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หมายเหตุ  สารบัญ 
1  เร่ืองทัว่ไป 
2  เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 
3  การดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั 
4  นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 
5  การซ้ือธุรกิจและการปรับโครงสร้างท่ีสาํคญั 
6  รายการท่ีเกิดข้ึนและยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
7  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
8  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 
9  สินคา้คงเหลือ 
10  สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 
11  เงินลงทุน 
12  ท่ีดินท่ีมีไวเ้พื่อโครงการในอนาคต 
13  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
14  การประเมินราคาท่ีดิน 
15  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
16  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
17  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 
18  หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
19  เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 
20  หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 
21  ทุนเรือนหุน้ 
22  สาํรอง 
23  ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 
24  รายไดอ่ื้น 
25  ค่าใชจ่้ายพนกังาน 
26  ภาษีเงินได ้
27  รายการพิเศษ 
28  กาํไรต่อหุน้ 
29  สิทธิประโยชนจ์ากการส่งเสริมการลงทุน 
30  เงินปันผลจ่าย 
31  เคร่ืองมือทางการเงิน 
32  ภาระผกูพนั 
33  หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 
34  เหตุการณ์ภายหลงัวนัท่ีในงบดุล 
35  การจดัประเภทบญัชีใหม่ 
36  ประกาศสภาวิชาชีพบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัมาตรฐานการบญัชีท่ีปรับปรุงใหม่ 
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 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 

งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากกรรมการบริหาร เม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2550 
 

1 เร่ืองทัว่ไป 
 

บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน )  (“บริษทั ”) เป็น นิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึน ในประเทศไทย และ มี
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 และส่วนงานธุรกิจสตัวน์ํ้ า  ครอบคลุมสินคา้ใน
กลุ่มของกุง้และปลา   โดยการดาํเนินธุรกิจของ  2 ส่วนงานดงักล่าวมีลกัษณะเป็นแบบครบวงจร  เร่ิมตั้งแต่การ
จดัหาวตัถุดิบเพื่อใชใ้นการผลิตอาหารสตัว ์ การดาํเนินธุรกิจผลิตอาหารสตัว ์ การเพาะพนัธ์ุสั ตว ์ การเล้ียงสตัว์
เพื่อการคา้ การแปรรูปเน้ือสตัว ์ การผลิตผลิตภณัฑอ์าหารสาํเร็จรูปพร้อมรับประทาน จนกระทัง่ถึงการจดั
จาํหน่ายสินคา้ไปสู่กลุ่มผูบ้ริโภคทั้งในและต่างประเทศ    ซ่ึงผลิตภณัฑห์ลกัของ กลุ่มบริษทั จาํแนกไดเ้ป็น            
4  ประเภทหลกั    ดงัน้ี   1)   อาหารสตัว ์  2)   พนัธ์ุสตัว ์ 3)  เน้ือสตัวแ์ละผลิตภณัฑอ์าหารท่ีผลิตจากเน้ือสตัว์
เพื่อจาํหน่ายภายในประเทศ และ 4) เน้ือสตัวแ์ละผลิตภณัฑอ์าหารท่ีผลิตจากเน้ือสตัวเ์พื่อจาํหน่ายในต่างประเทศ  
 

รายละเอียดบริษทัยอ่ยของบริษทัมีดงัต่อไปน้ี 
 

  ประเทศที่ สัดส่วน 

  นิติบุคคล ความเป็นเจ้าของ 

 ลกัษณะธุรกจิ จัดตั้งขึน้ 2549 2548 

ธุรกจิสัตว์บก     
1.     บริษทั กรุงเทพโปรด๊ิวส จาํกดั (มหาชน) (BKP) ซ้ือและขายวตัถุดิบอาหารสตัว ์     
 และธุรกิจไก่เน้ือครบวงจร ไทย 99.44 99.44 
2.   บริษทั กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร      
 จาํกดั (มหาชน)  (BAP) ผลิตอาหารสตัวแ์ละเล้ียงสตัว ์ ไทย 99.90 99.90 
3.   บริษทั กรุงเทพฯ อาหารสตัว ์จาํกดั  (BFM) ผลิตอาหารสตัวแ์ละเล้ียงสตัว ์ ไทย 99.99 99.99 
4.   บริษทั เจริญโภคภณัฑอี์สาน จาํกดั (มหาชน) (CPNE) ผลิตอาหารสตัวแ์ละเล้ียงสตัว ์ ไทย 99.61 99.61 
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  ประเทศที่ สัดส่วน 

  นิติบุคคล ความเป็นเจ้าของ 

 ลกัษณะธุรกจิ จัดตั้งขึน้ 2549 2548 
5.    บริษทั เจริญโภคภณัฑอุ์ตสาหกรรม จาํกดั   (CPIN) ผลิตอาหารสตัวแ์ละเล้ียงสตัว ์ ไทย 99.99 99.99 
6. บริษทั ซีพีเอฟ ผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั  (CPF FOOD) ธุรกิจไก่เน้ือครบวงจร ไทย 99.99 99.99 
7.   บริษทั ซี.พี. เกษตรอุตสาหกรรม จาํกดั  (CPAI) เล้ียงสตัว ์ ไทย 99.99 99.99 
8.   บริษทั ซี.พี. ผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั  (CP FOOD)(1) ผลิตอาหารสาํเร็จรูปและร้านอาหาร ไทย 99.99 99.99 
9. บริษทั ซี.พี. เมอร์แชนไดซ่ิง จาํกดั  (CPM) กิจการลงทุนและการคา้ระหวา่งประเทศ ไทย 99.99 99.99 
10. บริษทั ซี.พ.ี ฟู้ ด โซลูชัน่ส์ จาํกดั (CPFS)     
   (เดิมช่ือ บริษทั ซี.พี. อุตสาหกรรมอาหารส่งออก จาํกดั       
   (CPEX))(1)

 ผลิตอาหารสาํเร็จรูป ไทย 99.99 99.99 
11. บริษทั ซีพี-โยเนะคิว จาํกดั (CPY) ผลิตผลิตภณัฑอ์าหารแปรรูปจากเน้ือสตัว ์ ไทย 80.50 80.50 
12.  บริษทั บี.พ.ี อาหารสตัว ์จาํกดั  (BPF) ผลิตอาหารสตัวแ์ละเล้ียงสตัว ์ ไทย 99.99 99.99 
13. บริษทั ฟาร์มกรุงเทพ จาํกดั  (BKF)(1) เล้ียงสตัวแ์ละแปรรูปเน้ือสตัว ์ ไทย 99.99 99.99 
14. บริษทั ยนิูเวอร์แซล ฟู้ ด แอนด ์มาร์เกต็ต้ิง จาํกดั  คา้ส่งและคา้ปลีกผลิตภณัฑอ์าหารสาํเร็จรูป    
   (UF&M) และร้านฟาสตฟ์ู้ ดส์ ไทย 99.99 99.99 
15.  บริษทั ราชบุรีอาหารสตัว ์จาํกดั  (RBF) ผลิตอาหารสตัวแ์ละเล้ียงสตัว ์ ไทย 99.99 99.99 
16. บริษทั วฟีู๊ ดผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั (VFP) ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์    
 อาหารสาํเร็จรูปท่ีแปรรูปมาจากเน้ือสตัว ์ ไทย 99.99 99.99 
17. บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล เพท็ ฟู้ ด จาํกดั  (IPF) ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑอ์าหารสาํเร็จรูป    
 สาํหรับสัตวเ์ล้ียง 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 92.64 84.49 
20. Charoen Pokphand (USA), Inc.  (CP USA) ไก่เน้ือครบวงจร (หยดุการประกอบกิจการ    
 เม่ือเดือนมีนาคม 2547) สหรัฐอเมริกา 99.97 99.95 
21. CPF Europe S.A.  (CPF EU) ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท     
 เน้ือสตัวแ์ปรรูปและผลิตภณัฑอ์าหาร    
 สาํเร็จรูป เบลเยีย่ม 99.99 99.99 
22. CPF Denmark A/S  (CPF DM) ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท     
 เน้ือสตัวแ์ปรรูปและผลิตภณัฑอ์าหาร    
 สาํเร็จรูป เดนมาร์ก 52.00 52.00 
23. CPF Tokyo Co., Ltd.  (CPF TK) ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท     
 เน้ือสตัวแ์ปรรูปและผลิตภณัฑอ์าหาร    
 สาํเร็จรูป ญ่ีปุ่ น 99.99 99.99 
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  ประเทศที่ สัดส่วน 

  นิติบุคคล ความเป็นเจ้าของ 

 ลกัษณะธุรกจิ จัดตั้งขึน้ 2549 2548 
24.    CP Foods (UK) Limited  (CPF UK) ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท     
          (เดิมช่ือ Fusion Foods Limited  (FF)) เน้ือสตัวแ์ปรรูปและผลิตภณัฑอ์าหาร    
 สาํเร็จรูป องักฤษ 52.00 52.00 
25.  Charoen Pokphand Foods (Overseas) LLC.     
   (CPF Overseas) (3) ผลิตอาหารสัตวแ์ละเล้ียงสตัว ์ รัสเซีย 99.99     - 
26. C.P. Laos Company Limited (CP LAOS) (3) ผลิตอาหารสัตวแ์ละเล้ียงสตัว ์ ลาว 99.61     - 
ธุรกจิสัตว์น ้า     
27. บริษทั กรุงเทพเพาะเล้ียงกุง้ จาํกดั  (TPCC)(2) เพาะเล้ียงกุง้และแปรรูปกุง้ ไทย 99.89 99.89 
28. บริษทั แกลง จาํกดั  (KLANG) (2) แปรรูปกุง้  ไทย 99.99 99.99 
29. บริษทั จนัทบุรีฟาร์มเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้ า จาํกดั (CAF) (2)   เพาะเล้ียงกุง้ ไทย 99.99 99.99 
30. บริษทั ซีฟู้ ดส์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จาํกดั  (SFE) (2) แปรรูปกุง้ ไทย 99.99 99.99 
31. บริษทั ตราดเพาะเล้ียงกุง้ จาํกดั  (TRAD) (2) เพาะเล้ียงกุง้ ไทย 99.91 99.91 
32. บริษทั พฒันาพนัธ์ุกุง้ (ประเทศไทย) จาํกดั  (SIST) เพาะฟักลูกกุง้ ไทย 51.00 51.00 
33. บริษทั โภคภณัฑอ์ะควอเทค็ จาํกดั (PAT) ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัวน์ํ้ าและ    
 ฟาร์มเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้ า ไทย 99.99 99.99 
34. บริษทั สวฟีาร์มม่ิง จาํกดั  (SAVEE) (2) เพาะเล้ียงกุง้ ไทย 99.84 99.84 
35.  CP Foods West, Inc.  (CPF WEST)  (เดิมช่ือ     
    Aqua - Agri Foods International, Inc. (AAFI)) ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑอ์าหาร สหรัฐอเมริกา 99.99 99.99 
36. Aqua Beauty, Inc.  (ABI) ผูน้าํเขา้และผูจ้ดัจาํหน่ายสินคา้อาหารทะเล สหรัฐอเมริกา 99.99 99.99 
37. C.P. Aquaculture (Beihai) Co., Ltd.  (CPB) ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์    
 ฟาร์มเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้ าและเพาะพนัธ์ุสตัวน์ํ้ า จีน 100.00 100.00 
38. C.P. Aquaculture (Hainan) Co., Ltd. (CPH) ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์    
 ฟาร์มเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้ าและเพาะพนัธ์ุสตัวน์ํ้ า จีน 100.00 100.00 
39. Calibre Nature (M) Sdn. Bhd. (CLB) บริษทัลงทุนในธุรกิจสตัวน์ํ้ าครบวงจร มาเลเซีย 100.00 100.00 
40. Charoen Pokphand (India) Private Limited      

(CP INDIA) ผลิตอาหารสตัวแ์ละเล้ียงสตัว ์ อินเดีย 71.20 71.20 
41. Star Feedmills (M) Sdn. Bhd. (SFM)  ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัวน์ํ้ า มาเลเซีย 100.00 100.00 
42. Asia Aquaculture (M) Sdn. Bhd. (AA)  เพาะเล้ียงกุง้และแปรรูปกุง้ มาเลเซีย 100.00 - 
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  ประเทศที่ สัดส่วน 

  นิติบุคคล ความเป็นเจ้าของ 

 ลกัษณะธุรกจิ จัดตั้งขึน้ 2549 2548 

ธุรกจิอ่ืน     
43.  บริษทั ซีพีเอฟ เทรนน่ิงเซ็นเตอร์ จาํกดั (CPF TN) ใหบ้ริการดา้นการฝึกอบรม ไทย 99.99 99.99 
44.  บริษทั ซีพีเอฟ ไอทีเซ็นเตอร์ จาํกดั (CPF IT) ใหบ้ริการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ไทย 99.99 99.99 
45.  BKP Holdings Limited (BKPH) (4) กิจการลงทุน บริติส เวอร์จิน   
  ไอส์แลนด ์ 99.44 99.44 
46. CPF Investment Limited (CPFI) กิจการลงทุน บริติส เวอร์จิน   
  ไอส์แลนด ์ 100.00 100.00 

 
(1) ในปี 2548 ไดโ้อนกิจกรรมหลกัในการผลิตอาหารสาํเร็จรูปใหก้บับริษทั ซีพีเอฟ ผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั 

(CPF FOOD) 
(2) ในปี 2548 ไดโ้อนกิจกรรมหลกัในการเพาะเล้ียงกุง้และแปรรูปกุง้ใหบ้ริษทั เจริญโภคภณัฑ์ อาหาร จาํกดั 

(มหาชน) (CPF) 
(3) จดัตั้งบริษทัใหม่ในปี 2549 
(4) อยูใ่นระหวา่งการชาํระบญัชี 

 

2 เกณฑ์การจัดท างบการเงนิ 
 

งบการเงินน้ีนาํเสนอเพื่อวตัถุประสงคข์องการรายงานเพื่อใชใ้นประเทศ  และจดัทาํเป็นภาษาไทย  งบการเงิน
ฉบบัภาษาองักฤษไดจ้ดัทาํข้ึนเพื่อความสะดวกของผูอ่้านงบการเงินท่ีไม่คุน้เคยกบัภาษาไทย 

 

งบการเงิน น้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐา นการบญัชีไทย (“มาตรฐานการบญัชี ”) รวมถึงการตีความ และแนวปฏิบติั
ทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชี และจดัทาํข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปของประเทศไทย 
 

งบการเงิน น้ีแสดงหน่วยเงินตราเป็น เงินบาท  และมี การปัดเศษใหแ้สดงเป็นหลกัพนับาท และลา้นบาท ยกเวน้             
ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน  งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยถือหลั กเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นท่ีดินซ่ึง
แสดงในมูลค่ายติุธรรมและ สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินบางรายการ ซ่ึงแสดงในมูลค่าตามท่ีกล่าวใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 4 
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ในการจดัทาํงบการเงินใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี ผูบ้ริหารจาํเป็นต้ องใชดุ้ลยพินิจ การประมาณการและ
สมมติฐานในหลายประการ บนพื้นฐานท่ีมาจากประสบการณ์ในอดีตและปัจจยัแวดลอ้มต่างๆ ท่ีทาํใหเ้ช่ือไดว้า่
มีความสมเหตุสมผลภายใตส้ถานการณ์นั้นๆ ซ่ึงประมาณการและสมมติฐานเหล่าน้ีจะส่งผลต่อการเลือกใช้
นโยบายการบญัชีและการรายงานมูลค่าของสินทรั พย ์หน้ีสิน รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในงบการเงิน และผลจากการ
ใชป้ระมาณการและสมมติฐานดงักล่าวจะเป็นตวักาํหนดวิธีการวดัมูลค่าคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินใน
รายการท่ีไม่สามารถหาวิธีการวดัมูลค่าจากแหล่งอ่ืนๆได ้
 
ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้ บการทบทวนอยา่งสมํ่าเสมอ  การปรับ
ประมาณ การ ทางบญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีการประมาณการดงักล่าวไดรั้บการทบทวน  หากการปรับ
ประมาณการกระทบเฉพาะงวดนั้นๆ    และจะบนัทึกในงวดท่ีปรับหรืองวดในอนาคต  หากการปรับประมาณ
การกระทบทั้งงวดปัจจุบนัและอนาคต 
 
งบการเงินเฉพาะบริษทัได้ แสดงเฉพาะบญัชีของบริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน ) โดยบริษทัได้
บนัทึกเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมโดยวิธีส่วนไดเ้สียและกลุ่มบริษทัไดบ้นัทึกเงินลงทุนในบริษทัร่วม
ในงบการเงินรวมโดยวิธีส่วนไดเ้สียเช่นกนั 
 
งบการเงินของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ซ่ึ งบริษทัไดน้าํมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมและใชเ้ป็นเกณฑใ์น
การบนัทึกเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี
ของบริษทั ยกเวน้ งบการเงิน ของบริษทัยอ่ย  14 แห่งและบริษทัร่วม  4 แห่งในต่างประเทศในปี 2549           
(บริษทัยอ่ย 11 แห่งและบริษทัร่วม 3 แห่งในต่างประเทศในปี 2548)  ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืนดงัน้ี 

 
 ขอ้มูลทางการเงินท่ีตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน: 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 2549  2548  2549  2548 
 (ล้านบาท) 
 ณ วนัที ่31 ธันวาคม          
ยอดรวมสินทรัพยข์องบริษทัยอ่ย 11,190  9,549  -  - 
เงินลงทุนทางตรงและทางออ้ม        
-  บริษทัยอ่ย -  -  5,022  4,841 
-  บริษทัร่วม 2,521  2,385  2,521  2,385 
รวม 13,711  11,934  7,543  7,226 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 2549  2548  2549  2548 
 (ล้านบาท) 
งวดปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม          
รายไดร้วมของบริษทัยอ่ย 18,979  18,447  -  - 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุน        
   ในบริษทัยอ่ย -  -  660  806 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน        
   ในบริษทัยอ่ย -  -  (623)  (39) 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุน        
   ในบริษทัร่วม 332  444  42  140 
สุทธิ 19,311  18,891  79  907 

 
3   การด าเนินงานของกลุ่มบริษทั 

 

ภาวะโรคระบาด 
 

ตั้งแต่ก่อนปี 2547 อุตสาหกรรมการเล้ียงไก่ในประเทศไทยไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดใน
สตัว์ปีก  อยา่งไรกดี็ ในระหวา่งปี 2547 จนถึงปัจจุบนั สถานการณ์ดั งกล่าวไดค้ล่ีคลายจนกลบัมาสู่ภาวะเกือบ
เป็นปกติ  แมว้า่จะยงัคงมีการแพร่ระบาดในบางพื้นท่ี โดยหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งไดมี้มาตรการเฝ้าระวงั
การอุบติัข้ึนใหม่ของโรคระบาดอยา่งใกลชิ้ด  อยา่งไรกต็าม การระบาดของโรคไขห้วดันกท่ีเกิดข้ึนในเดือน 
กรกฎาคม 2549 แมว้า่จะอยูใ่นวงจาํกดั แต่มีผลกระทบท่ีทาํใหร้าคาและปริมาณการบริโภคเน้ือไก่ภายในประเทศ
ลดลงอยา่งมีนยัสาํคญั  
 

จากการท่ีมีการระบาดของโรคดงักล่าวข้ึนในประเทศตุรกี ซ่ึงบริษทัยอ่ยมีการดาํเนินงานอยูใ่นประเทศดงักล่าว 
โดยการระบาดของโรคไดเ้กิดข้ึนคร้ังแรกในเดือนตุลาคม 2548 และเกิดข้ึนอีกสองคร้ังในเดือนมกราคมและ
เดือนพฤษภาคม 2549 ถึงแมว้า่การระบาดของโรคจะอยูใ่นวงจาํกดั แต่กมี็ผลกระทบต่อความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภค   
ซ่ึงส่งผลใหใ้นช่วงท่ีมีข่าวการเกิดโรคระบาด ราคาเน้ือไก่ไดล้ดลงจากระดบัราคาในภาวการณ์ปกติ   
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จากสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน รัฐบาลของประเทศตุรกีไดมี้มาตรการใหค้วามช่วยเหลือแก่ผูป้ระกอบการในหลายดา้น 
อาทิ การขยายระยะเวลาการนาํส่งภาษี เป็นตน้ ในส่วนของบริษทัยอ่ย ฝ่ายบริหารไดมี้มาตรการในหลายดา้นเพื่อ
ลดผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากสถานการณ์ดงักล่าว ทั้งในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลดตน้ทุนการผลิต ก ารเพิ่ม
มาตรการป้องกนัโรคระบาดในบริเวณฟาร์มเล้ียงสตัวอ์ยา่งเขม้งวด รวมไปถึงการใหค้าํแนะนาํแก่เกษตรกร
เก่ียวกบัการจดัการฟาร์มท่ีดีเพื่อการป้องกนัโรคระบาดและการใหค้วามร่วมมือกบัหน่วยงานของภาครัฐเพื่อช่วย
คล่ีคลายสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน 
 
ผูบ้ริหารไดป้ระเมินผลกระทบจากสถานการณ์ดงักล่าวท่ีมีผลต่อการดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ยเท่าท่ี
ทราบและประมาณการได ้ โดยการประเมินจากสถานการณ์ในปัจจุบนั ผลกระทบดงักล่าวไดน้าํมารวมไวใ้น
งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 และ 2548 น้ีแลว้ อยา่งไรกต็าม สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงใน
อนาคตอาจแตกต่างกนัไปจากการประเมินสถานการณ์ในปัจจุบนัของผูบ้ริหาร ซ่ึงความแตกต่างดงักล่าวอาจมี
สาระสาํคญั 

 
4 นโยบายการบัญชีทีส่ าคญั 
 
(ก) เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 

 
งบการเงินรวมของบริษทั ประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) และ
ส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วม 
 
รายการท่ีมีนยัสาํคญัระหวา่งบริษทักบับริษทัยอ่ยไดถู้กตดัรายการในการจดัทาํงบการเงินรวม 
 
บริษัทย่อย 
 
บริษทัยอ่ยเป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของบริษทั การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือบริษทัมีอาํนาจควบคุมทั้งทางตรง
และทางออ้มใ นการกาํหนดนโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานของบริษทันั้น  เพื่อไดม้าซ่ึงประโยชนจ์าก
กิจกรรมของบริษทัยอ่ ย งบการเงินของบริษทัยอ่ย ไดร้วมอยู่ ในงบการเงินรวมนบัแต่วนัท่ี มีการควบคุมจนถึง
วนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง 
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บริษัทร่วม 
 
บริษทัร่วมเป็นกิจการท่ีกลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอ ยา่งเป็นสาระสาํคญัโดยมีอาํนาจเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ
เก่ียวกบันโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานแต่ไม่ถึงระดบัท่ีจะควบคุมนโยบายดงักล่าว งบการเงินรวมของ
กลุ่มบริษทัไดร้วมส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนของบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย นบัจากวนัท่ีมีอิทธิพลอยา่งเป็น
สาระสาํคญัจนถึงวนัท่ีการมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัส้ินสุดลง  เม่ือผลขาดทุนท่ีกลุ่มบริษทัไดรั้บปันจาก
บริษทัร่วมมีจาํนวนเกินกวา่เงินลงทุนในบริษทัร่วม  เงินลงทุนจะถูกทอนลงจนเป็นศูนยแ์ละหยดุรับรู้ส่วนผล
ขาดทุน เวน้แต่กรณีท่ีกลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัตามกฎหมายหรืออนุมาน หรือยนิยอมท่ีจะชาํระภาระผกูพนัของ
บริษทัร่วม กลุ่มบริษทัจะรับรู้ส่วนผลขาดทุนในจาํนวนท่ีไม่เกินกวา่ภาระผกูพนัท่ีมีต่อบริษทัร่วมนั้นๆ 
 
การรวมธุรกิจ 
 
กลุ่มบริษทัรับรู้รายการท่ีเกิดข้ึนจากการรวมธุรกิจโดยใชว้ิธีซ้ือธุรกิจ และบนัทึกตน้ทุนการซ้ือธุรกิจโดยใชมู้ลค่า
ยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีผูซ้ื้อมอบใหห้รือถือวา่มีเพื่อการซ้ือธุรกิจหรือมูลค่ายติุธรรมของตราสารทุน
ท่ีออกให ้ ณ วนัท่ีมีการแลกเปล่ียน รวมถึงรายจ่ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการซ้ือธุรกิจ  

 
 (ข) เงินตราต่างประเทศ 
 

รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
 
รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีในงบดุล แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้
อตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น  กาํไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าจะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุน 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศและบนัทึก ตามเกณฑ์ ราคา
ทุนเดิม แปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ  สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงิน
ซ่ึงเกิดจากรายการ ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ และบนัทึกไวด้ว้ยมูลค่ายติุธรรม แปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใชอ้ตัรา
แลกเปล่ียน ณ วนัท่ีมีการพิจารณามูลค่ายติุธรรม 
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กิจการในต่างประเทศ 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของกิจการในต่างประเทศท่ีมิไดอ้ยูใ่นประเทศท่ีภาวะเศรษฐกิจมีอตัราเงินเฟ้ออยา่งรุนแรง
แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีในงบดุล   
 
ค่าความนิยมและรายการปรับปรุงมูลค่ายติุธรรมท่ีเกิดจากการซ้ือกิจการในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดย
ใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของกิจการในต่างประเทศ ยกเวน้ในกรณีท่ีเป็นประเทศท่ีอยูใ่นภ าวะเศรษฐกิจท่ีมีอตั รา
เงินเฟ้ออยา่งรุนแรงแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนท่ีใกลเ้คียงกบัอตัรา ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของกิจการในประเทศท่ีอยูใ่ นภาวะเศรษฐกิจท่ีมีอตัราเงินเฟ้อ อยา่งรุนแรง  แปลงค่าเป็นเงิน
บาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีในงบดุล ก่อนการแปลงค่ างบการเงินตลอดจนงบการเงินเปรียบเทียบของ
กิจการในประเทศท่ีอยูใ่ นภาวะเศรษฐกิจท่ีมีอตัราเงินเฟ้อ อยา่งรุนแรง  จะตอ้งมีการปรับปรุง มูลค่ารายการ ใน            
งบการเงินดงักล่าวใหม่เพื่อใหส้ะทอ้นถึงการเปล่ียนแปลงของกาํลงัซ้ือของเงินตราในประเทศนั้น การปรับ    
มูลค่าใหม่กระทาํโดยใชด้ชันีราคาท่ีเก่ียวขอ้ง ณ วนัท่ีในงบดุล 
 
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการแปลงค่าบนัทึกไวเ้ป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของผูถื้อหุน้จนกวา่
มีการจาํหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป 
 
ในกรณีของการลงทุนสุทธิในกิจการต่างประเทศของกลุ่มบริษทั โดยในสาระสาํคญัแลว้ก ารลงทุนดงักล่าว       
มีลกัษณะเป็นรายการท่ีเป็นตวัเงิน ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนซ่ึงเกิดจากรายการท่ีเป็นตวัเงินและรายการ
ป้องกนัความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งใหบ้นัทึกไวต่้างหากในส่วนของผูถื้อหุน้จนกวา่มีการจาํหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป  
 

(ค) เคร่ืองมือทางการเงินทีเ่ป็นตราสารอนุพนัธ์ 
 
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสา รอนุพนัธ์ไดถู้กนาํมาใชเ้พื่อจดั การความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงใน
อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ อตัราดอกเบ้ีย และราคาสินคา้โภคภณัฑท่ี์เกิดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กิจกรรมจดัหาเงิน และกิจกรรมลงทุน เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ไม่ไดมี้ไวเ้พื่อการคา้  
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เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์จะถูกบนัทึกในขั้นแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรม และ การบนัทึกรายการ
กาํไรหรือขาดทุนจากการตีราคาจะข้ึนอยูก่บัประเภทของรายการท่ีไดรั้บการป้องกนัความเส่ียง (ดูนโยบายการ
บญัชีขอ้ 4 (ง)) 

 
 (ง) การป้องกนัความเส่ียง 

 
การป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 
 
กลุ่มบริษทัมีนโยบายท่ีจะป้องกนัความเส่ียงของอตัราแลกเปล่ียนโดยการทาํสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ
คุม้ครองรายการท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงเป็นเงินตราต่างประเทศไวล่้วงหนา้ โดยรายการท่ีเป็นตั วเงินซ่ึงเป็นเงินตรา
ต่างประเทศจะแปลงค่าเป็นสกลุเงินของประเทศท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยดาํเนินการอยูด่ว้ยอตัราแลกเปล่ียน   ณ  
วนัท่ีในงบดุล ปรับปรุงดว้ยลูกหน้ี /เจา้หน้ีสุทธิจากสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศและค่าธรรมเนียมรอตดั
บญัชีท่ีเหลืออยู ่ค่าธรรมเนียมในการทาํ สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศจะตดับญัชีเป็นรายได้ /ค่าใชจ่้ายตาม
ระยะเวลาของสญัญา รายได้ /ค่าใชจ่้ายตดับญัชีดงักล่าวและกาํไรหรือขาดทุนจากสญัญาซ้ือขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหนา้ท่ีคุม้ครองความเส่ียงจากรายการท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงเป็นเงินตราต่างประเทศนั้นจะบนัทึก       
หกักลบลบกบักาํไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่ารายการท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
 
สาํหรับการป้องกนัความเส่ียงของรายการในอนาคตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน กลุ่มบริษทัจะรับรู้กาํไรหรือขาดทุนจาก
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศและค่าธรรมเนียมในการทาํสญัญาดงักล่าวเป็นรายก ารรอตดับญัชีจนกวา่
รายการท่ีไดป้้องกนัความเส่ียงนั้นไดเ้กิดข้ึนแลว้ จึงจะรับรู้รายการรอตดับญัชีดงักล่าวเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้าย
ในงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปี 
 
การป้องกันความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้ 
 
ผลต่างท่ีเกิดจากสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียจะรับรู้ตามสดัส่วนของระยะเวลาและจาํนวนเงินตน้ท่ีใชอ้า้งอิง
ท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยนาํไปบนัทึกเพิ่มหรือลดจาํนวนดอกเบ้ียจ่ายของเงินกูย้มืท่ีไดรั้บการป้องกนัความเส่ียงนั้น    

 
(จ) เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ยยอดเงินสด เงินฝากธนาคารประเภทเผือ่เรียก และเงิ นลงทุน
ระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารซ่ึง มีกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถามถือเป็นส่วนหน่ึงของ
รายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสด 
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(ฉ) ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน  
 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน แสดงในราคาตามใบแจง้หน้ี ซ่ึงรวมใบเพิ่มหน้ีและใ บลดหน้ีสุทธิจากจาํนวนท่ี
ประมาณสาํหรับค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 
 
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการชาํระหน้ี  และการคาดการณ์เก่ียวกบั การชาํระหน้ีใน
อนาคตของลูกหน้ี การตดัจาํหน่ายลูกหน้ีจากบญัชีเป็นหน้ีสูญจะกระทาํต่อเม่ือไดมี้การดาํเนินการตามเง่ือนไ ข    
ท่ีกาํหนดในประมวลรัษฎากรแลว้ 

 
 (ช) สินค้าคงเหลอื 

 
สินคา้สาํเร็จรูป สุกร  ไก่และเป็ดเพื่อขาย และวตัถุดิบ ส่วนใหญ่ตีราคาในราคาทุนถวัเฉล่ียหรือมูลค่าสุ ทธิท่ีจะ
ไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ 
 
สินคา้ระหวา่งผลิตส่วนใหญ่ตีราคาในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ แลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ 
 
สุกร ไก่ เป็ดและอ่ืน ๆ ท่ีเป็นพอ่แม่พนัธุ์และแม่โคนมตีราคาในราคาทุนหกัดว้ยค่าเส่ือมพนัธ์ุ 
 
เคมีภณัฑ ์ยา และวสัดุส้ินเปลืองส่วนใหญ่ตีราคาในราคาทุน ถวัเฉล่ียหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใด
จะตํ่ากวา่  
 
ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ยตน้ทุน ท่ีซ้ือ   ตน้ทุนในการดดัแปลงหรือตน้ทุนอ่ืน เพื่อใหสิ้นคา้อยูใ่นสถานท่ี
และสภาพปัจจุบนั   ในกรณีของสินคา้สาํเร็จรูปและสินคา้ระหวา่งผลิตเอง  ตน้ทุนสินคา้รวมการปันส่วน
ของโสหุย้การผลิตอยา่งเหมาะสม   โดยคาํนึงถึงระดบักาํลงัการผลิตตามปกติ  
 
มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็น ราคา โดยประมาณของสินคา้ ท่ีจะขายไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจปกติหกัดว้ย ตน้ทุน
ส่วนเพิ่มท่ีจะผลิตใหเ้สร็จ (ถา้มี) และค่าใชจ่้ายท่ีจาํเป็นในการขาย  
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(ซ) เงินลงทุน 
 

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม ในงบการเงินเฉพาะบริษทั บนัทึกบญัชีโดยใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย 
 

เงินลงทุนในตราสารทุนอ่ืน  
 

เงินลงทุนในตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดท่ีไม่ใช่เป็นบริษทัยอ่ยและ /หรือบริษทัร่วมซ่ึงถือไวเ้ป็น           
หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย แสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม และรับรู้มูลค่าท่ีเปล่ียนแปลงไปเป็นรายการหน่ึงใน "ส่วนของ        
ผูถื้อหุน้"  ในงบดุล ดว้ยจาํนวนสุทธิจากภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี   โดยจะบนัทึกกลบับญัชีทุกบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง
เพื่อรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเม่ือมีการจาํหน่ายเงินลงทุนดงักล่าว 
 
เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัและบริษั ทอ่ืนท่ีไม่ใช่เป็น
บริษทัยอ่ย และ/หรือ บริษทัร่วมถือเป็น "เงินลงทุนทัว่ไป"  ซ่ึงแสดงมูลค่าในราคาทุนหกัขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 

ตน้ทุนของเงินลงทุนท่ีจาํหน่ายในระหวา่งปีคาํนวณโดยใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั  
 

มูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายท่ีแสดงในงบดุลกาํหนดมูลค่าโดยใชร้าคาเสนอซ้ือ ณ วนัท่ีในงบดุล 
 

การจ าหน่ายเงินลงทุน 
 

เม่ือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน กลุ่มบริษทัจะบนัทึกผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บและราคาตามบญัชีของ
เงินลงทุนท่ีจาํหน่าย เป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน ณ วนัท่ีเกิดรายการ และบนัทึกกลบับญัชี ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนท่ีจาํหน่าย (ถา้มี) เช่น ส่วนเกินทุนจากการตีราคาหลกัทรัพย ์ผลกระทบจากการแปลงค่า
งบการเงินของเงินลงทุนในต่างประเทศ และภาษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ เพื่อรับรู้ในงบกาํไร
ขาดทุน ณ วนัดงักล่าวดว้ยเช่นกนั ในกรณีท่ีมีการจาํหน่าย เงินลงทุนท่ีมีการทยอยรับชาํระเงินในระยะเวลา     
เกินกวา่หน่ึงรอบระยะเวลาบญัชี กลุ่มบริษทัจะบนัทึกรายไดท่ี้เกิดจากผลต่างดงักล่าวและรายการกลบับญัชีท่ี
เก่ียวขอ้งทั้งหมด เป็นกาํไรรอการรับรู้ในงบดุลโดยจะไม่โอนกาํไรรอการรับรู้ในงบดุลดงักล่าวไปยงังบกาํไร
ขาดทุนจนกวา่จะไดรั้บชาํระเงินจากการจาํหน่ายเงินลงทุนนั้นครบถว้นแลว้ 
 

ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัมีการจาํหน่ายเงินลงทุนท่ีถืออยูเ่พียงบางส่วน การคาํนวณตน้ทุนสาํหรับเงินลงทุนท่ี
จาํหน่ายไปและเงินลงทุนท่ียงัถืออยูใ่ชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 
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(ฌ) ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 
 

สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 
 

ท่ีดินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานและท่ีมีไวเ้พื่อโครงการในอนาคตแสดงในมูลค่ายติุธรรมตามราคาประเมิน โดย
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดินเพิ่มข้ึนไดแ้สดงไวภ้ายใต ้"ส่วนของผูถื้อหุน้" ในงบดุลดว้ยจาํนวนสุทธิจากภาษี
เงินไดร้อการตดับญัชี  ส่วนผลขาดทุนจากก ารตีราคาท่ีดินลดลงรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน  ท่ีดินท่ี
ไดม้าในปีท่ีมีการตีราคาใหม่และภายหลงัจากนั้นแสดงในราคาทุน 
 

อาคารและอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า   
 

สินทรัพย์ท่ีเช่า 
 

สญัญาเช่าระยะยาวซ่ึงกลุ่มบริษทัไดรั้บโอนค วามเส่ียงและผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดในสินทรัพยท่ี์
เช่านั้นมาจากผูใ้หเ้ช่า จดัประเภทเป็นสญัญาเช่าการเงิน  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีไดม้าโดยทาํสญัญาเช่า
การเงินบนัทึกเป็นสินทรัพยด์ว้ยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยด์งักล่าว ณ วนัเร่ิมตน้ของสญัญาเช่าหรือมูลค่า
ปัจจุบนัของจาํนวนเงินตํ่าสุดท่ีจะตอ้งชาํระตามสญัญาเช่า แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากวา่  หกัดว้ยค่าเส่ือมราคา
สะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  ส่วนจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าตอ้งแยกเป็นส่วนท่ีจะนาํไปลดยอด
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน และส่วนท่ีเป็นค่าใชจ่้ายทางการเงิน ซ่ึง ตอ้งปันส่วนใหก้บังวดต่างๆตลอดอายขุอง
สญัญาเช่า ดว้ยอตัราซ่ึงทาํใหอ้ตัราดอกเบ้ียของหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีคงเหลืออยูใ่นแต่ละงวดเป็นอตัรา
คงท่ี และบนัทึกจาํนวนท่ีปันส่วนของแต่ละงวดดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน   
 

สินทรัพย์ท่ีตีราคาใหม่ 
 

สินทรัพยท่ี์ มีการตีราคาใหม่หากมีมูลค่าเพิ่มข้ึนจะบนัทึกมูลค่าส่วนท่ีเพิ่มข้ึนเป็นส่วนเกินทุนจากการตีราคา
สินทรัพย ์ดว้ยจาํนวนสุทธิจากภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  อยา่งไรกต็าม หากสินทรัพยด์งักล่าวเคยมีการตีราคา
ลดลงมาก่อน ส่วนท่ีเพิ่มข้ึนจากการตีราคาในคร้ังใหม่น้ีจะรับรู้เป็ นรายไดใ้นงบกาํไรขาดทุนไดไ้ม่เกินจาํนวนท่ี
เคยลดลงซ่ึงรับรู้ไวเ้ป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนในงวดก่อนๆ     ส่วนกรณีท่ีสินทรัพยมี์มูลค่าลดลงจากการ         
ตีราคาใหม่ จะบนัทึกมูลค่าท่ีลดลงเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนทั้งจาํนวน เวน้แต่สินทรัพยน์ั้นเคยมีการ         
ตีราคาเพิ่มข้ึนมาก่อน จึงจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเฉพาะจาํนวนท่ีเกินกวา่ยอดคงเหลือของ
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยร์ายการเดียวกนัซ่ึงเคยประเมินไวใ้นคร้ังก่อน  สินทรัพยท่ี์บนัทึกไวใ้นราคา
ประเมินเม่ือมีการจาํหน่ายออกไป จะตอ้งโอนส่วนเกินทุนจากการตีราค าสินทรัพยใ์นส่วนท่ีเป็นของสินทรัพยท่ี์
จาํหน่ายนั้นไปยงักาํไรสะสม 
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ค่าเส่ือมราคา 
 
กลุ่มบริษทับนัทึก ค่าเส่ือมราคาเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน ซ่ึงคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑอ์ายกุาร     
ใชง้านโดยประมาณของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ  ประมาณการอายกุารใชง้านของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 
 
ระบบสาธารณูปโภค 5 - 40 ปี 
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 5 - 61 ปี 
ส่วนปรับปรุงอาคารและส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 2 - 20 ปี 
ระบบนํ้าและไฟฟ้า 5 - 30 ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 3 - 16 ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน 3 - 21  ปี 
ยานพาหนะ 2 - 11 ปี 
 
กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 
 

(ญ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 
ค่าความนิยม 
 
ค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจ ไดแ้ก่ตน้ทุนการไดม้าซ่ึงเงินลงทุนท่ีสูงกวา่มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ี
ไดม้าจากการลงทุนในหุน้ของกลุ่ มบริษทั ค่าความนิยมติดลบจากการรวมธุรกิจไดแ้ก่มูลค่ายติุธรรมของ
สินทรัพยสุ์ทธิของหุน้ทุนท่ีซ้ือโดยกลุ่มบริษทัในส่วนท่ีเกินกวา่ตน้ทุนการไดม้าซ่ึงเงินลงทุน 
 
ค่าความนิยมและค่าความนิยมติดลบแสดงในราคาทุนหกัดว้ยค่าตดัจาํหน่ายสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  
ในงบการเงิ นเฉพาะบริษทั ค่าความนิยมและค่าความนิยมติดลบท่ีเกิดจากการซ้ือหุน้ทุนในบริษทัยอ่ย กิจการ
ร่วมคา้ และบริษทัร่วม ไดร้วมไวใ้นเงินลงทุน 
 
ค่าความนิยมและค่าความนิยมติดลบ ส่วนท่ียงัไม่ตดัจาํหน่า ยของเงินลงทุนท่ีไดจ้าํหน่ายออกไป ไดร้วมในกาํไร
หรือขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุน 
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สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน ๆ 
 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน ๆ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นค่าพฒันาระบบงาน  ค่าลิขสิทธ์ิการใชซ้อฟทแ์วร์  และเคร่ืองหมาย
การคา้ท่ีกลุ่มบริษทัซ้ือมาแสดงในราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 
ค่าตัดจ าหน่าย 
 
ค่าตดัจาํหน่ายบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน โดยคาํนวณตามวิธีเส้นตรงตามเกณฑร์ะยะเวลาท่ีคาดวา่จะ
ไดรั้บประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแต่ละประเภท   ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่อาจคาดระยะเวลา
ส้ินสุดของประโยชนท่ี์จะไดรั้บ  สินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนซ่ึงไม่อาจกาํหนดระยะเวลาการส้ินสุดของประโ ยชนเ์ชิง
เศรษฐกิจท่ีคาดวา่จะไดรั้บจะไม่ถูกตดัจาํหน่าย แต่จะไดรั้บการทดสอบวา่ดอ้ยค่าหรือไม่ ทุกวนัท่ีในงบดุล        
ค่าความนิยมติดลบรับรู้เป็นรายไดต้ามจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของอายกุารใชง้านท่ีเหลือของอาคารและ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ของบริษทัยอ่ย ค่าความนิยม ตลอดจนสิ นทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนๆ จะถูกตดัจาํหน่ายนบัจากวนัท่ี
เร่ิมก่อใหเ้กิดประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจ   ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจแสดงไดด้งัน้ี 
 
ค่าความนิยม 20 ปี 
ค่าความนิยมติดลบ 5.5 - 22 ปี 
ค่าพฒันาระบบงาน 10 ปี 
ค่าลิขสิทธ์ิการใชซ้อฟทแ์วร์ 10 ปี 
 

(ฎ) การด้อยค่า 
 
ยอดสินทรัพยค์งเหลือตามบญัชีของกลุ่มบริษทั ไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีในงบดุลวา่  มีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการ  
ดอ้ยค่าหรือไม่  ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคืน 
 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใชง้านไม่จาํกดัและสิ นทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนซ่ึงยงัไม่ไดใ้ช ้จะมีการทดสอบการ
ดอ้ยค่าทุกปี และเม่ือมีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่า 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2549 และ 2548 
 

 32 

การรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่า เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์หรือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยท่ี์
ก่อใหเ้กิดเงินสดสูงกวา่มูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน  ขาดทุนจากก ารดอ้ยค่าบนัทึกในงบกาํไรขาดทุน  เวน้แต่การรับรู้
จาํนวนขาดทุนจากการดอ้ยค่าดงักล่าวเป็นการ กลบัรายการการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์ ท่ีตีราคา เพิ่มท่ีเคย
รับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้ในงวดก่อน  ในกรณีน้ีใหรั้บรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าในงบกาํไรขาดทุนเฉพาะในส่วนท่ี
เกินกวา่จาํนวนท่ีกลบัรายการดงักล่าว 
 

เม่ือมีการลดลงในมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินเผือ่ขาย ซ่ึงไดบ้นัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้ และมีความ
ชดัเจนวา่สินทรัพยด์งักล่าวมีการดอ้ยค่า  ยอดขาดทุนซ่ึงเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้จะถูกบนัทึกในงบกาํไร
ขาดทุนแมว้า่สินทรัพยท์างการเงิ นดงักล่าวจะยงัไม่มีการจาํหน่ายออกไป  ยอดขาดทุนท่ีบนัทึกในงบกาํไร
ขาดทุนเป็นผลต่างระหวา่งราคาทุนท่ีซ้ือกบัมูลค่ายติุธรรมใน ปัจจุบนัของสินทรัพย์  หกัขาดทุนจากการดอ้ยค่า
ของสินทรัพยท์างการเงินนั้น ๆ ซ่ึงเคยรับรู้แลว้ในงบกาํไรขาดทุน 
 

การค านวณมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 
 

มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์หมายถึงราคาขายสุทธิของสินทรัพย ์หรือมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย ์
แลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกวา่   ในการ กาํหนดมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย ์ จะประมาณข้ึนจาก      ประมาณการ
กระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคต และคิดลดให้เป็นมูลค่าปัจจุ บนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อน หกัภาษีเงินได้   โดย
อตัราคิดลดดงักล่าวจะตอ้ง สะทอ้นถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในปัจจุบนัของมูลค่าของเงิน ตามเวลาและ
ความเส่ียง เฉพาะ ท่ีมีต่อสินทรัพย์ นั้น     สาํหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดรับ ท่ีเป็น อิสระจาก
สินทรัพยอ่ื์น   การพิจารณามูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน ของสินทรัพยน์ั้น จะพิจารณาจากมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บ
คืนของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดซ่ึงมีสินทรัพยด์งักล่าวรวมอยูด่ว้ย 
 

การกลบัรายการด้อยค่า 
 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีจดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์ ผื่อขาย  จะไม่ถูกกลบัรายการ
ผา่นงบกาํไรขาดทุน จาํนวนเงินท่ีเพิ่มข้ึนภายหลงัการรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถือเป็นส่วนเกิ นทุน และรับรู้
โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้ 
 

กลุ่มบริษทัจะกลบัรายการ บญัชีขาดทุนจากการดอ้ยค่า หากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชใ้นการคาํนวณ
มูลค่าท่ีคาดวา่ จะไดรั้บคืน อยา่งไรกต็าม ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยมจะไม่มีการปรับปรุงกลบั
รายการ 

 

กลุ่มบริษทัจะกลบัรายการบญัชีขาดทุนจากการดอ้ยค่าเพียงเพื่อใหมู้ลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกวา่มูลค่า
ตามบญัชีภายหลงัหกัค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจาํหน่าย เสมือนหน่ึงไม่เค ยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่า      
มาก่อน  
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(ฏ) หน้ีสินทีม่ีภาระดอกเบี้ย 
 

หน้ีสินประเภทมีดอกเบ้ียบนัทึกเร่ิมแรกในมูลค่ายติุธรรมหกัค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัการกูย้มืเงิน ภายหลงัจากการ
บนัทึกหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจะบนัทึกโดยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย  ผลต่างระหวา่ งจาํนวนเงินท่ีไดรั้บจากการ
กูย้มืเงินและยอดเงินเม่ือครบกาํหนดชาํระบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนตลอดอายกุารกูย้มื โดยใชว้ิธีอตัราดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริง 

 

(ฐ) เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น 
 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (รวมยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง) แสดงในราคาทุน 
 

(ฑ) ประมาณการหน้ีสิน 
 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ในงบดุลกต่็อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระหน้ีสินเกิดข้ึนจากขอ้พิพาททางกฎหมายหรือ
ภาระผกูพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนวา่ กลุ่มบริษทัจะตอ้ง
สูญเสียทรัพยากรท่ีมี ประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิ จเพื่อ จ่าย ชาํระภาระหน้ีสินดงักล่าว  โดยภาระหน้ีสินดงักล่าว
สามารถประมาณจาํนวนเงินไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ   ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตจะคิดลดเป็น
มูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนคาํนึงภาษีเงินได ้ หากมูลค่าของเงินตามเวลามี ผลกระทบ
อยา่งเป็นนยัสาํคญั เพื่อใหส้ะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมี
ต่อหน้ีสิน 
 

(ฒ) รายได้ 
 

รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีขายอ่ืน ๆ และแสดงในจาํนวนสุทธิจากส่วนลดการคา้ 
 

การขายสินค้าและให้บริการ 
 

รายไดจ้ะรับรู้ในงบกาํไรขาด ทุนเม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็นสาระสาํคญัของความเป็นเจา้ของ
สินคา้ท่ีมีนยัสาํคญัไปใหก้บัผูซ้ื้อแลว้  และจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ท่ี
ขายไปแลว้นั้นหรือมีความไม่แน่นอนท่ีมีนยัสาํคญัในการไดรั้บประโยชนจ์ากรายการบญัชีนั้ นหรือไม่อาจวดั
มูลค่าของจาํนวนรายไดแ้ละตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ หรือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนท่ีจะตอ้ง    
รับคืนสินคา้   
 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้เม่ือมีการใหบ้ริการ 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2549 และ 2548 
 

 34 

รายได้ค่าเช่า 
 
รายไดค่้าเช่าภายใตส้ญัญาเช่าดาํเนินงานรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 
 
ดอกเบีย้รับและเงินปันผลรับ 
 
ดอกเบ้ียรับบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง  เงินปันผลรับบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนในวนัท่ีบริษทั /
กลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 
 

(ณ) ค่าใช้จ่าย 
 
สัญญาเช่าด าเนินงาน 
 
รายจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าดาํเนินงานบั นทึกในงบกาํไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า  ประโยชนท่ี์
ไดรั้บตามสญัญาเช่าจะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเป็นส่วนหน่ึงของค่าเช่าทั้งส้ินตามสญัญา  ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนจะ
บนัทึกในงบกาํไรขาดทุนในรอบบญัชีท่ีมีรายการดงักล่าว 
 
รายจ่ายทางการเงิน 
 
ดอกเบ้ียจ่ายและค่าใ ชจ่้ายในทาํนองเดียวกนับนัทึกในงบกาํไรขาดทุนในงวดท่ีค่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดข้ึน  เวน้แต่
ตน้ทุนการกูย้มืท่ีไดน้าํไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ อนัเป็นผลมาจากการใช้ เวลา ยาวนานในการจดัหา
ก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยด์งักล่าวก่อนท่ีจะนาํมาใชเ้องหรือเ พื่อขาย  ดอกเบ้ียซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของค่างวด
ตามสญัญาเช่าการเงินบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนโดยใชว้ิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 

(ด) ภาษเีงินได้ 
 

ภาษีเงินไดจ้ากกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ี
เปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนหรือลดลง  ภาษีเงินไดรั้บรู้ ในงบกาํไรขาดทุนเวน้แต่ภาษีเงินไดน้ั้นเก่ียวขอ้งกบัรายการท่ี
บนัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 
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ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 
 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนัเป็นภาษีท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายชาํระซ่ึงคาํนวณข้ึนจากกาํไรท่ีตอ้งเสียภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์
กาํหนดไวใ้นประมวลรัษฎากร โดยใชอ้ตัราภาษีท่ี ประกาศใช ้ณ วนัท่ีในงบดุล  และรวมถึงส่วนต่างของจาํนวน
ภาษีเงินไดข้องงวดก่อนท่ีตั้งคา้งจ่ายไวก้บัจาํนวนท่ีชาํระจริงในงวดปัจจุบนั  
 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้โดยใชว้ิธีหน้ีสิน โดยคาํนวณข้ึนจากผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่งราคาตามบญัชี
กบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบดุลแต่ไม่รวมถึงผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดจากค่าตดัจาํหน่ายของความ
นิยมซ่ึงไม่สามารถถือเป็นรายจ่ายทางภาษี การรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในคร้ังแรกท่ีมิใช่เกิดจากการรวมกิจการ
และเป็นรายการ ซ่ึงไม่กระทบต่อทั้งกาํไรทางบญัชีหรือกาํไรทางภา ษี  และส่วนไดเ้สียในเงินลงทุนในบริษทั
ยอ่ย หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่จะไม่มีการกลบัรายการส่วนไดเ้สียนั้นในระยะเวลาอนัใกล ้ ภาษีเงินได้
รอการตดับญัชีวดัมูลค่าดว้ยอตัราภาษีท่ีคาดวา่จะตอ้งใชใ้นงวดท่ีจะไดรั้บประโยชนจ์ากสินทรัพยห์รือจะตอ้ง
จ่ายชาํระหน้ีสินซ่ึ งเป็นอตัราท่ีมีการประกาศใชห้รือผา่นขั้นตอนส่วนใหญ่เพื่อใหมี้การประกาศใชแ้ลว้ ณ วนัท่ี
ในงบดุล 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะรับรู้ต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่กาํไรท่ีตอ้งเสียภาษีในอนาคต
จะมีเพียงพอต่อการนาํผลแตกต่างชัว่คราวนั้น มาใชป้ระโยชนโ์ดยจาํ นวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
จะถูกปรับลดลงเม่ือผลแตกต่างชัว่คราวทั้งหมด หรือบางส่วนไม่สามารถนาํมาใชป้ระโยชนไ์ด ้

 

5 การซ้ือธุรกจิและการปรับโครงสร้างทีส่ าคญั 
 

ในไตรมาสท่ีสองของปี 2548 บริษทัปรับปรุงราคาสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดข้องบริษทัยอ่ยในประเทศตุร กี        
ซ่ึงไดม้าในปี 2547  เน่ืองจากบริษทัไดรั้บรายงานการประเมินราคาทรัพยสิ์นของบริษทัยอ่ย ทาํใหบ้ริษทัพบวา่ 
มูลค่ายติุธรรมของท่ีดินและอาคารของบริษทัยอ่ยดงักล่าวมีมูลค่าสูงกวา่ราคาตามบญัชีเป็นจาํนวนเงิน  359    
ลา้นบาท  และทาํใหค่้าความนิยมติดลบสูงข้ึนดว้ย จาํนวนเดียวกนั   ถา้มูลค่ายติุธรรมท่ีปรับปรุงใหม่น้ีไดบ้นัทึก
ตั้งแต่วนัท่ีซ้ือบริษทัยอ่ยดงักล่าวถึง วนัท่ีมีการปรับปรุงมูลค่ายติุธรรม   กาํไรสุทธิของ กลุ่มบริษทั จะมีจาํนวน
เพิ่มข้ึน เน่ืองจากการเพิ่มข้ึนของรายไดต้ดัจาํหน่ายค่าความนิยมติดลบ  จาํนวน  40 ลา้นบาทสุทธิจากการเพิ่มข้ึน
จากค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยด์งักล่าวเป็นจาํนวนเงิน  28 ลา้นบาท ผลการปรับปรุงดงักล่าวไดร้วมเป็น                 
ส่วนหน่ึงของกาํไรสุทธิสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 แลว้ 
 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
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เม่ือวนัท่ี 12 มกราคม 2548  คณะกรรมการของบริษทัมีมติอนุมติัใหบ้ริษทั เจริญโภคภณัฑอุ์ตสาหกรรม จาํกดั  
(CPIN) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยเขา้ซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของ Charoen Pokphand (India) Private Limited (CP INDIA) 
ซ่ึงประกอบธุรกิจผลิตอาหารสตัวแ์ละเล้ียงสตัวใ์นประเทศอินเดีย   นอกเหนือไปจากส่วนท่ี  CPIN จะไดรั้บ     
การจดัสรรตามสดัส่วนการถือหุน้ใน CP INDIA  โดยเป็นการเขา้ซ้ือหุน้ในส่วนท่ีผูถื้อหุน้รายอ่ืนซ่ึงไดแ้ก่บริษทั 
เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั  บริษทั ซี.พ.ี อินเตอร์เทรด จาํกดั  บริษทั เจริญโภคภณัฑว์ิศวกรรม จาํกดั  และบริษทั 
เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จาํกดั (เดิมช่ือ บริษทั เอส.ดบับลิว.ที จาํกดั) ไม่เขา้ซ้ือหุน้เพิ่มทุนดงักล่าวในจาํนวน
ไม่เกิน 32.4 ลา้นหุน้  ซ่ึงทาํใหส้ดัส่วนการถือหุน้ของ  CPIN  ใน CP INDIA เพิ่มข้ึนจากร้อยละ 19 เป็นร้อยละ 
71.2   โดยในระหวา่งไตรมาสท่ี 1 ของปี 2548  ผูถื้อหุน้ดงักล่าวไดส้ละสิทธิในการซ้ือ หุน้สามญัเพิ่มทุนของ    
CP INDIA และ CPIN ไดเ้ขา้ซ้ือหุน้เพิ่มทุนดงักล่าวแทน  โดยไดจ่้ายชาํระค่าหุน้สามญัเพิ่มทุนจาํนวน 290 ลา้นบาท
เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2548  ดงันั้น  CP  INDIA  จึงมีสถานะเป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มของบริษทัเร่ิมตั้งแต่ไตร
มาสท่ีสองของปี 2548 เป็นตน้ ไป 

รายละเอียดของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยใหม่ดงักล่าว ณ วนัท่ีซ้ือบริษทัยอ่ยในปี 2548 สรุปดงัน้ี 

 พันบาท 

เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน 315,301 
ลูกหน้ีการคา้และอ่ืน ๆ - สุทธิ 12,144 
สินคา้คงเหลือ 150,528 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 279,066 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนและสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 48,692 
เงินกูย้มืท่ีมีภาระดอกเบ้ีย (273,105) 
เจา้หน้ีการคา้และอ่ืน ๆ (79,516) 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนและหน้ีสินอ่ืน (12,229) 
สินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย (126,973) 
สินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 313,908 
บวก  สินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยส่วนท่ีเกินมูลค่าเงินลงทุน 79,811 
หัก    เงินลงทุนก่อนวนัซ้ือกิจการ (103,739) 
รวมราคาซ้ือ 289,980 
หัก  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษทัยอ่ย  315,301 
กระแสเงนิสดได้มาจากการซ้ือบริษัทย่อย 25,321 

กลุ่มบริษทัมีกาํไรสุทธิจาก  CP INDIA  เป็นเงิน 216 ลา้นบาท ในปี 2549 (2548: 104 ล้านบาท ตั้งแต่วันท่ีซ้ือ
ธุรกิจ) 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
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เม่ือวนัท่ี  29  มิถุนายน  2548  คณะกรรมการของบริษทัไดมี้มติใหบ้ริษทัยอ่ย  (CLB)  ซ้ือหุน้สามญัทั้งหมดท่ี
ออกและชาํระแลว้ของ  Star Feedmills (M) Sdn. Bhd. (SFM) ซ่ึงมีจาํนวน  2  หุน้  ในราคาหุน้ละ 1 ริงกิต
มาเลเซีย รวมเป็นเงิน  2  ริงกิตมาเลเซียจาก  Charoen Pokphand Holdings (Malaysia)  Sdn. Bhd. (CPHM)       
ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมของบริษทัและภายหลงัจากการทาํรายการดงักล่าว  SFM  จึงมีสภาพเป็นบริษทัยอ่ยทางตร ง
ของ  CLB  และเป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มของบริษทั  โดยเม่ือวนัท่ี  15  สิงหาคม  2548  CLB  ไดช้าํระค่าหุน้
ตามท่ีกล่าวไวข้า้งตน้แลว้ 
 
รายละเอียดของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยใหม่ดงักล่าว ณ วนัท่ีซ้ือบริษทัยอ่ยในปี 2548  สรุปดงัน้ี 
 
 พันบาท 
สินทรัพยห์มุนเวียนและสินทรัพยอ่ื์น 99,854 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 115,032 
เจา้หน้ีการคา้และอ่ืนๆ (5,663) 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ีน (213,405) 
หน้ีสินสุทธิของบริษทัยอ่ย (4,182) 
บวก  มูลค่าเงินลงทุนท่ีสูงกวา่มูลค่าของบริษทัยอ่ย 4,182 
รวมราคาซ้ือ 0 

 
กลุ่มบริษทัมีกาํไรสุทธิจาก  SFM  เป็นเงิน 60 ลา้นบาท ในปี  2549 (2548: 3 ล้านบาท ตั้งแต่วันท่ีซ้ือธุรกิจ) 
 
ในเดือนกรกฎาคม 2549 บริษทัยอ่ยในต่างประเทศแห่งหน่ึง (CLB) ไดเ้สนอขายหุน้เพิ่มทุนท่ีออกใหม่ทั้งหมด
จาํนวน 28.5 ลา้นริงกิตหรือประมาณ 298 ลา้นบาท ใหก้บับริษทัตามสดัส่วนการถือหุน้ในฐานะผู ้ ถือหุน้เดิม      
ทั้งน้ี CLB ไดน้าํส่วนหน่ึงของเงินเพิ่มทุนดงักล่าวไปซ้ือหุน้สามญัท่ีออกและชาํระแลว้ Asia Aquaculture (M) 
Sdn. Bhd. (AA) จาก Charoen Pokphand Holdings (Malaysia) Sdn. Bhd. (CPHM) ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมของกลุ่ม
บริษทั จาํนวน 2,000,000 หุน้ ในมูลค่าหุ้ นละ 4.25 ริงกิตมาเลเซีย รวมเป็นเงิน 8.5 ลา้นริงกิตมาเลเซียหรือ
ประมาณ 88 ลา้นบาท โดยกลุ่มบริษทัมีค่าความนิยมติดลบจากการซ้ือหุน้เป็นจาํนวน 26 ลา้นบาท ทั้งน้ีภายหลงั
การซ้ือหุน้สามญัดงักล่าว AA จะมีสถานะเป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มแห่งใหม่ของบริษทันบัตั้งแต่วนัท่ีเข้ าซ้ือหุน้
สามญัดงักล่าว 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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รายละเอียดของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยใหม่ดงักล่าว ณ วนัท่ีซ้ือบริษทัยอ่ยในปี 2549 สรุปดงัน้ี 
 
 พันบาท 
เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน 114,343 
ลูกหน้ีการคา้และอ่ืนๆ – สุทธิ 233,054 
สินคา้คงเหลือ 307,003 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนและสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 133,524 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิค่าเส่ือมราคาสะสม 274,087 
เจา้หน้ีการคา้และอ่ืนๆ (397,595) 
เงินกูย้มืระยะสั้น (310,723) 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (174,381) 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนและหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (65,631) 
สินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 113,681 
หัก  สินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยส่วนท่ีสูงกวา่มูลค่าเงินลงทุน (25,643) 
รวมราคาซ้ือ 88,038 
หัก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษทัยอ่ย 114,343 
กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจากการซ้ือบริษทัย่อยใหม่ 26,305 

 
กลุ่มบริษทัมีกาํไรสุทธิจาก AA ตั้งแต่วนัท่ีซ้ือเป็นเงิน 10 ลา้นบาท ในปี 2549 
 

6 รายการทีเ่กดิขึน้และยอดคงเหลอืกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  ไดแ้ก่บุคคลหรือกิจการต่างๆ ท่ีมีความเก่ี ยวขอ้งกบักลุ่มบริษทัและบริษั ท โดย
การท่ีเป็นหรือ มีผูถื้อหุน้ รายใหญ่หรือกรรมการ ท่ีมีอาํนาจควบคุมหรือมี อิทธิพล อยา่งเป็นสาระสาํคญั ร่วมกนั  
รายการบญัชีระหวา่งบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดก้าํหนดข้ึน  โดยมีนโยบายการกาํหนดราคา สาํหรับ       
แต่ละรายการ ซ่ึงอา้งอิงตามราคาตลาด หรือเป็นไปตามสญัญาท่ีตกลงกนั สรุปไดด้งัน้ี 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
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รายการธุรกจิ  นโยบายการก าหนดราคา 
ขายสินคา้  ราคาตามประกาศของกลุ่มบริษทั 
ซ้ือสินคา้  ราคาตามประกาศของผูข้าย 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  มูลค่ายติุธรรม 
เงินลงทุน  มูลค่ายติุธรรม 
ดอกเบ้ียรับ  ตน้ทุนของแหล่งท่ีมาของเงินทุนบวกค่าใชจ่้ายในการบริหาร

เงินทุน 
ค่าเช่าและค่าบริการตามสญัญาเช่า  อตัราค่าเช่าหรือค่าบริการมาตรฐานตามท่ีผูใ้หเ้ช่ากาํหนด 
ค่าบริการดา้นเทคนิควิชาการ  อตัราต่อจาํนวนตนัของอาหารสตัวแ์ต่ละประเภทท่ีผลิต / อตัราต่อ

ยอดขายอาหารสตัว ์
ค่าเบ้ียประกนั  อตัรามาตรฐานท่ีผูรั้บประกนักาํหนด 
ค่าสิทธิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้  อตัราต่อยอดขายสินคา้ท่ีใชเ้คร่ืองหมายการคา้ 
 
รายการสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 และ 2548 กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 2549  2548  2549  2548 
 (ล้านบาท) 
ขายสินค้า        

บริษทัย่อย        
- บริษทั กรุงเทพโปรด๊ิวส จาํกดั (มหาชน) (BKP) -  -  3,776  4,548 
- บริษทั เจริญโภคภณัฑอี์สาน จาํกดั (มหาชน) (CPNE) -  -  2,821  2,256 
- บริษทั ซี.พี.เมอร์แชนไดซ่ิง  จาํกดั (CPM) -  -  2,816  716 
- บริษทั ซีพีเอฟ ผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั (CPF FOOD) -  -  2,109  1,794 
- Aqua Beauty, Inc. (ABI) -  -  1,742  1,891 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 2549  2548  2549  2548 
 (ล้านบาท) 
- บริษทั โภคภณัฑอ์ะควอเทค็ จาํกดั (PAT) -  -  1,094  927 
- บริษทั กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร  จาํกดั         
    (มหาชน) (BAP) -  -  1,079  735 
- บริษทั บี.พี.อาหารสตัว ์จาํกดั (BPF) -  -  710  666 
- บริษทั ซี.พี.เกษตรอุตสาหกรรม จาํกดั (CPAI) -  -  641  488 
- บริษทั กรุงเทพฯอาหารสตัว ์ จาํกดั (BFM) -  -  356  329 
- CPF Europe S.A. (CPF EU) -  -  332  188 
- บริษทั วีฟู๊ ดผลิตภณัฑอ์าหาร  จาํกดั (VFP) -  -  296  515 
- CP Foods (UK) Limited  (CPF UK)         
 (เดิมช่ือ Fusion Foods Limited (FF)) -  -  275  124 
- บริษทั ฟาร์มกรุงเทพ  จาํกดั (BKF) -  -  -  251 
- บริษทั กรุงเทพเพาะเล้ียงกุง้ จาํกดั (TPCC) -  -  -  162 
- บริษทั แกลง  จาํกดั (KLANG) -  -  -  157 
- บริษทั ซีฟู้ ดส์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จาํกดั (SFE) -  -  -  146 
-  อ่ืนๆ -  -  174  164 
บริษทัร่วมและบริษทัทีเ่กีย่วข้องกนั        
- บริษทั ซี.พี.เซเวน่อีเลฟเวน่  จาํกดั  (มหาชน) 1,492  92  -  - 
- บริษทั ซี.พี. อินเตอร์เทรด จาํกดั  637  427  1  - 
- Charoen Pokphand Intertrade Singapore (Pte) Ltd. 454  346  15  3 
- บริษทั ซี.พี.คา้ปลีกและการตลาด จาํกดั  348  145  104  71 
- บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั  (มหาชน) (6) 210  176  2  3 
- บริษทั แอ๊ดวา้นซ์ฟาร์ม่า  จาํกดั  203  53  72  22 
- บริษทั เชสเตอร์ฟู้ ด จาํกดั  181  120  44  34 
- บริษทั เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จาํกดั           
 (เดิมช่ือ บริษทั เอส.ดบับลิว.ที. จาํกดั) 174  150  36  36 
- Charoen Pokphand Intertrade South Africa (Pty) Ltd. 88  56  24  26 
- C.P. Aquaculture (India) Private Ltd. 85  61  -  - 
- บริษทั ท่าจามฟาร์ม  จาํกดั  56  57  -  1 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2549 และ 2548 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 2549  2548  2549  2548 
 (ล้านบาท) 
- บริษทั ท่าจามเกษตรอุตสาหกรรม  จาํกดั  54  57  -  - 
- บริษทั ซีพี - เมจิ  จาํกดั  53  64  40  51 
- บริษทั อาร์เบอร์ เอเคอร์ส ประเทศไทย จาํกดั  42  34  15  23 
- Chia Tai Food Product (Shanghai) Co., Ltd.  34  -  -  - 
- บริษทั ที.เอส.วฒันา  จาํกดั  29  76  29  76 
- บริษทั  เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั   25  84  -  - 
- บริษทั ซี.พี. อินเตอร์ฟู้ ด (ไทยแลนด)์ จาํกดั  -  630  -  180 
- บริษทั กรุงเทพฟาร์มเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้ า จาํกดั  (5) -  109  -  53 
- บริษทั นครฟาร์มเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้ า จาํกดั  (5) -  90  -  89 
- C.P. Intertrade (Korea) Co., Ltd. -  49  -  4 
- อ่ืนๆ  186  136  111  34 
รวม 4,351  3,012  18,714  16,763 
        

ซ้ือวตัถุดบิและสินค้า        

บริษทัย่อย        
- บริษทั กรุงเทพโปรด๊ิวส จาํกดั (มหาชน) (BKP) -  -  5,753  5,333 
- บริษทั กรุงเทพฯ อาหารสตัว ์จาํกดั (BFM) -  -  865  780 
- บริษทั โภคภณัฑอ์ะควอเทค็ จาํกดั (PAT) -  -  544  728 
- บริษทั ซีพีเอฟ ผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั (CPF FOOD) -  -  338  265 
- บริษทั เจริญโภคภณัฑอี์สาน จาํกดั (มหาชน) (CPNE) -  -  300  345 
- บริษทั วีฟู๊ ดผลิตภณัฑอ์าหาร  จาํกดั (VFP) -  -  206  127 
- บริษทั ราชบุรีอาหารสตัว ์จาํกดั (RBF) -  -  199  197 
-  อ่ืนๆ  -  -  326  329 
บริษทัร่วมและบริษทัทีเ่กีย่วข้องกนั        
- บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั  4,859  4,643  2,258  2,320 
- C.P. Trading Co., Ltd 3,786  6,142  457  2,002 
- บริษทั ซี.พี.สหอุตสาหกรรม จาํกดั  653  640  286  273 
- บริษทั ซี.พี.คา้ปลีกและการตลาด  จาํกดั  545  367  19  3 
- บริษทั ซี.พี.อินเตอร์ฟู้ ด (ไทยแลนด)์ จาํกดั  414  674  -  7 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2549 และ 2548 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 2549  2548  2549  2548 
 (ล้านบาท) 
- บริษทั แอ๊ดวา้นซ์ฟาร์ม่า  จาํกดั  209  53  197  51 
- บริษทั ซี.พี.อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ ์จาํกดั 180  116  73  35 
- บริษทั อาร์เบอร์ เอเคอร์ส ประเทศไทย จาํกดั  137  130  61  62 
- บริษทั กรุงเทพการประมง จาํกดั  133  90  120  47 
- C.P. Aquaculture (India) Private Ltd. 90  108  -  - 
- บริษทั ท่าจามเกษตรอุตสาหกรรม  จาํกดั  71  59  -  - 
- บริษทั ท่าจามฟาร์ม  จาํกดั  56  77  -  - 
- บริษทั ที.เอส.วฒันา  จาํกดั  50  105  50  100 
-      C.P.Vietnam Livestock Co., Ltd 49  293  3  14 
- บริษทั ซี.พี.อินเตอร์เทรด จาํกดั  47  80  9  1 
- PT Centralpertiwi Bahari 41  96  -  - 
- บริษทั  กรุงเทพฟาร์มเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้ า  จาํกดั  (5) -  251  -  245 
- บริษทั นครฟาร์มเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้ า  จาํกดั  (5) -  116  -  112 
- อ่ืน ๆ  91  155  25  71 
รวม 11,411  14,195  12,089  13,447 
        

รายได้อื่น        
เงินปันผลรับ 17  46  2  - 
กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 6  9  1  1 
รายไดค่้าตอบแทนจากการใชร้ะบบงาน 3  8  -  - 
รายไดค่้าฝึกอบรมและสมัมนา 9  9  -  - 
ดอกเบ้ียรับ    44  -  176  191 
รายไดค่้าเช่า 13  13  10  10 
รวมรายได้อืน่ 92  85  189  202 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2549 และ 2548 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 2549  2548  2549  2548 
 (ล้านบาท) 
ค่าใช้จ่าย        
ค่าบริการดา้นเทคนิควิชาการ        
- บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั 290  229  102  92 
ค่าเบ้ียประกนั        
- บริษทั อลิอนัซ์ ซี.พ.ี ประกนัภยั จาํกดั และ        
บริษทั อยธุยา อลิอนัซ์  ซี.พี. ประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) 209  196  96  85 
ค่าตอบแทนการใชร้ะบบงาน 26  26  107  93 
ค่าตอบแทนตามสัญญาอนุญาตให้ใชเ้คร่ืองหมายการคา้ 40  18  1  - 
ค่าเช่าและบริการ 684  576  336  292 
รวมค่าใช้จ่าย 1,249  1,045  642  562 

 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 และ 2548 กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัประกอบดว้ย 
 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 2549  2548  2549  2548 
 (ล้านบาท) 
ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน        

บริษทัย่อย         
- Aqua Beauty, Inc. (ABI) -  -  847  739 
-  บริษทั เจริญโภคภณัฑอี์สาน จาํกดั (มหาชน) (CPNE) -  -  434  227 
- บริษทั ซี.พี.เมอร์แชนไดซ่ิง จาํกดั (CPM) -  -  320  98 
-  บริษทั กรุงเทพโปรด๊ิวส จาํกดั (มหาชน) (BKP) -  -  256  208 
-  บริษทั ซีพีเอฟ ผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั (CPF FOOD) -  -  250  193 
-  บริษทั กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร        
 จาํกดั  (มหาชน) (BAP) -  -  182  89 
-  CPF Europe S.A. (CPF EU) -  -  126  82 
-  บริษทั กรุงเทพฯอาหารสตัว ์จาํกดั (BFM) -  -  80  35 
-  บริษทั โภคภณัฑอ์ะควอเทค็ จาํกดั (PAT) -  -  58  13 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2549 และ 2548 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 2549  2548  2549  2548 
 (ล้านบาท) 
- บริษทั  วีฟู๊ ดผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั  (VFP) -  -  57  13 
- CP Foods (UK) Limited  (CPF UK)         
 (เดิมช่ือ Fusion Foods Limited (FF)) -  -  54  25 
- บริษทั ซี.พี.เกษตรอุตสาหกรรม จาํกดั (CPAI) -  -  30  62 
- บริษทั บี.พี.อาหารสตัว ์จาํกดั (BPF) -  -  27  70 
- อ่ืน ๆ -  -  45  21 
รวม -  -  2,766  1,875 

        
บริษทัร่วมและบริษทัทีเ่กีย่วข้องกนั        
-  Charoen Pokphand Intertrade Singapore (Pte) Ltd. 192  111  7  1 
-  บริษทั ซี.พี.เซเวน่อีเลฟเวน่ จาํกดั (มหาชน) 168  23  -  - 
-  บริษทั ซี.พี.อินเตอร์เทรด จาํกดั 161  103  -  - 
-  บริษทั ซี.พี.อินเตอร์ฟู้ ด (ไทยแลนด)์ จาํกดั       150  339  -  121 
-  บริษทั เชสเตอร์ฟู้ ด จาํกดั       103  78  8  9 
- บริษทั เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จาํกดั           
 (เดิมช่ือ บริษทั เอส.ดบับลิว.ที. จาํกดั) 98  242  50  75 
-  บริษทั ซี.พี.คา้ปลีกและการตลาด จาํกดั 95  47  34  14 
-  Charoen Pokphand Intertrade South Africa (Pty) Ltd. 72  48  19  26 
-  C.P. Intertrade (Korea) Co., Ltd. 47  54  4  4 
-  บริษทั เคาน์เตอร์ เซอร์วิส  จาํกดั 38  -  -  - 
-  บริษทั แอ๊ดวา้นซ์ฟาร์ม่า จาํกดั 37  37  14  10 
-  Chia Tai Food Product (Shanghai) Co., Ltd. 32  -  -  - 
-  บริษทั ท่าจามฟาร์ม จาํกดั 28  5  -  - 
-  บริษทั กรุงเทพฟาร์มเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้ า จาํกดั (5) -  129  -  59 
-  บริษทั นครฟาร์มเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้ า จาํกดั (5) -  74  -  74 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2549 และ 2548 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 2549  2548  2549  2548 
 (ล้านบาท) 
-  บริษทั ซีฟาร์ม จาํกดั (5)  -  63  -  1 
-  บริษทั ที.เอส.วฒันา จาํกดั -  54  -  54 
-  บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) (6)      -  37  -  1 
-  อ่ืน ๆ       79  55  36  16 
รวม 1,300  1,499  172  465 

 

(5) เร่ิมตั้งแต่ไตรมาสท่ี 1 ของปี 2549 บริษทั กรุงเทพฟาร์มเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้ า จาํกดั บริษทั นครฟาร์มเพาะเล้ียง 
สตัวน์ํ้ า จาํกดั และบริษทั ซีฟาร์ม จาํกดั ไม่เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทัอีกต่อไป จึงไม่มีการแสดง
รายการท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งงวดและยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 
 

 (6) เร่ิมตั้งแต่ไตรมาสท่ี 4 ของปี 2549 บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) ไม่เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่ม
บริษทัอีกต่อไป จึงไม่มีการ รวมรายการท่ีเกิ ดข้ึนในไตรมาสท่ี 4 และไม่มี การแสดงยอดคงเหลือ  ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2549 
 
 งบการเงนิรวม 
 31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม 
 2549  2548 
 (ล้านบาท) 
ลูกหน้ีระยะยาวจากการขายเงินลงทุน    
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
- Union Growth Investment Limited 1,000  - 
หัก ลูกหน้ีท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (166)  - 
สุทธิ 834  - 
    
ดอกเบีย้ค้างรับจากลูกหน้ีระยะยาว    
บริษทัเก่ียวขอ้งกนั    
- Union Growth Investment Limited 44  - 

 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2549 และ 2548 
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 งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 2549  2548  ยอดเฉล่ีย 
 (ล้านบาท) 
เงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่บริษทัย่อย-ครบก าหนดเมื่อทวงถาม      
- บริษทั กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร จาํกดั      
 (มหาชน) (BAP) 775  -  360 
- บริษทั กรุงเทพฯ อาหารสตัว ์จาํกดั (BFM) 495  -  249 
- บริษทั ซีพีเอฟ ผลิตภณัฑ ์อาหาร จาํกดั (CPF FOOD) 230  -  86 
- บริษทั วีฟู๊ ดผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั  (VFP) 150  -  12 
- บริษทั ซี.พ.ีเกษตรอุตสาหกรรม จาํกดั (CPAI) 100  -  8 
- บริษทั เจริญโภคภณัฑอุ์ตสาหกรรม จาํกดั (CPIN) 70  -  59 
- บริษทั ราชบุรีอาหารสตัว ์ จาํกดั (RBF) 50  -  4 
รวมเงนิให้กู้ยมืระยะส้ันแก่บริษทัย่อย 1,870  -  778 

      

เงินให้กู้ยมืระยะยาวแก่บริษทัย่อย      
- บริษทั กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร จาํกดั      
 (มหาชน) (BAP) 362  848  621 
- บริษทั ซีพีเอฟ ผลิตภณัฑ ์อาหาร จาํกดั (CPF FOOD) 125  525  350 
- บริษทั กรุงเทพฯ อาหารสตัว ์จาํกดั (BFM) 100  300  233 
-  บริษทั เจริญโภคภณัฑอี์สาน จาํกดั (มหาชน) (CPNE) 75  225  175 
-      CPF Investment Limited (CPFI) 323  368  338 
-      Charoen Pokphand (USA), Inc. (CP USA) 147  560  370 
-      C.P. Aquaculture (Beihai) Co., Ltd. (CPB) 43  65  55 
รวมเงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่บริษทัย่อย 1,175  2,891  2,142 

หัก  ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (759)  (1,251)   
เงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่บริษทัย่อย  416  1,640   

      
ดอกเบีย้ค้างรับจากบริษัทย่อย 13  20   
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บริษทัคาํนวนยอดเฉล่ียจากยอดคงคา้ง ณ วนัส้ินเดือน โดยไม่รวมดอกเบ้ียคา้งรับ 
 

อตัราดอกเบ้ียของลูกหน้ีระยะยาวจากการขายเงินลงทุน เงิน ให้กูย้มืระยะสั้นและระยะยาวแก่ บริษทัยอ่ยสรุปได้
ดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี  อตัราดอกเบ้ียลอยตวั  อตัราดอกเบ้ียเฉล่ีย 
 2549  2548  2549  2548  2549  2548 
 (ล้านบาท)  (ร้อยละ) 
ลกูหน้ีระยะยาวจากการขาย            
   เงินลงทุน -  -  1,000  -  7.32  - 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย -  -  1,870  -  7.75  - 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 662  1,697  513  1,194  5.84  5.24 
 

ในปี 2544 บริษทัไดรั้บเงินจากการออกหุน้กูใ้หม่ จาํนวน 7,000 ลา้นบาท ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน  18   ดงันั้น บริษทัจึงไดป้รับโครงสร้างทางการเงินของ กลุ่มบริษทัใหม่  โดยบริษทัไดใ้หเ้งินกูย้มื
ระยะยาวแก่บริษทัยอ่ยเป็นเงินรวม 6,100 ลา้นบาท เงินใหกู้ย้มืระยะยาวมีกาํหนดชาํระคืนเป็นงวด ๆ งวดแรก
ภายในเดือนท่ี 30 นบัจากเดือนท่ีเบิกเงินกูใ้นอตัราร้อยละ 15 ของเงินกูแ้ละงวดต่อ ๆ ไ ปทุก 6 เดือน ในอตัรา   
ร้อยละ 17 ของเงินกู ้ รวม 5 งวด โดยมีอตัราดอกเบ้ียตามท่ีระบุในสญัญา  
 

ในปี 2545 บริษทัไดใ้หเ้งินกูย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ยในประเทศ 3 แห่ง  (SFE BKP และ CPF FOOD) รวม
เป็นเงิน 1,200  ลา้นบาท   เงินใหกู้ย้มืระยะยาวดงักล่าวมีกาํหนดชาํระคืนเป็ นงวด ๆ ละร้อยละ  20   ของเงินกู้
รวม 5 งวด งวดแรกเร่ิมในเดือนตุลาคม 2548 และงวดต่อ ๆ ไปทุก 6 เดือน โดยมีอตัราดอกเบ้ียเท่ากบัอตัรา
ตํ่าสุด-สูงสุดถวัเฉล่ียของอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 6 เดือนของธนาคารพาณิชยไ์ทยบวกร้อยละ 1 ต่อปี  
 

นอกจากน้ี ในปี 2545 บริษทัไดใ้หเ้งินกูย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ยในต่างประเทศแห่งหน่ึง (CPB) จาํนวน 2  
ลา้นเหรียญสหรัฐ เงินใหกู้ย้มืระยะยาวดงักล่าวมีกาํหนดชาํระคืนเป็นงวด ๆ ละ 200,000 เหรียญสหรัฐ           
งวดแรกเร่ิมในเดือนพฤษภาคม 2548 และงวดต่อ ๆ ไปทุก 6 เดือน โดยมีอตัราดอกเบ้ียเท่ากบัอตัราตํ่าสุด-สูงสุด
ถวัเฉล่ียของอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 6 เดือนของธนาคารพาณิชยไ์ทยบวกร้อยละ 3 ต่อปี 
 

ในปี 2546 บริษทัไดใ้หเ้งินกูย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ยในประเทศ 2 แห่ง (BAP และ CPF FOOD) รวมเป็นเงิน 
400 ลา้นบาท เงินใหกู้ย้มืระยะยาวดงักล่าวมีกาํหนดชาํระคืนเป็นงว ด ๆ ละ ร้อยละ 25 ของเงินกู ้งวดแรกเร่ิมใน
เดือนกนัยายน 2547 และงวดต่อ ๆ ไป ทุก 6 เดือน  และมีกาํหนดการจ่ายดอกเบ้ียทุกงวด 6 เดือน เร่ิมตั้งแต่เดือน  
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มีนาคม 2547 เป็นตน้ไป โดยมีอตัราดอกเบ้ียงวดแรกเท่ากบัร้อยละ 6.25 ต่อปี และงวดต่อไปเท่ากบัอตัราดอกเบ้ีย
เงินฝากประจาํ 6 เดือน สาํหรับบุคคลธรรมดาทัว่ไป ของธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง บวกร้อยละ 3.5 ต่อปี 
   
ในระหวา่งไตรมาสท่ี 1 ของปี 2547 บริษทัไดใ้หเ้งินกูย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ยในประเทศ 2 แห่ง (BAP และ 
CPIN)  เป็นเงินรวม 500 ลา้นบาท  เงินใหกู้ย้มืระยะยาวดงักล่าวมีกาํหนดชาํระคืนเป็นงวด ๆ ละ ร้อยละ 20 ของ
เงินกู ้งวดแรกเร่ิมในเดือนมีนาคม 2549 และงวดต่อ ๆ ไป ทุก 6 เดือน และมีกาํหนดการจ่ายดอกเบ้ียทุกงวด 6 
เดือน เร่ิมตั้งแต่เดือนกนัยายน 2547 เป็นตน้ไป โดยมีอตัราดอกเบ้ียเท่ากบัร้อยละ 4.25 ต่อปี  
 
ในระหวา่งไตรมาสท่ี 4 ของปี 2547 บริษทัไดรั้บเงินจากการออกหุน้กูใ้หม่จาํนวน 6,000 ลา้นบาท ตามท่ีกล่าว
ไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน 18 บริษทัจึงไดจ้ดัสรรเงินจาํนวน 1,950 ลา้นบาท เป็นเงิน ใหกู้ย้มืระยะยาว
แก่บริษทัยอ่ย 6 แห่ง เงินใหกู้ย้มืระยะยาวมีกาํหนดชาํระคืนเป็นงวด ๆ ละ ร้อยละ 25 ของเงินกู ้ โดยงวดแรกเร่ิม
ตั้งแต่เดือนธนัวาคม 2548 และงวดต่อ ๆ ไป ทุก 6 เดือน และมีกาํหนดการจ่ายดอกเบ้ียทุกงวด 6 เดือน เร่ิมตั้งแต่
เดือนมิถุนายน 2548 เป็นตน้ไป โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีเท่ากบัร้อยละ 4.5 ต่อปีตลอดอายสุญัญา  
 
อยา่งไรกต็าม บริษทัยอ่ยบางแห่งไดมี้การชาํระคืนเงินกู้ ยมืทั้งหมดหรือบางส่วนใหแ้ก่บริษทัก่อนกาํหนดเวลา
ชาํระคืน ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 2549  2548  2549  2548 
 (ล้านบาท) 
เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น        

บริษทัย่อย         
-  บริษทั กรุงเทพโปรด๊ิวส จาํกดั (มหาชน) (BKP) -  -  276  412 
-  บริษทั กรุงเทพฯอาหารสตัว ์จาํกดั (BFM) -  -  70  89 
-  บริษทั ซีพีเอฟ ผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั (CPF FOOD) -  -  62  25 
-  บริษทั โภคภณัฑอ์ะควอเทค็ จาํกดั (PAT) -  -  27  56 
-  บริษทั เจริญโภคภณัฑอี์สาน จาํกดั         
 (มหาชน) (CPNE) -  -  20  15 
- บริษทั เจริญโภคภณัฑอุ์ตสาหกรรม จาํกดั (CPIN) -  -  20  - 
-  บริษทั ซีฟู้ ดส์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จาํกดั (SFE) -  -  -  55 
- อ่ืน ๆ -  -  80  56 
รวม -  -  555  708 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
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 2549  2548  2549  2548 
 (ล้านบาท) 
บริษทัร่วมและบริษทัทีเ่กีย่วข้องกนั        
-  บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั 534  322  212  111 
-  บริษทั  ซี.พี.สหอุตสาหกรรม จาํกดั 80  64  25  28 
-  บริษทั เค.เอส.พี.อุปกรณ์ จาํกดั 62  18  22  10 
-  บริษทั ทรู ฟลีต แมเนจเมนต ์จาํกดั 41  33  18  22 
-  บริษทั ซี.พ.ี คา้ปลีกและการตลาด จาํกดั 31  22  1  - 
-  บริษทั ซี.พ.ี อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ ์จาํกดั 28  27  12  9 
-  บริษทั แอ๊ดวา้นซ์ฟาร์ม่า จาํกดั 25  30  13  30 
-  Charoen Pokphand Jaya Farm (M) Sdn. Bhd. 25  -  -  - 
-  PT Centralpertiwi Bahari 18  -  -  - 
-  บริษทั ฟรีวิลล ์โซลูชัน่ จาํกดั  16  -  -  - 
-  บริษทั โกซอฟท ์(ประเทศไทย) จาํกดั 16  -  -  - 
-  บริษทั อาร์เบอร์ เอเคอร์ส ประเทศไทย จาํกดั 15  21  4  7 
-  บริษทั เกษตรภณัฑอุ์ตสาหกรรม จาํกดั 15  13  10  5 
-  บริษทั ซี.พ.ีอินเตอร์ฟู้ ด (ไทยแลนด ์) จาํกดั 6  45  -  1 
-  C.P. Aquaculture (India) Private Ltd. 6  20  -  - 
-  C.P. Vietnam Livestock Co., Ltd 2  148  -  2 
-  อ่ืน ๆ 96  94  28  46 
รวม 1,016  857  345  271 

        

ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนรอการรับรู้เป็นรายได้        
บริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน        
-  Union Growth Investment Limited 399  -  -  - 
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รายการอื่น ๆ  
 
นอกจากรายการซ้ือธุรกิจโดยการซ้ือหุน้ทุนและกิจการต่างๆ จากบริษทัยอ่ยและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัตาม ท่ีกล่าว
ไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน  5   กลุ่มบริษทัมีรายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัน้ี 
 
ในระหวา่งไตรมาสท่ีสองของปี 2548 บริษทัยอ่ยสองแห่ง (VFP และ CPY) ไดเ้ขา้ซ้ือท่ีดินในราคารวมประมาณ 
22 ลา้นบาท จากบริษทั เครือเจียไต๋ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  นอกจากน้ี  บริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึง 
(BFM) ไดข้ายท่ีดินในราคาประมาณ 3 ลา้นบาทใหแ้ก่หา้งหุน้ส่วนจาํกดั กานดาเอน็เตอร์ไพร์ซ ซ่ึงเป็นกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 
 
ในระหวา่งไตรมาสท่ีสามของปี 2548 บริษทัไดเ้ขา้ซ้ือท่ีดินและอาคารพาณิชยใ์นราคารวมประมาณ 4 ลา้นบาท 
จากบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั 
 
บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (CPFI) ไดเ้ขา้ซ้ือหุน้สามญัของบริษทั ซี .พี.เซเวน่อีเลฟเวน่ จาํกดั (มหาชน) (CP7-11) จาก
บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั (CPG) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั จาํนวน 120 ลา้นหุน้ ในราคาหุน้ละ 5 บาท 
เป็นเงินรวม 600 ลา้นบาท 
 
ในระหวา่งไตรมาสท่ีหน่ึงของปี 2549 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (CPF FOOD) ไดเ้ขา้ซ้ือทรั พยสิ์นท่ีใชใ้นการ
ประกอบธุรกิจการผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑอ์าหารแปรรูปจากเน้ือสตัวซ่ึ์งประกอบดว้ยสินทรัพยถ์าวรและ
สินคา้คงเหลือ ในมูลค่าราคาซ้ือรวมทั้งส้ิน 991 ลา้นบาท จากบริษทั ซี.พี. อินเตอร์ฟู้ ด (ไทยแลนด์) จาํกดั (CPIF) 
ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั  เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั นอกจากน้ีในไตรมาสท่ีส่ีของปี 2549 CPIF ไดจ่้ายเงิน
จาํนวน 149 ลา้นบาท เพื่อสาํรองเป็นเงินชดเชย ตามกฎหมายใหแ้ก่พนกังานท่ีไดโ้อนให ้CPF FOOD เน่ืองจาก
การขายกิจการดงักล่าว โดย CPF FOOD บนัทึกรายการดงักล่าวไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืนใน
งบดุล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 

 
ในไตรมาสเดียวกนั บริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึง (BFM) ไดเ้ขา้ซ้ือทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจการเล้ียงสุกร
อนัประกอบดว้ยท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ในมูลค่าราคาซ้ือรวมประมาณ 147 ลา้นบาท จาก
บริษทั เจริญโภคภณัฑโ์ปรด๊ิวส์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง 
 
ในระหวา่งปี 2549 บริษทัไดเ้ขา้ซ้ือท่ีดินเพื่อใชใ้นการก่อสร้างโรงงานผลิตอาหารสตัวน์ํ้ าและทรัพยสิ์นอ่ืนๆ ของ
บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (SFE) ในราคาตามบญัชีเป็นจาํนวนเงินรวม 83 ลา้นบาท  
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ในระหวา่งไตรมาสท่ีหน่ึงของปี  2549  บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (CPM)  ไดเ้ขา้ทาํสัญญา Share Sale and Purchase 
Agreement  เพื่อจาํหน่ายเงินลงทุนในหุน้สามญัของ Lotus-CPF (PRC) Investment Company Limited 
(Lotus-CPF)  ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมจาํนวน  38,960,000 หุน้  (คิดเป็นร้อยละ 40 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ ายแลว้ของ 
Lotus-CPF)  ใหแ้ก่ Union Growth Investment Limited (Union Growth)  ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ในมูลค่า
รวม 31 ลา้นเหรียญสหรัฐ คิดเป็นเงินประมาณ 1,185  ลา้นบาท  โดย Union Growth ไดช้าํระเงินงวดแรกใหแ้ก่ 
CPM  ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา  จาํนวน  3.1 ลา้นเหรียญสหรัฐ  เม่ือวนัท่ี  30  พฤษภาคม  2549  (Closing Date) 
และส่วนท่ีเหลืออีก 27.9 ลา้นเหรียญสหรัฐ  จะแบ่งชาํระเป็น 8 งวดๆละ 2,325 ,000 เหรียญสหรัฐในเดือน
เมษายนและตุลาคม 2550  และงวดละ  3,875 ,000  เหรียญสหรัฐในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปีใน
ระหวา่งปี 2551-2553  พร้อมกบัดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ LIBOR บวก 2.0 ต่อปี  ซ่ึงคิดจากยอดท่ีคงคา้ง  ทั้งน้ี  
ภายใตส้ญัญาดงักล่าว  CPM  ตอ้งโอนหุน้ท่ีจาํหน่ายทั้งหมดใหก้บั Union Growth ในวนัท่ีไดรั้บชาํระเงินค่าหุน้
งวดแรก ซ่ึงกลุ่มบริษทัถือเป็นวนัท่ีจาํหน่ายเงินลงทุน และเพื่อเป็นห ลกัประกนัการปฏิบติัตามสญัญา Union 
Growth ไดน้าํใบหุน้ของ Lotus-CPF  ตามจาํนวนท่ีซ้ือไปดงักล่าวมาจาํนาํไวก้บั CPM  ภายใตส้ญัญา Share 
Charge ระหวา่ง CPM และ Union Growth     
 
ในระหวา่งไตรมาสท่ีสองของปี 2549 กลุ่มบริษทัไดห้ยดุรับรู้ส่วนไดเ้สียของเงินลงทุนใน Lotus-CPF  ณ วนัท่ี
จาํหน่ายเงินลงทุน เน่ืองจากกลุ่มบริษทั ไม่ไดมี้อิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อการดาํเนินงานของ Lotus-CPF   
โดยความเส่ียงและผลตอบแทนของ เงินลงทุนดงักล่าวไดโ้อนใหแ้ก่ Union Growth แลว้ นบัตั้งแต่วนัท่ี
จาํหน่ายเงินลงทุนเป็นตน้ไป   ในการน้ี  กลุ่ม บริษทัไดบ้นัทึกการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วมดงักล่าว โดย
บนัทึกรายการกาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุน จาํนวน 399  ลา้นบาท เป็น “กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนรอ
การรับรู้เป็น รายได้ ”   ซ่ึงแสดงไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของหน้ีสินไม่หมุนเวียนในงบดุลรวม และแสดงเป็นยอด
สุทธิในบญัชีเงิน ลงทุ นในบริษทัยอ่ย (CPM)  ในงบดุลเฉพาะบริษทั เน่ืองจากกลุ่มบริษทัพิจารณาวา่ 
ผลตอบแทนจากการจาํหน่ายเงินลงทุนท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บมีลกัษณะเป็นการทยอยรับชาํระภายในระยะเวลา
ค่อนขา้งยาว  ทั้งน้ี กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนดงักล่าวจะไม่รับรู้ในงบกาํไรขาดทุนจนกวา่กลุ่มบริ ษทั          
จะไดรั้บชาํระเงินครบถว้นแลว้ 
 
ทั้งน้ี CPM และ Union Growth ตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆ ท่ีระบุไวใ้นทั้งสองสญัญาดงักล่าวขา้งตน้  
 

นอกจากน้ีในระหวา่งไตรมาสท่ีสามของปี 2549 บริษทัไดเ้ขา้ซ้ือทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจการทาํ
ฟาร์มเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้ า อนัประกอบดว้ย สินทรัพยถ์าวรและสินคา้คงเหลือ ในมูลค่าราคาซ้ือรวมทั้งส้ินประมาณ 
83 ลา้นบาท จากบริษทั ที.เอส.วฒันา จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมแห่งหน่ึงของบริษทั 
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ในไตรมาสท่ีส่ี  ของปี 2549 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (SFM) ไดเ้ขา้ซ้ือเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการผลิตอาหารป ลา ซ่ึง
ประกอบดว้ย เคร่ืองบดอาหาร และเคร่ืองอดัเมด็อาหารจาก Charoen Pokphand Jaya Farm (M) Sdn. Bhd. (CP 
JAYA) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัในมูลค่ารวมทั้งส้ิน 1.29 ลา้นริงกิตมาเลเซีย หรือประมาณ 13 ลา้นบาท  
 

นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัไดล้งทุนในหุน้ทุนของบริษทัย่ อยหลายแห่งในต่างประเทศตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน 11 
 

สัญญาที่มีสาระส าคญักบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 

สัญญาบริการด้านเทคนิควิชาการ 
 

บริษทัและบริษทัยอ่ยบางแห่งไดว้า่จา้งบริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั  (CPG)  ซ่ึงเป็นบริษทัท่ี เก่ียวขอ้งกนั
แห่งหน่ึงให้ทาํการคน้ควา้และพฒันาส่วนประกอบในการผลิตอาหารสตัว ์โดยบริษทัและบริษทัยอ่ยตกลงท่ีจะ
จ่ายค่าบริการใหก้บั CPG  ซ่ึงคาํนวณจากปริมาณการผลิตอาหารสตัวแ์ต่ละประเภท ในอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญา  
โดยมีค่าบริการขั้นตํ่าเท่ากบั  100,000 -  1,200,000 บาทต่อเดือน สญัญาดงักล่าวมีระยะเวลาส้ินสุดในปี 2550 
 

นอกจากน้ี บริษทัยอ่ยในต่างประเทศแห่งหน่ึงมีสญัญารับความช่วยเหลือทางเทคนิควิชาการดา้นการผลิต           
อาหารสตัวก์บั CPG  โดยค่าตอบแทนท่ีจ่ายใหก้บั CPG  จะคาํนวณจากยอดขายอาหารสตัวข์องบริษทัยอ่ยนั้นใน
อตัราท่ีระบุไวใ้นสญัญา  สญัญาดงักล่าวมีระยะเวลาส้ินสุดในปี 2559 
 

สัญญาเช่าและบริการ 
 

บริษทัและบริษทัยอ่ยบางแห่งมีสญัญาเช่าอาคารสาํนกังานพร้อมทั้งส่ิงอาํนวยความสะดวกและสญัญา บริการ
เทคโนโลยสีารสนเทศและ บริการต่าง ๆ กบั บริษทั ซี .พี. แลนด ์จาํกดั บริษทั ซี .พี. พลาซ่า จาํกดั และ บริษทัท่ี
เก่ียวขอ้งกนับางแห่งเป็นเวลา 1 ถึง 3 ปี และสญัญาเช่ายานพาหนะกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั บางแห่งเป็นเวลา 3 ปี 
โดยมีค่าเช่าและค่าบริการในปี 2549 รวมจาํนวนประมาณ  684 ลา้นบาท(2548: 576 ล้านบาท) อตัราค่าเช่าและ
ค่าบริการตามสญัญาดงักล่าวมีอตัราท่ีไม่แตกต่างจากอตัราท่ีคิดกบับริษั ทท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั ทั้งน้ีภายใตเ้ง่ือนไข
และขอ้ตกลงของการเช่าและการใหบ้ริการท่ีคลา้ยคลึงกนั    บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสิทธิท่ี จะต่ออายสุญัญาเช่า
อาคารดงักล่าว   โดยบอกกล่าวผูใ้หเ้ช่าทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหนา้ก่อนอายสุญัญาเช่าจะส้ินสุดลงไม่   
นอ้ยกวา่ 4 เดือน นอกจากน้ี บริษทัมีสญัญาเช่าท่ีดิน ฟาร์มและอาคาร /ส่ิงปลูกสร้างกบับริษทัยอ่ยเ กา้แห่ง        
เป็นเวลา 1 ถึง 3 ปี โดยบริษทัมีสิทธิต่ออายสุญัญาโดยไม่ตอ้งบอกกล่าวล่วงหนา้ ค่าเช่าต่อปีมีจาํนวนรวม
ประมาณ 83 ลา้นบาท 
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สัญญาว่าจ้าง 
 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสญัญาวา่จา้งก่อสร้างอาคาร  ส่ิงปลูกสร้างและอ่ืนๆกบับริ ษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนับางแห่ง โดย
ในปี 2549  บริษทัและบริษทัยอ่ยไดจ่้ายเงินตามสญัญาดงักล่าวเป็นเงินรวมประมาณ  533 ลา้นบาท (2548: 292 
ล้านบาท) 
 

สัญญาอนุญาตให้ใช้เคร่ืองหมายการค้า 
 

บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดเ้ขา้ทาํสญัญากบับริษทั สตาร์มาร์เกต็ต้ิง จาํกดั (STAR) เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงสิทธิในการใช้
เคร่ืองหมายการคา้ของ STAR โดยจะตอ้งจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่ STAR ในอตัราร้อยละ 2 ของยอดขายสินคา้
ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ดงักล่าว สญัญาน้ีมีระยะเวลา 3 ปีส้ินสุดในปี 2550  และในปี 2549 ค่าตอบแทน
ดงักล่าวมีจาํนวนประมาณ  32  ลา้นบาท (2548: 18 ล้านบาท) 
 

ในไตรมาสท่ีส่ีของปี 2549 กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ทาํสญัญากบับริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั  เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึง

สิทธิการใชเ้คร่ืองหมายการคา้  โดยจะตอ้งจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั  
ในอตัราร้อยละ  0.2 และร้อยละ 0.4  ของยอดขายสินคา้ แต่ละประเภทตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา  ซ่ึงกลุ่มบริษทัได้
ผลิตภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ดงักล่าว โดยในปี 2549 ค่าตอบแทนดงักล่าวมีจาํนวนประมาณ 8 ลา้นบาท 
 

สัญญาอ่ืน 
 

บริษทัไดท้าํสญัญากบับริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (CPM)  ในการสนบัสนุนกิจกรรมส่งเสริมการขายผลิตภณัฑใ์หม่ใน
ตลาดสินคา้แห่งใหม่ใหแ้ก่บริษทัยอ่ยดงัก ล่าว   โดยบริษทัตกลงท่ีจะใหเ้งินสนบัสนุน กิจกรรมส่งเสริมการขาย
ในระหวา่งปี 2549 เป็นจาํนวนรวม 25 ลา้นบาท ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 บริษทัยงัมิไดจ่้ายเงินตามสญัญา
ดงักล่าว 

 
7 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 2549  2548  2549  2548 
 (ล้านบาท) 
เงินฝากธนาคารและเงินสด 1,528  2,041  150  266 
เงินฝากท่ีมีระยะเวลาไม่เกินสามเดือน 199  494  -  - 
รวม 1,727  2,535  150  266 
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8 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 
 

   งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 หมายเหต ุ  2549  2548  2549  2548 
   (ล้านบาท) 
ลูกหน้ีการคา้ -  บริษทัยอ่ย 6    -    -  2,766  1,875 
ลูกหน้ีการคา้ -  บริษทัร่วมและ          
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6  1,300  1,499  172  465 
ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืนและบุคคล   11,808  11,023  3,806  3,830 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ   (283)  (331)  (5)  (6) 
สุทธิ   12,825  12,191  6,739  6,164 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 และ 2548 ลูกหน้ีการคา้ท่ีมีปัญหาในการชาํระหน้ีแยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระมีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 2549  2548  2549  2548 
 (ล้านบาท) 
คา้งชาํระเกินกาํหนดระยะเวลาชาํระหน้ี        
(Credit Term):         

มากกวา่ 3 เดือนถึง 6 เดือน 9  16  -  - 
มากกวา่ 6 เดือนถึง 12 เดือน 48  7  -  1 
มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 238  230  5  7 

รวม 295  253  5  8 
ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 283  331  5  6 
 

 
ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัเช่ือวา่ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญท่ีบนัทึกไวเ้พียงพอต่อผลเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการ
เรียกเกบ็เงินไม่ไดจ้ากลูกหน้ี 

 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2549 และ 2548 
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9 สินค้าคงเหลอื  
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 2549  2548  2549  2548 
 (ล้านบาท) 
วตัถุดิบ 8,742  6,449  3,148  2,363 
เคมีภณัฑแ์ละวสัดุส้ินเปลือง 674  639  235  272 
สินคา้ระหวา่งผลิต 6,669  6,045  1,441  1,605 
สุกร ไก่  เป็ดและอ่ืน ๆ ท่ีเป็น         
   พอ่แม่พนัธุ์และแม่โคนม - สุทธิ 1,957  1,728  397  329 
สินคา้สาํเร็จรูป 7,442  7,804  2,865  4,366 
สินคา้ระหวา่งทาง 1,138  1,303  32  182 
รวม 26,622  23,968  8,118  9,117 
หัก   ค่าเผือ่มูลค่าสินคา้คงเหลือท่ีลดลง (124)  (102)  (38)  (92) 
สุทธิ 26,498  23,866  8,080  9,025 

 

 
10 สินทรัพย์หมุนเวยีนอืน่ 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 2549  2548  2549  2548 
 (ล้านบาท) 
ลูกหน้ีภาษีมูลค่าเพิ่ม 232  173  43  51 
ค่าเบ้ียประกนัจ่ายล่วงหนา้ 148  174  53  67 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 141  235  76  118 
ลูกหน้ีเงินยมืทดรอง 72  57  7  23 
ค่าสินคา้จ่ายล่วงหนา้ 60  34  4  - 
อ่ืน ๆ 444  267  95  43 
รวม 1,097  940  278  302 

 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2549 และ 2548 
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11 เงนิลงทุน 
 

การเปล่ียนแปลงของมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนทั้งหมดในระหวา่งปี 2549 และ 2548 สรุปไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 2549  2548  2549  2548 
 (ล้านบาท) 
มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัท่ี 1 มกราคม  9,571  8,415  33,440  27,217 
ส่วนแบ่งกาํไรสุทธิจากเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย 726  674  3,053  6,151 
ซ้ือ 3  1,070  708  2,643 
รายไดเ้งินปันผล (342)  (217)  (2,425)  (3,454) 
โอนกลบัค่าเผือ่การดอ้ยค่า -  61  -  26 
จาํหน่าย (1,172)  (1,158)  -  - 
การปรับมูลค่าเงินลงทุนระยะยาวใหเ้ป็นมูลค่ายติุธรรม (458)  13  (413)  (449) 
ผลกระทบจากการแปลงค่า (595)  294  (1,520)  456 
อ่ืน ๆ  9  419  (81)  850 
มูลค่าตามบัญชี ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  7,742  9,571  32,762  33,440 

 

11.1 เงินลงทุนซ่ึงบนัทกึโดยวธีิส่วนได้เสีย 
 

เงินลงทุนซ่ึงบนัทึกโดยวิธีส่วนไดเ้สีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 และ 2548 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

(ก) เงินลงทุนในบริษทัร่วม  
 อตัราส่วนการถือหุน้ งบการเงนิรวม 
 ทั้งทางตรงและทางออ้ม ราคาทุน  ราคาตามวธีิส่วนไดเ้สีย 
 2549 2548 2549  2548  2549  2548 
   (ล้านบาท) 
1.  บริษทั ซี.พี.เซเวน่อีเลฟเวน่ จาํกดั (มหาชน) 25.62 25.76 1,576  1,721  2,840  3,080 
2.  บริษทั นว 84 จาํกดั 25.00 25.00 301  301  296  294 
3. บริษทั รอส บรีดเดอร์ส สยาม จาํกดั 49.99 49.99 35  35  41  33 
4.  บริษทั อลิอนัซ์ ซี.พี. ประกนัภยั  จาํกดั 24.46 24.46 74  74  120  91 
5.  บริษทั อาร์เบอร์ เอเคอร์ส ประเทศไทย จาํกดั 49.99 49.99 2  2  85  71 
6. C.P. Aquaculture (India) Private Limited 31.70 31.70 175  175  438  453 
7.  C.P. Vietnam Livestock Co., Ltd. 40.00 40.00 291  291  1,057  873 
8.  Charoen Pokphand Holdings (Malaysia)  SDN. BHD. 49.64 49.64 176  176  1,025  1,059 
9.  LOTUS - CPF (PRC) Investment Co., Ltd.          
(ดูหมายเหตุ 6) - 40.00 -  1,009  -  1,240 
รวมเงนิลงทุนในบริษัทร่วม   2,630   3,784  5,902  7,194 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2549 และ 2548 
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(ข) เงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 
 
 อตัราส่วนการถือหุน้  
 ทั้งทางตรงและ งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 ทางออ้ม ราคาทุน  ราคาตามวธีิส่วนไดเ้สีย 
 2549 2548 2549  2548  2549  2548 
   (ล้านบาท) 
เงินลงทุนในบริษทัย่อย           
1. บริษทั กรุงเทพโปรด๊ิวส จาํกดั (มหาชน)  (BKP) 99.44 99.44 1,230  1,230  2,650  2,724 
2. บริษทั กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร          
 จาํกดั (มหาชน)  (BAP) 99.90 99.90 1,781  1,781  3,708  3,924 
3. บริษทั กรุงเทพเพาะเล้ียงกุง้ จาํกดั  (TPCC) 99.89 99.89 137  137  136  93 
4. บริษทั กรุงเทพฯอาหารสตัว ์จาํกดั  (BFM) 99.99 99.99 1,174  1,174  4,043  3,530 
5. บริษทั แกลง จาํกดั  (KLANG) 99.99 99.99 298  298  431  352 
6. บริษทั จนัทบุรีฟาร์มเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้ า จาํกดั  (CAF) 99.99 99.99 63  63  59  56 
7.  บริษทั เจริญโภคภณัฑอี์สาน จาํกดั (มหาชน)            
   (CPNE) 99.61 99.61 1,282  1,282  2,701  2,834 
8. บริษทั เจริญโภคภณัฑอุ์ตสาหกรรม จาํกดั  (CPIN) 99.99 99.99 709  709  1,390  1,120 
9. บริษทั ซีพีเอฟ ผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั (CPF FOOD) 99.99 99.99 3,164  3,164  2,990  3,448 
10.  บริษทั ซี.พี. เกษตรอุตสาหกรรม จาํกดั  (CPAI) 99.99 99.99 180  180  360  340 
11. บริษทั ซี.พี. ผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั  (CP FOOD) 99.99 99.99 -  -  -  - 
12. บริษทั ซี.พี. เมอร์แชนไดซ่ิง จาํกดั  (CPM) 99.99 99.99 1,850  1,850  3,866  3,591 
13. บริษทั ซีพี - โยเนะคิว จาํกดั (CPY) 80.50 80.50 161  161  94  153 
14. บริษทั ซี.พี. ฟู้ ด โซลูชัน่ส์ จาํกดั (CPFS)          
    (เดิมช่ือ บริษทั ซี.พี. อุตสาหกรรมอาหารส่งออก          
    จาํกดั (CPEX)) 99.99 99.99 -  -  -  - 
15. บริษทั ซีพีเอฟ เทรนน่ิงเซ็นเตอร์ จาํกดั  (CPF TN) 99.99 99.99 15  15  25  18 
16. บริษทั ซีพีเอฟ ไอทีเซ็นเตอร์ จาํกดั  (CPF IT) 99.99 99.99 190  190  258  242 
17. บริษทั ซีฟู้ ดส์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จาํกดั  (SFE) 99.99 99.99 425  425  464  486 
18. บริษทั ตราดเพาะเล้ียงกุง้ จาํกดั  (TRAD) 99.91 99.91 11  18  12  19 
19. บริษทั บี.พ.ี อาหารสตัว ์จาํกดั  (BPF) 99.99 99.99 290  290  970  870 
20. บริษทั พฒันาพนัธ์ุกุง้ (ประเทศไทย) จาํกดั  (SIST) 51.00 51.00 2  2  9  5 
21. บริษทั ฟาร์มกรุงเทพ จาํกดั  (BKF) 99.99 99.99 469  469  45  79 
22. บริษทั โภคภณัฑอ์ะควอเทค็ จาํกดั  (PAT) 99.99 99.99 400  400  2,182  2,176 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
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 อตัราส่วนการถือหุน้  
 ทั้งทางตรงและ งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 ทางออ้ม ราคาทุน  ราคาตามวธีิส่วนไดเ้สีย 
 2549 2548 2549  2548  2549  2548 
   (ล้านบาท) 
23. บริษทั ยนิูเวอร์แซล ฟู้ ด แอนด ์มาร์เกต็ต้ิง จาํกดั            
    (UF&M) 99.99 99.99 40  40  33  43 
24. บริษทั ราชบุรีอาหารสตัว ์จาํกดั  (RBF) 99.99 99.99 120  120  260  329 
25. บริษทั วฟีู๊ ดผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั   (VFP) 99.99 99.99 330  330  41  106 
26. บริษทั สวฟีาร์มม่ิง จาํกดั  (SAVEE) 99.85 99.84 24  24  29  25 
27. บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล เพท็ ฟู้ ด จาํกดั  (IPF) 99.99 99.99 60  60  52  57 
28. CP Foods West, Inc.  (CPF WEST) (เดิมช่ือ          
    Aqua-Agri Foods International, Inc.   (AAFI)) 99.99 99.99 76  -  41  - 
29.  Aqua Beauty, Inc.  (ABI) 99.99 99.99 -  -  -  - 
30. BKP Holdings Limited  (BKPH) 99.44 99.44 -  -  -  - 
31. C.P. Aquaculture (Beihai) Co., Ltd.  (CPB) 100.00 100.00 236  236  143  111 
32. C.P. Aquaculture (Hainan) Co., Ltd.  (CPH)  100.00 100.00 126  126  263  211 
33. C.P. Food Product (Shanghai) Co., Ltd.  (CPF SH) 100.00 100.00 -  -  -  - 
34. C.P. Laos Company Limited (CP LAOS) 99.61 - -  -  -  - 
35. C.P. Standart Gida Sanayi ve Ticaret A.S.  (CPS) 92.64 84.49 -  -  -  - 
36. Calibre Nature (M) Sdn. Bhd. (CLB) 100.00 100.00 1,280  982  1,294  982 
37. Charoen Pokphand (USA), Inc.  (CP USA) 99.97 99.95 3,020  -  21  - 
38. Charoen Pokphand (India) Private Limited           

   (CP INDIA) 71.20 71.20 -  -  -  - 
39. CPF Denmark A/S  (CPF DM) 52.00 52.00 -  -  -  - 
40. CPF Europe S.A.  (CPF EU) 99.99 99.99 -  -  -  - 
41. CPF Investment Limited  (CPFI) 100.00 100.00 1,724  1,724  2,608  3,558 
42. CPF Tokyo Co., Ltd.  (CPF TK)  99.99 99.99 -  -  -  - 
43. CP Foods (UK) Limited  (CPF UK)          

(เดิมช่ือ Fusion Foods Limiteds (FF)) 52.00 52.00 -  -  -  - 
44. Star Feedmills (M) Sdn. Bhd.  (SFM) 100.00 100.00 -  -  -  - 
45. Asia Aquacuture (M) Sdn. Bhd. (AA) 100.00 - -  -  -  - 
46. Charoen Pokphand Foods (Overseas) LLC.          
    (CPF Overseas) 99.99 - -  -  -  - 
รวมเงนิลงทุนในบริษัทย่อย   20,867  17,480  31,178  31,482 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2549 และ 2548 
 

 59 

 

 อตัราส่วนการถือหุน้  
 ทั้งทางตรงและ งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 ทางออ้ม ราคาทุน  ราคาตามวธีิส่วนไดเ้สีย 
 2549 2548 2549  2548  2549  2548 
   (ล้านบาท) 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม           
1. บริษทั อลิอนัซ์ ซี.พี. ประกนัภยั จาํกดั 24.46 24.46 54  54  88  66 
2. C.P. Aquaculture (India) Private Limited 31.70 31.70 176  176  438  453 
3. Charoen Pokphand Holdings (Malaysia)          
 Sdn. Bhd. 49.64 49.64 60  60  351  362 
รวมเงนิลงทุนในบริษัทร่วม    290  290  877  881 

          
ส ารองเผื่อภาระหน้ีสินของบริษทัย่อย          
1. Charoen Pokphand (USA), Inc.  (CP USA) 99.97 99.95 -  2,686  -  (281) 

 
11.2 เงินลงทุนอ่ืน 
 

เงินลงทุนในบริษทัทีเ่กีย่วข้องกนัและบริษทัอื่น 
 
 อตัราส่วนการถือหุน้  
 ทั้งทางตรงและ  
 ทางออ้ม งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 2549 2548 2549  2548  2549  2548 
   (ล้านบาท) 
หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด          
ตราสารทุนประเภทหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย – ราคาทุน          
1.  บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)  3.03 3.33 1,287  1,287  881  881 
2.  บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) - 1.01 -  30  -  - 
รวม   1,287  1,317  881  881 
บวก (หกั) ค่าเผือ่การปรับมูลค่าเงินลงทุน   (461)  215  (316)  52 
หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย – มูลค่ายติุธรรม   826  1,532  565  933 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
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 อตัราส่วนการถือหุน้  
 ทั้งทางตรงและ  
 ทางออ้ม งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 2549 2548 2549  2548  2549  2548 
   (ล้านบาท) 
ที่ไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด           
 เงินลงทุนทัว่ไปในตราสารทุน – ในราคาทุน          
3. บริษทั ซีพีพีซี จาํกดั (มหาชน)  6.58 6.58 110  110  55  55 
4. บริษทั ซี.พี. แลนด ์จาํกดั 6.49 6.49 143  143  -  - 
5. บริษทั วรีวมโชค จาํกดั 9.00 9.00 9  9  -  - 
6. บริษทั อยธุยา อลิอนัซ์ ซี.พ.ี ประกนัชีวติ จาํกดั          
 (มหาชน) 3.47 3.47 115  115  88  88 
7. ACME ECI Investment Company Limited - 17.95 -  21  -  - 
8. Chia Tai (Jilin) Company Limited 9.99 9.99 5  5  -  - 
9. Kinghill Limited 19.96 19.96 727  794  244  244 
10. Trillion Brewery Company Limited - 17.95 -  237  -  - 
รวม   1,109  1,434  387  387 
หัก ค่าเผือ่ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน   (331)  (589)  (244)  (244) 
สุทธิ   778  845  143  143 
          

เงนิลงทุนในบริษัทที่เกีย่วข้องกนั – สุทธิ   1,604  2,377  708  1,076 

          
เงนิลงทุนในบริษัทอืน่          
ตราสารทุนประเภทหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย – ราคาทุน          
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 1.01 - 74  -  -  - 
บวก ค่าเผือ่การปรับมูลค่าเงินลงทุน   163  -  -  - 
รวม   237  -  -  - 
หลกัทรัพยอ่ื์น   7  7  7  7 
หัก  ค่าเผือ่ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน   (7)  (7)  (7)  (7) 
เงนิลงทุนในบริษัทอืน่ - สุทธิ   237  -  -  - 

          
รวมเงนิลงทุนในบริษทัที่เกีย่วข้องกันและบริษัทอืน่   1,841  2,377  708  1,076 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 และ 2548 เงินลงทุนดงักล่าวขา้งตน้ไดร้วมเงินลงทุนในต่างประเทศท่ีเป็นเงินตรา
ต่างประเทศตามราคาทุนหรือตามวิธีส่วนไดเ้สีย (กรณีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม) ดงัน้ี 
 

  งบการเงนิรวม 
  จาํนวนเงินลงทุน (หน่วย:ลา้น) 
  จาํนวนเงินตราต่างประเทศ  จาํนวนเทียบเท่าเงินบาท 

ประเทศท่ีลงทุน สกลุเงินตราต่างประเทศ 2549  2548  2549  2548 
         
บริติส เวอร์จิน ไอส์แลนดส์ เหรียญสหรัฐ -  30  -  1,240 
เคยแ์มนไอส์แลนดส์ เหรียญสหรัฐ 45  45  727  1,052 
อินเดีย รูปี - อินเดีย 545  501  438  453 
มาเลเซีย ริงกิต - มาเลเซีย 101  98  1,025  1,059 
เวียดนาม ดอง 469,940  335,856  1,058  873 
ฮ่องกง เหรียญสหรัฐ -  -  5         5 
รวม    3,253   4,682 

 
  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
  จาํนวนเงินลงทุน (หน่วย:ลา้น) 
  จาํนวนเงินตราต่างประเทศ  จาํนวนเทียบเท่าเงินบาท 

ประเทศท่ีลงทุน สกลุเงินตราต่างประเทศ 2549  2548  2549  2548 
         
จีน เรนมินบิ 88  64  406  322 
อเมริกา เหรียญสหรัฐ 2  (7)  63  (281) 
บริติส เวอร์จิน ไอส์แลนดส์ เหรียญสหรัฐ 72  87  2,608  3,558 
เคยแ์มนไอส์แลนดส์ เหรียญสหรัฐ 22  22  244  244 
อินเดีย รูปี - อินเดีย 545  501  438  453 
มาเลเซีย ริงกิต - มาเลเซีย 161  124  1,644   1,343 
รวม    5,403   5,639 

 
ในระหวา่งปี 2548 บริษทัยอ่ยสองแห่งของบริษทั (CPM และ CPFI) ไดซ้ื้อหุน้สามญัของ CP7-11 จาํนวน
ประมาณ 201 ลา้นหุน้ เป็นจาํนวนเงินรวม 1,070 ลา้นบาท ผา่นกระดานหลกัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง     
ประเทศไทยและจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ดูหมายเหตุ 6)  
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ในระหวา่งไตรมาสท่ีหน่ึง ของปี 2548 บริษทัยอ่ยในต่างประเทศ (CPFI) ไดข้ายเงินลงทุนบาง ส่วนในบริษทั 
สยามแม็ คโคร จาํกดั (มหาชน ) (MAKRO) แก่บุคคลภายนอก โดยมีกาํไรจากการขายเงินลงทุนตาม                  
งบการเงินรวมเป็นเงินประมาณ 87 ลา้นบาท 
 
ในระหวา่งไตรมาสท่ีสองของปี 2548 บริษทัยอ่ยในต่างประเทศ (BKPH) ไดท้าํสญัญาเพื่อจาํหน่ายเงินลงทุนใน
หุน้สามญัของ MAKRO จาํนวน 17.5 ลา้นหุน้  ในราคาหุน้ละ 60 บาท  เป็นเงินรวม 1,050 ลา้นบาทใหก้บับริษทั  
สยามแมค็โคร  โฮลด้ิง (ประเทศไทย ) จาํกดั ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ  MAKRO  และไม่เป็นบริษทัท่ี             
เก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั  ทั้งน้ี กาํไรจากการขายเงินลงทุนดงักล่าวตามงบการเงินรวมมี จาํนวนประมาณ 812 
ลา้นบาท   
 
เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2548 บริษทัยอ่ย (CPIN) ไดซ้ื้อหุน้สามญัเพิ่มทุนทั้งหมดของ Charoen Pokphand (India) 
Private Limited (CP INDIA) ดงันั้น CP INDIA ไดเ้ปล่ียนสถานภาพเป็นบริษทัยอ่ยนบัตั้งแต่วนัดงักล่าว และ
กลุ่มบริษทัไดร้วมงบการเงินของ CP INDIA ในการจดัทาํงบการเงินรวม (ดูหมายเหตุ 5) 
 
ในระหวา่งไตรมาสท่ีสามของปี 2548  บริษทัร่วมในต่างประเทศ (Kinghill) ไดอ้อกหุน้ใหม่และเสนอขายแบบ
เฉพาะเจาะจงใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม 2 ราย จาํนวน 7,400,000 หุน้ เป็นผลใหทุ้นชาํระแลว้ของบริษทัร่วมดงักล่าวเพิ่ม
จากจาํนวน 168,838,609 หุน้ เป็น 176,238,609 หุน้ การเพิ่มทุนชาํระแลว้ดงักล่าว ทาํใหส้ดัส่วนการถือหุน้ใน 
Kinghill ลดลงจากร้ อยละ 20.84 เป็นร้อยละ 19.96 และผูบ้ริหารพิจารณา แลว้วา่ การมีอิทธิพลอยา่งเป็น
สาระสาํคญัของกลุ่มบริษทัใน Kinghill ไดส้ิ้นสุดลง ดงันั้น Kinghill จึงไม่มีสถานภาพเป็นบริษทัร่วม ของกลุ่ม
บริษทัตั้งแต่วนัท่ีการมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัไดส้ิ้นสุดลง 
 
ในเดือนมีนาคม 2549  กลุ่มบริษทัตดัจาํหน่ายเงินลงทุนใน ACME ECI Investment Company Limited              
ซ่ึงบริษทัถือเป็นเงินลงทุนระยะยาว เน่ืองจากบริษทัดงัก ล่าวไดปิ้ดกิจการไป  กลุ่มบริษทัไม่มีรายการขาดทุนท่ี
เป็นสาระสาํคญัท่ีเกิดจากรายการดงักล่าว เน่ืองจากบริษทัไดต้ั้งค่าเผือ่การดอ้ยค่าไวท้ั้งจาํนวนแลว้ 
 
ในระหวา่งไตรมาสท่ีสองของปี 2549  บริษทัยอ่ย (CPM) ไดจ้าํหน่ายเงินลงทุนในหุน้สามญัของบริษทั       
Lotus-CPF (PRC)  Investment Co., Ltd. (Lotus-CPF) ใหแ้ก่ Union Growth Investment Limited  ซ่ึงเป็นบริษทั
ท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงในต่างประเทศในมูลค่ารวม 31 ลา้นเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 1,185 ลา้นบาท) โดยมี
กาํหนดการรับชาํระเงินเป็นงวดๆ ส้ินสุดงวดสุดทา้ยในวนัท่ี 30 ตุลาคม 2553  อนัเป็นผลให ้Lotus-CPF ไม่มี
สถานภาพเป็นบริษทัร่วมของกลุ่มบริษทัอีกต่อไป (ดูหมายเหตุ 6) 
 
ในระหวา่งไตรมาสท่ีส่ีของปี 2549 บริษทัยอ่ยในต่างประเทศสองแห่ง (CPFI และ BKPH) ไดจ้าํหน่ายเงินลงทุน
ในหุน้สามญัทั้งหมดของ  Trillion Brewery Company Limited (Trillion) ซ่ึงเป็นบริษทัจดัตั้งในประเทศเคยแ์มน 
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ไอส์แลนด ์รวม 9.36 ลา้นหุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 40.4 ของหุน้ท่ีจาํหน่ายแลว้ใหก้บับุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั ใน
มูลค่าคิดเป็นเงินรวม 2 เหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่าเงินสดประมาณ 75 บาท ทั้งน้ี บริษทัยอ่ยทั้งสองแห่งไดต้ั้ง
ค่าเผือ่ขาดทุน จากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนดงักล่าวไวเ้ตม็จาํนวน ซ่ึงเทียบเท่ากบั 237 ลา้นบาท ตั้งแต่ปี 2542 
แลว้ ดงันั้น การขายเงินลงทุนดงักล่าวจึงไม่มีผลกระทบท่ีเป็นสาระสาํคญัต่อกลุ่มบริษทั 
 
ในระหวา่งปี 2549 และ 2548 กลุ่มบริษทัไดล้งทุนในหุน้ทุนของบริษทัยอ่ยอีกหลายแห่งดงัต่อไปน้ี 

 
    จาํนวนเงินลงทุน 

    ท่ีจ่ายซ้ือ 
ช่ือบริษทั ประเทศ ลงทุนโดย  (ล้านบาท) 

เงนิลงทุนจากการเพิม่ทุนตามสัดส่วนการถอืหุ้น     
   ของกลุ่มบริษทั     
2549     
Calibre Nature (M) Sdn. Bhd. (CLB)* มาเลเซีย CPF  298 
Charoen Pokphand (USA), Inc. (CP USA)** สหรัฐอเมริกา CPF  388 
CP Foods West, Inc. (CPF WEST) (เดิมช่ือ     
 Aqua-Agri Foods International, Inc. (AAFI) สหรัฐอเมริกา CPF  76 
CPF Europe S.A. (CPF EU)*** เบลเยีย่ม CPM  169 
C.P. Standart Gida Sanayi ve Ticaret A.S. (CPS) ตุรกี CPFI  75 
     

2548     
CPF Europe S.A.  (CPF EU) เบลเยีย่ม CPM  76 
บริษทั ซีพีเอฟ ผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั (CPF FOOD) ไทย CPF , CPM  2,000 
 Star Feedmills (M) Sdn.Bhd.  (SFM)  มาเลเซีย CLB  977 
Charoen Pokphand (India) Private Limited (CP INDIA) อินเดีย CPIN  68 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2549 และ 2548 
 

 64 

 

    จาํนวนเงินลงทุน 
    ท่ีจ่ายซ้ือ 

ช่ือบริษทั ประเทศ ลงทุนโดย  (ล้านบาท) 
เงนิลงทุนจากการเพิม่ทุนมากกว่าสัดส่วน     
   การถอืหุ้นของกลุ่มบริษทั     
2548     
Charoen Pokphand (India) Private Limited (CP INDIA)     
   (ดูหมายเหตุ 5) อินเดีย CPIN  290 
     

ซ้ือหุ้นสามัญจากผู้ถอืหุ้นส่วนน้อย     
2549     
C.P. Standart Gida Sanayi ve Ticaret A.S. (CPS) ตุรกี CPFI  144 
     

จัดตั้งใหม่     
2549     
C.P. Laos Company Limited  (CP LAOS) ลาว CPNE  21 
     

2548     
Calibre Nature (M) Sdn. Bhd. (CLB) มาเลเซีย CPF  982 
CPF Denmark A/S (CPF DM) เดนมาร์ก CPM  5 
บริษทั ซีพี-โยเนะคิว จาํกดั (CPY) ไทย CPF  161 
 

*       เพื่อนาํไปซ้ือหุน้ทุนของ Asia Aquaculture (M) Sdn. Bhd. (AA) ในมูลค่า 88 ลา้นบาทจาก Charoen 
Pokphand Holding (Malaysia) Sdn. Bhd. และลงทุนเพิ่มในหุน้ทุนท่ีออกใหม่ของ AA เป็นจาํนวนเงิน 
207 ลา้นบาท 

**   แปลงหน้ีเงินใหกู้ย้มืใน CP USA ใหเ้ป็นทุน 
***   เพื่อนาํไปลงทุนในสดัส่วนร้อยละ 100 ใน Charoen Pokphand Foods (Overseas) LLC. (CPF Overseas) 

ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีตั้งใหม่ในประเทศรัสเซีย ท่ีมีทุนเรียกชาํระจาํนวนเทียบเท่า 166 ลา้นบาท 
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ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 5 ในเดือนกรกฎาคม 2549 บริษทัยอ่ยในต่างประเทศแห่งหน่ึง 
(CLB)  ไดเ้สนอขายหุน้เพิ่มทุนท่ีออกใหม่ทั้งหมด  จาํนวน 28.5 ลา้นริงกิตหรือประมาณ 298 ลา้นบาท ใหก้บั
บริษทัตามสดัส่วนการถือหุน้ใ นฐานะผูถื้อหุ้ นเดิม  ทั้งน้ี CLB ไดน้าํส่วนหน่ึงของเงินเพิ่มทุนดงักล่าว จาํนวน
ประมาณ 88 ลา้นบาท ไปซ้ือหุน้สามญัท่ีออกและชาํระแลว้ของ Asia Aquaculture (M) Sdn. Bhd. (AA)  จาก  
Charoen Pokphand Holdings (Malaysia) Sdn. Bhd. (CPHM)  ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมของกลุ่มบริษทั และส่วนท่ี
เหลือจาํนวนประมาณ 207 ลา้นบาท ไดน้าํไปซ้ือหุน้เพิ่มทุนของ AA ซ่ึงไดมี้การเพิ่มทุนภายหลงัจากท่ีเขา้มาเป็น
บริษทัยอ่ยของ CLB แลว้ 
 

เม่ือวนัท่ี  5  กรกฎาคม  2549  คณะกรรมการของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (CPF EU)  มีมติอนุมติัใหจ้ดัตั้งบริษทัยอ่ย
ข้ึนใหม่ในประเทศรัสเซีย ช่ือ Charoen Pokphand Foods (Overseas) LLC. (CPF Overseas)  เพื่อดาํเนินธุรกิจ
ผลิตอาหารสตัวแ์ละเล้ียงสตัวใ์นประเทศรัสเซีย  ดว้ยทุนจดทะเบียน 220 ลา้นรัสเซียรูเบิล  หรือประมาณ 310 
ลา้นบาท และเรียกชาํระคร้ังแรกจาํนวนประมาณ 119 ลา้นรัสเซียรูเบิล หรือประมาณ 166 ลา้นบาท โดยบริษทัยอ่ย  
(CPF EU) มีสดัส่วนการลงทุนร้อยละ 100  ทั้งน้ี CPF EU ไดรั้บเงินทุนเพื่อนาํไปลงทุนต่อใน CPF Overseas 
จากการเสนอขายหุน้เพิ่มทุนท่ีออกใหม่ทั้งหมดของ CPF EU จาํนวน 3.5 ลา้นยโูร  หรือประมาณ 169 ลา้นบาท
ใหก้บับริษทั ซี .พี.เมอร์แชนไดซ่ิง จาํกดั (CPM)  ในฐานะผูถื้อหุน้เดิมร้อยละ 100  ในการน้ี  CPM  ไดช้าํระค่า
หุน้เพิ่มทุนดงักล่าวแลว้ และ CPF Overseas ไดรั้บชาํระค่าหุน้และจดทะเบียนจดัตั้งบริษทั แลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 11 
กนัยายน 2549 
 

เม่ือวนัท่ี 24  กรกฎาคม   2549  บริษทัยอ่ยในต่างประเทศแห่งหน่ึง (CP USA)  ไดเ้สนอขายหุน้เพิ่มทุนใหก้บั         
ผูถื้อหุน้เดิมรวมเป็นเงิน  จาํนวน 9 ลา้นเหรียญสหรัฐ  โดยบริษทัมีสิทธิซ้ือหุน้เพิ่มทุนตามสดัส่วนการถือหุน้
ร้อยละ  99.95  รวมเป็นเงินจาํนวน 8,995,487  เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 388 ลา้นบาท  ในการน้ี  บริษทั ได้
ชาํระค่าหุน้เพิ่มทุนดงักล่าว  โดยการแปลงหน้ีส่วนหน่ึงท่ี  CP USA มีกบับริษทัเป็นทุนดว้ยจาํนวนเงินท่ีเท่ากนั  
 

เม่ือวนัท่ี  27  กรกฎาคม  2549  บริษทัยอ่ยในต่างประเทศแห่งหน่ึง (CPF WEST)  ไดเ้สนอขายหุน้เพิ่มทุนท่ีออก
ใหม่ทั้งหมดจาํนวน  2  ลา้นเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 76 ลา้นบาท ให้กบับริษทัเป็นการเฉพาะเจาะจง  ในการ
น้ี  บริษทัไดช้าํระค่าหุน้เพิ่มทุนดงักล่าวไปเม่ือวนัท่ี  2  สิงหาคม  2549 อนัเป็นผลใหบ้ริษทัยอ่ยดงักล่าวมี
สถานภาพเป็นบริษทัยอ่ยทางตรงในอตัราร้อยละ 99.99 
 

เม่ือวนัท่ี 5 กนัยายน 2549 บริษทัยอ่ยในต่างประเทศแห่งหน่ึง (CPFI) ไดซ้ื้อเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยใน
ต่างประเทศอีกแห่งหน่ึง (CPS) จากผูถื้อหุน้รายอ่ืนซ่ึงไม่ใช่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัจาํนวน 3,855,012 หุน้ ในมูลค่า
หุน้ละ 1 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 144 ลา้นบาท (คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 8 ของทุนจดทะเบียน) โดยจาํนวน
เงินท่ีจ่ายซ้ือเงินลงทุนดงักล่าวไม่แตกต่างอยา่งเป็นสาระสาํคญักบัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิของ CPS ท่ี
ไดม้า นอกจากน้ีในเดือนกนัยายน 2549 CPS ไดเ้พิ่มทุนโดยการออกหุน้ใหม่ และ CPFI ไดจ่้ายซ้ือเงินลงทุน
ดงักล่าวเพิ่มเติมในเดือนตุลาคม 2549 เป็นจาํนวนเงินเทียบเท่า 75 ลา้นบาท 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2549 และ 2548 
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ในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2549 คณะกรรมการของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (CPNE) มีมติอนุมติัใหจ้ดัตั้งบริษทัยอ่ยข้ึน
ใหม่ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ช่ือ C.P. Laos Company Limited (CP LAOS) เพื่อ
ดาํเนินธุรกิจ ผลิตอาหารสตัวแ์ละเล้ียงสตัวใ์นประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาช นลาว  ดว้ย                  
ทุนจดทะเบียน 3 ลา้นเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 108 ลา้นบาท และเรียกชาํระคร้ังแรกร้อยละ 20 ของทุน        
จดทะเบียน โดยบริษทัยอ่ย (CPNE) มีสดัส่วนการถือหุน้ร้อยละ 100 ทั้งน้ี CP LAOS ไดรั้บชาํระค่าหุน้ และ      
จดทะเบียนจดัตั้งบริษทัแลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2549 
 
เงินลงทุนในบริษทั ซี .พี. เซเวน่อีเลฟเวน่  จาํกดั  (มหาชน)  ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ 
แสดงในงบการเงินเป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วมโดยวิธีส่วนไดเ้สียและ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 มูลค่ายติุธรรม
ของเงินลงทุนดงักล่าวมีจาํนวนประมาณ  7,127  ลา้นบาท (2548: 6,668 ล้านบาท) 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 กลุ่มบริษทั มีค่าเผือ่ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วม บริษทั              
ท่ีเก่ียวขอ้งกนัและบริษทัอ่ืนเป็นจาํนวนรวม  338 ลา้นบาท (2548: 596  ล้านบาท)  ฝ่ายบริหารเช่ือวา่การตั้ งค่า
เผือ่ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนขา้งตน้เพียงพอสาํหรับผลขาดทุนท่ีอาจเกิดข้ึน 

 
12 ทีด่นิทีม่ีไว้เพือ่โครงการในอนาคต 
 

 หมายเหต ุ  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
   (ล้านบาท) 
ราคาทุน / ราคาประเมินใหม่      
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2548   1,451  88 
เพิ่มข้ึน   7  - 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน  14  76  9 
ขาดทุนการตีราคาท่ีดิน  14  (61)  - 
โอน   34  - 
ยอดคงเหลอื  ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2548   1,507  97 
โอน   (62)  - 
จาํหน่าย   (2)  - 
ยอดคงเหลอื  ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2549   1,443  97 

 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2549 และ 2548 
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13 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์  
 

   งบการเงนิรวม 
     อาคาร      ทรัพยสิ์น   

     ส่วนปรับปรุง      ระหวา่งก่อสร้าง   
     อาคารและระบบ  เคร่ืองจกัร  เคร่ืองตกแต่ง  และเคร่ืองจกัร   
 หมายเหต ุ  ท่ีดิน  สาธารณูปโภค  และอุปกรณ์  และอ่ืน ๆ  ระหวา่งติดตั้ง  รวม 

   (ล้านบาท) 

ราคาทุน / ราคาประเมินใหม่              
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2548   8,861  18,684  18,320  2,499  3,325  51,689 
เพิ่มข้ึน   417  199  979  433  5,677  7,705 
สินทรัพยท่ี์ไดม้าจากการรวมธุรกิจ   83  370  72  2  251  778 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน 14  1,150  -  -  -  -  1,150 
ขาดทุนจากการตีราคาท่ีดิน 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 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2549 และ 2548 
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   งบการเงนิรวม 
     อาคาร      ทรัพยสิ์น   

     ส่วนปรับปรุง      ระหวา่งก่อสร้าง   
     อาคารและระบบ  เคร่ืองจกัร  เคร่ืองตกแต่ง  และเคร่ืองจกัร   
 หมายเหต ุ  ท่ีดิน  สาธารณูปโภค  และอุปกรณ์  และอ่ืน ๆ  ระหวา่งติดตั้ง  รวม 

   (ล้านบาท) 
เพิ่มข้ึน   468  532  1,267  431  5,757  8,455 
สินทรัพยท่ี์ไดม้าจากการรวมธุรกิจ   -  145  136  31  -  312 
โอน - สุทธิ   64  3,320  3,011  122  (6,458)  59 
จาํหน่าย   -  (115)  (597)  (115)  (1)  (828) 
ผลแตกต่างจากการแปลงค่าในการ              
   จดัทาํงบการเงินรวม   (6)  (252)  (412)  (49)  (84)  (803) 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2549   10,976  25,094  24,725  3,271  3,151  67,217 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2549 และ 2548 
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   งบการเงนิรวม 
     อาคาร      ทรัพยสิ์น   

     ส่วนปรับปรุง      ระหวา่งก่อสร้าง   
     อาคารและระบบ  เคร่ืองจกัร  เคร่ืองตกแต่ง  และเคร่ืองจกัร   
 หมายเหต ุ  ท่ีดิน  สาธารณูปโภค  และอุปกรณ์  และอ่ืน ๆ  ระหวา่งติดตั้ง  รวม 

   (ล้านบาท) 

ค่าเส่ือมราคาสะสม              
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2548   -  8,925  9,914  1,772  -  20,611 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี   -  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 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2549 และ 2548 
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   งบการเงนิรวม 
     อาคาร      ทรัพยสิ์น   

     ส่วนปรับปรุง      ระหวา่งก่อสร้าง   
     อาคารและระบบ  เคร่ืองจกัร  เคร่ืองตกแต่ง  และเคร่ืองจกัร   
 หมายเหต ุ  ท่ีดิน  สาธารณูปโภค  และอุปกรณ์  และอ่ืน ๆ  ระหวา่งติดตั้ง  รวม 

   (ล้านบาท) 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี   -  1,402  2,057  396  -  3,855 
ส่วนท่ีไดม้าจากการรวมธุรกิจ   -  18  13  9  -  40 
จาํหน่าย   -  (104)  (556)  (111)  -  (771) 
ผลแตกต่างจากการแปลงค่าใน                   
การจดัทาํงบการเงินรวม   -  (75)  (246)  (34)  -  (355) 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2549   -  11,173  12,057  2,197  -  25,427 

              

มูลค่าสุทธิทางบญัชี              
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2548   10,450  11,532  10,531  914  3,937  37,364 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2549   10,976  13,921  12,668  1,074  3,151  41,790 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2549 และ 2548 
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   งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
     อาคาร      ทรัพยสิ์น   

     ส่วนปรับปรุง      ระหวา่งก่อสร้าง   
     อาคารและระบบ  เคร่ืองจกัร  เคร่ืองตกแต่ง  และเคร่ืองจกัร   
   ท่ีดิน  สาธารณูปโภค  และอุปกรณ์  และอ่ืน ๆ  ระหวา่งติดตั้ง  รวม 

   (ล้านบาท) 

ราคาทุน / ราคาประเมินใหม่              
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2548   2,771  6,786  6,339  688  2,272  18,856 
เพิ่มข้ึน   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 
เพิ่มข้ึน   210  213  228  111  2,737  3,499 
โอน - สุทธิ   2  1,211  1,208  17  (2,440)  (2) 
จาํหน่าย   -  (16)  (323)  (23)  (1)  (363) 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2549   3,600  10,170  10,032  1,000  1,959  26,761 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2549 และ 2548 
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   งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
     อาคาร      ทรัพยสิ์น   
     ส่วนปรับปรุง      ระหวา่งก่อสร้าง   
     อาคารและระบบ  เคร่ืองจกัร  เคร่ืองตกแต่ง  และเคร่ืองจกัร   
   ท่ีดิน  สาธารณูปโภค  และอุปกรณ์  และอ่ืน ๆ  ระหวา่งติดตั้ง  รวม 
   (ล้านบาท) 
ค่าเส่ือมราคาสะสม              
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2548   -  2,763  2,965  443  -  6,171 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี   -  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 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี   -  608  845  134  -  1,587 
จาํหน่าย   -  (16)  (285)  (20)  -  (321) 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2549   -  3,836  4,201  662  -  8,699 
              

มูลค่าสุทธิทางบญัชี              
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2548   3,388  5,518  5,278  347  1,663  16,194 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2549   3,600  6,334  5,831  338  1,959  18,062 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549  อุปกรณ์ภายใตส้ญัญาเช่าการเงินของบริษทั และบริษทัยอ่ยมีราคาตามบญัชีจาํนวน  10  ลา้นบาท และ 80 ลา้นบาท ตามลาํดบั (2548:  22  ล้านบาท 
และ 19 ล้านบาท ) 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2549 และ 2548 
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14 การประเมินราคาทีด่นิ 
 

ตั้งแต่ปี 2541 กลุ่มบริษทับนัทึกมูลค่าท่ีดินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานและท่ีดินท่ีมีไวเ้พื่อโครงการในอนาคตในบญัชี
ดว้ยราคาประเมินใหม่  ซ่ึงส่วนใหญ่อาศยัขอ้มูลท่ีไดรั้บจากบริษทั อเมริกนั แอ๊พเพรซลั (ประเทศไทย) จาํกดั                  
ท่ีเป็นผูป้ระเมินราคาอิสระตามรายงานการประเมินราคาในปี 2541 โดยใชเ้กณฑก์ารปรับราคาตามมูลค่าตลาด
ยติุธรรม (Fair Market Value ) และบางส่วนอาศยัขอ้มูลจากกรมท่ีดิน  ส่วนท่ีดินท่ีซ้ือหรือไดม้าตั้งแต่ปี 2542 
ยงัคงแสดงในราคาทุน 
 
บริษทัไดจ้ดัใหมี้การประเมินราคาท่ีดินใหม่  โดยในไตรมาสท่ีสองของปี 2548 บริษทัไดบ้นัทึกราคาท่ีดิน  โดย
ขอ้มูลส่วนใหญ่ถือตามขอ้มูลจากบริษทัผูป้ระเมิน ราคาอิสระรายเดิมตามรายงานการประเมินราคาในเดือน
กนัยายน 2547 ถึงเดือนมิถุนายน 2548  โดยใชเ้กณฑก์ารปรับราคาตามมูลค่าตลาดยติุธรรม  อนัเป็นผลใหท่ี้ดินท่ี
ใชใ้นการดาํเนินงานและท่ีดินท่ีมีไวเ้พื่อโครงการในอนาคตของบริษทั จาํนวนเงินประมาณ 1,912 ลา้นบาท และ
ของบริษทัยอ่ ยจาํนวนเงินรวมประมาณ 7,426 ลา้นบาท  มีมูลค่าท่ีดินบางส่วนเพิ่มข้ึนและบางส่วนลดลงจาก
มูลค่าตามบญัชีก่อนการประเมินราคา ดงัน้ี 

 
(ก) มูลค่าท่ีดินท่ีเพิ่มข้ึนสุทธิมีจาํนวนรวม   1,226  ลา้นบาท  และส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดินของบริษทั

รวมกบัส่วนไดข้องบริษทัในส่วนเกิ นทุนจากการตีราคาท่ีดินของบริษทัยอ่ย ซ่ึงคาํนวณตามสดัส่วนท่ี
บริษทัถือหุน้ในบริษทัยอ่ย มีจาํนวนรวมทั้งส้ินประมาณ 858 ลา้นบาท (สุทธิจากภาษีเงินได้ ) และ          
ไดแ้สดงในบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน ”  ภายใตห้วัขอ้ “ส่วนของผูถื้อหุน้”  ในงบดุล ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2548 

 
(ข)   มูลค่าท่ีดินท่ีลดลงสุทธิมีจาํนวนรวม  107  ลา้นบาท   และกลุ่มบริษทั ไดบ้นัทึกจาํนวนดงักล่าวเป็นผล

ขาดทุนจากการลดราคาของท่ีดินในงบกาํไรขาดทุนของ กลุ่มบริษทั ในงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 

 
ท่ีดินซ่ึงกลุ่มบริษทัไดม้าในปี 2547 ท่ีมีการประเมินราคาคร้ังหลงัสุดและไดม้าภายหลงัจากการประเมินราคารวม 
จาํนวน 1,962 ลา้นบาท ยงัคงแสดงไวใ้นราคาทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 (2548: 1,500 ล้านบาท) 
 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดินของกลุ่มบริษทัดงักล่าวขา้งตน้จะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
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15 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน   
 

 งบการเงนิรวม 
   ค่าความนิยม  ค่าพฒันา     
 ค่าความนิยม  ติดลบ  ระบบงาน  อ่ืนๆ  รวม 

 (ล้านบาท) 

ราคาทุน          
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2548 1,454  (2,793)  101  201  (1,037) 
เพิ่มข้ึน 84  (291)  1  42  (164) 
โอน - สุทธิ -  39  -  -  39 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2548 1,538  (3,045)  102  243  (1,162) 
เพิ่มข้ึน -  (35)  9  61  35 
ลดลง -  52  -  -  52 
โอน - สุทธิ -  -  -  2  2 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2549 1,538  (3,028)  111  306  (1,073) 

          
ค่าตัดจ าหน่ายสะสม          
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2548 (794)  1,304  (19)  (23)  468 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี (95)  326  (9)  (21)  201 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2548 (889)  1,630  (28)  (44 )  669 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี (96)  284  (10)  (26)  152 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2549 (985)  1,914  (38)  (70)  821 

          
มูลค่าสุทธิทางบัญชี          
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2548 649  (1,415)  74  199  (493) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2549 553  (1,114)  73  236  (252) 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
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 งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
 อ่ืน ๆ 
 (ล้านบาท) 
ราคาทุน  
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2548 11 
เพิ่มข้ึน 7 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2548 18 
เพิ่มข้ึน 8 
โอน - สุทธิ 1 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2549 27 

  
ค่าตัดจ าหน่ายสะสม  
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2548 (3) 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี (2) 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2548 (5) 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี (2) 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2549 (7) 

  
มูลค่าสุทธิทางบญัชี  
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2548 13 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2549 20 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2549 และ 2548 
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16 ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีมีรายการเคล่ือนไหวและรายละเอียดดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม 
 ยอดยกมา  บนัทึกเป็นรายได ้(รายจ่าย) ใน    ยอดคงเหลอื 
 ณ วนัที่ 1 ม.ค.  งบกาํไรขาดทุน  ส่วนของ  การไดม้า  ณ วนัที่ 31 ธ.ค. 
 2549  (หมายเหต ุ26)  ผูถื้อหุน้  ซ่ึงบริษทัยอ่ย  2549 

 (ล้านบาท) 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี          
ส่วนของบริษทัยอ่ย (CPS) -  187  (108)  -  79 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน 207  -  -  -  207 
ผลต่างอตัราแลกเปล่ียนของสญัญา          
  ซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ -  -  -  -  - 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 920  -  -  -  920 
อ่ืนๆ 252  (28)  10  -  234 
รวม 1,379  159  (98)  -  1,440 

  
 งบการเงนิรวม 
 ยอดยกมา  บนัทึกเป็นรายจ่าย (รายได)้ ใน    ยอดคงเหลอื 
 ณ วนัที่ 1 ม.ค.  งบกาํไรขาดทุน  ส่วนของ  การไดม้า  ณ วนัที่ 31 ธ.ค. 
 2549  (หมายเหต ุ26)  ผูถื้อหุน้  ซ่ึงบริษทัยอ่ย  2549 

 (ล้านบาท) 

หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี          
ส่วนของบริษทัยอ่ย (CPS, AA) 40  (40)  -  21  21 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดินและส่วนได ้          
  ในบริษทัร่วมท่ีเป็นของบริษทัยอ่ยซ่ึงไดน้าํไป          
  คาํนวณค่าความนิยมติดลบ ณ วนัซ้ือบริษทัยอ่ย 1,320  -  (108)  -  1,212 
ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน          
  ในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 25  -  (166)  -  (141) 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน 740  -  (45)  -  695 
ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงิน          
  บริษทัร่วมในต่างประเทศ 179  -  (39)  -  140 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมตาม          
  วธีิส่วนไดเ้สีย - สุทธิ 537  (292)  -  -  245 
อ่ืนๆ 97  3  3  -  103 
รวม 2,938  (329)  (355)  21  2,275 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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 งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 ยอดยกมา  บนัทึกเป็นรายได ้(รายจ่าย) ใน  ยอดคงเหลอื 
 ณ วนัที่ 1 ม.ค.  งบกาํไรขาดทุน  ส่วนของ  ณ วนัที่ 31 ธ.ค. 
 2549  (หมายเหตุ 26)  ผูถื้อหุน้  2549 
 (ล้านบาท) 
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน 129  -  -  129 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 920  -  -  920 
อ่ืนๆ 42  (21)  -  21 
รวม 1,091  (21)  -  1,070 

  
 งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 ยอดยกมา  บนัทึกเป็นรายจ่าย (รายได)้ ใน  ยอดคงเหลอื 
 ณ วนัที่ 1 ม.ค.  งบกาํไรขาดทุน  ส่วนของ  ณ วนัที่ 31  ธ.ค. 
 2549  (หมายเหตุ 26)  ผูถื้อหุน้  2549 
 (ล้านบาท) 
หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        
ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่า        
   เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 15  -  (110)  (95) 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน 328  -  -  328 
ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงิน 4  -  (7)  (3) 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทั        
   ร่วมตามวธีิส่วนไดเ้สีย - สุทธิ 182  (82)  -  100 
รวม 529  (82)  (117)  330 
 

 

กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภาษีเงิน ได้รอตดับญัชีสาํหรับ ส่วนแบ่งกาํไร จากเงินลงทุนใน บริษทัร่วม ตามวิธี
ส่วนได้ เสียและผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงินของบริษทัร่วม โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีลดลงซ่ึงเป็นอตัราท่ีคาด
วา่จะตอ้งจ่ายเม่ือไดรั้บเงินปันผล ทั้งน้ี เน่ืองจากผูบ้ริหารพิจารณาวา่กลุ่มบริษทัจะไม่จาํหน่ายเงินลงทุนดงักล่าว
ในระยะเวลาอนัใกล้ ดงันั้น บริษทัจึงมีหน้ีสินภาษี เงินไดร้อตดับัญชีลดลงเป็นจาํนวน 402 ลา้นบาท ในปี 2549 
(ดูหมายเหตุ 26) 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 กลุ่มบริษทัมีผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดจากขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ซ่ึงไม่ไดน้าํไป
รวมในการคาํนวณสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี เพื่อรับรู้ในงบดุล มีจาํนวนประมาณ 6,771 ลา้นบาท           
(2548: 5,921 ล้านบาท)  เน่ืองจากความไม่แน่นอนท่ีจะใชป้ระโยชนท์างภาษีจากรายการดงักล่าวในอนาคต 
 
บริษทัมีสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีซ่ึงเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราวจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยต่างประเทศ  
แห่งหน่ึง (CP USA) เป็นเงินรวม 920 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัคาดวา่ผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าวจะกลบัรายการ
ไดใ้นอนาคตและบริษทัคาดวา่จะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอท่ีใชป้ระโยชนจ์ากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว 

 
17 สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอืน่ 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 2549  2548  2549  2548 
 (ล้านบาท) 
ภาษีเงินไดจ่้ายล่วงหนา้ 74  36  4  5 
เงินฝากท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช ้ 10  45                  -                  - 
อ่ืนๆ 296  156  71  90 
รวม 380  237  75  95 

 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
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18 หนีสิ้นทีม่ีภาระดอกเบีย้ 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 2549  2548  2549  2548 
 (ล้านบาท) 

ส่วนทีห่มุนเวยีน  
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 560  78  141  56 
ตัว๋เงินจ่าย 4,990  801  3,300  300 
เงินกูย้มืระยะสั้น  2,190  1,260  -  - 
เงินกูย้มืเพื่อการส่งออก   7,751  7,278  3,371  3,992 
หน้ีสินจากการทาํทรัสตรี์ซีทส์  6,434  5,448  965  977 
รวมเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มื        
   จากสถาบนัการเงิน 21,925  14,865  7,777  5,325 
หนีสิ้นระยะยาวส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ        
   ภายในหน่ึงปี        
เงินกูย้มืระยะยาว  2,269  4,578  1,809  4,159 
หุน้กู ้  2,500  1,190  2,500  1,190 
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 39  21  5  5 
รวมหน้ีสินระยะยาวส่วนท่ีถึงกาํหนด        
ชาํระภายในหน่ึงปี 4,808  5,789  4,314  5,354 
รวมส่วนทีห่มุนเวยีน 26,733  20,654  12,091  10,679 

        

ส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน        
เงินกูย้มืระยะยาว 943  2,419  -  1,809 
หุน้กู ้ 12,500  10,000  12,500  10,000 
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 42  17  4  5 
รวมส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน 13,485  12,436  12,504  11,814 

        
รวมหนีสิ้นทีม่ีภาระดอกเบีย้ 40,218  33,090  24,595  22,493 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2549 และ 2548 
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หน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียขา้งตน้ไม่มีหลกัทรัพยป์ระกนั ยกเวน้ หน้ีสินจากการทาํ ทรัสตรี์ซีทส์  กลุ่มบริษทัไดอ้อก
เคร่ืองจกัร อุปกรณ์และสินคา้ท่ีสัง่เขา้มาโดยใชเ้ครดิตของธนาคาร กลุ่มบริษทัจึงตอ้งมีหน้ีสินผกูพนัต่อธนาคาร
สาํหรับเคร่ืองจกัร อุปกรณ์และสินคา้ท่ีมีอยูแ่ละขายไป 
 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียแยกแสดงตามระยะเวลาครบกาํหนดการจ่ายชาํระ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ไดด้งัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

 2549  2548  2549  2548 
 (ล้านบาท) 

ครบกาํหนดภายในหน่ึงปี 26,733  20,654  12,091  10,679 
ครบกาํหนดหลงัจาก 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 13,443  12,436  12,504  11,814 
ครบกาํหนดหลงัจาก 5 ปี 42  -  -  - 
รวม 40,218  33,090  24,595  22,493 

 
กลุ่มบริษทัมีวงเงินเบิกเกินบญัชีกบัธนาคารหลายแห่งโดยมีจาํนวนวงเงินเบิกเกินบญัชีและอตัราดอกเบ้ียดงัน้ี 
 
 2549  2548 
 (ล้านบาท) 
วงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร    
-  บริษทั  280  280 
-  บริษทัยอ่ย 1,532  1,692 
อตัราดอกเบ้ียต่อปี (ร้อยละ) 5.00-10.75  6.75-7.00 
 
วงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศแห่งหน่ึง (ABI)  จาํนวนเงินประมาณ 2 ลา้นเหรียญ
สหรัฐ (เทียบเท่า 72 ลา้นบาท) คํ้าประกนัโดยลูกหน้ีการคา้และสินคา้คงเหลือของบริษทัยอ่ยดงักล่าว  โดย  ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดใ้ชว้งเงินสินเช่ือจาํนวนประมาณ 217,800 เหรียญสหรัฐอเมริกา 
(เทียบเท่า 7.9 ลา้นบาท)



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2549 และ 2548 
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อตัราดอกเบ้ียแทจ้ริงและการวดัมูลค่าใหม่/การวิเคราะห์การครบกาํหนดชาํระ 
 
 งบการเงนิรวม 
     อตัราดอกเบ้ียคงท่ีครบกาํหนดชาํระ   
 อตัราดอกเบ้ีย  อตัราดอกเบ้ีย  ภายในหน่ึงปี  เกินกวา่หน่ึงปี  เกินกวา่   
 ท่ีแทจ้ริง  ลอยตวั    ถึงหา้ปี  หา้ปี  รวม 

 (ร้อยละ)  (ล้านบาท) 
2549            

ส่วนท่ีหมุนเวยีน 6.08  1,670  25,063  -  -  26,733 

ส่วนท่ีไม่หมุนเวยีน    5.81  943  -  12,542  -  13,485 

รวม 5.99  2,613  25,063  12,542  -  40,218 

            
2548            

ส่วนท่ีหมุนเวยีน 4.60  1,587  19,067  -  -  20,654 

ส่วนท่ีไม่หมุนเวยีน 4.75  531  -  11,905  -  12,436 

รวม 4.66  2,118  19,067  11,905  -  33,090 

 
 

 งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
     อตัราดอกเบ้ียคงท่ีครบกาํหนดชาํระ   
 อตัราดอกเบ้ีย  อตัราดอกเบ้ีย  ภายในหน่ึงปี  เกินกวา่หน่ึงปี  เกินกวา่   
 ท่ีแทจ้ริง  ลอยตวั    ถึงหา้ปี  หา้ปี  รวม 

 (ร้อยละ)  (ล้านบาท) 
2549            
ส่วนท่ีหมุนเวยีน 5.34  141  11,950  -  -  12,091 

ส่วนท่ีไม่หมุนเวยีน 5.72 5. -  -  12,504  -  12,504 

รวม 5.54  141  11,950  12,504  -  24,595 
            

2548            
ส่วนท่ีหมุนเวยีน 4.46  1,246  9,433  -  -  10,679 

ส่วนท่ีไม่หมุนเวยีน 4.70  -  -  11,814  -  11,814 

รวม 4.59  1,246  9,433  11,814  -  22,493 

 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2549 และ 2548 
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หน้ีสินมีภาระดอกเบ้ียจาํแนกตามสกลุเงินไดด้งัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

 2549  2548  2549  2548 
 (ล้านบาท) 

เหรียญสหรัฐ 624  355  1  1 
ตุรกีไลรา 648  113  -  - 

ปอนดส์เตอร์ลิง 419  519  -  - 

เยน 1,509  3,018  1,509  3,018 
ยโูร 273  90  -  - 

รูปี 332  362  -  - 

ริงกิต 771  -  -  - 

รวม 4,576  4,457  1,510  3,019 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดป้้องกนัความเส่ียงในหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียท่ีเป็นเงินตรา
ต่างประเทศขา้งตน้จาํนวน 1,510  ลา้นบาท (2548 : 3,019 ล้านบาท) โดยไดท้าํสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเ ทศ
ล่วงหนา้กบัธนาคารเพื่อซ้ือเงินสกลุต่างประเทศตามอตัราท่ีตกลงกนัไว ้    ส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย ของ
บริษทัยอ่ยจาํนวน 2,667 ลา้นบาท (2548: 1,235 ล้านบาท) เป็นสกลุเงินตามประเทศท่ีตั้งของบริษทัยอ่ย 
 
เงินกู้ยมืระยะยาว 
 
รายละเอียดของเงินกูย้มืระยะยาวมีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 2549  2548  2549  2548 
 (ล้านบาท) 
1) เงินกูย้มืสกลุบาท อตัราดอกเบ้ียเท่ากบั MLR ลบร้อยละ 0.5 ต่อปี        

-  บริษทัยอ่ยมีเงินตน้แรกเร่ิม 425 ลา้นบาทมีกาํหนดชาํระคืนทุก        
 งวดสามเดือน ตั้งแต่เดือนกนัยายน 2545 ถึงเดือนมิถุนายน 2552 169  256  -  - 
-  บริษทัยอ่ยมีเงินตน้แรกเร่ิม 107 ลา้นบาทมีกาํหนดชาํระคืนทุกงวด        
 สามเดือน ตั้งแต่เดือนกนัยายน 2547 ถึงเดือนมิถุนายน 2550 23  70  -  - 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 2549  2548  2549  2548 
 (ล้านบาท) 
2)  เงินกูย้มืสกลุบาท อตัราดอกเบ้ียเท่ากบั MLR ลบร้อยละ 0.5 ต่อปี        

-  บริษทัยอ่ยมีเงินตน้แรกเร่ิม 188 ลา้นบาทมีกาํหนดชาํระคืนทุก        
 เดือนตั้งแต่เดือนมีนาคม 2546 ถึงเดือนกนัยายน  2551 65  97  -  - 

3)  ตัว๋แลกเงิน อตัราคิดลดร้อยละ 3.85 – 4.65 ต่อปี        
-  บริษทัมีเงินตน้แรกเร่ิม 2,950 ลา้นบาทมีกาํหนดชาํระคืนในงวด        
 ต่างๆ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2549 ถึงเดือนธนัวาคม 2550 300  2,950  300  2,950 

4) เงินกูย้มืสกลุบาท         
-  บริษทัยอ่ยมีเงินตน้แรกเร่ิม 200 ลา้นบาทอตัราดอกเบ้ียเท่ากบั         
 MLR ต่อปี มีกาํหนดชาํระคืนทุกงวดสามเดือน ตั้งแต่เดือน        
 ธนัวาคม 2544 ถึงเดือนกนัยายน  2549 -  30  -  - 
-  บริษทัยอ่ยมีเงินตน้แรกเร่ิม 380 ลา้นบาทอตัราดอกเบ้ียเท่ากบั         
 MLR ลบร้อยละ 0.5 ต่อปี มีกาํหนดชาํระคืนทุกงวดสามเดือน         
 ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2546 ถึงเดือนสิงหาคม  2551 118  188  -  - 

5) เงินกูย้มืสกลุบาท อตัราดอกเบ้ียเท่ากบัเงินฝากประจาํหน่ึงปีบวก        
 ร้อยละ 2.75 ต่อปี        

-  บริษทัยอ่ยมีเงินตน้แรกเร่ิม 140 ลา้นบาทมีกาํหนดชาํระคืนทุกงวด        
 หกเดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2548 ถึงเดือนกนัยายน  2552 84  112  -  - 

6)  เงินกูย้มืสกลุบาท อตัราดอกเบ้ียเท่ากบัเงินฝากประจาํ หน่ึงปีบวก        
 ร้อยละ 2.75 ต่อปี        

-  บริษทัยอ่ยมีเงินตน้แรกเร่ิม 97 ลา้นบาทมีกาํหนดชาํระคืนทุกงวด        
 หกเดือน ตั้งแต่เดือนกมุภาพนัธ์ 2549 ถึงเดือนสิงหาคม  2552 72  97  -  - 

7) เงินกูย้มืสกลุเยน  8,200 ลา้นเยน  (เทียบเท่าประมาณ 3,018        
 ลา้นบาท) อตัราดอกเบ้ียเท่ากบั LIBOR 6 เดือน บวกร้อยละ 0.65          
 ต่อปี (ภายหลงับริษทัไดท้าํสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราของตน้เงินกู ้        
 เป็นเงินสกลุบาทจาํนวน 3,018 ลา้นบาทโดยมีอตัราดอกเบ้ีย        
 คงท่ีเท่ากบัร้อยละ 3.86 ต่อปี)        

-   บริษทัมีกาํหนดชาํระคืนสองงวดในเดือนมีนาคม 2549 และเดือน        
  มีนาคม  2550 1,509  3,018  1,509  3,018 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 2549  2548  2549  2548 
 (ล้านบาท) 
8)  เงินกูย้มืของบริษทัยอ่ยต่างประเทศ        

- เงินกูย้มืสกลุเหรียญสหรัฐ 4.4 ลา้นเหรียญ อตัราดอกเบ้ียเท่ากบั        
 LIBOR 3 เดือนบวกร้อยละ 0.15 - 0.20 ต่อปี -  179  -  - 
-   เงินกูย้มืสกลุเหรียญสหรัฐ 13.8 ลา้นเหรียญ อตัราดอกเบ้ียเท่ากบั        
 LIBOR 6 เดือนบวกร้อยละ 0.12 - 0.50 ต่อปี มีกาํหนดชาํระคืน         
 เป็นงวด ๆ และงวดสุดทา้ยในเดือนพฤศจิกายน 2552  496  -  -  - 
-   เงินกูย้มืสกลุริงกิตมาเลเซีย 1.8 ลา้นริงกิต อตัราดอกเบ้ียเท่ากบั        
 BLR บวกร้อยละ 1.50 ต่อปี มีกาํหนดชาํระคืนทุกงวดสิบสอง        
 เดือน ตั้งแต่เดือนกมุภาพนัธ์ 2549 ถึงเดือนมีนาคม 2551 19  -  -  - 
-   เงินกูย้มืสกลุริงกิตมาเลเซีย 35 ลา้นริงกิต อตัราดอกเบ้ียเท่ากบั        
 BLR บวกร้อยละ 1.25 ต่อปี มีกาํหนดชาํระคืนทุกเดือนตั้งแต่        
 เดือนมิถุนายน 2550 ถึงเดือนกนัยายน 2555 357  -  -  - 

รวม 3,212  6,997  1,809  5,968 
หัก ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระในหน่ึงปี (2,269)  (4,578)  (1,809)  (4,159) 
สุทธิ 943  2,419  -  1,809 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 อตัรา MLR เท่ากบัร้อยละ  8.00  ต่อปี (2548: ร้อยละ 6.50 ถึงร้อยละ 6.75 ต่อปี) ส่วน
อตัรา BLR เท่ากบัร้อยละ   6.75  ต่อปี 
 

เงินกูย้มืระยะยาวทั้งหมดขา้งตน้มีเง่ีอนไขท่ีระบุไวต้ามสญัญาเงินกูย้มื กลุ่มบริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและ
ขอ้จาํกดัต่าง ๆ ท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญา กูย้มืเงินเช่น การรักษาอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ตามงบการเงิน
รวมไม่ใหเ้กิน 2 : 1 เป็นตน้ 
 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
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หุ้นกู้ 
 

รายละเอียดของหุน้กูมี้ดงัน้ี 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 2549  2548  2549  2548 
 (ล้านบาท) 
หุน้กูค้ร้ังท่ี 1/2544  -  1,190   -  1,190 
หุน้กูค้ร้ังท่ี 1/2547 6,000  6,000  6,000  6,000 
หุน้กูค้ร้ังท่ี 1/2548 4,000  4,000  4,000  4,000 
หุน้กูค้ร้ังท่ี 1/2549 5,000   -  5,000   - 
หกั ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระในหน่ึงปี (2,500)  (1,190)  (2,500)  (1,190) 
สุทธิ 12,500  10,000  12,500  10,000 

 
หุ้นกู้คร้ังที ่1/2544 
 

เม่ือวนัท่ี 23 มีนาคม 2544 บริษทัไดอ้อกจาํหน่ายหุน้กูป้ระ เภทไม่ดอ้ยสิทธิ   ไม่มีหลกัประกนั  ชนิดทยอยคืน    
เงินตน้และระบุช่ือผูถื้อ เป็นจาํนวนเงินรวม 7,000 ลา้นบาท มีกาํหนดอาย ุ5 ปี โดยเร่ิมทยอยคืนเงินตน้คร้ังแรก
ในเดือนกนัยายน 2546 ในอตัราร้อยละ 15 ของมูลค่าท่ีตราไวแ้ละคร้ังต่อ ๆ ไป ทุกหกเดือนในอตัราร้อยละ 17 
ของมูลค่าท่ีตราไว ้อตัราดอกเบ้ียใน 2 ปีแรกเป็นร้อยละ 5.5 ต่อปี ในปีท่ีสามเป็นร้อยละ 5.75 ต่อปี และใน  2 ปี 
สุดทา้ยเท่ากบัอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 6 เดือนของธนาคารในประเทศแห่งหน่ึงบวกร้อยละ 3 ต่อปี หุน้กู้
ดงักล่าวไดรั้บการข้ึนทะเบียนกบั สมาคมตลาด ตราสารหน้ีไทยเม่ื อวนัท่ี 31 สิงหาคม 2544 ทั้งน้ี ในไตรมาสท่ี
หน่ึงของปี 2549 บริษทัไดจ่้ายชาํระคืนหุน้กูด้งักล่าวงวดสุดทา้ยจาํนวน 1,190 ลา้นบาทแลว้ 
 
หุ้นกู้คร้ังที ่1/2547 
 

เม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน  2547   บริษทัไดอ้อกหุน้กูป้ระเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั และระบุช่ือผูถื้ อ     
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 มีกาํหนดอ าย ุ 5 ปี ชาํระคืนเงินตน้คร้ังเดียวทั้งจาํนวนในวนัท่ี 17 
พฤศจิกายน  2552  โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี 5.50% ต่อปี   
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หุน้กูด้งักล่าวน้ี ไดรั้บการทบทวนอนัดบัเครดิตไวท่ี้ระดบั “A+” โดยบริษทั ทริสเรทต้ิง จาํกดั คร้ังล่าสุดเม่ือวนัท่ี               
22 มิถุนายน 2549 ทั้ งน้ี บริษทัไดน้าํหุน้กูด้งักล่าวไปข้ึนทะเบียนกบั สมาคมตลาด ตราสารหน้ีไทยและ               
จดทะเบีย นกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไท ย และไดรั้บการข้ึนทะเบียนและจดทะเบียนแลว้  เม่ือวนัท่ี         
16 ธนัวาคม 2547 และ 7 กมุภาพนัธ์ 2548 ตามลาํดบั 
 
หุ้นกู้คร้ังที ่1/2548 
 

เม่ือวนัท่ี 16 มิถุนายน 2548 บริษทัไดอ้อกหุน้กูป้ระเภทไม่ดอ้ยสิทธิ  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  

 

หุน้กูด้งักล่าวน้ี ไดรั้บการ จดัอนัดบัเครดิตไวท่ี้ระดบั “A+” โดยบริษทั ทริสเรทต้ิง จาํกดั  เม่ือวนัท่ี 22 มิถุนายน 
2549 ทั้งน้ี บริษทัไดน้าํหุน้กูด้งักล่าวไปข้ึนทะเบียนกบั สมาคมตลาด ตราสารหน้ีไทยและจดทะเบียนกบัตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และไดรั้บการข้ึนทะเบียนแ ละจดทะเบียนแลว้ เม่ือวนัท่ี  30 มิถุนายน  2548  และ  
27  กรกฎาคม  2548 ตามลาํดบั 
 

ทั้งน้ี บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีกาํหนด เช่น บริษทัตอ้งรักษาอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้
ตามงบการเงินสาํหรับงวดหกเดือนและสาํหรับปี ตามท่ีระบุไวใ้นขอ้กาํหนดและเง่ือนไขของหุน้กู ้เป็นตน้  
 
หุ้นกู้คร้ังที ่1/2549 
 

เม่ือวนัท่ี  5  กรกฎาคม  2549   บริษทัไดอ้อกหุน้กูป้ระเภทไ ม่ดอ้ยสิทธิ  ไม่มีหลกัประกนั  และระบุช่ือผูถื้อ    
เป็นจาํนวนเงินรวม  5,000  ลา้นบาท  โดยแบ่งเป็น 
 

  ชุดท่ี 1  จาํนวน  1,200 ลา้นบาท  มีกาํหนดอาย ุ 3 ปี  ชาํระคืนเงินตน้คร้ังเดียวทั้งจาํนวนในวนัท่ี   5  
กรกฎาคม  2552  โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีเท่ากบัร้อยละ 6.30 ต่อปี 

 

  ชุดท่ี 2 จาํนวน  3,800  ลา้นบาท  มีกาํหนดอาย ุ 5 ปี  ชาํระคืนเงินตน้คร้ังเดียวทั้งจาํนวนในวนัท่ี  5  
กรกฎาคม  2554 โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีเท่ากบัร้อยละ 6.90 ต่อปี 
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หุน้กูด้งักล่าวน้ี ไดรั้ บการจดัอนัดบัเครดิตไวท่ี้ระดบั “A+”  โดยบริษทั  ทริสเรทต้ิง จาํกดั   ทั้งน้ี  บริษทัได้
นาํหุน้ กูด้งักล่าวไปข้ึนทะเบียนกบัสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยและจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง  
ประเทศไทย  และไดรั้บการข้ึนทะเบียนและจดทะเบียนแลว้เม่ือวนัท่ี 2 สิงหาคม 2549 และวนัท่ี 9 สิงหาคม 
2549 ตามลาํดบั 

 
19 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 
 

   งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 หมายเหต ุ  2549  2548  2549  2548 
   (ล้านบาท) 
เจา้หน้ีการคา้ -  บริษทัยอ่ย 6  -  -  555  708 
เจา้หน้ีการคา้ -  บริษทัร่วม          
   และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6  1,016  857  345  271 
เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืนและบุคคล   5,870  5,310  1,587  1,730 
   รวม   6,886  6,167  2,487  2,709 

 
20 หนีสิ้นหมุนเวยีนอืน่ 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 2549  2548  2549  2548 
 (ล้านบาท) 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 836  601  161  126 
ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 264  322  109  164 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 403  150  313  112 
เงินปันผลคา้งจ่าย 58  57  56  56 
โบนสัคา้งจ่าย 39  44  -  - 
อ่ืน ๆ  893  724  187  54 
รวม 2,493  1,898  826  512 

 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2549 และ 2548 
 

 88 

21 ทุนเรือนหุ้น 
 

 ราคาตาม 2549  2548 
 มลูค่าหุ้น จาํนวนหุน้  บาท  จาํนวนหุน้  บาท 
 (บาท) (หน่วย:ล้าน) 
ทุนจดทะเบยีน         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม          
- หุน้สามญั  1 8,207  8,207  8,207  8,207 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม         
- หุ้นสามัญ 1 8,207  8,207  8,207  8,207 
         
ทุนทีอ่อกและช าระเต็มมูลค่าแล้ว         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม          
- หุน้สามญั  1 7,520  7,520  5,728  5,728 
ออกหุน้สามญัจากใบสาํคญัแสดงสิทธิ         

CPF-W2  -  -  1,792  1,792 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม         
- หุ้นสามัญ 1 7,520  7,520  7,520  7,520 
 
บริษทัไดอ้อกและเสนอข ายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมคร้ังท่ี 2 (CPF-
W2) ตั้งแต่วนัท่ี 22 กรกฎาคม 2545 ซ่ึงในระหวา่งปี 2548 มีการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ CPF-W2 
จาํนวน 358,475,070 หน่วย แลกซ้ือหุน้สามญัของบริษทั ไดจ้าํนวน 1,792,375,350 หุน้ โดยมีเงินรับจากการใช้
สิทธิเท่ากบั 7,169 ลา้นบาท ส่วนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีไม่ไดน้าํมาใชสิ้ทธิและส้ินสภาพ ลงภายหลงัการใชสิ้ทธิ
คร้ังสุดทา้ยมีจาํนวน 25,396,528 หน่วย ทั้งน้ี จาํนวนหุน้สามญัเพิ่มทุนจากการใชสิ้ทธิในระหวา่งปี 2548 มี
จาํนวนเท่ากบั 1,792,375,350 หุน้ และทาํใหทุ้นชาํระแลว้ของบริษทัภายหลงัจากการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยเพิ่มเป็น 
7,519,937,826 บาท (แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน 7,519,937,826 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) 
 
นอกจากน้ีในระหวา่งปี 2548  บริษทัยอ่ยหา้แห่งไดข้ายเงินลงทุนในใบสาํคญัแสดงสิทธิ CPF-W2 ผา่นตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดย บริษทัยอ่ย มีกาํไรจากการขายใบสาํคญัแสดงสิทธิสุทธิภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้ง
เป็นเงินประมาณ 47  ลา้นบาท และบริษทัไดบ้นัทึกจาํนวนดงักล่าวไวใ้นบญัชี “ใบสาํคญัแสดงสิทธิ ” ภายใต้
ส่วนของผูถื้อหุน้ในงบดุล และไดโ้ อนไปเป็นส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั ภายหลงัจา กการใชสิ้ทธิในคร้ังสุดทา้ย
ของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 21 กรกฎาคม 2548 
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22 ส ารอง 
 

ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น 
 
ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ .ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุน้       
สูงกวา่มูลค่าหุน้ท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งนาํค่าหุน้ส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนสาํรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุน้”) ส่วนเกิน
มูลค่าหุน้น้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 
การแปลงค่างบการเงิน 
 
การแปลงค่างบการเงินท่ีบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้ประกอบดว้ย 
 
(ก) ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีเกิดจากการแปลงค่างบการเงินของกิจการใน

ต่างประเทศใหเ้ป็นเงินบาทเพื่อนาํไปรวมในงบการเงินของกิจการ 
(ข) ความแตกต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่ารายการท่ีเป็นตวัเงิน ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุน

สุทธิในหน่วยงานต่างประเทศของกลุ่มบริษทั เม่ือเขา้เง่ือนไขบางประการ  
 
การเปลีย่นแปลงในมูลค่ายติุธรรม 
 
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมและการประเมินราคาท่ีบนัทึกไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ รวมผลสะสมของการ
เปล่ียนแปลงสุทธิในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเผือ่ขายจนกระทัง่มีการจาํหน่ายเงินลงทุนนั้น และส่วนเกินท่ี
เกิดจากการตีราคาของท่ีดิน  
 
ส่วนเกนิทุนจากส่วนได้ในบริษทัร่วม 
 
การเปล่ียนแปลงในส่วนไดใ้นสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัร่วมเม่ือบริษทัร่วมนาํหุน้สามญัเพิ่มทุนเสนอขายให้
บุคคลภายนอกในราคาท่ีสูงกวา่มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิในบริษทัร่วม จะบนัทึกเป็นรายการ “ส่วนเกินทุนจาก       
ส่วนไดใ้นบริษทัร่วม” ในส่วนของผูถื้อหุน้ 
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ส ารองตามกฎหมาย 
 
ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ .ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรรทุนสาํรอง 
(“สาํรองตามกฎหมาย ”) อยา่งนอ้ยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัจากขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่
สาํรองดงักล่าวมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสาํรองน้ีจะนาํไปจ่ายเงินปันผลไม่ได ้

 
23 ข้อมูลทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงาน 

 
ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงา นจะแสดงขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ ของกลุ่มบริษทัและขอ้มูลเก่ียวกบั เขต
ภูมิศาสตร์ท่ีกลุ่มบริษทัดาํเนินงานอยู ่กลุ่มบริษทันาํเสนอส่วนงานธุรกิจเป็นรูปแบ บหลกัในการรายงาน                
โดยพิจารณาจากระบบการบริหารการจดัการและโครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในของกลุ่มบริษทัเป็น
เกณฑใ์นการกาํหนดส่วนงาน 
 
ผลการดาํเนินงาน  สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามส่วนงาน รวมรายการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัส่ว นงานและรวมถึง
จาํนวนเงินของรายการ สามารถปันส่วนใหก้บัส่วนงานไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล รายการท่ีไม่สามารถปันส่วนได้
ส่วนใหญ่ไดแ้ก่ ดอกเบ้ียและเงินปันผลทั้งส่วนของสินทรัพยแ์ละรายได ้  เงินใหกู้ย้มื เงินกูย้มืและดอกเบ้ียจ่ายท่ี
เก่ียวขอ้ง ส่วนไดเ้สียในกาํไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษทัร่วม สินทรัพยแ์ละค่าใชจ่้ายองคก์ร และภาษีเงินได ้
 
ส่วนงานทางธุรกจิ 
 
ส่วนงานธุรกิจของกลุ่มบริษทัส่วนใหญ่แบ่งเป็น 2 ส่วนงานไดแ้ก่ 
 
(ก) ส่วนงานธุรกิจสตัวน์ํ้ า โดยลกัษณะการดาํเนินธุรกิจประกอบดว้ยการผลิตอาหารสตัวน์ํ้ า การเพาะพนัธุ์

และเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้ า  การแปรรูปสตัวน์ํ้ าและการผลิตผลิตภณัฑ์ อาหารสาํเร็จรูปพร้อมรับประทาน                 
เพื่อการจาํหน่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

 
(ข) ส่วนงานธุรกิจสตัวบ์ก โดยลกัษณะการดาํเนินธุรกิจประกอบดว้ยการผลิตอาหารสตัว ์การเพาะพนัธุ์สตัว ์              

การเล้ียงสตัว ์ การแปรรูปเน้ือสตัวแ์ละการผลิตผลิตภณัฑอ์า หารสาํเร็จรูปพร้อมรับประทานเพื่อการ
จาํหน่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
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รายละเอียดขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานธุรกิจของกลุ่มบริษทัสาํหรับงบการเงินรวมปี 2549 และ 2548      
มีดงัน้ี 

 งบการเงินรวม 
 ส่วนงานธุรกิจสัตวน์ํ้า  ส่วนงานธุรกิจสัตวบ์ก  รวม 

 2549  2548  2549  2548  2549  2548 
 (ล้านบาท) 

ขายสุทธิ 36,666  30,149  88,265  83,225  124,931  113,374 

กาํไรจากการดาํเนินงาน 3,056  2,448  1,282  6,068  4,338  8,516 

ค่าใชจ่้ายส่วนกลาง -  สุทธิ         (729)  338 
ดอกเบ้ียจ่าย         (1,953)  (1,245) 
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน            
   เงินตราต่างประเทศ -สุทธิ         494  203 
ขาดทุนจากรายการท่ีเป็นตวัเงิน - สุทธิ         -  (65) 
ส่วนไดใ้นกาํไร - สุทธิของบริษทัร่วม         726  674 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้         (329)  (1,593) 
รายการพิเศษ         -  37 
หกั กาํไรส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย         (37)  (118) 
ก าไรสุทธิ         2,510  6,747 

ทรัพยสิ์นถาวร – สุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 12,929  9,924  28,824  27,445  41,753  37,369 

ทรัพยสิ์นถาวรส่วนกลาง  - สุทธิ         346  268 
สินทรัพยอ่ื์น         53,636  51,461 
สินทรัพย์รวม         95,735  89,098 

 

ส่วนงานตามภูมิศาสตร์ 
 
กลุ่มบริษทัมีฐานการดาํเนินธุรกิจเป็นส่วนใหญ่อยูใ่นประเทศไทย  โดยส่วนหน่ึงของสินคา้ท่ีผลิตไดจ้ะส่งไป
จาํหน่ายโดยตรงหรือผา่นทางบริษทัยอ่ยในต่างประเทศใหก้บัลูกคา้ภายนอกซ่ึงส่วนใหญ่อยูใ่นทวีปยโุรป  เอเชีย 
อเมริกาและอ่ืนๆ  สาํหรับฐานการดาํเนินธุรกิจในต่างประเทศจะเป็นของบริษทัยอ่ยซ่ึงอยูใ่นประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ประเทศตุรกี ประเทศอินเดีย และประเทศมาเลเซีย 
 
ในการเสนอขอ้มูลจาํแนกส่วนงานตามภูมิศาสตร์   รายไดต้ามส่วนงานกาํหนดจากสถานท่ีตั้งตามภูมิศาสตร์ของ
ลูกคา้  สินทรัพยต์ามส่วนงานกาํหนดจากสถานท่ีตั้งตามภูมิศาสตร์ของสินทรัพยน์ั้น 
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 รายละเอียดขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ของกลุ่มบริษทัสาํหรับงบการเงินรวมปี 2549 และ 
2548 มีดงัน้ี 
 งบการเงนิรวม 

 รายไดจ้ากบุคคลภายนอก  สินทรัพยถ์าวร 
 2549  2548  2549  2548 

 (ล้านบาท) 
ประเทศไทย 86,055  76,279  37,817  33,989 
ยโุรป 21,163  20,773  1,955  2,194 
เอเชีย 13,750  10,515  2,288  1,408 
อเมริกา 2,974  4,657  39  46 
อ่ืนๆ 989  1,150  -  - 
รวม 124,931  113,374  42,099  37,637 
 

24 รายได้อืน่ 
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

 หมายเหต ุ 2549  2548  2549  2548 
  (ล้านบาท) 

         
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา         
   ต่างประเทศ - สุทธิจากค่าธรรมเนียม  494  203  148  73 
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุน  -  899  -  - 
เงินปันผลรับ 6 17  46  2  - 
อ่ืนๆ 6 1,223  1,091  345  228 
รวม  1,734  2,239  495  301 
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25 ค่าใช้จ่ายพนักงาน 
 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

 2549  2548  2549  2548 
 (ล้านบาท) 

เงินเดือนและค่าแรง 12,530  10,893  4,158  3,949 
อ่ืนๆ 604  570  223  214 
รวม 13,134  11,463  4,381  4,163 

 
จาํนวนพนกังานของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 มีจาํนวน 25,028 คน (2548 : 36,364 คน) 

 
26  ภาษเีงนิได้ 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
  2549  2548  2549  2548 

  (ล้านบาท) 

ภาษเีงินได้ปัจจบุนั         
สาํหรับปีปัจจุบนั  823  1,552  5  5 
ตํ่ากวา่/(สูงกวา่) ภาษีของปีก่อน  (6)  17                -                - 
  817  1,569  5  5 
         
ภาษเีงินได้รอตัดบญัชี         
ยอดเคล่ือนไหวของผลแตกต่างชัว่คราว  235  24  33  32 
อตัราภาษีเงินไดล้ดลง  (505)                -  (94)                - 
สิทธิประโยชนจ์ากผลขาดทุนทางภาษี  (218)                -                -                - 
  (488)  24  (61)  32 
         
รวม  329  1,593  (56)  37 
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การกระทบยอดระหวา่งจาํนวนเงินค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณระหวา่งกาํไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีท่ีใชส้าํหรับปี 2549 และ 2548 สรุปไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม 
อตัราภาษีท่ีใช ้ 0%  10%  12.5%  15%  25%  30%  อ่ืน ๆ  รวม 

 (ล้านบาท) 
ปี 2549                
กาํไรทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได-้ สุทธิ 546  92  1,157  32  1,124  144 ( (218)  2,877 
ภาษีเงินไดค้าํนวณตามอตัราภาษีท่ีใช ้ -  9  145  5  281  43  182  665 
ผลกระทบทางภาษีของรายไดแ้ละ                
   ค่าใชจ่้ายท่ีไม่ถือเป็นรายได ้                
   หรือค่าใชจ่้ายทางภาษี - สุทธิ -  -  (145)  (3)  (280)  270  (178)  (336) 
สุทธิ -  9  -  2  1  313  4  329 
ปี  2548                
กาํไรทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได-้ สุทธิ 2,310   58  726  15  2,691  1,871  787  8,458 
ภาษีเงินไดค้าํนวณตามอตัราภาษีท่ีใช ้ -  6  91  2  673  561  179  1,512 
ผลกระทบทางภาษีของรายได ้                
   หุน้ปันผลจากบริษทัร่วมท่ีไดรั้บยกเวน้                
   ก่ึงหน่ึงและรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ถือ                
   เป็นรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทางภาษี - สุทธิ -      2  (91)  -  (672)  816  26  81 
สุทธิ -     8  -  2  1  1,377  205  1,593 
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 งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
อตัราภาษีท่ีใช ้ 0%  12.5%  15%  25%  30%  รวม 

 (ล้านบาท) 
ปี 2549            
กาํไรทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได-้ สุทธิ (458)  1,157  (11)  1,122  645  2,455 
ภาษีเงินไดค้าํนวณตามอตัราภาษีท่ีใช ้ -  145  (2)  281  193  617 
ผลกระทบทางภาษีของรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย            
   ท่ีไม่ถือเป็นรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทางภาษี - สุทธิ            
   -  ส่วนไดเ้สียในกาํไรของบริษทัยอ่ย -  -  -  -  (195)  (195) 
   -  อ่ืน ๆ -  (145)  -  (281)  (52)  (478) 
รวม -  -  (2)  -  (54)  (56) 

ปี  2548            
กาํไรทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได-้ สุทธิ 792  726  (4)  2,689  2,582  6,785 
ภาษีเงินไดค้าํนวณตามอตัราภาษีท่ีใช ้ -  91  (1)  672  775  1,537 
ผลกระทบทางภาษีของรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย            
   ท่ีไม่ถือเป็นรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทางภาษี - สุทธิ            
   -  ส่วนไดเ้สียในกาํไรของบริษทัยอ่ย -  -  -  -  (727)  (727) 
   -  อ่ืน ๆ -  (91)  -  (672)  (10)  (773) 
รวม -  -  (1)  -  38  37 
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การลดภาษเีงินได้นิติบุคคล 
 
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวา่ดว้ยการลดอตัรารัษฎากร ฉบบัท่ี 387 พ.ศ. 2544           
ลงวนัท่ี 5 กนัยายน 2544 ใหสิ้ทธิทางภาษีแก่บริษทัจ ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ก่อนหรือ
ในวนัท่ี 6 กนัยายน 2544 โดยลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากอตัราร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 25 สาํหรับกาํไร
สุทธิทางภาษีเฉพาะส่วนท่ีไม่เกิน 300 ลา้นบาท เป็นเวลาหา้รอบระยะเวลาบญัชีต่อเน่ืองกนันบัแต่รอบ
ระยะเวลาบญัชีแรกท่ีเร่ิ มในหรือหลงัวนัท่ีพระราชกฤษฎีกาน้ีใชบ้งัคบั บริษทัไดค้าํนวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล
ตามส่วนของกาํไรทางภาษี ท่ีไม่ไดรั้บสิทธิประโยชนท์างภาษีเงินไดจ้ากการส่งเสริมการลงทุน สาํหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 และ 2548 เฉพาะส่วนท่ีไม่เกิน 300 ลา้นบาทในอตัราร้อยละ 25  

 
27  รายการพเิศษ 
 

 ในระหวา่งปี 2548 บริษทัไดรั้บเงินค่าสินไหมทดแทนจากบริษทัประกนัภยัสาํหรับความเสียหายในทรัพยสิ์น
ของกลุ่มบริษทัจากเหตุการณ์ธรณีพิบติัในเขตจงัหวดัชายทะเลภาคใต้ ในปี 2547 เป็นเงินทั้งส้ินประมาณ 107 
ลา้นบาท และไดบ้นัทึกค่าสินไหมส่วนท่ีไดรั้บมากกว่ าจาํนวนประมาณการความเสียหายท่ีบนัทึกไวใ้หเ้ป็น
รายไดใ้นงบกาํไรขาดทุนสาํหรับ ปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2548 ดว้ยจาํนวน สุทธิจากภาษีเงินไดเ้ป็นเงิน
ประมาณ 37 ลา้นบาท  และบนัทึกกลบัรายการภาษีเงินไดร้อ ตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งดว้ยจาํนวนเดียวกนักบัท่ีได้
บนัทึกไวใ้นงวดก่อน ๆ 

 
28 ก าไรต่อหุ้น 
 

กาํไรต่อหุน้คาํนวณโดยการหารกาํไรสุทธิสาํหรับ ปีดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้ทุ นท่ีออกและเรียก
ชาํระในระหวา่งปีสุทธิจากหุน้ท่ีถือเป็นหุน้ทุนรับซ้ือคืน โดยหุน้ทุนรับซ้ือคืนดงักล่าวเป็นหุน้สามญัของบริษทัท่ี
ถือโดยบริษทัยอ่ย ซ่ึงจาํนวนเกือบทั้ งหมดเป็นส่วนท่ีบริษทัยอ่ยท่ีอยูก่่อนท่ีบริษทัจะเขา้ไปมีอาํนาจควบคุม
บริษทัยอ่ยเหล่านั้น หุน้จาํนวนท่ีบริษทัยอ่ยไดม้าเพิ่มในภายหลงัเกิดจากการใชสิ้ทธิตามท่ีไดรั้บในฐานะผูถื้อหุน้
เท่านั้น 
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กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานและกาํไรต่อหุน้ปรับลดสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 
คาํนวณไดด้งัน้ี 
 

 กาํไรสุทธิ  จาํนวนหุน้  กาํไรต่อหุน้ 
 2549  2548  2549  2548  2549  2548 

 (ล้านบาท)  (ล้านหุ้น)  (บาท) 
กาํไรจากกิจกรรม
ปกติ 

2,510  6,710  7,191  6,147  0.35  1.10 

รายการพิเศษ – 
สุทธิ 

-  37  -  -  -  - 

ก าไรต่อหุ้นขั้น
พืน้ฐาน 

2,510  6,747  7,191  6,147  0.35  1.10 

ผลกระทบของหุน้            
   สามญัเทียบเท่า            
   ปรับลด - CPF-
W2 

-  -  -  35  -  - 

ก าไรต่อหุ้นปรับลด 2,510  6,747  7,191  6,182  0.35  1.10 

 
29 สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 

 
คณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุนอนุมติัใหก้ลุ่มบริษทัไดรั้บสิทธิประโยชนห์ลายประการในฐานะผูไ้ดรั้บการ
ส่งเสริมการลงทุนตาม พระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ .ศ. 2520 ในกิจการบางแห่งของการผลิตอาหารสตัว ์ 
การเล้ียงกุง้ และการผลิต ลูกกุง้ การเล้ียงไก่  การผลิตไข่ไก่ฟัก การเล้ียงเป็ดเน้ือ การผลิตไข่เป็ดพนัธ์ุ  ลูกสุกร 
สุกรขนุ    การผลิตเน้ือสตัวปี์กแช่แขง็และผลิตภณัฑจ์ากเน้ือสตัวปี์กแช่แขง็เพื่อการส่งออก การผลิตสตัวน์ํ้ า         
แช่แขง็ อาหารสาํเร็จรูปและก่ึงสาํเร็จรูปแช่แขง็ ซ่ึงพอสรุปสาระสาํคญัไดด้งัน้ี 
 

(ก) ใหไ้ดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้และภาษีสาํหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีไดรั้บอนุมติัโดยคณะกรรมการฯ 
 

(ข) ใหไ้ดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิของกิจการบางแห่ง ท่ีไดรั้บจากการประกอบกิจการ
ท่ีไดรั้บการส่งเสริมมีกาํหนดเวลาหา้ปีหรือแปดปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น  
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 (ค) ให้ไดรั้บลด หยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 50 สาํหรับกาํไรสุทธิของกิจการบางแห่ง ท่ีไดจ้ากการ
ประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมมีกาํหนดเวลาหา้ปี นบัแต่วนัท่ีส้ินสุดสิทธิประโยชนต์ามขอ้ (ข) และ 
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(ง) ใหน้าํรายไดส่้วนท่ีเพิ่มจากการดาํเนินงานจากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมของปีก่อนมาหกัได้
ร้อยละหา้ มีกาํหนดเวลาสิบปี 

 
เน่ืองจากเป็นบริษทัท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน  บริษทัและบริษทัยอ่ยจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ จาํกดั
ตามท่ีกาํหนดในบตัรส่งเสริมการลงทุน 
 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 ธุรกิจท่ีไดรั้บยกเวน้  ธุรกิจท่ีไดรั้บลดหยอ่น   
 ภาษีเงินไดต้ามสิทธิ  ภาษีเงินได/้ไม่ไดรั้บยกเวน้   
 พิเศษของการส่งเสริม  ภาษีเงินไดต้ามสิทธิพิเศษ   
 การลงทุน  ของการส่งเสริมการลงทุน  รวม 

 2549  2548  2549  2548  2549  2548 
 (ล้านบาท) 

ขายสุทธิ - ในประเทศ 15,708  13,046  24,123  20,895  39,831  33,941 
ขายสุทธิ - ต่างประเทศ 2,858  317  6,121  8,370  8,979  8,687 
รวมขายสุทธิ 18,566  13,363  30,244  29,265  48,810  42,628 
รายไดอ่ื้น 45  37  3,650  6,506  3,695  6,543 
รวมรายได้ 18,611  13,400  33,894  35,771  52,505  49,171 
หกั ตน้ทุนและค่าใชจ่้าย (19,024)  (12,620)  (30,971)  (29,804)  (49,995)  (42,424) 
ก าไรสุทธิ (413)  780  2,923  5,967  2,510  6,747 

 
ตน้ทุนและค่าใชจ่้ายทางตรงคิดเขา้แผนกท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ีเกิดข้ึน ส่วนตน้ทุนและค่าใชจ่้ายทางออ้มปันส่วนตาม
รายไดข้องแต่ละแผนก 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 และ 2548 บริษทัคาํนวณภาษีเงินไดจ้ากกาํไรสุทธิทางภาษีของกิจการท่ีไม่ไดรั้บการ
ส่งเสริมการลงทุนและก่ึงหน่ึงของกาํไรสุทธิทางภาษีของกิจการท่ีไดรั้บลดหยอ่นภาษีเงินไดต้ามสิทธิพิเศษของ
การส่งเสริมการลงทุน กาํไรสุทธิทางภาษีดงักล่าวคาํนวณจากกาํไรสุทธิตามบญัชีของแต่ละกิจกา รปรับปรุงดว้ย
ส่วนไดเ้สียในกาํไร (ขาดทุน)สุทธิของบริษทัยอ่ยและบริษั ทร่วม  รายได้ และรายจ่ายอ่ืนๆ บางรายการซ่ึงไดรั้บ
ยกเวน้ภาษีเงินไดห้รือเป็นรายจ่ายตอ้งหา้มในการคาํนวณภาษีเงินได ้
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30 เงนิปันผลจ่าย 
 

บริษทัมีนโยบายท่ีจะจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ปีละ 4 คร้ัง โดยเงินปันผลท่ีจ่ายในแต่ละคร้ังจะพิจารณาจดัสรร
จากผลการดาํเนินงานแต่ละไตรมาส และเงินปันผลรวมท่ีจ่ายทั้งส้ินจากผลการดาํเนินงานในแต่ละปีจะมีจาํนวน
ประมาณร้อยละ 50 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัหกัภาษีเงินไดแ้ละสาํรองตามกฎหมาย  ทั้งน้ี การจ่ายเงินปันผล
ดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดข้ึ้นอยูก่บัผลการดาํเนินงาน ฐานะการเงินและโครงการในอนาคตของบริษทั 
รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจโดยรวม 
 
ในระหวา่งปี  2549 และ 2548 คณะกรรมการไดมี้มติใหจ่้ายเงินปันผลโดยสรุปดงัน้ี 
 

            อตัราหุน้ละ จาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิ  จาํนวนเงินรวม    
วนัท่ีมีมติจ่ายเงินปันผล (บาท) ไดรั้บเงินปันผล  (ลา้นบาท)  จ่ายจากผลการดาํเนินงาน ท่ีมา 

        
11 พฤษภาคม 2548 0.12 5,730,976,886  688  ไตรมาสท่ีหน่ึง ปี 2548 กาํไรสุทธิของกิจการท่ีไดรั้บ 
       ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและ 
       เงินปันผลท่ีไดรั้บจากบริษทัยอ่ย 
       โดยบริษทัยอ่ยไดจ่้ายเงินปันผล 
       จากกาํไรท่ีตอ้งเสียภาษีเงินได ้
       นิติบุคคลในอตัราร้อยละ 30 
10 สิงหาคม 2548 0.18 7,519,937,826  1,354  ไตรมาสท่ีสอง ปี 2548 เงินปันผลท่ีไดรั้บจากบริษทัยอ่ย 
       โดยบริษทัยอ่ยไดจ่้ายเงินปันผล 
       จากกาํไรท่ีตอ้งเสียภาษีเงินได ้
       นิติบุคคลในอตัราร้อยละ 30 
9 พฤศจิกายน 2548 0.14 7,519,937,826  1,053  ไตรมาสท่ีสาม ปี 2548 เงินปันผลท่ีไดรั้บจากบริษทัยอ่ย 
       โดยบริษทัยอ่ยไดจ่้ายเงินปันผล 
       จากกาํไรท่ีตอ้งเสียภาษีเงินได ้
       นิติบุคคลในอตัราร้อยละ 30 
รวม    3,095    

        
27 กมุภาพนัธ์ 2549 0.06 7,519,937,826  451  ไตรมาสท่ีส่ี ปี 2548 กาํไรของกิจการท่ีไดรั้บยกเวน้ 
       ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
10 พฤษภาคม 2549 0.05 7,519,937,826  376  ไตรมาสท่ีหน่ึง ปี 2549 เงินปันผลท่ีไดรั้บจากบริษทัยอ่ย 
       โดยบริษทัยอ่ยไดจ่้ายเงินปันผล 
       จากกาํไรท่ีตอ้งเสียภาษีเงินไดนิ้ติ 
       บุคคลในอตัราร้อยละ 30 
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            อตัราหุน้ละ จาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิ  จาํนวนเงินรวม    
วนัท่ีมีมติจ่ายเงินปันผล (บาท) ไดรั้บเงินปันผล  (ลา้นบาท)  จ่ายจากผลการดาํเนินงาน ท่ีมา 

        
3 สิงหาคม 2549 0.07 7,519,937,826  526  ไตรมาสท่ีสอง ปี 2549 เงินปันผลท่ีไดรั้บจากบริษทัยอ่ย 
       โดยบริษทัยอ่ยไดจ่้ายเงินปันผล 
       จากกาํไรท่ีตอ้งเสียภาษีเงินไดนิ้ติ 
       บุคคลในอตัราร้อยละ 30 
8 พฤศจิกายน 2549 0.05 7,519,937,826  376  ไตรมาสท่ีสาม ปี 2549 เงินปันผลท่ีไดรั้บจากบริษทัยอ่ย 
       โดยบริษทัยอ่ยไดจ่้ายเงินปันผล 
       จากกาํไรท่ีตอ้งเสียภาษีเงินไดนิ้ติ 
       บุคคลในอตัราร้อยละ 30 
รวม    1,729    

 
การจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานในไตรมาสท่ีส่ีของปี 2548 ซ่ึงคณะกรรมการเสนอใหจ่้ายเป็น
เงิน ปันผลประจาํปี 2548 ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้แลว้เม่ือวนัท่ี  28  เมษายน  2549  ส่วน             
การจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลในปี 2549 บริษทัจะเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อใหรั้บทราบในการประชุม
สามญัประจาํปี 2550 

 
31 เคร่ืองมือทางการเงนิ 

 

นโยบายการจัดการความเส่ียงทางด้านการเงิน 
 
กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากการดาํเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดตามสญัญาของคู่สญัญา กลุ่มบริษทัไม่มีการ ถือหรือ
ออกเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ เพื่อการเกง็กาํไรหรือการคา้  
 
การจดัการความเส่ียงเป็นส่วนหน่ึงของธุรกิจของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัมีระบบในการควบคุมใหค้วามสมดุล
ของจาํนวนความเส่ียงท่ียอมรับไดโ้ดยพิจารณาระหวา่งตน้ทุนท่ีเกิดจากความเส่ียงและตน้ทุนของการ จดัการ
ความเส่ียง ฝ่ายบริหารไดมี้ การควบคุมกระบวนการการจดัการความเส่ียงของกลุ่มบริษทัอยา่งต่อเน่ืองเพื่อให้
มัน่ใจวา่เกิดความสมดุลระหวา่งความเส่ียงและการจดัการความเส่ียง 
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ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบีย้ 
 
ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในตลาดในอนาคต 
ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทัเน่ืองจากเงินกูย้มืส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ีย
คงท่ี  กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นอตัร าดอกเบ้ียท่ีเกิดจาก หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย  (หมายเหตุขอ้ 18) กลุ่มบริษทั
ไดจ้ดัการความเส่ียงดงักล่าวโดยทาํใหม้ัน่ใจวา่ใหอ้ตัราดอกเบ้ียท่ีเกิดจากเงินกูย้มื ส่วนใหญ่เป็นอตัราดอกเบ้ีย
คงท่ี และใชเ้คร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ซ่ึง ส่วนใหญ่เก่ียวขอ้งกบัการแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 
เพื่อใชใ้นการจดัการความเส่ียงท่ีเกิดจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียท่ีเกิดจากเงินกูโ้ดยเฉพาะ 
 
ความเส่ียงจากเงินตราต่างประเทศ 
 
กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ีย นเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงเกิดจาก การซ้ือสินคา้และการขายสิ นคา้ท่ี
เป็นเงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริษทัไดท้าํสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ซ่ึงรา ยการดงักล่าวจะมีอายุ
ไม่เกินหน่ึงปี เพื่อป้องกนัความเส่ียงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ  สญัญ าซ้ือ
ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ณ วนัท่ีในงบดุลรวมรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายการซ้ือและขายสินคา้ ท่ีคาดวา่จะ
เกิดในอนาคตท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศในงวดถดัไปดว้ย 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 และ 2548 กลุ่มบริษทัมีสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้และกาํไรหรือ
ขาดทุนท่ีรอการตดับญัชี ดงัน้ี 
 
   งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 สกลุเงิน  2549  2548  2549  2548 
 (หน่วย : ล้าน) 
สญัญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ USD  97  100  65  76 
   เพื่อคุม้ครองสินทรัพยท์างการเงิน YEN  33  7  30  4 
 GBP  29  20  1  - 
 SGD  8  4  -  - 
 EUR  8  6  2  1 
 KRW  5,586  5,478  1,760  1,391 
 ZAR  13  4  4  4 
 HKD  10  -  -  - 
 CHF  1  -  1  - 
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   งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 สกลุเงิน  2549  2548  2549  2548 
 (หน่วย : ล้าน) 
สญัญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ USD  3  5  -  - 
   เพื่อคุม้ครองหน้ีสินทางการเงิน YEN  4,102  8,203  4,100  8,200 
สญัญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ USD  52  16  8  6 
   เพื่อคุม้ครองรายการซ้ือสินคา้ YEN  21  3  -  - 
   ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน EUR  3  1  -  - 
สญัญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ USD  31  128  14  66 
   เพื่อคุม้ครองรายการขายสินคา้ YEN  7  2  1  1 
   ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน EUR  1  1  -  - 
 GBP  26  14  1  - 
 SGD  1  1  -  - 
 KRW  163  5  159  - 
 ZAR  1  1  -  1 
 HKD  6  -  -  - 
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนรอการตดับญัชี          
   ท่ีเกิดจากรายการท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน          
   ในอนาคต บาท  5  43  5  11 
 
ความเส่ียงทางด้านสินเช่ือ 
 
ความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือ คือ ความ เส่ียงท่ีลูกคา้หรือคู่สญัญาไม่สามารถชาํระหน้ีแก่กลุ่มบริษทัตามเง่ือนไขท่ี
ตกลงไว ้เม่ือครบกาํหนด 
 
ฝ่ายบริหารไดก้าํหนดนโยบายทางดา้นสินเช่ือเพื่อควบคุมความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือดงักล่าวโดยสมํ่าเสมอ       
โดยการวิเคร าะห์ฐานะทางการเงินของลูกคา้  กลุ่มบริษทั ไม่มีความ เส่ียงจาก การให้ สินเช่ือท่ีเป็นสาระสาํคญั          
ณ วนัท่ีในงบดุล  เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีการประเมินฐานะของลูกหน้ีอยา่งสมํ่าเสมอและลูกหน้ีส่วนใหญ่มีการ
กระจายตวัในวงกวา้งตามลกัษณะภูมิศาสตร์  ความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือแสดงไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรัพย์
ทางการเงินแต่ ละรายการ ณ วนัท่ีในงบดุล อยา่งไรกต็ามเน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีลูกคา้จาํนวนมาก ฝ่ายบริหาร
ไม่ไดค้าดวา่จะเกิดผลเสียหายท่ีมีสาระสาํคญัจากการเกบ็หน้ีไม่ได ้
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ความเส่ียงจากสภาพคล่อง 
 
กลุ่มบริษทัมีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเ ทียบเท่า
เงินสดใหเ้พียงพอต่อการดาํเนินงานของกิจการและเพื่อทาํใหผ้ลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสด
ลดลง 
 
มูลค่ายติุธรรม 
 
มูลค่ายติุธรรม หมายถึง จาํนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยห์รือชาํระหน้ีสินกนั ในขณะท่ีทั้ง
สองฝ่ายมีความรอบรู้และเตม็ใจในการแลกเปล่ียนกนัในราคาตลาด ในการพิจารณามูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย์
ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน  กลุ่มบริษทัมีการพิจารณาสถานการณ์ปัจจุบนัของตน้ทุนท่ีเกิดจากการ
แลกเปล่ียนหรือชาํระหน้ีสินภายใตเ้คร่ืองมือทางการเงิน 
 
มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลกูหนีแ้ละเจ้าหนีก้ารค้า ลูกหนีแ้ละเจ้าหนีอ่ื้น 
 
ราคาตามบญัชีของสินทรัพยข์า้งตน้มีจาํนวนใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรม เน่ืองจากรายการดงักล่าวมีสถานะเป็น
เงินสดหรือจะไดรั้บชาํระ/จ่ายชาํระเป็นเงินสดในระยะเวลาอนัสั้น 
 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 
 
มูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดถือตามราคาท่ีซ้ือขายกนัในตลาด ส่วนมูลค่ายติุธ รรม
ของเงินลงทุนทัว่ไปไม่สามารถหาไดโ้ดยท่ีไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีเกินความจาํเป็น เน่ืองจากไม่มีขอ้มูลราคาตลาด
ของเงินลงทุนอ่ืนท่ีคลา้ยคลึงกนักบัเงินลงทุนทัว่ไปดงักล่าวนั้น 
 
เงินให้กู้ ยืมแก่บริษัทย่อย 
 
ราคาตามบญัชีท่ีปรากฏในงบการเงินมีจาํนวนใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมเน่ืองจากเป็นเงินใหกู้ย้มืท่ีมีวนัครบ
กาํหนดชาํระคืนในระยะเวลาอนัใกล้ ส่วนเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ยมีจาํนวนใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรม
ท่ีประมาณจากอตัราดอกเบ้ียปัจจุบนัในตลาดของเงินกูย้มื ซ่ึงมีเง่ือนไขและวนัครบกาํหนดท่ีคลา้ยคลึงกนั 
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เงินกู้ ยืมและหุ้นกู้ 
 

ราคาตามบญัชีท่ีปรากฏในงบการเงินของรายการท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีมีจาํนวนใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมท่ี
ประมาณจากอตัราดอกเบ้ียปัจจุบนัในตลาดของเงินกูย้มืหรือหุน้กู้   ซ่ึงมีเง่ือนไขและวนัครบกาํหนดท่ีคลา้ยค ลึง
กนั  ส่วนราคาตามบญัชีท่ีปรากฏ ในงบการเงินของรายการท่ีมีอตัราดอกเบ้ียแบบลอยตวั มีจาํนวนใกลเ้คียงกบั
มูลค่ายติุธรรม 
 

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและสัญญาแลกเปล่ียนดอกเบีย้ 
 

มูลค่ายติุธรรมของสญัญาซ้ือขายเงินตราต่ างประเทศล่วงหนา้ และสญัญาแลกเปล่ียนดอกเบ้ีย มีจาํนวนใกลเ้คียง
กบัจาํนวนท่ีคาดวา่จะสามารถซ้ือขายไดใ้นตลาดอตัราแลกเปล่ียนเงินตราปัจจุบนั 

 

32 ภาระผูกพนั 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2546 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัภายใตส้ญัญาดงัต่อไปน้ี 
 

(ก) สญัญาวา่ดว้ยความร่วมมือทา งวิชาการกบัมหาวิทยาลยัแม่โจ ้โดยทางมหาวิทยาลยัอนุญาตใหบ้ริษทัใช้
ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างในการสร้างบ่อเล้ียงกุง้และใชเ้ป็นศูนยว์ิจยัและฝึกอบรมแก่อาจารยแ์ละนกัวิชาการ
เป็นระยะเวลา   10 ปี  เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี  1  มกราคม  2537  ภายใตเ้ง่ือนไขของสญัญาดงักล่าว บริษัทมีภาระ
ผกูพนัท่ีจะโอนกรรมสิทธ์ิใน  สินทรัพยท์ั้งหมดของโครงการใหแ้ก่มหาวิทยาลยัเม่ืออายสุญัญาส้ินสุดลง
และบริษทัจะตอ้งเสียค่าตอบแทนใหแ้ก่มหาวิทยาลยัไม่นอ้ยกวา่ 0.5 ลา้นบาทต่อปี อยา่งไรกต็าม บริษทั
ไดเ้ขา้ทาํขอ้ตกลงกบัทางมหาวิทยาลยัดงักล่าว เพื่อต่ออายขุองสญัญา ต่อไปอีกจนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2552 ภายใตเ้ง่ือนไขเดิม นอกจากน้ี บริษทัยงัไดเ้ขา้ทาํสญัญากบัมหาวิทยาลยัดงักล่าวอีก 2 ฉบบั อายุ
สญัญาส้ินสุดในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 และ 2552 โดยมีสาระสาํคญัของสญัญาเช่นเดียวกบัสญัญาฉบบั
แรก และบริษทัจะตอ้งจ่ายค่าตอบแทนใหก้บัมหาวิ ทยาลยัภายใตส้ญัญาดงักล่าวประมาณ 0.6 ลา้นบาท  
ต่อปี ทั้งน้ีราคาตามบญัชีของสินทรัพยข์องบริษทัภายใตส้ญัญาทั้ง 3 ฉบบัดงักล่าว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2549 จาํนวนเงินรวมประมาณ 21 ลา้นบาท (2548: 22 ล้านบาท) 

 

(ข) สญัญาเช่าระยะยาวสาํหรับอาคารสาํนกังานพร้อมทั้งส่ิงอาํนวยความส ะดวกต่าง ๆ ท่ีดิน ฟาร์มเล้ียงสตัว ์
และสาํหรับยานพาหนะกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัและบริษทัอ่ืน ๆ หลายแห่งเป็นเวลา 2-20 ปี ส้ินสุดในปี 
2550 ถึง 2565 โดยบริษทัและบริษทัยอ่ย มีค่าเช่าและค่าบริการรวมต่อปี เป็นเงินประมาณ 367  ลา้นบาท 
884 ลา้นบาท ตามลาํดบั (2548: 339 ล้านบาท และ 674 ล้านบาท ตามล าดับ) 
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(ค) บริษทัยอ่ยและบริษทับางแห่งมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าก่อสร้าง เคร่ืองจกัรและค่าบริการต่างๆ  ตามท่ี
ระบุในสญัญาท่ีเก่ียวขอ้งเป็นจาํนวนเงินประมาณ 190 ลา้นบาท และ 118 ลา้นบาท ตามลาํดบั (2548 : 321 
ล้านบาท และ 440 ล้านบาท ตามล าดับ) 

 
33 หนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

 
(ก) บริษทัและบริษทัยอ่ยมีเลตเตอร์ออฟเครดิตท่ียงัไม่ไดใ้ชเ้ป็นเงิน 224 ลา้นบาท และ 2,165 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

(2548: 32 ล้านบาท และ 154 ล้านบาท ตามล าดับ) 
 
(ข) บริษทัและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีธนาคารออกหนงัสือคํ้าประกนับริษทัต่อหน่วยงานราชการ 

ส่วนใหญ่สาํหรับการคํ้าประกนัการขายสินคา้ ค่าไฟฟ้า ค่านํ้าประปา เป็นเงิน 226  ลา้นบาท และ 972  ลา้นบาท 
ตามลาํดบั (2548: 192 ล้านบาท และ 1,099 ล้านบาท ตามล าดับ) 

 
(ค) บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการคํ้าประกนัสาํหรับเงินสินเช่ือท่ีธนาคารใหแ้ก่บริษทัยอ่ยอ่ืน  

สองแห่งเป็นเงิน 81 ลา้นริงกิต หรือประมาณ 826 ลา้นบาท 
 
34 เหตุการณ์ภายหลงัวนัทีใ่นงบดุล 

 
 เม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2549 คณะกรรมการของบริษทัมีมติอนุมติัใหจ้ดัตั้งบริษทัยอ่ยข้ึนใหม่ในประเทศ

สาธารณรัฐประชาชนจีน ช่ือ C.P.  Aquaculture (Dongfang) Co., Ltd. (CPD) เพื่อดาํเนินธุรกิจฟาร์มเพาะฟัก    
ลูกกุง้ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ดว้ยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 10 ลา้นเรนมินบิ โดยจะเรียกชาํระเงิน    
ค่าหุน้ภายในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2550 และจะเพิ่มทุนอีกจาํนวน 22 ลา้นเรนมินบิ ประมาณไตรมาสท่ี 2 ของปี 
2550 รวมเป็น 32 ลา้นเรนมินบิ หรือประมาณ 145 ลา้นบาท ซ่ึงจะเป็นการลงทุนโดยบริษทัทั้งจาํนวนและบริษทั
จะตอ้งชาํระค่าหุน้ดงักล่าวจากเงินปันผลท่ีบริษทัไดรั้บจากบริษทัท่ีจดทะเบียนในประเทศสาธารณรัฐประชาชน
จีน โดยในการน้ีบริษทัไดน้าํเงินปันผลท่ีไดรั้บจาก C.P. Aquaculture (Hainan) Co., Ltd. (CPH) ไปชาํระค่าหุน้
จดทะเบียนของ CPD แลว้ เม่ือวนัท่ี 13 กมุภาพนัธ์ 2550 

  
35 การจัดประเภทบัญชีใหม่ 

 
บริษทัไดจ้ดัประเภทบญัชีบางบญัชีในงบการเงินปี 2548 ใหม่ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการแสดงรายการใน                        
งบการเงินปี 2549 
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36 ประกาศสภาวชิาชีพบญัชีทีเ่กีย่วข้องกบัมาตรฐานการบัญชีทีป่รับปรุงใหม่ 
 
เม่ือวนัท่ี  11 ตุลาคม  พ .ศ. 2549  สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศฉบบัท่ี 26/2549 เพื่อปรับปรุงมาตรฐานการ
บญัชี ฉบบัท่ี 44 เร่ือง  “งบการเงินรวมและการบญัชีสาํหรับเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ”   ประกาศของสภาฯ
ดงักล่าวกาํหนดใหบ้ริษทัใหญ่ท่ีมีการลงทุนในบริษทัยอ่ย  กิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมร่วม ห รือบริษทัร่วมท่ีไม่จดั
จาํแนกเป็น การลงทุนสาํหรับ “การถือเพื่อขาย ”  บนัทึกเงินลงทุนดงักล่าว ในงบการเงินเฉพาะบริษทั ตามวิธี   
ราคาทุน หรือตามเกณฑก์ารรับรู้และการวดัมูลค่าตราสารทางการเงิน (เม่ือมีการบงัคบัใช)้ แทนวิธีส่วนไดเ้สียซ่ึง
ใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั ประกาศฉบบัน้ีใหมี้ผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 
1 มกราคม 2550 เป็นตน้ไป 
 
บริษทัจะดาํเนินการเปล่ียนแปลงวิธีปฏิบติัทางบญัชีสาํหรับเงินลงทุนใ นบริษทัยอ่ย บริ ษทัร่วม ใน           
งบการเงินเฉพาะบริษทั ตั้งแต่รอบระยะเวลาบญัชีปี 2550 เป็นตน้ไป การเปล่ียนแปลงวิธีปฏิบติัทางการ บญัชีน้ี
ทาํใหบ้ริษทัจะตอ้งปรับปรุงบญัชีและงบการเงินเฉพาะบริษทัยอ้นหลงัสาํหรับปี 2549 เพื่อแสดง
เปรียบเทียบกบังบการเงินสาํหรับปี 2550  อยา่งไรกต็าม กา รเปล่ียนแปลงวิธีปฏิบติัดงักล่าว ไม่มีผลกระทบ
ต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั  

 


