
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 

 

16 

หมายเหตุ  สารบญั 

   

1  ขอ้มูลทัว่ไป 

2  เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 

3  การดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั 

4  นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

5  การซ้ือธุรกิจและการปรับโครงสร้างท่ีสาํคญั 

6  รายการท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

7  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

8  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 

9  สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

10  สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 

11  เงินลงทุน 

12  ท่ีดินท่ีมีไวเ้พ่ือโครงการในอนาคต 

13  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ 

14  การประเมินราคาท่ีดิน 

15  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 

16  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

17  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 

18  หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 

19  เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 

20  หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 

21  ทุนเรือนหุ้น 

22  ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น 

23  เงินปันผลจ่าย 

24  สาํรองตามกฎหมาย 

25  รายการพิเศษ 

26  กาํไรต่อหุ้น 

27  สิทธิพิเศษท่ีไดรั้บจากการส่งเสริมการลงทุนเพ่ือการอุตสาหกรรม 

28  ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 

29  การเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

30  ขอ้มูลการดาํเนินงานของบริษทัท่ีไดรั้บสิทธิพิเศษจากการส่งเสริมการลงทุน 

31  ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนภายหนา้ 

32  ขอ้มูลเพ่ิมเติม 

33  การจดัประเภทบญัชีใหม่ 
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 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 

งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัจากกรรมการบริหาร เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2549 
 

1 ข้อมูลทั่วไป 
 

บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน)  (“บริษทั ”) เป็น นิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึน ในประเทศไทย และมี

สาํนกังานใหญ่ตั้งอยูเ่ลขท่ี  313 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์  ถนนสีลม เขตบางรัก  กรุงเทพฯ 10500   
 

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2530 
 

บริษทัใหญ่ของกลุ่มบริษทัคือ บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย 
 

บริษทัและบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) มีการดาํเนินธุรกิจหลกัดา้นเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร โดย

มีท่ีตั้งของธุรกิจครอบคลุมทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ ซ่ึงแยกออกไดเ้ป็น 2 ส่วนงานหลกั  คือ   ส่วน

งานธุรกิจสตัวบ์ก ครอบคลุมสินคา้ในกลุ่มของไก่ เป็ด และสุกร และส่วนงานธุรกิจสตัวน์ํ้า  ครอบคลุมสินคา้ใน

กลุ่มของกุง้และปลา  โดยการดาํเนินธุรกิจของ  2 ส่วนงานดงักล่าวมีลกัษณะเป็นแบบครบวงจร  เร่ิมตั้งแต่การ

จดัหาวตัถุดิบเพ่ือใชใ้นการผลิตอาหารสตัว ์ การดาํเนินธุรกิจผลิตอาหารสตัว ์ การเพาะพนัธ์ุสตัว ์ การเล้ียงสตัว์

เพ่ือการคา้ การแปรรูปเน้ือสตัว ์ การผลิตผลิตภณัฑอ์าหารสาํเร็จรูปพร้อมรับประทาน จนกระทัง่ถึงการจดั

จาํหน่ายสินคา้ไปสู่กลุ่มผูบ้ริโภคทั้งใน และต่างประเทศ   ซ่ึงผลิตภณัฑห์ลกัของกลุ่มบริษทั จาํแนกไดเ้ป็น           

4  ประเภทหลกั    ดงัน้ี   1)   อาหารสตัว ์   2)   พนัธ์ุสตัว ์ 3)  เน้ือสตัวแ์ละผลิตภณัฑอ์าหารท่ีผลิตจากเน้ือสตัว์

เพ่ือจาํหน่ายภายในประเทศ และ 4)   เน้ือสตัวแ์ละผลิตภณัฑอ์าหารท่ีผลิตจากเน้ือสตัวเ์พ่ือจาํหน่ายใน

ต่างประเทศ 
 

จาํนวนพนกังานของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 มีจาํนวน 36,364 คน (2547: 11,033 คน) 
 

2 เกณฑ์การจดัทํางบการเงนิ 
 

งบการเงินนาํเสนอเพ่ือวตัถุประสงคข์องการรายงานเพ่ือใชใ้นประเทศ  และจดัทาํเป็นภาษาไทย  งบการเงินฉบบั

ภาษาองักฤษไดจ้ดัทาํข้ึนเพ่ือความสะดวกของผูอ้่านงบการเงินท่ีไม่คุน้เคยกบัภาษาไทย 
 

งบการเงินจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีไทย (“มาตรฐานการบญัชี”) รวมถึงการตีความและแนวปฏิบติั

ทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชี และจดัทาํข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปของประเทศไทย 
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ในปี 2548 มาตรฐานการบญัชีฉบบัใหม่ท่ีกลุ่มบริษทัถือปฏิบติั มีดงัต่อไปน้ี 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 52   เร่ืองเหตุการณ์ภายหลงัวนัท่ีในงบดุล 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 53 เร่ืองประมาณการหน้ีสิน  หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน  และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 54  เร่ืองการดาํเนินงานท่ียกเลิก 

 

การปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีใหม่ดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงิน 

 

งบการเงินแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท  และมีการปัดเศษให้แสดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็น  

อยา่งอ่ืน งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยถือหลกัเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน

ดงัต่อไปน้ีท่ีแสดงมูลค่ายติุธรรมคือ ท่ีดิน   สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน   

 

ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี ผูบ้ริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจ การประมาณการและ

สมมติฐานในหลายประการ บนพ้ืนฐานท่ีมาจากประสบการณ์ในอดีตและปัจจยัแวดลอ้มต่างๆ ท่ีทาํให้เช่ือไดว้่า

มีความสมเหตุสมผลภายใตส้ถานการณ์นั้นๆ ซ่ึงประมาณการและสมมติฐานเหล่าน้ีจะส่งผลต่อการเลือกใช้

นโยบายการบญัชีและการรายงานมูลค่าของสินทรัพย ์หน้ีสิน รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในงบการเงิน และผลจากการ

ใชป้ระมาณการและสมมติฐานดงักล่าวจะเป็นตวักาํหนดวิธีการวดัมูลค่าคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินใน

รายการท่ีไม่สามารถหาวิธีการวดัมูลค่าจากแหล่งอ่ืนๆได ้

 

ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งสมํ่าเสมอ  การปรับ

ประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีการประมาณการดงักล่าวไดรั้บการทบทวน  หากการปรับ

ประมาณการกระทบเฉพาะงวดนั้นๆ    และจะบนัทึกในงวดท่ีปรับหรืองวดในอนาคต  หากการปรับประมาณ

การกระทบทั้งงวดปัจจุบนัและอนาคต 
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งบการเงินรวมของบริษทั  ประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกว่า “กลุ่มบริษทั ”)  

และส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วม  รายละเอียดบริษทัยอ่ยของบริษทัมีดงัต่อไปน้ี  

 

  ประเทศที ่  สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 

 ลักษณะธุรกิจ นิติบุคคลจัดต้ังขึน้  2548  2547 

ธุรกิจสัตว์บก       

1.     บริษทั กรุงเทพโปรดิว๊ส จาํกดั (มหาชน) (BKP) ซ้ือและขายวตัถุดิบอาหารสัตว ์       

 และธุรกิจไก่เน้ือครบวงจร ไทย  99.44  99.44 

2.   บริษทั กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร        

 จาํกดั (มหาชน)  (BAP) ผลิตอาหารสัตวแ์ละเลี้ยงสัตว ์ ไทย  99.90  99.90 

3.   บริษทั กรุงเทพฯ อาหารสัตว ์จาํกดั  (BFM) ผลิตอาหารสัตวแ์ละเลี้ยงสัตว ์ ไทย  99.99  99.99 

4.   บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์ีสาน จาํกดั (มหาชน)        

 (CPNE) ผลิตอาหารสัตวแ์ละเลี้ยงสัตว ์ ไทย  99.61  99.61 

5.    บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์ุตสาหกรรม จาํกดั   (CPIN) ผลิตอาหารสัตวแ์ละเลี้ยงสัตว ์ ไทย  99.99  99.99 

6. บริษทั ซีพีเอฟ ผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั  (CPF FOOD) 

        (เดิมช่ือ บริษทั กรุงเทพคา้สัตว ์จาํกดั (BLP)) 

 

ธุรกิจไก่เน้ือครบวงจร 

 

ไทย 

  

99.99 

  

99.99 

7.   บริษทั ซี.พ.ี เกษตรอุตสาหกรรม จาํกดั  (CPAI) เลี้ยงสัตว ์ ไทย  99.99  99.99 

8.   บริษทั ซี.พ.ี ผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั  (CP FOOD) ผลิตอาหารสาํเร็จรูป ไทย  99.99  99.99 

9. บริษทั ซี.พ.ี เมอร์แชนไดซ่ิง จาํกดั  (CPM) กิจการลงทุนและการคา้ระหวา่งประเทศ ไทย  99.99  99.99 

10. บริษทั ซี.พ.ี อุตสาหกรรมอาหารส่งออก จาํกดั  

 (CPEX) 

 

ผลิตอาหารสาํเร็จรูป 

 

ไทย 

  

99.99 

  

99.99 

11. บริษทั ซีพ-ีโยเนะคิว จาํกดั (CPY) ผลิตผลิตภณัฑอ์าหารแปรรูปจากเน้ือสัตว ์ ไทย  80.50     -  

12.  บริษทั บ.ีพ.ี อาหารสัตว ์จาํกดั  (BPF) ผลิตอาหารสัตวแ์ละเลี้ยงสัตว ์ ไทย  99.99  99.99 

13. บริษทั ฟาร์มกรุงเทพ จาํกดั  (BKF) เลี้ยงสัตวแ์ละแปรรูปเน้ือสัตว ์ ไทย  99.99  99.99 

14. บริษทั ยูนิเวอร์แซล ฟู้ ด แอนด ์มาร์เก็ตต้ิง จาํกดั  คา้ส่งและคา้ปลีกผลิตภณัฑอ์าหารสาํเร็จรูป      

 (UF&M) และร้านฟาสตฟ์ู้ ดส์ ไทย  99.99  99.99 
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  ประเทศที ่  สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 

 ลักษณะธุรกิจ นิติบุคคลจัดต้ังขึน้  2548  2547 

15.  บริษทั ราชบุรีอาหารสัตว ์จาํกดั  (RBF) ผลิตอาหารสัตวแ์ละเลี้ยงสัตว ์ ไทย  99.99  99.99 

16. บริษทั วฟีู๊ ดผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั (VFP) ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์      

 อาหารสาํเร็จรูปที่แปรรูปมาจากเน้ือสัตว ์ ไทย  99.99  99.99 

17. บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล เพท็ ฟู้ ด จาํกดั  (IPF) ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑอ์าหารสาํเร็จรูป      

 สาํหรับสัตวเ์ลี้ยง ไทย  99.99  99.99 

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

19. C.P. Standart Gida Sanayi ve Ticaret  A.S. (CPS) ธุรกิจไก่ครบวงจร ตุรกี  84.49  84.49 

20. Charoen Pokphand (USA), Inc.  (CP USA) ไก่เน้ือครบวงจร (หยุดการประกอบกิจการ

เม่ือเดือนมีนาคม 2547) 

 

สหรัฐอเมริกา 

  

99.95 

  

99.95 

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

 เน้ือสัตวแ์ปรรูปและผลิตภณัฑอ์าหาร      

 สาํเร็จรูป เบลเยี่ยม  99.99  99.99 

22.   CPF Denmark A/S  (CPF DM) ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท       

 เน้ือสัตวแ์ปรรูปและผลิตภณัฑอ์าหาร      

 สาํเร็จรูป เดนมาร์ก  52.00     -  

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

 เน้ือสัตวแ์ปรรูปและผลิตภณัฑอ์าหาร      

 สาํเร็จรูป ญ่ีปุ่ น  99.99  99.99 

24.   Fusion Foods Limited  (FF) ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท       

 เน้ือสัตวแ์ปรรูปและผลิตภณัฑอ์าหาร      

 สาํเร็จรูป องักฤษ  52.00  52.00 

ธุรกิจสัตว์นํ้า       

25.   บริษทั กรุงเทพเพาะเลี้ยงกุง้ จาํกดั  (TPCC) เพาะเลี้ยงกุง้และแปรรูปกุง้ ไทย  99.89  99.89 

26.   บริษทั แกลง จาํกดั  (KLANG) แปรรูปกุง้  ไทย  99.99  99.99 

27.   บริษทั จนัทบุรีฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตวน์ํ้ า จาํกดั (CAF)    เพาะเลี้ยงกุง้ ไทย  99.99  99.99 

28.   บริษทั ซีฟู้ ดส์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จาํกดั  (SFE) แปรรูปกุง้ ไทย  99.99  99.99 

29.   บริษทั ตราดเพาะเลี้ยงกุง้ จาํกดั  (TRAD) เพาะเลี้ยงกุง้ ไทย  99.91  99.91 

30.   บริษทั พฒันาพนัธ์ุกุง้ (ประเทศไทย) จาํกดั  (SIST) เพาะฟักลูกกุง้ ไทย  51.00  51.00 

31.   บริษทั โภคภณัฑอ์ะควอเทค็ จาํกดั (PAT) ผลิตและจาํหน่ายอาหารสัตวน์ํ้ าและ      

 ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตวน์ํ้ า ไทย  99.99  99.99 

32.   บริษทั สวฟีาร์มม่ิง จาํกดั  (SAVEE) เพาะเลี้ยงกุง้ ไทย  99.84  99.84 
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  ประเทศที ่  สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 

 ลักษณะธุรกิจ นิติบุคคลจัดต้ังขึน้  2548  2547 

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

34.   Aqua Beauty, Inc.  (ABI) ผูน้าํเขา้และผูจ้ดัจาํหน่ายสินคา้อาหารทะเล สหรัฐอเมริกา  99.99  99.99 

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

 ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตวน์ํ้ าและเพาะพนัธ์ุ      

 สัตวน์ํ้ า จีน  100.00  100.00 

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

 ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตวน์ํ้ าและเพาะพนัธ์ุ      

 สัตวน์ํ้ า จีน  100.00  100.00 

37. Calibre Nature (M) Sdn. Bhd. (CLB) ผลิตและจาํหน่ายอาหารสัตวน์ํ้ า ฟาร์ม

เพาะเลี้ยงสัตวน์ํ้ าและแปรรูปสัตวน์ํ้ า 

 

มาเลเซีย 

  

100.00 

  

   -  

38. Charoen Pokphand (India) Private Limited        

(CP INDIA) ผลิตอาหารสัตวแ์ละเลี้ยงสัตว ์ อินเดีย  71.20     -  

39. Star Feedmills (M) Sdn. Bhd. (SFM)  ผลิตและจาํหน่ายอาหารสัตวน์ํ้ า มาเลเซีย  100.00     -  

ธุรกิจอื่น       

40.   บริษทั ซีพีเอฟ เทรนน่ิงเซ็นเตอร์ จาํกดั (CPF TN) ให้บริการดา้นการฝึกอบรม ไทย  99.99  99.99 

41.   บริษทั ซีพีเอฟ ไอทีเซ็นเตอร์ จาํกดั (CPF IT) ให้บริการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ไทย  99.99  99.99 

42.   BKP Holdings Limited (BKPH) กิจการลงทุน บริติส เวอร์จิน 

ไอส์แลนด ์

  

99.44 

  

99.44 

43.   CPF Investment Limited (CPFI) กิจการลงทุน บริติส เวอร์จิน 

ไอส์แลนด ์

  

100.00 

  

100.00 
 

รายการท่ีมีนยัสาํคญัระหว่างบริษทักบับริษทัยอ่ยไดถู้กตดัรายการในการจดัทาํงบการเงินรวม 
 

งบการเงินเฉพาะบริษทัไดแ้สดงเฉพาะบญัชีของบริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) โดยบริษทัได้

บนัทึกเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมโดยวิธีส่วนไดเ้สียและกลุ่มบริษทัไดบ้นัทึกเงินลงทุนในบริษทัร่วม

ในงบการเงินรวมโดยวิธีส่วนไดเ้สียเช่นกนั 
 

งบการเงินของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ซ่ึงบริษทัไดน้าํมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมและใชเ้ป็นเกณฑใ์น

การบนัทึกเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัตรวจสอบ โดยผูส้อบบญัชี

ของบริษทั  ยกเวน้ งบการเงินของบริษทัยอ่ย 11  แห่งและบริษทัร่วม 3 แห่งในต่างประเทศในปี 2548           

(บริษทัยอ่ย  8   แห่งและบริษทัร่วม  4  แห่งในต่างประเทศในปี 2547)  ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืนดงัน้ี 
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 ขอ้มูลทางการเงินท่ีตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน: 
 

 งบการเงนิรวม 

 2548  2547 

 (ล้านบาท) 

ยอดรวมสินทรัพยข์องบริษทัยอ่ย 9,549  5,815 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย 2,385  3,166 

ยอดรวมรายไดข้องบริษทัยอ่ย 18,447  14,057 

ส่วนแบ่งกาํไรสุทธิของบริษทัร่วม 444      332 

 

 งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

 2548  2547 

 (ล้านบาท) 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามวิธีส่วนไดเ้สีย 4,841  2,541 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย 2,385  3,166 

ส่วนแบ่งกาํไรสุทธิของบริษทัยอ่ย 806      355 

ส่วนแบ่งขาดทุนสุทธิของบริษทัยอ่ย (39)  (123) 

ส่วนแบ่งกาํไรสุทธิของบริษทัร่วม 140  105 

 

3   การดําเนินงานของกลุ่มบริษัท 

 

ตั้งแต่ก่อนปี 2547 อุตสาหกรรมการเล้ียงไก่ในประเทศไทยไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดใน     

สตัวปี์ก   อยา่งไรก็ดี ในระหว่างปี 2547 จนถึงปัจจุบนั สถานการณ์ดงักล่าวไดค้ล่ีคลายจนกลบัมาสู่ภาวะเกือบ

เป็นปกติ   โดยหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งไดมี้มาตรการเฝ้าระวงัการอุบติัข้ึนใหม่ของโรคระบาดอยา่งใกลชิ้ด  

 

จากการท่ีมีการระบาดของโรคดงักล่าวข้ึนในประเทศตุรกี ซ่ึงบริษทัยอ่ยมีการดาํเนินงานอยูใ่นประเทศดงักล่าว 

โดยการระบาดของโรคไดเ้กิดข้ึนคร้ังแรกในเดือนตุลาคม 2548 และเกิดข้ึนอีกคร้ังหน่ึงในเดือนมกราคม 2549 

ถึงแมว้่าการระบาดของโรคจะอยูใ่นวงจาํกดั แต่ก็มีผลกระทบต่อความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภค ซ่ึงส่งผลให้ในช่วง  

ท่ีมีข่าวการเกิดโรคระบาด ราคาเน้ือไก่ไดล้ดลงจากระดบัราคาในภาวการณ์ปกติ อยา่งไรก็ดี ในระหว่างเดือน   

กุมภาพนัธ์ 2549 ราคาเน้ือไก่ไดป้รับตวัสูงข้ึนจนอยูใ่นระดบัใกลเ้คียงกบัราคาในช่วงก่อนการเกิดโรคระบาดใน

คร้ังท่ีสอง  
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จากสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน รัฐบาลของประเทศตุรกีไดมี้มาตรการให้ความช่วยเหลือแก่ผูป้ระกอบการในหลายดา้น 

อาทิ การขยายระยะเวลาการนาํส่งภาษี การจดัหาวงเงินสินเช่ือระยะยาวเพ่ือลดปัญหาการขาดสภาพคล่อง          

เป็นตน้ ในส่วนของบริษทัยอ่ย ฝ่ายบริหารไดมี้มาตรการในหลายดา้นเพ่ือลดผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากสถานการณ์

ดงักล่าว ทั้งในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลดตน้ทุนการผลิต การเพ่ิมมาตรการป้องกนัโรคระบาดในบริเวณฟาร์ม

เล้ียงสตัวอ์ยา่งเขม้งวด รวมไปถึงการให้คาํแนะนาํแก่เกษตรกรเก่ียวกบัการจดัการฟาร์มท่ีดีเพ่ือการป้องกนัโรค

ระบาด และการให้ความร่วมมือกบัหน่วยงานของภาครัฐเพ่ือช่วยคล่ีคลายสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน 

 

ผูบ้ริหารไดป้ระเมินผลกระทบจากสถานการณ์ดงักล่าวท่ีมีต่อผลการดาํเนินงานของบริษทั และบริษทัยอ่ยเท่าท่ี 

ทราบและประมาณการได ้โดยการประเมินจากสถานการณ์ในปัจจุบนั ผลกระทบดงักล่าวไดน้าํมารวมไวใ้น    

งบการเงินเฉพาะบริษทัและงบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ย สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 

และ 2547 น้ีแลว้ อยา่งไรก็ตาม สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงในอนาคตอาจแตกต่างไปจากการประเมินสถานการณ์

ในปัจจุบนัของผูบ้ริหาร ซ่ึงความแตกต่างดงักล่าวอาจมีสาระสาํคญั 

 

4 นโยบายการบัญชีที่สําคญั 

 

4.1 เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงินรวม 

 

บริษัทย่อย 

 

บริษทัยอ่ยเป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของบริษทั  จากการท่ีบริษทัมีอาํนาจในการกาํหนดนโยบายทาง   

การเงินและการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยเพ่ือไดม้าซ่ึงประโยชน์จากกิจกรรมของบริษทัยอ่ยนั้น ซ่ึงการควบคุม

ดงักล่าวอาจเป็นการควบคุมโดยทางตรงและ/หรือโดยทางออ้มผา่นทางบริษทัยอ่ยแห่งอ่ืน  ทั้งน้ี งบการเงินของ

บริษทัยอ่ยจะถูกนาํมารวมในงบการเงินรวมของบริษทั   นบัแต่วนัท่ีการควบคุมไดเ้กิดข้ึนจนถึงวนัท่ีการควบคุม

ส้ินสุดลง 

 

บริษัทร่วม 

 

บริษทัร่วมเป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัของบริษทัจากการท่ีบริษทัมีอาํนาจโดยทางตรง

และ/หรือโดยทางออ้มผา่นทางบริษทัยอ่ย ในการเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบันโยบายทางการเงิน

และการดาํเนินงานของบริษทัร่วมนั้นแต่ไม่ถึงระดบัท่ีจะควบคุมนโยบายดงักล่าว ทั้งน้ี งบการเงินรวมไดร้วม

ส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนของบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย นบัจากวนัท่ีบริษทัมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญั

ในบริษทัร่วมนั้นๆจนถึงวนัท่ีการมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัส้ินสุดลง และในกรณีท่ีส่วนแบ่งในผลขาดทุน 
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ของบริษทัร่วมใดมีจาํนวนเท่ากบัหรือสูงกว่าราคาตามบญัชีของเงินลงทุนในบริษทัร่วมนั้น บริษทัจะรับรู้      

ส่วนแบ่งในผลขาดทุนของบริษทัร่วมดงักล่าวในงบการเงินรวมเพียงเท่ากบัราคาตามบญัชีของเงินลงทุนใน

บริษทัร่วมนั้น  เวน้แต่กรณีท่ีบริษทัและ/หรือบริษทัยอ่ยไดค้ํ้าประกนัหรือยินยอมท่ีจะชาํระภาระผกูพนัของ

บริษทัร่วม  บริษทัจะรับรู้ผลขาดทุนเพ่ิมเติมเป็นหน้ีสินในจาํนวนท่ีไม่เกินภาระผกูพนัท่ีบริษทัและ/หรือบริษทั

ยอ่ยมีต่อบริษทัร่วมซ่ึงมีผลขาดทุนนั้น 

 

การรวมธุรกิจ 

 

กลุ่มบริษทัรับรู้รายการท่ีเกิดข้ึนจากการรวมธุรกิจโดยวิธีซ้ือธุรกิจและบนัทึกตน้ทุนการซ้ือธุรกิจโดยใชมู้ลค่า

ยติุธรรมของสินทรัพยท่ี์มอบให้ ตราสารทุนท่ีออกให้และหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนหรือถือว่ามีเพ่ือการซ้ือธุรกิจ  ณ วนัท่ีมี

การแลกเปล่ียน รวมถึงรายจ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการซ้ือธุรกิจ 

 

4.2 เงินตราต่างประเทศ 

 

รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

 

รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงเกิดข้ึนในระหว่างปี บนัทึกบญัชีเป็นเงินบาทโดยแปลงค่าเงินตรา

ต่างประเทศนั้นดว้ยอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีในงบดุล รายงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน 

ณ วนันั้น  กาํไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าจะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุน 

 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศและบนัทึกไวด้ว้ยราคาทุนเดิม 

รายงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ  สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการท่ี

เป็นเงินตราต่างประเทศ และบนัทึกไวด้ว้ยมูลค่ายติุธรรม รายงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีมีการกาํหนด

มูลค่ายติุธรรม 

 

กิจการในต่างประเทศ 

 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของกิจการในต่างประเทศท่ีมิไดอ้ยูใ่นประเทศท่ีภาวะเศรษฐกิจมีอตัราเงินเฟ้ออยา่งรุนแรง

แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีในงบดุล  ส่วนรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายแปลงค่าเป็นเงินบาท

โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนท่ีใกลเ้คียงกบัอตัรา ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
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สาํหรับกิจการในต่างประเทศซ่ึงอยูใ่นประเทศท่ีภาวะเศรษฐกิจมีอตัราเงินเฟ้ออยา่งรุนแรง ก่อนการแปลงค่า    

งบการเงินของกิจการในต่างประเทศดงักล่าว จะตอ้งมีการปรับมูลค่ารายการในงบการเงินตลอดจนงบการเงิน

เปรียบเทียบของกิจการในต่างประเทศนั้นใหม่ดว้ยดชันีราคา ณ วนัท่ีในงบดุลเพ่ือให้สะทอ้นถึงการเปล่ียนแปลง

ของกาํลงัซ้ือของเงินตราในประเทศนั้น  สินทรัพย ์หน้ีสิน รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในงบการเงินท่ีปรับมูลค่าใหม่

แลว้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีในงบดุล   

 

ค่าความนิยมและรายการปรับปรุงมูลค่ายติุธรรมท่ีเกิดจากการซ้ือกิจการในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดย

ใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

 

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการแปลงค่างบการเงินของกิจการในต่างประเทศ บนัทึกไวใ้นส่วนของ                  

ผูถื้อหุ้นจนกว่ามีการจาํหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป 

 

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนซ่ึงเกิดจากรายการท่ีเป็นตวัเงินท่ีมีสาระสาํคญัของเงินลงทุนสุทธิในกิจการใน

ต่างประเทศ ซ่ึงมิไดค้าดหมายหรือจะไม่ชาํระเงินในอนาคตอนัใกลแ้ละรายการป้องกนัความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้ง 

บนัทึกไวใ้นส่วนของผูถื้อหุ้นจนกว่ามีการจาํหน่ายเงินลงทุนสุทธินั้นออกไป 

 

4.3 เคร่ืองมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพนัธ์และการป้องกันความเส่ียง 

 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีปรากฏในงบดุลประกอบดว้ยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด             

เงินลงทุนในตราสารทุน ลูกหน้ีและเจา้หน้ีการคา้ ลูกหน้ีและเจา้หน้ีอ่ืน เงินให้กูย้ืมระยะสั้น เงินกูย้ืมและหุ้นกู ้

นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัและเกณฑก์ารวดัมูลค่าไดเ้ปิดเผยไวใ้นนโยบายการบญัชีของรายการท่ีเก่ียวขอ้งแลว้   

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงในสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่จากอตัราแลกเปล่ียน  อตัรา

ดอกเบ้ียและการให้สินเช่ือ โดยมีนโยบายท่ีจะใชเ้คร่ืองมือทางการเงินเพ่ือการจดัการและการบริหารความเส่ียง

ทางการเงินแต่ไม่มีนโยบายท่ีจะถือหรือออกตราสารอนุพนัธ์เพ่ือการคา้หรือเก็งกาํไร 

 

การป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

 

กลุ่มบริษทัมีนโยบายท่ีจะป้องกนัความเส่ียงของอตัราแลกเปล่ียนโดยการทาํสญัญาซ้ือขายเงินตรา              

ต่างประเทศคุม้ครองรายการท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงเป็นเงินตราต่างประเทศไวล้่วงหนา้ โดยรายการท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงเป็น

เงินตราต่างประเทศจะแปลงค่าเป็นสกุลเงินของประเทศท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยดาํเนินการอยูด่ว้ยอตัรา

แลกเปล่ียน   ณ  วนัท่ีใน งบดุล ปรับปรุงดว้ยลูกหน้ี /เจา้หน้ีสุทธิจากสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศและ

ค่าธรรมเนียมรอตดับญัชีท่ีเหลืออยู ่  ค่าธรรมเนียมในการทาํสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศจะตดับญัชีเป็น 
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รายได/้ค่าใชจ่้ายตามระยะเวลาของสญัญา  รายได/้ค่าใชจ่้ายตดับญัชีดงักล่าวและกาํไรหรือขาดทุนจากสญัญาซ้ือ

ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ท่ีคุม้ครองความเส่ียงจากรายการท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงเป็นเงินตราต่างประเทศนั้นจะ

บนัทึกหกักลบลบกบักาํไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่ารายการท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

 

สาํหรับการป้องกนัความเส่ียงของรายการในอนาคตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน กลุ่มบริษทัจะรับรู้กาํไรหรือขาดทุนจาก

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศและค่าธรรมเนียมในการทาํสญัญาดงักล่าวเป็นรายการรอตดับญัชีจนกว่า

รายการท่ีไดป้้องกนัความเส่ียงนั้นไดเ้กิดข้ึนแลว้ จึงจะรับรู้รายการรอตดับญัชีดงักล่าวเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้าย

ในงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปี 

 

การป้องกันความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้ 

 

ผลต่างท่ีเกิดจากสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียจะรับรู้ตามสดัส่วนของระยะเวลาและจาํนวนเงินตน้ท่ีใชอ้า้งอิง

ท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยนาํไปบนัทึกเพ่ิมหรือลดจาํนวนดอกเบ้ียจ่ายของเงินกูย้ืมท่ีไดรั้บการป้องกนัความเส่ียงนั้น    

 

4.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ยเงินสดและเงินฝากธนาคาร เงินฝากธนาคารประเภทเผ่ือเรียก 

และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง และรวมถึงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร ซ่ึงเป็นเงินกูย้ืมจากธนาคารท่ีมี

กาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถามและถือเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารเงินสด 

 

เงินฝากท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช ้แสดงไวเ้ป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 

 

4.5 ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น  

 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (รวมยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั)  แสดงในราคาตามใบแจง้หน้ี

ซ่ึงรวมใบเพ่ิมหน้ีและใบลดหน้ีสุทธิจากจาํนวนท่ีประมาณสาํหรับค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 

 

จาํนวนค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญประมาณการข้ึนโดยการวิเคราะห์ประวติัการชาํระหน้ี  และการคาดการณ์เก่ียวกบั

การชาํระหน้ีในอนาคตของลูกหน้ี      การตดัจาํหน่ายลูกหน้ีจากบญัชีเป็นหน้ีสูญจะกระทาํต่อเม่ือไดมี้              

การดาํเนินการตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดในประมวลรัษฎากรแลว้ 
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4.6 สินค้าคงเหลือ 

 

สินคา้สาํเร็จรูป สุกร  ไก่และเป็ดเพ่ือขาย และวตัถุดิบ ส่วนใหญ่ตีราคาในราคาทุนถวัเฉล่ียหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะ

ไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากว่า 

 

สินคา้ระหว่างผลิตส่วนใหญ่ตีราคาในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ แลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากว่า 

 

สุกร ไก่ เป็ดและอ่ืน ๆ ท่ีเป็นพ่อแม่พนัธ์ุและแม่โคนมตีราคาในราคาทุนหกัดว้ยค่าเส่ือมพนัธ์ุ 

 

เคมีภณัฑ ์ยา และวสัดุส้ินเปลืองส่วนใหญ่ตีราคาในราคาทุน ถวัเฉล่ียหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใด

จะตํ่ากว่า  

 

ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ยตน้ทุนท่ีซ้ือ   ตน้ทุนในการดดัแปลงหรือตน้ทุนอ่ืน เพ่ือให้สินคา้อยูใ่นสถานท่ี

และสภาพปัจจุบนั   ในกรณีของสินคา้สาํเร็จรูปและสินคา้ระหว่างผลิตเอง  ตน้ทุนสินคา้รวมการปันส่วน

ของโสหุ้ยการผลิตอยา่งเหมาะสม   โดยคาํนึงถึงระดบักาํลงัการผลิตตามปกติ  

 

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นราคาโดยประมาณของสินคา้ท่ีจะขายไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจปกติหกัดว้ยตน้ทุน

ส่วนเพ่ิมท่ีจะผลิตให้เสร็จ (ถา้มี) และค่าใชจ่้ายท่ีจาํเป็นในการขาย  

 

4.7 เงินลงทุน 

 

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมท่ีแสดงแยกต่างหากในงบดุลเฉพาะบริษทั และเงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ี

แสดงแยกต่างหากในงบดุลรวม บนัทึกบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

 

ส่วนไดใ้นสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัร่วมท่ีเพ่ิมข้ึน อนัเน่ืองมาจากบริษทัร่วมขายหุ้นให้แก่บุคคลภายนอกในราคา

ท่ีสูงกว่ามูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัร่วมนั้น บนัทึกเป็น “ส่วนเกินจากส่วนไดใ้นบริษทัร่วม” ในส่วนผูถื้อหุ้น 

ในงบดุล 
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เงินลงทุนในตราสารทุนอ่ืน  

 

เงินลงทุนในตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดท่ีไม่ใช่เป็นบริษทัยอ่ยและ /หรือบริษทัร่วมซ่ึงถือไวเ้ป็น           

หลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย แสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม และรับรู้มูลค่าท่ีเปล่ียนแปลงไปเป็นรายการหน่ึงใน "ส่วนของ         

ผูถื้อหุ้น"  ในงบดุล ดว้ยจาํนวนสุทธิจากภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี   โดยจะบนัทึกกลบับญัชีทุกบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง

เพ่ือรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเม่ือมีการจาํหน่ายเงินลงทุนดงักล่าว 

 

เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัและบริษทัอ่ืนท่ีไม่ใช่เป็น

บริษทัยอ่ย และ/หรือ บริษทัร่วมถือเป็น "เงินลงทุนทัว่ไป"  ซ่ึงแสดงมูลค่าในราคาทุนหกัขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

 

ตน้ทุนของเงินลงทุนท่ีจาํหน่ายในระหว่างปีคาํนวณโดยใชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั  

 

มูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยเ์ผ่ือขายท่ีแสดงในงบดุลกาํหนดมูลค่าโดยใชร้าคาเสนอซ้ือ ณ วนัท่ีในงบดุล 

 

4.8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 

สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 

 

ท่ีดินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานและท่ีมีไวเ้พ่ือโครงการในอนาคตแสดงในมลูค่ายติุธรรมตามราคาประเมิน โดยส่วนเกินทุน

จากการตีราคาท่ีดินเพ่ิมข้ึนไดแ้สดงไวภ้ายใต ้ "ส่วนของผูถื้อหุ้น" ในงบดุลดว้ยจาํนวนสุทธิจากภาษีเงินไดร้อการตดั

บญัชี  ส่วน ผลขาดทุนจากการตีราคาท่ีดินลดลงรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน ท่ีดินท่ีไดม้าในปีท่ีมีการตีราคาใหม่

และภายหลงัจากนั้นแสดงในราคาทุน 

 

อาคารและอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า   

 

สินทรัพย์ท่ีเช่า 

 

สญัญาเช่าระยะยาวซ่ึงกลุ่มบริษทัไดรั้บโอนความเส่ียงและผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดในสินทรัพยท่ี์

เช่านั้นมาจากผูใ้ห้เช่า จดัประเภทเป็นสญัญาเช่าการเงิน  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีไดม้าโดยทาํสญัญาเช่า

การเงินบนัทึกเป็นสินทรัพยด์ว้ยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยด์งักล่าว ณ วนัเร่ิมตน้ของสญัญาเช่าหรือมูลค่า

ปัจจุบนัของจาํนวนเงินตํ่าสุดท่ีจะตอ้งชาํระตามสญัญาเช่า แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากว่า  หกัดว้ยค่าเส่ือมราคา

สะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  ส่วนจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าตอ้งแยกเป็นส่วนท่ีจะนาํไปลดยอด

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน และส่วนท่ีเป็นค่าใชจ่้ายทางการเงิน ซ่ึงตอ้งปันส่วนให้กบังวดต่างๆตลอดอายขุอง

สญัญาเช่า ดว้ยอตัราซ่ึงทาํให้อตัราดอกเบ้ียของหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีคงเหลืออยูใ่นแต่ละงวดเป็นอตัรา

คงท่ี และบนัทึกจาํนวนท่ีปันส่วนของแต่ละงวดดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน   
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สินทรัพย์ท่ีตีราคาใหม่ 

 

สินทรัพยท่ี์มีการ ตีราคาใหม่หากมีมูลค่าเพ่ิมข้ึนจะบนัทึกมูลค่าส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนเป็นส่วนเกินทุนจากการตีราคา

สินทรัพย ์ดว้ยจาํนวนสุทธิจากภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  อยา่งไรก็ตาม หากสินทรัพยด์งักล่าวเคยมีการตีราคา

ลดลงมาก่อน ส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนจากการตีราคาในคร้ังใหม่น้ีจะรับรู้เป็นรายไดใ้นงบกาํไรขาดทุนไดไ้ม่เกินจาํนวนท่ี

เคยลดลงซ่ึงรับรู้ไวเ้ป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนในงวดก่อนๆส่วนกรณีท่ีสินทรัพยมี์มูลค่าลดลงจากการ ตี

ราคาใหม่ จะบนัทึกมูลค่าท่ีลดลงเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนทั้งจาํนวน เวน้แต่สินทรัพยน์ั้นเคยมีการตีราคา

เพ่ิมข้ึนมาก่อน จึงจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเฉพาะจาํนวนท่ีเกินกว่ายอดคงเหลือของส่วนเกินทุน

จากการตีราคาสินทรัพยร์ายการเดียวกนัซ่ึงเคยประเมินไวใ้นคร้ังก่อน  สินทรัพยท่ี์บนัทึกไวใ้นราคาประเมินเม่ือ

มีการจาํหน่ายออกไป จะตอ้งโอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยใ์นส่วนท่ีเป็นของสินทรัพยท่ี์จาํหน่ายนั้น

ไปยงักาํไรสะสม 

 

ค่าเส่ือมราคา 

 

กลุ่มบริษทัตดัจาํหน่ายมูลค่าเส่ือมสภาพของอาคารและอุปกรณ์เป็นค่าเส่ือมราคาโดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารใช้

งานโดยประมาณของทรัพยสิ์นดงัน้ี 

 

ระบบสาธารณูปโภค 5 - 40 ปี 

อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 5 - 61 ปี 

ส่วนปรับปรุงอาคารและส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 4 - 20 ปี 

ระบบนํ้าและไฟฟ้า 5 - 21 ปี 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 3 - 16 ปี 

เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน 3 - 21  ปี 

ยานพาหนะ 2 - 11 ปี 

 

ท่ีดินไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคา ส่วนสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหว่างการก่อสร้างจะเร่ิมตน้คิดค่าเส่ือมราคาเม่ือสินทรัพย์

นั้นอยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะใชง้านไดต้ามประสงค ์
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4.9 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 

ยอดคงเหลือของสินทรัพยใ์นบญัชีของกลุ่มบริษทั ท่ีมิใช่สินคา้คงเหลือและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ซ่ึงมี

วิธีการวดัมูลค่าเป็นการเฉพาะ ไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีในงบดุลว่า มีขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงว่าสินทรัพยน์ั้นอาจเกิด

การดอ้ยค่าหรือไม่  หากพบว่ามีขอ้บ่งช้ี  สินทรัพยท่ี์อาจดอ้ยค่าดงักล่าวตอ้งมีการประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะ

ไดรั้บคืน และในกรณีท่ีราคาตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้นมีจาํนวนสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน  จะบนัทึกลด

ราคาตามบญัชีของสินทรัพยล์งให้เหลือเท่ากบัมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนนั้น และรับรู้ส่วนท่ีลดลงเป็นขาดทุน

จากการดอ้ยค่าในงบกาํไรขาดทุน 

 

กรณีสินทรัพยท์างการเงินเผ่ือขายซ่ึงมีมูลค่ายติุธรรมลดลงและไดบ้นัทึกไวเ้ป็นส่วนตํ่ากว่าทุนจากการ

เปล่ียนแปลงมูลค่าในส่วนของผูถื้อหุ้น หากสินทรัพยด์งักล่าวมีการดอ้ยค่าเกิดข้ึน  จะบนัทึกกลบับญัชีส่วนตํ่า

กว่าทุนดงักล่าวและรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าในงบกาํไรขาดทุนดว้ยจาํนวนเท่ากบัผลต่างระหว่างราคาทุน  

ท่ีซ้ือกบัมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยท์างการเงินนั้นๆ 

 

การคาํนวณมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 

 

มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนหมายถึงราคาขายสุทธิของสินทรัพย ์หรือมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย ์แลว้แต่

จาํนวนใดจะสูงกว่า ในการกาํหนดมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย ์ จะประมาณข้ึนจากประมาณการกระแส       

เงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตและคิดลดให้เป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนหกัภาษีเงินไดโ้ดยอตัราคิดลด

ดงักล่าวจะตอ้งสะทอ้นถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในปัจจุบนัของมูลค่าของเงินตามเวลาและความเส่ียง

เฉพาะท่ีมีต่อสินทรัพยน์ั้น   สาํหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับท่ีเป็นอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น       

การพิจารณามูลค่าท่ีจะไดรั้บคืนของสินทรัพยน์ั้นจะพิจารณาจากมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพย์

ท่ีก่อให้เกิดเงินสดซ่ึงมีสินทรัพยด์งักล่าวรวมอยูด่ว้ย  

 

การกลับรายการด้อยค่า 

 

กลุ่มบริษทัจะกลบับญัชีรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า หากประมาณการท่ีใชใ้นการกาํหนดมูลค่าท่ีคาดว่าจะ

ไดรั้บคืนเพ่ือการรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าดงักล่าวไดเ้ปล่ียนแปลงไปอนัเป็นผลมาจากการเพ่ิมข้ึนของ

ศกัยภาพในการให้ประโยชน์ของสินทรัพยน์ั้น  ทั้งน้ีราคาตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพ่ิมข้ึนจากการกลบับญัชี

รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าตอ้งไม่สูงกว่าราคาตามบญัชีท่ีควรเป็นหากสินทรัพยน์ั้นไม่เคยมีการรับรู้รายการ

ขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน  การกลบับญัชีรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะบนัทึกเป็นรายไดใ้นงบกาํไร

ขาดทุน 
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4.10  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 

ค่าความนิยมและค่าความนิยมติดลบ 

 

ส่วนของมูลค่าเงินลงทุนท่ีเกินมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยซ่ึงเกิดข้ึน   ณ วนัซ้ือกิจการบนัทึกเป็น  

"ค่าความนิยม " โดยแสดงในราคาทุนหกัดว้ยค่าตดัจาํหน่ายสะสม  ค่าความนิยมน้ีตดัจาํหน่ายเป็นค่าใชจ่้าย  

โดยวิธีเส้นตรงในเวลา 20 ปี ส่วนของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยท่ีเกินกว่ามูลค่าเงินลงทุน ณ วนัท่ีซ้ือ

กิจการบนัทึกเป็น "ค่าความนิยมติดลบ" โดยแสดงในราคาทุนหกัดว้ยค่าตดัจาํหน่ายสะสม ค่าความนิยมติดลบน้ี

รับรู้เป็นรายไดต้ามจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของอายกุารใชง้านท่ีเหลือของอาคารและอุปกรณ์ต่าง ๆ ของ

บริษทัยอ่ย 

 

ค่าความนิยมและค่าความนิยมติดลบสุทธิจากค่าตดัจาํหน่ายสะสมแสดงเป็น "ค่าความนิยมติดลบ - สุทธิ"  ซ่ึง

เป็นรายการหกัจากสินทรัพยใ์นงบดุลรวม ค่าใชจ่้ายจากการตดัจาํหน่ายค่าความนิยมและรายไดรั้บรู้จากการตดั

จาํหน่ายค่าความนิยมติดลบแสดงเป็นยอดสุทธิใน "รายไดอ่ื้น" ในงบกาํไรขาดทุน 

 

ต้นทุนการพัฒนาระบบงาน 

 

ตน้ทุนการพฒันาระบบงานจะถูกบนัทึกเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ต่อเม่ือระบบงานนั้นเป็นส่วนประกอบท่ี

สามารถแยกจากสินทรัพยมี์ตวัตนท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ละโดยท่ีตน้ทุนเหล่านั้นตอ้งสามารถระบุไดช้ดัเจนและ                      

วดัมูลค่าไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ รวมทั้งตอ้งมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่

บริษทัเกินกว่าหน่ึงรอบระยะเวลาบญัชี ตน้ทุนดงักล่าวจะถูกตดัจาํหน่ายเป็นค่าใชจ่้ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายุ

การให้ประโยชน์โดยประมาณของระบบงานนั้นเป็นเวลาสิบปี 

 

ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนเพ่ือการพฒันาให้ระบบงานท่ีมีอยูมี่ประสิทธิภาพดีข้ึนกว่าประสิทธิภาพเดิมจะถูกบนัทึกเป็น             

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเช่นกนั และถูกตดัจาํหน่ายเป็นค่าใชจ่้ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารให้ประโยชน์ 

โดยประมาณของระบบงานนั้น 

 

ค่าสิทธิการใช้ซอฟต์แวร์ 

 

ค่าสิทธิการใชซ้อฟตแ์วร์บนัทึกเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและตดัจาํหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารให้

ประโยชน์โดยประมาณเป็นเวลาสิบปี 
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ต้นทุนการวิจัยและพัฒนา 

 

ตน้ทุนการวิจยัและพฒันาบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการเวน้แต่จะมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าค่าใชจ่้าย

นั้นจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตเกินกว่าหน่ึงรอบระยะเวลาบญัชีจึงจะรับรู้ค่าใชจ่้ายดงักล่าวเป็น

สินทรัพยใ์นงบดุล 

 

4.11 เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น 

 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (รวมยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั) แสดงในราคาทุน 

 

4.12 เงินกู้ยืมที่มีภาระดอกเบ้ีย 

 

เงินกูย้ืมท่ีมีภาระ ดอกเบ้ียบนัทึกตามมูลค่าท่ีระบุในสญัญา  ผลต่างระหว่างจาํนวนเงินท่ีไดรั้บจากการกูย้ืมเงิน

และจาํนวนเงินกูท่ี้ตอ้งชาํระเม่ือถึงกาํหนดบนัทึกเป็นรายการรอตดับญัชีและทยอยรับรู้เป็นค่าใชจ่้าย ในงบกาํไร

ขาดทุนตามสดัส่วนระยะเวลาและจาํนวนเงินตน้ท่ีคงเหลืออยู ่ ส่วนค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากการกูย้ืมเงินรับรู้เป็น

ค่าใชจ่้ายในงวดท่ีเกิดข้ึน 

 

4.13 ประมาณการหน้ีสิน 

 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้เป็นหน้ีสินในงบดุลต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัในปัจจุบนัซ่ึงเป็นผลมาจาก

เหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนท่ีจะตอ้งสูญเสียทรัพยากรท่ีมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ

เพ่ือจ่ายชาํระภาระผกูพนัดงักล่าว  โดยจาํนวนภาระผกูพนันั้นตอ้งสามารถประมาณมูลค่าไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  และ

หากมูลค่าของเงินตามเวลามีผลกระทบต่อจาํนวนประมาณการหน้ีสินอยา่งมีนยัสาํคญั ประมาณการหน้ีสิน

ดงักล่าวตอ้งกาํหนดข้ึนโดยใชมู้ลค่าปัจจุบนัของรายจ่ายท่ีคาดว่าจะตอ้งนาํมาจ่ายชาํระภาระผกูพนันั้น 

 

4.14 การรับรู้รายได้ 

 

รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมหรือภาษีอ่ืนๆท่ีตอ้งเรียกเก็บจากผูซ้ื้อเพ่ิมเติมจากราคาขาย และแสดงสุทธิจาก

ส่วนลดการคา้ 
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การขายสินค้าและให้บริการ 

 

รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็นสาระสาํคญัของ

ความเป็นเจา้ของสินคา้ไปให้กบัผูซ้ื้อแลว้  โดยท่ีรายการดงักล่าวสามารถวดัมูลค่าของจาํนวนรายไดแ้ละตน้ทุน

ไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือและมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากรายการบญัชีนั้น รายได้

จากการให้บริการรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเม่ือสามารถประมาณผลของรายการบญัชีตามขั้นความสาํเร็จ ณ วนัท่ี

ในงบดุลไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือแต่หากไม่สามารถประมาณผลของรายการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้บริการไดอ้ยา่ง

น่าเช่ือถือ จาํนวนท่ีจะรับรู้เป็นรายไดต้อ้งไม่เกินจาํนวนตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนซ่ึงคาดว่าจะไดรั้บคืน 

 

รายได้ค่าเช่า 

 

รายไดค้่าเช่าจากรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า   

 

ดอกเบีย้รับและเงินปันผลรับ 

 

ดอกเบ้ียรับบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง  เงินปันผลรับบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนในวนัท่ีกลุ่ม

บริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล   

 

4.15 การรับรู้ค่าใช้จ่าย 

 

รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดาํเนินงาน 

 

จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าดาํเนินงานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุ

สญัญาเช่า   

 

รายจ่ายทางการเงิน 

 

ดอกเบ้ียจ่ายและค่าใชจ่้ายในทาํนองเดียวกนั บนัทึกในงบกาํไรขาดทุนในงวดท่ีค่าใชจ่้ายดงักล่าวท่ีเกิดข้ึน   

ดอกเบ้ียซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของค่างวดตามสญัญาเช่าการเงินบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนโดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบ้ียท่ี

แทจ้ริง   
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4.16 ภาษเีงินได้ 

 

ภาษีเงินไดจ้ากกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ี

เปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนหรือลดลง  ภาษีเงินไดรั้บรู้ในงบกาํไรขาดทุนเวน้แต่ภาษีเงินไดน้ั้นเก่ียวขอ้งกบัรายการท่ี

บนัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้น 

 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนัเป็นภาษีท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายชาํระซ่ึงคาํนวณข้ึนจากกาํไรท่ีตอ้งเสียภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์

กาํหนดไวใ้นประมวลรัษฎากร โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใช ้ณ วนัท่ีในงบดุล  และรวมถึงส่วนต่างของจาํนวน

ภาษีเงินไดข้องงวดก่อนท่ีตั้งคา้งจ่ายไวก้บัจาํนวนท่ีชาํระจริงในงวดปัจจุบนั  

 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้โดยใชวิ้ธี หน้ีสิน โดยคาํนวณข้ึนจากผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตามบญัชี

กบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบดุลแต่ไม่รวมถึงผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดจากค่าตดัจาํหน่ายของความ

นิยมซ่ึงไม่สามารถถือเป็นรายจ่ายทางภาษี การรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในคร้ังแรกท่ีมิใช่เกิดจากการรวมกิจการ

และเป็นรายการ ซ่ึงไม่กระทบต่อทั้งกาํไรทางบญัชีหรือกาํไรทางภาษี  และส่วนไดเ้สียในเงินลงทุนในบริษทั

ยอ่ย หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะไม่มีการกลบัรายการส่วนไดเ้สียนั้นในระยะเวลาอนัใกล ้ ภาษีเงินได้

รอการตดับญัชีวดัมูลค่าดว้ยอตัราภาษีท่ีคาดว่าจะตอ้งใชใ้นงวดท่ีจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยห์รื อจะตอ้ง

จ่ายชาํระหน้ีสินซ่ึงเป็นอตัราท่ีมีการประกาศใชห้รือผา่นขั้นตอนส่วนใหญ่เพ่ือให้มีการประกาศใชแ้ลว้ ณ วนัท่ี

ในงบดุล 

 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะรับรู้ต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากาํไรท่ีตอ้งเสียภาษีในอนาคต

จะมีเพียงพอต่อการนาํผลแตกต่างชัว่คราวนั้น มาใชป้ระโยชน์โดยจาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

จะถูกปรับลดลงเม่ือผลแตกต่างชัว่คราวทั้งหมด หรือบางส่วนไม่สามารถนาํมาใชป้ระโยชน์ได ้
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5 การซ้ือธุรกิจและการปรับโครงสร้างที่สําคญั 

 

เม่ือวนัท่ี  12  พฤศจิกายน  2546    คณะกรรมการของบริษทัยอ่ย ( CPFI)  ไดมี้มติอนุมติัให้เขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ 

C.P. Standart Gida Sanayi ve Ticaret A.S. ( CPS )  ซ่ึงประกอบธุรกิจไก่ครบวงจรในประเทศตุรกีจาก Charoen 

Pokphand Development (Turkey) Limited (CPD) จาํนวน 16,898,568,000 หุ้น เป็นเงิน 22 ลา้นเหรียญสหรัฐ 

(คิดเป็นสดัส่วนการถือหุ้นเท่ากบัร้อยละ 84.49)  โดย CPFI ไดช้าํระเงินค่าหุ้นให้แก่  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 เหรียญสหรัฐหรือ

ประมาณ 13 ลา้นบาท ในเดือนพฤษภาคม 2547    ซ่ึงเป็นผลให้  CPFI  มีสดัส่วนการถือหุ้นใน CPS เท่ากบั               

ร้อยละ 84.49        

 

 รายละเอียดของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยใหม่ดงักล่าว ณ วนัท่ีซ้ือบริษทัยอ่ย สรุปดงัน้ี 

 

   พันบาท 

    

เงินสดและเงินฝากธนาคาร   363,465  

ลูกหน้ีการคา้และอ่ืน ๆ - สุทธิ   525,675  

สินคา้คงเหลือ   999,777  

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์   1,245,354  

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนและสินทรัพยอ่ื์น   227,467  

เงินกูย้ืมท่ีมีภาระดอกเบ้ีย   (647,518) 

เจา้หน้ีการคา้และอ่ืน ๆ   (468,390) 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนและหน้ีสินอ่ืน   (194,468) 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน   (109,401) 

สินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ย  (299,694) 

สินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่  1,642,267  

หกั  สินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยส่วนท่ีเกินมูลค่าเงินลงทุน  773,310  

รวมราคาซ้ือ   868,957  

หกั  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษทัยอ่ย    363,465  

กระแสเงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือบริษทัยอ่ย   (505,492) 
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ในไตรมาสท่ีสองของปี 2548 บริษทัปรับปรุงราคาสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดข้องบริษทัยอ่ยในประเทศตุรกี        

ซ่ึงไดม้าในปี 2547  เน่ืองจากบริษทัไดรั้บรายงานการประเมินราคาทรัพยสิ์นของบริษทัยอ่ย ทาํให้บริษทัพบว่า 

มูลค่ายติุธรรมของท่ีดินและอาคารของบริษทัยอ่ยดงักล่าวมีมูลค่าสูงกว่าราคาตามบญัชีเป็นจาํนวนเงิน  359    

ลา้นบาท  และทาํให้ค่าความนิยมติดลบสูงข้ึนดว้ยจาํนวนเดียวกนั   ถา้มูลค่ายติุธรรมท่ีปรับปรุงใหม่น้ีไดบ้นัทึก

ตั้งแต่วนัท่ีซ้ือบริษทัยอ่ยดงักล่าวถึงวนัท่ีมีการปรับปรุงมูลค่ายติุธรรม  กาํไรสุทธิของกลุ่มบริษทัจะมีจาํนวน

เพ่ิมข้ึน เน่ืองจากการเพ่ิมข้ึนของรายไดต้ดัจาํหน่ายค่าความนิยมติดลบ  จาํนวน 40 ลา้นบาทสุทธิจากการเพ่ิมข้ึน

จากค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยด์งักล่าวเป็นจาํนวนเงิน  28 ลา้นบาท ผลการปรับปรุงดงักล่าวไดร้วมเป็นส่วน

หน่ึงของกาํไรสุทธิสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 แลว้ 
 

กลุ่มบริษทัมีกาํไรสุทธิจาก CPS  เป็นเงิน 177 ลา้นบาทในปี  2548 และ  (2547:87 ลา้นบาท ตั้งแต่วนัท่ีซ้ือธุรกิจ)   
 

ในเดือนกนัยายน 2547   บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง  (CPF FOOD)  ไดเ้ขา้ซ้ือธุรกิจของบริษทั สตาร์มาร์เก็ตต้ิง จาํกดั   

(STAR)  ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั    ตามมติของท่ีประชุมคณะกรรมการของ

บริษทัและบริษทัยอ่ยดงักล่าว โดยในการน้ี   CPF FOOD  ไดเ้ขา้ซ้ือสินทรัพยท่ี์ใชใ้นการดาํเนินธุรกิจจาก STAR 

อนัประกอบดว้ยสินทรัพยถ์าวรต่าง ๆ และสินคา้คงเหลือ โดยมีมูลค่ารวมทั้งส้ินประมาณ  54  ลา้นบาท 
 

สืบเน่ืองจากมติของท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัคร้ังท่ี 1/2547 เม่ือเดือนตุลาคม 2547 ซ่ึงอนุมติัให้บริษทั

รับโอนกิจการแปรรูปสตัวน์ํ้าจากบริษทัยอ่ยสามแห่ง ไดแ้ก่ บริษทั ซีฟู้ ดส์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จาํกดั บริษทั กรุงเทพ

เพาะเล้ียงกุง้ จาํกดั และบริษทั แกลง จาํกดั  ในระหว่างไตรมาสท่ีหน่ึงของปี 2548 บริษทัไดเ้ขา้ซ้ือสินทรัพยท่ี์ใช้

ในการดาํเนินธุรกิจจากบริษทัยอ่ยทั้งสามแห่งดงักล่าวอนัประกอบดว้ยสินทรัพยถ์าวรต่าง ๆ และสินคา้คงเหลือ

ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นสินคา้กุง้แช่แชง็และกุง้แปรรูปแช่แขง็โดยมีมูลค่ารวมทั้งส้ินประมาณ 1,459 ลา้นบาท 
 

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 CPF FOOD และ BKF ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย  
 

เม่ือวนัท่ี 12 มกราคม 2548  คณะกรรมการของบริษทัมีมติอนุมติัให้บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์ุตสาหกรรม จาํกดั  

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

ซ่ึงประกอบธุรกิจผลิตอาหารสตัวแ์ละเล้ียงสตัวใ์นประเทศอินเดีย   นอกเหนือไปจากส่วนท่ี  CPIN จะไดรั้บ      

การจดัสรรตามสดัส่วนการถือหุ้นใน CP India  โดยเป็นการเขา้ซ้ือหุ้นในส่วนท่ีผูถื้อหุ้นรายอ่ืนซ่ึงไดแ้ก่บริษทั 

เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั  บริษทั ซี.พี. อินเตอร์เทรด จาํกดั  บริษทั เจริญโภคภณัฑวิ์ศวกรรม จาํกดั  และบริษทั 

เอส.ดบับลิว.ที จาํกดั ในจาํนวนไม่เกิน 32.4 ลา้นหุ้น  ซ่ึงทาํให้สดัส่วนการถือหุ้นของ  CPIN  ใน CP India 

เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 19 เป็นร้อยละ 71.2 โดยในระหว่างไตรมาสท่ี 1  ของปี 2548   ผูถื้อหุ้นดงักล่าวไดส้ละสิทธิ 
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ในการซ้ือสามญัเพ่ิมทุนของ  CP India  และ CPIN ไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนดงักล่าวแทน  โดยไดจ่้ายชาํระค่าหุ้น

สามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 290 ลา้นบาท   เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2548  ดงันั้น  CP  India  จึงมีสถานะเป็นบริษทัยอ่ย

ทางออ้มของบริษทัเร่ิมตั้งแต่ไตรมาสท่ีสองของปี 2548 เป็นตน้ไป 
 

รายละเอียดของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยใหม่ดงักล่าว ณ วนัท่ีซ้ือบริษทัยอ่ย สรุปดงัน้ี 
 

   พันบาท 

เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน   315,301  

ลูกหน้ีการคา้และอ่ืน ๆ - สุทธิ   12,144  

สินคา้คงเหลือ   150,528  

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์   279,066  

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนและสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน   48,692  

เงินกูย้ืมท่ีมีภาระดอกเบ้ีย   (273,105) 

เจา้หน้ีการคา้และอ่ืน ๆ   (79,516) 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนและหน้ีสินอ่ืน   (12,229) 

สินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ย  (126,973) 

สินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่  313,908  

บวก  สินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยส่วนท่ีเกินมูลค่าเงินลงทุน  79,811  

หกั    เงินลงทุนก่อนวนัซ้ือกิจการ   103,739  

รวมราคาซ้ือ   289,980  

หกั  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษทัยอ่ย    315,301  

กระแสเงินสดไดม้าจากการซ้ือบริษทัยอ่ย   25,321  

 

กลุ่มบริษทัมีกาํไรสุทธิจาก CP India  ตั้งแต่วนัท่ีซ้ือเป็นเงิน   104    ลา้นบาทในปี  2548   
 

เม่ือวนัท่ี  29  มิถุนายน  2548  คณะกรรมการของบริษทัไดมี้มติให้บริษทัยอ่ย  (CLB)  ซ้ือหุ้นสามญัทั้งหมดท่ี

ออกและชาํระแลว้ของ  Star Feedmills (M) Sdn. Bhd. (SFM) ซ่ึงมีจาํนวน  2  หุ้น  ในราคาหุ้นละ 1 ริงกิต

มาเลเซีย รวมเป็นเงิน  2  ริงกิตมาเลเซียจาก  Charoen Pokphand Holdings (Malaysia)  Sdn. Bhd. (CPHM)       

ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมของบริษทัและภายหลงัจากการทาํรายการดงักล่าว  SFM  จึงมีสภาพเป็นบริษทัยอ่ยทางตรง

ของ  CLB  และเป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มของบริษทั  โดยเม่ือวนัท่ี  15  สิงหาคม  2548  CLB  ไดช้าํระค่าหุ้น

ตามท่ีกล่าวไวข้า้งตน้แลว้ 
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รายละเอียดของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยใหม่ดงักล่าว ณ วนัท่ีซ้ือบริษทัยอ่ย  สรุปดงัน้ี 
 

   พันบาท 

สินทรัพยห์มุนเวียนและสินทรัพยอ่ื์น   99,854 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์   115,032  

เจา้หน้ีการคา้และอ่ืนๆ   (5,663) 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ีน   (213,405)  

หน้ีสินสุทธิของบริษทัยอ่ย   (4,182) 

บวก  มูลค่าเงินลงทุนท่ีสูงกว่ามูลค่าของบริษทัยอ่ย   4,182 

รวมราคาซ้ือ   0 

 

กลุ่มบริษทัมีกาํไรสุทธิจาก  SFM  ตั้งแต่วนัท่ีซ้ือเป็นเงิน  3  ลา้นบาท ในปี  2548 

 

6 รายการที่เกิดขึน้กับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

 

บริษทัเป็นบริษทัท่ีบริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีอาํนาจควบคุมและบริษทัมีบริษทัยอ่ยและ

บริษทัร่วมตามรายช่ือท่ีเปิดเผยในหมายเหตุ 11  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดแ้ก่บุคคลหรือกิจการต่างๆ ท่ี

มีความเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทั โดยการท่ีเป็นหรือท่ีมีผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือกรรมการ ท่ีมีอาํนาจควบคุม ร่วมกนั  

รายการบญัชีระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดก้าํหนดข้ึนโดยใชร้าคาตลาดหรือเป็นไปตามสญัญาท่ี   

ตกลงกนัไวโ้ดยสรุปดงัน้ี 

 

รายการธุรกิจ  นโยบายการกําหนดราคา 

ขายสินคา้  ราคาตามประกาศของบริษทั 

ซ้ือสินคา้  ราคาตามประกาศของผูข้าย 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  มูลค่ายติุธรรม 

เงินลงทุน  มูลค่ายติุธรรม 

ดอกเบ้ียรับ  ตน้ทุนของแหล่งท่ีมาของเงินทุนบวกค่าใชจ่้ายในการบริหารเงินทุน 

ค่าเช่าและค่าบริการตามสญัญาเช่า  อตัราค่าเช่าหรือค่าบริการมาตรฐานตามท่ีผูใ้ห้เช่ากาํหนด 

ค่าบริการดา้นเทคนิควิชาการ  อตัราต่อจาํนวนตนัของอาหารสตัวแ์ต่ละประเภทท่ีผลิต  

ค่าเบ้ียประกนั  อตัรามาตรฐานท่ีผูรั้บประกนักาํหนด 
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รายการสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 และ 2547 กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

 2548  2547  2548  2547 

 (ล้านบาท) 

ขายสินค้า        

บริษัทย่อย        

- บริษทั กรุงเทพโปรด๊ิวส จาํกดั (มหาชน) (BKP) -  -  4,548  3,604 

- บริษทั เจริญโภคภณัฑอี์สาน จาํกดั (มหาชน) (CPNE) -  -  2,256  646 

- Aqua Beauty, Inc. (ABI) -  -  1,891  - 

- บริษทั ซีพีเอฟ ผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั (CPF FOOD)        

       (เดิมช่ือ บริษทั กรุงเทพคา้สตัว ์จาํกดั (BLP)) -  -  1,794  607 

- บริษทั  โภคภณัฑอ์ะควอเทค็  จาํกดั (PAT) -  -  927  959 

- บริษทั กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร  จาํกดั         

       (มหาชน) (BAP) -  -  735  408 

- บริษทั ซี.พี.เมอร์แชนไดซ่ิง  จาํกดั (CPM) -  -  716  - 

- บริษทั บี.พี.อาหารสตัว ์จาํกดั (BPF) -  -  666  951 

- บริษทั วีฟู๊ ดผลิตภณัฑอ์าหาร  จาํกดั (VFP) -  -  515  292 

- บริษทั ซี.พี.เกษตรอุตสาหกรรม จาํกดั (CPAI) -  -  488  542 

- บริษทั กรุงเทพฯอาหารสตัว ์ จาํกดั (BFM) -  -  329  278 

- บริษทั ฟาร์มกรุงเทพ  จาํกดั (BKF) -  -  251  4 

- CPF Europe S.A. (CPF EU) -  -  188  - 

- บริษทั กรุงเทพเพาะเล้ียงกุง้ จาํกดั (TPCC) -  -  162  371 

- บริษทั แกลง  จาํกดั (KLANG) -  -  157  239 

- บริษทั ซีฟู้ ดส์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จาํกดั (SFE) -  -  146  536 

-      อ่ืนๆ -  -  288  229 

บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน        

- บริษทั ซี.พี. อินเตอร์ฟู้ ด (ไทยแลนด)์ จาํกดั  630  488  180  23 

- บริษทั ซี.พี. อินเตอร์เทรด จาํกดั  427  371  -  2 

- Charoen Pokphand Intertrade Singapore (Pte) Ltd. 346  293  3  - 

- บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั  (มหาชน) 176  164  3  - 

- บริษทั เอส. ดบับลิว.ที.จาํกดั   150  288  36  133 

- บริษทั ซี.พี.คา้ปลีกและการตลาด จาํกดั  145  87  71  4 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

 2548  2547  2548  2547 

 (ล้านบาท) 

บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)  

- บริษทั เชสเตอร์ฟู้ ด จาํกดั  120  102  34  - 

- บริษทั กรุงเทพฟาร์มเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้า จาํกดั 109  62  53  37 

- บริษทั ซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น  จาํกดั  (มหาชน) 92  54  -  - 

- บริษทั นครฟาร์มเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้า  จาํกดั  90  89  89  86 

- บริษทั  เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั   84  127  -  - 

- บริษทั ที.เอส.วฒันา  จาํกดั  76  47  76  46 

- บริษทั ซีพี - เมจิ  จาํกดั  64  60  51  49 

- C.P. Aquaculture (India) Private Ltd. 61  -  -  - 

- บริษทั ท่าจามเกษตรอุตสาหกรรม  จาํกดั  57  62  -  - 

- บริษทั ท่าจามฟาร์ม  จาํกดั  57  51  1  - 

- Charoen Pokphand Intertrade South Africa (Pty) Ltd. 56  248  26  - 

- บริษทั แอ๊ดวา้นซ์ฟาร์ม่า  จาํกดั  53  10  22  9 

- C.P. Intertrade (Korea) Co., Ltd. 49  205  4  - 

- บริษทั สตาร์มาร์เก็ตต้ิง จาํกดั  4  329  -  - 

- บริษทั ซีฟาร์ม  จาํกดั  -  134  -  33 

- อ่ืนๆ  166  155  57  26 

รวม 3,012    3,426  16,763  10,114 
        

ซ้ือวตัถุดิบ        

บริษัทย่อย        

- บริษทั กรุงเทพโปรด๊ิวส จาํกดั (มหาชน) (BKP)    -      -   5,333  4,253 

- บริษทั กรุงเทพฯ อาหารสตัว ์จาํกดั (BFM)    -      -   780  527 

- บริษทั โภคภณัฑอ์ะควอเทค็ จาํกดั (PAT)    -      -   728  957 

- บริษทั เจริญโภคภณัฑอี์สาน จาํกดั (มหาชน) (CPNE)    -      -   345  375 

- บริษทั ซีพีเอฟ ผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั (CPF FOOD)        

       (เดิมช่ือ บริษทั กรุงเทพคา้สตัว ์จาํกดั (BLP))    -      -   265  159 

- บริษทั ราชบุรีอาหารสตัว ์จาํกดั (RBF)    -      -   197  288 

-  อ่ืนๆ     -      -   456  333 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

 2548  2547  2548  2547 

 (ล้านบาท) 

บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน        

- C.P. Trading Co., Ltd 6,142  5,142  2,002  299 

- บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั  4,643  4,269  2,320  1,746 

- บริษทั ซี.พี. อินเตอร์ฟู้ ด (ไทยแลนด)์ จาํกดั  674  458  7     -  

- บริษทั ซี.พี.สหอุตสาหกรรม จาํกดั  640  470  273  163 

- บริษทั ซี.พี.คา้ปลีกและการตลาด  จาํกดั  367  224  3     -  

-      C.P. Vietnam Livestock Co., Ltd 293  119  14     -  

- บริษทั  กรุงเทพฟาร์มเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้า  จาํกดั  251  179  245  110 

- บริษทั อาร์เบอร์ เอเคอร์ส ประเทศไทย จาํกดั  130  65  62  13 

- บริษทั นครฟาร์มเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้า  จาํกดั  116  93  112  6 

- บริษทั ซี.พี.อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ ์จาํกดั 116  54  35  1 

- C.P. Aquaculture (India) Private Ltd. 108     -      -      -  

- บริษทั ที.เอส. วฒันา  จาํกดั  105  42  100  6 

- PT Centralpertiwi Bahari 96  398     -      -  

- บริษทั กรุงเทพการประมง จาํกดั  90  56  47  22 

- บริษทั ซี.พี. อินเตอร์เทรด จาํกดั  80  114  1  10 

- อ่ืน ๆ  344  585  122  113 

รวม 14,195   12,268  13,447    9,381 

        

รายได้อื่น        

เงินปันผลรับ 46  52     -      -  

กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 9  3  1  2 

รายไดค้่าตอบแทนจากการใชร้ะบบงาน 8     -      -      -  

รายไดค้่าฝึกอบรมและสมัมนา 9  4     -      -  

ดอกเบ้ียรับจากเงินให้กูย้ืม      -      -   191  224 

รายไดค้่าเช่า 13            13  10              5 

รวมรายได้อื่น 85            72  202  231 

        

 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

 2548  2547  2548  2547 

 (ล้านบาท) 

ค่าใช้จ่าย        

ค่าบริการดา้นเทคนิควิชาการ        

- บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั 229  179  92  64 

ค่าเบ้ียประกนั        

- บริษทั อลิอนัซ์ ซี.พี. ประกนัภยั จาํกดั และ        

บริษทั อยธุยา อลิอนัซ์  ซี.พี. ประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) 196  174  85  56 

ค่าตอบแทนการใชร้ะบบงาน 26  14  93  45 

ค่าเช่าและบริการ 576      509  292       207 

รวมค่าใช้จ่าย 1,027      876  562       372 

 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 และ 2547 กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัประกอบดว้ย 

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

 2548  2547  2548  2547 

 (ล้านบาท) 

ลูกหนี้การค้า        

บริษัทย่อย         

- Aqua Beauty, Inc. (ABI)    -      -   739     -  

-      บริษทั เจริญโภคภณัฑอี์สาน จาํกดั (มหาชน)  (CPNE)    -      -   227  36 

-  บริษทั กรุงเทพโปรด๊ิวส จาํกดั (มหาชน) (BKP)    -      -   208  335 

-      บริษทั ซีพีเอฟ ผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั (CPF FOOD)        

       (เดิมช่ือ บริษทั กรุงเทพคา้สตัว ์จาํกดั (BLP))    -      -   193  166 

- บริษทั ซี.พี.เมอร์แชนไดซ่ิง จาํกดั (CPM)    -      -   98     -  

-      บริษทั กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร                     

       จาํกดั  (มหาชน) (BAP)    -      -   89  55 

-      CPF Europe S.A. (CPF EU)    -      -   82     -  

-      บริษทั บี.พี.อาหารสตัว ์จาํกดั (BPF)    -      -   70  61 

-      บริษทั ซี.พี.เกษตรอุตสาหกรรม จาํกดั (CPAI)    -      -   62  27 

-  บริษทั กรุงเทพฯอาหารสตัว ์จาํกดั (BFM)    -      -   35  36 

-      Fusion Foods Limited  (FF)    -      -   25     -  



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

 2548  2547  2548  2547 

 (ล้านบาท) 

-      บริษทั  วีฟู๊ ดผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั  (VFP)    -      -   13  82 

-  บริษทั โภคภณัฑอ์ะควอเทค็ จาํกดั (PAT)    -      -   13  12 

-      บริษทั ราชบุรีอาหารสตัว ์ จาํกดั (RBF)    -      -   10  11 

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

-      บริษทั กรุงเทพเพาะเล้ียงกุง้ จาํกดั (TPCC)    -      -      -   87 

-      บริษทั  แกลง  จาํกดั  (KLANG)    -      -      -   44 

- อ่ืน ๆ    -      -   11  7 

รวม    -      -   1,875     1,090 
        

บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน        

-  บริษทั ซี.พี.อินเตอร์ฟู้ ด (ไทยแลนด)์ จาํกดั       339  67  121  17 

-  บริษทั เอส.ดบับลิว.ที. จาํกดั 242  268  75  95 

-  บริษทั กรุงเทพฟาร์มเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้า จาํกดั       129  85  59  62 

-      Charoen Pokphand Intertrade Singapore (Pte) Ltd. 111  77  1     -  

-  บริษทั ซี.พี.อินเตอร์เทรด จาํกดั 103     23     -   2 

-  บริษทั เชสเตอร์ฟู้ ด จาํกดั       78  37  9     -  

-  บริษทั นครฟาร์มเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้า จาํกดั       74  31  74  31 

-  บริษทั ซีฟาร์ม จาํกดั       63  118  1  30 

-      C.P. Intertrade (Korea) Co., Ltd. 54  179  4     -  

-  บริษทั ที.เอส.วฒันา จาํกดั 54  10  54  10 

-      Charoen Pokphand Intertrade South Africa (Pty) Ltd. 48  14  26     -  

-  บริษทั ซี.พี.คา้ปลีกและการตลาด จาํกดั 47     11  14     -  

-  บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)       37  36  1     -  

-  บริษทั แอ๊ดวา้นซ์ฟาร์ม่า จาํกดั 37     2  10  2 

-  บริษทั ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น  จาํกดั (มหาชน) 23  21     -      -  

-  บริษทั อลิอนัซ์ ซี.พี. ประกนัภยั จาํกดั       2  80     -   70 

-  บริษทั สตาร์มาร์เก็ตต้ิง จาํกดั          -   59     -      -  

-  อ่ืน ๆ       58  65  16  10 

รวม 1,499  1,183  465       329 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 
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  งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

  2548  2547  ยอดเฉล่ีย 

    (ลา้นบาท)   

เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย       

บริษทั กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร       

จาํกดั (มหาชน) (BAP)  848  1,218  1,037 

บริษทั ซีพีเอฟ ผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั (CPF FOOD)       

(เดิมช่ือ บริษทั กรุงเทพคา้สตัว ์จาํกดั (BLP))  525  800  719 

บริษทั กรุงเทพฯ อาหารสตัว ์จาํกดั (BFM)  300  710  513 

บริษทั ซีฟู้ ดส์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จาํกดั (SFE)  -  400  167 

บริษทั เจริญโภคภณัฑอี์สาน จาํกดั (มหาชน) (CPNE)  225  300  294 

บริษทั ซี.พี.ผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั (CP FOOD)  -  100  83 

บริษทั วีฟู๊ ดผลิตภณัฑอ์าหารจาํกดั (VFP)  -  100  42 

C.P. Aquaculture (Beihai) Co., Ltd. (CPB)  65      78  75 

Charoen Pokphand (USA), Inc. (CP USA)  560  533  551 

CPF Investment Limited (CPFI)  368     545  461 

รวมเงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย  2,891  4,784  3,942 

หัก  ส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงปี  (1,251)  (1,511)   

เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย   1,640  3,273   

       

ดอกเบีย้ค้างรับจากบริษัทย่อย  20  34   

 

บริษทัคาํนวนยอดเฉล่ียจากยอดคงคา้ง ณ วนัส้ินเดือน โดยไม่รวมดอกเบ้ียคา้งรับ 

 

เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บริษทัยอ่ยในต่างประเทศ (CP USA และ CPFI) คิดดอกเบ้ียในอตัรา MOR ของธนาคาร

ในประเทศแห่งหน่ึงหรืออตัราสูงสุดตามท่ีกฎหมายกาํหนดแลว้แต่อตัราใดจะตํ่ากว่า      

 

 งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี  อตัราดอกเบ้ียลอยตวั  อตัราดอกเบ้ียเฉล่ีย 

 2548  2547  2548  2547  2548  2547 

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่            

บริษทัยอ่ย  1,697  2,335  1,194  2,449  5.24  4.60 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 
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ในปี 2544 บริษทัไดรั้บเงินจากการออกหุ้นกูใ้หม่จาํนวน 7,000 ลา้นบาท    ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ

งบการเงิน  18   ดงันั้น บริษทัจึงไดป้รับโครงสร้างทางการเงินของกลุ่มบริษทัใหม่   โดยบริษทัไดใ้ห้เงินกูย้ืม

ระยะยาวแก่บริษทัยอ่ยเป็นเงินรวม 6,100 ลา้นบาท เงินให้กูย้ืมระยะยาวมีกาํหนดชาํระคืนเป็นงวด ๆ งวดแรก

ภายในเดือนท่ี 30 นบัจากเดือนท่ีเบิกเงินกูใ้นอตัราร้อยละ 15 ของเงินกูแ้ละงวดต่อ ๆ ไปทุก 6 เดือน ในอตัรา   

ร้อยละ 17 ของเงินกู ้ รวม 5 งวด โดยมีอตัราดอกเบ้ียตามท่ีระบุในสญัญา  อยา่งไรก็ดี บริษทัยอ่ยบางแห่งไดข้อ

ชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวบางส่วนก่อนวนัถึงกาํหนดชาํระเป็นเงินรวม 619 ลา้นบาท ในปี 2547   

 

ในปี    2545    บริษทัไดใ้ห้เงินกูย้ืมระยะยาวแก่บริษทัยอ่ยในประเทศ 3 แห่ง  (SFE BKP และ CPF FOOD)    

รวมเป็นเงิน   1,200   ลา้นบาท     เงินให้กูย้ืมระยะยาวดงักล่าวมีกาํหนดชาํระคืนเป็นงวด ๆ ละร้อยละ  20   ของ

เงินกูร้วม 5 งวด งวดแรกเร่ิมในเดือนตุลาคม 2548 และงวดต่อ ๆ ไปทุก 6 เดือน โดยมีอตัราดอกเบ้ียเท่ากบัอตัรา

ตํ่าสุด-สูงสุดถวัเฉล่ียของอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 6 เดือนของธนาคารพาณิชยไ์ทยบวกร้อยละ 1 ต่อปี 

อยา่งไรก็ดี บริษทัยอ่ยบางแห่งไดข้อชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวบางส่วนก่อนวนัถึงกาํหนดชาํระเป็นเงินรวม   

280  ลา้นบาท ในปี 2548 (2547:  500 ลา้นบาท) 

 

นอกจากน้ี ในปี 2545 บริษทัไดใ้ห้เงินกูย้ืมระยะยาวแก่บริษทัยอ่ยในต่างประเทศแห่งหน่ึง (CPB) จาํนวน 2 ลา้น

เหรียญสหรัฐ เงินให้กูย้ืมระยะยาวดงักล่าวมีกาํหนดชาํระคืนเป็นงวด ๆ ละ 200,000 เหรียญสหรัฐ งวดแรกเร่ิม

ในเดือนพฤษภาคม 2548 และงวดต่อ ๆ ไปทุก 6 เดือน โดยมีอตัราดอกเบ้ียเท่ากบัอตัราตํ่าสุด-สูงสุดถวัเฉล่ียของ

อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 6 เดือนของธนาคารพาณิชยไ์ทยบวกร้อยละ 3 ต่อปี 

 

ในปี 2546 บริษทัไดใ้ห้เงินกูย้ืมระยะยาวแก่บริษทัยอ่ยในประเทศ 2 แห่ง (BAP และ CPF FOOD) รวมเป็นเงิน 

400 ลา้นบาท เงินให้กูย้ืมระยะยาวดงักล่าวมีกาํหนดชาํระคืนเป็นงวด ๆ ละ ร้อยละ 25 ของเงินกู ้งวดแรกเร่ิมใน

เดือนกนัยายน 2547 และงวดต่อ ๆ ไป ทุก 6 เดือน และมีกาํหนดการจ่ายดอกเบ้ียทุกงวด 6 เดือน เร่ิมตั้งแต่เดือน

มีนาคม 2547 เป็นตน้ไป โดยมีอตัราดอกเบ้ียงวดแรกเท่ากบัร้อยละ 6.25 ต่อปี และงวดต่อไปเท่ากบัอตัราดอกเบ้ีย

เงินฝากประจาํ 6 เดือน สาํหรับบุคคลธรรมดาทัว่ไป ของธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง บวกร้อยละ 3.5 ต่อปี 

 

ในระหว่างไตรมาสท่ี 1 ของปี 2547 บริษทัไดใ้ห้เงินกูย้ืมระยะยาวแก่บริษทัยอ่ยในประเทศ 2 แห่ง ( BAP และ 

CPIN)  เป็นเงินรวม 500 ลา้นบาท  เงินให้กูย้ืมระยะยาวดงักล่าวมีกาํหนดชาํระคืนเป็นงวด ๆ ละ ร้อยละ 20 ของ

เงินกู ้งวดแรกเร่ิมในเดือนมีนาคม 2549 และงวดต่อ ๆ ไป ทุก 6 เดือน และมีกาํหนดการจ่ายดอกเบ้ียทุกงวด 6 

เดือน เร่ิมตั้งแต่เดือนกนัยายน 2547 เป็นตน้ไป โดยมีอตัราดอกเบ้ียเท่ากบัร้อยละ 4.25 ต่อปี และในไตรมาสท่ี 2 

ของปี 2547 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (CPIN) ไดช้าํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวเป็นจาํนวนเงิน 100 ลา้นบาท และในไตร

มาส 4 ของปี 2547 บริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึง ( BAP) ไดข้อชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวบางส่วนก่อนวนัถึงกาํหนด

ชาํระเป็นเงินรวม 15 ลา้นบาท 
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ในระหว่างไตรมาสท่ี 4 ของปี 2547 บริษทัไดรั้บเงินจากการออกหุ้นกูใ้หม่จาํนวน 6 ,000 ลา้นบาท ตามท่ีกล่าว

ไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน 18 บริษทัจึงไดจ้ดัสรรเงินจาํนวน 1,950 ลา้นบาท เป็นเงินให้กูย้ืมระยะยาว

แก่บริษทัยอ่ย   6 แห่ง เงินให้กูย้ืมระยะยาวมีกาํหนดชาํระคืนเป็นงวด ๆ ละ ร้อยละ 25 ของเงินกู ้ โดยงวด

แรกเร่ิมตั้งแต่เดือนธนัวาคม 2548 และงวดต่อ ๆ ไป ทุก 6 เดือน และมีกาํหนดการจ่ายดอกเบ้ียทุกงวด 6 เดือน 

เร่ิมตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2548    เป็นตน้ไป โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีเท่ากบัร้อยละ 4.5 ต่อปีตลอดอายสุญัญา และ

ในปี 2548 บริษทัยอ่ยบางแห่ง (VFP และ CP FOOD) ไดข้อชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวทั้งหมดก่อนถึงวนัครบ

กาํหนดชาํระเป็นเงินรวม  150  ลา้นบาท 

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

 2548  2547  2548  2547 

 (ล้านบาท) 

เจ้าหนี้การค้า        

บริษทัยอ่ย         

-  บริษทั กรุงเทพโปรด๊ิวส จาํกดั (มหาชน) (BKP)    -      -   412  63 

-  บริษทั กรุงเทพฯอาหารสตัว ์จาํกดั (BFM)    -      -   89  35 

-  บริษทั โภคภณัฑอ์ะควอเทค็ จาํกดั (PAT)    -      -   56  36 

-  บริษทั ซีฟู้ ดส์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จาํกดั (SFE)    -      -   55     -  

-  บริษทั ซีพีเอฟ ผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั (CPF FOOD)        

 (เดิมช่ือ บริษทั กรุงเทพคา้สตัว ์จาํกดั (BLP))    -      -   25  5 

-  บริษทั เจริญโภคภณัฑอี์สาน จาํกดั         

 (มหาชน) (CPNE)    -      -   15  23 

-  บริษทั ราชบุรีอาหารสตัว ์จาํกดั (RBF)    -      -   15  4 

- อ่ืน ๆ    -      -   41         32 

รวม    -      -   708       198 
        

บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน        

-  บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั 322  84  111  36 

-      C.P. Vietnam Livestock Co., Ltd 148  6  2     -  

-  บริษทั  ซี.พี.สหอุตสาหกรรม จาํกดั 64  52  28  17 

-      บริษทั ซี.พี.อินเตอร์ฟู้ ด (ไทยแลนด ์) จาํกดั 45  62  1     -  

-  บริษทั ทรู ฟลีต แมเนจเมนต ์จาํกดั (เดิมช่ือบริษทั        

       ดบัเบ้ิลย ูเซเว่น เรนทลั เซอร์วิสเซส จาํกดั) 33  31  22  17 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

 2548  2547  2548  2547 

 (ล้านบาท) 

บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)        

-      บริษทั แอ๊ดวา้นซ์ฟาร์ม่า จาํกดั 30     -   30     -  

-      บริษทั ซี.พี. อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ ์จาํกดั 27  12  9  2 

-      บริษทั ซี.พี. คา้ปลีกและการตลาด จาํกดั 22  3     -      -  

-      บริษทั อาร์เบอร์ เอเคอร์ส ประเทศไทย จาํกดั 21  9  7  4 

-  C.P. Aquaculture (India) Private Ltd. 20     -      -      -  

-  บริษทั เค.เอส.พี.อุปกรณ์ จาํกดั 18  41  10  16 

-  บริษทั เกษตรภณัฑอ์ุตสาหกรรม จาํกดั 13  30  5  16 

-      บริษทั อลิอนัซ์ ซี.พี.ประกนัภยั จาํกดั 12  12  11  11 

-  บริษทั กรุงเทพฟาร์มเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้า จาํกดั 9  32  8  19 

-  อ่ืน ๆ       73  171  27  22 

รวม 857   545  271     160 

 

รายการอื่น ๆ  

 

นอกจากรายการซ้ือธุรกิจโดยการซ้ือหุ้นทุนและกิจการต่างๆ จากบริษทัยอ่ยและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามท่ีกล่าว

ไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน  5   กลุ่มบริษทัมีรายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัน้ี 

 

ในระหว่างไตรมาสท่ีสองของปี 2548 คณะกรรมการของบริษทัยอ่ยสองแห่ง (VFP และ CPY) มีมติอนุมติัให้เขา้

ซ้ือท่ีดินในราคารวมประมาณ 22 ลา้นบาท           จากบริษทั เครือเจียไต๋ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

นอกจากน้ี  บริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึง ( BFM) ไดข้ายท่ีดินในราคาประมาณ 3 ลา้นบาทให้แก่ห้างหุ้นส่วนจาํกดั 

กานดาเอน็เตอร์ไพร์ซ ซ่ึงเป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 

ในระหว่างไตรมาสท่ีสามของปี 2548 คณะกรรมการของบริษทัมีมติอนุมติัให้เขา้ซ้ือท่ีดินและอาคารพาณิชยใ์น

ราคารวมประมาณ 4 ลา้นบาท จากบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั 

 

บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (CPFI) ไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั ซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น จาํกดั (มหาชน) (CP7-11) จาก

บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั (CPG) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั จาํนวน 120 ลา้นหุ้น ในราคาหุ้นละ 5 บาท 

เป็นเงินรวม 600 ลา้นบาท 
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ค่าใชจ่้ายในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัดงักล่าวขา้งตน้เกิดจากสญัญาต่าง ๆ ดงัน้ี 

 

สัญญาบริการด้านเทคนิควชิาการ 

 

บริษทัและบริษทัยอ่ยบางแห่งไดว้่าจา้งบริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง

ให้ทาํการคน้ควา้และพฒันาส่วนประกอบในการผลิตอาหารสตัว ์โดยบริษทัและบริษทัยอ่ยตกลงท่ีจะจ่าย

ค่าบริการตามจาํนวนเงินท่ีระบุในสญัญา ซ่ึงคาํนวณตามปริมาณการผลิตอาหารสตัวแ์ต่ละประเภท โดยมี

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

 

สัญญาเช่าและบริการ 

 

บริษทัและบริษทัยอ่ยบางแห่งมีสญัญาเช่าอาคารสาํนกังานพร้อมทั้งส่ิงอาํนวยความสะดวกและสญัญาบริการ

ต่าง ๆ กบับริษทั ซี.พี. แลนด ์จาํกดั บริษทั ซี.พี.พลาซ่า จาํกดัและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนบางแห่งเป็นเวลา 1 ถึง 3 ปี 

และสญัญาเช่ายานพาหนะกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืนบางแห่งเป็นเวลา 3 ปี โดยมีค่าเช่าและค่าบริการต่อปีรวม

จาํนวนประมาณ 554  ลา้นบาท อตัราค่าเช่าและค่าบริการตามสญัญาดงักล่าวมีอตัราท่ีไม่แตกต่างจากอตัราท่ีคิด

กบับริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั ทั้งน้ีภายใตเ้ง่ือนไขและขอ้ตกลงของการเช่าและการให้บริการท่ีคลา้ยคลึงกนั    

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสิทธิท่ีจะต่ออายสุญัญาเช่าอาคารดงักล่าว      โดยบอกกล่าวผูใ้ห้เช่าทราบเป็นลายลกัษณ์

อกัษรล่วงหนา้ก่อนอายสุญัญาเช่าจะส้ินสุดลงไม่นอ้ยกว่า 4 เดือน นอกจากน้ี บริษทัมีสญัญาเช่าท่ีดิน ฟาร์มและ

อาคาร/ส่ิงปลูกสร้างกบับริษทัยอ่ยเจ็ดแห่ง  เป็นเวลา 1 ถึง 3 ปี โดยบริษทัมีสิทธิต่ออายสุญัญาโดยไม่ตอ้งบอก

กล่าวล่วงหนา้ ค่าเช่าต่อปีมีจาํนวนรวมประมาณ 83 ลา้นบาท 

 

สัญญาว่าจ้าง 

 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสญัญาว่าจา้งก่อสร้าง ติดตั้งอาคาร  ส่ิงปลูกสร้างและอ่ืนๆกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนับาง

แห่ง โดยในปี 2548  บริษทัและบริษทัยอ่ยไดจ่้ายเงินตามสญัญาดงักล่าวเป็นเงินรวมประมาณ 292 ลา้นบาท 

 

สัญญาอนุญาตให้ใช้เคร่ืองหมายการค้า 

 

บริษทัยอ่ยบางแห่งไดเ้ขา้ทาํสญัญากบับริษทั สตาร์มาร์เก็ตต้ิง จาํกดั (STAR) เพ่ือให้ไดม้าซ่ึงสิทธิในการใช้

เคร่ืองหมายการคา้ของ STAR โดยจะตอ้งจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ STAR ในอตัราร้อยละ 2 ของยอดขายสินคา้

ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ดงักล่าว สญัญาน้ีมีระยะเวลา 3 ปีส้ินสุดในปี 2550 ในปี 2548 ค่าตอบแทนดงักล่าวมี

จาํนวนประมาณ 18 ลา้นบาท 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 
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7 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 
 

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

 2548  2547  2548  2547 

 (ล้านบาท) 

เงินฝากธนาคารและเงินสด 2,041  1,544  266  180 

เงินฝากท่ีมีระยะเวลาไม่เกินสามเดือน 494  317  -  - 

รวม 2,535  1,861  266  180 

 

 งบการเงินรวม 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี  อตัราดอกเบ้ียลอยตวั  อตัราดอกเบ้ียเฉล่ีย 

 2548  2547  2548  2547  2548  2547 

 (ล้านบาท)  (ร้อยละ) 

เงินฝากสถาบนัการเงิน 494       317  2,041      1,544  0.73  0.53 

 
 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี  อตัราดอกเบ้ียลอยตวั  อตัราดอกเบ้ียเฉล่ีย 

 2548  2547  2548  2547  2548  2547 

 (ล้านบาท)  (ร้อยละ) 

            

เงินฝากสถาบนัการเงิน   -    -  266  180  0.25  0.25 
 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 
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8 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 

 

   งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

 หมายเหตุ  2548  2547  2548  2547 

   (ล้านบาท) 

ลูกหน้ีการคา้ -  บริษทัยอ่ย 6    -    -  1,875  1,090 

ลูกหน้ีการคา้ -  บริษทัร่วมและ          

   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6  1,499  1,183  465  329 

ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืนและบุคคล   11,023  8,076  3,830  1,624 

หกั ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ   (331)  (252)  (6)  (15) 

สุทธิ   12,191  9,007  6,164  3,028 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 และ 2547 ลูกหน้ีการคา้ท่ีมีปัญหาในการชาํระหน้ีแยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระมีดงัน้ี 

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

 2548  2547  2548  2547 

 (ล้านบาท) 

คา้งชาํระเกินกาํหนดระยะเวลาชาํระหน้ี        

(Credit Term):        

มากกว่า 3 เดือนถึง 6 เดือน 16  21  -  1 

มากกว่า 6 เดือนถึง 12 เดือน 7  19  1  2 

มากกว่า 12 เดือนข้ึนไป 230  199  7     14 

รวม 253  239  8     17 

ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญในบญัชี 331  252  6     15 

 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทั เช่ือว่าค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญท่ีบนัทึกไวเ้พียงพอต่อผลเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการ

เรียกเก็บเงินไม่ไดจ้ากลูกหน้ี 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 
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9 สินค้าคงเหลือ  

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

 2548  2547  2548  2547 

 (ล้านบาท) 

สินคา้สาํเร็จรูป 7,804  4,679  4,366  408 

สินคา้ระหว่างผลิต 6,045  5,138  1,605  1,233 

สุกร ไก่  เป็ดและอ่ืน ๆ ท่ีเป็น         

   พ่อแม่พนัธ์ุและแม่โคนม - สุทธิ 1,728  1,542  329  269 

วตัถุดิบ 6,449  5,463  2,363  1,730 

เคมีภณัฑแ์ละวสัดุส้ินเปลือง 639  507  272  119 

สินคา้ระหว่างทาง 1,303    1,006  182           2 

รวม 23,968  18,335  9,117  3,761 

หกั   ค่าเผ่ือมูลค่าสินคา้คงเหลือท่ีลดลง (102)  (28)  (92)  (66) 

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 23,866  18,307  9,025   3,695 

 

10 สินทรัพย์หมุนเวยีนอื่น 

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

 2548  2547  2548  2547 

 (ล้านบาท) 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 235  277  118  227 

ค่าเบ้ียประกนัจ่ายล่วงหนา้ 174  135  67  33 

ลูกหน้ีภาษีมูลค่าเพ่ิม 173  127  51  30 

ลูกหน้ีเงินยืมทดรอง 57  43  23  9 

ค่าสินคา้จ่ายล่วงหนา้ 34  55  -  - 

อ่ืน ๆ 267  223  43  13 

รวม 940  860  302  312 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 
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11 เงนิลงทุน 

 

 เงินลงทุนซ่ึงบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย 

 

11.1 เงนิลงทุนในบริษัทร่วม  

 

 อตัราส่วนการถือหุ้น งบการเงินรวม 

 ทั้งทางตรงและทางออ้ม ราคาทุน ราคาตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

 2548 2547 2548 2547 2548 2547 

   (ล้านบาท) 

       

1.  บริษทั ซี.พ.ีเซเวน่อีเลฟเวน่ จาํกดั (มหาชน) 25.76 21.32 1,721 666 3,080 1,818 

2.  บริษทั นว 84 จาํกดั 25.00 25.00 301 301 294 293 

3. บริษทั รอส บรีดเดอร์ส สยาม จาํกดั 49.99 49.99 35 35 33 32 

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

5.  บริษทั อาร์เบอร์ เอเคอร์ส ประเทศไทย จาํกดั 49.99 49.99 2 2 71 60 

6. C.P. Aquaculture (India) Private Limited 31.70 31.70 175 175 453 388 

7.  C.P. Vietnam Livestock Co., Ltd. 40.00 40.00 291 291 873 698 

8.  Charoen Pokphand Holdings (Malaysia) SDN. BHD. 49.64 49.64 176 176 1,059 769 

9.  Kinghill Limited - 20.84 - 767 - 767 

10. LOTUS - CPF (PRC) Investment Co., Ltd. 40.00 40.00 1,009 1,009 1,240 1,311 

หัก  ค่าเผือ่ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน     -  (    244)       -  (    244) 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ    3,784  3,252 7,194  5,983 

 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 
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11.2 เงนิลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  

 

 อตัราส่วนการถือหุ้น งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 ทั้งทางตรงและทางออ้ม ราคาทุน ราคาตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

 2548 2547 2548 2547 2548 2547 

   (ล้านบาท) 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย        

1. บริษทั กรุงเทพโปรดิ๊วส จาํกดั (มหาชน)  (BKP) 99.44 99.44 1,230 1,230 2,724 1,893 

2. บริษทั กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร       

 จาํกดั (มหาชน)  (BAP) 99.90 99.90 1,781 1,781 3,924 3,019 

3. บริษทั กรุงเทพเพาะเลี้ยงกุง้ จาํกดั  (TPCC) 99.89 99.89 137 137 93 201 

4. บริษทั กรุงเทพฯอาหารสัตว ์จาํกดั  (BFM) 99.99 99.99 1,174 1,174 3,530 3,140 

5. บริษทั แกลง จาํกดั  (KLANG) 99.99 99.99 298 298 352 351 

6. บริษทั จนัทบุรีฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตวน์ํ้ า จาํกดั  (CAF) 99.99 99.99 63 63 56 65 

7.  บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์ีสาน จาํกดั (มหาชน)  (CPNE) 99.61 99.61 1,282 1,282 2,834 2,230 

8. บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์ุตสาหกรรม จาํกดั  (CPIN) 99.99 99.99 709 709 1,120 1,264 

9. บริษทั ซีพีเอฟ ผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั (CPF FOOD)       

 (เดิมช่ือ บริษทั กรุงเทพคา้สัตว ์จาํกดั  (BLP)) 99.99 99.99 3,164 1,664 3,448 1,717 

10.  บริษทั ซี.พ.ี เกษตรอุตสาหกรรม จาํกดั  (CPAI) 99.99 99.99 180 180 340 425 

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 3,591 3,626 

13. บริษทั ซีพี - โยเนะคิว จาํกดั (CPY) 80.50      -  161      -  153      -  

14. บริษทั ซี.พ.ี อุตสาหกรรมอาหารส่งออก จาํกดั       

 (CPEX) 99.99 99.99      -       -       -       -  

15. บริษทั ซีพีเอฟ เทรนน่ิงเซ็นเตอร์ จาํกดั  (CPF TN) 99.99 99.99 15 15 18 20 

16. บริษทั ซีพีเอฟ ไอทีเซ็นเตอร์ จาํกดั  (CPF IT) 99.99 99.99 190 190 242 211 

17. บริษทั ซีฟู้ ดส์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จาํกดั  (SFE) 99.99 99.99 425 425 486 406 

18. บริษทั ตราดเพาะเลี้ยงกุง้ จาํกดั  (TRAD) 99.91 99.91 18 18 19 22 

19. บริษทั บ.ีพ.ี อาหารสัตว ์จาํกดั  (BPF) 99.99 99.99 290 290 870 1,101 

20. บริษทั พฒันาพนัธ์ุกุง้ (ประเทศไทย) จาํกดั  (SIST) 51.00 51.00 2 2 5 2 

21. บริษทั ฟาร์มกรุงเทพ จาํกดั  (BKF) 99.99 99.99 469 469 79 410 

22. บริษทั โภคภณัฑอ์ะควอเทค็ จาํกดั  (PAT) 99.99 99.99 400 400 2,176 1,880 

23. บริษทั ยูนิเวอร์แซล ฟู้ ด แอนด ์มาร์เก็ตต้ิง จาํกดั         

 (UF&M) 99.99 99.99 40 40 43 41 

24. บริษทั ราชบุรีอาหารสัตว ์จาํกดั  (RBF) 99.99 99.99 120 120 329 261 

25. บริษทั วฟีู๊ ดผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั   (VFP) 99.99 99.99 330 330 106 211 

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

27. บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล เพท็ ฟู้ ด จาํกดั  (IPF) 99.99 99.99 60 60 57 57 

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

29.  Aqua Beauty, Inc.  (ABI) 99.99 99.99      -       -       -       -  



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 
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 อตัราส่วนการถือหุ้น งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 ทั้งทางตรงและทางออ้ม ราคาทุน ราคาตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

 2548 2547 2548 2547 2548 2547 

   (ล้านบาท) 

30. BKP Holdings Limited  (BKPH) 99.44 99.44      -        -       -        -  

31. C.P. Aquaculture (Beihai) Co., Ltd.  (CPB) 100.00 100.00 236 236 111 123 

32. C.P. Aquaculture (Hainan) Co., Ltd.  (CPH)  100.00 100.00 126 126 211 126 

33. C.P. Food Product (Shanghai) Co., Ltd.  (CPF SH) 100.00 100.00      -        -       -        -  

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

35. Calibre Nature (M) Sdn. Bhd. (CLB) 100.00      -  982       -  982       -  

36. Charoen Pokphand (USA), Inc.  (CP USA) 99.95 99.95      -        -       -        -  

37. Charoen Pokphand (India) Private Limited        

(CP INDIA) 71.20      -        -        -        -        -  

38. CPF Denmark A/S  (CPF DM) 52.00      -        -        -       -        -  

39. CPF Europe S.A.  (CPF EU) 99.99 99.99       -        -        -        -  

40. CPF Investment Limited  (CPFI) 100.00 100.00 1,724 1,724 3,558 2,785 

41. CPF Tokyo Co., Ltd.  (CPF TK)  99.99 99.99      -        -       -        -  

42. Fusion Foods Limited  (FF) 52.00 52.00      -        -       -        -  

43. Star Feedmills (M) Sdn. Bhd  (SFM) 100.00      -     -        -    -    -  

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย   17,480 14,837 31,482 25,631 

       

เงินลงทุนในบริษัทร่วม        

1. บริษทั อลิอนัซ์ ซี.พ.ี ประกนัภยั จาํกดั 24.46 24.46 54 54 66 67 

2. C.P. Aquaculture (India) Private Limited 31.70 31.70 176 176 453 388 

3. Charoen Pokphand Holdings (Malaysia) SDN. BHD. 49.64 49.64 60 60 362 263 

4. Kinghill Limited      -  20.84      -  244      -  244 

หัก  ค่าเผือ่ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน         -     (244)       -     (244) 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ        290      290      881      718 

       

ขาดทุนสุทธิของบริษัทย่อยที่เกินกว่ามูลค่าเงินลงทุน        

1. Charoen Pokphand (USA), Inc.  (CP USA) 99.95 99.95   2,686   2,686      (281)     (238) 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 

 

 55 

 เงินลงทุนอ่ืน  
 

11.3 เงนิลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและอื่นๆ 

 

 อตัราส่วนการถือหุ้น  

 ทั้งทางตรงและทางออ้ม           งบการเงินรวม      งบการเงินเฉพาะบริษัท  

      2548       2547       2548        2547         2548        2547  

   (ล้านบาท) 

หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด       

- ตราสารทุนประเภทหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย - ราคาทุน       

1.  บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)  3.33 3.33 1,287 1,287 881 881 

2.  บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 1.01 9.13       30        236        -         -  

รวม   1,317 1,523 881 881 

บวก(หัก) ค่าเผือ่การปรับมูลค่าเงินลงทุน        215    638        52      (130) 

หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย - มูลค่ายุติธรรม     1,532  2,161      933       751 

ที่ไม่ใช่หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด        

- เงินลงทุนทัว่ไปในตราสารทุน - ในราคาทุน       

3. บริษทั ซีพีพีซี จาํกดั (มหาชน)  6.58 12.48 110 110 55 55 

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

5. บริษทั วรีวมโชค จาํกดั 9.00 9.00 9 9        -         -  

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

 (มหาชน) 3.47 3.47 115 115 88 88 

7. ACME ECI Investment Company Limited 17.95 17.95 21 21        -         -  

8. Charoen Pokphand (India) Private Limited        -  19.00        -  36        -         -  

9. Chia Tai (Jilin) Company Limited 9.99 9.99 5 5        -         -  

10. Kinghill Limited 19.96        -  794        -  244        -  

11. Trillion Brewery Company Limited 17.95 17.95      237       237        -         -  

รวม   1,434 676 387 143 

หัก ค่าเผือ่ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน   (    589) (    406) (  244) (    26) 

สุทธิ        845      270     143      117 

เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ     2,377   2,431  1,076      868 

       

เงินลงทุนในบริษทัอื่น   7 7 7 7 

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

เงินลงทุนในบริษัทอื่น - สุทธิ          -         -         -         -  
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ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม  2548 และ  2547 เ งินลงทุนดงักล่าวขา้งตน้ไดร้วมเงินลงทุนในต่างประเทศท่ีเป็นเงินตรา

ต่างประเทศตามราคาทุนหรือตามวิธีส่วนไดเ้สีย (กรณีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม) ดงัน้ี 
 

  งบการเงินรวม 

  จาํนวนเงินลงทุน (หน่วย:ลา้น) 

  จาํนวนเงินตราต่างประเทศ จาํนวนเทียบเท่าเงินบาท 

ประเทศที่ลงทุน สกุลเงินตราต่างประเทศ 2548 2547 2548 2547 

บริติส เวอร์จิน ไอส์แลนดส์ เหรียญสหรัฐ 30 34 1,240 1,311 

เคยแ์มนไอส์แลนดส์ เหรียญสหรัฐ 45 45 1,052 1,026 

อินเดีย รูปี - อินเดีย 501 476 453 424 

มาเลเซีย ริงกิต - มาเลเซีย 98 75 1,059 768 

เวยีดนาม ดอง 335,856 279,193 873 698 

ฮ่องกง เหรียญสหรัฐ      -       -         5        5 

รวม     4,682  4,232 

 

  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

  จาํนวนเงินลงทุน (หน่วย:ลา้น) 

  จาํนวนเงินตราต่างประเทศ จาํนวนเทียบเท่าเงินบาท 

ประเทศที่ลงทุน สกุลเงินตราต่างประเทศ 2548 2547 2548 2547 

จีน เรนมินบ ิ 64 53 322 248 

อเมริกา เหรียญสหรัฐ (  7) (   6) (  281) (   238) 

บริติส เวอร์จิน ไอส์แลนดส์ เหรียญสหรัฐ 87 71 3,558 2,785 

เคยแ์มนไอส์แลนดส์ เหรียญสหรัฐ 22 22 244 244 

อินเดีย รูปี – อินเดีย 501 434 453 388 

มาเลเซีย ริงกิต – มาเลเซีย 124 26  1,343    263 

รวม     5,639  3,690 

 

สืบเน่ืองจากการท่ีบริษทั ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น จาํกดั (มหาชน) ( CP7-11) ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมของบริษทันาํ        

หุ้นสามญัเพ่ิมทุนเสนอขายให้บุคคลภายนอกในราคาท่ีสูงกว่ามูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของ CP7-11 ในปี 2546 เป็น

ผลให้บริษทัไดส่้วนเพ่ิมจากสินทรัพยสุ์ทธิในบริษทัร่วมเป็นเงินประมาณ 154 ลา้นบาท บริษทัไดบ้นัทึกส่วน

เพ่ิมดงักล่าวเป็นรายการ “ส่วนเกินทุนจากส่วนไดใ้นบริษทัร่วม” ในส่วนของผูถื้อหุ้น  
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ในไตรมาสท่ีสองของปี 254 7 บริษทัไดข้ายเงินลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทั ซี.จี.  ปิโตรเคมี จาํกดั ซ่ึงเป็น

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัจาํนวน 6.6 ลา้นหุ้น ในราคาหุ้นละ 0.02 บาท ให้แก่บุคคลภายนอก  ในการน้ี บริษทัไดรั้บรู้

กาํไรจากการขายเงินลงทุนดงักล่าวซ่ึงมีจาํนวน 66,698 บาท สุทธิจากค่าใชจ่้ายในการขายเป็นรายไดใ้นงบกาํไร

ขาดทุนรวม โดยเงินลงทุนดงักล่าวเป็นเงินลงทุนท่ีบริษทัไดเ้คยตั้งสาํรองค่าเผ่ือมูลค่าลดลงของเงินลงทุนไวเ้ตม็

จาํนวนและบนัทึกภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภายหลงัจากการขายหุ้นสามญั

ดงักล่าว บริษทัไดก้ลบัรายการสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีดงักล่าวกบัรายการภาษีเงินไดใ้นงบกาํไร

ขาดทุนแลว้ 

 

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

จาํนวนเงินรวม 224.5 ลา้นบาท และ CPM ไดข้ายหุ้นดงักล่าวออกไปจาํนวน 0.4 ลา้นหุ้น ในไตรมาสเดียวกนั   

โดยมีกาํไรจากการขายหุ้น CP7-11 ตามวิธีส่วนไดเ้สียเป็นเงินประมาณ 15.3 ลา้นบาท ทั้งน้ี การซ้ือขายดงักล่าว

กระทาํผา่นกระดานหลกัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและทาํให้สดัส่วนการถือหุ้นใน CP7-11 เพ่ิมข้ึน

จากร้อยละ 20.43 เป็นร้อยละ 21.32 

 

ในระหว่างปี 2548 บริษทัยอ่ยสองแห่งของบริษทั ( CPM และ CPFI) ไดซ้ื้อหุ้นสามญัของ CP7-11 จาํนวน

ประมาณ 201 ลา้นหุ้น เป็นจาํนวนเงินรวม 1,070  ลา้นบาท ผา่นกระดานหลกัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง    

ประเทศไทยและจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ดูหมายเหตุ 6) ผลจากการซ้ือหุ้นสามญัดงักล่าวทาํให้สดัส่วนการ    

ถือหุ้นใน CP7-11 เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 21.32 เป็นร้อยละ  25.76 

 

เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2548   บริษทัยอ่ย (CPIN) ไดซ้ื้อหุ้นสามญัเพ่ิมทุนทั้งหมดของ Charoen Pokphand (India) 

Private Limited (CP INDIA)  ดงันั้น   CP INDIA ไดเ้ปล่ียนสถานภาพเป็นบริษทัยอ่ยนบัตั้งแต่วนัดงักล่าว และ

กลุ่มบริษทัไดร้วมงบการเงินของ CP INDIA ในการจดัทาํงบการเงินรวม  (ดูหมายเหตุ 5) 

 

ในระหว่างไตรมาสท่ีหน่ึงของปี 2548 บริษทัยอ่ยในต่างประเทศ (CPFI) ไดข้ายเงินลงทุนบางส่วนในบริษทั 

สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)  (MAKRO) แก่บุคคลภายนอก โดยมีกาํไรจากการขายเงินลงทุนตามงบการเงิน

รวมเป็นเงินประมาณ 87 ลา้นบาท 

 

ในระหว่างไตรมาสท่ีสองของปี 2548 บริษทัยอ่ยในต่างประเทศ (BKPH) ไดท้าํสญัญาเพ่ือจาํหน่ายเงินลงทุนใน

หุ้นสามญัของ MAKRO จาํนวน 17.5 ลา้นหุ้น  ในราคาหุ้นละ 60 บาท  เป็นเงินรวม 1,050 ลา้นบาทให้กบับริษทั  

สยามแมค็โคร โฮลด้ิง (ประเทศไทย) จาํกดั ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของ MAKRO  และไม่เป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง

กนักบักลุ่มบริษทั  ทั้งน้ี กาํไรจากการขายเงินลงทุนดงักล่าวตามงบการเงินรวมมีจาํนวนประมาณ 812 ลา้นบาท   
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 ในระหว่างไตรมาสท่ีสามของปี 2548  บริษทัร่วมในต่างประเทศ (Kinghill) ไดอ้อกหุ้นใหม่และเสนอขายแบบ

เฉพาะเจาะจงให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม 2 ราย จาํนวน 7 ,400,000 หุ้น เป็นผลให้ทุนชาํระแลว้ของบริษทัร่วมดงักล่าวเพ่ิม

จากจาํนวน 168,838,609 หุ้น เป็น 176,238,609 หุ้น การเพ่ิมทุนชาํระแลว้ดงักล่าว ทาํให้สดัส่วนการถือหุ้นใน 

Kinghill ลดลงจากร้อยละ  20.84  เป็นร้อยละ  19.96  และผูบ้ริหารพิจารณาแลว้ว่า การมีอิทธิพลอยา่งเป็น

สาระสาํคญัของกลุ่มบริษทัใน Kinghill ไดส้ิ้นสุดลง ดงันั้น Kinghill จึงไม่มีสถานภาพเป็นบริษทัร่วมของกลุ่ม

บริษทัตั้งแต่วนัท่ีการมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัไดส้ิ้นสุดลง 
 

เงินลงทุนในบริษทั   ซี.พี.   เซเว่นอีเลฟเว่น  จาํกดั  (มหาชน)  ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ 

แสดงในงบการเงินเป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วม โดยวิธีส่วนไดเ้สียและ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 มูลค่ายติุธรรม

ของเงินลงทุนดงักล่าวมีจาํนวนประมาณ  6,668  ลา้นบาท (2547: 5,157 ลา้นบาท) 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 กลุ่มบริษทัมีค่าเผ่ือขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วม บริษทั              

ท่ีเก่ียวขอ้งกนัและบริษทัอ่ืนเป็นจาํนวนรวม 596 ลา้นบาท (2547: 657 ลา้นบาท)  ฝ่ายบริหารเช่ือว่าการตั้งค่าเผ่ือ

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนขา้งตน้เพียงพอสาํหรับผลขาดทุนท่ีอาจเกิดข้ึน 
 

12 ที่ดินที่มีไว้เพือ่โครงการในอนาคต 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

 (ล้านบาท) 

ราคาทุน / ราคาประเมินใหม่    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2547 1,451  88 

เพ่ิมข้ึน -  - 

สินทรัพยซ่ึ์งไดม้าจากการรวมธุรกิจ -  - 

โอน -  - 

จาํหน่าย -  - 

ยอดคงเหลือ  ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2547 1,451  88 

เพ่ิมข้ึน 7  - 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน (หมายเหตุ 14) 76  9 

ขาดทุนการตีราคาท่ีดิน (หมายเหตุ 14) (61)  - 

โอน 34  - 

จาํหน่าย -  - 

ยอดคงเหลือ  ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2548 1,507  97 
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13 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 

 

 งบการเงนิรวม 

  อาคารส่วน   ทรัพยสิ์น  

  ปรับปรุง   ระหว่าง  

  อาคารและ   ก่อสร้าง  

  ระบบ เคร่ืองจกัร เคร่ืองตกแต่ง และเคร่ืองจกัร  

 ท่ีดิน สาธารณูปโภค และอุปกรณ ์ และอ่ืน  ๆ ระหว่างติดตั้ง รวม 

 (ล้านบาท) 

ราคาทุน / ราคาประเมนิใหม่       

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2547 7,851 15,345 13,453 2,120 2,527 41,296 

เพ่ิมขึ้น 1,012 164 933 220 5,700 8,029 

สินทรัพยท่ี์ไดม้าจากการรวมธุรกิจ                   1 777 1,560 224 79 2,641 

โอน – สุทธิ      -  2,445 2,482 60 (4,987)      - 

จาํหน่าย (3) (123) (262) (149)      - (537) 

ผลแตกต่างจากการแปลงค่าในการ       

จดัทาํงบการเงินรวม      -         76      154        24           6      260 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2547            8,861 18,684 18,320 2,499 3,325 51,689 

เพ่ิมขึ้น 417 199 979 433 5,677 7,705 

สินทรัพยท่ี์ไดม้าจากการรวมธุรกิจ 83 10 72 2 251 418 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน       

(หมายเหตุ 14) 1,150 360      -      -      - 1,510 

ขาดทุนจากการตีราคาท่ีดิน       

(หมายเหตุ 14) (46)      -      -      -      - (46) 

โอน - สุทธิ (11) 2,396 2,803 87 (5,309) (34) 

จาํหน่าย (4) (293) (1,052) (194)      - (1,543) 

ผลแตกต่างจากการแปลงค่าในการ       

จดัทาํงบการเงินรวม      -       108     198        24         (7)      323 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2548 10,450 21,464 21,320 2,851 3,937 60,022 
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 งบการเงนิรวม 

  อาคารส่วน   ทรัพยสิ์น  

  ปรับปรุง   ระหว่าง  

  อาคารและ   ก่อสร้าง  

  ระบบ เคร่ืองจกัร เคร่ืองตกแต่ง และเคร่ืองจกัร  

 ท่ีดิน สาธารณูปโภค และอุปกรณ ์ และอ่ืน  ๆ ระหว่างติดตั้ง รวม 

 (ล้านบาท) 

ค่าเส่ือมราคาสะสม       

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2547       -  7,591 7,589 1,432       -  16,612 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี       -  1,081 1,458 279       -  2,818 

ส่วนท่ีไดม้าจากการรวมธุรกิจ       -  294 995 181       -  1,470 

โอน - สุทธิ       -  (6)       -  6       -        -  

จาํหน่าย       -  (64) (227) (144)       -  (435) 

ผลแตกต่างจากการแปลงค่าใน          

การจดัทาํงบการเงินรวม       -         29        99        18       -         146 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2547       -  8,925 9,914 1,772       -  20,611 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี       -  1,246 1,799 333       -  3,378 

ส่วนท่ีไดม้าจากการรวมธุรกิจ       -  1 21 1       -                   23 

โอน - สุทธิ       -  18 (19) 1       -        -  

จาํหน่าย       -  (293) (1,045) (189)       -  (1,527) 

ผลแตกต่างจากการแปลงค่าใน            

การจดัทาํงบการเงินรวม       -         35      119        19       -       173 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2548       -    9,932 10,789   1,937       -  22,658 

       

มูลค่าสุทธิทางบัญชี       

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2547 8,861 9,759 8,406 727 3,325 31,078 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2548 10,450 11,532 10,531 914 3,937 37,364 
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 งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

  อาคารส่วน   ทรัพยสิ์น  

  ปรับปรุง   ระหว่าง  

  อาคารและ   ก่อสร้าง  

  ระบบ เคร่ืองจกัร เคร่ืองตกแต่ง และเคร่ืองจกัร  

 ท่ีดิน สาธารณูปโภค และอุปกรณ ์ และอ่ืน  ๆ ระหว่างติดตั้ง รวม 

 (ล้านบาท) 

ราคาทุน / ราคาประเมนิใหม่       

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2547 1,771              5,121             4,218 645 1,494 13,249 

เพ่ิมขึ้น 1,003 61 654 87 4,062 5,867 

โอน – สุทธิ        - 1,677 1,579 28 (3,284)        - 

จาํหน่าย        (3)     (73)   (112)    (72)       -      (260) 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2547 2,771 6,786 6,339 688 2,272 18,856 

เพ่ิมขึ้น 354 413 934 180 2,698 4,579 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคา 261        -        -        -        - 261 

ขาดทุนจากการตีราคา (10)        -        -        -        - (10) 

โอน - สุทธิ 12 1,575 1,684 36 (3,307)        - 

จาํหน่าย       -     (12)     (38)    (9)       -        (59) 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2548    3,388 8,762 8,919 895    1,663 23,627 

       

ค่าเส่ือมราคาสะสม       

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2547        - 2,446 2,593 418        - 5,457 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี        - 349 464 82        - 895 

โอน - สุทธิ        - (3)        - 3        -        - 

จาํหน่าย       -      (29)     (92)    (60)       -   (181) 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2547        - 2,763 2,965 443        - 6,171 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี        - 473 712 112        - 1,297 

โอน - สุทธิ        - 18 (18)        -        -        - 

จาํหน่าย       -      (10)    (18)   (7)       -       (35) 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2548       -  3,244 3,641 548       -    7,433 
       

มูลค่าสุทธิทางบัญชี       

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2547 2,771 4,023 3,374 245 2,272 12,685 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2548 3,388 5,518 5,278 347 1,663 16,194 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2548  สินทรัพยถ์าวรภายใตส้ญัญาเช่าการเงินของกลุ่มบริษทัมีราคาตามบญัชีจาํนวน   41  

ลา้นบาท (2547:  28  ลา้นบาท) 
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14 การประเมินราคาที่ดิน 

 

ตั้งแต่ปี 2541 กลุ่มบริษทับนัทึกมูลค่าท่ีดินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานและท่ีดินท่ีมีไวเ้พ่ือโครงการในอนาคตในบญัชี

ดว้ยราคาประเมินใหม่  ซ่ึงส่วนใหญ่อาศยัขอ้มูลท่ีไดรั้บจากบริษทั อเมริกนั แอ๊พเพรซลั (ประเทศไทย) จาํกดั                  

ท่ีเป็นผูป้ระเมินราคาอิสระตามรายงานการประเมินราคาในปี 2541 โดยใชเ้กณฑก์ารปรับราคาตามมูลค่าตลาด

ยติุธรรม ( Fair Market Value) และบางส่วนอาศยัขอ้มูลจากกรมท่ีดิน  ส่วนท่ีดินท่ีซ้ือหรือไดม้าตั้งแต่ปี 2542 

ยงัคงแสดงในราคาทุน 

 

บริษทัไดจ้ดัให้มีการประเมินราคาท่ีดินใหม่  โดยในไตรมาสท่ีสองของปี 2548 บริษทัไดบ้นัทึกราคาท่ีดิน  โดย

ขอ้มูลส่วนใหญ่ถือตามขอ้มูลจากบริษทัผูป้ระเมินราคาอิสระรายเดิมตามรายงานการประเมินราคาในเดือน

กนัยายน 2547 ถึงเดือนมิถุนายน 2548  โดยใชเ้กณฑก์ารปรับราคาตามมูลค่าตลาดยติุธรรม  อนัเป็นผลให้ท่ีดินท่ี

ใชใ้นการดาํเนินงานและท่ีดินท่ีมีไวเ้พ่ือโครงการในอนาคตของบริษทั จาํนวนเงินประมาณ 1,912 ลา้นบาท และ

ของบริษทัยอ่ยจาํนวนเงินรวมประมาณ 7,426 ลา้นบาท  มีมูลค่าท่ีดินบางส่วนเพ่ิมข้ึนและบางส่วนลดลงจาก

มูลค่าตามบญัชีก่อนการประเมินราคา ดงัน้ี 

 

ก. มูลค่าท่ีดินท่ีเพ่ิมข้ึนสุทธิมีจาํนวนรวม   1,226  ลา้นบาท  และส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดินของบริษทั

รวมกบัส่วนไดข้องบริษทัในส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดินของบริษทัยอ่ย ซ่ึงคาํนวณตามสดัส่วนท่ี

บริษทัถือหุ้นในบริษทัยอ่ย มีจาํนวนรวมทั้งส้ินประมาณ 858 ลา้นบาท (สุทธิจากภาษีเงินได)้ และ          

ไดแ้สดงในบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน”  ภายใตห้วัขอ้ “ส่วนของผูถื้อหุ้น”  ในงบดุล ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2548 

 

ข.   มูลค่าท่ีดินท่ีลดลงสุทธิมีจาํนวนรวม  107  ลา้นบาท   และกลุ่มบริษทัไดบ้นัทึกจาํนวนดงักล่าวเป็นผล

ขาดทุนจากการลดราคาของท่ีดินในงบกาํไรขาดทุนของกลุ่มบริษทัใน งบกาํไรขาดทุนสาํหรับปีส้ินสุด

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 

 

ท่ีดิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 ซ่ึงกลุ่มบริษทัไดม้าในปี 2547 และ 2548 จาํนวน 1,500 ลา้นบาท ยงัคงแสดงไว้

ในราคาทุน 

 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดินของกลุ่มบริษทัดงักล่าวขา้งตน้จะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
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15 สินทรัพย์ไม่มีตวัตน - สุทธิ 

 

 งบการเงนิรวม 

          

 ค่าความนิยม  ค่าความนิยม  ตน้ทุนการพฒันา  อ่ืนๆ  รวม 

   ติดลบ  ระบบงาน     

 (ล้านบาท) 

ราคาทุน          

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2547 1,454  (2,096)  139  110  (393) 

เพ่ิมขึ้น -  (773)  -  56  (717) 

ลดลง -  76  (1)  -  75 

โอน – สุทธิ -  -  (37)  35  (2) 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2547 1,454  (2,793)  101  201  (1,037) 

เพ่ิมขึ้น 84  (291)  1  42  (164) 

ลดลง -  -  -  -  - 

โอน – สุทธิ -  39  -  -  39 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2548 1,538  (3,045)  102  243  (1,162) 

          

ค่าตดัจําหน่ายสะสม          

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2547 (702)  1,051  (9)  (8)  332 

ค่าตดัจาํหน่ายสําหรับปี (92)  329  (10)  (15)  212 

ลดลง -  (76)  -  -  (76) 

โอน – สุทธิ -  -  -  -  - 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2547 (794)  1,304  (19)  (23)  468 

ค่าตดัจาํหน่ายสําหรับปี (95)  326  (9)  (21)  201 

ลดลง -  -  -  -  - 

โอน – สุทธิ -  -  -  -  - 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2548 (889)  1,630  (28)  (44 )  669 

          

มูลค่าสุทธิทางบัญชี          

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2547 660  (1,489)  82  178  (569) 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2548 649  (1,415)  74  199  (493) 
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 งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

 อ่ืน ๆ 

 (ล้านบาท) 

ราคาทุน  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2547 9 

เพ่ิมข้ึน 4 

ลดลง (2) 

โอน - สุทธิ - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2547 11 

เพ่ิมข้ึน 7 

ลดลง - 

โอน - สุทธิ - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2548 18 

  

ค่าตดัจําหน่ายสะสม  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2547 (2) 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี (1) 

ลดลง - 

โอน - สุทธิ - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2547 (3) 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี (2) 

โอน - สุทธิ - 

จาํหน่าย - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2548 (5) 
 

 

มูลค่าสุทธิทางบัญชี  

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2547 8 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2548 13 
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16 ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี 
 

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 

รายการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีในระหว่างปี 2548 สรุปไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม 

 ยอดยกมา  รายการ  รายการเพ่ิม (ลด)  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัท่ี 1  เพ่ิม (ลด)ใน  ในส่วนของ  ณ วนัท่ี 31 

 ม.ค. 2548  งบกาํไรขาดทุน  เจา้ของ  ธ.ค. 2548 

 (ล้านบาท) 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี        

ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน 225  (18)  -  207 

ผลต่างอตัราแลกเปล่ียนของสัญญา        

ซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 14   (14)  -  - 

ส่วนแบ่งขาดทุนในบริษทัยอ่ย 920  -  -  920 

อ่ืนๆ    444  (188)    (4)  252 

รวม 1,603   (220)   (4)  1,379 

 งบการเงนิรวม 

 ยอดยกมา  รายการ  รายการ(เพ่ิม) ลด  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัท่ี 1  (เพ่ิม) ลดใน  ในส่วนของ  ณ วนัท่ี 31 

 ม.ค. 2548  งบกาํไรขาดทุน  เจา้ของ  ธ.ค. 2548 

 (ล้านบาท) 

        

หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี        

ส่วนของบริษทัยอ่ย (CPS) 19  (9)  30  40 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดินและส่วนได ้        

ในบริษทัร่วมท่ีเป็นของบริษทัยอ่ยซ่ึงไดน้าํไป        

คาํนวณค่าความนิยมติดลบ ณ วนัซ้ือบริษทัยอ่ย 1,212  -  108  1,320 

ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน        

ในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย (50)  -  75  25 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน 548  -  192  740 

ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงิน        

บริษทัร่วมในต่างประเทศ 115  -  64  179 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมตาม        

วิธีส่วนไดเ้สีย - สุทธิ 549  (12)  -  537 

อ่ืนๆ      89  (69)  77  97 

รวม 2,482  (90)  546  2,938 
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 งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

   รายการ  รายการ   

 ยอดยกมา  เพ่ิม (ลด)  เพ่ิม (ลด)  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัท่ี 1  ในงบกาํไร  ในส่วนของ  ณ วนัท่ี 31 

 ม.ค. 2548  ขาดทุน  เจา้ของ  ธ.ค. 2548 

 (ล้านบาท) 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี        

ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน 137  (8)  -  129 

ส่วนแบ่งขาดทุนในบริษทัยอ่ย 920  -  -  920 

อ่ืนๆ       23  19  -  42 

รวม 1,080  11  -  1,091 

        

 งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

   รายการ  รายการ   

 ยอดยกมา  (เพ่ิม) ลด  (เพ่ิม) ลด  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัท่ี 1  ในงบกาํไร  ในส่วนของ  ณ วนัท่ี 31 

 ม.ค. 2548  ขาดทุน  เจา้ของ  ธ.ค. 2548 

 (ล้านบาท) 

หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี        

ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่า        

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย (39)  -  54  15 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน 247  -  81  328 

ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงิน (2)  -  6  4 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทั        

ร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย - สุทธิ     139  43  -  182 

รวม    345  43  141  529 

 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 และ 2547 ประกอบดว้ย 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 2548  2547  2548  2547 
 (ล้านบาท) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดจ้ากกาํไรทางภาษี        
ก่อนรายการพิเศษสาํหรับปี 1,569  625  5  21 
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ทางภาษีเงินได ้        
รอการตดับญัชีท่ีเกิดจาก        
ความแตกต่างชัว่คราว (Temporary difference) - สุทธิ 130  (189)  32  32 
ความแตกต่างถาวร (Permanent difference)  - สุทธิ (106)  -  -  - 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ - สุทธิ 1,593      436  37      53 
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ตามพระราชกฤษฎีกาฉบบัท่ี 387 ลงวนัท่ี 5 กนัยายน 2544 กาํหนดให้ลดหยอ่นอตัราภาษีเงินไดข้องบริษทั                

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจากร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 25 สาํหรับกาํไรสุทธิท่ีตอ้งเสียภาษี

เฉพาะส่วนท่ีไม่เกิน 300  ลา้นบาท เป็นเวลาห้ารอบระยะเวลาบญัชีต่อเน่ืองกนันบัแต่รอบระยะเวลาบญัชีแรกท่ี

เร่ิมในหรือหลงัวนัท่ีพระราชกฤษฎีกาใชบ้งัคบั ดงันั้น บริษทัจึงคาํนวณภาษีเงินไดส้าํหรับกาํไรสุทธิท่ีตอ้งเสีย

ภาษีเฉพาะของบริษทัส่วนท่ีไม่เกิน 300 ลา้นบาท ในปี 2548 และ 2547 ดว้ยอตัราร้อยละ 25   

 

การกระทบยอดระหว่างจาํนวนเงินค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณระหว่างกาํไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีท่ีใชส้าํหรับ

ปี 2548 สรุปไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงนิรวม 

อตัราภาษีท่ีใช ้ 0% 10% 15% 25% 30% อ่ืน ๆ รวม 

 (ล้านบาท) 

        

กาํไรทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้าย 1,529  58 15   2 6,054 800 8,458 

ภาษีเงินได-้ สุทธิ - 6 2 1 1,816 179 2,004 

ภาษีเงินไดค้าํนวณตามอตัราภาษีท่ีใช ้        

ผลกระทบทางภาษีของรายได ้        

หุน้ปันผลจากบริษทัร่วมท่ีไดรั้บยกเวน้        

ก่ึงหน่ึงและค่าใชจ่้ายท่ีไม่ถือเป็นรายได ้        

และค่าใชจ่้ายทางภาษี – สุทธิ   -      2   -    -  (413)   -    (411) 

รวม   -     8     2     1 1,403 179 1,593 
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 งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

อตัราภาษีท่ีใช ้ 0%  15%  25%  30%  รวม 

 (ล้านบาท) 

กาํไรทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได-้ สุทธิ        792            (4)    -    5,997  6,785 

ภาษีเงินไดค้าํนวณตามอตัราภาษีท่ีใช ้   -    (1)    -    1,799  1,798 

ผลกระทบทางภาษีของรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ี          

ไม่ถือเป็นรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทางภาษี - สุทธิ          

-  ส่วนไดเ้สียในกาํไรของบริษทัยอ่ย   -      -   -  (   1,771)  (   1,771) 

- อ่ืน ๆ   -      -     -           10         10 

รวม   -                   (1)    -           38         37 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 กลุ่มบริษทัมีผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดจาก ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช้  ซ่ึงไม่ไดน้าํไป

รวมในการ คาํนวณสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี เพ่ือรับรู้ในงบดุลมีจาํนวนประมาณ 5,921 ลา้นบาท (2547: 6,306   

ลา้นบาท) เน่ืองจากมีความไม่แน่นอนท่ีจะใชป้ระโยชน์ทางภาษีจากรายการดงักล่าวไดใ้นอนาคต 

 

บริษทัมีสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีซ่ึงเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราวจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยต่างประเทศ  

แห่งหน่ึง (CP USA) เป็นเงินรวม 920 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัคาดว่าผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าวจะกลบัรายการ

ไดใ้นอนาคตและบริษทัคาดว่าจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอท่ีใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว 

 

17 สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอื่น 

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

 2548  2547  2548  2547 

 (ล้านบาท) 

ภาษีเงินไดจ่้ายล่วงหนา้ 36  81  5  10 

เงินฝากท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช ้ 45  42  -  - 

อ่ืนๆ 156  82  90  42 

รวม 237  205  95  52 
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18 หนี้สินที่มีภาระดอกเบีย้ 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

 2548  2547  2548  2547 

 (ล้านบาท) 

ส่วนที่หมุนเวยีน  

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 78  154  56  39 

ตัว๋เงินจ่าย 801  930  300  810 

เงินกูย้ืมระยะสั้น  1,260  703       -        -  

เงินกูย้ืมเพ่ือการส่งออก   7,278  4,435  3,992       -  

หน้ีสินจากการทาํทรัสตรี์ซีทส์    5,448    6,195      977    1,384 

รวมเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 14,865  12,417  5,325   2,233 
        

หน้ีสินระยะยาวส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี        

เงินกูย้ืมระยะยาว  4,578  797  4,159  390 

หุ้นกู ้  1,190  3,780  1,190  3,780 

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 21  18  5       -  

รวมหน้ีสินระยะยาวส่วนท่ีถึงกาํหนด        

ชาํระภายในหน่ึงปี 5,789  4,595  5,354  4,170 

รวมส่วนที่หมุนเวยีน 20,654  17,012  10,679  6,403 

        

ส่วนที่ไม่หมุนเวยีน        

หน้ีสินระยะยาว         

เงินกูย้ืมระยะยาว 2,419  6,741  1,809  5,988 

หุ้นกู ้ 10,000  7,190  10,000  7,190 

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 17  12  5  4 

รวมส่วนที่ไม่หมุนเวยีน 12,436  13,943  11,814  13,182 

รวมหนี้สินที่มีภาระดอกเบีย้ 33,090  30,955  22,493  19,585 
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หน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียขา้งตน้ไม่มีหลกัทรัพยป์ระกนัยกเวน้  หน้ีสินจากการทาํทรัสตรี์ซีทส์ กลุ่มบริษทัไดอ้อก

เคร่ืองจกัร อุปกรณ์และสินคา้ท่ีสัง่เขา้มาโดยใชเ้ครดิตของธนาคาร กลุ่มบริษทัจึงตอ้งมีหน้ีสินผกูพนัต่อธนาคาร

สาํหรับเคร่ืองจกัร อุปกรณ์และสินคา้ท่ีมีอยูแ่ละขายไป 

 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียแยกแสดงตามระยะเวลาครบกาํหนดการจ่ายชาํระไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

 2548  2547  2548  2547 

 (ล้านบาท) 

เม่ือทวงถาม 78  154  56  39 

ครบกาํหนดภายในหน่ึงปี  20,576  16,858  10,623  6,365 

ครบกาํหนดหลงัจาก 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 12,436  13,943  11,814  13,181 

รวม 33,090  30,955  22,493  19,585 

 

เงินกูย้ืมดงักล่าวขา้งตน้ไดร้วมเงินกูย้ืมท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ดงัน้ี 

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

 2548  2547  2548  2547 

 (ล้าน) 
        

เหรียญสหรัฐ 9  5  -  - 

ตุรกีไลรา 4  12  -  - 

ปอนดส์เตอร์ลิง 7  5  -  - 

เยน 8,200  8,200  8,200  8,200 

ยโูร 2  -  -  - 

รูปี 400  -  -  - 

 

ในปี 2548 และ 2547 กลุ่มบริษทัไดป้้องกนัความเส่ียงในเงินกูย้ืมท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศขา้งตน้ โดยส่วนใหญ่

ไดท้าํสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้กบัธนาคารเพ่ือซ้ือเงินสกุลต่างประเทศตามอตัราท่ีตกลงกนัไว ้
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เงนิกู้ยืมระยะยาว 

 

รายละเอียดของเงินกูย้ืมระยะยาวมีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 2548  2547  2548  2547 

 (ล้านบาท) 

1)  เงินกูย้มืสกุลบาท อตัราดอกเบ้ียเท่ากบัอตัราดอกเบ้ีย     ร้อย

ละ  5.69 – 6.00 ต่อปี  

 

 

 

 

 

 

-  บริษทัมีเงินตน้แรกเร่ิม 200 ลา้นบาท   มีกาํหนดชาํระคืนทุก

งวดสามเดือนตั้งแต่เดือนกนัยายน 2544 ถึงเดือนมิถุนายน 2549 

และในไตรมาสท่ี 3 ปี 2548 บริษทัไดข้อชาํระคืนเงินกูย้มื  

ระยะยาวก่อนถึงวนัครบกาํหนดชาํระทั้งหมดเป็นเงินรวม 30 

ลา้นบาท - 

 

60 

 

- 

 

60 

-   บริษทัยอ่ยมีเงินตน้แรกเร่ิม 210 ลา้นบาท    ซ่ึงมีกาํหนด

ชาํระคืนทุกงวดสามเดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม 2544 ถึงเดือน

กรกฎาคม 2548 - 

 

39 

  

   

    - 

  

    

   - 

2)  เงินกูย้มืสกุลบาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 6.25  ต่อปี        

-   บริษทัยอ่ยมีเงินตน้แรกเร่ิม 425 ลา้นบาทมีกาํหนดชาํระคืน

ทุกงวดสามเดือน ตั้งแต่เดือนกนัยายน 2545 ถึงเดือนมิถุนายน 

2552 256 

 

335 

    

 

     - 

  

  

      - 

-   บริษทัยอ่ยมีเงินตน้แรกเร่ิม 107 ลา้นบาทมีกาํหนดชาํระคืน

ทุกงวดสามเดือน ตั้งแต่เดือนกนัยายน 2547 ถึงเดือนมิถุนายน 

2550 70 

 

101 

  

     

      - 

  

   

       - 

3)  เงินกูย้มืสกุลบาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 6.25 ต่อปี        

-   บริษทัยอ่ยมีเงินตน้แรกเร่ิม 188 ลา้นบาทมีกาํหนดชาํระคืน

ทุกเดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2546 ถึงเดือนกนัยายน  2551 97 

 

128 

  

      - 

  

      - 

        

4)  ตัว๋แลกเงิน อตัราคิดลดร้อยละ 3.45 – 4.65 ต่อปี        

-  บริษทัมีเงินตน้แรกเร่ิม 350 ลา้นบาทมีกาํหนดชาํระคืนคร้ัง

เดียวในเดือนธนัวาคม 2548 - 

 

350 

 

- 

 

350 

-  บริษทัมีเงินตน้แรกเร่ิม 2,950 ลา้นบาทมีกาํหนดชาํระคืนใน

งวดต่างๆ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2549 ถึงเดือนธนัวาคม 2550 2,950 

 

2,950 

 

2,950 

 

2,950 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

 2548  2547  2548  2547 

 (ล้านบาท) 

5) เงินกูย้มืสกุลบาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 6.25 – 6.50  

ต่อปี 

       

-   บริษทัยอ่ยมีเงินตน้แรกเร่ิม 200 ลา้นบาทมีกาํหนดชาํระ

คืนทุกงวดสามเดือน ตั้งแต่เดือนธนัวาคม 2544 ถึงเดือน

กนัยายน  2549 30 
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      - 

  

 

      - 

-   บริษทัยอ่ยมีเงินตน้แรกเร่ิม 380 ลา้นบาทมีกาํหนดชาํระ

คืนทุกงวดสามเดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2546 ถึงเดือน

สิงหาคม  2551 188 

 

258 

  

 

      - 

  

 

      - 

6)  เงินกูย้มืสกุลบาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.25 ต่อปี        

-   บริษทัยอ่ยมีเงินตน้แรกเร่ิม 140 ลา้นบาทมีกาํหนดชาํระ

คืนทุกงวดหกเดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2548 ถึงเดือน

กนัยายน  2552 112 

 

140 

  

 

      - 

  

 

      - 

7) เงินกูย้มืสกุลบาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.25 ต่อปี        

-   บริษทัยอ่ยมีเงินตน้แรกเร่ิม 97 ลา้นบาทมีกาํหนดชาํระ

คืนทุกงวดหกเดือน ตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ 2549 ถึงเดือน

สิงหาคม  2552 97 

  

 

      - 

  

 

      - 

  

 

      - 

8)  เงินกูย้มืสกุลเยน  8,200 ลา้นเยน  อตัราดอกเบ้ียเท่ากบั 

LIBOR 6 เดือน บวกร้อยละ 0.65  ต่อปี (ภายหลงับริษทัได้

ทาํสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราของตน้เงินกูเ้ป็นเงินสกุลบาท

จาํนวน 3,018 ลา้นบาทโดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีเท่ากบั 

ร้อยละ 3.86 ต่อปี) 

      

 

 

-   บริษทัมีกาํหนดชาํระคืนสองงวดในเดือนมีนาคม 2549 

และเดือนมีนาคม  2550 3,018 

 

3,018 

 

3,018 

 

3,018 

9)  เงินกูย้มืของบริษทัยอ่ยต่างประเทศ        

-   เงินกูย้มืสกุลเหรียญสหรัฐ  2.3  ลา้นเหรียญ  อตัรา

ดอกเบ้ียเท่ากบั 2.04 -2.41 ต่อปี 

 

      - 
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      - 

  

       - 

-   เงินกูย้มืสกุลเหรียญสหรัฐ 4.4 ลา้นเหรียญ อตัราดอกเบ้ีย

ร้อยละ 3.69 – 4.26 ต่อปี   179 

  

    -  

  

      - 

  

    -  

รวม 6,997  7,538  5,968  6,378 

หัก ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระในหน่ึงปี (4,578)  (797)  (4,159)  (390) 

สุทธิ 2,419   6,741   1,809   5,988 
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เงินกูย้ืมระยะยาวทั้งหมดขา้งตน้มีเง่ีอนไขท่ีระบุไวต้ามสญัญาเงินกูย้ืม กลุ่มบริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและ

ขอ้จาํกดัต่าง ๆ ท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญา กูย้ืมเงินเช่น การรักษาอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นตามงบการเงิน

รวมไม่ให้เกิน 2 : 1 เป็นตน้ 

 

หุ้นกู้ 

 

รายละเอียดของหุ้นกูมี้ดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2548  2547  2548  2547 

 (ล้านบาท) 

หุ้นกูค้ร้ังท่ี 1/2543       -  1,400        -  1,400 

หุ้นกูค้ร้ังท่ี 1/2544 1,190  3,570  1,190  3,570 

หุ้นกูค้ร้ังท่ี 1/2547 6,000  6,000  6,000  6,000 

หุ้นกูค้ร้ังท่ี 1/2548 4,000        -  4,000        - 

หกั ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระในหน่ึงปี (1,190)  (3,780)  (1,190)  (3,780) 

สุทธิ 10,000    7,190  10,000    7,190 

 

หุ้นกู้คร้ังที่ 1/2543 

 

เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2543 บริษทัไดอ้อกหุ้นกูป้ระเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั ชนิดทยอยคืนเงินตน้และ

ระบุช่ือผูถื้อ เป็นจาํนวนเงินรวม 7,000 ลา้นบาท มีกาํหนดอาย ุ 5 ปี โดยเร่ิมทยอยคืนเงินตน้คร้ังแรกในเดือน

มีนาคม 2546 และคร้ังต่อ ๆ ไป ทุกหกเดือนในอตัราร้อยละ 20 ของมูลค่าท่ีตราไว ้อตัราดอกเบ้ียใน 3 ปีแรกเป็น 

7.5% ต่อปี และใน 2 ปีสุดทา้ยเท่ากบัอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 6 เดือนของธนาคารในประเทศแห่งหน่ึงบวก

ร้อยละ 3 ต่อปี ทั้งน้ี บริษทัไดไ้ถ่ถอนหุ้นกูด้งักล่าวภายหลงัจากการชาํระคืนเงินตน้งวดสุดทา้ยเม่ือเดือนมีนาคม 

2548 
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หุ้นกู้คร้ังที่ 1/2544 

 

เม่ือวนัท่ี 23 มีนาคม 2544 บริษทัไดอ้อกจาํหน่ายหุ้นกูป้ระเภทไม่ดอ้ยสิทธิ   ไม่มีหลกัประกนั  ชนิดทยอยคืนเงิน

ตน้และระบุช่ือผูถื้อ เป็นจาํนวนเงินรวม 7,000 ลา้นบาท มีกาํหนดอาย ุ 5 ปี โดยเร่ิมทยอยคืนเงินตน้คร้ังแรกใน

เดือนกนัยายน 2546 ในอตัราร้อยละ 15 ของมูลค่าท่ีตราไวแ้ละคร้ังต่อ ๆ ไป ทุกหกเดือนในอตัราร้อยละ 17 ของ

มูลค่าท่ีตราไว ้อตัราดอกเบ้ียใน 2 ปีแรกเป็นร้อยละ 5.5 ต่อปี ในปีท่ีสามเป็นร้อยละ 5.75 ต่อปี และใน  2 ปี 

สุดทา้ยเท่ากบัอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 6 เดือนของธนาคารในประเทศแห่งหน่ึงบวกร้อยละ 3 ต่อปี หุ้นกูท่ี้

ออกในคร้ังน้ีไดรั้บการ ทบทวน อนัดบัเครดิต ไว้ท่ีระดบั “A” โดยบริษทั ทริส เรทต้ิง จาํกดั  เม่ือวนัท่ี 20 

พฤษภาคม 2548  หุ้นกูด้งักล่าวไดรั้บการข้ึนทะเบียนกบัสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยเม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 2544 

 

หุ้นกู้คร้ังที่ 1/2547 

 

เม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน  2547   บริษทัไดอ้อกหุ้นกูป้ระเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั และระบุช่ือผูถื้อ     

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   

 

หุ้นกูด้งักล่าวน้ี ไดรั้บการทบทวนอนัดบั เครดิตไวท่ี้ระดบั “A” โดยบริษทั ทริสเรทต้ิง จาํกดั คร้ังล่าสุดเม่ือวนัท่ี               

20 พฤษภาคม 2548 ทั้งน้ี บริษทัไดน้าํหุ้นกูด้งักล่าวไปข้ึนทะเบียนกบัสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยและ           

จดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และไดรั้บการข้ึนทะเบียนและจดทะเบียนแลว้  เม่ือวนัท่ี         

16 ธนัวาคม 2547 และ 7 กุมภาพนัธ์ 2548 ตามลาํดบั 
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หุ้นกู้คร้ังที ่1/2548 

 

เม่ือวนัท่ี 1 6 มิถุนายน 254 8 บริษทัไดอ้อกหุ้นกูป้ระเภทไม่ดอ้ยสิทธิ  ไม่มีหลกัประกนั  และระบุช่ือผูถื้อ        

เป็นจาํนวนเงินรวม 4,000 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็น 

 

• ชุดท่ี 1 จาํนวน 2, 000 ลา้นบาท มีกาํหนดอาย ุ3 ปี ชาํระคืนเงินตน้คร้ังเดียวทั้งจาํนวนในวนัท่ี                 

16 มิถุนายน 2551 โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีเท่ากบัร้อยละ 4.25 ต่อปี 

 

• ชุดท่ี 2 จาํนวน 2, 000 ลา้นบาท มีกาํหนดอาย ุ5 ปี ชาํระคืนเงินตน้คร้ังเดียวทั้งจาํนวนในวนัท่ี                

16 มิถุนายน 2553 โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีเท่ากบัร้อยละ 5.00 ต่อปี  

 

หุ้นกูด้งักล่าวน้ี ไดรั้บการจดัอนัดบัเครดิตไวท่ี้ระดบั “A” โดยบริษทั ทริสเรทต้ิง จาํกดั ทั้งน้ี บริษทัไดน้าํหุ้นกู้

ดงักล่าวไปข้ึนทะเบียนกบัสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยและจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

และไดรั้บการข้ึนทะเบียนและจดทะเบียนแลว้ เม่ือวนัท่ี  30 มิถุนายน  254 8  และ  27  กรกฎาคม  2548 

ตามลาํดบั 

 

ในระหว่างปี 2548 บริษทัไดคื้นเงินตน้ของหุ้นกูค้ร้ังท่ี 1/2543 งวดสุดทา้ย  ในอตัราร้อยละ 20 เป็นจาํนวนเงิน 

1,400 ลา้นบาท และไดคื้นเงินตน้ของหุ้นกูค้ร้ังท่ี 1/2544 งวดท่ี 4  และ 5 ในอตัราร้อยละ 17 ของมูลค่าท่ีตราไว้

สาํหรับแต่ละงวดเป็นจาํนวนเงินรวม 2,380  ลา้นบาท 

 

ทั้งน้ี บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีกาํหนด เช่น บริษทัตอ้งรักษาอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น

ตามงบการเงินสาํหรับงวดหกเดือนและสาํหรับปี ตามท่ีระบุไวใ้นขอ้กาํหนดและเง่ือนไขของหุ้นกู ้เป็นตน้  

 

กลุ่มบริษทัมีวงเงินเบิกเกินบญัชีกบัธนาคารหลายแห่งโดยมีจาํนวนวงเงินเบิกเกินบญัชีและอตัราดอกเบ้ียดงัน้ี 

 

 2548  2547 

 (ล้านบาท) 

วงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร    

บริษทั  280  297 

บริษทัยอ่ย 1,692  1,738 

อตัราดอกเบ้ียต่อปี (ร้อยละ) 6.75-7.00  3.58-6.50 
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 งบการเงินรวม 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี  อตัราดอกเบ้ียลอยตวั  อตัราดอกเบ้ียเฉล่ีย 

 2548  2547  2548  2547  2548  2547 

 (ล้านบาท)  (ร้อยละ) 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร   -    -  78  154  6.76  5.38 

เงินกูย้มืระยะสั้น 14,787  12,263    -    -  4.74  2.43 

เงินกูย้มืระยะยาว 6,147  6,407  850  1,131  4.19  4.08 

หน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน 38  30    -    -  5.51  5.48 

หุ้นกู ้ 10,000      6,000  1,190      4,970  4.83  4.54 

รวม 30,972    24,700  2,118      6,255     

 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี  อตัราดอกเบ้ียลอยตวั  อตัราดอกเบ้ียเฉล่ีย 

 2548  2547  2548  2547  2548  2547 

 (ล้านบาท)  (ร้อยละ) 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร   -    -  56  39  6.75  6.00 

เงินกูย้มืระยะสั้น 5,269  2,194    -    -  4.81  2.50 

เงินกูย้มืระยะยาว 5,968  6,318    -  60  3.93  3.92 

หน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน 10  4    -    -  4.42  3.07 

หุ้นกู ้ 10,000    6,000  1,190    4,970  4.83  4.54 

รวม 21,247  14,516  1,246    5,069   

 

19 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 
 

   งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

 หมายเหต ุ  2548  2547  2548  2547 

   ล้านบาท 

เจา้หน้ีการคา้ -  บริษทัยอ่ย 6  -  -  708  198 

เจา้หน้ีการคา้ -  บริษทัร่วม          

และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6  857  545  271  160 

เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน          

และบุคคล   5,310  4,404  1,730  1,153 

รวม   6,167  4,949  2,709  1,511 
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20 หนี้สินหมุนเวยีนอื่น 

   งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

   2548  2547  2548  2547 

   (ล้านบาท) 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย   1,033  376  -  - 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย   601  468  126  66 

ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย   322  176  164  42 

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย   150  138  112  102 

เงินปันผลคา้งจ่าย   57  57  56  55 

โบนสัคา้งจ่าย   44  6  -  - 

อ่ืน ๆ    724  856  54  12 

รวม   2,931  2,077  512  277 
 

21 ทุนเรือนหุ้น 

 2548  2547 

 จาํนวนหุ้น  บาท  จาํนวนหุ้น  บาท 

 (หน่วย:   พัน) 

ทุนจดทะเบียน        

ณ วนัที่ 1 มกราคม และ 31 ธันวาคม        

หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 8,206,664  8,206,664  8,206,664  8,206,664 

        

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้        

ณ วนัท่ี 1 มกราคม         

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

ออกหุ้นสามญั        

จากใบสาํคญัแสดงสิทธิ (หมายเหตุ 22)         

CPF-W2 1,792,376  1,792,376  9,029  9,029 
        

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม        

หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 7,519,938  7,519,938  5,727,562  5,727,562 
        

จาํนวนหุ้นสามญัจดัสรรเพ่ือรองรับ        

การใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ 686,726  686,726  2,479,102  2,479,102 
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22 ใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้น   

 

 จาํนวนหน่วย (ลา้นหน่วย)  อตัราการใชสิ้ทธิ  ราคาการใชสิ้ทธิ   

 31 ธ.ค. 48  31 ธ.ค. 47  ต่อ 1 หน่วย  (บาทต่อหุ้น)  หมดอาย ุ
          

CPF - W2 -  383.87  5.00000  4.000  21 ก.ค. 2548 

 

บริษทัไดอ้อก และเสนอขาย ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม คร้ังท่ี 2             

(CPF-W2) เม่ือวนัท่ี  22  กรกฎาคม 2545 โดยมีรายละเอียดของการใชสิ้ทธิ ดงัน้ี 

 

  จาํนวนใบสาํคญัแสดง  จาํนวนหุ้นสามญั  เงินรับจากการ  วนัที่จดทะเบียน 

  สิทธิที่ใชสิ้ทธิ  ที่ไดรั้บ  ใชสิ้ทธิ  เปลี่ยนแปลง 

วนัที่ใชสิ้ทธิ  (หน่วย)  (หุ้น)  (ลา้นบาท)  ทุนชาํระแลว้ 
         

5 มกราคม 2547  1,802,799  9,013,995  36  19 มกราคม 2547 

1 กรกฏาคม 2547  502  2,510        -   15 กรกฏาคม 2547 

1 ตุลาคม 2547        2,672       13,360        -    14 ตุลาคม 2547 

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

         

4 มกราคม 2548       58,020     290,100           1  18 มกราคม 2548 

1 เมษายน 2548     624,862  3,124,310          12  18 เมษายน 2548 

1 กรกฎาคม 2548  102,488,639  512,443,195  2,050  14  กรกฎาคม 2548 

21 กรกฎาคม 2548     255,303,549  1,276,517,745     5,106  3 สิงหาคม 2548 

รวมปี 2548    358,475,070   1,792,375,350      7,169   

 

 

ในระหว่างปี 2548 มีการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ  CPF-W2 จาํนวน 358,475,070 หน่วย แลกซ้ือหุ้น

สามญัของบริษทัไดจ้าํนวน 1,792,375,350 หุ้น โดยมีเงินรับจากการใชสิ้ทธิเท่ากบั 7,169 ลา้นบาท  ส่วน

ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีไม่ไดน้าํมาใชสิ้ทธิและส้ินสภาพลงภายหลงัการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยมีจาํนวน 25,396,528 

หน่วย ทั้งน้ี จาํนวนหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจากการใชสิ้ทธิในระหว่างปี 2548 มีจาํนวนเท่ากบั 1,792,375,350 หุ้น และ

ทาํให้ทุนชาํระแลว้ของบริษทั ภายหลงัจากการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยเพ่ิมเป็น 7,519,937,826 บาท (แบ่งเป็นหุ้น

สามญัจาํนวน 7,519,937,826 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท) 
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ในระหว่างปี 2548  บริษทัยอ่ยห้าแห่งไดข้ายเงินลงทุนในใบสาํคญัแสดงสิทธิ CPF-W2 ผา่นตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย โดยมีกาํไรจากการขายใบสาํคญัแสดงสิทธิสุทธิภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งเป็นเงินประมาณ 47  

ลา้นบาท และบริษทัไดบ้นัทึกจาํนวนดงักล่าวไวใ้นบญัชี “ใบสาํคญัแสดงสิทธิ” ภายใตส่้วนของผูถื้อหุ้นใน       

งบดุล และไดโ้อนจาํนวนดงักล่าวไปเป็นส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั ภายหลงัจากการใชสิ้ทธิในคร้ังสุดทา้ยของ      

ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าว เม่ือวนัท่ี 21 กรกฎาคม 2548 

 

23 เงนิปันผลจ่าย   

 

บริษทัมีนโยบายท่ีจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นปีละ 4 คร้ัง โดยเงินปันผลท่ีจ่ายในแต่ละคร้ังจะพิจารณาจดัสรร

จากผลการดาํเนินงานแต่ละไตรมาส และเงินปันผลรวมท่ีจ่ายทั้งส้ินจากผลการดาํเนินงานในแต่ละปีจะมีจาํนวน

ประมาณร้อยละ 50 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัหกัภาษีเงินไดแ้ละสาํรองตามกฎหมาย  ทั้งน้ี การจ่ายเงินปันผล

ดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดข้ึ้นอยูก่บัผลการดาํเนินงาน ฐานะการเงินและโครงการในอนาคตของบริษทั 

รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจโดยรวม 

 

ในระหว่างปี  2548 และ 2547 คณะกรรมการไดมี้มติให้จ่ายเงินปันผลโดยสรุปดงัน้ี 

 

            อตัราหุ้นละ จาํนวนหุ้นที่มีสิทธิ จาํนวนเงินรวม   

    วนัที่มีมติจ่ายเงินปันผล  (บาท)    ไดรั้บเงินปันผล  (ลา้นบาท)             ผลการดาํเนินงาน     จ่ายจาก  
      

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  

    กาํไรสะสมที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ข) 

9 พฤศจิกายน 2547 0.04 5,727,562,476    229 ไตรมาสที่สาม ปี 2547 (ง) 

รวม      860   
      

11 พฤษภาคม 2548 0.12 5,730,976,886 688 ไตรมาสที่หน่ึง ปี 2548 (ค) และ (ง) 

10 สิงหาคม 2548 0.18 7,519,937,826 1,354 ไตรมาสที่สอง ปี 2548 (ง) 

9 พฤศจิกายน 2548 0.14 7,519,937,826 1,053 ไตรมาสที่สาม ปี 2548 (ง) 

รวม   3,095   
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ก) กาํไรสุทธิของกิจการท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลร้อยละ 30 
 

ข) กาํไรท่ีรับรู้ทางบญัชีโดยวิธีส่วนไดเ้สีย 
 

ค) กาํไรสุทธิของกิจการท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
 

ง) เงินปันผลท่ีไดรั้บจากบริษทัยอ่ย โดยบริษทัยอ่ยไดจ่้ายเงินปันผลจากเงินกาํไรท่ีตอ้งเสียภาษีเงินได ้      

นิติบุคคลในอตัราร้อยละ 30 
 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2547 ไดรั้บทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมติัการจ่ายเงินปันผล

ประจาํปี 2546 และท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2548 ไดรั้บทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของปี 2547 

และอนุมติัการงดจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2547 ส่วนการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2548 บริษทัจะเสนอต่อ  

ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือให้รับทราบในการประชุมสามญัประจาํปี 2549 
 

24 สํารองตามกฎหมาย 
 

บญัชีน้ีไดแ้ก่เงินสาํรองท่ีบริษทัจดัสรรสะสมตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ .ศ. 2535 ซ่ึงกาํหนดให้

บริษทัจดัสรรเงินสาํรองอยา่งนอ้ยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิสาํหรับปีหลงัจากหกัยอดขาดทุนสะสมตน้ปี (ถา้มี) 

จนกว่าเงินสาํรองจะมียอดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั เงินสาํรองดงักล่าวจะนาํไปจ่ายเป็น   

เงินปันผลไม่ได ้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 และ 2547 เงินสาํรองตามกฎหมายของบริษทัมีจาํนวนเท่ากบัร้อยละ 

10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัครบตามท่ีกฎหมายกาํหนดแลว้ 
 

25  รายการพเิศษ 
 

จากเหตุการณ์ธรณีพิบติัในเขตจงัหวดัชายทะเลภาคใตบ้างแห่ง เม่ือวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2547 ทรัพยสิ์นของกิจการ

แห่งหน่ึงของบริษทัท่ีจงัหวดัพงังา อนัไดแ้ก่ สินคา้คงเหลือทั้งหมด อาคารและอุปกรณ์ส่วนใหญ่ ซ่ึงมีมูลค่าสุทธิ

ทางบญัชีรวมเป็นเงินประมาณ 66 ลา้นบาท ไดรั้บความเสียหายจากเหตุการณ์ดงักล่าวดว้ย ทั้งน้ี บริษทัได ้                   

ตดัจาํหน่ายสินทรัพยท่ี์เสียหายและบนัทึกเป็นผลขาดทุนดว้ยจาํนวนสุทธิจากภาษีเงินไดเ้ป็นเงินประมาณ 52 

ลา้นบาท อยา่งไรก็ดี สินทรัพยท่ี์เสียหายดงักล่าวบางส่วน ซ่ึงมีมูลค่าทางบญัชีประมาณ 58 ลา้นบาท ไดมี้การทาํ

ประกนัภยัไว ้โดยบริษทัประมาณการว่า ค่าสินไหมทดแทนท่ีจะไดรั้บจากบริษทัประกนัภยัจะมีจาํนวนประมาณ 

70 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัไดบ้นัทึกประมาณการค่าสินไหมทดแทนดงักล่าวเป็นรายไดใ้นงบกาํไรขาดทุนสาํหรับ                

ปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 ดว้ยจาํนวนสุทธิจากภาษีเงินได ้เป็นเงินประมาณ 53 ลา้นบาท และรับรู้ภาษี                 

เงินไดร้อตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งในรายการดงักล่าว เป็นเงินประมาณ 3 ลา้นบาท 
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ทั้งน้ี ในระหว่างปี 2548 บริษทัไดรั้บเงินค่าสินไหมทดแทนจากบริษทัประกนัภยัเป็นเงินทั้งส้ินประมาณ 10 7 

ลา้นบาทและไดบ้นัทึกค่าสินไหมส่วนท่ีไดรั้บมากกว่าจาํนวนประมาณการท่ีบนัทึกไวต้ามท่ีกล่าวไวข้า้งตน้เป็น

รายไดใ้นงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 3 1 ธนัวาคม 2548 ดว้ยจาํนวนเงินประมาณ 37 ลา้นบาท และ

บนัทึกกลบัรายการภาษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งดว้ยจาํนวนเดียวกนักบัท่ีไดบ้นัทึกไวใ้นงวดก่อนๆ 
 

26 กําไรต่อหุ้น 
 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสุทธิสาํหรับปีดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุ้นทุนท่ี

ออกและเรียกชาํระในระหว่างปีสุทธิจากหุ้นท่ีถือเป็นหุ้นทุนรับซ้ือคืน โดยหุ้นทุนรับซ้ือคืนดงักล่าวเป็น         

หุ้นสามญัของบริษทัท่ีถือโดยบริษทัยอ่ย ซ่ึงจาํนวนเกือบทั้งหมดเป็นส่วนท่ีบริษทัยอ่ยมีอยูก่่อนท่ีบริษทัจะ     

เขา้ไปมีอาํนาจควบคุมบริษทัยอ่ยเหล่านั้น หุ้นจาํนวนท่ีบริษทัยอ่ยไดม้าเพ่ิมในภายหลงัเกิดจากการใชสิ้ทธิ

ตามท่ีไดรั้บในฐานะผูถื้อหุ้นเท่านั้น 
 

กาํไรต่อหุ้นปรับลดคาํนวณโดยการหารกาํไรสุทธิสาํหรับปีดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัท่ีใชค้าํนวณกาํไรต่อหุ้น                  

ขั้นพ้ืนฐานท่ีกล่าวขา้งตน้บวกดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุ้นสามญัท่ีกิจการจะตอ้งออกเพ่ิมเติมใน

ระหว่างปีให้กบัผูถื้อหุ้นสามญัเทียบเท่าท่ีเป็นใบสาํคญัแสดงสิทธิเฉพาะท่ีมีราคาการใชสิ้ทธิตํ่ากว่ามูลค่า

ยติุธรรมของหุ้นสามญัสาํหรับแต่ละปีบญัชีท่ีนาํเสนอ ทั้งน้ีภายใตข้อ้สมมุติว่าผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิไดใ้ช้

สิทธิในการซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั   ณ วนัตน้ปีหรือ ณ  วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิแลว้แต่วนัใดจะเป็น                 

วนัหลงั จนถึง ณ วนัส้ินปีหรือ ณ วนัท่ีใบสาํคญัแสดงสิทธิหมดอายกุารใชสิ้ทธิ 
 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานและกาํไรต่อหุ้นปรับลดสาํหรับแต่ละ ปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2548 และ 2547 

คาํนวณไดด้งัน้ี 

 กาํไรสุทธิ   จาํนวนหุน้   กาํไรต่อหุน้  

 2548  2547  2548  2547  2548  2547 

 (พนับาท)  (หุน้)  (บาท) 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน            

กาํไรจากกิจกรรมปกติ 6,710,438  1,235,621  6,146,775,600  5,398,730,601  1.10  0.23 

รายการพิเศษ - สุทธิ 36,841            898             -              -       -       -  

กาํไรสุทธิ 6,747,279  1,236,519  6,146,775,600  5,398,730,601  1.10  0.23 

ผลกระทบของหุน้สามญั            

เทียบเท่าปรับลด            

-    CPF-W2            -              -   34,974,148             -       -       -  

กาํไรต่อหุ้นปรับลด 6,747,279     1,236,519  6,181,749,748  5,398,730,601  1.10     0.23 
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27 สิทธิพเิศษที่ได้รับจากการส่งเสริมการลงทุนเพือ่การอุตสาหกรรม 

 

บริษทัและบริษทัยอ่ยบางแห่งไดรั้บสิทธิพิเศษจากการไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนเพ่ือการอุตสาหกรรมตาม 

พระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ในกิจการบางแห่งของการผลิตอาหารสตัว ์ การเล้ียงกุง้ และการ

ผลิตลูกกุง้ การเล้ียงไก่  การผลิตไข่ไก่ฟัก การเล้ียงเป็ดเน้ือ การผลิตไข่เป็ดพนัธ์ุ  ลูกสุกร สุกรขนุ    การผลิต

เน้ือสตัวปี์กแช่แขง็และผลิตภณัฑจ์ากเน้ือสตัวปี์กแช่แขง็เพ่ือการส่งออก การผลิตสตัวน์ํ้าแช่แขง็ อาหารสาํเร็จรูป

และก่ึงสาํเร็จรูปแช่แขง็ ซ่ึงบริษทัและบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดรั้บสิทธิพิเศษ เช่น 

 

1) ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาอนุมติั 

 

2) ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิของกิจการบางแห่งเป็นเวลา 5 ปี และ 8 ปีนบัแต่วนัท่ี

เร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น ๆ 

 

3) ไดรั้บลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิของกิจการบางแห่งในอตัราร้อยละห้าสิบของอตัรา

ปกติเป็นเวลาห้าปีนบัจากวนัท่ีพน้กาํหนดระยะเวลาตามขอ้ 2 

 

4) ไดรั้บอนุญาตให้หกัเงินไดพึ้งประเมินของกิจการบางแห่งเป็นจาํนวนเงินเท่ากบัร้อยละ 5 ของรายไดท่ี้

เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนจากการส่งออกเป็นระยะเวลา 10 ปี 

 

ในฐานะท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนเพ่ือการอุตสาหกรรม บริษทัและบริษทัยอ่ย ดงักล่าว จะตอ้งปฏิบติัตาม

เง่ือนไขและขอ้กาํหนดต่าง ๆ ท่ีกาํหนดในบตัรส่งเสริม 

 

28 ข้อมูลทางการเงนิจาํแนกตามส่วนงาน 

 

ขอ้มูลตามส่วนงานท่ีแสดงตามประเภทส่วนงานธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์    โดยรูปแบบหลกัของการ

รายงานคือ ส่วนงานธุรกิจ ซ่ึงเป็นเกณฑเ์ดียวกบัการจดัการและการรายงานทางการเงินภายในของผูบ้ริหาร  

 

ผลการดาํเนินงานของส่วนงาน สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามส่วนงาน รวมรายการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัส่วนงาน 

และรวมถึงจาํนวนเงินของรายการท่ีสามารถปันส่วนให้กบัส่วนงานไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  รายการท่ีไม่ปันส่วน

ให้ส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ ดอกเบ้ียรับและเงินปันผลและสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดรายไดน้ั้น  ดอกเบ้ียจ่ายและเงินกูย้ืมท่ี

เก่ียวขอ้ง และส่วนไดเ้สียในกาํไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษทัร่วม ค่าใชจ่้ายและสินทรัพยส่์วนกลาง และ          

ภาษีเงินได ้

 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 

 

 83 

รายจ่ายฝ่ายทุนของแต่ละส่วนงานเป็นทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของส่วนงานนั้นๆ ส่วนสินทรัพยอ่ื์นจะ

ประกอบดว้ยเงินสดและเงินฝากธนาคาร เงินลงทุนระยะสั้น ลูกหน้ี สินคา้คงเหลือ เงินลงทุนระยะยาวและ

สินทรัพยอ่ื์น ๆ  

 

ส่วนงานทางธุรกิจ 

 

ส่วนงานธุรกิจของกลุ่มบริษทัส่วนใหญ่แบ่งเป็น 2 ส่วนงานไดแ้ก่ 

 

1. ส่วนงานธุรกิจสตัวน์ํ้า โดยลกัษณะการดาํเนินธุรกิจประกอบดว้ยการผลิตอาหารสตัวน์ํ้า การเพาะพนัธ์ุ

และเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้า   การแปรรูปสตัวน์ํ้าและการผลิตผลิตภณัฑอ์าหารสาํเร็จรูปพร้อมรับประทาน                 

เพ่ือการจาํหน่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

 

2. ส่วนงานธุรกิจสตัวบ์ก โดยลกัษณะการดาํเนินธุรกิจประกอบดว้ยการผลิตอาหารสตัว ์การเพาะพนัธ์ุสตัว ์              

การเล้ียงสตัว ์  การแปรรูปเน้ือสตัวแ์ละการผลิตผลิตภณัฑอ์าหารสาํเร็จรูปพร้อมรับประทานเพ่ือการ

จาํหน่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

 

ข้อมลูจาํแนกส่วนงานตามภูมิศาสตร์ 

 

กลุ่มบริษทัมีฐานการดาํเนินธุรกิจเป็นส่วนใหญ่อยูใ่นประเทศไทย  โดยส่วนหน่ึงของสินคา้ท่ีผลิตไดจ้ะส่งไป

จาํหน่ายโดยตรงหรือผา่นทางบริษทัยอ่ยในต่างประเทศให้กบัลูกคา้ภายนอกซ่ึงส่วนใหญ่อยูใ่นทวีปยโุรป  เอเชีย 

อเมริกาและอ่ืนๆ  สาํหรับฐานการดาํเนินธุรกิจในต่างประเทศจะเป็นของบริษทัยอ่ยซ่ึงอยูใ่นประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน ประเทศตุรกี ประเทศอินเดีย และประเทศมาเลเซีย 

 

ในการเสนอขอ้มูลจาํแนกส่วนงานตามภูมิศาสตร์   รายไดต้ามส่วนงานกาํหนดจากสถานท่ีตั้งตามภูมิศาสตร์ของ

ลูกคา้  สินทรัพยต์ามส่วนงานกาํหนดจากสถานท่ีตั้งตามภูมิศาสตร์ของสินทรัพยน์ั้น 

 

รายละเอียดขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานธุรกิจของกลุ่มบริษทัสาํหรับงบการเงินรวมปี 2548 และ 2547      

มีดงัน้ี 
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 งบการเงินรวม 

 ส่วนงานธุรกิจสัตวน์ํ้ า  ส่วนงานธุรกิจสัตวบ์ก  รวม 

 2548  2547  2548  2547  2548  2547 

 (ล้านบาท) 

ขายสุทธิ 30,149  22,661  83,225  69,129  113,374  91,790 

กาํไรจากการดาํเนินงาน 2,448    2,133  6,068      534  8,516  2,667 

ค่าใชจ่้ายส่วนกลาง -  สุทธิ         338     (436) 

ดอกเบ้ียจ่าย         (1,245)  (910) 

กาํไร(ขาดทุน) จากอตัรา            

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ            

-สุทธิ         203  (336) 

กาํไรจากรายการท่ีเป็นตวัเงิน             

- สุทธิ         (65)  15 

ส่วนไดใ้นกาํไร - สุทธิ            

ของบริษทัร่วม         674  717 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้         (1,593)  (436) 

รายการพิเศษ         37  1 

หัก กาํไรส่วนของ            

ผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ย         (118)  (45) 

กาํไรสุทธิ         6,747    1,237 

ทรัพยสิ์นถาวร - สุทธิ            

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  9,924  6,195  27,445  24,892  37,369  31,087 

ทรัพยสิ์นถาวรส่วนกลาง  - สุทธิ         268  252 

สินทรัพยอ่ื์น         51,461  40,879 

สินทรัพย์รวม         89,098  72,218 
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 รายละเอียดขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ของกลุ่มบริษทัสาํหรับงบการเงินรวมปี 2548 และ 

2547 มีดงัน้ี 

 

 งบการเงนิรวม 

 รายไดจ้ากบุคคลภายนอก  สินทรัพยถ์าวร 

 2548  2547  2548  2547 

 (ล้านบาท) 

ประเทศไทย 76,279  63,427  33,989  29,620 

ยโุรป 20,773  17,572  2,194  1,404 

เอเชีย 10,515  6,540  1,408  270 

อเมริกา 4,657  3,581  46  45 

อ่ืนๆ 1,150  670  -  - 

รวม 113,374  91,790  37,637  31,339 

 

29 การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงนิ 

 

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

 

กลุ่มบริษทัทาํสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ เพ่ือลดความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน สญัญาซ้ือขาย

เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้น้ีถือเป็นรายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ กาํไรหรือขาดทุนจากสญัญาซ้ือขาย

เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ท่ีคุม้ครองความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนของรายการท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นเงินตรา

ต่างประเทศนั้นจะบนัทึกหกักลบลบกบักาํไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่ารายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศน้ีไดบ้นัทึกและแปลงค่าดว้ยอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีในงบดุลซ่ึงใกลเ้คียงกบั

มูลค่ายติุธรรม  ผลกระทบของการป้องกนัความเส่ียงของรายการท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคตจะบนัทึกเป็น

รายการรอตดับญัชีจนกว่ารายการท่ีป้องกนัความเส่ียงไวน้ั้นไดเ้กิดข้ึนแลว้ 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 และ 2547 กลุ่มบริษทัมีสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้และกาํไรหรือ

ขาดทุนท่ีรอการตดับญัชี ดงัน้ี 

 

   งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

 สกุลเงิน  2548  2547  2548  2547 

 (หน่วย : ล้าน) 

สญัญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ USD  100  56  76  - 

เพ่ือคุม้ครองสินทรัพยท์างการเงิน YEN  7  23  4  - 

 GBP  20  12  -  - 

 SGD  4  2  -  - 

 EUR  6  4  1  - 

 KRW  5,478  3,929  1,391  - 

 ZAR  4  -  4  - 
          

สญัญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ USD  5  5  -  - 

เพ่ือคุม้ครองหน้ีสินทางการเงิน YEN  8,203  8,200  8,200  8,200 
          

สญัญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ USD  16  11  6  4 

เพ่ือคุม้ครองรายการซ้ือสินคา้ YEN  3  47  -  - 

   ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน EUR  1  -  -  - 
          

สญัญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ USD  128  57  66  - 

เพ่ือคุม้ครองรายการขายสินคา้ YEN  2  58  1  - 

   ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน EUR  1  1  -  - 

 GBP  14  16  -  - 

 SGD  1  1  -  - 

 KRW  5  576  -  - 

 ZAR  1  2  1  - 
          

กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน          

รอการตดับญัชีท่ีเกิดจากรายการท่ีคาดว่า          

จะเกิดข้ึนในอนาคต บาท  43  96  11  (4) 
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สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ขา้งตน้ซ่ึงใชคุ้ม้ครองเงินกูร้ะยะยาวถึงกาํหนดในปี 2550 ส่วนสญัญา

ท่ีเหลือมีอายสุญัญาระยะสั้นไม่เกินหน่ึงปี    กลุ่มบริษทัไม่มีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีมี

สาระสาํคญัท่ีไม่ไดป้้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน   ยกเวน้เงินให้กูย้ืมท่ีบริษทัให้แก่บริษทัยอ่ยใน

ต่างประเทศและเงินลงทุนสุทธิในต่างประเทศ 

 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้ 

 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียเกิดจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียในตลาดในอนาคต  ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อ

ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั  กลุ่มบริษทัยงัคงมีความเส่ียงบางส่วนจากอตัราดอกเบ้ียของ

เงินฝากสถาบนัการเงิน เงินให้กูย้ืมแก่บริษทัยอ่ย เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินและหุ้นกูซ่ึ้งสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน

ทางการเงินดงักล่าวมีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด  

 

กระแสเงินสดท่ีบริษทัจะไดรั้บหรือจะตอ้งจ่ายในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียมีจาํนวน

จาํกดัเท่ากบัผลต่างระหว่างอตัราดอกเบ้ียท่ีบริษทัใชค้าํนวณเพ่ือจ่ายให้กบัคู่สญัญาและอตัราดอกเบ้ียท่ีคู่สญัญา

ใชค้าํนวณเพ่ือจ่ายให้กบับริษทัคูณกบัจาํนวนเงินตน้ท่ีใชอ้า้งอิงและระยะเวลาตามสญัญา 

 

ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

 

ความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือเกิดจากการท่ีคู่สญัญาไม่สามารถหรือไม่ประสงคจ์ะปฏิบติัตามขอ้ตกลงท่ีให้ไวก้บั

กลุ่มบริษทั  

 

กลุ่มบริษทัไม่มีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือท่ีเป็นสาระสาํคญั เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีการประเมินฐานะของ

ลูกหน้ีอยา่งสมํ่าเสมอและลูกหน้ีส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัมีการกระจายตวัในวงกวา้งตามลกัษณะภูมิศาสตร์  

จาํนวนเงินสูงสุดท่ีกลุ่มบริษทัอาจตอ้งสูญเสียในกรณีท่ีลูกหน้ีไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้ตกลงไดคื้อมูลค่าตาม

บญัชีของลูกหน้ีและเงินให้กูย้ืมแก่บริษทัยอ่ยหกัดว้ยค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญตามท่ีแสดงไวใ้นงบดุล 
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นอกจากน้ี คู่สญัญาของเคร่ืองมือทางการเงินของกลุ่มบริษทัยงัรวมถึงสถาบนัการเงินหลายแห่ง ซ่ึงกลุ่มบริษทั

ไดเ้ขา้ทาํสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้  กลุ่มบริษทัคาดว่าคู่สญัญาจะไม่มีปัญหาในการท่ีจะปฏิบติั

ตามสญัญาเน่ืองจากคู่สญัญาเป็นสถาบนัการเงินท่ีจดัอยูใ่นระดบัดี จาํนวนเงินสูงสุดของความเสียหายท่ีอาจ

เกิดข้ึนในกรณีท่ีสถาบนัการเงินเหล่าน้ีไม่สามารถป ฏิบติัตามสญัญาท่ีเป็นเคร่ืองมือทางการเงินคือจาํนวนเงิน              

ลูกหน้ี (เจา้หน้ี) สุทธิตามสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 มีจาํนวน  113

ลา้นบาท (2547: 178 ลา้นบาท)  

 

มูลค่ายุตธิรรมของเคร่ืองมือทางการเงนิ 

 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ลูกหนี้และเจ้าหนี้การค้า ลูกหนี้และเจ้าหนี้อื่น 

 

ราคาตามบญัชีของสินทรัพยข์า้งตน้มีจาํนวนใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรม เน่ืองจากรายการดงักล่าวมีสถานะเป็น

เงินสดหรือจะไดรั้บชาํระ/จ่ายชาํระเป็นเงินสดในระยะเวลาอนัสั้น 

 

เงนิลงทุนในหลักทรัพย์ 

 

มูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดถือตามราคาท่ีซ้ือขายกนัในตลาด ส่วนมูลค่ายติุธรรม

ของเงินลงทุนทัว่ไปไม่สามารถหาไดโ้ดยท่ีไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีเกินความจาํเป็น เน่ืองจากไม่มีขอ้มูลราคาตลาด

ของเงินลงทุนอ่ืนท่ีคลา้ยคลึงกนักบัเงินลงทุนทัว่ไปดงักล่าวนั้น 

 

เงนิให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย 

 

ราคาตามบญัชีท่ีปรากฏในงบการเงินมีจาํนวนใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมเน่ืองจากเป็นเงินให้กูย้ืมท่ีมีวนัครบ

กาํหนดชาํระคืนในระยะเวลาอนัใกล ้ส่วนเงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บริษทัยอ่ยมีจาํนวนใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรม

ท่ีประมาณจากอตัราดอกเบ้ียปัจจุบนัในตลาดของเงินกูย้ืม ซ่ึงมีเง่ือนไขและวนัครบกาํหนดท่ีคลา้ยคลึงกนั 

 

เงนิกู้ยืมและหุ้นกู้  

 

ราคาตามบญัชีท่ีปรากฏในงบการเงินของรายการท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีมีจาํนวนใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมท่ี

ประมาณจากอตัราดอกเบ้ียปัจจุบนัในตลาดของเงินกูย้ืมหรือหุ้นกู ้ ซ่ึงมีเง่ือนไขและวนัครบกาํหนดท่ีคลา้ยคลึง

กนั  ส่วนราคาตามบญัชีท่ีปรากฎในงบการเงินของรายการท่ีมีอตัราดอกเบ้ียแบบลอยตวั มีจาํนวนใกลเ้คียงกบั

มูลค่ายติุธรรม 
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สัญญาซ้ือขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าและสัญญาแลกเปลี่ยนดอกเบีย้ 

 

มูลค่ายติุธรรมของสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ และสญัญาแลกเปล่ียนดอกเบ้ีย มีจาํนวนใกลเ้คียง

กบัจาํนวนท่ีคาดว่าจะสามารถซ้ือขายไดใ้นตลาดอตัราแลกเปล่ียนเงินตราปัจจุบนั 

 

30 ข้อมูลการดําเนินงานของบริษัทที่ได้รับสิทธิพเิศษจากการส่งเสริมการลงทุน 

 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 ธุรกิจท่ีไดรั้บยกเวน้  ธุรกิจท่ีไดรั้บลดหยอ่น   

 ภาษีเงินไดต้ามสิทธิ  ภาษีเงินได/้ไม่ไดรั้บยกเวน้   

 พิเศษของการส่งเสริม  ภาษีเงินไดต้ามสิทธิพิเศษ   

 การลงทุน  ของการส่งเสริมการลงทุน   

 (หมายเหตุ 27)  (หมายเหตุ 27)  รวม 

 2548  2547  2548  2547  2548  2547 

 (ล้านบาท) 

ขายสุทธิ - ในประเทศ 13,046  2,511  20,895  22,442  33,941  24,953 

ขายสุทธิ - ต่างประเทศ 317  -  8,370  -  8,687  - 

รวมขายสุทธิ 13,363  2,511  29,265  22,442  42,628  24,953 

รายไดอ่ื้น 37  -  6,506    2,069  6,543     2,069 

รวมรายได้ 13,400  2,511  35,771  24,511  49,171  27,022 

หัก ตน้ทุนและค่าใชจ่้าย (12,620)  (2,469)  (29,804)  (23,316)  (42,424)  (25,785) 

กาํไรสุทธิ 780        42  5,967    1,195  6,747     1,237 

 

ตน้ทุนและค่าใชจ่้ายทางตรงคิดเขา้แผนกท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ีเกิดข้ึน ส่วนตน้ทุนและค่าใชจ่้ายทางออ้มปันส่วนตาม

รายไดข้องแต่ละแผนก 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 และ 2547 บริษทัคาํนวณภาษีเงินไดจ้ากกาํไรสุทธิทางภาษีของกิจการท่ีไม่ไดรั้บการ

ส่งเสริมการลงทุนและก่ึงหน่ึงของกาํไรสุทธิทางภาษีของกิจการท่ีไดรั้บลดหยอ่นภาษีเงินไดต้ามสิทธิพิเศษของ

การส่งเสริมการลงทุน กาํไรสุทธิทางภาษีดงักล่าวคาํนวณจากกาํไรสุทธิตามบญัชีของแต่ละกิจการปรับปรุงดว้ย

ส่วนไดเ้สียในกาํไรสุทธิของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม  และรายได ้รายจ่ายอ่ืนๆ บางรายการซ่ึงไดรั้บยกเวน้ภาษี

เงินไดห้รือเป็นรายจ่ายตอ้งห้ามในการคาํนวณภาษีเงินได ้
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31 ภาระผูกพนัและหนี้สินที่อาจเกิดขึน้ภายหน้า 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548  บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนภายหนา้ดงัน้ี 

 

ก. บริษทัและบริษทัยอ่ยมีเลตเตอร์ออฟเครดิตท่ียงัไม่ไดใ้ชเ้ป็นเงิน 32 ลา้นบาท และ 154 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั 

 

ข. บริษทัและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีธนาคารออกหนงัสือคํ้าประกนับริษทัต่อหน่วยงาน

ราชการเป็นเงิน 192  ลา้นบาท และ 1,099  ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 

ค. สญัญาว่าดว้ยความร่วมมือทางวิชาการกบัมหาวิทยาลยัแม่โจ ้โดยทางมหาวิทยาลยัอนุญาตให้บริษทัใช้

ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างในการสร้างบ่อเล้ียงกุง้และใชเ้ป็นศูนยวิ์จยัและฝึกอบรมแก่อาจารยแ์ละนกัวิชาการ

เป็นระยะเวลา   10 ปี  เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี  1  มกราคม  2537  ภายใตเ้ง่ือนไขของสญัญาดงักล่าว บริษทัมีภาระ

ผกูพนัท่ีจะโอนกรรมสิทธ์ิใน สินทรัพยท์ั้งหมดของโครงการให้แก่มหาวิทยาลยัเม่ืออายสุญัญาส้ินสุดลง

และบริษทัจะตอ้งเสียค่าตอบแทนให้แก่มหาวิทยาลยัไม่นอ้ยกว่า 0.5 ลา้นบาทต่อปี  อยา่งไรก็ตาม บริษทั

ไดเ้ขา้ทาํขอ้ตกลงกบัทางมหาวิทยาลยัดงักล่าว เพ่ือต่ออายขุองสญัญาต่อไปอีกจนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2549 ภายใตเ้ง่ือนไขเดิม นอกจากน้ี บริษทัยงัไดเ้ขา้ทาํสญัญากบัมหาวิทยาลยัดงักล่าวอีก 2 ฉบบั อายุ

สญัญาส้ินสุดในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 และ 2550 โดยมีสาระสาํคญัของสญัญาเช่นเดียวกบัสญัญาฉบบั

แรก และบริษทัจะตอ้งจ่ายค่าตอบแทนให้กบัมหาวิทยาลยัภายใตส้ญัญาดงักล่าวประมาณ 0.6 ลา้นบาทต่อ

ปี ทั้งน้ีราคาตามบญัชีของสินทรัพยข์องบริษทัภายใตส้ญัญาทั้ง 3 ฉบบัดงักล่าว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 

จาํนวนเงินรวมประมาณ   22    ลา้นบาท (2547: 6 ลา้นบาท) 

 

ง. สญัญาเช่าระยะยาวสาํหรับอาคารสาํนกังานพร้อมทั้งส่ิงอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ ท่ีดิน ฟาร์มเล้ียงสตัว ์

และสาํหรับยานพาหนะกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัและบริษทัอ่ืน ๆ หลายแห่งเป็นเวลา 2-20 ปี ส้ินสุดในปี 

2549 ถึง 2565 โดยบริษทัและบริษทัยอ่ย มีค่าเช่าและค่าบริการรวมต่อปี เป็นเงินประมาณ 339  ลา้นบาท 

674  ลา้นบาท ตามลาํดบั   

 

จ. บริษทัและบริษทัยอ่ยบางแห่งมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าก่อสร้าง เคร่ืองจกัรและค่าบริการต่างๆ ตามท่ี

ระบุในสญัญาท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นจาํนวนเงินประมาณ 321 ลา้นบาท และ 440  ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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ฉ. เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2549 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง ( CPF FOOD) ไดเ้ขา้ซ้ือธุรกิจการผลิตและจาํหน่ายอาหาร

แปรรูปจากเน้ือสตัว ์จากบริษทั ซี.พี. อินเตอร์ฟู้ ด (ไทยแลนด)์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั       

เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั โดยท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัเม่ือวนัท่ี 18 ตุลาคม 2548 ไดอ้นุมติั

ให้ CPF FOOD เขา้ทาํรายการดงักล่าวได ้ทั้งน้ีทรัพยสิ์นท่ีซ้ือซ่ึงประกอบดว้ยสินทรัพยถ์าวร และสินคา้

คงเหลือ มีมูลค่ารวมทั้งส้ินประมาณ 991 ลา้นบาท 

 

ช. เม่ือวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2548   คณะกรรมการของบริษทัและของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (BFM) ไดอ้นุมติัให้

บริษทัยอ่ยแห่งนั้นเขา้ทาํรายการซ้ือทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการดาํเนินธุรกิจการเล้ียงสุกรประกอบดว้ยท่ีดิน          

ส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ในมูลค่ารวมประมาณ 147 ลา้นบาท กบับริษทั เจริญโภคภณัฑ์

โปรด๊ิวส จาํกดั การซ้ือทรัพยสิ์นดงักล่าวเสร็จส้ินลงในเดือนมกราคม 2549 

 

32 ข้อมูลเพิม่เตมิ 

 

ค่าใชจ่้ายสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 และ 2547 ท่ีตอ้งเปิดเผยเพ่ิมเติมมีดงัน้ี 

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

 2548  2547  2548  2547 

 (ล้านบาท) 

ค่าเส่ือมราคา 3,378  2,818  1,297  895 

รายจ่าย (รายได)้ ตดับญัชี - สุทธิ (   178)  (   215)  2  1 

ค่าใชจ่้ายพนกังาน 11,463  8,876  4,163  2,047 

        

 

33 การจดัประเภทบัญชีใหม่ 

 

บริษทัไดจ้ดัประเภทบญัชีบางบญัชีในงบการเงินปี 2547 ใหม่ เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการแสดงรายการใน                        

งบการเงินปี 2548 
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