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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546  

 

1 ข้อมูลทั่วไป 
 

บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน)  (“บริษทั”) เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย และจดทะเบียน กบั

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  โดยมีสาํนกังานใหญ่ตั้งอยูเ่ลขท่ี  313 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์  ถนนสีลม เขตบางรัก  

กรุงเทพฯ 10500   

 

บริษทัและบริษทัยอ่ย มีการ ดาํเนินธุรกิจ หลกัดา้นเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร โดยมีท่ีตั้งของธุรกิจ

ครอบคลุมทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ ซ่ึงแยกออกไดเ้ป็น 2 ส่วนงานหลกั  คือ   ส่วนงานธุรกิจสตัวบ์ก 

ครอบคลุมสินคา้ในกลุ่มของไก่ เป็ด และสุกร และส่วนงานธุรกิจสตัวน์ํ้า  ครอบคลุมสินคา้ในกลุ่มของกุง้และปลา  

โดยการดาํเนินธุรกิจของ  2 ส่วนงานดงักล่าวมีลกัษณะเป็นแบบครบวงจร  เร่ิมตั้งแต่การจดัหาวตัถุดิบเพ่ือใชใ้นการ

ผลิตอาหารสตัว ์ การดาํเนินธุรกิจผลิตอาหารสตัว ์ การเพาะพนัธ์ุสตัว ์ การเล้ียงสตัวเ์พ่ือการคา้  การแปรรูปเน้ือสตัว ์ 

การผลิตผลิตภณัฑอ์าหารสาํเร็จรูปพร้อมรับประทาน จนกระทัง่ถึงการจดัจาํหน่ายสินคา้ไปสู่กลุ่มผูบ้ริโภคทั้งใน  และ

ต่างประเทศ   ซ่ึงผลิตภณัฑห์ลกัของบริษทัและบริษทัยอ่ย จาํแนกไดเ้ป็น  4  ประเภทหลกั    ดงัน้ี  1)  อาหารสตัว ์         

2) พนัธ์ุสตัว ์ 3) เน้ือสตัวแ์ละผลิตภณัฑอ์าหารท่ีผลิตจากเน้ือสตัวเ์พ่ือจาํหน่ายภายในประเทศ และ 4) เน้ือสตัวแ์ละ

ผลิตภณัฑอ์าหารท่ีผลิตจากเน้ือสตัวเ์พ่ือจาํหน่ายในต่างประเทศ 

 

2 หลักเกณฑ์ในการจดัทํางบการเงนิและงบการเงนิรวม 
 

บริษทัจดัทาํงบการเงินเป็นภาษาไทยและมีหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท โดยจดัทาํข้ึน ตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปใน

ประเทศไทย  ดงันั้นงบการเงินของบริษทัจึงไดแ้สดงฐานะการเงิน  ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสด ตามหลกัการ

บญัชีและวิธีปฏิบติัทางบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปท่ีใชใ้นประเทศไทย  

 

งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามเกณฑร์าคาทุนเดิม เวน้แต่ท่ีไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้ในนโยบายการบญัชี 
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  (ต่อ) 

วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546  

 
บริษทัได้แปลงบการเงินฉบบัภาษาไทยท่ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการรายงานภายในประเทศไทยเป็นฉบบัภาษาองักฤษทั้งน้ี

เพ่ือความสะดวกของผูอ้่านงบการเงิน  

 

งบการเงินรวมน้ีไดร้วมบญัชีของบริษทั และบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัมีอาํนาจควบคุมหรือถือหุ้นทั้งทางตรงและทางออ้มเกิน

กว่าร้อยละห้าสิบของหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงในบริษทัยอ่ยดงัต่อไปน้ี 

 

   อตัราส่วนการถือหุน้ 

   ทั้งทางตรงและทางออ้ม 

   (ร้อยละของจาํนวนทุนจดทะเบียน) 

 ประเภทธุรกิจ  2547  2546 

ธุรกจิสัตว์บก      

1. บริษทั กรุงเทพคา้สัตว ์จาํกดั  (BLP) ธุรกิจไก่เน้ือครบวงจร  99.99  99.99 

2.     บริษทั กรุงเทพโปรด๊ิวส จาํกดั (มหาชน) (BKP) ซ้ือและขายวตัถุดิบอาหารสัตว ์      

 และธุรกิจไก่เน้ือครบวงจร  99.44  99.44 

3.   บริษทั กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร       

 จาํกดั (มหาชน)  (BAP) ผลิตอาหารสัตวแ์ละเล้ียงสัตว ์  99.90  99.89 

4.   บริษทั กรุงเทพฯ อาหารสัตว ์จาํกดั  (BFM) ผลิตอาหารสัตวแ์ละเล้ียงสัตว ์  99.99  99.99 

5.   บริษทั เจริญโภคภณัฑอี์สาน จาํกดั (มหาชน) (CPNE) ผลิตอาหารสัตวแ์ละเล้ียงสัตว ์  99.61  99.61 

6.    บริษทั เจริญโภคภณัฑอุ์ตสาหกรรม จาํกดั   (CPIN) ผลิตอาหารสัตวแ์ละเล้ียงสัตว ์  99.99  99.99 

7.   บริษทั ซี.พี. เกษตรอุตสาหกรรม จาํกดั  (CPAI) เล้ียงสัตว ์   99.99  99.99 

8.   บริษทั ซี.พี. ผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั  (CP FOOD) ผลิตอาหารสําเร็จรูป  99.99  99.99 

9. บริษทั ซี.พี. เมอร์แชนไดซ่ิง จาํกดั  (CPM) กิจการลงทุนและการคา้ระหว่างประเทศ  99.99  99.99 

10. บริษทั ซี.พี. อุตสาหกรรมอาหารส่งออก จาํกดั (CPEX) ผลิตอาหารสําเร็จรูป  99.99  99.98 

11.  บริษทั บี.พี. อาหารสัตว ์จาํกดั  (BPF) ผลิตอาหารสัตวแ์ละเล้ียงสัตว ์  99.99  99.99 

12. บริษทั ฟาร์มกรุงเทพ จาํกดั  (BKF) เล้ียงสัตวแ์ละแปรรูปเน้ือสัตว ์  99.99  99.99 

13. บริษทั ยนิูเวอร์แซล ฟู้ด แอนด ์มาร์เก็ตติ้ง จาํกดั  คา้ส่งและคา้ปลีกผลิตภณัฑอ์าหารสําเร็จรูป     

 (UF&M) และร้านฟาสตฟู้์ดส์  99.99  99.99 

14.  บริษทั ราชบุรีอาหารสัตว ์จาํกดั  (RBF) ผลิตอาหารสัตวแ์ละเล้ียงสัตว ์  99.99  99.99 

15. บริษทั วีฟู๊ดผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั (VFP) ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์     

 อาหารสําเร็จรูปท่ีแปรรูปมาจากเน้ือสัตว ์  99.99  99.99 

16. บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล เพท็ ฟู้ด จาํกดั  (IPF) ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑอ์าหารสําเร็จรูป     

 สําหรับสัตวเ์ล้ียง  99.99  99.99 

17. C.P. Food Product (Shanghai) Co., Ltd.  (CPF SH) ร้านอาหารไทย  100.00  100.00 

18. C.P. Standart Gida Sanayi ve Ticaret  A.S. (CPS) ธุรกิจไก่ครบวงจร  84.49  - 

19. Charoen Pokphand (USA), Inc.  (CP USA) ไก่เน้ือครบวงจร (หยดุการประกอบกิจการ     

 เม่ือเดือนมีนาคม 2547 )  99.95  98.89 
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  (ต่อ) 

วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546  

 

   อตัราส่วนการถือหุน้ 

   ทั้งทางตรงและทางออ้ม 

   (ร้อยละของจาํนวนทุนจดทะเบียน) 

 ประเภทธุรกิจ  2547  2546 

20.   CPF Europe S.A.  (CPF EU) ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท      

 เน้ือสัตวแ์ปรรูปและผลิตภณัฑอ์าหาร     

 สําเร็จรูป  99.99  99.99 

21.   CPF Tokyo Co., Ltd.  (CPF TK) ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท      

 เน้ือสัตวแ์ปรรูปและผลิตภณัฑอ์าหาร     

 สําเร็จรูป  99.99  - 

22.   Fusion Foods Limited  (FF) ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท      

 เน้ือสัตวแ์ปรรูปและผลิตภณัฑอ์าหาร     

 สําเร็จรูป  52.00  52.00 

ธุรกจิสัตว์นํา้      

23.   บริษทั กรุงเทพเพาะเล้ียงกุง้ จาํกดั  (TPCC) เพาะเล้ียงกุง้และแปรรูปกุง้  99.89  99.89 

24.   บริษทั แกลง จาํกดั  (KLANG) แปรรูปกุง้   99.99  99.98 

25.   บริษทั จนัทบุรีฟาร์มเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า จาํกดั  (CAF) เพาะเล้ียงกุง้  99.99  99.99 

26.   บริษทั ซีฟู้ดส์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จาํกดั  (SFE) แปรรูปกุง้  99.99  99.99 

27.   บริษทั ตราดเพาะเล้ียงกุง้ จาํกดั  (TRAD) เพาะเล้ียงกุง้  99.91  99.91 

28.   บริษทั พฒันาพนัธุ์กุง้ (ประเทศไทย) จาํกดั  (SIST) เพาะฟักลูกกุง้  51.00  - 

29.   บริษทั โภคภณัฑอ์ะควอเทค็ จาํกดั (PAT) ผลิตและจาํหน่ายอาหารสัตวน์ํ้ า  99.99  99.99 

30.   บริษทั สวีฟาร์มม่ิง จาํกดั  (SAVEE) เพาะเล้ียงกุง้  99.84  99.84 

31.   Aqua - Agri Foods International, Inc.  (AAFI) ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑอ์าหาร  99.99  99.99 

32.   Aqua Beauty, Inc.  (AQB) ผูน้าํเขา้และผูจ้ดัจาํหน่ายสินคา้อาหารทะเล  99.99  99.99 

33.   C.P. Aquaculture (Beihai) Co., Ltd.  (CPB) ผลิตและจาํหน่ายอาหารสัตว ์     

 ฟาร์มเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ าและเพาะพนัธุ์     

 สัตวน์ํ้ า  100.00  100.00 

34.  C.P. Aquaculture (Hainan) Co., Ltd. (CPH) ผลิตและจาํหน่ายอาหารสัตว ์     

 ฟาร์มเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ าและเพาะพนัธุ์     

 สัตวน์ํ้ า  100.00  100.00 

ธุรกจิอืน่      

35.   บริษทั ซีพีเอฟ เทรนน่ิงเซ็นเตอร์ จาํกดั (CPF TN) ใหบ้ริการดา้นการฝึกอบรม  99.99  99.99 

36.   บริษทั ซีพีเอฟ ไอทีเซ็นเตอร์ จาํกดั (CPF IT) ใหบ้ริการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  99.99  99.99 

37.   BKP Holdings Limited (BKPH) กิจการลงทุน  99.44  99.44 

38.   CPF Investment Limited (CPFI) กิจการลงทุน  100.00  100.00 
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  (ต่อ) 

วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546  

 

ในระหว่างปี 2546 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดล้งทุนในหุ้นทุนของบริษทัยอ่ยหลายแห่งดงัต่อไปน้ี 

 

    เทียบเท่าลา้นบาท 

    ทุนจดทะเบียน/  จาํนวนเงินท่ีลงทุน 

    ทุนจดทะเบียนเพ่ิม/  ในระหว่างปี 

ช่ือบริษทั  ประเทศ  ทุนเรียกชาํระเพ่ิม  ตามท่ีเรียกชาํระ/ซ้ือ 
       

บริษทัจดัตั้งใหม่       

Aqua-Agri Foods International, Inc.  (AAFI)  สหรัฐอเมริกา  130  63 

บริษทั ยนิูเวอร์แซล ฟู้ ด แอนด ์มาร์เก็ตต้ิง จาํกดั       

(UF&M)   ไทย  80  40 

บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล เพท็ ฟู้ ด จาํกดั  (IPF)  ไทย  10  2 

C.P. Aquaculture (Hainan) Co., Ltd. (CPH)  สาธารณรัฐประชาชนจีน  125  125 
       

เพ่ิมทุน/เรียกชาํระเพ่ิม       

C.P. Aquaculture (Beihai) Co., Ltd. (CPB)  สาธารณรัฐประชาชนจีน  105  105 

C.P. Food Product (Shanghai) Co., Ltd. (CPF SH)  สาธารณรัฐประชาชนจีน  21  21 

บริษทั ซีพีเอฟ ไอทีเซ็นเตอร์ จาํกดั (CPF IT)  ไทย  150  90 

บริษทั ซีพีเอฟ เทรนน่ิงเซ็นเตอร์ จาํกดั (CPF TN)   ไทย  10  5 

Charoen Pokphand (USA), Inc. (CP USA)  สหรัฐอเมริกา  879  724 

       

ซ้ือหุ้นสามญั       

บริษทั จนัทบุรีฟาร์มเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า จาํกดั (CAF)  ไทย  40  56 
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  (ต่อ) 

วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546  

 

ในระหว่างปี 2547 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดล้งทุนในหุ้นทุนของบริษทัยอ่ยหลายแห่งดงัต่อไปน้ี 

    เทียบเท่าลา้นบาท 

    ทุนจดทะเบียน/  จาํนวนเงินท่ีลงทุน 

    ทุนจดทะเบียนเพ่ิม/  ในระหว่างปีตามท่ี 

ช่ือบริษทั  ประเทศ  ทุนเรียกชาํระเพ่ิม  เรียกชาํระ/ซ้ือ 
       

บริษทัจดัตั้งใหม่       

CPF Tokyo Co., Ltd. (CPF TK)  ญ่ีปุ่น  37  37 

บริษทั พฒันาพนัธุ์กุง้ (ประเทศไทย) จาํกดั (SIST)  ไทย  8  2 
       

เพ่ิมทุน       

C.P. Food Product (Shanghai) Co., Ltd. (CPF SH)  สาธารณรัฐประชาชนจีน  40  40 

CPF Investment Limited (CPFI)  บริติส เวอร์จิน     

  ไอส์แลนดส์  397  397 

บริษทั วีฟู๊ ดผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั (VFP)  ไทย  250  250 

บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล เพท็ ฟู้ ด จาํกดั (IPF)  ไทย  57  57 

บริษทั แกลง จาํกดั (KLANG)   ไทย  150  150 

บริษทั ซีฟู้ ดส์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จาํกดั (SFE)   ไทย  100  100 
       

ซ้ือหุ้นสามญั       

C.P. Standart Gida Sanayi ve Ticaret A.S. (CPS)  ตุรกี  1,091  869 
 

ในไตรมาสท่ี 4 ปี  2546   CP USA ไดมี้แผนการท่ีจะขายสินทรัพยถ์าวรส่วนใหญ่ออกไป และบนัทึกลดราคาตามบญัชี

ของสินทรัพยถ์าวรดงักล่าวให้เท่ากบัราคาท่ีคาดว่าจะไดรั้บจาํนวน 1,235 ลา้นบาท     และแสดงเป็นรายการ “สินทรัพย ์        

รอการขาย” ภายใตห้วัขอ้ “สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน” ในงบดุล  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2546   
 

เม่ือวนัท่ี 12 มีนาคม 2547   CP USA ไดข้ายสินทรัพยถ์าวรและสินคา้คงเหลือเกือบทั้งหมดให้แก่ Equity Group 

Eufaula Division, LLC.  ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกาและมิใช่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินรวม

ประมาณ 41 ลา้นเหรียญสหรัฐ (เทียบเท่า 1,621 ลา้นบาท)  ในการน้ี CP USA ไดรั้บชาํระค่าขายสินทรัพยด์งักล่าวจาก   

ผูซ้ื้อเป็นเงินสดประมาณ 37 ลา้นเหรียญสหรัฐ  (เทียบเท่า 1,451 ลา้นบาท) โดยผูซ้ื้อไดรั้บโอนภาระหน้ีสินภายใต้

สญัญาเช่าการเงินของสินทรัพยส่์วนท่ีไดข้ายไปดว้ยเป็นเงินรวมประมาณ 4 ลา้นเหรียญสหรัฐ (เทียบเท่า 169 ลา้นบาท)   

และ CP USA ไดน้าํเงินส่วนหน่ึงท่ีไดรั้บจากการขายสินทรัพยข์า้งตน้ไปชาํระคืนเงินกูร้ะยะสั้นทั้งหมดท่ีมีกบับริษทั

ยอ่ยแห่งหน่ึง ( CPFI ) นอกจากน้ี CP USA และ CPFI ไดแ้สดงความจาํนงท่ีจะชาํระเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีมีกบับริษทั    

บางส่วนเป็นเงินประมาณ 23.5 ลา้นเหรียญสหรัฐ   (เทียบเท่า 957 ลา้นบาท)   ดงันั้น บริษทัจึงไดจ้ดัประเภทเงินให้กูย้ืม 
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  (ต่อ) 

วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546  

 

ระยะยาวส่วนท่ีจะไดรั้บชาํระจาก CP USA และ CPFI เป็นรายการ  “เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บริษทัยอ่ยท่ีถึงกาํหนด

ชาํระภายในหน่ึงปี” ภายใตห้วัขอ้ “สินทรัพยห์มุนเวียน ”  ในงบดุลเฉพาะบริษทั โดยในระหว่างงวดปีปัจจุบนั บริษทั

ไดรั้บคืนเงินให้กูย้ืมดงักล่าวจากบริษทัยอ่ยเป็นเงิน 18.5 ลา้นเหรียญสหรัฐ  (เทียบเท่า 758 ลา้นบาท)  จึง                     

ทาํให้จาํนวนเงินให้กูย้ืมแก่บริษทัยอ่ยดงักล่าวมีส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  ณ วนัท่ี 3 1 ธนัวาคม  2547  

คงเหลือเท่ากบั 5 ลา้นเหรียญสหรัฐ (เทียบเท่า 195 ลา้นบาท) 

 

สรุปงบการเงินของ CP USA ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2547 และ 2546 และสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 และ 

2546 มีดงัน้ี 

 

 ลา้นบาท 

 2547  2546 

สินทรัพยร์วม 298  2,144 

หน้ีสินรวม 595  2,502 

ส่วนของผูถื้อหุ้น (   297)  (   358) 

ขาย 1,582  4,537 

รายไดอ่ื้น 46  146 

ตน้ทุนขาย 1,307  4,338 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 209  402 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ -  938 

ดอกเบ้ียจ่าย 58  163 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 54  (1,158) 

 

เม่ือวนัท่ี  12  พฤศจิกายน  2546    คณะกรรมการของ  CPFI    ไดมี้มติอนุมติัให้เขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ C.P. Standart 

Gida Sanayi ve Ticaret A.S. ( CPS ) จาก Charoen Pokphand Development (Turkey) Limited (CPD) จาํนวน 

16,898,568,000 หุ้น เป็นเงิน 22 ลา้นเหรียญสหรัฐ (คิดเป็นสดัส่วนการถือหุ้นเท่ากบัร้อยละ 84.49)  โดยบริษทัยอ่ยได้

ชาํระเงินค่าหุ้นให้แก่ CPD ส่วนแรกจาํนวน  16,654,221,669  หุ้น  เป็นเงิน  21 ,681,900 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 

856 ลา้นบาท  เม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2547 (วนัท่ีซ้ือ) และชาํระส่วนท่ีเหลือจาํนวน 244,346,331 หุ้น (ร้อยละ 1.22)                      

เป็นเงิน 318,100 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 13 ลา้นบาท ในเดือนพฤษภาคม 2547    ซ่ึงเป็นผลให้ CPFI  มีสดัส่วนการ

ถือหุ้นใน CPS เท่ากบัร้อยละ 84.49        
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  (ต่อ) 

วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546  

 

บริษทัรับรู้เงินลงทุนใน CPS  โดยบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะบริษทัโดยวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินของ  CPS  ได้

ถูกนาํมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 ตามวิธีซ้ือนบัตั้งแต่วนัท่ีซ้ือ  ผลจาก

การมีบริษทัยอ่ยใหม่ดงักล่าวทาํให้งบกาํไรขาดทุนรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 เพ่ิมข้ึนอยา่งเป็น

สาระสาํคญัจากงบกาํไรขาดทุนรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2546 ท่ีนาํมาเปรียบเทียบโดยยอ่ดงัน้ี 

 ลา้นบาท 

ขาย 9,867 

รายไดอ่ื้น 53 

ตน้ทุนขาย 8,693 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 1,088 

ดอกเบ้ียจ่าย 35 

กาํไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าของรายการท่ีเป็นตวัเงิน - สุทธิ 15 

รายไดภ้าษีเงินได ้ 10 

ส่วนของผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยในกาํไรของบริษทัยอ่ย (    16) 

กาํไรสุทธิ 87 

ค่าความนิยมติดลบตดัจาํหน่าย 65 
 

นอกจากน้ี  ในระหว่างปี 2547   คณะกรรมการบริษทัและบริษทัยอ่ย ไดมี้มติอนุมติัให้เขา้ลงทุนในบริษทัจดัตั้งใหม่

ดงัต่อไปน้ี 
 

1) Calibre Nature (M) Sdn Bhd จดัตั้งข้ึนใหม่ในประเทศมาเลเซียในเดือนธนัวาคม 2547 โดยมีทุนจดทะเบียน 5 

ลา้นริงกิตมาเลเซีย หรือเทียบเท่า 55 ลา้นบาท  เพ่ือดาํเนินธุรกิจ สายสตัวน์ํ้า อนัรวมถึงกิจการผลิตและจาํหน่ายอาหาร

สตัวน์ํ้า กิจการฟาร์มเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้าและกิจการแปรรูปสตัวน์ํ้า เพ่ือจาํหน่ายทั้งในประเทศมาเลเซียและส่งออก  ทั้งน้ี 

บริษทัจะเป็นผูล้งทุนในบริษทัดงักล่าวทั้งจาํนวน  ณ วนัท่ีในงบการเงินบริษทัท่ีจดัตั้งใหม่ดงักล่าวยงัไม่ไดมี้การเรียก

ชาํระค่าหุ้นทุนจดทะเบียน 
 

2)    บริษทั ซีพี -โยเนะคิว จาํกดั  จดัตั้งข้ึนใหม่ในประเทศไทยโดยมีทุนจดทะเบียน 200 ลา้นบาท  เพ่ือดาํเนินธุรกิจ

ผลิตผลิตภณัฑอ์าหารแปรรูปจากเน้ือสตัวเ์พ่ือจาํหน่ายภายในประเทศและส่งออก ภายใตเ้ทคโนโลยีการผลิตและการ

วิจยัพฒันาผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บจาก Yonekyu Corporation   โดยร้อยละ 80.5 ของทุนจดทะเบียนจะเป็นการลงทุนโดย

บริษทั  ส่วนอีกร้อยละ 19.5 จะเป็นการลงทุนโดย  Yonekyu Corporation ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

โตเกียว การจดัตั้งบริษทัดงักล่าวแลว้เสร็จในเดือนมกราคม 2548 
 

3) Charoen Pokphand Foods (UK) Limited  จดัตั้งข้ึนใหม่ในประเทศองักฤษ  โดยมีทุนจดทะเบียน 1 ลา้นปอนด ์

สเตอร์ลิง  หรือเทียบเท่า 75 ลา้นบาท  เพ่ือดาํเนินธุรกิจห้องเยน็สาํหรับผลิตสินคา้อาหารแช่เยน็ประเภทปรุงสุกพร้อม

รับประทาน  ซ่ึงจะเป็นการลงทุนในอตัราร้อยละ 100 โดยบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ  ( CPF EU) การจดทะเบียนจดัตั้ง

บริษทัคาดว่าจะแลว้เสร็จในเดือนมีนาคม 2548 
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  (ต่อ) 

วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546  

 

รายการบญัชีกบับริษทัยอ่ยท่ีมีนยัสาํคญัไดถู้กหกัออกจากงบการเงินรวมแลว้  
 

งบการเงินเฉพาะบริษทัไดแ้สดงเฉพาะบญัชีของบริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) โดยบริษทัไดบ้นัทึก     

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมโดยวิธีส่วนไดเ้สียและบริษทัและบริษทัยอ่ยไดบ้นัทึกเงินลงทุนในบริษทัร่วมใน

งบการเงินรวมโดยวิธีส่วนไดเ้สียเช่นกนั 
 

งบการเงินของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ซ่ึ งบริษทัไดน้าํมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมและใชเ้ป็นเกณฑใ์นการ

บนัทึกเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัตรวจสอบ โดยผูส้อบบญัชีของบริษทั  

ยกเวน้งบการเงินดงัต่อไปน้ี ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน 
 

1) งบการเงินรวมสาํหรับปี 254 7 ไดร้วมงบการเงินของบริษทัยอ่ย แปดแห่งและบนัทึกเงินลงทุนในบริษทัร่วมส่ี

แห่งในต่างประเทศ โดยมียอดรวมสินทรัพยข์องบริษทัยอ่ยและเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย  ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม  2547  เป็นจาํนวนเงินรวม 8,981 ลา้นบาท    และ ยอดรวมรายไดข้องบริษทัยอ่ยสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2547 จาํนวน 14,057 ลา้นบาท และส่วนแบ่งกาํไรสุทธิของบริษทัร่วมสาํหรับปี ส้ินสุดวนัเดียวกนัจาํนวนเงิน

รวม  332 ลา้นบาท   
 

งบการเงินรวมสาํหรับปี 2546 ท่ีแสดงเปรียบเทียบนั้นไดร้วมสินทรัพยข์องบริษทัยอ่ยหกแห่งและเงินลงทุนในบริษทั

ร่วมส่ีแห่งตามวิธีส่วนไดเ้สีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2546 เป็นจาํนวนเงินรวม  5,769 ลา้นบาท  และยอดรวมรายไดข้อง

บริษทัยอ่ย และส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สียสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัเป็นจาํนวน

เงิน 6,145 ลา้นบาท และ (76) ลา้นบาท ตามลาํดบั  
 

2)  งบการเงินเฉพาะบริษทัไดบ้นัทึกเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมขา้งตน้ คาํนวณตามวิธีส่วนไดเ้สีย    ณ  

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547   และ 2546  เป็นจาํนวนเงิน  5,707   ลา้นบาท และ   3,306  ลา้นบาท    ตามลาํดบั และส่วนแบ่ง

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของแต่ละปีมี จาํนวนเงิน รวม  337  ลา้น

บาท และ  (148)  ลา้นบาท ตามลาํดบั 
 

3.   การดําเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย 
 

ก่อนและภายหลงัส้ินสุดปีการเงิน ของปี 2546   อุตสาหกรรมการเล้ียงไก่ในประเทศไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์

โรคระบาดในสตัวปี์ก   อยา่งไรก็ตาม ในระหว่างปี 2547 สถานการณ์ดงักล่าวไดค้ล่ีคลายลงจนกลบัมาสู่ภาวะ             

เกือบเป็นปกติ  โดยหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งไดมี้มาตรการเฝ้าระวงัการอุบติัข้ึนใหม่ของโรคระบาดอยา่งใกลชิ้ด  

ทั้งน้ี  ผูบ้ริหารไดป้ระเมินผลกระทบจากสถานการณ์ดงักล่าวท่ีมีต่อการดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ยเท่าท่ีทราบ

และประมาณการได ้  โดยการประเมินจากสถานการณ์ในปัจจุบนั   ผลกระทบดงักล่าวไดน้าํมารวมไวใ้นงบการเงิน

เฉพาะบริษทัและงบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ย   สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31  ธนัวาคม   2547 และ   2546          

น้ีแลว้  ทั้งน้ี ผลกระทบท่ีแทจ้ริงอาจแตกต่างไปจากการประเมินสถานการณ์ในปัจจุบนัของผูบ้ริหาร ซ่ึงความแตกต่าง

ดงักล่าวอาจมีสาระสาํคญั 
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4 นโยบายการบัญชีที่สําคญั 

 

4.1 เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงนิรวม 

 

งบการเงินรวมของบริษทัประกอบดว้ยบริษทัและบริษทัยอ่ย      และส่วนไดเ้สียของบริษทัและบริษทัยอ่ยในบริษทัร่วม 

 

 บริษัทย่อย 

 

บริษทัยอ่ยเป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของบริษทั  จากการท่ีบริษทัมีอาํนาจในการกาํหนดนโยบายทางการเงิน

และการดาํเนินงาน ของบริษทัยอ่ยเพ่ือไดม้าซ่ึงประโยชน์จากกิจกรรมของบริษทัยอ่ยนั้น ซ่ึงการควบคุมดงักล่าวอาจ

เป็นการควบคุมโดยทางตรงและ/หรือโดยทางออ้มผา่นทางบริษทัยอ่ยแห่งอ่ืน  ทั้งน้ี งบการเงินของบริษทัยอ่ยจะถูก

นาํมารวมในงบการเงินรวมของบริษทั   นบัแต่วนัท่ีการควบคุมไดเ้กิดข้ึนจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง 

 

 บริษัทร่วม 

 

บริษทัร่วมเป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัของบริษทั จากการท่ีบริษทัมีอาํนาจโดยทางตรงและ/

หรือโดยทางออ้มผา่นทางบริษทัยอ่ย ในการเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบันโยบายทางการเงินและการ

ดาํเนินงานของบริษทัร่วมนั้นแต่ไม่ถึงระดบัท่ีจะควบคุมนโยบายดงักล่าว ทั้งน้ี งบการเงินรวมไดร้วมส่วนแบ่งกาํไร

หรือขาดทุนของบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย นบัจากวนัท่ีบริษทัมีอิทธิพล อยา่งเป็นสาระสาํคญัในบริษทัร่วมนั้นๆ

จนถึงวนัท่ีการมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัส้ินสุดลง และในกรณีท่ีส่วนแบ่งในผลขาดทุนของบริษทัร่วมใดมีจาํนวน

เท่ากบัหรือสูงกว่าราคาตามบญัชีของเงินลงทุนในบริษทัร่วมนั้น บริษทัจะรับรู้ส่วนแบ่งในผลขาดทุนของบริษทัร่วม

ดงักล่าวในงบการเงินรวมเพียงเท่ากบัราคาตามบญัชีของเงินลงทุนในบริษทัร่วมนั้น  เวน้แต่กรณีท่ีบริษทัและ/หรือ

บริษทัยอ่ยไดค้ํ้าประกนัหรือยินยอมท่ีจะชาํระภาระผกูพนัของบริษทัร่วม  บริษทัจะรับรู้ผลขาดทุนเพ่ิมเติมเป็นหน้ีสิน

ในจาํนวนท่ีไม่เกินภาระผกูพนัท่ีบริษทัและ/หรือบริษทัยอ่ยมีต่อบริษทัร่วมซ่ึงมีผลขาดทุนนั้น 

 

4.2 การใช้ประมาณการ 

 

ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย  ส่วนหน่ึงของรายการท่ีรับรู้ในงบการเงิน

จาํเป็นตอ้งใชก้ารประมาณการและขอ้สมมติฐานของฝ่ายบริหารเพ่ือประโยชน์ในการกาํหนดมูลค่าของ

สินทรัพย ์ หน้ีสิน ตลอดจนการเปิดเผยขอ้มูลของหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงรายการเหล่าน้ีมีผลกระทบต่อรายได ้รายจ่าย 

สินทรัพย ์และหน้ีสินของบริษทัและ ผลของรายการเม่ือเกิดข้ึนจริง อาจแตกต่างไปจากท่ีไดป้ระมาณการไว ้
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ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งสมํ่าเสมอ  และในกรณีท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชี  หากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวมีผลกระทบเฉพาะในงวดปัจจุบนั ผลของการ

เปล่ียนแปลงจะนาํมารวมในการคาํนวณกาํไรหรือขาดทุนสุทธิสาํหรับงวดปัจจุบนัเพียงงวดเดียว แต่หากการ

เปล่ียนแปลงนั้นมีผลกระทบต่องวดปัจจุบนัและงวดอนาคต ผลของการเปล่ียนแปลงจะนาํมารวมในการคาํนวณกาํไร

หรือขาดทุนสุทธิสาํหรับงวดปัจจุบนัและงวดอนาคตดว้ย 

 

4.3 เงนิตราต่างประเทศ 

 

รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

 

รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงเกิดข้ึนในระหว่างปี บนัทึกบญัชีเป็นเงินบาทโดยแปลงค่าเงินตราต่างประเทศนั้น

ดว้ยอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีในงบดุล รายงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนั

นั้น  กาํไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าจะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุน 

 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศและบนัทึกไวด้ว้ยราคาทุนเดิม รายงาน

โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ   

 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ และบนัทึกไวด้ว้ยมูลค่ายติุธรรม 

รายงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีมีการกาํหนดมูลค่ายติุธรรม 

 

กิจการในต่างประเทศ 

 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของกิจการในต่างประเทศท่ีมิไดอ้ยูใ่นประเทศท่ีภาวะเศรษฐกิจมีอตัราเงินเฟ้ออยา่งรุนแรงแปลง

ค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีในงบดุล  ส่วนรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัรา

แลกเปล่ียนท่ีใกลเ้คียงกบัอตัรา ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
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สาํหรับกิจการในต่างประเทศซ่ึงอยูใ่นประเทศท่ีภาวะเศรษฐกิจมีอตัราเงินเฟ้ออยา่งรุนแรง ก่อนการแปลงค่างบการเงิน

ของกิจการในต่างประเทศดงักล่าว จะตอ้งมีการปรับมูลค่ารายการในงบการเงินตลอดจนงบการเงินเปรียบเทียบของ

กิจการในต่างประเทศนั้นใหม่ดว้ยดชันีราคา ณ วนัท่ีในงบดุลเพ่ือให้สะทอ้นถึงการเปล่ียนแปลงของกาํลงัซ้ือของ

เงินตราในประเทศนั้น  สินทรัพย ์หน้ีสิน รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในงบการเงินท่ีปรับมูลค่าใหม่แลว้  แปลงค่าเป็นเงินบาท

โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีในงบดุล   

 

ค่าความนิยมและรายการปรับปรุงมูลค่ายติุธรรมท่ีเกิดจากการซ้ือกิจการในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้

อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

 

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการแปลงค่างบการเงินของกิจการในต่างประเทศ บนัทึกไวใ้นส่วนของผูถื้อหุ้น  

จนกว่ามีการจาํหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป 

 

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนซ่ึงเกิดจากรายการท่ีเป็นตวัเงินท่ีมีสาระสาํคญัของเงินลงทุนสุทธิในกิจการในต่างประเทศ 

ซ่ึงมิไดค้าดหมายหรือจะไม่ชาํระเงินในอนาคตอนัใกลแ้ละรายการป้องกนัความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้ง บนัทึกไวใ้นส่วนของ           

ผูถื้อหุ้นจนกว่ามีการจาํหน่ายเงินลงทุนสุทธินั้นออกไป 

 

4.4 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ยเงินสดและเงินฝากธนาคาร เงินฝากธนาคารประเภทเผ่ือเรียก และ              

เงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง และรวมถึงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร ซ่ึงเป็นเงินกูย้ืมจากธนาคารท่ีมีกาํหนดชาํระ

คืนเม่ือทวงถามและถือเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารเงินสด 

 

เงินฝากท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช ้แสดงไวเ้ป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 

 

4.5 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น  

 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (รวมยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั)  แสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีซ่ึงรวม

ใบเพ่ิมหน้ีและใบลดหน้ีสุทธิจากจาํนวนท่ีประมาณสาํหรับค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 

 

จาํนวนค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญประมาณการข้ึนโดยการวิเคราะห์ประวติัการชาํระหน้ี  และการคาดการณ์เก่ียวกบัการ

ชาํระหน้ีในอนาคตของลูกหน้ี    การตดัจาํหน่ายลูกหน้ีจากบญัชีเป็นหน้ีสูญจะกระทาํต่อเม่ือไดมี้การดาํเนินการตาม

เง่ือนไขท่ีกาํหนดในประมวลรัษฎากรแลว้ 
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4.6 สินค้าคงเหลือ 

 

สินคา้สาํเร็จรูป สุกร  ไก่และเป็ดเพ่ือขาย และวตัถุดิบ ส่วนใหญ่ตีราคาในราคาทุนถวัเฉล่ียหรือมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะได้รับ

แลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากว่า 

 

สินคา้ระหว่างผลิตส่วนใหญ่ตีราคาในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บ แลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากว่า 

 

สุกร ไก่ เป็ดและอ่ืน ๆ ท่ีเป็นพ่อแม่พนัธ์ุและแม่โคนมตีราคาในราคาทุนหกัดว้ยค่าเส่ือมพนัธ์ุ 

 

เคมีภณัฑ ์ยา และวสัดุส้ินเปลืองส่วนใหญ่ตีราคาในราคาทุน ถวัเฉล่ียหรือมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใด

จะตํ่ากว่า  

 

4.7 เงนิลงทุน 

 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีแสดงแยกต่างหากในงบดุลรวมและเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมท่ีแสดง                         

แยกต่างหากในงบดุลเฉพาะบริษทับนัทึกบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

 

เงินลงทุนในตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดท่ีไม่ใช่เป็นบริษทัยอ่ยและ /หรือบริษทัร่วมซ่ึงถือไวเ้ป็น           

หลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย แสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม และรับรู้มูลค่าท่ีเปล่ียนแปลงไปเป็นรายการหน่ึงใน "ส่วนของผูถื้อหุ้น "  

ในงบดุล ดว้ยจาํนวนสุทธิจากภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี   โดยจะบนัทึกกลบับญัชีทุกบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือรับรู้ใน                  

งบกาํไรขาดทุนเม่ือมีการจาํหน่ายเงินลงทุนดงักล่าว 

 

เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัและบริษทัอ่ืนท่ีไม่ใช่เป็นบริษทั

ยอ่ย และ/หรือ บริษทัร่วมถือเป็น "เงินลงทุนทัว่ไป"  ซ่ึงแสดงมูลค่าในราคาทุน หกัขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

 

ตน้ทุนของเงินลงทุนท่ีจาํหน่ายในระหว่างปีคาํนวณโดยใชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั  
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4.8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 

สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 

 

ท่ีดินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานและท่ีมีไวเ้พ่ือโครงการในอนาคตซ่ึงซ้ือก่อนปี 2542 แสดงในมูลค่ายติุธรรมตามราคา

ประเมิน โดยส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดินเพ่ิมข้ึนไดแ้สดงไวภ้ายใต ้"ส่วนของผูถื้อหุ้น" ในงบดุลดว้ยจาํนวนสุทธิจาก

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีและผลขาดทุนจากการตีราคาท่ีดินลดลงรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน ส่วนท่ีดินท่ีซ้ือ

หรือไดม้าตั้งแต่ปี 2542  ยงัคงแสดงในราคาทุน 

 

อยา่งไรก็ตาม ท่ีดินทั้งหมดของบริษทัยอ่ยบางแห่งซ่ึงซ้ือก่อนปี 2542 ยงัคงแสดงไวใ้นราคาทุน รวมจาํนวน 185               

ลา้นบาท บริษทัยอ่ยไม่ไดป้ระเมินราคาท่ีดินดงักล่าวเน่ืองจากบริษทัยอ่ย พิจารณาว่าผลแตกต่างระหว่างราคาประเมิน

และราคาทุนจะไม่มีผลกระทบท่ีเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินโดยรวม 

 

อาคารและอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า   

 

สินทรัพยร์อการขายแสดงในจาํนวนเงินสุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บแยกเป็นรายการต่างหากในงบดุล 

 

สินทรัพย์ที่เช่า 

 

สญัญาเช่าระยะยาวซ่ึงบริษทัและบริษทัยอ่ยไดรั้บโอนความเส่ียงและผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดใน

สินทรัพยท่ี์เช่านั้นมาจากผูใ้ห้เช่า ให้จดัประเภทเป็นสญัญาเช่าการเงิน  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีไดม้าโดยทาํสญัญา

เช่าการเงินบนัทึกเป็นสินทรัพยด์ว้ยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยด์งักล่าว ณ วนัเร่ิมตน้ของสญัญาเช่าหรือมูลค่าปัจจุบนั

ของจาํนวนเงินตํ่าสุดท่ีจะตอ้งชาํระตามสญัญาเช่า แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากว่า  หกัดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุน

จากการดอ้ยค่า  ส่วนจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าตอ้งแยกเป็นส่วนท่ีจะนาํไปลดยอดหน้ีสินตามสญัญาเช่า

การเงิน และส่วนท่ีเป็นค่าใชจ่้ายทางการเงิน ซ่ึงตอ้งปันส่วนให้กบังวดต่างๆตลอดอายขุองสญัญาเช่า ดว้ยอตัราซ่ึงทาํให้

อตัราดอกเบ้ียของหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีคงเหลืออยูใ่นแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ี และบนัทึกจาํนวนท่ีปันส่วน

ของแต่ละงวดดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน   
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สินทรัพย์ท่ีประเมินราคาใหม่ 

 

สินทรัพยท่ี์มีการประเมินราคาใหม่หากมีมูลค่าเพ่ิมข้ึนจะบนัทึกมูลค่าส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนเป็นส่วนเกินทุนจากการตีราคา

สินทรัพย ์ดว้ยจาํนวนสุทธิจากภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  อยา่งไรก็ตาม หากสินทรัพยด์งักล่าวเคยมีการตีราคาลดลงมา

ก่อน ส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนจากการตีราคาในคร้ังใหม่น้ีจะรับรู้เป็นรายไดใ้นงบกาํไรขาดทุนไดไ้ม่เกินจาํนวนท่ีเคยลดลงซ่ึงรับรู้

ไวเ้ป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนในงวดก่อนๆส่วนกรณีท่ีสินทรัพยมี์มูลค่าลดลงจากการประเมินราคาใหม่ จะบนัทึก

มูลค่าท่ีลดลงเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนทั้งจาํนวน เวน้แต่สินทรัพยน์ั้นเคยมีการตีราคาเพ่ิมข้ึนมาก่อน จึงจะรับรู้

เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเฉพาะจาํนวนท่ีเกินกว่ายอดคงเหลือของส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยร์ายการ

เดียวกนัซ่ึงเคยประเมินไวใ้นคร้ังก่อน  สินทรัพยท่ี์บนัทึกไวใ้นราคาประเมินเม่ือมีการจาํหน่ายออกไป จะตอ้งโอน

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยใ์นส่วนท่ีเป็นของสินทรัพยท่ี์จาํหน่ายนั้นไปยงักาํไรสะสม 

 

ค่าเส่ือมราคา 

 

บริษทัและบริษทัยอ่ยตดัจาํหน่ายมูลค่าเส่ือมสภาพของอาคารและอุปกรณ์เป็นค่าเส่ือมราคาโดยวิธีเส้นตรงตามอายกุาร

ใชง้านโดยประมาณของทรัพยสิ์นดงัน้ี 

 

 ปี 

  

ระบบสาธารณูปโภค 5 - 40 

อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 20 - 50 

ส่วนปรับปรุงอาคารและส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 1 - 20 

ระบบนํ้าและไฟฟ้า 5 - 10 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 4 - 15  

เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน 3 - 15  

ยานพาหนะ 2 - 10 

 

สินทรัพยถ์าวรประเภทท่ีดินไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคา ส่วนสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหว่างการก่อสร้างจะเร่ิมตน้คิดค่าเส่ือมราคา

เม่ือสินทรัพยน์ั้นอยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะใชง้านไดต้ามประสงค ์
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4.9 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 

ยอดคงเหลือของสินทรัพยใ์นบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ย ท่ีมิใช่ สินคา้คงเหลือและ ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ซ่ึงมี

วิธีการวดัมูลค่าเป็นการเฉพาะ ไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีในงบดุลว่า มีขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงว่าสินทรัพยน์ั้นอาจเกิดการ

ดอ้ยค่าหรือไม่  หากพบว่ามีขอ้บ่งช้ี  สินทรัพยท่ี์อาจดอ้ยค่าดงักล่าวตอ้งมีการประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน และ

ในกรณีท่ีราคาตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้นมีจาํนวน สูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน  จะบนัทึกลดราคาตามบญัชีของ

สินทรัพยล์งให้เหลือเท่ากบัมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนนั้น และรับรู้ส่วนท่ีลดลงเป็นขาดทุนจากการดอ้ยค่าในงบกาํไร

ขาดทุน 

 

กรณีสินทรัพยท์างการเงินเผ่ือขายซ่ึงมีมูลค่ายติุธรรมลดลงและไดบ้นัทึกไวเ้ป็นส่วนตํ่ากว่าทุนจากการเปล่ียนแปลง

มูลค่าในส่วนของผูถื้อหุ้น หากสินทรัพยด์งักล่าวมีการดอ้ยค่าเกิดข้ึน  จะบนัทึกกลบับญัชีส่วนตํ่ากว่าทุนดงักล่าวและ

รับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าในงบกาํไรขาดทุนดว้ยจาํนวนเท่ากบัผลต่างระหว่างราคาทุนท่ีซ้ือกบัมูลค่าท่ีคาดว่าจะ

ไดรั้บคืนของสินทรัพยท์างการเงินนั้นๆ 

 

การคาํนวณมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 

 

มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนหมายถึงราคาขายสุทธิของสินทรัพย ์หรือมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย ์แลว้แต่จาํนวนใดจะ

สูงกว่า ในการกาํหนดมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย ์ จะประมาณข้ึนจากประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บใน

อนาคตและคิดลดให้เป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนหกัภาษีเงินไดโ้ดยอตัราคิดลดดงักล่าวจะตอ้งสะทอ้นถึง

การประเมินสถานการณ์ตลาดในปัจจุบนัของมูลค่าของเงินตามเวลาและความเส่ียงเฉพาะท่ีมีต่อสินทรัพยน์ั้น   สาํหรับ

สินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับท่ีเป็นอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น  การพิจารณามูลค่าท่ีจะไดรั้บคืนของสินทรัพย์

นั้นจะพิจารณาจากมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดซ่ึงมีสินทรัพยด์งักล่าวรวมอยูด่ว้ย  

 

การกลับรายการด้อยค่า 

 

บริษทัและบริษทัยอ่ยจะกลบับญัชีรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า หากประมาณการท่ีใชใ้นการกาํหนดมูลค่าท่ีคาดว่าจะ

ไดรั้บคืนเพ่ือการรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าดงักล่าวไดเ้ปล่ียนแปลงไปอนัเป็นผลมาจากการเพ่ิมข้ึนของศกัยภาพใน

การให้ประโยชน์ของสินทรัพยน์ั้น  ทั้งน้ีราคาตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพ่ิมข้ึนจากการกลบับญัชีรายการขาดทุนจากการ

ดอ้ยค่าตอ้งไม่สูงกว่าราคาตามบญัชีท่ีควรเป็นหากสินทรัพยน์ั้นไม่เคยมีการรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน  

การกลบับญัชีรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะบนัทึกเป็นรายไดใ้นงบกาํไรขาดทุน 
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4.10  สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 

 

ค่าความนิยมและค่าความนิยมติดลบ 

 

ส่วนของมูลค่าเงินลงทุนท่ีเกินมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยซ่ึงเกิดข้ึน   ณ วนัซ้ือกิจการบนัทึกเป็น  

"ค่าความนิยม " โดยแสดงในราคาทุนหกัดว้ยค่าตดัจาํหน่ายสะสม  ค่าความนิยมน้ีตดัจาํหน่ายเป็นค่าใชจ่้าย  

โดยวิธีเส้นตรงในเวลา 20 ปี ส่วนของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยท่ีเกินกว่ามูลค่าเงินลงทุน ณ วนัท่ีซ้ือกิจการ

บนัทึกเป็น "ค่าความนิยมติดลบ " โดยแสดงในราคาทุนหกัดว้ยค่าตดัจาํหน่ายสะสม ค่าความนิยมติดลบน้ีรับรู้เป็น

รายไดต้ามจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของอายกุารใชง้านท่ีเหลือของอาคารและอุปกรณ์ต่าง ๆ ของบริษทัยอ่ย 

 

ค่าความนิยมและค่าความนิยมติดลบสุทธิจากค่าตดัจาํหน่ายสะสมแสดงเป็น "ค่าความนิยมติดลบ - สุทธิ"  ซ่ึงเป็น

รายการหกัจากสินทรัพยใ์นงบดุลรวม ค่าใชจ่้ายจากการตดัจาํหน่ายค่าความนิยมและรายไดรั้บรู้จากการตดัจาํหน่าย        

ค่าความนิยมติดลบแสดงเป็นยอดสุทธิใน "รายไดอ่ื้น" ในงบกาํไรขาดทุน 

 

ต้นทุนการพัฒนาระบบงาน 

 

ตน้ทุนการพฒันาระบบงานจะถูกบนัทึกเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ต่อเม่ือระบบงานนั้นเป็นส่วนประกอบท่ีสามารถแยก

จากสินทรัพยมี์ตวัตนท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ละโดยท่ีตน้ทุนเหล่านั้นตอ้งสามารถระบุไดช้ดัเจนและวดัมูลค่าไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

รวมทั้งตอ้งมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่บริษทัเกินกว่าหน่ึงรอบระยะเวลา

บญัชี ตน้ทุนดงักล่าวจะถูกตดัจาํหน่ายเป็นค่าใชจ่้ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารให้ประโยชน์โดยประมาณของ        

ระบบงานนั้นเป็นเวลาสิบ (10) ปี 

 

ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนเพ่ือการพฒันาให้ระบบงานท่ีมีอยูมี่ประสิทธิภาพดีข้ึนกว่าประสิทธิภาพเดิมจะถูกบนัทึกเป็น             

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเช่นกนั และถูกตดัจาํหน่ายเป็นค่าใชจ่้ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารให้ประโยชน์ โดยประมาณของ

ระบบงานนั้น 

 

ค่าสิทธิการใช้ซอฟต์แวร์ 

 

ค่าสิทธิการใชซ้อฟตแ์วร์บนัทึกเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและตดัจาํหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารให้ประโยชน์

โดยประมาณเป็นเวลาสิบ (10) ปี 
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ต้นทุนการวิจัยและพัฒนา 

 

ตน้ทุนการวิจยัและพฒันาบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการเวน้แต่จะมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าค่าใชจ่้ายนั้นจะ

ให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตเกินกว่าหน่ึงรอบระยะเวลาบญัชีจึงจะรับรู้ค่าใชจ่้ายดงักล่าวเป็นสินทรัพยใ์นงบดุล 

 

4.11 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 

 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (รวมยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั) แสดงในราคาทุน 

 

4.12 เงนิกู้ยืมประเภทมีดอกเบีย้ 

 

เงินกูย้ืมประเภทมีดอกเบ้ียบนัทึกตามมูลค่าท่ีระบุในสญัญา  ผลต่างระหว่างจาํนวนเงินท่ีไดรั้บจากการกูย้ืมเงินและ

จาํนวนเงินกู้ ท่ีตอ้งชาํระ เม่ือถึงกาํหนดบนัทึกเป็นรายการรอตดับญัชีและ ทยอยรับรู้เป็นค่าใชจ่้าย ในงบกาํไรขาดทุน    

ตามสดัส่วนระยะเวลาและจาํนวนเงินตน้ท่ีคงเหลืออยู ่ส่วนค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากการกูย้ืมเงินรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงวด

ท่ีเกิดข้ึน 

 

4.13 ประมาณการหนี้สิน 

 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้เป็นหน้ีสินในงบดุลต่อเม่ือบริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัในปัจจุบนัซ่ึงเป็นผลมาจาก

เหตุการณ์จากอดีต และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนท่ีจะตอ้งสูญเสียทรัพยากรท่ีมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพ่ือจ่าย

ชาํระภาระผกูพนัดงักล่าว  โดยจาํนวนภาระผกูพนันั้นตอ้งสามารถประมาณมูลค่าไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  และหากมูลค่าของ

เงินตามเวลามีผลกระทบต่อจาํนวนประมาณการหน้ีสินอยา่งมีนยัสาํคญั ประมาณการหน้ีสินดงักล่าวตอ้งกาํหนดข้ึน

โดยใชมู้ลค่าปัจจุบนัของรายจ่ายท่ีคาดว่าจะตอ้งนาํมาจ่ายชาํระภาระผกูพนันั้น 

 

4.14  การรับรู้รายได้ 

 

รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมหรือภาษีอ่ืนๆท่ีตอ้งเรียกเก็บจากผูซ้ื้อเพ่ิมเติมจากราคาขาย และแสดงสุทธิจาก

ส่วนลดการคา้ 
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การขายสินค้าและให้บริการ 
 

รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็นสาระสาํคญัของความเป็น

เจา้ของสินคา้ไปให้กบัผูซ้ื้อแลว้  โดยท่ีรายการดงักล่าวสามารถวดัมูลค่าของจาํนวนรายไดแ้ละตน้ทุนไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ

และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากรายการบญัชีนั้น รายไดจ้ากการให้บริการรับรู้

ในงบกาํไรขาดทุนเม่ือสามารถประมาณผลของรายการบญัชีตามขั้นความสาํเร็จ ณ วนัท่ีในงบดุลไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือแต่

หากไม่สามารถประมาณผลของรายการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้บริการไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ จาํนวนท่ีจะรับรู้เป็นรายได้

ตอ้งไม่เกินจาํนวนตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนซ่ึงคาดว่าจะไดรั้บคืน 
 

รายได้ค่าเช่า 
 

รายไดค้่าเช่าจากรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า   
 

4.15 การรับรู้ค่าใช้จ่าย 
 

รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดาํเนินงาน 
 

จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าดาํเนินงานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า   
 

รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 
 

จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าการเงินตอ้งแยกเป็นส่วนท่ีจะนาํไปลดยอดหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน และส่วนท่ี

เป็นค่าใชจ่้ายทางการเงิน ซ่ึงตอ้งปันส่วนให้กบังวดต่างๆตลอดอายขุองสญัญาเช่า ดว้ยอตัราซ่ึงทาํให้อตัราดอกเบ้ียของ

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีคงเหลืออยูใ่นแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ี และรับรู้จาํนวนท่ีปันส่วนของแต่ละงวดดงักล่าว

เป็นดอกเบ้ียจ่ายในงบกาํไรขาดทุน 
   

รายได้และค่าใช้จ่ายอ่ืน 
 

รายไดด้อกเบ้ียรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง  
 

เงินปันผลรับรู้เป็นรายไดใ้นงบกาํไรขาดทุนเม่ือมีการประกาศสิทธิของผูถื้อหุ้นในการรับเงินปันผล 
 

ดอกเบ้ียจ่ายและค่าใชจ่้ายในทาํนองเดียวกนัยกเวน้ค่าใชจ่้ายทางการเงินท่ีเกิดข้ึนจากสญัญาเช่าการเงิน บนัทึกใน               

งบกาํไรขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง  
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4.16 ภาษีเงนิได้ 

 

ภาษีเงินไดจ้ากกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเปล่ียนแปลง

เพ่ิมข้ึนหรือลดลง  ภาษีเงินไดรั้บรู้ในงบกาํไรขาดทุนเวน้แต่ภาษีเงินไดน้ั้นเก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีบนัทึกโดยตรงไปยงั

ส่วนของผูถื้อหุ้น 

 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนัเป็นภาษีท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายชาํระซ่ึงคาํนวณข้ึนจากกาํไรท่ีตอ้งเสียภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดไว้

ในประมวลรัษฎากร โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใช ้ณ วนัท่ีในงบดุล  และรวมถึงส่วนต่างของจาํนวนภาษีเงินไดข้อง

งวดก่อนท่ีตั้งคา้งจ่ายไวก้บัจาํนวนท่ีชาํระจริงในงวดปัจจุบนั  

 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีประกอบดว้ยหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีและสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นภาษีเงินไดท่ี้จะตอ้งจ่ายในงวดอนาคต ซ่ึงคาํนวณข้ึนจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้ง

เสียภาษีท่ีเกิดจากผลแตกต่างระหว่างราคาตามบญัชีกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบดุลโดยไม่รวมถึง               

ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดจากค่าตดัจาํหน่ายของความนิยมซ่ึงไม่สามารถถือเป็นรายจ่ายทางภาษี การรับรู้สินทรัพยแ์ละ

หน้ีสินในคร้ังแรกท่ีมิใช่เกิดจากการรวมกิจการและเป็นรายการ ซ่ึงไม่กระทบต่อทั้งกาํไรทางบญัชีหรือกาํไรทางภาษี  

และส่วนไดเ้สียในเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะไม่มีการกลบัรายการส่วนไดเ้สียนั้น

ในระยะเวลาอนัใกล ้  

 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นภาษีเงินไดท่ี้จะนาํไปใชป้ระโยชน์ไดใ้นงวดอนาคต ซ่ึงคาํนวณข้ึนจากผล

แตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีท่ีเกิดจากผลแตกต่างระหว่างราคาตามบญัชีกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบดุล 

โดยจะรับรู้ภาษีเงินไดด้งักล่าวในจาํนวนท่ีไม่เกินกว่าจาํนวนท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากาํไรท่ีตอ้งเสียภาษีใน

อนาคตจะมีเพียงพอกบัการนาํผลแตกต่างชัว่คราวนั้นมาใชป้ระโยชน์ 

 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าดว้ยอตัราภาษีท่ีคาดว่าจะตอ้งใชใ้นงวดท่ีจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยห์รื อ

จะตอ้งจ่ายชาํระหน้ีสินซ่ึงเป็นอตัราท่ีมีการประกาศใชห้รือผา่นขั้นตอนส่วนใหญ่เพ่ือให้มีการประกาศใชแ้ลว้ ณ วนัท่ี

ในงบดุล 
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4.17 เคร่ืองมือทางการเงนิที่เป็นตราสารอนุพนัธ์และการป้องกันความเส่ียง 

 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีปรากฏในงบดุลประกอบดว้ยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด             

เงินลงทุนในตราสารทุน ลูกหน้ีและเจา้หน้ีการคา้ ลูกหน้ีและเจา้หน้ีอ่ืน เงินให้กูย้ืมระยะสั้น เงินกูย้ืมและหุ้นกู ้นโยบาย

การบญัชีท่ีสาํคญัและเกณฑก์ารวดัมูลค่าไดเ้ปิดเผยไวใ้นนโยบายการบญัชีของรายการท่ีเก่ียวขอ้งแลว้   บริษทัและ

บริษทัยอ่ยมีความเส่ียงในสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่จากอตัราแลกเปล่ียน  อตัราดอกเบ้ีย

และการให้สินเช่ือ โดยมีนโยบายท่ีจะใชเ้คร่ืองมือทางการเงินเพ่ือการจดัการและการบริหารความเส่ียงทางการเงิน            

แต่ไม่มีนโยบายท่ีจะถือหรือออกตราสารอนุพนัธ์เพ่ือการคา้หรือเก็งกาํไร 

 

การป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีนโยบายท่ีจะป้องกนัความเส่ียงของอตัราแลกเปล่ียนโดยการทาํสญัญาซ้ือขายเงินตรา              

ต่างประเทศคุม้ครองรายการท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงเป็นเงินตราต่างประเทศไวล้่วงหนา้ โดยรายการท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงเป็นเงินตรา

ต่างประเทศจะแปลงค่าเป็นสกุลเงินของประเทศท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยดาํเนินการอยูด่ว้ยอตัราแลกเปล่ียน   ณ  วนัท่ี

ในงบดุล ปรับปรุงดว้ยลูกหน้ี/เจา้หน้ีสุทธิจากสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศและค่าธรรมเนียมรอตดับญัชีท่ีเหลืออยู ่            

ค่าธรรมเนียมในการทาํสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศจะตดับญัชีเป็นรายได้ /ค่าใชจ่้ายตามระยะเวลาของสญัญา            

รายได/้ค่าใชจ่้ายตดับญัชีดงักล่าวและกาํไรหรือขาดทุนจากสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ท่ีคุม้ครองความ

เส่ียงจากรายการท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงเป็นเงินตราต่างประเทศนั้นจะบนัทึกหกักลบลบกบักาํไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่า

รายการท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

 

สาํหรับการป้องกนัความเส่ียงของรายการในอนาคตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน บริษทัและบริษทัยอ่ยจะรับรู้กาํไรหรือขาดทุน

จากสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศและค่าธรรมเนียมในการทาํสญัญาดงักล่าวเป็นรายการรอตดับญัชีจนกว่ารายการ

ท่ีไดป้้องกนัความเส่ียงนั้นไดเ้กิดข้ึนแลว้ จึงจะรับรู้รายการรอตดับญัชีดงักล่าวเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายในงบกาํไร

ขาดทุนสาํหรับปี 

 

การป้องกันความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้ 

 

ผลต่างท่ีเกิดจากสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียจะรับรู้ตามสดัส่วนของระยะเวลาและจาํนวนเงินตน้ท่ีใชอ้า้งอิงท่ี

เปล่ียนแปลงไป โดยนาํไปบนัทึกเพ่ิมหรือลดจาํนวนดอกเบ้ียจ่ายของเงินกูย้ืมท่ีไดรั้บการป้องกนัความเส่ียงนั้น    
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4.18 การรายงานตามส่วนงาน  

 

ขอ้มูลตามส่วนงานท่ีแสดงตามประเภทส่วนงานธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์    โดยรูปแบบหลกัของการรายงาน

คือ ส่วนงานธุรกิจ ซ่ึงเป็นเกณฑเ์ดียวกบัการจดัการและการรายงานทางการเงินภายในของผูบ้ริหาร  

 

ผลการดาํเนินงานของส่วนงาน สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามส่วนงาน รวมรายการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัส่วนงาน และ

รวมถึงจาํนวนเงินของรายการท่ีสามารถปันส่วนให้กบัส่วนงานไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  รายการท่ีไม่ปันส่วนให้ส่วน

ใหญ่ ไดแ้ก่ ดอกเบ้ียรับและเงินปันผลและสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดรายไดน้ั้น  ดอกเบ้ียจ่ายและเงินกูย้ืมท่ีเก่ียวขอ้ง และ

ส่วนไดเ้สียในกาํไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษทัร่วม ค่าใชจ่้ายและสินทรัพยส่์วนกลาง และภาษีเงินได ้

 

รายจ่ายฝ่ายทุนของแต่ละส่วนงานเป็นทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของส่วนงานนั้นๆ ส่วนสินทรัพยอ่ื์นจะ

ประกอบดว้ยเงินสดและเงินฝากธนาคาร เงินลงทุนระยะสั้น ลูกหน้ี สินคา้คงเหลือ เงินลงทุนระยะยาวและสินทรัพย์   

อ่ืน ๆ  

 

ส่วนงานทางธุรกิจ 

 

ส่วนงานธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ยส่วนใหญ่แบ่งเป็น 2 ส่วนงานไดแ้ก่ 

 

1. ส่วนงานธุรกิจสตัวน์ํ้า โดยลกัษณะการดาํเนินธุรกิจประกอบดว้ยการผลิตอาหารสตัวน์ํ้า การเพาะพนัธ์ุและ

เพาะเล้ียงสตัวน์ํ้า การแปรรูปสตัวน์ํ้าและการผลิตผลิตภณัฑอ์าหารสาํเร็จรูปพร้อมรับประทาน เพ่ือการจาํหน่ายทั้ง

ภายในประเทศและต่างประเทศ 

 

2. ส่วนงานธุรกิจสตัวบ์ก โดยลกัษณะการดาํเนินธุรกิจประกอบดว้ยการผลิตอาหารสตัว ์การเพาะพนัธ์ุสตัว ์              

การเล้ียงสตัว ์การแปรรูปเน้ือสตัวแ์ละการผลิตผลิตภณัฑอ์าหารสาํเร็จรูปพร้อมรับประทาน  เพ่ือการจาํหน่ายทั้ง

ภายในประเทศและต่างประเทศ 
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ข้อมลูจาํแนกส่วนงานตามภูมิศาสตร์ 

 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีฐานการดาํเนินธุรกิจเป็นส่วนใหญ่อยูใ่นประเทศไทย  โดยส่วนหน่ึงของสินคา้ท่ีผลิตไดจ้ะส่งไป

จาํหน่ายโดยตรงหรือผา่นทางบริษทัยอ่ยในต่างประเทศให้กบัลูกคา้ภายนอกซ่ึงส่วนใหญ่อยูใ่นทวีปยโุรป  เอเ ชีย 

อเมริกา และอ่ืนๆ  สาํหรับฐานการดาํเนินธุรกิจในต่างประเทศจะเป็นของบริษทัยอ่ยซ่ึงอยูใ่นประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน  และประเทศตุรกี  

 

ในการเสนอขอ้มูลจาํแนกส่วนงานตามภูมิศาสตร์   รายไดต้ามส่วนงานกาํหนดจากสถานท่ีตั้งตามภูมิศาสตร์ของลูกคา้  

สินทรัพยต์ามส่วนงานกาํหนดจากสถานท่ีตั้งตามภูมิศาสตร์ของสินทรัพยน์ั้น 

 

4.19 กําไรต่อหุ้น 

 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสุทธิสาํหรับปีดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุ้นทุนท่ีออกและ

เรียกชาํระในระหว่างปีสุทธิจากหุ้นท่ีถือเป็นหุ้นทุนรับซ้ือคืน โดยหุ้นทุนรับซ้ือคืนดงักล่าวเป็นหุ้นสามญัของบริษทัท่ี

ถือโดยบริษทัยอ่ย ซ่ึงจาํนวนเกือบทั้งหมดเป็นส่วนท่ีบริษทัยอ่ยมีอยูก่่อนท่ีบริษทัจะเขา้ไปมีอาํนาจควบคุมบริษทัยอ่ย

เหล่านั้น หุ้นจาํนวนท่ีบริษทัยอ่ยไดม้าเพ่ิมในภายหลงัเกิดจากการใชสิ้ทธิตามท่ีไดรั้บในฐานะผูถื้อหุ้นเท่านั้น 

 

กาํไรต่อหุ้นปรับลดคาํนวณโดยการหารกาํไรสุทธิสาํหรับปีดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัท่ีใชค้าํนวณกาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน    

ท่ีกล่าวขา้งตน้บวกดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุ้นสามญัท่ีกิจการจะตอ้งออกเพ่ิมเติมในระหว่างปีให้กบั            

ผูถื้อหุ้นสามญัเทียบเท่าท่ีเป็นใบสาํคญัแสดงสิทธิเฉพาะท่ีมีราคาการใชสิ้ทธิตํ่ากว่ามูลค่ายติุธรรมของหุ้นสามญัสาํหรับ

แต่ละปีบญัชีท่ีนาํเสนอ ทั้งน้ีภายใตข้อ้สมมุติว่าผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิไดใ้ชสิ้ทธิในการซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั   ณ 

วนัตน้ปีหรือ ณ  วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิแลว้แต่วนัใดจะเป็นวนัหลงั  
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5. รายการบัญชีกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 

 

บริษทัเป็นบริษทัท่ีบริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีอาํนาจควบคุมและบริษทัมีบริษทัยอ่ยและบริษทั

ร่วมตามรายช่ือท่ีเปิดเผยในหมายเหตุ 9  รายไดจ้ากการขายสินคา้ ดอกเบ้ียรับ รายไดอ่ื้น ซ้ือ  ค่าใชจ่้ายในการขายและ

บริหารและดอกเบ้ียจ่ายส่วนหน่ึงเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนกบับริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนับางแห่ง 

บริษทัเหล่าน้ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีผูถื้อหุ้นรายใหญ่ และ /หรือ กรรมการท่ีมีอาํนาจควบคุมหรือท่ีมีอิทธิพลอยา่งเป็น

สาระสาํคญัร่วมกนัในการตดัสินใจดา้นการเงินหรือการดาํเนินงานของบริษทัเหล่านั้น   รายการระหว่างกนัท่ีมี

สาระสาํคญันั้น        มีราคาและผลตอบแทนท่ีเป็นทางการคา้ปกติตามราคาตลาดทัว่ไปหรือเป็นไปตามสญัญาท่ีตกลง

กนัไวโ้ดยสรุปดงัน้ี 

 

รายการธุรกิจ  นโยบายการกาํหนดราคา 

   

ขายสินคา้  ราคาตามประกาศของบริษทั 

ซ้ือสินคา้  ราคาตามประกาศของผูข้าย 

สินทรัพยถ์าวร  มูลค่ายติุธรรม 

เงินลงทุน  มูลค่ายติุธรรม 

ดอกเบ้ียรับ  ตน้ทุนของแหล่งท่ีมาของเงินทุนบวกค่าใชจ่้ายในการบริหารเงินทุน 

ค่าเช่าและค่าบริการตามสญัญาเช่า  อตัราค่าเช่าหรือค่าบริการมาตรฐานตามท่ีผูใ้ห้เช่ากาํหนด 

ค่าบริการดา้นเทคนิควิชาการ  อตัราต่อจาํนวนตนัของอาหารสตัวแ์ต่ละประเภทท่ีผลิต  

ค่าเบ้ียประกนั  อตัรามาตรฐานท่ีผูรั้บประกนักาํหนด 
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ยอดบญัชีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินคงเหลือกบับริษทัยอ่ย     บริษทัร่วมและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีเกิดจากรายการคา้          

เงินลงทุนระยะยาวและรายการอ่ืน ๆ     ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547   และ 2546  ไดแ้สดงแยกต่างหากไวใ้นงบดุลโดย 

รายละเอียดของเงินให้กูย้ืม และเงินลงทุนระยะยาวกบับริษทัดงักล่าว ไดแ้ยกแสดงไวใ้นหมายเหตุ 7 และ 9 

 

ยอดคงเหลือของลูกหน้ีและเจา้หน้ีบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 และ 2546

ประกอบดว้ย 

 

 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2547  2546  2547  2546 

ลูกหนี้การค้า        

บริษทัยอ่ย         

-  บริษทั กรุงเทพโปรด๊ิวส จาํกดั (มหาชน) (BKP)    -      -   335  160 

-      บริษทั กรุงเทพคา้สตัว ์จาํกดั (BLP)    -      -   166  21 

-  บริษทั ซีฟู้ ดส์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จาํกดั (SFE)    -      -   131  56 

-      บริษทั กรุงเทพเพาะเล้ียงกุง้ จาํกดั (TPCC)    -      -   87  11 

-      บริษทั  วีฟู๊ ดผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั  (VFP)    -      -   82     -  

-      บริษทั บี.พี.อาหารสตัว ์จาํกดั (BPF)    -      -   61  73 

-      บริษทั กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร                     

 จาํกดั  (มหาชน) (BAP)    -      -   55  37 

-      บริษทั  แกลง  จาํกดั  (KLANG)    -      -   44  5 

-      บริษทั เจริญโภคภณัฑอี์สาน จาํกดั        

  (มหาชน) (CPNE)    -      -   36  87 

-  บริษทั กรุงเทพฯอาหารสตัว ์จาํกดั (BFM)    -      -   36  54 

-  บริษทั ซี.พี.เกษตรอุตสาหกรรม จาํกดั (CPAI)    -      -   27  37 

-  บริษทั โภคภณัฑอ์ะควอเทค็ จาํกดั (PAT)    -      -   12  53 

-      บริษทั ราชบุรีอาหารสตัว ์ จาํกดั (RBF)    -      -   11  36 

- อ่ืน ๆ    -      -             6          13   

รวม    -      -      1,089      643 
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 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2547  2546  2547  2546 

บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน        

-  บริษทั เอส.ดบับลิว.ที จาํกดั 268  244  95  89 

-      C.P. Intertrade (Korea) Co., Ltd. 179  180     -      -  

-  บริษทั ซีฟาร์ม จาํกดั       118  80  30  53 

-      บริษทั เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม จาํกดั 93  61  1     -  

-  บริษทั กรุงเทพฟาร์มเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้า จาํกดั       85  141  62  92 

-  บริษทั อลิอนัซ์ ซี.พี. ประกนัภยั จาํกดั       80  1  70     -  

-      Charoen Pokphand Intertrade Singapore        

        (Pte) Ltd. 77  120     -      -  

-  บริษทั ซี.พี.อินเตอร์ฟู้ ด (ไทยแลนด)์ จาํกดั       67  184  17  1 

-  บริษทั สตาร์มาร์เก็ตต้ิง จาํกดั       59  16     -      -  

-  บริษทั เชสเตอร์ฟู้ ด จาํกดั       37  63     -      -  

-  บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)       36  16     -      -  

-  บริษทั นครฟาร์มเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้า จาํกดั       31  20  31  13 

-  C.P. Cambodia Co., Ltd.    18  35     -      -  

-      Charoen Pokphand Intertrade South Africa        

        (Pty) Ltd. 14  164     -      -  

-  อ่ืน ๆ          113     148         24         20 

รวม 1,275  1,473       330      268 
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  (ต่อ) 

วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546  

 

 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2547  2546  2547  2546 

        

เจ้าหนี้การค้า        

บริษทัยอ่ย         

-  บริษทั กรุงเทพโปรด๊ิวส จาํกดั (มหาชน) (BKP)    -      -   63  424 

-  บริษทั โภคภณัฑอ์ะควอเทค็ จาํกดั (PAT)    -      -   36  26 

-  บริษทั กรุงเทพฯอาหารสตัว ์จาํกดั (BFM)    -      -   35  45 

-  บริษทั เจริญโภคภณัฑอี์สาน จาํกดั         

 (มหาชน) (CPNE)    -      -   23  26 

-  บริษทั กรุงเทพคา้สตัว ์จาํกดั (BLP)    -      -   5  52 

-  บริษทั ราชบุรีอาหารสตัว ์จาํกดั (RBF)    -      -   4  44 

- อ่ืน ๆ    -      -          32         56 

รวม    -      -        198       673 

        

บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน        

-  บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั 84  314  36  109 

-      บริษทั ซี.พี.อินเตอร์ฟู้ ด (ไทยแลนด ์) จาํกดั 62  28     -      -  

-  บริษทั  ซี.พี.สหอุตสาหกรรม จาํกดั 52  51  17  14 

-  บริษทั เค.เอส.พี.อุปกรณ์ จาํกดั 41  15  16  3 

-      PT Centralpertiwi Bahari 35  39     -      -  

-  บริษทั ซี.พี.อินเตอร์เทรด จาํกดั 34  26  4  4 

-  บริษทั กรุงเทพฟาร์มเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้า จาํกดั 32  58  19  32 

-  บริษทั ซีฟาร์ม จาํกดั 31  17     -   2 

-  บริษทั ทรู ฟลีต แมเนจเมนต ์จาํกดั (เดิมช่ือบริษทั        

       ดบัเบ้ิลย ูเซเว่น เรนทลั เซอร์วิสเซส จาํกดั) 31  18  17  8 

-  บริษทั เกษตรภณัฑอ์ุตสาหกรรม จาํกดั 30  61  16  14 

-      บริษทั อาร์เบอร์ เอเคอร์ส ประเทศไทย จาํกดั 9  25  4  16 

-      C.P. Vietnam Livestock Co., Ltd 6  118     -      -  

-      บริษทั กรุงเทพ เวท ดรัก จาํกดั    -   33     -   6 

-  อ่ืน ๆ         99      78       31       34 

รวม  546    881     160     242 



      46 
 

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  (ต่อ) 

วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546  

 

รายการขายและซ้ือสินคา้ รายไดอ่ื้น และค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากรายการกบับริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและ บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั

สาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 และ 2546 มีดงัน้ี 

 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2547  2546  2547  2546 

ขายสินค้า        

 บริษัทย่อย        

- บริษทั กรุงเทพโปรด๊ิวส จาํกดั (มหาชน) (BKP) -  -  3,604  4,321 

- บริษทั  โภคภณัฑอ์ะควอเทค็  จาํกดั (PAT) -  -  959  1,469 

- บริษทั บี.พี.อาหารสตัว ์จาํกดั (BPF) -  -  951  938 

- บริษทั เจริญโภคภณัฑอี์สาน จาํกดั (มหาชน) (CPNE) -  -  646  511 

- บริษทั กรุงเทพคา้สตัว ์จาํกดั  (BLP) -  -  607  137 

- บริษทั ซี.พี.เกษตรอุตสาหกรรม จาํกดั (CPAI) -  -  542  415 

- บริษทั ซีฟู้ ดส์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จาํกดั (SFE) -  -  536  2,283 

- บริษทั กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร  จาํกดั         

       (มหาชน) (BAP) -  -  408  343 

- บริษทั กรุงเทพเพาะเล้ียงกุง้ จาํกดั (TPCC) -  -  371  3,480 

- บริษทั แกลง  จาํกดั (KLANG) -  -  239  790 

-      อ่ืนๆ -  -  803  588 

บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน        

- บริษทั เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม จาํกดั  561  418  5  1 

- บริษทั ซี.พี. อินเตอร์ฟู้ ด (ไทยแลนด)์ จาํกดั  488  577  23  - 

- บริษทั ซี.พี. อินเตอร์เทรด จาํกดั  371  83  2  8 

- บริษทั สตาร์มาร์เก็ตต้ิง จาํกดั  329  162  -  - 

- Charoen Pokphand Intertrade Singapore (Pte) Ltd. 293  472  -  - 

- บริษทั เอส. ดบับลิว.ที.จาํกดั   288  127  133  15 

- Charoen Pokphand Intertrade South Africa (Pty) Ltd. 248  414  -  - 

- C.P. Intertrade (Korea) Co., Ltd. 205  318  -  - 

- บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั  (มหาชน)  164  143  -  - 

- บริษทั ซีฟาร์ม  จาํกดั  134  111  33  68 
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  (ต่อ) 

วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546  

 

 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2547  2546  2547  2546 

บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)        

- บริษทั  เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั   127  143  -  - 

- บริษทั เชสเตอร์ฟู้ ด จาํกดั  102  121  -  - 

- บริษทั กรุงเทพฟาร์มเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้า จาํกดั 62  270  37  128 

- บริษทั ซีพี - เมจิ  จาํกดั  60  56  49  49 

- อ่ืนๆ       555       602      171       105 

รวม   3,987    4,017  10,119  15,649 
 

ซ้ือวตัถุดิบ        

บริษัทย่อย        

- บริษทั กรุงเทพโปรด๊ิวส จาํกดั (มหาชน) (BKP)    -      -   4,253  3,419 

- บริษทั โภคภณัฑอ์ะควอเทค็ จาํกดั (PAT)    -      -   957  623 

- บริษทั กรุงเทพฯ อาหารสตัว ์จาํกดั (BFM)    -      -   527  515 

- บริษทั เจริญโภคภณัฑอี์สาน จาํกดั (มหาชน) (CPNE)    -      -   375  333 

- บริษทั ราชบุรีอาหารสตัว ์จาํกดั (RBF)    -      -   288  167 

-  อ่ืนๆ     -      -   492  377 

บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน        

- C.P. Trading Co., Ltd 5,142  3,057  299  196 

- บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั  4,269  5,419  1,746  2,474 

- บริษทั ซี.พี.สหอุตสาหกรรม จาํกดั  470     -   163     -  

- บริษทั ซี.พี. อินเตอร์ฟู้ ด (ไทยแลนด)์ จาํกดั  458  347     -      -  

- PT Centralpertiwi Bahari 398  232     -      -  

- บริษทั ซี.พี.คา้ปลีกและการตลาด  จาํกดั  224  93     -      -  

- บริษทั ซีฟาร์ม จาํกดั  193  183  4  20 

- บริษทั  กรุงเทพฟาร์มเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้า  จาํกดั  179  339  110  97 

-      C.P. Vietnam Livestock Co., Ltd 119  163     -      -  

- บริษทั ซี.พี. อินเตอร์เทรด จาํกดั  114  65  10     -  

- บริษทั นครฟาร์มเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้า  จาํกดั  93  79  6     -  

- บริษทั เอส.ดบับลิว.ที. จาํกดั  81  11  80  7 
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  (ต่อ) 

วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546  

 

 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2547  2546  2547  2546 

- บริษทั อาร์เบอร์ เอเคอร์ส ประเทศไทย จาํกดั  65  152  13  58 

- บริษทั กรุงเทพการประมง จาํกดั  56  87  22  29 

- บริษทั ซี.พี.อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ ์จาํกดั 54     -   1     -  

- อ่ืน ๆ       353       354         35         17 

รวม  12,268   10,581    9,381    8,332 
        

รายได้อื่น        

เงินปันผลรับ 52  80  665  478 

กาํไรจากการจาํหน่ายทรัพยสิ์นถาวร 3  5  2  2 

รายไดค้่าฝึกอบรมและสมัมนา 4  3     -      -  

ดอกเบ้ียรับจากเงินให้กูย้ืม  (ดูหมายเหตุ 7)    -      -   224  419 

รายไดค้่าเช่า           13            10              5              4 

รวมรายไดอ่ื้น           72            98           896          903 
 

ค่าใช้จ่าย        

ค่าบริการดา้นเทคนิควิชาการ        

- บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั 179  195  64  60 

ค่าเบ้ียประกนั        

- บริษทั อลิอนัซ์ ซี.พี. ประกนัภยั จาํกดั และ        

บริษทั อลิอนัซ์ ซี.พี. ประกนัชีวิต จาํกดั        

บริษทั อยธุยา อลิอนัซ์  ซี.พี. ประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) 174  155  56  40 

ค่าตอบแทนการใชร้ะบบงาน 14  4  45  27 

ค่าเช่าและบริการ     509       506       207          254 

รวมค่าใชจ่้าย     876       860       372          381 
        

ส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย        

ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม     721       511    2,530    2,286 
        

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย        

ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม         3       244        822    1,426 
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  (ต่อ) 

วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546  

 

รายการอื่น ๆ  

 

ในปี 2543 บริษทัยอ่ยสามแห่งไดข้ายเงินลงทุนในหุ้นทุนในความตอ้งการของตลาดของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง

ให้แก่บริษทัในราคาปิดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ณ วนัก่อนวนัท่ีในสญัญาซ้ือขายหุ้นรวมจาํนวน 1,199 

ลา้นบาท ในการน้ี บริษทัยอ่ยทั้งสามแห่งมีกาํไรจากการขายเงินลงทุนดงักล่าวเป็นจาํนวนรวม 902 ลา้นบาท ซ่ึงไดถู้ก

หกัออกจากงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั โดยในวนัเดียวกนับริษทัไดน้าํหุ้นทุนในความตอ้งการของ

ตลาดของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าวไปชาํระค่าหุ้นเพ่ิมทุนของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศอีกแห่งหน่ึงแทนการชาํระ

เป็นเงินในมูลค่าเดียวกนักบัท่ีบริษทัไดซ้ื้อมา ซ่ึงในเวลาต่อมา บริษทัยอ่ยในต่างประเทศน้ีไดข้ายเงินลงทุนดงักล่าว   

บางส่วนให้กบับุคคลภายนอก โดยมีกาํไรสะสมจนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 และ 2546 เป็นจาํนวนเงินประมาณ 487

ลา้นบาท และ 449 ลา้นบาท และแสดงรวมเป็นส่วนหน่ึงในงบกาํไรขาดทุน สาํหรับปี 2547 และ 2546 เป็นจาํนวนเงิน

ประมาณ 37 ลา้นบาท และ 27 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 

ในเดือนมกราคม 2546 บริษทัยอ่ยในต่างประเทศแห่งหน่ึง (CP USA) ไดป้ระกาศท่ีจะหยดุการดาํเนินงานเฉพาะใน

ส่วนของโรงงานแปรรูปอาหาร และในการน้ี CP USA ไดข้ายอุปกรณ์ส่วนใหญ่ในโรงงานดงักล่าวให้กบับริษทัยอ่ยใน

ประเทศแห่งหน่ึง (CP FOOD) โดยมีมูลค่าการซ้ือขายประมาณ 4 ลา้นเหรียญสหรัฐ ซ่ึงการขายดงักล่าวไม่ทาํให้เกิดผล

กาํไรหรือขาดทุนท่ีเป็นสาระสาํคญัต่อ CP USA  

 

ในเดือนสิงหาคม 2546 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (CPF IT) ไดเ้ขา้ทาํขอ้ตกลงเพ่ือใชร้ะบบงานบริหารทรัพยากรบุคคลกบั

บริษทั อินโฟเทค วิชัน่ จาํกดั (IFT) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมีค่าตอบแทนท่ีตอ้งจ่ายให้กบั IFT แยกเป็น 2 ส่วน

โดยส่วนแรกเป็นค่าตอบแทนท่ีเรียกเก็บเม่ือเขา้ใชร้ะบบงานเป็นคร้ังแรกจาํนวนประมาณ 39 ลา้นบาท และส่วนท่ีสอง

เป็นค่าตอบแทนท่ีเรียกเก็บเป็นรายปีในอตัราปีละ 2,400 บาทต่อพนกังานหน่ึงคน คิดเป็นเงินปีละประมาณ 19   ลา้น

บาท สญัญาดงักล่าวมีกาํหนดเวลา 3 ปี และจะมีผลต่อไปโดยอตัโนมติัหากบริษทัยอ่ยไม่ไดบ้อกเลิกสญัญา ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2546 บริษทัยอ่ยไดช้าํระเงินสาํหรับค่าตอบแทนท่ีเรียกเก็บเม่ือเขา้ใชร้ะบบงานเป็นคร้ังแรกครบถว้นแลว้  

และไดแ้สดงไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของรายการ “สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน” 

 

และในเดือนเดียวกนับริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึง (CPH) ไดเ้ขา้ทาํสญัญาเช่าโรงงานอาหารสตัวพ์ร้อมเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์

ต่าง ๆ ซ่ึงตั้งอยูใ่นสาธารณรัฐประชาชนจีนจาก Hainan Chia Tai Animal Husbandry Co., Ltd.  ซ่ึงเป็นบริษทัท่ี          

เก่ียวขอ้งกนั โดยมีอตัราค่าเช่าทรัพยสิ์นเท่ากบัปีละ 5.06 ลา้นเรนมินบิ  (เทียบเท่า 24.2 ลา้นบาท) สญัญาดงักล่าวมี

กาํหนดระยะเวลา 5 ปี และผูเ้ช่ามีสิทธิขอต่อสญัญาเช่าใหม่ไดเ้ม่ือครบกาํหนดเวลาตามสญัญา 

 

ในเดือนตุลาคม 2546 บริษทัไดซ้ื้อเงินลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทั จนัทบุรีฟาร์มเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้า จาํกดั ( CAF)       

เพ่ิมเติม โดยซ้ือหุ้นสามญัจากผูถื้อหุ้นเดิม  ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 รายซ่ึงไดแ้ก่ บริษทั ซี. พี. อินเตอร์เทรด จาํกดั 

และ  บริษทั ซีฟาร์ม จาํกดั จาํนวน 3,069,994 หุ้น ในราคาหุ้นละ 17 บาท รวมเป็นเงิน 52.2 ลา้นบาท   
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546  

 

ในเดือนพฤศจิกายน  2546 บริษทัไดซ้ื้อเงินลงทุนในหุ้นทุนของ CP USA จาก BKP ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย จาํนวน 134.5 

ลา้นหุ้น ในราคาหุ้นละ 0.114  บาท เป็นจาํนวนเงินรวม   15.3  ลา้นบาท   โดยกาํไรขาดทุนจากการขายเงินลงทุน

ดงักล่าวระหว่างบริษทัและบริษทัยอ่ยไดถู้กหกัออกในการจดัทาํงบการเงินรวมแลว้ 

 

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน 2 ในเดือนมกราคม 2547 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (CPFI) ไดซ้ื้อเงินลงทุน

ในหุ้นสามญัของ C.P. Standart Gida Sanayi ve Ticaret A.S. ( CPS ) จาก Charoen Pokphand Development (Turkey) 

Limited (CPD) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั จาํนวน 16,898,568,000 หุ้น เป็นเงิน 22 ลา้นเหรียญสหรัฐ (คิดเป็นสดัส่วน

การถือหุ้นเท่ากบัร้อยละ 84.49) โดยบริษทัยอ่ยไดช้าํระเงินค่าหุ้นให้แก่ CPD ทั้งจาํนวนในปี 2547 แลว้ 

 

ในเดือนกนัยายน 2547 คณะกรรมการของบริษทั กรุงเทพคา้สตัว ์จาํกดั ( BLP) และของบริษทัไดมี้มติอนุมติัให้ BLP  

เขา้ซ้ือธุรกิจไก่ยา่งห้าดาวจากบริษทั สตาร์มาร์เก็ตต้ิง จาํกดั ( STAR) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัเครือเจริญโภคภณัฑ ์

จาํกดั โดยจะเขา้ซ้ือเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ ยานพาหนะและอ่ืน ๆ ท่ีใชใ้นการดาํเนินธุรกิจจาก  STAR ในราคาประมาณ 40 

ลา้นบาท และจะจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ STAR ในอตัราร้อยละ 2 ของยอดขายของธุรกิจดงักล่าวเป็นเวลาสามปีเพ่ือ

แลกเปล่ียนกบัการไดรั้บสิทธิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ของ STAR ทั้งหมดท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั และการไดรั้บบริการ

ดา้นการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑจ์าก STAR ภายในระยะเวลาดงักล่าว ทั้งน้ี การเขา้ซ้ือธุรกิจดงักล่าวแลว้เสร็จในเดือน

มกราคมปี 2548 

 

ในเดือนพฤศจิกายน 2547 คณะกรรมการของบริษทัไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสองแห่ง (KLANG 

และ TPCC) จาํนวน 7.35 ลา้นหุ้น ๆ ละ 14 บาท คิดเป็นเงินรวม 102.9 ลา้นบาท และจาํนวน 557,993 หุ้น ๆ ละ 220 

ลา้นบาท คิดเป็นเงินรวม 122.8 ลา้นบาท ตามลาํดบั จาก BLP และ BKF ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย  โดยกาํไรจากการขาย      

เงินลงทุนดงักล่าวระหว่างบริษทัและบริษทัยอ่ยไดถู้กหกัออกในการจดัทาํงบการเงินรวมแลว้ 

 

ค่าใชจ่้ายในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัดงักล่าวขา้งตน้เกิดจากสญัญาต่าง ๆ ดงัน้ี 

 

สัญญาบริการด้านเทคนิควชิาการ 

 

บริษทัและบริษทัยอ่ยบางแห่งไดว้่าจา้งบริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงให้       

ทาํการคน้ควา้และพฒันาส่วนประกอบในการผลิตอาหารสตัว ์โดยบริษทัและบริษทัยอ่ยตกลงท่ีจะจ่ายค่าบริการตาม

จาํนวนเงินท่ีระบุในสญัญา ซ่ึงคาํนวณตามปริมาณการผลิตอาหารสตัวแ์ต่ละประเภท โดยมีค่าบริการขั้นตํ่าเท่ากบั 

100,000 - 1,200,000 บาทต่อเดือน สญัญาน้ีมีระยะเวลา 3 ปี  
 



        51 
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สัญญาเช่าและบริการ 
 

บริษทัและบริษทัยอ่ยบางแห่งมีสญัญาเช่าอาคารสาํนกังานพร้อมทั้งส่ิงอาํนวยความสะดวกและบริการต่าง ๆ กบับริษทั 

ซี.พี. แลนด ์จาํกดั และบริษทั ซี.พี.พลาซ่า จาํกดัซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัและสญัญาเช่ายานพาหนะกบับริษทัท่ี   

เก่ียวขอ้งกนัอ่ืนบางแห่งเป็นเวลา 3 ปี ส้ินสุดในปี 254 8 ถึง 255 0 โดยมีค่าเช่าและค่าบริการต่อปีรวมจาํนวนประมาณ 

469 ลา้นบาท อตัราค่าเช่าและค่าบริการตามสญัญาดงักล่าวมีอตัราท่ีไม่แตกต่างจากอตัราท่ีคิดกบับริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้ง

กนั  ทั้งน้ีภายใตเ้ง่ือนไขและขอ้ตกลงของการเช่าและการให้บริการท่ีคลา้ยคลึงกนั บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสิทธิท่ีจะต่อ

อายสุญัญาเช่าอาคารดงักล่าว โดยบอกกล่าวผูใ้ห้เช่าทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหนา้ก่อนอายสุญัญาเช่าจะส้ินสุดลง

ไม่นอ้ยกว่า 4 เดือน นอกจากน้ี บริษทัมีสญัญาเช่าฟาร์มสามแห่งกบับริษทัยอ่ยสองแห่งเป็นเวลา 1 ถึง 3 ปี   โดยบริษทั

มีสิทธิต่ออายสุญัญาโดยไม่ตอ้งบอกกล่าวล่วงหนา้ ค่าเช่าต่อปีมีจาํนวนรวมประมาณ 21 ลา้นบาท 
 

สัญญาว่าจ้าง 
 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสญัญาว่าจา้งก่อสร้าง ติดตั้งอาคารส่ิงปลูกสร้าง และอ่ืน ๆ กบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนับางแห่งโดย

มีมูลค่าตามสญัญาเป็นเงินรวมประมาณ 304 ลา้นบาท ในระหว่างปี 2547 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดช้าํระเงินตามสญัญา

ดงักล่าวเป็นเงินรวมประมาณ 256 ลา้นบาท 
 

6. ลูกหนี้การค้า 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 และ 2546 ลูกหน้ีการคา้ท่ีมีปัญหาในการชาํระหน้ีแยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระมีดงัน้ี 
 

 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2547  2546  2547  2546 

คา้งชาํระเกินกาํหนดระยะเวลาชาํระหน้ี        

(Credit Term):        

มากกว่า 3 เดือนถึง 6 เดือน 21  34  1  9 

มากกว่า 6 เดือนถึง 12 เดือน 19  31  2  8 

มากกว่า 12 เดือนข้ึนไป 199  145     14       4 

รวม 239  210     17     21  

ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญในบญัชี 252  221     15     21 
 

ฝ่ายบริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ย เช่ือว่าค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญท่ีบนัทึกไวเ้พียงพอต่อผลเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจาก

การเรียกเก็บเงินไม่ไดจ้ากลูกหน้ี 
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7. เงนิให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย 
 

 ลา้นบาท 

 งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2547  2546 

ดอกเบีย้ค้างรับจากบริษัทย่อย    

บริษทั กรุงเทพคา้สตัว ์จาํกดั (BLP) 4  4 

บริษทั กรุงเทพโปรด๊ิวส จาํกดั (มหาชน) (BKP)     -   12 

บริษทั กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร จาํกดั    

(มหาชน) (BAP) 9  9 

บริษทั กรุงเทพฯอาหารสตัว ์จาํกดั (BFM) 5  13 

บริษทั แกลง จาํกดั  (KLANG)     -   6 

บริษทั เจริญโภคภณัฑอี์สาน จาํกดั (มหาชน)(CPNE) 1  6 

บริษทั ซีฟู้ ดส์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จาํกดั (SFE) 2  3 

บริษทั ราชบุรีอาหารสตัว ์จาํกดั (RBF)     -   5 

CPF Investment Limited (CPFI) 7  10 

Charoen Pokphand (USA), Inc. (CP USA)        6         8 

รวมดอกเบ้ียคา้งรับจากบริษทัยอ่ย      34       76 
 
 ลา้นบาท 

 งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2547  2546  ยอดเฉล่ีย 

เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย      

บริษทั กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร จาํกดั      

 (มหาชน) (BAP) 1,218  623  813 

บริษทั กรุงเทพคา้สตัว ์จาํกดั (BLP) 800  450  458 

บริษทั กรุงเทพฯ อาหารสตัว ์จาํกดั (BFM) 710  850  652 

บริษทั ซีฟู้ ดส์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จาํกดั (SFE) 400  500  425 

บริษทั เจริญโภคภณัฑอี์สาน จาํกดั (มหาชน) (CPNE) 300  380  228 

บริษทั ซี.พี.ผลิตภัณฑ์อาหาร จาํกดั (CP FOOD) 100      -   8 

บริษทั วีฟู๊ ดผลิตภัณฑ์อาหารจาํกดั (VFP) 100      -   8 

บริษทั กรุงเทพโปรด๊ิวส จาํกดั (มหาชน) (BKP)     -   650  158 

บริษทั แกลง จาํกดั (KLANG)     -   375  96 

บริษทั ราชบุรีอาหารสตัว ์จาํกดั (RBF)     -   310  148 

บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์ุตสาหกรรม จาํกดั (CPIN)     -       -   25 
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 ลา้นบาท 

 งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2547  2546  ยอดเฉล่ีย 

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 

รวมเงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 4,784  6,039  4,574 

หกั  ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (1,511)  (1,725)   

เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย - สุทธิ 3,273  4,314   

 

บริษทัคาํนวณยอดเฉล่ียจากยอดคงคา้ง ณ วนัส้ินเดือนโดยไม่รวมดอกเบ้ียคา้งรับ 

 

เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บริษทัยอ่ยในต่างประเทศ (CP USA และ CPFI) คิดดอกเบ้ียในอตัรา MOR ของธนาคารใน

ประเทศแห่งหน่ึงหรืออตัราสูงสุดตามท่ีกฎหมายกาํหนดแลว้แต่อตัราใดจะตํ่ากว่า      

 

ในปี 2544 บริษทัไดรั้บเงินจากการออกหุ้นกูใ้หม่จาํนวน 7,000 ลา้นบาทตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

15  ดงันั้น บริษทัจึงไดป้รับโครงสร้างทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ยใหม่  โดยบริษทัไดใ้ห้เงินกูย้ืมระยะยาวแก่

บริษทัยอ่ยในไตรมาสดงักล่าวเป็นเงินรวม 6,100 ลา้นบาท เงินให้กูย้ืมระยะยาวมีกาํหนดชาํระคืนเป็นงวด ๆ งวดแรก

ภายในเดือนท่ี 30 นบัจากเดือนท่ีเบิกเงินกูใ้นอตัราร้อยละ 15 ของเงินกูแ้ละงวดต่อ ๆ ไปทุก 6 เดือน ในอตัราร้อยละ 17 

ของเงินกู ้ รวม 5 งวด โดยมีอตัราดอกเบ้ียตามท่ีระบุในสญัญา  อยา่งไรก็ดี  บริษทัยอ่ยบางแห่งไดข้อชาํระคืนเงินกูย้ืม

ระยะยาวบางส่วนก่อนวนัถึงกาํหนดชาํระเป็นเงินรวม 1,100 ลา้นบาท ในปี 2546 และ 619 ลา้นบาท ในปี 2547  

 

ในปี 2545  บริษทัไดใ้ห้เงินกูย้ืมระยะยาวแก่บริษทัยอ่ยในประเทศ 3 แห่ง (SFE BKP และ BLP) รวมเป็นเงิน 1,200 

ลา้นบาท เงินให้กูย้ืมระยะยาวดงักล่าวมีกาํหนดชาํระคืนเป็นงวด ๆ ละร้อยละ 20 ของเงินกูร้วม 5 งวด งวดแรกเร่ิมใน

เดือนตุลาคม 2548 และงวดต่อ ๆ ไปทุก 6 เดือน โดยมีอตัราดอกเบ้ียเท่ากบัอตัราตํ่าสุด-สูงสุดถวัเฉล่ียของอตัราดอกเบ้ีย

เงินฝากประจาํ 6 เดือนของธนาคารพาณิชยไ์ทยบวกร้อยละ 1 ต่อปี อยา่งไรก็ดี บริษทัยอ่ยบางแห่งไดข้อชาํระคืน        

เงินกูย้ืมระยะยาวบางส่วนก่อนวนัถึงกาํหนดชาํระเป็นเงินรวม 150 ลา้นบาท ในปี 2546 และ 500 ลา้นบาท ในปี 2547 

 

นอกจากน้ี ในปี 2545 บริษทัไดใ้ห้เงินกูย้ืมระยะยาวแก่บริษทัยอ่ยในต่างประเทศแห่งหน่ึง (CPB) จาํนวน 2 ลา้นเหรียญ

สหรัฐ เงินให้กูย้ืมระยะยาวดงักล่าวมีกาํหนดชาํระคืนเป็นงวด ๆ ละ 200,000 เหรียญสหรัฐ งวดแรกเร่ิมในเดือน

พฤษภาคม 2548 และงวดต่อ ๆ ไปทุก 6 เดือน โดยมีอตัราดอกเบ้ียเท่ากบัอตัราตํ่าสุด-สูงสุดถวัเฉล่ียของอตัราดอกเบ้ีย

เงินฝากประจาํ 6 เดือนของธนาคารพาณิชยไ์ทยบวกร้อยละ 3 ต่อปี 
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  (ต่อ) 

วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546  

 

ในปี 2546 บริษทัไดใ้ห้เงินกูย้ืมระยะยาวแก่บริษทัยอ่ยในประเทศ 2 แห่ง (BAP และ BLP) รวมเป็นเงิน 400 ลา้นบาท 

เงินให้กูย้ืมระยะยาวดงักล่าวมีกาํหนดชาํระคืนเป็นงวด ๆ ละ ร้อยละ 25 ของเงินกู ้งวดแรกเร่ิมในเดือนกนัยายน 2547 

และงวดต่อ ๆ ไป ทุก 6 เดือน และมีกาํหนดการจ่ายดอกเบ้ียทุกงวด 6 เดือน เร่ิมตั้งแต่เดือนมีนาคม 2547 เป็นตน้ไป 

โดยมีอตัราดอกเบ้ียงวดแรกเท่ากบัร้อยละ 6.25 ต่อปี และงวดต่อไปเท่ากบัอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 6 เดือน สาํหรับ

บุคคลธรรมดาทัว่ไป ของธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง บวกร้อยละ 3.5 ต่อปี 

 

ในระหว่างไตรมาสท่ี 1 ของปี 2547 บริษทัไดใ้ห้เงินกูย้ืมระยะยาวแก่บริษทัยอ่ยในประเทศ 2 แห่ง ( BAP และ CPIN)  

เป็นเงินรวม 500 ลา้นบาท  เงินให้กูย้ืมระยะยาวดงักล่าวมีกาํหนดชาํระคืนเป็นงวด ๆ ละ ร้อยละ 20 ของเงินกู ้งวด

แรกเร่ิมในเดือนมีนาคม 2549 และงวดต่อ ๆ ไป ทุก 6 เดือน และมีกาํหนดการจ่ายดอกเบ้ียทุกงวด 6 เดือน เร่ิมตั้งแต่

เดือนกนัยายน 2547 เป็นตน้ไป โดยมีอตัราดอกเบ้ียเท่ากบัร้อยละ 4.25 ต่อปี และในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2547 บริษทัยอ่ย   

แห่งหน่ึง (CPIN) ไดช้าํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวเป็นจาํนวนเงิน 100 ลา้นบาท และในไตรมาส 4 ของปี 2547 บริษทัยอ่ย

อีกแห่งหน่ึง (BAP) ไดข้อชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวบางส่วนก่อนวนัถึงกาํหนดชาํระเป็นเงินรวม 15 ลา้นบาท 

 

ในระหว่างไตรมาสท่ี 4 ของปี 2547 บริษทัไดรั้บเงินจากการออกหุ้นกูใ้หม่จาํนวน 6 ,000 ลา้นบาท ตามท่ีกล่าวไวใ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 15 บริษทัจึงไดจ้ดัสรรเงินจาํนวน 1,950 ลา้นบาท เป็นเงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย   

6 แห่ง เงินให้กูย้ืมระยะยาวมีกาํหนดชาํระคืนเป็นงวด ๆ ละ ร้อยละ 25 ของเงินกู ้ โดยงวดแรกเร่ิมตั้งแต่เดือนธนัวาคม 

2548 และงวดต่อ ๆ ไป ทุก 6 เดือน และมีกาํหนดการจ่ายดอกเบ้ียทุกงวด 6 เดือน เร่ิมตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2548         

เป็นตน้ไป โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีเท่ากบัร้อยละ 4.5 ต่อปีตลอดอายสุญัญา 

 

8. สินค้าคงเหลือ  

 

 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2547  2546  2547  2546 

สินคา้สาํเร็จรูป 4,679  4,385  408  180 

สินคา้ระหว่างผลิต 5,138  4,555  1,233  955 

สุกร ไก่  เป็ดและอ่ืน ๆ ท่ีเป็นพ่อแม่พนัธ์ุและแม่โคนม         

- สุทธิ 1,542  1,503  269  316 

วตัถุดิบ 5,463  6,694  1,730  1,854 

เคมีภณัฑแ์ละวสัดุส้ินเปลือง 507  463  119  110 

สินคา้ระหว่างทาง   1,006      811           2       67 

รวม 18,335  18,411  3,761  3,482 

หกั   ค่าเผ่ือมูลค่าสินคา้คงเหลือท่ีลดลง (      28)  (       87)  (       66)  (        9) 

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 18,307  18,324   3,695   3,473 
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  (ต่อ) 

วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546  

 

9. เงนิลงทุน  

 

9.1 เงนิลงทุนในบริษัทร่วม  

                                               ลา้นบาท  

 อตัราส่วนการถือหุ้น                                           งบการเงินรวม  

 ทั้งทางตรงและทางออ้ม                ราคาทุน      ราคาตามวธีิส่วนไดเ้สีย  

      2547       2546       2547        2546         2547        2546  

       

1.  บริษทั ซี.พ.ีเซเวน่อีเลฟเวน่ จาํกดั (มหาชน) 21.32 20.43 666 450 1,818 1,427 

2.  บริษทั นว 84 จาํกดั 25.00 25.00 301 301 293 293 

3. บริษทั รอส บรีดเดอร์ส สยาม จาํกดั 49.99 49.99 35 35 32 35 

4.  บริษทั อลิอนัซ์ ซี.พ.ี ประกนัภยั  จาํกดั 24.46 24.46 74 74 91 75 

5.  บริษทั อาร์เบอร์ เอเคอร์ส ประเทศไทย จาํกดั 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.       

      (เดิมช่ือ SHV-CPF (PRC) Investment Co., Ltd.) 40.00 40.00 1,009 1,009 1,311 1,236 

หัก  ค่าเผือ่ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน   (    244) (   244) (     244) (      244) 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ    3,252 3,044   5,983   5,256 
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  (ต่อ) 

วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546  

 

9.2 เงนิลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  

 

                                     ลา้นบาท  

 อตัราส่วนการถือหุ้น                           งบการเงินเฉพาะบริษทั  

 ทั้งทางตรงและทางออ้ม                ราคาทุน      ราคาตามวธีิส่วนไดเ้สีย  

      2547       2546       2547        2546         2547        2546  

เงินลงทุนในบริษัทย่อย        

1. บริษทั กรุงเทพคา้สัตว ์จาํกดั  (BLP) 99.99 99.99 1,664 1,664 1,717 2,167 

2. บริษทั กรุงเทพโปรดิ๊วส จาํกดั (มหาชน)  (BKP) 99.44 99.44 1,230 1,230 1,893 1,792 

3. บริษทั กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร       

 จาํกดั (มหาชน)  (BAP) 99.90 99.89 1,781 1,781 3,019 2,959 

4. บริษทั กรุงเทพเพาะเลี้ยงกุง้ จาํกดั  (TPCC) 99.89 99.89 137 14 201 35 

5. บริษทั กรุงเทพฯอาหารสัตว ์จาํกดั  (BFM) 99.99 99.99 1,174 1,174 3,140 2,662 

6. บริษทั แกลง จาํกดั  (KLANG) 99.99 99.98 298 45 351 62 

7. บริษทั จนัทบุรีฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตวน์ํ้ า จาํกดั  (CAF) 99.99 99.99 63 63 65 55 

8.  บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์ีสาน จาํกดั (มหาชน)  (CPNE) 99.61 99.61 1,282 1,282 2,230 2,039 

9. บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์ุตสาหกรรม จาํกดั  (CPIN) 99.99 99.99 709 709 1,264 1,291 

10.  บริษทั ซี.พ.ี เกษตรอุตสาหกรรม จาํกดั  (CPAI) 99.99 99.99 180 180 425 386 

11. บริษทั ซี.พ.ี ผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั  (CP FOOD) 99.99 99.99      -       -       -       -  

12. บริษทั ซี.พ.ี เมอร์แชนไดซ่ิง จาํกดั  (CPM) 99.99 99.99 1,850 1,850 3,626 3,571 

13. บริษทั ซี.พ.ี อุตสาหกรรมอาหารส่งออก จาํกดั       

 (CPEX) 99.99 99.98      -       -       -       -  

14. บริษทั ซีพีเอฟ เทรนน่ิงเซ็นเตอร์ จาํกดั  (CPF TN) 99.99 99.99 15 15 20 16 

15. บริษทั ซีพีเอฟ ไอทีเซ็นเตอร์ จาํกดั  (CPF IT) 99.99 99.99 190 190 211 190 

16. บริษทั ซีฟู้ ดส์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จาํกดั  (SFE) 99.99 99.99 425 325 406 303 

17. บริษทั ตราดเพาะเลี้ยงกุง้ จาํกดั  (TRAD) 99.91 99.91 18 18 22 20 

18. บริษทั บ.ีพ.ี อาหารสัตว ์จาํกดั  (BPF) 99.99 99.99 290 290 1,101 1,099 

19. บริษทั พฒันาพนัธ์ุกุง้ (ประเทศไทย) จาํกดั  (SIST) 51.00      -  2      -  2      -  

20. บริษทั ฟาร์มกรุงเทพ จาํกดั  (BKF) 99.99 99.99 469 469 410 744 

21. บริษทั โภคภณัฑอ์ะควอเทค็ จาํกดั  (PAT) 99.99 99.99 400 400 1,880 1,384 

22. บริษทั ยูนิเวอร์แซล ฟู้ ด แอนด ์มาร์เก็ตต้ิง จาํกดั         

 (UF&M) 99.99 99.99 40 40 41 39 

23. บริษทั ราชบุรีอาหารสัตว ์จาํกดั  (RBF) 99.99 99.99 120 120 261 226 

24. บริษทั วฟีู๊ ดผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั   (VFP) 99.99 99.99 330 80 211      -  

25. บริษทั สวฟีาร์มม่ิง จาํกดั  (SAVEE) 99.84 99.84 24        24 44 41 

26. บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล เพท็ ฟู้ ด จาํกดั  (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 เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  (ต่อ) 

วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546  

 

                                     ลา้นบาท  

 อตัราส่วนการถือหุ้น                           งบการเงินเฉพาะบริษทั  

 ทั้งทางตรงและทางออ้ม                ราคาทุน      ราคาตามวธีิส่วนไดเ้สีย  

      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      -       -       -       -  

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย   14,837 13,654 25,631 23,414 

       

เงินลงทุนในบริษัทร่วม        

1. บริษทั อลิอนัซ์ ซี.พ.ี ประกนัภยั จาํกดั 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  ค่าเผือ่ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน   (     244) (     244) (     244) (     244) 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ        290      290      718      589 

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม - สุทธิ   15,127 13,944 26,349 24,003 

       

ขาดทุนสุทธิของบริษัทย่อยที่เกินกว่ามูลค่าเงินลงทุน        

1. บริษทั วฟีู๊ ดผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั  (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 เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  (ต่อ) 

วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546  

 

9.3 เงนิลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและอื่น  ๆ

 

 อตัราส่วนการถือหุ้น                                    ลา้นบาท  

 ทั้งทางตรงและทางออ้ม           งบการเงินรวม      งบการเงินเฉพาะบริษทั  

      2547       2546       2547        2546         2547        2546  

หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด       

- ตราสารทุนประเภทหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย       

ราคาทุน       

1.  บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) (เดิมช่ือ       

บริษทั เทเลคอมเอเซีย คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)) 3.33 3.70 1,287 1,287 881 881 

2.  บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 9.13 9.54    236    257      -       -  

รวม   1,523 1,544 881 881 

บวก(หัก) ค่าเผือ่การปรับมูลค่าเงินลงทุน      638    506 (     130) (     200) 

หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย - มูลค่ายุติธรรม    2,161   2,050      751      681 

ที่ไม่ใช่หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด        

- เงินลงทุนทัว่ไปในตราสารทุน - ในราคาทุน       

3. บริษทั ซีพีพีซี จาํกดั (มหาชน)        

 (เดิมช่ือ  บริษทั เจริญโภคภณัฑปิ์โตรเคมี จาํกดั) 12.48 12.48 110 110 55 55 

4. บริษทั ซี.จี.ปิโตรเคมี จาํกดั      -  8.55      -  40      -  40 

5. บริษทั ซี.พ.ี แลนด ์จาํกดั 6.49 6.49 143 143      -       -  

6. บริษทั วรีวมโชค จาํกดั 9.00 9.00 9          9      -       -  

7. บริษทั อ ยุธยา อลิอนัซ์ ซี.พ.ี ประกนัชีวติ จาํกดั       

 (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 ค่าเผือ่ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน   (       406) (       446) (         26) (         66) 

สุทธิ          270       232        117         89 

เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ       2,431    2,282        868       770 

       

เงินลงทุนในบริษทัอื่น   7 7 7 7 

หัก  ค่าเผือ่ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน   (         7) (         7) (         7) (         7) 

เงินลงทุนในบริษัทอื่น - สุทธิ        -       -       -       -  
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  (ต่อ) 

วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546  

 

ณ 31 ธนัวาคม 2547 และ 2546 เงินลงทุนดงักล่าวขา้งตน้ไดร้วมเงินลงทุนในต่างประเทศท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศตาม

ราคาทุนหรือตามวิธีส่วนไดเ้สีย (กรณีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม) ดงัน้ี 
 

                                    งบการเงินรวม  

                        จาํนวนเงินลงทุน (หน่วย:ลา้น)  

  จาํนวนเงินตราต่างประเทศ จาํนวนเทียบเท่าเงินบาท 

                     ประเทศที่ลงทุน        สกุลเงินตราต่างประเทศ       2547      2546      2547      2546  

บริติส เวอร์จิน ไอส์แลนดส์ เหรียญสหรัฐ 34 31 1,311 1,236 

เคยแ์มนไอส์แลนดส์ เหรียญสหรัฐ 45 45 1,026 1,033 

อินเดีย รูปี - อินเดีย 476 371 424 320 

มาเลเซีย ริงกิต - มาเลเซีย 75 70 768 732 

เวยีดนาม ดอง 279,193 239,054 698 597 

ฮ่องกง เหรียญสหรัฐ      -       -           5          5 

รวม     4,232   3,923 

 

                             งบการเงินเฉพาะบริษทั  

                        จาํนวนเงินลงทุน (หน่วย:ลา้น)  

  จาํนวนเงินตราต่างประเทศ  จาํนวนเทียบเท่าเงินบาท  

                     ประเทศที่ลงทุน        สกุลเงินตราต่างประเทศ       2547      2546      2547      2546  

จีน เรนมินบ ิ 53 59 248 285 

อเมริกา เหรียญสหรัฐ (       6) (       9) (   238) (   356) 

บริติส เวอร์จิน ไอส์แลนดส์ เหรียญสหรัฐ 71 52 2,785 2,047 

เคยแ์มนไอส์แลนดส์ เหรียญสหรัฐ 22 22 244 244 

อินเดีย รูปี – อินเดีย 434 329 388 284 

มาเลเซีย ริงกิต – มาเลเซีย 26 24   263    250 

รวม    3,690 2,754 

 

เงินลงทุนในบริษทั   ซี.พี.   เซเว่นอีเลฟเว่น  จาํกดั  (มหาชน)  ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ แสดงใน

งบการเงินเป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วม โดยวิธีส่วนไดเ้สีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน

ดงักล่าวมีจาํนวนประมาณ 5,305 ลา้นบาท  
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 และ 2546 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีค่าเผ่ือขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัและบริษทัอ่ืนเป็นจาํนวนรวม 657 ลา้นบาท และ 697 ลา้นบาท ตามลาํดบั ฝ่ายบริหารเช่ือว่าการตั้ง

ค่าเผ่ือขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนขา้งตน้เพียงพอสาํหรับผลขาดทุนท่ีอาจเกิดข้ึน 
 

ในระหว่างไตรมาสท่ีสองของปี 2546  บริษทัไดล้งทุนใน C.P. Aquaculture (India) Private Limited (CP Aqua (India))  

เพ่ิมเติม  โดยซ้ือหุ้นจากผูถื้อหุ้นเดิมจาํนวน 3,125,000  หุ้น ในราคาเท่ากบั  145.5  ลา้นรูปีอินเดีย (เทียบเท่า 138             
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ลา้นบาท)  ทาํให้บริษทัมีสดัส่วนการถือหุ้นภายหลงัจากการเขา้ลงทุนเพ่ิมข้ึนจากอตัราร้อยละ 19.20  เป็นร้อยละ  31.70          

ดงันั้น  CP Aqua (India)  จึงเปล่ียนสถานภาพเป็นบริษทัร่วมตั้งแต่ไตรมาสท่ีสองของปี 2546 เป็นตน้ไป  
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  (ต่อ) 

วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546  

 

ในเดือนตุลาคม 2546  บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (BKP) ไดข้ายเงินลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทั ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น จาํกดั 

(มหาชน) (CP7-11) ซ่ึงมีสถานภาพเป็นบริษทัร่วมของบริษทั จาํนวน 10 ลา้นหุ้น ในราคาหุ้นละ 42 บาท  โดยเป็นการ

ขายพร้อมกบัการขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ต่อประชาชนเป็นคร้ังแรกโดย CP7-11 ในการน้ี บริษทัไดรั้บรู้กาํไรจากการ

ขายเงินลงทุนดงักล่าวซ่ึงมีจาํนวน 278.2  ลา้นบาท (คาํนวณตน้ทุนเงินลงทุนโดยวิธีส่วนไดเ้สีย) เป็นรายไดใ้นงบกาํไร

ขาดทุนรวมในระหว่างปี   ทั้งน้ี ภายหลงัจากการขายหุ้นสามญัของ CP7-11  โดยบริษทัยอ่ย และการออกหุ้นสามญั               

เพ่ิมทุนโดย CP7-11 สดัส่วนการถือหุ้นทางออ้มของบริษทัใน CP7-11  ไดล้ดลงจากร้อยละ 24.97 เป็นร้อยละ 20.43   

และเน่ืองจากการท่ี CP7-11 ขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้บุคคลภายนอกในราคาท่ีสูงกว่ามูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของ                  

CP7-11  จึงเป็นผลให้บริษทัไดส่้วนเพ่ิมจากสินทรัพยสุ์ทธิในบริษทัร่วมเป็นเงินประมาณ 154 ลา้นบาท  บริษทัได้

บนัทึกส่วนเพ่ิมดงักล่าวเป็นรายการ “ส่วนเกินทุนจากส่วนไดใ้นบริษทัร่วม” ในส่วนของผูถื้อหุ้น และจากการท่ี            

CP7-11  นาํหุ้นสามญัทั้งหมดของตน   เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

จึงทาํให้บริษทัยอ่ยในฐานะผูถื้อหุ้นของ CP7-11 ตอ้งปฏิบติัตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

ท่ีสัง่ห้ามผูถื้อหุ้นนาํหุ้นท่ีอยูก่่อนวนัท่ี CP7-11  จะเสนอขายหลกัทรัพยต่์อประชาชนออกขายภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด

ไวใ้นประกาศฉบบัดงักล่าว  (Silent  Period)   โดย  ณ วนัท่ี  31  ธนัวาคม 2547 และ 2546 หุ้น   CP7-11  ท่ีถือโดย

บริษทัยอ่ยซ่ึงห้ามนาํออกจาํหน่ายมีจาํนวน 38 ลา้นหุ้น และ 76 ลา้นหุ้น ตามลาํดบั 

 

ในเดือนธนัวาคม 2546 บริษทัและบริษทัยอ่ย ( BKP) ไดข้ายเงินลงทุนหุ้นทุนของบริษทั อลิอนัซ์ ซี.พี. ประกนัชีวิต 

จาํกดั ( AZCPL) ซ่ึงเป็นบริษทัร่วม  จาํนวนรวม 11.75 ลา้นหุ้น (คิดเป็นร้อยละ 23.5 ของหุ้นท่ีออกและชาํระแลว้)             

ให้แก่ บริษทั อยธุยา อลิอนัซ์ ซี.พี. ประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) ( AACP) ในราคารวมประมาณ 78 ลา้นบาท  ทั้งน้ี 

บริษทัและบริษทัยอ่ยดงักล่าวมีกาํไรจากการขายเงินลงทุน (คาํนวณตน้ทุนเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย) เป็นจาํนวนเงิน  

1.8  ลา้นบาท นอกจากน้ี   บริษทัและบริษทัยอ่ยไดซ้ื้อเงินลงทุนในหุ้นสามญัของ AACP จาํนวน 5,953,095 หุ้น และ 

1,819,002 หุ้น ตามลาํดบั (คิดเป็นร้อยละ 2.66 และ 0.81 ของหุ้นท่ีออกและชาํระแลว้  ตามลาํดบั) ในราคาหุ้นละ 10 

บาท  เป็นเงินรวมทั้งส้ินประมาณ 59.5 ลา้นบาท และ 18.2  ลา้นบาท ตามลาํดบั   ทั้งน้ี การซ้ือขายเงินลงทุนขา้งตน้

เป็นไปตามแผนการรวมธุรกิจประกนัชีวิตระหว่างกลุ่มซีพี กลุ่มอลิอนัซ์ และกลุ่มธนาคารกรุงศรีอยธุยา 

 

ในเดือนธนัวาคม 2546  บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (CPIN) ไดเ้ขา้ร่วมทุนกบั Aviagen, Inc. ในการจดัตั้งบริษทัใหม่ในนาม 

บริษทั รอส บรีดเดอร์ส สยาม จาํกดั ดว้ยทุนจดทะเบียน 70 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 700,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้  

หุ้นละ 100 บาท ในการน้ี CPIN ไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นสามญัในบริษทัดงักล่าวจาํนวน 349,996 หุ้น ราคาหุ้นละ 100 บาท                

เป็นเงินรวม 35 ลา้นบาท  คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 49.99 ดงันั้น บริษทัท่ีจดัตั้งใหม่น้ี จึงมีสถานภาพเป็นบริษทัร่วม          

แห่งใหม่  ตั้งแต่วนัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งบริษทั  ทั้งน้ีการจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัไดแ้ลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2546 
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ในไตรมาสท่ีสองของปี 2547 บริษทัไดข้ายเงินลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทั ซี.จี.  ปิโตรเคมี จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ี

เก่ียวขอ้งกนัจาํนวน 6.6 ลา้นหุ้น ในราคาหุ้นละ 0.02 บาท ให้แก่บุคคลภายนอก  ในการน้ี บริษทัไดรั้บรู้กาํไรจากการ

ขายเงินลงทุนดงักล่าวซ่ึงมีจาํนวน 66,698 บาท สุทธิจากค่าใชจ่้ายในการขายเป็นรายไดใ้นงบกาํไรขาดทุนรวม โดย     

เงินลงทุนดงักล่าวเป็นเงินลงทุนท่ีบริษทัไดเ้คยตั้งสาํรองค่าเผ่ือมูลค่าลดลงของเงินลงทุนไวเ้ตม็จาํนวน และบนัทึกภาษี   

เงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี   ภายหลงัจากการขายหุ้นสามญัดงักล่าว บริษทัไดก้ลบัรายการ

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีดงักล่าวกบัรายการภาษีเงินไดใ้นงบกาํไรขาดทุนแลว้ 

 

ในไตรมาสท่ีส่ีของปี 2547 บริษทัยอ่ยของบริษทั (CPM และ CPFI) ไดซ้ื้อหุ้น CP7-11 จาํนวน 4.3 ลา้นหุ้น เป็นจาํนวน

เงินรวม 224.5 ลา้นบาท และ CPM ไดข้ายหุ้นดงักล่าวออกไปจาํนวน 0.4 ลา้นหุ้น ในไตรมาสเดียวกนั   โดยมีกาํไรจาก

การขายหุ้น CP7-11 ตามวิธีส่วนไดเ้สียเป็นเงินประมาณ 15.3 ลา้นบาท ทั้งน้ี การซ้ือขายดงักล่าวกระทาํผา่นกระดาน

หลกัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและทาํให้สดัส่วนการถือหุ้นใน CP7-11 เพ่ิมข้ึนจาก ร้อยละ 20.43 เป็น     

ร้อยละ 21.32 

 

10. การประเมินราคาที่ดิน 

 

ในระหว่างปี 2541 บริษทัและบริษทัยอ่ยบนัทึกมูลค่าท่ีดินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานและท่ีดินท่ีมีไวเ้พ่ือโครงการใน

อนาคตในบญัชีดว้ยราคาประเมินใหม่  ซ่ึงส่วนใหญ่อาศยัขอ้มูลท่ีไดรั้บจากบริษทั อเมริกนั แอ๊พเพรซลั (ประเทศไทย ) 

จาํกดั ท่ีเป็นผูป้ระเมินราคาอิสระตามรายงานการประเมินราคาใน ปี 2541โดยใชเ้กณฑก์ารปรับราคาตามมูลค่าตลาด

ยติุธรรม (Fair Market Value) และบางส่วนอาศยัขอ้มูลจากกรมท่ีดิน  ส่วนท่ีดินท่ีซ้ือหรือไดม้าตั้งแต่ปี 2542 ยงัคง

แสดงในราคาทุน 

 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดินเพ่ิมของบริษทัและบริษทัยอ่ยจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

 

11. ที่ดิน  อาคารและอุปกรณ์ 

 

                                                       ลา้นบาท  

                                                    งบการเงินรวม  

   ยอดเพิ่มขึ้น   

  ยอดยกมา จากการซ้ือ  ยอดคงเหลือ 

  ณ วนัที่ 1 บริษทัย่อยใหม่               รายการเปลี่ยนแปลงระหวา่งปี  ณ วนัที่ 31 

  หมายเหตุ    ม.ค. 2547   (หมายเหตุ 2)      เพิ่มขึ้น       ลดลง        โอน    ธ.ค. 2547  

ที่ดินที่ใช้ในการดําเนินงาน        

ในราคาประเมิน  6,801      -       -  (        3)      -  6,798 

ในราคาทุน    1,050          1   1,012      -       -    2,063 

รวมที่ดิน    7,851          1   1,012 (        3)      -    8,861 
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  (ต่อ) 

วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546  

 

                                                                    ลา้นบาท  

                                                               งบการเงินรวม  

   ยอดเพิ่มขึ้น   

  ยอดยกมา จากการซ้ือ  ยอดคงเหลือ 

  ณ วนัที่ 1 บริษทัย่อยใหม่               รายการเปลี่ยนแปลงระหวา่งปี  ณ วนัที่ 31 

  หมายเหตุ    ม.ค. 2547   (หมายเหตุ 2)      เพิ่มขึ้น       ลดลง        โอน    ธ.ค. 2547  

อาคารและอุปกรณ์        

ราคาทุน        

อาคาร ส่วนปรับปรุงอาคารและ        

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า  11,170 769 158 (      80) 1,982 13,999 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  13,453 1,560 1,087 (    262) 2,482 18,320 

ระบบนํ้ าและไฟฟ้า  2,597      -  47 (      32) 239 2,851 

เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและ        

เคร่ืองใชส้าํนักงาน  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 

ทรัพยสิ์นระหวา่งก่อสร้าง        

และเคร่ืองจกัรระหวา่งการติดตั้ง    2,527       79   5,706      -  (  4,987)   3,325 

รวม  33,445   2,640   7,277 (     534)      -  42,828 
        

ค่าเส่ือมราคาสะสม        

อาคาร ส่วนปรับปรุงอาคาร        

และส่วนปรับปรุงอาคารเช่า  4,556 294 759 (      31)      -  5,578 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  7,589 995 1,557 (    227)      -  9,914 

ระบบนํ้ าและไฟฟ้า  1,852      -  227 (      28)      -  2,051 

เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง        

และเคร่ืองใชส้าํนักงาน  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 

อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ  16,833   1,170   4,313 (      99)      -  22,217 

        

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ  24,684   1,171   5,325 (    102)      -   31,078 
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  (ต่อ) 

วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546  
 

                                                     ลา้นบาท  

                                           งบการเงินเฉพาะบริษทั  

  ยอดยกมา  ยอดคงเหลือ 

  ณ วนัที่ 1             รายการเปลี่ยนแปลงระหวา่งปี  ณ วนัที่ 31 

     ม.ค. 2547      เพิ่มขึ้น        ลดลง        โอน    ธ.ค. 2547  

       

ที่ดินที่ใช้ในการดําเนินงาน  1,263      -  (        3)      -  1,260 

ในราคาประเมิน        508    1,003      -       -     1,511 

ในราคาทุน       

รวมที่ดิน     1,771    1,003 (        3)      -     2,771 

       

อาคารและอุปกรณ์       

ราคาทุน       

อาคาร ส่วนปรับปรุงอาคารและส่วนปรับปรุงอาคารเช่า  3,575 16 (       50) 1,383 4,924 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  4,218 654 (     112) 1,579 6,339 

ระบบนํ้ าและไฟฟ้า  846 21 (       15) 157 1,009 

เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้าํนักงาน  348 65 (       65) 13 361 

ยานพาหนะ  297 22 (         7) 11 323 

ระบบสาธารณูปโภค  700 24 (         8) 141 857 

ทรัพยสิ์นระหวา่งก่อสร้างและเคร่ืองจกัรระหวา่งการติดตั้ง    1,494    4,062      -  (  3,284)   2,272 

รวม  11,478    4,864 (     257)      -  16,085 

       

ค่าเส่ือมราคาสะสม       

อาคาร ส่วนปรับปรุงอาคารและส่วนปรับปรุงอาคารเช่า  1,288 223 (       12)      -  1,499 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  2,593 464 (       92)      -  2,965 

ระบบนํ้ าและไฟฟ้า  635 72 (       11)      -  696 

เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้าํนักงาน  239 44 (       53)      -  230 

ยานพาหนะ  179 38 (         7)      -  210 

ระบบสาธารณูปโภค        523        54 (         6)      -       571 

รวม     5,457      895 (     181)      -    6,171 

อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ     6,021    3,969 (       76)      -    9,914 

       

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ     7,792    4,972 (       79)      -  12,685 
 

ในปี  2544 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (BKP) มีสญัญาก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานร่วม (Co-generation Power Plant) กบับริษทั

ในประเทศแห่งหน่ึงเพ่ือทาํการออกแบบและก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานร่วม รวมถึงการควบคุมและตรวจสอบการ

ดาํเนินงานตามแผนงาน   โดยมีมูลค่าตามสญัญาเป็นจาํนวนเงินรวม   166   ลา้นบาท     ในการน้ี  บริษทัยอ่ยไดรั้บการ

สนบัสนุนดา้นการเงินจากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังานและธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง  (ดูหมายเหตุ   14)   

และไดรั้บการสนบัสนุนภาระดอกเบ้ียของโครงการจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    โดยโครงการ        

ดงักล่าวแลว้เสร็จในปี 2546 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 และ 2546 สินทรัพยถ์าวรภายใตส้ญัญาเช่าการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ยตามท่ีกล่าว      

ในหมายเหตุ 16  มีราคาตามบญัชีจาํนวน 28 ลา้นบาท และ 38 ลา้นบาท (ไม่รวมสินทรัพยท่ี์ถูกจดัประเภทเป็นสินทรัพย์

รอการขาย) ตามลาํดบั  
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  (ต่อ) 

วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546  

 

12. สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 

 

รายการเปล่ียนแปลงสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนในระหว่างปี 2547 และ 2546 สรุปไดด้งัน้ี 

   

                                                       ลา้นบาท  

                                                    งบการเงินรวม  

  ยอดยกมา  ยอดคงเหลือ 

  ณ วนัที่ 1               รายการเปลี่ยนแปลงระหวา่งปี  ณ วนัที่ 31 

     ม.ค. 2547      เพิ่มขึ้น       ลดลง        โอน    ธ.ค. 2547  

ราคาทุน       

ค่าความนิยม  1,454      -       -       -  1,454 

ค่าความนิยมติดลบ  (    2,096) (       773) 76      -  (     2,793) 

ตน้ทุนการพฒันาระบบงาน  139      -  (         1) (        37) 101 

อื่น ๆ          110           56      -           35          201 

รวม  (        393) (       717)        75 (          2) (     1,037) 
       

ค่าตัดจําหน่ายสะสม       

ค่าความนิยม  (       702) (         92)      -       -  (        794) 

ค่าความนิยมติดลบ  1,051 329 (       76)      -  1,304 

ตน้ทุนการพฒันาระบบงาน  (           9) (         10)      -       -  (          19) 

อื่น ๆ  (           8) (         15)      -       -  (          23) 

รวม          332        212 (       76)      -          468 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ   (         61) (       505) (         1) (           2) (        569) 

 
                                                       ลา้นบาท  

                                             งบการเงินเฉพาะบริษทั  

  ยอดยกมา  ยอดคงเหลือ 

  ณ วนัที่ 1               รายการเปลี่ยนแปลงระหวา่งปี  ณ วนัที่ 31 

     ม.ค. 2547      เพิ่มขึ้น       ลดลง        โอน    ธ.ค. 2547  

       

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื่น  ๆ  9 4 (         2)      -   11 

หัก ค่าตดัจาํหน่ายสะสม  (         2) (         1)      -       -  (         3) 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ             7            3 (         2)      -             8 
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  (ต่อ) 

วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546  

 

13. เงนิเบิกเกินบัญชีและเงนิกู้ยืมจากสถาบันการเงนิ 
 

 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2547  2546  2547  2546 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 154  327  39  129 

ตัว๋เงินจ่าย 930  2,161  810  800 

เงินกูย้ืมระยะสั้น 703       -        -        -  

เงินกูย้ืมเพ่ือการส่งออก 4,435  4,990       -        -  

หน้ีสินจากการทาํทรัสตรี์ซีทส์   6,191    6,648    1,384    1,107 

รวม  12,413  14,126  2,233  2,036 

บวก ลูกหน้ีสุทธิจากสญัญาซ้ือขายเงินตรา        

ต่างประเทศล่วงหนา้          4       -        -        -  

สุทธิ (อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญาซ้ือขาย        

เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้สาํหรับหน้ีสิน        

ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ) 12,417  14,126  2,233  2,036 

หกั  ค่าธรรมเนียมจากสญัญาซ้ือขายเงินตรา        

ต่างประเทศล่วงหนา้รอตดับญัชี      -        -        -        -  

สุทธิ  12,417  14,126   2,233   2,036 
 

เงินกูย้ืมดงักล่าวขา้งตน้ไดร้วมเงินกูย้ืมท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ดงัน้ี 
 

 หน่วย:ลา้น 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2547  2546  2547  2546 
        

เหรียญสหรัฐ 2  -  -  - 

ตุรกีไลรา 12  -  -  - 

ปอนดส์เตอร์ลิง 5  -  -  - 
 

ในปี 2547 และ 2546 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดป้้องกนัความเส่ียงในเงินกูย้ืมท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศขา้งตน้             

โดยส่วนใหญ่ไดท้าํสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้กบัธนาคารเพ่ือซ้ือเงินสกุลต่างประเทศตามอตัราท่ีตกลง

กนัไว ้
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  (ต่อ) 

วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546  

 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีวงเงินเบิกเกินบญัชีกบัธนาคารหลายแห่งโดยมีจาํนวนวงเงินเบิกเกินบญัชีและอตัราดอกเบ้ียดงัน้ี 

 ลา้นบาท 

 2547  2546 

วงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร    

บริษทั  297  292 

บริษทัยอ่ย 1,738  1,732 

อตัราดอกเบ้ียต่อปี (ร้อยละ) 3.58-6.50  5.75-9.75 
 

เงินกูย้ืมระยะสั้นของบริษทัยอ่ยในประเทศมีอตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 1.60 ถึงร้อยละ 3.50 ต่อปี ในปี 2547  และ

ร้อยละ 2.50 ถึงร้อยละ 3.56 ต่อปี  ในปี 2546 
 

เงินกูย้ืมระยะสั้นของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.75 ถึงร้อยละ 6.75 ต่อปี ยกเวน้บริษทัยอ่ย     

แห่งหน่ึง (CPS) มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.25 และร้อยละ 24 ต่อปี 
 

เงินกูย้ืมเพ่ือการส่งออกมีอตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 1.65 ถึงร้อยละ 2.64 ต่อปีในปี 2547 และร้อยละ 1.55  ถึงร้อยละ 

2.00  ต่อปี  ในปี 2546 
 

ภายใตเ้ง่ือนไขของสญัญาเก่ียวกบัหน้ีสินจากการทาํทรัสตรี์ซีทส์ บริษทัและบริษทัยอ่ยไดอ้อกเคร่ืองจกัร อุปกรณ์และ

สินคา้ท่ีสัง่เขา้มาโดยใชเ้ครดิตของธนาคาร บริษทัและบริษทัยอ่ยจึงตอ้งมีหน้ีสินผกูพนัต่อธนาคารสาํหรับ เคร่ืองจกัร 

อุปกรณ์และสินคา้ทั้งท่ีมีอยูแ่ละขายไป 
 

14. เงนิกู้ยืมระยะยาว 
 

 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2547  2546  2547  2546 

เงินกูย้ืมสกุลเงินต่างประเทศ -        

อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีในงบดุล 3,195  8  3,107      -  

เงินกูย้ืมสกุลเงินบาท 4,431  1,637  3,360     450 

รวม 7,626  1,645  6,467  450 

หกั  ลูกหน้ีสุทธิจากสญัญาซ้ือขายเงินตรา        

ต่างประเทศล่วงหนา้ (     89)      -   (     89)      -  

ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (   797)  (   304)  (   390)  (     40) 

เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิ 6,740  1,341  5,988     410 
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  (ต่อ) 

วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546  

 

ในปี 2543 บริษทัและบริษทัยอ่ย  (CP FOOD)ไดรั้บเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีเป็นสกุลเงินบาทจากธนาคาร ในประเทศ แห่ง

หน่ึงเป็นเงินรวม 410     ลา้นบาท โดยมีกาํหนดจ่ายทุกงวดสามเดือน  งวดละ 10 ลา้นบาท สาํหรับบริษทั  และ 13 ลา้น

บาท สาํหรับบริษทัยอ่ย โดยเร่ิมตั้งแต่เดือนกนัยายน 2544 ถึงเดือนมิถุนายน 2549 และเดือนตุลาคม 2544 ถึงเดือน

กรกฎาคม 2548 ตามลาํดบั  

 

ในปี 2544 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง ( BKP)ไดรั้บวงเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคารในประเทศสองแห่งเป็นเงินรวม 742 ลา้น

บาท โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

- วงเงินกูย้ืมระยะยาวจาํนวน 532 ลา้นบาท ไดเ้บิกถอนทั้งจาํนวนแลว้โดยเงินกูย้ืมระยะยาวจาํนวน 425 ลา้นบาท 

มีกาํหนดชาํระคืนทุกงวด 3 เดือน เร่ิมตั้งแต่เดือนกนัยายน 2545 ถึงเดือนมิถุนายน 2552 และส่วนท่ีเหลืออีกจาํนวน 107 

ลา้นบาท มีกาํหนดชาํระคืนทุกงวด 3 เดือน เร่ิมตั้งแต่ เดือนกนัยายน 2547 ถึงเดือนมิถุนายน 2550   

 

- วงเงินกูร้ะยะยาวจาํนวน 210 ลา้นบาท เพ่ือก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานร่วม ซ่ึงไดมี้การเบิกถอนแลว้จาํนวน 188 

ลา้นบาท มีกาํหนดชาํระคืนทุกเดือน เดือนละ 3 ลา้นบาท เร่ิมตั้งแต่เดือนมีนาคม 2546 ถึงเดือนกนัยายน 2551 

 

นอกจากน้ี บริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึง (BLP)   ไดรั้บเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคารสองแห่งเป็นเงินรวม 580 ลา้นบาท โดย

มีกาํหนดชาํระคืนทุกงวด 3 เดือน งวดละ 10 ลา้นบาท และ 17.5 ลา้นบาท โดยเร่ิมตั้งแต่เดือนธนัวาคม 2544 และ 

พฤษภาคม 2546 ตามลาํดบั  

 

เงินกูย้ืมท่ีเป็นสกุลเงินต่างประเทศของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศแห่งหน่ึง (CP USA) จาํนวนเงิน 0.2 ลา้นเหรียญสหรัฐ

หรือเทียบเท่า 8  ลา้นบาท มีกาํหนดชาํระคืนทุกๆ เดือนจนถึงเดือนเมษายน 2547  

 

ในระหว่างปี 2546 และ 2547  บริษทัไดอ้อกตัว๋แลกเงินให้แก่ธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง  จาํนวน 350 ลา้นบาท และ 

2,950 ลา้นบาท ตามลาํดบั ตัว๋แลกเงินดงักล่าวมีอตัราคิดลดเท่ากบัร้อยละ 3.45 - 4.65 ต่อปี โดยตัว๋แต่ละฉบบัมีกาํหนด

ชาํระคืนในงวดต่าง ๆ ตั้งแต่เดือนธนัวาคม 2548   จนถึงเดือนธนัวาคม 2550 บริษทับนัทึกส่วนลดท่ีเกิดข้ึน ณ วนัท่ีออก

ตัว๋แลกเงินไวเ้ป็นดอกเบ้ียจ่ายล่วงหนา้และจะทยอยตดัจ่ายส่วนลดดงักล่าวเป็นดอกเบ้ียจ่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายขุอง

ตัว๋แลกเงินนั้น 
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  (ต่อ) 

วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546  

 

ในเดือนมีนาคม 2547 บริษทัไดรั้บเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีเป็นสกุลเงินเยนจากสาขาของธนาคารในต่างประเทศแห่งหน่ึงเป็น

เงินรวม 8,200 ลา้นเยน หรือประมาณ 3,018 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียเท่ากบั LIBOR 6 เดือน บวกร้อยละ 0.65 ต่อปี 

และมีกาํหนดจ่ายดอกเบ้ียปีละ 2 คร้ัง ในเดือนมีนาคม และกนัยายนของทุกปี และกาํหนดชาํระคืนเงินตน้เป็น 2 งวด       

งวดละเท่า ๆ กนั งวดแรกในเดือนมีนาคม 2549 และงวดท่ี 2 ในเดือนมีนาคม 2550 ทั้งน้ี บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ี

ธนาคารกาํหนด เช่น การรักษาอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นตามงบการเงินรวมไม่ให้เกิน 2 : 1 เป็นตน้ และเพ่ือ

ป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและอตัราดอกเบ้ีย บริษทัจึงไดเ้ขา้ทาํสญัญากบัสาขาของ

ธนาคารดงักล่าวเพ่ือแลกเปล่ียนเงินตราของตน้เงินกู ้จากสกุลเงินเยนเป็นสกุลเงินบาทเท่ากบั 3,018 ลา้นบาท และ

แลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียจากอตัราลอยตวัเป็นอตัราคงท่ีเท่ากบัร้อยละ 3.86 ต่อปี ตลอดอายขุองสญัญาเงินกูโ้ดยคาํนวณ

ดอกเบ้ียท่ีจะตอ้งจ่ายจากฐานเงินตน้ท่ีเป็นสกุลเงินบาท 

 

บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (CPS) มีเงินกูย้ืมระยะยาวเป็นเงินประมาณ 2.3 ลา้นเหรียญสหรัฐ (เทียบเท่า 89 ลา้นบาท) ซ่ึงมีกาํหนด

ชาํระในระหว่างวนัท่ี 7 มกราคม 2548 ถึง 15 เมษายน 2548 

 

ในเดือนพฤษภาคม  2547  บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (BAP) ไดรั้บเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีเป็นสกุลเงินบาทจากธนาคารในประเทศ

แห่งหน่ึงเป็นเงินรวม 140 ลา้นบาท โดยมีกาํหนดชาํระคืนทุกงวด 6 เดือน งวดละ 14 ลา้นบาท เร่ิมตั้งแต่เดือนมีนาคม  2548  

ถึงเดือนกนัยายน 2552 

 

เงินกูย้ืมระยะยาวทั้งหมดขา้งตน้มีอตัราดอกเบ้ียตามท่ีระบุในสญัญา ภายใตเ้ง่ือนไขของสญัญาเงินกูย้ืมต่าง ๆ ขา้งตน้ 

บริษทัและบริษทัยอ่ยจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้จาํกดัต่าง ๆ ท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญาดงักล่าว 

 

15. หุ้นกู้  

 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2547  2546  2547  2546 
        

หุ้นกูส้กุลเงินบาท 10,970  10,150  10,970  10,150 

หกั ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระในหน่ึงปี (  3,780)  (  5,180)  (  3,780)  (  5,180) 

สุทธิ   7,190    4,970    7,190    4,970 
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  (ต่อ) 

วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546  

 

เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2543 บริษทัไดอ้อกหุ้นกูป้ระเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั ชนิดทยอยคืนเงินตน้และระบุช่ือ       

ผูถื้อ (หุ้นกูค้ร้ังท่ี 1/2543) เป็นจาํนวนเงินรวม 7,000 ลา้นบาท มีกาํหนดอาย ุ 5 ปี โดยเร่ิมทยอยคืนเงินตน้คร้ังแรกใน

เดือนมีนาคม 2546 และคร้ังต่อ ๆ ไป ทุกหกเดือนในอตัราร้อยละ 20 ของมูลค่าท่ีตราไว ้อตัราดอกเบ้ียใน 3 ปีแรกเป็น 

7.5% ต่อปี และใน 2 ปีสุดทา้ยเท่ากบัอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 6 เดือนของธนาคารในประเทศแห่งหน่ึงบวกร้อยละ 

3 ต่อปี ทั้งน้ี บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีกาํหนด เช่น บริษทัตอ้งรักษาอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น

ตามงบการเงินสาํหรับงวดหกเดือนและสาํหรับปี ตามท่ีระบุไวใ้นขอ้กาํหนดและเง่ือนไขของหุ้นกู ้เป็นตน้  

 

นอกจากน้ี ในวนัท่ี 23 มีนาคม 2544 บริษทัไดอ้อกจาํหน่ายหุ้นกูป้ระเภทไม่ดอ้ยสิทธิ   ไม่มีหลกัประกนั  ชนิดทยอยคืน

เงินตน้และระบุช่ือผูถื้อ  (หุ้นกูค้ร้ังท่ี 1/2544) เป็นจาํนวนเงินรวม 7,000 ลา้นบาท มีกาํหนดอาย ุ 5 ปี โดยเร่ิมทยอย        

คืนเงินตน้คร้ังแรกในเดือนกนัยายน 2546 ในอตัราร้อยละ 15 ของมูลค่าท่ีตราไวแ้ละคร้ังต่อ ๆ ไป ทุกหกเดือนในอตัรา

ร้อยละ 17 ของมูลค่าท่ีตราไว ้อตัราดอกเบ้ียใน 2 ปีแรกเป็นร้อยละ 5.5 ต่อปี ในปีท่ีสามเป็นร้อยละ 5.75 ต่อปี และใน      

2 ปี สุดทา้ยเท่ากบัอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 6 เดือนของธนาคารในประเทศแห่งหน่ึงบวกร้อยละ 3 ต่อปี ทั้งน้ี บริษทั

ตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆ ท่ีกาํหนด เช่น บริษทัตอ้งรักษาอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นตามงบการเงิน

สาํหรับปี ตลอดอายขุองหุ้นกูต้ามท่ีระบุไวใ้นขอ้กาํหนดและเง่ือนไขของหุ้นกู ้เป็น ตน้ หุ้นกูท่ี้ออกในคร้ังน้ีไดรั้บการ

ทบทวนอนัดบัเครดิตไวท่ี้ระดบั “A” โดยบริษทั ทริสเรทต้ิง จาํกดั  เม่ือวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2547  หุ้นกูด้งักล่าวไดรั้บ

การข้ึนทะเบียนกบัศูนยซ้ื์อขายตราสารหน้ีไทยเม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 2544 

 

ในไตรมาสท่ี 1 และ 3 ของปี 2547 บริษทัไดคื้นเงินตน้ของหุ้นกูค้ร้ังท่ี 1/2543 ตามกาํหนดคราวละร้อยละ 20 ของมูลค่า

ท่ีตราไวเ้ป็นจาํนวนเงิน 2,800 ลา้นบาท และไดคื้นเงินตน้ของหุ้นกูค้ร้ังท่ี 1/2544 ตามกาํหนดคราวละร้อยละ 17 ของ

มูลค่าท่ีตราไวเ้ป็นจาํนวนเงิน 2,380 ลา้นบาท  

 

ในปี 2545 บริษทัไดท้าํสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียกบัสาขาของธนาคารต่างประเทศแห่งหน่ึงสาํหรับการจ่าย     

ดอกเบ้ียของหุ้นกูค้ร้ังท่ี 1/2544 จากอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.5   ต่อปี  สาํหรับระยะเวลาระหว่างเดือนมีนาคม 2545 ถึง

เดือนกนัยายน 2545 เป็นร้อยละ 4.5 ต่อปี และจากอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.5 ต่อปี สาํหรับระยะเวลาระหว่างเดือน

กนัยายน 2545 ถึงเดือนมีนาคม 2546 และอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.75 ต่อปี สาํหรับระยะเวลาระหว่างเดือนมีนาคม 2546 

ถึงเดือนมีนาคม 2547 เป็นอตัราดอกเบ้ีย THBFIX ประเภท 6 เดือน (ซ่ึงประกาศโดยสาํนกัข่าวรอยเตอร์ ) บวกร้อยละ 

2.08 ต่อปี  ทั้งน้ี จาํนวนเงินตน้ท่ีใชอ้า้งอิงเพ่ือคาํนวณเงินท่ีจะรับหรือจ่ายระหว่างคู่สญัญา   สาํหรับระยะเวลาระหว่าง

วนัท่ี 23 มีนาคม 2545  ถึงวนัท่ี 22 กนัยายน  2546   เท่ากบั 3,500  ลา้นบาท  และสาํหรับระยะเวลาระหว่างวนัท่ี  23  

กนัยายน 2546  ถึงวนัท่ี  22  มีนาคม  2547  เท่ากบั  2,975  ลา้นบาท 
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  (ต่อ) 

วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546  

 

เม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน  2547   บริษทัไดอ้อกหุ้นกูป้ระเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั และระบุช่ือผูถื้อ (หุ้นกูค้ร้ังท่ี

1/2547) เป็นจาํนวนเงินรวม  6,000 ลา้นบาท  โดยแบ่งเป็น 

 

• ชุดท่ี 1 จาํนวน 2,500 ลา้นบาท มีกาํหนดอาย ุ3 ปี ชาํระคืนเงินตน้คร้ังเดียวทั้งจาํนวนในวนัท่ี 17 พฤศจิกายน   2550  

โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี 4.25% ต่อปี   

• ชุดท่ี 2 จาํนวน 3,500 ลา้นบาท มีกาํหนดอาย ุ5 ปี ชาํระคืนเงินตน้คร้ังเดียวทั้งจาํนวนในวนัท่ี 17 พฤศจิกายน   2552  

โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี 5.50% ต่อปี   

 

ทั้งน้ี บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีกาํหนด เช่น บริษทัตอ้งรักษาอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นตาม             

งบการเงินสาํหรับงวดหกเดือนและสาํหรับปี ตามท่ีระบุไวใ้นขอ้กาํหนดและเง่ือนไขของหุ้นกู ้เป็นตน้  

 

หุ้นกูด้งักล่าวน้ี ไดรั้บการจดัอนัดบัเครดิตไวท่ี้ระดบั “A” โดยบริษทั ทริสเรทต้ิง จาํกดั ทั้งน้ี บริษทัไดน้าํหุ้นกูด้งักล่าว

ไปข้ึนทะเบียนกบัศูนยซ้ื์อขายตราสารหน้ีไทยและจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย     และไดรั้บการ

ข้ึนทะเบียนและจดทะเบียนแลว้  เม่ือวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2547 และ 7 กุมภาพนัธ์ 2548 ตามลาํดบั 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 ราคาตามบญัชีท่ีปรากฎในงบดุลของหุ้นกูด้งักล่าวทั้งหมดขา้งตน้มีจาํนวนเงินไม่แตกต่าง

จากมูลค่ายติุธรรมท่ีประมาณจากอตัราดอกเบ้ียปัจจุบนัในตลาดของหุ้นกูซ่ึ้งมีเง่ือนไขและวนัครบกาํหนดท่ีคลา้ยคลึง

กนั 

 

16. หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงนิ 
 

งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2546 ไดร้วมหน้ีสินของ CP USA ท่ีเกิดจากสญัญาเช่าการเงิน สองฉบบักบั          

The Baker Hill Water Authority สาํหรับระบบบาํบดันํ้าเสียเป็น เงินรวมประมาณ  4 ลา้นเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 

149  ลา้นบาท โดยใชอ้ตัราปิด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2546 สญัญาดงักล่าว มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5 ต่อปี และมีกาํหนด

ชาํระเป็นรายเดือนในอตัราต่างๆ กนัโดยสญัญาเช่าการเงินท่ีมีระยะเวลาเช่ายาวท่ีสุดส้ินสุดในปี 2582 อยา่งไรก็ดี ตามท่ี

ไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 2 ในระหว่างไตรมาสท่ี 1 ของปี 2547 CP USA ไดข้ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ซ่ึงรวม           

สินทรัพยส่์วนท่ีไดม้าภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงินให้แก่บุคคลภายนอก โดยผูซ้ื้อตกลงท่ีจะรับโอนภาระหน้ีสินภายใต้

สญัญาเช่าการเงินท่ีเกิดจากสินทรัพยท่ี์ขายไปดงักล่าว ซ่ึงจาํนวนเงินท่ีผูซ้ื้อมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่า  

การเงินไดถู้กนาํมาหกัออกจากมูลค่าสินทรัพยท่ี์ผูซ้ื้อตอ้งชาํระให้แก่ CP USA  
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  (ต่อ) 

วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546  

 

ในระหว่างปี 2547 และ  2546 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดท้าํสญัญาเช่าการเงินสาํหรับอุปกรณ์และยานพาหนะ เป็นเงิน

รวมประมาณ 13 ลา้นบาท และ 61 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยมีอตัราดอกเบ้ียอยูร่ะหว่างร้อยละ 2.25  ถึง 8.66 ต่อปี และ     

มีกาํหนดชาํระคืนเป็นงวดๆ เร่ิมตั้งแต่ปี 2546 ถึงปี 2550 

 

17. ทุนเรือนหุ้น 

 

 (หน่วย:   พนั) 

 2547  2546 

 จาํนวนหุ้น  บาท  จาํนวนหุ้น  บาท 
        

ทุนจดทะเบียน        

ณ วนัท่ี 1 มกราคม และ 31 ธนัวาคม        

หุ้นสามญั มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 8,206,664  8,206,664  8,206,664  8,206,664 
        

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้        

ณ วนัท่ี 1 มกราคม          

หุ้นสามญั มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 5,718,533  5,718,533  4,849,591  4,849,591 
        

ออกหุ้นสามญั        

จากใบสาํคญัแสดงสิทธิ (หมายเหตุ 18)         

CPF-W        -             -       852,477  852,477 

CPF-W2         9,029         9,029         16,465         16,465 
        

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม        

หุ้นสามญั มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 5,727,562  5,727,562  5,718,533  5,718,533 
        

จาํนวนหุ้นสามญัจดัสรรเพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิ        

ของใบสาํคญัแสดงสิทธิ 2,479,102  2,479,102  2,488,131  2,488,131 
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  (ต่อ) 

วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546  

 

18. ใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้น   

 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นประกอบดว้ย 

     

 จาํนวนหน่วย (ลา้นหน่วย)  อตัราการใชสิ้ทธิ  ราคาการใชสิ้ทธิ   

 31 ธ.ค. 47  31 ธ.ค. 46  ต่อ 1 หน่วย  (บาทต่อหุ้น)  หมดอาย ุ
          

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       

 

อตัราและราคาการใชสิ้ทธิ ของใบสาํคญัแสดงสิทธิ  CPF-W ขา้งตน้เป็นอตัราท่ีปรับใหม่ภายใตเ้ง่ือนไขการปรับสิทธิ

ของใบสาํคญัแสดงสิทธิเน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไวข้องบริษทั และผลจากการท่ีบริษทัออกและเสนอ

ขายใบสาํคญัแสดงสิทธิคร้ังใหม่ตามท่ีจะกล่าวต่อไปใน (ข)  

 

(ก) สืบเน่ืองจากการปรับโครงสร้างการดาํเนินธุรกิจตั้งแต่ปี 2541  บริษทัไดอ้อกและเสนอขายใบสาํคญัแสดง

สิทธิชนิดระบุช่ือผูถื้อให้แก่ บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั (CPF-W) ในปี 2542 จาํนวน 47.5 ลา้นหน่วย ในราคา

หน่วยละ 20 บาท      โดยใบสาํคญัแสดงสิทธิจาํนวน 17 ลา้นหน่วย  มีการใชสิ้ทธิเม่ือเดือนตุลาคม 2545 และใบสาํคญั

แสดงสิทธิส่วนท่ีเหลือจาํนวน 30.5 ลา้นหน่วย มีการใชสิ้ทธิเม่ือเดือนมกราคม 2546 ซ่ึงเป็นการใชสิ้ทธิในคร้ังสุดทา้ย 

โดยบริษทัไดอ้อกหุ้นสามญัใหม่สาํหรับการใชสิ้ทธิในคร้ังน้ีจาํนวน 852,477,135 หุ้น และไดรั้บเงินจากการใชสิ้ทธิ

รวม 2,440 ลา้นบาททั้งน้ี บริษทัไดโ้อนมูลค่าใบสาํคญัแสดงสิทธิ CPF-W ท่ีคงเหลือจาํนวน  610 ลา้นบาท  จากรายการ   

“ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น” ไปไวท่ี้รายการ “ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั” ภายหลงัจากการใชสิ้ทธิใน ปี 2546  
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  (ต่อ) 

วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546  

 

 (ข) บริษทัไดอ้อก และเสนอขาย ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม คร้ังท่ี 2         

(CPF-W2) เม่ือวนัท่ี  22  กรกฎาคม 2545  จาํนวน  388,970,582  หน่วย  โดยใบสาํคญัแสดงสิทธิ   1  หน่วย  มีสิทธิซ้ือ

หุ้นสามญัได ้5 หุ้น ท่ีราคาหุ้นละ  4 บาท ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ  CPF-W2 สามารถใชสิ้ทธิไดใ้นวนัทาํการแรกของ

ทุก ๆ 3 เดือนเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 2 มกราคม 2546 ยกเวน้วนัท่ีใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยจะตรงกบัวนัท่ี  21  กรกฎาคม 2548  โดย    

ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ CPF-W2  มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัแลว้ ดงัน้ี 
 

  จาํนวนใบสําคญัแสดงสิทธิ  จาํนวนหุน้สามญั  เงินรับจากการ  วนัท่ีจดทะเบียน 

  ท่ีใชสิ้ทธิ  ท่ีไดรั้บ  ใชสิ้ทธิ  เปล่ียนแปลง 

วนัท่ีใชสิ้ทธิ  (หน่วย)  (หุน้)  (ลา้นบาท)  ทุนชาํระแลว้ 
         

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 ตุลาคม 2546 

รวมปี 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 

รวมปี 2547    1,805,973    9,029,865         36   

 

19. เงนิปันผล 
 

บริษทัมีนโยบายท่ีจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้น ปีละ 4 คร้ัง โดยเงินปันผลท่ีจ่ายในแต่ละคร้ังจะพิจารณาจดัสรรจาก  

ผลการดาํเนินงานแต่ละไตรมาสและ เงินปันผลรวมท่ีจ่ายทั้งส้ินจากผลการดาํเนินงานในแต่ละปีจะมีจาํนวนประมาณ

ร้อยละ 50 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัหกัภาษีเงินไดแ้ละสาํรองตามกฎหมาย  ทั้งน้ี การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการ

เปล่ียนแปลงไดข้ึ้นอยูก่บัผลการดาํเนินงาน  ฐานะการเงินและโครงการในอนาคตของบริษทัรวมทั้งภาวะเศรษฐกิจ     

โดยรวม 
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  (ต่อ) 

วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546  

 

ในระหว่างปี  2547 และ 2546 คณะกรรมการไดมี้มติให้จ่ายเงินปันผลโดยสรุปดงัน้ี 

 

             จาํนวนหุ้นที่มีสิทธิ จาํนวนเงินรวม   

             วนัท่ีมีมติจ่ายเงินปันผล  อตัราหุ้นละ (บาท)    ไดรั้บเงินปันผล           (ลา้นบาท)        ผลการดาํเนินงาน      จ่ายจาก  
      

3 มีนาคม 2546 0.03 5,708,162,731 171 ไตรมาสที่ส่ีปี 2545 (ก) 

8 สิงหาคม 2546 0.05 5,714,071,566 286 กาํไรสะสมที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ก) 

6 พฤศจิกายน 2546 0.14 5,718,532,611    801 ไตรมาสที่สามปี 2546 (ก) 

รวม   1,258   

24 กุมภาพนัธ์ 2547 0.04 5,727,546,606 230 ไตรมาสที่ส่ีปี 2546 (ก) 

10 สิงหาคม 2547 0.07 5,727,549,116 401 6 เดือนแรกของปี 2547 และ (ข) 

    กาํไรสะสมที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  

9 พฤศจิกายน 2547  0.04 5,727,562,476    229 ไตรมาสที่ 3 ปี 2547 (ค) 

รวม      860   

 

ก) กิจการท่ีไม่ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 

 

ข) รายไดส่้วนท่ีไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งนาํมารวมคาํนวณเป็นรายไดเ้พ่ือเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของบริษทั 

 

ค) เงินปันผลท่ีไดรั้บจากบริษทัยอ่ย  โดยบริษทัยอ่ยไดจ่้ายเงินปันผลจากเงินกาํไรท่ีตอ้งเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลใน   

อตัราร้อยละ 30 

 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 254 6 และ 254 7 ไดรั้บทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมติัการจ่าย           

เงินปันผลประจาํปี 2545 และของปี 2546 ตามลาํดบัแลว้ ส่วนการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2547 บริษทัจะเสนอ

ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือให้รับทราบในการประชุมสามญัประจาํปี 2548 

 

20. สํารองตามกฎหมาย 

 

บญัชีน้ีไดแ้ก่เงินสาํรองท่ีบริษทัจดัสรรสะสมตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ .ศ. 2535 ซ่ึงกาํหนดให้บริษทั  

จดัสรรเงินสาํรองอยา่งนอ้ยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิสาํหรับปีหลงัจากหกัยอดขาดทุนสะสมตน้ปี (ถา้มี) จนกว่าเงิน

สาํรองจะมียอดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั เงินสาํรองดงักล่าวจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้               

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 และ 2546 เงินสาํรองตามกฎหมายของบริษทัมีจาํนวนเท่ากบัร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ของบริษทัครบตามท่ีกฎหมายกาํหนดแลว้ 
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  (ต่อ) 

วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546  

 

21. กําไรต่อหุ้น 

 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานและกาํไรต่อหุ้นปรับลดสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 และ 2546 คาํนวณไดด้งัน้ี 

 

 กาํไรสุทธิ (พนับาท)  จาํนวนหุน้ (หุน้)  กาํไรต่อหุน้ (บาท) 

 2547  2546  2547  2546  2547  2546 

            

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน            

กาํไรจากกิจกรรมปกติ 1,235,621  2,242,439  5,398,730,601  5,383,414,079  0.23        0.42 

รายการพิเศษ - สุทธิ           898             -              -              -       -        -  

กาํไรสุทธิ 1,236,519  2,242,439  5,398,730,601  5,383,414,079  0.23        0.42 

ผลกระทบของ            

หุน้สามญัเทียบเท่า            

ปรับลด             

-    CPF-W2            -              -              -      229,741,870      -   (    0.02) 

กาํไรต่อหุ้นปรับลด    1,236,519     2,242,439  5,398,730,601  5,613,155,949     0.23        0.40 

 

22. ภาษีเงนิได้ 

 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 และ 2546 ประกอบดว้ย 

 

 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2547  2546  2547  2546 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดจ้ากกาํไรทางภาษีก่อนรายการพิเศษ        

สาํหรับปี 625  591  21  187 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ทางภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจาก        

ผลแตกต่างชัว่คราว (Temporary difference) - สุทธิ (   189)  (1,055)      32  (   865) 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้- สุทธิ     436  (   464)      53  (   678) 
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 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  (ต่อ) 

วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546  
 

ตามพระราชกฤษฎีกาฉบบัท่ี 387 ลงวนัท่ี 5 กนัยายน 2544 กาํหนดให้ลดหยอ่นอตัราภาษีเงินไดข้องบริษทัจดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจากร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 25 สาํหรับกาํไรสุทธิท่ีตอ้งเสียภาษีเฉพาะส่วนท่ีไม่เกิน 

300 ลา้นบาท เป็นเวลาห้ารอบระยะเวลาบญัชีต่อเน่ืองกนันบัแต่รอบระยะเวลาบญัชีแรกท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ีพระราช

กฤษฎีกาใชบ้งัคบั ดงันั้น บริษทัจึงคาํนวณภาษีเงินไดส้าํหรับกาํไรสุทธิท่ีตอ้งเสียภาษีเฉพาะของบริษทัส่วนท่ีไม่เกิน 

300 ลา้นบาท ในปี 2547 และ 2546 ดว้ยอตัราร้อยละ 25   
 

รายการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีในระหว่างปี 2547 สรุปไดด้งัน้ี 
 

 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 ยอดยกมา  รายการ  รายการ  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที่ 1  เพิ่ม (ลด)  เพิ่ม (ลด)  ณ วนัที่ 31 

 ม.ค. 2547  ในงบกาํไรขาดทุน  ในส่วนของเจา้ของ  ธ.ค. 2547 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        

ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน 237  (     12)                     -   225 

ผลต่างอตัราแลกเปลี่ยนของสัญญา        

ซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (       2)  16                     -   14 

ส่วนแบ่งขาดทุนในบริษทัย่อย 920                     -                      -   920 

อื่นๆ    156      284          4     444 

รวม 1,311      288          4  1,603 

 
 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

     รายการ  รายการ   

 ยอดยกมา  รายการเพิ่ม  (เพิ่ม) ลด  (เพิ่ม) ลด  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที่ 1  จากการซ้ือ  ในงบกาํไร  ในส่วนของ  ณ วนัที่ 31 

 ม.ค. 2547  บริษทัย่อยใหม่  ขาดทุน  เจา้ของ  ธ.ค. 2547 

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี          

ส่วนของบริษทัย่อยใหม่     -   24  (       5)      -   19 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินและส่วนได ้          

ในบริษทัร่วมที่เป็นของบริษทัย่อยซ่ึงไดน้าํไป          

คาํนวณค่าความนิยมติดลบ ณ วนัซ้ือบริษทัย่อย 1,217      -       -   (         5)  1,212 

ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน          

ในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย (     85)      -       -   35  (     50) 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน 548      -       -       -   548 

ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงิน          

บริษทัร่วมในต่างประเทศ 127      -       -   (       12)  115 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมตาม          

วธีิส่วนไดเ้สีย - สุทธิ 429      -   120      -   549 

อื่นๆ    103      -   (     14)       -        89 
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รวม 2,339       24      101        18    2,482 
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  (ต่อ) 

วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546  

 

 ลา้นบาท 

 งบการเงินเฉพาะบริษทั 

   รายการ  รายการ   

 ยอดยกมา  เพิ่ม (ลด)  เพิ่ม (ลด)  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที่ 1  ในงบกาํไร  ในส่วนของ  ณ วนัที่ 31 

 ม.ค. 2547  ขาดทุน  เจา้ของ  ธ.ค. 2547 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        

ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน 149  (     12)      -   137 

ผลต่างอตัราแลกเปลี่ยนของสัญญา        

ซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (       2)  2      -              -  

ส่วนแบ่งขาดทุนในบริษทัย่อย    920             -       -   920 

อื่นๆ        1          22      -         23 

รวม 1,068          12      -   1,080 

        

  

 ลา้นบาท 

 งบการเงินเฉพาะบริษทั 

   รายการ  รายการ   

 ยอดยกมา  (เพิ่ม) ลด  (เพิ่ม) ลด  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที่ 1  ในงบกาํไร  ในส่วนของ  ณ วนัที่ 31 

 ม.ค. 2547  ขาดทุน  เจา้ของ  ธ.ค. 2547 

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        

ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า        

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย (     60)             -   21  (     39) 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน 248             -   (       1)  247 

ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงิน (       3)             -   1  (       2) 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมตาม        

วธีิส่วนไดเ้สีย - สุทธิ      92        47      -       139 

รวม    277        47        21     345 



      80 
 

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  (ต่อ) 

วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546  

 

การกระทบยอดระหว่างจาํนวนเงินค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณระหว่างกาํไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีท่ีใชส้าํหรับปี 2547 

สรุปไดด้งัน้ี 

                                                                   ลา้นบาท  

                                                              งบการเงินรวม  

   12.5% (อตัราภาษี     

   ลดหยอ่นตาม     

อตัราภาษีท่ีใช ้     0%      10%    หมายเหตุ 24)     15%     30%       อ่ืน ๆ    รวม  
        

กาํไรทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้าย    857      53      -       60    493    257 1,720 

ภาษีเงินได-้ สุทธิ - 5  9 148 52 214 

ภาษีเงินไดค้าํนวณตามอตัราภาษีท่ีใช ้        

ผลกระทบทางภาษีของรายไดแ้ละ        

ค่าใชจ่้ายท่ีไม่ถือเป็นรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย        

ทางภาษี - สุทธิ      -       -       -       -     221        4    225 

รวม      -          5      -         9    369      56    439 

 

 ลา้นบาท 

 งบการเงินเฉพาะบริษทั 

   12.5% (อตัราภาษี       

   ลดหยอ่นตาม       

อตัราภาษีท่ีใช ้ 0%  หมายเหตุ 24)  25%  30%  รวม 

          

กาํไรทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได-้ สุทธิ      37       -        -   1,255  1,292 

ภาษีเงินไดค้าํนวณตามอตัราภาษีท่ีใช ้      -        -        -   377  377 

ผลกระทบทางภาษีของรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ี          

ไม่ถือเป็นรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทางภาษี - สุทธิ          

-  ส่วนไดเ้สียในกาํไรของบริษทัร่วม      -        -        -   (   291)  (   291) 

- อ่ืน ๆ      -        -        -   (     30)  (     30) 

รวม      -        -        -        56       56 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 และ  2546 ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดจากขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ซ่ึงไม่ไดน้าํไปรวมใน

การคาํนวณสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี เพ่ือรับรู้ในงบดุลมี จาํนวนประมาณ 6,306 ลา้นบาท และ 5,527 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั เน่ืองจากมีความไม่แน่นอนท่ีจะใชป้ระโยชน์ทางภาษีจากรายการดงักล่าวไดใ้นอนาคต 
 

ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม 2546  บริษทัรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีซ่ึงเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราวจากเงินลงทุนใน

บริษทัยอ่ยต่างประเทศแห่งหน่ึง ( CP USA)  เป็นเงินรวม 920 ลา้นบาท   เน่ืองจากบริษทัคาดว่าผลแตกต่างชัว่คราว       
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ดงักล่าวจะกลบัรายการไดใ้นอนาคตและบริษทัคาดว่าจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอท่ีใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราว

ดงักล่าว 
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  (ต่อ) 

วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546  

 

23.    รายการพเิศษ 

 

เม่ือวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2547 ไดเ้กิดเหตุการณ์ธรณีพิบติัในเขตจงัหวดัชายทะเลภาคใตบ้างแห่ง  และทรัพยสิ์นของกิจการ

แห่งหน่ึงของบริษทัในจงัหวดัพงังาไดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์ดงักล่าวดว้ยเช่นกนั โดยสินคา้คงเหลือทั้งหมด 

อาคารและอุปกรณ์ส่วนใหญ่ของกิจการดงักล่าว ซ่ึงมีมูลค่าสุทธิทางบญัชีเป็นเงินประมาณ 66 ลา้นบาท ไดรั้บความ

เสียหายจากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน บริษทัไดบ้นัทึกตดัจาํหน่ายสินทรัพยท่ี์เสียหายและรับรู้ผลขาดทุนท่ีเกิดข้ึนดว้ยจาํนวน

เท่ากบัมูลค่าสุทธิทางบญัชีของสินทรัพยน์ั้นและแสดงไวเ้ป็นรายการพิเศษในงบกาํไรขาดทุนสุทธิจากภาษีเงินไดท่ี้

เก่ียวขอ้งซ่ึงมีจาํนวนประมาณ 14 ลา้นบาท  

 

อยา่งไรก็ตาม บริษทัไดท้าํประกนัภยัเพ่ือคุม้ครองความเส่ียงจากความเสียหายท่ีเกิดจากภยัพิบติัทางธรรมชาติสาํหรับ

สินทรัพยส่์วนหน่ึง โดยในเบ้ืองตน้บริษทัไดป้ระมาณการเงินชดเชยท่ีจะไดรั้บจากบริษทัประกนัภยัสาํหรับความ

เสียหายดงักล่าวเป็นเงินประมาณ 70 ลา้นบาท โดยภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งมีจาํนวนประมาณ 18 ลา้นบาท  

 

24. สิทธิพเิศษที่ได้รับจากการส่งเสริมการลงทุนเพือ่การอุตสาหกรรม 

 

บริษทัและบริษทัยอ่ยบางแห่งไดรั้บสิทธิพิเศษจากการไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนเพ่ือการอุตสาหกรรมตาม 

พระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ในกิจการบางแห่งของการผลิตอาหารสตัว ์ การเล้ียงกุง้ และการผลิต            

ลูกกุง้ การเล้ียงไก่  การผลิตไข่ไก่ฟัก การเล้ียงเป็ดเน้ือ การผลิตไข่เป็ดพนัธ์ุ   การผลิตเน้ือสตัวปี์กแช่แขง็และผลิตภณัฑ์

จากเน้ือสตัวปี์กแช่แขง็เพ่ือการส่งออก การผลิตสตัวน์ํ้าแช่แขง็ อาหารสาํเร็จรูปและก่ึงสาํเร็จรูปแช่แขง็ ซ่ึงบริษทัและ

บริษทัยอ่ยไดรั้บสิทธิพิเศษ เช่น 

 

1) ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาอนุมติั 

 

2) ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิของกิจการบางแห่งเป็นเวลา 5 ปี และ 8 ปีนบัแต่วนัท่ีเร่ิมมี   

รายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น ๆ 

 

3) ไดรั้บลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิของกิจการบางแห่งในอตัราร้อยละห้าสิบของอตัราปกติ

เป็นเวลาห้าปีนบัจากวนัท่ีพน้กาํหนดระยะเวลาตามขอ้ 2 

 

4) ไดรั้บอนุญาตให้หกัเงินไดพึ้งประเมินของกิจการบางแห่งเป็นจาํนวนเงินเท่ากบัร้อยละ 5 ของรายไดท่ี้เพ่ิมข้ึน

จากปีก่อนจากการส่งออกเป็นระยะเวลา 10 ปี 
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ในฐานะท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนเพ่ือการอุตสาหกรรม บริษทัและบริษทัยอ่ยจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและ  

ขอ้กาํหนดต่าง ๆ ท่ีกาํหนดในบตัรส่งเสริม 
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  (ต่อ) 

วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546  

 

25. ข้อมูลทางการเงนิจาํแนกตามส่วนงาน 

 

รายละเอียดขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน ธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ยสาํหรับงบการเงินรวมปี 2547 และ 

2546      มีดงัน้ี 

 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 ส่วนงานธุรกิจสัตวน์ํ้ า  ส่วนงานธุรกิจสัตวบ์ก  รวม 

 2547  2546  2547  2546  2547  2546 

ขายสุทธิ 22,661  22,472  69,129  60,637  91,790  83,109 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อน            

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าใน            

สินทรัพยถ์าวร 2,133  2,393  534  955  2,667  3,348 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า            

ในสินทรัพยถ์าวร      -        -        -      (     938)       -      (     938) 

กาํไรจากการดาํเนินงาน   2,133    2,393      534         17  2,667  2,410 

ค่าใชจ่้ายส่วนกลาง -  สุทธิ            (     436)     (     140) 

ดอกเบ้ียจ่าย         (     910)  (  1,004) 

กาํไร(ขาดทุน) จากอตัรา            

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ            

-สุทธิ         (     336)  259 

กาํไรจากรายการท่ีเป็นตวัเงิน             

- สุทธิ         15       -  

ส่วนไดใ้นกาํไร – สุทธิ            

ของบริษทัร่วม         717  267 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้         (     436)  464 

รายการพิเศษ         1       -  

บวก กาํไรส่วนของ            

ผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ย         (       45)  (       14) 

กาํไรสุทธิ           1,237    2,242 

ทรัพยสิ์นถาวร - สุทธิ            

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  6,195  4,164  24,892  20,498  31,087  24,662 

ทรัพยสิ์นถาวรส่วนกลาง  - สุทธิ         252  254 

สินทรัพยอ่ื์น         40,879  39,805 

สินทรัพยร์วม         72,218  64,721 
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  (ต่อ) 

วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546  

 

รายละเอียดขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน ภูมิศาสตร์ ของบริษทัและบริษทัยอ่ยสาํหรับงบการเงินรวมปี 2547 

และ 2546 มีดงัน้ี 

 

 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 รายไดจ้ากบุคคลภายนอก  สินทรัพยถ์าวร 

 2547  2546  2547  2546 

        

ประเทศไทย 63,427  59,269  29,620  24,614 

ยโุรป 17,572  7,630  1,404  20 

เอเชีย 6,540  8,552  270  231 

อเมริกา 3,581  7,208  45  51 

อ่ืนๆ      670       450       -        -  

รวม 91,790  83,109  31,339  24,916 

 

26. การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงนิ 

 

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

 

บริษทัและบริษทัยอ่ยทาํสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ เพ่ือลดความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน สญัญาซ้ือ

ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้น้ีถือเป็นรายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ กาํไรหรือขาดทุนจากสญัญาซ้ือขายเงินตรา

ต่างประเทศล่วงหนา้ท่ีคุม้ครองความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนของรายการท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศนั้นจะ

บนัทึกหกักลบลบกบักาํไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่ารายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ สญัญาซ้ือขายเงินตรา      

ต่างประเทศน้ีไดบ้นัทึกและแปลงค่าดว้ยอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีในงบดุลซ่ึงใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรม  ผลกระทบ

ของการป้องกนัความเส่ียงของรายการท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคตจะบนัทึกเป็นรายการรอตดับญัชีจนกว่ารายการ       

ท่ีป้องกนัความเส่ียงไวน้ั้นไดเ้กิดข้ึนแลว้ 
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  (ต่อ) 

วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546  

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 254 7 และ 254 6 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้และกาํไรหรือ

ขาดทุนท่ีรอการตดับญัชี ดงัน้ี 

 

 หน่วย : ลา้น 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 สกุลเงิน  2547  2546  2547  2546 
          

สญัญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ USD  56  61  -     -  

เพ่ือคุม้ครองสินทรัพยท์างการเงิน YEN  23  32  -     -  

 GBP  12  18  -     -  

 SGD  2  3  -     -  

 EUR  4  -  -     -  

 KRW  3,929  -  -     -  
          

สญัญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ USD  5  5  -  2 

เพ่ือคุม้ครองหน้ีสินทางการเงิน YEN  8,200  4  8,200     -  
          

สญัญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ USD  11  7  4  3 

เพ่ือคุม้ครองรายการซ้ือสินคา้ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน YEN  47  -  -  - 

 CHF  -  1  -  - 

 DKK  -  2  -  2 
          

สญัญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ USD  57  102  -  1 

เพ่ือคุม้ครองรายการขายสินคา้ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน YEN  58  42  -  - 

 EUR  1  3  -  - 

 GBP  16  26  -  - 

 SGD  1  2  -  - 

 KRW  576  -  -  - 

 ZAR  2  -  -  - 
          

กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียนรอการตดั          

บญัชีท่ีเกิดจากรายการท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคต บาท  96  (  14)  (    4)  (    7) 
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  (ต่อ) 

วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546  

 

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ขา้งตน้ซ่ึงใชคุ้ม้ครองเงินกูร้ะยะยาวถึงกาํหนดในปี 2550 ส่วนสญัญาท่ีเหลือ

มีอายสุญัญาระยะสั้นไม่เกินหน่ึงปี    บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่มีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีมี

สาระสาํคญัท่ีไม่ไดป้้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน  ยกเวน้เงินให้กูย้ืมท่ีบริษทัให้แก่บริษทัยอ่ยในต่างประเทศ    

 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้ 

 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียเกิดจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียในตลาดในอนาคต  ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อผลการ

ดาํเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ย  บริษทัและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย เน่ืองจาก 

มีเงินฝากธนาคาร เงินลงทุนชัว่คราว เงินให้กูย้ืมแก่บริษทัยอ่ย เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินและหุ้นกู ้ ซ่ึงสินทรัพยแ์ละ

หน้ีสินทางการเงินดงักล่าวส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด ยกเวน้เงินกูย้ืมระยะยาวและหุ้นกู้

บางส่วนมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี อยา่งไรก็ตาม บริษทัไดเ้ขา้ทาํสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียเพ่ือป้องกนัความเส่ียงจาก

อตัราดอกเบ้ียไวแ้ลว้สาํหรับเงินกูย้ืมระยะยาวและหุ้นกูบ้างส่วนตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 14 และ 15                     

 

กระแสเงินสดท่ีบริษทัจะไดรั้บหรือจะตอ้งจ่ายในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียมีจาํนวนจาํกดั

เท่ากบัผลต่างระหว่างอตัราดอกเบ้ียท่ีบริษทัใชค้าํนวณเพ่ือจ่ายให้กบัคู่สญัญาและอตัราดอกเบ้ียท่ีคู่สญัญาใชค้าํนวณเพ่ือ

จ่ายให้กบับริษทัคูณกบัจาํนวนเงินตน้ท่ีใชอ้า้งอิงและระยะเวลาตามสญัญา 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 และ 2546 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีมีความเส่ียง

ดา้นราคาและดา้นกระแสเงินสดอนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม 

 ลา้นบาท  ร้อยละ 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี  อตัราดอกเบ้ียลอยตวั  อตัราดอกเบ้ียเฉล่ีย 

 2547  2546  2547  2546  2547  2546 

เงินฝากสถาบนัการเงิน      317       208       1,544    1,318  0.53  0.35 
            

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร   -    -  154  327  5.38  5.81 

เงินกูย้มืระยะสั้น 12,263  13,799    -    -  2.43  1.98 

เงินกูย้มืระยะยาว 6,407  350  1,131  1,295  4.08  4.99 

หน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน 30  215    -    -  5.48  5.15 

หุ้นกู ้     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 เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  (ต่อ) 

วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546  

 

 งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 ลา้นบาท  ร้อยละ 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี  อตัราดอกเบ้ียลอยตวั  อตัราดอกเบ้ียเฉล่ีย 

 2547  2546  2547  2546  2547  2546 

เงินฝากสถาบนัการเงิน   -  -  180  225  0.25  0.25 

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย   2,335    3,088    2,449    2,951  4.60  5.54 

รวม   2,335    3,088    2,629    3,176     
            

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร   -  -  39  129  6.00  6.07 

เงินกูย้มืระยะสั้น 2,194  1,907    -  -  2.50  2.04 

เงินกูย้มืระยะยาว 6,318  350  60  100  3.92  3.94 

หน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน 4    -    -    -  3.07    - 

หุ้นกู ้   6,000    5,950    4,970    4,200  4.54  5.34 

รวม 14,516    8,207    5,069    4,429     

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินขา้งตน้สามารถแยกตามวนัท่ีครบกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ได้

ดงัน้ี 

 

 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 เม่ือทวงถาม  ไม่เกิน 1 ปี  1 - 5 ปี  มากกว่า 5 ปี 
        

เงินฝากสถาบนัการเงิน   1,544       317       -        -  

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 154       -        -        -  

เงินกูย้ืมระยะสั้น      -   12,263       -        -  

เงินกูย้ืมระยะยาว      -   797  6,741       -  

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน      -   18  12       -  

หุ้นกู ้      -     3,780    7,190       -  

รวม      154  16,858  13,943       -  
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  (ต่อ) 

วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546  

 

 ลา้นบาท 

 งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 เม่ือทวงถาม  ไม่เกิน 1 ปี  1 - 5 ปี  มากกว่า 5 ปี 
        

เงินฝากสถาบนัการเงิน 180       -        -        -  

เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย      -     1,511    3,273       -  

รวม      180    1,511    3,273       -  
        

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 39       -        -        -  

เงินกูย้ืมระยะสั้น      -   2,194       -        -  

เงินกูย้ืมระยะยาว      -   390  5,988       -  

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน      -   1  3       -  

หุ้นกู ้      -     3,780    7,190       -  

รวม        39    6,365  13,181       -  

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2546  สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินขา้งตน้สามารถแยกตามวนัท่ีครบกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ได้

ดงัน้ี 

 

 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 เม่ือทวงถาม  ไม่เกิน 1 ปี  1 - 5 ปี  มากกว่า 5 ปี 
        

เงินฝากสถาบนัการเงิน      1,318       208       -        -  

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 327       -        -        -  

เงินกูย้ืมระยะสั้น      -   13,799       -        -  

เงินกูย้ืมระยะยาว      -   304  1,326  15 

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน      -   39  54  122 

หุ้นกู ้      -     5,180    4,970        -  

รวม      327  19,322    6,350       137 
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  (ต่อ) 

วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546  

 

 ลา้นบาท 

 งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 เม่ือทวงถาม  ไม่เกิน 1 ปี  1 - 5 ปี  มากกว่า 5 ปี 
        

เงินฝากสถาบนัการเงิน     225       -        -        -  

เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย      -   1,725  4,298       16 

รวม    225  1,725  4,298       16 
        

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 129       -        -        -  

เงินกูย้ืมระยะสั้น      -   1,907       -        -  

เงินกูย้ืมระยะยาว      -   40  410       -  

หุ้นกู ้      -   5,180  4,970       -  

รวม      129  7,127  5,380       -  

 

ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

 

ความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือเกิดจากการท่ีคู่สญัญาไม่สามารถหรือไม่ประสงคจ์ะปฏิบติัตามขอ้ตกลงท่ีให้ไวก้บับริษทั

และบริษทัยอ่ย  

 

บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่มีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือท่ีเป็นสาระสาํคญั เน่ืองจากบริษทัและบริษทัยอ่ยมีการประเมิน

ฐานะของลูกหน้ีอยา่งสมํ่าเสมอและลูกหน้ีส่วนใหญ่ของบริษทัและบริษทัยอ่ยมีการกระจายตวัในวงกวา้งตามลกัษณะ

ภูมิศาสตร์  จาํนวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยอาจตอ้งสูญเสียในกรณีท่ีลูกหน้ีไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้ตกลงได้

คือมูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ีและเงินให้กูย้ืมแก่บริษทัยอ่ยหกัดว้ยค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญตามท่ีแสดงไวใ้นงบดุล 

 

นอกจากน้ี คู่สญัญาของเคร่ืองมือทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ยยงัรวมถึงสถาบนัการเงินหลายแห่ง ซ่ึงบริษทั

และบริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ทาํสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้  บริษทัและบริษทัยอ่ยคาดว่าคู่สญัญาจะไม่มีปัญหา

ในการท่ีจะปฏิบติัตามสญัญาเน่ืองจากคู่สญัญาเป็นสถาบนัการเงินท่ีจดัอยูใ่นระดบัดี จาํนวนเงินสูงสุดของความเสียหาย

ท่ีอาจเกิดข้ึนในกรณีท่ีสถาบนัการเงินเหล่าน้ีไม่สามารถป ฏิบติัตามสญัญาท่ีเป็นเคร่ืองมือทางการเงินคือจาํนวนเงิน              

ลูกหน้ี (เจา้หน้ี) สุทธิตามสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 และ 2546 ดงักล่าวมี

จาํนวน 178 ลา้นบาท และ 30 ลา้นบาท ตามลาํดบั  
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  (ต่อ) 

วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546  

 

มูลค่ายุตธิรรมของเคร่ืองมือทางการเงนิ 

 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ลูกหนี้และเจ้าหนี้การค้า ลูกหนี้และเจ้าหนี้อื่น 

 

ราคาตามบญัชีของสินทรัพยข์า้งตน้มีจาํนวนใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรม เน่ืองจากรายการดงักล่าวมีสถานะเป็นเงินสด

หรือจะไดรั้บชาํระ/จ่ายชาํระเป็นเงินสดในระยะเวลาอนัสั้น 

 

เงนิลงทุนในหลักทรัพย์ 

 

มูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดถือตามราคาท่ีซ้ือขายกนัในตลาด ส่วนมูลค่ายติุธรรมของ 

เงินลงทุนทัว่ไป ไม่สามารถหาไดโ้ดยท่ีไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีเกินความจาํเป็น เน่ืองจากไม่มีขอ้มูลราคาตลาดของ        

เงินลงทุนอ่ืนท่ีคลา้ยคลึงกนักบัเงินลงทุนทัว่ไปดงักล่าวนั้น 

 

เงนิให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย 

 

ราคาตามบญัชีท่ีปรากฏในงบการเงินมีจาํนวนใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมเน่ืองจากเป็นเงินให้กูย้ืมท่ีมีวนัครบกาํหนด

ชาํระคืนในระยะเวลาอนัใกล ้  ส่วนเงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บริษทัยอ่ยมีจาํนวนใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมท่ีประมาณ

จากอตัราดอกเบ้ียปัจจุบนัในตลาดของเงินกูย้ืม ซ่ึงมีเง่ือนไขและวนัครบกาํหนดท่ีคลา้ยคลึงกนั 

 

เงนิกู้ยืมและหุ้นกู้ 

 

ราคาตามบญัชีท่ีปรากฏในงบการเงินของรายการท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีมีจาํนวนใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมท่ี ประมาณ

จากอตัราดอกเบ้ียปัจจุบนัในตลาดของเงินกูย้ืมหรือหุ้นกู ้ ซ่ึงมีเง่ือนไขและวนัครบกาํหนดท่ีคลา้ยคลึงกนั  ส่วนราคา

ตามบญัชีท่ีปรากฎในงบการเงินของรายการท่ีมีอตัราดอกเบ้ียแบบลอยตวั มีจาํนวนใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรม 

 

สัญญาซ้ือขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าและสัญญาแลกเปลี่ยนดอกเบีย้ 

 

มูลค่ายติุธรรมของสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ และสญัญาแลกเปล่ียนดอกเบ้ีย มีจาํนวนใกลเ้คียงกบั

จาํนวนท่ีคาดว่าจะสามารถซ้ือขายไดใ้นตลาดอตัราแลกเปล่ียนเงินตราปัจจุบนั 
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  (ต่อ) 

วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546  

 

27. การดําเนินงานของบริษัท 

 

 ลา้นบาท 

 งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 ธุรกิจท่ีไดรั้บยกเวน้  ธุรกิจท่ีไดรั้บลดหยอ่น   

 ภาษีเงินไดต้ามสิทธิ  ภาษีเงินได/้ไม่ไดรั้บยกเวน้   

 พิเศษของการส่งเสริม  ภาษีเงินไดต้ามสิทธิพิเศษ   

 การลงทุน  ของการส่งเสริมการลงทุน   

 (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 

รายไดอ่ื้น     -       -     2,069    2,906     2,069    2,906 

รวมรายได ้ 2,511  3,829  24,511  21,867  27,022  25,696 

หัก ตน้ทุนและค่าใชจ่้าย (  2,469)  (  3,375)  (23,316)  (20,079)  (25,785)  (23,454) 

กาํไรสุทธิ       42       454    1,195     1,788     1,237     2,242 

 

ตน้ทุนและค่าใชจ่้ายทางตรงคิดเขา้แผนกท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ีเกิดข้ึน ส่วนตน้ทุนและค่าใชจ่้ายทางออ้มปันส่วนตามรายได้

ของแต่ละแผนก 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 และ 2546 บริษทัคาํนวณภาษีเงินไดจ้ากกาํไรสุทธิทางภาษีของกิจการท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริม

การลงทุนและก่ึงหน่ึงของกาํไรสุทธิทางภาษีของกิจการ ท่ีไดรั้บลดหยอ่นภาษีเงินไดต้ามสิทธิพิเศษของการส่งเสริม

การลงทุน กาํไรสุทธิทางภาษีดงักล่าวคาํนวณจากกาํไรสุทธิตามบญัชีของแต่ละกิจการปรับปรุงดว้ยส่วนไดเ้สียในกาํไร

สุทธิของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม  และรายได ้รายจ่ายอ่ืนๆ บางรายการซ่ึงไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดห้รือเป็นรายจ่าย

ตอ้งห้ามในการคาํนวณภาษีเงินได ้
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  (ต่อ) 

วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546  

 

28. ภาระผูกพนัและหนี้สินที่อาจเกิดขึน้ภายหน้า 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนภายหนา้ดงัน้ี 

 

ก. บริษทัและบริษทัยอ่ยมีเลตเตอร์ออฟเครดิตท่ียงัไม่ไดใ้ชเ้ป็นเงิน 16  ลา้นบาท และ 179  ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 

ข. บริษทัและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีธนาคารออกหนงัสือคํ้าประกนับริษทัต่อหน่วยงานราชการ

เป็นเงิน 246  ลา้นบาท และ 1,089  ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 

ค. สญัญาว่าดว้ยความร่วมมือทางวิชาการกบัมหาวิทยาลยัแม่โจ ้โดยทางมหาวิทยาลยัอนุญาตให้บริษทัใชท่ี้ดินและ

ส่ิงปลูกสร้างในการสร้างบ่อเล้ียงกุง้กุลาดาํและใชเ้ป็นศูนยวิ์จยัและฝึกอบรมแก่อาจารยแ์ละนกัวิชาการเป็นระยะเวลา 

10 ปี  เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี  1  มกราคม  2537  ภายใตเ้ง่ือนไขของสญัญาดงักล่าว บริษทัมีภาระผกูพนัท่ีจะโอนกรรมสิทธ์ิใน

สินทรัพยท์ั้งหมดของโครงการให้แก่มหาวิทยาลยัเม่ืออายสุญัญาส้ินสุดลงและบริษทัจะตอ้งเสียค่าตอบแทนให้แก่

มหาวิทยาลยัไม่นอ้ยกว่า 0.5 ลา้นบาทต่อปี ราคาตามบญัชีของทรัพยสิ์นดงักล่าวของบริษทั ณ  วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 

และ 2546 มีจาํนวนเงินรวมประมาณ 6  ลา้นบาท อยา่งไรก็ตาม บริษทัไดเ้ขา้ทาํขอ้ตกลงกบัทางมหาวิทยาลยัดงักล่าว 

เพ่ือต่ออายขุองสญัญาต่อไปอีกจนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 โดยจะจ่ายค่าตอบแทนให้กบัมหาวิทยาลยัเพ่ิมเป็น

ประมาณ 1.5 ลา้นบาท ต่อปี 

 

ง. สญัญาเช่าระยะยาวสาํหรับอาคารสาํนกังานพร้อมทั้งส่ิงอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ ท่ีดิน ฟาร์มเล้ียงสตัว ์และ

สาํหรับยานพาหนะกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัและบริษทัอ่ืน ๆ หลายแห่งเป็นเวลา 2-16 ปี ส้ินสุดในปี 2548 ถึง 2562 โดย

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีค่าเช่าและค่าบริการรวมต่อปีเป็นเงินประมาณ 250  ลา้นบาท 579 ลา้นบาท ตามลาํดบั   

 

จ. บริษทัและบริษทัยอ่ยบางแห่งมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าก่อสร้าง เคร่ืองจกัรและค่าบริการต่างๆ ตามท่ีระบ ุ  

ในสญัญาท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นจาํนวนเงินประมาณ 367 ลา้นบาท และ 268 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  (ต่อ) 

วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546  

 

29. ข้อมูลเพิม่เตมิ 
 

ค่าใชจ่้ายสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 และ 2546 ท่ีตอ้งเปิดเผยเพ่ิมเติมมีดงัน้ี 
 

 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2547  2546  2547  2546 
        

ค่าเส่ือมราคา 2,818  2,551  895  679 

รายจ่าย (รายได)้ ตดับญัชี - สุทธิ (     215)  (      94)  1  1 

ค่าใชจ่้ายพนกังาน 8,876  8,096  2,047  1,660 
 

จาํนวนพนกังานของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 และ 2546 มีจาํนวน 11,033 คน และ 7,138 คน  ตามลาํดบั 
 

30. เหตุการณ์ภายหลังวนัที่ในงบดุล 
 

เม่ือวนัท่ี 29 ตุลาคม 2547 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2547 ผูถื้อหุ้นไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัรับโอนกิจการจาก

บริษทัยอ่ยสามแห่ง ไดแ้ก่ บริษทั ซีฟู้ ดส์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จาํกดั บริษทั กรุงเทพเพาะเล้ียงกุง้ จาํกดั และบริษทั แกลง 

จาํกดั  เพ่ือปรับโครงสร้างการดาํเนินธุรกิจสายสตัวน์ํ้า  ซ่ึงประกอบดว้ย การผลิตอาหารสตัวน์ํ้า  การเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้า

และการแปรรูป ให้เขา้มาดาํเนินการอยูภ่ายใตบ้ริษทัเดียว  โดยทรัพยสิ์นท่ี บริษทัจะรับโอนในคร้ังน้ีมีมูลค่ารวม

ประมาณ  1,052 ลา้นบาท  ซ่ึงการโอนกิจการดงักล่าวไดเ้สร็จส้ินในเดือนกุมภาพนัธ์ 2548   
 

เม่ือวนัท่ี 12 มกราคม 2548  คณะกรรมการของบริษทัมีมติอนุมติัให้บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์ุตสาหกรรม จาํกดั  (CPIN) 

ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยเขา้ซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ Charoen Pokphand (India) Private Limited (CP India) 

นอกเหนือไปจากส่วนท่ี  CPIN จะไดรั้บการจดัสรรตามสดัส่วนการถือหุ้นใน CP India โดยจะเป็นการเขา้ซ้ือหุ้นใน

ส่วนท่ีผูถื้อหุ้นรายอ่ืนซ่ึงไดแ้ก่บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดัและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัอีกสามแห่งซ่ึงอาจสละสิทธิ

การซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนดงักล่าวจาํนวนไม่เกิน 32.4 ลา้นหุ้น คิดเป็นเงินประมาณ 311 ลา้นบาท   ทั้งน้ี หากผูถื้อหุ้นรายอ่ืน   

ทุกรายสละสิทธิในการซ้ือหุ้นจาํนวนดงักล่าว และ CPIN เขา้ซ้ือหุ้นเหล่านั้นแทน จะทาํให้สดัส่วนการถือหุ้นของ  

CPIN  ใน CP India เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 19 เป็นร้อยละ 71.2 อนัจะเป็นผลให้ CP India   มีสถานะเป็นบริษทัยอ่ย

ทางออ้มของบริษทั ณ วนัท่ีงบการเงินไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั CPIN ยงัมิไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนตาม

สิทธิของผูถื้อหุ้นรายอ่ืนดงักล่าว 
 

31. การจดัประเภทบัญชีใหม่ 
 

บริษทัไดจ้ดัประเภทบญัชีบางบญัชีในงบการเงินปี 2546 ใหม่ เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการแสดงรายการในงบการเงิน         

ปี 2547 
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