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 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 

งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากกรรมการบริหารเม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2550 
 

1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน )  (“บริษทั ”) เป็น นิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึน ในประเทศไทย และ มี
สาํนกังานใหญ่ตั้งอยูเ่ลขท่ี  313 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์  ถนนสีลม เขตบางรัก  กรุงเทพฯ 10500   
 

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2530 
 

บริษทัใหญ่ของกลุ่มบริษทัคือ บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย 
 

บริษทัและบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) มีการดาํเนินธุรกิจหลกัดา้นเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร
ครบวงจร โดยมีท่ีตั้งของธุรกิจครอบคลุม ทั้งในประเทศไทยและ ในต่างประเทศ  ซ่ึงแยกออกไดเ้ป็น 2 ส่วนงาน
หลกั   คือ   ส่วนงานธุรกิจสตัวบ์ก ครอบค ลุมสินคา้ในก ลุ่มของไก่ เป็ด และสุกร และส่วนงานธุรกิจสตัวน์ํ้ า  
ครอบคลุมสินคา้ในกลุ่มของ กุง้และปลา   โดยการดาํเนินธุรกิจของ  2 ส่วนงานดงักล่าวมีลกัษณะเป็นแบบ      
ครบวงจร  เร่ิม ตั้งแต่การจดัหาวตัถุดิบเพื่อ ใชใ้นการ ผลิตอาหารสตัว ์ การดาํเนินธุรกิจผลิตอาหารสตัว ์            
การเพาะพนัธ์ุสั ตว ์ การเล้ียงสตัวเ์พื่อการคา้ การแปรรูปเน้ือสตัว ์ การผลิตผลิตภณัฑอ์าหารสาํเร็จรูปพร้อม
รับประทาน จนกระทัง่ถึงการจดัจาํหน่ายสินคา้ไปสู่กลุ่มผูบ้ริโภคทั้งในและต่างประเทศ    ซ่ึงผลิตภณัฑห์ลกัของ
กลุ่มบริษทัจาํแนกไดเ้ป็น 4  ประเภทหลกั    ดงัน้ี   1)  อาหารสตัว ์  2)  พนัธ์ุสตัว ์ 3) เน้ือสตัวแ์ละผลิตภณัฑ์
อาหารท่ีผลิตจากเน้ือสตัว์ เพื่อจาํหน่ายภายในประเทศ และ 4) เน้ือสตัวแ์ละผลิตภณัฑอ์าหารท่ีผลิตจากเน้ือสตัว์
เพื่อจาํหน่ายในต่างประเทศ 
 

รายละเอียดบริษทัยอ่ยของบริษทัมีดงัต่อไปน้ี  
    สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 
    ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
  ประเทศที่  31 มี.ค.  31 ธ.ค. 
 ลกัษณะธุรกจิ นิติบุคคลจัดตั้งขึน้  2550  2549 

ธุรกจิสัตว์บก       
1.     บริษทั กรุงเทพโปรด๊ิวส จาํกดั (มหาชน) (BKP) ซ้ือและขายวตัถุดิบอาหารสตัว ์       
 และธุรกิจไก่เน้ือครบวงจร ไทย  99.44  99.44 
2.   บริษทั กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร        
 จาํกดั (มหาชน)  (BAP) ผลิตอาหารสตัวแ์ละเล้ียงสตัว ์ ไทย  99.90  99.90 
3.   บริษทั กรุงเทพฯ อาหารสตัว ์จาํกดั  (BFM) ผลิตอาหารสตัวแ์ละเล้ียงสตัว ์ ไทย  99.99  99.99 
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    สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 
    ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
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4.   บริษทั เจริญโภคภณัฑอี์สาน จาํกดั (มหาชน)        
 (CPNE) ผลิตอาหารสตัวแ์ละเล้ียงสตัว ์ ไทย  99.61  99.61 
5.    บริษทั เจริญโภคภณัฑอุ์ตสาหกรรม จาํกดั   (CPIN) ผลิตอาหารสตัวแ์ละเล้ียงสตัว ์ ไทย  99.99  99.99 
6. บริษทั ซีพีเอฟ ผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั  (CPF FOOD) ธุรกิจไก่เน้ือครบวงจร ไทย  99.99  99.99 
7.   บริษทั ซี.พ.ี เกษตรอุตสาหกรรม จาํกดั  (CPAI) เล้ียงสตัว ์ ไทย  99.99  99.99 
8.   บริษทั ซี.พ.ี ผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั  (CP FOOD)(1)  ผลิตอาหารสาํเร็จรูปและร้านอาหาร ไทย  99.99  99.99 
9. บริษทั ซี.พ.ี เมอร์แชนไดซ่ิง จาํกดั  (CPM) กิจการลงทุนและการคา้ระหวา่งประเทศ ไทย  99.99  99.99 
10. บริษทั ซี.พี. ฟู้ ด โซลูชัน่ส์ จาํกดั (CPFS) (1) ผลิตอาหารสาํเร็จรูป ไทย  99.99  99.99 
11. บริษทั ซีพี-โยเนะคิว จาํกดั (CPY) ผลิตผลิตภณัฑอ์าหารแปรรูปจากเน้ือสตัว ์ ไทย  80.50  80.50 
12.  บริษทั บี.พ.ี อาหารสตัว ์จาํกดั  (BPF) ผลิตอาหารสตัวแ์ละเล้ียงสตัว ์ ไทย  99.99  99.99 
13. บริษทั ฟาร์มกรุงเทพ จาํกดั  (BKF)(1) เล้ียงสตัวแ์ละแปรรูปเน้ือสตัว ์ ไทย  99.99  99.99 
14. บริษทั ยนิูเวอร์แซล ฟู้ ด แอนด ์มาร์เกต็ต้ิง จาํกดั  คา้ส่งและคา้ปลีกผลิตภณัฑอ์าหารสาํเร็จรูป      
 (UF&M) และร้านฟาสตฟ์ู้ ดส์ ไทย  99.99  99.99 
15.  บริษทั ราชบุรีอาหารสตัว ์จาํกดั  (RBF) ผลิตอาหารสตัวแ์ละเล้ียงสตัว ์ ไทย  99.99  99.99 
16. บริษทั วฟีู๊ ดผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั (VFP) ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์      
 อาหารสาํเร็จรูปท่ีแปรรูปมาจากเน้ือสตัว ์ ไทย  99.99  99.99 
17. บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล เพท็ ฟู้ ด จาํกดั  (IPF) ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑอ์าหารสาํเร็จรูป      
 สาํหรับสตัวเ์ล้ียง ไทย  99.99  99.99 
18. C.P. Food Product (Shanghai) Co., Ltd. (CPF SH)   ร้านอาหารไทย จีน  100.00  100.00 
19. C.P. Standart Gida Sanayi ve Ticaret  A.S. (CPS) ธุรกิจไก่ครบวงจร ตุรกี  92.64  92.64 
20. Charoen Pokphand (USA), Inc.  (CP USA) ไก่เน้ือครบวงจร (หยดุการประกอบกิจการ      
 เม่ือเดือนมีนาคม 2547) สหรัฐอเมริกา  99.97  99.97 
21.   CPF Europe S.A.  (CPF EU) ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท       
 เน้ือสตัวแ์ปรรูปและผลิตภณัฑอ์าหาร      
 สาํเร็จรูป เบลเยีย่ม  99.99  99.99 
22.   CPF Denmark A/S  (CPF DM) ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท       
 เน้ือสตัวแ์ปรรูปและผลิตภณัฑอ์าหาร      
 สาํเร็จรูป เดนมาร์ก  52.00  52.00 
23.   CPF Tokyo Co., Ltd.  (CPF TK) ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท       
 เน้ือสตัวแ์ปรรูปและผลิตภณัฑอ์าหาร      
 สาํเร็จรูป ญ่ีปุ่น  99.99  99.99 
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24.   CP Foods (UK) Limited (CPF UK) ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท       
 เน้ือสตัวแ์ปรรูปและผลิตภณัฑอ์าหาร      
 สาํเร็จรูป องักฤษ  52.00  52.00 
25. Charoen Pokphand Foods (Overseas) LLC.        
 (CPF Overseas)(3) ผลิตอาหารสตัวแ์ละเล้ียงสตัว ์ รัสเซีย  99.99  99.99 
26. C.P. Laos Company Limited (CP Laos)(3) ผลิตอาหารสตัวแ์ละเล้ียงสตัว ์ ลาว  99.61  99.61 
       
ธุรกจิสัตว์น า้       
27.   บริษทั กรุงเทพเพาะเล้ียงกุง้ จาํกดั  (TPCC)(2) เพาะเล้ียงกุง้และแปรรูปกุง้ ไทย  99.89  99.89 
28.   บริษทั แกลง จาํกดั  (KLANG) (2) แปรรูปกุง้  ไทย  99.99  99.99 
29.   บริษทั จนัทบุรีฟาร์มเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้ า จาํกดั        
        (CAF) (2)  เพาะเล้ียงกุง้ ไทย  99.99  99.99 
30.   บริษทั ซีฟู้ ดส์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จาํกดั  (SFE) (2) แปรรูปกุง้ ไทย  99.99  99.99 
31.   บริษทั ตราดเพาะเล้ียงกุง้ จาํกดั  (TRAD) (2) เพาะเล้ียงกุง้ ไทย  99.91  99.91 
32.   บริษทั พฒันาพนัธุ์กุง้ (ประเทศไทย) จาํกดั  (SIST) เพาะฟักลูกกุง้ ไทย  51.00  51.00 
33.   บริษทั โภคภณัฑอ์ะควอเทค็ จาํกดั (PAT) ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัวน์ํ้ าและ      
 ฟาร์มเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้ า ไทย  99.99  99.99 
34.   บริษทั สวฟีาร์มม่ิง จาํกดั  (SAVEE) (2) เพาะเล้ียงกุง้ ไทย  99.84  99.84 
35.   CP Foods West, Inc. (CPF WEST) ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑอ์าหาร สหรัฐอเมริกา  99.99  99.99 
36.   Aqua Beauty, Inc.  (ABI) ผูน้าํเขา้และผูจ้ดัจาํหน่ายสินคา้อาหารทะเล สหรัฐอเมริกา  99.99  99.99 
37.   C.P. Aquaculture (Beihai) Co., Ltd.  (CPB) ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์      
 ฟาร์มเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้ าและเพาะพนัธุ์      
 สตัวน์ํ้ า จีน  100.00  100.00 
38. C.P. Aquaculture (Dongfang) Co., Ltd. (CPD)(4) เพาะฟักลูกกุง้ จีน  100.00  - 
39.  C.P. Aquaculture (Hainan) Co., Ltd. (CPH) ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์      
 ฟาร์มเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้ าและเพาะพนัธุ์      
 สตัวน์ํ้ า จีน  100.00  100.00 
40. Calibre Nature (M) Sdn. Bhd. (CLB) บริษทัลงทุนในธุรกิจสตัวน์ํ้ าครบวงจร มาเลเซีย  100.00  100.00 
41. Charoen Pokphand (India) Private Limited        

(CP INDIA) ผลิตอาหารสตัวแ์ละเล้ียงสตัว ์ อินเดีย  71.20  71.20 
42. Star Feedmills (M) Sdn. Bhd. (SFM)  ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัวน์ํ้ า มาเลเซีย  100.00  100.00 
43. Asia Aquaculture (M) Sdn. Bhd. (AA) เพาะเล้ียงกุง้และแปรรูปกุง้ มาเลเซีย  100.00  100.00 
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ธุรกจิอืน่       
44.   บริษทั ซีพีเอฟ เทรนน่ิงเซ็นเตอร์ จาํกดั (CPF TN) ใหบ้ริการดา้นการฝึกอบรม ไทย  99.99  99.99 
45.   บริษทั ซีพีเอฟ ไอทีเซ็นเตอร์ จาํกดั (CPF IT) ใหบ้ริการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ไทย  99.99  99.99 
46.   BKP Holdings Limited (BKPH)(5) กิจการลงทุน บริติส เวอร์จิน     
  ไอส์แลนด ์  99.44  99.44 
47.   CPF Investment Limited (CPFI) กิจการลงทุน บริติส เวอร์จิน     
  ไอส์แลนด ์  100.00  100.00 

 
(1) ในปี 2548 ไดโ้อนกิจกรรมหลกัในการผลิตอาหารสาํเร็จรูปใหก้บับริษทั ซีพีเอฟ ผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั 

(CPF FOOD) 
(2) ในปี 2548 ไดโ้อนกิจกรรมหลกัในการเพาะเล้ียงกุง้และแปรรูปกุง้ใหก้บับริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั 

(มหาชน) (CPF)  
(3) จดัตั้งบริษทัใหม่ในปี 2549 
(4) จดัตั้งบริษทัใหม่ในปี 2550 
(5) อยูใ่นระหวา่งการชาํระบญัชี 
 

2 เกณฑ์การจัดท างบการเงนิ 
 

งบการเงิน ระหวา่งกาลน้ี นาํเสนอเพื่อวตัถุประสงคข์องการรายงานเพื่อใชใ้นประเทศ และจดัทาํเป็นภาษาไทย    
งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษไดจ้ดัทาํข้ึนเพื่อความสะดวกของผูอ่้านงบการเงินท่ีไม่คุน้เคยกบัภาษาไทย 
 
งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนในรูปแบบยอ่และตามมาตรฐานการบญัชีไทย (“มาตรฐานการบญัชี”)  ฉบบัท่ี 
41 เร่ืองงบการเงินระหวา่งกาล  รวมถึงการตีความและแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพ
บญัชี  กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งและจดัทาํข้ึนตาม
หลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปของประเทศไทย 
 
งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อใหข้อ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 
โดยเนน้การใหข้อ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัเก่ียวกบักิจ กรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื่อไม่ใหข้อ้มูลท่ี
นาํเสนอซํ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ดงันั้น งบการเงินระหวา่งกาลน้ีตอ้งอ่านควบคู่กบังบการเงิน
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549  
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งบการเงินระหวา่งกาลน้ีแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท และมีการปัดเศษเพื่ อใหแ้สดงเป็นหลกัพนับาทและ    
ลา้นบาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
 
กลุ่มบริษทัไดใ้ชน้โยบายการบญัชีท่ีสาํคญัและวิธีการคาํนวณในงบการเงินระหวา่งกาลสาํหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2550 เช่นเดียวกบัท่ีใชส้าํหรับการจดัทาํงบการเงินประจาํปีส้ินสุดวนั ท่ี 31  ธนัวาคม 
2549 ยกเวน้งบการเงินของบริษทัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 ท่ีไดรั้บการปรับปรุงอนัเป็นผลจาก
การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเก่ียวกบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม จากวิธีส่วนไดเ้สียเป็นวิธี   
ราคาทุนซ่ึงไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 12  และเรียกช่ือใหม่วา่ “งบการเงินเฉพาะกิจการ” 
 
งบการเงินของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ซ่ึ งบริษทัไดน้าํมารวมในการจดัทาํงบการเงิน ระหวา่งกาลรวมและใช้
เป็นเกณฑใ์นการบนัทึกเงินลงทุน ในบริษทัร่วม ในงบการเงินระหวา่งกาลรวม ตามวิธีส่วนไดเ้สีย สอบทานโดย
ผูส้อบบญัชีของบริษทั  ยกเวน้ งบการเงิ นระหวา่งกาล ของบริษทัยอ่ย  14  แห่งและบริษทัร่วม  3  แห่งใน
ต่างประเทศสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2550 (งบการเงินระหวา่งกาลของบริษทัยอ่ย 12 แห่ง 
และบริษทัร่วม 3 แห่ง ในต่างประเทศ สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2549) สอบทานโดยผูส้อบ
บญัชีอ่ืน 
 
ขอ้มูลทางการเงินท่ีสอบทานโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน: 
 
  งบการเงนิรวม 
ณ วนัที ่31 มีนาคม 2550  (ล้านบาท) 
ยอดรวมสินทรัพยข์องบริษทัยอ่ย  11,217 
เงินลงทุนทางตรงและทางออ้มในบริษทัร่วม  2,503 
รวม  13,720 

   
งวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2550   
รายไดร้วมของบริษทัยอ่ย  4,818 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม  34 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม  (14) 
สุทธิ  4,838 
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  งบการเงนิรวม 
  (ล้านบาท) 
งวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2549   
รายไดร้วมของบริษทัยอ่ย  3,432 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม  19 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม     ( 2 ) 
สุทธิ   3,449 

 
3   การด าเนินงานของกลุ่มบริษทั 

 

ภาวะโรคระบาด 
 
ตั้งแต่ก่อนปี 2547 อุตสาหกรรมการเล้ียงไก่ในประเทศ ไทยไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด                    
ในสัตวปี์ก   สถานการณ์ดงักล่าวไดค้ล่ีคลายจนกลบัมาสู่ภาวะเกือบเป็น ปกติ โดยหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง
ไดมี้มาตรการเฝ้าระวงัการอุบติัข้ึนใหม่ของโรคระบาดอยา่งใกลชิ้ด อยา่งไรกต็าม การระบาดของโรคไขห้วดันก
ท่ีเกิดข้ึนในเดือนกรกฎาคม 2549  แมว้า่จะอยูใ่นวงจาํกดั แต่มีผลกระทบท่ีทาํใหร้าคาและปริมาณการบริโภคเน้ือ
ไก่ภายในประเทศลดลงอยา่งมีนยัสาํคญั 
 
จากการท่ีมีการระบาดของโรคดงักล่าวข้ึนในประเทศตุรกี ซ่ึงบริษทัยอ่ยมีการดาํเนินงานอยูใ่นประเทศดงักล่าว 
โดยการระบาดของโรคไดเ้กิดข้ึนคร้ังแรกในเดือนตุลาคม 2548 และเกิดข้ึนอีกคร้ังหน่ึงในเดือนมกราคม และ
เดือนพฤษ ภาคม  2549 ถึงแมว้า่การระบาดของโรคจะอยูใ่นวงจาํกดั แต่กมี็ผลกระทบต่อความเช่ือมัน่ข อง
ผูบ้ริโภค ซ่ึงส่งผลใหใ้นช่วงท่ีมีข่าวการเกิดโรคระบาด ราคาเน้ือไก่ไดล้ดลงจากระดบัราคาในภาวการณ์ปกติ  
 
จากสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน รัฐบาลของประเทศตุรกีไดมี้มาตรการใหค้วามช่วยเหลือแก่ผูป้ระกอบการในหลายดา้น 
อาทิ การขยายระยะเวลาการนาํส่งภาษี เป็นตน้ ในส่วนของบริษทัยอ่ย ฝ่ายบริหารไดมี้มาตรการในหลายดา้นเพื่อ
ลดผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากสถานการณ์ดงักล่าว ทั้งในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลดตน้ทุนการผลิต การเพิ่ม
มาตรการป้องกนัโรคระบาดในบริเวณฟาร์มเล้ี ยงสตัวอ์ยา่งเขม้งวด รวมไปถึงการใหค้าํแนะนาํแก่เกษตรกร
เก่ียวกบัการจดัการฟาร์มท่ีดีเพื่อการป้องกนัโรคระบาด และการใหค้วามร่วมมือกบัหน่วยงานของภาครัฐเพื่อ
ช่วยคล่ีคลายสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน   
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ผูบ้ริหารไดป้ระเมินผลกระทบจากสถานการณ์ดงักล่าว ท่ีมีต่อผลการดาํเนินงานของบ ริษทัและบริษทัยอ่ยเท่าท่ี 
ทราบและประมาณการได ้โดยการประเมินจากสถานการณ์ในปัจจุบนั ผลกระทบดงักล่าวไดน้าํมารวมไวใ้น    
งบการเงินระหวา่งกาลสาํหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2550 และ 2549 น้ีแลว้   อยา่งไรกต็าม 
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงในอนาคตอาจแตกต่างไปจากการประเมินสถานการณ์ในปัจจุบนัของผูบ้ริหาร ซ่ึงความ
แตกต่างดงักล่าวอาจมีสาระสาํคญั 
 

4 รายการทีเ่กดิขึน้กบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนัและยอดคงเหลอื 
 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดแ้ก่บุคคลหรือกิจการต่างๆ ท่ี มีความเก่ียวขอ้งกบั กลุ่มบริษทัและบริษัท โดย
การท่ีเป็นหรือ มีผูถื้อหุน้ รายใหญ่ หรือกรรมการ ท่ีมีอาํนาจควบคุม หรือมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญั ร่วมกนั  
รายการบญัชีระหวา่งบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดก้าํหนดข้ึนโดย มีนโยบายกาํหนดราคาสาํหรับแต่ละ
รายการ ซ่ึงอา้งอิงตามราคาตลาดหรือเป็นไปตามสญัญาท่ีตกลงกนั สรุปไดด้งัน้ี 
 
รายการธุรกจิ     นโยบายการก าหนดราคา 
ขายสินคา้  ราคาตามประกาศของกลุ่มบริษทั 
ซ้ือสินคา้  ราคาตามประกาศของผูข้าย 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  มูลค่ายติุธรรม 
เงินลงทุน  มูลค่ายติุธรรม 
ดอกเบ้ียรับ  ตน้ทุนของแหล่งท่ีมาของเงินทุนบวกค่าใชจ่้ายในการบริหารเงินทุน 
ค่าเช่าและค่าบริการตามสญัญาเช่า     อตัราค่าเช่าหรือค่าบริการมาตรฐานตามท่ีผูใ้หเ้ช่ากาํหนด 
ค่าบริการดา้นเทคนิควิชาการ     อตัราต่อจาํนวนตนัของอาหารสตัวแ์ต่ละประเภทท่ีผลิต/อตัราต่อ 
     ยอดขายอาหารสตัว ์ 
ค่าเบ้ียประกนั     อตัรามาตรฐานท่ีผูรั้บประกนักาํหนด 
ค่าสิทธิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้     อตัราต่อยอดขายสินคา้ท่ีใชเ้คร่ืองหมายการคา้ 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2550 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

 24 

รายการท่ีสาํคญัสาํหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2550 และ 2549 กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2550  2549  2550  2549 
 (ล้านบาท) 
ขายสินค้า        
บริษทัย่อย        
- บริษทั กรุงเทพโปรด๊ิวส จาํกดั (มหาชน) (BKP) -  -  864  993 
- บริษทั ซี.พี.เมอร์แชนไดซ่ิง  จาํกดั (CPM) -  -  837  604 
- บริษทั เจริญโภคภณัฑอี์สาน จาํกดั (มหาชน) (CPNE) -  -  600  699 
- บริษทั ซีพีเอฟ ผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั (CPF FOOD) -  -  411  591 
- บริษทั กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร  จาํกดั         
      (มหาชน) (BAP) -  -  222  224 
- บริษทั  โภคภณัฑอ์ะควอเทค็  จาํกดั (PAT) -  -  191  228 
- บริษทั ซี.พี.เกษตรอุตสาหกรรม จาํกดั (CPAI) -  -  137  176 
- บริษทั บี.พี.อาหารสตัว ์จาํกดั (BPF) -  -  135  198 
- บริษทั วีฟู๊ ดผลิตภณัฑอ์าหาร  จาํกดั (VFP) -  -  122  31 
- CPF Europe S.A. (CPF EU) -  -  89  58 
- บริษทั กรุงเทพฯอาหารสตัว ์ จาํกดั (BFM) -  -  81  89 
- Aqua Beauty, Inc. (ABI) -  -  62  355 
-      อ่ืนๆ -  -  77  58 
 -  -  3,828  4,304 

        
บริษทัร่วมและบริษทัทีเ่กีย่วข้องกนั        
- บริษทั ซี.พี.เซเวน่อีเลฟเวน่ จาํกดั  (มหาชน) 428  324  -  - 
- บริษทั ซี.พี. อินเตอร์เทรด จาํกดั  120  125  -  1 
- Charoen Pokphand Intertrade Singapore (Pte) Ltd. 115  108  2  6 
- บริษทั ซี.พี.คา้ปลีกและการตลาด จาํกดั  89  67  25  12 
-      บริษทั เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จาํกดั   61  36  11  7 
- บริษทั เชสเตอร์ฟู้ ด จาํกดั  49  46  11  11 
- บริษทั แอ๊ดวา้นซ์ฟาร์ม่า  จาํกดั  27  53  7  24 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2550  2549  2550  2549 
 (ล้านบาท) 
- C.P. Aquaculture (India) Private Ltd. 27  23  -  - 
- บริษทั ซีพี - เมจิ  จาํกดั  17  14  13  10 
- บริษทั ท่าจามเกษตรอุตสาหกรรม  จาํกดั  16  13  -  - 
- บริษทั ท่าจามฟาร์ม  จาํกดั  12  9  -  - 
- Hainan Chia Tai Animal Husbandry Co.,Ltd. 10  -  -  - 
- Charoen Pokphand Intertrade South Africa (Pty) Ltd. 9  9  -  4 
- บริษทั  สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) (6) -  69  -  1 
- บริษทั  เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั   -  21  -  - 
- อ่ืนๆ  49  50  12  26 
 1,029  967  81  102 
        

รวม 1,029  967  3,909  4,406 
 
                 (6) เร่ิมตั้งแต่ไตรมาสท่ี 4 ของปี 2549 บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) ไม่เป็นรายการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่ม    

บริษทัอีกต่อไป จึงไม่มีรายการท่ีเกิดข้ึนในไตรมาสน้ี และไม่มีการแสดงยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2550 
 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2550  2549  2550  2549 
 (ล้านบาท) 
ซ้ือวตัถุดบิ        
บริษทัย่อย        
- บริษทั กรุงเทพโปรด๊ิวส จาํกดั (มหาชน) (BKP) -  -  1,340  1,223 
- บริษทั กรุงเทพฯ อาหารสตัว ์จาํกดั (BFM) -  -  181  234 
- บริษทั ซีพีเอฟ ผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั (CPF FOOD) -  -  122  79 
- บริษทั โภคภณัฑอ์ะควอเทค็ จาํกดั (PAT) -  -  91  96 
- บริษทั ราชบุรีอาหารสตัว ์จาํกดั (RBF) -  -  47  48 
- บริษทั วีฟู๊ ดผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั (VFP) -  -  44  46 
- บริษทั เจริญโภคภณัฑอี์สาน จาํกดั (มหาชน) (CPNE) -  -  40  36 
-  อ่ืนๆ  -  -  55  50 
 -  -  1,920  1,812 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2550 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2550  2549  2550  2549 
 (ล้านบาท) 
บริษทัร่วมและบริษทัทีเ่กีย่วข้องกนั         
- บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั  1,026  1,177  477  503 
- C.P. Trading Co., Ltd 662  1,496  -  315 
- บริษทั ซี.พี.สหอุตสาหกรรม จาํกดั  136  118  54  53 
- บริษทั ซี.พี.คา้ปลีกและการตลาด  จาํกดั  111  72  2  2 
- บริษทั แอ๊ดวา้นซ์ฟาร์ม่า  จาํกดั  51  48  46  47 
- บริษทั ซี.พี.อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ ์จาํกดั 42  46  19  15 
- บริษทั ซี.พี. อินเตอร์ฟู้ ด (ไทยแลนด)์ จาํกดั  39  232  1  - 
- บริษทั ซี.พี. อินเตอร์เทรด จาํกดั  39  -  6  - 
- บริษทั กรุงเทพการประมง จาํกดั  34  16  32  12 
- C.P. Aquaculture (India) Private Ltd. 19  24  -  - 
- บริษทั อาร์เบอร์ เอเคอร์ส ประเทศไทย จาํกดั  17  31  11  16 
- บริษทั ท่าจามเกษตรอุตสาหกรรม จาํกดั  17  20  -  - 
- บริษทั ท่าจามฟาร์ม จาํกดั  17  13  -  - 
-      C.P. Vietnam Livestock Co., Ltd 4  15  -  2 
- PT Centralpertiwi Bahari 4  14  -  - 
- อ่ืน ๆ  38  24  9  10 
 2,256  3,346  657  975 
        

รวม 2,256  3,346  2,577  2,787 
        

รายได้อืน่        
บริษทัย่อย        
เงินปันผลรับ   -  -  9,784  - 
กาํไรจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -  -  245  - 
รายไดค่้าเช่า -  -  2  2 
ดอกเบ้ียรับ   -  -  51  36 
 -  -  10,082  38 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2550 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2550  2549  2550  2549 
 (ล้านบาท) 
บริษทัทีเ่กีย่วข้องกนั        
เงินปันผลรับ -  2  -  2 
กาํไรจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1  1  -  - 
รายไดค่้าเช่า 4  3  -  - 
รายไดค่้าตอบแทนการใชร้ะบบงาน 1  -  -  - 
รายไดค่้าฝึกอบรมและสมัมนา 1  1  -  - 
ดอกเบ้ียรับ 16  -  -  - 
 23  7  -  2 
        
รวม 23  7  10,082  40 

        
ค่าใช้จ่าย        
บริษทัย่อย        
ค่าเช่าและบริการ -  -  21  21 
ค่าตอบแทนการใชร้ะบบงาน -  -  33  26 
 -  -  54  47 

บริษทัทีเ่กีย่วข้องกนั        
ค่าเช่าและบริการ 192  146  75  48 
ค่าบริการดา้นเทคนิควิชาการ 62  61  22  22 
ค่าเบ้ียประกนั 45  52  19  24 
ค่าตอบแทนตามสญัญาอนุญาตใหใ้ชเ้คร่ืองหมายการคา้ 11  5  1  - 
ค่าตอบแทนการใชร้ะบบงาน 6  6  -  - 
 316  270  117  94 

        
รวม 316  270  171  141 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2550 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2550 และ 31 ธนัวาคม 2549 กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัประกอบดว้ย 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 31 มี.ค.  31 ธ.ค.  31 มี.ค.  31 ธ.ค. 
 2550  2549  2550  2549 
 (ล้านบาท) 
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่        
บริษทัย่อย         

• การค้าและอื่น ๆ         
-  บริษทั กรุงเทพโปรด๊ิวส จาํกดั (มหาชน) (BKP) -  -  672  256 
-     บริษทั ซีพีเอฟ ผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั (CPF FOOD) -  -  464  250 
- บริษทั เจริญโภคภณัฑอี์สาน จาํกดั (มหาชน) (CPNE) -  -  403  434 
-      บริษทั กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร        
  จาํกดั  (มหาชน) (BAP) -  -  353  182 
- บริษทั ซี.พี.เมอร์แชนไดซ่ิง จาํกดั (CPM) -  -  281  320 
- Aqua Beauty, Inc. (ABI) -  -  150  847 
-  บริษทั กรุงเทพฯอาหารสตัว ์จาํกดั (BFM) -  -  143  80 
-      CPF Europe S.A. (CPF EU) -  -  117  126 
- บริษทั บี.พี.อาหารสตัว ์จาํกดั (BPF) -  -  101  27 
-  บริษทั โภคภณัฑอ์ะควอเทค็ จาํกดั (PAT) -  -  78  58 
- บริษทั ซี.พี.เกษตรอุตสาหกรรม จาํกดั (CPAI) -  -  49  30 
-      บริษทั วีฟู๊ ดผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั  (VFP) -  -  43  57 
- CP Foods (UK) Limited  (CPF UK) -  -  27  54 
- อ่ืน ๆ -  -  53  45 
 -  -  2,934  2,766 
        

• ขายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์        
-  บริษทั กรุงเทพโปรด๊ิวส จาํกดั (มหาชน) (BKP) -  -  1,017  - 
รวม -  -  3,951  2,766 
 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2550 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 31 มี.ค.  31 ธ.ค.  31 มี.ค.  31 ธ.ค. 
 2550  2549  2550  2549 
 (ล้านบาท) 
บริษทัร่วมและบริษทัทีเ่กีย่วข้องกนั        

• การค้าและอื่น ๆ        
-  บริษทั ซี.พ.ี เซเวน่อีเลฟเวน่  จาํกดั (มหาชน) 317  168  -  - 
-  บริษทั ซี.พ.ีอินเตอร์เทรด จาํกดั 201  161  -  - 
-  บริษทั เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จาํกดั 174  98  57  50 
- Charoen Pokphand Intertrade Singapore (Pte) Ltd. 160  192  -  7 
-  บริษทั เชสเตอร์ฟู้ ด จาํกดั       118  103  11  8 
-  บริษทั ซี.พ.ีคา้ปลีกและการตลาด จาํกดั 66  95  19  34 
-  Charoen Pokphand Intertrade South Africa (Pty) Ltd. 62  72  16  19 
-  บริษทั แอ๊ดวา้นซ์ฟาร์ม่า จาํกดั 52  37  18  14 
-  Chai Tai Food Product (Shanghai) Co.,Ltd.       34  32  -  - 
-  C.P. Intertrade (Korea) Co., Ltd. 31  47  3  4 
-  บริษทั  เคาน์เตอร์ เซอร์วิส จาํกดั       27  38  -  - 
-  บริษทั ท่าจามฟาร์ม จาํกดั       27  28  -  - 
-  บริษทั ซี.พ.ีอินเตอร์ฟู้ ด (ไทยแลนด)์ จาํกดั       -  150  -  - 
-  อ่ืน ๆ  89  79  25  36 
รวม 1,358  1,300  149  172 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2550 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิรวม 
 31 มี.ค. 2550  31 ธ.ค. 2549 
 (ล้านบาท) 
ลูกหนีร้ะยะยาวจากการขายเงนิลงทุน    
บริษทัทีเ่กีย่วข้องกนั    
- Union Growth Investments Limited  971  1,000 
หัก ลูกหน้ีท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (162)  (166) 
สุทธิ 809  834 
    

ดอกเบีย้ค้างรับจากลูกหนีร้ะยะยาว    
บริษทัทีเ่กีย่วข้องกนั    
- Union Growth Investments Limited  60  44 
  

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 31 มี.ค. 2550  31 ธ.ค. 2549 
 (ล้านบาท) 
เงนิปันผลค้างรับ    
บริษทัย่อย    
- บริษทั กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร จาํกดั (มหาชน) (BAP) 1,798  - 
- บริษทั โภคภณัฑอ์ะควอเทค็ จาํกดั (PAT) 1,720  - 
- บริษทั กรุงเทพฯ อาหารสตัว ์จาํกดั (BFM) 1,666  - 
- บริษทั กรุงเทพโปรด๊ิวส์ จาํกดั (มหาชน) (BKP) 1,432  - 
- บริษทั เจริญโภคภณัฑอี์สาน จาํกดั (มหาชน) (CPNE) 1,255  - 
- บริษทั บี.พี. อาหารสตัว ์จาํกดั (BPF) 615  - 
- บริษทั ซี.พี. เมอร์แชนไดซ่ิง จาํกดั (CPM) 500  - 
- บริษทั เจริญโภคภณัฑอุ์ตสาหกรรม จาํกดั (CPIN) 482  - 
- บริษทั ซีพีเอฟ ผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั (CPF FOOD) 315  - 
- บริษทั ซี.พี. เกษตรอุตสาหกรรม จาํกดั (CPAI) 112  - 
- บริษทั ราชบุรีอาหารสตัว ์จาํกดั (RBF) 102  - 
- บริษทั ซีพีเอฟ ไอทีเซ็นเตอร์ จาํกดั (CPF IT) 62  - 
- บริษทั แกลง จาํกดั (KLANG) 40  - 
- C.P. Aquaculture (Hainan) Co., Ltd. (CPH) -  46 
รวม 10,099  46 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2550 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  31 มี.ค.2550  31 ธ.ค.2549  ยอดเฉล่ีย 
  (ล้านบาท) 
เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันแก่บริษทัย่อย - ครบก าหนดเมื่อทวงถาม       
- บริษทั กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร จาํกดั       
 (มหาชน) (BAP)  960  775  870 
- บริษทั กรุงเทพฯ อาหารสตัว ์จาํกดั  (BFM)  545  495  528 
- บริษทั ซีพีเอฟ ผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั (CPF FOOD)  50  230  50 
- บริษทั วีฟู๊ ดผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั (VFP)  150  150  150 
- บริษทั ซี.พ.ี เกษตรอุตสาหกรรม จาํกดั (CPAI)  -  100  33 
- บริษทั เจริญโภคภณัฑอุ์ตสาหกรรม จาํกดั (CPIN)  233  70  210 
- บริษทั ราชบุรีอาหารสตัว ์จาํกดั (RBF)  -  50  17 
- CPF Investment  Limited (CPFI)  177  -  59 
- C.P. Aquaculture (Beihai) Co.,Ltd. (CPB)  131  -  73 
รวมเงนิให้กู้ยมืระยะส้ันแก่บริษทัย่อย  2,246  1,870  1,990 

       
เงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่บริษัทย่อย       
- บริษทั กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร       
 จาํกดั (มหาชน) (BAP)  282  362  336 
- บริษทั ซีพีเอฟ ผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั (CPF FOOD)  125  125  125 
- บริษทั กรุงเทพฯ อาหารสตัว ์จาํกดั (BFM)  100  100  100 
- บริษทั เจริญโภคภณัฑอี์สาน จาํกดั (มหาชน) (CPNE)  75  75  75 
- CPF Investment Limited (CPFI)  313  323  317 
- Charoen Pokphand (USA), Inc. (CP USA)  143  147  144 
- C.P. Aquaculture (Beihai) Co., Ltd. (CPB)  42  43  42 
รวมเงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่บริษัทย่อย  1,080  1,175  1,139 

หัก  ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  (739)  (759)   
เงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่บริษทัย่อย - สุทธิ  341  416   
       

ดอกเบีย้ค้างรับจากบริษัทย่อย  24  13   



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
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บริษทัคาํนวณยอดเฉล่ียจากยอดคงคา้ง ณ วนัส้ินเดือน โดยไม่รวมดอกเบ้ียคา้งรับ 
 
อตัราดอกเบ้ียของ ลูกหน้ีระยะยาวจากการขายเงินลงทุนในงบการเงินรวมและ อตัราดอกเบ้ียของ เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น
และระยะยาวแก่บริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการสรุปไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   ลูกหน้ีระยะยาวและ   
 เงินใหกู้ย้มืท่ีมี  เงินใหกู้ย้มืท่ีมี   
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี  อตัราดอกเบ้ียลอยตวั  อตัราดอกเบ้ียเฉล่ีย 
 31 มี.ค.  31 ธ.ค.  31 มี.ค.  31 ธ.ค.  31 มี.ค.  31 ธ.ค. 
 2550  2549  2550  2549  2550  2549 

 (ล้านบาท)  (ร้อยละ) 
ลูกหน้ีระยะยาวจากการขายเงินลงทุน -  -  971  1,000  7.32  7.32 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย -  -  2,246  1,870  7.75  7.75 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 582  662  498  513  5.93  5.84 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 31 มี.ค.  31 ธ.ค.  31 มี.ค.  31 ธ.ค. 
 2550  2549  2550  2549 
 (ล้านบาท) 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่        
บริษทัย่อย         
-  บริษทั กรุงเทพโปรด๊ิวส จาํกดั (มหาชน) (BKP) -  -  118  276 
-  บริษทั โภคภณัฑอ์ะควอเทค็ จาํกดั (PAT) -  -  54  27 
-  บริษทั กรุงเทพฯอาหารสตัว ์จาํกดั (BFM) -  -  40  70 
- บริษทั ซี.พี.เมอร์แชนไดซ่ิง จาํกดั (CPM) -  -  25  - 
-  บริษทั ซีพีเอฟ ผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั (CPF FOOD) -  -  24  62 
-  บริษทั เจริญโภคภณัฑอี์สาน จาํกดั         
 (มหาชน) (CPNE) -  -  24  20 
-  บริษทั เจริญโภคภณัฑอุ์ตสาหกรรม จาํกดั (CPIN) -  -  1  20 
- อ่ืน ๆ -  -  41  80 
รวม -  -  327  555 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 31 มี.ค.  31 ธ.ค.  31 มี.ค.  31 ธ.ค. 
 2550  2549  2550  2549 
 (ล้านบาท) 
บริษทัร่วมและบริษทัทีเ่กีย่วข้องกนั        
- บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั 267  534  98  212 
-  บริษทั  ซี.พี.สหอุตสาหกรรม จาํกดั 85  80  24  25 
-  บริษทั ทรู ลิสซ่ิง จาํกดั (เดิมช่ือ บริษทั ทรู ฟลีต         
          แมเนจเมนต ์จาํกดั) 65  41  29  18 
-  บริษทั ซี.พี.อินเตอร์เทรด จาํกดั 44  12  9  5 
-  บริษทั ซี.พี. อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ ์จาํกดั 28  28  10  12 
- Hainan Chia Tai Animal Husbandry Co., Ltd 23  -  -  - 
- บริษทั ซี.พี. คา้ปลีกและการตลาด จาํกดั 21  31  1  1 
-  บริษทั แอ๊ดวา้นซ์ฟาร์ม่า จาํกดั 18  25  14  13 
-  บริษทั เค.เอส.พี.อุปกรณ์ จาํกดั 15  62  8  22 
-  Charoen Pokphand Jaya Farm (M) Sdn.Bhd. 9  25  -  - 
-  อ่ืน ๆ       65  178  22  37 
รวม 640  1,016  215  345 
        

ก าไรจากการจ าหน่ายเงนิลงทุนรอการรับรู้เป็นรายได้        

บริษทัทีเ่กีย่วข้องกนั        
- Union Growth Investments Limited 399  399  -  - 
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รายการอื่นๆ  
 

กลุ่มบริษทัมีรายการท่ีมีสาระสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัน้ี 
 

ในระหวา่งไตรมาสท่ี 1 ของปี 2550 บริษทัและบริษทัยอ่ย (BAP  และ CPF FOOD)ไดข้ายทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการ
ประกอบธุรกิจ การเล้ียงสตัว์  อนัประกอบดว้ยท่ี ดิน ส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ในมูลค่าราคาขาย
รวมประมาณ 1,017 ลา้นบาท สาํหรับบริษทั และ 32 ลา้นบาทสาํหรับบริษทัยอ่ย  ใหแ้ก่บริษทัยอ่ยของบริษทั
แห่งหน่ึง (BKP) ทั้งน้ี เพื่อการปรับโครงสร้างการดาํเนินธุรกิจภายในกลุ่มบริษทั  โดยบริษทัและบริษทัยอ่ย
ดงักล่าวมีกาํไรจากการขายสินทรัพยเ์ป็นเงินประมาณ 245 ลา้นบาท และ 6 ลา้นบาท ตามลาํดบั  
 
ในเดือนมีนาคม 2550 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยหลายแห่งไดมี้มติอนุมติัจ่ายเงินปันผล ประจาํปี 
2549 จากกาํไรสะสม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ในการน้ี  บริษทัจะไดรั้บเงินปันผลดงักล่าวจาก
บริษทัยอ่ยเหล่านั้นในจาํนวนรวม 10,099 ลา้นบาท โดยบริษทัไดบ้นัทึกเป็นรายไดใ้นไตรมาสท่ี 1 ของปี 2550 
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นจาํนวน 9,784 ลา้นบาท และส่วนท่ีเหลือจาํนวน 315 ลา้นบาท ไดบ้นัทึกลด
ยอดเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (CPF FOOD) เน่ืองจากเงินปันผลดงักล่าวจ่ายจากกาํไรสะสม ท่ีเกิดข้ึนก่อนการซ้ือ
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่าว ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2550 บริษทัยอ่ยยงัมิไดจ่้ายเงินปันผลประจาํปี 2549 
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ดงันั้น บริษทัจึงบนัทึกเงินปันผลดงักล่าวเป็นเงินปันผลคา้งรับ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหาก
ในงบดุลของงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัไดล้งทุน ในหุน้ทุนของบริษทัยอ่ย ในต่างประเทศ หลายแห่ง ตามท่ีกล่าวในหมายเ หตุ
ประกอบงบการเงินระหวา่งกาล 6 
 

สัญญาที่มีสาระส าคญักบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 

สัญญาบริการด้านเทคนิควชิาการ 
 

บริษทัและบริษทัยอ่ย บางแห่งไดว้า่จา้งบริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั (CPG) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ี เก่ียวขอ้งกนั
แห่งหน่ึงให้ทาํการคน้ควา้และพฒันาส่วนประกอบในการผลิตอาหารสตัว ์โดยบริษทัและบริษทัยอ่ยตกลงท่ีจะ
จ่ายค่าบริการใหก้บั CPG  ซ่ึงคาํนวณตามปริมาณการผลิตอาหารสตัวแ์ต่ละประเภท ในอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญา  
โดยมีค่าบริการขั้นตํ่าเท่ากบั 100,000 - 1,200,000 บาทต่อเดือน สญัญาน้ีมีระยะเวลาส้ินสุดในปี 2550 
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นอกจากน้ี บริษทัยอ่ยในต่างประเทศแห่งหน่ึงมีสญัญารับความช่วยเหลือทางเทคนิควิชาการดา้นการผลิต    
อาหารสตัวก์บั CPG โดยค่าตอบแทนท่ีจ่ายใหก้บั CPG จะคาํนวณจากยอดขายอาหารสตัวข์องบริษทัยอ่ยนั้นใน
อตัราท่ีระบุไวใ้นสญัญา สญัญาดงักล่าวมีระยะเวลาส้ินสุดในปี 2559 
 

สัญญาเช่าและบริการ 
 

บริษทัและบริษทัยอ่ยบางแห่งมีสญัญาเช่าอาคารสาํนกังานพร้อมทั้งส่ิงอาํนวยความสะดวกและสญัญาบริการ  
เทคโนโลยสีารสนเทศและบริการ ต่าง ๆ กบับริษทั ซี .พี. แลนด ์จาํกดั บริษทั ซี .พี.พลาซ่า จาํกดัและบริษทัท่ี
เก่ียวขอ้งอ่ืนบางแห่งเป็นเวลา 1 ถึง 3 ปี และสญัญาเช่ายานพาหนะกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืนบางแห่งเป็นเวลา 
3 ปี โดยมีค่าเช่าและค่าบริการ สาํหรับไตรมาสท่ี 1 ปี 2550 รวมจาํนวนประมาณ 192 ลา้นบาท อัตราค่าเช่าและ
ค่าบริการตามสญัญาดงักล่าวมีอตัราท่ีไม่แตกต่างจากอตัราท่ีคิดกบับริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั ทั้งน้ีภายใตเ้ง่ือนไข
และขอ้ตกลงของการเช่าและการใหบ้ริการท่ีคลา้ยคลึงกนั    บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสิทธิท่ีจะต่ออายสุญัญาเช่า
อาคารดงักล่าว โดยบอกกล่าวผูใ้หเ้ช่าทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหนา้ก่อนอายสุญัญาเช่าจะส้ินสุดลงไม่นอ้ย
กวา่ 4 เดือน นอกจากน้ี บริษทัมีสญัญาเช่าท่ีดิน ฟาร์มและอาคาร /ส่ิงปลูกสร้างกบับริษทัยอ่ยเกา้แห่ง เป็นเวลา 1 
ถึง 3 ปี โดยบริษทัมีสิทธิต่ออายสุญัญาโดยไม่ตอ้งบอกกล่าวล่วงหนา้ ค่าเช่าต่อปีมีจาํนว นรวมประมาณ  83 ลา้น
บาท 
 

สัญญาว่าจ้าง 
 

บริษทัและบริษทัยอ่ย มีสญัญาวา่จา้งก่อสร้าง  อาคาร  ส่ิงปลูกสร้างและอ่ืนๆกบับริ ษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนับางแห่ง  
โดย ในระหวา่งไตรมาสท่ี 1 ของปี  2550  กลุ่ม บริษทัไดจ่้ายเงินตามสญัญาดงักล่าวเป็นเงินรวมประมาณ   
218  ลา้นบาท  (31 มีนาคม  2549: 87 ล้านบาท ) 
 

สัญญาอนุญาตให้ใช้เคร่ืองหมายการค้า 
 

บริษทัยอ่ยแห่ง หน่ึงไดเ้ขา้ทาํสญัญากบับริษทั สตาร์มาร์เกต็ต้ิง จาํกดั (STAR) เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงสิทธิในการใช้
เคร่ืองหมายการคา้ของ STAR โดยจะตอ้งจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่ STAR ในอตัราร้อยละ 2 ของยอดขายสินคา้
ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ดงักล่าว สญัญาน้ีมีระยะเวลา 3 ปีส้ินสุดในปี 2550 ในระหวา่งไตรมาสท่ี 1 ของปี 2550
ค่าตอบแทนดงักล่าวมีจาํนวนประมาณ  5  ลา้นบาท (31 มีนาคม 2549 : 5 ล้านบาท) 
 

ในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2549 กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ทาํสญัญากบับริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึง

สิทธิการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ โดยจะตอ้งจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั ในอตัรา      
ร้อยละ 0.2 และร้อยละ 0.4 ของยอดขายสินคา้แต่ละประเภทตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา ซ่ึงกลุ่มบริษทัไดผ้ลิตภายใต้
เคร่ืองหมายการคา้ดงักล่าว โดยใน ระหวา่งไตรมาสท่ี 1 ของปี 2550 ค่าตอบแทนดงักล่าวมีจาํนวนประมาณ 6 
ลา้นบาท 
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สัญญาอ่ืน 
 

บริษทัไดเ้ขา้ทาํสญัญากบับริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (CPM) ในการสนบัสนุนกิจกรรมส่งเสริมการขายผลิตภณัฑใ์หม่
ในตลาดสินคา้แห่งใหม่ใหแ้ก่บริษทัยอ่ยดงักล่าว โดยบริษทัตกลงท่ีจะใหเ้งินสนบัสนุนกิจกรร มส่งเสริมการขาย
ในระหวา่งปี 2549 เป็นจาํนวนรวม 25 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2550 บริษทัยงัมิไดจ่้ายเงินตามสญัญา
ดงักล่าว 
 

5 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2550 และ 31 ธนัวาคม 2549  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนท่ีมีปัญหาในการชาํระหน้ีแยกตาม
อายหุน้ีท่ีคา้งชาํระมีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 31 มี.ค.  31 ธ.ค.  31 มี.ค.  31 ธ.ค. 
 2550  2549  2550  2549 
 (ล้านบาท) 
คา้งชาํระเกินกาํหนดระยะเวลาชาํระหน้ี        
(Credit Term):        
 มากกวา่ 3 เดือนถึง 6 เดือน 3  9  -  - 
 มากกวา่ 6 เดือนถึง 12 เดือน 32  48  -  - 
 มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 271  238  5  5 
     รวม 306  295  5  5 
ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 300  283  5  5 
 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทั เช่ือวา่ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญท่ีบนัทึกไวเ้พียงพอต่อผลเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการ
เรียกเกบ็เงินไม่ไดจ้ากลูกหน้ี 

 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2550 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 เงนิลงทุน 
 
รายการเคล่ือนไหวระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม สาํหรับเงินลงทุนทั้งหมดมีดงัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2550  2549  2550  2549 
       (ปรับปรุงใหม่) 
 (ล้านบาท) 
มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 7,742  9,571  18,528  18,530 
ส่วนแบ่งกาํไรสุทธิจากเงินลงทุน        
   ในบริษทัร่วม - วิธีส่วนไดเ้สีย 183  172  -  - 
ซ้ือ -  3  46  - 
เงินปันผลรับท่ีบนัทึกลดเงินลงทุน -  -  (315)  - 
รับคืนเงินลงทุนจากการลดทุนของบริษทัยอ่ย -  -  (240)  (7) 
การปรับมูลค่าเงินลงทุนระยะยาวใหเ้ป็น        
   มูลค่ายติุธรรม (125)  103  (60)  47 
ผลกระทบจากการแปลงค่า (81)  (293)  -  - 
อ่ืน ๆ 11  (3)  -  - 
มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัที ่31 มีนาคม 7,730  9,553  17,959  18,570 

        
มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัที ่31 ธันวาคม    7,742    18,528 

 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2550 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินลงทุน  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2550 และ 31 ธนัวาคม 2549 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

(ก)    เงินลงทุนในบริษทัร่วม - วธีิส่วนได้เสีย 
 
  งบการเงนิรวม 
 อตัราส่วนการถือหุน้ 

(ทั้งทางตรงและทางออ้ม) 
ราคาทุน  ราคาตามวธีิส่วนไดเ้สีย

ในบญัชี 
 31 มี.ค. 31 ธ.ค. 31 มี.ค.  31 ธ.ค.  31 มี.ค.  31 ธ.ค. 
 2550 2549 2550  2549  2550  2549 
   (ล้านบาท) 
1.  บริษทั ซี.พ.ีเซเวน่อีเลฟเวน่ จาํกดั (มหาชน) 25.56 25.62 1,568  1,576  2,975  2,840 
2.  บริษทั นว 84 จาํกดั 25.00 25.00 301  301  296  296 
3. บริษทั รอส บรีดเดอร์ส สยาม จาํกดั 49.99 49.99 35  35  45  41 
4.  บริษทั อลิอนัซ์ ซี.พี. ประกนัภยั  จาํกดั 24.46 24.46 74  74  121  120 
5.  บริษทั อาร์เบอร์ เอเคอร์ส ประเทศไทย จาํกดั 49.99 49.99 2  2  92  85 
6. C.P. Aquaculture (India) Private Limited 31.70 31.70 175  175  423  438 
7.  C.P. Vietnam Livestock Co., Ltd. 40.00 40.00 291  291  1,037  1,057 
8.  Charoen Pokphand Holdings (Malaysia) Sdn. Bhd. 49.64 49.64 176  176  1,043  1,025 
รวมเงนิลงทุนในบริษทัร่วม   2,622  2,630  6,032  5,902 

 
(ข)    เงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม - วธีิราคาทุน 
 
   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 อตัราส่วนการถือหุน้  ราคาทุนในบญัชี   เงินปันผลรับ 
 (ทั้งทางตรงและทางออ้ม)  (หมายเหตุ 12)    ในระหวา่งงวดสามเดือน 
 31 มี.ค.  31 ธ.ค.  31 มี.ค.  31 ธ.ค.   ส้ินสุดวนัท่ี 31 มี.ค. 
 2550  2549  2550  2549  2550  2549 
      (ปรับปรุงใหม่)    
     (ล้านบาท) 
 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย            
1. บริษทั กรุงเทพโปรด๊ิวส จาํกดั (มหาชน)  (BKP) 99.44  99.44  1,230  1,230  1,432  - 
2. บริษทั กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร            
 จาํกดั (มหาชน)  (BAP) 99.90  99.90  1,781  1,781  1,798  - 
3. บริษทั กรุงเทพเพาะเล้ียงกุง้ จาํกดั  (TPCC) 99.89  99.89  65  65  -      - 
4. บริษทั กรุงเทพฯอาหารสตัว ์จาํกดั  (BFM) 99.99  99.99  1,174  1,174  1,666  - 
5. บริษทั แกลง จาํกดั  (KLANG) 99.99  99.99  298  298  40  - 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2550 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 อตัราส่วนการถือหุน้  ราคาทุนในบญัชี   เงินปันผลรับ 
 (ทั้งทางตรงและทางออ้ม)  (หมายเหตุ 12)    ในระหวา่งงวดสามเดือน 
 31 มี.ค.  31 ธ.ค.  31 มี.ค.  31 ธ.ค.   ส้ินสุดวนัท่ี 31 มี.ค. 
 2550  2549  2550  2549  2550  2549 
      (ปรับปรุงใหม่)    
     (ล้านบาท) 
6. บริษทั จนัทบุรีฟาร์มเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้ า จาํกดั  (CAF) 99.99  99.99  63  63  -  - 
7.  บริษทั เจริญโภคภณัฑอี์สาน จาํกดั (มหาชน)  (CPNE) 99.61  99.61  1,282  1,282  1,255  - 
8. บริษทั เจริญโภคภณัฑอุ์ตสาหกรรม จาํกดั  (CPIN) 99.99  99.99  709  709  482  - 
9. บริษทั ซีพีเอฟ ผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั (CPF FOOD)            
 (ดูหมายเหตุ 4) 99.99  99.99  2,849  3,164  -  - 
10.  บริษทั ซี.พ.ี เกษตรอุตสาหกรรม จาํกดั  (CPAI) 99.99  99.99  180  180  112  - 
11. บริษทั ซี.พ.ี ผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั  (CP FOOD) 99.99  99.99  -  -  -  - 
12. บริษทั ซี.พี. เมอร์แชนไดซ่ิง จาํกดั  (CPM) 99.99  99.99  1,850  1,850  500  - 
13. บริษทั ซีพี-โยเนะคิว จาํกดั (CPY) 80.50  80.50  161  161  -  - 
14. บริษทั ซี.พี. ฟู้ ด โซลูชัน่ส์ จาํกดั (CPFS)  99.99  99.99  -  -  -  - 
15. บริษทั ซีพีเอฟ เทรนน่ิงเซ็นเตอร์ จาํกดั  (CPF TN) 99.99  99.99  15  15  -  - 
16. บริษทั ซีพีเอฟ ไอทีเซ็นเตอร์ จาํกดั  (CPF IT) 99.99  99.99  190  190  62  - 
17. บริษทั ซีฟู้ ดส์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จาํกดั  (SFE) 99.99  99.99  310  425  -  - 
18. บริษทั ตราดเพาะเล้ียงกุง้ จาํกดั  (TRAD) 99.91  99.91  11  11  -  - 
19. บริษทั บี.พ.ี อาหารสตัว ์จาํกดั  (BPF) 99.99  99.99  290  290  615  - 
20. บริษทั พฒันาพนัธุ์กุง้ (ประเทศไทย) จาํกดั  (SIST) 51.00  51.00  2  2  -  - 
21. บริษทั ฟาร์มกรุงเทพ จาํกดั  (BKF) 99.99  99.99  99  223  -  - 
22. บริษทั โภคภณัฑอ์ะควอเทค็ จาํกดั  (PAT) 99.99  99.99  400  400  1,720  - 
23. บริษทั ยนิูเวอร์แซล ฟู้ ด แอนด ์มาร์เกต็ต้ิง จาํกดั              
 (UF&M) 99.99  99.99  40  40  -  - 
24. บริษทั ราชบุรีอาหารสตัว ์จาํกดั  (RBF) 99.99  99.99  120  120  102  - 
25. บริษทั วฟีู๊ ดผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั   (VFP) 99.99  99.99  330  330  -  - 
26. บริษทั สวฟีาร์มม่ิง จาํกดั  (SAVEE) 99.84  99.84  24  24  -  - 
27. บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล เพท็ ฟู้ ด จาํกดั  (IPF) 99.99  99.99  60  60  -  - 
28. CP Foods West, Inc. (CPF WEST) 99.99  99.99  76  76  -  - 
29.  Aqua Beauty, Inc.  (ABI) 99.99  99.99  -  -  -  - 
30. BKP Holdings Limited  (BKPH) 99.44  99.44  -  -  -  - 
31. C.P. Aquaculture (Beihai) Co., Ltd.  (CPB) 100.00  100.00  236  236  -  - 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2550 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 อตัราส่วนการถือหุน้  ราคาทุนในบญัชี   เงินปันผลรับ 
 (ทั้งทางตรงและทางออ้ม)  (หมายเหตุ 12)    ในระหวา่งงวดสามเดือน 
 31 มี.ค.  31 ธ.ค.  31 มี.ค.  31 ธ.ค.   ส้ินสุดวนัท่ี 31 มี.ค. 
 2550  2549  2550  2549  2550  2549 
      (ปรับปรุงใหม่)    
     (ล้านบาท) 
32. C.P. Aquaculture (Dongfang) Co., Ltd.  (CPD)  100.00  -  46  -  -  - 
33. C.P. Aquaculture (Hainan) Co., Ltd.  (CPH)  100.00  100.00  126  126  -  - 
34. C.P. Food Product (Shanghai) Co., Ltd.  (CPF SH) 100.00  100.00  -  -  -  - 
35 C.P. Laos Company Limited (CP Laos) 99.61  99.61  -  -  -  - 
36. C.P. Standart Gida Sanayi ve Ticaret A.S.  (CPS) 92.64  92.64  -  -  -  - 
37. Calibre Nature (M) Sdn. Bhd. (CLB) 100.00  100.00  1,280  1,280  -  - 
38. Charoen Pokphand (USA), Inc.  (CP USA) 99.97  99.97  3,020  3,020  -  - 
39. Charoen Pokphand (India) Private Limited             

(CP INDIA) 71.20  71.20  -  -  -  - 
40. CPF Denmark A/S  (CPF DM) 52.00  52.00  -  -  -  - 
41. CPF Europe S.A.  (CPF EU) 99.99  99.99  -  -  -  - 
42. CPF Investment Limited  (CPFI) 100.00  100.00  1,724  1,724  -  - 
43. CPF Tokyo Co., Ltd.  (CPF TK)  99.99  99.99  -  -  -  - 
44. CP Foods (UK) Limited (CPF UK) 52.00  52.00  -  -  -  - 
45. Star Feedmills (M) Sdn. Bhd.  (SFM) 100.00  100.00  -  -  -  - 
46. Asia Aquacutture (M) Sdn. Bhd. (AA) 100.00  100.00  -  -  -  - 
47. Charoen Pokphand Foods (Overseas) LLC.             
 (CPF Overseas)  99.99  99.99  -  -  -  - 
รวม     20,041  20,549  9,784  - 

หกั ค่าเผือ่ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน     (3,020)  (3,020)     
รวมเงนิลงทุนในบริษทัย่อย - สุทธิ     17,021  17,529     

            
เงนิลงทุนในบริษทัร่วม            
1. บริษทั อลิอนัซ์ ซี.พี. ประกนัภยั จาํกดั 24.46  24.46  54  54  -  - 
2. C.P. Aquaculture (India) Private Limited 31.70  31.70  176  176  -  - 
3. Charoen Pokphand Holdings (Malaysia) Sdn. Bhd. 49.64  49.64  60  60  -  - 

รวมเงนิลงทุนในบริษทัร่วม      290  290  -  - 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2550 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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(ค)      เงนิลงทุนในบริษทัทีเ่กีย่วข้องกนัและบริษัทอืน่ 
 
 อตัราส่วนการถือหุน้   
 (ทั้งทางตรงและทางออ้ม)  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 31 มี.ค.  31 ธ.ค.  31 มี.ค.  31 ธ.ค.  31 มี.ค.  31 ธ.ค. 
 2550  2549  2550  2549  2550  2549 
     (ล้านบาท) 
หลกัทรัพย์ในความต้องการของตลาด            
ตราสารทุนประเภทหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย - ราคาทุน            
1.  บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)  3.03  3.03  1,287  1,287  881  881 
หัก  ค่าเผือ่การปรับมูลค่าเงินลงทุน     (550)  (461)  (377)  (316) 
หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย - มูลค่ายติุธรรม     737  826  504  565 
ทีไ่ม่ใช่หลกัทรัพย์ในความต้องการของตลาด             
เงินลงทุนทัว่ไปในตราสารทุน - ในราคาทุน            
2. บริษทั ซีพีพีซี จาํกดั (มหาชน)  6.58  6.58  110  110  55  55 
3. บริษทั ซี.พ.ี แลนด ์จาํกดั 6.49  6.49  143  143  -  - 
4. บริษทั วรีวมโชค จาํกดั 9.00  9.00  9  9  -  - 
5. บริษทั อยธุยา อลิอนัซ์ ซี.พี. ประกนัชีวติ จาํกดั            
 (มหาชน) 3.47  3.47  115  115  88  88 
6. Chia Tai (Jilin) Company Limited 9.99  9.99  5  5  -  - 
7. Kinghill Limited 19.96  19.96  712  727  244  244 
รวม     1,094  1,109  387  387 
หัก  ค่าเผือ่ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน     (331)  (331)  (244)  (244) 
สุทธิ     763  778  143  143 
            
เงนิลงทุนในบริษทัทีเ่กีย่วข้องกนั - สุทธิ     1,500  1,604  647  708 
            
เงนิลงทุนในบริษทัอืน่            
หลกัทรัพย์ในความต้องการของตลาด            
ตราสารทุนประเภทหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย - ราคาทุน            
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 1.01  1.01  72  74  -  - 
บวก  ค่าเผือ่การปรับมูลค่าเงินลงทุน     127  163  -  - 
รวม     199  237  -  - 
หลกัทรัพยอ่ื์น     7  7  7  7 
หัก  ค่าเผือ่ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน     (7)  (7)  (7)  (7) 
เงนิลงทุนในบริษทัอืน่ - สุทธิ     199  237  -  - 

            
รวมเงนิลงทุนในบริษทัทีเ่กีย่วข้องกนัและบริษทัอืน่     1,699  1,841  647  708 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
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ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2550 และ 31 ธนัวาคม 2549 เงินลงทุนดงักล่าวขา้งตน้ไดร้วมเงินลงทุนในต่างประเทศท่ีเป็น
เงินตราต่างประเทศตามราคาทุนหรือตามวิธีส่วนไดเ้สีย (กรณีเงินลงทุนในบริษทัร่วมเฉพาะในงบการเงินรวม) 
ดงัน้ี 
 

  งบการเงนิรวม 
  จาํนวนเงินลงทุน (หน่วย:ลา้น) 
  จาํนวนเงินตราต่างประเทศ  จาํนวนเทียบเท่าเงินบาท 
  31 มี.ค.  31 ธ.ค.  31 มี.ค.  31 ธ.ค. 

ประเทศท่ีลงทุน สกลุเงินตราต่างประเทศ 2550  2549  2550  2549 
         
เคยแ์มนไอส์แลนดส์  เหรียญสหรัฐ 35  45  712  727 
อินเดีย  รูปี - อินเดีย 530  545  423  438 
มาเลเซีย  ริงกิต - มาเลเซีย 104  101  1,043  1,025 
เวยีดนาม  ดอง 471,246  469,940  1,037  1,058 
ฮ่องกง  เหรียญสหรัฐ -  -  5  5 
รวม      3,220  3,253 
 

  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  จาํนวนเงินลงทุน (หน่วย:ลา้น) 
  จาํนวนเงินตราต่างประเทศ  จาํนวนเทียบเท่าเงินบาท 
  31 มี.ค.  31 ธ.ค.  31 มี.ค.  31 ธ.ค. 

ประเทศท่ีลงทุน สกลุเงินตราต่างประเทศ 2550  2549  2550  2549 
         
จีน  เรนมินบิ 80  70  408  362 
อเมริกา  เหรียญสหรัฐ 2  2  76  76 
บริติส เวอร์จิน ไอส์แลนดส์  เหรียญสหรัฐ 47  47  1,724  1,724 
เคยแ์มนไอส์แลนดส์  เหรียญสหรัฐ 10  10  244  244 
อินเดีย  รูปี – อินเดีย 194  194  176  176 
มาเลเซีย  ริงกิต – มาเลเซีย 125  125  1,340  1,340 
รวม      3,968  3,922 
 

 เม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2549 คณะกรรมการของบริษทัมีมติอนุมติัใหจ้ดัตั้งบริษทัยอ่ยข้ึนใหม่ในประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ช่ือ C.P.  Aquaculture (Dongfang) Co., Ltd. (CPD)  ในสดัส่วนร้อยละ 100              
เพื่อดาํเนินธุรกิจฟาร์มเพาะฟักลูกกุ้ งในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน   ดว้ยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก              
10 ลา้นเรนมินบิ  โดยเรียกชาํระเงินค่าหุน้ทั้งจาํนวนในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2550  จาํนวน10 ลา้นเรนมินบิ หรือ 
ประมาณ 46 ลา้นบาท  ในการน้ี  บริษทัไดน้าํเงินปันผลท่ีไดรั้บจาก C.P. Aquaculture (Hainan) Co., Ltd. (CPH)   
ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีจดทะเบียนในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนไปชาํระค่าหุน้จดทะเบียนของ CPD แลว้ เม่ือ
วนัท่ี 13 กมุภาพนัธ์ 2550  ทั้งน้ี CPD จะเพิ่มทุนอีกจาํนวน 22 ลา้นเรนมินบิ ประมาณไตรมาสท่ี 2 ของปี 2550 
รวมทุนจดทะเบียนของ CPD จะเพิ่มเป็น  32 ลา้นเรนมินบิ หรือประมาณ 145 ลา้นบาท  
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ในระหวา่งไตรมาสท่ี 1 ของปี 2550 บริษทัไดรั้บคืนเงินลงทุนจากบริษทัยอ่ยสองแห่ง (BKF และ SFE) เน่ืองจาก
การลดทุนของบริษทัยอ่ยดงักล่าว  ดงัน้ี 
 

- บริษทั ฟาร์มกรุงเทพ จาํกดั จาํนวน 1,246,500 หุน้  เป็นจาํนวนเงิน 124 ลา้นบาท  
- บริษทั ซีฟู้ ดส์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จาํกดั จาํนวน 11,500,000 หุน้ เป็นจาํนวนเงิน  115 ลา้นบาท 
 

ในระหวา่งไตรมาสท่ี 1 ของปี 2550 บริษทัยอ่ยในต่างประเทศแห่งหน่ึง (CPF EU) ไดเ้สนอขายหุน้เพิ่มทุนท่ี
ออกใหม่ทั้งหมด จาํนวน 3 ลา้นเหรียญยโูรหรือประมาณ 143 ลา้นบาท ใหก้บั CPM ตามสดัส่วนการถือหุน้ใน
ฐานะผูถื้อหุน้เดิม ทั้งน้ี CPF EU ไดน้าํส่วนหน่ึงของเงินเพิ่มทุนดงักล่าวจาํนวนประมาณ 137 ลา้นบาท ไปซ้ือ
หุน้เพิ่มทุนท่ีออกใหม่ทั้งหมดของ CPF Overseas ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยในประเทศรัสเซียท่ี CPF EU ถือหุน้ใน
สดัส่วนร้อยละ 100 โดยภายหลงัจากการเพิ่มทุนดงักล่าว ทุนชาํระแลว้ของ CPF Overseas จะมีจาํนวนเท่ากบั 
220 ลา้นรัสเซียรูเบิล ครบตามจาํนวนทุนจดทะเบียน 
 

เงินลงทุนในบริษทั   ซี .พี.   เซเวน่อีเลฟเวน่  จาํกดั  (มหาชน)  ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ 
แสดงในงบการเงินรวมเป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วมโดยวิธีส่วนไดเ้สีย ทั้งน้ี มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนดงักล่าว      
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2550  มีจาํนวนประมาณ 6,785 ลา้นบาท  (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549: 7,127 ล้านบาท) 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2550 กลุ่มบริษทั มีค่าเผือ่ขาดทุนจากกา รดอ้ยค่าของเงินลงทุนใน บริษทัท่ีเก่ียวข้ องกนัและ
บริษทัอ่ืนเป็นจาํนวนรวม  338  ลา้นบาท ( ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549:  338  ล้านบาท) ในงบการเงินรวม และ
บริษทัมีค่าเผื่ อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัและบริษทัอ่ืนเป็นเงินรวม 3,271   
ลา้นบาท (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 : 3,271 ล้านบาท ) ในงบการเงินเฉพาะกิจการ  ฝ่ายบริหารเช่ือวา่การตั้ง
ค่าเผือ่ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนขา้งตน้เพียงพอสาํหรับผลขาดทุนท่ีอาจเกิดข้ึน 

 

7 หนีสิ้นทีม่ีภาระดอกเบีย้ 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 31 มี.ค.  31 ธ.ค.  31 มี.ค.  31 ธ.ค. 
 2550  2549  2550  2549 
 (ล้านบาท) 

ส่วนทีห่มุนเวยีน  
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน       

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 672  560  21  141 
ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 8,640  4,990  5,450  3,300 
เงินกูย้มืระยะสั้น  2,539  2,190  -  - 
เงินกูย้มืเพื่อการส่งออก   7,154  7,751  3,051  3,371 
หน้ีสินจากการทาํทรัสตรี์ซีทส์  5,990  6,434  928  965 
รวม  24,995  21,925  9,450  7,777 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 31 มี.ค.  31 ธ.ค.  31 มี.ค.  31 ธ.ค. 
 2550  2549  2550  2549 
 (ล้านบาท) 

ตั๋วเงินจ่าย 1,459  -  1,459  - 
        

หนีสิ้นระยะยาวส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี        
เงินกูย้มืระยะยาว  845  2,269  270  1,809 
หุน้กู ้  2,500  2,500  2,500  2,500 
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 37  39  5  5 
รวม  3,382  4,808  2,775  4,314 
        
รวมส่วนทีห่มุนเวยีน 29,836  26,733  13,684  12,091 
        

ส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน        
เงินกูย้มืระยะยาว 885  943  -  - 
หุน้กู ้ 12,500  12,500  12,500  12,500 
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 38  42  2  4 
รวมส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน 13,423  13,485  12,502  12,504 
        

รวมหนีสิ้นทีม่ีภาระดอกเบีย้ 43,259  40,218  26,186  24,595 
 

ตัว๋เงินจ่ายขา้งตน้จาํนวน 1,459 ลา้นบาท เป็นตัว๋แลกเงินระยะสั้นชนิดเปล่ียนมือได ้ซ่ึงบริษทัไดอ้อก โดยไดรั้บ
อนุญาตจากคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยใ์หเ้สนอขาย ภายในวงเงินรวม 3,000 ลา้นบาท
โดยตัว๋แลกเงินท่ีไดอ้อกแลว้มีจาํนวนเงินตามหนา้ตัว๋ รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 1,500 ลา้นบาท และมีส่วนลดในอตัรา
ร้อยละ 4.625 และร้อยละ 4.775 ต่อปี ตัว๋แลกเงิน ดงักล่าวไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัและมีกาํหนดระยะเวลา
ส้ินสุดในเดือนกนัยายนและธนัวาคม 2550   ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2550 ตัว๋แลกเงินดงักล่าวซ่ึงแสดงในราคาทุน  
ตดัจาํหน่ายมียอดคงเหลือจาํนวน 1,459 ลา้นบาท 
 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียขา้งตน้ไม่มีหลกัทรัพยป์ระกนั ยกเวน้หน้ีสินจากการทาํทรัสตรี์ซีทส์  กลุ่มบริษทัไดอ้อก
เคร่ืองจกัร อุปกรณ์และสินคา้ท่ีสัง่เขา้มาโดยใชเ้ครดิตของธนาคาร กลุ่มบ ริษทัจึงตอ้งมีหน้ีสินผกูพนัต่อธนาคาร
สาํหรับเคร่ืองจกัร อุปกรณ์และสินคา้ท่ีมีอยูแ่ละขายไป 
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หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียแยกแสดงตามระยะเวลาครบกาํหนดการจ่ายชาํระไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 31 มี.ค.  31 ธ.ค.  31 มี.ค.  31 ธ.ค. 
 2550  2549  2550  2549 
 (ล้านบาท) 

ครบกาํหนดภายในหน่ึงปี 29,836  26,733  13,684  12,091 
ครบกาํหนดหลงัจาก 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 13,382  13,443  12,502  12,504 
ครบกาํหนดหลงัจาก 5 ปี 41  42  -  - 
รวม 43,259  40,218  26,186  24,595 

 
หน้ีสินมีภาระดอกเบ้ียจาํแนกตามสกลุเงินไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 31 มี.ค.  31 ธ.ค.  31 มี.ค.  31 ธ.ค. 
 2550  2549  2550  2549 
 (เทียบเท่าล้านบาท) 

เหรียญสหรัฐ 831  624  -  1 
ตุรกีไลรา 921  648  -  - 
ปอนดส์เตอร์ลิง 485  419  -  - 
เยน -  1,509  -  1,509 
ยโูร 175  273  -  - 
รูปี 491  332  -  - 
ริงกิต 654  771  -  - 
รวม 3,557  4,576  -  1,510 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2550    หน้ีสินสกลุเงินต่างประเทศขา้งตน้ไดร้วม หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียของบริษทัยอ่ย
จาํนวนเทียบเท่า   2,551  ลา้นบาท (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549: 2,171 ล้านบาท)  เป็นสกุลเงินตามประเทศท่ีตั้ง
ของบริษทัยอ่ย   
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กลุ่มบริษทัมีวงเงินเบิกเกินบญัชีกบัธนาคารหลายแห่งโดยมีจาํนวนวงเงินเบิกเกินบญัชีและอตัราดอกเบ้ียดงัน้ี 
 

 31 มี.ค.  31 ธ.ค. 
 2550  2549 
 (ล้านบาท) 
วงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร    
-  บริษทั  280  280 
-  บริษทัยอ่ย 1,569  1,532 
อตัราดอกเบ้ียต่อปี (ร้อยละ) 5.34 - 10.75  5.00  - 10.75 
 

วงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศแห่งหน่ึง (ABI)  จาํนวนเงินประมาณ 2 ลา้นเหรียญ
สหรัฐ (เทียบเท่า 70 ลา้นบาท ) คํ้าประกนัโดยลูกหน้ีการคา้และสินคา้คงเหลือของบริษทัยอ่ยดงักล่าว  โดย  ณ 
วนัท่ี 31 มีนาคม 2550 บริษทัยอ่ยดงักล่าวไม่มีการใชว้งเงินสินเช่ือดงักล่าว 
 

เงินกู้ยมืระยะยาว 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 31 มี.ค.  31 ธ.ค.  31 มี.ค.  31 ธ.ค. 
 2550  2549  2550  2549 
 (ล้านบาท) 
1)   เงินกูย้มืสกลุบาท อตัราดอกเบ้ียเท่ากบั MLR ลบร้อยละ 0.5  ต่อปี        
   -  บริษทัยอ่ยมีเงินตน้แรกเร่ิม 425 ลา้นบาทมีกาํหนดชาํระคืนทุกงวด        
  สามเดือน ตั้งแต่เดือนกนัยายน 2545 ถึงเดือนมิถุนายน 2552 146  169  -  - 
 - บริษทัยอ่ยมีเงินตน้แรกเร่ิม 107 ลา้นบาทมีกาํหนดชาํระคืนทุกงวด        
  สามเดือน ตั้งแต่เดือนกนัยายน 2547 ถึงเดือนมิถุนายน 2550 11  23  -  - 
2)   เงินกูย้มืสกลุบาท อตัราดอกเบ้ียเท่ากบั MLR ลบร้อยละ 0.5 ต่อปี        
 - บริษทัยอ่ยมีเงินตน้แรกเร่ิม 188 ลา้นบาทมีกาํหนดชาํระคืน        
  ทุกเดือนตั้งแต่เดือนมีนาคม 2546 ถึงเดือนกนัยายน  2551 57  65  -  - 
3)   ตัว๋แลกเงิน อตัราคิดลดร้อยละ 3.85 - 4.65 ต่อปี        
 -   บริษทัมีเงินตน้แรกเร่ิม 2,950 ลา้นบาทมีกาํหนดชาํระคืนในงวด        
  ต่างๆตั้งแต่เดือนมกราคม 2549 ถึงเดือนธนัวาคม 2550 270  300  270  300 
4)  เงินกูย้มืสกลุบาท         
 -    บริษทัยอ่ยมีเงินตน้แรกเร่ิม 380 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียเท่ากบั         
  MLR ลบร้อยละ 0.5 ต่อปี มีกาํหนดชาํระคืนทุกงวดสามเดือน         
  ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2546 ถึงเดือนสิงหาคม  2551 100  118  -  - 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2550 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

 47 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 31 มี.ค.  31 ธ.ค.  31 มี.ค.  31 ธ.ค. 
 2550  2549  2550  2549 
 (ล้านบาท) 
5)   เงินกูย้มืสกลุบาท อตัราดอกเบ้ียเท่ากบัเงินฝากประจาํหน่ึงปี        
 บวกร้อยละ 2.75 ต่อปี        
 -    บริษทัยอ่ยมีเงินตน้แรกเร่ิม 140 ลา้นบาทมีกาํหนดชาํระคืนทุกงวด        
  หกเดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2548 ถึงเดือนกนัยายน  2552 70  84  -  - 
6)  เงินกูย้มืสกลุบาท อตัราดอกเบ้ียเท่ากบัเงินฝากประจาํหน่ึงปีบวก        
  ร้อยละ 2.75 ต่อปี        
 -    บริษทัยอ่ยมีเงินตน้แรกเร่ิม 97 ลา้นบาทมีกาํหนดชาํระคืนทุกงวด        
  หกเดือน ตั้งแต่เดือนกมุภาพนัธ์ 2549 ถึงเดือนสิงหาคม  2552 60  72  -  - 
7)   เงินกูย้มืสกลุเยน  8,200 ลา้นเยน (เทียบเท่าประมาณ 3,018         
 ลา้นบาท) อตัราดอกเบ้ียเท่ากบั LIBOR 6 เดือน บวกร้อยละ 0.65          
 ต่อปี (ภายหลงับริษทัไดท้าํสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราของตน้เงิน        
 กูย้มืเป็นเงินสกลุบาทจาํนวน 3,018 ลา้นบาทโดยมีอตัราดอกเบ้ีย        
 คงท่ีเท่ากบัร้อยละ 3.86 ต่อปี)        
 -    บริษทัมีกาํหนดชาํระคืนสองงวดในเดือนมีนาคม 2549         
  และเดือนมีนาคม  2550 -  1,509  -  1,509 
8)   เงินกูย้มืของบริษทัยอ่ยต่างประเทศ        
 - เงินกูย้มืสกลุเหรียญสหรัฐ 13.8 ลา้นเหรียญ อตัราดอกเบ้ียเท่ากบั        
  LIBOR 6 เดือนบวกร้อยละ 0.12 - 0.50 ต่อปี มีกาํหนดชาํระคืน        
  เป็นงวด ๆ และงวดสุดทา้ยในเดือนพฤศจิกายน 2552 -  496  -  - 
 - เงินกูย้มืสกลุเหรียญสหรัฐ 18.8 ลา้นเหรียญ อตัราดอกเบ้ียเท่ากบั        
  LIBOR 6 เดือนบวกร้อยละ 0.12 - 0.50 ต่อปี มีกาํหนดชาํระคืนเป็น        
  งวดๆ และงวดสุดทา้ยในปี 2553 657  -  -  - 
 - เงินกูย้มืสกลุริงกิตมาเลเชีย 1.8 ลา้นริงกิต อตัราดอกเบ้ียเท่ากบั        
  BLR บวกร้อยละ 1.50 ต่อปี มีกาํหนดชาํระคืนทุกงวดสิบสอง        
  เดือน ตั้งแต่เดือนกมุภาพนัธ์ 2549 ถึงเดือนมีนาคม 2551 7  19  -  - 
 - เงินกูย้มืสกลุริงกิตมาเลเซีย 35 ลา้นริงกิต อตัราดอกเบ้ียเท่ากบั        
  BLR บวกร้อยละ 1.25 ต่อปี มีกาํหนดชาํระคืนทุกเดือนตั้งแต่        
  เดือนมิถุนายน 2550 ถึงเดือนกนัยายน 2555 352  357  -  - 
รวม 1,730  3,212  270  1,809 
หัก ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระในหน่ึงปี (845)  (2,269)  (270)  (1,809) 
สุทธิ 885  943  -  - 
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ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2550 อตัรา MLR เท่ากบัร้อยละ 8.00  ต่อปี (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549: ร้อยละ 8.00  ต่อปี) ส่วน
อตัรา BLR เท่ากบัร้อยละ 6.75 ต่อปี 
 

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

หุ้นกู้ 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 31 มี.ค.  31 ธ.ค.  31 มี.ค.  31 ธ.ค. 
 2550  2549  2550  2549 
 (ล้านบาท) 
หุน้กูค้ร้ังท่ี 1/2547 6,000  6,000  6,000  6,000 
หุน้กูค้ร้ังท่ี 1/2548 4,000  4,000  4,000  4,000 
หุน้กูค้ร้ังท่ี 1/2549 5,000  5,000  5,000  5,000 
หกั ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระในหน่ึงปี (2,500)  (2,500)  (2,500)  (2,500) 
สุทธิ 12,500  12,500  12,500  12,500 
 

หุ้นกู้คร้ังที ่1/2547 
 

เม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน  2547   บริษทัไดอ้อกหุน้กูป้ระเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั และร ะบุช่ือผูถื้อ     
เป็นจาํนวนเงินรวม  6,000 ลา้นบาท  โดยแบ่งเป็น 
 

  ชุดท่ี 1 จาํนวน 2,500 ลา้นบาท มีกาํหนดอาย ุ 3 ปี  ชาํระ คืนเงินตน้ คร้ังเดียว ทั้งจาํนวน ในวนัท่ี                  
17 พฤศจิกายน  2550  โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี 4.25% ต่อปี   

 

  ชุดท่ี 2 จาํนวน 3,500 ลา้น บาท  มีกาํหนดอาย ุ 5 ปี  ชาํระ คืนเงินตน้ คร้ังเดียว ทั้งจาํนวน ในวนัท่ี                  
17 พฤศจิกายน  2552  โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี 5.50% ต่อปี   

 

หุน้กูด้งักล่าวน้ี ไดรั้บการทบทวนอนัดบัเครดิตไวท่ี้ระดบั “A+” โดยบริษทั ทริสเรทต้ิง จาํกดั คร้ังล่าสุดเม่ือวนัท่ี               
22  มิถุนายน  254 9   ทั้งน้ี บริษทัไดน้าํหุน้กูด้งักล่าวไปข้ึนทะเบียนกบั สมาคมตลาด ตราสารหน้ีไทยและ            
จดทะเบีย นกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไท ย และไดรั้บการข้ึนทะเบียนและจดทะเบียนแลว้เม่ือวนัท่ี  16 
ธนัวาคม 2547 และ 7 กมุภาพนัธ์ 2548 ตามลาํดบั 
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หุ้นกู้คร้ังที ่1/2548 
 

เม่ือวนัท่ี 16 มิถุนายน 2548 บริษทัไดอ้อกหุน้กูป้ระเภทไม่ดอ้ยสิทธิ  ไม่มีหลกัประกนั และระบุช่ือผูถื้อ เป็น
จาํนวนเงินรวม 4,000 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็น 
 

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

 

• ชุดท่ี 2 จาํนวน 2,000 ลา้นบาท มีกาํหนดอาย ุ 5 ปี ชาํระคืนเงินต้นคร้ังเดียวทั้งจาํนวนในวนัท่ี 16 มิถุนายน 
2553 โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีเท่ากบัร้อยละ 5.00 ต่อปี 

 

หุน้กูด้งักล่าวน้ี ไดรั้บการทบทวนอนัดบัเครดิตไวท่ี้ระดบั “A+” โดยบริษทั ทริสเรทต้ิง จาํกดั  คร้ังล่าสุดเม่ือวนัท่ี 
22 มิถุนายน 2549 ทั้งน้ี บริษทัไดน้าํหุน้กูด้งักล่าวไปข้ึนทะเบียนกบั สมาคมตลาด ตราสารหน้ีไทยและ                
จดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และไดรั้บการข้ึนทะเบียนและจ ดทะเบียนแลว้ เม่ือวนัท่ี  30 
มิถุนายน  2548  และวนัท่ี  27  กรกฎาคม  2548 ตามลาํดบั 
 
หุ้นกู้คร้ังที ่1/2549 
 
เม่ือวนัท่ี  5  กรกฎาคม  2549   บริษทัไดอ้อกหุน้กูป้ระเภทไม่ดอ้ยสิทธิ  ไม่มีหลกัประกนั  และระบุช่ือผูถื้อ    
เป็นจาํนวนเงินรวม  5,000  ลา้นบาท  โดยแบ่งเป็น 
 
  ชุดท่ี 1  จาํนวน  1,200 ลา้นบาท  มีกาํหนดอาย ุ 3 ปี  ชาํระคืนเงินตน้คร้ังเดียวทั้งจาํนวนในวนัท่ี  5  

กรกฎาคม  2552  โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีเท่ากบัร้อยละ 6.30 ต่อปี 
 
  ชุดท่ี 2 จาํนวน  3,800  ลา้นบาท  มีกาํหนดอาย ุ 5 ปี  ชาํระคืนเงินตน้คร้ังเดียวทั้งจาํนวนใ นวนัท่ี  5  

กรกฎาคม  2554 โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีเท่ากบัร้อยละ 6.90 ต่อปี 
 
หุน้กูด้งักล่าวน้ี ไดรั้บการจดัอนัดบัเครดิตไวท่ี้ระดบั “A+”  โดยบริษทั  ทริสเรทต้ิง จาํกดั   ทั้งน้ี  บริษทัได้
นาํหุน้ กูด้งักล่าวไปข้ึนทะเบียนกบัสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยและจดทะเบียนกบัต ลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง  
ประเทศไทย  และไดรั้บการข้ึนทะเบียนและจดทะเบียนแลว้เม่ือวนัท่ี 2 สิงหาคม 2549 และวนัท่ี 9 สิงหาคม 
2549 ตามลาํดบั 
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ทั้งน้ี บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีกาํหนด เช่น บริษทัตอ้งรักษาอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้
ตามงบการเงินสาํหรับงวดหกเดือนและสาํหรับปี ตามท่ีระบุไวใ้นขอ้กาํหนดและเง่ือนไขของหุน้กู ้เป็นตน้ 
 

8 ทุนเรือนหุ้น 
 

 ราคาตาม 31 มี.ค. 2550  31 ธ.ค. 2549 
 มลูค่าหุ้น จาํนวนหุน้  บาท  จาํนวนหุน้  บาท 
 (บาท) (หน่วย:ล้าน) 
ทุนจดทะเบยีน         
- หุ้นสามัญ 1 8,207  8,207  8,207  8,207 

         
ทุนทีอ่อกและช าระเต็มมูลค่าแล้ว         
- หุ้นสามัญ 1 7,520  7,520  7,520  7,520 

 
9 ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น 

 

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน 
 
กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้คาํนวณโดยการหารกาํไร (ขาดทุน)สุทธิสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2550 
และ 2549  ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้ทุนท่ีออกและเรียกชาํระในระหวา่งงวด(สุทธิจากหุน้ท่ีถือเป็น
หุน้ทุนรับซ้ือคืน กรณีงบการเงินรวม) โดยหุน้ทุนรับซ้ือคืนดงักล่าวเป็นหุน้สามญัของบริษทัท่ีถือโดยบริษทัยอ่ย 
ซ่ึงจาํนวนเกือบทั้งหมดเป็นส่วนท่ีบริษทัยอ่ยมีอยูก่่อนท่ีบ ริษทัจะเขา้ไปมีอาํนาจควบคุมบริษทัยอ่ยเหล่านั้น หุน้
จาํนวนท่ีบริษทัยอ่ยไดม้าเพิ่มในภายหลงัเกิดจากการใชสิ้ทธิตามท่ีไดรั้บในฐานะผูถื้อหุน้เท่านั้น 
 
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นสามญั  
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 2550  2549  2550  2549 
      (ปรับปรุงใหม่) 
 (ล้านบาท) 
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนของผู้ถอืหุ้นสามัญ (1,135)  550  9,307  (383) 
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หุ้นสามญัท่ีออกจ าหน่ายแล้วระหว่างงวดตามวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนัก 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 2550  2549  2550  2549 
 (ล้านหุ้น) 
หุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 7,520  7,520  7,520  7,520 
ผลกระทบจากหุน้ท่ีถือโดยบริษทัยอ่ย (329)  (329)  -       -      
หุ้นสามัญทีอ่อกจ าหน่ายแล้วระหว่างงวดตาม        
   วธีิถัวเฉลีย่ถ่วงน า้หนักส าหรับงวด  7,191  7,191  7,520  7,520 

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 2550  2549  2550  2549 
      (ปรับปรุงใหม่) 
 (บาท) 
ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (0.16)  0.08  1.24  (0.05) 

 

10  เงนิปันผลจ่าย   
 

เม่ือวนัท่ี 28  กมุภาพนัธ์  2550 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติอนุมติัใหเ้ปล่ียนแปลงนโยบายการจ่าย    
เงินปันผลของบริษทัจากการจ่ายปีละ 4 คร้ังใหเ้ป็นการจ่ายปีละ 2 คร้ัง โดยเงินปันผลท่ีจ่ายจากผลการดาํเนินงาน
สาํหรับงวด 6 เดือนแรกของปีจะจ่ายเป็นเงินปันผลระหวา่งกาล  ส่วนเงินปันผลท่ีจ่ายผลการดาํเนินงานสาํหรับ
งวด 6 เดือนหลงัของปีจะจ่ายเป็นเงินปันผลประจาํปี  โดยเงินปันผลรวมท่ีจ่ายทั้ งส้ินจากผลการดาํเนินงานใน    
แต่ละปีจะมีจาํนวนประมาณร้อยละ 50 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัหกัภาษีเงินไดแ้ละสาํรองตามกฎหมาย ทั้งน้ี  
การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดข้ึ้นอยูก่บัผลดาํเนินงาน ฐานะการเงินและโครงการใน
อนาคตของบริษทั  รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจโดยร วม   นอกจากน้ีในวนัเดียวกนั  คณะกรรมการไดมี้มติเสนอให้
จ่ายเงินปันผลโดยสรุปดงัน้ี 
 

  จาํนวนหุน้ท่ีมี    
วนัท่ีมีมติจ่าย อตัราหุน้ละ สิทธิไดรั้บ จาํนวนเงินรวม   

เงินปันผล (บาท) เงินปันผล  (ล้านบาท) ผลการดาํเนินงาน ท่ีมา 
      

28 กมุภาพนัธ์ 2550 0.02 7,519,937,826 150 ไตรมาสท่ี 4 ของปี 2549 เงินปันผลท่ีไดรั้บจากบริษทัยอ่ย 
     โดยบริษทัยอ่ยไดจ่้ายเงินปันผล 
     จากกาํไรท่ีเสียภาษีเงินได ้
     นิติบุคคลในอตัราร้อยละ 30 
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การจ่ายเงินปันผลขา้งตน้ ซ่ึงคณะกรรมการเสนอใหจ่้ายเป็นเงินปันผลประจาํปี 2549 ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุน้แลว้เม่ือวนัท่ี  25 เมษายน  2550 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2550 บริษทัยงัไม่ไดบ้นัทึกเงินปันผลดงักล่าว
ในบญัชี 

 

11 ข้อมูลทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงาน 
 

ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานจะแสดงขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑข์องกลุ่มบริษทัและขอ้มูลเก่ีย วกบัเขต
ภูมิศาสตร์ท่ีกลุ่มบริษทัดาํเนินงานอยู ่กลุ่มบริษทันาํเสนอส่วนงานธุรกิจเป็นรูปแบบหลกัในการรายงาน                
โดยพิจารณาจากระบบการบริหารการจดัการและโครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในของกลุ่มบริษทัเป็น
เกณฑใ์นการกาํหนดส่วนงาน 
 

ผลการดาํเนินงาน  สินทรัพยแ์ละ หน้ีสินตามส่วนงานรวมรายการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัส่วนงานและรวมถึง
จาํนวนเงินของรายการสามารถปันส่วนใหก้บัส่วนงานไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล รายการท่ีไม่สามารถปันส่วนได้
ส่วนใหญ่ไดแ้ก่ ดอกเบ้ียและเงินปันผล ทั้งส่วนของสินทรัพยแ์ละรายได ้  เงินใหกู้ย้มื เงินกูย้มืและดอกเบ้ียจ่ายท่ี
เก่ียวขอ้ง ส่วนไดเ้สียในกาํไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษทัร่วม สินทรัพยแ์ละค่าใชจ่้ายองคก์ร และภาษีเงินได ้

 

ส่วนงานทางธุรกจิ 
 

ส่วนงานธุรกิจของกลุ่มบริษทัส่วนใหญ่แบ่งเป็น 2 ส่วนงานไดแ้ก่ 
 

(ก) ส่วนงานธุรกิจสตัวน์ํ้ า โดยลกัษณะการดาํเนินธุรกิจประกอบดว้ยการผลิตอ าหารสตัวน์ํ้ า การ เพาะพนัธ์ุ
และเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้ า   การแปรรูปสตัวน์ํ้ าและการผลิตผลิตภณัฑอ์าหารสาํเร็จรูปพร้อมรับประทาน                 
เพื่อการจาํหน่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

 

(ข) ส่วนงานธุรกิจสตัวบ์ก โดยลกัษณะการดาํเนินธุรกิจประกอบดว้ยการผลิตอาหารสตัว ์การเ พาะพนัธ์ุสตัว ์             
การเล้ียงสตัว ์  การแปรรูปเน้ือสตัวแ์ละการผลิตผลิตภั ณฑอ์าหารสาํเร็จรูปพร้อมรับประทาน เพื่อการ
จาํหน่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

 

ส่วนงานตามภูมิศาสตร์ 
 

กลุ่มบริษทั มีฐานการดาํเนินธุรกิจเป็นส่วนใหญ่อยูใ่นประเทศไทย  โดยส่วนหน่ึงของสินค้ าท่ีผลิตไดจ้ะส่งไป
จาํหน่ายโดยตรงหรือผา่นทางบริษทัยอ่ยในต่างประเทศใหก้บัลูกคา้ภายนอกซ่ึงส่วนใหญ่อยูใ่นทวีปยโุรป  เอเ ชีย 
อเมริกาและอ่ืนๆ  สาํหรับฐานการดาํเนินธุรกิจในต่างประเทศจะเป็นของบริษทัยอ่ยซ่ึงอยู่ ในต่างประเทศ เช่น
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศตุรกี ประเทศอินเดีย และประเทศมาเลเซีย เป็นตน้ 
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ในการเสนอข้อมูลจาํแนกส่วนงานตามภูมิศาสตร์ รายไดต้ามส่วนงานกาํหนดจากสถานท่ีตั้งตามภูมิศาสตร์ของ
ลูกคา้  สินทรัพยต์ามส่วนงานกาํหนดจากสถานท่ีตั้งตามภูมิศาสตร์ของสินทรัพยน์ั้น 
 
รายไดแ้ละผลกาํไร จากการดาํเนินงานจาํแนกตามส่วนงานของ กลุ่มบริษทั สาํหรับ แต่ละงวดส้ินสุดวนัท่ี  31  
มีนาคม  2550 และ  2549 มีดงัน้ี 
 
ส่วนงานธุรกจิ 
 
 งบการเงนิรวม 
   ผลกาํไร 
 รายไดจ้ากส่วนงาน  จากการดาํเนินงาน 
 2550  2549  2550  2549 
 (ล้านบาท) 
ส่วนงานสายสตัวบ์ก 21,199  20,789  (1,078)  712 
ส่วนงานสายสตัวน์ํ้ า 7,878    6,654  182       233 
รวม 29,077  27,443  (896)       945 
 

ส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 

 งบการเงนิรวม 
 รายไดจ้ากบุคคลภายนอก  สินทรัพยถ์าวร 
     31 มี.ค.  31 มี.ค. 
 2550  2549  2550  2549 

 (ล้านบาท) 
ประเทศไทย 19,861  20,019  38,118  35,585 
ยโุรป 5,544  3,892  1,998  2,052 
เอเชีย 2,863  2,323  2,375  1,790 
อเมริกา 713  931  38  43 
อ่ืนๆ 96  278  -  - 
รวม 29,077  27,443  42,529  39,470 
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12 การเปลีย่นแปลงนโยบายบัญชี 
 

จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2549  บริษทับนัทึกเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมท่ีไม่จั ดจาํแนกเป็นการลงทุน
สาํหรับ “การถือเพื่อขาย” ในงบการเงินเฉพาะของบริษทัโดยใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย  
 

เม่ือวนัท่ี 11  ตุลาคม  2549  สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศฉบบัท่ี  26/2549   เพื่อปรับปรุงมาตรฐานการบญัชี  
ฉบบัท่ี  44   เร่ือง   “งบการเงินรวมและการบญัชีสาํหรับเงินลงทุน ในบริษทัยอ่ย ”    โดยประกาศฉบบัดงักล่าว  
กาํหนดใหบ้ริษทัใหญ่ท่ีมีการลงทุนในบริษทัยอ่ย   กิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมร่วม  และบริษทัร่วมท่ีไม่จดัจาํแนกเป็น  
“การถือเพื่อขาย ”  ตอ้งบนัทึกเงินลงทุนดงักล่าว ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามวิธีราคาทุน หรือตามเกณฑก์ารรับรู้
และการวดัมู ลค่าตราสารทางเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้ ) แทนวิธีส่วนไดเ้สีย  โดยใหถื้อปฏิบติัตั้งแต่รอบระยะเวลา
บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2550  เป็นตน้ไป  
 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2550  บริษทัไดเ้ปล่ียนนโยบายการบั ญชีสาํหรับเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วมใน
งบก ารเงินเฉพาะ กิจการ จากวิธีส่วนไดส่้วนเสียเป็นวิธีราคาทุน การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวน้ี
ทาํให้บริษทัตอ้งปรับงบการเงินเฉพาะ กิจการยอ้นหลงัและงบการเ งินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549  และ
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2549 ท่ีนาํไปแสดงในงบการเงินระหวา่งกาลสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 31 มีนาคม 2550 เพื่อการเปรียบเทียบจึงไดรั้บการปรับปรุงใหม่ดว้ย  
 

ทั้งน้ี  การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั  แต่มีผลกระทบต่อ
งบการเงินเฉพาะกิจการ ดงัน้ี: 
 
 2550  2549 
 (ล้านบาท) 
งบดุล ณ วนัที ่1 มกราคม    
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมลดลง (14,234)  (14,629) 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ยลดลง -     (368) 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีลดลง        (17)         (6) 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (เพิ่มข้ึน) ลดลง       123        (10) 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีลดลง         89      176 
รวมสินทรัพย์สุทธิลดลง (14,039)  (14,837) 
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 2550  2549 
 (ล้านบาท) 
กาํไรสะสมลดลง (13,763)      (13,036) 
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมจากการตีราคาท่ีดินลดลง   (1,376)  (1,376) 
สาํรองการแปลงค่างบการเงินของหน่วยงานต่างประเทศเพ่ิมข้ึน (ลดลง)      637     (896) 
ทุนเรือนหุน้ท่ีถือเป็นเงินลงทุนรับซ้ือคืน       721             721 
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมในหลกัทรัพยแ์ละส่วนเกินทุนอ่ืน ๆ ลดลง           (258)              (250) 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง  (14,039)   (14,837) 
  

งบก าไรขาดทุนส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม         
ก าไรสุทธิก่อนการปรับย้อนหลงั           

   
  550 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมตามวธีิส่วนไดเ้สียลดลง 
   - สุทธิจากภาษีเงินได ้

   
  (947) 

ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุนสุทธิในบริษทัยอ่ยลดลง        14 
ขาดทุนสุทธิหลงัการปรับย้อนหลงั        (383) 
    

ก าไรสุทธิลดลง       (933) 

ก าไรต่อหุ้นลดลง (บาท)      (0.13) 
 

นอกจากน้ี การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวทาํใหก้าํไรสุทธิท่ีรายงา นไวใ้นงบการเงินเฉพาะกิจการ
สาํหรับ แต่ละ งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2550 และ 2549 ท่ีปรับปรุงใหม่ มีจาํนวนท่ีแตกต่างจาก
กาํไรสุทธิท่ีรายงานไวใ้นงบการเงินรวมของกลุ่มบริษทัสาํหรับงวดเดียวกนั ของแต่ละปี  ซ่ึงกระทบยอด
ความแตกต่างดงักล่าวไดด้งัน้ี 

 งวดสามเดือน 
 ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 2550  2549 
         (ปรับปรุงใหม่) 
 (ล้านบาท) 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิตามงบการเงนิเฉพาะกจิการ 9,307    (383) 
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ยท่ีจดัสรรมาจากกาํไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม (9,784)  - 
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 
     ตามวธีิส่วนไดเ้สีย-สุทธิจากภาษีเงินได ้

 
  (658) 

  
    947 

ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุนสุทธิในบริษทัยอ่ยลดลง -        (14) 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิตามงบการเงนิรวม (1,135)    550 
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13 ภาระผูกพนั 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2550  บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัภายใตส้ญัญาดงัต่อไปน้ี 
 
(ก) สญัญาวา่ดว้ยความร่วมมือทางวิชาการกบัมหาวิทยาลยัแม่โจ ้โดยทางมหาวิทยาลยัอนุญาตใหบ้ริษทัใช้

ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างในการสร้างบ่อเล้ียงกุง้และใชเ้ป็นศูนยว์ิจยัและฝึกอบรมแก่อาจารยแ์ละนกัวิชาการ
เป็นระยะเวลา   10 ปี  เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี  1  มกราคม  2537  ภายใตเ้ง่ือนไขของสญัญาดงักล่าว บริษทัมีภาระ
ผกูพนัท่ีจะโอนกรรมสิทธ์ิใน สินทรัพยท์ั้งหมดของโครงการใหแ้ก่มหาวิทยาลยัเม่ืออายสุญัญาส้ินสุดลง
และบริษทัจะตอ้งเสียค่าตอบแทนใหแ้ก่มหาวิทยาลยัไม่นอ้ยกวา่ 0.5 ลา้นบาทต่อปี อยา่งไรกต็าม บริษทั
ไดเ้ขา้ทาํขอ้ตกลงกบัทางมหาวิทยาลยัดงักล่าว เพื่อต่ออายขุองสญัญาต่อไปอีกจนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2552 ภายใตเ้ง่ือนไขเดิม นอกจากน้ี บริษทัยงัไดเ้ขา้ทาํสญัญากบัมหาวิทยาลยัดงักล่าวอีก 2 ฉบบั ซ่ึงมีอายุ
สญัญาส้ินสุดในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 และ 2552 โดยมีสาระสาํคญัของสญัญาเช่นเดียวกบัสญัญาฉบบั
แรก    และบริษทัจะตอ้งจ่ายค่าตอบแทนใหก้บัมหาวิทยาลยัภายใตส้ญัญาดงักล่าวประมาณ  0.6  ลา้นบาท
ต่อปี ทั้งน้ีราคาตามบญัชีของสินทรัพยข์องบริษทัภายใตส้ญัญาทั้ง 3 ฉบบัดงักล่าว ณ วนัท่ี  31 มีนาคม 
2550 มีจาํนวนเงินรวมประมาณ 21  ลา้นบาท (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549: 21 ล้านบาท) 

 
(ข) สญัญาเช่าระยะยาวสาํหรับอาคารสาํนกังานพร้อมทั้งส่ิงอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ ท่ีดิน ฟาร์มเล้ียงสตัว ์

และสาํหรับยานพาหนะกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัและบริษทัอ่ืน ๆ หลายแห่งเป็นเวลา 2-20 ปี ส้ินสุดในปี 
2550 ถึง 2563 โดยบริษทัและบริษทัยอ่ย มีค่าเช่าและค่าบริการรวมต่อปี เป็นเงินประมาณ 365  ลา้นบาท  
และ 897  ลา้นบาท ตามลาํดบั  (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 : 367 ล้านบาท และ 884 ล้านบาท ตามล าดับ) 

 
(ค) บริษทัและบริษทัยอ่ยบางแห่งมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าก่อสร้าง เคร่ืองจกัรและค่าบริการต่างๆ ตามท่ี

ระบุในสญัญาท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นจาํนวนเงินประมาณ 311 ลา้นบาท และ 188 ลา้นบาท ตามลาํดบั  (ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 2549 : 190 ล้านบาท และ 118 ล้านบาท ตามล าดับ) 
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14 หนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 
 

(ก) บริษทัและบริษทัยอ่ยมีเลตเตอร์ออฟเครดิตท่ียงัไม่ไดใ้ชเ้ป็นเงิน 338 ลา้นบาท และ 1,055 ลา้นบาท ตามลาํดบั            
(ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549: 224 ล้านบาท และ 2,165 ล้านบาท ตามล าดับ) 

 
(ข) บริษทัและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีธนาคารออกหนงัสือคํ้าประกนับริษทัต่อหน่วยงานราชการ 

ส่วนใหญ่สาํหรับการคํ้าประกนัการขายสินคา้ ค่าไฟฟ้า ค่านํ้าประปา เป็นเงิน 215 ลา้นบาท และ 860 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549: 226 ล้านบาท และ 972 ล้านบาท ตามล าดับ) 

 
(ค) บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการคํ้าประกนัสาํหรับ วงเงินสินเช่ือท่ีธนาคารใหแ้ก่บริษทัยอ่ยอ่ืน

สองแห่งเป็น เงิน 73 ลา้นริงกิต หรือประมาณ 732 ลา้นบาท (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549: 81 ล้านริงกิต หรือ
ประมาณ 826  ล้านบาท) 
 

15 เหตุการณ์ภายหลงัวนัทีใ่นงบดุล 
 

เม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม 2550 คณะกรรมการของบริษทัมีมติอนุมติัใหจ้ดัตั้งบริษทัยอ่ยข้ึนใหม่ในประเทศฟิลิปปินส์   
เพื่อดาํเนินธุรกิจฟาร์มเพาะฟักลูกกุง้ในประเทศฟิลิปปินส์ ดว้ยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 50 ลา้นเปโซฟิลิปปินส์ 
หรือประมาณ 37 ลา้นบาท  ซ่ึงจะเป็นการลงทุนโดยบริษทัทั้งจาํนวน  การจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัยอ่ยดงักล่าว 
ภายใตช่ื้อวา่ Charoen Pokphand Foods Philippines Corporation (CPFP) คาดวา่จะแลว้เสร็จในไตรมาสท่ี 2 ของ
ปี 2550  
 
เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2550  ในท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2550  ผูถื้อหุน้ของบริษทัมีมติอนุมติัเร่ืองสาํคญั
โดยสงัเขปดงัน้ี 
 
- ซ้ือเงินลงทุนในหุน้ทุนทั้งหมดของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (ABI) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มในต่างประเทศ จาก

บริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึง (SFE)  จาํนวน 5 ลา้นหุน้ ในราคาประมาณ 8.8 ลา้นเหรียญสหรัฐ (เทียบเท่ากบั 306 
ลา้นบาท) ซ่ึงเป็นจาํนวนเท่ากบั มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิของ ABI ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม  2549      
อนัเป็นผลให ้ ABI กลายเป็นบริษทัยอ่ ยทางตรงของบริษทั   โดย รายการดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อ            
งบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั 

 
- อนุมติัการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2549 ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน 10  
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- อนุมติัใหบ้ริษทัออกและเสนอขายหุน้กู้ ทุกประเภท  ชนิดระบุช่ือผูถื้อหรือ ไม่ระบุช่ือผู ้ ถือ ไม่มีประกนั            
มีหรือไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ ทั้งน้ีให้ข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุน้
กูใ้นแต่ละคร้ัง ภายในวงเงินไม่เกิน 15,000 ลา้นบาท โดยจะออกเสนอขายในสกลุเงินบาท   และ/หรือใน  
สกลุเงินอ่ืนท่ีเทียบเท่าภายในวงเงินดงักล่ าว  และจะเสนอขายเตม็จาํนวนวงเงินในคราวเดียวหรือเสนอขาย
เป็นคราว ๆ ไปกไ็ด้   หุน้กูท่ี้จะออกใหมี้อายุ ไม่เกิน 10 ปี นบัจากวนัท่ีออกหุน้กูใ้นแต่ละคร้ัง โดยจะมีการ
ไถ่ถอนก่อนครบกาํหนดอายขุองหุน้กูห้รือไม่กไ็ด ้  ส่วนอตัราดอกเบ้ียให้ ข้ึนอยูก่บั สภาวะตลาดในขณะท่ี
ออกและเสนอหุน้กูใ้นแต่ละคร้ัง  

 
นอกจากน้ีเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2550  คณะกรรมการของบริษทัยอ่ย (CPFI)  มีมติอนุมติัใหบ้ริษทัยอ่ยเขา้ทาํ
สญัญาเพื่อซ้ือเงินลงทุนในหุน้สามญัของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศอีกแห่งหน่ึง (CPS)  จากผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยคือ 
Sun Shine Trading Limited ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั จาํนวน  3,898,556 หุน้ ในราคาตามมูลค่าหุน้ละ 1 
เหรียญสหรัฐ เป็นเงินรวมประมาณ 3.9 ลา้นเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 136 ลา้นบาท  ซ่ึงภายหลงัการซ้ือหุน้
จาํนวนดงักล่าว  CPFI จะมีสดัส่วนการถือหุน้ใน CPS เพิ่มข้ึนจากเดิมอตัราร้อยละ 92.64 เป็น  ร้อยละ 100 

 
16 การจัดประเภทบัญชีใหม่ 
 

บริษทัไดจ้ดัประเภทบญัชีบางบญัชีในงบการเงินปี 2549 ใหม่ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการแสดงรายการใน                        
งบการเงินปี 2550 
 


