—∫¥Ÿ·≈°‘®°“√∑’Ë¥’ πÕ°®“°π’È ∫√‘…—∑‰¥âÕ¬Ÿà√–À«à“ß°“√®—¥∑”§Ÿà¡◊Õ®√√¬“∫√√≥”À√—∫

æπ—°ß“π ‡æ◊ËÕ‡ªìπ·π«∑“ß·°àæπ—°ß“π„π°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë„π¥â“πµà“ßÊ ‡™àπ §«“¡´◊ËÕ—µ¬åÿ®√‘µ °“√¬÷¥¡—Ëπ„π 

§ÿ≥∏√√¡·≈–§«“¡∂Ÿ°µâÕß °“√ªØ‘∫—µ‘µ“¡°ÆÀ¡“¬·≈–√–‡∫’¬∫¢âÕ∫—ß§—∫∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√∑”ß“π §«“¡‚ª√àß„ °“√

√—∫º‘¥™Õ∫µàÕ—ß§¡ ™ÿ¡™π ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ·≈–ºŸâ¡’à«π‰¥â‡’¬µà“ßÊ  

 
11.2 ‘∑∏‘¢ÕßºŸâ∂◊ÕÀÿâπ 
ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ¢Õß´’æ’‡Õø¡’∫∑∫“∑”§—≠„π°“√°”°—∫¥Ÿ·≈°‘®°“√¢ÕßÕß§å°√ ‚¥¬‡ªìπºŸâ·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√‡¢â“‰ª

‡ªìπµ—«·∑π„π°“√°”°—∫¥Ÿ·≈°“√¥”‡π‘πß“π¢Õß∫√‘…—∑‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåŸßÿ¥µàÕºŸâ∂◊ÕÀÿâπ ¥—ßπ—ÈπºŸâ∂◊ÕÀÿâπ®–µâÕß‰¥â

√—∫¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕßÕ¬à“ß¡Ë”‡¡Õ ∂Ÿ°µâÕß·≈–‰¥â√—∫„π‡«≈“∑’Ë‡À¡“–¡ ‡æ◊ËÕ„™â„π°“√æ‘®“√≥“µ—¥‘π„®·≈–≈ß§–·ππ

‡’¬ß„πª√–‡¥Áπ∑’Ë§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑π”‡πÕ‡æ◊ËÕ¢ÕÕπÿ¡—µ‘„π°“√ª√–™ÿ¡ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ‰¥âÕ¬à“ß¡’ª√–‘∑∏‘º≈ 

∫√‘…—∑ªØ‘∫—µ‘µ“¡√–‡∫’¬∫°“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢Õßµ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å·Ààßª√–‡∑»‰∑¬∑’Ë°”Àπ¥„Àâ∑”°“√‡ªî¥‡º¬

¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë¡’º≈°√–∑∫µàÕ¡Ÿ≈§à“À≈—°∑√—æ¬å¢Õß∫√‘…—∑„Àâµ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å‰¥â√—∫∑√“∫ ‚¥¬‰¥â®—¥µ—Èß”π—°≈ß∑ÿπ—¡æ—π∏å‡æ◊ËÕ

∑”Àπâ“∑’Ë‡º¬·æ√à¢âÕ¡Ÿ≈„Àâ°—∫ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ π—°«‘‡§√“–ÀåÀ≈—°∑√—æ¬å ·≈–ºŸâ≈ß∑ÿπ∑—Ë«‰ª πÕ°®“°π’È ∫√‘…—∑¬—ß‰¥â®—¥„Àâ¡’√–∫∫

°“√◊ËÕ“√·≈–°“√®—¥°‘®°√√¡µà“ßÊ „Àâ°—∫ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ ‡™àπ ∫√‘…—∑‰¥â®—¥„Àâ¡’°“√√“¬ß“π¢âÕ¡Ÿ≈∑“ß°“√‡ß‘π‡æ◊ËÕ·¥ß∂÷ß

∞“π–°“√‡ß‘π·≈–º≈°“√¥”‡π‘πß“π¢Õß∫√‘…—∑ºà“π∑“ß◊ËÕ°“√‡º¬·æ√à¢âÕ¡Ÿ≈¢Õßµ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ 

ºà“π∑“ß‡«Á∫‰´µå¢Õß∫√‘…—∑ (www.cpfoods.net) °“√æ∫ª–°—∫ºŸâ≈ß∑ÿπ·≈–π—°«‘‡§√“–ÀåÀ≈—°∑√—æ¬å‡æ◊ËÕ™’È·®ßº≈°“√

¥”‡π‘πß“π °“√‡º¬·æ√à¢à“«“√¢âÕ¡Ÿ≈∑—Ë«‰ª√“¬‡¥◊Õπ °“√®—¥„ÀâºŸâ∂◊ÕÀÿâπ‡¢â“‡¬’Ë¬¡™¡°‘®°“√ °“√√“¬ß“π“√π‡∑»

µ“¡¢âÕ°”Àπ¥¢Õßµ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å·Ààßª√–‡∑»‰∑¬·≈–”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°”°—∫À≈—°∑√—æ¬å·≈–µ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å 



44 I   √“¬ß“πª√–®”ªï 2547   I   ∫√‘…—∑ ‡®√‘≠‚¿§¿—≥±åÕ“À“√ ®”°—¥ (¡À“™π) “√∫—≠ √“¬ß“πª√–®”ªï 2547   I   ∫√‘…—∑ ‡®√‘≠‚¿§¿—≥±åÕ“À“√ ®”°—¥ (¡À“™π)   I 45“√∫—≠ 

‡ªìπµâπ ‚¥¬‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈„π√Ÿª·∫∫¢Õß√“¬ß“πª√–®”ªï ß∫°“√‡ß‘π ß∫°“√‡ß‘π√–À«à“ß°“≈ √«¡‰ª∂÷ßª√–°“»µà“ßÊ 

∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß ∑—Èßπ’È‡æ◊ËÕ„Àâ¡—Ëπ„®‰¥â«à“ ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ∑ÿ°°≈ÿà¡‰¡à«à“®–‡ªìπºŸâ∂◊ÕÀÿâπ√“¬„À≠à √“¬¬àÕ¬ ∫ÿ§§≈∏√√¡¥“ π‘µ‘∫ÿ§§≈ 

À√◊Õπ—°≈ß∑ÿπ∂“∫—π ·≈–ºŸâ¡’à«π‰¥â‡’¬Õ◊ËπÊ ‰¥â√—∫¢âÕ¡Ÿ≈”§—≠Õ¬à“ß∂Ÿ°µâÕß§√∫∂â«π ∑—π‡«≈“ ·≈–¡’§«“¡™—¥‡®π

‡æ’¬ßæÕ∑’Ë®–√â“ß§«“¡‡¢â“„®„Àâ·°àºŸâ∂◊ÕÀÿâπ  

§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑®–®—¥„Àâ¡’°“√ª√–™ÿ¡“¡—≠ºŸâ∂◊ÕÀÿâπª√–®”ªï¿“¬„π 4 ‡¥◊Õπ π—∫·µà«—π‘Èπÿ¥¢Õß√Õ∫

ªï∫—≠™’ ‚¥¬·®âß«“√–°“√ª√–™ÿ¡„Àâπ—°≈ß∑ÿπ∑√“∫‡ªìπ°“√∑—Ë«‰ªºà“π∑“ß◊ËÕ‡º¬·æ√à¢âÕ¡Ÿ≈¢Õßµ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å·Ààß

ª√–‡∑»‰∑¬≈à«ßÀπâ“‡ªìπ‡«≈“°«à“ 1 ‡¥◊Õπ ·≈–®—¥àßÀπ—ß◊Õ‡™‘≠ª√–™ÿ¡ ‚¥¬¡’√“¬≈–‡Õ’¬¥«“√–°“√ª√–™ÿ¡§√∫∂â«π 

æ√âÕ¡∑—Èß‡Õ°“√ª√–°Õ∫°“√ª√–™ÿ¡„Àâ·°àºŸâ∂◊ÕÀÿâπ≈à«ßÀπâ“‰¡àπâÕ¬°«à“ 7 «—πÀ√◊Õµ“¡∑’Ë°ÆÀ¡“¬°”Àπ¥ °àÕπ«—π

ª√–™ÿ¡ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ ‡æ◊ËÕ„ÀâºŸâ∂◊ÕÀÿâπ‰¥â√—∫¢âÕ¡Ÿ≈„π‡«≈“∑’Ë‡À¡“–¡ ‡æ◊ËÕ„™â„π°“√æ‘®“√≥“µ—¥‘π„® ·≈–≈ß§–·ππ‡’¬ß„π

ª√–‡¥Áπ∑’Ë§≥–°√√¡°“√π”‡πÕ‡æ◊ËÕ¢ÕÕπÿ¡—µ‘„π°“√ª√–™ÿ¡ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ‰¥âÕ¬à“ß¡’ª√–‘∑∏‘º≈ 

πÕ°®“°π’È ∫√‘…—∑‰¥âÕ”π«¬§«“¡–¥«°„Àâ·°àºŸâ∂◊ÕÀÿâπ∑’Ë‰¡à“¡“√∂¡“√à«¡ª√–™ÿ¡‰¥â¥â«¬µπ‡Õß ‚¥¬“¡“√∂

¡Õ∫©—π∑–„Àâ·°à°√√¡°“√Õ‘√– À√◊Õ‡®â“Àπâ“∑’Ë”π—°‡≈¢“πÿ°“√∫√‘…—∑ À√◊Õ∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ §π„¥§πÀπ÷Ëß‡¢â“ª√–™ÿ¡·∑π‰¥â  

 
11.3 ‘∑∏‘¢ÕßºŸâ¡’à«π‰¥âà«π‡’¬°≈ÿà¡µà“ßÊ 
∫√‘…—∑¡’π‚¬∫“¬√—°…“‘∑∏‘·≈–º≈ª√–‚¬™πå¢ÕßºŸâ¡’à«π‰¥âà«π‡’¬∑ÿ°°≈ÿà¡ ´÷ËßπÕ°‡Àπ◊Õ®“°ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ·≈â« ¬—ß

ª√–°Õ∫¥â«¬ºŸâ≈ß∑ÿπ æπ—°ß“π §Ÿà§â“ ºŸâµ√«®Õ∫∫—≠™’¿“¬πÕ° ºŸâ◊ËÕ¢à“« π—°«‘‡§√“–ÀåÀ≈—°∑√—æ¬å Àπà«¬ß“π¿“§√—∞∑’Ë

‡°’Ë¬«¢âÕß √«¡∑—Èß—ß§¡à«π√«¡∑’Ë∫√‘…—∑‰¥â‡¢â“‰ª¡’∫∑∫“∑„π°“√¥”‡π‘π°‘®°√√¡µà“ßÊ §≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑‰¥â§”π÷ß

∂÷ß‘∑∏‘µ“¡°ÆÀ¡“¬∑’Ë·µà≈–°≈ÿà¡æ÷ß‰¥â√—∫Õ¬à“ß≈–‡Õ’¬¥∂’Ë∂â«π ·≈–¥Ÿ·≈„Àâ‘∑∏‘¥—ß°≈à“«‰¥â√—∫°“√§ÿâ¡§√Õß·≈–ªØ‘∫—µ‘¥â«¬

§«“¡√–¡—¥√–«—ß √«¡∑—Èß¡’π‚¬∫“¬àß‡√‘¡§«“¡√à«¡¡◊Õ°—∫ºŸâ¡’à«π‰¥âà«π‡’¬‡æ◊ËÕ‡√‘¡√â“ß§«“¡—¡æ—π∏å·≈–§«“¡¡—Ëπ§ß

∑“ß∏ÿ√°‘®∑’Ë¬—Ëß¬◊π 

„π°“√¥”‡π‘π∏ÿ√°‘® ∫√‘…—∑¡’π‚¬∫“¬·≈–·π«∑“ß„π°“√ªØ‘∫—µ‘µàÕ§Ÿà§â“¥â«¬§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫ ´◊ËÕ—µ¬å·≈–‡ªìπ

∏√√¡ ¥â«¬§«“¡‚ª√àß„ ‚¥¬„πà«π¢Õß≈Ÿ°§â“π—Èπ ∫√‘…—∑µ√–Àπ—°Õ¬Ÿà‡¡Õ«à“≈Ÿ°§â“¡’§«“¡µâÕß°“√‘π§â“·≈–∫√‘°“√ 

∑’Ë¡’∑—Èß§ÿ≥¿“æ∑’Ë¥’·≈–√“§“∑’Ë‡À¡“–¡ à«π·π«∑“ßªØ‘∫—µ‘µàÕºŸâ¢“¬‘π§â“À√◊Õ∫√‘°“√´÷Ëß‡ªìπ∫ÿ§§≈∑’Ë∫√‘…—∑∂◊Õ‡¡◊Õπ

‡ªìπÀÿâπà«π∑“ß°“√§â“ ®–µ—ÈßÕ¬Ÿà∫πæ◊Èπ∞“π¢Õß§ÿ≥¿“æ √“§“ ·≈–§«“¡µ√ßµàÕ‡«≈“„π°“√®—¥àß √«¡∑—Èß§«“¡πà“ 

‡™◊ËÕ∂◊Õ πÕ°®“°π’È ‡æ◊ËÕ‡ªìπ°“√√—°…“§«“¡‡¡Õ¿“§·≈–§«“¡¬ÿµ‘∏√√¡„π°“√∑”∏ÿ√°‘® ∫√‘…—∑®–‰¡àπ”¢âÕ¡Ÿ≈§«“¡≈—∫

∑“ß°“√§â“¢ÕßºŸâ¡’à«π‰¥â‡’¬‰ª‡ªî¥‡º¬µàÕ∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ 

 
11.4 °“√ª√–™ÿ¡ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ 
„π°“√ª√–™ÿ¡ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ ∫√‘…—∑¡’π‚¬∫“¬·≈–·π«ªØ‘∫—µ‘„π°“√ª√–“πß“π°“√ª√–™ÿ¡ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ ‡æ◊ËÕ∑”„Àâ

‡°‘¥°“√ªØ‘∫—µ‘∑’Ë‡∑à“‡∑’¬¡°—πµàÕºŸâ∂◊ÕÀÿâπ„π°“√ª√–™ÿ¡ ‰¡à«à“®–‡ªìπ°“√Õ”π«¬§«“¡–¥«°„π°“√‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡ °“√

‡ªî¥‚Õ°“„ÀâºŸâ∂◊ÕÀÿâπ´—°∂“¡ªí≠À“·≈–·¥ß§«“¡§‘¥‡ÀÁπÕ¬à“ß‡æ’¬ßæÕ·≈–‡À¡“–¡„π·µà≈–«“√–∑’Ë‡πÕ„Àâæ‘®“√≥“ 

∫√‘…—∑‰¥â°”Àπ¥„Àâ¡’¢—ÈπµÕπ°“√ª√–™ÿ¡ºŸâ∂◊ÕÀÿâπµ“¡∑’Ë°ÆÀ¡“¬°”Àπ¥ µ—Èß·µà°“√·®âßªî¥¡ÿ¥∑–‡∫’¬πºŸâ∂◊Õ

Àÿâπ °“√·®âß°”Àπ¥«—πª√–™ÿ¡ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ °“√®—¥àß‡Õ°“√ ·≈–·®âß«“√–°“√ª√–™ÿ¡ µ≈Õ¥®π°“√®—¥‡µ√’¬¡‡Õ°“√

ª√–°Õ∫°“√ª√–™ÿ¡∑’Ë¡’√“¬≈–‡Õ’¬¥‡æ’¬ßæÕµàÕ°“√µ—¥‘π„®¢ÕßºŸâ∂◊ÕÀÿâπ ·≈–®—¥∑”√“¬ß“π°“√ª√–™ÿ¡∑’Ë¡’“√–”§—≠

§√∫∂â«π ‚¥¬¡’°“√∫—π∑÷°§”∂“¡·≈–§«“¡§‘¥‡ÀÁπµà“ßÊ ‰«â¥â«¬ πÕ°®“°π’È ∫√‘…—∑¬—ßàß‡√‘¡„Àâ°√√¡°“√·≈–ºŸâ

∫√‘À“√√–¥—∫Ÿß‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ‚¥¬„π°“√ª√–™ÿ¡“¡—≠ª√–®”ªï 2547 ∑’Ëºà“π¡“ ª√–∏“π°√√¡°“√∫√‘…—∑ 

√Õßª√–∏“π°√√¡°“√ ª√–∏“π°√√¡°“√µ√«®Õ∫ °√√¡°“√µ√«®Õ∫ °√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√„À≠à ·≈–ª√–∏“π§≥– 

ºŸâ∫√‘À“√ ª√–∏“πºŸâ∫√‘À“√ΩÉ“¬ªØ‘∫—µ‘°“√ ·≈–ª√–∏“πºŸâ∫√‘À“√ΩÉ“¬°“√‡ß‘π ‰¥â‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡“¡—≠ª√–®”ªï¥â«¬  

 



46 I   √“¬ß“πª√–®”ªï 2547   I   ∫√‘…—∑ ‡®√‘≠‚¿§¿—≥±åÕ“À“√ ®”°—¥ (¡À“™π) “√∫—≠ √“¬ß“πª√–®”ªï 2547   I   ∫√‘…—∑ ‡®√‘≠‚¿§¿—≥±åÕ“À“√ ®”°—¥ (¡À“™π)   I 47“√∫—≠ 

11.5 ¿“«–ºŸâπ”·≈–«‘—¬∑—»πå 
§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑¡’§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫Ÿßÿ¥µàÕ·ºπ∏ÿ√°‘®·≈–º≈°“√¥”‡π‘πß“π¢Õß∫√‘…—∑ ‚¥¬°”°—∫¥Ÿ·≈

„Àâ∫√‘…—∑∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬∑“ß∏ÿ√°‘®·≈–°≈¬ÿ∑∏å∑’Ë«“ß‰«â∑—Èß„π√–¬–—Èπ·≈–√–¬–¬“« Õß§åª√–°Õ∫¢Õß§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑

·≈–°√√¡°“√∫√‘À“√¢Õß∫√‘…—∑ª√–°Õ∫¥â«¬ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘∑’Ë¡’§«“¡√Ÿâ §«“¡™”π“≠ „π‡√◊ËÕß∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß·≈–‡ªìπª√–‚¬™πå

„π°“√¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®·≈–°”°—∫°‘®°“√¢Õß∫√‘…—∑„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡‡ªÑ“À¡“¬∑’Ë‰¥â√à«¡°—π°”Àπ¥‰«â ·≈–¬—ßº≈ª√–‚¬™πåŸßÿ¥

„ÀâºŸâ∂◊ÕÀÿâπ‰¥âÕ¬à“ß‡À¡“–¡·°à∂“π°“√≥å 

ª√–∏“π°√√¡°“√¢Õß∫√‘…—∑‡ªìπºŸâ¡’ª√–∫°“√≥åÕ¬à“ß¬“«π“π·≈–¡’«‘—¬∑—»πå„π°“√æ—≤π“·≈–√â“ß„Àâ

∏ÿ√°‘®‡°…µ√Õÿµ“À°√√¡¢Õßª√–‡∑»‰∑¬‡µ‘∫‚µ¡“Õ¬à“ß¬—Ëß¬◊π √«¡∂÷ß°“√π”æ“„Àâ∫√‘…—∑¡’·π«∑“ß„π°“√æ—≤π“Õß§å°√

„Àâ¡’§«“¡“¡“√∂„π°“√·¢àß¢—π‰¥â„π√–¥—∫“°≈  

§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑¡’Àπâ“∑’Ë¥Ÿ·≈„Àâ∫√‘…—∑®—¥∑”·ºπ°≈¬ÿ∑∏å√–¬–¬“«∑’Ë–∑âÕπ∑‘»∑“ß¢Õß∏ÿ√°‘® «‘—¬∑—»πå 

·≈–·ºπ∏ÿ√°‘®„π√–¬–—Èπæ√âÕ¡∑—Èß°”Àπ¥‡ªÑ“À¡“¬∑’Ë¡’¡“µ√«—¥™—¥‡®π §≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑‡ªìπºŸâÕπÿ¡—µ‘π‚¬∫“¬

·≈–·ºπªØ‘∫—µ‘ß“π∑’Ë”§—≠´÷Ëßπ”‡πÕ‚¥¬ΩÉ“¬∫√‘À“√ µ≈Õ¥®π¥Ÿ·≈„Àâ¡’°“√◊ËÕ“√∑’Ë™—¥‡®π‡æ◊ËÕ„Àâπ”‰ªªØ‘∫—µ‘‰¥â

Õ¬à“ß¡’ª√–‘∑∏‘¿“æ √«¡∑—Èß¡’°“√∑∫∑«ππ‚¬∫“¬ æ‘®“√≥“º≈°“√¥”‡π‘πß“π·≈–°“√µ√«®Õ∫¿“¬„π‡ªìπ√–¬–Ê 

„πªï∑’Ëºà“π¡“ §≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑‰¥âªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’ËÕ¬à“ß‡µÁ¡§«“¡“¡“√∂‡æ◊ËÕ§«“¡°â“«Àπâ“·≈–‡∂’¬√¿“æ

¢Õß∫√‘…—∑ µ≈Õ¥®π‰¥â¥Ÿ·≈√“¬°“√∑’ËÕ“®°àÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡¢—¥·¬âß∑“ßº≈ª√–‚¬™πåÕ¬à“ß√Õ∫§Õ∫·≈–´◊ËÕ—µ¬åÿ®√‘µ ‡æ◊ËÕ

ª√–‚¬™πåŸßÿ¥µàÕ∫√‘…—∑ ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ ·≈–ºŸâ¡’à«π‰¥â‡’¬ ‚¥¬‰¥â√à«¡°—πæ‘®“√≥“‡√◊ËÕßµà“ßÊ „π°“√ª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√

∑’Ë°”Àπ¥„Àâ¡’¢÷Èπ∑ÿ°‡¥◊Õπ ·≈–„π°√≥’∑’Ë¡’°“√≈ß¡µ‘„π√“¬°“√∑’ËÕ“®¡’§«“¡¢—¥·¬âß∑“ßº≈ª√–‚¬™πå °√√¡°“√∑’Ë¡’

à«π‰¥â‡’¬®–‰¡à¡’‘∑∏‘‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡·≈–ÕÕ°‡’¬ß„π‡√◊ËÕß¥—ß°≈à“«  

§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑‰¥â°”Àπ¥π‚¬∫“¬°“√≈ß∑ÿπ‡©æ“–„π∏ÿ√°‘®À≈—°À√◊Õ∏ÿ√°‘®∑’Ë‡°’Ë¬«‡π◊ËÕß°—∫∏ÿ√°‘®À≈—°

¢Õß∫√‘…—∑‡∑à“π—Èπ ·≈–¡’π‚¬∫“¬∑’Ë®–·µàßµ—Èßµ—«·∑π‡¢â“‰ª¥”√ßµ”·Àπàß‡ªìπ°√√¡°“√∑’Ë¡’Õ”π“®§«∫§ÿ¡„π∫√‘…—∑¬àÕ¬ 

‡æ◊ËÕ§«∫§ÿ¡¥Ÿ·≈°“√∫√‘À“√ß“π¢Õß∫√‘…—∑¬àÕ¬„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡π‚¬∫“¬¢Õß∫√‘…—∑Õ¬à“ß¡’ª√–‘∑∏‘¿“æ·≈–ª√–‘∑∏‘º≈ 

∑—Èßπ’È ∫√‘…—∑“¡“√∂µ‘¥µ“¡º≈°“√¥”‡π‘πß“π¢Õß∫√‘…—∑µà“ßÊ „π°≈ÿà¡‰¥â®“°°“√ª√–™ÿ¡√à«¡°—π∑’Ë®—¥¢÷Èπ‡ªìπª√–®”

∑ÿ°‡¥◊Õπ ‡æ◊ËÕæ‘®“√≥“∂÷ßº≈°“√¥”‡π‘πß“π ·≈–√à«¡°—π«“ß·ºπß“π·≈–‡ªÑ“À¡“¬„π‡¥◊ÕπµàÕÊ ‰ª 

„πªï 2547 ∑’Ëºà“π¡“π—Èπ ∫√‘…—∑‰¥â‡º™‘≠°—∫Õÿª√√§π“π—ª°“√„πÕÿµ“À°√√¡ §≥–°√√¡°“√∫√‘À“√ Õ—π

√«¡∂÷ß °√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√„À≠à ª√–∏“πºŸâ∫√‘À“√ΩÉ“¬ªØ‘∫—µ‘°“√ ª√–∏“πºŸâ∫√‘À“√ΩÉ“¬°“√‡ß‘π ·≈–ºŸâ∫√‘À“√√–¥—∫Ÿß

∑ÿ°ΩÉ“¬ ‰¥â„Àâ§«“¡√à«¡¡◊Õ√à«¡„® ·≈–Õÿ∑‘»‡«≈“„Àâ°—∫°“√«“ß°≈¬ÿ∑∏å ·≈–¥”‡π‘π°“√µà“ßÊ „Àâ∫√‘…—∑“¡“√∂„™â

‚Õ°“∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ®“°«‘°ƒµµà“ßÊ π”æ“„Àâ∫√‘…—∑¬—ß§ß¡’§«“¡‰¥â‡ª√’¬∫„π°“√·¢àß¢—π„πÕÿµ“À°√√¡ ·≈–ºà“πæâπ«‘°ƒµ

µà“ßÊ ‡À≈à“π—Èπ¡“¥â«¬¥’ 

 
11.6 §«“¡¢—¥·¬âß∑“ßº≈ª√–‚¬™πå 
§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑¥Ÿ·≈¡‘„Àâ‡°‘¥§«“¡¢—¥·¬âß∑“ßº≈ª√–‚¬™πå„π°“√¥”‡π‘π∏ÿ√°‘® ‡√‘Ë¡µ—Èß·µà°“√®—¥‚§√ß√â“ß

·≈–Õß§åª√–°Õ∫¢Õß§≥–°√√¡°“√ ·≈–§≥–Õπÿ°√√¡°“√µà“ßÊ µ“¡À≈—°°“√°”°—∫¥Ÿ·≈°‘®°“√∑’Ë¥’ ·≈–àß‡√‘¡„Àâ

æπ—°ß“π∑ÿ°√–¥—∫ªØ‘∫—µ‘ß“π¥â«¬§«“¡´◊ËÕ—µ¬å·≈–¬÷¥¡—Ëπ„π®√√¬“∫√√≥„π°“√¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®  

∫√‘…—∑‰¥â°”Àπ¥·π«∑“ß°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢Õßæπ—°ß“π„ÀâªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë¥â«¬§«“¡ÿ®√‘µ ¬ÿµ‘∏√√¡ ªØ‘∫—µ‘µ“¡

°ÆÀ¡“¬µà“ßÊ ·≈–‰¡à„Àâ§«“¡”§—≠µàÕº≈ª√–‚¬™πåà«πµ—«‡Àπ◊Õ§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫∑’Ë¡’µàÕ∫√‘…—∑ ´÷Ëß√«¡∂÷ß°“√∑’Ëæπ—°ß“π

‰¡àπ”¢âÕ¡Ÿ≈¿“¬„π‰ª„™â‡æ◊ËÕª√–‚¬™πåà«πµπ  

„π°√≥’∑’Ë¡’°“√∑”√“¬°“√°—∫∫ÿ§§≈∑’ËÕ“®¡’§«“¡¢—¥·¬âß∑“ßº≈ª√–‚¬™πå ∫√‘…—∑¡’·π«∑“ß„π°“√ªØ‘∫—µ‘„π

°“√‡¢â“∑”√“¬°“√¥—ß°≈à“«‡™àπ‡¥’¬«°—∫°“√∑”°—∫∫ÿ§§≈¿“¬πÕ° ‚¥¬∫√‘…—∑®–‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈√“¬°“√√–À«à“ß°—π‡æ◊ËÕ

§«“¡‚ª√àß„ ”À√—∫°“√Õπÿ¡—µ‘√“¬°“√π—Èπ ºŸâ¡’à«π‰¥âà«π‡’¬„π√“¬°“√„¥®–‰¡à¡’‘∑∏‘ÕÕ°‡’¬ß≈ß§–·ππ„π°“√

Õπÿ¡—µ‘√“¬°“√¥—ß°≈à“«  
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11.7 ®√‘¬∏√√¡∏ÿ√°‘® 
∫√‘…—∑‰¥âÕ¬Ÿà√–À«à“ß°“√®—¥„Àâ¡’®√√¬“∫√√≥æπ—°ß“π‡æ◊ËÕ„ÀâºŸâ∫√‘À“√ ·≈–æπ—°ß“π∑ÿ°√–¥—∫ ¡’·π«∑“ß°“√

ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ëµ“¡·ºπß“π¢Õß∫√‘…—∑¥â«¬§«“¡´◊ËÕ—µ¬åÿ®√‘µ ¡’§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫µàÕÀπâ“∑’Ë ¡’√–‡∫’¬∫«‘π—¬ ·≈–¡’§«“¡

‡ªìπ∏√√¡µàÕ∫√‘…—∑ ºŸâ¡’à«π‰¥âà«π‡’¬∑ÿ°°≈ÿà¡√«¡∑—Èßª√–™“™π∑—Ë«‰ª ‚¥¬∫√‘…—∑®–°”Àπ¥„Àâ∂◊ÕªØ‘∫—µ‘µ“¡®√√¬“

∫√√≥¥—ß°≈à“«§«∫§Ÿà‰ª°—∫√–‡∫’¬∫¢âÕ∫—ß§—∫æπ—°ß“π¢Õß∫√‘…—∑  

°√√¡°“√∫√‘…—∑‰¥âªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë¥â«¬§«“¡√–¡—¥√–«—ß·≈–´◊ËÕ—µ¬åÿ®√‘µ °√√¡°“√∫√‘…—∑µâÕß¥”‡π‘π°“√°”°—∫

¥Ÿ·≈°‘®°“√¢Õß∫√‘…—∑¥â«¬§«“¡√Ÿâ§«“¡‡¢â“„®„π∏ÿ√°‘®Õ¬à“ß‡æ’¬ßæÕ à«π°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë¥â«¬§«“¡´◊ËÕ—µ¬åÿ®√‘µπ—Èπ 

°√√¡°“√µâÕß°√–∑”°“√‡æ◊ËÕ√—°…“º≈ª√–‚¬™πå¢Õß∫√‘…—∑ ·≈–Õ¥§≈âÕß°—∫¢âÕ∫—ß§—∫¢Õß∫√‘…—∑·≈–°ÆÀ¡“¬µà“ßÊ  

∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß  

°√√¡°“√·≈–ºŸâ∫√‘À“√‰¥â¬÷¥¡—Ëπ„π§ÿ≥∏√√¡®√√¬“∫√√≥·≈–„™â¥ÿ≈¬æ‘π‘®Õ¬à“ß√Õ∫§Õ∫„π°“√¥”‡π‘π∏ÿ√°‘® 

‚¥¬‰¥â§”π÷ß∂÷ß§«“¡ª≈Õ¥¿—¬·≈–ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢ÕßºŸâ∫√‘‚¿§ µ≈Õ¥®π°“√æ‘∑—°…å√—°…“‘Ëß·«¥≈âÕ¡Õ—π‡ªìπª√–‚¬™πå

µàÕ—ß§¡‚¥¬√«¡ °“√¡ÿàß¡—Ëπ„π°“√æ—≤π“‘π§â“·≈–∫√‘°“√„À¡àÊ∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ·≈–¡“µ√∞“πŸß ¥â«¬«‘∑¬“°“√·≈–

‡∑§‚π‚≈¬’∑’Ëπ”¡—¬ Õ—π®–¬—ßª√–‚¬™πå„Àâ°—∫§Ÿà§â“·≈–≈Ÿ°§â“∑—Èßª«ß Õ’°∑—ÈßºŸâ∫√‘À“√·≈–æπ—°ß“π¢Õß∫√‘…—∑®–µâÕß

µ√–Àπ—°∂÷ß§«“¡”§—≠¢Õß°“√®—¥Õß§å°√Õ¬à“ß¡’«‘—¬∑—»πå·≈–¬ÿ∑∏»“µ√å ‡æ◊ËÕ„ÀâÕß§å°√“¡“√∂ª√—∫µ—«‰¥â∑—πµàÕ

‡Àµÿ°“√≥å ·≈–“¡“√∂¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®‰¥âÕ¬à“ß¬—Ëß¬◊ππ”æ“ª√–‚¬™πå‚¥¬√«¡¡“Ÿà≈Ÿ°§â“ ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ æπ—°ß“π ·≈–∫ÿ§§≈¡’

à«π‰¥â‡’¬µà“ßÊ ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫∫√‘…—∑  

πÕ°®“°π’È ∫√‘…—∑µ√–Àπ—°Õ¬Ÿàµ≈Õ¥‡«≈“∂÷ß°“√∑’Ëª√–‡∑»™“µ‘·≈–—ß§¡‰¥â„Àâ‚Õ°“„π°“√∑”∏ÿ√°‘®·°à

∫√‘…—∑ ¥—ßπ—Èπ ∫√‘…—∑®÷ß∂◊Õ‡ªìπÀπâ“∑’Ëª√–°“√Àπ÷Ëß∑’Ë®–µâÕß„Àâ°“√π—∫πÿπ°‘®°√√¡Õ—π‡ªìπª√–‚¬™πå·°à—ß§¡ ‰¡à«à“®–

‡ªìπ¥â“π°“√Ωñ°Õ“™’æ °“√»÷°…“ —ß§¡ »‘≈ª«—≤π∏√√¡ ·≈–°“√»“π“ °“√“∏“√≥ÿ¢·≈–‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ·≈–‡∑‘¥∑Ÿπ

‰«âŸßÿ¥´÷Ëß∂“∫—πæ√–¡À“°…—µ√‘¬å ”À√—∫°‘®°√√¡´÷Ëß∫√‘…—∑‰¥â„Àâ°“√π—∫πÿπÕ¬à“ß¡Ë”‡¡Õ¡“‚¥¬µ≈Õ¥π—Èπ à«π

„À≠à®–‡ªìπ°“√∫√‘®“§‡ß‘π‡æ◊ËÕ°‘®°√√¡∑“ß¥â“π∂“∫—πæ√–¡À“°…—µ√‘¬å °‘®°√√¡∑“ß¥â“π—ß§¡ °‘®°√√¡∑“ß¥â“π

°“√»÷°…“ ·≈–°‘®°√√¡∑“ß¥â“π»“π“ Õ—π√«¡∂÷ß°‘®°√√¡µà“ßÊ „πªï 2547 ¥—ßπ’È 

n °“√π—∫πÿπ°‘®°√√¡«—π‡¥Á°‚¥¬°“√¡Õ∫º≈‘µ¿—≥±å¢Õß∫√‘…—∑„Àâ·°àÀπà«¬ß“πµà“ßÊ „™â„π°“√®—¥ß“π 

Õ“∑‘ ”π—°ß“πªÑÕß°—π·≈–·°â‰¢ªí≠À“°“√§â“À≠‘ß·≈–‡¥Á° »Ÿπ¬å‡¬“«™π«—¥‚¡π— ·≈–™ÿ¡™πµà“ßÊ  

n °“√¡Õ∫∑ÿππ—∫πÿπ‚§√ß°“√ ç§◊π™’«‘µ ŸàªÉ“™“¬‡≈πé „Àâ·°àπ—°»÷°…“¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬µà“ßÊ ‡æ◊ËÕ¡ÿàß

À«—ß„π°“√√à«¡æ—≤π“·≈–√—°…“‰«â´÷Ëß‘Ëß·«¥≈âÕ¡∑’Ë¥’¢Õßª√–‡∑»‰∑¬ 

n °“√π—∫πÿπ°“√®—¥ª√–™ÿ¡«‘™“°“√π“π“™“µ‘ «à“¥â«¬‡∑§‚π‚≈¬’“√π‡∑» ‡æ◊ËÕ°“√æ—≤π“∑√—æ¬“°√

πÈ”·≈–°“√‡°…µ√ ·≈–°“√®—¥ª√–™ÿ¡«‘™“°“√∑“ß—µ«·æ∑¬å·≈–°“√‡≈’È¬ß—µ«å 

n °“√¡Õ∫‡ß‘ππ—∫πÿπ„Àâ·°àπ—°°’Ã“‚Õ≈‘¡ªî§ 2004 ™“«°√ÿß‡∑æ¡À“π§√∑ÿ°§π ∑—Èß∑’Ë‰¥â·≈–‰¡à‰¥â

√“ß«—≈®”π«π 23 §π  

n °“√¡Õ∫º≈‘µ¿—≥±å¢Õß∫√‘…—∑„Àâ·°àπ—°‡√’¬π-π—°»÷°…“®“°∂“∫—π°“√»÷°…“µà“ßÊ ‡æ◊ËÕ„™â„π°“√¥”√ß

™’«‘µ„π°“√ÕÕ°§à“¬∫”‡æÁ≠“∏“√≥ª√–‚¬™πå„π√–À«à“ßªî¥¿“§°“√»÷°…“ 

n °“√π—∫πÿπ°“√®—¥°“√◊∫“πª√–‡æ≥’‰∑¬ „πß“π≈Õ¬°√–∑ß¢Õß®—ßÀ«—¥ÿ‚¢∑—¬ 

n °“√π—∫πÿπ‡ß‘π∑ÿπ·≈–º≈‘µ¿—≥±å¢Õß∫√‘…—∑„Àâ·°à¡“§¡°√’±“¡—§√‡≈àπ·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ 

n °“√®—¥àßº≈‘µ¿—≥±å¢Õß∫√‘…—∑∑’Ë‡ªìπ‘π§â“Õ“À“√ª√ÿßÿ°æ√âÕ¡√—∫ª√–∑“π·®°®à“¬„Àâ·°àºŸâª√–∫¿—¬ 

ºŸâ‰¥â√—∫§«“¡‡¥◊Õ¥√âÕπ √«¡∑—Èß‡®â“Àπâ“∑’Ëµà“ßÊ „π∫√‘‡«≥∑’Ëª√–∫‡§√“–Àå®“°∏√≥’æ‘∫—µ‘·≈–§≈◊Ëπ¬—°…å 

(÷π“¡‘) ∑“ß¿“§„µâ¢Õßª√–‡∑»‰∑¬ 
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11.8 °“√∂à«ß¥ÿ≈¢Õß°√√¡°“√∑’Ë‰¡à‡ªìπºŸâ∫√‘À“√ 
∫∑∫“∑¢Õß§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑‡°’Ë¬«°—∫°“√°”°—∫¥Ÿ·≈°‘®°“√§√Õ∫§≈ÿ¡∂÷ß°“√«“ß‚§√ß√â“ß√–∫∫°“√

∫√‘À“√ß“π·≈–°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π∑’Ëπà“‡™◊ËÕ∂◊Õ·≈–¡’§«“¡‚ª√àß„ ‚§√ß√â“ß¢Õß§≥–°√√¡°“√‰¥â¡’°“√°”Àπ¥Àπâ“∑’Ë√—∫

º‘¥™Õ∫™—¥‡®π·≈–‰¡à∑”„Àâ∫ÿ§§≈„¥∫ÿ§§≈Àπ÷ËßÀ√◊Õ°≈ÿà¡„¥°≈ÿà¡Àπ÷Ëß¡’Õ”π“®‚¥¬‰¡à¡’¢âÕ®”°—¥ πÕ°®“°π’È‡æ◊ËÕ„Àâ¡’°“√

∂à«ß¥ÿ≈Õ”π“® °√√¡°“√∫√‘…—∑´÷Ëß¡’®”π«π∑—Èß‘Èπ 15 §π ®÷ßª√–°Õ∫¥â«¬ °√√¡°“√Õ‘√– 4 §π °√√¡°“√∑’Ë‰¡à‰¥â 

‡ªìπºŸâ∫√‘À“√ 5 §π ·≈–°√√¡°“√∑’Ë¡’µ”·Àπàß∫√‘À“√ 6 §π °√√¡°“√Õ‘√–∑ÿ°∑à“π¡’§ÿ≥¡∫—µ‘µ“¡ª√–°“»¢Õß

§≥–°√√¡°“√°”°—∫À≈—°∑√—æ¬å·≈–µ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å ·≈–°√√¡°“√Õ‘√–¥—ß°≈à“«µâÕß“¡“√∂·¥ß§«“¡‡ÀÁπ‰¥â‚¥¬

Õ‘√–„π°“√ª√–™ÿ¡≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑‡æ◊ËÕªÑÕß°—π¡‘„Àâ‡°‘¥§«“¡¢—¥·¬âß∑“ßº≈ª√–‚¬™πå 

Õπ÷Ëß „π°“√ª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 16 ¡’π“§¡ 2548 ∑’Ëºà“π¡“ §≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑‰¥â¡’

¡µ‘√—∫∑√“∫°“√¢Õ‰¡à√—∫‡¢â“¥”√ßµ”·ÀπàßµàÕÕ’°«“√–Àπ÷Ëß¢Õß°√√¡°“√∑’Ë¡’µ”·Àπàß∫√‘À“√ 1 §π´÷Ëß®–æâπ«“√–°“√¥”√ß

µ”·Àπàß„π«—πª√–™ÿ¡“¡—≠ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ∑’Ë®–®—¥„Àâ¡’¢÷Èπ„π«—π∑’Ë 4 ‡¡…“¬π 2548 ·≈–§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑‰¥â¡’¡µ‘„Àâ

‡πÕ°“√·µàßµ—Èß°√√¡°“√∑’Ë‡ªìπÕ‘√–‡¢â“¡“¥”√ßµ”·Àπàß∑’Ë«à“ß≈ß ‚¥¬„Àâ‡πÕ‡√◊ËÕß¥—ß°≈à“«µàÕ∑’Ëª√–™ÿ¡“¡—≠ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ

‡æ◊ËÕæ‘®“√≥“Õπÿ¡—µ‘ ´÷ËßÀ“°ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ¡’¡µ‘Õπÿ¡—µ‘°“√·µàßµ—Èß°√√¡°“√Õ‘√–¥—ß°≈à“« ®–∑”„ÀâÕß§åª√–°Õ∫¢Õß§≥–°√√¡°“√

∫√‘…—∑¢Õß´’æ’‡Õø¡’°“√∂à«ß¥ÿ≈¢ÕßÕ”π“® ‚¥¬°“√¡’°√√¡°“√Õ‘√–®”π«π 5 §π À√◊Õ§‘¥‡ªìπÀπ÷Ëß„π“¡¢Õß®”π«π

°√√¡°“√∑—ÈßÀ¡¥ 

 
11.9 °“√√«¡À√◊Õ·¬°µ”·Àπàß 
§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑°”Àπ¥·≈–·∫àß·¬°∫∑∫“∑Àπâ“∑’Ë¢Õßµπ‡Õß §≥–°√√¡°“√µ√«®Õ∫ §≥–°√√¡°“√

∫√‘À“√ ·≈–§≥–ºŸâ∫√‘À“√√–¥—∫Ÿß‡æ◊ËÕ·∫àß·¬°Àπâ“∑’Ë„π°“√°”°—∫¥Ÿ·≈·≈–Àπâ“∑’Ë„π°“√∫√‘À“√®—¥°“√ÕÕ°®“°°—πÕ¬à“ß

™—¥‡®π πÕ°‡Àπ◊Õ®“°°“√°”Àπ¥„Àâ¡’µ”·Àπàßª√–∏“π°√√¡°“√∫√‘…—∑´÷Ëß‡ªìπ°√√¡°“√∑’Ë‰¡à‡ªìπºŸâ∫√‘À“√√–¥—∫Ÿß·≈â« 

∫√‘…—∑¬—ß·µàßµ—Èß°√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√„À≠à·≈–ª√–∏“π§≥–ºŸâ∫√‘À“√´÷Ëß‰¡à„™à∫ÿ§§≈‡¥’¬«°—∫ª√–∏“π°√√¡°“√∫√‘…—∑‡æ◊ËÕ

¥Ÿ·≈∫√‘À“√Õß§å°√¿“¬„µâ¢Õ∫‡¢µ·ÀàßÕ”π“®∑’Ë‰¥â√—∫®“°§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑  

 
11.10 §à“µÕ∫·∑π¢Õß°√√¡°“√·≈–ºŸâ∫√‘À“√√–¥—∫Ÿß 
∫√‘…—∑°”Àπ¥§à“µÕ∫·∑π°√√¡°“√·≈–ºŸâ∫√‘À“√„Àâ¡’Õß§åª√–°Õ∫·≈–Õ¬Ÿà„π√–¥—∫∑’Ë‡À¡“–¡·≈–‡æ’¬ßæÕ 

∑’Ë®–®Ÿß„®·≈–√—°…“°√√¡°“√·≈–ºŸâ∫√‘À“√‰«â‡æ◊ËÕ‡ªìπºŸâπ”æ“∏ÿ√°‘®¢Õß∫√‘…—∑‰ªŸà§«“¡”‡√Á® ‚¥¬§à“µÕ∫·∑π¥—ß°≈à“«

“¡“√∂‡∑’¬∫‡§’¬ß‰¥â°—∫Õ—µ√“∑—Ë«‰ª¢Õß∏ÿ√°‘®‡¥’¬«°—π‚¥¬æ‘®“√≥“®“°ª√–∫°“√≥å §«“¡™”π“≠ §«“¡µ—Èß„®·≈–

∑ÿà¡‡∑„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“πª√–°Õ∫°—∫º≈ß“πÀ√◊Õª√–‚¬™πå∑’Ë°√√¡°“√À√◊ÕºŸâ∫√‘À“√√“¬π—Èπ¡’µàÕ∫√‘…—∑ ·≈–„πà«π¢Õß

§à“µÕ∫·∑π¢Õß°√√¡°“√∫√‘…—∑ À“°¡’°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß®–µâÕß‰¥â√—∫°“√Õπÿ¡—µ‘®“°∑’Ëª√–™ÿ¡ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ  

 
11.11 °“√ª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑ 
∫√‘…—∑¡’°“√°”Àπ¥µ“√“ß°“√ª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑„π·µà≈–ªï‰«â‡ªìπ°“√≈à«ßÀπâ“ ‚¥¬„πªï 2547 

°”Àπ¥‰«â≈à«ßÀπâ“®”π«π 12 §√—Èß ·≈–„π°“√ª√–™ÿ¡·µà≈–§√—Èßª√–∏“π∑’Ëª√–™ÿ¡π—∫πÿπ„Àâ¡’°“√æ‘®“√≥“ª√–‡¥Áπ

µà“ßÊÕ¬à“ß‚ª√àß„ ·≈–®—¥√√‡«≈“Õ¬à“ß‡æ’¬ßæÕ·°à∑—ÈßºŸâ∫√‘À“√„π°“√π”‡πÕ√“¬≈–‡Õ’¬¥ ·≈–§≥–°√√¡°“√∑’Ë®–

æ‘®“√≥“·≈–„Àâ¢âÕ§‘¥‡ÀÁπÕ¬à“ß≈–‡Õ’¬¥∂’Ë∂â«π 

µ“¡¢âÕ∫—ß§—∫¢Õß∫√‘…—∑°”Àπ¥„Àâ®—¥°“√ª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√Õ¬à“ßπâÕ¬∑ÿ° 3 ‡¥◊Õπ ¬°‡«âπ°√≥’∑’Ë¡’«“√–

æ‘‡»…Õ“®¡’°“√ª√–™ÿ¡‡æ‘Ë¡‡µ‘¡µ“¡§«“¡‡À¡“–¡ ·≈–∫√‘…—∑‰¥â®—¥àßÀπ—ß◊Õπ—¥ª√–™ÿ¡„Àâ·°à§≥–°√√¡°“√≈à«ßÀπâ“

Õ¬à“ßπâÕ¬°àÕπ°“√ª√–™ÿ¡ 7 «—π ·≈–®—¥„Àâ¡’√“¬ß“π°“√ª√–™ÿ¡‡ªìπ≈“¬≈—°…≥åÕ—°…√§√Õ∫§≈ÿ¡∑ÿ°ª√–‡¥Áπ ‡π◊ÈÕÀ“ 

·≈–§«“¡‡ÀÁπ ´÷Ëß®–∂Ÿ°®—¥‡°Á∫‰«âÕ¬à“ß‡ªìπ√–∫∫ ≥ ”π—°ß“π„À≠à¢Õß∫√‘…—∑  



48 I   √“¬ß“πª√–®”ªï 2547   I   ∫√‘…—∑ ‡®√‘≠‚¿§¿—≥±åÕ“À“√ ®”°—¥ (¡À“™π) “√∫—≠ √“¬ß“πª√–®”ªï 2547   I   ∫√‘…—∑ ‡®√‘≠‚¿§¿—≥±åÕ“À“√ ®”°—¥ (¡À“™π)   I 49“√∫—≠ 

 
11.12 §≥–°√√¡°“√¬àÕ¬/§≥–Õπÿ°√√¡°“√ 
„π°“√∫√‘À“√ß“π‡æ◊ËÕ°”°—∫¥Ÿ·≈„ÀâΩÉ“¬®—¥°“√∫√‘À“√°‘®°“√„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡π‚¬∫“¬∑’Ë°”Àπ¥‰«âÕ¬à“ß¡’

ª√–‘∑∏‘¿“æ ·≈–‡æ◊ËÕ„Àâ°“√°”°—∫¥Ÿ·≈°‘®°“√∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬Ÿßÿ¥ ∫√‘…—∑‰¥â·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√™ÿ¥¬àÕ¬¢÷Èπ‡æ◊ËÕ

™à«¬„π°“√°”°—∫¥Ÿ·≈‡√◊ËÕßµà“ßÊ ·≈–™à«¬·∫àß‡∫“¿“√–¢Õß§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑„π°“√Õ∫∑“πÀ√◊Õæ‘®“√≥“»÷°…“

‡√◊ËÕßµà“ßÊ ∑’Ë”§—≠µàÕ∫√‘…—∑„π√“¬≈–‡Õ’¬¥ ·≈–‡πÕ§«“¡‡ÀÁπÀ√◊Õ¢âÕ‡πÕ·π–„Àâ§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑æ‘®“√≥“

·≈–µ—¥‘π„® ‚¥¬§≥–°√√¡°“√¬àÕ¬¡’Õ”π“®„π°“√µ—¥‘π„®·∑π§≥–°√√¡°“√‡©æ“–‡√◊ËÕß∑’Ë§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑‰¥â

¡Õ∫À¡“¬‡ªìπ°√≥’Ê ‰ª §≥–°√√¡°“√™ÿ¥¬àÕ¬∑’Ë∫√‘…—∑‰¥â®—¥µ—Èß¢÷Èπ·≈â« ‰¥â·°à §≥–°√√¡°“√µ√«®Õ∫ §≥–°√√¡°“√

∫√‘À“√ §≥–Õπÿ°√√¡°“√π‚¬∫“¬∫—≠™’·≈–§≥–Õπÿ°√√¡°“√æ—≤π“√–∫∫°“√°”°—∫¥Ÿ·≈°‘®°“√ πÕ°®“°π’È ∫√‘…—∑Õ¬Ÿà

√–À«à“ß°“√√√À“ºŸâ∑’Ë¡’§ÿ≥¡∫—µ‘‡À¡“–¡‡æ◊ËÕ¡“∑”Àπâ“∑’Ë„π§≥–°√√¡°“√√√À“·≈–æ‘®“√≥“§à“µÕ∫·∑π  

 

11.13 √–∫∫°“√§«∫§ÿ¡·≈–°“√µ√«®Õ∫¿“¬„π 
§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑‰¥â¡Õ∫À¡“¬Àπâ“∑’Ë„π°“√∫√‘À“√°‘®°“√„Àâ·°à§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√·≈–ºŸâ∫√‘À“√¿“¬„µâ

√–∫∫°“√§«∫§ÿ¡¿“¬„π∑’Ë®—¥„Àâ¡’¢÷ÈπÕ¬à“ß‡æ’¬ßæÕ·≈–‡À¡“–¡ ·≈–à«πÀπ÷Ëß¢Õß·ºπ°“√µ√«®Õ∫¿“¬„π®–§√Õ∫§≈ÿ¡

∂÷ß°“√ª√–‡¡‘π§«“¡‡æ’¬ßæÕ·≈–ª√–‘∑∏‘º≈¢Õß√–∫∫°“√§«∫§ÿ¡¿“¬„π ´÷Ëß®–µâÕß¡’°“√¥”‡π‘π°“√Õ¬à“ß‡ªìπ√–∫∫·≈–

¡Ë”‡¡Õ ‚¥¬ºŸâ®—¥°“√”π—°µ√«®Õ∫¿“¬„π®–µâÕß√“¬ß“πº≈„Àâ§≥–°√√¡°“√µ√«®Õ∫∑√“∫∑ÿ°ß«¥ 6 ‡¥◊Õπ ·≈–

§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑®–ª√–‡¡‘π§«“¡‡æ’¬ßæÕ·≈–‡À¡“–¡¢Õß√–∫∫§«∫§ÿ¡¿“¬„π¢Õß∫√‘…—∑„π¿“æ√«¡‡ªìπª√–®”

∑ÿ°ªï  

 

11.14 √“¬ß“π¢Õß§≥–°√√¡°“√„π°“√®—¥∑”√“¬ß“π∑“ß°“√‡ß‘π 
§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑‰¥â®—¥∑”·≈–‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈„πß∫°“√‡ß‘πµ“¡¡“µ√∞“π°“√∫—≠™’∑’Ë°”Àπ¥¢÷Èπµ“¡

°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√∫—≠™’ ·≈–µ“¡ª√–°“»§≥–°√√¡°“√°”°—∫À≈—°∑√—æ¬å·≈–µ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å«à“¥â«¬ À≈—°‡°≥±å 

‡ß◊ËÕπ‰¢ ·≈–«‘∏’°“√√“¬ß“π°“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈‡°’Ë¬«°—∫∞“π–°“√‡ß‘π·≈–º≈°“√¥”‡π‘πß“π¢Õß∫√‘…—∑∑’ËÕÕ°À≈—°∑√—æ¬å 

´÷Ëß∫√‘…—∑‰¥â∂◊ÕªØ‘∫—µ‘Õ¬à“ß¡Ë”‡¡Õ¡“‚¥¬µ≈Õ¥ ∑—Èßπ’È‡æ◊ËÕ„ÀâºŸâ∂◊ÕÀÿâπ·≈–ºŸâ≈ß∑ÿπ∑—Ë«‰ª‰¥â∑√“∫∂÷ß∞“π–°“√‡ß‘π·≈–

º≈°“√¥”‡π‘πß“π¢Õß∫√‘…—∑ „π°“√π’È§≥–°√√¡°“√‰¥â®—¥„Àâ¡’√–∫∫°“√§«∫§ÿ¡¿“¬„π∑’Ë¡’§«“¡‡À¡“–¡·≈–¡’

ª√–‘∑∏‘º≈‡æ’¬ßæÕ ‡æ◊ËÕ„Àâ¡—Ëπ„®‰¥âÕ¬à“ß¡’‡Àµÿº≈«à“°“√∫—π∑÷°¢âÕ¡Ÿ≈∑“ß∫—≠™’¡’§«“¡§√∫∂â«π ∂Ÿ°µâÕß ‚¥¬√–∫∫

°“√§«∫§ÿ¡¿“¬„π¥—ß°≈à“«®–™à«¬≈¥§«“¡‡’Ë¬ß∑“ß∏ÿ√°‘®„π°“√ª°ªÑÕß§ÿâ¡§√Õß∑√—æ¬å‘π¢Õß∫√‘…—∑¡‘„ÀâŸ≠À“¬À√◊Õ

‡°‘¥°“√√—Ë«‰À≈®“°°“√∑ÿ®√‘µ √«¡∑—Èß™à«¬„Àâ√“¬ß“π∑“ß°“√‡ß‘π¢Õß∫√‘…—∑¡’§«“¡∂Ÿ°µâÕß  ‡™◊ËÕ∂◊Õ‰¥â  

  

11.15 §«“¡—¡æ—π∏å°—∫ºŸâ≈ß∑ÿπ 
´’æ’‡Õø‰¥â®—¥µ—Èß”π—°≈ß∑ÿπ—¡æ—π∏å¢÷Èπµ—Èß·µàªï 2538 ‚¥¬¡’∑”Àπâ“∑’ËÀ≈—°„π°“√¥Ÿ·≈§«“¡—¡æ—π∏å√–À«à“ß

∫√‘…—∑ °—∫ºŸâ≈ß∑ÿπ π—°«‘‡§√“–ÀåÀ≈—°∑√—æ¬å ·≈–Àπà«¬ß“π¿“§√—∞∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß ¥â«¬«—µ∂ÿª√–ß§å„ÀâºŸâ¡’à«π‰¥â‡’¬∑’Ë

‡°’Ë¬«¢âÕß¡’§«“¡‡¢â“„®∫√‘…—∑‡ªìπÕ¬à“ß¥’ ·≈–‰¥—√—∫¢âÕ¡Ÿ≈¢à“«“√¢Õß∫√‘…—∑Õ¬à“ß∂Ÿ°µâÕß §√∫∂â«π „π‡«≈“∑’Ë‡À¡“–¡ 

·≈–Õ¬Ÿà¿“¬„π°√Õ∫¢Õß√–‡∫’¬∫ªØ‘∫—µ‘ ·≈–°ÆÀ¡“¬∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß  

°‘®°√√¡¢Õß”π—°≈ß∑ÿπ—¡æ—π∏å¢Õß∫√‘…—∑ ‰¥â·°à °“√æ∫ª–°—∫π—°«‘‡§√“–ÀåÀ≈—°∑√—æ¬å·≈–π—°≈ß∑ÿπ∑—Èß

¥â«¬µπ‡Õß ∑“ß‚∑√»—æ∑å ∑“ß®¥À¡“¬ ∑“ß‚∑√“√ ·≈–∑“ß®¥À¡“¬Õ‘‡≈Á§‚∑√π‘§å °“√®—¥æ“π—°«‘‡§√“–ÀåÀ≈—°

∑√—æ¬å ·≈–/À√◊ÕºŸâ≈ß∑ÿπ∑’Ëπ„®‡¢â“‡¬’Ë¬¡™¡°‘®°“√¢Õß∫√‘…—∑ °“√®—¥„Àâ¡’·≈–¥Ÿ·≈„Àâ¡’°“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë∑—π°“≈¢Õß

∫√‘…—∑ºà“π∑“ß◊ËÕµà“ßÊ Õ—π√«¡∂÷ßºà“π∑“ß‡«ª‰´¥å¢Õß∫√‘…—∑ °“√‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡µà“ßÊ ∑’Ë¡’«—µ∂ÿª√–ß§å„π°“√‡º¬

·æ√à¢âÕ¡Ÿ≈„Àâ·°àπ—°≈ß∑ÿπ∑—Ë«‰ª ∑’Ë®—¥‚¥¬∫√‘…—∑À≈—°∑√—æ¬åµà“ßÊ ·≈–µ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å·Ààßª√–‡∑»‰∑¬∑—Èß„π·≈–µà“ß

ª√–‡∑» √«¡∑—Èß°“√®—¥„Àâ¡’°“√ª√–™ÿ¡™’È·®ßº≈°“√¥”‡π‘πß“π„Àâ·°àπ—°«‘‡§√“–ÀåÀ≈—°∑√—æ¬å ºŸâ◊ËÕ¢à“«·≈–ºŸâ≈ß∑ÿπ∑’Ë



50 I   √“¬ß“πª√–®”ªï 2547   I   ∫√‘…—∑ ‡®√‘≠‚¿§¿—≥±åÕ“À“√ ®”°—¥ (¡À“™π) “√∫—≠ √“¬ß“πª√–®”ªï 2547   I   ∫√‘…—∑ ‡®√‘≠‚¿§¿—≥±åÕ“À“√ ®”°—¥ (¡À“™π)   I 51“√∫—≠ 

π„® ‚¥¬„π°‘®°√√¡·µà≈–Õ—ππ—Èπ ºŸâ∫√‘À“√√–¥—∫Ÿß¢Õß∫√‘…—∑ Õ—π√«¡∂÷ß °√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√„À≠à ª√–∏“πºŸâ∫√‘À“√

ΩÉ“¬ªØ‘∫—µ‘°“√ ‰¥â„Àâ§«“¡”§—≠ ·≈–‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡∑ÿ°§√—Èß∑’Ë‰¡àµ‘¥¿“√°‘®”§—≠  

„πªï 2547 ∑’Ëºà“π¡“ ”π—°≈ß∑ÿπ—¡æ—π∏å¢Õß∫√‘…—∑‰¥â®—¥„Àâ¡’°‘®°√√¡∑’ËπÕ°‡Àπ◊Õ®“°°“√®—¥‡µ√’¬¡‡Õ°“√

‡º¬·æ√à¢âÕ¡Ÿ≈„Àâ°—∫ºŸâ‡°’Ë¬«¢âÕß °“√‡ªìπ»Ÿπ¬åµÕ∫¢âÕ´—°∂“¡¢ÕßºŸâ∂◊ÕÀÿâπ π—°≈ß∑ÿπ∑—Ë«‰ª ·≈–π—°«‘‡§√“–ÀåÀ≈—°∑√—æ¬å 

¥—ßπ’È 

n ®—¥æ“ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ¢Õß∫√‘…—∑·≈–ºŸâ≈ß∑ÿπ∑—Ë«‰ª ‡¢â“‡¬’Ë¬¡™¡°‘®°“√¢Õß∫√‘…—∑ ‡æ◊ËÕ„Àâ‡¢â“„®∂÷ß≈—°…≥–°“√

¥”‡π‘π°‘®°“√‰°à§√∫«ß®√¢Õß∫√‘…—∑ ‚¥¬¡’°√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√„À≠à·≈–/À√◊ÕºŸâ∫√‘À“√√–¥—∫Ÿß‡ªìπºŸâ„Àâ

¢âÕ¡Ÿ≈·≈–µÕ∫¢âÕ´—°∂“¡  

n ¡’°“√®—¥°“√ª√–™ÿ¡π—°«‘‡§√“–ÀåÀ≈—°∑√—æ¬å√«¡∂÷ß°“√‡¢â“‡¬’Ë¬¡™¡°‘®°“√‡æ◊ËÕ™’È·®ßº≈°“√¥”‡π‘πß“π

·≈–„Àâ§«“¡§‘¥‡ÀÁπ‡°’Ë¬«°—∫¿“«–Õÿµ“À°√√¡∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß ‚¥¬¡’°√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√„À≠à·≈–ºŸâ∫√‘À“√

√–¥—∫Ÿß‡ªìπºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈·≈–µÕ∫¢âÕ´—°∂“¡  

n √à«¡°—∫ΩÉ“¬“√π‘‡∑»´÷Ëß‡ªìπºŸâª√–“πß“π„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈°—∫ºŸâ◊ËÕ¢à“«µà“ßÊ ®—¥°“√ª√–™ÿ¡‡æ◊ËÕ™’È·®ßº≈°“√

¥”‡π‘πß“π·≈–¢âÕ´—°∂“¡Õ◊ËπÊ „Àâ·°àºŸâ◊ËÕ¢à“«∑—Èß„πª√–‡∑»·≈–µà“ßª√–‡∑» √«¡∂÷ß°“√®—¥„Àâ‰¥âæ∫ 

ºŸâ∫√‘À“√√–¥—∫Ÿß‡æ◊ËÕµÕ∫¢âÕ´—°∂“¡∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß ·≈–®—¥æ“ºŸâ◊ËÕ¢à“«‡¢â“‡¬’Ë¬¡™¡°‘®°“√‡æ◊ËÕ„Àâ‡¢â“„®∂÷ß

≈—°…≥–°“√¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®¢Õß∫√‘…—∑ 

n ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡µ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å—≠®√„πª√–‡∑»‰∑¬ ‡æ◊ËÕ‡º¬·æ√à¢âÕ¡Ÿ≈¢Õß∫√‘…—∑„Àâ·°àºŸâ≈ß∑ÿπ∑—Ë«‰ª

„πµà“ß®—ßÀ«—¥ 

n ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡°—∫∫√‘…—∑À≈—°∑√—æ¬åÀ≈“¬·Ààß„π°“√‰ª‡º¬·æ√à¢âÕ¡Ÿ≈¢Õß∫√‘…—∑„Àâ·°àºŸâ≈ß∑ÿπµà“ßª√–‡∑» 

 

12. π‚¬∫“¬°“√≈ß∑ÿπ·≈–°“√∫√‘À“√ß“π 
´’æ’‡Õø¡’‚§√ß√â“ß°“√∫√‘À“√ß“π·¬°µ“¡“¬∏ÿ√°‘® ·≈–¿“¬À≈—ß°“√√«¡°‘®°“√∑’Ë¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®‡°…µ√

Õÿµ“À°√√¡¢Õß‡§√◊Õ‡®√‘≠‚¿§¿—≥±å¡“Õ¬Ÿà¿“¬„µâ°“√∫√‘À“√ß“π¢Õß∫√‘…—∑„πªï 2542 ‰¥â°”Àπ¥π‚¬∫“¬°“√≈ß∑ÿπ

‰«â«à“ ®–≈ß∑ÿπ‡©æ“–„π∏ÿ√°‘®À≈—°À√◊Õ∏ÿ√°‘®∑’Ë‡°’Ë¬«‡π◊ËÕß°—∫∏ÿ√°‘®À≈—°‡∑à“π—Èπ ‚¥¬´’æ’‡Õø®–·µàßµ—Èßµ—«·∑π‡¢â“‰ª¥”√ß

µ”·Àπàß‡ªìπ°√√¡°“√∑’Ë¡’Õ”π“®§«∫§ÿ¡„π∫√‘…—∑¬àÕ¬ ‡æ◊ËÕ§«∫§ÿ¡¥Ÿ·≈°“√∫√‘À“√ß“π¢Õß∫√‘…—∑¬àÕ¬„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡

π‚¬∫“¬¢Õß∫√‘…—∑Õ¬à“ß¡’ª√–‘∑∏‘¿“æ·≈–ª√–‘∑∏‘º≈ ·≈–‰¥â°”Àπ¥„Àâ¡’°“√ª√–™ÿ¡√à«¡°—π∑’Ë®—¥¢÷Èπ‡ªìπª√–®”∑ÿ°

‡¥◊Õπ ‡æ◊ËÕæ‘®“√≥“∂÷ßº≈°“√¥”‡π‘πß“π·≈–√à«¡°—π«“ß·ºπß“π·≈–°”Àπ¥‡ªÑ“À¡“¬„π‡¥◊ÕπµàÕÊ ‰ª 

 
13. √“¬ß“π§≥–°√√¡°“√µ√«®Õ∫ 

§≥–°√√¡°“√µ√«®Õ∫‚¥¬°“√·µàßµ—Èß¢Õß§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑ ‡®√‘≠‚¿§¿—≥±åÕ“À“√ ®”°—¥ (¡À“™π) 

‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 18 ∏—π«“§¡ 2545 ª√–°Õ∫¥â«¬°√√¡°“√Õ‘√–®”π«π 4 ∑à“π ‚¥¬¡’æ≈µ”√«®‡Õ° ‡¿“ “√‘π ‡ªìπ

ª√–∏“π°√√¡°“√µ√«®Õ∫ π“¬Õ““ “√‘π »“µ√“®“√¬åπ“¬·æ∑¬å Õ√√∂‘∑∏‘Ï ‡«™™“™’«– ·≈–π“¬∑πß ‡∑‘¡

·æßæ—π∏å ‡ªìπ°√√¡°“√µ√«®Õ∫ ·≈–¡’«“√–°“√¥”√ßµ”·Àπàß 3 ªï ‡√‘Ë¡µ—Èß·µà«—π∑’Ë 24 ∏—π«“§¡ 2545  

°‘®°√√¡”§—≠∑’Ë§≥–°√√¡°“√µ√«®Õ∫‰¥â¥”‡π‘π°“√‰ª„π√–À«à“ßªï 2547 ¿“¬„µâ¢Õ∫‡¢µÀπâ“∑’Ë·≈–

§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬®“°§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑ √ÿª‰¥â¥—ßπ’È 

1. Õ∫∑“πß∫°“√‡ß‘π√“¬‰µ√¡“·≈–ß∫°“√‡ß‘πª√–®”ß«¥°“√∫—≠™’ ´÷Ëß§√Õ∫§≈ÿ¡∂÷ß°“√Õ∫∑“π°“√

ªØ‘∫—µ‘µ“¡¡“µ√∞“π°“√∫—≠™’ °“√‡≈◊Õ°„™âπ‚¬∫“¬°“√∫—≠™’ ·≈–°“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈„πß∫°“√‡ß‘π 

2. Õ∫∑“π°“√‡¢â“∑”√“¬°“√·≈–°“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈‡°’Ë¬«°—∫√“¬°“√√–À«à“ß°—π∑’Ë¡’°—∫∫ÿ§§≈∑’ËÕ“®¡’

§«“¡¢—¥·¬âß∑“ßº≈ª√–‚¬™πå „π√Õ∫ªï 2547 

3. æ‘®“√≥“·ºπ°“√µ√«®Õ∫¿“¬„π·≈–Õ∫∑“πº≈°“√µ√«®Õ∫¿“¬„π ´÷Ëß”π—°µ√«®Õ∫¿“¬„π‰¥â

¥”‡π‘π°“√‰ª„π√–À«à“ßªï √«¡∂÷ß°“√Õ∫∑“π§«“¡‡æ’¬ßæÕ·≈–‡À¡“–¡¢Õß√–∫∫°“√§«∫§ÿ¡¿“¬„π 
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4. ª√–™ÿ¡√à«¡°—∫ºŸâÕ∫∫—≠™’ ‡æ◊ËÕÕ∫∑“π§«“¡‡ªìπÕ‘√–·≈–º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π°“√Õ∫∫—≠™’ √«¡∑—Èß

§«“¡‡ÀÁπ¢ÕßºŸâÕ∫∫—≠™’µàÕ√–∫∫°“√§«∫§ÿ¡¿“¬„π¢Õß∫√‘…—∑ 

5. Õ∫∑“π°“√ªØ‘∫—µ‘µ“¡°ÆÀ¡“¬·≈–√–‡∫’¬∫¢âÕ∫—ß§—∫¢Õß∫√‘…—∑  

6. æ‘®“√≥“§—¥‡≈◊Õ°ºŸâÕ∫∫—≠™’·≈–°”Àπ¥§à“µÕ∫·∑π¢ÕßºŸâÕ∫∫—≠™’ ‚¥¬§≥–°√√¡°“√µ√«®Õ∫‡ÀÁπ

¡§«√„Àâ‡πÕµàÕ§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑‡æ◊ËÕæ‘®“√≥“·µàßµ—Èß π“ßÿ¥®‘µ√å ∫ÿ≠ª√–°Õ∫ π“ß“«°—≈¬“

√—µπå ™—¬«√æß»“ ·≈–π“ß“«π‘µ¬“ ‡™…∞‚™µ‘√ ·Ààß∫√‘…—∑ ‡§æ’‡ÕÁ¡®’ ¿Ÿ¡‘‰™¬ Õ∫∫—≠™’ ®”°—¥ ‡ªìπºŸâ

Õ∫∫—≠™’¢Õß∫√‘…—∑ª√–®”ªï 2548 ·≈–æ‘®“√≥“°”Àπ¥§à“µÕ∫·∑π„π°“√Õ∫∫—≠™’ª√–®”ªï 2548 

‡ªìπ‡ß‘π 2,630,000 ∫“∑    

„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“πµ“¡∑’Ë°≈à“«¡“¢â“ßµâπ§≥–°√√¡°“√µ√«®Õ∫‰¥â¡’°“√ª√–™ÿ¡√à«¡°—π√«¡∑—Èß‘Èπ 11 §√—Èß 

·≈–‰¥â√“¬ß“πº≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π„Àâ∑’Ëª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑∑√“∫·≈â« 

 

„ππ“¡¢Õß§≥–°√√¡°“√µ√«®Õ∫ 

 

 

 

     æ≈.µ.Õ.  

  

 (‡¿“ “√‘π)  

 ª√–∏“π°√√¡°“√µ√«®Õ∫ 

 «—π∑’Ë 1 ¡’π“§¡ 2548 

 

14. √“¬°“√∑’Ë‡°’Ë¬«‚¬ß°—π 
„π√–À«à“ßªï 2547 ∫√‘…—∑¡’°“√‡¢â“∑”√“¬°“√∑’Ë‡°’Ë¬«‚¬ß°—π°—∫∫√‘…—∑∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—π (√“¬≈–‡Õ’¬¥µ“¡ 

¢âÕ 5. ¢ÕßÀ¡“¬‡Àµÿª√–°Õ∫ß∫°“√‡ß‘π ”À√—∫ªï‘Èπÿ¥«—π∑’Ë 31 ∏—π«“§¡ 2547) ‚¥¬√“¬°“√∑’Ë¡’“√–”§—≠π—Èπ  

¡’√“§“·≈–º≈µÕ∫·∑π∑’Ë‡ªìπ∑“ß°“√§â“ª°µ‘µ“¡√“§“µ≈“¥∑—Ë«‰ªÀ√◊Õ‡ªìπ‰ªµ“¡—≠≠“∑’Ëµ°≈ß°—π‰«â ´÷Ëß§≥–°√√¡°“√

µ√«®Õ∫‰¥âæ‘®“√≥“√“¬°“√√–À«à“ß°—π∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ ·≈–¡’§«“¡‡ÀÁπ«à“‡ªìπ√“¬°“√∑’Ë¡’§«“¡¡‡Àµÿ¡º≈ √“¬°“√∑’Ë

‡°’Ë¬«‚¬ß°—π√–À«à“ß∫√‘…—∑°—∫∫√‘…—∑Õ◊Ëπ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—π ®“°°“√∑’Ë∫√‘…—∑π—Èπ¡’ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ√“¬„À≠à·≈–/À√◊ÕºŸâ¡’Õ”π“®§«∫§ÿ¡

‡ªìπºŸâ∑’Ë‡°’Ë¬«‚¬ß°—∫∫√‘…—∑ µ“¡π‘¬“¡¢Õßª√–°“»µ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ„π√–À«à“ßªï 2547 ‚¥¬

√ÿª ¡’¥—ßπ’È  

√“¬°“√≈Ÿ°Àπ’È°“√§â“ 

≥ «—π∑’Ë 31 ∏—π«“§¡ 2547 ∫√‘…—∑¡’¬Õ¥§ß‡À≈◊Õ¢Õß≈Ÿ°Àπ’È°“√§â“∫√‘…—∑√à«¡·≈–∫√‘…—∑∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß®”π«π 

1,275 ≈â“π∫“∑ À√◊Õ§‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 14 ¢Õß≈Ÿ°Àπ’È°“√§â“√«¡¢Õß∫√‘…—∑ 

√“¬°“√‡®â“Àπ’È°“√§â“ 

≥ «—π∑’Ë 31 ∏—π«“§¡ 2547 ∫√‘…—∑¡’¬Õ¥§ß‡À≈◊Õ¢Õß‡®â“Àπ’È°“√§â“∫√‘…—∑√à«¡·≈–∫√‘…—∑∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß®”π«π 

546 ≈â“π∫“∑ À√◊Õ§‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 11 ¢Õß‡®â“Àπ’È°“√§â“√«¡¢Õß∫√‘…—∑ 

√“¬°“√¢“¬‘π§â“  

„π√–À«à“ßªï 2547 ∫√‘…—∑¡’√“¬°“√¢“¬‘π§â“„Àâ°—∫∫√‘…—∑√à«¡ ·≈–∫√‘…—∑∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß ‚¥¬√“§“∑’Ë¢“¬„Àâ°—∫

∫√‘…—∑‡À≈à“π’È‡ªìπ‰ªÕ—µ√“µ“¡√“§“ª√–°“» (Price List) ¢Õß‘π§â“∑’Ë∫√‘…—∑¢“¬µ“¡ª°µ‘∏ÿ√°‘® ¡Ÿ≈§à“¢Õß√“¬°“√ 

¥—ß°≈à“«”À√—∫ªï‘Èπÿ¥«—π∑’Ë 31 ∏—π«“§¡ 2547 ¡’®”π«π 3,987 ≈â“π∫“∑ À√◊Õ§‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 4 ¢Õß¬Õ¥¢“¬√«¡

¢Õß∫√‘…—∑ 
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√“¬°“√´◊ÈÕ«—µ∂ÿ¥‘∫ 

„π√–À«à“ßªï 2547 ∫√‘…—∑¡’√“¬°“√´◊ÈÕ«—µ∂ÿ¥‘∫®“°∫√‘…—∑√à«¡·≈–∫√‘…—∑∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß ‚¥¬√“§“∑’Ë´◊ÈÕ‡ªìπ

√“§“µ“¡ª√–°“» (Price List) ¢Õß‘π§â“∑’ËºŸâ¢“¬«—µ∂ÿ¥‘∫¢“¬µ“¡ª°µ‘∏ÿ√°‘® ¡Ÿ≈§à“¢Õß√“¬°“√¥—ß°≈à“«”À√—∫ªï‘Èπ

ÿ¥«—π∑’Ë 31 ∏—π«“§¡ 2547 ¡’®”π«π 12,268 ≈â“π∫“∑ §‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 15 ¢Õßµâπ∑ÿπ¢“¬√«¡¢Õß∫√‘…—∑  

√“¬‰¥âÕ◊Ëπ 

„πªï 2547 ∫√‘…—∑¡’√“¬‰¥âÕ◊Ëπ Õ—π‰¥â·°à ‡ß‘πªíπº≈√—∫ °”‰√®“°°“√®”Àπà“¬∑√—æ¬å‘π∂“«√ √“¬‰¥â§à“Ωñ°

Õ∫√¡·≈–—¡¡π“ ·≈–√“¬‰¥â®“°§à“‡™à“®“°∫√‘…—∑√à«¡·≈–∫√‘…—∑∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß ®”π«π 72 ≈â“π∫“∑ §‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 

0.08 ¢Õß√“¬‰¥â√«¡¢Õß∫√‘…—∑ 

§à“‡™à“·≈–∫√‘°“√ 

∫√‘…—∑¡’√“¬°“√‡™à“‘π∑√—æ¬å®“°∫√‘…—∑√à«¡·≈–∫√‘…—∑∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß ‚¥¬Õ—µ√“§à“‡™à“·≈–§à“∫√‘°“√‡ªìπ‰ªµ“¡

Õ—µ√“§à“‡™à“À√◊Õ§à“∫√‘°“√¡“µ√∞“π∑’ËºŸâ„Àâ‡™à“°”Àπ¥ ¡Ÿ≈§à“¢Õß√“¬°“√¥—ß°≈à“«”À√—∫ªï‘Èπÿ¥«—π∑’Ë 31 ∏—π«“§¡ 

2547 ¡’®”π«π 509 ≈â“π∫“∑ §‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 6 ¢Õß§à“„™â®à“¬„π°“√¢“¬·≈–∫√‘À“√√«¡¢Õß∫√‘…—∑ 

§à“∫√‘°“√¥â“π‡∑§π‘§«‘™“°“√ 

„πªï 2547 ∫√‘…—∑¡’§à“„™â®à“¬ª√–‡¿∑§à“∫√‘°“√¥â“π‡∑§π‘§«‘™“°“√ µ“¡—≠≠“®â“ß∫√‘°“√∑“ß‡∑§π‘§ 

«‘™“°“√Õ“À“√—µ«å ∑’Ë∑”°—∫∫√‘…—∑ ‡§√◊Õ‡®√‘≠‚¿§¿—≥±å ®”°—¥ ¡Ÿ≈§à“¢Õß√“¬°“√¥—ß°≈à“«”À√—∫ªï‘Èπÿ¥«—π∑’Ë 31 

∏—π«“§¡ 2547 ¡’®”π«π 179 ≈â“π∫“∑ §‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 0.2 ¢Õßµâπ∑ÿπ¢“¬√«¡¢Õß∫√‘…—∑ 

§à“‡∫’È¬ª√–°—π 

∫√‘…—∑¡’§à“„™â®à“¬ª√–‡¿∑§à“‡∫’È¬ª√–°—π‚¥¬®à“¬„Àâ∫√‘…—∑ Õ≈‘Õ—π´å ´’.æ’. ª√–°—π¿—¬ ®”°—¥ ´÷Ëß‡ªìπ∫√‘…—∑√à«¡

¢Õß∫√‘…—∑ ∫√‘…—∑ Õ≈‘Õ—π´å ´’.æ’. ª√–°—π™’«‘µ ®”°—¥ ·≈–∫√‘…—∑ Õ¬ÿ∏¬“ Õ≈‘Õ—π´å ´’.æ’. ª√–°—π™’«‘µ ®”°—¥ (¡À“™π) ´÷Ëß

‡ªìπ∫√‘…—∑∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—π ‚¥¬Õ—µ√“§à“‡∫’È¬ª√–°—π‡ªìπ‰ªµ“¡Õ—µ√“¡“µ√∞“π∑’ËºŸâ√—∫ª√–°—π°”Àπ¥ ¡Ÿ≈§à“¢Õß√“¬°“√

¥—ß°≈à“«”À√—∫ªï ‘Èπÿ¥«—π∑’Ë 31 ∏—π«“§¡ 2547 ¡’®”π«π 174 ≈â“π∫“∑ §‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 2 ¢Õß§à“„™â®à“¬„π°“√

¢“¬·≈–∫√‘À“√√«¡¢Õß∫√‘…—∑ 

§à“„™â®à“¬Õ◊Ëπ 

„πªï 2547 ∫√‘…—∑¡’§à“„™â®à“¬Õ◊Ëπ Õ—π‰¥â·°à §à“µÕ∫·∑π°“√„™â√–∫∫ß“π„Àâ·°à∫√‘…—∑∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß®”π«π 14 

≈â“π∫“∑ 

√“¬°“√Õ◊Ëπ Ê  

„π‡¥◊Õπ¡°√“§¡ 2547 ∫√‘…—∑¬àÕ¬·ÀàßÀπ÷Ëß‰¥â´◊ÈÕ‡ß‘π≈ßÿ∑π„πÀÿâπ“¡—≠¢Õß C.P. Standart Gida Sanayi 

ve Ticaret A.S. ®“° Charoen Pokphand Development (Turkey) Limited (çCPDé) ´÷Ëß‡ªìπ∫√‘…—∑∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—π ‡ªìπ

‡ß‘π 22 ≈â“π‡À√’¬≠À√—∞ (§‘¥‡ªìπ—¥à«π°“√∂◊ÕÀÿâπ‡∑à“°—∫√âÕ¬≈– 84.49) ‚¥¬∫√‘…—∑¬àÕ¬‰¥â™”√–‡ß‘π§à“Àÿâπ„Àâ·°à 

CPD ∑—Èß®”π«π„πªï 2547 ·≈â« 

„π‡¥◊Õπ°—π¬“¬π 2547 §≥–°√√¡°“√¢Õß∫√‘…—∑ °√ÿß‡∑æ§â“—µ«å ®”°—¥ (BLP) ·≈–¢Õß´’æ’‡Õø‰¥â¡’¡µ‘

Õπÿ¡—µ‘„Àâ BLP ‡¢â“´◊ÈÕ∏ÿ√°‘®‰°à¬à“ßÀâ“¥“«®“°∫√‘…—∑ µ“√å¡“√å‡°Áµµ‘Èß ®”°—¥ (çSTARé) ´÷Ëß‡ªìπ∫√‘…—∑∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—π 

‚¥¬ BLP ®–´◊ÈÕ‡§√◊ËÕß®—°√ Õÿª°√≥å ¬“πæ“Àπ–·≈–Õ◊ËπÊ ∑’Ë„™â„π°“√¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®®“° STAR „π√“§“ª√–¡“≥ 40 

≈â“π∫“∑ ·≈–®–®à“¬§à“µÕ∫·∑π„Àâ·°à STAR „πÕ—µ√“√âÕ¬≈– 2 ¢Õß¬Õ¥¢“¬¢Õß∏ÿ√°‘®¥—ß°≈à“«‡ªìπ‡«≈““¡ªï‡æ◊ËÕ

·≈°‡ª≈’Ë¬π°—∫°“√‰¥â√—∫‘∑∏‘„π°“√„™â‡§√◊ËÕßÀ¡“¬°“√§â“¢Õß STAR ∑—ÈßÀ¡¥∑’Ë¡’Õ¬Ÿà„πªí®®ÿ∫—π ·≈–°“√‰¥â√—∫∫√‘°“√

¥â“π°“√«‘®—¬·≈–æ—≤π“º≈‘µ¿—≥±å®“° STAR ¿“¬„π√–¬–‡«≈“¥—ß°≈à“« ∑—Èßπ’È °“√‡¢â“´◊ÈÕ∏ÿ√°‘®¥—ß°≈à“«·≈â«‡√Á®„π

‡¥◊Õπ¡°√“§¡ªï 2548 
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15. ¡“µ√°“√„π°“√¥Ÿ·≈‡°’Ë¬«°—∫°“√∑”√“¬°“√√–À«à“ß°—π 
„π°“√∑”√“¬°“√√–À«à“ß°—π∑’Ë‡ªìπ∏ÿ√°‘®ª°µ‘‰¡à«à“‡ªìπ°“√∑”√“¬°“√°—∫∫ÿ§§≈¿“¬πÕ°À√◊Õ∫ÿ§§≈∑’ËÕ“®¡’

§«“¡¢—¥·¬âß∑“ßº≈ª√–‚¬™πå ∫√‘…—∑¡’·π«∑“ßªØ‘∫—µ‘„π°“√Õπÿ¡—µ‘√“¬°“√¥—ß°≈à“«‡™àπ‡¥’¬«°—π ‚¥¬„Àâ§”π÷ß∂÷ßº≈

ª√–‚¬™πå¢Õß∫√‘…—∑‡ªìπ”§—≠ ”À√—∫√“¬°“√√–À«à“ß°—πÕ◊ËπÊ ∫√‘…—∑°”Àπ¥„ÀâµâÕßºà“π°“√Õ∫∑“π®“°§≥–

°√√¡°“√µ√«®Õ∫‡æ◊ËÕ¥Ÿ·≈‰¡à„Àâ‡°‘¥§«“¡¢—¥·¬âß∑“ßº≈ª√–‚¬™πå ‚¥¬§≥–°√√¡°“√µ√«®Õ∫Õ“®«à“®â“ßºŸâª√–‡¡‘π

√“§“Õ‘√–¡“∑”°“√ª√–‡¡‘π√“§“¢Õß√“¬°“√√–À«à“ß°—ππ—ÈπÊ ‡æ◊ËÕ„™â‡ªìπ·π«∑“ß‡ª√’¬∫‡∑’¬∫ ®“°π—Èπ®÷ßπ”‡πÕµàÕ

§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑‡æ◊ËÕæ‘®“√≥“Õπÿ¡—µ‘µàÕ‰ª 

 

16. §à“µÕ∫·∑π¢ÕßºŸâÕ∫∫—≠™’ 
ºŸâÕ∫∫—≠™’¢Õß´’æ’‡Õø„πªï 2547 ‰¥â·°à π“ßÿ¥®‘µ√å ∫ÿ≠ª√–°Õ∫ ∑–‡∫’¬πºŸâÕ∫∫—≠™’√—∫Õπÿ≠“µ‡≈¢∑’Ë 

2991 π“ß“«°—≈¬“√—µπå ™—¬«√æß»“ ∑–‡∫’¬πºŸâÕ∫∫—≠™’√—∫Õπÿ≠“µ‡≈¢∑’Ë 3460 π“ß“«π‘µ¬“ ‡™…∞‚™µ‘√ 

∑–‡∫’¬πºŸâÕ∫∫—≠™’√—∫Õπÿ≠“µ‡≈¢∑’Ë 4439 ·Ààß∫√‘…—∑ ‡§æ’‡ÕÁ¡®’ ¿Ÿ¡‘‰™¬ Õ∫∫—≠™’ ®”°—¥ 

§à“µÕ∫·∑π∑’Ë´’æ’‡Õø·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬µâÕß®à“¬„Àâ·°à∫√‘…—∑ ‡§æ’‡ÕÁ¡®’ ¿Ÿ¡‘‰™¬ Õ∫∫—≠™’ ®”°—¥ „πªï 2547 ¡’

√“¬≈–‡Õ’¬¥¥—ßπ’È 

 

  ´’æ’‡Õø ∫√‘…—∑¬àÕ¬ 

16.1 §à“µÕ∫·∑π®“°°“√Õ∫∫—≠™’∫√‘…—∑ 2,430,000 ∫“∑ 14,727,359 ∫“∑ 

16.2 §à“∫√‘°“√µ√«®Õ∫°√≥’æ‘‡»… 560,000 ∫“∑ 450,000 ∫“∑  

 
À¡“¬‡Àµÿ : §à“µÕ∫·∑π¢â“ßµâπ‰¡à√«¡∂÷ß§à“„™â®à“¬∑’ËºŸâÕ∫∫—≠™’¢Õ‡∫‘°™¥‡™¬µ“¡∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ®√‘ß  

 

17. ¢âÕæ‘æ“∑∑“ß°ÆÀ¡“¬ 
∫√‘…—∑¡’‡æ’¬ß¢âÕæ‘æ“∑∑“ß°ÆÀ¡“¬®“°°“√¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®‚¥¬ª°µ‘ ‚¥¬‰¡à¡’§¥’∑’Ë∫√‘…—∑‡ªìπ§Ÿà§«“¡À√◊Õ§Ÿà°√≥’

∑’Ë‡¢â“≈—°…≥–§¥’∑’Ë∂Ÿ°øÑÕß‡ªìπ®”‡≈¬∑’Ë¡’∑ÿπ∑√—æ¬å‡°‘π°«à“√âÕ¬≈– 5 ¢Õßà«π¢ÕßºŸâ∂◊ÕÀÿâπ ≥ «—π∑’Ë 31 ∏—π«“§¡ 2547 

§¥’∑’Ë¡’º≈°√–∑∫µàÕ°“√¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®¢Õß∫√‘…—∑Õ¬à“ß¡’π—¬”§—≠·µà‰¡à“¡“√∂§”π«≥‡ªìπ‡ß‘π‰¥â À√◊Õ§¥’∑’Ë¡‘‰¥â‡°‘¥®“°

°“√ª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®µ“¡ª°µ‘¢Õß∫√‘…—∑ 
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บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2547 และ 2546 

สินทรัพย

หมายเหตุ 2547 2546 2547 2546
สินทรัพยหมุนเวียน 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 1,544,073 1,318,296 179,778 224,870
เงินลงทุนชั่วคราว 317,338 207,525 - 388
ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน  
บริษัทยอย 5 - - 1,089,420 643,125
บริษัทรวมและบริษัทที่เก่ียวของกัน 5 1,275,225 1,472,864 330,153 268,070
บริษัทอ่ืนและบุคคล 7,983,810 6,568,939 1,623,023 1,368,068
หัก  คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ    6 (252,424) (220,798) (14,810) (20,673)
ดอกเบี้ยคางรับจากบริษัทยอย 5, 7 - - 33,869 76,460
เงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทยอยท่ีถึง      
กําหนดชําระภายในหนึ่งป 2, 5, 7 - - 1,511,167 1,725,000
สินคาคงเหลือ - สุทธิ  5, 8 18,307,310 18,324,484 3,695,027 3,473,187
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 
ลูกหน้ีภาษีมูลคาเพิ่ม 126,842 288,338 30,190 -
สินทรัพยรอการขาย 2, 11 - 1,235,228 - -
คาสินคาจายลวงหนา 55,206 584 - -
คาใชจายจายลวงหนา 277,317 222,141 227,001 74,785
อ่ืน ๆ 400,568 189,614 54,446 41,422
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 30,035,265 29,607,215 8,759,264 7,874,702

พันบาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
3



บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2547 และ 2546

สินทรัพย  (ตอ)

หมายเหตุ 2547 2546 2547 2546
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย
บริษัทยอย 9 - - 25,631,380 23,414,308
บริษัทรวม 9 5,983,465 5,256,415 717,577 589,245
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
บริษัทที่เก่ียวของกันและอื่น ๆ 
- ในราคาทุน - สุทธิ 9 2,431,384 2,282,339 868,402 769,808
ท่ีดินที่มีไวเพื่อโครงการในอนาคต 
ในราคาประเมิน 10 1,410,617 1,410,617 87,736 87,736
ในราคาทุน 40,074 40,074 - -
เงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทยอย-สุทธิ
จากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 5, 7 - - 3,273,251 4,313,677
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 10, 11, 16 31,078,206 24,684,136 12,685,264 7,792,396
สินทรัพยไมมีตัวตน 5, 12 (569,041) (61,278) 8,321 6,979

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี  22 1,603,458 1,311,025 1,080,209 1,067,942
ภาษีเงินไดจายลวงหนา  80,751 50,768 10,365 -
เงินฝากที่มีขอจํากัดในการใช 42,403 21,553 - -
อ่ืน ๆ 81,408 117,956 41,672 30,781
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 42,182,725 35,113,605 44,404,177 38,072,872

รวมสินทรัพย 72,217,990 64,720,820 53,163,441 45,947,574

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
พันบาท

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2547 และ 2546

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หมายเหตุ 2547 2546 2547 2546
หน้ีสินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืม
จากสถาบันการเงิน 13 12,417,040 14,126,484 2,233,341 2,036,251
เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน
บริษัทยอย 5 - - 198,325 672,655
บริษัทรวมและบริษัทที่เก่ียวของกัน 5 545,580 880,692 160,153 241,824
บริษัทอ่ืนและบุคคล 4,403,785 3,302,550 1,152,077 801,538
หน้ีสินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหน่ึงป
เงินกูยืมระยะยาว 14 797,239 304,198 390,000 40,000
หุนกู 15 3,780,000 5,180,000 3,780,000 5,180,000
หน้ีสินภายใตสัญญาเชาการเงิน 16 18,206 23,207 327 299
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน
เงินปนผลคางจาย 19 56,747 55,275 55,088 55,013
ภาษีเงินไดคางจาย 375,623 227,900 - 34,396
ดอกเบี้ยคางจาย 137,529 179,994 102,256 159,442
อ่ืน ๆ 1,507,403 1,095,121 119,483 185,771
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 24,039,152 25,375,421 8,191,050 9,407,189

พันบาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2547 และ 2546 

หนี้สินและสวนของผูถือหุน (ตอ)

หมายเหตุ 2547 2546 2547 2546
หน้ีสินไมหมุนเวียน 
เงินกูยืมระยะยาว-สุทธิจากสวนที่
ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 14 6,740,368 1,340,672 5,987,600 410,000
หุนกู-สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหน่ึงป 15 7,190,000 4,970,000 7,190,000 4,970,000
หน้ีสินภายใตสัญญาเชาการเงิน  16 11,742 191,842 3,465 536
หน้ีสินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี  22 2,482,477 2,338,919 345,464 276,633
ขาดทุนสุทธิของบริษัทยอยท่ีเกินกวา
มูลคาเงินลงทุน 9 - - 238,297 422,190
อ่ืนๆ 125,833 - - -
รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 16,550,420 8,841,433 13,764,826 6,079,359

รวมหน้ีสิน 40,589,572 34,216,854 21,955,876 15,486,548

สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน-หุนสามัญ 
มูลคาหุนละ1 บาท ทุนจดทะเบียน
8,206,664,000 หุน  ในป 2547 และป 2546
หุนที่ออกและรับชําระเต็มมูลคาแลว
5,727,562,476 หุน  ในป 2547 และ
5,718,532,611 หุน ในป 2546 17, 18 5,727,562 5,718,533 5,727,562 5,718,533
เงินรับลวงหนาคาจองซื้อหุนเพิ่มทุน 18 1,160 36,056 1,160 36,056

พันบาท
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
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บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2547 และ 2546 

หนี้สินและสวนของผูถือหุน (ตอ)

หมายเหตุ 2547 2546 2547 2546
สวนเกินทุน
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 18 11,012,752 10,985,674 11,012,752 10,985,674
สวนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน 5, 10 1,277,483 1,290,834 1,277,483 1,290,834
สวนเกินทุนจากสวนไดในบริษัทรวม 9 153,880 153,880 153,880 153,880
สวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลง
มูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพย
เผื่อขายในสวนของบริษัท 5 668,709 567,183 668,709 567,183
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน 5 415,517 186,524 415,517 186,524
กําไรสะสม
จัดสรรเพื่อสํารองตามกฎหมาย 20 820,666 820,666 820,666 820,666
ท่ียังไมไดจัดสรร 11,850,536 11,422,376 11,850,536 11,422,376
รวมสวนของผูถือหุนบริษัทใหญ 31,928,265 31,181,726 31,928,265 31,181,726
หัก  ทุนเรือนหุนที่ถือเปนหุนทุน
รับซื้อคืนจํานวน 328,820,600 หุน
ในป 2547 และ ป 2546 - ราคาทุน (720,700) (720,700) (720,700) (720,700)
สวนของผูถือหุนบริษัทใหญ - สุทธิ 31,207,565 30,461,026 31,207,565 30,461,026
สวนของผูถือหุนสวนนอย  420,853 42,940 - -
รวมสวนของผูถือหุน 31,628,418 30,503,966 31,207,565 30,461,026

รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 72,217,990 64,720,820 53,163,441 45,947,574

พันบาท
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
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บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2547 และ 2546

หมายเหตุ 2547 2546 2547 2546
รายได 
รายไดจากการขายสุทธิ 5 91,790,199 83,108,742 24,953,245 22,790,310
รายไดจากการใหบริการ 7,941 - - -
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตาม
วิธีสวนไดเสียบริษัทยอยและบริษัทรวม 5 - - 2,530,468 2,285,558
บริษัทรวม 5 720,645 510,658 - -
รายไดอ่ืน
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศ - สุทธิจากคาธรรมเนียม - 258,769 8,958 -
กําไรจากการจําหนายเงินลงทุน 52,516 307,093 67 1,369
ดอกเบี้ยรับ 5 22,063 12,771 225,632 425,731
เงินปนผลรับ 5 51,581 108,525 - -
อ่ืน ๆ 5 894,588 959,505 135,669 192,757
รวมรายได 93,539,533 85,266,063 27,854,039 25,695,725

คาใชจาย  
ตนทุนขาย 5 81,388,358 73,533,610 22,915,747 20,002,007
คาใชจายในการขายและบริหาร 5 9,161,469 7,719,432 2,237,179 1,802,856
สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธี
สวนไดเสีย  
บริษัทยอยและบริษัทรวม 5 - - 822,264 1,425,897
บริษัทรวม 5 3,256 243,933 - -
ขาดทุนจากการดอยคาในสินทรัพยถาวร 2 - 937,902 - -
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศและคาธรรมเนียม 336,123 - - 169,715
คาตอบแทนกรรมการ 39,192 34,734 26,600 26,600
รวมคาใชจาย 90,928,398 82,469,611 26,001,790 23,427,075

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
พันบาท

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน (ตอ)
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2547 และ 2546

หมายเหตุ 2547 2546 2547 2546

กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได 2,611,135 2,796,452 1,852,249 2,268,650

ดอกเบี้ยจาย 909,989 1,004,105 563,697 704,563

กําไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาของ
รายการที่เปนตัวเงิน - สุทธิ (15,058) - - -

ภาษีเงินได 22 435,863 (463,754) 52,931 (678,352)

กําไรหลังภาษีเงินได 1,280,341 2,256,101 1,235,621 2,242,439

หัก  กําไรสุทธิสวนที่เปนของ
ผูถือหุนสวนนอย (44,720) (13,662) - -

กําไรจากกิจกรรมปกติ 1,235,621 2,242,439 1,235,621 2,242,439

รายการพิเศษ 23
-  ขาดทุนจากธรณีพิบัติ - สุทธิ
    จากภาษีเงินได (51,602) - (51,602) -
-  เงินชดเชยสําหรับความเสียหาย
    - สุทธิจากภาษีเงินได 52,500 - 52,500 -
กําไรหลังรายการพิเศษ 1,236,519 2,242,439 1,236,519 2,242,439

กําไรสุทธิ 1,236,519 2,242,439 1,236,519 2,242,439

กําไรตอหุน:
กําไรจากกิจกรรมปกติ 0.23 0.42 0.23 0.42
รายการพิเศษ - - - -

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท) 21 0.23 0.42 0.23 0.42

กําไรตอหุนปรับลด (บาท) 21 0.23 0.40 0.23 0.40

พันบาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
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บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2547 และ 2546

2547 2546 2547 2546
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุทธิ 1,236,519 2,242,439 1,236,519 2,242,439 
รายการปรับปรุงกระทบกําไรสุทธิเปน
เงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน
คาเสื่อมราคาและรายจาย/รายไดตัดบัญชี-สุทธิ 2,602,340 2,457,083 896,445 680,406 
คาเผื่อ (โอนกลับคาเผื่อ) หน้ีสงสัยจะสูญ 2,716 102,308 (5,863) 16,545 
คาเผื่อ (โอนกลับคาเผื่อ) ขาดทุนจากมูลคาท่ีลดลงของสินคา (57,559) (3,049) 57,213 (12,504)
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย - สุทธิ
บริษัทยอยและบริษัทรวม - - (1,708,204) (859,661)
บริษัทรวม (717,389) (266,725) - -
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดสวนเงินลงทุนในบริษัทยอย - 15,858 - -
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยถาวร - 937,902 - -
กําไรจากการจําหนายสินทรัพยถาวร
และเงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ (63,665) (337,548) (5,897) (8,078)
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
ท่ียังไมเกิดขึ้นจริง 5,840 4,100 15,635 170,398 
ผลตางตามสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
ท่ียังไมเกิดขึ้นจริง 25,968 - 25,968 -
ภาษีเงินไดรอตัดบัญชีลดลง (เพิ่มขึ้น) - สุทธิ (193,205) (1,054,878) 31,510 (865,373)
กําไรจากรายการพิเศษ (898) - (898) -
ประมาณการหนี้สิน 32,410 - - -
ผลกระทบจากการแปลงคาท่ีเกิดขึ้นแลวของเงินลงทุน
สุทธิในหนวยงานตางประเทศ 104,367 - - -
สวนของผูถือหุนสวนนอยในกําไรสุทธิของบริษัทยอย 44,720 13,662 - -
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพยและหน้ีสินดําเนินงาน 3,022,164 4,111,152 542,428 1,364,172 

พันบาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
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บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2547 และ 2546

2547 2546 2547 2546
สินทรัพยดําเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น):
ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน (454,511) 373,728 (693,333) 1,265,488 
สินคาคงเหลือ 1,292,591 (4,282,178) (292,831) (793,099)
ดอกเบี้ยคางรับจากบริษัทยอย - - 42,591 18,264 
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 84,479 109,855 (195,430) (49,763)
สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน (23,308) (66,363) (21,256) 2,564 
หน้ีสินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง):
เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน 116,606 (46,161) (231,484) 311,628 
ภาษีเงินไดคางจาย 145,830 (145,595) (35,018) 34,396 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 157,948 (184,502) (107,459) (40,168)
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 4,341,799 (130,064) (991,792) 2,113,482 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอยลดลง - - - 406,500 
เงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทยอยลดลง - - 1,238,705 1,283,499 
เงินรับจากการจําหนายทรัพยสินถาวร 
และเงินลงทุนระยะยาว 132,280 623,465 33,134 94,051 
เงินรับจากการจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน - - 2,300 -
เงินรับจากการจําหนายสินทรัพยรอการขาย 1,058,705 - - -
ซื้อท่ีดิน อาคารและอุปกรณเพิ่มขึ้น (8,015,135) (5,782,331) (5,863,718) (2,936,079)
ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตนเพิ่มขึ้น (56,059) (140,186) (4,810) (731)
ซื้อเงินลงทุนระยะยาวเพิ่มขึ้น (261,959) (251,406) (1,210,540) (1,362,097)
เงินปนผลรับจากบริษัทยอยและบริษัทรวม 165,998 108,998 665,490 478,216 
เงินสดที่ใชไปในการซื้อบริษัทยอยสุทธิ
จากเงินสดของบริษัทยอย (505,492) (44,033) - -
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (7,481,662) (5,485,493) (5,139,439) (2,036,641)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
พันบาท
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บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2547 และ 2546

2547 2546 2547 2546
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากการออกและจองซื้อหุนเพิ่มทุน
และขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุน 3,184 2,517,320 1,224 2,517,320 
คาใชจายในการออกหุนสามัญเพิ่มทุน (12) (257) (12) (257)
เงินสดปนผลจายของบริษัทและบริษัทยอย
สุทธิจากสวนที่จายใหบริษัทยอย (สําหรับ
หุนทุนรับซื้อคืน) และบริษัทใหญ (810,800) (1,186,986) (859,133) (1,257,543)
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) (2,108,224) 8,246,407 287,050 1,559,823 
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 6,107,600 349,501 5,967,600 350,000 
เงินสดรับจากการออกหุนกู 6,000,000 - 6,000,000 -
ชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว (383,131) (239,337) (40,000) (40,000)
ชําระคืนหุนกู (5,180,000) (3,850,000) (5,180,000) (3,850,000)
ชําระหน้ีสินภายใตสัญญาเชา (27,101) (672,043) (990) (164)
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 3,601,516 5,164,605 6,175,739 (720,821)

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสด
และรายการเทียบเทาเงินสด 47,820 (25,888) - -

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น 
(ลดลง) - สุทธิ 509,473 (476,840) 44,508 (643,980)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 1,198,350 1,675,190 96,386 740,366 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันส้ินป 1,707,823 1,198,350 140,894 96,386 

พันบาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
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บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2547 และ 2546

2547 2546 2547 2546
ขอมูลงบกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม
1.   เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
รายการนี้ประกอบดวย
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 1,544,073 1,318,296 179,778 224,870 
เงินลงทุนชั่วคราว 317,338 207,525 - 388 
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร (153,588) (327,471) (38,884) (128,872)
สุทธิ 1,707,823 1,198,350 140,894 96,386 
2.   เงินสดจายระหวางป
ดอกเบี้ยจาย 1,083,864 1,134,563 753,019 837,887 
ภาษีเงินได 509,506 761,405 66,182 145,870 

ตามที่กลาวไวในหมายเหตุ 2 บริษัทยอยในตางประเทศแหงหน่ึง (CP USA) ไดขายสินทรัพยถาวรสวนใหญออกไปโดยผู
ซื้อไดจายชําระสินทรัพยดังกลาวเปนเงินสดใหแก CP USA ดวยจํานวนที่หักภาระผูกพันที่ผูซื้อจะตองจายตามสัญญาเชา
การเงิน  ซึ่งผูซื้อตกลงที่จะรับโอนไปพรอมกับสินทรัพยท่ีซื้อไปน้ัน  โดยภาระผูกพันดังกลาวมีจํานวนประมาณ 169 ลาน
บาท

บริษัทและบริษัทยอยบางแหงไดซื้อทรัพยสินถาวรโดยการทําสัญญาเชาการเงิน  มูลคารวมประมาณ 13 ลานบาท ในป 2547
 และ 61 ลานบาท ในป 2546

3.  รายการที่มิใชเงินสด

พันบาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2547 และ 2546

4.  กระแสเงินสดจายเพื่อซื้อบริษัทยอย

รายละเอียดของสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยใหมดังกลาว ณ วันที่ซื้อบริษัทยอย สรุปดังน้ี

พันบาท

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 363,465 
ลูกหน้ีการคาและอื่น ๆ - สุทธิ 525,675 
สินคาคงเหลือ 999,777 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 1,245,354 
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืนและสินทรัพยอ่ืน 227,467 
เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน (494,482)
เจาหน้ีการคาและอื่น ๆ (468,390)
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนและหนี้สินอ่ืน (194,468)
เงินกูยืมระยะยาว (153,036)
หน้ีสินไมหมุนเวียนอ่ืน (109,401)

(299,694)
1,642,267 
(773,310)

รวมราคาซื้อ 868,957 
หัก  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดของบริษัทยอย (363,465)
กระแสเงินสดจายเพื่อซื้อบริษัทยอย 505,492 

4.1  เม่ือวันที่ 29 มกราคม 2547 และวันที่ 4 พฤษภาคม 2547 บริษัทยอยของบริษัท (CPFI) ไดชําระเงินคาซื้อหุนสามัญของ 
C.P. Standart Gida Sanayi ve Ticaret A.S. (CPS)  ใหแก Charoen Pokphand Development (Turkey) Limited (CPD) อัน
เปนผลใหบริษัทดังกลาวขางตนกลายเปนบริษัทยอยแหงใหม

หัก  สินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยสวนที่เกินมูลคาเงินลงทุน

สินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย
สินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยสวนที่เปนของบริษัทใหญ

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2547 และ 2546

รายละเอียดของสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยใหมดังกลาว ณ วันที่ซื้อบริษัทยอย สรุปดังน้ี

พันบาท

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 11,727 
ลูกหน้ีการคาและอื่น ๆ - สุทธิ 10,523 
สินคาคงเหลือ 10,407 
เงินลงทุนระยะยาว 21,615 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 38,679 
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืนและสินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 4,141 
เจาหน้ีการคาและอื่นๆ (10,151)
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (6,963)

(17,018)
       เงินลงทุนกอนวันซื้อกิจการ (7,200)
ราคาซื้อ 55,760 
หัก  เงินสดของบริษัทยอย (11,727)
กระแสเงินสดจายเพื่อซื้อบริษัทยอย 44,033 

4.2  เม่ือเดือนตุลาคม 2546 บริษัทไดซื้อหุนลงทุนในหุนสามัญของบริษัท จันทบุรีฟารมเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า จํากัด (CAF)
เพิ่มเติม โดยซื้อจากผูถือหุนรายอื่น  อันเปนผลใหบริษัทดังกลาวกลายเปนบริษัทยอยแหงใหมของบริษัท

หัก  สินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยสวนที่เกินมูลคาเงินลงทุน

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
วันท่ี 31 ธันวาคม 2547 และ 2546  
 
1 ขอมูลทั่วไป 
 
บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน)  (“บริษัท”) เปนนิติบุคคลที่จัดตั้งข้ึนในประเทศไทย และจดทะเบียนกับ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  โดยมีสํานักงานใหญต้ังอยูเลขที่  313 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร  ถนนสีลม เขตบางรัก  
กรุงเทพฯ 10500   
 
บริษัทและบริษัทยอย มีการดําเนินธุรกิจหลักดานเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร โดยมีท่ีต้ังของธุรกิจ
ครอบคลุมท้ังในประเทศไทยและในตางประเทศ ซึ่งแยกออกไดเปน 2 สวนงานหลัก  คือ   สวนงานธุรกิจสัตวบก 
ครอบคลุมสินคาในกลุมของไก เปด และสุกร และสวนงานธุรกิจสัตวน้ํา  ครอบคลุมสินคาในกลุมของกุงและปลา  
โดยการดําเนินธุรกิจของ  2 สวนงานดังกลาวมีลักษณะเปนแบบครบวงจร  เริ่มตั้งแตการจัดหาวัตถุดิบเพื่อใชในการ
ผลิตอาหารสัตว  การดําเนินธุรกิจผลิตอาหารสัตว  การเพาะพันธุสัตว  การเลี้ยงสัตวเพื่อการคา  การแปรรูปเนื้อสัตว  
การผลิตผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปพรอมรับประทาน จนกระทั่งถึงการจัดจําหนายสินคาไปสูกลุมผูบริโภคทั้งใน  และ
ตางประเทศ   ซึ่งผลิตภัณฑหลักของบริษัทและบริษัทยอย จําแนกไดเปน  4  ประเภทหลัก    ดังนี้  1)  อาหารสัตว         
2) พันธุสัตว  3) เนื้อสัตวและผลิตภัณฑอาหารท่ีผลิตจากเนื้อสัตวเพื่อจําหนายภายในประเทศ และ 4) เนื้อสัตวและ
ผลิตภัณฑอาหารท่ีผลิตจากเนื้อสัตวเพื่อจําหนายในตางประเทศ 
 
2 หลักเกณฑในการจัดทํางบการเงินและงบการเงินรวม 
 
บริษัทจัดทํางบการเงินเปนภาษาไทยและมีหนวยเงินตราเปนเงินบาท โดยจัดทําข้ึนตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปใน
ประเทศไทย  ดังนั้นงบการเงนิของบริษัทจึงไดแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด ตามหลกัการ
บัญชีและวิธีปฏิบัติทางบัญชีท่ีรับรองทั่วไปที่ใชในประเทศไทย  
 
งบการเงินนี้จัดทําข้ึนตามเกณฑราคาทุนเดิม เวนแตท่ีไดเปดเผยไวแลวในนโยบายการบัญชี 
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บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2547 และ 2546  
 
บริษัทไดแปลงบการเงินฉบับภาษาไทยที่มีวัตถุประสงคเพื่อการรายงานภายในประเทศไทยเปนฉบับภาษาอังกฤษทั้งนี้
เพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงิน  
 
งบการเงินรวมนี้ไดรวมบัญชีของบริษัท และบริษัทยอยท่ีบริษัทมีอํานาจควบคุมหรือถอืหุนทั้งทางตรงและทางออมเกิน
กวารอยละหาสิบของหุนที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัทยอยดังตอไปนี้ 
 

   อัตราสวนการถอืหุน 
   ทั้งทางตรงและทางออม 
   (รอยละของจํานวนทุนจดทะเบียน) 
 ประเภทธุรกิจ  2547  2546 

ธุรกิจสัตวบก      
1. บริษัท กรุงเทพคาสัตว จํากัด  (BLP) ธุรกิจไกเนื้อครบวงจร  99.99  99.99 
2.     บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จํากัด (มหาชน) (BKP) ซ้ือและขายวัตถุดบิอาหารสัตว       
 และธุรกิจไกเนื้อครบวงจร  99.44  99.44 
3.   บริษัท กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร       
 จํากัด (มหาชน)  (BAP) ผลิตอาหารสัตวและเลี้ยงสัตว  99.90  99.89 
4.   บริษัท กรุงเทพฯ อาหารสัตว จาํกัด  (BFM) ผลิตอาหารสัตวและเลี้ยงสัตว  99.99  99.99 
5.   บริษัท เจริญโภคภัณฑอีสาน จาํกัด (มหาชน) (CPNE) ผลิตอาหารสัตวและเลี้ยงสัตว  99.61  99.61 
6.    บริษัท เจริญโภคภัณฑอตุสาหกรรม จํากัด   (CPIN) ผลิตอาหารสัตวและเลี้ยงสัตว  99.99  99.99 
7.   บริษัท ซี.พี. เกษตรอุตสาหกรรม จํากัด  (CPAI) เลี้ยงสัตว    99.99  99.99 
8.   บริษัท ซี.พี. ผลิตภัณฑอาหาร จาํกดั  (CP FOOD) ผลิตอาหารสําเร็จรูป  99.99  99.99 
9. บริษัท ซี.พี. เมอรแชนไดซิ่ง จํากัด  (CPM) กิจการลงทนุและการคาระหวางประเทศ  99.99  99.99 
10. บริษทั ซี.พี. อตุสาหกรรมอาหารสงออก จาํกดั (CPEX) ผลิตอาหารสําเร็จรูป  99.99  99.98 
11.  บริษัท บ.ีพ.ี อาหารสัตว จํากัด  (BPF) ผลิตอาหารสัตวและเลี้ยงสัตว  99.99  99.99 
12. บริษัท ฟารมกรุงเทพ จาํกัด  (BKF) เลี้ยงสัตวและแปรรูปเนื้อสัตว  99.99  99.99 
13. บริษัท ยูนิเวอรแซล ฟูด แอนด มารเก็ตติ้ง จํากัด  คาสงและคาปลีกผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูป     
 (UF&M) และรานฟาสตฟูดส  99.99  99.99 
14.  บริษัท ราชบุรีอาหารสัตว จํากัด  (RBF) ผลิตอาหารสัตวและเลี้ยงสัตว  99.99  99.99 
15. บริษัท วีฟูดผลติภณัฑอาหาร จํากดั (VFP) ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑ     
 อาหารสําเร็จรูปทีแ่ปรรูปมาจากเนือ้สัตว  99.99  99.99 
16. บริษัท อนิเตอรเนชั่นแนล เพ็ท ฟูด จํากัด  (IPF) ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูป     
 สําหรับสัตวเลี้ยง  99.99  99.99 
17. C.P. Food Product (Shanghai) Co., Ltd.  (CPF SH) รานอาหารไทย  100.00  100.00 
18. C.P. Standart Gida Sanayi ve Ticaret  A.S. (CPS) ธุรกิจไกครบวงจร  84.49  - 
19. Charoen Pokphand (USA), Inc.  (CP USA) ไกเนื้อครบวงจร (หยุดการประกอบกิจการ     
 เมื่อเดือนมนีาคม 2547 )  99.95  98.89 
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บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2547 และ 2546  
 

   อัตราสวนการถอืหุน 
   ทั้งทางตรงและทางออม 
   (รอยละของจํานวนทุนจดทะเบียน) 
 ประเภทธุรกิจ  2547  2546 

20.   CPF Europe S.A.  (CPF EU) ผูนําเขาและจัดจาํหนายสินคาประเภท      
 เนื้อสัตวแปรรูปและผลิตภัณฑอาหาร     
 สําเร็จรูป  99.99  99.99 
21.   CPF Tokyo Co., Ltd.  (CPF TK) ผูนําเขาและจัดจาํหนายสินคาประเภท      
 เนื้อสัตวแปรรูปและผลิตภัณฑอาหาร     
 สําเร็จรูป  99.99  - 
22.   Fusion Foods Limited  (FF) ผูนําเขาและจัดจาํหนายสินคาประเภท      
 เนื้อสัตวแปรรูปและผลิตภัณฑอาหาร     
 สําเร็จรูป  52.00  52.00 
ธุรกิจสัตวน้ํา      
23.   บริษัท กรุงเทพเพาะเลี้ยงกุง จาํกัด  (TPCC) เพาะเลี้ยงกุงและแปรรูปกุง  99.89  99.89 
24.   บริษัท แกลง จํากัด  (KLANG) แปรรูปกุง   99.99  99.98 
25.   บริษัท จันทบุรีฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา จํากดั  (CAF) เพาะเลี้ยงกุง  99.99  99.99 
26.   บริษัท ซีฟูดส เอ็นเตอรไพรซ จํากัด  (SFE) แปรรูปกุง  99.99  99.99 
27.   บริษัท ตราดเพาะเลี้ยงกุง จํากดั  (TRAD) เพาะเลี้ยงกุง  99.91  99.91 
28.   บริษัท พัฒนาพันธุกุง (ประเทศไทย) จํากดั  (SIST) เพาะฟกลูกกุง  51.00  - 
29.   บริษัท โภคภัณฑอะควอเท็ค จํากัด (PAT) ผลิตและจําหนายอาหารสัตวน้าํ  99.99  99.99 
30.   บริษัท สวีฟารมมิ่ง จํากัด  (SAVEE) เพาะเลี้ยงกุง  99.84  99.84 
31.   Aqua - Agri Foods International, Inc.  (AAFI) ผูนําเขาและจัดจาํหนายผลิตภณัฑอาหาร  99.99  99.99 
32.   Aqua Beauty, Inc.  (AQB) ผูนําเขาและผูจัดจาํหนายสินคาอาหารทะเล  99.99  99.99 
33.   C.P. Aquaculture (Beihai) Co., Ltd.  (CPB) ผลิตและจําหนายอาหารสัตว     
 ฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและเพาะพนัธุ     
 สัตวน้ํา  100.00  100.00 
34.  C.P. Aquaculture (Hainan) Co., Ltd. (CPH) ผลิตและจําหนายอาหารสัตว     
 ฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและเพาะพนัธุ     
 สัตวน้ํา  100.00  100.00 
ธุรกิจอื่น      
35.   บริษัท ซีพีเอฟ เทรนนิ่งเซ็นเตอร จํากดั (CPF TN) ใหบริการดานการฝกอบรม  99.99  99.99 
36.   บริษัท ซีพีเอฟ ไอทีเซ็นเตอร จาํกัด (CPF IT) ใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  99.99  99.99 
37.   BKP Holdings Limited (BKPH) กิจการลงทนุ  99.44  99.44 
38.   CPF Investment Limited (CPFI) กิจการลงทนุ  100.00  100.00 
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บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2547 และ 2546  
 
ในระหวางป 2546 บริษัทและบริษัทยอยไดลงทุนในหุนทุนของบริษัทยอยหลายแหงดังตอไปนี้ 
 
    เทียบเทาลานบาท 
    ทุนจดทะเบียน/  จํานวนเงินที่ลงทุน 
    ทุนจดทะเบียนเพิ่ม/  ในระหวางป 

ช่ือบริษัท  ประเทศ  ทุนเรียกชําระเพิ่ม  ตามที่เรียกชําระ/ซื้อ 
       

บริษัทจัดตั้งใหม       
Aqua-Agri Foods International, Inc.  (AAFI)  สหรัฐอเมริกา  130  63 
บริษัท ยูนิเวอรแซล ฟูด แอนด มารเก็ตติ้ง จํากัด       
(UF&M)   ไทย  80  40 
บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล เพ็ท ฟูด จํากัด  (IPF)  ไทย  10  2 
C.P. Aquaculture (Hainan) Co., Ltd. (CPH)  สาธารณรัฐประชาชนจีน  125  125 
       

เพิ่มทุน/เรียกชําระเพิ่ม       
C.P. Aquaculture (Beihai) Co., Ltd. (CPB)  สาธารณรัฐประชาชนจีน  105  105 
C.P. Food Product (Shanghai) Co., Ltd. (CPF SH)  สาธารณรัฐประชาชนจีน  21  21 
บริษัท ซีพีเอฟ ไอทีเซ็นเตอร จํากัด (CPF IT)  ไทย  150  90 
บริษัท ซีพีเอฟ เทรนนิ่งเซ็นเตอร จํากัด (CPF TN)   ไทย  10  5 
Charoen Pokphand (USA), Inc. (CP USA)  สหรัฐอเมริกา  879  724 
       
ซื้อหุนสามัญ       
บริษัท จันทบุรีฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา จํากัด (CAF)  ไทย  40  56 
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บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2547 และ 2546  
 
ในระหวางป 2547 บริษัทและบริษัทยอยไดลงทุนในหุนทุนของบริษัทยอยหลายแหงดังตอไปนี้ 
    เทียบเทาลานบาท 
    ทุนจดทะเบียน/  จํานวนเงินที่ลงทุน 
    ทุนจดทะเบียนเพิ่ม/  ในระหวางปตามที ่

ช่ือบริษัท  ประเทศ  ทุนเรียกชําระเพิ่ม  เรียกชําระ/ซื้อ 
       

บริษัทจัดตั้งใหม       
CPF Tokyo Co., Ltd. (CPF TK)  ญี่ปุน  37  37 
บริษัท พัฒนาพันธุกุง (ประเทศไทย) จํากัด (SIST)  ไทย  8  2 
       

เพิ่มทุน       
C.P. Food Product (Shanghai) Co., Ltd. (CPF SH)  สาธารณรัฐประชาชนจีน  40  40 
CPF Investment Limited (CPFI)  บริติส เวอรจิน     
  ไอสแลนดส  397  397 
บริษัท วีฟูดผลิตภัณฑอาหาร จํากัด (VFP)  ไทย  250  250 
บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล เพ็ท ฟูด จํากัด (IPF)  ไทย  57  57 
บริษัท แกลง จํากัด (KLANG)   ไทย  150  150 
บริษัท ซีฟูดส เอ็นเตอรไพรซ จํากัด (SFE)   ไทย  100  100 
       

ซื้อหุนสามัญ       
C.P. Standart Gida Sanayi ve Ticaret A.S. (CPS)  ตุรกี  1,091  869 
 

ในไตรมาสที่ 4 ป  2546   CP USA ไดมีแผนการที่จะขายสินทรัพยถาวรสวนใหญออกไป และบันทึกลดราคาตามบัญชี
ของสินทรัพยถาวรดังกลาวใหเทากับราคาที่คาดวาจะไดรับจํานวน 1,235 ลานบาท     และแสดงเปนรายการ “สินทรัพย         
รอการขาย” ภายใตหัวขอ “สินทรัพยหมุนเวียนอื่น” ในงบดุล  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546   
 

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2547   CP USA ไดขายสินทรัพยถาวรและสินคาคงเหลือเกือบทั้งหมดใหแก Equity Group 
Eufaula Division, LLC.  ซึ่งเปนบริษัทท่ีจดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกาและมิใชบริษัทท่ีเกี่ยวของกันเปนเงินรวม
ประมาณ 41 ลานเหรียญสหรัฐ (เทียบเทา 1,621 ลานบาท)  ในการนี้ CP USA ไดรับชําระคาขายสินทรัพยดังกลาวจาก  
ผูซื้อเปนเงินสดประมาณ 37 ลานเหรียญสหรัฐ  (เทียบเทา 1,451 ลานบาท) โดยผูซื้อไดรับโอนภาระหนี้สินภายใต
สัญญาเชาการเงินของสินทรัพยสวนท่ีไดขายไปดวยเปนเงินรวมประมาณ 4 ลานเหรียญสหรัฐ (เทียบเทา 169 ลานบาท)   
และ CP USA ไดนําเงินสวนหนึ่งท่ีไดรับจากการขายสินทรัพยขางตนไปชําระคืนเงินกูระยะสั้นทั้งหมดที่มีกับบริษัท
ยอยแหงหนึ่ง ( CPFI ) นอกจากนี้ CP USA และ CPFI ไดแสดงความจํานงที่จะชําระเงินกูยืมระยะยาวที่มีกับบริษัท   
บางสวนเปนเงินประมาณ 23.5 ลานเหรียญสหรัฐ   (เทียบเทา 957 ลานบาท)   ดังนั้น บริษัทจึงไดจัดประเภทเงินใหกูยืม 



        25 
  

บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2547 และ 2546  
 
ระยะยาวสวนที่จะไดรับชําระจาก CP USA และ CPFI เปนรายการ “เงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทยอยท่ีถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งป” ภายใตหัวขอ “สินทรัพยหมุนเวียน”  ในงบดุลเฉพาะบริษัท โดยในระหวางงวดปปจจุบัน บริษัท
ไดรับคืนเงินใหกูยืมดังกลาวจากบริษัทยอยเปนเงิน  18.5 ลานเหรียญสหรัฐ   ( เทียบเทา  758 ลานบาท)  จึง                     
ทําใหจํานวนเงินใหกูยืมแกบริษัทยอยดังกลาวมีสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2547  
คงเหลือเทากับ 5 ลานเหรียญสหรัฐ (เทียบเทา 195 ลานบาท) 
 
สรุปงบการเงินของ CP USA ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2547 และ 2546 และสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 
2546 มีดังนี้ 
 
 ลานบาท 
 2547  2546 
สินทรัพยรวม 298  2,144 
หนี้สินรวม 595  2,502 
สวนของผูถือหุน (   297)  (   358) 
ขาย 1,582  4,537 
รายไดอื่น 46  146 
ตนทุนขาย 1,307  4,338 
คาใชจายในการขายและบริหาร 209  402 
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย -  938 
ดอกเบี้ยจาย 58  163 
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 54  (1,158) 
 
เมื่อวันที่  12  พฤศจิกายน  2546    คณะกรรมการของ  CPFI    ไดมีมติอนุมัติใหเขาซื้อหุนสามัญของ C.P. Standart 
Gida Sanayi ve Ticaret A.S. ( CPS ) จาก Charoen Pokphand Development (Turkey) Limited (CPD) จํานวน 
16,898,568,000 หุน เปนเงิน 22 ลานเหรียญสหรัฐ (คิดเปนสัดสวนการถอืหุนเทากับรอยละ 84.49) โดยบริษัทยอยได
ชําระเงินคาหุนใหแก CPD สวนแรกจํานวน  16,654,221,669  หุน  เปนเงิน  21,681,900 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 
856 ลานบาท เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2547 (วันที่ซื้อ) และชําระสวนท่ีเหลือจํานวน 244,346,331 หุน (รอยละ 1.22)                      
เปนเงิน 318,100 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 13 ลานบาท ในเดือนพฤษภาคม 2547    ซึ่งเปนผลให CPFI  มีสัดสวนการ
ถือหุนใน CPS เทากับรอยละ 84.49        
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บริษัทรับรูเงินลงทุนใน CPS  โดยบริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะบริษัทโดยวิธีสวนไดเสียและงบการเงินของ CPS  ได
ถูกนํามารวมในการจัดทํางบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 ตามวิธีซื้อนับตั้งแตวันที่ซื้อ  ผลจาก
การมีบริษัทยอยใหมดังกลาวทําใหงบกําไรขาดทุนรวมสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2547 เพิ่มข้ึนอยางเปน
สาระสําคัญจากงบกําไรขาดทุนรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 ท่ีนํามาเปรียบเทียบโดยยอดังนี้ 
 ลานบาท 
ขาย 9,867 
รายไดอื่น 53 
ตนทุนขาย 8,693 
คาใชจายในการขายและบริหาร 1,088 
ดอกเบี้ยจาย 35 
กําไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาของรายการที่เปนตัวเงิน - สุทธิ 15 
รายไดภาษีเงินได 10 
สวนของผูถือหุนสวนนอยในกําไรของบริษัทยอย (    16) 
กําไรสุทธิ 87 
คาความนิยมติดลบตัดจําหนาย 65 
 

นอกจากนี้  ในระหวางป 2547   คณะกรรมการบริษัทและบริษัทยอย ไดมีมติอนุมัติใหเขาลงทุนในบริษัทจัดตั้งใหม
ดังตอไปนี้ 
 

1) Calibre Nature (M) Sdn Bhd จัดตั้งข้ึนใหมในประเทศมาเลเซียในเดือนธนัวาคม 2547 โดยมีทุนจดทะเบียน 5 
ลานริงกิตมาเลเซีย หรอืเทียบเทา 55 ลานบาท  เพื่อดําเนินธุรกิจสายสัตวน้ํา อันรวมถึงกิจการผลิตและจําหนายอาหาร
สัตวน้ํา กิจการฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและกิจการแปรรูปสัตวน้ํา เพื่อจําหนายท้ังในประเทศมาเลเซียและสงออก ท้ังนี้ 
บริษัทจะเปนผูลงทุนในบริษัทดังกลาวท้ังจํานวน  ณ วันที่ในงบการเงินบริษัทที่จัดตั้งใหมดังกลาวยังไมไดมีการเรียก
ชําระคาหุนทุนจดทะเบียน 
 

2)    บริษัท ซีพี-โยเนะคิว จํากัด  จัดตั้งข้ึนใหมในประเทศไทยโดยมีทุนจดทะเบียน 200 ลานบาท  เพื่อดําเนินธุรกิจ
ผลิตผลิตภัณฑอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตวเพื่อจําหนายภายในประเทศและสงออก ภายใตเทคโนโลยีการผลิตและการ
วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑท่ีไดรับจาก Yonekyu Corporation   โดยรอยละ 80.5 ของทุนจดทะเบียนจะเปนการลงทุนโดย
บริษัท  สวนอีกรอยละ 19.5 จะเปนการลงทุนโดย  Yonekyu Corporation ซึ่งเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
โตเกียว การจัดตั้งบริษัทดังกลาวแลวเสรจ็ในเดือนมกราคม 2548 
 

3) Charoen Pokphand Foods (UK) Limited  จัดตั้งข้ึนใหมในประเทศอังกฤษ  โดยมีทุนจดทะเบียน 1 ลานปอนด 
สเตอรลิง  หรอืเทียบเทา 75 ลานบาท  เพื่อดําเนินธุรกิจหองเย็นสําหรับผลิตสินคาอาหารแชเย็นประเภทปรุงสุกพรอม
รับประทาน  ซึ่งจะเปนการลงทุนในอัตรารอยละ 100 โดยบริษัทยอยในตางประเทศ  (CPF EU) การจดทะเบียนจัดตั้ง
บริษัทคาดวาจะแลวเสร็จในเดือนมีนาคม 2548 
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รายการบัญชีกับบริษัทยอยท่ีมีนัยสําคัญไดถูกหักออกจากงบการเงินรวมแลว  
 

งบการเงินเฉพาะบริษัทไดแสดงเฉพาะบัญชีของบริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) โดยบริษัทไดบันทึก    
เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมโดยวิธีสวนไดเสียและบริษัทและบริษัทยอยไดบันทึกเงินลงทุนในบริษัทรวมใน
งบการเงินรวมโดยวิธีสวนไดเสียเชนกัน 
 

งบการเงินของบริษัทยอยและบริษัทรวม ซึ่งบริษัทไดนํามารวมในการจัดทํางบการเงินรวมและใชเปนเกณฑในการ
บันทึกเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีของบริษัท  
ยกเวนงบการเงินดังตอไปนี้ ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอื่น 
 

1) งบการเงินรวมสําหรับป 2547 ไดรวมงบการเงินของบริษัทยอยแปดแหงและบันทึกเงินลงทุนในบริษัทรวมสี่
แหงในตางประเทศ โดยมียอดรวมสินทรัพยของบริษัทยอยและเงินลงทุนในบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสีย ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2547  เปนจํานวนเงินรวม 8,981 ลานบาท    และยอดรวมรายไดของบริษัทยอยสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2547 จํานวน 14,057 ลานบาท และสวนแบงกําไรสุทธิของบริษัทรวมสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันจํานวนเงิน
รวม  332 ลานบาท   
 

งบการเงินรวมสําหรับป 2546 ท่ีแสดงเปรียบเทียบนั้นไดรวมสินทรัพยของบริษัทยอยหกแหงและเงินลงทุนในบริษัท
รวมสี่แหงตามวิธีสวนไดเสีย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2546 เปนจํานวนเงินรวม  5,769 ลานบาท  และยอดรวมรายไดของ
บริษัทยอย และสวนแบงกําไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสียสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันเปนจํานวน
เงิน 6,145 ลานบาท และ (76) ลานบาท ตามลําดับ  
 

2)  งบการเงินเฉพาะบริษัทไดบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมขางตนคํานวณตามวิธีสวนไดเสีย   ณ  
วันที่ 31 ธันวาคม 2547   และ 2546  เปนจํานวนเงิน  5,707   ลานบาท และ   3,306  ลานบาท    ตามลําดับ และสวนแบง
กําไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษัทยอยและบริษัทรวมสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปมีจํานวนเงินรวม  337  ลาน
บาท และ  (148)  ลานบาท ตามลําดับ 
 

3.   การดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอย 
 

กอนและภายหลังสิ้นสุดปการเงินของป 2546  อุตสาหกรรมการเลี้ยงไกในประเทศไดรับผลกระทบจากสถานการณ
โรคระบาดในสัตวปก   อยางไรก็ตามในระหวางป 2547 สถานการณดังกลาวไดคลี่คลายลงจนกลับมาสูภาวะ             
เกือบเปนปกติ  โดยหนวยงานราชการที่เกี่ยวของไดมีมาตรการเฝาระวังการอุบัติข้ึนใหมของโรคระบาดอยางใกลชิด 
ท้ังนี้  ผูบริหารไดประเมินผลกระทบจากสถานการณดังกลาวท่ีมีตอการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอยเทาท่ีทราบ
และประมาณการได   โดยการประเมินจากสถานการณในปจจุบัน   ผลกระทบดังกลาวไดนํามารวมไวในงบการเงิน
เฉพาะบริษัทและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย   สําหรับปสิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2547 และ  2546          
นี้แลว  ท้ังนี้ ผลกระทบที่แทจริงอาจแตกตางไปจากการประเมินสถานการณในปจจุบันของผูบริหาร ซึ่งความแตกตาง
ดังกลาวอาจมีสาระสําคัญ 
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4 นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 
 
4.1 เกณฑในการจดัทํางบการเงินรวม 
 
งบการเงินรวมของบริษัทประกอบดวยบริษัทและบริษัทยอย      และสวนไดเสียของบริษัทและบริษัทยอยในบริษัทรวม 
 

 บริษัทยอย 
 
บริษัทยอยเปนกิจการที่อยูภายใตการควบคุมของบริษัท  จากการที่บริษัทมีอํานาจในการกําหนดนโยบายทางการเงิน
และการดําเนินงาน ของบริษัทยอยเพื่อไดมาซึ่งประโยชนจากกิจกรรมของบริษัทยอยนั้น ซึ่งการควบคุมดังกลาวอาจ
เปนการควบคุมโดยทางตรงและ/หรือโดยทางออมผานทางบริษัทยอยแหงอื่น  ท้ังนี้ งบการเงินของบริษัทยอยจะถูก
นํามารวมในงบการเงินรวมของบริษัท   นับแตวันที่การควบคุมไดเกิดข้ึนจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง 

 
 บริษัทรวม 

 
บริษัทรวมเปนกิจการที่อยูภายใตอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญของบริษัท จากการที่บริษัทมีอํานาจโดยทางตรงและ/
หรือโดยทางออมผานทางบริษัทยอย ในการเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการ
ดําเนินงานของบริษัทรวมนั้นแตไมถึงระดับท่ีจะควบคุมนโยบายดังกลาว ท้ังนี้ งบการเงินรวมไดรวมสวนแบงกําไร
หรือขาดทุนของบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสยี นับจากวันที่บริษัทมีอิทธิพล อยางเปนสาระสําคัญในบริษัทรวมนั้นๆ
จนถึงวันที่การมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญสิ้นสุดลง และในกรณีท่ีสวนแบงในผลขาดทุนของบริษัทรวมใดมีจํานวน
เทากับหรือสูงกวาราคาตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทรวมนั้น บริษัทจะรับรูสวนแบงในผลขาดทุนของบริษัทรวม
ดังกลาวในงบการเงินรวมเพียงเทากับราคาตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทรวมนั้น  เวนแตกรณีท่ีบริษัทและ/หรือ
บริษัทยอยไดคํ้าประกันหรือยนิยอมที่จะชําระภาระผูกพันของบริษัทรวม  บริษัทจะรับรูผลขาดทุนเพิ่มเติมเปนหนี้สิน
ในจํานวนที่ไมเกินภาระผูกพันที่บริษัทและ/หรือบริษัทยอยมตีอบริษัทรวมซึง่มีผลขาดทุนนั้น 
 
4.2 การใชประมาณการ 
 
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปในประเทศไทย  สวนหนึ่งของรายการที่รับรูในงบการเงิน
จํา เปนตองใชการประมาณการและขอสมมติฐานของฝายบริหารเพื่อประโยชนในการกําหนดมูลคาของ
สินทรัพย  หนี้สิน ตลอดจนการเปดเผยขอมูลของหนี้สินที่อาจเกิดข้ึน ซึ่งรายการเหลานี้มีผลกระทบตอรายได รายจาย 
สินทรัพย และหนี้สินของบริษัทและ ผลของรายการเมื่อเกิดข้ึนจริง อาจแตกตางไปจากที่ไดประมาณการไว 
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ประมาณการและขอสมมติฐานที่ใชในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางสม่ําเสมอ และในกรณีท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี  หากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวมีผลกระทบเฉพาะในงวดปจจุบัน ผลของการ
เปลี่ยนแปลงจะนํามารวมในการคํานวณกําไรหรือขาดทุนสุทธิสําหรับงวดปจจุบันเพียงงวดเดียว แตหากการ
เปลี่ยนแปลงนั้นมีผลกระทบตองวดปจจุบันและงวดอนาคต ผลของการเปลี่ยนแปลงจะนํามารวมในการคํานวณกําไร
หรือขาดทุนสุทธิสําหรับงวดปจจุบันและงวดอนาคตดวย 
 
4.3 เงินตราตางประเทศ 
 
รายการที่เปนเงินตราตางประเทศ 
 
รายการที่เปนเงินตราตางประเทศซึ่งเกิดข้ึนในระหวางป บันทึกบัญชีเปนเงินบาทโดยแปลงคาเงินตราตางประเทศนั้น
ดวยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ 
 
สินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินและเปนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ในงบดุล รายงานโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วัน
นั้น  กําไรหรือขาดทุนจากการแปลงคาจะบันทึกในงบกําไรขาดทุน 
 
สินทรัพยและหนี้สินที่ไมเปนตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการที่เปนเงินตราตางประเทศและบันทึกไวดวยราคาทุนเดิม รายงาน
โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ   
 
สินทรัพยและหนี้สินที่ไมเปนตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการที่เปนเงินตราตางประเทศ และบันทึกไวดวยมูลคายุติธรรม 
รายงานโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่มีการกําหนดมูลคายุติธรรม 
 
กิจการในตางประเทศ 
 
สินทรัพยและหนี้สินของกิจการในตางประเทศที่มิไดอยูในประเทศที่ภาวะเศรษฐกิจมีอัตราเงินเฟออยางรุนแรงแปลง
คาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ีในงบดุล  สวนรายไดและคาใชจายแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตรา
แลกเปลี่ยนที่ใกลเคียงกับอัตรา ณ วันที่เกิดรายการ 
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สําหรับกิจการในตางประเทศซึ่งอยูในประเทศที่ภาวะเศรษฐกิจมีอัตราเงินเฟออยางรุนแรง กอนการแปลงคางบการเงิน
ของกิจการในตางประเทศดังกลาว จะตองมีการปรับมูลคารายการในงบการเงินตลอดจนงบการเงินเปรียบเทียบของ
กิจการในตางประเทศนั้นใหมดวยดัชนีราคา ณ วันที่ในงบดุลเพื่อใหสะทอนถึงการเปลี่ยนแปลงของกําลังซือ้ของ
เงินตราในประเทศนั้น  สินทรัพย หนี้สิน รายไดและคาใชจายในงบการเงินที่ปรับมูลคาใหมแลว แปลงคาเปนเงินบาท
โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุล   
 
คาความนิยมและรายการปรับปรุงมูลคายุติธรรมที่เกิดจากการซื้อกิจการในตางประเทศ แปลงคาเปนเงินบาทโดยใช
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ 
 
ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงคางบการเงินของกิจการในตางประเทศ บันทึกไวในสวนของผูถือหุน 
จนกวามีการจําหนายเงินลงทนุนั้นออกไป 
 
ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งเกิดจากรายการที่เปนตัวเงินที่มีสาระสําคัญของเงินลงทุนสุทธิในกิจการในตางประเทศ 
ซึ่งมิไดคาดหมายหรือจะไมชําระเงินในอนาคตอันใกลและรายการปองกันความเสี่ยงท่ีเกี่ยวของ บันทึกไวในสวนของ          
ผูถือหุนจนกวามีการจําหนายเงินลงทุนสุทธินั้นออกไป 
 
4.4 เงินสดและรายการเทียบเทาเงนิสด 
 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดประกอบดวยเงินสดและเงนิฝากธนาคาร เงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก และ             
เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคลองสูง และรวมถึงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร ซึ่งเปนเงินกูยืมจากธนาคารที่มีกําหนดชําระ
คืนเมื่อทวงถามและถือเปนสวนหนึ่งของการบริหารเงินสด 
 
เงินฝากที่มีขอจํากัดในการใช แสดงไวเปนสินทรัพยไมหมนุเวียน 
 
4.5 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น  
 
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น (รวมยอดคงเหลอืกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน)  แสดงในราคาตามใบแจงหนี้ซึ่งรวม
ใบเพิ่มหนี้และใบลดหนี้สุทธิจากจํานวนที่ประมาณสําหรับคาเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ 
 
จํานวนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประมาณการขึ้นโดยการวิเคราะหประวัติการชําระหนี้  และการคาดการณเกี่ยวกับการ
ชําระหนี้ในอนาคตของลูกหนี้    การตัดจําหนายลูกหนี้จากบัญชีเปนหนี้สูญจะกระทําตอเมื่อไดมีการดาํเนินการตาม
เงื่อนไขที่กําหนดในประมวลรัษฎากรแลว 
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4.6 สินคาคงเหลือ 
 
สินคาสําเรจ็รูป สุกร  ไกและเปดเพือ่ขาย และวตัถุดิบ สวนใหญตีราคาในราคาทุนถัวเฉลีย่หรอืมูลคาสุทธิท่ีคาดวาจะไดรับ
แลวแตราคาใดจะต่ํากวา 
 
สินคาระหวางผลิตสวนใหญตีราคาในราคาทุนหรือมูลคาสุทธิท่ีคาดวาจะไดรับ แลวแตราคาใดจะต่ํากวา 
 
สุกร ไก เปดและอื่น ๆ ท่ีเปนพอแมพันธุและแมโคนมตีราคาในราคาทุนหักดวยคาเสื่อมพันธุ 
 
เคมีภัณฑ ยา และวัสดุสิ้นเปลืองสวนใหญตีราคาในราคาทุนถัวเฉลี่ยหรือมูลคาสุทธิท่ีคาดวาจะไดรับแลวแตราคาใด
จะต่ํากวา 
 
4.7 เงินลงทุน 
 
เงินลงทุนในบริษัทรวมท่ีแสดงแยกตางหากในงบดุลรวมและเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมท่ีแสดง                       
แยกตางหากในงบดุลเฉพาะบริษัทบันทึกบัญชีตามวิธีสวนไดเสีย 
 
เงินลงทุนในตราสารทุนในความตองการของตลาดที่ไมใชเปนบริษัทยอยและ/หรือบริษัทรวมซึ ่งถือไวเปน           
หลักทรัพยเผื่อขายแสดงดวยมูลคายุติธรรม และรับรูมูลคาท่ีเปลี่ยนแปลงไปเปนรายการหนึ่งใน "สวนของผูถือหุน"  
ในงบดุล ดวยจํานวนสุทธิจากภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี   โดยจะบันทึกกลับบัญชีทุกบัญชีท่ีเกี่ยวของเพื่อรับรูใน                 
งบกําไรขาดทุนเมื่อมีการจําหนายเงินลงทุนดังกลาว 
 
เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาดของบริษัทที่เกี่ยวของกันและบริษัทอื่นที่ไมใชเปนบริษัท
ยอย และ/หรือ บริษัทรวมถือเปน "เงินลงทุนทั่วไป"  ซึ่งแสดงมูลคาในราคาทุน หักขาดทุนจากการดอยคา 
 
ตนทุนของเงินลงทุนที่จําหนายในระหวางปคํานวณโดยใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้าํหนัก  
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4.8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 

 
สินทรัพยท่ีเปนกรรมสิทธิ์ของกิจการ 
 
ท่ีดินที่ใชในการดําเนินงานและที่มีไวเพื่อโครงการในอนาคตซึ่งซื้อกอนป 2542 แสดงในมูลคายุติธรรมตามราคา
ประเมิน โดยสวนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินเพิ่มข้ึนไดแสดงไวภายใต "สวนของผูถือหุน" ในงบดุลดวยจาํนวนสุทธิจาก
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและผลขาดทุนจากการตีราคาที่ดินลดลงรับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน สวนท่ีดินที่ซื้อ
หรือไดมาตั้งแตป 2542  ยังคงแสดงในราคาทุน 
 
อยางไรก็ตาม ท่ีดินท้ังหมดของบริษัทยอยบางแหงซึ่งซื้อกอนป 2542 ยังคงแสดงไวในราคาทุนรวมจํานวน 185               
ลานบาท บริษัทยอยไมไดประเมินราคาที่ดินดังกลาวเนื่องจากบริษัทยอยพิจารณาวาผลแตกตางระหวางราคาประเมิน
และราคาทุนจะไมมีผลกระทบที่เปนสาระสําคัญตองบการเงินโดยรวม 
 
อาคารและอุปกรณแสดงดวยราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอยคา   
 
สินทรัพยรอการขายแสดงในจํานวนเงินสุทธิท่ีคาดวาจะไดรับแยกเปนรายการตางหากในงบดุล 
 
สินทรัพยที่เชา 
 
สัญญาเชาระยะยาวซึ่งบริษัทและบริษัทยอยไดรับโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดใน
สินทรัพยท่ีเชานั้นมาจากผูใหเชา ใหจัดประเภทเปนสัญญาเชาการเงิน  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณท่ีไดมาโดยทําสัญญา
เชาการเงินบันทึกเปนสินทรัพยดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยดังกลาว ณ วันเริ่มตนของสัญญาเชาหรือมูลคาปจจุบัน
ของจํานวนเงินต่ําสุดท่ีจะตองชําระตามสัญญาเชา แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา  หักดวยคาเสื่อมราคาสะสมและขาดทุน
จากการดอยคา  สวนจํานวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชาตองแยกเปนสวนที่จะนําไปลดยอดหนี้สินตามสัญญาเชา
การเงิน และสวนท่ีเปนคาใชจายทางการเงิน ซึ่งตองปนสวนใหกับงวดตางๆตลอดอายุของสัญญาเชา ดวยอัตราซึ่งทําให
อัตราดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเชาการเงินที่คงเหลืออยูในแตละงวดเปนอัตราคงที่ และบันทึกจํานวนที่ปนสวน
ของแตละงวดดังกลาวเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน   
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สินทรัพยท่ีประเมินราคาใหม 
 
สินทรัพยท่ีมีการประเมินราคาใหมหากมีมูลคาเพิ่มข้ึนจะบันทึกมูลคาสวนที่เพิ่มข้ึนเปนสวนเกินทุนจากการตีราคา
สินทรัพย ดวยจํานวนสุทธิจากภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี  อยางไรก็ตาม หากสินทรัพยดังกลาวเคยมีการตีราคาลดลงมา
กอน สวนท่ีเพิ่มข้ึนจากการตีราคาในครั้งใหมนี้จะรับรูเปนรายไดในงบกําไรขาดทุนไดไมเกินจํานวนที่เคยลดลงซึ่งรับรู
ไวเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนในงวดกอนๆสวนกรณีท่ีสินทรัพยมีมูลคาลดลงจากการประเมินราคาใหม จะบันทึก
มูลคาท่ีลดลงเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนทั้งจํานวน เวนแตสินทรัพยนั้นเคยมีการตีราคาเพิ่มข้ึนมากอน จึงจะรับรู
เปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเฉพาะจํานวนที่เกินกวายอดคงเหลือของสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยรายการ
เดียวกันซึ่งเคยประเมินไวในครั้งกอน  สินทรัพยท่ีบันทึกไวในราคาประเมินเมื่อมีการจําหนายออกไป จะตองโอน
สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยในสวนท่ีเปนของสินทรัพยท่ีจําหนายนั้นไปยังกําไรสะสม 
 
คาเสื่อมราคา 
 
บริษัทและบริษัทยอยตัดจําหนายมูลคาเสื่อมสภาพของอาคารและอุปกรณเปนคาเสื่อมราคาโดยวิธีเสนตรงตามอายุการ
ใชงานโดยประมาณของทรัพยสินดังนี้ 
 
 ป 
  

ระบบสาธารณูปโภค 5 - 40 
อาคารและสิ่งปลูกสราง 20 - 50 
สวนปรับปรุงอาคารและสวนปรับปรุงอาคารเชา 1 - 20 
ระบบน้ําและไฟฟา 5 - 10 
เครื่องจักรและอุปกรณ 4 - 15  
เครื่องตกแตง ติดตั้งและเครื่องใชสํานักงาน 3 - 15  
ยานพาหนะ 2 - 10 
 
สินทรัพยถาวรประเภทที่ดินไมมีการคิดคาเสื่อมราคา สวนสินทรัพยท่ีอยูระหวางการกอสรางจะเริ่มตนคิดคาเสื่อมราคา
เมื่อสินทรัพยนัน้อยูในสภาพพรอมท่ีจะใชงานไดตามประสงค 
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4.9 การดอยคาของสินทรัพย 
 
ยอดคงเหลอืของสินทรัพยในบัญชีของบริษัทและบริษัทยอย ท่ีมิใช สินคาคงเหลือและ ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ซึ่งมี
วิธีการวัดมลูคาเปนการเฉพาะ ไดรับการทบทวน ณ ทุกวันที่ในงบดุลวา มีขอบงช้ีท่ีแสดงวาสินทรัพยนั้นอาจเกิดการ
ดอยคาหรือไม  หากพบวามีขอบงช้ี  สินทรัพยท่ีอาจดอยคาดังกลาวตองมกีารประมาณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน และ
ในกรณีท่ีราคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้นมีจํานวน สูงกวามลูคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน  จะบันทึกลดราคาตามบัญชีของ
สินทรัพยลงใหเหลือเทากับมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนนั้น และรับรูสวนท่ีลดลงเปนขาดทุนจากการดอยคาในงบกําไร
ขาดทุน 
 
กรณีสินทรัพยทางการเงินเผื่อขายซึ่งมีมูลคายุติธรรมลดลงและไดบันทึกไวเปนสวนต่ํากวาทุนจากการเปลี่ยนแปลง
มูลคาในสวนของผูถือหุน หากสินทรัพยดังกลาวมีการดอยคาเกิดข้ึน  จะบันทึกกลับบัญชีสวนต่ํากวาทุนดังกลาวและ
รับรูผลขาดทุนจากการดอยคาในงบกําไรขาดทุนดวยจํานวนเทากับผลตางระหวางราคาทุนที่ซื้อกับมูลคาท่ีคาดวาจะ
ไดรับคืนของสินทรัพยทางการเงินนั้นๆ 
 
การคํานวณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน 
 
มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนหมายถึงราคาขายสุทธิของสินทรัพย หรือมูลคาจากการใชของสินทรัพย แลวแตจํานวนใดจะ
สูงกวา ในการกําหนดมูลคาจากการใชของสินทรัพย  จะประมาณขึ้นจากประมาณการกระแสเงินสดที่จะไดรับใน
อนาคตและคิดลดใหเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนหักภาษีเงินไดโดยอัตราคิดลดดังกลาวจะตองสะทอนถึง
การประเมินสถานการณตลาดในปจจุบันของมูลคาของเงินตามเวลาและความเสี่ยงเฉพาะที่มีตอสินทรัพยนั้น  สําหรับ
สินทรัพยท่ีไมกอใหเกิดกระแสเงินสดรับที่เปนอิสระจากสินทรัพยอื่น  การพิจารณามูลคาท่ีจะไดรับคืนของสินทรัพย
นั้นจะพิจารณาจากมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดซึ่งมีสินทรัพยดังกลาวรวมอยูดวย  
 
การกลับรายการดอยคา 
 
บริษัทและบริษัทยอยจะกลับบัญชีรายการขาดทุนจากการดอยคา หากประมาณการที่ใชในการกําหนดมูลคาท่ีคาดวาจะ
ไดรับคืนเพื่อการรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาดังกลาวไดเปลี่ยนแปลงไปอันเปนผลมาจากการเพิ่มข้ึนของศักยภาพใน
การใหประโยชนของสินทรัพยนั้น  ท้ังนี้ราคาตามบัญชีของสินทรัพยท่ีเพิ่มข้ึนจากการกลับบัญชีรายการขาดทุนจากการ
ดอยคาตองไมสูงกวาราคาตามบัญชีท่ีควรเปนหากสินทรัพยนั้นไมเคยมีการรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคามากอน  
การกลับบัญชีรายการขาดทุนจากการดอยคาจะบันทึกเปนรายไดในงบกําไรขาดทุน 
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4.10  สินทรัพยไมมตัีวตน 
 
คาความนิยมและคาความนิยมติดลบ 
 
สวนของมูลคาเงินลงทุนที่เกินมูลคาสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยซึ่งเกิดข้ึน  ณ วันซื้อกิจการบันทึกเปน  
"คาความนิยม" โดยแสดงในราคาทุนหักดวยคาตัดจําหนายสะสม  คาความนิยมนี้ตัดจําหนายเปนคาใชจาย 
โดยวิธีเสนตรงในเวลา 20 ป สวนของมูลคาสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยท่ีเกินกวามูลคาเงินลงทุน ณ วันที่ซื้อกิจการ
บันทึกเปน "คาความนิยมติดลบ" โดยแสดงในราคาทุนหักดวยคาตัดจําหนายสะสม คาความนิยมติดลบนี้รับรูเปน
รายไดตามจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของอายุการใชงานที่เหลือของอาคารและอุปกรณตาง ๆ ของบริษัทยอย 
 
คาความนิยมและคาความนิยมติดลบสุทธิจากคาตัดจําหนายสะสมแสดงเปน "คาความนิยมติดลบ - สุทธิ"  ซึ่งเปน
รายการหักจากสินทรัพยในงบดุลรวม คาใชจายจากการตัดจําหนายคาความนิยมและรายไดรับรูจากการตัดจําหนาย       
คาความนิยมติดลบแสดงเปนยอดสุทธิใน "รายไดอื่น" ในงบกําไรขาดทุน 
 
ตนทุนการพัฒนาระบบงาน 
 
ตนทุนการพัฒนาระบบงานจะถูกบันทึกเปนสินทรัพยไมมีตัวตน ตอเมื่อระบบงานนั้นเปนสวนประกอบที่สามารถแยก
จากสินทรัพยมีตัวตนที่เกี่ยวของไดและโดยที่ตนทุนเหลานั้นตองสามารถระบุไดชัดเจนและวัดมูลคาไดอยางนาเชื่อถือ 
รวมท้ังตองมีความเปนไปไดคอนขางแนวาจะใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตแกบริษัทเกินกวาหนึ่งรอบระยะเวลา
บัญชี ตนทุนดังกลาวจะถูกตัดจําหนายเปนคาใชจายโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชนโดยประมาณของ       
ระบบงานนั้นเปนเวลาสิบ (10) ป 
 
คาใชจายท่ีเกิดข้ึนเพื่อการพัฒนาใหระบบงานที่มีอยูมีประสิทธิภาพดีข้ึนกวาประสิทธิภาพเดิมจะถูกบันทึกเปน             
สินทรัพยไมมีตัวตนเชนกัน และถูกตัดจําหนายเปนคาใชจายโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชน โดยประมาณของ
ระบบงานนั้น 
 
คาสิทธิการใชซอฟตแวร 
 
คาสิทธิการใชซอฟตแวรบันทึกเปนสินทรัพยไมมีตัวตนและตัดจําหนายโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชน
โดยประมาณเปนเวลาสิบ (10) ป 
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ตนทุนการวิจัยและพัฒนา 
 
ตนทุนการวิจัยและพัฒนาบันทึกเปนคาใชจายเมื่อเกิดรายการเวนแตจะมีความเปนไปไดคอนขางแนวาคาใชจายนั้นจะ
ใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตเกินกวาหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชีจึงจะรับรูคาใชจายดังกลาวเปนสินทรัพยในงบดุล 
 
4.11 เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 
 
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น (รวมยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวของกัน) แสดงในราคาทุน 
 
4.12 เงินกูยืมประเภทมีดอกเบี้ย 
 
เงินกูยืมประเภทมีดอกเบี้ยบันทึกตามมูลคาท่ีระบุในสัญญา  ผลตางระหวางจํานวนเงินท่ีไดรับจากการกูยืมเงินและ
จํานวนเงินกูท่ีตองชําระเมื่อถึงกําหนดบันทึกเปนรายการรอตัดบัญชีและทยอยรับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน   
ตามสัดสวนระยะเวลาและจํานวนเงินตนท่ีคงเหลืออยู สวนคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจากการกูยืมเงินรับรูเปนคาใชจายในงวด
ท่ีเกิดข้ึน 
 
4.13 ประมาณการหนี้สิน 
 
ประมาณการหนี้สินจะรับรูเปนหนี้สินในงบดุลตอเมื่อบริษัทและบริษัทยอยมีภาระผูกพันในปจจุบันซึ่งเปนผลมาจาก
เหตุการณจากอดีต และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนที่จะตองสูญเสียทรัพยากรท่ีมีประโยชนเชิงเศรษฐกิจเพื่อจาย
ชําระภาระผูกพันดังกลาว  โดยจํานวนภาระผูกพันนั้นตองสามารถประมาณมูลคาไดอยางนาเชื่อถือ  และหากมูลคาของ
เงินตามเวลามีผลกระทบตอจํานวนประมาณการหนี้สินอยางมีนัยสําคัญ ประมาณการหนี้สินดังกลาวตองกําหนดขึ้น
โดยใชมูลคาปจจุบันของรายจายท่ีคาดวาจะตองนํามาจายชําระภาระผูกพันนั้น 
 
4.14  การรับรูรายได 
 
รายไดท่ีรับรูไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มหรือภาษีอื่นๆที่ตองเรียกเกบ็จากผูซื้อเพิ่มเติมจากราคาขาย และแสดงสุทธิจาก
สวนลดการคา 
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การขายสินคาและใหบริการ 
 

รายไดจากการขายสินคารับรูในงบกําไรขาดทุนเมื่อไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เปนสาระสําคัญของความเปน
เจาของสินคาไปใหกับผูซื้อแลว  โดยท่ีรายการดังกลาวสามารถวัดมลูคาของจํานวนรายไดและตนทุนไดอยางนาเชื่อถือ
และมีความเปนไปไดคอนขางแนท่ีจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจจากรายการบัญชีนั้น รายไดจากการใหบริการรับรู
ในงบกําไรขาดทุนเมื่อสามารถประมาณผลของรายการบัญชีตามขั้นความสําเร็จ ณ วันที่ในงบดุลไดอยางนาเชื่อถือแต
หากไมสามารถประมาณผลของรายการบัญชีท่ีเกี่ยวของกับการใหบริการไดอยางนาเชื่อถอื จํานวนที่จะรับรูเปนรายได
ตองไมเกินจํานวนตนทุนที่เกิดข้ึนซึ่งคาดวาจะไดรับคืน 
 

รายไดคาเชา 
 

รายไดคาเชาจากรับรูในงบกําไรขาดทุนโดยวธิีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา   
 

4.15 การรับรูคาใชจาย 
 

รายจายภายใตสัญญาเชาดําเนินงาน 
 

จํานวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชาดําเนินงานรับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา   
 

รายจายภายใตสัญญาเชาการเงิน 
 

จํานวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชาการเงินตองแยกเปนสวนที่จะนําไปลดยอดหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน และสวนท่ี
เปนคาใชจายทางการเงิน ซึ่งตองปนสวนใหกบังวดตางๆตลอดอายุของสัญญาเชา ดวยอัตราซึ่งทําใหอัตราดอกเบี้ยของ
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงินที่คงเหลืออยูในแตละงวดเปนอัตราคงที่ และรับรูจํานวนที่ปนสวนของแตละงวดดังกลาว
เปนดอกเบี้ยจายในงบกําไรขาดทุน 
   

รายไดและคาใชจายอื่น 
 

รายไดดอกเบี้ยรับรูในงบกําไรขาดทุนตามเกณฑคงคาง  
 

เงินปนผลรับรูเปนรายไดในงบกําไรขาดทุนเมื่อมีการประกาศสิทธิของผูถือหุนในการรับเงินปนผล 
 

ดอกเบี้ยจายและคาใชจายในทํานองเดียวกันยกเวนคาใชจายทางการเงินที่เกิดข้ึนจากสัญญาเชาการเงิน บันทึกใน              
งบกําไรขาดทุนตามเกณฑคงคาง  
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4.16 ภาษีเงินได 
 
ภาษีเงินไดจากกําไรหรอืขาดทุนสําหรับปประกอบดวยภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีท่ีเปลี่ยนแปลง
เพิ่มข้ึนหรือลดลง  ภาษีเงินไดรับรูในงบกําไรขาดทุนเวนแตภาษีเงินไดนั้นเกี่ยวของกับรายการที่บันทึกโดยตรงไปยัง
สวนของผูถอืหุน 
 
ภาษีเงินไดปจจุบัน 
 
ภาษีเงินไดปจจุบันเปนภาษีท่ีคาดวาจะตองจายชําระซึ่งคํานวณขึ้นจากกําไรที่ตองเสียภาษีตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไว
ในประมวลรัษฎากร โดยใชอัตราภาษีท่ีประกาศใช ณ วันที่ในงบดุล  และรวมถึงสวนตางของจํานวนภาษีเงินไดของ
งวดกอนท่ีต้ังคางจายไวกับจํานวนที่ชําระจริงในงวดปจจุบัน  
 
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
 
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีประกอบดวยหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเปนภาษีเงินไดท่ีจะตองจายในงวดอนาคต ซึ่งคํานวณขึ้นจากผลแตกตางชั่วคราวท่ีตอง
เสียภาษีท่ีเกิดจากผลแตกตางระหวางราคาตามบัญชีกับฐานภาษีของสินทรัพยและหนี้สินในงบดุลโดยไมรวมถึง              
ผลแตกตางชั่วคราวที่เกิดจากคาตัดจําหนายของความนิยมซึ่งไมสามารถถือเปนรายจายทางภาษี การรับรูสินทรัพยและ
หนี้สินในครั้งแรกที่มิใชเกิดจากการรวมกิจการและเปนรายการ ซึ่งไมกระทบตอท้ังกําไรทางบัญชีหรือกําไรทางภาษี  
และสวนไดเสียในเงินลงทุนในบริษัทยอย หากมีความเปนไปไดคอนขางแนวาจะไมมีการกลับรายการสวนไดเสียนั้น
ในระยะเวลาอันใกล   
 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเปนภาษีเงินไดท่ีจะนําไปใชประโยชนไดในงวดอนาคต ซึ่งคํานวณขึ้นจากผล
แตกตางชั่วคราวท่ีใชหักภาษีท่ีเกิดจากผลแตกตางระหวางราคาตามบัญชีกับฐานภาษีของสินทรัพยและหนี้สินในงบดุล 
โดยจะรับรูภาษีเงินไดดังกลาวในจํานวนที่ไมเกินกวาจํานวนที่มีความเปนไปไดคอนขางแนวากําไรที่ตองเสียภาษีใน
อนาคตจะมีเพียงพอกับการนําผลแตกตางชั่วคราวนั้นมาใชประโยชน 
 
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีวัดมูลคาดวยอัตราภาษีท่ีคาดวาจะตองใชในงวดที่จะไดรับประโยชนจากสินทรัพยหรือ
จะตองจายชําระหนี้สินซึ่งเปนอัตราที่มีการประกาศใชหรือผานขั้นตอนสวนใหญเพื่อใหมีการประกาศใชแลว ณ วันที่
ในงบดุล 
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4.17 เคร่ืองมือทางการเงินที่เปนตราสารอนุพันธและการปองกันความเสี่ยง 
 
สินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่ปรากฏในงบดุลประกอบดวยเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด             
เงินลงทุนในตราสารทุน ลูกหนี้และเจาหนี้การคา ลูกหนี้และเจาหนี้อื่น เงินใหกูยืมระยะสั้น เงินกูยืมและหุนกู นโยบาย
การบัญชีท่ีสําคัญและเกณฑการวัดมูลคาไดเปดเผยไวในนโยบายการบัญชีของรายการที่เกี่ยวของแลว   บริษัทและ
บริษัทยอยมีความเสี่ยงในสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินสวนใหญจากอัตราแลกเปลี่ยน  อัตราดอกเบี้ย
และการใหสินเชื่อ โดยมีนโยบายที่จะใชเครื่องมือทางการเงินเพื่อการจัดการและการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน           
แตไมมีนโยบายที่จะถือหรือออกตราสารอนุพันธเพื่อการคาหรือเก็งกําไร 
 
การปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
 
บริษัทและบริษัทยอยมีนโยบายที่จะปองกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนโดยการทําสัญญาซื้อขายเงินตรา             
ตางประเทศคุมครองรายการที่เปนตัวเงินซึ่งเปนเงินตราตางประเทศไวลวงหนา โดยรายการที่เปนตัวเงินซึ่งเปนเงินตรา
ตางประเทศจะแปลงคาเปนสกุลเงินของประเทศที่บริษัทและบริษัทยอยดําเนินการอยูดวยอัตราแลกเปลี่ยน   ณ  วันที่
ในงบดุล ปรับปรุงดวยลูกหนี้/เจาหนี้สุทธิจากสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศและคาธรรมเนียมรอตัดบัญชีท่ีเหลืออยู             
คาธรรมเนียมในการทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศจะตัดบัญชีเปนรายได/คาใชจายตามระยะเวลาของสัญญา            
รายได/คาใชจายตัดบัญชีดังกลาวและกําไรหรือขาดทุนจากสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาท่ีคุมครองความ
เสี่ยงจากรายการที่เปนตัวเงินซึ่งเปนเงินตราตางประเทศนั้นจะบันทึกหักกลบลบกับกําไรหรือขาดทุนจากการแปลงคา
รายการที่เปนตัวเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ 
 
สําหรับการปองกันความเสี่ยงของรายการในอนาคตที่คาดวาจะเกิดข้ึน บริษัทและบริษัทยอยจะรับรูกําไรหรือขาดทุน
จากสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศและคาธรรมเนียมในการทําสัญญาดังกลาวเปนรายการรอตัดบัญชีจนกวารายการ
ท่ีไดปองกันความเสี่ยงนั้นไดเกิดข้ึนแลว จึงจะรับรูรายการรอตัดบัญชีดังกลาวเปนรายไดหรือคาใชจายในงบกําไร
ขาดทุนสําหรับป 
 
การปองกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 
 
ผลตางที่เกิดจากสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยจะรับรูตามสัดสวนของระยะเวลาและจํานวนเงินตนท่ีใชอางอิงท่ี
เปลี่ยนแปลงไป โดยนําไปบันทึกเพิ่มหรือลดจํานวนดอกเบี้ยจายของเงินกูยืมท่ีไดรับการปองกันความเสี่ยงนั้น    
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4.18 การรายงานตามสวนงาน 
 
ขอมูลตามสวนงานที่แสดงตามประเภทสวนงานธุรกิจและสวนงานทางภมูิศาสตร    โดยรูปแบบหลักของการรายงาน
คือ สวนงานธุรกิจ ซึ่งเปนเกณฑเดียวกับการจดัการและการรายงานทางการเงินภายในของผูบริหาร  
 
ผลการดําเนินงานของสวนงาน สินทรัพยและหนี้สินตามสวนงาน รวมรายการที่เกี่ยวของโดยตรงกบัสวนงาน และ
รวมถงึจํานวนเงินของรายการที่สามารถปนสวนใหกับสวนงานไดอยางสมเหตุสมผล  รายการที่ไมปนสวนใหสวน
ใหญ ไดแก ดอกเบี้ยรับและเงินปนผลและสินทรัพยท่ีกอใหเกิดรายไดนั้น  ดอกเบี้ยจายและเงินกูยืมท่ีเกี่ยวของ และ
สวนไดเสียในกําไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษัทรวม คาใชจายและสินทรัพยสวนกลาง และภาษีเงินได 
 
รายจายฝายทุนของแตละสวนงานเปนทรัพยสินที่ใชในการดําเนินงานของสวนงานนั้นๆ สวนสินทรัพยอื่นจะ
ประกอบดวยเงนิสดและเงินฝากธนาคาร เงินลงทุนระยะสั้น ลูกหนี้ สินคาคงเหลือ เงินลงทุนระยะยาวและสินทรัพย  
อื่น ๆ  
 
สวนงานทางธุรกิจ 
 
สวนงานธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอยสวนใหญแบงเปน 2 สวนงานไดแก 
 
1. สวนงานธุรกิจสัตวน้ํา โดยลักษณะการดําเนินธุรกิจประกอบดวยการผลติอาหารสัตวน้าํ การเพาะพันธุและ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การแปรรูปสัตวน้ําและการผลิตผลิตภณัฑอาหารสําเรจ็รูปพรอมรับประทาน เพื่อการจําหนายท้ัง
ภายในประเทศและตางประเทศ 
 
2. สวนงานธุรกิจสัตวบก โดยลักษณะการดําเนินธุรกิจประกอบดวยการผลิตอาหารสัตว การเพาะพันธุสัตว              
การเลี้ยงสัตว การแปรรูปเนื้อสัตวและการผลิตผลิตภณัฑอาหารสําเรจ็รูปพรอมรับประทาน เพื่อการจําหนายท้ัง
ภายในประเทศและตางประเทศ 
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ขอมูลจําแนกสวนงานตามภูมศิาสตร 
 
บริษัทและบริษัทยอยมีฐานการดําเนินธุรกิจเปนสวนใหญอยูในประเทศไทย  โดยสวนหนึ่งของสินคาท่ีผลิตไดจะสงไป
จําหนายโดยตรงหรือผานทางบริษัทยอยในตางประเทศใหกับลูกคาภายนอกซึ่งสวนใหญอยูในทวีปยุโรป  เอเชีย 
อเมริกาและอื่นๆ  สําหรับฐานการดําเนินธุรกิจในตางประเทศจะเปนของบริษัทยอยซึ่งอยูในประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน  และประเทศตุรกี  
 
ในการเสนอขอมูลจําแนกสวนงานตามภูมิศาสตร   รายไดตามสวนงานกําหนดจากสถานที่ต้ังตามภูมิศาสตรของลูกคา  
สินทรัพยตามสวนงานกําหนดจากสถานที่ต้ังตามภูมิศาสตรของสินทรัพยนัน้ 
 
4.19 กําไรตอหุน 
 
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิสําหรับปดวยจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนทุนที่ออกและ
เรียกชําระในระหวางปสุทธิจากหุนที่ถือเปนหุนทุนรับซื้อคืน โดยหุนทุนรับซื้อคืนดังกลาวเปนหุนสามัญของบริษัทท่ี
ถือโดยบริษัทยอย ซึ่งจํานวนเกือบทั้งหมดเปนสวนที่บริษัทยอยมีอยูกอนที่บริษัทจะเขาไปมีอํานาจควบคุมบริษัทยอย
เหลานั้น หุนจํานวนที่บริษัทยอยไดมาเพิ่มในภายหลังเกิดจากการใชสิทธิตามที่ไดรับในฐานะผูถือหุนเทานั้น 
 
กําไรตอหุนปรับลดคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิสําหรับปดวยจํานวนหุนสามัญที่ใชคํานวณกําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน    
ท่ีกลาวขางตนบวกดวยจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่กิจการจะตองออกเพิ่มเติมในระหวางปใหกับ            
ผูถือหุนสามัญเทียบเทาท่ีเปนใบสําคัญแสดงสิทธิเฉพาะที่มีราคาการใชสิทธิตํ่ากวามูลคายุติธรรมของหุนสามัญสําหรับ
แตละปบัญชีท่ีนําเสนอ ท้ังนี้ภายใตขอสมมุติวาผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดใชสิทธิในการซื้อหุนสามัญของบริษัท   ณ 
วันตนปหรือ ณ  วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิแลวแตวันใดจะเปนวันหลัง  
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บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2547 และ 2546  
 
5. รายการบัญชีกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน 
 
บริษัทเปนบริษัทที่บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ จํากัด เปนผูถือหุนที่มีอํานาจควบคุมและบริษัทมีบริษัทยอยและบริษัท
รวมตามรายชื่อท่ีเปดเผยในหมายเหตุ 9  รายไดจากการขายสินคา ดอกเบี้ยรับ รายไดอื่น ซื้อ  คาใชจายในการขายและ
บริหารและดอกเบี้ยจายสวนหนึ่งเปนรายการที่เกิดข้ึนกับบริษัทยอย บริษัทรวมและบริษัทที่เกี่ยวของกันบางแหง 
บริษัทเหลานี้เกี่ยวของกันโดยมีผูถือหุนรายใหญ และ/หรือ กรรมการที่มีอํานาจควบคุมหรือท่ีมีอิทธิพลอยางเปน
สาระสําคัญรวมกันในการตัดสินใจดานการเงินหรือการดําเนินงานของบริษัทเหลานั้น   รายการระหวางกันที่มี
สาระสําคัญนั้น        มีราคาและผลตอบแทนที่เปนทางการคาปกติตามราคาตลาดทั่วไปหรือเปนไปตามสัญญาที่ตกลง
กันไวโดยสรุปดังนี้ 
 

รายการธุรกจิ  นโยบายการกําหนดราคา 
   
ขายสินคา  ราคาตามประกาศของบริษัท 
ซื้อสินคา  ราคาตามประกาศของผูขาย 
สินทรัพยถาวร  มูลคายุติธรรม 
เงินลงทุน  มูลคายุติธรรม 
ดอกเบี้ยรับ  ตนทุนของแหลงท่ีมาของเงินทุนบวกคาใชจายในการบริหารเงินทุน 
คาเชาและคาบริการตามสัญญาเชา  อัตราคาเชาหรือคาบริการมาตรฐานตามที่ผูใหเชากําหนด 
คาบริการดานเทคนิควิชาการ  อัตราตอจํานวนตันของอาหารสัตวแตละประเภทที่ผลิต  
คาเบี้ยประกัน  อัตรามาตรฐานที่ผูรับประกันกําหนด 
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บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2547 และ 2546  
 
ยอดบัญชีสินทรัพยและหนี้สินคงเหลือกับบริษัทยอย     บริษัทรวมและบริษัทที่เกี่ยวของกันที่เกิดจากรายการคา          
เงินลงทุนระยะยาวและรายการอื่น ๆ    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547   และ 2546  ไดแสดงแยกตางหากไวในงบดุลโดย 
รายละเอียดของเงินใหกูยืม และเงินลงทุนระยะยาวกับบริษัทดังกลาว ไดแยกแสดงไวในหมายเหตุ 7 และ 9 
 
ยอดคงเหลือของลูกหนี้และเจาหนี้บริษัทยอย บริษัทรวมและบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546
ประกอบดวย 
 
 ลานบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 2547  2546  2547  2546 
ลูกหนี้การคา        
บริษัทยอย         
-  บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จํากัด (มหาชน) (BKP)    -      -   335  160 
-      บริษัท กรุงเทพคาสัตว จํากัด (BLP)    -      -   166  21 
-  บริษัท ซีฟูดส เอ็นเตอรไพรซ จํากัด (SFE)    -      -   131  56 
-      บริษัท กรุงเทพเพาะเลี้ยงกุง จํากัด (TPCC)    -      -   87  11 
-      บริษัท  วีฟูดผลิตภัณฑอาหาร จํากัด  (VFP)    -      -   82     -  
-      บริษัท บี.พี.อาหารสัตว จํากัด (BPF)    -      -   61  73 
-      บริษัท กรุงเทพผลิตผลอตุสาหกรรมการเกษตร           
 จํากัด  (มหาชน) (BAP)    -      -   55  37 
-      บริษัท  แกลง  จํากัด  (KLANG)    -      -   44  5 
-      บริษัท เจริญโภคภัณฑอีสาน จํากัด        
  (มหาชน) (CPNE)    -      -   36  87 
-  บริษัท กรุงเทพฯอาหารสัตว จาํกัด (BFM)    -      -   36  54 
-  บริษัท ซี.พี.เกษตรอุตสาหกรรม จํากัด (CPAI)    -      -   27  37 
-  บริษัท โภคภัณฑอะควอเท็ค จํากัด (PAT)    -      -   12  53 
-      บริษัท ราชบุรีอาหารสัตว  จํากัด (RBF)    -      -   11  36 
- อื่น ๆ    -      -             6         13  
รวม    -      -      1,089      643 
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บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2547 และ 2546  
 
 ลานบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 2547  2546  2547  2546 
บริษัทรวมและบริษัทที่เกี่ยวของกัน        
-  บริษัท เอส.ดับบลิว.ที จํากัด 268  244  95  89 
-      C.P. Intertrade (Korea) Co., Ltd. 179  180     -      -  
-  บริษัท ซีฟารม จํากัด       118  80  30  53 
-      บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด 93  61  1     -  
-  บริษัท กรุงเทพฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา จํากัด       85  141  62  92 
-  บริษัท อลิอันซ ซี.พี. ประกันภัย จํากัด       80  1  70     -  
-      Charoen Pokphand Intertrade Singapore        
        (Pte) Ltd. 77  120     -      -  
-  บริษัท ซี.พี.อินเตอรฟูด (ไทยแลนด) จํากัด       67  184  17  1 
-  บริษัท สตารมารเก็ตติ้ง จํากัด       59  16     -      -  
-  บริษัท เชสเตอรฟูด จํากัด       37  63     -      -  
-  บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)       36  16     -      -  
-  บริษัท นครฟารมเพาะเลี้ยงสตัวน้ํา จํากัด       31  20  31  13 
-  C.P. Cambodia Co., Ltd.    18  35     -      -  
-      Charoen Pokphand Intertrade South Africa        
        (Pty) Ltd. 14  164     -      -  
-  อื่น ๆ          113     148         24         20 
รวม 1,275  1,473       330      268 
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บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2547 และ 2546  
 
 ลานบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 2547  2546  2547  2546 
        
เจาหนี้การคา        
บริษัทยอย         
-  บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จํากัด (มหาชน) (BKP)    -      -   63  424 
-  บริษัท โภคภัณฑอะควอเท็ค จํากัด (PAT)    -      -   36  26 
-  บริษัท กรุงเทพฯอาหารสัตว จาํกัด (BFM)    -      -   35  45 
-  บริษัท เจริญโภคภัณฑอีสาน จํากัด         
 (มหาชน) (CPNE)    -      -   23  26 
-  บริษัท กรุงเทพคาสัตว จํากัด (BLP)    -      -   5  52 
-  บริษัท ราชบุรีอาหารสัตว จํากัด (RBF)    -      -   4  44 
- อื่น ๆ    -      -          32         56 
รวม    -      -        198       673 
        
บริษัทรวมและบริษัทที่เกี่ยวของกัน        
-  บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ จํากัด 84  314  36  109 
-      บริษัท ซี.พี.อินเตอรฟูด (ไทยแลนด ) จํากัด 62  28     -      -  
-  บริษัท  ซี.พี.สหอุตสาหกรรม จํากัด 52  51  17  14 
-  บริษัท เค.เอส.พี.อุปกรณ จํากัด 41  15  16  3 
-      PT Centralpertiwi Bahari 35  39     -      -  
-  บริษัท ซี.พี.อินเตอรเทรด จํากดั 34  26  4  4 
-  บริษัท กรุงเทพฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา จํากัด 32  58  19  32 
-  บริษัท ซีฟารม จํากัด 31  17     -   2 
-  บริษัท ทรู ฟลีต แมเนจเมนต จํากัด (เดิมช่ือบริษัท        
       ดับเบิ้ลยู เซเวน เรนทัล เซอรวิสเซส จํากัด) 31  18  17  8 
-  บริษัท เกษตรภัณฑอุตสาหกรรม จํากัด 30  61  16  14 
-      บริษัท อารเบอร เอเคอรส ประเทศไทย จํากัด 9  25  4  16 
-      C.P. Vietnam Livestock Co., Ltd 6  118     -      -  
-      บริษัท กรุงเทพ เวท ดรัก จํากัด    -   33     -   6 
-  อื่น ๆ         99      78       31       34 
รวม  546    881     160     242 
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บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2547 และ 2546  
 
รายการขายและซื้อสินคา รายไดอื่น และคาใชจายท่ีเกิดจากรายการกับบริษัทยอย บริษัทรวมและบริษัทที่เกี่ยวของกัน
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2547 และ 2546 มีดังนี้ 
 ลานบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 2547  2546  2547  2546 
ขายสินคา        
 บริษัทยอย        
- บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จํากัด (มหาชน) (BKP) -  -  3,604  4,321 
- บริษัท  โภคภัณฑอะควอเท็ค  จํากัด (PAT) -  -  959  1,469 
- บริษัท บี.พี.อาหารสัตว จํากัด (BPF) -  -  951  938 
- บริษัท เจริญโภคภัณฑอีสาน จํากัด (มหาชน) (CPNE) -  -  646  511 
- บริษัท กรุงเทพคาสัตว จํากัด  (BLP) -  -  607  137 
- บริษัท ซี.พี.เกษตรอุตสาหกรรม จํากัด (CPAI) -  -  542  415 
- บริษัท ซีฟูดส เอ็นเตอรไพรซ จํากัด (SFE) -  -  536  2,283 
- บริษัท กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร  จํากัด         
       (มหาชน) (BAP) -  -  408  343 
- บริษัท กรุงเทพเพาะเลี้ยงกุง จํากัด (TPCC) -  -  371  3,480 
- บริษัท แกลง  จํากัด (KLANG) -  -  239  790 
-      อื่นๆ -  -  803  588 
บริษัทรวมและบริษัทที่เกี่ยวของกัน        
- บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด  561  418  5  1 
- บริษัท ซี.พี. อินเตอรฟูด (ไทยแลนด) จํากัด  488  577  23  - 
- บริษัท ซี.พี. อินเตอรเทรด จํากัด  371  83  2  8 
- บริษัท สตารมารเก็ตติ้ง จํากัด  329  162  -  - 
- Charoen Pokphand Intertrade Singapore (Pte) Ltd. 293  472  -  - 
- บริษัท เอส. ดับบลิว.ที.จํากัด   288  127  133  15 
- Charoen Pokphand Intertrade South Africa (Pty) Ltd. 248  414  -  - 
- C.P. Intertrade (Korea) Co., Ltd. 205  318  -  - 
- บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด  (มหาชน) 164  143  -  - 
- บริษัท ซีฟารม  จํากัด  134  111  33  68 
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บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2547 และ 2546  
 
 ลานบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 2547  2546  2547  2546 
บริษัทรวมและบริษัทที่เกี่ยวของกัน (ตอ)        
- บริษัท  เครือเจริญโภคภัณฑ จาํกัด   127  143  -  - 
- บริษัท เชสเตอรฟูด จํากัด  102  121  -  - 
- บริษัท กรุงเทพฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา จํากัด 62  270  37  128 
- บริษัท ซีพี - เมจิ  จํากัด  60  56  49  49 
- อื่นๆ       555       602      171       105 
รวม   3,987    4,017  10,119  15,649 
 

ซ้ือวัตถุดิบ        
บริษัทยอย        
- บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จํากัด (มหาชน) (BKP)    -      -   4,253  3,419 
- บริษัท โภคภัณฑอะควอเท็ค จํากัด (PAT)    -      -   957  623 
- บริษัท กรุงเทพฯ อาหารสัตว จาํกัด (BFM)    -      -   527  515 
- บริษัท เจริญโภคภัณฑอีสาน จํากัด (มหาชน) (CPNE)    -      -   375  333 
- บริษัท ราชบุรีอาหารสัตว จํากัด (RBF)    -      -   288  167 
-  อื่นๆ     -      -   492  377 
บริษัทรวมและบริษัทที่เกี่ยวของกัน        
- C.P. Trading Co., Ltd 5,142  3,057  299  196 
- บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ จํากัด  4,269  5,419  1,746  2,474 
- บริษัท ซี.พี.สหอุตสาหกรรม จาํกัด  470     -   163     -  
- บริษัท ซี.พี. อินเตอรฟูด (ไทยแลนด) จํากัด  458  347     -      -  
- PT Centralpertiwi Bahari 398  232     -      -  
- บริษัท ซี.พี.คาปลีกและการตลาด  จํากัด  224  93     -      -  
- บริษัท ซีฟารม จํากัด  193  183  4  20 
- บริษัท  กรุงเทพฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา  จํากัด  179  339  110  97 
-      C.P. Vietnam Livestock Co., Ltd 119  163     -      -  
- บริษัท ซี.พี. อินเตอรเทรด จํากัด  114  65  10     -  
- บริษัท นครฟารมเพาะเลี้ยงสตัวน้ํา  จํากัด  93  79  6     -  
- บริษัท เอส.ดับบลิว.ที. จํากัด  81  11  80  7 
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บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2547 และ 2546  
 
 ลานบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 2547  2546  2547  2546 
- บริษัท อารเบอร เอเคอรส ประเทศไทย จํากัด  65  152  13  58 
- บริษัท กรุงเทพการประมง จํากัด  56  87  22  29 
- บริษัท ซี.พี.อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ จํากัด 54     -   1     -  
- อื่น ๆ       353       354         35         17 
รวม  12,268   10,581    9,381    8,332 
        

รายไดอื่น        
เงินปนผลรับ 52  80  665  478 
กําไรจากการจําหนายทรัพยสินถาวร 3  5  2  2 
รายไดคาฝกอบรมและสัมมนา 4  3     -      -  
ดอกเบี้ยรับจากเงินใหกูยืม  (ดูหมายเหตุ 7)    -      -   224  419 
รายไดคาเชา           13            10              5              4 
รวมรายไดอื่น           72            98           896          903 
 

คาใชจาย        
คาบริการดานเทคนิควิชาการ        
- บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ จํากัด 179  195  64  60 
คาเบี้ยประกัน        
- บริษัท อลิอันซ ซี.พี. ประกันภัย จํากัด และ        
บริษัท อลิอันซ ซี.พี. ประกันชีวิต จํากัด        
บริษัท อยุธยา อลิอันซ  ซี.พี. ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 174  155  56  40 
คาตอบแทนการใชระบบงาน 14  4  45  27 
คาเชาและบริการ     509       506       207          254 
รวมคาใชจาย     876       860       372          381 
        

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย        
ของบริษัทยอยและบริษัทรวม     721       511    2,530    2,286 
        

สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย        
ของบริษัทยอยและบริษัทรวม         3       244        822    1,426 
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บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2547 และ 2546  
 
รายการอื่น ๆ  
 
ในป 2543 บริษัทยอยสามแหงไดขายเงินลงทุนในหุนทุนในความตองการของตลาดของบริษัทที่เกี่ยวของกันแหงหนึง่
ใหแกบริษัทในราคาปดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ณ วันกอนวนัที่ในสัญญาซื้อขายหุนรวมจาํนวน 1,199 
ลานบาท ในการนี้ บริษัทยอยท้ังสามแหงมีกําไรจากการขายเงินลงทุนดังกลาวเปนจํานวนรวม 902 ลานบาท ซึ่งไดถูก
หักออกจากงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท โดยในวนัเดียวกันบริษทัไดนําหุนทุนในความตองการของ
ตลาดของบริษัทที่เกี่ยวของกันดังกลาวไปชําระคาหุนเพิ่มทุนของบริษัทยอยในตางประเทศอีกแหงหนึ่งแทนการชําระ
เปนเงินในมูลคาเดียวกันกับที่บริษัทไดซื้อมา ซึ่งในเวลาตอมา บริษัทยอยในตางประเทศนี้ไดขายเงินลงทุนดังกลาว   
บางสวนใหกับบุคคลภายนอก โดยมีกําไรสะสมจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546 เปนจํานวนเงินประมาณ 487
ลานบาท และ 449 ลานบาท และแสดงรวมเปนสวนหนึ่งในงบกําไรขาดทุน สําหรับป 2547 และ 2546 เปนจํานวนเงิน
ประมาณ 37 ลานบาท และ 27 ลานบาท ตามลําดับ 
 
ในเดือนมกราคม 2546 บริษทัยอยในตางประเทศแหงหนึ่ง (CP USA) ไดประกาศที่จะหยุดการดําเนินงานเฉพาะใน
สวนของโรงงานแปรรูปอาหาร และในการนี้ CP USA ไดขายอุปกรณสวนใหญในโรงงานดังกลาวใหกบับริษัทยอยใน
ประเทศแหงหนึ่ง (CP FOOD) โดยมีมูลคาการซื้อขายประมาณ 4 ลานเหรียญสหรัฐ ซึ่งการขายดังกลาวไมทําใหเกิดผล
กําไรหรอืขาดทุนที่เปนสาระสําคัญตอ CP USA  
 
ในเดือนสิงหาคม 2546 บริษัทยอยแหงหนึ่ง (CPF IT) ไดเขาทําขอตกลงเพื่อใชระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคลกับ
บริษัท อินโฟเทค วิช่ัน จํากัด (IFT) ซึ่งเปนบริษัทที่เกี่ยวของกัน โดยมีคาตอบแทนที่ตองจายใหกับ IFT แยกเปน 2 สวน
โดยสวนแรกเปนคาตอบแทนที่เรียกเก็บเมื่อเขาใชระบบงานเปนครั้งแรกจํานวนประมาณ 39 ลานบาท และสวนท่ีสอง
เปนคาตอบแทนที่เรียกเก็บเปนรายปในอัตราปละ 2,400 บาทตอพนักงานหนึ่งคน คิดเปนเงินปละประมาณ 19   ลาน
บาท สัญญาดังกลาวมีกําหนดเวลา 3 ป และจะมีผลตอไปโดยอัตโนมัติหากบริษัทยอยไมไดบอกเลิกสัญญา ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2546 บริษัทยอยไดชําระเงินสําหรับคาตอบแทนที่เรียกเก็บเมื่อเขาใชระบบงานเปนครั้งแรกครบถวนแลว  
และไดแสดงไวเปนสวนหนึ่งของรายการ “สินทรัพยไมมีตัวตน” 
 
และในเดือนเดียวกันบริษัทยอยอีกแหงหนึง่ (CPH) ไดเขาทําสัญญาเชาโรงงานอาหารสัตวพรอมเครื่องจักรและอุปกรณ
ตาง ๆ ซึ่งตั้งอยูในสาธารณรัฐประชาชนจีนจาก Hainan Chia Tai Animal Husbandry Co., Ltd.  ซึ่งเปนบริษัทท่ี          
เกี่ยวของกัน โดยมีอัตราคาเชาทรัพยสินเทากับปละ 5.06 ลานเรนมินบิ  (เทียบเทา 24.2 ลานบาท) สัญญาดังกลาวมี
กําหนดระยะเวลา 5 ป และผูเชามีสิทธิขอตอสัญญาเชาใหมไดเมื่อครบกําหนดเวลาตามสัญญา 
 
ในเดือนตุลาคม 2546 บริษัทไดซื้อเงินลงทนุในหุนสามัญของบริษัท จันทบุรีฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา จํากัด (CAF)       
เพิ่มเติม โดยซื้อหุนสามัญจากผูถือหุนเดิม  ซึ่งเปนบริษัทที่เกี่ยวของกัน 2 รายซึ่งไดแก บริษัท ซี. พี. อินเตอรเทรด จํากัด 
และ  บริษัท ซีฟารม จํากัด จํานวน 3,069,994 หุน ในราคาหุนละ 17 บาท รวมเปนเงิน 52.2 ลานบาท   
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บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2547 และ 2546  
 
ในเดือนพฤศจิกายน  2546 บริษัทไดซื้อเงินลงทุนในหุนทุนของ CP USA จาก BKP ซึ่งเปนบริษัทยอย จํานวน 134.5 
ลานหุน ในราคาหุนละ 0.114  บาท เปนจํานวนเงินรวม  15.3  ลานบาท   โดยกําไรขาดทุนจากการขายเงินลงทุน
ดังกลาวระหวางบริษัทและบริษัทยอยไดถูกหกัออกในการจดัทํางบการเงินรวมแลว 
 
ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 2 ในเดือนมกราคม 2547 บริษัทยอยแหงหนึ่ง (CPFI) ไดซื้อเงินลงทุน
ในหุนสามัญของ C.P. Standart Gida Sanayi ve Ticaret A.S. ( CPS ) จาก Charoen Pokphand Development (Turkey) 
Limited (CPD) ซึ่งเปนบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน จํานวน 16,898,568,000 หุน เปนเงิน 22 ลานเหรียญสหรัฐ (คิดเปนสัดสวน
การถือหุนเทากบัรอยละ 84.49) โดยบริษัทยอยไดชําระเงินคาหุนใหแก CPD ท้ังจํานวนในป 2547 แลว 
 
ในเดือนกันยายน 2547 คณะกรรมการของบรษิัท กรุงเทพคาสัตว จํากัด (BLP) และของบริษัทไดมีมติอนุมัติให BLP  
เขาซื้อธุรกิจไกยางหาดาวจากบริษัท สตารมารเก็ตติ้ง จํากัด (STAR) ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ 
จํากัด โดยจะเขาซื้อเครื่องจักร อุปกรณ ยานพาหนะและอื่น ๆ ท่ีใชในการดําเนินธุรกิจจาก STAR ในราคาประมาณ 40 
ลานบาท และจะจายคาตอบแทนใหแก STAR ในอัตรารอยละ 2 ของยอดขายของธุรกิจดังกลาวเปนเวลาสามปเพื่อ
แลกเปลี่ยนกับการไดรับสิทธิในการใชเครื่องหมายการคาของ STAR ท้ังหมดที่มีอยูในปจจุบัน และการไดรับบริการ
ดานการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑจาก STAR ภายในระยะเวลาดังกลาว ท้ังนี้ การเขาซื้อธุรกิจดังกลาวแลวเสร็จในเดือน
มกราคมป 2548 
 
ในเดือนพฤศจิกายน 2547 คณะกรรมการของบริษัทไดมีมติอนมุัติใหบริษัทซื้อเงินลงทุนในบรษิัทยอยสองแหง (KLANG 
และ TPCC) จํานวน 7.35 ลานหุน ๆ ละ 14 บาท คิดเปนเงินรวม 102.9 ลานบาท และจํานวน 557,993 หุน ๆ ละ 220 
ลานบาท คิดเปนเงินรวม 122.8 ลานบาท ตามลําดับ จาก BLP และ BKF ซึ่งเปนบริษัทยอย  โดยกําไรจากการขาย      
เงินลงทุนดังกลาวระหวางบริษทัและบริษัทยอยไดถูกหักออกในการจัดทํางบการเงินรวมแลว 
 
คาใชจายในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทดังกลาวขางตนเกิดจากสัญญาตาง ๆ ดังนี้ 
 
สัญญาบริการดานเทคนิควิชาการ 
 
บริษัทและบริษัทยอยบางแหงไดวาจางบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ จํากัด ซึ่งเปนบริษัทท่ีเกี่ยวของกันแหงหนึ่งให       
ทําการคนควาและพัฒนาสวนประกอบในการผลิตอาหารสัตว โดยบริษัทและบริษัทยอยตกลงที่จะจายคาบริการตาม
จํานวนเงินที่ระบุในสัญญา ซึ่งคํานวณตามปริมาณการผลิตอาหารสัตวแตละประเภท โดยมีคาบริการขั้นต่ําเทากับ 
100,000 - 1,200,000 บาทตอเดือน สัญญานี้มีระยะเวลา 3 ป  
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บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2547 และ 2546  
 

สัญญาเชาและบริการ 
 

บริษัทและบริษัทยอยบางแหงมีสัญญาเชาอาคารสํานักงานพรอมท้ังสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการตาง ๆ กับบริษัท 
ซี.พี. แลนด จํากัด และบริษัท ซี.พี.พลาซา จํากัดซึ่งเปนบริษัทท่ีเกี่ยวของกันและสัญญาเชายานพาหนะกับบริษัทท่ี   
เกี่ยวของกันอื่นบางแหงเปนเวลา 3 ป สิ้นสุดในป 2548 ถึง 2550 โดยมีคาเชาและคาบริการตอปรวมจํานวนประมาณ 
469 ลานบาท อัตราคาเชาและคาบริการตามสัญญาดังกลาวมีอัตราที่ไมแตกตางจากอัตราที่คิดกับบริษัทที่ไมเกี่ยวของ
กัน  ท้ังนี้ภายใตเงื่อนไขและขอตกลงของการเชาและการใหบริการที่คลายคลึงกัน บริษัทและบริษัทยอยมีสิทธิท่ีจะตอ
อายุสัญญาเชาอาคารดังกลาว โดยบอกกลาวผูใหเชาทราบเปนลายลักษณอักษรลวงหนากอนอายุสัญญาเชาจะสิ้นสุดลง
ไมนอยกวา 4 เดือน นอกจากนี้ บริษัทมีสัญญาเชาฟารมสามแหงกับบริษัทยอยสองแหงเปนเวลา 1 ถึง 3 ป   โดยบริษัท
มีสิทธิตออายุสัญญาโดยไมตองบอกกลาวลวงหนา คาเชาตอปมีจํานวนรวมประมาณ 21 ลานบาท 
 

สัญญาวาจาง 
 

บริษัทและบริษัทยอยมีสัญญาวาจางกอสราง ติดตั้งอาคารสิ่งปลูกสราง และอืน่ ๆ กับบริษัทท่ีเกี่ยวของกันบางแหงโดย
มีมูลคาตามสัญญาเปนเงินรวมประมาณ 304 ลานบาท ในระหวางป 2547 บริษัทและบริษัทยอยไดชําระเงินตามสัญญา
ดังกลาวเปนเงนิรวมประมาณ 256 ลานบาท 
 

6. ลูกหนี้การคา 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546 ลูกหนี้การคาท่ีมีปญหาในการชําระหนี้แยกตามอายุหนี้ท่ีคางชําระมีดังนี้ 
 

 ลานบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 2547  2546  2547  2546 
คางชําระเกินกําหนดระยะเวลาชําระหนี้        
(Credit Term):        
มากกวา 3 เดือนถึง 6 เดือน 21  34  1  9 
มากกวา 6 เดือนถึง 12 เดอืน 19  31  2  8 
มากกวา 12 เดือนข้ึนไป 199  145     14       4 
รวม 239  210     17     21  
คาเผื่อหนี้สงสยัจะสูญในบัญชี 252  221     15     21 
 

ฝายบริหารของบริษัทและบริษัทยอย เชื่อวาคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่บันทึกไวเพียงพอตอผลเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจาก
การเรียกเก็บเงนิไมไดจากลูกหนี้ 
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บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2547 และ 2546  
 
7. เงินใหกูยืมแกบริษัทยอย 
 

 ลานบาท 
 งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 2547  2546 
ดอกเบี้ยคางรับจากบริษัทยอย    
บริษัท กรุงเทพคาสัตว จํากัด (BLP) 4  4 
บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จํากัด (มหาชน) (BKP)     -   12 
บริษัท กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร จํากัด    
(มหาชน) (BAP) 9  9 
บริษัท กรุงเทพฯอาหารสัตว จาํกัด (BFM) 5  13 
บริษัท แกลง จํากัด  (KLANG)     -   6 
บริษัท เจริญโภคภัณฑอีสาน จํากัด (มหาชน)(CPNE) 1  6 
บริษัท ซีฟูดส เอ็นเตอรไพรซ จํากัด (SFE) 2  3 
บริษัท ราชบุรีอาหารสัตว จํากัด (RBF)     -   5 
CPF Investment Limited (CPFI) 7  10 
Charoen Pokphand (USA), Inc. (CP USA)        6         8 
รวมดอกเบี้ยคางรับจากบริษัทยอย      34       76 
 
 ลานบาท 
 งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 2547  2546  ยอดเฉลี่ย 
เงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทยอย      
บริษัท กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร จํากัด      
 (มหาชน) (BAP) 1,218  623  813 
บริษัท กรุงเทพคาสัตว จํากัด (BLP) 800  450  458 
บริษัท กรุงเทพฯ อาหารสัตว จาํกัด (BFM) 710  850  652 
บริษัท ซีฟูดส เอ็นเตอรไพรซ จํากัด (SFE) 400  500  425 
บริษัท เจริญโภคภัณฑอีสาน จํากัด (มหาชน) (CPNE) 300  380  228 
บริษัท ซี.พี.ผลิตภัณฑอาหาร จํากัด (CP FOOD) 100      -   8 
บริษัท วีฟูดผลิตภัณฑอาหารจาํกัด (VFP) 100      -   8 
บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จํากัด (มหาชน) (BKP)     -   650  158 
บริษัท แกลง จํากัด (KLANG)     -   375  96 
บริษัท ราชบุรีอาหารสัตว จํากัด (RBF)     -   310  148 
บริษัท เจริญโภคภัณฑอุตสาหกรรม จํากัด (CPIN)     -       -   25 
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บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2547 และ 2546  
 
 ลานบาท 
 งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 2547  2546  ยอดเฉลี่ย 
C.P. Aquaculture (Beihai) Co., Ltd. (CPB)     78      79  80 
Charoen Pokphand (USA), Inc. (CP USA) 533  1,073  762 
CPF Investment Limited (CPFI)    545     749     713 
รวมเงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทยอย 4,784  6,039  4,574 
หัก  สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (1,511)  (1,725)   
เงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทยอย - สุทธิ 3,273  4,314   
 
บริษัทคํานวณยอดเฉลี่ยจากยอดคงคาง ณ วันสิ้นเดือนโดยไมรวมดอกเบี้ยคางรับ 
 
เงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทยอยในตางประเทศ (CP USA และ CPFI) คิดดอกเบี้ยในอัตรา MOR ของธนาคารใน
ประเทศแหงหนึ่งหรืออัตราสูงสุดตามที่กฎหมายกําหนดแลวแตอัตราใดจะต่ํากวา      
 
ในป 2544 บริษัทไดรับเงินจากการออกหุนกูใหมจํานวน 7,000 ลานบาทตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
15  ดังนั้น บริษัทจึงไดปรับโครงสรางทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอยใหม  โดยบริษัทไดใหเงินกูยืมระยะยาวแก
บริษัทยอยในไตรมาสดังกลาวเปนเงินรวม 6,100 ลานบาท เงินใหกูยืมระยะยาวมีกําหนดชําระคืนเปนงวด ๆ งวดแรก
ภายในเดือนท่ี 30 นับจากเดือนท่ีเบิกเงินกูในอัตรารอยละ 15 ของเงินกูและงวดตอ ๆ ไปทุก 6 เดือน ในอัตรารอยละ 17 
ของเงินกู  รวม 5 งวด โดยมีอัตราดอกเบี้ยตามที่ระบุในสัญญา  อยางไรก็ดี  บริษัทยอยบางแหงไดขอชําระคืนเงินกูยืม
ระยะยาวบางสวนกอนวันถึงกําหนดชําระเปนเงินรวม 1,100 ลานบาท ในป 2546 และ 619 ลานบาท ในป 2547  
 
ในป 2545  บริษัทไดใหเงินกูยืมระยะยาวแกบริษัทยอยในประเทศ 3 แหง (SFE BKP และ BLP) รวมเปนเงิน 1,200 
ลานบาท เงินใหกูยืมระยะยาวดังกลาวมีกําหนดชําระคืนเปนงวด ๆ ละรอยละ 20 ของเงนิกูรวม 5 งวด งวดแรกเริ่มใน
เดือนตุลาคม 2548 และงวดตอ ๆ ไปทุก 6 เดอืน โดยมีอัตราดอกเบี้ยเทากับอัตราต่ําสุด-สูงสุดถัวเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ย
เงินฝากประจํา 6 เดือนของธนาคารพาณิชยไทยบวกรอยละ 1 ตอป อยางไรก็ดี บรษิัทยอยบางแหงไดขอชําระคืน       
เงินกูยืมระยะยาวบางสวนกอนวันถึงกําหนดชําระเปนเงินรวม 150 ลานบาท ในป 2546 และ 500 ลานบาท ในป 2547 
 
นอกจากนี้ ในป 2545 บริษัทไดใหเงินกูยืมระยะยาวแกบริษัทยอยในตางประเทศแหงหนึ่ง (CPB) จํานวน 2 ลานเหรยีญ
สหรัฐ เงินใหกูยืมระยะยาวดงักลาวมีกําหนดชําระคืนเปนงวด ๆ ละ 200,000 เหรยีญสหรัฐ งวดแรกเริ่มในเดือน
พฤษภาคม 2548 และงวดตอ ๆ ไปทุก 6 เดือน โดยมีอัตราดอกเบี้ยเทากับอัตราต่ําสุด-สูงสุดถัวเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ย
เงินฝากประจํา 6 เดือนของธนาคารพาณิชยไทยบวกรอยละ 3 ตอป 
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บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2547 และ 2546  
 
ในป 2546 บริษัทไดใหเงินกูยืมระยะยาวแกบริษัทยอยในประเทศ 2 แหง (BAP และ BLP) รวมเปนเงิน 400 ลานบาท 
เงินใหกูยืมระยะยาวดังกลาวมีกําหนดชําระคืนเปนงวด ๆ ละ รอยละ 25 ของเงินกู งวดแรกเริ่มในเดือนกันยายน 2547 
และงวดตอ ๆ ไป ทุก 6 เดือน และมีกําหนดการจายดอกเบี้ยทุกงวด 6 เดือน เริ่มตั้งแตเดือนมีนาคม 2547 เปนตนไป 
โดยมีอัตราดอกเบี้ยงวดแรกเทากับรอยละ 6.25 ตอป และงวดตอไปเทากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 6 เดือน สําหรับ
บุคคลธรรมดาทั่วไป ของธนาคารในประเทศแหงหนึ่ง บวกรอยละ 3.5 ตอป 
 
ในระหวางไตรมาสที่ 1 ของป 2547 บริษัทไดใหเงินกูยืมระยะยาวแกบริษัทยอยในประเทศ 2 แหง (BAP และ CPIN)  
เปนเงินรวม 500 ลานบาท  เงินใหกูยืมระยะยาวดังกลาวมกีําหนดชําระคืนเปนงวด ๆ ละ รอยละ 20 ของเงินกู งวด
แรกเริ่มในเดือนมีนาคม 2549 และงวดตอ ๆ ไป ทุก 6 เดือน และมีกําหนดการจายดอกเบี้ยทุกงวด 6 เดือน เริ่มตั้งแต
เดือนกันยายน 2547 เปนตนไป โดยมีอัตราดอกเบี้ยเทากับรอยละ 4.25 ตอป และในไตรมาสที่ 2 ของป 2547 บริษัทยอย   
แหงหนึ่ง (CPIN) ไดชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวเปนจํานวนเงนิ 100 ลานบาท และในไตรมาส 4 ของป 2547 บริษัทยอย
อีกแหงหนึ่ง (BAP) ไดขอชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวบางสวนกอนวันถงึกําหนดชําระเปนเงินรวม 15 ลานบาท 
 
ในระหวางไตรมาสที่ 4 ของป 2547 บริษัทไดรับเงินจากการออกหุนกูใหมจํานวน 6,000 ลานบาท ตามที่กลาวไวใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 15 บริษัทจึงไดจัดสรรเงินจํานวน 1,950 ลานบาท เปนเงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทยอย   
6 แหง เงินใหกูยืมระยะยาวมีกาํหนดชําระคืนเปนงวด ๆ ละ รอยละ 25 ของเงินกู  โดยงวดแรกเริ่มตั้งแตเดือนธันวาคม 
2548 และงวดตอ ๆ ไป ทุก 6 เดือน และมีกําหนดการจายดอกเบี้ยทุกงวด 6 เดือน เริม่ตั้งแตเดือนมิถุนายน 2548         
เปนตนไป โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงท่ีเทากับรอยละ 4.5 ตอปตลอดอายุสัญญา 
 
8. สินคาคงเหลือ 
 
 ลานบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 2547  2546  2547  2546 
สินคาสําเร็จรูป 4,679  4,385  408  180 
สินคาระหวางผลิต 5,138  4,555  1,233  955 
สุกร ไก  เปดและอื่น ๆ ท่ีเปนพอแมพันธุและแมโคนม         
- สุทธิ 1,542  1,503  269  316 
วัตถุดิบ 5,463  6,694  1,730  1,854 
เคมีภัณฑและวัสดุสิ้นเปลือง 507  463  119  110 
สินคาระหวางทาง   1,006      811           2       67 
รวม 18,335  18,411  3,761  3,482 
หัก   คาเผื่อมูลคาสินคาคงเหลือท่ีลดลง (      28)  (       87)  (       66)  (        9)
สินคาคงเหลือ - สุทธิ 18,307  18,324   3,695   3,473 
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บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2547 และ 2546  
 
9. เงินลงทุน  
 
9.1 เงินลงทุนในบริษัทรวม  
                                               ลานบาท  
 อัตราสวนการถือหุน                                           งบการเงินรวม  
 ทั้งทางตรงและทางออม                ราคาทุน      ราคาตามวิธีสวนไดเสีย  
      2547       2546       2547        2546         2547        2546  
       
1.  บริษัท ซี.พ.ีเซเวนอเีลฟเวน จํากัด (มหาชน) 21.32 20.43 666 450 1,818 1,427 
2.  บริษัท นว 84 จํากัด 25.00 25.00 301 301 293 293 
3. บริษัท รอส บรีดเดอรส สยาม จํากัด 49.99 49.99 35 35 32 35 
4.  บริษัท อลิอันซ ซี.พี. ประกันภัย  จํากัด 24.46 24.46 74 74 91 75 
5.  บริษัท อารเบอร เอเคอรส ประเทศไทย จํากัด 49.99 49.99 2 2 60 46 
6. C.P. Aquaculture (India) Private Limited 31.70 31.70 175 175 388 284 
7.  C.P. Vietnam Livestock Co., Ltd. 40.00 40.00 291 291 698 597 
8.  Charoen Pokphand Holdings (Malaysia) SDN. BHD. 49.64 49.64 176 176 769 732 
9.  Kinghill Limited 20.84 20.84 767 775 767 775 
10. LOTUS - CPF (PRC) Investment Co., Ltd.       
      (เดิมชื่อ SHV-CPF (PRC) Investment Co., Ltd.) 40.00 40.00 1,009 1,009 1,311 1,236 
หัก  คาเผื่อขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุน   (    244) (   244) (     244) (      244) 
เงินลงทุนในบริษัทรวม - สุทธิ    3,252 3,044   5,983   5,256 
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บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2547 และ 2546  
 
9.2 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม  
 
                                     ลานบาท  
 อัตราสวนการถือหุน                           งบการเงินเฉพาะบริษทั  
 ทั้งทางตรงและทางออม                ราคาทุน      ราคาตามวิธีสวนไดเสีย 
      2547       2546       2547        2546         2547        2546  
เงินลงทุนในบริษัทยอย        
1. บริษัท กรุงเทพคาสัตว จํากัด  (BLP) 99.99 99.99 1,664 1,664 1,717 2,167 
2. บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จํากัด (มหาชน)  (BKP) 99.44 99.44 1,230 1,230 1,893 1,792 
3. บริษัท กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร       
 จํากัด (มหาชน)  (BAP) 99.90 99.89 1,781 1,781 3,019 2,959 
4. บริษัท กรุงเทพเพาะเลี้ยงกุง จํากัด  (TPCC) 99.89 99.89 137 14 201 35 
5. บริษัท กรุงเทพฯอาหารสัตว จํากัด  (BFM) 99.99 99.99 1,174 1,174 3,140 2,662 
6. บริษัท แกลง จํากัด  (KLANG) 99.99 99.98 298 45 351 62 
7. บริษัท จันทบุรีฟารมเพาะเลีย้งสัตวน้ํา จํากัด  (CAF) 99.99 99.99 63 63 65 55 
8.  บริษัท เจริญโภคภัณฑอีสาน จํากัด (มหาชน)  (CPNE) 99.61 99.61 1,282 1,282 2,230 2,039 
9. บริษัท เจริญโภคภัณฑอุตสาหกรรม จํากัด  (CPIN) 99.99 99.99 709 709 1,264 1,291 
10.  บริษัท ซี.พ.ี เกษตรอุตสาหกรรม จํากัด  (CPAI) 99.99 99.99 180 180 425 386 
11. บริษัท ซี.พ.ี ผลิตภัณฑอาหาร จํากัด  (CP FOOD) 99.99 99.99      -       -       -       -  
12. บริษัท ซี.พี. เมอรแชนไดซิ่ง จํากัด  (CPM) 99.99 99.99 1,850 1,850 3,626 3,571 
13. บริษัท ซี.พ.ี อุตสาหกรรมอาหารสงออก จํากัด       
 (CPEX) 99.99 99.98      -       -       -       -  
14. บริษัท ซีพีเอฟ เทรนนิ่งเซ็นเตอร จํากัด  (CPF TN) 99.99 99.99 15 15 20 16 
15. บริษัท ซีพีเอฟ ไอทีเซ็นเตอร จํากัด  (CPF IT) 99.99 99.99 190 190 211 190 
16. บริษัท ซีฟูดส เอ็นเตอรไพรซ จํากัด  (SFE) 99.99 99.99 425 325 406 303 
17. บริษัท ตราดเพาะเลี้ยงกุง จํากัด  (TRAD) 99.91 99.91 18 18 22 20 
18. บริษัท บี.พ.ี อาหารสัตว จํากัด  (BPF) 99.99 99.99 290 290 1,101 1,099 
19. บริษัท พัฒนาพันธุกุง (ประเทศไทย) จํากัด  (SIST) 51.00      -  2      -  2      -  
20. บริษัท ฟารมกรุงเทพ จํากัด  (BKF) 99.99 99.99 469 469 410 744 
21. บริษัท โภคภัณฑอะควอเท็ค จํากัด  (PAT) 99.99 99.99 400 400 1,880 1,384 
22. บริษัท ยูนิเวอรแซล ฟูด แอนด มารเก็ตติ้ง จํากัด         
 (UF&M) 99.99 99.99 40 40 41 39 
23. บริษัท ราชบุรีอาหารสัตว จํากัด  (RBF) 99.99 99.99 120 120 261 226 
24. บริษัท วีฟูดผลิตภัณฑอาหาร จํากัด   (VFP) 99.99 99.99 330 80 211      -  
25. บริษัท สวีฟารมมิ่ง จํากัด  (SAVEE) 99.84 99.84 24        24 44 41 
26. บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล เพ็ท ฟูด จํากัด  (IPF) 99.99 99.99 60 2 57 2 
27. Aqua – Agri Foods International, Inc.   (AAFI) 99.99 99.99      -       -       -       -  
28.  Aqua Beauty, Inc.  (AQB) 99.99 99.99      -       -       -       -  
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บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2547 และ 2546  
 
                                     ลานบาท  
 อัตราสวนการถือหุน                           งบการเงินเฉพาะบริษทั  
 ทั้งทางตรงและทางออม                ราคาทุน      ราคาตามวิธีสวนไดเสีย 
      2547       2546       2547        2546         2547        2546  
29. BKP Holdings Limited  (BKPH) 99.44 99.44      -       -       -       -  
30. C.P. Aquaculture (Beihai) Co., Ltd.  (CPB) 100.00 100.00 236 236 123 158 
31. C.P. Aquaculture (Hainan) Co., Ltd.  (CPH)  100.00 100.00 126 126 126 126 
32. C.P. Food Product (Shanghai) Co., Ltd.  (CPF SH) 100.00 100.00      -       -       -       -  
33. C.P. Standart Gida Sanayi ve Ticaret A.S.  (CPS)  84.49      -       -       -       -       -  
34. Charoen Pokphand (USA), Inc.  (CP USA) 99.95 98.89      -       -       -       -  
35 CPF Europe S.A.  (CPF EU) 99.99 99.99      -       -       -       -  
36. CPF Investment Limited  (CPFI) 100.00 100.00 1,724 1,327 2,785 2,047 
37. CPF Tokyo Co., Ltd.  (CPF TK)  99.99      -       -       -       -       -  
38. Fusion Foods Limited  (FF) 52.00 52.00      -       -       -       -  
รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย   14,837 13,654 25,631 23,414 
       
เงินลงทุนในบริษัทรวม        
1. บริษัท อลิอันซ ซี.พี. ประกันภัย จํากัด 24.46 24.46 54 54 67 55 
2. C.P. Aquaculture (India) Private Limited 31.70 31.70 176 176 388 284 
3. Charoen Pokphand Holdings (Malaysia) SDN. BHD. 49.64 49.64 60 60 263 250 
4. Kinghill Limited 20.84 20.84 244      244 244 244 
หัก  คาเผื่อขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุน   (     244) (     244) (     244) (     244) 
เงินลงทุนในบริษัทรวม - สุทธิ        290      290      718      589 
เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม - สุทธิ   15,127 13,944 26,349 24,003 
       
ขาดทุนสุทธิของบริษัทยอยท่ีเกินกวามูลคาเงินลงทุน        
1. บริษัท วีฟูดผลิตภัณฑอาหาร จํากัด  (VFP) 99.99 99.99      -       -       -       66 
2. Charoen Pokphand (USA), Inc.  (CP USA) 99.95 98.89   2,686   2,686      238      356 
รวม     2,686   2,686      238      422 
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บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2547 และ 2546  
 
9.3 เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวของกันและอื่นๆ 
 
 อัตราสวนการถือหุน                                    ลานบาท  
 ทั้งทางตรงและทางออม           งบการเงินรวม      งบการเงินเฉพาะบริษัท  
      2547       2546       2547        2546         2547        2546  
หลักทรัพยในความตองการของตลาด       
- ตราสารทุนประเภทหลักทรัพยเผื่อขาย       
ราคาทุน       
1.  บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (เดิมชื่อ       
บริษัท เทเลคอมเอเซีย คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)) 3.33 3.70 1,287 1,287 881 881 
2.  บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 9.13 9.54    236    257      -       -  
รวม   1,523 1,544 881 881 
บวก(หัก) คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน      638    506 (     130) (     200) 
หลักทรัพยเผื่อขาย - มูลคายุติธรรม    2,161   2,050      751      681 
ที่ไมใชหลักทรัพยในความตองการของตลาด        
- เงินลงทุนทั่วไปในตราสารทุน - ในราคาทุน       
3. บริษัท ซีพีพีซี จํากัด (มหาชน)        
 (เดิมชื่อ  บริษัท เจริญโภคภัณฑปโตรเคมี จํากัด) 12.48 12.48 110 110 55 55 
4. บริษัท ซี.จี.ปโตรเคมี จํากัด      -  8.55      -  40      -  40 
5. บริษัท ซี.พ.ี แลนด จํากัด 6.49 6.49 143 143      -       -  
6. บริษัท วีรวมโชค จํากัด 9.00 9.00 9          9      -       -  
7. บริษัท อยุธยา อลิอนัซ ซี.พี. ประกันชีวิต จํากัด       
 (มหาชน) 3.47 3.47 115 77 88 60 
8. ACME ECI Investment Company Limited 17.95 17.95 21 21      -       -  
9. Charoen Pokphand (India) Private Limited 19.00 19.00 36 36      -       -  
10. Chia Tai (Jilin) Company Limited 9.99 9.99 5           5      -        -  
11. Trillion Brewery Company Limited 17.95 17.95        237        237       -        -  
รวม   676 678 143 155 
หัก คาเผื่อขาดทุนจากการดอยคาของเงนิลงทุน   (       406) (       446) (         26) (         66) 
สุทธิ          270       232        117         89 
เงินลงทุนในบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน - สุทธิ       2,431    2,282        868       770 
       
เงินลงทุนในบริษัทอื่น   7 7 7 7 
หัก  คาเผื่อขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุน   (         7) (         7) (         7) (         7) 
เงินลงทุนในบริษัทอื่น - สุทธิ        -       -       -       -  
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บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2547 และ 2546  
ณ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546 เงินลงทุนดังกลาวขางตนไดรวมเงินลงทุนในตางประเทศที่เปนเงินตราตางประเทศตาม
ราคาทุนหรือตามวิธีสวนไดเสยี (กรณีเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม) ดังนี ้
 
                                    งบการเงินรวม  

                        จํานวนเงินลงทุน (หนวย:ลาน)  
  จํานวนเงินตราตางประเทศ จํานวนเทียบเทาเงนิบาท 
                     ประเทศที่ลงทุน        สกุลเงินตราตางประเทศ       2547      2546      2547      2546  
บริติส เวอรจิน ไอสแลนดส เหรียญสหรัฐ 34 31 1,311 1,236 
เคยแมนไอสแลนดส เหรียญสหรัฐ 45 45 1,026 1,033 
อินเดีย รูป - อินเดีย 476 371 424 320 
มาเลเซีย ริงกิต - มาเลเซยี 75 70 768 732 
เวียดนาม ดอง 279,193 239,054 698 597 
ฮองกง เหรียญสหรัฐ      -       -           5          5 
รวม     4,232   3,923 
 
                             งบการเงินเฉพาะบรษิัท  

                        จํานวนเงินลงทุน (หนวย:ลาน)  
  จํานวนเงินตราตางประเทศ  จํานวนเทียบเทาเงนิบาท  
                     ประเทศที่ลงทุน        สกุลเงินตราตางประเทศ       2547      2546      2547      2546  
จีน เรนมินบิ 53 59 248 285 
อเมริกา เหรียญสหรัฐ (       6) (       9) (   238) (   356) 
บริติส เวอรจิน ไอสแลนดส เหรียญสหรัฐ 71 52 2,785 2,047 
เคยแมนไอสแลนดส เหรียญสหรัฐ 22 22 244 244 
อินเดีย รูป – อินเดีย 434 329 388 284 
มาเลเซีย ริงกิต – มาเลเซีย 26 24   263    250 
รวม    3,690 2,754 
 

เงินลงทุนในบริษัท   ซี.พี.   เซเวนอีเลฟเวน  จํากัด  (มหาชน)  ซึ่งเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย  แสดงใน
งบการเงินเปนเงินลงทุนในบริษัทรวม โดยวธิีสวนไดเสีย ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2547 มูลคายุติธรรมของเงินลงทุน
ดังกลาวมีจํานวนประมาณ 5,305 ลานบาท  
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546 บริษัทและบริษัทยอยมีคาเผื่อขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทรวม 
บริษัทที่เกี่ยวของกันและบริษัทอื่นเปนจํานวนรวม 657 ลานบาท และ 697 ลานบาท ตามลําดับ ฝายบริหารเชื่อวาการตั้ง
คาเผื่อขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนขางตนเพียงพอสําหรับผลขาดทุนที่อาจเกิดข้ึน 
 

ในระหวางไตรมาสที่สองของป 2546  บริษัทไดลงทุนใน C.P. Aquaculture (India) Private Limited (CP Aqua (India))  
เพิ่มเติม  โดยซื้อหุนจากผูถือหุนเดิมจํานวน 3,125,000  หุน ในราคาเทากับ  145.5  ลานรูปอินเดีย (เทียบเทา 138             
ลานบาท)  ทําใหบริษัทมีสัดสวนการถือหุนภายหลังจากการเขาลงทุนเพิ่มข้ึนจากอัตรารอยละ 19.20  เปนรอยละ  31.70          
ดังนั้น  CP Aqua (India)  จึงเปลี่ยนสถานภาพเปนบริษัทรวมตั้งแตไตรมาสที่สองของป 2546 เปนตนไป  
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บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2547 และ 2546  
 
ในเดือนตุลาคม 2546  บริษัทยอยแหงหนึง่ (BKP) ไดขายเงินลงทุนในหุนสามัญของบริษัท ซี.พี. เซเวนอีเลฟเวน จํากัด 
(มหาชน) (CP7-11) ซึ่งมีสถานภาพเปนบริษัทรวมของบริษัท จํานวน 10 ลานหุน ในราคาหุนละ 42 บาท  โดยเปนการ
ขายพรอมกับการขายหุนสามัญที่ออกใหมตอประชาชนเปนครั้งแรกโดย CP7-11 ในการนี้ บริษัทไดรับรูกําไรจากการ
ขายเงินลงทุนดังกลาวซึ่งมีจํานวน 278.2  ลานบาท (คํานวณตนทุนเงินลงทุนโดยวิธีสวนไดเสีย) เปนรายไดในงบกําไร
ขาดทุนรวมในระหวางป   ท้ังนี้ ภายหลงัจากการขายหุนสามัญของ CP7-11  โดยบริษัทยอย และการออกหุนสามญั               
เพิ่มทุนโดย CP7-11 สัดสวนการถือหุนทางออมของบริษัทใน CP7-11  ไดลดลงจากรอยละ 24.97 เปนรอยละ 20.43   
และเนื่องจากการที่ CP7-11 ขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหบุคคลภายนอกในราคาที่สูงกวามูลคาสินทรัพยสุทธิของ                  
CP7-11  จึงเปนผลใหบริษัทไดสวนเพิ่มจากสินทรัพยสุทธิในบริษัทรวมเปนเงินประมาณ 154 ลานบาท  บริษัทได
บันทึกสวนเพิ่มดังกลาวเปนรายการ “สวนเกินทุนจากสวนไดในบริษัทรวม” ในสวนของผูถอืหุน และจากการที่            
CP7-11  นําหุนสามัญทั้งหมดของตน   เขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
จึงทําใหบริษัทยอยในฐานะผูถอืหุนของ CP7-11 ตองปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย
ท่ีสั่งหามผูถือหุนนําหุนที่อยูกอนวันที่ CP7-11  จะเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชนออกขายภายในระยะเวลาที่กําหนด
ไวในประกาศฉบับดังกลาว  (Silent  Period)   โดย  ณ วันที่  31  ธันวาคม 2547 และ 2546 หุน   CP7-11  ท่ีถือโดย
บริษัทยอยซึ่งหามนําออกจําหนายมีจํานวน 38 ลานหุน และ 76 ลานหุน ตามลําดับ 
 
ในเดือนธันวาคม 2546 บริษัทและบริษัทยอย (BKP) ไดขายเงินลงทุนหุนทุนของบริษัท อลิอันซ ซี.พี. ประกันชีวิต 
จํากัด (AZCPL) ซึ่งเปนบริษัทรวม  จํานวนรวม 11.75 ลานหุน (คิดเปนรอยละ 23.5 ของหุนที่ออกและชําระแลว)             
ใหแก บริษัท อยุธยา อลอิันซ ซี.พี. ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) (AACP) ในราคารวมประมาณ 78 ลานบาท  ท้ังนี้ 
บริษัทและบริษัทยอยดังกลาวมีกําไรจากการขายเงินลงทุน (คํานวณตนทุนเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย) เปนจํานวนเงิน  
1.8  ลานบาท นอกจากนี้   บริษัทและบริษัทยอยไดซือ้เงินลงทุนในหุนสามัญของ AACP จํานวน 5,953,095 หุน และ 
1,819,002 หุน ตามลําดับ (คิดเปนรอยละ 2.66 และ 0.81 ของหุนที่ออกและชําระแลว  ตามลําดับ) ในราคาหุนละ 10 
บาท  เปนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 59.5 ลานบาท และ 18.2  ลานบาท ตามลําดับ   ท้ังนี้ การซื้อขายเงินลงทุนขางตน
เปนไปตามแผนการรวมธรุกิจประกันชีวิตระหวางกลุมซีพี กลุมอลอิันซ และกลุมธนาคารกรุงศรอียุธยา 
 
ในเดือนธันวาคม 2546  บริษทัยอยแหงหนึ่ง (CPIN) ไดเขารวมทุนกับ Aviagen, Inc. ในการจัดตั้งบริษัทใหมในนาม 
บริษัท รอส บรีดเดอรส สยาม จํากัด ดวยทุนจดทะเบียน 70 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญ 700,000 หุน มูลคาท่ีตราไว 
หุนละ 100 บาท ในการนี้ CPIN ไดเขาซื้อหุนสามัญในบริษัทดังกลาวจํานวน 349,996 หุน ราคาหุนละ 100 บาท                
เปนเงินรวม 35 ลานบาท  คิดเปนสัดสวนรอยละ 49.99 ดังนั้น บริษัทท่ีจัดตั้งใหมนี้ จึงมีสถานภาพเปนบริษัทรวม          
แหงใหม  ต้ังแตวันที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท  ท้ังนี้การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทไดแลวเสร็จเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2546 
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บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2547 และ 2546  
 
ในไตรมาสที่สองของป 2547 บริษัทไดขายเงินลงทุนในหุนสามัญของบริษัท ซี.จี.  ปโตรเคมี จํากัด ซึ่งเปนบริษัทท่ี
เกี่ยวของกันจํานวน 6.6 ลานหุน ในราคาหุนละ 0.02 บาท ใหแกบุคคลภายนอก  ในการนี้ บริษัทไดรับรูกําไรจากการ
ขายเงินลงทุนดังกลาวซึ่งมีจํานวน 66,698 บาท สุทธิจากคาใชจายในการขายเปนรายไดในงบกําไรขาดทุนรวม โดย    
เงินลงทุนดังกลาวเปนเงินลงทุนท่ีบริษัทไดเคยตั้งสํารองคาเผื่อมูลคาลดลงของเงินลงทุนไวเต็มจํานวน และบันทึกภาษี   
เงินไดท่ีเกี่ยวของเปนสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี  ภายหลังจากการขายหุนสามัญดังกลาว บริษัทไดกลับรายการ
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีดังกลาวกับรายการภาษีเงินไดในงบกําไรขาดทุนแลว 
 
ในไตรมาสที่สี่ของป 2547 บรษิัทยอยของบรษิัท (CPM และ CPFI) ไดซื้อหุน CP7-11 จํานวน 4.3 ลานหุน เปนจํานวน
เงินรวม 224.5 ลานบาท และ CPM ไดขายหุนดังกลาวออกไปจํานวน 0.4 ลานหุน ในไตรมาสเดียวกัน  โดยมีกําไรจาก
การขายหุน CP7-11 ตามวิธสีวนไดเสียเปนเงินประมาณ 15.3 ลานบาท ท้ังนี้ การซื้อขายดังกลาวกระทําผานกระดาน
หลักของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและทําใหสัดสวนการถือหุนใน CP7-11 เพิ่มข้ึนจาก รอยละ 20.43 เปน    
รอยละ 21.32 
 
10. การประเมินราคาที่ดิน 
 
ในระหวางป 2541 บริษัทและบริษัทยอยบันทึกมูลคาท่ีดินที่ใชในการดําเนินงานและที่ดินที่มีไวเพื่อโครงการใน
อนาคตในบัญชีดวยราคาประเมินใหม  ซึ่งสวนใหญอาศัยขอมูลท่ีไดรับจากบริษัท อเมริกัน แอพเพรซัล (ประเทศไทย) 
จํากัด ท่ีเปนผูประเมินราคาอิสระตามรายงานการประเมินราคาในป 2541โดยใชเกณฑการปรับราคาตามมูลคาตลาด
ยุติธรรม (Fair Market Value) และบางสวนอาศัยขอมูลจากกรมที่ดิน  สวนที่ดินที่ซื้อหรือไดมาตั้งแตป 2542 ยังคง
แสดงในราคาทุน 
 
สวนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินเพิ่มของบริษัทและบริษัทยอยจะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได 
 
11. ที่ดิน  อาคารและอุปกรณ 
 
                                                       ลานบาท  
                                                    งบการเงินรวม  
   ยอดเพิ่มขึ้น   
  ยอดยกมา จากการซื้อ  ยอดคงเหลือ 
  ณ วันที่ 1 บริษัทยอยใหม               รายการเปลี่ยนแปลงระหวางป  ณ วันที่ 31 
  หมายเหตุ    ม.ค. 2547  (หมายเหตุ 2)      เพิ่มขึ้น       ลดลง        โอน    ธ.ค. 2547  
ท่ีดินท่ีใชในการดําเนินงาน        
ในราคาประเมิน  6,801      -       -  (        3)      -  6,798 
ในราคาทุน    1,050          1   1,012      -       -    2,063 
รวมท่ีดิน    7,851          1   1,012 (        3)      -    8,861 
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บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2547 และ 2546  
 
                                                                    ลานบาท  
                                                               งบการเงินรวม  
   ยอดเพิ่มขึ้น   
  ยอดยกมา จากการซื้อ  ยอดคงเหลือ 
  ณ วันที่ 1 บริษัทยอยใหม               รายการเปลี่ยนแปลงระหวางป  ณ วันที่ 31 
  หมายเหตุ    ม.ค. 2547  (หมายเหตุ 2)      เพิ่มขึ้น       ลดลง        โอน    ธ.ค. 2547  
อาคารและอุปกรณ        
ราคาทุน        
อาคาร สวนปรับปรุงอาคารและ        
สวนปรับปรุงอาคารเชา  11,170 769 158 (      80) 1,982 13,999 
เคร่ืองจักรและอุปกรณ  13,453 1,560 1,087 (    262) 2,482 18,320 
ระบบน้ําและไฟฟา  2,597      -  47 (      32) 239 2,851 
เคร่ืองตกแตง ติดตั้งและ        
เคร่ืองใชสํานักงาน  1,201 76 166 (    105) 28 1,366 
ยานพาหนะ 16 919 148 78 (      44) 23 1,124 
ระบบสาธารณูปโภค 16 1,578 8 35 (      11) 233 1,843 
ทรัพยสินระหวางกอสราง        
และเครื่องจักรระหวางการติดตั้ง    2,527       79   5,706      -  (  4,987)   3,325 
รวม  33,445   2,640   7,277 (     534)      -  42,828 
        

คาเสื่อมราคาสะสม        
อาคาร สวนปรับปรุงอาคาร        
และสวนปรับปรุงอาคารเชา  4,556 294 759 (      31)      -  5,578 
เคร่ืองจักรและอุปกรณ  7,589 995 1,557 (    227)      -  9,914 
ระบบน้ําและไฟฟา  1,852      -  227 (      28)      -  2,051 
เคร่ืองตกแตง ติดตั้ง        
และเครื่องใชสํานักงาน  806 56 184 (    103)      -  943 
ยานพาหนะ  626 125 113 (      41)      -  823 
ระบบสาธารณูปโภค    1,183      -       124 (        5)      -    1,302 
รวม  16,612   1,470   2,964 (    435)      -  20,611 
อาคารและอุปกรณ-สุทธิ  16,833   1,170   4,313 (      99)      -  22,217 
        

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ  24,684   1,171   5,325 (    102)      -   31,078 
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บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2547 และ 2546  
 

                                                     ลานบาท  
                                           งบการเงินเฉพาะบริษัท  
  ยอดยกมา  ยอดคงเหลือ 
  ณ วันที่ 1             รายการเปลี่ยนแปลงระหวางป  ณ วันที่ 31 
     ม.ค. 2547     เพิ่มขึ้น        ลดลง        โอน    ธ.ค. 2547  
       

ท่ีดินท่ีใชในการดําเนินงาน  1,263      -  (        3)      -  1,260 
ในราคาประเมิน        508    1,003      -       -     1,511 
ในราคาทุน       
รวมท่ีดิน     1,771    1,003 (        3)      -     2,771 
       

อาคารและอุปกรณ       
ราคาทุน       
อาคาร สวนปรับปรุงอาคารและสวนปรับปรุงอาคารเชา  3,575 16 (       50) 1,383 4,924 
เคร่ืองจักรและอุปกรณ  4,218 654 (     112) 1,579 6,339 
ระบบน้ําและไฟฟา  846 21 (       15) 157 1,009 
เคร่ืองตกแตง ติดตั้งและเครื่องใชสํานกังาน  348 65 (       65) 13 361 
ยานพาหนะ  297 22 (         7) 11 323 
ระบบสาธารณูปโภค  700 24 (         8) 141 857 
ทรัพยสินระหวางกอสรางและเครื่องจกัรระหวางการติดตั้ง    1,494    4,062      -  (  3,284)   2,272 
รวม  11,478    4,864 (     257)      -  16,085 
       

คาเสื่อมราคาสะสม       
อาคาร สวนปรับปรุงอาคารและสวนปรับปรุงอาคารเชา  1,288 223 (       12)      -  1,499 
เคร่ืองจักรและอุปกรณ  2,593 464 (       92)      -  2,965 
ระบบน้ําและไฟฟา  635 72 (       11)      -  696 
เคร่ืองตกแตง ติดตั้งและเครื่องใชสํานกังาน  239 44 (       53)      -  230 
ยานพาหนะ  179 38 (         7)      -  210 
ระบบสาธารณูปโภค        523        54 (         6)      -       571 
รวม     5,457      895 (     181)      -    6,171 
อาคารและอุปกรณ - สุทธิ     6,021    3,969 (       76)      -    9,914 
       

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ     7,792    4,972 (       79)      -  12,685 
 

ในป  2544 บริษัทยอยแหงหนึ่ง (BKP) มีสัญญากอสรางโรงไฟฟาพลังงานรวม (Co-generation Power Plant) กับบริษัท
ในประเทศแหงหนึ่งเพื่อทําการออกแบบและกอสรางโรงไฟฟาพลังงานรวม รวมถึงการควบคุมและตรวจสอบการ
ดําเนินงานตามแผนงาน  โดยมีมูลคาตามสัญญาเปนจํานวนเงินรวม  166   ลานบาท    ในการนี้  บริษัทยอยไดรับการ
สนับสนุนดานการเงินจากกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานและธนาคารในประเทศแหงหนึ่ง (ดูหมายเหตุ   14)   
และไดรับการสนับสนุนภาระดอกเบี้ยของโครงการจากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย    โดยโครงการ        
ดังกลาวแลวเสร็จในป 2546 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2547 และ 2546 สินทรัพยถาวรภายใตสัญญาเชาการเงินของบริษัทและบริษัทยอยตามที่กลาว      
ในหมายเหตุ 16  มีราคาตามบัญชีจํานวน 28 ลานบาท และ 38 ลานบาท (ไมรวมสินทรัพยท่ีถูกจัดประเภทเปนสินทรัพย
รอการขาย) ตามลําดับ  
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บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2547 และ 2546  
 
12. สินทรัพยไมมตัีวตน 
 
รายการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยไมมีตัวตนในระหวางป 2547 และ 2546 สรุปไดดังนี้ 
   
                                                       ลานบาท  
                                                    งบการเงินรวม  
  ยอดยกมา  ยอดคงเหลือ 
  ณ วันที่ 1               รายการเปลี่ยนแปลงระหวางป  ณ วันที่ 31 
     ม.ค. 2547     เพิ่มขึ้น       ลดลง        โอน    ธ.ค. 2547  
ราคาทุน       
คาความนิยม  1,454      -       -       -  1,454 
คาความนิยมติดลบ  (    2,096) (       773) 76      -  (     2,793) 
ตนทุนการพัฒนาระบบงาน  139      -  (         1) (        37) 101 
อื่น ๆ          110           56      -           35          201 
รวม  (        393) (       717)        75 (          2) (     1,037) 
       

คาตัดจําหนายสะสม       
คาความนิยม  (       702) (         92)      -       -  (        794) 
คาความนิยมติดลบ  1,051 329 (       76)      -  1,304 
ตนทุนการพัฒนาระบบงาน  (           9) (         10)      -       -  (          19) 
อื่น ๆ  (           8) (         15)      -       -  (          23) 
รวม          332        212 (       76)      -          468 
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ   (         61) (       505) (         1) (           2) (        569) 
 
                                                       ลานบาท  
                                             งบการเงินเฉพาะบริษัท  
  ยอดยกมา  ยอดคงเหลือ 
  ณ วันที่ 1               รายการเปลี่ยนแปลงระหวางป  ณ วันที่ 31 
     ม.ค. 2547     เพิ่มขึ้น       ลดลง        โอน    ธ.ค. 2547  
       
สินทรัพยไมมีตัวตนอื่น ๆ  9 4 (         2)      -   11 
หัก คาตัดจําหนายสะสม  (         2) (         1)      -       -  (         3) 
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ             7            3 (         2)      -             8 
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บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2547 และ 2546  
 
13. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 
 

 ลานบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 2547  2546  2547  2546 
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 154  327  39  129 
ต๋ัวเงินจาย 930  2,161  810  800 
เงินกูยืมระยะสั้น 703       -        -        -  
เงินกูยืมเพื่อการสงออก 4,435  4,990       -        -  
หนี้สินจากการทําทรัสตรีซีทส   6,191    6,648    1,384    1,107 
รวม  12,413  14,126  2,233  2,036 
บวก ลูกหนี้สุทธิจากสัญญาซื้อขายเงินตรา        
ตางประเทศลวงหนา          4       -        -        -  
สุทธิ (อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาซื้อขาย        
เงินตราตางประเทศลวงหนาสําหรับหนี้สิน        
ท่ีเปนเงินตราตางประเทศ) 12,417  14,126  2,233  2,036 
หัก  คาธรรมเนียมจากสัญญาซื้อขายเงินตรา        
ตางประเทศลวงหนารอตัดบัญชี      -        -        -        -  
สุทธิ  12,417  14,126   2,233   2,036 
 

เงินกูยืมดังกลาวขางตนไดรวมเงินกูยืมท่ีเปนเงินตราตางประเทศ ดังนี้ 
 

 หนวย:ลาน 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 2547  2546  2547  2546 
        

เหรียญสหรัฐ 2  -  -  - 
ตุรกีไลรา 12  -  -  - 
ปอนดสเตอรลงิ 5  -  -  - 
 

ในป 2547 และ 2546 บริษัทและบริษัทยอยไดปองกันความเสี่ยงในเงินกูยืมท่ีเปนเงินตราตางประเทศขางตน             
โดยสวนใหญไดทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนากับธนาคารเพื่อซื้อเงินสกลุตางประเทศตามอัตราที่ตกลง
กันไว 
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บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2547 และ 2546  
 
บริษัทและบริษัทยอยมีวงเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารหลายแหงโดยมจีํานวนวงเงินเบิกเกนิบัญชีและอัตราดอกเบี้ยดังนี ้

 ลานบาท 
 2547  2546 
วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร    
บริษัท  297  292 
บริษัทยอย 1,738  1,732 
อัตราดอกเบี้ยตอป (รอยละ) 3.58-6.50  5.75-9.75 
 

เงินกูยืมระยะสั้นของบริษัทยอยในประเทศมีอัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 1.60 ถึงรอยละ 3.50 ตอป ในป 2547  และ
รอยละ 2.50 ถึงรอยละ 3.56 ตอป  ในป 2546 
 

เงินกูยืมระยะสั้นของบริษัทยอยในตางประเทศมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 5.75 ถึงรอยละ 6.75 ตอป ยกเวนบริษัทยอย     
แหงหนึ่ง (CPS) มีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.25 และรอยละ 24 ตอป 
 

เงินกูยืมเพื่อการสงออกมีอัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 1.65 ถึงรอยละ 2.64 ตอปในป 2547 และรอยละ 1.55  ถึงรอยละ 
2.00  ตอป  ในป 2546 
 

ภายใตเงื่อนไขของสัญญาเกี่ยวกับหนี้สินจากการทําทรัสตรีซีทส บริษัทและบริษัทยอยไดออกเครื่องจักร อุปกรณและ
สินคาท่ีสั่งเขามาโดยใชเครดิตของธนาคาร บริษัทและบริษัทยอยจึงตองมีหนี้สินผูกพันตอธนาคารสําหรับ เครื่องจักร 
อุปกรณและสินคาท้ังท่ีมีอยูและขายไป 
 

14. เงินกูยืมระยะยาว 
 

 ลานบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 2547  2546  2547  2546 
เงินกูยืมสกุลเงนิตางประเทศ -        
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุล 3,195  8  3,107      -  
เงินกูยืมสกุลเงนิบาท 4,431  1,637  3,360     450 
รวม 7,626  1,645  6,467  450 
หัก  ลูกหนี้สุทธิจากสัญญาซื้อขายเงินตรา        
ตางประเทศลวงหนา (     89)      -   (     89)      -  
สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (   797)  (   304)  (   390)  (     40) 
เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิ 6,740  1,341  5,988     410 
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บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2547 และ 2546  
 
ในป 2543 บริษัทและบริษัทยอย (CP FOOD)ไดรับเงินกูยืมระยะยาวที่เปนสกุลเงินบาทจากธนาคารในประเทศแหง
หนึ่งเปนเงินรวม 410     ลานบาท โดยมีกําหนดจายทุกงวดสามเดือน  งวดละ 10 ลานบาท สําหรับบริษัท และ 13 ลาน
บาท สําหรับบริษัทยอย โดยเริ่มตั้งแตเดือนกันยายน 2544 ถึงเดือนมิถุนายน 2549 และเดือนตุลาคม 2544 ถึงเดือน
กรกฎาคม 2548 ตามลําดับ  
 
ในป 2544 บริษัทยอยแหงหนึ่ง ( BKP)ไดรับวงเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารในประเทศสองแหงเปนเงินรวม 742 ลาน
บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
- วงเงินกูยืมระยะยาวจํานวน 532 ลานบาท ไดเบิกถอนทั้งจํานวนแลวโดยเงนิกูยืมระยะยาวจํานวน 425 ลานบาท 
มีกําหนดชําระคืนทุกงวด 3 เดือน เริ่มตั้งแตเดือนกันยายน 2545 ถึงเดือนมิถนุายน 2552 และสวนท่ีเหลืออกีจํานวน 107 
ลานบาท มีกําหนดชําระคืนทุกงวด 3 เดือน เริม่ตั้งแต เดือนกันยายน 2547 ถึงเดือนมิถุนายน 2550   
 
- วงเงินกูระยะยาวจํานวน 210 ลานบาท เพื่อกอสรางโรงไฟฟาพลังงานรวม ซึ่งไดมีการเบิกถอนแลวจํานวน 188 
ลานบาท มีกําหนดชําระคืนทุกเดือน เดือนละ 3 ลานบาท เริ่มตั้งแตเดือนมีนาคม 2546 ถึงเดอืนกันยายน 2551 
 
นอกจากนี้ บรษิัทยอยอีกแหงหนึ่ง (BLP)   ไดรับเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารสองแหงเปนเงินรวม 580 ลานบาท โดย
มีกําหนดชําระคืนทุกงวด 3 เดือน งวดละ 10 ลานบาท และ 17.5 ลานบาท โดยเริ่มตั้งแตเดือนธันวาคม 2544 และ 
พฤษภาคม 2546 ตามลําดับ  
 
เงินกูยืมท่ีเปนสกุลเงินตางประเทศของบริษัทยอยในตางประเทศแหงหนึ่ง (CP USA) จํานวนเงิน 0.2 ลานเหรียญสหรัฐ
หรือเทียบเทา 8  ลานบาท มีกําหนดชําระคืนทุกๆ เดือนจนถึงเดือนเมษายน 2547  
 
ในระหวางป 2546 และ 2547  บริษัทไดออกตั๋วแลกเงินใหแกธนาคารในประเทศแหงหนึ่ง  จํานวน 350 ลานบาท และ 
2,950 ลานบาท ตามลําดับ ต๋ัวแลกเงินดังกลาวมีอัตราคิดลดเทากับรอยละ 3.45 - 4.65 ตอป โดยตั๋วแตละฉบับมีกําหนด
ชําระคืนในงวดตาง ๆ ต้ังแตเดือนธันวาคม 2548   จนถึงเดือนธันวาคม 2550 บริษัทบันทึกสวนลดที่เกิดข้ึน ณ วันที่ออก
ต๋ัวแลกเงินไวเปนดอกเบี้ยจายลวงหนาและจะทยอยตัดจายสวนลดดังกลาวเปนดอกเบี้ยจายโดยวิธีเสนตรงตามอายุของ
ต๋ัวแลกเงินนั้น 
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บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2547 และ 2546  
 
ในเดือนมีนาคม 2547 บริษัทไดรับเงนิกูยืมระยะยาวที่เปนสกุลเงนิเยนจากสาขาของธนาคารในตางประเทศแหงหนึ่งเปน
เงินรวม 8,200 ลานเยน หรอืประมาณ 3,018 ลานบาท โดยมอีัตราดอกเบีย้เทากับ LIBOR 6 เดือน บวกรอยละ 0.65 ตอป 
และมีกําหนดจายดอกเบีย้ปละ 2 ครั้ง ในเดอืนมีนาคม และกันยายนของทกุป และกําหนดชําระคืนเงนิตนเปน 2 งวด       
งวดละเทา ๆ กนั งวดแรกในเดอืนมนีาคม 2549 และงวดที่ 2 ในเดือนมีนาคม 2550 ท้ังนี้ บรษิัทตองปฏิบัติตามเงือ่นไขที่
ธนาคารกําหนด เชน การรักษาอัตราสวนหนี้สนิตอสวนของผูถือหุนตามงบการเงินรวมไมใหเกิน 2 : 1 เปนตน และเพือ่
ปองกันความเสีย่งจากอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราตางประเทศและอัตราดอกเบี้ย บริษัทจึงไดเขาทําสัญญากับสาขาของ
ธนาคารดังกลาวเพือ่แลกเปลีย่นเงินตราของตนเงินกู จากสกุลเงนิเยนเปนสกุลเงินบาทเทากับ 3,018 ลานบาท และ
แลกเปลีย่นอัตราดอกเบี้ยจากอตัราลอยตวัเปนอัตราคงที่เทากับรอยละ 3.86 ตอป ตลอดอายุของสัญญาเงินกูโดยคํานวณ
ดอกเบี้ยท่ีจะตองจายจากฐานเงนิตนท่ีเปนสกุลเงินบาท 
 
บริษัทยอยแหงหนึ่ง (CPS) มีเงนิกูยืมระยะยาวเปนเงินประมาณ 2.3 ลานเหรยีญสหรัฐ (เทียบเทา 89 ลานบาท) ซึ่งมีกําหนด
ชําระในระหวางวันท่ี 7 มกราคม 2548 ถงึ 15 เมษายน 2548 
 
ในเดือนพฤษภาคม  2547  บรษิัทยอยแหงหนึง่ (BAP) ไดรับเงินกูยมืระยะยาวที่เปนสกุลเงินบาทจากธนาคารในประเทศ
แหงหนึ่งเปนเงนิรวม 140 ลานบาท โดยมีกําหนดชําระคืนทุกงวด 6 เดอืน งวดละ 14 ลานบาท เริ่มตั้งแตเดอืนมีนาคม  2548  
ถึงเดอืนกนัยายน 2552 
 
เงินกูยมืระยะยาวทั้งหมดขางตนมีอัตราดอกเบี้ยตามทีร่ะบุในสัญญา ภายใตเงื่อนไขของสญัญาเงินกูยืมตาง ๆ ขางตน 
บริษัทและบริษัทยอยจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอจํากัดตาง ๆ ท่ีกําหนดไวในสัญญาดังกลาว 
 
15. หุนกู 
 ลานบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 2547  2546  2547  2546 
        

หุนกูสกุลเงินบาท 10,970  10,150  10,970  10,150 
หัก สวนท่ีถึงกาํหนดชําระในหนึ่งป (  3,780)  (  5,180)  (  3,780)  (  5,180) 
สุทธิ   7,190    4,970    7,190    4,970 
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บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2547 และ 2546  
 
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2543 บริษัทไดออกหุนกูประเภทไมดอยสิทธิ ไมมีหลักประกัน ชนิดทยอยคืนเงินตนและระบุช่ือ       
ผูถือ (หุนกูครั้งท่ี1/2543) เปนจํานวนเงินรวม 7,000 ลานบาท มีกําหนดอายุ 5 ป โดยเริ่มทยอยคืนเงินตนครั้งแรกใน
เดือนมีนาคม 2546 และครั้งตอ ๆ ไป ทุกหกเดือนในอัตรารอยละ 20 ของมูลคาท่ีตราไว อัตราดอกเบี้ยใน 3 ปแรกเปน 
7.5% ตอป และใน 2 ปสุดทายเทากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 6 เดือนของธนาคารในประเทศแหงหนึ่งบวกรอยละ 
3 ตอป ท้ังนี้ บริษัทตองปฏิบัติตามเงื่อนไขตาง ๆ ท่ีกําหนด เชน บริษัทตองรักษาอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน
ตามงบการเงินสําหรับงวดหกเดือนและสําหรับป ตามที่ระบุไวในขอกําหนดและเงื่อนไขของหุนกู เปนตน  
 
นอกจากนี้ ในวันที่ 23 มีนาคม 2544 บริษัทไดออกจําหนายหุนกูประเภทไมดอยสิทธิ   ไมมีหลักประกัน  ชนิดทยอยคืน
เงินตนและระบุช่ือผูถือ (หุนกูครั้งท่ี 1/2544) เปนจํานวนเงินรวม 7,000 ลานบาท มีกําหนดอายุ 5 ป โดยเริ่มทยอย       
คืนเงินตนครั้งแรกในเดือนกันยายน 2546 ในอัตรารอยละ 15 ของมูลคาท่ีตราไวและครั้งตอ ๆ ไป ทุกหกเดือนในอัตรา
รอยละ 17 ของมูลคาท่ีตราไว อัตราดอกเบี้ยใน 2 ปแรกเปนรอยละ 5.5 ตอป ในปท่ีสามเปนรอยละ 5.75 ตอป และใน      
2 ป สุดทายเทากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 6 เดือนของธนาคารในประเทศแหงหนึ่งบวกรอยละ 3 ตอป ท้ังนี้ บริษัท
ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ท่ีกําหนด เชน บริษัทตองรักษาอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนตามงบการเงิน
สําหรับป ตลอดอายุของหุนกูตามที่ระบุไวในขอกําหนดและเงื่อนไขของหุนกู เปนตน หุนกูท่ีออกในครั้งนี้ไดรับการ
ทบทวนอันดับเครดิตไวท่ีระดับ “A” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด  เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2547  หุนกูดังกลาวไดรับ
การข้ึนทะเบียนกับศูนยซื้อขายตราสารหนี้ไทยเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2544 
 
ในไตรมาสที่ 1 และ 3 ของป 2547 บริษัทไดคืนเงินตนของหุนกูครั้งท่ี 1/2543 ตามกําหนดคราวละรอยละ 20 ของมูลคา
ท่ีตราไวเปนจํานวนเงิน 2,800 ลานบาท และไดคืนเงินตนของหุนกูครั้งท่ี 1/2544 ตามกําหนดคราวละรอยละ 17 ของ
มูลคาท่ีตราไวเปนจํานวนเงิน 2,380 ลานบาท  
 
ในป 2545 บริษัทไดทําสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยกับสาขาของธนาคารตางประเทศแหงหนึ่งสําหรับการจาย     
ดอกเบี้ยของหุนกูครั้งท่ี 1/2544 จากอัตราดอกเบี้ยรอยละ 5.5   ตอป  สําหรับระยะเวลาระหวางเดือนมีนาคม 2545 ถึง
เดือนกันยายน 2545 เปนรอยละ 4.5 ตอป และจากอัตราดอกเบี้ยรอยละ 5.5 ตอป สําหรับระยะเวลาระหวางเดือน
กันยายน 2545 ถึงเดือนมีนาคม 2546 และอัตราดอกเบี้ยรอยละ 5.75 ตอป สําหรับระยะเวลาระหวางเดือนมีนาคม 2546 
ถึงเดือนมีนาคม 2547 เปนอัตราดอกเบี้ย THBFIX ประเภท 6 เดือน (ซึ่งประกาศโดยสํานักขาวรอยเตอร) บวกรอยละ 
2.08 ตอป  ท้ังนี้ จํานวนเงินตนท่ีใชอางอิงเพื่อคํานวณเงินที่จะรับหรือจายระหวางคูสัญญา   สําหรับระยะเวลาระหวาง
วันที่ 23 มีนาคม 2545  ถึงวันที่ 22 กันยายน  2546   เทากับ 3,500  ลานบาท  และสําหรับระยะเวลาระหวางวันที่  23  
กันยายน 2546  ถึงวันที่  22  มีนาคม  2547  เทากับ  2,975  ลานบาท 
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บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2547 และ 2546  
 
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน  2547   บริษัทไดออกหุนกูประเภทไมดอยสิทธิ ไมมีหลักประกัน และระบุช่ือผูถือ (หุนกูครั้งท่ี
1/2547) เปนจํานวนเงินรวม  6,000 ลานบาท  โดยแบงเปน 
 
• ชุดท่ี 1 จํานวน 2,500 ลานบาท มีกําหนดอายุ 3 ป ชําระคืนเงินตนครั้งเดียวท้ังจํานวนในวันที่ 17 พฤศจิกายน  2550  

โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.25% ตอป   
• ชุดท่ี 2 จํานวน 3,500 ลานบาท มีกําหนดอายุ 5 ป ชําระคืนเงินตนครั้งเดียวท้ังจํานวนในวันที่ 17 พฤศจิกายน  2552  

โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.50% ตอป   
 
ท้ังนี้ บริษัทตองปฏิบัติตามเงื่อนไขตาง ๆ ท่ีกําหนด เชน บริษัทตองรักษาอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนตาม            
งบการเงินสําหรับงวดหกเดือนและสําหรับป ตามที่ระบุไวในขอกําหนดและเงื่อนไขของหุนกู เปนตน  
 
หุนกูดังกลาวนี้ ไดรับการจัดอันดับเครดิตไวท่ีระดับ “A” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด ท้ังนี้ บริษัทไดนําหุนกูดังกลาว
ไปขึ้นทะเบียนกับศูนยซื้อขายตราสารหนี้ไทยและจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย     และไดรับการ
ข้ึนทะเบียนและจดทะเบียนแลว  เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2547 และ 7 กุมภาพันธ 2548 ตามลําดับ 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 ราคาตามบัญชีท่ีปรากฎในงบดุลของหุนกูดังกลาวท้ังหมดขางตนมีจํานวนเงินไมแตกตาง
จากมูลคายุติธรรมที่ประมาณจากอัตราดอกเบี้ยปจจุบันในตลาดของหุนกูซึ่งมีเงื่อนไขและวันครบกําหนดที่คลายคลึง
กัน 
 
16. หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงนิ 
 

งบการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2546 ไดรวมหนี้สินของ CP USA ท่ีเกิดจากสัญญาเชาการเงินสองฉบับกับ          
The Baker Hill Water Authority สําหรับระบบบําบัดน้ําเสียเปนเงินรวมประมาณ 4 ลานเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเทา 
149  ลานบาท โดยใชอัตราปด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2546 สัญญาดังกลาวมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 5 ตอป และมีกําหนด
ชําระเปนรายเดือนในอัตราตางๆ กันโดยสัญญาเชาการเงินที่มีระยะเวลาเชายาวที่สุดสิ้นสุดในป 2582 อยางไรก็ดี ตามที่
ไดกลาวไวในหมายเหตุ 2 ในระหวางไตรมาสที่ 1 ของป 2547 CP USA ไดขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณซึ่งรวม           
สินทรัพยสวนที่ไดมาภายใตสัญญาเชาทางการเงินใหแกบุคคลภายนอก โดยผูซื้อตกลงท่ีจะรับโอนภาระหนี้สินภายใต
สัญญาเชาการเงินท่ีเกิดจากสินทรัพยท่ีขายไปดังกลาว ซึ่งจํานวนเงินที่ผูซื้อมีภาระผูกพันที่จะตองจายตามสัญญาเชา 
การเงินไดถูกนํามาหักออกจากมูลคาสินทรัพยท่ีผูซื้อตองชําระใหแก CP USA  
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บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2547 และ 2546  
 
ในระหวางป 2547 และ  2546 บริษัทและบริษัทยอยไดทําสัญญาเชาการเงินสําหรับอุปกรณและยานพาหนะ เปนเงิน
รวมประมาณ 13 ลานบาท และ 61 ลานบาท ตามลําดับ โดยมีอัตราดอกเบี้ยอยูระหวางรอยละ 2.25 ถึง 8.66 ตอป และ    
มีกําหนดชําระคืนเปนงวดๆ เริ่มตั้งแตป 2546 ถึงป 2550 
 
17. ทุนเรือนหุน 
 

 (หนวย:   พัน) 
 2547  2546 
 จํานวนหุน  บาท  จํานวนหุน  บาท 
        

ทุนจดทะเบียน        
ณ วันที่ 1 มกราคม และ 31 ธันวาคม        
หุนสามัญ มูลคาหุนละ 1 บาท 8,206,664  8,206,664  8,206,664  8,206,664 
        

ทุนที่ออกและชําระแลว        
ณ วันที่ 1 มกราคม          
หุนสามัญ มูลคาหุนละ 1 บาท 5,718,533  5,718,533  4,849,591  4,849,591 
        

ออกหุนสามัญ        
จากใบสําคัญแสดงสิทธิ (หมายเหตุ 18)         
CPF-W        -             -       852,477  852,477 
CPF-W2         9,029         9,029         16,465         16,465 
        

ณ วันที่ 31 ธันวาคม        
หุนสามัญ มูลคาหุนละ 1 บาท 5,727,562  5,727,562  5,718,533  5,718,533 
        

จํานวนหุนสามญัจัดสรรเพื่อรองรับการใชสิทธิ        
ของใบสําคัญแสดงสิทธิ 2,479,102  2,479,102  2,488,131  2,488,131 
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บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2547 และ 2546  
 
18. ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุน   
 
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนประกอบดวย 
     
 จํานวนหนวย (ลานหนวย)  อัตราการใชสิทธิ  ราคาการใชสิทธิ   
 31 ธ.ค. 47  31 ธ.ค. 46  ตอ 1 หนวย  (บาทตอหุน)  หมดอายุ 
          

CPF – W -  -  27.95007  2.862  7 ม.ค. 2546 
CPF – W2 383.87  385.68  5.00000  4.000  21 ก.ค. 2548 
 383.87  385.68       
 
อัตราและราคาการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ CPF-W ขางตนเปนอัตราที่ปรับใหมภายใตเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ของใบสําคัญแสดงสิทธิเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไวของบริษัท และผลจากการที่บริษัทออกและเสนอ
ขายใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งใหมตามที่จะกลาวตอไปใน (ข)  
 
(ก) สืบเนื่องจากการปรับโครงสรางการดําเนินธุรกิจตั้งแตป 2541  บริษัทไดออกและเสนอขายใบสําคัญแสดง
สิทธิชนิดระบุช่ือผูถือใหแก บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ จํากัด (CPF-W) ในป 2542 จํานวน 47.5 ลานหนวย ในราคา
หนวยละ 20 บาท      โดยใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 17 ลานหนวย  มีการใชสิทธิเมื่อเดือนตุลาคม 2545 และใบสําคัญ
แสดงสิทธิสวนท่ีเหลือจํานวน 30.5 ลานหนวย มีการใชสิทธิเมื่อเดือนมกราคม 2546 ซึ่งเปนการใชสิทธิในครั้งสุดทาย 
โดยบริษัทไดออกหุนสามัญใหมสําหรับการใชสิทธิในครั้งนี้จํานวน 852,477,135 หุน และไดรับเงินจากการใชสิทธิ
รวม 2,440 ลานบาททั้งนี้ บริษัทไดโอนมูลคาใบสําคัญแสดงสิทธิ CPF-W ท่ีคงเหลือจํานวน  610 ลานบาท  จากรายการ   
“ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุน” ไปไวท่ีรายการ “สวนเกินมูลคาหุนสามัญ” ภายหลังจากการใชสิทธิใน ป 2546  
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บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2547 และ 2546  
 
 (ข) บริษัทไดออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทใหแกผูถือหุนเดิมครั้งท่ี 2         
(CPF-W2) เมื่อวันท่ี  22  กรกฎาคม 2545  จํานวน  388,970,582  หนวย  โดยใบสําคัญแสดงสิทธิ   1  หนวย  มีสิทธิซื้อ
หุนสามัญได 5 หุน ท่ีราคาหุนละ  4 บาท ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ CPF-W2 สามารถใชสิทธิไดในวันทําการแรกของ
ทุก ๆ 3 เดือนเริ่มตั้งแตวันที่ 2 มกราคม 2546 ยกเวนวันที่ใชสิทธิครั้งสุดทายจะตรงกับวันที่  21  กรกฎาคม 2548  โดย    
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ CPF-W2  มีการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทแลว ดังนี้ 
 

  จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ  จํานวนหุนสามัญ  เงินรับจากการ  วันที่จดทะเบียน 
  ที่ใชสิทธิ  ที่ไดรับ  ใชสิทธิ  เปลี่ยนแปลง 

วันที่ใชสิทธิ  (หนวย)  (หุน)  (ลานบาท)  ทุนชําระแลว 
         

2 มกราคม 2546  1,219,035  6,095,175  24  20  มกราคม 2546 
1 เมษายน 2546                     1,815                9,075      -   10  เมษายน 2546 
1 กรกฎาคม 2546  1,179,952  5,899,760  24  10 กรกฎาคม 2546 
1 ตุลาคม 2546        892,209    4,461,045               18  14 ตลุาคม 2546 
รวมป 2546    3,293,011    16,465,055               66   
         
5 มกราคม 2547  1,802,799    9,013,995  36  19 มกราคม 2547 
1 กรกฎาคม 2547              502           2,510      -   15 กรกฎาคม 2547 
1 ตุลาคม 2547            2,672         13,360      -   14 ตุลาคม 2547 
รวมป 2547    1,805,973    9,029,865         36   

 

19. เงินปนผล 
 

บริษัทมีนโยบายที่จะจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนปละ 4 ครั้ง โดยเงินปนผลที่จายในแตละครั้งจะพิจารณาจัดสรรจาก  
ผลการดําเนินงานแตละไตรมาสและเงินปนผลรวมที่จายท้ังสิ้นจากผลการดําเนินงานในแตละปจะมีจํานวนประมาณ
รอยละ 50 ของกําไรสุทธิประจําปหลังหักภาษีเงินไดและสํารองตามกฎหมาย  ท้ังนี้ การจายเงินปนผลดังกลาวอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงไดข้ึนอยูกับผลการดําเนินงาน ฐานะการเงินและโครงการในอนาคตของบริษัทรวมทั้งภาวะเศรษฐกิจ    
โดยรวม 
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บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2547 และ 2546  
 
ในระหวางป  2547 และ 2546 คณะกรรมการไดมีมติใหจายเงินปนผลโดยสรุปดังนี้ 
 
             จํานวนหุนที่มีสิทธิ จํานวนเงินรวม   
             วันที่มีมติจายเงินปนผล  อัตราหุนละ (บาท)    ไดรับเงินปนผล          (ลานบาท)       ผลการดําเนินงาน      จายจาก  
      

3 มีนาคม 2546 0.03 5,708,162,731 171 ไตรมาสที่สี่ป 2545 (ก) 
8 สิงหาคม 2546 0.05 5,714,071,566 286 กําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรร (ก) 
6 พฤศจิกายน 2546 0.14 5,718,532,611    801 ไตรมาสที่สามป 2546 (ก) 
รวม   1,258   
24 กุมภาพันธ 2547 0.04 5,727,546,606 230 ไตรมาสที่สี่ป 2546 (ก) 
10 สิงหาคม 2547 0.07 5,727,549,116 401 6 เดือนแรกของป 2547 และ (ข) 
    กําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรร  
9 พฤศจิกายน 2547  0.04 5,727,562,476    229 ไตรมาสที่ 3 ป 2547 (ค) 
รวม      860   
 
ก) กิจการที่ไมไดรบัยกเวนภาษีเงนิไดนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 
 
ข) รายไดสวนท่ีไดรับยกเวนไมตองนํามารวมคํานวณเปนรายไดเพื่อเสียภาษีเงนิไดนิติบุคคลของบริษัท 
 
ค) เงินปนผลท่ีไดรับจากบริษัทยอย  โดยบริษัทยอยไดจายเงนิปนผลจากเงินกําไรท่ีตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลใน   
อัตรารอยละ 30 
 
ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2546 และ 2547 ไดรับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาล และอนุมัติการจาย          
เงินปนผลประจําป 2545 และของป 2546 ตามลําดับแลว สวนการจายเงินปนผลระหวางกาลในป 2547 บริษัทจะเสนอ
ตอท่ีประชุมผูถือหุนเพื่อใหรับทราบในการประชุมสามัญประจําป 2548 
 
20. สํารองตามกฎหมาย 
 
บัญชีนี้ไดแกเงินสํารองที่บริษัทจัดสรรสะสมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกําหนดใหบริษัท  
จัดสรรเงินสํารองอยางนอยรอยละ 5 ของกําไรสุทธิสําหรับปหลังจากหักยอดขาดทุนสะสมตนป (ถาม)ี จนกวาเงิน
สํารองจะมียอดเปนรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท เงินสํารองดังกลาวจะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได                
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546 เงินสํารองตามกฎหมายของบริษัทมีจํานวนเทากับรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ของบริษัทครบตามที่กฎหมายกําหนดแลว 
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บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2547 และ 2546  
 
21. กําไรตอหุน 
 
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลดสําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546 คํานวณไดดังนี้ 
 
 กําไรสุทธิ (พันบาท)  จํานวนหุน (หุน)  กําไรตอหุน (บาท) 
 2547  2546  2547  2546  2547  2546 
            
กําไรตอหุนขั้นพืน้ฐาน            
กําไรจากกิจกรรมปกต ิ 1,235,621  2,242,439  5,398,730,601  5,383,414,079  0.23        0.42 
รายการพิเศษ - สุทธิ           898             -              -              -       -        -  
กําไรสุทธิ 1,236,519  2,242,439  5,398,730,601  5,383,414,079  0.23        0.42 
ผลกระทบของ            
หุนสามัญเทียบเทา            
ปรับลด             
-    CPF-W2            -              -              -      229,741,870      -   (    0.02) 
กําไรตอหุนปรับลด    1,236,519     2,242,439  5,398,730,601  5,613,155,949     0.23        0.40 
 
22. ภาษีเงินได 
 
คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546 ประกอบดวย 
 
 ลานบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 2547  2546  2547  2546 
คาใชจายภาษีเงินไดจากกําไรทางภาษีกอนรายการพิเศษ        
สําหรับป 625  591  21  187 
คาใชจาย (รายได) ทางภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีท่ีเกิดจาก        
ผลแตกตางชั่วคราว (Temporary difference) - สุทธิ (   189)  (1,055)      32  (   865) 
คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินได - สุทธิ     436  (   464)      53  (   678) 
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 บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2547 และ 2546  
 

ตามพระราชกฤษฎีกาฉบับท่ี 387 ลงวันที่ 5 กันยายน 2544 กําหนดใหลดหยอนอัตราภาษีเงินไดของบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจากรอยละ 30 เปนรอยละ 25 สําหรับกําไรสุทธิท่ีตองเสียภาษีเฉพาะสวนท่ีไมเกิน 
300 ลานบาท เปนเวลาหารอบระยะเวลาบัญชีตอเนื่องกันนับแตรอบระยะเวลาบัญชีแรกที่เริ่มในหรือหลังวันที่พระราช
กฤษฎีกาใชบังคับ ดังนั้น บริษัทจึงคํานวณภาษีเงินไดสําหรับกําไรสุทธิท่ีตองเสียภาษีเฉพาะของบริษัทสวนท่ีไมเกิน 
300 ลานบาท ในป 2547 และ 2546 ดวยอัตรารอยละ 25   
รายการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีในระหวางป 2547 สรุปไดดังนี้ 
 

 ลานบาท 
 งบการเงินรวม 
 ยอดยกมา  รายการ  รายการ  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่ 1  เพิ่ม (ลด)  เพิ่ม (ลด)  ณ วันที่ 31 
 ม.ค. 2547  ในงบกําไรขาดทุน  ในสวนของเจาของ  ธ.ค. 2547 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี        
คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน 237  (     12)                     -   225 
ผลตางอัตราแลกเปลี่ยนของสัญญา        
ซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา (       2)  16                     -   14 
สวนแบงขาดทุนในบริษัทยอย 920                     -                      -   920 
อื่นๆ    156      284          4     444 
รวม 1,311      288          4  1,603 
 
 ลานบาท 
 งบการเงินรวม 
     รายการ  รายการ   
 ยอดยกมา  รายการเพิ่ม  (เพิ่ม) ลด  (เพิ่ม) ลด  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่ 1  จากการซื้อ  ในงบกําไร  ในสวนของ  ณ วันที่ 31 
 ม.ค. 2547 บริษัทยอยใหม  ขาดทุน  เจาของ  ธ.ค. 2547 
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี          
สวนของบริษัทยอยใหม     -   24  (       5)      -   19 
สวนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินและสวนได          
ในบริษัทรวมที่เปนของบริษัทยอยซึ่งไดนําไป          
คํานวณคาความนิยมติดลบ ณ วันซื้อบริษัทยอย 1,217      -       -   (         5)  1,212 
สวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน          
ในหลักทรัพยเผื่อขาย (     85)      -       -   35  (     50) 
สวนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน 548      -       -       -   548 
ผลกระทบจากการแปลงคางบการเงิน          
บริษัทรวมในตางประเทศ 127      -       -   (       12)  115 
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมตาม          
วิธีสวนไดเสยี - สุทธิ 429      -   120      -   549 
อื่นๆ    103      -   (     14)       -        89 
รวม 2,339       24      101        18    2,482 
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บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2547 และ 2546  
 
 ลานบาท 
 งบการเงินเฉพาะบริษัท 
   รายการ  รายการ   
 ยอดยกมา  เพิ่ม (ลด)  เพิ่ม (ลด)  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่ 1  ในงบกําไร  ในสวนของ  ณ วันที่ 31 
 ม.ค. 2547  ขาดทุน  เจาของ  ธ.ค. 2547 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี        
คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน 149  (     12)      -   137 
ผลตางอัตราแลกเปลี่ยนของสัญญา        
ซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา (       2)  2      -              -  
สวนแบงขาดทุนในบริษัทยอย    920             -       -   920 
อื่นๆ        1          22      -         23 
รวม 1,068          12      -   1,080 
        
  
 ลานบาท 
 งบการเงินเฉพาะบริษัท 
   รายการ  รายการ   
 ยอดยกมา  (เพิ่ม) ลด  (เพิ่ม) ลด  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่ 1  ในงบกําไร  ในสวนของ  ณ วันที่ 31 
 ม.ค. 2547  ขาดทุน  เจาของ  ธ.ค. 2547 
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี        
สวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคา        
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย (     60)             -   21  (     39) 
สวนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน 248             -   (       1)  247 
ผลกระทบจากการแปลงคางบการเงิน (       3)             -   1  (       2) 
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมตาม        
วิธีสวนไดเสยี - สุทธิ      92        47      -       139 
รวม    277        47        21     345 
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บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2547 และ 2546  
การกระทบยอดระหวางจํานวนเงินคาใชจายภาษีเงินไดกับผลคูณระหวางกําไรทางบัญชีกับอัตราภาษีท่ีใชสําหรับป 2547 
สรุปไดดังนี้ 
                                                                   ลานบาท  
                                                              งบการเงินรวม  
   12.5% (อัตราภาษ ี     
   ลดหยอนตาม     
อัตราภาษีที่ใช     0%      10%    หมายเหตุ 24)     15%     30%       อื่น ๆ    รวม  
        

กําไรทางบัญชีกอนคาใชจาย    857      53      -       60    493    257 1,720 
ภาษีเงินได- สุทธิ - 5  9 148 52 214 
ภาษีเงินไดคํานวณตามอตัราภาษีทีใ่ช        
ผลกระทบทางภาษีของรายไดและ        
คาใชจายที่ไมถอืเปนรายไดและคาใชจาย        
ทางภาษี - สุทธิ      -       -       -       -     221        4    225 
รวม      -          5      -         9    369      56    439 
 
 ลานบาท 
 งบการเงินเฉพาะบริษัท 
   12.5% (อัตราภาษ ี       
   ลดหยอนตาม       
อัตราภาษีที่ใช 0%  หมายเหตุ 24)  25%  30%  รวม 
          
กําไรทางบัญชีกอนคาใชจายภาษีเงนิได- สุทธิ      37       -        -   1,255  1,292 
ภาษีเงินไดคํานวณตามอตัราภาษีทีใ่ช      -        -        -   377  377 
ผลกระทบทางภาษีของรายไดและคาใชจายที ่          
ไมถอืเปนรายไดและคาใชจายทางภาษี - สุทธิ          
-  สวนไดเสียในกําไรของบริษทัรวม      -        -        -   (   291)  (   291) 
- อื่น ๆ      -        -        -   (     30)  (     30) 
รวม      -        -        -        56       56 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ  2546 ผลแตกตางชั่วคราวที่เกิดจากขาดทุนทางภาษีท่ียังไมไดใช ซึ่งไมไดนําไปรวมใน
การคํานวณสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี เพื่อรับรูในงบดุลมีจํานวนประมาณ 6,306 ลานบาท และ 5,527 ลานบาท 
ตามลําดับ เนื่องจากมีความไมแนนอนที่จะใชประโยชนทางภาษีจากรายการดังกลาวไดในอนาคต 
 

ณ วันที่ 31  ธันวาคม 2546  บริษัทรับรูสินทรัพยภาษีเงนิไดรอตัดบัญชีซึ่งเกิดจากผลแตกตางชั่วคราวจากเงินลงทุนใน
บริษัทยอยตางประเทศแหงหนึ่ง (CP USA)  เปนเงินรวม 920 ลานบาท   เนื่องจากบริษัทคาดวาผลแตกตางชั่วคราว      
ดังกลาวจะกลบัรายการไดในอนาคตและบริษัทคาดวาจะมีกําไรทางภาษีเพียงพอท่ีใชประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราว
ดังกลาว 
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บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2547 และ 2546  
 
23.    รายการพิเศษ 
 
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 ไดเกิดเหตุการณธรณีพิบัติในเขตจังหวัดชายทะเลภาคใตบางแหง  และทรัพยสินของกิจการ
แหงหนึ่งของบริษัทในจังหวัดพังงาไดรับผลกระทบจากเหตุการณดังกลาวดวยเชนกัน โดยสินคาคงเหลือท้ังหมด 
อาคารและอุปกรณสวนใหญของกิจการดังกลาว ซึ่งมีมูลคาสุทธิทางบัญชีเปนเงินประมาณ 66 ลานบาท ไดรับความ
เสียหายจากเหตุการณท่ีเกิดข้ึน บริษัทไดบันทึกตัดจําหนายสินทรัพยท่ีเสียหายและรับรูผลขาดทุนที่เกิดข้ึนดวยจํานวน
เทากับมูลคาสุทธิทางบัญชีของสินทรัพยนั้นและแสดงไวเปนรายการพิเศษในงบกําไรขาดทุนสุทธิจากภาษีเงินไดท่ี
เกี่ยวของซึ่งมีจํานวนประมาณ 14 ลานบาท  
 
อยางไรก็ตาม บริษัทไดทําประกันภัยเพื่อคุมครองความเสี่ยงจากความเสียหายท่ีเกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติสําหรบั
สินทรัพยสวนหนึ่ง โดยในเบื้องตนบริษัทไดประมาณการเงินชดเชยที่จะไดรับจากบริษัทประกันภัยสําหรับความ
เสียหายดงักลาวเปนเงินประมาณ 70 ลานบาท โดยภาษีเงินไดท่ีเกี่ยวของมจีํานวนประมาณ 18 ลานบาท  
 
24. สิทธิพิเศษที่ไดรับจากการสงเสริมการลงทุนเพื่อการอุตสาหกรรม 
 
บริษัทและบริษัทยอยบางแหงไดรับสิทธิพิเศษจากการไดรับการสงเสริมการลงทุนเพื่อการอุตสาหกรรมตาม 
พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ในกิจการบางแหงของการผลิตอาหารสัตว  การเลี้ยงกุง และการผลิต            
ลูกกุง การเลี้ยงไก  การผลิตไขไกฟก การเลี้ยงเปดเนื้อ การผลิตไขเปดพันธุ   การผลิตเนื้อสัตวปกแชแข็งและผลิตภัณฑ
จากเนื้อสัตวปกแชแข็งเพื่อการสงออก การผลิตสัตวน้ําแชแข็ง อาหารสําเร็จรูปและกึ่งสําเร็จรูปแชแข็ง ซึ่งบริษัทและ
บริษัทยอยไดรับสิทธิพิเศษ เชน 
 
1) ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนมุัติ 
 
2) ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิของกิจการบางแหงเปนเวลา 5 ป และ 8 ปนับแตวันที่เริ่มมี  
รายไดจากการประกอบกิจการนั้น ๆ 
 
3) ไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิของกิจการบางแหงในอัตรารอยละหาสิบของอัตราปกติ
เปนเวลาหาปนับจากวันที่พนกําหนดระยะเวลาตามขอ 2 
 
4) ไดรับอนุญาตใหหักเงินไดพึงประเมินของกิจการบางแหงเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ 5 ของรายไดท่ีเพิ่มข้ึน
จากปกอนจากการสงออกเปนระยะเวลา 10 ป 
ในฐานะที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนเพื่อการอุตสาหกรรม บริษัทและบริษัทยอยจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขและ 
ขอกําหนดตาง ๆ ท่ีกําหนดในบัตรสงเสริม 
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บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2547 และ 2546  
 
25. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
 
รายละเอียดขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอยสําหรับงบการเงินรวมป 2547 และ 
2546      มีดังนี้ 
 ลานบาท 
 งบการเงินรวม 
 สวนงานธุรกิจสัตวน้ํา  สวนงานธุรกิจสัตวบก  รวม 

 2547  2546  2547  2546  2547  2546 
ขายสุทธิ 22,661  22,472  69,129  60,637  91,790  83,109 
กําไรจากการดําเนินงานกอน            
ขาดทุนจากการดอยคาใน            
สินทรัพยถาวร 2,133  2,393  534  955  2,667  3,348 
ขาดทุนจากการดอยคา            
ในสินทรัพยถาวร      -        -        -      (     938)       -      (     938) 
กําไรจากการดําเนินงาน   2,133    2,393      534         17  2,667  2,410 
คาใชจายสวนกลาง -  สุทธ ิ            (     436)     (     140) 
ดอกเบี้ยจาย         (     910)  (  1,004) 
กําไร(ขาดทุน) จากอัตรา            
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ            
-สุทธิ         (     336)  259 
กําไรจากรายการที่เปนตัวเงิน             
- สุทธิ         15       -  
สวนไดในกําไร – สุทธ ิ            
ของบริษัทรวม         717  267 
รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินได         (     436)  464 
รายการพิเศษ         1       -  
บวก กําไรสวนของ            
ผูถือหุนสวนนอย         (       45)  (       14) 
กําไรสุทธิ           1,237    2,242 
ทรัพยสินถาวร - สุทธ ิ            
ณ วันที่ 31 ธันวาคม  6,195  4,164  24,892  20,498  31,087  24,662 
ทรัพยสินถาวรสวนกลาง  - สุทธ ิ         252  254 
สินทรัพยอื่น         40,879  39,805 
สินทรัพยรวม         72,218  64,721 
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บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2547 และ 2546  
 
รายละเอียดขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานภูมิศาสตรของบริษัทและบริษัทยอยสําหรับงบการเงินรวมป 2547 
และ 2546 มีดังนี้ 
 
 ลานบาท 
 งบการเงินรวม 

 รายไดจากบุคคลภายนอก  สินทรัพยถาวร 
 2547  2546  2547  2546 

        
ประเทศไทย 63,427  59,269  29,620  24,614 
ยุโรป 17,572  7,630  1,404  20 
เอเชีย 6,540  8,552  270  231 
อเมริกา 3,581  7,208  45  51 
อื่นๆ      670       450       -        -  
รวม 91,790  83,109  31,339  24,916 
 
26. การเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงนิ 
 
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
 
บริษัทและบริษัทยอยทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา เพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน สัญญาซื้อ
ขายเงินตราตางประเทศลวงหนานี้ถือเปนรายการที่เปนเงินตราตางประเทศ กําไรหรือขาดทุนจากสัญญาซื้อขายเงินตรา
ตางประเทศลวงหนาท่ีคุมครองความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของรายการท่ีเปนตัวเงินที่เปนเงินตราตางประเทศนั้นจะ
บันทึกหักกลบลบกับกําไรหรือขาดทุนจากการแปลงคารายการที่เปนเงินตราตางประเทศ สัญญาซื้อขายเงินตรา      
ตางประเทศนี้ไดบันทึกและแปลงคาดวยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุลซึ่งใกลเคียงกับมูลคายุติธรรม  ผลกระทบ
ของการปองกันความเสี่ยงของรายการที่คาดวาจะเกิดข้ึนในอนาคตจะบันทึกเปนรายการรอตัดบัญชีจนกวารายการ       
ท่ีปองกันความเสี่ยงไวนั้นไดเกิดข้ึนแลว 
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บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2547 และ 2546  
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546 บริษัทและบริษัทยอยมีสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาและกําไรหรือ
ขาดทุนที่รอการตัดบัญชี ดังนี้ 
 
 หนวย : ลาน 
   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 สกุลเงิน  2547  2546  2547  2546 
          

สัญญาขายเงินตราตางประเทศลวงหนา USD  56  61  -     -  
เพื่อคุมครองสนิทรัพยทางการเงิน YEN  23  32  -     -  
 GBP  12  18  -     -  
 SGD  2  3  -     -  
 EUR  4  -  -     -  
 KRW  3,929  -  -     -  
          

สัญญาซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนา USD  5  5  -  2 
เพื่อคุมครองหนี้สินทางการเงิน YEN  8,200  4  8,200     -  
          

สัญญาซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนา USD  11  7  4  3 
เพื่อคุมครองรายการซื้อสินคาท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน YEN  47  -  -  - 
 CHF  -  1  -  - 
 DKK  -  2  -  2 
          

สัญญาขายเงินตราตางประเทศลวงหนา USD  57  102  -  1 
เพื่อคุมครองรายการขายสินคาท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน YEN  58  42  -  - 
 EUR  1  3  -  - 
 GBP  16  26  -  - 
 SGD  1  2  -  - 
 KRW  576  -  -  - 
 ZAR  2  -  -  - 
          

กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนรอการตดั          
บัญชีท่ีเกิดจากรายการที่คาดวาจะเกิดข้ึนในอนาคต บาท  96  (  14)  (    4)  (    7) 
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บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2547 และ 2546  
 
สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาขางตนซึ่งใชคุมครองเงินกูระยะยาวถึงกําหนดในป 2550 สวนสัญญาที่เหลือ
มีอายุสัญญาระยะสั้นไมเกินหนึ่งป   บริษัทและบริษัทยอยไมมีสินทรัพยและหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศที่มี
สาระสําคัญท่ีไมไดปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน  ยกเวนเงินใหกูยืมท่ีบริษัทใหแกบริษัทยอยในตางประเทศ    
 
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 
 
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต  ซึ่งจะสงผลกระทบตอผลการ
ดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอย  บริษัทและบริษัทยอยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย เนื่องจาก 
มีเงินฝากธนาคาร เงินลงทุนชั่วคราว เงินใหกูยืมแกบริษัทยอย เงินกูยืมจากสถาบันการเงินและหุนกู  ซึ่งสินทรัพยและ
หนี้สินทางการเงินดังกลาวสวนใหญมีอัตราดอกเบี้ยท่ีปรับข้ึนลงตามอัตราตลาด ยกเวนเงินกูยืมระยะยาวและหุนกู
บางสวนมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ อยางไรก็ตาม บริษัทไดเขาทําสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบีย้เพื่อปองกันความเสี่ยงจาก
อัตราดอกเบี้ยไวแลวสําหรับเงินกูยืมระยะยาวและหุนกูบางสวนตามที่กลาวไวในหมายเหตุ 14 และ 15                     
 
กระแสเงินสดที่บริษัทจะไดรับหรือจะตองจายในสวนท่ีเกี่ยวของกับสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยมีจํานวนจํากัด
เทากับผลตางระหวางอัตราดอกเบี้ยท่ีบริษัทใชคํานวณเพื่อจายใหกับคูสัญญาและอัตราดอกเบี้ยท่ีคูสัญญาใชคํานวณเพื่อ
จายใหกับบริษัทคูณกับจํานวนเงินตนที่ใชอางอิงและระยะเวลาตามสัญญา 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่มีความเสี่ยง
ดานราคาและดานกระแสเงินสดอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม 
 ลานบาท  รอยละ 
 อัตราดอกเบี้ยคงที่  อัตราดอกเบี้ยลอยตัว  อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 
 2547  2546  2547  2546  2547  2546 
เงินฝากสถาบันการเงิน      317       208       1,544    1,318  0.53  0.35 
            

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร   -    -  154  327  5.38  5.81 
เงินกูยืมระยะสั้น 12,263  13,799    -    -  2.43  1.98 
เงินกูยืมระยะยาว 6,407  350  1,131  1,295  4.08  4.99 
หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน 30  215    -    -  5.48  5.15 
หุนกู     6,000    5,950      4,970    4,200  4.54  5.34 
รวม   24,700  20,314      6,255    5,822     
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บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2547 และ 2546  
 
 งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 ลานบาท  รอยละ 
 อัตราดอกเบี้ยคงที่  อัตราดอกเบี้ยลอยตัว  อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 
 2547  2546  2547  2546  2547  2546 
เงินฝากสถาบันการเงิน   -  -  180  225  0.25  0.25 
เงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทยอย   2,335    3,088    2,449    2,951  4.60  5.54 
รวม   2,335    3,088    2,629    3,176     
            

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร   -  -  39  129  6.00  6.07 
เงินกูยืมระยะสั้น 2,194  1,907    -  -  2.50  2.04 
เงินกูยืมระยะยาว 6,318  350  60  100  3.92  3.94 
หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน 4    -    -    -  3.07    - 
หุนกู   6,000    5,950    4,970    4,200  4.54  5.34 
รวม 14,516    8,207    5,069    4,429     
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินขางตนสามารถแยกตามวันที่ครบกําหนดชําระคืนเงินตนได
ดังนี้ 
 
 ลานบาท 
 งบการเงินรวม 
 เมื่อทวงถาม  ไมเกิน 1 ป  1 - 5 ป  มากกวา 5 ป 
        

เงินฝากสถาบันการเงิน   1,544       317       -        -  
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 154       -        -        -  
เงินกูยืมระยะสั้น      -   12,263       -        -  
เงินกูยืมระยะยาว      -   797  6,741       -  
หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน      -   18  12       -  
หุนกู      -     3,780    7,190       -  
รวม      154  16,858  13,943       -  
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บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2547 และ 2546  
 
 ลานบาท 
 งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 เมื่อทวงถาม  ไมเกิน 1 ป  1 - 5 ป  มากกวา 5 ป 
        

เงินฝากสถาบันการเงิน 180       -        -        -  
เงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทยอย      -     1,511    3,273       -  
รวม      180    1,511    3,273       -  
        

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 39       -        -        -  
เงินกูยืมระยะสั้น      -   2,194       -        -  
เงินกูยืมระยะยาว      -   390  5,988       -  
หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน      -   1  3       -  
หุนกู      -     3,780    7,190       -  
รวม        39    6,365  13,181       -  
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546  สนิทรัพยและหนี้สินทางการเงินขางตนสามารถแยกตามวันที่ครบกําหนดชําระคืนเงินตนได
ดังนี้ 
 
 ลานบาท 
 งบการเงินรวม 
 เมื่อทวงถาม  ไมเกิน 1 ป  1 - 5 ป  มากกวา 5 ป 
        

เงินฝากสถาบันการเงิน      1,318       208       -        -  
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 327       -        -        -  
เงินกูยืมระยะสั้น      -   13,799       -        -  
เงินกูยืมระยะยาว      -   304  1,326  15 
หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน      -   39  54  122 
หุนกู      -     5,180    4,970        -  
รวม      327  19,322    6,350       137 
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บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2547 และ 2546  
 
 ลานบาท 
 งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 เมื่อทวงถาม  ไมเกิน 1 ป  1 - 5 ป  มากกวา 5 ป 
        

เงินฝากสถาบันการเงิน     225       -        -        -  
เงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทยอย      -   1,725  4,298       16 
รวม    225  1,725  4,298       16 
        

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 129       -        -        -  
เงินกูยืมระยะสั้น      -   1,907       -        -  
เงินกูยืมระยะยาว      -   40  410       -  
หุนกู      -   5,180  4,970       -  
รวม      129  7,127  5,380       -  
 
ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ 
 
ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อเกิดจากการที่คูสัญญาไมสามารถหรือไมประสงคจะปฏิบัติตามขอตกลงที่ใหไวกับบริษัท
และบริษัทยอย  
 
บริษัทและบริษัทยอยไมมีความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อท่ีเปนสาระสําคัญ เนื่องจากบริษัทและบริษัทยอยมีการประเมิน
ฐานะของลูกหนี้อยางสม่ําเสมอและลูกหนี้สวนใหญของบริษัทและบริษัทยอยมีการกระจายตัวในวงกวางตามลักษณะ
ภูมิศาสตร  จํานวนเงินสูงสุดท่ีบริษัทและบริษัทยอยอาจตองสูญเสียในกรณีท่ีลูกหนี้ไมสามารถปฏิบัติตามขอตกลงได
คือมูลคาตามบัญชีของลูกหนี้และเงินใหกูยืมแกบริษัทยอยหักดวยคาเผื่อหนีส้งสัยจะสูญตามที่แสดงไวในงบดุล 
 
นอกจากนี้ คูสัญญาของเครื่องมือทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอยยังรวมถึงสถาบันการเงินหลายแหง ซึ่งบริษัท
และบริษัทยอยไดเขาทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา  บริษัทและบริษัทยอยคาดวาคูสัญญาจะไมมีปญหา
ในการที่จะปฏิบัติตามสัญญาเนื่องจากคูสัญญาเปนสถาบันการเงินที่จัดอยูในระดับดี จํานวนเงินสูงสุดของความเสียหาย
ท่ีอาจเกิดข้ึนในกรณีท่ีสถาบันการเงินเหลานี้ไมสามารถปฏิบัติตามสัญญาที่เปนเครื่องมือทางการเงินคือจํานวนเงิน             
ลูกหนี้ (เจาหนี้) สุทธิตามสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546 ดังกลาวมี
จํานวน 178 ลานบาท และ 30 ลานบาท ตามลําดับ  
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บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2547 และ 2546  
 
มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 
 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงนิสด ลูกหนี้และเจาหนี้การคา ลูกหนี้และเจาหนี้อื่น 
 
ราคาตามบัญชีของสินทรัพยขางตนมีจํานวนใกลเคียงกับมูลคายุติธรรม เนื่องจากรายการดังกลาวมีสถานะเปนเงินสด
หรือจะไดรับชําระ/จายชําระเปนเงินสดในระยะเวลาอันสั้น 
 
เงินลงทุนในหลักทรัพย 
 
มูลคายุติธรรมของหลักทรัพยในความตองการของตลาดถือตามราคาที่ซื้อขายกันในตลาด สวนมูลคายุติธรรมของ 
เงินลงทุนทั่วไปไมสามารถหาไดโดยที่ไมตองเสียคาใชจายท่ีเกินความจําเปน เนื่องจากไมมีขอมูลราคาตลาดของ        
เงินลงทุนอื่นที่คลายคลึงกันกับเงินลงทุนทั่วไปดังกลาวนั้น 
 
เงินใหกูยืมแกบริษัทยอย 
 
ราคาตามบัญชีท่ีปรากฏในงบการเงินมีจํานวนใกลเคียงกับมูลคายุติธรรมเนื่องจากเปนเงินใหกูยืมท่ีมีวันครบกําหนด
ชําระคืนในระยะเวลาอันใกล   สวนเงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทยอยมีจํานวนใกลเคียงกับมูลคายุติธรรมที่ประมาณ
จากอัตราดอกเบี้ยปจจุบันในตลาดของเงินกูยืม ซึ่งมีเงื่อนไขและวันครบกําหนดที่คลายคลึงกัน 
 
เงินกูยืมและหุนกู 
 
ราคาตามบัญชีท่ีปรากฏในงบการเงินของรายการที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่มีจํานวนใกลเคียงกับมูลคายุติธรรมที่ประมาณ
จากอัตราดอกเบี้ยปจจุบันในตลาดของเงินกูยืมหรือหุนกู  ซึ่งมีเงื่อนไขและวันครบกําหนดที่คลายคลึงกัน  สวนราคา
ตามบัญชีท่ีปรากฎในงบการเงินของรายการที่มีอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว มีจํานวนใกลเคียงกับมูลคายุติธรรม 
 
สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาและสัญญาแลกเปลี่ยนดอกเบี้ย 
 
มูลคายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาและสัญญาแลกเปลี่ยนดอกเบี้ยมีจํานวนใกลเคียงกับ
จํานวนที่คาดวาจะสามารถซื้อขายไดในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราปจจุบัน 
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บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2547 และ 2546  
 
27. การดําเนินงานของบริษัท 
 
 ลานบาท 
 งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 ธุรกิจที่ไดรับยกเวน  ธุรกิจที่ไดรับลดหยอน   
 ภาษีเงินไดตามสิทธิ  ภาษีเงินได/ไมไดรับยกเวน   
 พิเศษของการสงเสริม  ภาษีเงินไดตามสิทธิพิเศษ   
 การลงทุน  ของการสงเสริมการลงทุน   
 (หมายเหตุ 24)  (หมายเหตุ 24)  รวม 

 2547  2546  2547  2546  2547  2546 
ขายสุทธิ - ในประเทศ 2,511  3,829  22,442  18,961  24,953  22,790 
รายไดอื่น     -       -     2,069    2,906     2,069    2,906 
รวมรายได 2,511  3,829  24,511  21,867  27,022  25,696 
หัก ตนทุนและคาใชจาย (  2,469)  (  3,375)  (23,316)  (20,079)  (25,785)  (23,454) 
กําไรสุทธิ       42       454    1,195     1,788     1,237     2,242 
 
ตนทุนและคาใชจายทางตรงคิดเขาแผนกที่เกี่ยวของตามที่เกิดข้ึน สวนตนทุนและคาใชจายทางออมปนสวนตามรายได
ของแตละแผนก 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546 บริษัทคํานวณภาษีเงินไดจากกําไรสุทธิทางภาษีของกิจการที่ไมไดรับการสงเสริม
การลงทุนและกึ่งหนึ่งของกําไรสุทธิทางภาษีของกิจการ ท่ีไดรับลดหยอนภาษีเงินไดตามสิทธิพิเศษของการสงเสริม
การลงทุน กําไรสุทธิทางภาษีดังกลาวคํานวณจากกําไรสุทธิตามบัญชีของแตละกิจการปรับปรุงดวยสวนไดเสียในกําไร
สุทธิของบริษัทยอยและบริษัทรวม  และรายได รายจายอื่นๆ บางรายการซึ่งไดรับยกเวนภาษีเงินไดหรือเปนรายจาย
ตองหามในการคํานวณภาษีเงินได 
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บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2547 และ 2546  
 
28. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นภายหนา 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทและบริษัทยอยมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดข้ึนภายหนาดังนี้ 
 
ก. บริษัทและบริษัทยอยมีเลตเตอรออฟเครดิตท่ียังไมไดใชเปนเงิน 16  ลานบาท และ 179  ลานบาท ตามลําดับ 
 
ข. บริษัทและบริษัทยอยมีหนี้สินที่อาจเกิดข้ึนจากการที่ธนาคารออกหนงัสือคํ้าประกันบริษัทตอหนวยงานราชการ
เปนเงิน 246  ลานบาท และ 1,089  ลานบาท ตามลําดับ 
 
ค. สัญญาวาดวยความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยแมโจ โดยทางมหาวิทยาลัยอนุญาตใหบริษัทใชท่ีดินและ
สิ่งปลูกสรางในการสรางบอเลี้ยงกุงกุลาดําและใชเปนศูนยวิจัยและฝกอบรมแกอาจารยและนักวิชาการเปนระยะเวลา 
10 ป  เริ่มตั้งแตวันที่  1  มกราคม  2537  ภายใตเงื่อนไขของสัญญาดังกลาว บริษัทมีภาระผูกพันที่จะโอนกรรมสิทธิ์ใน
สินทรัพยท้ังหมดของโครงการใหแกมหาวิทยาลัยเมื่ออายุสัญญาสิ้นสุดลงและบริษัทจะตองเสียคาตอบแทนใหแก
มหาวิทยาลัยไมนอยกวา 0.5 ลานบาทตอป ราคาตามบัญชีของทรัพยสินดังกลาวของบริษัท ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2547 
และ 2546 มีจํานวนเงินรวมประมาณ 6  ลานบาท อยางไรก็ตาม บริษัทไดเขาทําขอตกลงกับทางมหาวิทยาลัยดังกลาว 
เพื่อตออายุของสัญญาตอไปอีกจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2549 โดยจะจายคาตอบแทนใหกับมหาวิทยาลัยเพิ่มเปน
ประมาณ 1.5 ลานบาท ตอป 
 
ง. สัญญาเชาระยะยาวสําหรับอาคารสํานักงานพรอมท้ังสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ท่ีดิน ฟารมเลี้ยงสัตว และ
สําหรับยานพาหนะกับบริษัทที่เกี่ยวของกันและบริษัทอื่น ๆ หลายแหงเปนเวลา 2-16 ป สิ้นสุดในป 2548 ถึง 2562 โดย
บริษัทและบริษัทยอยมีคาเชาและคาบริการรวมตอปเปนเงินประมาณ 250  ลานบาท 579 ลานบาท ตามลําดับ   
 
จ. บริษัทและบริษัทยอยบางแหงมีภาระผูกพันที่จะตองจายคากอสราง เครื่องจักรและคาบริการตางๆ ตามที่ระบุ   
ในสัญญาที่เกี่ยวของ เปนจํานวนเงินประมาณ 367 ลานบาท และ 268 ลานบาท ตามลําดับ 
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บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2547 และ 2546  
 
29. ขอมูลเพ่ิมเติม 
 

คาใชจายสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546 ท่ีตองเปดเผยเพิ่มเติมมีดังนี้ 
 

 ลานบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 2547  2546  2547  2546 
        

คาเสื่อมราคา 2,818  2,551  895  679 
รายจาย (รายได) ตัดบัญชี - สุทธิ (     215)  (      94)  1  1 
คาใชจายพนักงาน 8,876  8,096  2,047  1,660 
 

จํานวนพนักงานของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546 มีจํานวน 11,033 คน และ 7,138 คน  ตามลําดับ 
 

30. เหตุการณภายหลังวันที่ในงบดุล 
 

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2547 ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนครัง้ท่ี 1/2547 ผูถือหุนไดมีมติอนุมัติใหบริษัทรับโอนกิจการจาก
บริษัทยอยสามแหง ไดแก บริษัท ซีฟูดส เอ็นเตอรไพรซ จาํกัด บริษัท กรุงเทพเพาะเลี้ยงกุง จํากัด และบริษัท แกลง 
จํากัด  เพื่อปรบัโครงสรางการดําเนินธุรกิจสายสัตวน้ํา  ซึ่งประกอบดวย การผลิตอาหารสัตวน้ํา  การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
และการแปรรูป ใหเขามาดําเนินการอยูภายใตบริษัทเดียว  โดยทรพัยสินที่บริษัทจะรับโอนในครั้งนี้มีมูลคารวม
ประมาณ  1,052 ลานบาท  ซึ่งการโอนกจิการดังกลาวไดเสรจ็สิ้นในเดือนกุมภาพันธ 2548   
 

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2548  คณะกรรมการของบริษัทมีมติอนุมัติใหบริษัท เจริญโภคภัณฑอุตสาหกรรม จํากัด  (CPIN) 
ซึ่งเปนบริษัทยอยเขาซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของ Charoen Pokphand (India) Private Limited (CP India) 
นอกเหนือไปจากสวนที่ CPIN จะไดรับการจัดสรรตามสัดสวนการถือหุนใน CP India โดยจะเปนการเขาซื้อหุนใน
สวนที่ผูถือหุนรายอื่นซึ่งไดแกบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ จํากัดและบริษัทท่ีเกี่ยวของกันอีกสามแหงซึ่งอาจสละสิทธิ
การซื้อหุนเพิ่มทุนดังกลาวจํานวนไมเกิน 32.4 ลานหุน คิดเปนเงินประมาณ 311 ลานบาท  ท้ังนี้ หากผูถือหุนรายอื่น   
ทุกรายสละสิทธิในการซื้อหุนจํานวนดังกลาว และ CPIN เขาซื้อหุนเหลานั้นแทน จะทําใหสัดสวนการถือหุนของ  
CPIN  ใน CP India เพิ่มข้ึนจากรอยละ 19 เปนรอยละ 71.2 อันจะเปนผลให CP India   มีสถานะเปนบริษัทยอย
ทางออมของบริษัท ณ วันที่งบการเงินไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท CPIN ยังมิไดเขาซื้อหุนเพิ่มทุนตาม
สิทธิของผูถือหุนรายอื่นดังกลาว 
 

31. การจัดประเภทบัญชีใหม 
 

บริษัทไดจัดประเภทบัญชีบางบัญชีในงบการเงินป 2546 ใหม เพื่อใหสอดคลองกับการแสดงรายการในงบการเงิน        
ป 2547 
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 CPF07NA ”À√—∫Àÿâπ°Ÿâ§√—Èß∑’Ë 1/2547 ™ÿ¥∑’Ë 1  

 CPF09NA  ”À√—∫Àÿâπ°Ÿâ§√—Èß∑’Ë 1/2547 ™ÿ¥∑’Ë 2 

 

π‚¬∫“¬°“√®à“¬‡ß‘πªíπº≈ 
´’æ’‡Õø¡’π‚¬∫“¬°“√®à“¬‡ß‘πªíπº≈„Àâ·°àºŸâ∂◊ÕÀÿâπªï≈– 4 §√—Èß ®“°º≈°“√¥”‡π‘πß“π¢Õß∫√‘…—∑„π·µà≈–

‰µ√¡“ ‚¥¬‡ß‘πªíπº≈∑’Ë®à“¬®“°º≈°“√¥”‡π‘πß“πª√–®”‰µ√¡“∑’Ë 1 ‰µ√¡“∑’Ë 2 ·≈–‰µ√¡“∑’Ë 3 ¢Õßªï®–®à“¬

‡ªìπ‡ß‘πªíπº≈√–À«à“ß°“≈ à«π‡ß‘πªíπº≈∑’Ë®à“¬®“°º≈°“√¥”‡π‘πß“πª√–®”‰µ√¡“∑’Ë 4 ¢Õßªï®–®à“¬‡ªìπ‡ß‘πªíπº≈

ª√–®”ªï ‚¥¬‡ß‘πªíπº≈∑’Ë®à“¬√«¡∑—Èß‘Èπ®“°º≈°“√¥”‡π‘πß“π„π·µà≈–ªï®–¡’®”π«πª√–¡“≥√âÕ¬≈– 50 ¢Õß°”‰√

ÿ∑∏‘ª√–®”ªïÀ≈—ßÀ—°¿“…’‡ß‘π‰¥â ·≈–”√Õßµ“¡°ÆÀ¡“¬ ∑—Èßπ’È °“√®à“¬‡ß‘πªíπº≈¥—ß°≈à“«Õ“®¡’°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß‰¥â

¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫º≈°“√¥”‡π‘πß“π ∞“π–°“√‡ß‘π ·≈–‚§√ß°“√„πÕπ“§µ¢Õß∫√‘…—∑ √«¡∑—Èß¿“«–‡»√…∞°‘®‚¥¬√«¡ 

πÕ°®“°π’È ´’æ’‡Õø¬—ß¡’Àπâ“∑’Ë∑’Ë®–µâÕßªØ‘∫—µ‘„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡¢âÕ°”Àπ¥·≈–‡ß◊ËÕπ‰¢¢ÕßÀÿâπ°Ÿâ™π‘¥∑¬Õ¬§◊π‡ß‘π

µâπ¢Õß∫√‘…—∑ ‡®√‘≠‚¿§¿—≥±åÕ“À“√ ®”°—¥ (¡À“™π) §√—Èß∑’Ë 1/2543 §√∫°”Àπ¥‰∂à∂Õπªï 2548  Àÿâπ°Ÿâ™π‘¥∑¬Õ¬

§◊π‡ß‘πµâπ¢Õß∫√‘…—∑ ‡®√‘≠‚¿§¿—≥±åÕ“À“√ ®”°—¥ (¡À“™π) §√—Èß∑’Ë 1/2544 §√∫°”Àπ¥‰∂à∂Õπªï 2549 Àÿâπ°Ÿâ

∫√‘…—∑ ‡®√‘≠‚¿§¿—≥±åÕ“À“√ ®”°—¥ (¡À“™π) §√—Èß∑’Ë 1/2547 ™ÿ¥∑’Ë 1 §√∫°”Àπ¥‰∂à∂Õπªï æ.». 2550 ·≈–Àÿâπ°Ÿâ

∫√‘…—∑ ‡®√‘≠‚¿§¿—≥±åÕ“À“√ ®”°—¥ (¡À“™π) §√—Èß∑’Ë 1/2547 ™ÿ¥∑’Ë 2 §√∫°”Àπ¥‰∂à∂Õπªï æ.». 2552 π—Èπ ´÷Ëß

°”Àπ¥¡‘„Àâ®à“¬‡ß‘πªíπº≈„π√Õ∫ªï∫—≠™’„¥Ê „π√Ÿª¢Õß‡ß‘π¥„Àâ·°àºŸâ∂◊ÕÀÿâπ‡°‘π°«à“√âÕ¬≈– 60 ¢Õß°”‰√ÿ∑∏‘„π√Õ∫ 

ªï∫—≠™’π—Èπ µ≈Õ¥Õ“¬ÿ¢ÕßÀÿâπ°Ÿâ ·≈–À“°´’æ’‡Õø‰¡à“¡“√∂™”√–¥Õ°‡∫’È¬¢ÕßÀÿâπ°ŸâÀ√◊Õº‘¥π—¥™”√–‡ß‘π®”π«π„¥Ê ∑’Ë

‡°’Ë¬«°—∫Àÿâπ°ŸâµàÕºŸâ∂◊ÕÀÿâπ°Ÿâ  ´’æ’‡Õø®–µâÕß‰¡à®à“¬‡ß‘πªíπº≈„π√Ÿª¢Õß‡ß‘π¥„Àâ·°àºŸâ∂◊ÕÀÿâπ 

”À√—∫∫√‘…—∑¬àÕ¬∑’Ë‡ªìπ∫√‘…—∑¡À“™ππ—Èπ ·µà≈–∫√‘…—∑¡’π‚¬∫“¬°“√®à“¬‡ß‘πªíπº≈ª√–¡“≥√âÕ¬≈– 50 ¢Õß

°”‰√ÿ∑∏‘ª√–®”ªïÀ≈—ßÀ—°¿“…’‡ß‘π‰¥â·≈–”√Õßµ“¡°ÆÀ¡“¬ à«π°“√®à“¬‡ß‘πªíπº≈¢Õß∫√‘…—∑¬àÕ¬Õ◊ËπÊ π—Èπ ¢÷ÈπÕ¬Ÿà

°—∫·ºπ°“√≈ß∑ÿπ„πÕπ“§µ ‚§√ß√â“ß∑“ß°“√‡ß‘π ·≈–¿“æ§≈àÕß¢Õß∫√‘…—∑¬àÕ¬π—ÈπÊ 

 

 

(≥ «—π∑’Ë  31  ∏—π«“§¡  2547) 
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®”π«πºŸâ∂◊ÕÀÿâπ 
ª√–‡¿∑ ®”π«π√“¬ ®”π«πÀÿâπ∑’Ë∂◊Õ§√Õß 

1. ∫ÿ§§≈∏√√¡¥“—≠™“µ‘‰∑¬ 16,412 1,522,423,274 

2. ∫ÿ§§≈∏√√¡¥“ —≠™“µ‘µà“ßª√–‡∑» 154 25,451,018 

3. π‘µ‘∫ÿ§§≈  —≠™“µ‘‰∑¬ 145 3,464,094,644 

4. π‘µ‘∫ÿ§§≈  —≠™“µ‘µà“ßª√–‡∑» 102 715,593,540 

√«¡∑—Èß‘Èπ 16,813 5,727,562,476 

 
√“¬™◊ËÕºŸâ∂◊ÕÀÿâπŸßÿ¥ 10 √“¬·√°  
√“¬™◊ËÕºŸâ∂◊ÕÀÿâπ ®”π«πÀÿâπ —¥à«π°“√∂◊ÕÀÿâπ 

   (√âÕ¬≈–) 

1. ∫√‘…—∑ ‡§√◊Õ‡®√‘≠‚¿§¿—≥±å ®”°—¥(1) ·≈–ºŸâ‡°’Ë¬«¢âÕßµ“¡¡“µ√“ 258 2,817,041,915 49.2 

2. ∫√‘…—∑ ¬Ÿ ‡ÕÁπ ‡Õ Õ‚°√‡§¡‘§—≈ ®”°—¥ 279,950,259 4.9 

3. ∫√‘…—∑ ‰∑¬‡ÕÁπ«’¥’Õ“√å ®”°—¥ 124,297,398 2.2 

4. Boston Safe Deposit and Trust Company  118,772,346 2.1 

5. The Bank of New York (Nominees) Limited 96,707,249 1.7 

6. π.. «≈—¬æ√ ®‘√¿Ÿ¡‘¡‘π∑√å 77,000,000 1.3 

7. Nomura Singapore Limited-Customer Segregated Account H 64,000,000 1.1 

8. π“¬¡πµ√’ ‡®’¬√«ππ∑å 51,144,300 0.9 

9. π.. π“√’ ®‘√¿Ÿ¡‘¡‘π∑√å 51,000,000 0.9 

10. Clearstream Nominees Ltd. 45,794,036 0.8 

(1) ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ¢Õß∫√‘…—∑ ‡§√◊Õ‡®√‘≠‚¿§¿—≥±å ®”°—¥ ª√–°Õ∫¥â«¬ ∫ÿ§§≈∏√√¡¥“®”π«π 46 √“¬·≈–π‘µ‘∫ÿ§§≈®”π«π 3 √“¬  
 ‚¥¬¡’√“¬≈–‡Õ’¬¥ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ¥—ß·¥ß‰«â∑’Ë °√¡æ—≤π“∏ÿ√°‘® °√–∑√«ßæ“≥‘™¬å 

 

¢âÕ®”°—¥°“√‚ÕπÀÿâπ¢Õß´’æ’‡Õø 
Àÿâπ¢Õß´’æ’‡Õø„Àâ‚Õπ°—π‰¥â‚¥¬‡√’ ‡«âπ·µà°“√‚ÕπÀÿâππ—Èπ®–‡ªìπ‡Àµÿ„Àâ¡’∫ÿ§§≈µà“ß¥â“«∂◊ÕÀÿâπÕ¬Ÿà„π´’æ’‡Õø

‡°‘π°«à“√âÕ¬≈– 40 ¢Õß®”π«πÀÿâπ∑’ËÕÕ°®”Àπà“¬·≈â«∑—ÈßÀ¡¥¢Õß´’æ’‡Õø 

§πµà“ß¥â“«Õ“®‰¥â¡“´÷ËßÀÿâπ¢Õß´äæ’‡Õø‡°‘π°«à“Õ—µ√“®”°—¥∑’Ë°”Àπ¥‰«â„π«√√§·√°¢Õß¢âÕ∫—ß§—∫‡√◊ËÕß°“√‚Õπ

Àÿâπ‰¥â  ‚¥¬°“√®Õß´◊ÈÕÀÿâπ∑’ËÕÕ°„À¡à∑’ËÕÕ°·≈–‡πÕ¢“¬‚¥¬´’æ’‡Õø  À√◊Õ‚¥¬°“√„™â‘∑∏‘·ª≈ß¿“æÀ√◊Õ„™â‘∑∏‘́ ◊ÈÕÀÿâπ∑’Ë

ÕÕ°„À¡à„π°√≥’∑’Ë§πµà“ß¥â“«π—Èπ‡ªìπºŸâ∂◊ÕÀÿâπ°Ÿâ·ª≈ß¿“æ ·≈–/À√◊ÕºŸâ∂◊Õ„∫”§—≠·¥ß‘∑∏‘ ·≈–/À√◊ÕÀ≈—°∑√—æ¬å

Õ◊Ëπ„¥∑’Ë„Àâ‘∑∏‘¥—ß°≈à“«·°àºŸâ∂◊ÕÀ≈—°∑√—æ¬å∑’Ë́ ’æ’‡Õø‡ªìπºŸâÕÕ°·≈–‡πÕ¢“¬ (√«¡µ≈Õ¥∂÷ßÀÿâπªíπº≈À√◊ÕÀÿâπ∑’ËÕÕ°„Àâ·°àºŸâ

∂◊ÕÀÿâπ´÷Ëß‰¥âÀÿâπ¥—ß°≈à“«¡“®“°°“√®Õß´◊ÈÕÀÿâπÀ√◊Õ°“√„™â‘∑∏‘µà“ßÊ µ“¡«√√§π’È) ·µà∑—Èßπ’È°“√∂◊ÕÀÿâπ„À¡à„π°√≥’‡™àπ«à“π’È 

‡¡◊ËÕ√«¡°—∫Àÿâπ∑’Ë∂◊Õ‚¥¬§πµà“ß¥â“«„π«√√§·√°·≈â« ®”π«πÀÿâπ∑’Ë∂◊Õ‚¥¬§πµà“ß¥â“«∑—ÈßÀ¡¥®–µâÕß‰¡à‡°‘π°«à“√âÕ¬≈– 

49 ¢Õß®”π«πÀÿâπ∑’ËÕÕ°®”Àπà“¬·≈â«∑—ÈßÀ¡¥¢Õß´’æ’‡Õø„π¢≥–π—ÈπÊ Õ—µ√“®”°—¥∑’Ë§πµà“ß¥â“«¡’‘∑∏‘∂◊ÕÀÿâπ®”π«π

√âÕ¬≈– 49 π’È „Àâ„™â°—∫°√≥’°“√‚ÕπÀÿâπ®“°§πµà“ß¥â“«´÷Ëß‡ªìπºŸâ‰¥âÀÿâπ„À¡à ‚¥¬°“√®Õß´◊ÈÕÀÿâπ‡æ‘Ë¡∑ÿπ∑’ËÕÕ°·≈–‡πÕ

¢“¬‚¥¬´’æ’‡Õø À√◊Õ‚¥¬°“√„™â‘∑∏‘·ª≈ß¿“æÀ√◊Õ„™â‘∑∏‘́ ◊ÈÕÀÿâπ∑’ËÕÕ°„À¡à¢ÕßºŸâ∂◊ÕÀ≈—°∑√—æ¬å¥—ß°≈à“«¢â“ßµâπµ“¡«√√§

π’È (√«¡µ≈Õ¥∂÷ßÀÿâπªíπº≈À√◊ÕÀÿâπ∑’ËÕÕ°„Àâ·°àºŸâ∂◊ÕÀÿâπ´÷Ëß‰¥âÀÿâπ¥—ß°≈à“«¡“®“°°“√®Õß´◊ÈÕÀÿâπÀ√◊Õ°“√„™â‘∑∏‘µà“ßÊ µ“¡

«√√§π’È) „Àâ°—∫§πµà“ß¥â“«„π∑ÿ°Ê ∑Õ¥¢Õß°“√‚Õπ®π°«à“Àÿâπ¥—ß°≈à“«®–∂Ÿ°‚Õπ‰ª¬—ß∫ÿ§§≈´÷Ëß¡‘„™à§πµà“ß¥â“« 

∑—Èßπ’È ≥ «—π∑’Ë 25 æƒ»®‘°“¬π 2547 —¥à«π°“√∂◊Õ§√ÕßÀÿâπ“¡—≠¢Õß´’æ’‡Õø‚¥¬§πµà“ß¥â“«¡’®”π«π

ª√–¡“≥√âÕ¬≈– 12.94 ¢Õß®”π«πÀÿâπ∑’ËÕÕ°®”Àπà“¬·≈â«∑—ÈßÀ¡¥¢Õß´’æ’‡Õø 

‚§√ß√â“ß°“√∂◊ÕÀÿâπ 
(≥ «—πªî¥¡ÿ¥∑–‡∫’¬π§√—ÈßÀ≈—ßÿ¥‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 25 æƒ»®‘°“¬π 2547) 
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ª√–«—µ‘§«“¡‡ªìπ¡“·≈–æ—≤π“°“√∑’Ë”§—≠ 
 

æ.». 2521 ë ®¥∑–‡∫’¬π‡ªìπ∫√‘…—∑®”°—¥  „ππ“¡ ç∫√‘…—∑ ‡®√‘≠‚¿§¿—≥±åÕ“À“√—µ«å ®”°—¥é ‡æ◊ËÕº≈‘µ·≈–®”Àπà“¬Õ“À“√

—µ«å„π‡¢µ¿“§„µâ¢Õßª√–‡∑»‰∑¬ 

æ.». 2530 ë ‡√‘Ë¡¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®°“√‡≈’È¬ß—µ«å ª√–‡¿∑—µ«å∫° ‚¥¬¡’‡ªÑ“À¡“¬∑’Ë®–¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®„π≈—°…≥–§√∫«ß®√ ¡“°¢÷Èπ  

 ë ®¥∑–‡∫’¬πÀÿâπ“¡—≠‡ªìπÀ≈—°∑√—æ¬å®¥∑–‡∫’¬π„πµ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ¿“¬„µâ™◊ËÕ¬àÕ«à“ CPF 

æ.». 2531  ë ‡√‘Ë¡¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®Õÿµ“À°√√¡‡æ“–‡≈’È¬ß—µ«åπÈ”   ¥â“π°“√º≈‘µ·≈–®”Àπà“¬Õ“À“√°ÿâß  °“√∑”ø“√å¡‡≈’È¬ß°ÿâß  ·≈–

°“√·ª√√Ÿª°ÿâß‡æ◊ËÕ°“√àßÕÕ°  

æ.». 2537 ë ·ª√¿“æ‡ªìπ ç∫√‘…—∑¡À“™π®”°—¥é ·≈–‡ª≈’Ë¬π™◊ËÕ‡ªìπ ç∫√‘…—∑ ‡®√‘≠‚¿§¿—≥±åÕ“À“√—µ«å ®”°—¥ (¡À“™π)é 

æ.». 2541  ë ‡¢â“≈ß∑ÿπ´◊ÈÕÀÿâπ„π∫√‘…—∑¡À“™π∑’Ë¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®‡°…µ√Õÿµ“À°√√¡¢Õß‡§√◊Õ‡®√‘≠‚¿§¿—≥±å„πª√–‡∑»‰∑¬ ‡¢â“¡“

Õ¬Ÿà¿“¬„µâ°“√∫√‘À“√ß“π¢Õß´’æ’‡Õø    

æ.». 2542 ë ‡¢â“≈ß∑ÿπ ◊́ÈÕÀÿâπ„π∫√‘…—∑®”°—¥∑’Ë¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®‡°…µ√Õÿµ“À°√√¡·≈–Õ“À“√¢Õß‡§√◊Õ‡®√‘≠‚¿§¿—≥±å®”π«π 9 ·Ààß 

´÷Ëß¿“¬„µâ‚§√ß√â“ß„À¡à®“°°“√≈ß∑ÿπ„πªï 2541 ·≈–°“√≈ß∑ÿπ§√—Èßπ’È ∑”„Àâ°≈ÿà¡∫√‘…—∑´’æ’‡Õø¡’°“√¥”‡π‘π

∏ÿ√°‘®§√Õ∫§≈ÿ¡‰ª∑—Ë«∑ÿ°¿“§¢Õßª√–‡∑» ‚¥¬·∫àß‡ªìπ 2 ∏ÿ√°‘®À≈—°§◊Õ ∏ÿ√°‘®—µ«å∫° ·≈–∏ÿ√°‘®—µ«åπÈ” ´÷Ëß∑—Èß 2 

∏ÿ√°‘®π’È¡’°“√¥”‡π‘πß“π„π≈—°…≥–§√∫«ß®√ ‚¥¬‡√‘Ë¡®“°°“√√√À“«—µ∂ÿ¥‘∫∑’Ë„™â„π°“√º≈‘µÕ“À“√—µ«å °“√º≈‘µ

·≈–®”Àπà“¬Õ“À“√—µ«å °“√‡æ“–æ—π∏ÿå—µ«å °“√·ª√√Ÿª‡π◊ÈÕ—µ«å ·≈–°“√º≈‘µ‘π§â“Õ“À“√®“°‡π◊ÈÕ—µ«å 

 ë ‡æ◊ËÕ„ÀâÕ¥§≈âÕß°—∫«‘—¬∑—»πå¢Õß°≈ÿà¡∫√‘…—∑´’æ’‡Õø∑’Ëª√–ß§å∑’Ë®–º≈‘µÕ“À“√∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æŸàµ≈“¥∑—Ë«‚≈° ®÷ß‰¥â‡ª≈’Ë¬π

™◊ËÕ‡ªìπ ç∫√‘…—∑ ‡®√‘≠‚¿§¿—≥±åÕ“À“√ ®”°—¥ (¡À“™π)é 

æ.». 2543 ë ‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßπ‚¬∫“¬°“√®à“¬‡ß‘πªíπº≈ (√“¬≈–‡Õ’¬¥„πÀ—«¢âÕ çπ‚¬∫“¬°“√®à“¬‡ß‘πªíπº≈é Àπâ“ 54) 

 ë ‡æ‘Ë¡°“√≈ß∑ÿπ„π Charoen Pokphand (USA), Inc. „πª√–‡∑»À√—∞Õ‡¡√‘°“  ´÷Ëß∑”„Àâ¡’∂“π¿“æ‡ªìπ∫√‘…—∑¬àÕ¬

¢Õß´’æ’‡Õø 

æ.». 2544 ë ‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¡Ÿ≈§à“Àÿâπ“¡—≠∑’Ëµ√“‰«â®“°‡¥‘¡Àÿâπ≈– 10 ∫“∑ ‡ªìπÀÿâπ≈– 1 ∫“∑ 

 ë ®—¥µ—Èß∫√‘…—∑¬àÕ¬„À¡à  Aqua Beauty, Inc. ‡æ◊ËÕπ”‡¢â“·≈–®—¥®”Àπà“¬º≈‘µ¿—≥±åÕ“À“√∑–‡≈„πª√–‡∑»À√—∞Õ‡¡√‘°“ 

æ.». 2545 ë ®—¥µ—Èß∫√‘…—∑¬àÕ¬„À¡à®”π«π 6 ∫√‘…—∑ ‚¥¬´’æ’‡Õø∂◊ÕÀÿâπ∑“ßµ√ß·≈–∑“ßÕâÕ¡√âÕ¬≈– 99.99  ¥—ßπ’È 

  1) C.P. Aquaculture (Beihai) Co., Ltd. ‡æ◊ËÕ¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®º≈‘µ·≈–®”Àπà“¬Õ“À“√—µ«å ø“√å¡‡æ“–‡≈’È¬ß—µ«åπÈ” 

·≈–‡æ“–æ—π∏åÿå—µ«åπÈ”„πª√–‡∑»“∏“√≥√—∞ª√–™“™π®’π 

  2) C.P. Food Product (Shanghai) Co., Ltd  ‡æ◊ËÕ¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®√â“πÕ“À“√‰∑¬„πª√–‡∑»“∏“√≥√—∞ª√–™“™π®’π 

  3) CPF Europe S.A. ‡æ◊ËÕ¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®º∂âπ”‡¢â“·≈–®—¥®”Àπà“¬‘π§â“ª√–‡¿∑‡π◊ÈÕ—µ«å·ª√√Ÿª·≈–º≈‘µ¿—≥±åÕ“À“√

”‡√Á®√Ÿª„π°≈ÿà¡ª√–‡∑»„πÀ¿“æ¬ÿ‚√ª 

  4) ∫√‘…—∑ ´’æ’‡Õø ‰Õ∑’‡´Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ ‡æ◊ËÕ„Àâ∫√‘°“√¥â“π‡∑§‚π‚≈¬’“√π‡∑»„Àâ·°à°≈ÿà¡∫√‘…—∑´’æ’‡Õø‡ªìπÀ≈—° 

  5) ∫√‘…—∑ ´’æ’‡Õø ‡∑√ππ‘Ëß‡´Áπ‡µÕ√å ®”°—¥ ‡æ◊ËÕ„Àâ∫√‘°“√¥â“π°“√Ωñ°Õ∫√¡„Àâ·°àæπ—°ß“π¢Õß°≈ÿà¡∫√‘…—∑´’æ’‡Õø

‡ªìπÀ≈—° 

 ë ‡¢â“√à«¡≈ß∑ÿπ„π Fusion Foods Limited °—∫π—°∏ÿ√°‘®™“«Õ—ß°ƒ… ‡æ◊ËÕ¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®°“√π”‡¢â“·≈–®—¥®”Àπà“¬‘π§â“

ª√–‡¿∑‡π◊ÈÕ—µ«å·ª√√Ÿª·≈–º≈‘µ¿—≥±åÕ“À“√”‡√Á®√Ÿª„πÀ√“™Õ“≥“®—°√ ‚¥¬´’æ’‡Õø∂◊ÕÀÿâπ∑“ßÕâÕ¡„π—¥à«π

√âÕ¬≈– 52.00   

æ.». 2546 ë ®—¥µ—Èß∫√‘…—∑¬àÕ¬„À¡à®”π«π 4 ∫√‘…—∑  ‚¥¬´’æ’‡Õø∂◊ÕÀÿâπ∑“ßµ√ß·≈–∑“ßÕâÕ¡„π—¥à«π√âÕ¬≈– 99.99 ¥—ßπ’È 

  1) Aqua-Agri Foods International, Inc. ‡æ◊ËÕπ”‡¢â“·≈–®—¥®”Àπà“¬º≈‘µ¿—≥±åÕ“À“√„πª√–‡∑»À√—∞Õ‡¡√‘°“ 

  2) ∫√‘…—∑ ¬Ÿπ‘‡«Õ√å·´≈ øŸÑ¥ ·Õπ¥å ¡“√å‡°Áµµ‘Èß ®”°—¥ ‡æ◊ËÕ¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®§â“àß·≈–§â“ª≈’°º≈‘µ¿—≥±åÕ“À“√”‡√Á®√Ÿª 

·≈–∏ÿ√°‘®Õ“À“√®“π¥à«π„πª√–‡∑»‰∑¬ 

  3) ∫√‘…—∑ Õ‘π‡µÕ√å‡π™—Ëπ·π≈ ‡æÁ∑ øŸÑ¥ ®”°—¥ ‡æ◊ËÕ¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®§â“àß·≈–§â“ª≈’°º≈‘µ¿—≥±åÕ“À“√”‡√Á®√Ÿª ”À√—∫

—µ«å‡≈’È¬ß„πª√–‡∑»‰∑¬ 

  4) C.P. Aquaculture (Hainan) Co., Ltd. ‡æ◊ËÕ¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®º≈‘µ·≈–®”Àπà“¬Õ“À“√—µ«åø“√å¡‡æ“–‡≈’È¬ß—µ«åπÈ” 

·≈–‡æ“–æ—π∏ÿå—µ«åπÈ”„πª√–‡∑»“∏“√≥√—∞ª√–™“™π®’π 



56 I   √“¬ß“πª√–®”ªï 2547   I   ∫√‘…—∑ ‡®√‘≠‚¿§¿—≥±åÕ“À“√ ®”°—¥ (¡À“™π) “√∫—≠ √“¬ß“πª√–®”ªï 2547   I   ∫√‘…—∑ ‡®√‘≠‚¿§¿—≥±åÕ“À“√ ®”°—¥ (¡À“™π)   I 57“√∫—≠ 

 ë ‡æ‘Ë¡—¥à«π°“√∂◊ÕÀÿâπ‚¥¬°“√‡¢â“´◊ÈÕÀÿâπ„πÀÿâπ“¡—≠¢Õß∫√‘…—∑ ®—π∑∫ÿ√’ø“√å¡‡æ“–‡≈’È¬ß—µ«åπÈ” ®”°—¥ ∑’Ë¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®

ø“√å¡‡≈’È¬ß°ÿâß„πª√–‡∑»‰∑¬  ®“°‡¥‘¡√âÕ¬≈– 18.00 ‡ªìπ√âÕ¬≈– 99.99 

 ë ‡æ‘Ë¡—¥à«π°“√∂◊ÕÀÿâπ‚¥¬°“√‡¢â“´◊ÈÕÀÿâπ„π C.P. Aquaculture (India) Private Limited ∑’Ë¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®º≈‘µ·≈–

®”Àπà“¬Õ“À“√—µ«åπÈ” ·≈–ø“√å¡‡æ“–æ—π∏ÿå—µ«åπÈ”„πª√–‡∑»Õ‘π‡¥’¬ ®“°‡¥‘¡√âÕ¬≈– 19.20 ‡ªìπ√âÕ¬≈– 31.70 

 ë ‡¢â“√à«¡≈ß∑ÿπ°—∫ Aviagen, Inc. ®—¥µ—Èß ∫√‘…—∑ √Õ ∫√’¥‡¥Õ√å ¬“¡ ®”°—¥ ‡æ◊ËÕ¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®º≈‘µ·≈–®”Àπà“¬

≈Ÿ°‰°àæàÕ·¡àæ—π∏ÿå‡π◊ÈÕ„πª√–‡∑»‰∑¬ ‚¥¬´’æ’‡Õø∂◊ÕÀÿâπ∑“ßÕâÕ¡„π—¥à«π√âÕ¬≈– 49.99 

æ.». 2547 ë ‡¢â“≈ß∑ÿπ‚¥¬∫√‘…—∑¬àÕ¬‡æ◊ËÕ´◊ÈÕÀÿâπ“¡—≠„π—¥à«π√âÕ¬≈– 84.49 ¢Õß C.P. Standart Gida Sanayi ve Ticaret 

A.S. ´÷Ëß‡ªìπ∫√‘…—∑∑’Ë¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®Õ“À“√—µ«å·≈–‰°à§√∫«ß®√ „πª√–‡∑»µÿ√°’   

 ë ®—¥µ—Èß∫√‘…—∑¬àÕ¬„À¡à®”π«π 2 ∫√‘…—∑ ¥—ßπ’È 

  1) CPF Tokyo Company Limited ‡æ◊ËÕ¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®π”‡¢â“·≈–®—¥®”Àπà“¬‘π§â“ª√–‡¿∑‡π◊ÈÕ—µ«å·ª√√Ÿª ·≈–

º≈‘µ¿—≥±åÕ“À“√”‡√Á®√Ÿª„πª√–‡∑»≠’ËªÿÉπ ‚¥¬´’æ’‡Õø∂◊ÕÀÿâπ∑“ßÕâÕ¡„π—¥à«π√âÕ¬≈– 99.99 

  2) ‡¢â“√à«¡≈ß∑ÿπ°—∫ Shrimp Improvement Systems, L.L.C. ®—¥µ—Èß∫√‘…—∑ æ—≤π“æ—π∏ÿå°ÿâß (ª√–‡∑»‰∑¬) ®”°—¥  

‡æ◊ËÕ¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®‡æ“–øí°≈Ÿ°°ÿâß„πª√–‡∑»‰∑¬ ‚¥¬´’æ’‡Õø∂◊ÕÀÿâπ„π—¥à«π√âÕ¬≈– 51.00 

 ë ∑’Ëª√–™ÿ¡«‘“¡—≠ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ´’æ’‡Õø §√—Èß∑’Ë 1/2547 ¡’¡µ‘√—∫‚Õπ°‘®°“√·ª√√Ÿª—µ«åπÈ”®“°∫√‘…—∑¬àÕ¬ 3 ∫√‘…—∑ 

‰¥â·°à ∫√‘…—∑ ´’øŸÑ¥å ‡ÕÁπ‡µÕ√å‰æ√´å ®”°—¥ ∫√‘…—∑ °√ÿß‡∑æ‡æ“–‡≈’È¬ß°ÿâß ®”°—¥ ·≈–∫√‘…—∑ ·°≈ß ®”°—¥ ‡æ◊ËÕª√—∫

‚§√ß√â“ß°“√¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®“¬—µ«åπÈ” ´÷Ëßª√–°Õ∫¥â«¬ °“√º≈‘µÕ“À“√—µ«åπÈ” °“√‡æ“–‡≈’È¬ß—µ«åπÈ” ·≈–°“√

·ª√√Ÿª„Àâ‡¢â“¡“Õ¬Ÿà¿“¬„µâ∫√‘…—∑‡¥’¬« ´÷Ëß§“¥«à“®–¥”‡π‘π°“√·≈â«‡√Á®„π‰µ√¡“∑’Ë 1 ªï 2548 

 ë ∑’Ëª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√´’æ’‡Õø¡’¡µ‘„Àâ®—¥µ—Èß∫√‘…—∑¬àÕ¬¢÷Èπ„À¡à®”π«π 3 ∫√‘…—∑ ´÷Ëß§“¥«à“®–¥”‡π‘π°“√®—¥µ—Èß·≈â«

‡√Á®„π‰µ√¡“∑’Ë 1 ªï 2548 ¥—ßπ’È 

  1) Calibre Nature (M) Sdn. Bhd. ‡æ◊ËÕ¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®“¬—µ«åπÈ”„πª√–‡∑»¡“‡≈‡´’¬ ´÷Ëß√«¡∂÷ß°“√º≈‘µ·≈–

®”Àπà“¬Õ“À“√—µ«åπÈ”  ø“√å¡‡æ“–‡≈’È¬ß—µ«åπÈ” ·≈–·ª√√Ÿ—µ«åπÈ” ‚¥¬´’æ’‡Õø∂◊ÕÀÿâπ„π—¥à«π√âÕ¬≈– 99.99 

  2) ∫√‘…—∑ ´’æ’-‚¬‡π–§‘« ®”°—¥ ´÷Ëß‡ªìπ∫√‘…—∑∑’Ë√à«¡≈ß∑ÿπ°—∫ Yonekyu Corporation ‡æ◊ËÕº≈‘µº≈‘µ¿—≥±åÕ“À“√

·ª√√Ÿª®“°‡π◊ÈÕ—µ«å   ‚¥¬´’æ’‡Õø∂◊ÕÀÿâπ„π—¥à«π√âÕ¬≈– 80.50 

  3) Charoen Pokphand Foods (UK) Limited ‡æ◊ËÕ¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®º≈‘µ‘π§â“Õ“À“√ª√ÿßÿ°æ√âÕ¡√—∫ª√–∑“π 

·™à‡¬Áπ ‡æ◊ËÕ®”Àπà“¬„πÀ√“™Õ“≥“®—°√ ‚¥¬´’æ’‡Õø∂◊ÕÀÿâπ∑“ßÕâÕ¡„π—¥à«π√âÕ¬≈– 100.00 

 
À¡“¬‡Àµÿ :    ª√–«—µ‘§«“¡‡ªìπ¡“·≈–æ—≤π“°“√∑’Ë”§—≠∑’Ë°≈à“«∂÷ß„πà«ππ’È  ‡ªìπæ—≤π“°“√∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫°“√¥”‡π‘π∏ÿ√°‘® 

·≈–°“√≈ß∑ÿπ¢Õß∫√‘…—∑∑’Ë”§—≠‚¥¬√ÿª  

  

«—π”§—≠„π√Õ∫ªï 2547 
 

«—π∑’Ë   √“¬°“√ 

 21 ‡¡…“¬π ª√–™ÿ¡“¡—≠ºŸâ∂◊ÕÀÿâπª√–®”ªï 

 28 ‡¡…“¬π ®à“¬‡ß‘πªíπº≈ª√–®”ªï 2547 ®“°º≈°“√¥”‡π‘πß“π‰µ√¡“∑’Ë 4 ªï 2546 ®”π«π 0.04 ∫“∑µàÕÀÿâπ 

 9 °—π¬“¬π ®à“¬‡ß‘πªíπº≈√–À«à“ß°“≈ ®“°°”‰√–¡·≈–º≈°“√¥”‡π‘πß“π 6 ‡¥◊Õπ·√°¢Õßªï 2547 ®”π«π 0.07 ∫“∑

µàÕÀÿâπ 

 29 µÿ≈“§¡ ª√–™ÿ¡«‘“¡—≠ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ §√—Èß∑’Ë 1/2547 

 9  ∏—π«“§¡ ®à“¬‡ß‘πªíπº≈√–À«à“ß°“≈ ®“°º≈°“√¥”‡π‘πß“π‰µ√¡“∑’Ë 3 ªï 2547  ®”π«π 0.04 ∫“∑µàÕÀÿâπ  

 
À¡“¬‡Àµÿ : Àπ—ß◊Õπ—¥ª√–™ÿ¡ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ·≈–√“¬ß“π°“√ª√–™ÿ¡ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ ”À√—∫°“√ª√–™ÿ¡“¡—≠ºŸâ∂◊ÕÀÿâπª√–®”ªï 2547  
 ·≈–°“√ª√–™ÿ¡«‘“¡—≠ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ §√—Èß∑’Ë 1/2547  “¡“√∂¥Ÿ√“¬≈–‡Õ’¬¥‰¥â∑’Ë www.cpfoods.net  
 



58 I   √“¬ß“πª√–®”ªï 2547   I   ∫√‘…—∑ ‡®√‘≠‚¿§¿—≥±åÕ“À“√ ®”°—¥ (¡À“™π) “√∫—≠ √“¬ß“πª√–®”ªï 2547   I   ∫√‘…—∑ ‡®√‘≠‚¿§¿—≥±åÕ“À“√ ®”°—¥ (¡À“™π)   I 59“√∫—≠ 

∫√‘…—∑¬àÕ¬ (‡√’¬ß≈”¥—∫µ“¡∏ÿ√°‘®·≈–—¥à«π°“√∂◊ÕÀÿâπ) 

≥ «—π∑’Ë  31 ∏—π«“§¡ 2547 ∫√‘…—∑¬àÕ¬∑’Ë́ ’æ’‡Õø¡’°“√∂◊ÕÀÿâπ∑—Èß∑“ßµ√ß·≈–∑“ßÕâÕ¡„π—¥à«π‡°‘π°«à“√âÕ¬≈– 50.00 

¢Õß®”π«πÀÿâπ∑’ËÕÕ°®”Àπà“¬·≈â«¢Õß∫√‘…—∑π—Èπ ¡’®”π«π∑—Èß‘Èπ 38 ∫√‘…—∑ ¥—ßπ’È 

 

∏ÿ√°‘®—µ«å∫°„πª√–‡∑»‰∑¬ (‡√’¬ß≈”¥—∫µ“¡—¥à«π°“√∂◊ÕÀÿâπ) 

¢âÕ¡Ÿ≈∑—Ë«‰ª¢Õßπ‘µ‘∫ÿ§§≈∑’Ë∫√‘…—∑¡’°“√≈ß∑ÿπ 

1 ∫√‘…—∑ °√ÿß‡∑æ§â“—µ«å ®”°—¥ 
ª√–‡¿∑∏ÿ√°‘® º≈‘µÕ“À“√—µ«å ‡≈’È¬ß—µ«å ·≈–·ª√√Ÿª‡π◊ÈÕ—µ«å 
∑’Ëµ—Èß”π—°ß“π„À≠à ®—ßÀ«—¥°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ª√–‡∑»‰∑¬ 
À¡“¬‡≈¢‚∑√»—æ∑å  0-2641-1234 
À¡“¬‡≈¢‚∑√“√  0-2641-1979 
∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π 800,000,000 ∫“∑ ‡ªìπÀÿâπ“¡—≠∑—Èß®”π«π  
¡Ÿ≈§à“∑’Ëµ√“‰«â  100 ∫“∑µàÕÀÿâπ 
—¥à«π°“√∂◊ÕÀÿâπ √âÕ¬≈– 99.99 

 
3 ∫√‘…—∑ ‡®√‘≠‚¿§¿—≥±åÕÿµ“À°√√¡ ®”°—¥   
ª√–‡¿∑∏ÿ√°‘® º≈‘µÕ“À“√—µ«å·≈–‡≈’È¬ß—µ«å 
∑’Ëµ—Èß”π—°ß“π„À≠à ®—ßÀ«—¥°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ª√–‡∑»‰∑¬ 
À¡“¬‡≈¢‚∑√»—æ∑å  0-2675-9879 
À¡“¬‡≈¢‚∑√“√  0-2675-9811 
∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π 166,650,000 ∫“∑ ‡ªìπÀÿâπ“¡—≠∑—Èß®”π«π  
¡Ÿ≈§à“∑’Ëµ√“‰«â  100 ∫“∑µàÕÀÿâπ  
—¥à«π°“√∂◊ÕÀÿâπ √âÕ¬≈– 99.99 
 
5 ∫√‘…—∑ ´’.æ’.º≈‘µ¿—≥±åÕ“À“√ ®”°—¥ 
ª√–‡¿∑∏ÿ√°‘® º≈‘µÕ“À“√”‡√Á®√Ÿª®“°‡π◊ÈÕ—µ«å 
∑’Ëµ—Èß”π—°ß“π„À≠à ®—ßÀ«—¥°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ª√–‡∑»‰∑¬ 
À¡“¬‡≈¢‚∑√»—æ∑å  0-2919-5971 
À¡“¬‡≈¢‚∑√“√  0-2919-5979 
∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π 228,200,000 ∫“∑ ‡ªìπÀÿâπ“¡—≠∑—Èß®”π«π  
¡Ÿ≈§à“∑’Ëµ√“‰«â  100 ∫“∑µàÕÀÿâπ  
—¥à«π°“√∂◊ÕÀÿâπ √âÕ¬≈– 99.99 
 
7 ∫√‘…—∑ ´’.æ’.Õÿµ“À°√√¡Õ“À“√àßÕÕ° ®”°—¥ 
ª√–‡¿∑∏ÿ√°‘® º≈‘µÕ“À“√”‡√Á®√Ÿª®“°‡π◊ÈÕ—µ«å 
∑’Ëµ—Èß”π—°ß“π„À≠à ®—ßÀ«—¥°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ª√–‡∑»‰∑¬ 
À¡“¬‡≈¢‚∑√»—æ∑å  0-2989-4506 
À¡“¬‡≈¢‚∑√“√  0-2989-4074 
∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π 40,000,000 ∫“∑ ‡ªìπÀÿâπ“¡—≠∑—Èß®”π«π  
¡Ÿ≈§à“∑’Ëµ√“‰«â  10.00 ∫“∑µàÕÀÿâπ 
—¥à«π°“√∂◊ÕÀÿâπ √âÕ¬≈– 99.99 
 
9 ∫√‘…—∑ ø“√å¡°√ÿß‡∑æ ®”°—¥ 
ª√–‡¿∑∏ÿ√°‘® ‡≈’È¬ß—µ«å·≈–·ª√√Ÿª‡π◊ÈÕ—µ«å 
∑’Ëµ—Èß”π—°ß“π„À≠à ®—ßÀ«—¥°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ª√–‡∑»‰∑¬ 
À¡“¬‡≈¢‚∑√»—æ∑å  0-2641-1234 
À¡“¬‡≈¢‚∑√“√  0-2641-1979 
∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π 166,650,000 ∫“∑ ‡ªìπÀÿâπ“¡—≠∑—Èß®”π«π  
¡Ÿ≈§à“∑’Ëµ√“‰«â  100 ∫“∑µàÕÀÿâπ 
—¥à«π°“√∂◊ÕÀÿâπ √âÕ¬≈– 99.99 
  

2 ∫√‘…—∑ °√ÿß‡∑æœ Õ“À“√—µ«å ®”°—¥ 
ª√–‡¿∑∏ÿ√°‘® º≈‘µÕ“À“√—µ«å·≈–‡≈’È¬ß—µ«å 
∑’Ëµ—Èß”π—°ß“π„À≠à ®—ßÀ«—¥°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ª√–‡∑»‰∑¬ 
À¡“¬‡≈¢‚∑√»—æ∑å  0-2675-9859 
À¡“¬‡≈¢‚∑√“√  0-2675-9813 
∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π 666,600,000 ∫“∑ ‡ªìπÀÿâπ“¡—≠∑—Èß®”π«π  
¡Ÿ≈§à“∑’Ëµ√“‰«â  100 ∫“∑µàÕÀÿâπ 
—¥à«π°“√∂◊ÕÀÿâπ √âÕ¬≈– 99.99 
 
4 ∫√‘…—∑ ´’.æ’.‡°…µ√Õÿµ“À°√√¡ ®”°—¥ 
ª√–‡¿∑∏ÿ√°‘® ‡≈’È¬ß—µ«å 
∑’Ëµ—Èß”π—°ß“π„À≠à ®—ßÀ«—¥ÿ√“…Æ√å∏“π’ ª√–‡∑»‰∑¬ 
À¡“¬‡≈¢‚∑√»—æ∑å  0-7728-2229 
À¡“¬‡≈¢‚∑√“√  0-7728-2230 
∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π 33,000,000 ∫“∑ ‡ªìπÀÿâπ“¡—≠∑—Èß®”π«π  
¡Ÿ≈§à“∑’Ëµ√“‰«â  100 ∫“∑µàÕÀÿâπ 
—¥à«π°“√∂◊ÕÀÿâπ √âÕ¬≈– 99.99 
 
6 ∫√‘…—∑ ´’.æ’.‡¡Õ√å·™π‰¥´‘Ëß ®”°—¥ 
ª√–‡¿∑∏ÿ√°‘® °‘®°“√≈ß∑ÿπ·≈–°“√§â“√–À«à“ßª√–‡∑» 
∑’Ëµ—Èß”π—°ß“π„À≠à ®—ßÀ«—¥°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ª√–‡∑»‰∑¬ 
À¡“¬‡≈¢‚∑√»—æ∑å  0-2625-8000 
À¡“¬‡≈¢‚∑√“√  0-2638-2749 
∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π 1,850,000,000 ∫“∑ ‡ªìπÀÿâπ“¡—≠∑—Èß®”π«π  
¡Ÿ≈§à“∑’Ëµ√“‰«â  10.00 ∫“∑µàÕÀÿâπ 
—¥à«π°“√∂◊ÕÀÿâπ √âÕ¬≈– 99.99 
 
8 ∫√‘…—∑ ∫’.æ’.Õ“À“√—µ«å ®”°—¥ 
ª√–‡¿∑∏ÿ√°‘® º≈‘µÕ“À“√—µ«å·≈–‡≈’È¬ß—µ«å 
∑’Ëµ—Èß”π—°ß“π„À≠à ®—ßÀ«—¥√–∫ÿ√’ ª√–‡∑»‰∑¬ 
À¡“¬‡≈¢‚∑√»—æ∑å  0-3637-1885 
À¡“¬‡≈¢‚∑√“√  0-3632-6578 
∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π 300,000,000 ∫“∑ ‡ªìπÀÿâπ“¡—≠∑—Èß®”π«π  
¡Ÿ≈§à“∑’Ëµ√“‰«â  100 ∫“∑µàÕÀÿâπ 
—¥à«π°“√∂◊ÕÀÿâπ √âÕ¬≈– 99.99 
 
10 ∫√‘…—∑ ¬Ÿπ‘‡«Õ√å·´≈ øŸÑ¥å ·Õπ¥å ¡“√å‡°Áµµ‘Èß ®”°—¥ 
ª√–‡¿∑∏ÿ√°‘® §â“àß·≈–§â“ª≈’°º≈‘µ¿—≥±åÕ“À“√”‡√Á®√Ÿª  
 ·≈–√â“πø“µåøŸÑ¥å 
∑’Ëµ—Èß”π—°ß“π„À≠à ®—ßÀ«—¥°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ª√–‡∑»‰∑¬ 
À¡“¬‡≈¢‚∑√»—æ∑å  0-2673-1095 
À¡“¬‡≈¢‚∑√“√  0-2673-1546 
∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π 80,000,000 ∫“∑ ‡ªìπÀÿâπ“¡—≠∑—Èß®”π«π  
¡Ÿ≈§à“∑’Ëµ√“‰«â  10.00 ∫“∑µàÕÀÿâπ 
—¥à«π°“√∂◊ÕÀÿâπ √âÕ¬≈– 99.99 
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11 ∫√‘…—∑ √“™∫ÿ√’Õ“À“√—µ«å ®”°—¥ 
ª√–‡¿∑∏ÿ√°‘® º≈‘µÕ“À“√—µ«å·≈–‡≈’È¬ß—µ«å 
∑’Ëµ—Èß”π—°ß“π„À≠à ®—ßÀ«—¥√“™∫ÿ√’ ª√–‡∑»‰∑¬ 
À¡“¬‡≈¢‚∑√»—æ∑å  0-3236-8181-9 
À¡“¬‡≈¢‚∑√“√ 0-3236-8062 
∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π 470,000,000 ∫“∑ ‡ªìπÀÿâπ“¡—≠∑—Èß®”π«π  
¡Ÿ≈§à“∑’Ëµ√“‰«â  10.00 ∫“∑µàÕÀÿâπ 
—¥à«π°“√∂◊ÕÀÿâπ √âÕ¬≈– 99.99 

 
 

13 ∫√‘…—∑ Õ‘π‡µÕ√å‡π™—Ëπ·π≈ ‡æÁ∑ øŸÑ¥  ®”°—¥ 
ª√–‡¿∑∏ÿ√°‘® º≈‘µ·≈–®”Àπà“¬º≈‘µ¿—≥±åÕ“À“√”‡√Á®√Ÿª

”À√—∫—µ«å‡≈’È¬ß 
∑’Ëµ—Èß”π—°ß“π„À≠à ®—ßÀ«—¥°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ª√–‡∑»‰∑¬ 
À¡“¬‡≈¢‚∑√»—æ∑å  0-2673-1095 
À¡“¬‡≈¢‚∑√“√  0-2673-1546 
∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π 60,000,000 ∫“∑ ‡ªìπÀÿâπ“¡—≠∑—Èß®”π«π  
¡Ÿ≈§à“∑’Ëµ√“‰«â  10.00 ∫“∑µàÕÀÿâπ 
—¥à«π°“√∂◊ÕÀÿâπ √âÕ¬≈– 99.99 
 
15 ∫√‘…—∑ ‡®√‘≠‚¿§¿—≥±åÕ’“π ®”°—¥ (¡À“™π) 
ª√–‡¿∑∏ÿ√°‘® º≈‘µÕ“À“√—µ«å·≈–‡≈’È¬ß—µ«å 
∑’Ëµ—Èß”π—°ß“π„À≠à ®—ßÀ«—¥°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ª√–‡∑»‰∑¬ 
À¡“¬‡≈¢‚∑√»—æ∑å  0-2675-9897 
À¡“¬‡≈¢‚∑√“√  0-2675-9811 
∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π 300,000,000 ∫“∑ ‡ªìπÀÿâπ“¡—≠∑—Èß®”π«π  
¡Ÿ≈§à“∑’Ëµ√“‰«â  10.00 ∫“∑µàÕÀÿâπ 
—¥à«π°“√∂◊ÕÀÿâπ √âÕ¬≈– 99.61 
 

12 ∫√‘…—∑ «’øŸÖ¥º≈‘µ¿—≥±åÕ“À“√ ®”°—¥  
ª√–‡¿∑∏ÿ√°‘® º≈‘µ·≈–®”Àπà“¬º≈‘µ¿—≥±åÕ“À“√”‡√Á®√Ÿª∑’Ë

·ª√√Ÿª¡“®“°‡π◊ÈÕ—µ«å 
∑’Ëµ—Èß”π—°ß“π„À≠à ®—ßÀ«—¥°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ª√–‡∑»‰∑¬ 
À¡“¬‡≈¢‚∑√»—æ∑å  0-2663-4293 
À¡“¬‡≈¢‚∑√“√ 0-2663-4115 
∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π 330,000,000 ∫“∑ ‡ªìπÀÿâπ“¡—≠∑—Èß®”π«π  
¡Ÿ≈§à“∑’Ëµ√“‰«â  10.00 ∫“∑µàÕÀÿâπ 
—¥à«π°“√∂◊ÕÀÿâπ √âÕ¬≈– 99.99 
 
14 ∫√‘…—∑ °√ÿß‡∑æº≈‘µº≈Õÿµ“À°√√¡°“√‡°…µ√ ®”°—¥ (¡À“™π) 
ª√–‡¿∑∏ÿ√°‘® º≈‘µÕ“À“√—µ«å·≈–‡≈’È¬ß—µ«å 
∑’Ëµ—Èß”π—°ß“π„À≠à ®—ßÀ«—¥°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ª√–‡∑»‰∑¬ 
À¡“¬‡≈¢‚∑√»—æ∑å  0-2675-9879 
À¡“¬‡≈¢‚∑√“√  0-2675-9811 
∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π 300,000,000 ∫“∑ ‡ªìπÀÿâπ“¡—≠∑—Èß®”π«π  
¡Ÿ≈§à“∑’Ëµ√“‰«â  10.00 ∫“∑µàÕÀÿâπ 
—¥à«π°“√∂◊ÕÀÿâπ √âÕ¬≈– 99.90 
 
 
16 ∫√‘…—∑ °√ÿß‡∑æ‚ª√¥‘Í« ®”°—¥ (¡À“™π) 
ª√–‡¿∑∏ÿ√°‘® ´◊ÈÕ·≈–¢“¬«—µ∂ÿ¥‘∫Õ“À“√—µ«å ·≈– 

∏ÿ√°‘®‰°à§√∫«ß®√ 
∑’Ëµ—Èß”π—°ß“π„À≠à ®—ßÀ«—¥°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ª√–‡∑»‰∑¬ 
À¡“¬‡≈¢‚∑√»—æ∑å  0-2625-8000 
À¡“¬‡≈¢‚∑√“√  0-2631-0989 
∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π 600,000,000 ∫“∑ ‡ªìπÀÿâπ“¡—≠∑—Èß®”π«π  
¡Ÿ≈§à“∑’Ëµ√“‰«â  10.00 ∫“∑µàÕÀÿâπ 
—¥à«π°“√∂◊ÕÀÿâπ √âÕ¬≈– 99.44 
 

∏ÿ√°‘®—µ«åπÈ”„πª√–‡∑»‰∑¬ (‡√’¬ß≈”¥—∫µ“¡—¥à«π°“√∂◊ÕÀÿâπ) 

18 ∫√‘…—∑ ´’øŸÑ¥å ‡ÕÁπ‡µÕ√å‰æ√´å ®”°—¥ 
ª√–‡¿∑∏ÿ√°‘® ·ª√√Ÿª°ÿâß 
∑’Ëµ—Èß”π—°ß“π„À≠à ®—ßÀ«—¥°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ª√–‡∑»‰∑¬ 
À¡“¬‡≈¢‚∑√»—æ∑å  0-2625-8000 
À¡“¬‡≈¢‚∑√“√  0-2631-0776 
∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π 425,000,000 ∫“∑ ‡ªìπÀÿâπ“¡—≠∑—Èß®”π«π  
¡Ÿ≈§à“∑’Ëµ√“‰«â  10.00 ∫“∑µàÕÀÿâπ 
—¥à«π°“√∂◊ÕÀÿâπ √âÕ¬≈– 99.99 
 
20 ∫√‘…—∑ ·°≈ß ®”°—¥  
ª√–‡¿∑∏ÿ√°‘® ·ª√√Ÿª°ÿâß 
∑’Ëµ—Èß”π—°ß“π„À≠à ®—ßÀ«—¥°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ª√–‡∑»‰∑¬ 
À¡“¬‡≈¢‚∑√»—æ∑å  0-2625-8000 
À¡“¬‡≈¢‚∑√“√  0-2631-0776 
∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π 300,000,000 ∫“∑ ‡ªìπÀÿâπ“¡—≠∑—Èß®”π«π  
¡Ÿ≈§à“∑’Ëµ√“‰«â  10.00 ∫“∑µàÕÀÿâπ 
—¥à«π°“√∂◊ÕÀÿâπ √âÕ¬≈– 99.98 
 

17 ∫√‘…—∑ ®—π∑∫ÿ√’ø“√å¡‡æ“–‡≈’È¬ß—µ«åπÈ” ®”°—¥   
ª√–‡¿∑∏ÿ√°‘® ‡æ“–‡≈’È¬ß°ÿâß 
∑’Ëµ—Èß”π—°ß“π„À≠à ®—ßÀ«—¥°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ª√–‡∑»‰∑¬ 
À¡“¬‡≈¢‚∑√»—æ∑å  0-2625-8000 
À¡“¬‡≈¢‚∑√“√  0-2638-2147 
∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π 40,000,000 ∫“∑ ‡ªìπÀÿâπ“¡—≠∑—Èß®”π«π  
¡Ÿ≈§à“∑’Ëµ√“‰«â  10.00 ∫“∑µàÕÀÿâπ 
—¥à«π°“√∂◊ÕÀÿâπ √âÕ¬≈– 99.99 
 
19 ∫√‘…—∑ ‚¿§¿—≥±åÕ–§«Õ‡∑Á§ ®”°—¥ 
ª√–‡¿∑∏ÿ√°‘® º≈‘µ·≈–®”Àπà“¬Õ“À“√—µ«åπÈ” 
∑’Ëµ—Èß”π—°ß“π„À≠à ®—ßÀ«—¥™≈∫ÿ√’ ª√–‡∑»‰∑¬ 
À¡“¬‡≈¢‚∑√»—æ∑å  0-3829-7493 
À¡“¬‡≈¢‚∑√“√  0-3829-7495 
∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π 400,000,000 ∫“∑ ‡ªìπÀÿâπ“¡—≠∑—Èß®”π«π  
¡Ÿ≈§à“∑’Ëµ√“‰«â  10.00 ∫“∑µàÕÀÿâπ 
—¥à«π°“√∂◊ÕÀÿâπ √âÕ¬≈– 99.99 
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21 ∫√‘…—∑ µ√“¥‡æ“–‡≈’È¬ß°ÿâß ®”°—¥ 
ª√–‡¿∑∏ÿ√°‘® ‡æ“–‡≈’È¬ß°ÿâß 
∑’Ëµ—Èß”π—°ß“π„À≠à ®—ßÀ«—¥°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ª√–‡∑»‰∑¬ 
À¡“¬‡≈¢‚∑√»—æ∑å  0-2625-8000 
À¡“¬‡≈¢‚∑√“√  0-2638-2147 
∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π 60,000,000 ∫“∑ ‡ªìπÀÿâπ“¡—≠∑—Èß®”π«π  
¡Ÿ≈§à“∑’Ëµ√“‰«â  10.00 ∫“∑µàÕÀÿâπ 
—¥à«π°“√∂◊ÕÀÿâπ √âÕ¬≈– 99.91 
 
23 ∫√‘…—∑ «’ø“√å¡¡‘Ëß ®”°—¥   
ª√–‡¿∑∏ÿ√°‘® ‡æ“–‡≈’È¬ß°ÿâß 
∑’Ëµ—Èß”π—°ß“π„À≠à ®—ßÀ«—¥°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ª√–‡∑»‰∑¬ 
À¡“¬‡≈¢‚∑√»—æ∑å  0-2625-8000 
À¡“¬‡≈¢‚∑√“√  0-2638-2147 
∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π 70,000,000 ∫“∑ ‡ªìπÀÿâπ“¡—≠∑—Èß®”π«π  
¡Ÿ≈§à“∑’Ëµ√“‰«â  100 ∫“∑µàÕÀÿâπ 
—¥à«π°“√∂◊ÕÀÿâπ √âÕ¬≈– 99.84 
 

22 ∫√‘…—∑ °√ÿß‡∑æ‡æ“–‡≈’È¬ß°ÿâß ®”°—¥ 
ª√–‡¿∑∏ÿ√°‘® ‡æ“–‡≈’È¬ß°ÿâß ·≈–·ª√√Ÿª°ÿâß  
∑’Ëµ—Èß”π—°ß“π„À≠à ®—ßÀ«—¥ß¢≈“ ª√–‡∑»‰∑¬ 
À¡“¬‡≈¢‚∑√»—æ∑å  0-7439-1191 
À¡“¬‡≈¢‚∑√“√  0-7439-2957 
∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π 180,000,000 ∫“∑ ‡ªìπÀÿâπ“¡—≠∑—Èß®”π«π  
¡Ÿ≈§à“∑’Ëµ√“‰«â  100 ∫“∑µàÕÀÿâπ 
—¥à«π°“√∂◊ÕÀÿâπ √âÕ¬≈– 99.89 

 
24 ∫√‘…—∑ æ—≤π“æ—π∏ÿå°ÿâß (ª√–‡∑»‰∑¬) ®”°—¥ 
ª√–‡¿∑∏ÿ√°‘® ‡æ“–øí°≈Ÿ°°ÿâß 
∑’Ëµ—Èß”π—°ß“π„À≠à ®—ßÀ«—¥°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ª√–‡∑»‰∑¬ 

À¡“¬‡≈¢‚∑√»—æ∑å  0-2625-8000 
À¡“¬‡≈¢‚∑√“√  0-2638-2147 
∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π 8,000,000 ∫“∑ ‡ªìπÀÿâπ“¡—≠ 792,000 

Àÿâπ ·≈–Àÿâπ∫ÿ√‘¡‘∑∏‘Ï 8,000 Àÿâπ   
¡Ÿ≈§à“∑’Ëµ√“‰«â  10.00 ∫“∑µàÕÀÿâπ 
—¥à«π°“√∂◊ÕÀÿâπ √âÕ¬≈– 51.00  
 

∏ÿ√°‘®∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫∏ÿ√°‘®„πª√–‡∑»‰∑¬ (‡√’¬ß≈”¥—∫µ“¡—¥à«π°“√∂◊ÕÀÿâπ) 

26 Aqua-Agri Foods International, Inc.  
ª√–‡¿∑∏ÿ√°‘® ºŸâπ”‡¢â“·≈–®—¥®”Àπà“¬º≈‘µ¿—≥±å 

Õ“À“√∑–‡≈„πª√–‡∑»À√—∞Õ‡¡√‘°“ 
∑’Ëµ—Èß”π—°ß“π„À≠à ª√–‡∑»À√—∞Õ‡¡√‘°“ 
À¡“¬‡≈¢‚∑√»—æ∑å  1-410-418-8937 
À¡“¬‡≈¢‚∑√“√ 1-410-418-8938 
∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π USD 3,000 ‡ªìπÀÿâπ“¡—≠∑—Èß®”π«π  
¡Ÿ≈§à“∑’Ëµ√“‰«â  USD 1.00 µàÕÀÿâπ 
—¥à«π°“√∂◊ÕÀÿâπ √âÕ¬≈– 99.99 
 
28 CPF Tokyo Co., Ltd.        
ª√–‡¿∑∏ÿ√°‘® ºŸâπ”‡¢â“·≈–®—¥®”Àπà“¬‘π§â“ª√–‡¿∑‡π◊ÈÕ

—µ«å·ª√√Ÿª·≈–º≈‘µ¿—≥±åÕ“À“√”‡√Á®√Ÿª„π
ª√–‡∑»≠’ËªÿÉπ 

∑’Ëµ—Èß”π—°ß“π„À≠à ª√–‡∑»≠’ËªÿÉπ  
À¡“¬‡≈¢‚∑√»—æ∑å  813-5401-2231 
À¡“¬‡≈¢‚∑√“√ 813-5401-2236 
∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π JPY 100,000,000 ‡ªìπÀÿâπ“¡—≠∑—Èß®”π«π  
¡Ÿ≈§à“∑’Ëµ√“‰«â  JPY 1,000 µàÕÀÿâπ 
—¥à«π°“√∂◊ÕÀÿâπ √âÕ¬≈– 99.99 
 

25 Aqua Beauty, Inc.  
ª√–‡¿∑∏ÿ√°‘® ºŸâπ”‡¢â“·≈–®—¥®”Àπà“¬º≈‘µ¿—≥±åÕ“À“√

∑–‡≈„πª√–‡∑»À√—∞Õ‡¡√‘°“ 
∑’Ëµ—Èß”π—°ß“π„À≠à ª√–‡∑»À√—∞Õ‡¡√‘°“ 
À¡“¬‡≈¢‚∑√»—æ∑å  1-410-720-6668 
∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π USD 5,000,000 ‡ªìπÀÿâπ“¡—≠∑—Èß®”π«π  
¡Ÿ≈§à“∑’Ëµ√“‰«â  USD 1.00 µàÕÀÿâπ 
—¥à«π°“√∂◊ÕÀÿâπ √âÕ¬≈– 99.99 
 
 
27 CPF Europe S.A.        
ª√–‡¿∑∏ÿ√°‘® ºŸâπ”‡¢â“·≈–®—¥®”Àπà“¬‘π§â“ª√–‡¿∑‡π◊ÈÕ

—µ«å·ª√√Ÿª·≈–º≈‘µ¿—≥±åÕ“À“√”‡√Á®√Ÿª„π
À¿“æ¬ÿ‚√ª 

∑’Ëµ—Èß”π—°ß“π„À≠à ª√–‡∑»‡∫≈‡¬’Ë¬¡  
À¡“¬‡≈¢‚∑√»—æ∑å  32-2357-5387  
∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π EUR 1,000,000 ‡ªìπÀÿâπ“¡—≠∑—Èß®”π«π  
¡Ÿ≈§à“∑’Ëµ√“‰«â  EUR 1.00 µàÕÀÿâπ 
—¥à«π°“√∂◊ÕÀÿâπ √âÕ¬≈– 99.99 
 
 
29 Fusion Foods Limited   
ª√–‡¿∑∏ÿ√°‘® ºŸâπ”‡¢â“·≈–®—¥®”Àπà“¬‘π§â“ª√–‡¿∑‡π◊ÈÕ

—µ«å·ª√√Ÿª·≈–º≈‘µ¿—≥±åÕ“À“√”‡√Á®√Ÿª„π
À√“™Õ“≥“®—°√ 

∑’Ëµ—Èß”π—°ß“π„À≠à ª√–‡∑»Õ—ß°ƒ… 
À¡“¬‡≈¢‚∑√»—æ∑å  44-1299-253131  
∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π GBP 300,000  ‡ªìπÀÿâπ“¡—≠∑—Èß®”π«π  
¡Ÿ≈§à“∑’Ëµ√“‰«â  GBP 1 µàÕÀÿâπ 
—¥à«π°“√∂◊ÕÀÿâπ √âÕ¬≈– 52.00 
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∏ÿ√°‘®Õ◊ËπÊ „πª√–‡∑»‰∑¬ (‡√’¬ß≈”¥—∫µ“¡—¥à«π°“√∂◊ÕÀÿâπ) 

31 ∫√‘…—∑ ´’æ’‡Õø ‰Õ∑’‡´Áπ‡µÕ√å ®”°—¥   
ª√–‡¿∑∏ÿ√°‘® „Àâ∫√‘°“√¥â“π‡∑§‚π‚≈¬’“√π‡∑» 
∑’Ëµ—Èß”π—°ß“π„À≠à ®—ßÀ«—¥°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ª√–‡∑»‰∑¬ 
À¡“¬‡≈¢‚∑√»—æ∑å  0-2625-8000 
À¡“¬‡≈¢‚∑√“√  0-2638-2139 
∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π 250,000,000 ∫“∑ ‡ªìπÀÿâπ“¡—≠∑—Èß®”π«π  
¡Ÿ≈§à“∑’Ëµ√“‰«â  10.00 ∫“∑µàÕÀÿâπ 
—¥à«π°“√∂◊ÕÀÿâπ √âÕ¬≈– 99.99 
 

 ∏ÿ√°‘®„πµà“ßª√–‡∑» (‡√’¬ß≈”¥—∫µ“¡—¥à«π°“√∂◊ÕÀÿâπ) 
32 C.P. Food Product (Shanghai) Co., Ltd.  
ª√–‡¿∑∏ÿ√°‘® √â“πÕ“À“√‰∑¬„πª√–‡∑»“∏“√≥√—∞

ª√–™“™π®’π 
∑’Ëµ—Èß”π—°ß“π„À≠à ‡¡◊Õß‡´’Ë¬ß‰Œâ “∏“√≥√—∞ª√–™“™π®’π 
À¡“¬‡≈¢‚∑√»—æ∑å  86-21-6431-9558 
À¡“¬‡≈¢‚∑√“√  86-21-6433-0331 
∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π USD 3,000,000  ‡ªìπÀÿâπ“¡—≠∑—Èß®”π«π  
—¥à«π°“√∂◊ÕÀÿâπ √âÕ¬≈– 100.00 
 
 
34 C.P. Aquaculture (Hainan) Co., Ltd.   
ª√–‡¿∑∏ÿ√°‘® º≈‘µ·≈–®”Àπà“¬Õ“À“√—µ«å ø“√å¡‡æ“–‡≈’È¬ß

—µ«åπÈ” ·≈–‡æ“–æ—π∏ÿå—µ«åπÈ”„πª√–‡∑»
“∏“√≥√—∞ª√–™“™π®’π 

∑’Ëµ—Èß”π—°ß“π„À≠à ¡≥±≈Œ“¬Àπ“π “∏“√≥√—∞ª√–™“™π®’π 
À¡“¬‡≈¢‚∑√»—æ∑å  86-898-6748-8578 
∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π USD  3,000,000 ‡ªìπÀÿâπ“¡—≠∑—Èß®”π«π  
—¥à«π°“√∂◊ÕÀÿâπ √âÕ¬≈– 100.00 
 
36 Charoen Pokphand (USA), Inc.  
ª√–‡¿∑∏ÿ√°‘® ‡¥‘¡ª√–°Õ∫°‘®°“√‰°à§√∫«ß®√„π

À√—∞Õ‡¡√‘°“  ·µà‰¥âÀ¬ÿ¥°“√ª√–°Õ∫°‘®°“√ 
 ¥—ß°≈à“« ¿“¬À≈—ß°“√®”Àπà“¬‘π∑√—æ¬å∑’Ë„™â

„π°“√¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®∑—ÈßÀ¡¥µ—Èß·µà‡¥◊Õπ 
 ¡’π“§¡ 2547 ‡ªìπµâπ¡“ 
∑’Ëµ—Èß”π—°ß“π„À≠à ª√–‡∑»À√—∞Õ‡¡√‘°“ 
À¡“¬‡≈¢‚∑√»—æ∑å  1-410-418-8937 
À¡“¬‡≈¢‚∑√“√  1-410-418-8938 
∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π USD 22,000,000 ‡ªìπÀÿâπ“¡—≠∑—Èß®”π«π  
¡Ÿ≈§à“∑’Ëµ√“‰«â  USD 0.001 µàÕÀÿâπ 
—¥à«π°“√∂◊ÕÀÿâπ √âÕ¬≈– 99.95 
 
38 C.P. Standart Gida Sanayi ve Ticaret A.S.  
ª√–‡¿∑∏ÿ√°‘® ∏ÿ√°‘®‰°à§√∫«ß®√„πµÿ√°’ 
∑’Ëµ—Èß”π—°ß“π„À≠à ª√–‡∑»µÿ√°’ 
À¡“¬‡≈¢‚∑√»—æ∑å 212-274-8536 
À¡“¬‡≈™‚∑√“√ 212-274-7995 
∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π YTL 20,000,000 ‡ªìπÀÿâπ“¡—≠∑—Èß®”π«π  
¡Ÿ≈§à“∑’Ëµ√“‰«â  YTL 0.001 
—¥à«π°“√∂◊ÕÀÿâπ √âÕ¬≈– 84.49 

 
33 C.P. Aquaculture (Beihai) Co., Ltd.   
ª√–‡¿∑∏ÿ√°‘® º≈‘µ·≈–®”Àπà“¬Õ“À“√—µ«å ø“√å¡‡æ“–‡≈’È¬ß

—µ«åπÈ” ·≈–‡æ“–æ—π∏ÿå—µ«åπÈ”„πª√–‡∑»
“∏“√≥√—∞ª√–™“™π®’π 

∑’Ëµ—Èß”π—°ß“π„À≠à ¡≥±≈°«“ß’ “∏“√≥√—∞ª√–™“™π®’π 
À¡“¬‡≈¢‚∑√»—æ∑å  86-779-208-4362 
À¡“¬‡≈¢‚∑√“√ 86-779-208-3932  
∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π USD 5,500,000  ‡ªìπÀÿâπ“¡—≠∑—Èß®”π«π  
—¥à«π°“√∂◊ÕÀÿâπ √âÕ¬≈– 100.00 
 
35 CPF Investment Limited   
ª√–‡¿∑∏ÿ√°‘® °‘®°“√≈ß∑ÿπ 
∑’Ëµ—Èß”π—°ß“π„À≠à ª√–‡∑»∫√‘µ‘™ ‡«Õ√å®‘π ‰Õå·≈π¥å 
∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π USD 50,000,000 ‡ªìπÀÿâπ“¡—≠∑—Èß®”π«π  
¡Ÿ≈§à“∑’Ëµ√“‰«â  USD 1.00 µàÕÀÿâπ 
—¥à«π°“√∂◊ÕÀÿâπ √âÕ¬≈– 100.00 
 
 
 
37 BKP Holdings Limited   
ª√–‡¿∑∏ÿ√°‘® °‘®°“√≈ß∑ÿπ 
∑’Ëµ—Èß”π—°ß“π„À≠à ª√–‡∑»∫√‘µ‘™ ‡«Õ√å®‘π ‰Õå·≈π¥å 
∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π USD 7,500,000 ‡ªìπÀÿâπ“¡—≠∑—Èß®”π«π  
¡Ÿ≈§à“∑’Ëµ√“‰«â  USD 1.00 µàÕÀÿâπ 
—¥à«π°“√∂◊ÕÀÿâπ √âÕ¬≈– 99.44 
 
 
 
 

30 ∫√‘…—∑ ´’æ’‡Õø ‡∑√ππ‘Ëß‡´Áπ‡µÕ√å ®”°—¥  
ª√–‡¿∑∏ÿ√°‘® „Àâ∫√‘°“√¥â“π°“√Ωñ°Õ∫√¡ 
∑’Ëµ—Èß”π—°ß“π„À≠à ®—ßÀ«—¥°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ª√–‡∑»‰∑¬ 
À¡“¬‡≈¢‚∑√»—æ∑å  0-2625-8000 
À¡“¬‡≈¢‚∑√“√  0-2638-2139 
∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π 20,000,000 ∫“∑ ‡ªìπÀÿâπ“¡—≠∑—Èß®”π«π  
¡Ÿ≈§à“∑’Ëµ√“‰«â  10.00 ∫“∑µàÕÀÿâπ 
—¥à«π°“√∂◊ÕÀÿâπ √âÕ¬≈– 99.99 
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∫√‘…—∑√à«¡ (‡√’¬ß≈”¥—∫µ“¡—¥à«π°“√∂◊ÕÀÿâπ) 
≥ «—π∑’Ë 31 ∏—π«“§¡ 2547 ∫√‘…—∑√à«¡ ∑’Ë´’æ’‡Õø¡’°“√∂◊ÕÀÿâπ∑—Èß∑“ßµ√ß·≈–∑“ßÕâÕ¡„π—¥à«πµ—Èß·µà√âÕ¬≈– 20.00 ∂÷ß√âÕ¬≈– 50.00 
¢Õß®”π«πÀÿâπ∑’ËÕÕ°®”Àπà“¬·≈â«¢Õß∫√‘…—∑π—Èπ ¡’®”π«π∑—Èß‘Èπ 10 ∫√‘…—∑ ¥—ßπ’È 

1 ∫√‘…—∑ √Õ ∫√’¥‡¥Õ√å ¬“¡ ®”°—¥ 
ª√–‡¿∑∏ÿ√°‘® º≈‘µ·≈–®”Àπà“¬≈Ÿ°‰°àæàÕ·¡àæ—π∏ÿå‡π◊ÈÕ 
∑’Ëµ—Èß”π—°ß“π„À≠à ®—ßÀ«—¥°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ª√–‡∑»‰∑¬ 
À¡“¬‡≈¢‚∑√»—æ∑å 0-2988-0700 
À¡“¬‡≈¢‚∑√“√ 0-2988-0706  
∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π 70,000,000 ∫“∑ ‡ªìπÀÿâπ“¡—≠∑—Èß®”π«π  
¡Ÿ≈§à“∑’Ëµ√“‰«â  100 ∫“∑µàÕÀÿâπ 
—¥à«π°“√∂◊ÕÀÿâπ √âÕ¬≈– 49.99 
 
3 Charoen Pokphand Holdings (Malaysia)  
 Sdn. Bhd. 
ª√–‡¿∑∏ÿ√°‘® °‘®°“√≈ß∑ÿπ ‚¥¬≈ß∑ÿπ„π—¥à«π√âÕ¬≈– 

100.00 „π∫√‘…—∑®”π«π 9 ·Ààß ∑’Ë¥”‡π‘π
∏ÿ√°‘®º≈‘µÕ“À“√—µ«å·≈–‡≈’È¬ß—µ«å„πª√–‡∑»
¡“‡≈‡´’¬ 

∑’Ëµ—Èß”π—°ß“π„À≠à ª√–‡∑»¡“‡≈‡´’¬ 
À¡“¬‡≈¢‚∑√»—æ∑å 60-3317-63061 
∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π RM 36,550,000 ‡ªìπÀÿâπ“¡—≠∑—Èß®”π«π  
¡Ÿ≈§à“∑’Ëµ√“‰«â  RM 1.00 µàÕÀÿâπ 
—¥à«π°“√∂◊ÕÀÿâπ √âÕ¬≈– 49.64 
 
5 Lotus-CPF (PRC) Investment Co., Ltd.  
ª√–‡¿∑∏ÿ√°‘® °‘®°“√≈ß∑ÿπ ‚¥¬¡’°“√≈ß∑ÿπ„π∫√‘…—∑ 5 ·Ààß

„π—¥à«π√âÕ¬≈– 63.00 √âÕ¬≈– 81.00 √âÕ¬
≈– 90.00 √âÕ¬≈– 90.00 ·≈–√âÕ¬≈– 90.00  
´÷Ëßª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®»Ÿπ¬å§â“àß ç‚≈µ—é „π
ª√–‡∑»“∏“√≥√—∞ª√–™“™π®’π 

∑’Ëµ—Èß”π—°ß“π„À≠à ª√–‡∑»∫√‘µ‘™ ‡«Õ√å®‘π ‰Õå·≈π¥å 
À¡“¬‡≈¢‚∑√»—æ∑å 86-208-638-2070 
∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π USD 200,000,000 ‡ªìπÀÿâπ“¡—≠∑—Èß®”π«π  
¡Ÿ≈§à“∑’Ëµ√“‰«â  USD 1.00 µàÕÀÿâπ 
—¥à«π°“√∂◊ÕÀÿâπ √âÕ¬≈– 40.00 
 
7 ∫√‘…—∑ π« 84 ®”°—¥  
ª√–‡¿∑∏ÿ√°‘® °‘®°“√≈ß∑ÿπ ‚¥¬¡’≈ß∑ÿπ„π—¥à«π√âÕ¬≈– 

99.93 „π∫√‘…—∑∑’Ë¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®«πªÉ“„π
ª√–‡∑»‰∑¬ 

∑’Ëµ—Èß”π—°ß“π„À≠à ®—ßÀ«—¥°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ª√–‡∑»‰∑¬  
∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π 1,500,000,000 ∫“∑ ‡ªìπÀÿâπ“¡—≠∑—Èß®”π«π  
¡Ÿ≈§à“∑’Ëµ√“‰«â  10.00 ∫“∑µàÕÀÿâπ 
—¥à«π°“√∂◊ÕÀÿâπ √âÕ¬≈– 25.00 
 
9 Kinghill Limited 
ª√–‡¿∑∏ÿ√°‘® °‘®°“√≈ß∑ÿπ ‚¥¬≈ß∑ÿπ„π—¥à«π√âÕ¬≈– 

100 „π∫√‘…—∑∑’Ë¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®∫√‘À“√
»Ÿπ¬å°“√§â“ çSuper Brand Mallé „πª√–‡∑»
“∏“√≥√—∞ª√–™“™π®’π 

∑’Ëµ—Èß”π—°ß“π„À≠à ª√–‡∑»‡§¬å·¡π ‰Õå·≈π¥å 
∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π USD 250,000,000 ‡ªìπÀÿâπ“¡—≠∑—Èß

®”π«π  
¡Ÿ≈§à“∑’Ëµ√“‰«â  USD 1.00 µàÕÀÿâπ 
—¥à«π°“√∂◊ÕÀÿâπ √âÕ¬≈– 20.84 
 

2 ∫√‘…—∑ Õ“√å‡∫Õ√å ‡Õ‡§Õ√å ª√–‡∑»‰∑¬ ®”°—¥ 
ª√–‡¿∑∏ÿ√°‘® º≈‘µ·≈–®”Àπà“¬≈Ÿ°‰°àæàÕ·¡àæ—π∏ÿå‡π◊ÈÕ 
∑’Ëµ—Èß”π—°ß“π„À≠à ®—ßÀ«—¥°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ª√–‡∑»‰∑¬  
À¡“¬‡≈¢‚∑√»—æ∑å 0-2988-0700 
À¡“¬‡≈¢‚∑√“√ 0-2988-0706 
∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π 4,000,000 ∫“∑ ‡ªìπÀÿâπ“¡—≠∑—Èß®”π«π  
¡Ÿ≈§à“∑’Ëµ√“‰«â  100 ∫“∑µàÕÀÿâπ 
—¥à«π°“√∂◊ÕÀÿâπ √âÕ¬≈– 49.99 
 
4 C.P. Vietnam Livestock Co., Ltd.   
ª√–‡¿∑∏ÿ√°‘® º≈‘µÕ“À“√—µ«å·≈–‡≈’È¬ß—µ«å„πª√–‡∑»

‡«’¬¥π“¡ 
∑’Ëµ—Èß”π—°ß“π„À≠à ª√–‡∑»‡«’¬¥π“¡ 
À¡“¬‡≈¢‚∑√»—æ∑å 84-6183-6251 
∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π USD 40,040,000 ‡ªìπÀÿâπ“¡—≠∑—Èß®”π«π  
¡Ÿ≈§à“∑’Ëµ√“‰«â  USD 1.00 µàÕÀÿâπ 
—¥à«π°“√∂◊ÕÀÿâπ √âÕ¬≈– 40.00 
 
 
 
 
6 C.P. Aquaculture (India) Private Limited   
ª√–‡¿∑∏ÿ√°‘® º≈‘µÕ“À“√—µ«å ·≈–‡≈’È¬ß—µ«å„πª√–‡∑»

Õ‘π‡¥’¬ 
∑’Ëµ—Èß”π—°ß“π„À≠à ª√–‡∑»Õ‘π‡¥’¬ 
À¡“¬‡≈¢‚∑√»—æ∑å 9144-2491-7790 
∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π Rs 250,000,000 ‡ªìπÀÿâπ“¡—≠∑—Èß®”π«π  
¡Ÿ≈§à“∑’Ëµ√“‰«â  Rs 10.00 µàÕÀÿâπ 
—¥à«π°“√∂◊ÕÀÿâπ √âÕ¬≈– 31.70 
 
 
 
 
8 ∫√‘…—∑ Õ≈‘Õ—π´å ´’.æ’. ª√–°—π¿—¬ ®”°—¥ 
ª√–‡¿∑∏ÿ√°‘® ∏ÿ√°‘®ª√–°—π¿—¬ 
∑’Ëµ—Èß”π—°ß“π„À≠à ®—ßÀ«—¥°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ª√–‡∑»‰∑¬  
À¡“¬‡≈¢‚∑√»—æ∑å 0-2638-9000 
∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π 300,000,000 ∫“∑ ‡ªìπÀÿâπ“¡—≠∑—Èß®”π«π  
¡Ÿ≈§à“∑’Ëµ√“‰«â  10.00 ∫“∑µàÕÀÿâπ 
—¥à«π°“√∂◊ÕÀÿâπ √âÕ¬≈– 24.46 
 
 
10 ∫√‘…—∑ ´’.æ’. ‡´‡«àπÕ’‡≈ø‡«àπ ®”°—¥ (¡À“™π) 
ª√–‡¿∑∏ÿ√°‘® ∏ÿ√°‘®√â“π§Õπ«’‡π’¬π‚µ√å¿“¬„µâ

‡§√◊ËÕßÀ¡“¬°“√§â“ 7-Eleven „πª√–‡∑»‰∑¬ 
∑’Ëµ—Èß”π—°ß“π„À≠à ®—ßÀ«—¥°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ª√–‡∑»‰∑¬  
À¡“¬‡≈¢‚∑√»—æ∑å 0-2677-9000 
À¡“¬‡≈¢‚∑√“√ 0-2631-1082 
∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π 2,250,000,000 ∫“∑ ‡ªìπÀÿâπ“¡—≠∑—Èß

®”π«π  
¡Ÿ≈§à“∑’Ëµ√“‰«â  5.00 ∫“∑µàÕÀÿâπ 
—¥à«π°“√∂◊ÕÀÿâπ √âÕ¬≈– 21.32 
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π‘µ‘∫ÿ§§≈∑’Ë∫√‘…—∑∂◊ÕÀÿâπ‰¡àπâÕ¬°«à“√âÕ¬≈– 10.00 ·µà‰¡à‡°‘π√âÕ¬≈– 20.00 
(‡√’¬ß≈”¥—∫µ“¡—¥à«π°“√∂◊ÕÀÿâπ)  

≥ «—π∑’Ë 31 ∏—π«“§¡ 2547  π‘µ‘∫ÿ§§≈∑’Ë´’æ’‡Õø¡’°“√∂◊ÕÀÿâπ∑—Èß∑“ßµ√ß·≈–∑“ßÕâÕ¡„π—¥à«π‰¡àπâÕ¬°«à“√âÕ¬≈– 

10.00 ·µàπâÕ¬°«à“√âÕ¬≈– 20.00 ¢Õß®”π«πÀÿâπ∑’ËÕÕ°®”Àπà“¬·≈â«¢Õß∫√‘…—∑π—Èπ ¡’®”π«π∑—Èß‘Èπ 4 ∫√‘…—∑  ¥—ßπ’È 

 
1 Charoen Pokphand (India) Private Limited  
ª√–‡¿∑∏ÿ√°‘® º≈‘µÕ“À“√—µ«å·≈–‡≈’È¬ß—µ«å„πª√–‡∑»

Õ‘π‡¥’¬ 
∑’Ëµ—Èß”π—°ß“π„À≠à ª√–‡∑»Õ‘π‡¥’¬ 
∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π Rs 330,000,000 ‡ªìπÀÿâπ“¡—≠∑—Èß®”π«π  
¡Ÿ≈§à“Àÿâπ∑’Ëµ√“‰«â  Rs 10.00 µàÕÀÿâπ 
—¥à«π°“√∂◊ÕÀÿâπ √âÕ¬≈– 19.00 
  
3 Trillion Brewery Co., Ltd. 
ª√–‡¿∑∏ÿ√°‘® °‘®°“√≈ß∑ÿπ  
∑’Ëµ—Èß”π—°ß“π„À≠à ª√–‡∑»‡§¬å·¡π ‰Õå·≈π¥å  
∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π USD 50,000,000 ‡ªìπÀÿâπ“¡—≠∑—Èß®”π«π  
¡Ÿ≈§à“Àÿâπ∑’Ëµ√“‰«â  USD 1.00 µàÕÀÿâπ 
—¥à«π°“√∂◊ÕÀÿâπ √âÕ¬≈– 17.95 
 

2 ACME ECI Investment Co., Ltd. 
ª√–‡¿∑∏ÿ√°‘® °‘®°“√≈ß∑ÿπ  
∑’Ëµ—Èß”π—°ß“π„À≠à ª√–‡∑»‡§¬å·¡π ‰Õå·≈π¥å 
∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π USD 8,000,000 ‡ªìπÀÿâπ“¡—≠∑—Èß®”π«π  
¡Ÿ≈§à“Àÿâπ∑’Ëµ√“‰«â  USD 1.00 µàÕÀÿâπ 
—¥à«π°“√∂◊ÕÀÿâπ √âÕ¬≈– 17.95 
 
 
4 ∫√‘…—∑ ´’æ’æ’´’ ®”°—¥ (¡À“™π) 
 ‡¥‘¡™◊ËÕ ∫√‘…—∑ ‡®√‘≠‚¿§¿—≥±åªî‚µ√‡§¡’ ®”°—¥ 
ª√–‡¿∑∏ÿ√°‘®  º≈‘µ·≈–®”Àπà“¬º≈‘µ¿—≥±åæ≈“µ‘° 
∑’Ëµ—Èß”π—°ß“π„À≠à °√ÿß‡∑æ¡À“π§√  ª√–‡∑»‰∑¬ 
∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π 78,000,000 ∫“∑ ‡ªìπÀÿâπ“¡—≠∑—Èß®”π«π  
¡Ÿ≈§à“Àÿâπ∑’Ëµ√“‰«â  10.00 ∫“∑µàÕÀÿâπ 
—¥à«π°“√∂◊ÕÀÿâπ √âÕ¬≈– 12.48 
 

π‘µ‘∫ÿ§§≈∑’Ë∫√‘…—∑∂◊ÕÀÿâππâÕ¬°«à“√âÕ¬≈– 10.00 (‡√’¬ß≈”¥—∫µ“¡—¥à«π°“√∂◊ÕÀÿâπ)  

≥ «—π∑’Ë 31 ∏—π«“§¡ 2547  π‘µ‘∫ÿ§§≈∑’Ë´’æ’‡Õø¡’°“√∂◊ÕÀÿâπ∑—Èß∑“ßµ√ß·≈–∑“ßÕâÕ¡„π—¥à«ππâÕ¬°«à“√âÕ¬≈– 

10.00 ¢Õß®”π«πÀÿâπ∑’ËÕÕ°®”Àπà“¬·≈â«¢Õß∫√‘…—∑π—Èπ ¡’®”π«π∑—Èß‘Èπ 6 ∫√‘…—∑  ¥—ßπ’È 

 1 Chia Tai (Jilin) Co., Ltd. 
ª√–‡¿∑∏ÿ√°‘® °‘®°“√≈ß∑ÿπ ‚¥¬≈ß∑ÿπ„π—¥à«π√âÕ¬≈– 

50.00 „π∫√‘…—∑∑’Ë¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®º≈‘µ·≈–
®”Àπà“¬Õ“À“√—µ«å ·≈–‡≈’È¬ß—µ«å„πª√–‡∑»
“∏“√≥√—∞ª√–™“™π®’π 

∑’Ëµ—Èß”π—°ß“π„À≠à ª√–‡∑»“∏“√≥√—∞ª√–™“™π®’π 
—¥à«π°“√∂◊ÕÀÿâπ √âÕ¬≈– 9.99 
 
3 ∫√‘…—∑ «’√«¡‚™§ ®”°—¥  
ª√–‡¿∑∏ÿ√°‘® æ—≤π“Õ—ßÀ“√‘¡∑√—æ¬å 
∑’Ëµ—Èß”π—°ß“π„À≠à ®—ßÀ«—¥°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ª√–‡∑»‰∑¬ 
—¥à«π°“√∂◊ÕÀÿâπ √âÕ¬≈– 9.00 
 
5 ∫√‘…—∑ Õ¬ÿ∏¬“ Õ≈‘Õ—π´å ´’.æ’. ª√–°—π™’«‘µ ®”°—¥ (¡À“™π) 
ª√–‡¿∑∏ÿ√°‘® ∏ÿ√°‘®ª√–°—π¿—¬ 
∑’Ëµ—Èß”π—°ß“π„À≠à ®—ßÀ«—¥°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ª√–‡∑»‰∑¬ 
—¥à«π°“√∂◊ÕÀÿâπ √âÕ¬≈– 3.47 
 

2 ∫√‘…—∑ ¬“¡·¡Á§‚§√ ®”°—¥ (¡À“™π) 
ª√–‡¿∑∏ÿ√°‘® ∏ÿ√°‘®»Ÿπ¬å§â“àß ç·¡Á§‚§√é 
∑’Ëµ—Èß”π—°ß“π„À≠à ®—ßÀ«—¥°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ª√–‡∑»‰∑¬ 
—¥à«π°“√∂◊ÕÀÿâπ √âÕ¬≈– 9.13 
 
 
 
 
4 ∫√‘…—∑ ´’.æ’.·≈π¥å ®”°—¥  
ª√–‡¿∑∏ÿ√°‘® æ—≤π“Õ—ßÀ“√‘¡∑√—æ¬å 
∑’Ëµ—Èß”π—°ß“π„À≠à ®—ßÀ«—¥°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ª√–‡∑»‰∑¬ 
—¥à«π°“√∂◊ÕÀÿâπ √âÕ¬≈– 6.49 
 
6 ∫√‘…—∑ ∑√Ÿ §Õ√åªÕ‡√™—Ëπ ®”°—¥ (¡À“™π)  
ª√–‡¿∑∏ÿ√°‘® ◊ËÕ“√‚∑√§¡π“§¡ 
∑’Ëµ—Èß”π—°ß“π„À≠à ®—ßÀ«—¥°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ª√–‡∑»‰∑¬ 
—¥à«π°“√∂◊ÕÀÿâπ √âÕ¬≈– 3.33 
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¢âÕ¡Ÿ≈√ÿª‡°’Ë¬«°—∫Àÿâπ“¡—≠ 
 

∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π·≈–∑ÿπ™”√–·≈â« 
≥ «—π∑’Ë 31 ∏—π«“§¡ 2547  

¡Ÿ≈§à“Àÿâπ∑’Ëµ√“‰«â : Àÿâπ≈– 1 ∫“∑ 

∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π : 8,206,664,000 ∫“∑ ‡ªìπÀÿâπ“¡—≠∑—Èß®”π«π  

∑ÿπ™”√–·≈â« : 5,727,562,476 ∫“∑ ‡ªìπÀÿâπ“¡—≠∑—Èß®”π«π 
 

ª√–«—µ‘°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢Õß∑ÿπ∑’Ë™”√–·≈â« 
 

 ∑ÿπ∑’Ë‡æ‘Ë¡¢÷Èπ  ∑ÿπ™”√–·≈â«  √“¬≈–‡Õ’¬¥ 

 (≈â“π∫“∑) (≈â“π∫“∑) (Àÿâπ) 
¡°√“§¡ 2521 - 5 500,000 ®¥∑–‡∫’¬π°àÕµ—Èß‡√‘Ë¡·√° 
¡’π“§¡ 2530 25 30 3,000,000 ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ®“°°“√‡πÕ¢“¬µàÕºŸâ∂◊ÕÀÿâπ‡¥‘¡ 
æƒ…¿“§¡ 2530 70 100 10,000,000 ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ®“°°“√‡πÕ¢“¬µàÕºŸâ∂◊ÕÀÿâπ‡¥‘¡ 
¡‘∂ÿπ“¬π 2530 100 200 20,000,000 ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ®“°°“√‡πÕ¢“¬µàÕºŸâ∂◊ÕÀÿâπ‡¥‘¡ 
‘ßÀ“§¡ 2530 100 300 30,000,000 ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ®“°°“√‡πÕ¢“¬µàÕºŸâ∂◊ÕÀÿâπ‡¥‘¡ 
°√°Æ“§¡ 2531 300 600 60,000,000 ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ®“°°“√‡πÕ¢“¬µàÕºŸâ∂◊ÕÀÿâπ‡¥‘¡ 
¡‘∂ÿπ“¬π 2532 600 1,200 120,000,000 ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ®“°°“√‡πÕ¢“¬µàÕºŸâ∂◊ÕÀÿâπ‡¥‘¡ 
æƒ»®‘°“¬π 2541 385 1,585 158,529,451 ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ®“°°“√‡πÕ¢“¬µàÕºŸâ∂◊ÕÀÿâπ‡¥‘¡¢Õß∫√‘…—∑  
    °√ÿß‡∑æº≈‘µº≈Õÿµ“À°√√¡°“√‡°…µ√ ®”°—¥ (¡À“™π) 
    ∫√‘…—∑ °√ÿß‡∑æ‚ª√¥‘Í« ®”°—¥ (¡À“™π) ·≈– ∫√‘…—∑ 
    ‡®√‘≠‚¿§¿—≥±åÕ’“π®”°—¥ (¡À“™π) ‡æ◊ËÕ·≈°‡ª≈’Ë¬π 
    °—∫Àÿâπ¢Õß∫√‘…—∑∑—Èß“¡·∑π°“√™”√–‡ªìπ‡ß‘π 
æƒ…¿“§¡ 2542  159 1,744 174,380,941 ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ®“°°“√®à“¬Àÿâπªíπº≈„Àâ·°àºŸâ∂◊ÕÀÿâπ ”À√—∫º≈ 
    °“√¥”‡π‘πß“πªï 2541 
∏—π«“§¡ 2542 174 1,918 191,818,767 ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ®“°°“√®à“¬Àÿâπªíπº≈√–À«à“ß°“≈„Àâ·°àºŸâ∂◊ÕÀÿâπ 
    ”À√—∫º≈°“√¥”‡π‘πß“π„πªï 2542 
°√°Æ“§¡ 2543 1,902 3,820 382,028,584 ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ®“°°“√‡πÕ¢“¬µàÕºŸâ∂◊ÕÀÿâπ‡¥‘¡ 
°√°Æ“§¡ 2544 0.09855 3,820 382,038,439 ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ®“°°“√„™â‘∑∏‘·ª≈ß¿“æ¢Õß„∫”§—≠·¥ß‘∑∏‘ CPF-W1  
    ®”π«π 3 §√—Èß √–À«à“ß‡¥◊Õπ µÿ≈“§¡ 2543 ∂÷ß °√°Æ“§¡ 2544  
°—π¬“¬π 2544 - 3,820 3,820,384,390 ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ®“°‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¡Ÿ≈§à“∑’Ëµ√“‰«â¢ÕßÀÿâπ“¡—≠ 
    ®“° 10 ∫“∑ ‡ªìπ 1 ∫“∑µàÕÀÿâπ 
¡°√“§¡ 2545 0.15 3,820 3,820,536,390 ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ®“°°“√„™â‘∑∏‘·ª≈ß¿“æ¢Õß„∫”§—≠·¥ß‘∑∏‘ CPF-W1 
‡¡…“¬π 2545 73 3,893 3,893,613,330 ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ®“°°“√„™â‘∑∏‘·ª≈ß¿“æ¢Õß„∫”§—≠·¥ß‘∑∏‘ CPF-W1 
°√°Æ“§¡ 2545 481 4,374 4,374,439,231 ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ®“°°“√„™â‘∑∏‘·ª≈ß¿“æ§√—Èßÿ¥∑â“¬¢Õß„∫”§—≠·¥ß 
    ‘∑∏‘ CPF-W1 
µÿ≈“§¡ 2545 475 4,849 4,849,590,421 ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ®“°°“√„™â‘∑∏‘·ª≈ß¿“æ¢Õß„∫”§—≠·¥ß‘∑∏‘ CPF-W 
¡°√“§¡ 2546 859 5,708 5,708,162,731 ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ®“°°“√„™â‘∑∏‘·ª≈ß¿“æ§√—Èßÿ¥∑â“¬¢Õß„∫”§—≠·¥ß 
    ‘∑∏‘ CPF-W ·≈–°“√„™â‘∑∏‘§√—Èß·√°¢Õß„∫”§—≠·¥ß‘∑∏‘ CPF-W2 
‡¡…“¬π 2546 0.009 5,708 5,708,171,806 ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ®“°°“√„™â‘∑∏‘·ª≈ß¿“æ¢Õß„∫”§—≠·¥ß‘∑∏‘ CPF-W2  
°√°Æ“§¡ 2546 6 5,714 5,714,071,566 ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ®“°°“√„™â‘∑∏‘·ª≈ß¿“æ¢Õß„∫”§—≠·¥ß‘∑∏‘ CPF-W2  
µÿ≈“§¡ 2546 4 5,718 5,718,532,611 ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ®“°°“√„™â‘∑∏‘·ª≈ß¿“æ¢Õß„∫”§—≠·¥ß‘∑∏‘ CPF-W2  
¡°√“§¡ 2547 9 5,727 5,727,546,606 ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ®“°°“√„™â‘∑∏‘·ª≈ß¿“æ¢Õß„∫”§—≠·¥ß‘∑∏‘ CPF-W2  
°√°Æ“§¡ 2547 0.002 5,727 5,727,549,116 ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ®“°°“√„™â‘∑∏‘·ª≈ß¿“æ¢Õß„∫”§—≠·¥ß‘∑∏‘ CPF-W2  
µÿ≈“§¡ 2547 0.013 5,727 5,727,562,476 ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ®“°°“√„™â‘∑∏‘·ª≈ß¿“æ¢Õß„∫”§—≠·¥ß‘∑∏‘ CPF-W2  
¡°√“§¡ 2548 0.058 5,728 5,727,852,576 ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ®“°°“√„™â‘∑∏‘·ª≈ß¿“æ¢Õß„∫”§—≠·¥ß‘∑∏‘ CPF-W2  
 

¢âÕ¡Ÿ≈√ÿª‡°’Ë¬«°—∫À≈—°∑√—æ¬å¢Õß∫√‘…—∑ 
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¢âÕ¡Ÿ≈√ÿª‡°’Ë¬«°—∫ Depositary Receipts ”À√—∫Àÿâπ“¡—≠ 
µ≈“¥´◊ÈÕ¢“¬À≈—°∑√—æ¬å : Over the Counter (OTC), United States Exchange 

DR Underlying Share Ratio  : 1 Depositary Receipt : 4 Àÿâπ“¡—≠ 

®”π«π§ß‡À≈◊Õ ≥ «—π∑’Ë 31 ∏—π«“§¡ 2547  : 565,120 Àπà«¬ 

π“¬∑–‡∫’¬π : The Bank of New York 
 

¢âÕ¡Ÿ≈√ÿª‡°’Ë¬«°—∫µ√““√·¥ß‘∑∏‘„πº≈µÕ∫·∑π∑’Ë‡°‘¥®“°À≈—°∑√—æ¬åÕâ“ßÕ‘ß (NVDR) 
≥ «—π∑’Ë 31 ∏—π«“§¡ 2547 Àÿâπ“¡—≠¢Õß´’æ’‡Õø∑’Ë∂◊Õ‚¥¬∫√‘…—∑ ‰∑¬‡ÕÁπ«’¥’Õ“√å ®”°—¥ (çThai NVDRé) ¡’

®”π«π 133,405,998 Àÿâπ §‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 2.33 ¢ÕßÀÿâπ∑’ËÕÕ°·≈–™”√–·≈â« ≥ «—π¥—ß°≈à“« ‚¥¬ºŸâ≈ß∑ÿπ„πµ√““√

·¥ß‘∑∏‘„πº≈µÕ∫·∑π∑’Ë‡°‘¥®“°À≈—°∑√—æ¬åÕâ“ßÕ‘ß (Non-Voting Depositary Receipt À√◊Õ NVDR) ´÷ËßÕÕ°‚¥¬ 

Thai NVDR ®–‰¥â√—∫‘∑∏‘ª√–‚¬™πå∑“ß°“√‡ß‘πµà“ßÊ ‡¡◊Õπ°“√≈ß∑ÿπ„πÀÿâπ“¡—≠¢Õß∫√‘…—∑ ‡«âπ·µà‘∑∏‘ÕÕ°‡’¬ß≈ß

§–·ππ„π°“√ª√–™ÿ¡ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ ¥—ßπ—Èπ ‘∑∏‘ÕÕ°‡’¬ß¢ÕßºŸâ∂◊ÕÀÿâπ√“¬Õ◊Ëπ®–¡’—¥à«π‡æ‘Ë¡¢÷Èπ ‡¡◊ËÕ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°—∫®”π«π

Àÿâπ∑’Ë¡’‘∑∏‘ÕÕ°‡’¬ß∑—ÈßÀ¡¥ ‚¥¬‰¡àπ—∫√«¡Àÿâπ∑’Ë∂◊Õ‚¥¬ Thai NVDR ∑—Èßπ’È ºŸâ≈ß∑ÿπ“¡“√∂µ√«®Õ∫®”π«πÀÿâπ“¡—≠

¢Õß´’æ’‡Õø∑’Ë∂◊Õ‚¥¬ Thai NVDR ‰¥â∑’Ë www.set.or.th/nvdr 

 

¢âÕ¡Ÿ≈√ÿª‡°’Ë¬«°—∫„∫”§—≠·¥ß‘∑∏‘ 
≥ «—π∑’Ë 31 ∏—π«“§¡ 2547 ´’æ’‡Õø¡’„∫”§—≠·¥ß‘∑∏‘∑’Ë®–´◊ÈÕÀÿâπ“¡—≠¢Õß∫√‘…—∑§√—Èß∑’Ë 2 (çCPF-W2é) 

∑’Ë¬—ß„™â‘∑∏‘‰¥â§ß‡À≈◊ÕÕ¬Ÿà ¥—ßπ’È 

ª√–‡¿∑¢Õß„∫”§—≠·¥ß‘∑∏‘ : „∫”§—≠·¥ß‘∑∏‘™π‘¥√–∫ÿ™◊ËÕºŸâ∂◊Õ‡πÕ¢“¬·°àºŸâ∂◊ÕÀÿâπ‡¥‘¡ 

«—π∑’ËÕÕ°„∫”§—≠·¥ß‘∑∏‘ : 22 °√°Æ“§¡ 2545 

Õ“¬ÿ¢Õß„∫”§—≠·¥ß‘∑∏‘ : 3 ªï π—∫®“°«—πÕÕ°„∫”§—≠·¥ß‘∑∏‘ 

√“§“∑’Ë‡πÕ¢“¬µàÕÀπà«¬ : 0 ∫“∑µàÕÀπà«¬ (»Ÿπ¬å∫“∑) 

®”π«π§ß‡À≈◊Õ :  383,871,598 Àπà«¬ 

µ≈“¥√Õß´◊ÈÕ¢“¬À≈—°∑√—æ¬å : µ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ 

π“¬∑–‡∫’¬π : »Ÿπ¬å√—∫Ω“°À≈—°∑√—æ¬å·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ 

√“§“°“√„™â‘∑∏‘´◊ÈÕÀÿâπ“¡—≠ : 4.00 ∫“∑ µàÕÀÿâπ 

‘∑∏‘„π°“√´◊ÈÕÀÿâπ“¡—≠ : „∫”§—≠·¥ß‘∑∏‘ 1 Àπà«¬ ¡’‘∑∏‘´◊ÈÕÀÿâπ“¡—≠‰¥â 5 Àÿâπ 

«—π∑’Ë„™â‘∑∏‘ : “¡“√∂„™â‘∑∏‘§√—Èß·√°„π«—π∑’Ë 2 ¡°√“§¡ 2546 ·≈–§√—ÈßµàÕ Ê ‰ª„π«—π

∑”°“√·√°¢Õß‡¥◊Õπ‡¡…“¬π °√°Æ“§¡ µÿ≈“§¡ ·≈–¡°√“§¡ µ≈Õ¥Õ“¬ÿ

¢Õß„∫”§—≠·¥ß‘∑∏‘ ‚¥¬°“√„™â‘∑∏‘«—πÿ¥∑â“¬®–µ√ß°—∫«—π∑’Ë 21 °√°Æ“§¡ 

2548 „π°√≥’∑’Ë«—π„™â‘∑∏‘§√—Èßÿ¥∑â“¬µ√ß°—∫«—πÀ¬ÿ¥∑”°“√¢Õß∏π“§“√

æ“≥‘™¬å „Àâ‡≈◊ËÕπ°“√„™â‘∑∏‘¥—ß°≈à“«‡ªìπ«—π‡ªî¥∑”°“√∂—¥‰ª „π°√≥’∑’Ë«—π

ªî¥¡ÿ¥∑–‡∫’¬πæ—°°“√‚Õπ„∫”§—≠·¥ß‘∑∏‘µ√ß°—∫«—πÀ¬ÿ¥∑”°“√¢Õß

∏π“§“√æ“≥‘™¬å„Àâ‡≈◊ËÕπ‡ªìπ«—π‡ªî¥∑”°“√∂—¥‰ª    

√–¬–‡«≈“¬◊Ëπ§«“¡®”πß„™â‘∑∏‘ : ºŸâ∂◊Õ„∫”§—≠·¥ß‘∑∏‘∑’Ëª√–ß§å®–„™â‘∑∏‘ ®–µâÕß·®âß§«“¡®”πß°“√„™â

‘∑∏‘´◊ÈÕÀÿâπ“¡—≠¢Õß´’æ’‡Õø „π‡«≈“∑”°“√√–À«à“ß 8.30-15.30 π.  

¿“¬„π 15 «—π°àÕπ«—π∑’Ë„™â‘∑∏‘„π·µà≈–§√—Èß´÷Ëß®–¡’°“√ªî¥¡ÿ¥æ—°°“√‚Õπ

„∫”§—≠·¥ß‘∑∏‘ 21 «—π °àÕπ«—π∑’Ë„™â‘∑∏‘§√—Èßÿ¥∑â“¬  µ“¡«‘∏’°“√∑’Ë√–∫ÿ

‰«â„πÀπ—ß◊Õ™’È™«π‡πÕ¢“¬„∫”§—≠·¥ß‘∑∏‘ ·≈–/À√◊Õ Àπ—ß◊Õ·®âß

°”Àπ¥°“√„™â‘∑∏‘∑’Ë´’æ’‡Õøπ”àß·°àµ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å·Ààßª√–‡∑»‰∑¬‡æ◊ËÕ

‡ªî¥‡º¬„Àâ∑√“∫∑—Ë«°—π  °àÕπ√–¬–‡«≈“¬◊Ëπ§«“¡®”πß„™â‘∑∏‘„π·µà≈–§√—Èß  

«—π§√∫°”Àπ¥Õ“¬ÿ : «—π∑’Ë 21 °√°Æ“§¡ 2548 
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¢âÕ¡Ÿ≈√ÿª‡°’Ë¬«°—∫Àÿâπ°Ÿâ 
≥ «—π∑’Ë 31 ∏—π«“§¡ 2547 ´’æ’‡Õø¡’Àÿâπ°Ÿâ§ß‡À≈◊ÕÕ¬Ÿà ¥—ßπ’È 

 

1 Àÿâπ°Ÿâ™π‘¥∑¬Õ¬§◊π‡ß‘πµâπ¢Õß∫√‘…—∑ ‡®√‘≠‚¿§¿—≥±åÕ“À“√ ®”°—¥ (¡À“™π) 
 §√—Èß∑’Ë 1/2543 §√∫°”Àπ¥‰∂à∂Õπªï 2548 

ª√–‡¿∑Àÿâπ°Ÿâ : Àÿâπ°Ÿâ™π‘¥∑¬Õ¬§◊π‡ß‘πµâπ ‰¡à¥âÕ¬‘∑∏‘ ‰¡à¡’ª√–°—π  

  ™π‘¥√–∫ÿ™◊ËÕºŸâ∂◊Õ  

Õ“¬ÿ¢ÕßÀÿâπ°Ÿâ : 5 ªï π—∫®“°«—πÕÕ°Àÿâπ°Ÿâ 

¡Ÿ≈§à“√«¡¢ÕßÀÿâπ°Ÿâ∑’Ë‡πÕ¢“¬ : 7,000,000,000 ∫“∑ 

®”π«πÀÿâπ°Ÿâ∑’Ë‡πÕ¢“¬ : 7,000,000 Àπà«¬ 

¡Ÿ≈§à“∑’Ëµ√“‰«âµàÕÀπà«¬ : 1,000 ∫“∑ 

√“§“∑’Ë‡πÕ¢“¬µàÕÀπà«¬ : 1,000 ∫“∑ 

«—π∑’ËÕÕ°Àÿâπ°Ÿâ : «—π∑’Ë 9 ¡’π“§¡ 2543 

«—π§√∫°”Àπ¥‰∂à∂ÕπÀÿâπ°Ÿâ : «—π∑’Ë 9 ¡’π“§¡ 2548 

Õ—µ√“¥Õ°‡∫’È¬  : - 3 ªï·√° ‡∑à“°—∫√âÕ¬≈– 7.5 µàÕªï  

  - 2 ªïÿ¥∑â“¬‡∑à“°—∫Õ—µ√“¥Õ°‡∫’È¬‡ß‘πΩ“°ª√–®” 6 ‡¥◊Õπ”À√—∫≈Ÿ°§â“

∑—Ë«‰ª´÷Ëßª√–°“»‚¥¬∏π“§“√ °√ÿß‡∑æ ®”°—¥ (¡À“™π) ≥ Õß«—π∑”°“√

°àÕπ«—π·√°¢Õß™à«ß√–¬–‡«≈“„π°“√§”π«≥¥Õ°‡∫’È¬∫«°√âÕ¬≈– 3 µàÕªï 

«—π™”√–¥Õ°‡∫’È¬ : ªï≈– 2 §√—Èß  „π«—π∑’Ë 9 ¡’π“§¡ ·≈– 9 °—π¬“¬π¢Õß·µà≈–ªï®π∂÷ß«—π§√∫

°”Àπ¥‰∂à∂Õπ ‚¥¬ß«¥·√°™”√–„π«—π∑’Ë 9 °—π¬“¬π 2543 

«—π™”√–‡ß‘πµâπ :  ∑¬Õ¬™”√–§◊πµ—Èß·µà‘Èπªï∑’Ë 3 ¢ÕßÕ“¬ÿÀÿâπ°Ÿâ ¥—ßπ’È 

  √âÕ¬≈– 20 ¢Õß¡Ÿ≈§à“∑’Ëµ√“‰«â ™”√–„π«—π∑’Ë 9 ¡’π“§¡ 2546 

  √âÕ¬≈– 20 ¢Õß¡Ÿ≈§à“∑’Ëµ√“‰«â ™”√–„π«—π∑’Ë 9 °—π¬“¬π 2546 

  √âÕ¬≈– 20 ¢Õß¡Ÿ≈§à“∑’Ëµ√“‰«â ™”√–„π«—π∑’Ë 9 ¡’π“§¡ 2547 

  √âÕ¬≈– 20 ¢Õß¡Ÿ≈§à“∑’Ëµ√“‰«â ™”√–„π«—π∑’Ë 9 °—π¬“¬π 2547 

  √âÕ¬≈– 20 ¢Õß¡Ÿ≈§à“∑’Ëµ√“‰«â ™”√–„π«—π∑’Ë 9 ¡’π“§¡ 2548 

¡Ÿ≈§à“§ß‡À≈◊Õ  : 1,400,000,000 ∫“∑ 

°“√®—¥Õ—π¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ : ‰¡à¡’ 

π“¬∑–‡∫’¬π :  ∏π“§“√°√ÿß‡∑æ ®”°—¥ (¡À“™π) 

 

2 Àÿâπ°Ÿâ™π‘¥∑¬Õ¬§◊π‡ß‘πµâπ¢Õß∫√‘…—∑ ‡®√‘≠‚¿§¿—≥±åÕ“À“√ ®”°—¥ (¡À“™π) 
 §√—Èß∑’Ë 1/2544 §√∫°”Àπ¥‰∂à∂Õπªï 2549 

ª√–‡¿∑Àÿâπ°Ÿâ : Àÿâπ°Ÿâ™π‘¥∑¬Õ¬§◊π‡ß‘πµâπ ‰¡à¥âÕ¬‘∑∏‘ ‰¡à¡’ª√–°—π ™π‘¥√–∫ÿ™◊ËÕºŸâ∂◊Õ  

Õ“¬ÿ¢ÕßÀÿâπ°Ÿâ : 5 ªï π—∫®“°«—πÕÕ°Àÿâπ°Ÿâ 

¡Ÿ≈§à“√«¡¢ÕßÀÿâπ°Ÿâ∑’Ë‡πÕ¢“¬ : 7,000,000,000 ∫“∑ 

®”π«πÀÿâπ°Ÿâ∑’Ë‡πÕ¢“¬ : 7,000,000 Àπà«¬ 

¡Ÿ≈§à“∑’Ëµ√“‰«âµàÕÀπà«¬ : 1,000 ∫“∑ 

√“§“∑’Ë‡πÕ¢“¬µàÕÀπà«¬ : 1,000 ∫“∑ 

«—π∑’ËÕÕ°Àÿâπ°Ÿâ : «—π∑’Ë 23 ¡’π“§¡ 2544 
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«—π§√∫°”Àπ¥‰∂à∂ÕπÀÿâπ°Ÿâ : «—π∑’Ë 23 ¡’π“§¡ 2549 

Õ—µ√“¥Õ°‡∫’È¬  : - 2 ªï·√° ‡∑à“°—∫√âÕ¬≈– 5.5 µàÕªï  

  - ªï∑’Ë 3 ‡∑à“°—∫√âÕ¬≈– 5.75 µàÕªï  

  - 2 ªïÿ¥∑â“¬‡∑à“°—∫Õ—µ√“¥Õ°‡∫’È¬‡ß‘πΩ“°ª√–®” 6 ‡¥◊Õπ ”À√—∫≈Ÿ°§â“

∫ÿ§§≈∏√√¡¥“∑—Ë«‰ª ´÷Ëßª√–°“»‚¥¬∏π“§“√°√ÿß‡∑æ ®”°—¥ (¡À“™π) 

≥ Õß«—π∑”°“√°àÕπ«—π·√°¢Õß™à«ß√–¬–‡«≈“„π°“√§”π«≥¥Õ°‡∫’È¬ 

∫«°√âÕ¬≈– 3 µàÕªï 

«—π™”√–¥Õ°‡∫’È¬ : ªï≈– 2 §√—Èß  „π«—π∑’Ë 23 ¡’π“§¡ ·≈– 23 °—π¬“¬π ¢Õß·µà≈–ªï®π∂÷ß

«—π§√∫°”Àπ¥‰∂à∂Õπ  ‚¥¬ß«¥·√°™”√–«—π∑’Ë 23 °—π¬“¬π 2544 

«—π™”√–‡ß‘πµâπ : ∑¬Õ¬™”√–§◊π µ“¡°”Àπ¥ ¥—ßπ’È 

  √âÕ¬≈– 15 ¢Õß¡Ÿ≈§à“∑’Ëµ√“‰«â ™”√–„π«—π∑’Ë 23 °—π¬“¬π 2546 

  √âÕ¬≈– 17 ¢Õß¡Ÿ≈§à“∑’Ëµ√“‰«â ™”√–„π«—π∑’Ë 23 ¡’π“§¡ 2547 

  √âÕ¬≈– 17 ¢Õß¡Ÿ≈§à“∑’Ëµ√“‰«â ™”√–„π«—π∑’Ë 23 °—π¬“¬π 2547 

  √âÕ¬≈– 17 ¢Õß¡Ÿ≈§à“∑’Ëµ√“‰«â ™”√–„π«—π∑’Ë 23 ¡’π“§¡ 2548 

  √âÕ¬≈– 17 ¢Õß¡Ÿ≈§à“∑’Ëµ√“‰«â ™”√–„π«—π∑’Ë 23 °—π¬“¬π 2548 

  √âÕ¬≈– 17 ¢Õß¡Ÿ≈§à“∑’Ëµ√“‰«â ™”√–„π«—π∑’Ë 23 ¡’π“§¡ 2549 

¡Ÿ≈§à“§ß‡À≈◊Õ  : 3,570,000,000 ∫“∑ 

°“√®—¥Õ—π¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ : çAé  ‚¥¬  ∫√‘…—∑ ∑√‘ ‡√∑µ‘Èß ®”°—¥  

π“¬∑–‡∫’¬π :  ∏π“§“√°√ÿß‡∑æ ®”°—¥ (¡À“™π) 

µ≈“¥√Õß´◊ÈÕ¢“¬Àÿâπ°Ÿâ : »Ÿπ¬å´◊ÈÕ¢“¬µ√““√Àπ’È‰∑¬ 

 

3 Àÿâπ°Ÿâ∫√‘…—∑ ‡®√‘≠‚¿§¿—≥±åÕ“À“√ ®”°—¥ (¡À“™π)  
 §√—Èß∑’Ë 1/2547 ™ÿ¥∑’Ë 1 §√∫°”Àπ¥‰∂à∂Õπªï æ.». 2550 

ª√–‡¿∑Àÿâπ°Ÿâ : Àÿâπ°Ÿâ™π‘¥√–∫ÿ™◊ËÕºŸâ∂◊Õ ª√–‡¿∑‰¡à¥âÕ¬‘∑∏‘ ‰¡à¡’ª√–°—π ·≈–¡’ºŸâ·∑π 

  ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ°Ÿâ 

Õ“¬ÿ¢ÕßÀÿâπ°Ÿâ :  3 ªï π—∫®“°«—π∑’ËÕÕ°Àÿâπ°Ÿâ 

¡Ÿ≈§à“√«¡¢ÕßÀÿâπ°Ÿâ∑’Ë‡πÕ¢“¬ :  2,500,000,000 ∫“∑  

®”π«πÀÿâπ°Ÿâ∑’Ë‡πÕ¢“¬ :  2,500,000 Àπà«¬  

¡Ÿ≈§à“∑’Ëµ√“‰«âµàÕÀπà«¬ :  1,000 ∫“∑  

√“§“∑’Ë‡πÕ¢“¬µàÕÀπà«¬ :  1,000 ∫“∑  

«—π∑’ËÕÕ°Àÿâπ°Ÿâ :  «—π∑’Ë 17 æƒ»®‘°“¬π 2547 

«—π§√∫°”Àπ¥‰∂à∂ÕπÀÿâπ°Ÿâ :  «—π∑’Ë 17 æƒ»®‘°“¬π 2550 

Õ—µ√“¥Õ°‡∫’È¬  :  Õ—µ√“¥Õ°‡∫’È¬§ß∑’Ë√âÕ¬≈– 4.25 µàÕªï µ≈Õ¥Õ“¬ÿÀÿâπ°Ÿâ 

«—π™”√–¥Õ°‡∫’È¬ :  ªï≈– 2 §√—Èß  „π«—π∑’Ë 17 æƒ…¿“§¡ ·≈– 17 æƒ»®‘°“¬π¢Õß·µà≈–ªï 

®π∂÷ß«—π§√∫°”Àπ¥‰∂à∂Õπ  ‚¥¬‡√‘Ë¡™”√–¥Õ°‡∫’È¬§√—Èß·√°„π«—π∑’Ë 17 

æƒ…¿“§¡ 2548  

«—π™”√–‡ß‘πµâπ : ™”√–§◊π‡ß‘πµâπ∑—Èß®”π«π„π«—π§√∫°”Àπ¥‰∂à∂ÕπÀÿâπ°Ÿâ 

¡Ÿ≈§à“§ß‡À≈◊Õ  : 2,500,000,000 ∫“∑  

°“√®—¥Õ—π¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ : çAé  ‚¥¬  ∫√‘…—∑ ∑√‘ ‡√∑µ‘Èß ®”°—¥ 
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ºŸâ·∑πºŸâ∂◊ÕÀÿâπ°Ÿâ·≈–π“¬∑–‡∫’¬π : ∏π“§“√°‘°√‰∑¬ ®”°—¥ (¡À“™π) 

µ≈“¥√Õß´◊ÈÕ¢“¬Àÿâπ°Ÿâ : »Ÿπ¬ǻ ◊ÈÕ¢“¬µ√““√Àπ’È‰∑¬ ·≈–µ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ (µ≈“¥

µ√““√Àπ’È) 

 

4 Àÿâπ°Ÿâ∫√‘…—∑ ‡®√‘≠‚¿§¿—≥±åÕ“À“√ ®”°—¥ (¡À“™π) 
 §√—Èß∑’Ë 1/2547 ™ÿ¥∑’Ë 2 §√∫°”Àπ¥‰∂à∂Õπªï æ.». 2552  

ª√–‡¿∑Àÿâπ°Ÿâ : Àÿâπ°Ÿâ™π‘¥√–∫ÿ™◊ËÕºŸâ∂◊Õ ª√–‡¿∑‰¡à¥âÕ¬‘∑∏‘ ‰¡à¡’ª√–°—π ·≈–¡’ºŸâ·∑πºŸâ∂◊Õ

Àÿâπ°Ÿâ 

Õ“¬ÿ¢ÕßÀÿâπ°Ÿâ : 5 ªï π—∫®“°«—π∑’ËÕÕ°Àÿâπ°Ÿâ 

¡Ÿ≈§à“√«¡¢ÕßÀÿâπ°Ÿâ∑’Ë‡πÕ¢“¬ : 3,500,000,000 ∫“∑  

®”π«πÀÿâπ°Ÿâ∑’Ë‡πÕ¢“¬ : 3,500,000 Àπà«¬  

¡Ÿ≈§à“∑’Ëµ√“‰«âµàÕÀπà«¬ : 1,000 ∫“∑ 

√“§“∑’Ë‡πÕ¢“¬µàÕÀπà«¬ : 1,000 ∫“∑  

«—π∑’ËÕÕ°Àÿâπ°Ÿâ : «—π∑’Ë 17 æƒ»®‘°“¬π 2547 

«—π§√∫°”Àπ¥‰∂à∂ÕπÀÿâπ°Ÿâ :  «—π∑’Ë 17 æƒ»®‘°“¬π 2552 

Õ—µ√“¥Õ°‡∫’È¬  : Õ—µ√“¥Õ°‡∫’È¬§ß∑’Ë√âÕ¬≈– 5.5 µàÕªï 

«—π™”√–¥Õ°‡∫’È¬ : ªï≈– 2 §√—Èß  „π«—π∑’Ë 17 æƒ…¿“§¡ ·≈– 17 æƒ»®‘°“¬π¢Õß·µà≈–ªï

®π∂÷ß«—π§√∫°”Àπ¥‰∂à∂Õπ  ‚¥¬‡√‘Ë¡™”√–¥Õ°‡∫’È¬§√—Èß·√°„π«—π∑’Ë 17 

æƒ…¿“§¡ 2548  

«—π™”√–‡ß‘πµâπ :  ™”√–§◊π‡ß‘πµâπ∑—Èß®”π«π„π«—π§√∫°”Àπ¥™”√–‰∂à∂Õπ 

¡Ÿ≈§à“§ß‡À≈◊Õ : 3,500,000,000 ∫“∑ 

°“√®—¥Õ—π¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ : çAé ‚¥¬  ∫√‘…—∑ ∑√‘ ‡√∑µ‘Èß ®”°—¥  

ºŸâ·∑πºŸâ∂◊ÕÀÿâπ°Ÿâ·≈–π“¬∑–‡∫’¬π : ∏π“§“√°‘°√‰∑¬ ®”°—¥ (¡À“™π) 

µ≈“¥√Õß´◊ÈÕ¢“¬Àÿâπ°Ÿâ : »Ÿπ¬å´◊ÈÕ¢“¬µ√““√Àπ’È‰∑¬ ·≈–µ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ (µ≈“¥

µ√““√Àπ’È) 

 
À¡“¬‡Àµÿ : ¢âÕ°”Àπ¥·≈–‡ß◊ËÕπ‰¢¢ÕßÀÿâπ°Ÿâµ“¡ (3) ·≈– (4) π—Èπ “¡“√∂§âπÀ“‰¥â∑’Ë www.sec.or.th  
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π“¬∑–‡∫’¬πÀ≈—°∑√—æ¬å (Àÿâπ“¡—≠·≈–„∫”§—≠·¥ß‘∑∏‘) ¢Õß´’æ’‡Õø 
 ∫√‘…—∑ »Ÿπ¬å√—∫Ω“°À≈—°∑√—æ¬å (ª√–‡∑»‰∑¬) ®”°—¥ 

 62 Õ“§“√µ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ™—Èπ 4,6,7 ∂ππ√—™¥“¿‘‡…° °√ÿß‡∑æœ 10110 

 À¡“¬‡≈¢‚∑√»—æ∑å 0-2359-2800 

 À¡“¬‡≈¢‚∑√“√   0-2359-1259 

 

π“¬∑–‡∫’¬πÀÿâπ°Ÿâ™π‘¥∑¬Õ¬§◊π‡ß‘πµâπ §√—Èß∑’Ë 1/2543 §√∫°”Àπ¥‰∂à∂Õπªï 2548   
·≈– Àÿâπ°Ÿâ™π‘¥∑¬Õ¬§◊π‡ß‘πµâπ §√—Èß∑’Ë 1/2544 §√∫°”Àπ¥‰∂à∂Õπªï 2549 
 ∏π“§“√°√ÿß‡∑æ ®”°—¥ (¡À“™π) ΩÉ“¬À≈—°∑√—æ¬å∫√‘°“√ 

 333 ∂ππ’≈¡ ‡¢µ∫“ß√—° °√ÿß‡∑æœ 10500 

 À¡“¬‡≈¢‚∑√»—æ∑å 0-2230-1477-8 

 À¡“¬‡≈¢‚∑√“√ 0-2626-4545-6 

 

ºŸâ·∑πºŸâ∂◊ÕÀÿâπ°Ÿâ·≈–π“¬∑–‡∫’¬πÀÿâπ°Ÿâ §√—Èß∑’Ë 1/2547 ™ÿ¥∑’Ë 1 §√∫°”Àπ¥‰∂à∂Õπªï æ.». 2550  
·≈–Àÿâπ°Ÿâ §√—Èß∑’Ë 1/2547 ™ÿ¥∑’Ë 2 §√∫°”Àπ¥‰∂à∂Õπªï æ.». 2552 
 ∏π“§“√°‘°√‰∑¬ ®”°—¥ (¡À“™π) ΩÉ“¬∫√‘°“√∏ÿ√°‘®À≈—°∑√—æ¬å 

 1 ´Õ¬°‘°√‰∑¬  ∂ππ√“…Æ√å∫Ÿ√≥–  °√ÿß‡∑æœ 10140 

 À¡“¬‡≈¢‚∑√»—æ∑å 0-2470-1982 

 À¡“¬‡≈¢‚∑√“√ 0-2470-1998 

 

π“¬∑–‡∫’¬π American Depositary Receipts 
 The Bank of New York, Depositary Receipts Division 

 101  Barclay Street, 22nd Floor, New York, New York 10286 

 ”π—°ß“ππ‘«¬Õ√å§  µ‘¥µàÕ  Vinu Kurian À¡“¬‡≈¢‚∑√»—æ∑å  1-212-815-8365 

 ”π—°ß“πŒàÕß°ß   µ‘¥µàÕ  Eugenia Lee   À¡“¬‡≈¢‚∑√»—æ∑å 852-2840-9821 

  

ºŸâÕ∫∫—≠™’¢Õß´’æ’‡Õø 
π“ßÿ¥®‘µ√å ∫ÿ≠ª√–°Õ∫  ∑–‡∫’¬πºŸâÕ∫∫—≠™’√—∫Õπÿ≠“µ‡≈¢∑’Ë 2991 

π“ß“«°—≈¬“√—µπå ™—¬«√æß»“ ∑–‡∫’¬πºŸâÕ∫∫—≠™’√—∫Õπÿ≠“µ‡≈¢∑’Ë 3460 

π“ß“«π‘µ¬“  ‡™…∞‚™µ‘√  ∑–‡∫’¬πºŸâÕ∫∫—≠™’√—∫Õπÿ≠“µ‡≈¢∑’Ë 4439 

 

∫√‘…—∑ ‡§æ’‡ÕÁ¡®’ ¿Ÿ¡‘‰™¬ Õ∫∫—≠™’ ®”°—¥ 

195  Õ“§“√‡ÕÁ¡‰æ√å∑“«‡«Õ√å ™—Èπ 21 ∂ππ“∑√„µâ  ‡¢µ“∑√  °√ÿß‡∑æœ 10120 

À¡“¬‡≈¢‚∑√»—æ∑å 0-2677-2000 / 0-2658-5000 

À¡“¬‡≈¢‚∑√“√ 0-2677-2232 

∫ÿ§§≈Õâ“ßÕ‘ß 
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µ“¡·∫∫ 56-2 ¢Õß§≥–°√√¡°“√°”°—∫À≈—°∑√—æ¬å·≈–µ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ 
 

 À—«¢âÕ Àπâ“∑’Ë 

1. ¢âÕ¡Ÿ≈∑—Ë«‰ª 

 1.1 ¢Õß∫√‘…—∑ 54 

 1.2 ¢Õßπ‘µ‘∫ÿ§§≈∑’Ë∫√‘…—∑∂◊ÕÀÿâπµ—Èß·µà√âÕ¬≈– 10 ¢÷Èπ‰ª 58 

 1.3 ¢Õß∫ÿ§§≈Õâ“ßÕ‘ßÕ◊ËπÊ 69 

2. ¢âÕ¡Ÿ≈∑“ß°“√‡ß‘π‚¥¬√ÿª¢Õß∫√‘…—∑ 3 

3. ≈—°…≥–°“√ª√–°Õ∫∏ÿ√°‘® 

 3.1 ‚§√ß√â“ß°“√¥”‡π‘π∏ÿ√°‘® 3 

 3.2 ¿“æ√«¡°“√ª√–°Õ∫∏ÿ√°‘® 2, 6 

 3.3 ‚§√ß√â“ß√“¬‰¥â 9 

 3.4 ‡ªÑ“À¡“¬°“√¥”‡π‘π∏ÿ√°‘® 4, 5, 10 

 3.5 °“√ª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®¢Õß·µà≈–“¬º≈‘µ¿—≥±å 10 

 3.6 º≈°√–∑∫µàÕ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·≈–°“√ª√–À¬—¥æ≈—ßß“π 14-15 

 3.7 °“√«‘®—¬·≈–æ—≤π“ 15 

 3.8 ¡“µ√∞“π°“√º≈‘µ·≈–‘∑∏‘ª√–‚¬™πå∑“ß¿“…’ 17-18 

 3.9 ¿“«–Õÿµ“À°√√¡ 19 

4. ªí®®—¬§«“¡‡’Ë¬ß 21 

5. ‚§√ß√â“ß°“√∂◊ÕÀÿâπ·≈–°“√®—¥°“√ 

 5.1 ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ 55 

 5.2 °“√®—¥°“√  

  5.2.1 ‚§√ß√â“ß°“√®—¥°“√ 31 

  5.2.2 §≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑ 31, 37 

  5.2.3 §≥–°√√¡°“√µ√«®Õ∫ 34, 38  

  5.2.4 §≥–°√√¡°“√∫√‘À“√ 35, 38 

  5.2.5 ºŸâ∫√‘À“√ 36, 38 

  5.2.6 ∫ÿ§≈“°√ 43 

  5.2.7 °“√°”°—∫¥Ÿ·≈°‘®°“√ 44 

6. √“¬°“√∑’Ë‡°’Ë¬«‚¬ß°—π 51 

7. §”Õ∏‘∫“¬·≈–°“√«‘‡§√“–Àå∞“π–°“√‡ß‘π·≈–º≈°“√¥”‡π‘πß“π 25 

8. §à“µÕ∫·∑πºŸâÕ∫∫—≠™’ 53 

·∫∫·¥ß√“¬°“√„π√“¬ß“πª√–®”ªï 
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