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หมายเหตุ สารบัญ    
 

1 ขอ้มูลทัว่ไป 

2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 

3 นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 
4 การซ้ือธุรกิจและการปรับโครงสร้างท่ีสาํคญั 
5 รายการท่ีเกิดข้ึนและยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

7 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 

8 สินคา้คงเหลือ 
9 เงินลงทุนระยะยาว 
10 ท่ีดินท่ีมีไวเ้พื่อโครงการในอนาคต 
11 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
12 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
13 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
14 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
15 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 
16 ทุนเรือนหุน้ 
17 สาํรอง 
18 ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 
19 ค่าใชจ่้ายพนกังาน 
20 ดอกเบ้ียจ่าย 
21 ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้
22 กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 
23 สิทธิประโยชนจ์ากการส่งเสริมการลงทุน 
24 เงินปันผล 
25 การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 
26 เคร่ืองมือทางการเงิน 
27 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
28 หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน  
29 มาตรฐานการบญัชีไทยท่ียงัไม่ไดใ้ช ้
30 การจดัประเภทบญัชีใหม่ 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 

กรรมการบริหารไดอ้นุมติัใหอ้อกงบการเงินน้ีเม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2551 
 
1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน ) “บริษทั ”  เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย  และท่ีอยู่       
จดทะเบียนตั้งอยูเ่ลขท่ี 313 อาคาร ซี .พี. ทาวเวอร์ ถ นนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ มหานคร  10500  
ประเทศไทย 
 

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2530 
 

บริษทัใหญ่ของกลุ่มบริษทัคือ บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย 
 

บริษทัและบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) มีการดาํเนินธุรกิจหลกัดา้นเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร
ครบวงจร โดยมีท่ีตั้งของธุรกิจครอบคลุมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ส่วนงานหลกัดงัน้ี    
 
1)   ส่วนงานธุรกิจสตัวบ์ก ครอบคลุมสินคา้ประเภทไก่ เป็ด และสุกร  
2)   ส่วนงานธุรกิจสตัวน์ํ้ า  ครอบคลุมสินคา้ประเภทกุง้และปลา   
 
การดาํเนินธุรกิจของ  2 ส่วนงานหลกัดงักล่าวมีลกัษณะครบวงจร  เร่ิมตั้งแต่การจดัหาวตัถุดิบเพื่อใชใ้นการผลิต
อาหารสตัว ์ การดาํเนินธุรกิจผลิตอาห ารสตัว ์ การเพาะพนัธ์ุสตัว ์ การเล้ียงสตัวเ์พื่อการคา้ การแปรรูปเน้ือสตัว ์ 
การผลิตผลิตภณัฑอ์าหารสาํเร็จรูปพร้อมรับประทาน จนกระทัง่ถึงการจดัจาํหน่ายสินคา้ไปสู่กลุ่มผูบ้ริโภคทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงผลิตภณัฑห์ลกัของกลุ่มบริษทัจาํแนกไดเ้ป็น 4  ประเภทหลกัดงัน้ี    
 
1)   อาหารสตัว ์
2)   พนัธ์ุสตัว ์  
3)   เน้ือสตัวแ์ละผลิตภณัฑอ์าหารท่ีผลิตจากเน้ือสตัวเ์พื่อขายภายในประเทศ  
4)   เน้ือสตัวแ์ละผลิตภณัฑอ์าหารท่ีผลิตจากเน้ือสตัวเ์พื่อขายในต่างประเทศ 
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รายละเอียดของบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 และ 2549 มีดงัน้ี 
 

  ประเทศที่ สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกจิ นิติบุคคลจัดตั้ง (อตัราร้อยละ) 

   2550 2549 
ธุรกจิสัตว์บก     

บริษทัย่อยทางตรง     
1)  บริษทั กรุงเทพโปรด๊ิวส จาํกดั (มหาชน)  ซ้ือและขายวตัถุดิบอาหารสตัว ์     
   และธุรกิจไก่เน้ือครบวงจร ไทย 99.44 99.44 
2) บริษทั กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร      
        จาํกดั (มหาชน)  ผลิตอาหารสตัวแ์ละเล้ียงสตัว ์ ไทย 99.90 99.90 
3)  บริษทั กรุงเทพผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั (เดิมช่ือ     
        บริษทั กรุงเทพฯ อาหารสตัว ์จาํกดั) ผลิตอาหารสตัวแ์ละเล้ียงสตัว ์ ไทย 99.99 99.99 
4) บริษทั เจริญโภคภณัฑอี์สาน จาํกดั (มหาชน) ผลิตอาหารสตัวแ์ละเล้ียงสตัว ์ ไทย 99.61 99.61 
5)  บริษทั เจริญโภคภณัฑอุ์ตสาหกรรม จาํกดั  ผลิตอาหารสตัวแ์ละเล้ียงสตัว ์ ไทย 99.99 99.99 
6)  บริษทั ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จาํกดั (เดิมช่ือ     
        บริษทั วฟีู๊ ดผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั) คา้ส่งและคา้ปลีกผลิตภณัฑอ์าหาร ไทย 99.99 99.99 
7)  บริษทั ซี.พ.ี เกษตรอุตสาหกรรม จาํกดั  เล้ียงสตัว ์ ไทย 99.99 99.99 
8)  บริษทั ซี.พ.ี เมอร์แชนไดซ่ิง จาํกดั  กิจการลงทุนและการคา้ระหวา่งประเทศ ไทย 99.99 99.99 
9)  บริษทั ซีพี-โยเนะคิว จาํกดั  ผลิตผลิตภณัฑอ์าหารแปรรูปจากเน้ือสตัว ์ ไทย 75.00 80.50 
10) บริษทั บี.พ.ี อาหารสตัว ์จาํกดั  ผลิตอาหารสตัวแ์ละเล้ียงสตัว ์ ไทย 99.99 99.99 
11) บริษทั ฟาร์มกรุงเทพ จาํกดั (1) เล้ียงสตัวแ์ละแปรรูปเน้ือสตัว ์ ไทย 99.99 99.99 
12) บริษทั ยนิูเวอร์แซล ฟู้ ด แอนด ์มาร์เกต็ต้ิง จาํกดั คา้ส่งและคา้ปลีกผลิตภณัฑอ์าหารสาํเร็จรูป ไทย 99.99 99.99 
13) บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล เพท็ ฟู้ ด จาํกดั  ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑอ์าหารสาํเร็จรูป    
   สาํหรับสตัวเ์ล้ียง ไทย 99.99 99.99 
14) Charoen Pokphand (USA), Inc.  ธุรกิจไก่เน้ือครบวงจร (หยดุการประกอบ    
   กิจการเม่ือเดือนมีนาคม 2547) สหรัฐอเมริกา 99.97 99.97 
     
บริษทัย่อยทางตรงและทางอ้อม     
1)  บริษทั ซีพีเอฟ ผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั  ธุรกิจไก่เน้ือครบวงจร ไทย 99.99 99.99 
2)  บริษทั ราชบุรีอาหารสตัว ์จาํกดั ผลิตอาหารสตัวแ์ละเล้ียงสตัว ์ ไทย 99.99 99.99 
     
บริษทัย่อยทางอ้อม     
1)  บริษทั ซีพีเอฟ โลจิสติกส์ จาํกดั (เดิมช่ือ     
        บริษทั ซี.พี. ฟู้ ด โซลูชัน่ส์ จาํกดั) ใหบ้ริการขนส่งสินคา้ ไทย 99.99 99.99 
2)  บริษทั ซี.พี. ผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั  ร้านอาหาร ไทย 99.99 99.99 
3)  Brothwood Limited  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท     
   เน้ือสตัวแ์ปรรูปและผลิตภณัฑอ์าหาร    
   สาํเร็จรูป องักฤษ 52.00 - 
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  ประเทศที่ สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกจิ นิติบุคคลจัดตั้ง (อตัราร้อยละ) 

   2550 2549 
     

4) C.P. Food Product (Shanghai) Co., Ltd.  ร้านอาหารไทย จีน 100.00 100.00 
5)  C.P. Laos Co., Ltd.  (3) ผลิตอาหารสตัวแ์ละเล้ียงสตัว ์ ลาว 99.61 99.61 
6)  C.P. Standart Gida Sanayi ve Ticaret  A.S.  ธุรกิจไก่ครบวงจร ตุรกี 100.00 92.64 
7)  Charoen Pokphand Foods (Overseas) LLC. (3) ผลิตอาหารสตัวแ์ละเล้ียงสตัว ์ รัสเซีย 99.99 99.99 
8)  CP Foods (UK) Limited  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท     
   เน้ือสตัวแ์ปรรูปและผลิตภณัฑอ์าหาร    
   สาํเร็จรูป องักฤษ 52.00 52.00 
9)  CPF Europe S.A.  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท     
   เน้ือสตัวแ์ปรรูปและผลิตภณัฑอ์าหาร    
   สาํเร็จรูป เบลเยีย่ม 99.99 99.99 
10)  CPF Denmark A/S  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท     
   เน้ือสตัวแ์ปรรูปและผลิตภณัฑอ์าหาร    
   สาํเร็จรูป เดนมาร์ก 52.00 52.00 
11)  CPF Tokyo Co., Ltd.  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท     
   เน้ือสตัวแ์ปรรูปและผลิตภณัฑอ์าหาร    
   สาํเร็จรูป ญ่ีปุ่น 99.99 99.99 
12)  Dalaman Limited  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท     
   เน้ือสตัวแ์ปรรูปและผลิตภณัฑอ์าหาร    
   สาํเร็จรูป องักฤษ 52.00 - 
13)  Driscoll  Foods Limited  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท     
   เน้ือสตัวแ์ปรรูปและผลิตภณัฑอ์าหาร    
   สาํเร็จรูป องักฤษ 52.00 - 
14)  Everton Limited  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท     
   เน้ือสตัวแ์ปรรูปและผลิตภณัฑอ์าหาร    
   สาํเร็จรูป องักฤษ 52.00 - 
15)  Fethiye Limited  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท     
   เน้ือสตัวแ์ปรรูปและผลิตภณัฑอ์าหาร    
   สาํเร็จรูป องักฤษ 52.00 - 
16)  Gatley Foods Limited  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท     
   เน้ือสตัวแ์ปรรูปและผลิตภณัฑอ์าหาร    
   สาํเร็จรูป องักฤษ 52.00 - 
17)  Kaitaia Foods Limited  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท     
   เน้ือสตัวแ์ปรรูปและผลิตภณัฑอ์าหาร    
   สาํเร็จรูป องักฤษ 52.00 - 
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  ประเทศที่ สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกจิ นิติบุคคลจัดตั้ง (อตัราร้อยละ) 

   2550 2549 
     

18)  Niamh Foods Limited  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท     
   เน้ือสตัวแ์ปรรูปและผลิตภณัฑอ์าหาร    
   สาํเร็จรูป องักฤษ 52.00 - 
19)  Samui Foods Limited  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท     
   เน้ือสตัวแ์ปรรูปและผลิตภณัฑอ์าหาร    
   สาํเร็จรูป องักฤษ 52.00 - 
20)  Uzumlu Limited  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท     
   เน้ือสตัวแ์ปรรูปและผลิตภณัฑอ์าหาร    
   สาํเร็จรูป องักฤษ 52.00 - 
21)  Whistler Foods Limited  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท     
   เน้ือสตัวแ์ปรรูปและผลิตภณัฑอ์าหาร    
   สาํเร็จรูป องักฤษ 52.00 - 
ธุรกจิสัตว์น ้า     

บริษทัย่อยทางตรง     
1)  บริษทั จนัทบุรีฟาร์มเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้ า จาํกดั (2) เพาะเล้ียงกุง้ ไทย 99.99 99.99 
2)  บริษทั ซีฟู้ ดส์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จาํกดั (2) แปรรูปกุง้ ไทย 99.99 99.99 
3)  บริษทั พฒันาพนัธุ์กุง้ (ประเทศไทย) จาํกดั  เพาะฟักลูกกุง้ ไทย 51.00 51.00 
4)  บริษทั โภคภณัฑอ์ะควอเทค็ จาํกดั  ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัวน์ํ้ าและ    
   ฟาร์มเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้ า ไทย 99.99 99.99 
5)  Aqua Beauty, Inc.   ผูน้าํเขา้และผูจ้ดัจาํหน่ายสินคา้อาหารทะเล สหรัฐอเมริกา 100.00  99.99 
6)  C.P. Aquaculture (Beihai) Co., Ltd.  ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์    
   ฟาร์มเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้ าและเพาะพนัธุ์    
   สตัวน์ํ้ า จีน 100.00 100.00 
7)  C.P. Aquaculture (Dongfang) Co., Ltd. (4) เพาะฟักลูกกุง้ จีน 100.00        - 
8)  C.P. Aquaculture (Hainan) Co., Ltd.  ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์    
   ฟาร์มเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้ าและเพาะพนัธุ์    
   สตัวน์ํ้ า จีน 100.00 100.00 
9)   Calibre Nature (M) Sdn. Bhd.  กิจการลงทุนในธุรกิจสตัวน์ํ้ าครบวงจร มาเลเซีย 100.00 100.00 
10) Charoen Pokphand Foods Philippines      
        Corporation  (4) เพาะฟักลูกกุง้  ฟิลิปปินส์ 100.00        - 
11) CP Foods West, Inc.  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑอ์าหาร สหรัฐอเมริกา 100.00 100.00 
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  ประเทศที่ สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกจิ นิติบุคคลจัดตั้ง (อตัราร้อยละ) 

   2550 2549 
     

บริษทัย่อยทางตรงและทางอ้อม     
1)  บริษทั กรุงเทพเพาะเล้ียงกุง้ จาํกดั (2) เพาะเล้ียงกุง้และแปรรูปกุง้ ไทย 99.89 99.89 
2)  บริษทั แกลง จาํกดั (2) แปรรูปกุง้ ไทย 99.99 99.99 
3)  บริษทั ตราดเพาะเล้ียงกุง้ จาํกดั (2) เพาะเล้ียงกุง้ ไทย 99.91 99.91 
4)  บริษทั สวฟีาร์มม่ิง จาํกดั (2) เพาะเล้ียงกุง้ ไทย 99.84 99.84 
     
บริษทัย่อยทางอ้อม     
1)  Asia Aquaculture (M) Sdn. Bhd.  เพาะเล้ียงกุง้และแปรรูปกุง้ มาเลเซีย 100.00 100.00 
2)  Charoen Pokphand (India) Private Limited ผลิตอาหารสตัวแ์ละเล้ียงสตัว ์ อินเดีย 71.20 71.20 
3)  Star Feedmills (M) Sdn. Bhd.  ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัวน์ํ้ า มาเลเซีย 100.00 100.00 
     
ธุรกจิอ่ืน     

บริษทัย่อยทางตรง     
1)  บริษทั ซีพีเอฟ เทรนน่ิงเซ็นเตอร์ จาํกดั  ใหบ้ริการดา้นการฝึกอบรม ไทย 99.99 99.99 
2)  บริษทั ซีพีเอฟ ไอทีเซ็นเตอร์ จาํกดั  ใหบ้ริการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ไทย 99.99 99.99 
3)  CPF Investment Limited  กิจการลงทุน บริติส เวอร์จิน   
  ไอส์แลนด ์ 100.00 100.00 
บริษทัย่อยทางอ้อม     
1)  BKP Holdings Limited  กิจการลงทุน (ชาํระบญัชีและเลิกบริษทั บริติส เวอร์จิน   
   ในปี 2550) ไอส์แลนด ์        - 99.44 

 

(1)  ในปี 2548  ไดโ้อนกิจกรรมหลกัในการผลิตอาหารสาํเร็จรูปใหก้บับริษทั ซีพีเอฟ ผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั 
(2)  ในปี 2548  ไดโ้อนกิจกรรมหลกัในการเพาะเล้ียงกุง้และแปรรูปใหก้บับริษทั  
(3)  จดัตั้งบริษทัใหม่ในปี 2549 
(4)  จดัตั้งบริษทัใหม่ในปี 2550 

 
2 เกณฑ์การจัดท างบการเงนิ  

 

การ นาํเสนอ งบการเงินน้ีมี วตัถุประสงคเ์พื่อ เป็น การรายงาน ภาย ในประเทศ ไทย และจดัทาํเป็นภาษาไทย             
งบการเงินฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษไดจ้ดัทาํข้ึนเพื่อความสะดวกของผูอ่้านงบการเงินท่ีไม่คุน้เคยกบัภาษาไทย 
 

งบการเงิน น้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีไทย (“มาตรฐานการบญัชี ”) รวมทั้งการตีความแล ะแนวปฏิบติั
ทางการบญัชีท่ีประกาศโดยสภาวิชาชีพบญัชี และตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปของประเทศไทย    
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ในระหวา่งปี 2550 สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงใหม่  ซ่ึง มีความเก่ียวขอ้งกบั
การดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั  และใหถื้อปฏิบติักบังบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 
1 มกราคม 2550 ดงัต่อไปน้ี 
 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 44 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 45 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
 

การมีผลบงัคบั ใช้ของมาตรฐานการบญัชีฉบบัใหม่เหล่าน้ี มีผลทาํใหมี้เกิดการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี
เก่ียวกบัการบนัทึกเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ผลกระทบจาก
การเปล่ียนแปลงดงักล่าวไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 25 
 

นอกจากการปรับปรุงมาตรฐานการบญัชีดงักล่าวขา้งตน้  ในระหวา่งปี 2550 สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกและ
ปรับปรุงมาตรฐานการบญัชีใหม่หลายฉบบั ซ่ึงมีผล ใชบ้งัคบัสาํหรับงบการเงิ นท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2551 และไม่ไดมี้การนาํมาใชส้าํหรับการจดัทาํงบการเงินน้ี  มาตรฐานการบญัชีท่ีได้
ออกและปรับปรุงใหม่ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ยในประเทศได้ เปิดเผยใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 29 
 

งบการเงิน น้ีแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท และ หมายเหตุประกอบงบการเงิน มีการปัดเศษเพื่อแสดงเป็น             
หลกัลา้น ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนตามเกณฑร์าคาทุนเดิม เวน้แต่ท่ีไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้
ในนโยบายการบญัชี 
 
ในการจดัทาํงบการเงิน ใหเ้ป็นไป ตามมาตรฐานการบญัชี ฝ่าย บริหาร มีความจาํเป็น ตอ้งใชก้าร พิจารณา            
การประมาณและขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายและการรายงานจาํนวนเงิน
ท่ีเก่ียวกบัสินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย ฝ่ายบริหารพิจารณาการใช้ ประมาณการและขอ้สมมติฐาน ท่ี
เก่ียวขอ้งจากประสบการณ์ในอดีต และปัจจยัต่างๆ  ท่ีฝ่ายบริหารมีความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผล ภายใต้แต่ละ
สถานการณ์  ซ่ึงไม่อาจอาศยัขอ้มูลจากแหล่งอ่ืนและนาํไปสู่การตดัสินใจเก่ียวกบัการกาํหนดจาํนวนสินทรัพย์
และหน้ีสินนั้นๆ ดงันั้นผลของรายการเม่ือเกิดข้ึนจริงจึงอาจทาํใหมู้ ลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
แตกต่างไปจากท่ีไดป้ระมาณไว ้
 
ฝ่ายบริหารจะทบทวน ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินอยา่งสมํ่าเสมอ การปรับ
ประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกในงวดท่ีการประมาณการดงักล่าวไดรั้บการทบทวน หากการปรับประมาณการ
กระทบเฉพาะงวดนั้นๆ และจะบนัทึกในงวดท่ีปรับ และงวดต่อไป  หากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวด
ปัจจุบนัและงวดต่อไป  
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งบการเงินของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมทั้งหมดท่ีนาํมาใชใ้นการจดัทาํงบการเงินรวม สาํหรับ แต่ละ ปีส้ินสุด
วนัท่ี 31  ธนัวาคม 2550 และ 2549 ไดต้รวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัแลว้ เว ้นแต่งบการเงินของบริษทัยอ่ย
และบริษทัร่วมในต่างประเทศบางแห่ง ซ่ึง ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน  ขอ้มูลทางการเงินท่ีตรวจสอบโดย
ผูส้อบบญัชีอ่ืนมีดงัน้ี 

 

 งบการเงนิรวม 
 2550  2549 

 (ล้านบาท) 

 ณ วนัที ่31 ธันวาคม      
ยอดรวมสินทรัพยข์องบริษทัยอ่ย 12,957  11,190 
เงินลงทุนทางตรงและทางออ้มในบริษทัร่วม 3,007  2,521 
รวม 15,964  13,711 
    

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม      
ยอดรวมรายไดข้องบริษทัยอ่ย 25,006  18,979 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 547  332 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (11)  - 
สุทธิ 25,542  19,311 
 

3 นโยบายการบัญชีทีส่ าคญั 
 

(ก) เกณฑ์ในการท างบการเงินรวม 
 

งบการเงินรวมประกอบดว้ย งบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) และส่วนไดเ้สีย
ของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วม 
 

รายการท่ีมีสาระสาํคญัซ่ึงเกิดข้ึนระหวา่งบริษทักบับริษทัยอ่ยไดถู้กตดัรายการในการทาํงบการเงินรวม 
 

บริษัทย่อย 
 

บริษทัยอ่ยเป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของบริษทั  การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือบริษทัมีอาํนาจควบคุมทั้งทางตรง
หรือทางออ้มในการกาํหนด นโยบายทางการเงินและการดาํเนินงาน  เพื่อไดม้าซ่ึงประโยชนจ์ากกิจกรรมของ
บริษทัยอ่ย งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวม  นบัแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุม
ส้ินสุดลง 
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บริษัทร่วม 
 
บริษทัร่วมเป็นกิจการท่ีกลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัโดยมีอาํนาจเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ
เก่ียวกบันโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานแต่ไม่ถึงระดบัท่ีจะควบคุมนโยบายดงักล่าว    งบการเงินรวมของ
กลุ่มบริษทัได้รวมส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนของบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย   นบัจากวนัท่ีมีอิทธิพลอยา่งเป็น
สาระสาํคญัจนถึงวนัท่ีการมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัส้ินสุดลง  ในกรณีท่ีส่วนแบ่งขาดทุนของบริษทัร่วม     
ท่ีกลุ่มบริษทัไดรั้บมีจาํนวนเกินกวา่มูลค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วม มูลค่าเงินลงทุนนั้นจะถูกลดลงจนเป็นศูนยแ์ละ
จะหยดุรับรู้ส่วน แบ่งขาดทุน  เวน้แต่กรณีท่ีกลุ่มบริษทั มีภาระผกูพนัตามกฎหมาย หรือก่อใหเ้กิดภาระผกูพนั 
หรือยนิยอมท่ีจะจ่ายชาํระภาระผกูพนั ของบริษทัร่วม  กลุ่มบริษทัจะรับรู้ส่วนผลขาดทุนในจาํนวนท่ีไม่เกินกวา่
ภาระผกูพนัท่ีมีต่อบริษทัร่วมนั้น ๆ 
 
การรวมธุรกิจ 
 
การรวมธุรกิจบนัทึกบญัชีโดยวิธีซ้ือธุรกิจ ตน้ทุนการซ้ือธุรกิจบนัทึกดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ส่งมอบ 
ตราสารทุนท่ีออก และหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจนถึง ณ วนัท่ี มีการแลกเปล่ียน รวมถึงรายจ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง
กบัการซ้ือธุรกิจ  

 
(ข) เงินตราต่างประเทศ 

 
รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
 
รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็น ตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีในงบดุล  แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้    
อตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น  ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการแปลงค่าไดรั้บรู้ในงบกาํไรขาดทุน 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ และบนัทึกตามเกณฑ ์ 
ราคาทุนเดิม แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ  
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ และแสดงในมูลค่า
ยติุธรรมแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีมีการพิจารณามูลค่ายติุธรรม 
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กิจการในต่างประเทศ 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของกิจการในต่างประเทศท่ีมิไดอ้ยูใ่นประเทศท่ีภาวะเศรษฐกิจมีอตัราเงินเฟ้อสูงมาก  
แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีในงบดุล 
 

ค่าความนิยมและรายการปรับปรุงมูลค่ายติุธรรมท่ีเ กิดจากการซ้ือกิจการใน ต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาท  
โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของกิจการในต่างประเทศ  ยกเวน้ในกรณีท่ีเป็นประเทศท่ีอยูใ่นภาวะเศรษฐกิจท่ีมีอตัรา   
เงินเฟ้อสูงมากแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนท่ีใกลเ้คียงกบัอตัรา ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของกิจการในประเทศท่ีอยูใ่นภาวะเศรษฐกิจท่ีมีอตัราเงินเฟ้อสูงมากแปลงค่าเป็นเงินบาท
โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีในงบดุล ก่อนการแปลงค่างบการเงินตลอดจนงบการเงินเปรียบเทียบของ
กิจการในประเทศท่ีอยูใ่นภาวะเ ศรษฐกิจท่ีมีอตัราเงินเฟ้อสูงมา กจะถูกทาํการปรับปรุงขอ้มูลในงบการเงิน
ดงักล่าวใหม่เพื่อใหส้ะทอ้นถึงการเปล่ียนแปลงของกาํลงัซ้ือของเงินตราในประเทศนั้น  การปรับปรุงใหม่
กระทาํโดยใชด้ชันีราคาท่ีเก่ียวขอ้ง ณ วนัท่ีในงบดุล 
 

ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการแปลงค่าบนัทึกไวเ้ป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของผูถื้อหุน้ จนกวา่
มีการจาํหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป 
 

ในกรณีของการลงทุนสุทธิในกิจการในต่างประเทศของกลุ่มบริษทั โดยในสาระสาํคญัแลว้การลงทุนดงักล่าวมี
ลกัษณะเป็นรายการท่ีเป็นตวัเงิน ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนซ่ึงเกิดจากรายการท่ีเป็นตวัเงินและรายกา รป้องกนั
ความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งบนัทึกไวเ้ป็นรายการต่างหากในส่วนของผูถื้อหุน้จนกวา่มีการจาํหน่ายเงินลงทุนนั้น 

 
(ค) เคร่ืองมือทางการเงินทีเ่ป็นตราสารอนุพนัธ์ 
 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ไดถู้กนาํมาใชเ้พื่อจดัการความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงใน
อตัราแลกเปล่ี ยนเงินตราต่างประเทศ อตัราดอกเบ้ียท่ีเกิดจากกิจกรรมดาํเนินงาน กิจกรรมจดัหาเงิน และ
กิจกรรมลงทุน  เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ไม่ไดมี้ไวเ้พื่อคา้  
 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์จะถูกบนัทึกบญัชีในขั้นแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรม  การบนัทึกราย การ
กาํไรหรือขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่จะข้ึนอยูก่บัประเภทของรายการท่ีไดรั้บการป้องกนัความเส่ียง  
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(ง) การป้องกนัความเส่ียง 
 
การป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 
 
กลุ่มบริษทัมีนโยบายท่ีจะป้องกนัความเส่ียงของอตัราแลกเปล่ียนโดยการทาํสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเ ทศ
คุม้ครองรายการท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงเป็นเงินตราต่างประเทศไวล่้วงหนา้ โดยรายการท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงเป็นเงินตรา
ต่างประเทศจะแปลงค่าเป็นสกลุเงินของประเทศท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยดาํเนินการอยูด่ว้ยอตัราแลกเปล่ียน        
ณ วนัท่ีใน งบดุล ปรับปรุงดว้ยลูกหน้ี /เจา้หน้ีสุทธิจ ากสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ  และค่าธรรมเนียม        
รอตดับญัชีท่ีเหลืออยู ่ค่าธรรมเนียมในการทาํสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศจะตดับญัชีเป็นรายได้ /ค่าใชจ่้าย
ตามระยะเวลาของสญัญา รายได้ /ค่าใชจ่้ายตดับญัชีดงักล่าวและกาํไรหรือขาดทุนจากสญัญาซ้ือขายเงินตรา
ต่างประ เทศล่วงหนา้ท่ีคุม้ครองความเส่ียงจากรายการท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงเป็นเงินตราต่างประเทศนั้นจะบนัทึก       
หกักลบลบกบักาํไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่ารายการท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
 
สาํหรับการป้องกนัความเส่ียงของรายการในอนาคตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน กลุ่มบริษทั จะรับรู้กาํไรหรือขาดทุนจาก
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศและค่าธรรมเนียมในการทาํสญัญาดงักล่าวเป็นรายการรอตดับญัชีจนกวา่
รายการท่ีไดป้้องกนัความเส่ียงนั้นไดเ้กิดข้ึนแลว้ จึงจะรับรู้รายการรอตดับญัชีดงักล่าวเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้าย
ในงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปี 
 
การป้องกันความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้ 
 
ผลต่างท่ีเกิดจากสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียจะรับรู้ตามสดัส่วนของระยะเวลาและจาํนวนเงินตน้ท่ีใชอ้า้งอิง
ท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยนาํไปบนัทึกเพิ่มหรือลดจาํนวนดอกเบ้ียจ่ายของเงินกูย้มืท่ีไดรั้บการป้องกนัความเส่ียงนั้น 

 
(จ) เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

 
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด ยอดเงินฝาก สถาบนัการเงิน

ประเภทเผือ่เรียก และเงินลงทุน ระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบญัชีซ่ึงจะตอ้งชาํระคืนเม่ือทวงถาม       
ถือเป็นส่วนหน่ึงของรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสด 
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(ฉ) ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน 
 

 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีสุทธิจากค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 
 

 ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการชาํระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกบัการชาํระหน้ีใน
อนาคตของลูกคา้  ลูกหน้ีจะถู กตดัจาํหน่ายออกจากบญัชีเป็นหน้ีสูญเม่ือไดด้าํเนินการตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดใน
ประมวลรัษฎากรแลว้ 

 
(ช) สินค้าคงเหลอื 

 
วัตถดิุบ สินค้าระหว่างผลิต และสินค้าส าเร็จรูป 
 
สินคา้สาํเร็จรูป สุกร ไก่  และเป็ดเพื่อขาย และวตัถุดิบ ส่วนใหญ่ตีราคาในราคาทุนถวัเฉล่ีย หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะ
ไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ 
 
สินคา้ระหวา่งผลิตส่วนใหญ่ตีราคาในราคาทุน หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ 
 
สุกร ไก่ เป็ด และอ่ืน ๆ ท่ีเป็นพอ่แม่พนัธุ์และแม่โคนมตีราคาในราคาทุนสุทธิจากค่าเส่ือมพนัธ์ุ 
 
เคมีภณัฑ ์ยา และวสัดุส้ินเปลืองส่วนใหญ่ตีราคาในราคาทุนถวัเฉล่ีย  หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใด
จะตํ่ากวา่  
 

 ตน้ทุนของสินคา้ประกอบดว้ย ตน้ทุนสินคา้ท่ีซ้ือ ตน้ทุนในการ แปลงสภาพ และตน้ทุนอ่ืนเพื่อใหสิ้นคา้อยูใ่น
สถานท่ีตั้งและสภาพปัจจุบนั ในกรณีของสินคา้สาํเร็จรูปและสินคา้ระหวา่งผลิตท่ีผลิ ตเอง ตน้ทุนสินคา้ ไดร้วม
การปันส่วนของค่าโสหุย้การผลิตอยา่งเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดบักาํลงัการผลิตตามปกติ 
 

 มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจปกติหกัดว้ยประมาณการตน้ทุนท่ีจะ
ผลิตใหเ้สร็จและ พร้อมท่ีจะขาย  
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(ซ) เงินลงทุน 
 

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั บนัทึกบญัชีโดยใชว้ิธีราคาทุน   
วิธีการบนัทึกบญัชีดงักล่าวถือเป็นการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี ซ่ึงผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงได้
เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน 25 ส่วนการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมใช้
วิธีส่วนไดเ้สีย 
 

เงินลงทุนในตราสารทุนอ่ืน 
 

ตราสารทุนซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดท่ีไม่ใช่เป็นบริษทัยอ่ย และ/หรือ บริษทัร่วม  ซ่ึงถือไวเ้ป็น
หลกัทรัพยเ์ผือ่ขายแสดง ดว้ยมูลค่ายติุธรรม กาํไรหรือ ขาดทุนจากการตีราคาหลกัทรัพยไ์ดบ้นัทึกในส่วนของ           
ผูถื้อหุน้โดยตรง ยกเวน้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน จะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน   และเม่ือมีการจาํหน่าย
เงินลงทุนจะรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนท่ีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้โดยตรงเขา้ในงบกาํไรขาดทุน 
 

เงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงไม่ใช่หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด ของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัและบริษทัอ่ืนท่ี
ไม่ใช่เป็นบริษทัยอ่ย และ /หรือ บริษทัร่วม จดัประเภท เป็น "เงินลงทุนทัว่ไป " และแสดงในราคาทุน สุทธิจาก
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 

มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน ท่ีจดัประเภทเ ป็นหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย วดัมูลค่าโดย ใชร้าคาเสนอซ้ือ                
ณ วนัท่ีในงบดุล 

 

การจ าหน่ายเงินลงทุน   
 

เม่ือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน  ผลต่างระหวา่ง จาํนวนเงินสุทธิ ท่ีไดรั้บและมูลค่าตามบญัชี รวมทั้งยอดสะสมของ
กาํไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งท่ีเคยบนัทึกไวใ้นส่วนของผูถื้อหุน้จะถูกบนัทึกในงบกาํไร
ขาดทุน   ในกรณีท่ีมีการจาํหน่ายเงินลงทุนท่ีมีการทยอยรับชาํระเงินในระยะเวลาเกินกวา่หน่ึงรอบระยะเวลา
บญัชี กลุ่มบริษทัจะบนัทึกรายไดท่ี้เกิดจากผลต่างดงักล่าวและรายการกลบับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกนัทั้งหมด              
เป็นกาํไรรอการรับรู้ในงบดุล  โดยจะไม่โอนกาํไรรอการรับรู้ในงบดุลดงักล่าวไปยงังบกาํไรขาดทุนจนกวา่จะ
ไดรั้บชาํระเงินจากการจาํหน่ายเงินลงทุนนั้นครบถว้นแลว้ 
 

ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัจาํหน่ายเงินลงทุนท่ีถืออยูบ่างส่วนออกไป   การคาํนวณตน้ทุนสาํหรับเงินลงทุนท่ีจาํหน่ายไป
และเงินลงทุนท่ียงัถืออยูใ่ชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 
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(ฌ) ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 
 
สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษัท 
 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แสดง ในราคาทุนสุทธิจากค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า ท่ีดินท่ีใชใ้น
การดาํเนินงานและท่ีมีไวเ้พื่อโครงการในอนาคตแสดงดว้ยราคาท่ีตีใหม่ เวน้แต่ท่ีดินซ่ึงไดม้าในปีท่ีมีการตีราคา
ใหม่ หรือไดม้าหลงัจากนั้นแสดงในราคาทุน  
 
สินทรัพย์ท่ีเช่า 
 
การเช่าซ่ึงกลุ่มบริษทัไดรั้บ โอนความเส่ียงและผลตอบแทน ส่วนใหญ่ใน การครอบครองทรัพยสิ์นท่ีเช่านั้นๆ          
ใหจ้ดัประเภทเป็นสญัญาเช่าการเงิน  ท่ีดิ น อาคารและอุปกรณ์ท่ีไดม้าโดยทาํสญัญาเช่าการเงินบนัทึกเป็น
สินทรัพยด์ว้ยมูลค่ายติุธรรม  หรือมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าแลว้แต่จาํนวนใด
จะตํ่ากวา่  หกัดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  ค่าเช่าท่ี จ่ายชาํระจะแยกเป็นส่วนท่ีจะหักจาก
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน และส่วนท่ีเป็นค่าใชจ่้ายทางการเงิน  ซ่ึงตอ้งปันส่วนและบนัทึกในงบกาํไรขาดทุน
สาํหรับงวดต่าง ๆ ตลอดอายสุญัญาเช่า ดว้ยอตัราซ่ึง ทาํใหอ้ตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ีสาํหรับยอด
คงเหลือของหน้ีสิน  
 
สินทรัพย์ท่ีตีราคาใหม่ 
 
การตีราคาใหม่ดาํเนินการโดยผูป้ระเมินราคาอิสระและกระทาํอยา่งสมํ่าเสมอ เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ราคาตามบญัชีของ
สินทรัพยท่ี์ไดรั้บการประเมินไม่แตกต่างอยา่งเป็นสาระสาํคญัจากมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีในงบดุล 
 
มูลค่าของสินทรัพยส่์วนท่ีตีเพิ่มข้ึน  (ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ ) จะบนัทึก ไวใ้นส่วนของผูถื้อหุน้
ภายใตห้วัขอ้ “การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรม ” เวน้แต่สินทรัพยช้ิ์นเดียวกนันั้นจะเคยมีการตีมูลค่าลดลงและ
บนัทึกในงบกาํไรขาดทุนมาก่อน กรณีดงักล่าว จะบนัทึกมูลค่า ท่ีตีเพิ่ม ข้ึนในคร้ังหลงั ไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้
เฉพาะจาํนวนท่ีเกินกวา่ส่วนท่ีตีมูลค่าลดลงซ่ึงเคยบนัทึก ในกรณีท่ีมูลค่าของสินทรัพยล์ดลงจากการตีราคาใหม่
จะบนัทึกมูลค่าท่ีลดลงในงบกาํไรขาดทุนสาํหรับมูลค่าท่ีลดลงเฉพาะจาํนวนท่ีลดลงมากกวา่ส่วนเกินทุนจากการ
ตีราคาสินทรัพยช้ิ์นเดียวกนันั้นท่ีเคยบนัทึกไวใ้นส่วนของผูถื้อหุน้ ในกรณีท่ีมีการจาํหน่ายสินทรั พยท่ี์เคยตีราคา
ใหม่ ส่วนเกินทุนจากการตีราคาของสินทรัพยท่ี์จาํหน่ายจะโอนจากส่วนของผูถื้อหุน้ไปยงักาํไรสะสม โดยไม่
นาํไปรวมในการคาํนวณกาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพย ์
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ค่าเส่ือมราคา 
 
ค่าเส่ือมราคาบนัทึกในงบกาํไรขาดทุน คาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑอ์ายกุารใชง้านโด ยประมาณของ
สินทรัพยแ์ต่ละรายการ  ประมาณการอายกุารใชง้านของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 
 
ระบบสาธารณูปโภค 5 - 40 ปี 
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 5 - 61 ปี 
ส่วนปรับปรุงอาคารและส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 2 - 20 ปี 
ระบบนํ้าและไฟฟ้า 5 - 30 ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 3 - 15 ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน 3 - 16  ปี 
ยานพาหนะ 2 - 11 ปี 

 
กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้างและติดตั้ง 
 

(ญ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 

ค่าความนิยม 
 
ค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจ ไดแ้ก่  ตน้ทุนการไดม้าของสิน ทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุได้ ในส่วนท่ีเกินกวา่มูลค่า
ยติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธินั้น  ค่าความนิยมติดลบจากการรวมธุรกิจไดแ้ก่  มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ี
ระบุไดใ้นส่วนท่ีเกินกวา่ตน้ทุนการไดม้าของสินทรัพยสุ์ทธินั้น 
 
ค่าความนิยมและค่าความนิยมติดลบแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าตดัจาํหน่ายสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า    
 
ยอดคงเหลือของ ค่าความนิยมและค่าความนิยมติดลบของเงินลงทุนท่ีไดจ้าํหน่ายออกไป ได้ นาํไปรวมในการ
คาํนวณกาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุน 
 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2550 และ 2549 
 

 30 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน ๆ 
 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนๆ ท่ี กลุ่มบริษทัซ้ือมาแสดง ในราคาทุน สุทธิจาก ค่าตดัจาํหน่ายสะสมและขาดทุนจาก             
การดอ้ยค่า 
 
ค่าตัดจ าหน่าย 
 
ค่าตดัจาํหน่ายบนัทึกในงบกาํไรขาดทุน คาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑร์ะยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแต่ละประเภท   เวน้ แต่ในกรณีท่ีไม่สามารถกาํหน ดระยะเวลาส้ินสุดของ
ประโยชน์ เชิงเศรษฐกิจ ท่ีจะไดรั้บ  สินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนจะไม่ถูกตดัจาํหน่าย แต่จะทดสอบวา่ มีการ ดอ้ยค่า
หรือไม่ทุกวนัท่ีในงบดุล  ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจแสดงไดด้งัน้ี 

 
ค่าความนิยม 20 ปี 
ค่าความนิยมติดลบ 5.3 - 22 ปี 
ค่าพฒันาระบบงาน 10 ปี 
ค่าลิขสิทธ์ิการใชซ้อฟทแ์วร์ 10 ปี 
ค่าสิทธิการเช่า (ตามอายกุารเช่า) 2 - 50 ปี 

 
(ฎ) การด้อยค่า 

 

มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั จะถูกพิจารณาวา่มีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ ทุกวนัท่ีในงบดุล 
ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ี บริษทัจะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคืน 
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใชง้านไม่จาํกดัและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนซ่ึงยงัไม่ พร้อมท่ีจะใชง้าน จะมีการ
ทดสอบการดอ้ยค่าทุกปีเม่ือมีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่า 
 

การรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่า จะกระทาํทุกคร้ังท่ี มูลค่าตามบญัชี ของสินทรัพย ์หรือมูลค่าตามบญัชีของหน่วย
สินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดสูงกวา่มูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในงบกาํไรขาดทุน  เวน้แต่
เป็นการกลบัรายการการประเมินมูลค่าของสินทรัพยช้ิ์นเดียวกนั ซ่ึงเคยตีราคาเพิ่มข้ึนและรับรู้ในส่วนของ           
ผูถื้อหุน้มาก่อนและมีการดอ้ยค่าในเวลาต่อมา ในกรณีน้ีใหรั้บรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้ 
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เม่ือมีการลดลงในมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินเผือ่ขาย ซ่ึงไดบ้นัทึกโดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้ และ
มีความชดัเจนวา่สินทรัพยด์งักล่าวมีการดอ้ยค่า  ยอดขาดทุน สะสมท่ีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้จะถูกบนัทึก
ในงบกาํไรขาดทุน   โดยไม่ตอ้งปรับกบัยอดสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว   ยอดขาดทุน สะสม ท่ีบนัทึกใน            
งบกาํไรขาดทุนคือ  ผลต่างระหวา่งราคาทุนท่ีซ้ือกบัมูลค่ายติุธรรมในปัจจุบนัของสินทรัพย์ สุทธิจากขาดทุนจาก
การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินนั้นๆ ซ่ึงเคยรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนแลว้ 
 
การค านวณมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 
 

มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนหมายถึง ราคาขายสุทธิของสินทรัพย ์หรือมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยแ์ลว้แต่มูลค่า
ใดจะสูงกวา่ ในการประเมินมูล ค่าจากการใชข้องสินทรัพย์ จะพิจารณาจากการคิดลดใหเ้ ป็นมูลค่าปัจจุบนัของ
ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคต  โดยใชอ้ตัราคิดลด ในตลาดปัจจุบนั ก่อนหกัภาษีเงินไดเ้พื่อ
สะทอ้น ถึงมูลค่าท่ีอาจประเมินได้ ตามสถานการณ์ ตลาดปัจจุบนัตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์   
สาํหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดรับ ซ่ึงโดยส่วนใหญ่เป็น อิสระจากสินทรัพยอ่ื์น การพิจารณา             
มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนจะพิจารณาจากหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นมีความเก่ียวขอ้งดว้ย 
 
การกลบัรายการด้อยค่า 
 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของหลกัทรัพยท่ี์ถือไวจ้นกวา่จะครบกาํหนด  หรือลูก หน้ีท่ีบนัทึก ดว้ยวิธีราคาทุนตดั
จาํหน่ายจะถูกกลบัรายการ เม่ือมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนเพิ่มข้ึนในภายหลงั  และการเพิ่มข้ึนนั้น มีความสมัพนัธ์
โดยตรงกบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีเคยรับรู้  
 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในตราสารทุน ท่ีจดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์ผือ่ขา ยจะไม่มีการกลบัรายการ
ผา่นงบกาํไรขาดทุน อยา่งไรกต็าม  ขาดทุนจากการดอ้ยค่านั้นจะถูกกลบัรายการและรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน
ถา้มูลค่ายติุธรรมของตราสารหน้ีท่ีจดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายมีมูลค่าเพิ่มข้ึนและการเพิ่มข้ึนนั้นมี
ความสมัพนัธ์โดยตรงกบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีเคยรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน 
 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า จะถูกกลบัรายการ  หากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชใ้นการคาํนวณมูลค่าท่ีคาดวา่
จะไดรั้บคืน อยา่งไรกต็าม ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยมจะไม่มีการปรับปรุงกลบัรายการ 
 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า จะถูกกลบัรายการ เพียงเพื่อใหมู้ ลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกวา่มูลค่าตามบญัชี
ภายหลงัหกัค่าเส่ือมราคา หรือค่าตดัจาํหน่าย เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน  
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(ฏ) หน้ีสินทีม่ีภาระดอกเบีย้ 
 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียบนัทึกเร่ิมแรกในมูลค่ายติุธรรมสุทธิจากค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกิดหน้ีสิน ซ่ึงต่อมา
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจะบนัทึกโดยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย  ผลต่างระหวา่งยอดหน้ีสินเร่ิมแรกและยอดหน้ีสิน
เม่ือถึงกาํหนดชาํระจะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนตลอดระยะเวลาการกูย้มืโดยใชว้ิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 

(ฐ) เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น 
 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนแสดงในราคาทุน 
 

(ฑ) ผลประโยชน์พนักงาน 
 

โครงการสมทบเงิน 
 

ภาระหน้ีสินตามโครงการสมทบเงินจะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 

(ฒ) ประมาณการหน้ีสิน 
 

การประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ในงบดุลเม่ือ กลุ่มบริษทัมีภาระหน้ี สินตามกฎหมาย ท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั หรือมี
ความเป็นไปไดท่ี้จะก่อใหเ้กิดภาระหน้ีสิน จากเหตุการณ์ ท่ีเกิดข้ึนใน อดีต และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ ท่ี
ประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพื่อชาํระภาระหน้ีสินดงักล่าว  และจาํนวนภาระหน้ีสินดงักล่าวสามารถ
ประมาณจาํนวนเงิน ไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  ในกรณีท่ีผลกระทบดงักล่าวมีจาํนวนท่ีเป็นสาระสาํคญั  ประมาณการ
หน้ีสินจะพิจารณาจากการคิดลด กระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใช้ อตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนหกั
ภาษีเงินไดเ้พื่อสะทอ้นถึง มูลค่าท่ีอาจประเมินไดต้ามสถานการณ์ตลาดปัจจุบนัตามเวลาและความเส่ี ยงท่ีมีต่อ
หน้ีสิน 

 

(ณ) รายได้ 
 

รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีขายอ่ืนๆ และแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ 
 

การขายสินค้า 
 

รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้ เป็นรายได้ ในงบกาํไรขาดทุนเม่ือ กลุ่มบริษทั ไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทน      
ท่ีเป็นสาระสาํคญั ของความเป็นเจ้ าของสินคา้ใหก้บัผูซ้ื้อแลว้  กลุ่มบริษทั จะไม่รับรู้รายได้ หากกลุ่มบริษทัยงัมี
การควบคุม หรือบริหารในสินคา้ท่ีขายไปแลว้นั้น หรือมีความเส่ียงท่ีเป็นสาระสาํคญัเก่ียวกบัความไม่แน่นอนใน
การไดรั้บประโยชน์ เชิงเศรษฐกิจจาก รายการบญัชีนั้น  ไม่อาจวดัมูลค่าของจาํนวนรายไดแ้ ละตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนได้
อยา่งน่าเช่ือถือ หรือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนท่ีจะตอ้งรับคืนสินคา้  
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รายได้ค่าเช่า 
 

รายไดค่้าเช่าภายใตส้ญัญาเช่าดาํเนินงานรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 
 

รายได้อ่ืน  
 

รายไดอ่ื้นจากการดาํเนินงาน  และ ดอกเบ้ียรับบันทึกในงบกาํไรขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง เงินปันผลรับบนัทึก     
ในงบกาํไรขาดทุนในวนัท่ีกลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล   
 

(ด) ค่าใช้จ่าย 
 

สัญญาเช่าด าเนินงาน 
 

รายจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าดาํเนิน งานบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า  ประโยชนท่ี์
ไดรั้บตามสัญญาเช่าจะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเป็นส่วนหน่ึงของค่าเช่าทั้งส้ินตามสญัญา  ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนจะ
บนัทึกในงบกาํไรขาดทุนในรอบบญัชีท่ีมีรายการดงักล่าว 
 

รายจ่ายทางการเงิน 
 

ดอกเบ้ียจ่ายและ ค่าใชจ่้ายอ่ืน บนัทึกในงบกาํไรขาดทุนในงวดท่ีค่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดข้ึน  ยกเวน้ก รณีท่ีมีการ
บนัทึกเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนสินทรัพย ์ เน่ืองจากสินทรัพยด์งักล่าวตอ้งใชเ้วลา ในการจดัหา ก่อสร้าง หรือผลิต
ก่อนท่ีจะนาํมาใชเ้องหรือเพื่อขาย ดอกเบ้ียซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของค่างวดตามสญัญาเช่าการเงินบนัทึกในงบกาํไร
ขาดทุนโดยใชว้ิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

 
(ต) ภาษเีงินได้ 

 
ภาษีเงินไดจ้ากกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับปีประกอบดว้ย  ภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี               
ภาษีเงินไดรั้บรู้ในงบกาํไรขาดทุน เวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้ 
 
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 
 
ภาษีเงินไดปั้จจุบนั คือ ภาษีท่ีคาดวา่จะจ่ายชาํระโดยคาํนวณจากกาํไรประจาํปีท่ีตอ้งเสียภาษี โดยใชอ้ตัราภาษีท่ี
ประกาศใช ้ณ วนัท่ีในงบดุล ซ่ึงเก่ียวกบัรอบบญัชีท่ีคาํนวณภาษีเงินได ้ ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบั
รายการในปีก่อน ๆ 
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ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 

กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีโดยวิ ธีหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  โดยคาํนวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึน
ระหวา่งมูลค่าตามบญัชี และฐานภาษี ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินและจาํนวนท่ีใชเ้พื่อ ประโยชน์ ทางภาษี โดย
ผลต่างชัว่คราวต่อไปน้ีไม่ไดถู้กนาํมาร่วมพิจารณาไดแ้ก่ ค่าความนิยมซ่ึงไม่สามารถถือเป็นค่าใชจ่้ ายทางภาษี 
การรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงไม่กระทบต่อกาํไรทางบญัชี  หรือกาํไรทางภาษี จาํนวนภาษีเงินได้
รอการตดับญัชีจะพิจารณาจากรายการท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจริง หรือมูลค่าหรือประโยชนข์องสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะ
ไดรั้บและหน้ีสินท่ีคาดวา่จะตอ้งชาํระ โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีการประกาศใช ้ณ วนัท่ีในงบดุล 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนวา่กาํไรเพื่อเสียภาษีใน
อนาคตจะมีจาํนวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชนจ์ากการตั้งสินทรัพยด์งักล่าว  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการ       
ตดับญัชีจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชนท์างภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 

 
4 การซ้ือธุรกจิและการปรับโครงสร้างทีส่ าคญั 

 

ในเดือนกรกฎาคม 2549 บริษทัยอ่ยในต่างประเทศแห่งหน่ึง (Calibre Nature (M) Sdn. Bhd. (“CLB”)) ไดเ้สนอ
ขายหุน้เพิ่มทุนท่ีออกใหม่ทั้งหมด เป็นจาํนวน 28.5 ลา้นริงกิต  หรือประมาณ  298 ลา้นบาท ใหก้บับริษทัตาม
สดัส่วนการถือหุน้ในฐานะผูถื้อหุน้เดิม ทั้งน้ี CLB ไดน้าํส่วนหน่ึงของเงินเพิ่มทุนดงักล่าวไปซ้ือหุน้สามญัท่ีออก
และชาํระแลว้ของ Asia Aquaculture (M) Sdn. Bhd. (“AA”) จาก Charoen Pokphand Holdings (Malaysia) Sdn. Bhd. 
(“CPHM”) ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมของกลุ่มบริษทั เป็นจาํนวน 2,000,000 หุน้ ในมูลค่าหุน้ละ 4.25 ริงกิตมาเลเซีย เป็น
จาํนวนเงินรวม 8.5 ลา้นริงกิตมาเลเซีย  หรือประมาณ 88 ลา้นบาท โดยกลุ่มบริษทัมีค่าความนิยมติดลบจากการ
ซ้ือหุน้เป็นจาํนวน เงิน 26 ลา้นบาท  ทั้งน้ีภายหลงัการซ้ือหุน้สามญัดงักล่า ว AA จะมีสถานะเป็นบริษทัยอ่ย
ทางออ้มแห่งใหม่ของบริษทันบัตั้งแต่วนัท่ีเขา้ซ้ือหุน้สามญัดงักล่าว 
 

รายละเอียดของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยใหม่ดงักล่าว ณ วนัท่ีซ้ือบริษทัยอ่ยในปี 2549 สรุปไดด้งัน้ี 
 

      (พันบาท) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด     114,343 
ลูกหน้ีการคา้และอ่ืน ๆ - สุทธิ     233,054 
สินคา้คงเหลือ     307,003 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนและสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน     133,524 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ     274,087 
เจา้หน้ีการคา้และอ่ืน ๆ      (397,595) 
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      (พันบาท) 
เงินกูย้มืระยะสั้น     (310,723) 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน     (174,381) 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนและหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน     (65,631) 
สินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่     113,681 
สินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยส่วนท่ีสูงกวา่มูลค่าเงินลงทุน     (25,643) 
ราคาซ้ือ     88,038 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษทัยอ่ย     114,343 
กระแสเงนิสดได้มาจากการซ้ือบริษัทย่อยใหม่     26,305 

 
5 รายการทีเ่กดิขึน้และยอดคงเหลอืกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดแ้ก่  บุคคลหรือกิจกา รต่างๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทัและบริษทั      
โดยการเป็น หรือมีผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือกรรมการท่ีมีอาํนาจควบคุม หรือมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัร่วมกนั  
รายการบญัชีระหวา่งบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดก้าํหนดข้ึนโดยมีนโยบายกาํหนดราคาสาํหรับแต่ละรายการ 
ซ่ึงอา้งอิงตามราคาตลาดหรือเป็นไปตามสญัญาท่ีตกลงกนั 
 

นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับแต่ละรายการอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
  

รายการ นโยบายการก าหนดราคา 
  

ขายสินคา้ ราคาตามประกาศของกลุ่มบริษทั 
ซ้ือสินคา้ ราคาตามประกาศของผูข้าย 
ซ้ือและขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ มูลค่ายติุธรรม 
ซ้ือและขายเงินลงทุน มูลค่ายติุธรรม 
ดอกเบ้ียรับ ตน้ทุนของแหล่งท่ีมาของเงินทุนบวกค่าใชจ่้ายในการบริหารเงินทุน 
ค่าเช่าและค่าบริการตามสญัญาเช่า อตัราค่าเช่าหรือค่าบริการมาตรฐานตามท่ีผูใ้หเ้ช่ากาํหนด 
ค่าบริการดา้นเทคนิควิชาการ อตัราต่อจาํนวนตนัของอาหารสตัวแ์ต่ละประเภทท่ีผลิต / อตัราต่อ 
   ยอดขายอาหารสตัว ์
ค่าเบ้ียประกนั อตัรามาตรฐานท่ีผูรั้บประกนักาํหนด 
ค่าสิทธิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ อตัราต่อยอดขายสินคา้ท่ีใชเ้คร่ืองหมายการคา้ 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2550 และ 2549 
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รายการท่ีสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 และ 2549 สรุปไดด้งัน้ี   
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 2550  2549  2550  2549 
 (ล้านบาท) 
รายได้        
บริษัทใหญ่        
ขายสินคา้ -  25  -  - 
        
บริษัทย่อย        
ขายสินคา้ -  -  16,972  18,221 
เงินปันผลรับ -  -  10,546  2,425 
ดอกเบ้ียรับ -  -  854  176 
กาํไรจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -  -  210  1 
รายไดค่้าเช่า ค่าบริการและอ่ืน ๆ -  -  9  9 
        
บริษัทร่วมและบริษัททีเ่กีย่วข้องกนั        
ขายสินคา้ 5,267  4,326  915  493 
เงินปันผลรับ 4  17  5  2 
ดอกเบ้ียรับ 65  44  -  - 
กาํไรจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1  2  -  - 
รายไดค่้าฝึกอบรมและสมัมนา 6  9  -  - 
รายไดค่้าตอบแทนจากการใชร้ะบบงาน 115  3  -  - 
รายไดค่้าเช่า ค่าบริการและอ่ืน ๆ 23  13  3  2 
ขายเงินลงทุน (ราคาขาย) -  1,185  -  - 
        



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2550 และ 2549 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2550  2549  2550  2549 
 (ล้านบาท) 
ค่าใช้จ่ายและอื่น ๆ        
บริษัทใหญ่        
ซ้ือวตัถุดิบและสินคา้ 4,215  4,859  1,883  2,258 
ค่าบริการดา้นเทคนิควิชาการ 297  290  94  102 
ค่าตอบแทนตามสญัญาอนุญาตใหใ้ช ้        
   เคร่ืองหมายการคา้ 35  8  5  1 
        
บริษัทย่อย        
ซ้ือวตัถุดิบและสินคา้ -  -  7,693  8,531 
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพยอ่ื์น -  -  117  99 
ค่าเช่าและบริการ  -  -  84  84 
ดอกเบ้ียจ่าย -  -  1  - 
ค่าตอบแทนการใชร้ะบบงาน -  -  120  107 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ -  -  -  26 
        
บริษัทร่วมและบริษัททีเ่กีย่วข้องกนั        
ซ้ือวตัถุดิบและสินคา้ 8,747  6,582  800  1,300 
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยอ่ื์น ๆ -  1,101  -  83 
เงินท่ีจ่ายตามสญัญาวา่จา้ง 726  533  433  328 
ค่าเช่าและบริการ  831  691  318  252 
ค่าเบ้ียประกนั 207  209  84  96 
ค่าตอบแทนตามสญัญาอนุญาตใหใ้ช ้        
    เคร่ืองหมายการคา้ 36  32  -  - 
ค่าตอบแทนการใชร้ะบบงาน 26  26  -  - 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ 326  150  47  34 

 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2550 และ 2549 
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ยอดคงเหลือกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 และ 2549 มีดงัน้ี   
 

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน    

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2550  2549  2550  2549 
 (ล้านบาท) 
บริษัทย่อย        
บริษทั ซี.พี.เมอร์แชนไดซ่ิง จาํกดั  -  -  484  320 
บริษทั เจริญโภคภณัฑอี์สาน จาํกดั (มหาชน)  -  -  309  434 
Aqua Beauty, Inc. -  -  256  847 
บริษทั บี.พี.อาหารสตัว ์จาํกดั -  -  197  27 
บริษทั กรุงเทพโปรด๊ิวส จาํกดั (มหาชน) -  -  190  256 
บริษทั ซีพีเอฟ ผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั  -  -  160  250 
บริษทั กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร        
   จาํกดั (มหาชน) -  -  145  182 
บริษทั ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จาํกดั (เดิมช่ือ        
 บริษทั วีฟู๊ ดผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั) -  -  127  57 
บริษทั ซี.พี.เกษตรอุตสาหกรรม จาํกดั  -  -  63  30 
CPF Europe S.A.  -  -  59  126 
บริษทั กรุงเทพผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั         
   (เดิมช่ือ บริษทั กรุงเทพฯอาหารสตัว ์จาํกดั) -  -  37  80 
บริษทั จนัทบุรีฟาร์มเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้ า จาํกดั  -  -  30  - 
บริษทั โภคภณัฑอ์ะควอเทค็ จาํกดั -  -  18  58 
CP Foods (UK) Limited -  -  17  54 
อ่ืน ๆ -  -  73  45 
รวม -  -  2,165  2,766 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2550 และ 2549 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2550  2549  2550  2549 
 (ล้านบาท) 
บริษัทร่วม        
บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) (เดิมช่ือ บริษทั        
 ซี.พี.เซเวน่อีเลฟเวน่ จาํกดั (มหาชน)) 323  168  -  - 
C.P. Vietnam Livestock Co., Ltd. 53  -  -  - 
บริษทั อลิอนัซ์ ซี.พี. ประกนัภยั จาํกดั 14  13  11  4 
อ่ืน ๆ 9  24 4 4  13 
รวม 399  205  15  17 

บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั        
Charoen Pokphand Intertrade Singapore (Pte) Ltd. 188  192  2  7 
บริษทั ซี.พี.คอนซูเมอร์โพรดกัส์ จาํกดั 170  -  -  - 
บริษทั ซี.พี.อินเตอร์เทรด จาํกดั 140  161  -  - 
บริษทั ซี.พี.คา้ปลีกและการตลาด จาํกดั 119  95  22  34 
บริษทั เชสเตอร์ฟู้ ด จาํกดั 96  103  16  8 
บริษทั เคานเ์ตอร์ เซอร์วิส จาํกดั 91  38  1  - 
Charoen Pokphand Intertrade South Africa         
   (Pty) Ltd. 41  72  6  19 
บริษทั แอ๊ดวา้นซ์ฟาร์ม่า จาํกดั 36  37  22  14 
Charoen Pokphand Jaya Farm (M) Sdn. Bhd. 33  -  -  - 
บริษทั เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จาํกดั 25  98  4  50 
บริษทั ท่าจามฟาร์ม จาํกดั 22  28  -  - 
บริษทั ซี.พี.อินเตอร์ฟู้ ด (ไทยแลนด)์ จาํกดั -  150  -  - 
อ่ืน ๆ 80  121  21 1 23 
รวม 1,041  1,095  94  155 

รวมทั้งส้ิน 1,440  1,300  2,274  2,938 
 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2550 และ 2549 
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เงินให้กู้ยมืระยะส้ัน  

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 ยอดคงคา้ง  ยอดเฉล่ีย 

 2550  2549   2550  2549 

 (ล้านบาท) 
        
บริษัทย่อย        
บริษทั กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร        
   จาํกดั (มหาชน)  3,460  775  2,317  360 
บริษทั เจริญโภคภณัฑอี์สาน จาํกดั (มหาชน) 2,140  -  1,162  - 
บริษทั กรุงเทพผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั        
   (เดิมช่ือ บริษทั กรุงเทพฯ อาหารสตัว ์จาํกดั) 1,750  495  1,295  249 
บริษทั ซีพีเอฟ ผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั  1,474  230  1,189  86 
บริษทั เจริญโภคภณัฑอุ์ตสาหกรรม จาํกดั 1,193  70  751  59 
บริษทัโภคภณัฑอ์ะควอเทค็ จาํกดั 1,075  -  946  - 
บริษทั ราชบุรีอาหารสตัว ์จาํกดั 510  50  332  4 
บริษทั บี.พี.อาหารสตัว ์จาํกดั 460  -  385  - 
บริษทั ซี.พี.เกษตรอุตสาหกรรม จาํกดั 455  100  352  8 
บริษทั กรุงเทพโปรด๊ิวส จาํกดั (มหาชน) 150  -  646  - 
C.P. Aquaculture (Beihai) Co., Ltd. 143  -  41  - 
C.P. Aquaculture (Hainan) Co., Ltd. 101  -  17  - 
บริษทั แกลง จาํกดั 47  -  33  - 
บริษทั ซีพีเอฟ ไอทีเซ็นเตอร์ จาํกดั 20  -  10  - 
บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล เพท็ ฟู๊ ด จาํกดั 12  -  5  - 
บริษทั ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จาํกดั (เดิมช่ือ        
   บริษทั วีฟู๊ ดผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั) -  150  137  12 
CPF Investment Limited  -  -  29  - 
รวม 12,990  1,870  9,647  778 

 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2550 และ 2549 
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เงินให้กู้ยมืระยะยาว  
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ยอดคงคา้ง  ยอดเฉล่ีย 
 2550  2549  2550  2549 
 (ล้านบาท) 
บริษัทย่อย        
บริษทั กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร        
   จาํกดั (มหาชน) 1,065  362  939  621 
บริษทั ซีพีเอฟ ผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั -  125  52  350 
บริษทั กรุงเทพผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั        
   (เดิมช่ือ บริษทั กรุงเทพฯ อาหารสตัว ์จาํกดั) 1,000  100  792  233 
บริษทั เจริญโภคภณัฑอี์สาน จาํกดั (มหาชน) -  75  31  175 
บริษทั กรุงเทพโปรด๊ิวส จาํกดั (มหาชน) 500  -  375  - 
บริษทั เจริญโภคภณัฑอุ์ตสาหกรรม จาํกดั  500  -  375  - 
CPF Investment Limited  302  323  309  338 
Charoen Pokphand (USA), Inc. 137  147  141  370 
บริษทั ซี.พี.เกษตรอุตสาหกรรม จาํกดั 100  -  75  - 
C.P. Aquaculture (Beihai) Co., Ltd. 27  43  36  55 
รวม 3,631  1,175  3,125  2,142 
หัก ส่วนท่ีถึงกาํหนดรับชาํระภายในหน่ึงปี (991)  (759)     
สุทธิ 2,640  416     

 
ลูกหน้ีระยะยาวจากการขายเงินลงทุน      
   งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
     2550  2549  2550  2549 
   (ล้านบาท) 
บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั            
Union Growth Investments Limited     780  1,000  -  - 
หัก ลูกหน้ีท่ีถึงกาํหนดรับชาํระภายในหน่ึงปี     (260)  (166)  -  - 
สุทธิ     520  834  -  - 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2550 และ 2549 
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เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2550  2549  2550 2 2549 
 (ล้านบาท) 
บริษัทใหญ่        
บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั 332  534  70  212 

บริษัทย่อย        
บริษทั กรุงเทพเพาะเล้ียงกุง้ จาํกดั -  -  108  1 
บริษทั กรุงเทพโปรด๊ิวส จาํกดั (มหาชน) -  -  71  276 
บริษทั กรุงเทพผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั        
   (เดิมช่ือ บริษทั กรุงเทพฯ อาหารสตัว ์จาํกดั) -  -  51  70 
บริษทั กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร จาํกดั        
   (มหาชน) -  -  38  8 
บริษทั โภคภณัฑอ์ะควอเทค็ จาํกดั -  -  28  27 
บริษทั ราชบุรีอาหารสตัว ์จาํกดั -  -  17  15 
บริษทั ซีพีเอฟ ผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั -  -  13  62 
บริษทั เจริญโภคภณัฑอี์สาน จาํกดั (มหาชน) -  -  11  20 
บริษทั เจริญโภคภณัฑอุ์ตสาหกรรม จาํกดั -  -  -  20 
อ่ืน ๆ -  -  27  55 
รวม -  -  364  554 

บริษัทร่วม        
C.P.Vietnam Livestock Co., Ltd. 27  2  7  - 
บริษทั อาร์เบอร์ เอเคอร์ส ประเทศไทย จาํกดั 12  15  -  4 
อ่ืน ๆ 9  14  2  - 
รวม 48  31  9  4 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2550  2549  2550 2 2549 
 (ล้านบาท) 
บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั        
บริษทั ซี.พี.สหอุตสาหกรรม จาํกดั 61  80  15  25 
บริษทั ซี.พี.อินเตอร์เทรด จาํกดั 53  12  9  5 
บริษทั เค.เอส.พ.ีอุปกรณ์ จาํกดั 49  62  16  22 
Blue Ocean Resoures Pte Ltd. 45  -  -  - 
บริษทั ทรู ลิสซ่ิง จาํกดั  (เดิมช่ือ บริษทั ทรู ฟลีต        
   แมเนจเมนต ์จาํกดั) 41  41  17  18 
บริษทั ซีเอน็ซี อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 41  -  -  - 
บริษทั ซี.พี.คา้ปลีกและการตลาด จาํกดั 30  31  1  1 
บริษทั ซี.พี.อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ ์จาํกดั 28  28  16  12 
บริษทั แอ๊ดวา้นซ์ฟาร์ม่า จาํกดั 15  25  13  13 
บริษทั โกซอฟท ์(ประเทศไทย) จาํกดั 15  16  -  - 
Charoen Pokphand Jaya Farm (M) Sdn. Bhd. 1  25  -  - 
อ่ืน ๆ 122 1 131  46  34 
รวม  501  451  133  130 
รวมทั้งส้ิน 881  1,016  576  900 

 
เงินกู้ยมืระยะส้ัน  

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ยอดคงคา้ง  ยอดเฉล่ีย 
 2550  2549  2550 2 2549 
 (ล้านบาท) 
บริษัทย่อย        
บริษทั ซีฟู้ ดส์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จาํกดั  69  -  65  - 
บริษทั กรุงเทพเพาะเล้ียงกุง้ จาํกดั  42  -  16  - 
รวม 111  -  81  - 

 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2550 และ 2549 
 

 44 

บริษทัคาํนวณยอดเฉล่ียจากยอดคงคา้ง ณ วนัส้ินเดือนไม่รวมดอกเบ้ียคา้งจ่าย 
 

ยอดคงเหลือและอตัราดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 และ 2549 สรุปไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม / งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ยอดคงเหลือท่ีมี  ยอดคงเหลือท่ีมี   
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี  อตัราดอกเบ้ียลอยตวั  อตัราดอกเบ้ียเฉล่ีย 
 2550  2549  2550  2549  2550  2549 

 (ล้านบาท)  (อัตราร้อยละ) 
ลูกหน้ีระยะยาวจากการ            
   ขายเงินลงทุน -  -  780  1,000  6.82  7.32 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น            
   แก่บริษทัยอ่ย -  -  12,990  1,870  7.13  7.75 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาว            
   แก่บริษทัยอ่ย 65  662  3,566  513  6.85  5.84 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย -  -  111  -  1.50  - 
 
ก าไรจากการขายเงินลงทุนรอการรับรู้เป็นรายได้    

    

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
  2550  2549  2550  2549 
 (ล้านบาท) 
บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั        
Union Growth Investments Limited 399  399  -  - 

 

สัญญาที่มีสาระส าคญักบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 

สัญญาบริการด้านเทคนิควชิาการ 
 

บริษทัและบริษทัยอ่ยบางแห่งไดว้า่จา้งบริษทัใหญ่ของกลุ่มบริษทั (บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั (CPG)) ให้
ทาํการคน้ควา้และพฒันาส่วนประกอบในการผลิตอาหารสตัว ์โดยบริษทัและบริษทัยอ่ยตกลงท่ีจะจ่ายค่าบริการใหก้บั 
CPG ซ่ึงคาํนวณตามปริมาณการผลิตอาหารสตัวแ์ต่ละประเภทในอตัราท่ีระบุไวใ้นสญัญา  โดยมีค่าบริการขั้นตํ่า            
เป็นจาํนวนเงินประมาณ 0.1 ลา้นบาท ถึง 1.3 ลา้นบาท ต่อเดือน สญัญาน้ีมีระยะเวลาส้ินสุดในปี 2553 
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นอกจากน้ี บริษทัยอ่ยในต่างประเทศแห่งหน่ึงมีสญัญารับความช่วยเหลือทางเทคนิควิชาการดา้นการผลิต อาหารสตัว์
กบั CPG โดยค่าตอบแทนท่ีจ่ายใหก้บั CPG จะคาํนวณจากยอดขายอาหารสตัวข์องบริษทัยอ่ยนั้น ในอตัราท่ีระบุไว้
ในสัญญา สญัญาดงักล่าวมีระยะเวลาส้ินสุดในปี 2559 
 
สัญญาเช่าและบริการ 
 
บริษทัและบริษทัยอ่ยบางแห่งมีสญัญาเช่าอาคารสาํนกังานพร้อมทั้ งส่ิงอาํนวยความสะดวก สญัญาบริการ เทคโนโลยี
สารสนเทศและบริการต่าง ๆ และสญัญาเช่ายานพา หนะกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั บางแห่ง  เป็นเวลา 1 ถึง 9 ปี โดยมี
ค่าเช่าและค่าบริการในปี 2550 เป็นจาํนวนเงินรวม 831 ลา้นบาท  (2549: 691 ล้านบาท ) อตัราค่าเช่าและค่าบริการตาม
สญัญาดงักล่าวมีอตัราท่ีไม่แตกต่างจากอตัราท่ีคิดกบับริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั โดยมีเง่ือนไขและขอ้ตกลงของการเช่า
และการใหบ้ริการท่ีคลา้ยคลึงกนั   ภายใตเ้ง่ือนไขของสญัญาเช่าอาคาร กลุ่มบริษทัมี สิทธิท่ีจะต่ออายสุญัญาเช่าอาคาร
ดงักล่าว โดยแจง้ใหผู้ใ้หเ้ช่าทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหนา้ก่อนอายุ สญัญาเช่าจะส้ินสุดลงไม่นอ้ยกวา่ 4  เดือน  
นอกจากน้ี บริษทัมีสญัญาเช่าท่ีดิน ฟาร์ม และอาคาร/ส่ิงปลูกสร้างกบับริษทัยอ่ยบางแห่ง เป็นเวลา 3 ปี โดยบริษทัมีสิทธิ
ต่ออายสุญัญาโดยไม่ตอ้งบอกกล่าวล่วงหนา้ ค่าเช่าต่อปีมีจาํนวนเงินรวม 84 ลา้นบาท ในปี 2550  
 
บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้ง จ่ายค่าเช่าและค่าบริการรวมต่อปี  เป็นจาํนวนเงิน 247 ลา้นบาท และ 397 
ลา้นบาท ตามลาํดบั (2549: 227 ล้านบาท และ 364 ล้านบาท ตามล าดับ) 
 
สัญญาว่าจ้าง 
 
บริษทัและบริษทัยอ่ยบางแห่งมีสญัญาวา่จา้งก่อสร้างอาคาร ส่ิงปลูกสร้างและอ่ืนๆ กบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั
บางแห่ง กลุ่มบริษทัไดจ่้ายเงินตามสญัญาดงักล่าว เป็นจาํนวนเงินรวม 726 ลา้นบาท ในปี 2550 (2549: 533 ล้านบาท) 
 
สัญญาอนุญาตให้ใช้เคร่ืองหมายการค้า 
 
บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้าํสญัญากบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง (บริษทั สตาร์มาร์เกต็ต้ิง จาํกดั (STAR)) เพื่อมีสิทธิ
ในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ของ  STAR โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวจะตอ้งจ่ายค่าตอบแทนใหก้บั STAR ในอตัราร้อยละ 2 
ของยอดขายสินคา้ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ดงักล่าว  สญัญาน้ีมีระยะเวลา 3 ปี  ซ่ึงจะส้ินสุด ในปี 2550 ค่าตอบแทน
ดงักล่าวสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 มีจาํนวนเงินรวม 36 ลา้นบาท  (2549: 32 ล้านบาท ) 
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ในไตรมาสท่ีส่ีของปี 2549 กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ทาํสญัญากบับริษทัใหญ่ของกลุ่มบริษทั (บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั 

(CPG)) เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงสิทธิการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ ภายใตเ้ง่ือนไขของสญัญาดงักล่าว กลุ่มบริษทัจะตอ้งจ่าย
ค่าตอบแทนใหก้บั CPG ในอตัราร้อยละ 0.2 และร้อยละ 0.4 ของยอดขายสินคา้แต่ละประเภทตามท่ีระบุ ไวใ้นสัญญา 
ซ่ึงค่าตอบแทนดงักล่าวสาํหรับ ปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 มีจาํนวนเงินรวม  35 ลา้นบาท  (2549: 8 ล้านบาท ) 

 
สัญญาอ่ืน 

 
(ก) บริษทัไดท้าํสญัญากบับริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (บริษทั ซี .พี. เมอร์แชนไดซ่ิง จาํกดั )  ในการสนบัสนุนกิจกรรม

ส่งเสริมการขายผลิตภณัฑใ์หม่ในตลาดสินคา้ แห่งใหม่ใหแ้ก่บริษทัยอ่ยดงักล่าว โดยบริษทัตกลงท่ีจะใหเ้งิน
สนบัสนุนกิจกรรมส่งเสริมการขายในระหวา่งปี 2549 เป็นจาํนวนเงินรวม 25 ลา้นบาท ทั้งน้ี บริษทัไดจ่้ายเงิน
ตามสญัญาดงักล่าวในระหวา่งปี 2550 

 
(ข) ในระหวา่งไตรมาสท่ีหน่ึงของปี 2549  บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (บริษทั ซี.พี. เมอร์แชนไดซ่ิง จาํกดั) (CPM))  ไดเ้ขา้

ทาํสัญญา Share Sale and Purchase Agreement  เพื่อจาํหน่ายเงินลงทุนในหุน้สามญัของ Lotus-CPF (PRC) 
Investment Company Limited (Lotus-CPF)  ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมแห่งหน่ึง เป็นจาํนวน  38,960,000 หุน้  (คิดเป็น
ร้อยละ 40 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายแลว้ของ Lotus-CPF) ใหแ้ก่ Union Growth Investments Limited (Union 
Growth)  ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง ในมูลค่ารวม 31 ลา้นเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 1,185  ลา้นบาท 
โดย  Union Growth ได้จ่าย ชาํระเงินงวดแรกใหแ้ก่ CPM  ตามท่ีระบุไว้ ในสัญญา  เป็นจาํนวนเงิน   3.1 
ลา้นเหรียญสหรัฐ  เม่ือวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2549 (Closing Date) และส่วนท่ีเหลือ เป็นจาํนวนเงิน  27 .9 
ลา้น เหรียญสหรั ฐ จะแบ่งชาํระเป็น งวด จาํนวน  8 งวด  งวดละ 2,325,000 เหรียญสหรัฐ  ในเดือนเมษายนและ
ตุลาคม 2550  และงวดละ  3,875,000  เหรียญสหรัฐ ในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี ในระหวา่งปี 2551 ถึง 
2553  พร้อมกบัดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ LIBOR บวก 2.0 ต่อปี  ซ่ึงคิดจากยอดท่ีคงคา้ง  ทั้งน้ี  ภายใตส้ญัญา
ดงักล่าว  CPM  ตอ้งโอนหุน้ท่ีจาํหน่ายทั้งหมดใหก้บั Union Growth ในวนัท่ีไดรั้บชาํระเงินค่าหุน้งวดแรก ซ่ึง
กลุ่มบริษทัถือเป็นวนัท่ีจาํหน่ายเงินลงทุน และเพื่อเป็นหลกัประกนั   การปฏิบติัตามสัญญา Union Growth ไดน้าํ
ใบหุน้ของ Lotus-CPF  ตามจาํนวนท่ีซ้ือไปดงักล่าวมาจาํนาํไวก้บั CPM  ภายใตส้ญัญา Share Charge ระหวา่ง 
CPM และ Union Growth     
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ในระหวา่งไตรมาสท่ีสองของปี 2549 กลุ่มบริษทัไดห้ยดุรับรู้ส่วนไดเ้สียของเงินลงทุนใน Lotus-CPF  ณ วนัท่ี
จาํหน่ายเงินลงทุน เน่ืองจากกลุ่มบริษทั ไม่ไดมี้อิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อการดาํเนินงานของ Lotus-CPF   
โดยความเส่ียงและผลตอบแทนของ เงินลงทุนดงักล่าวไดโ้อนใหแ้ก่ Union Growth แลว้  นบัตั้ งแต่วนัท่ี ขาย
เงินลงทุนเป็นตน้ไป   ในการน้ี  กลุ่ม บริษทัไดบ้นัทึกการ ขายเงินลงทุนในบริษทัร่วมดงักล่าว โดยบนัทึก
รายการกาํไรจากการขายเงินลงทุน จาํนวน 399  ลา้นบาท เป็น “กาํไรจากการขายเงินลงทุนรอการรับรู้เป็น
รายได้”   ซ่ึงแสดงไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของ  “หน้ีสินไม่หมุนเวี ยน” ในงบดุลรวม เน่ืองจากกลุ่มบริษทัพิจารณาวา่ 
ผลตอบแทนจากการ ขาย เงินลงทุนท่ีกลุ่มบริษั ทจะไดรั้บมีลกัษณะเป็นการทยอย รับชาํระภายในระยะเวลา
ค่อนขา้งยาว ทั้งน้ี กาํไรจากการขายเงินลงทุนดงักล่าวจะไม่รับรู้ในงบกาํไรขาดทุนจนกวา่กลุ่มบริษทัจะไดรั้บ
ชาํระเงินครบถว้นแลว้ 

 
ทั้งน้ี CPM และ Union Growth ตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นสญัญาดงักล่าวขา้งตน้  

 
(ค) บริษทัและบริษทัยอ่ยบางแห่งมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าก่อสร้าง เคร่ืองจกัรและค่าบริการต่างๆ ใหแ้ก่บริษทัท่ี

เก่ียวขอ้งกนั บางแห่ง  ตามท่ีระบุไวใ้นสญัญาท่ีเก่ียวข้ อง เป็นจาํนวนเงิน รวม  28 ลา้นบาท  และ 32 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั (2549: 48 ล้านบาท และ 34  ล้านบาท ตามล าดับ) 
 

รายการอื่น 
 
ในระหวา่งไตรมาสท่ีหน่ึงของปี 2549 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (CPF FOOD) ไดเ้ขา้ซ้ือทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ
การผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑอ์าหารแปรรู ปจากเน้ือสตัวซ่ึ์งประกอบดว้ย  สินทรัพยถ์าวรและสินคา้คงเหลือ ในมูลค่า
ราคาซ้ือรวมทั้งส้ิน 991 ลา้นบาท จากบริษทั ซี .พี. อินเตอร์ฟู้ ด (ไทยแลนด์) จาํกดั (CPIF) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย แห่งหน่ึง
ของบริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั นอกจากน้ี ในไตรมาสท่ีส่ีของปี 2549 CPIF ไดจ่้ายเงินจาํนวน 149 ลา้นบาท เพื่อ
สาํรองเป็นเงินชดเชยตามกฎหมายใหแ้ก่พนกังานท่ีไดโ้อนให ้ CPF FOOD เน่ืองจากการขายกิจการดงักล่าว โดย CPF 
FOOD บนัทึกรายการดงักล่าวไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของ “หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน” ในงบดุล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 
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6 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2550  2549  2550  2549 
 (ล้านบาท) 
เงินฝากสถาบนัการเงินและเงินสดในมือ 2,943  1,528  584  150 
เงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง 518  199  -  - 
รวม 3,461  1,727  584  150 

 
7 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 

 
   งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหต ุ  2550  2549  2550  2549 
   (ล้านบาท) 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5  1,440  1,300  2,274  2,938 
กิจการอ่ืน   12,501  11,808  4,055  3,806 
หัก ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ   (381)  (283)  (6)  (5) 

สุทธิ   13,560  12,825  6,323  6,739 

 
ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม 2550 และ 2549  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนท่ีมีปัญหาในการชาํระหน้ีแยกตามอายหุน้ีท่ี
คา้งชาํระมีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2550  2549  2550  2549 
 (ล้านบาท) 
คา้งชาํระเกินกาํหนดระยะเวลาการรับชาํระหน้ี        
 มากกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 10  9  1  - 
 มากกวา่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน 68  48  -  - 
 มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 304  238  6  5 
รวม 382  295  7  5 

 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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8 สินค้าคงเหลอื 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2550  2549  2550  2549 
 (ล้านบาท) 
วตัถุดิบ 10,273  8,742  3,334  3,148 
เคมีภณัฑแ์ละวสัดุส้ินเปลือง 657  674  204  235 
สินคา้ระหวา่งผลิต 7,422  6,669  1,592  1,441 
สุกร ไก่  เป็ดและอ่ืน ๆ ท่ีเป็น        

พอ่แม่พนัธุ์และแม่โคนม - สุทธิ 1,899  1,957  303  397 
สินคา้สาํเร็จรูป 5,280  7,442  1,218  2,865 
สินคา้ระหวา่งทาง 1,626  1,138  63  32 
รวม 27,157  26,622  6,714  8,118 
หัก ค่าเผือ่มูลค่าสินคา้ลดลง (45)  (124)  (6)  (38) 
สุทธิ 27,112  26,498  6,708  8,080 

 
ตน้ทุนของสินคา้ท่ีบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายและไดแ้สดงไวใ้นบญัชี  “ตน้ทุนขายสินคา้” ในงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 มีจาํนวนเงิน 117,936 ลา้นบาท (2549: 108,158 ล้านบาท)  สาํหรับงบการเงินรวม  
และ 45,560 ลา้นบาท (2549: 44,839 ล้านบาท) สาํหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

9  เงนิลงทุนระยะยาว 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 และ 2549 เงินลงทุนระยะยาวประกอบดว้ย 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2550  2549  2550  2549 

         (ปรับปรุงใหม่) 
 (ล้านบาท) 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -  -  17,295  17,530 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 6,662  5,902  290  290 
เงินลงทุนในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,531  1,603  680  708 
เงินลงทุนในบริษทัอ่ืน 240  237  -  - 
รวม 8,433  7,742  18,265  18,528 
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เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 และ 2549 และเงินปันผลรับสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัเดียวกนัมีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม 
 สัดส่วนความเป็น 

เจา้ของ 
 

ทุนชาํระแลว้ วิธีราคาทุน  วธีิส่วนไดเ้สีย  การดอ้ยค่า  วธีิส่วนไดเ้สีย - สุทธิ  เงินปันผลรับ 
 2550 2549 2550 2549 2550  2549  2550  2549  2550  2549  2550  2549  2550  2549 

 (ร้อยละ) (ล้านบาท) 
บริษทัร่วม                        
บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) (เดิมช่ือ                          
   บริษทั ซี.พี.เซเวน่อีเลฟเวน่ จาํกดั (มหาชน)) 24.78 25.62 4,470 4,447 1,665  1,576  3,074  2,840  -  -  3,074  2,840  285  342 
บริษทั นว 84 จาํกดั 25.00 25.00 1,203 1,203 301  301  296  296  -  -  296  296  -  - 
C.P. Vietnam Livestock Co., Ltd. 40.00 40.00 864 864 291  291  1,369  1,057  -  -  1,369  1,057  -  - 
Charoen Pokphand Holdings                        
   (Malaysia) Sdn. Bhd. 49.64 49.64 353 353 176  176  1,184  1,025  -  -  1,184  1,025  -  - 
C.P. Aquaculture (India) Private Limited 31.70 31.70 192 192 175  175  454  438  -  -  454  438  -  - 
บริษทั อลิอนัซ์ ซี.พี.ประกนัภยั จาํกดั 24.46 24.46 300 300 74  74  118  120  -  -  118  120  4  - 
บริษทั รอส บรีดเดอร์ส สยาม จาํกดั 49.99 49.99 70 70 35  35  59  41  -  -  59  41  -  - 
บริษทั อาร์เบอร์ส เอเคอร์ส                        
   ประเทศไทย จาํกดั  49.99 49.99 4 4 2  2  108  85  -  -  108  85  -  - 
รวม     2,719  2,630  6,662  5,902  -  -  6,662  5,902  289  342 
 

บริษทัไดแ้สดงเงินลงทุนในหุน้สามญัของบริษทัร่วมแห่งหน่ึง (บริษทั ซี พี ออลล ์จาํกดั (มหาชน )) ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเ ทศไทยตามวิธีส่วนไดเ้สียใน
งบการเงินรวม  มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนดงักล่าว  ณ  วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2550  มีจาํนวนเงิน  11,971  ลา้นบาท (2549: 7,127 ล้านบาท) 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 สดัส่วนความเป็น                  ราคาตลาดสาํหรับ     
 เจา้ของ (ทั้งทางตรง                หลกัทรัพย ์     
 และทางออ้ม)  ทุนชาํระแลว้  วธีิราคาทุน  การดอ้ยค่า  วธีิราคาทุน - สุทธิ   จดทะเบียนฯ  เงินปันผลรับ 
 2550  2549  2550  2549  2550  2549  2550  2549  2550  2549  2550  2549  2550  2549 

 (ร้อยละ)  (ล้านบาท) 
บริษทัย่อย                            
CPF Investment Limited  100.00  100.00  1,724  1,724  1,724  1,724  -  -  1,724  1,724  -  -  313  - 
Calibre Nature (M) Sdn. Bhd. 100.00  100.00  1,278  1,278  1,280  1,280  -  -  1,280  1,280  -  -  -  - 
Aqua Beauty, Inc. 100.00  -  212  212  306  -  -  -  306  -  -  -  -  - 
C.P. Aquaculture (Beihai) Co., Ltd. 100.00  100.00  236  236  236  236  -  -  236  236  -  -  -  - 
C.P. Aquaculture (Dongfang) Co., Ltd. 100.00  -  144  -  144  -  -  -  144  -  -  -  -  - 
C.P. Aquaculture (Hainan) Co., Ltd. 100.00  100.00  126  126  126  126  -  -  126  126  -  -  99  46 
CP Foods West, Inc. 100.00  100.00  93  76  93  76  -  -  93  76  -  -  -  - 
Charoen Pokphand Foods Philippines Corporation 100.00  -  37  -  37  -  -  -  37  -  -  -  -  - 
บริษทั ซีพีเอฟ ผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั 99.99  99.99  2,800  2,800  2,849  3,164  -  -  2,849  3,164  -  -  89  - 
บริษทั ซี.พี. เมอร์แชนไดซ่ิง จาํกดั 99.99  99.99  1,850  1,850  1,850  1,850  -  -  1,850  1,850  -  -  555  139 
บริษทั กรุงเทพผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั (เดิมช่ือ                            
   บริษทั กรุงเทพฯ อาหารสตัว ์จาํกดั) 99.99  99.99  667  667  1,174  1,174  -  -  1,174  1,174  -  -  1,766  300 
บริษทั เจริญโภคภณัฑอุ์ตสาหกรรม จาํกดั 99.99  99.99  167  167  709  709  -  -  709  709  -  -  482  - 
บริษทั โภคภณัฑอ์ะควอเทค็ จาํกดั 99.99  99.99  400  400  400  400  -  -  400  400  -  -  1,800  560 
บริษทั ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จาํกดั (เดิมช่ือ                      -  -     
   บริษทั วฟีู๊ ดผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั) 99.99  99.99  330  330  330  330  -  -  330  330  -  -  -  - 
บริษทั แกลง จาํกดั 99.99  99.99  300  300  298  298  -  -  298  298  -  -  40  - 
บริษทั บี.พี. อาหารสตัว ์จาํกดั 99.99  99.99  300  300  290  290  -  -  290  290  -  -  615  210 
บริษทั ซีพีเอฟ ไอทีเซ็นเตอร์ จาํกดั 99.99  99.99  190  190  190  190  -  -  190  190  -  -  62  - 
 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 สดัส่วนความเป็น                  ราคาตลาดสาํหรับ     
 เจา้ของ (ทั้งทางตรง                  หลกัทรัพย ์     
 และทางออ้ม)  ทุนชาํระแลว้  วธีิราคาทุน  การดอ้ยค่า  วธีิราคาทุน - สุทธิ   จดทะเบียนฯ  เงินปันผลรับ 
 2550  2549  2550  2549  2550  2549  2550  2549  2550  2549  2550  2549  2550  2549 

 (ร้อยละ)  (ล้านบาท) 
บริษทั ซี.พี. เกษตรอุตสาหกรรม จาํกดั 99.99  99.99  33  33  180  180  -  -  180  180  -  -  112  - 
บริษทั ราชบุรีอาหารสตัว ์จาํกดั 99.99  99.99  470  470  120  120  -  -  120  120  -  -  102  144 
บริษทั ฟาร์มกรุงเทพ จาํกดั 99.99  99.99  42  167  99  224  -  -  99  224  -  -  -  - 
บริษทั ซีฟู้ ดส์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จาํกดั 99.99  99.99  80  425  80  425  -  -  80  425  -  -  16  - 
บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล เพท็ ฟู้ ด จาํกดั 99.99  99.99  60  60  60  60  -  -  60  60  -  -  -  - 
บริษทั ยนิูเวอร์แซล ฟู้ ด แอนด ์มาร์เกต็ต้ิง จาํกดั  99.99  99.99  40  40  40  40  -  -  40  40  -  -  -  - 
บริษทั จนัทบุรีฟาร์มเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้ า จาํกดั 99.99  99.99  10  40  33  63  -  -  33  63  -  -  9  - 
บริษทั ซีพีเอฟ เทรนน่ิงเซ็นเตอร์ จาํกดั  99.99  99.99  15  15  15  15  -  -  15  15  -  -  -  - 
Charoen Pokphand (USA), Inc.  99.97  99.97  1,148  1,148  3,020  3,020  (3,020)  (3,020)  -  -  -  -  -  - 
บริษทั ตราดเพาะเล้ียงกุง้ จาํกดั 99.91  99.91  9  36  3  11  -  -  3  11  -  -  -  - 
บริษทั กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร                             
   จาํกดั (มหาชน) 99.90  99.90  300  300  1,781  1,781  -  -  1,781  1,781  -  -  1,798  360 
บริษทั กรุงเทพเพาะเล้ียงกุง้ จาํกดั 99.89  99.89  145  145  65  65  -  -  65  65  -  -  -  10 
บริษทั สวฟีาร์มม่ิง จาํกดั 99.84  99.84  18  70  6  24  -  -  6  24  -  -  -  - 
บริษทั เจริญโภคภณัฑอี์สาน จาํกดั (มหาชน)  99.61  99.61  300  300  1,282  1,282  -  -  1,282  1,282  -  -  1,255  358 
บริษทั กรุงเทพโปรด๊ิวส จาํกดั (มหาชน)  99.44  99.44  600  600  1,230  1,230  -  -  1,230  1,230  -  -  1,432  298 
บริษทั ซีพี - โยเนะคิว จาํกดั 75.00  80.50  350  200  263  161  -  -  263  161  -  -  -  - 
บริษทั พฒันาพนัธุ์กุง้ (ประเทศไทย) จาํกดั 51.00  51.00  4  4  2  2  -  -  2  2  -  -  -  - 
รวม         20,315  20,550     (3,020)  (3,020)  17,295  17,530  -  -  10,545  2,425 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 สดัส่วนความเป็น                  ราคาตลาดสาํหรับ     

 เจา้ของ (ทั้งทางตรง                  หลกัทรัพย ์     

 และทางออ้ม)  ทุนชาํระแลว้  วธีิราคาทุน  การดอ้ยค่า  วธีิราคาทุน - สุทธิ   จดทะเบียนฯ  เงินปันผลรับ 
 2550  2549  2550  2549  2550  2549  2550  2549  2550  2549  2550  2549  2550  2549 

 (ร้อยละ)  (ล้านบาท) 

บริษทัร่วม                            
Charoen Pokphand Holdings (Malaysia) Sdn. Bhd. 49.64  49.64  353  353  60  60  -  -  60  60  -  -  -  - 
C.P. Aquaculture (India) Private Limited 31.70  31.70  192  192  176  176  -  -  176  176  -  -  -  - 
บริษทั อลิอนัซ์ ซี.พี. ประกนัภยั จาํกดั  24.46  24.46  300  300  54  54  -  -  54  54  -  -  3  - 
รวม         290  290  -  -  290  290  -  -  3  - 

รวมทั้งส้ิน         20,605  20,840  (3,020)  (3,020)  17,585 5 17,820  -  -  10,548  2,425 
 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2550 และ 2549 
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เงินลงทุนในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัและบริษทัอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 และ 2549 มีดงัน้ี 
 
 สัดส่วนความเป็นเจา้ของ  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2550  2549  2550  2549  2550  2549 
 (ร้อยละ)  (ล้านบาท) 
เงนิลงทุนในบริษัทที่เกีย่วข้องกนั            

หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด            
ตราสารทุนประเภทหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย - มูลค่ายติุธรรม            
บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)  3.03  3.03  1,287  1,287  881  881 
หัก  การเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน     (502)  (461)  (344)  (316) 
สุทธิ     785   826  537  565 

หลักทรัพย์ที่ไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด             
เงินลงทุนทัว่ไปในตราสารทุน - ราคาทุน            
บริษทั ซีพีพีซี จาํกดั (มหาชน)  6.58  6.58  110  110  55  55 
บริษทั ซี.พี. แลนด ์จาํกดั 6.49  6.49  143  143  -  - 
บริษทั วีรวมโชค จาํกดั 9.00  9.00  9  9  -  - 
บริษทั อยธุยา อลิอนัซ์ ซี.พี. ประกนัชีวิต จาํกดั             
   (มหาชน) 3.47  3.47  115  115  88  88 
Chia Tai (Jilin) Co., Ltd. 9.99  9.99  5  5  -  - 
Kinghill Limited 19.96  19.96  695  726  244  244 
รวม     1,077  1,108  387  387 
หัก  ค่าเผือ่ขาดทุนจากการดอ้ยค่า     (331)  (331)  (244)  (244) 
สุทธิ     746  777  143  143 

รวม     1,531  1,603  680  708 
            
เงนิลงทุนในบริษัทอืน่            
หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด            
ตราสารทุนประเภทหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย - มูลค่ายติุธรรม            
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 1.01  1.01  15  20  -  - 
บวก  การเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน     225  217  -  - 
รวม     240  237  -  - 

หลักทรัพย์อ่ืน     7  7  7  7 
หัก  ค่าเผือ่ขาดทุนจากการดอ้ยค่า     (7)  (7)  (7)  (7) 
สุทธิ     -  -  -  - 

รวม     240  237  -  - 
            
รวมทั้งส้ิน     1,771  1,840  680  708 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนระยะยาวในระหวา่งปี 2550 และ 2549 มีดงัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2550  2549  2550  2549 

         (ปรับปรุงใหม่) 
 (ล้านบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 7,742  9,571  18,528  18,530 
ส่วนแบ่งกาํไรสุทธิจากเงินลงทุนใน        
    บริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย - สุทธิ        
    จากค่าความนิยมตดัจาํหน่าย 925  676  -  - 
ส่วนไดใ้นบริษทัร่วมจากส่วนเกินมูลค่าหุน้ 13  13  -  - 
ซ้ือ / ลงทุนเพิ่ม 94  3  605  374 
ขาย (81)  (786)  -  - 
รายไดเ้งินปันผลจากบริษทัร่วม (289)  (342)  -  - 
เงินปันผลท่ีบนัทึกโดยการลดเงินลงทุน -  -  (315)  - 
รับคืนเงินลงทุนจากการลดทุนของบริษทัยอ่ย -  -  (525)  (7) 
การปรับมูลค่าเงินลงทุนระยะยาวใหเ้ป็น        
   มูลค่ายติุธรรม (34)  (458)  (28)  (369) 
ผลกระทบจากการแปลงค่า 62  (922)  -  - 
อ่ืน ๆ 1  (13)  -  - 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 8,433  7,742  18,265  18,528 
 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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รายละเอียดการซ้ือเงินลงทุน / การลงทุนเพิ่มในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 และ 2549 มีดงัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2550  2549  2550  2549 
 (ล้านบาท) 
Aqua Beauty, Inc. -  -  306  - 
C.P. Aquaculture (Dongfang) Co., Ltd. -  -  144  - 
บริษทั ซีพี - โยเนะคิว จาํกดั -  -  101  - 
Charoen Pokphand Foods Philippines         
 Corporation -  -  37  - 
CP Foods West, Inc. -  -  17  76 
บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) (เดิมช่ือ         
   บริษทั ซี.พ.ี เซเวน่อีเลฟเวน่ จาํกดั (มหาชน)) 94  3  -  - 
Calibre Nature (M) Sdn. Bhd. -  -  -  298 
รวม 94  3  605  374 
 
รายละเอียดการขายเงินลงทุนในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 และ 2549 มีดงัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม 
 2550  2549 

   ราคาทุนตาม    ราคาทุนตาม 
 ราคาขาย  บญัชี  ราคาขาย  บญัชี 
 (ล้านบาท) 
Lotus-CPF (PRC) Investment Co., Ltd.        
 (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน 5) -  -  1,185  786 
บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) (เดิมช่ือ        
   บริษทั ซี.พ.ี เซเวน่อีเลฟเวน่ จาํกดั (มหาชน) 429  81  -  - 

รวม 429  81  1,185  786 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 และ  2549 เงินลงทุนดงักล่าวไดร้วมเงินลงทุนในต่างประเทศท่ีเป็ นเงินตรา
ต่างประเทศตามราคาทุนสุทธิจากการขาดทุนจากการดอ้ยค่า หรือตามวิธีส่วนไดเ้สีย (สาํหรับเงินลงทุนในบริษทัร่วม
ท่ีแสดงในงบการเงินรวม) มีดงัน้ี 
 

  งบการเงนิรวม 
  จาํนวนเงินลงทุน (หน่วย: ลา้น) 
  จาํนวนเงินตราต่างประเทศ  จาํนวนเทียบเท่าเงินบาท 

  2550  2549  2550  2549 
ประเทศทีล่งทุน สกลุเงนิตราต่างประเทศ        
เวียดนาม  ดอง 651,780  469,940  1,369  1,058 
มาเลเซีย  ริงกิต - มาเลเซีย 117  101  1,184  1,025 
เคยแ์มนไอส์แลนดส์  เหรียญสหรัฐ 13  13  452  483 
อินเดีย  รูปี - อินเดีย 537  545  454  438 
ฮ่องกง  เหรียญสหรัฐ -  -  5  5 
รวม      3,464  3,009 

 

  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  จาํนวนเงินลงทุน (หน่วย: ลา้น) 
  จาํนวนเงินตราต่างประเทศ  จาํนวนเทียบเท่าเงินบาท 

  2550  2549  2550  2549 
ประเทศทีล่งทุน สกลุเงนิตราต่างประเทศ        
บริติส เวอร์จิน ไอส์แลนดส์  เหรียญสหรัฐ 47  47  1,724  1,724 
มาเลเซีย  ริงกิต - มาเลเซีย 125  125  1,340  1,340 
จีน  เรนมินบิ 102  70  506  362 
สหรัฐอเมริกา  เหรียญสหรัฐ 11  2  399  76 
อินเดีย  รูปี - อินเดีย 194  194  176  176 
ฟิลิปปินส์         เปโซ - ฟิลิปปินส์    50  -  37  - 
รวม      4,182  3,678 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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10 ทีด่นิทีม่ีไว้เพือ่โครงการในอนาคต 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 (ล้านบาท) 
ราคาทุน / ราคาประเมินใหม่    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2549 1,507  97 
โอน (62)  - 
จาํหน่าย (2)  - 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2549  1,443  97 
โอน (82)  19 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2550 1,361  116 

 

11 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์  
 งบการเงนิรวม 
   อาคาร         
   ส่วนปรับปรุง      สินทรัพย ์   
   อาคารและ  เคร่ืองจกัร    ระหวา่ง   
   ระบบ  และ    การก่อสร้าง   
 ท่ีดิน  สาธารณูปโภค  อุปกรณ์  อ่ืน ๆ  และติดตั้ง  รวม 
 (ล้านบาท) 
ราคาทุน  / ราคาประเมินใหม่            
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2549 10,450  21,464  21,320  2,851  3,937  60,022 
เพิ่มข้ึน 468  532  1,267  431  5,757  8,455 
ไดม้าจากการรวมธุรกิจ         -  145  136  31          -  312 
โอน 64  3,320  3,011  122  (6,458)  59 
จาํหน่าย         -  (115)  (597)  (115)  (1)  (828) 
ผลต่างจากการแปลงค่าในการ            
   จดัทาํงบการเงินรวม (6)  (252)  (412)  (49)  (84)  (803) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2549  10,976  25,094  24,725  3,271  3,151  67,217 
เพิ่มข้ึน 328  217  577  297  5,102  6,521 
โอน  132  2,497  1,986  196  (4,732)  79 
จาํหน่าย         -  (679)  (442)  (118)  (97)  (1,336) 
ผลต่างจากการแปลงค่าในการ            
   จดัทาํงบการเงินรวม 1  167  268  24  21  481 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2550 11,437  27,296  27,114  3,670  3,445  72,962 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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 งบการเงนิรวม 
   อาคาร         
   ส่วนปรับปรุง      สินทรัพย ์   
   อาคารและ  เคร่ืองจกัร    ระหวา่ง   
   ระบบ  และ    การก่อสร้าง   
 ท่ีดิน  สาธารณูปโภค  อุปกรณ์  อ่ืน ๆ  และติดตั้ง  รวม 
 (ล้านบาท) 
ค่าเส่ือมราคาสะสม            
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2549         -  9,932  10,789  1,937          -  22,658 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี         -  1,402  2,057  396          -  3,855 
ไดม้าจากการรวมธุรกิจ         -  18  13  9          -  40 
จาํหน่าย         -  (104)  (556)  (111)          -  (771) 
ผลต่างจากการแปลงค่าในการ            
   จดัทาํงบการเงินรวม         -  (75)  (246)  (34)          -  (355) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2549          -  11,173  12,057  2,197          -  25,427 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี         -  1,548  2,327  455          -  4,330 
จาํหน่าย         -  (692)  (467)  (111)          -  (1,270) 
ผลต่างจากการแปลงค่าในการ            
   จดัทาํงบการเงินรวม         -  56  168  17          -  241 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2550         -  12,085  14,085  2,558          -  28,728 

            
มูลค่าสุทธิทางบญัชี            
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 10,976  13,921  12,668  984  3,151  41,700 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน         -          -          -  90          -  90 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2549 10,976  13,921  12,668  1,074  3,151  41,790 

            
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 11,437  15,211  13,029  1,040  3,445  44,162 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน         -          -          -  72          -  72 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2550 11,437  15,211  13,029  1,112  3,445  44,234 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2550 และ 2549 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   อาคาร         
   ส่วนปรับปรุง      สินทรัพย ์   
   อาคารและ  เคร่ืองจกัร    ระหวา่ง   
   ระบบ  และ    การก่อสร้าง   
 ท่ีดิน  สาธารณูปโภค  อุปกรณ์  อ่ืน ๆ  และติดตั้ง  รวม 
 (ล้านบาท) 
ราคาทุน / ราคาประเมินใหม่            
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2549 3,388  8,762  8,919  895  1,663  23,627 
เพิ่มข้ึน 210  213  228  111  2,737  3,499 
โอน 2  1,211  1,208  17  (2,440)  (2) 
จาํหน่าย -  (16)  (323)  (23)  (1)  (363) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2549  3,600  10,170  10,032  1,000  1,959  26,761 
เพิ่มข้ึน 226  177  134  54  2,475  3,066 
โอน  31  1,510  916  72  (2,548)  (19) 
จาํหน่าย (315)  (903)  (447)  (34)  -  (1,699) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2550 3,542  10,954  10,635  1,092  1,886  28,109 
            
ค่าเส่ือมราคาสะสม            
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2549 -  3,244  3,641  548  -  7,433 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี -  608  845  134  -  1,587 
จาํหน่าย -  (16)  (285)  (20)  -  (321) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2549  -  3,836  4,201  662  -  8,699 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี -  724  919  145  -  1,788 
จาํหน่าย -  (551)  (329)  (24)  -  (904) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2550 -  4,009  4,791  783  -  9,583 
            
มูลค่าสุทธิทางบญัชี            
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 3,600  6,334  5,831  328  1,959  18,052 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -  -  -  10  -  10 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2549 3,600  6,334  5,831  338  1,959  18,062 
            
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 3,542  6,945  5,844  306  1,886  18,523 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -  -  -  3  -  3 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2550 3,542  6,945  5,844  309  1,886  18,526 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2550 และ 2549 
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12 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 งบการเงนิรวม 

 ค่าความ  ค่าความ  ค่าพฒันา     

 นิยม  นิยมติดลบ  ระบบงาน  อ่ืน ๆ  รวม 

 (ล้านบาท) 

ราคาทุน          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2549 1,538  (3,045)  102  243  (1,162) 
เพิ่มข้ึน -  (35)  9  61  35 
โอน  -  -  -  2  2 
จาํหน่าย -  52  -  -  52 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2549  1,538  (3,028)  111  306  (1,073) 
เพิ่มข้ึน       -  (4)  26  102  124 
โอน        -        -        -  2  2 
ผลต่างจากการแปลงค่าใน          
   การจดัทาํงบการเงินรวม       -        -        -  (2)  (2) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2550 1,538  (3,032)  137  408  (949) 
          

ค่าตัดจ าหน่ายสะสม          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2549 (889)  1,630  (28)  (44)  669 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี (96)  284  (10)  (26)  152 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2549  (985)  1,914  (38)  (70)  821 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี (96)  293  (11)  (32)  154 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2550 (1,081)  2,207  (49)  (102)  975 

          
มูลค่าสุทธิทางบญัชี          
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2549 553  (1,114)  73  236  (252) 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2550 457  (825)  88  306  26 

 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2550 และ 2549 
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  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  ค่าพฒันา     

  ระบบงาน  อ่ืน ๆ  รวม 

  (ล้านบาท) 

ราคาทุน       
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2549  -  18  18 
เพิ่มข้ึน  -  8  8 
โอน  -  1  1 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2549   -  27  27 
เพิ่มข้ึน  5  4  9 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2550  5  31  36 
       

ค่าตัดจ าหน่ายสะสม       
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2549  -  (5)  (5) 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี  -  (2)  (2) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2549   -  (7)  (7) 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี  -  (3)  (3) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2550  -  (10)  (10) 

       
มูลค่าสุทธิทางบญัชี       
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2549  -  20  20 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2550  5  21  26 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2550 และ 2549 
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13 ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี 
 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีมีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม 

 ณ วนัที ่  บนัทึกเป็นรายจ่าย / รายไดใ้น    ณ วนัที ่

 1 มกราคม  งบกาํไร  ส่วนของ  การไดม้าซ่ึง  31 ธันวาคม 

 2550  ขาดทุน  ผูถื้อหุน้  บริษทัยอ่ย  2550 

 (ล้านบาท) 
          
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี          
ส่วนของบริษทัยอ่ย  79  (79)  -  -  - 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 207  -  -  -  207 
ผลต่างอตัราแลกเปล่ียนของ          
   สญัญาซ้ือขายเงินตราต่าง          
   ประเทศล่วงหนา้ -  9  -  -  9 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน          
   ในบริษทัยอ่ย 920  (14)  -  -  906 
ผลขาดทุนทางภาษี 78  477  -  -  555 
อ่ืน ๆ 156  91  (10)  -  237 
รวม 1,440  484  (10)  -  1,914 

          

หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี          
ส่วนของบริษทัยอ่ย (21)  -  -  -  (21) 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน          
   และส่วนไดใ้นบริษทัร่วมท่ี          
   เป็นของบริษทัยอ่ยซ่ึงไดน้าํ          
   ไปคาํนวณค่าความนิยมติดลบ          
   ณ วนัท่ีซ้ือบริษทัยอ่ย (1,212)  -  -  -  (1,212) 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2550 และ 2549 
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 งบการเงนิรวม 
 ณ วนัที ่  บนัทึกเป็นรายจ่าย / รายไดใ้น    ณ วนัที ่
 1 มกราคม  งบกาํไร  ส่วนของ  การไดม้าซ่ึง  31 ธันวาคม 
 2550  ขาดทุน  ผูถื้อหุน้  บริษทัยอ่ย  2550 
 (ล้านบาท) 
ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่า          
   เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 141  -  (12)  -  129 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน (731)  69  -  -  (662) 
ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงิน          
   ของบริษทัร่วมในต่างประเทศ (140)  -  147  -  7 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนใน          
   บริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย - สุทธิ (205)  (111)  (109)  -  (425) 
อ่ืน ๆ (107)  (29)  -  -  (136) 
รวม (2,275)  (71)  26  -  (2,320) 

 

 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที ่  บนัทึกเป็นรายจ่าย / รายไดใ้น    ณ วนัที ่
 1 มกราคม  งบกาํไร  ส่วนของ  การไดม้าซ่ึง  31 ธันวาคม 
 2550  ขาดทุน  ผูถื้อหุน้  บริษทัยอ่ย  2550 
 (ล้านบาท) 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี         
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 1,035  -  -  -  1,035 
อ่ืน ๆ 18  7    -  -  25 
รวม 1,053  7    -  -  1,060  

         
หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี         

ส่วนเกินทุนจากการ          
   เปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน          
   ในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 95  -  8  -  103 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน (326)  69  -  -  (257) 
อ่ืน ๆ (10)  6  -  -  (4) 
รวม 241  75  8  -  (158) 

 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2550 และ 2549 
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 งบการเงนิรวม 
 ณ วนัที ่  บนัทึกเป็นรายจ่าย / รายไดใ้น    ณ วนัที ่ 
 1 มกราคม  งบกาํไร   ส่วนของ  การไดม้าซ่ึง  31 ธันวาคม 
 2549  ขาดทุน  ผูถื้อหุน้  บริษทัยอ่ย  2549 
 (ล้านบาท) 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี         
ส่วนของบริษทัยอ่ย  -  187  (108)  -  79 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 207  -  -  -  207 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน          
   ในบริษทัยอ่ย 920  -  -  -  920 
ผลขาดทุนทางภาษี 25  53  -  -  78 
อ่ืน ๆ 227  (81)  10  -  156 
รวม 1,379  159  (98)  -  1,440 
          
หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี          
ส่วนของบริษทัยอ่ย  (40)  40  -  (21)  (21) 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน          
   และส่วนไดใ้นบริษทัร่วมท่ี          
   เป็นของบริษทัยอ่ยซ่ึงไดน้าํ          
   ไปคาํนวณค่าความนิยมติดลบ          
   ณ วนัท่ีซ้ือบริษทัยอ่ย (1,320)  -  108  -  (1,212) 
ส่วนเกินทุนจากการ          
   เปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน          
   ในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย (25)  -  166  -  141 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน (740)  (45)  54  -  (731) 
ผลกระทบจากการแปลงค่า          
   งบการเงินบริษทัร่วม          
   ในต่างประเทศ (179)  -  39  -  (140) 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนใน          
   บริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย          
   - สุทธิ (537)  337  (5)  -  (205) 
อ่ืน ๆ (97)  (3)  (7)  -  (107) 
รวม (2,938)  329  355  (21)  (2,275) 
 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2550 และ 2549 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที ่  บนัทึกเป็นรายจ่าย / รายไดใ้น    ณ วนัที ่ 
 1 มกราคม  งบกาํไร   ส่วนของ  การไดม้าซ่ึง  31 ธันวาคม 
 2549  ขาดทุน  ผูถื้อหุน้  บริษทัยอ่ย  2549 
 (ล้านบาท) 
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี          
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 1,045  (10)  -  -  1,035 
อ่ืน ๆ 40  (22)  -  -  18 
รวม 1,085  (32)  -  -  1,053 

          

หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี          
ส่วนเกินทุนจากการ          
   เปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน          
   ในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย (15)  -  110  -  95 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน (326)  -  -  -  (326) 
อ่ืน ๆ (12)  2  -  -  (10) 
รวม (353)  2  110  -  (241) 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 กลุ่มบริษทัมีผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดจากขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ซ่ึงไม่ไดน้าํไป
รวมในการคาํนวณสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อ การ ตดับญัชี เพื่อรับรู้ในงบดุล มีจาํนวน เงิน  3,935  ลา้นบาท 
(2549: 6,771 ล้านบาท) เน่ืองจากความไม่แน่นอนท่ีจะใชป้ระโยชนท์างภาษีจากรายการดงักล่าวในอนาคต 

 

14 หนีสิ้นทีม่ีภาระดอกเบีย้ 
  

   งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหต ุ  2550  2549  2550  2549 
   (ล้านบาท) 
ส่วนทีห่มุนเวยีน          
เงินเบิกเกินบญัชี   173  560  18  141 
ตัว๋สญัญาใชเ้งิน   5,700  4,990  1,600  3,300 
เงินกูย้มืระยะสั้น   2,375  2,190         -      - 
เงินกูย้มืเพื่อการส่งออก   5,757  7,751  1,174  3,371 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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   งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหต ุ  2550  2549  2550  2549 
   (ล้านบาท) 
หน้ีสินจากการทาํทรัสตรี์ซีทส์   6,440  6,434  1,063  965 
ตัว๋แลกเงิน   4,026  -  4,026      - 
รวม   24,471  21,925  7,881  7,777 
          

เงนิกู้ยมืระยะส้ันจากบริษทัย่อย 5  -  -  111      - 
          

หนีสิ้นระยะยาวทีถ่ึงก าหนดช าระ          
  ภายในหน่ึงปี          
เงินกูย้มืระยะยาว   629  2,269         -  1,809 
หุน้กู ้   2,000  2,500  2,000  2,500 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน   35  39  3  5 
รวม   2,664  4,808  2,003  4,314 
รวมส่วนทีห่มุนเวยีน   27,135  26,733  9,995  12,091 
          
ส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน          
หนีสิ้นระยะยาว          
เงินกูย้มืระยะยาว   619  943         -      - 
หุน้กู ้   16,500  12,500  16,500  12,500 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน   24  42         -  4 
รวมส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน   17,143  13,485  16,500  12,504 
          
รวมทั้งส้ิน   44,278  40,218  26,495  24,595 
 

ตัว๋แลกเงินขา้งตน้เป็นตัว๋แลกเงินระยะสั้น ชนิดเปล่ียนมือได ้ซ่ึงบริษทัไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกั ทรัพย์ ใหเ้สนอขายตราสารหน้ีท่ี ออกใหม่ในกรณีทัว่ไป   ภายในระยะเวลา 3 ปี 
นบัตั้งแต่วนัท่ี 20 มีนาคม 2550 ซ่ึงเป็นวนัท่ีไดรั้บอนุญาต โดยตัว๋แลกเงินท่ีไดอ้อก แลว้มีจาํนวนเงินตามหนา้ตัว๋  
เป็นจาํนวนเงินรวม 10,900 ลา้นบาท และมี ส่วนลดในอตัรา ร้อยละ 3.70 ถึงร้อยละ 4.775 ต่อปี  ตัว๋แลกเงิน
ดงักล่าวไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั  ในระหวา่งปี 2550 ไดช้าํระคืนตัว๋แลกเงินไปแลว้เป็นจาํนวนเงิน 6,800 
ลา้นบาท และส่วนท่ีเหลือ มีกาํหนดชาํระคืนในระหวา่งเดือน มกราคม 2551 ถึงเดือนสิงหาคม 2551 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม  2550 ตัว๋แลกเงินดงักล่าวมียอดคงเหลือ ซ่ึงแสดงในราคา ทุนตดัจาํหน่ายมีจาํนวนเงิน 4,026 ลา้นบาท 
(2549 : ไม่มี) 
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หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียขา้งตน้ไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั ยกเวน้หน้ีสินจากการทาํทรัสตรี์ซีทส์ ซ่ึงกลุ่มบริษทั
ไดอ้ อกเคร่ืองจกัร อุปกรณ์และสินคา้ท่ีสัง่เขา้มาโดยใชเ้ครดิตของสถาบนัการเงิน ดงันั้นกลุ่มบริษทัจึงมี
ภาระผกูพนักบัสถาบนัการเงินสาํหรับเคร่ืองจกัร อุปกรณ์และสินคา้ท่ีมีอยู่และขายไป 

 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียซ่ึงไม่รวมหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน แสดงตามระยะ เวลาถึงกาํหนดการจ่ายชาํระ             
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 และ 2549 ไดด้งัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2550  2549  2550  2549 
 (ล้านบาท) 
ถึงกาํหนดการจ่ายชาํระภายในหน่ึงปี  27,100  26,694  9,992  12,086 
ถึงกาํหนดการจ่ายชาํระหลงัจากหน่ึงปี        
   แต่ไม่เกินหา้ปี 17,119  13,401  16,500  12,500 
ถึงกาํหนดการจ่ายชาํระหลงัจากหา้ปี -  42  -  - 
รวม 44,219  40,137  26,492  24,586 
  

เงินกูย้มืระยะยาวมีเง่ีอนไขท่ีระบุไวต้ามสญัญาเงินกูย้มืแต่ละฉบบั กลุ่มบริษทัจะตอ้งปฏิบติั ตามเง่ือนไขและ
ขอ้จาํกดัต่าง ๆ ท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญากูย้มืเงินอยา่งเคร่งครัด เช่น การรักษาอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้
ตามงบการเงินรวมไม่ใหเ้กิน 2 : 1 เป็นตน้ 
 
หุ้นกู้ 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2550  2549  2550  2549 
 (ล้านบาท) 
หุน้กูค้ร้ังท่ี 1/2547 3,500  6,000  3,500  6,000 
หุน้กูค้ร้ังท่ี 1/2548 4,000  4,000  4,000  4,000 
หุน้กูค้ร้ังท่ี 1/2549 5,000  5,000  5,000  5,000 
หุน้กูค้ร้ังท่ี 1/2550 6,000       -  6,000       - 
รวม 18,500  15,000  18,500  15,000 
หัก ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (2,000)  (2,500)  (2,000)  (2,500) 
สุทธิ 16,500  12,500  16,500  12,500 
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หุ้นกู้คร้ังที ่1/2547 
 

เม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2547 บริษทัไดอ้อกหุน้กูป้ระเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่ มีหลกัประกนั และระบุช่ือผูถื้อ       
เป็นจาํนวนเงินรวม  6,000 ลา้นบาท  โดยแบ่งเป็น 
 

• ชุดท่ี 1 จาํนวน 2,500 ลา้นบาท มีอาย ุ3 ปี  ชาํระคืนเงินตน้คร้ังเดียวทั้งจาํนวนในวนัท่ี 17 พฤศจิกายน  2550  
โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.25 ต่อปี   

• ชุดท่ี 2 จาํนวน 3,500 ลา้นบาท มีอาย ุ5 ปี ชาํระคืนเงินตน้คร้ังเดียวทั้งจาํนวนในวนัท่ี 17 พฤศจิกายน  2552  
โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 5.50 ต่อปี   

 

หุน้กูด้งักล่าวไดรั้บการทบทวนอนัดบั เครดิตไวท่ี้ระดบั “A+” โดยบริษทั ทริสเรทต้ิง จาํกดั คร้ังล่าสุดเม่ือวนัท่ี               
21 กนัยายน 2550   ทั้งน้ีบริษทัไดน้าํหุน้กูด้งักล่าวไปข้ึนทะเบียนกบัสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยและจดทะเบียน
กบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และไดรั้บการข้ึนทะเบียนและจดทะเบียนแลว้เม่ือวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2547 
และวนัท่ี 7 กมุภาพนัธ์ 2548 ตามลาํดบั 
 
หุ้นกู้คร้ังที ่1/2548 
 

เม่ือวนัท่ี 16 มิถุนายน 254 8 บริษทัไดอ้อกหุน้กูป้ระเภทไม่ดอ้ยสิทธิ  ไม่มีหลกัประกนั และระบุช่ือผูถื้อ           
เป็นจาํนวนเงินรวม 4,000 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็น 
 

• ชุดท่ี 1 จาํนวน 2,000 ลา้นบาท มีอาย ุ 3 ปี ชาํระคืนเงินตน้คร้ังเดียวทั้งจาํนวนในวนัท่ี 16 มิถุนายน 2551 
โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีเท่ากบัร้อยละ 4.25 ต่อปี 

• ชุดท่ี 2 จาํนวน 2,000 ลา้นบาท มีอาย ุ 5 ปี ชาํระคืนเงินตน้คร้ังเดียวทั้งจาํนวนในวนัท่ี 16 มิถุนายน 2553 
โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีเท่ากบัร้อยละ 5.00 ต่อปี 

 

หุน้กูด้งักล่าวไดรั้บการทบทวนอนัดบัเครดิตไวท่ี้ระดบั “A+” โดยบริษทั ทริสเรทต้ิง จาํกดั คร้ังล่าสุดเม่ือวั นท่ี 
21 กนัยายน 2550   ทั้งน้ี บริษทัไดน้าํหุน้กูด้งักล่าวไปข้ึนทะเบีย นกบัสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยและ               
จดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และไดรั้บการข้ึนทะเบียนและจดทะเบียนแลว้เม่ือวนัท่ี  30 
มิถุนายน 2548 และวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2548 ตามลาํดบั 
 

หุ้นกู้คร้ังที ่1/2549 
 

เม่ือวนัท่ี  5  กรกฎาคม  2549   บริษทัไดอ้อ กหุน้กูป้ระเภทไม่ดอ้ยสิทธิ  ไม่มีหลกัประกนั  และระบุช่ือผูถื้อ    
เป็นจาํนวนเงินรวม  5,000  ลา้นบาท  โดยแบ่งเป็น 
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• ชุดท่ี 1  จาํนวน  1,200 ลา้นบาท  มีอาย ุ 3 ปี  ชาํระคืนเงินตน้คร้ังเดียวทั้งจาํนวนในวนัท่ี  5  กรกฎาคม  2552  
โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีเท่ากบัร้อยละ 6.30 ต่อปี 

• ชุดท่ี 2 จาํนวน  3,800  ลา้นบาท  มีอาย ุ 5 ปี  ชาํระคืนเงินตน้คร้ังเดียวทั้งจาํนวนในวนัท่ี  5  กรกฎาคม  2554 
โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีเท่ากบัร้อยละ 6.90 ต่อปี 

 

หุน้กูด้งักล่าวไดรั้บการทบทวนอนัดบัเครดิตไวท่ี้ระดบั “A+”  โดยบริษทั ทริสเรทต้ิง จาํกั ด คร้ังล่าสุดเม่ือ
วนัท่ี 21 กนัยายน 2550 ทั้งน้ีบริษทัไดน้าํหุน้กูด้งักล่าวไปข้ึนทะเบียนกบัสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยและ จด
ทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  และไดรั้บการข้ึนทะเบียนและจดทะเบียนแลว้เม่ือวนัท่ี 2 
สิงหาคม 2549 และวนัท่ี 9 สิงหาคม 2549 ตามลาํดบั 

 

หุ้นกู้คร้ังที ่1/2550 
 
เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2550 ในท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2550 ผูถื้อหุน้ ของบริษทัมีมติ อนุมติัใหบ้ริษทั
ออกและเสนอขายหุน้กู้ ทุกประเภท ชนิดระบุช่ือผูถื้อหรือไม่ระบุช่ือผูถื้อ ไม่มีประกนัและมีหรือไม่มีผูแ้ทนผูถื้อ
หุน้กู ้ ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมของสภาวะ การณ์ของตลาดในขณะ ท่ีออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละคร้ัง
ภายในวงเงินไม่เกิน 15,000 ลา้นบาท โดยจะออกเสนอขายในสกลุเงินบาท และ /หรือในสกลุเงินอ่ืนท่ีเทียบเท่า
ภายในวงเงินดงักล่าว  และจะเสนอขายเตม็จาํนวนวงเงินในคราวเดียวหรือเสนอขายเป็นคร าว ๆ ไปกไ็ด้   
หุน้กูท่ี้จะออกใหมี้ อายไุม่เกิน 10 ปี นบัจากวนัท่ีออกหุน้กูใ้นแต่ละคร้ัง โดยจะมีการไถ่ ถอนก่อนครบกาํหนด
อายขุองหุน้กูห้รือไม่กไ็ด ้ ส่วนอตัราดอกเบ้ียใหข้ึ้นอยูก่บัสภาวะ การณ์ของตลาดในขณะท่ีออกและเสนอหุน้กู้
ในแต่ละคร้ัง   
 
เม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 2550 บริษทัไดอ้อกหุน้กูป้ระเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั  และระบุช่ือผูถื้อบางส่วน
เป็นจาํนวนเงินรวม  6,000  ลา้นบาท  โดยแบ่งเป็น 
 
• ชุดท่ี 1  จาํนวน  3,500 ลา้นบาท  มีอาย ุ 3 ปี  ชาํระคืนเงินตน้คร้ังเดียวทั้งจาํนวนในวนัท่ี  19 ตุลาคม 2553  

โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีเท่ากบัร้อยละ 4.25 ต่อปี 
• ชุดท่ี 2 จาํนวน  2,500  ลา้นบาท  มีอาย ุ 5 ปี  ชาํระคืนเงินตน้คร้ังเดียวทั้งจาํนวนในวนัท่ี  19 ตุลาคม 2555   

โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีเท่ากบัร้อยละ 4.90 ต่อปี 
 
หุน้กูด้งักล่าวไดรั้บการจดัอนัดบัเครดิตไวท่ี้ระดบั “A+” โดยบริษทั ทริสเร ทต้ิง จาํกดั เม่ือวนัท่ี 21 
กนัยายน 2550 ทั้งน้ี บริษทัไดน้าํหุน้กูด้งักล่าวไปข้ึนทะเบียนกบัสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยและจด
ทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  และไดรั้บการข้ึนทะเบียนและจดทะเบียนแลว้เม่ือวนัท่ี 
19  ตุลาคม 2550  และวนัท่ี 14  พฤศจิกายน 2550  ตามลาํดบั 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2550 และ 2549 
 

 71 

 
ทั้งน้ี บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีกาํหนด เช่น บริษทัตอ้งรักษาอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้
ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับงวดหกเดือนและสาํหรับปี ตลอดระยะเวลาของหุน้กู ้   
เป็นตน้ 
 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 
 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 และ 2549 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม 
 2550  2549 

 เงินตน้  ดอกเบ้ีย  ยอดชาํระ  เงินตน้  ดอกเบ้ีย  ยอดชาํระ 
 (ล้านบาท) 
ถึงกาํหนดการจ่ายชาํระ            
   ภายในหน่ึงปี 35  3  38  39  5  44 
ถึงกาํหนดการจ่ายชาํระ            
 หลงัจากหน่ึงปี             
   แต่ไม่เกินหา้ปี 24  1  25  42  2  44 
รวม 59  4  63  81  7  88 

 

 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2550  2549 

 เงินตน้  ดอกเบ้ีย  ยอดชาํระ  เงินตน้  ดอกเบ้ีย  ยอดชาํระ 
 (ล้านบาท) 
ถึงกาํหนดการจ่ายชาํระ            
   ภายในหน่ึงปี 3  -  3  5  1  6 
ถึงกาํหนดการจ่ายชาํระ            
 หลงัจากหน่ึงปี             
   แต่ไม่เกินหา้ปี -  -  -  4  -  4 
รวม 3  -  3  9  1  10 
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หน้ีสินมีภาระดอกเบ้ียจาํแนกตามสกลุเงินไดด้งัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

 2550  2549  2550  2549 
 (ล้านบาท) 

เหรียญสหรัฐ 515  624  1  1 
ตุรกีไลรา 1,123  648  -  - 
ปอนดส์เตอร์ลิง 538  419  -  - 
เยน -  1,509  -  1,509 
ยโูร 198  273  -  - 
รูปี 176  332  -  - 
ริงกิต 591  771  -  - 
เรนมินบิ 230  -  -  - 
รวม 3,371  4,576  1  1,510 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 หน้ีสินสกลุเงินตราต่างประเทศขา้งตน้ไดร้วมหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียท่ีเป็นสกลุเงิน             
ตามประเทศท่ีตั้งของบริษทัยอ่ยนั้น ๆ เ ป็นจาํนวนเงินเทียบเท่า 2,658 ลา้นบาท (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 : 
2,171 ล้านบาท) 

 
15 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 
 

   งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหต ุ  2550  2549  2550  2549 
   (ล้านบาท) 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5  881  1,016  576  900 
กิจการอ่ืน   7,086  5,870  2,006  1,587 
รวม   7,967  6,886  2,582  2,487 
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16 ทุนเรือนหุ้น 
 

   งบการเงนิรวม / งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 มลูค่า

หุ้น 
 2550  2549 

 ต่อหุ้น  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน 
 (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 าระแล้ว          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม          
-  หุน้สามญั 1  7,520  7,520  7,520  7,520 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม          
-  หุ้นสามัญ 1  7,520  7,520  7,520  7,520 

 

17 ส ารอง 
 

ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น 
 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ .ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุน้สูงกวา่
มูลค่าหุน้ท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งนาํค่าหุน้ส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนสาํรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุน้”) ส่วนเกินมูลค่าหุน้
น้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 
การแปลงค่างบการเงิน 
 

ส่วนเกินทุนจากการแปลงค่างบการเงินท่ีบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้ประกอบดว้ย 
 

(ก) ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีเกิดจากการแปลงค่างบการเงินของกิ จการในต่างประเทศ
ใหเ้ป็นเงินบาท 

(ข)  ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีเกิดจากการแปลงค่ารายการท่ีเป็นตวัเงิน ซ่ึงเป็ นส่วนหน่ึง
ของการลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศของกลุ่มบริษทั เม่ือเขา้เง่ือนไขบางประการ  
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การตีราคาและการเปลีย่นแปลงในมูลค่ายติุธรรม 
 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาและการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมท่ีบนัทึก ในส่วนของผูถื้อหุน้ รวมผลสะสมของ
ส่วนเกินจากการตีราคาท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน และการเปล่ียนแปลงสุทธิในมูลค่า
ยติุธรรมของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายจนกระทัง่มีการจาํหน่ายเงินลงทุนนั้น 
 

ส่วนเกนิทุนจากส่วนได้ในบริษทัร่วม 
 

การเปล่ียนแปลงในส่วนไดใ้นสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัร่วมเม่ือบริษทัร่วม นาํหุน้สามญัเพิ่มทุนเสนอขายให้
บุคคลภายนอกในราคาท่ีสูงกวา่มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิในบริษทัร่วมจะบนัทึกเป็นรายการ “ส่วนเกินทุนจากส่วนได้
ในบริษทัร่วม” ในส่วนของผูถื้อหุน้ 

 

ส ารองตามกฎหมาย 
 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ .ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรรทุนสาํรอง 
(“สาํรองตามกฎหมาย”) อยา่งนอ้ยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัจากหกัขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่
สาํรองดงักล่าวมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  เงินสาํรองน้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

 

18 ข้อมูลทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงาน 
 

กลุ่มบริษัทไดน้าํเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานธุรกิจ เป็นรูปแบบหลกัของรายงาน และส่วนงาน
ภูมิศาสตร์เป็นรูปแบบรอง โดยพิจารณาจากระบบการบริหาร  การจดัการและโครงสร้างการรายงานทางการเงิน
ภายในของกลุ่มบริษทัเป็นเกณฑใ์นการกาํหนดส่วนงาน 
 

ผลการดาํเนินงาน สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามส่วนงาน รวมรายการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัส่วนงาน หรือท่ีสามารถ        
ปันส่วนใหก้บัส่วนงานไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล รายการท่ีไม่สามารถปันส่วนไดส่้วนใหญ่ประกอบดว้ย ดอกเบ้ีย
หรือเงินปันผลทั้งส่วนของสินทรัพยแ์ละรายได ้เงินใหกู้ย้มื เงินกูย้มืและ ดอกเบ้ียจ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ส่วนไดเ้สียใน
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย  สินทรัพยแ์ละค่าใชจ่้ายของกิจการโดยรวม  และค่าใชจ่้าย
ภาษีเงินได ้
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ส่วนงานธุรกจิ 
 

กลุ่มบริษทัเสนอส่วนงานธุรกิจหลกัดงัน้ี 
 
(ก) ส่วนงานธุรกิจสตัวบ์ก โดยลกัษณะการดาํเนินธุรกิจประกอบดว้ย การผลิตอาหารสตัว ์การเพาะพนัธ์ุสตัว ์

การเล้ียงสตัว ์ การแปรรูปเน้ือสตัว ์ และการผลิตผลิตภณัฑอ์าหารสาํเร็จรูปพร้อมรับประทานเพื่อการขาย   
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

(ข) ส่วนงานธุรกิจสตัวน์ํ้ า โดยลกัษณะการดาํเนิ นธุรกิจประกอบดว้ย การผลิตอาหารสตัวน์ํ้ า การเพาะพนัธุ์
และเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้ า การแปรรูปสตัวน์ํ้ า และการผลิตผลิตภณัฑอ์าหารสาํเร็จรูปพร้อมรับประทานเพื่อการขาย
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

 
รายละเอียดขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานธุรกิจของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 และ 2549 และ
สาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัเดียวกนั มีดงัน้ี 

 

 งบการเงนิรวม 
 ส่วนงานธุรกิจสตัวบ์ก  ส่วนงานธุรกิจสตัวน์ํ้ า  รวม 

 2550  2549  2550  2549  2550  2549 
 (ล้านบาท) 

ขายสุทธิ 93,798  88,265  41,011  36,666  134,809  124,931 
กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน 685  1,282  2,194  3,056  2,879  4,338 
ค่าใชจ่้ายส่วนกลาง - สุทธิ         (270)  (729) 
ดอกเบ้ียจ่าย         (2,347)  (1,953) 
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ         267  494 
ส่วนไดใ้นกาํไร (ขาดทุน) สุทธิ            
   ของบริษทัร่วม         948  726 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้         (49)  (329) 
หกั กาํไรส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย         (153)  (37) 
ก าไรสุทธิ         1,275  2,510 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์             
   และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน             
   (ไม่รวมค่าความนิยม) - สุทธิ 29,331  28,824  14,932  12,929  44,263  41,753 
สินทรัพยส่์วนกลาง - สุทธิ         365  346 
สินทรัพยอ่ื์น         57,918  53,636 
สินทรัพย์รวม         102,546  95,735 
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ส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 

กลุ่มบริษทัมีฐานการดาํเนินธุรกิจส่วนใหญ่อยูใ่นประเทศไทย  โดยส่วนหน่ึงของสินคา้ท่ีผลิตไดจ้ะส่งไป ขาย
โดยตรงหรือผา่นทางบริษทัยอ่ยในต่างประเทศใหก้บัลูกค้ าภายนอก  ซ่ึงส่วนใหญ่อยูใ่นทวีปยโุรป  เอเชีย 
อเมริกา และอ่ืนๆ  สาํหรับฐานการดาํเนินธุรกิจในต่างประเทศจะเป็นของบริษทัยอ่ยซ่ึงอยูใ่นต่างประเทศ เช่น  
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศตุรกี ประเทศอินเดีย และประเทศมาเลเซีย เป็นตน้ 
 

ในการเสนอขอ้มูลจาํแนกส่วนงานตามภูมิ ศาสตร์ รายไดต้ามส่วนงานกาํหนดจากสถานท่ีตั้งตามภูมิศาสตร์ของ
ลูกคา้ และสินทรัพยต์ามส่วนงานกาํหนดจากสถานท่ีตั้งตามภูมิศาสตร์ของสินทรัพยน์ั้น 
 

รายละเอียดขอ้มูลทางการเงินจากแนกตามส่วนทางภูมิศาสตร์ของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 และ 
2549 และสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัเดียวกนั มีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม 
   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
   และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
 รายไดจ้ากบุคคลภายนอก  (ไม่รวมค่าความนิยม) 
 2550  2549  2550  2549 

 (ล้านบาท) 
ประเทศไทย 89,057  86,055  39,093  37,817 
ยโุรป 27,268  21,163  2,796  1,955 
เอเชีย 15,125  13,750  2,703  2,288 
อเมริกา 2,745  2,974  36  39 
อ่ืน ๆ 614  989  -  - 
รวม 134,809  124,931  44,628  42,099 

 

19 ค่าใช้จ่ายพนักงาน 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2550  2549  2550  2549 
 (ล้านบาท) 
เงินเดือนและค่าแรง 13,758  12,530  4,178  4,158 
อ่ืน ๆ 1,194  1,119  313  341 
รวม 14,952  13,649  4,491  4,499 
 

จาํนวนพนกังานของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 มีจาํนวน 23,337 คน (2549 : 25,028 คน) 
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20 ดอกเบีย้จ่าย 
 

   งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหต ุ  2550  2549  2550  2549 
   (ล้านบาท) 
ดอกเบ้ียจ่ายท่ีจ่ายให ้          
บริษทัยอ่ย 5  -  -  1  - 
บุคคลและกิจการอ่ืน   2,347  1,953  1,368  1,208 
สุทธิ   2,347  1,953  1,369  1,208 

 

 

21 ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษเีงนิได้ 
 

   งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   2550  2549  2550  2549 

        (ปรับปรุงใหม่) 
   (ล้านบาท) 
ภาษเีงนิได้ปัจจุบนั          
สาํหรับปีปัจจุบนั   462  823  3  5 
ภาษีปีก่อนๆ ท่ีบนัทึกตํ่าไป/(สูง
ไป) 

  
- 

 
(6) 

 
- 

 
- 

   462  817  3  5 
          
ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี          
การเปล่ียนแปลงของผลแตกต่าง
ชัว่คราว 

  
64 

 
235 

 
(82) 

 
30 

อตัราภาษีเงินไดล้ดลง   -  (505)  -  - 
ขาดทุนทางภาษีท่ีสามารถใชไ้ด ้   (477)  (218)  -  - 
   (413)  (488)  (82)  30 
          
รวม   49  329  (79)  35 
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การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษทีีแ่ท้จริง  
 งบการเงนิรวม 

อตัราภาษีท่ีใช ้ 0%  10%  12.5%  15%  25%  30%  อ่ืน ๆ  รวม 
 (ล้านบาท) 
2550                
กาํไรทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้- สุทธิ 1,868  (3)  -  882  -  (1,152)  (117)  1,478 
ภาษีเงินไดค้าํนวณตามอตัราภาษีท่ีใช ้ -  -  -  132  -  (346)  293  79 
ผลกระทบทางภาษีของรายไดแ้ละ                
   ค่าใชจ่้ายท่ีไม่ถือเป็นรายได ้                
   หรือค่าใชจ่้ายทางภาษี - สุทธิ -  18  -  (114)  -  521  (455)  (30) 
สุทธิ -  18  -  18  -  175  (162)  49 
                
2549                
กาํไรทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้- สุทธิ 546  92  1,157  32  1,124  144  (218)  2,877 
ภาษีเงินไดค้าํนวณตามอตัราภาษีท่ีใช ้ -  9  145  5  281  43  182  665 
ผลกระทบทางภาษีของรายได ้                
   หุน้ปันผลจากบริษทัร่วมท่ีไดรั้บยกเวน้                
   ก่ึงหน่ึงและรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ถือ                
   เป็นรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทางภาษี - สุทธิ -  -  (145)  (3)  (280)  270  (178)  (336) 
สุทธิ -  9  -  2  1  313  4  329 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2550 และ 2549 
 

 79 

 
การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษทีีแ่ท้จริง  
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

อตัราภาษีท่ีใช ้ 0%  12.5%  15%  25%  30%  รวม 
 (ล้านบาท) 
2550            
กาํไรทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้- สุทธิ 651  -  787  -  9,260  10,698 
ภาษีเงินไดค้าํนวณตามอตัราภาษีท่ีใช ้ -  -  118  -  2,778  2,896 
ผลกระทบทางภาษีของรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย            
   ท่ีไม่ถือเป็นรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทางภาษี - สุทธิ -  -  (117)  -  (2,858)  (2,975) 
รวม -  -  1  -  (80)  (79) 
            

2549            
กาํไรทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้- สุทธิ (413)  1,157  -  1,150  -  1,894 
ภาษีเงินไดค้าํนวณตามอตัราภาษีท่ีใช ้ -  145  -  288  -  433 
ผลกระทบทางภาษีของรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย            
   ท่ีไม่ถือเป็นรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทางภาษี - สุทธิ -  (144)  -  (254)  -  (398) 
รวม -  1  -  34  -  35 
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การลดภาษเีงินได้นิติบุคคล 
 

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวา่ดว้ยการลดอตัรารัษฎากรฉบบัท่ี 387 พ.ศ. 2544 ลงวนัท่ี   
5 กนัยายน 2544 ใหสิ้ทธิทางภาษีแก่บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ก่อนหรือในวนัท่ี 6 
กนัยายน 2544 โดยลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากอตัราร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 25 สาํหรับกาํไรสุทธิทางภาษี
เฉพาะส่วนท่ีไม่เกิน 300 ลา้นบาท เป็นเวลา  5 รอบระยะเวลาบญัชีต่อเ น่ืองกนันบัแต่รอบระยะเวลาบญัชีแรกท่ี
เร่ิมในหรือหลงั วนัท่ีพระราชกฤษฎีกาน้ีใชบ้งัคบั  บริษทัไดค้าํนวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลตามส่วนของกาํไรทาง
ภาษีสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 เฉพาะส่วนท่ีไม่เกิน 300 ลา้นบาทในอตัราร้อยละ 25  
 

22 ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550
คาํนวณจากกาํไรสุทธิในงบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการส่วนของผูถื้อหุน้สามญั  เป็น
จาํนวนเงิน  1,275 ลา้นบาท  และ  10 ,778 ลา้นบาท ตามลาํดบั (254 9: 2,510  ล้านบาท  และ 1,859  ล้านบาท 
ตามล าดับ) และจาํนวนหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ในระหวา่งปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 ตามวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั  เป็นจาํนวน 7,191,117,226 หุน้ และ 7,519,937,826 
หุน้ ตามลาํดบั (2549: 7,191,117,226 หุ้น และ 7,519,937,826 หุ้น ตามล าดับ)  
 
จ านวนหุ้นสามัญตามวธีิถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนัก  
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2550  2549  2550  2549 

 (ล้านหุ้น) 
หุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 7,520  7,520  7,520  7,520 
ผลกระทบจากหุน้สามญัท่ีถือโดยบริษทัยอ่ย (329)  (329)  -  - 
จ านวนหุ้นสามัญตามวธีิถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนัก 7,191  7,191  7,520  7,520 

 
23 สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 
 

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ไดอ้นุมติัให้บริษทัและบริษทัยอ่ยบาง แห่งไดรั้บสิทธิประโยชนห์ลายประการ
ในฐานะผูไ้ดรั้บการส่งเสริมการลงทุนตามพร ะราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ .ศ. 2520 ในกิจการบางแห่งของ
การผลิตอาหารสตัว ์การเล้ียงกุง้ และการผลิตลูกกุง้ การเล้ียงไก่ การผลิตไข่ไก่ฟัก การเล้ียงเป็ดเน้ือ การผลิตไข่
เป็ดพนัธ์ุ ลูกสุกร สุกรขนุ การผลิตเน้ือสตัวปี์กแช่แขง็และผลิตภณัฑจ์ากเน้ือสตัวปี์กแช่แขง็   การผลิตสตัวน์ํ้ า    
แช่แขง็ อาหารสาํเร็จรูปและก่ึงสาํเร็จรูปแช่แขง็ ซ่ึงพอสรุปสาระสาํคญัไดด้งัน้ี  
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(ก) ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้และภาษีสาํหรับเคร่ืองจกัรท่ีไดรั้บอนุมติัโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
 

(ข) ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการป ระกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม ตาม
ระยะเวลาและเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นแต่ละบตัรส่งเสริมการลงทุน 

 

(ค) ไดรั้บลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ในอตัราร้อยละ 50 สาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ี
ไดรั้บการส่งเสริม มีกาํหนดเวลา 5 ปี นบัแต่วนัท่ีส้ินสุดสิทธิประโยชนต์ามขอ้ (ข) 

 

ในฐานะท่ีเป็นกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน บริษทัและบริษทัยอ่ย ดงักล่าวจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและ
ขอ้กาํหนดต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นแต่ละบตัรส่งเสริมการลงทุน 
 

รายไดท่ี้ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน ของบริษทัสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2550 และ 2549 สรุปไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ธุรกิจท่ีไดรั้บยกเวน้  ธุรกิจท่ีไดรั้บลดหยอ่น   
 ภาษีเงินไดต้ามสิทธิ ภาษีเงินได/้ธุรกิจท่ีไม่ไดรั้บยกเวน้  
 พิเศษของการส่งเสริม  ภาษีเงินไดต้ามสิทธิพิเศษ   
 การลงทุน  ของการส่งเสริมการลงทุน  รวม 

 2550  2549  2550  2549  2550  2549 
       ปรับปรุงใหม่   ปรับปรุงใหม่ 
 (ล้านบาท) 

ขายในประเทศ 16,658  16,070  25,442  23,761  42,100  39,831 
ขายต่างประเทศ 2,837  2,858  4,548  6,121  7,385  8,979 
รวมรายได้จากการขาย 19,495  18,928  29,990  29,882  49,485  48,810 
รายไดอ่ื้น 66  44  11,980  3,057  12,046  3,101 
รวมรายได้ 19,561  18,972  41,970  32,939  61,531  51,911 
หัก ตน้ทุนและค่าใชจ่้าย (18,910)  (19,334)  (31,843)  (30,718)  (50,753)  (50,052) 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 651  (362)  10,127  2,221  10,778  1,859 

 
ตน้ทุนและค่าใช่จ่ายทางตรงคิดเขา้แผนกท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ีเกิดข้ึน ส่วนตน้ทุนและค่าใชจ่้ายทางออ้มปันส่วนตาม
รายไดข้องแต่ละแผนก 
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24 เงนิปันผล 
 

บริษทัมีนโยบายท่ีจะจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ปีละ 4 คร้ัง โดยเงินปันผลท่ีจ่ายในแต่ละคร้ังจะพิจารณาจดัสรร
จากผลการดาํเนินงานของแต่ละไตรมาส ต่อมาเม่ือวนัท่ี 28  กมุภาพนัธ์  2550 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัได้
มีมติอนุมติัใหเ้ปล่ียนแปลงนโยบายการจ่าย เงินปันผลของบริษทัจากการจ่ายปีละ 4 คร้ัง เป็นการจ่ายปีละ 2 คร้ัง 
โดยเงินปันผลท่ีจ่ายจากผลการดาํเ นินงานสาํหรับงวด 6 เดือนแรกของปีจะจ่ายเป็นเงินปันผลระหวา่งกาล  
ส่วนเงินปันผลท่ีจ่ายจากผลการดาํเนินงานสาํหรับงวด 6 เดือนหลงัของปีจะจ่ายเป็นเงินปันผลประจาํปี โดย
เงินปันผลรวมท่ีจ่ายทั้งส้ินจากผลการดาํเนินงานสาํหรับแต่ละปีจะมีจาํนวนประมาณร้อยละ 50 ของกาํไรสุทธิ
ประจาํปีห ลงัหกัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดแ้ละสาํรองตามกฎหมาย   ทั้งน้ีการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการ
เปล่ียนแปลงไดข้ึ้นอยูก่บัผลดาํเนินงาน ฐานะการเงิน และโครงการในอนาคตของบริ ษทั  รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจ
โดยรวม 
 
รายละเอียดเงินปันผลสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 และ 2549 มีดงัน้ี 
 

  จาํนวนหุน้    
วนัท่ีมีมติ อตัรา ท่ีมีสิทธิไดรั้บ จาํนวนเงิน ผลการ  

จ่ายเงินปันผล หุน้ละ เงินปันผล รวม ดาํเนินงาน ท่ีมา 
 (บาท) (หุ้น)  (ล้านบาท)   

2549      
27 กมุภาพนัธ์ 2549 0.06 7,519,937,826 451 ไตรมาสท่ีส่ี กาํไรของกิจการท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษี 
     ของปี 2548  เงินไดนิ้ติบุคคล 
10 พฤษภาคม 2549 0.05 7,519,937,826 376 ไตรมาสท่ีหน่ึง เงินปันผลท่ีไดรั้บจากบริษทัยอ่ย 
     ของปี 2549  โดยบริษทัยอ่ยไดจ่้ายเงินปันผล 
      จากกาํไรท่ีตอ้งเสียภาษีเงินได ้
      นิติบุคคลในอตัราร้อยละ 30 
3 สิงหาคม 2549 0.07 7,519,937,826 526 ไตรมาสท่ีสอง เงินปันผลท่ีไดรั้บจากบริษทัยอ่ย 
    ของปี 2549  โดยบริษทัยอ่ยไดจ่้ายเงินปันผล 
      จากกาํไรท่ีตอ้งเสียภาษีเงินได ้
      นิติบุคคลในอตัราร้อยละ 30 
8 พฤศจิกายน 2549 0.05 7,519,937,826 376 ไตรมาสท่ีสาม เงินปันผลท่ีไดรั้บจากบริษทัยอ่ย 
    ของปี 2549  โดยบริษทัยอ่ยไดจ่้ายเงินปันผล 
      จากกาํไรท่ีตอ้งเสียภาษีเงินได ้
      นิติบุคคลในอตัราร้อยละ 30 
รวม   1,729   
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  จาํนวนหุน้    
วนัท่ีมีมติ อตัรา ท่ีมีสิทธิไดรั้บ จาํนวนเงิน ผลการ  

จ่ายเงินปันผล หุน้ละ เงินปันผล รวม ดาํเนินงาน ท่ีมา 
 (บาท) (หุ้น)  (ล้านบาท)   

2550      
28 กมุภาพนัธ์ 2550 0.02 7,519,937,826 150 ไตรมาสท่ี 4 เงินปันผลท่ีไดรั้บจากบริษทัยอ่ย 
    ของปี 2549  โดยบริษทัยอ่ยไดจ่้ายเงินปันผลจาก 
      กาํไรท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
      อตัราร้อยละ 30 
รวม   150   

 
25 การเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชี 
 

การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีของบริษทัต่อไปน้ีไม่มีผลกระทบต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั 
 

จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549  บริษทับนัทึกเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วมท่ีไม่จดัจาํแนกเป็นการลงทุน
สาํหรับ “การถือเพื่อขาย” ในงบการเงินโดยใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย  
 

ในระหวา่งปี 2550 สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงใหม่  ซ่ึงใหถื้อปฏิบติักบั                
งบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2550 ดงัต่อไปน้ี 
 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 44 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 45 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 46 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง ส่วนได้เสียในการร่วมค้า 
 

มาตรฐานการบญัชีท่ีปรับปรุงใหม่เหล่าน้ีกาํหนดใหบ้ ริษทัใหญ่ซ่ึงมีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  กิจการท่ี มีอาํนาจ
ควบคุมร่วมกนั  หรือบริษทัร่วมท่ีไม่จดัจาํแนกเป็นการลงทุนสาํหรับ “การถือเพื่อขาย” บนัทึกเงินลงทุนดงักล่าว
ตามวิธีราคาทุน หรือตามเกณฑก์ารรับรู้และการวดัมูลค่าตราสารทางการเงิน (เม่ือมีการบงัคบัใช้ ) แทนวิธีส่วน
ไดเ้สียซ่ึงใชอ้ยูก่่อนหนา้นั้น 
 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2550  บริษทัไดเ้ปล่ียนนโยบายการบญัชีสาํหรับเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมใน
งบการเงินของบริษทัจากวิธีส่วนไดส่้วนเสียเป็นวิธีราคาทุน  การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีน้ีทาํใหต้อ้งมี
การปรับปรุงงบการเงินของ บริษทัยอ้นหลงั (งบการเงินของบริษทัสาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2549)            
เพื่อการเปรียบเทียบจึงไดรั้บการปรับปรุงใหม่  ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีต่องบการเงินท่ี
จดัทาํในระหวา่งปี 2550  และ 2549 มีดงัน้ี 
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งบดุล ณ วนัที ่1 มกราคม    
 2550  2549 
 (ล้านบาท) 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมลดลง (14,234)  (14,629) 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ยลดลง             -  (368) 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีลดลง (17)  (6) 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนลดลง (เพิ่มข้ึน)  123  (10) 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีลดลง 89  176 
สินทรัพย์สุทธิลดลง (14,039)  (14,837) 
    กาํไรสะสมลดลง (13,763)  (13,036) 
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมจากการตีราคาท่ีดินลดลง (1,376)  (1,376) 
การแปลงค่างบการเงินเพิ่มข้ึน (ลดลง) 637  (896) 
ทุนเรือนหุน้ท่ีถือเป็นเงินลงทุนรับซ้ือคืน 721  721 
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมในหลกัทรัพย ์    
   และส่วนเกินทุนอ่ืน ๆ ลดลง (258)  (250) 
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้นลดลง (14,039)  (14,837) 
     

งบก าไรขาดทุนส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2549  
 (ล้านบาท) 
ก าไรสุทธิก่อนการปรับย้อนหลงั 2,510 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม  
   ตามวิธีส่วนไดเ้สียลดลง -  สุทธิจากค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (3,093) 
เงินปันผลรับเพิ่มข้ึน 2,425 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุนสุทธิในบริษทัยอ่ยลดลง 17 
ก าไรสุทธิหลงัการปรับย้อนหลงั 1,859 
ก าไรสุทธิลดลง (651) 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐานลดลง (บาท) (0.09) 
 

นอกจากน้ี การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวทาํใหก้าํไรสุทธิท่ีรายงานไวใ้นงบการเงินเฉพาะกิจการ
สาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 และ2549 ท่ีปรับปรุงใหม่ มีจาํนวนท่ีแตกต่างจาก กาํไรสุทธิท่ี
รายงานไวใ้น งบการเงินรวมของกลุ่มบริษทัสาํหรับแต่ละปี ส้ินสุดวนัเดียวกนั  ซ่ึงกระทบยอดความ แตกต่าง
ดงักล่าวไดด้งัน้ี 
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ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม  
 2550  2549 
   (ปรับปรุงใหม่) 
 (ล้านบาท) 
ก าไรสุทธิตามงบการเงนิเฉพาะกจิการ  10,778  1,859 
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ยท่ีจดัสรรมาจากกาํไรสะสม  (10,545)  (2,425) 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม    
   ตามวิธีส่วนไดเ้สีย -  สุทธิจากค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 1,042  3,093 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุนสุทธิในบริษทัยอ่ยลดลง -  (17) 
ก าไรสุทธิตามงบการเงนิรวม 1,275  2,510 

 

26 เคร่ืองมือทางการเงนิ 
 

นโยบายการจัดการความเส่ียงทางด้านการเงิน 
 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากการดาํเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดตามสญัญาของคู่สญัญา กลุ่มบริษทั ไม่มีการถือหรือ
ออกเคร่ืองมือทางการท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ เพื่อการเกง็กาํไรหรือเพื่อคา้  
 

การจดัการความเส่ียงเป็นส่วนท่ีสาํคญัของธุรกิจของกลุ่มบริษทั  กลุ่มบริษทัมีระบบในการควบคุมใหมี้ความ
สมดุลของระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้โดยพิจารณาระหวา่งตน้ทุนท่ีเกิดจากควา มเส่ียงและตน้ทุนของการ
จดัการความเส่ียง  ฝ่ายบริหารไดมี้การควบคุมกระบวนการการจดัการความเส่ียงของกลุ่มบริษทัอยา่งต่อเน่ือง
เพื่อใหม้ัน่ใจวา่มีความสมดุลระหวา่งความเส่ียงและการควบคุมความเส่ียง 
 

ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบีย้ 
 

ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดในอนาคตของอตัราดอกเบ้ีย
ในตลาด  ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั  เน่ืองจากดอกเบ้ียของหลกัทรัพย์
ท่ีเป็นตราสารหน้ีและเงินกูย้มืส่วนใหญ่มีอตัราคงท่ี   กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียท่ี เกิดจากเงินกูย้มื 
ซ่ึงกลุ่มบริษทัไดล้ดความเส่ียงดงักล่าวโดยทาํใหแ้น่ใจวา่ดอกเบ้ียท่ีเกิดจากเงินกูย้มืส่วนใหญ่มีอตัราคงท่ี  
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อตัราดอกเบ้ีย เฉล่ียของหลกัทรัพยท่ี์เป็นเงินใหกู้ย้มื  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2550 และ 2549 และระยะเวลาท่ีถึง
กาํหนดรับชาํระมีดงัน้ี 

 
   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 อตัราดอกเบ้ีย    ภายหลงั 1 ปี      
 เฉล่ีย  ภายใน 1 ปี  แต่ไม่เกิน 5 ปี  ภายหลงั 5 ปี  รวม 

 (ร้อยละต่อปี) (ล้านบาท) 
2550          
หมุนเวยีน          
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 7.13  12,990  -  -  12,990 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 6.72  991  -  -  991 
ไม่หมุนเวยีน          
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 6.90  -  2,640  -  2,640 
รวม   13,981  2,640  -  16,621 
          
2549          
หมุนเวยีน          
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 7.75  1,870  -  -  1,870 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 5.10  759  -  -  759 
ไม่หมุนเวยีน          
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 7.19  -  416  -  416 
รวม   2,629  416  -  3,045 
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อตัราดอกเบ้ียเฉล่ียของหน้ีสินทางการเงินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 และ 2549 และระยะเวลา
ท่ีถึงกาํหนดชาํระมีดงัน้ี 

 

   งบการเงนิรวม 
 อตัราดอกเบ้ีย    ภายหลงั 1 ปี      
 เฉล่ีย  ภายใน 1 ปี  แต่ไม่เกิน 5 

ปี 
 ภายหลงั 5 ปี  รวม 

 (ร้อยละต่อปี) (ล้านบาท) 
2550          
หมุนเวยีน           
เงินเบิกเกินบญัชี 6.94  173  -  -  173 
เงินกูย้มืระยะสั้นจาก          
 สถาบนัการเงิน 4.93  20,272  -  -  20,272 
ตัว๋เงินจ่าย 3.77  4,026  -  -  4,026 
ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี          
 เงินกูย้มืระยะยาวจาก          
  สถาบนัการเงิน 6.33  629  -  -  629 
 หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 7.21  35  -  -  35 
 หุน้กู ้ 4.25  2,000  -  -  2,000 
ไม่หมุนเวยีน          
เงินกูย้มืระยะยาวจาก          
 สถาบนัการเงิน 6.83  -  619  -  619 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 6.78  -  24  -  24 
หุน้กู ้ 5.46  -  16,500  -  16,500 
รวม   27,135  17,143  -  44,278 
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   งบการเงนิรวม 
 อตัราดอกเบ้ีย    ภายหลงั 1 ปี      
 เฉล่ีย  ภายใน 1 ปี  แต่ไม่เกิน 5 

ปี 
 ภายหลงั 5 ปี  รวม 

 (ร้อยละต่อปี) (ล้านบาท) 
2549          
หมุนเวยีน           
เงินเบิกเกินบญัชี 7.94  560  -  -  560 
เงินกูย้มืระยะสั้นจาก          
 สถาบนัการเงิน 6.41  21,365  -  -  21,365 
ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี          
 เงินกูย้มืระยะยาวจาก          
  สถาบนัการเงิน 4.56  2,269  -  -  2,269 
 หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 7.26  39  -  -  39 
 หุน้กู ้ 4.25  2,500  -  -  2,500 
ไม่หมุนเวยีน          
เงินกูย้มืระยะยาวจาก          
 สถาบนัการเงิน 6.85  -  901  42  943 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 7.16  -  42  -  42 
หุน้กู ้ 5.72  -  12,500  -  12,500 
รวม   26,733  13,443  42  40,218 
 

   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 อตัราดอกเบ้ีย    ภายหลงั 1 ปี     
 เฉล่ีย  ภายใน 1 ปี  ไม่เกิน 5 ปี  ภายหลงั 5 ปี  รวม 

 (ร้อยละต่อปี) (ล้านบาท) 

2550          
หมุนเวยีน           
เงินเบิกเกินบญัชี 7.12  18  -  -  18 
เงินกูย้มืระยะสั้นจาก          
 สถาบนัการเงิน 3.29  3,837  -  -  3,837 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย 1.50  111  -  -  111 
ตัว๋เงินจ่าย 3.77  4,026  -  -  4,026 
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   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 อตัราดอกเบ้ีย    ภายหลงั 1 ปี     
 เฉล่ีย  ภายใน 1 ปี  ไม่เกิน 5 ปี  ภายหลงั 5 ปี  รวม 

 (ร้อยละต่อปี)  (ล้านบาท) 
ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี          
 หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 7.17  3  -  -  3 
 หุน้กู ้ 4.25  2,000  -  -  2,000 
ไม่หมุนเวยีน          
หุน้กู ้ 5.46  -  16,500  -  16,500 
รวม   9,995  16,500  -  26,495 

          

2549          
หมุนเวยีน           
เงินเบิกเกินบญัชี 8.21  141  -  -  141 
เงินกูย้มืระยะสั้นจาก          
   สถาบนัการเงิน 6.02  7,636  -  -  7,636 
ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี          
 เงินกูย้มืระยะยาวจาก          
  สถาบนัการเงิน 3.77  1,809  -  -  1,809 
 หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 6.10  5  -  -  5 
 หุน้กู ้ 4.25  2,500  -  -  2,500 
ไม่หมุนเวยีน          
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 6.10  -  4  -  4 
หุน้กู ้ 5.72  -  12,500  -  12,500 
รวม   12,091  12,504  -  24,595 
 

ความเส่ียงจากเงินตราต่างประเทศ 
 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงเกิดจากการซ้ือสินคา้และการขายสินคา้ท่ี
เป็นเงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริษทัไดท้าํสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ซ่ึงรายการ ดงักล่าวจะมีอายุ
ไม่เกิน  1 ปี เพื่อป้องกนัความเส่ียงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ  สญัญาซ้ือ
ขายเงินตราต่า งประเทศล่วงหนา้ ณ วนัท่ีในงบดุล รวมรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายการซ้ือและขายสินคา้ท่ีเป็น
เงินตราต่างประเทศในงวดถดัไปดว้ย 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 และ 2549 กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศจากการมี
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศดงัน้ี 

   งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  สกลุเงิน  2550  2549  2550  2549 

   (หน่วย: ล้าน) 
 สญัญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ USD  80  97  50  65 
    เพื่อคุม้ครองสินทรัพยท์างการเงิน YEN  12  33  5  30 
 GBP  26  29  1  1 
 SGD  7  8  -  - 
 EUR  11  8  3  2 
 KRW  7,451  5,586  2,630  1,760 
 ZAR  8  13  1  4 
 HKD  4  10  -  - 
 CHF  2  1  1  1 
          
 สญัญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ USD  4  3  1  - 
    เพื่อคุม้ครองหน้ีสินทางการเงิน YEN  2  4,102  -  4,100 
          
 สญัญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ USD  37  52  4  8 
    เพื่อคุม้ครองรายการซ้ือสินคา้ YEN  13  21  -  - 
    ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน EUR  1  3  -  - 
          
 สญัญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ USD  164  31  74  14 
    เพื่อคุม้ครองรายการขายสินคา้ YEN  7  7  -  1 
    ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน EUR  7  1  1  - 
  GBP  24  26  2  1 
 SGD  1  1  -  - 
 KRW  905  163  905  159 
 ZAR  1  1  1  - 
 HKD  2  6  -  - 
          
          
          



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2550 และ 2549 
 

 91 

   งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  สกลุเงิน  2550  2549  2550  2549 

   (หน่วย: ล้าน) 
 กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียนรอการ          
    ตดับญัชีท่ีเกิดจากรายการท่ีคาดวา่จะ          
     เกิดข้ึนในอนาคต บาท  (137)  5  (30)  5 
 
ความเส่ียงทางด้านสินเช่ือ 
 

ความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือหมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากผลขาดทุนทางการเงินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีลูกคา้ หรือ
คู่สญัญาไม่สามารถชาํระหน้ีทางการเงินและหน้ีสินตามสญัญาใหก้บักลุ่มบริษทัเม่ือถึงกาํหนด 
 
ฝ่ายบริหารไดก้าํหนดนโยบายทางดา้นสินเช่ือเพื่อควบคุมความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือดงักล่า วโดยสมํ่าเสมอ โดย
การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกคา้ทุกรายท่ีขอวงเงินสินเช่ือ กลุ่มบริษทัไม่มีความเส่ียงจากสินเช่ือท่ีเป็น
สาระสาํคญั ณ วนัท่ีในงบดุล  ความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือสูงสุดคือ ราคาตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงินแต่ละ
รายการ ณ วนัท่ีในงบดุล อยา่งไรกต็า ม  เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีลูกคา้เป็นจาํนวนมาก ฝ่ายบริหารคาดวา่จะไม่เกิด
เกิดผลเสียหายท่ีมีสาระสาํคญัจากการเกบ็หน้ีไม่ได ้

 

ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 
 

กลุ่มบริษทัควบคุมความเส่ียงดา้นสภาพคล่องและรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ซ่ึง
ผูบ้ริหารพิจารณาวา่เพียงพอต่อการใชใ้นการดาํเนินงาน และเพียงพอต่อการลดผลกระทบของความผนัผวนของ
กระแสเงินสด 
 

มูลค่ายติุธรรม 
 

มูลค่ายติุธรรมหมายถึง จาํนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพย ์หรือชาํระหน้ีสิน โดยทั้งสองฝ่าย
มีความรู้และเตม็ใจในการแลกเปล่ียนกนั และสามารถต่อรองกั นไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความ
เก่ียวขอ้งกนั 
 
มูลค่ายติุธรรมของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีระยะสั้นอ่ืนๆ เป็นมูลค่าท่ีใกลเ้คียงกบัราคาท่ีบนัทึกไวใ้นบญัชี 
 
มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์เป็นตราสารทุนท่ีถือไวเ้พื่อคา้และเผือ่ขาย พิจารณาโดยอา้งอิงกบัราคา
เสนอซ้ือ ณ วนัท่ีในงบดุล 
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มูลค่ายติุธรรมของสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้มีจาํนวนใกลเ้คียงกบัจาํนวนท่ีคาดวา่จะสามารถ
ซ้ือขายไดใ้นตลาดอตัราแลกเปล่ียนเงินตราปัจจุบนั 
 
มูลค่ายติุธรรมของหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ุ ซ่ึงพิจารณาเพื่ อความมุ่งหมายในการเปิดเผยใน                   
งบการเงินคาํนวณจากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดในอนาคตของเงินตน้และดอกเบ้ีย ซ่ึงคิดลดโดยใชอ้ตัรา
ดอกเบ้ียในทอ้งตลาด ณ วนัท่ีในงบดุล   

 

27 ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั 
 

ภาระผกูพนัส าหรับรายจ่ายฝ่ายทุน 
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
  2550  2549  2550  2549 
  (ล้านบาท) 

สัญญาทีย่งัไม่ได้รับรู้         
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง  321  136  74  86 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  98  73  43  38 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน  4  19  3  17 
ยานพาหนะ  -  1  -  1 
รวม  423  229  120  142 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัภายใตส้ญัญาท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 
 
(ก) สญัญาวา่ดว้ยความร่วมมือทางวิชาการกบัมหาวิทยาลยัแม่โจ ้ (“มหาวิทยาลยั ”) โดยทางมหาวิทยาลยั

อนุญาตใหบ้ริษทัใชท่ี้ดินและส่ิงปลูกสร้า งในการสร้างบ่อเล้ียงกุง้  และใชเ้ป็นศูนยว์ิจยัและฝึกอบรมแก่
อาจารยแ์ละนกัวิชาการเป็นระยะเวลา 10 ปี  เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2537 ภายใตเ้ง่ือนไขของสญัญา
ดงักล่าว บริษทัมีภาระผกูพนัท่ีจะโอนกรรมสิทธ์ิในสินทรัพยท์ั้งหมดของโครงการใหแ้ก่มหาวิทยาลยัเม่ือ
อายสุญัญาส้ินสุดลง  และบริษทัจะตอ้งเสียค่าตอบแทนใหแ้ก่มหาวิทยาลยัไม่นอ้ยกวา่ 0.5 ลา้นบาท ต่อปี 
อยา่งไรกต็าม บริษทัไดเ้ขา้ทาํขอ้ตกลงกบัทางมหาวิทยาลยัดงักล่าวเพื่อต่ออายขุองสญัญาต่อไปอีกจนถึง
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 ภายใตเ้ง่ือนไขเดิม นอกจากน้ี บริษทัยงัไดเ้ขา้ทาํสญัญา กบัมหาวิทยาลยัดงักล่าว
อีก 2 ฉบบั ซ่ึงมีอายุ สญัญาส้ินสุดในวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2552 และ 2553 โดยมีสาระสาํคญัของสญัญา
เช่นเดียวกบัสญัญาฉบบัแรก    และบริษทัจะตอ้งจ่ายค่าตอบแทนใหก้บัมหาวิทยาลยัภายใตส้ญัญาดงักล่าว
เป็นจาํนวนเงิน 0.6 ลา้นบาท ต่อปี  ทั้งน้ีราคาตามบญัชีข องสินทรัพยข์องบริษทัภายใตส้ญัญาทั้ง 3 ฉบบั
ดงักล่าว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 มีจาํนวนเงินรวม 20 ลา้นบาท (2549: 21  ล้านบาท) 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2550 และ 2549 
 

 93 

(ข) สญัญาเช่าระยะยาวสาํหรับอาคารสาํนกังานพร้อมทั้งส่ิงอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ ท่ีดิน ฟาร์มเล้ียงสตัว ์
และยานพาหนะกบับริษทั อ่ืน ๆ เป็นเวลา 1 ถึง 30 ปี ซ่ึงจะส้ินสุดใน ระหวา่งปี 2551 ถึง 2579โดยบริษทั
และบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าและค่าบริการรวมต่อปี  เป็นจาํนวนเงิน 172 ลา้นบาท และ 
548 ลา้นบาท ตามลาํดบั (2549: 140 ล้านบาท และ 520 ล้านบาท ตามล าดับ) 

 
28 หนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนดงัน้ี  
 

(ก) บริษทัและบริษทัยอ่ยมีเลตเตอร์ออฟเครดิตท่ียงัไม่ไดใ้ชเ้ป็นจาํนวนเงินรวม 39 ลา้นบาท และ 1,081 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั (2549: 224 ล้านบาท และ 2,165 ล้านบาท ตามล าดับ) 

 

(ข) บริษทัและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินท่ีอา จเกิดข้ึนจากการท่ีสถาบนัการเงินออกหนงัสือคํ้าประกนับริษทั
และบริษทัยอ่ย ต่อหน่วยงานราชการและอ่ืน ๆ  ส่วนใหญ่สาํหรับการคํ้าประกนัค่าภาษีอากร ค่าไฟฟ้า 
ค่านํ้าประปา และการขายสินคา้ เป็นจาํนวนเงินรวม 497 ลา้นบาท และ 318 ลา้นบาท ตามลาํดบั (2549: 
226 ล้านบาท และ 972 ล้านบาท ตามล าดับ) 

 

(ค) บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการคํ้าประกนัสาํหรับวงเงินสินเช่ือท่ีสถาบนัการเงิน
ใหแ้ก่บริษทัยอ่ยอ่ืนบางแห่ง เป็นจาํนวนเงินรวม 61 ลา้นริงกิตมาเลเซีย หรือประมาณ 616 ลา้นบาท  (2549: 
81 ล้านริงกิตมาเลเซีย หรือประมาณ 826 ล้านบาท) 

 
29 มาตรฐานการบัญชีไทยทีย่งัไม่ได้ใช้ 
 

ในระหวา่งปี 2550 สภาวิชาชีพ บญัชี ไดอ้อกและปรับปรุงมาตรฐานการบญัชีใหม่หลายฉบบั  บริษทัและ         
บริษทัยอ่ยในประเทศยงัไม่ไดใ้ชม้าตรฐานการบญัชีเหล่านั้น ณ วนัท่ีในงบดุล เน่ืองจากยงัไม่มีการบงัคบัใช ้
(มาตรฐานการบญัชีเหล่านั้นกาํหนดใหถื้อปฏิบติักบังบการเงินสาํหรับรอบระยะเ วลบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 
1มกราคม 2551 เป็นตน้ไป) 
 
มาตรฐานการบญัชีใหม่ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ยในประเทศ มีดงัน้ี 
  

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง สัญญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง สินค้าคงเหลือ 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2550 และ 2549 
 

 94 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง ต้นทุนการกู้ ยืม 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 35 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง การน าเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 39 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี

และข้อผิดพลาด 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 41 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 43 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง การรวมธุรกิจ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 49 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 51                            เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 

บริษทัและบริษทัยอ่ยในประเทศคาดวา่การกาํหนดใหใ้ชม้าตรฐานการบญัชีดงักล่าวขา้งตน้จะไม่มีผลกระทบต่อ
งบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการอยา่งมีสาระสาํคญั 

 

30 การจัดประเภทบัญชีใหม่ 
 

รายการบญัชีบางรายการในงบการเงินสาํหรับปี 2549 ไดจ้ดัประเภทใหม่เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการแสดงรายการ
ในงบการเงินสาํหรับปี 2550 


