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หมายเหตุ  สารบัญ 
   
1  ขอ้มูลทัว่ไป 
2  เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 
3  รายการท่ีเกิดขึ้นและยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
4  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 
5  เงินลงทุนระยะยาว 
6  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
7  เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 
8  ขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
9  ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 
10  เงินปันผล 
11  การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 
12  ภาระผกูพนัท่ีมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
13  หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น 
14  การจดัประเภทรายการใหม่ 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 
กรรมการบริหารไดอ้นุมตัิใหอ้อกงบการเงินน้ีเม่ือวนัที่ 14 พฤษภาคม 2551 
 

1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) “บริษทั”  เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นในประเทศไทย  และท่ีอยู ่     
จดทะเบียนตั้งอยู่เลขท่ี 313 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
ประเทศไทย 
 
บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือวนัที่ 21 ธนัวาคม 2530 
 
บริษทัใหญ่ของบริษทัและบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) คือ บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์ จ ากดั ซ่ึง
เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นในประเทศไทย 
 
กลุ่มบริษัทมีการด าเนินธุรกิจหลักด้านการเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร โดยมีท่ีตั้งของธุรกิจ
ครอบคลุมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ส่วนงานหลกัดงัน้ี    
 
1)   ส่วนงานธุรกิจสัตวบ์ก ครอบคลุมสินคา้ประเภทไก่ เป็ด และสุกร  
2)   ส่วนงานธุรกิจสัตวน์ ้ า ครอบคลุมสินคา้ประเภทกุง้และปลา   
 
การด าเนินธุรกิจของ  2 ส่วนงานหลกัดงักล่าวมีลกัษณะครบวงจร  เร่ิมตั้งแต่การจดัหาวตัถุดิบเพ่ือใชใ้นการผลิต
อาหารสัตว ์ การด าเนินธุรกิจผลิตอาหารสัตว ์ การเพาะพนัธุ์สัตว ์ การเล้ียงสัตวเ์พ่ือการคา้ การแปรรูปเน้ือสัตว ์ 
การผลิตผลิตภณัฑอ์าหารส าเร็จรูปพร้อมรับประทาน จนกระทัง่ถึงการจดัจ าหน่ายสินคา้ไปสู่กลุ่มผูบ้ริโภคทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงผลิตภณัฑห์ลกัของกลุ่มบริษทัจ าแนกไดเ้ป็น 4  ประเภทหลกัดงัน้ี    
 
1)   อาหารสัตว ์
2)   พนัธุ์สัตว ์  
3)   เน้ือสัตวแ์ละผลิตภณัฑอ์าหารท่ีผลิตจากเน้ือสัตวเ์พ่ือขายภายในประเทศ  
4)   เน้ือสัตวแ์ละผลิตภณัฑอ์าหารท่ีผลิตจากเน้ือสัตวเ์พ่ือขายในต่างประเทศ 
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รายละเอียดของบริษทัยอ่ย ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2551 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 มีดงัน้ี 
 

  ประเทศท่ี สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 
ช่ือบริษัท ลักษณะธุรกิจ นิติบุคคลจัดตั้ง (อัตราร้อยละ) 

   31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
   2551 2550 
ธุรกิจสัตว์บก     

บริษัทย่อยทางตรง     
1)  บริษทั กรุงเทพโปรด๊ิวส จ ากดั (มหาชน)  ซ้ือและขายวตัถุดิบอาหารสตัว ์     
   และธุรกจิไกเ่น้ือครบวงจร ไทย 99.44 99.44 
2)  บริษทั กรุงเทพผลิตผลอตุสาหกรรมการเกษตร      
    จ ากดั (มหาชน)  ผลิตอาหารสตัวแ์ละเล้ียงสตัว ์ ไทย 99.90 99.90 
3)  บริษทั กรุงเทพผลิตภณัฑอ์าหาร จ ากดั  ผลิตอาหารสตัวแ์ละเล้ียงสตัว ์ ไทย 99.99 99.99 
4)  บริษทั เจริญโภคภณัฑอี์สาน จ ากดั (มหาชน) ผลิตอาหารสตัวแ์ละเล้ียงสตัว ์ ไทย 99.61 99.61 
5)   บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์ตุสาหกรรม จ ากดั  ผลิตอาหารสตัวแ์ละเล้ียงสตัว ์ ไทย 99.99 99.99 
6)  บริษทั ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จ ากดั  คา้ส่งและคา้ปลีกผลิตภณัฑอ์าหาร ไทย 99.99 99.99 
7)  บริษทั ซี.พี. เกษตรอตุสาหกรรม จ ากดั  เล้ียงสตัว ์ ไทย 99.99 99.99 
8)   บริษทั ซี.พี. เมอร์แชนไดซ่ิง จ ากดั  กจิการลงทนุและการคา้ระหวา่งประเทศ ไทย 99.99 99.99 
9)   บริษทั ซีพี-โยเนะคิว จ ากดั  ผลิตผลิตภณัฑอ์าหารแปรรูปจากเน้ือสตัว ์ ไทย 75.00 75.00 
10) บริษทั บี.พี. อาหารสตัว ์จ ากดั  ผลิตอาหารสตัวแ์ละเล้ียงสตัว ์ ไทย 99.99 99.99 
11) บริษทั ฟาร์มกรุงเทพ จ ากดั (1)  เล้ียงสตัวแ์ละแปรรูปเน้ือสตัว ์ ไทย 99.99 99.99 
12)  บริษทั ยนิูเวอร์แซล ฟู้ ด แอนด ์มาร์เกต็ต้ิง จ ากดั คา้ส่งและคา้ปลีกผลิตภณัฑอ์าหารส าเร็จรูป ไทย 99.99 99.99 
13)  บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล เพท็ ฟู้ ด จ ากดั  ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑอ์าหารส าเร็จรูป    
   ส าหรับสตัวเ์ล้ียง ไทย 99.99 99.99 
14) Charoen Pokphand (USA), Inc.  ธุรกจิไกเ่น้ือครบวงจร (หยดุการประกอบ    
   กจิการเม่ือเดือนมีนาคม 2547) สหรัฐอเมริกา 99.97 99.97 
     บริษัทย่อยทางตรงและทางอ้อม     
1) บริษทั ซีพีเอฟ ผลิตภณัฑอ์าหาร จ ากดั  ธุรกจิไกเ่น้ือครบวงจร ไทย 99.99 99.99 
2)  บริษทั ราชบรีุอาหารสตัว ์จ ากดั ผลิตอาหารสตัวแ์ละเล้ียงสตัว ์ ไทย 99.99 99.99 
     
บริษัทย่อยทางอ้อม     
1)  บริษทั ซีพีเอฟ โลจิสติกส์ จ ากดั  ให้บริการขนส่งสินคา้ ไทย 99.99 99.99 
2)   บริษทั ซี.พี. ผลิตภณัฑอ์าหาร จ ากดั  ร้านอาหาร ไทย 99.99 99.99 
3) Abbey Park Foods Limited ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท    
   เน้ือสตัวแ์ปรรูปและผลิตภณัฑอ์าหาร    
   ส าเร็จรูป องักฤษ 52.00 - 
4)  Brothwood Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท     
   เน้ือสตัวแ์ปรรูปและผลิตภณัฑอ์าหาร    
   ส าเร็จรูป องักฤษ 52.00 52.00 
5) C.P. Food Product (Shanghai) Co., Ltd.  ร้านอาหารไทย จีน 100.00 100.00 
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  ประเทศท่ี สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 
ช่ือบริษัท ลักษณะธุรกิจ นิติบุคคลจัดตั้ง (อัตราร้อยละ) 

   31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
   2551 2550 
6)  C.P. Laos Co., Ltd.   ผลิตอาหารสตัวแ์ละเล้ียงสตัว ์ ลาว 99.61 99.61 
7)  C.P. Standart Gida Sanayi ve Ticaret  A.S.  ธุรกจิไกค่รบวงจร ตุรก ี 100.00 100.00 
8) Calis Foods Limited ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท    
   เน้ือสตัวแ์ปรรูปและผลิตภณัฑอ์าหาร    
   ส าเร็จรูป องักฤษ 52.00 - 
9) Carnoustie Foods Limited ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท    
   เน้ือสตัวแ์ปรรูปและผลิตภณัฑอ์าหาร    
   ส าเร็จรูป องักฤษ 52.00 - 
10) Charoen Pokphand Foods (Overseas) LLC. ผลิตอาหารสตัวแ์ละเล้ียงสตัว ์ รัสเซีย 99.99 99.99 
11) CP Foods (UK) Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท     
   เน้ือสตัวแ์ปรรูปและผลิตภณัฑอ์าหาร    
   ส าเร็จรูป องักฤษ 52.00 52.00 
12) CPF Europe S.A.  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท     
   เน้ือสตัวแ์ปรรูปและผลิตภณัฑอ์าหาร    
   ส าเร็จรูป เบลเยี่ยม 99.99 99.99 
13) CPF Denmark A/S  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท     
   เน้ือสตัวแ์ปรรูปและผลิตภณัฑอ์าหาร    
   ส าเร็จรูป เดนมาร์ก 52.00 52.00 
14) CPF Tokyo Co., Ltd.  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท     
   เน้ือสตัวแ์ปรรูปและผลิตภณัฑอ์าหาร    
   ส าเร็จรูป ญ่ีปุ่ น 99.99 99.99 
15) Dalaman Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท     
   เน้ือสตัวแ์ปรรูปและผลิตภณัฑอ์าหาร    
   ส าเร็จรูป องักฤษ 52.00 52.00 
16) Dormington Foods Limited ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท    
   เน้ือสตัวแ์ปรรูปและผลิตภณัฑอ์าหาร    
   ส าเร็จรูป องักฤษ 52.00 - 
17) Driscoll Foods Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท     
   เน้ือสตัวแ์ปรรูปและผลิตภณัฑอ์าหาร    
   ส าเร็จรูป องักฤษ 52.00 52.00 
18) Everton Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท     
   เน้ือสตัวแ์ปรรูปและผลิตภณัฑอ์าหาร    
   ส าเร็จรูป องักฤษ 52.00 52.00 
19) Fethiye Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท     
   เน้ือสตัวแ์ปรรูปและผลิตภณัฑอ์าหาร    
   ส าเร็จรูป องักฤษ 52.00 52.00 
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  ประเทศท่ี สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 
ช่ือบริษัท ลักษณะธุรกิจ นิติบุคคลจัดตั้ง (อัตราร้อยละ) 

   31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
   2551 2550 
20) Gatley Foods Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท     
   เน้ือสตัวแ์ปรรูปและผลิตภณัฑอ์าหาร    
   ส าเร็จรูป องักฤษ 52.00 52.00 
21) Gocek Foods Limited ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท    
   เน้ือสตัวแ์ปรรูปและผลิตภณัฑอ์าหาร    
   ส าเร็จรูป องักฤษ 52.00 - 
22) Head Street Foods Limited ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท    
   เน้ือสตัวแ์ปรรูปและผลิตภณัฑอ์าหาร    
   ส าเร็จรูป องักฤษ 52.00 - 
23) Kaitaia Foods Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท     
   เน้ือสตัวแ์ปรรูปและผลิตภณัฑอ์าหาร    
   ส าเร็จรูป องักฤษ 52.00 52.00 
24) Kroma Foods Limited ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินค้าประเภท    
   เน้ือสตัวแ์ปรรูปและผลิตภณัฑอ์าหาร    
   ส าเร็จรูป องักฤษ 52.00 - 
25) Krone Foods Limited ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท    
   เน้ือสตัวแ์ปรรูปและผลิตภณัฑอ์าหาร    
   ส าเร็จรูป องักฤษ 52.00 - 
26) Littleworth Foods Limited ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท    
   เน้ือสตัวแ์ปรรูปและผลิตภณัฑอ์าหาร    
   ส าเร็จรูป องักฤษ 52.00 - 
27)  Madeley Foods Limited ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท    
   เน้ือสตัวแ์ปรรูปและผลิตภณัฑอ์าหาร    
   ส าเร็จรูป องักฤษ 52.00 - 
28) Niamh Foods Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท     
   เน้ือสตัวแ์ปรรูปและผลิตภณัฑอ์าหาร    
   ส าเร็จรูป องักฤษ 52.00 52.00 
29) Newlands Foods Limited ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท    
   เน้ือสตัวแ์ปรรูปและผลิตภณัฑอ์าหาร    
   ส าเร็จรูป องักฤษ 52.00 - 
30) Pershore Foods Limited ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท    
   เน้ือสตัวแ์ปรรูปและผลิตภณัฑอ์าหาร    
   ส าเร็จรูป องักฤษ 52.00 - 
31) Priest Lane Foods Limited ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท    
   เน้ือสตัวแ์ปรรูปและผลิตภณัฑอ์าหาร    
   ส าเร็จรูป องักฤษ 52.00 - 
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  ประเทศท่ี สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 
ช่ือบริษัท ลักษณะธุรกิจ นิติบุคคลจัดตั้ง (อัตราร้อยละ) 

   31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
   2551 2550 
32) Samui Foods Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท     
   เน้ือสตัวแ์ปรรูปและผลิตภณัฑอ์าหาร    
   ส าเร็จรูป องักฤษ 52.00 52.00 
33) Turgay Limited ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท    
   เน้ือสตัวแ์ปรรูปและผลิตภณัฑอ์าหาร    
   ส าเร็จรูป องักฤษ 52.00 - 
34) Uzumlu Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท     
   เน้ือสตัวแ์ปรรูปและผลิตภณัฑอ์าหาร    
   ส าเร็จรูป องักฤษ 52.00 52.00 
35) Wadborough Foods Limited ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท    
   เน้ือสตัวแ์ปรรูปและผลิตภณัฑอ์าหาร    
   ส าเร็จรูป องักฤษ 52.00 - 
36) Wellington Foods Limited ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท    
   เน้ือสตัวแ์ปรรูปและผลิตภณัฑอ์าหาร    
   ส าเร็จรูป องักฤษ 52.00 - 
37) Whistler Foods Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท     
   เน้ือสตัวแ์ปรรูปและผลิตภณัฑอ์าหาร    
   ส าเร็จรูป องักฤษ 52.00 52.00 
38) Yamac Foods Limited ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท    
   เน้ือสตัวแ์ปรรูปและผลิตภณัฑอ์าหาร    
   ส าเร็จรูป องักฤษ 52.00 - 
ธุรกิจสัตว์น ้า     
บริษัทย่อยทางตรง     
1) บริษทั จนัทบรีุฟาร์มเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ า จ ากดั (2)  เพาะเล้ียงกุง้ ไทย 99.99 99.99 
2) บริษทั ซีฟู้ ดส์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จ ากดั (2) แปรรูปกุง้ ไทย 99.99 99.99 
3) บริษทั พฒันาพนัธุ์กุง้ (ประเทศไทย) จ ากดั  เพาะฟักลูกกุง้ ไทย 51.00 51.00 
4)   บริษทั โภคภณัฑอ์ะควอเทค็ จ ากดั  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัวน์ ้ าและ    
   ฟาร์มเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ า ไทย 99.99 99.99 
5)   Aqua Beauty, Inc.   ผูน้ าเขา้และผูจ้ดัจ าหน่ายสินคา้อาหารทะเล สหรัฐอเมริกา 100.00 100.00 
6) C.P. Aquaculture (Beihai) Co., Ltd.  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัว ์     
   ฟาร์มเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ าและเพาะพนัธุ ์    
   สตัวน์ ้ า จีน 100.00 100.00 
7) C.P. Aquaculture (Dongfang) Co., Ltd. เพาะฟักลูกกุง้ จีน 100.00 100.00 
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  ประเทศท่ี สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 

ช่ือบริษัท ลักษณะธุรกิจ นิติบุคคลจัดตั้ง (อัตราร้อยละ) 
   31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
   2551 2550 
8)   C.P. Aquaculture (Hainan) Co., Ltd.  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัว ์    
   ฟาร์มเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ าและเพาะพนัธุ ์    
   สตัวน์ ้ า จีน 100.00 100.00 
9)   Calibre Nature (M) Sdn. Bhd. กจิการลงทนุในธุรกจิสตัวน์ ้ าครบวงจร มาเลเซีย 100.00 100.00 
10) Charoen Pokphand Foods Philippines      
         Corporation เพาะฟักลูกกุง้  ฟิลิปปินส์ 100.00 100.00 
11) CP Foods West, Inc.  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑอ์าหาร สหรัฐอเมริกา 100.00 100.00 
     

บริษัทย่อยทางตรงและทางอ้อม     
1)   บริษทั กรุงเทพเพาะเล้ียงกุง้ จ ากดั (2) เพาะเล้ียงกุง้และแปรรูปกุง้ ไทย 99.89 99.89 
2)   บริษทั แกลง จ ากดั (2) แปรรูปกุง้ ไทย 99.99 99.99 
3)   บริษทั ตราดเพาะเล้ียงกุง้ จ ากดั (2) เพาะเล้ียงกุง้ ไทย 99.91 99.91 
4)   บริษทั สวีฟาร์มม่ิง จ ากดั (2) เพาะเล้ียงกุง้ ไทย 99.84 99.84 
     

บริษัทย่อยทางอ้อม     
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.  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัวน์ ้ า มาเลเซีย 100.00 100.00 
     

ธุรกิจอื่น     

บริษัทย่อยทางตรง     
1)   บริษทั ซีพีเอฟ เทรนน่ิงเซ็นเตอร์ จ ากดั  ให้บริการดา้นการฝึกอบรม ไทย 99.99 99.99 
2)   บริษทั ซีพีเอฟ ไอทีเซ็นเตอร์ จ ากดั  ให้บริการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ไทย 99.99 99.99 
3)   CPF Investment Limited  กจิการลงทนุ บริติส เวอร์จิน   
  ไอส์แลนด ์ 100.00 100.00 
     
(1) โอนกิจกรรมหลกัในการผลิตอาหารส าเร็จรูปใหก้บับริษทั ซีพีเอฟ ผลิตภณัฑอ์าหาร จ ากดั  
(2) โอนกิจกรรมหลกัในการเพาะเล้ียงกุง้ และแปรรูปใหก้บับริษทั 
 
2 เกณฑ์การจัดท างบการเงนิ  

 
การน าเสนองบการเงินระหว่างกาลน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเป็นการรายงานภายในประเทศและจดัท าเป็นภาษาไทย        
งบการเงินระหว่างกาลฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษไดจ้ดัท าขึ้นเพ่ือความสะดวกของผูอ่้านงบการเงินท่ีไม่คุน้เคย
กบัภาษาไทย 
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งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดจ้ดัท าขึ้นในรูปแบบย่อ  ซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 41 (ปรับปรุง 
2550) เร่ือง  งบการเงินระหว่างกาล รวมทั้งการตีความและแนวปฏิบตัิทางการบญัชีท่ีประกาศโดยสภาวิชาชีพ
บญัชี  กฎระเบียบและประกาศท่ีเก่ียวขอ้งของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และตาม
หลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปของประเทศไทย 
 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดจ้ดัท าขึ้นเพ่ือใหข้อ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2550
โดยเนน้การใหข้อ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื่อไม่ใหข้อ้มูลท่ีน าเสนอ
ซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีได้รายงานไปแลว้ ดังนั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กับงบการเงิน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2550 
 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท และมีการปัดเศษเพ่ือแสดงเป็นหลกัพนั ยกเวน้ท่ีระบุไว้
เป็นอยา่งอ่ืน 
 
ในปี 2551 บริษทัและบริษทัยอ่ยในประเทศไดใ้ชม้าตรฐานการบญัชีไทย (“มาตรฐานการบญัชี”) ฉบบัใหม่ท่ีมี
ความเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจท่ีด าเนินงานอยูด่งัน้ี 
 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2550)  เร่ือง สัญญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง สินค้าคงเหลือ 
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 51 เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 
การใชม้าตรฐานการบญัชีฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุงเหล่าน้ีไม่มีผลกระทบต่องบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการอยา่งมีสาระส าคญั ยกเวน้ที่ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 11 
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กลุ่มบริษทัไดใ้ชน้โยบายการบญัชีท่ีส าคญัและวิธีการค านวณในการจดัท างบการเงินระหว่างกาลส าหรับงวด
สามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2551 เช่นเดียวกบัท่ีใชส้ าหรับการจดัท างบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธันวาคม 2550 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน                 
ระหว่างกาล 11 เก่ียวกบัค่าความนิยมและค่าความนิยมติดลบท่ีเกิดจากการรวมธุรกิจ ซ่ึงมีการตกลงรวมธุรกิจกนั
ก่อนวนัที่ 1 มกราคม 2551 และจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีไดม้าก่อนวนัที่ 1 มกราคม 2551 
 

งบการเงินระหว่างกาลของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมทั้งหมดท่ีน ามาใชใ้นการจดัท างบการเงินระหว่างกาลรวม 
ส าหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2551 และ 2550 ไดส้อบทานโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัแลว้
เวน้แต่งบการเงินระหว่างกาลส าหรับแต่ละงวดส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทัย่อยและบริษทัร่วมในต่างประเทศ
บางแห่ง ซ่ึงสอบทานโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน ขอ้มูลทางการเงินที่สอบทานโดยผูส้อบบญัชีอ่ืนมีดงัน้ี 
 

  งบการเงนิรวม 
  (ล้านบาท) 
ณ วนัที ่31 มนีาคม 2551   
ยอดรวมสินทรัพยข์องบริษทัยอ่ย  12,560 
เงินลงทุนทางตรงและทางออ้มในบริษทัร่วม  3,039 
รวม  15,599 

 

 งบการเงนิรวม 
 2551  2550 
 (ล้านบาท) 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม     
ยอดรวมรายไดข้องบริษทัยอ่ย 6,030  4,818 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 118  34 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (24)  (14) 
สุทธิ 6,124  4,838 

 

3 รายการทีเ่กดิขึน้และยอดคงเหลอืกบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดแ้ก่ บุคคลหรือกิจการต่างๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทั โดยการเป็น                      
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือมีผูถื้อหุ้นรายใหญ่ร่วมกนั หรือมีกรรมการท่ีมีอ านาจควบคุม หรือมีอิทธิพลอย่างเป็น
สาระส าคญัร่วมกนั  รายการบญัชีระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัน้ีก าหนดขึ้นโดยมีนโยบายก าหนด
ราคาส าหรับแต่ละรายการซ่ึงอา้งอิงตามราคาตลาดหรือเป็นไปตามสัญญาท่ีตกลงกนั 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2551 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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นโยบายการก าหนดราคาส าหรับแต่ละรายการอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 

รายการ  นโยบายการก าหนดราคา 
   
ขายสินคา้  ราคาตามประกาศของกลุ่มบริษทั 
ซ้ือสินคา้  ราคาตามประกาศของผูข้าย 
ซ้ือและขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ์  มูลค่ายตุิธรรม 
ซ้ือและขายเงินลงทุน  มูลค่ายตุิธรรม 
ดอกเบ้ียรับ  ตน้ทุนของแหล่งท่ีมาของเงินทุนบวกค่าใชจ่้ายในการบริหารเงินทุน 
ค่าเช่าและค่าบริการ  อตัราค่าเช่าหรือค่าบริการมาตรฐานตามท่ีผูใ้หเ้ช่าหรือผูใ้หบ้ริการก าหนด 
ค่าบริการดา้นเทคนิควิชาการ  อตัราต่อจ านวนตนัของอาหารสัตวแ์ต่ละประเภทท่ีผลิต / อตัราต่อ 
     ยอดขายอาหารสัตว ์
ค่าเบ้ียประกนั  อตัรามาตรฐานที่ผูรั้บประกนัก าหนด 
ค่าสิทธิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้  อตัราต่อยอดขายสินคา้ท่ีใชเ้คร่ืองหมายการคา้ 
 
รายการท่ีส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2551 และ 2550 สรุปได้
ดงัน้ี 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2551  2550  2551  2550 
 (ล้านบาท) 
รายได้        
บริษัทย่อย        
ขายสินคา้ -  -  4,729  3,828 
ดอกเบ้ียรับ -  -  311  51 
เงินปันผลรับ -  -  -  9,784 
ก าไรจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -  -  -  245 
รายไดค้่าเช่า ค่าบริการและอ่ืน ๆ  -  -  2  2 
        
บริษัทร่วมและบริษัททีเ่กีย่วข้องกนั        
ขายสินคา้ 1,462  1,029  135  81 
ดอกเบ้ียรับ 12  16  -  - 
รายไดค้่าเช่า ค่าบริการและอ่ืน ๆ  11  7  -  - 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2551 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2551  2550  2551  2550 
 (ล้านบาท) 
ค่าใช้จ่ายและอื่น ๆ         

บริษัทใหญ่        
ซ้ือวตัถุดิบและสินคา้ 1,035  1,026  416  477 
ค่าบริการดา้นเทคนิควิชาการ 57  62  20  22 
ค่าตอบแทนตามสัญญาอนุญาตใหใ้ช ้        
   เคร่ืองหมายการคา้ 8  6  2  1 
        
บริษัทย่อย        
ซ้ือวตัถุดิบและสินคา้ -  -  2,252  1,920 
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ์ -  -  185  - 
ค่าเช่าและค่าบริการ -  -  14  21 
ค่าตอบแทนการใชร้ะบบงาน -  -  31  33 
        
บริษัทร่วมและบริษัททีเ่กีย่วข้องกนั        
ซ้ือวตัถุดิบและสินคา้ 2,571  1,230  189  180 
ค่าเช่าและค่าบริการ 206  192  73  75 
ค่างานก่อสร้างอาคาร ส่ิงปลูกสร้างและอ่ืน ๆ 130  165  84  117 
ค่าเบ้ียประกนั 51  45  20  19 
ซ้ืออุปกรณ์และอ่ืน ๆ 10  4  3  1 
ค่าตอบแทนการใชร้ะบบงาน 6  6  -  - 
ค่าตอบแทนตามสัญญาอนุญาตใหใ้ช ้        
   เคร่ืองหมายการคา้ 5  5  -  - 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ  108  29  9  4 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2551 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ยอดคงเหลือกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2551 และวนัที ่31 ธนัวาคม 2550 มีดงัน้ี 
 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 
 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2551  2550  2551  2550 
 (ล้านบาท) 
บริษัทย่อย         
บริษทั ซี.พี. เมอร์แชนไดซ่ิง จ ากดั  -  -  559  484 
บริษทั เจริญโภคภณัฑอี์สาน จ ากดั (มหาชน)  -  -  402  309 
บริษทั กรุงเทพโปรด๊ิวส จ ากดั (มหาชน)  -  -  242  190 
บริษทั กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร        
   จ ากดั  (มหาชน)  -  -  218  145 
บริษทั บี.พี. อาหารสัตว ์จ ากดั  -  -  189  197 
บริษทั ซีพีเอฟ ผลิตภณัฑอ์าหาร จ ากดั  -  -  180  160 
บริษทั ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จ ากดั  -  -  178  127 
Aqua Beauty, Inc.  -  -  157  256 
บริษทั โภคภณัฑอ์ะควอเทค็ จ ากดั  -  -  151  18 
บริษทั ซี.พี. เกษตรอุตสาหกรรม จ ากดั -  -  94  63 
CPF Europe S.A.  -  -  78  59 
Charoen Pokphand Foods (Overseas) LLC. -  -  46  - 
บริษทั กรุงเทพผลิตภณัฑอ์าหาร จ ากดั  -  -  44  37 
CP Foods (UK) Limited   -  -  20  17 
บริษทั เจริญโภคภณัฑอุ์ตสาหกรรม จ ากดั -  -  10  5 
บริษทั จนัทบุรีฟาร์มเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า จ ากดั -  -  -  30 
อ่ืน ๆ -  -  18  68 
รวม -  -  2,586  2,165 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2551 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2551  2550  2551  2550 
 (ล้านบาท) 
บริษัทร่วม        
บริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน)  353  323  -  - 
C.P. Vietnam Livestock Co., Ltd. 53  53  -  - 
บริษทั อลิอนัซ์ ซี.พี. ประกนัภยั จ ากดั 11  14  9  11 
อ่ืน ๆ  9  9  7  4 
รวม 426  399  16  15 
        
บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั        
บริษทั ซี.พี. อินเตอร์เทรด จ ากดั 273  140  -  - 
บริษทั ซี.พี. คอนซูเมอร์โพรดกัส์ จ ากดั 241  170  -  - 
Charoen Pokphand Intertrade Singapore (Pte) Ltd. 201  188  -  2 
บริษทั ซี.พี. คา้ปลีกและการตลาด จ ากดั 101  119  15  22 
บริษทั เชสเตอร์ฟู้ ด จ ากดั 92  96  14  16 
บริษทั เคาน์เตอร์ เซอร์วิส จ ากดั 63  91  1  1 
บริษทั แอ๊ดวา้นซ์ฟาร์ม่า จ ากดั 41  36  23  22 
Charoen Pokphand Intertrade South Africa         
   (Pty) Ltd. 32  41  5  6 
บริษทั เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จ ากดั 26  25  9  4 
บริษทั ท่าจามฟาร์ม จ ากดั 20  22  -  - 
Charoen Pokphand Vietnam Co., Ltd. 16  17  -  - 
Chia Tai Aquaculture (Zhuhai) Co., Ltd. 13  1  -  - 
Charoen Pokphand Jaya Farm (M) Sdn. Bhd.  -  33  -  - 
อ่ืน ๆ  66  62  18  21 
รวม 1,185  1,041  85  94 
รวมทั้งส้ิน 1,611  1,440  2,687  2,274 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2551 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินให้กู้ยมืระยะส้ัน 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ยอดคงคา้ง   
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม   
 2551  2550  ยอดเฉล่ีย 
 (ล้านบาท) 
บริษัทย่อย      
บริษทั กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร      
   จ ากดั (มหาชน) 3,690  3,460  3,690 
บริษทั กรุงเทพผลิตภณัฑอ์าหาร จ ากดั  2,300  1,750  2,300 
บริษทั เจริญโภคภณัฑอี์สาน จ ากดั (มหาชน) 2,140  2,140  2,140 
บริษทั ซีพีเอฟ ผลิตภณัฑอ์าหาร จ ากดั  1,474  1,474  1,474 
บริษทั เจริญโภคภณัฑอุ์ตสาหกรรม จ ากดั 1,193  1,193  1,193 
บริษทั โภคภณัฑอ์ะควอเทค็ จ ากดั 955  1,075  955 
บริษทั บี.พี. อาหารสัตว ์จ ากดั 630  460  630 
บริษทั ซี.พี. เกษตรอุตสาหกรรม จ ากดั 605  455  605 
บริษทั ราชบุรีอาหารสัตว ์จ ากดั 560  510  560 
บริษทั กรุงเทพโปรด๊ิวส จ ากดั (มหาชน) 250  150  383 
C.P. Aquaculture (Beihai) Co., Ltd. 133  143  136 
C.P. Aquaculture (Hainan) Co., Ltd. 94  101  96 
C.P. Aquaculture (Dongfang) Co., Ltd. 86  -  88 
บริษทั ซีพีเอฟ ไอทีเซ็นเตอร์ จ ากดั 63  20  21 
บริษทั แกลง จ ากดั 42  47  42 
บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล เพท็ ฟู้ด จ ากดั 12  12  12 
รวม 14,227  12,990  14,325 
 

ดอกเบี้ยค้างรับ 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2551  2550 
 (ล้านบาท) 
บริษัทย่อย 101  46 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2551 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินให้กู้ยมืระยะยาว 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ยอดคงคา้ง   
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม   
 2551  2550  ยอดเฉล่ีย 
   (ล้านบาท)   
บริษัทย่อย      
บริษทั กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร      
   จ ากดั (มหาชน) 1,000  1,065  1,043 
บริษทั กรุงเทพผลิตภณัฑอ์าหาร จ ากดั  1,000  1,000  1,000 
บริษทั กรุงเทพโปรด๊ิวส จ ากดั (มหาชน) 500  500  500 
บริษทั เจริญโภคภณัฑอุ์ตสาหกรรม จ ากดั 500  500  500 
CPF Investment Limited 282  302  287 
Charoen Pokphand (USA), Inc. 128  137  131 
บริษทั ซี.พี. เกษตรอุตสาหกรรม จ ากดั 100  100  100 
C.P. Aquaculture (Beihai) Co., Ltd. 25  27  26 
รวม 3,535  3,631  3,587 

หัก ส่วนที่ถึงก าหนดรับช าระภายในหน่ึงปี (916)  (991)   
สุทธ ิ 2,619  2,640   

 
ลูกหนีร้ะยะยาวจากการขายเงินลงทุน 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2551  2550  2551  2550 
 (ล้านบาท) 
บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั        
Union Growth Investments Limited  730  780  -  - 
หัก ลูกหน้ีท่ีถึงก าหนดรับช าระภายในหน่ึงปี (245)  (260)  -  - 
สุทธิ 485  520  -  - 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2551 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2551  2550  2551  2550 
 (ล้านบาท) 
บริษัทใหญ่        
บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จ ากดั 173  332  78  70 
        
บริษัทย่อย        
บริษทั กรุงเทพโปรด๊ิวส จ ากดั (มหาชน)  -  -  143  71 
บริษทั โภคภณัฑอ์ะควอเทค็ จ ากดั  -  -  53  28 
บริษทั กรุงเทพผลิตภณัฑอ์าหาร จ ากดั  -  -  51  51 
บริษทั ซีพีเอฟ ผลิตภณัฑอ์าหาร จ ากดั  -  -  44  13 
บริษทั บี.พี. อาหารสัตว ์จ ากดั -  -  43  10 
บริษทั เจริญโภคภณัฑอี์สาน จ ากดั (มหาชน)  -  -  35  11 
บริษทั ราชบุรีอาหารสัตว ์จ ากดั  -  -  27  17 
บริษทั ซีพีเอฟ ไอทีเซ็นเตอร์ จ ากดั -  -  23  - 
บริษทั กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร         
   จ ากดั (มหาชน) -  -  8  38 
บริษทั กรุงเทพเพาะเล้ียงกุง้ จ ากดั -  -  -  108 
อ่ืน ๆ  -  -  12  17 
รวม  -  -  439  364 
        
บริษัทร่วม        
บริษทั อาร์เบอร์ เอเคอร์ส ประเทศไทย จ ากดั 10  12  2  - 
C.P. Vietnam Livestock Co., Ltd. 8  27  2  7 
อ่ืน ๆ  4  9  1  2 
รวม 22  48  5  9 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2551  2550  2551  2550 
 (ล้านบาท) 
บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั        
Blue Ocean Resources Pte Ltd. 58  45  -  - 
บริษทั ซี.พี. คา้ปลีกและการตลาด จ ากดั 50  30  -  1 
บริษทั ซี.พี. อินเตอร์เทรด จ ากดั 44  53  10  9 
บริษทั ซี.พี. สหอุตสาหกรรม จ ากดั 43  61  16  15 
บริษทั ทรู ลิสซ่ิง จ ากดั  37  41  17  17 
บริษทั แอ๊ดวา้นซ์ฟาร์ม่า จ ากดั 31  15  28  13 
บริษทั เค.เอส.พี.อุปกรณ์ จ ากดั 29  49  10  16 
บริษทั ซี.พี. อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ ์จ ากดั 29  28  14  16 
บริษทั ซีเอ็นซี อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 26  41  -  - 
Charoen Pokphand Jaya Farm (M) Sdn. Bhd. 14  1  -  - 
บริษทั เกษตรภณัฑอุ์ตสาหกรรม จ ากดั 13  13  5  3 
บริษทั ซีนิเพล็กซ์ จ ากดั 12  9  10  8 
อ่ืน ๆ 33  115  29  35 
รวม  419  501  139  133 

รวมทั้งส้ิน 614  881  661  576 
 

เงินกู้ยมืระยะส้ัน 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ยอดคงคา้ง   
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม   
 2551  2550  ยอดเฉล่ีย 
   (ล้านบาท)   
บริษัทย่อย      
บริษทั ซีฟู้ ดส์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ ากดั  69  69  69 
บริษทั กรุงเทพเพาะเล้ียงกุง้ จ ากดั  42  42  42 
รวม 111  111  111 
 

บริษทัค านวณยอดเฉล่ียจากยอดคงคา้ง ณ วนัส้ินเดือนไม่รวมดอกเบ้ียคา้งจ่าย 
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ยอดคงเหลือและอตัราดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2551 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 สรุปไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม / งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ยอดคงเหลือท่ีมี  ยอดคงเหลือท่ีมี   
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี  อตัราดอกเบ้ียลอยตวั  อตัราดอกเบ้ียเฉล่ีย 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2551  2550  2551  2550  2551  2550 

 (ล้านบาท)  (อัตราร้อยละ) 
ลูกหน้ีระยะยาวจากการ            
 ขายเงินลงทุน -  -  730  780  6.82  6.82 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น            
 แก่บริษทัยอ่ย -  -  14,227  12,990  7.13  7.13 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาว            
 แก่บริษทัยอ่ย -  65  3,535  3,566  6.90  6.85 
เงินกูย้มืระยะสั้น            
 จากบริษทัยอ่ย -  -  111  111  1.50  1.50 
 

ก าไรจากการขายเงินลงทุนรอการรับรู้เป็นรายได้ 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2551  2550  2551  2550 
 (ล้านบาท) 
บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั        
Union Growth Investments Limited 399  399  -  - 
 

ภาระผูกพนัทีม่กีบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 

(ก)  ภาระผกูพนัส าหรับรายจ่ายฝ่ายทุน 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2551  2550  2551  2550 
 (ล้านบาท) 
สัญญาท่ียงัไม่ไดรั้บรู้ (ส่วนใหญ่เป็นสัญญาก่อสร้าง        
   อาคารและส่ิงปลูกสร้าง และซ้ือเคร่ืองจกัร        
   และอ่ืน ๆ) 54  34  43  28 
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(ข) ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าด าเนินงานและสัญญาบริการ 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2551  2550  2551  2550 
 (ล้านบาท) 
ภายในระยะเวลาหน่ึงปี 495  505  247  213 
ภายหลงัจากหน่ึงปี  แต่ไม่เกินหา้ปี 499  518  252  179 
ภายหลงัจากหา้ปี 93  101  -  - 
รวม 1,087  1,124  499  392 

 

บริษทัและบริษทัย่อยบางแห่งมีสัญญาเช่าอาคารส านักงาน  รวมทั้งสัญญาบริการพร้อมส่ิงอ านวยความ
สะดวกต่าง ๆ สัญญาเช่าท่ีดิน ฟาร์มเล้ียงสัตว ์และยานพาหนะกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนับางแห่ง โดยมี
ระยะเวลา 1 ถึง 9 ปี ซ่ึงจะส้ินสุดในระหว่างปี 2551 ถึง 2559   

 

(ค)   ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2551 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีภาระผกูพนัภายใตส้ัญญาบริการระบบงานคอมพิวเตอร์กบั
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง เป็นจ านวนเงินรวม 35 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2550: 41 ล้านบาท)   

 

สัญญาทีม่สีาระส าคญักบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 

สัญญาบริการด้านเทคนิควชิาการ 
 

บริษทัและบริษทัยอ่ยบางแห่งไดว้่าจา้งบริษทัใหญ่ของกลุ่มบริษทั (บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ์ จ ากดั (CPG)) ให้
ท าการคน้ควา้และพฒันาส่วนประกอบในการผลิตอาหารสัตว ์โดยบริษทัและบริษทัยอ่ยตกลงท่ีจะจ่ายค่าบริการ
ให้กับ CPG ซ่ึงค านวณตามปริมาณการผลิตอาหารสัตว์แต่ละประเภทในอัตราท่ีระบุไวใ้นสัญญา  โดยมี
ค่าบริการขั้นต ่า เป็นจ านวนเงินประมาณ 0.1 ลา้นบาท ถึง 1.3 ลา้นบาท ต่อเดือน สัญญาน้ีมีระยะเวลาส้ินสุดในปี 
2553 
 

นอกจากน้ี บริษทัยอ่ยในต่างประเทศแห่งหน่ึงไดท้ าสัญญารับความช่วยเหลือทางเทคนิควิชาการดา้นการผลิต
อาหารสัตวก์บั CPG โดยค่าตอบแทนท่ีจ่ายให้กบั CPG จะค านวณจากยอดขายอาหารสัตวข์องบริษทัย่อยนั้น
ในอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญา สัญญาดงักล่าวมีระยะเวลาส้ินสุดในปี 2559 
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สัญญาอนุญาตให้ใช้เคร่ืองหมายการค้า 
 
กลุ่มบริษทัไดท้ าสัญญากบับริษทัใหญ่ของกลุ่มบริษทั (บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ์ จ ากดั (CPG)) เพื่อให้ไดม้าซ่ึง
สิทธิการใชเ้คร่ืองหมายการคา้         ในการน้ี กลุ่มบริษทัดงักล่าวมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าตอบแทนให้กบั 
CPG ในอตัราร้อยละ 0.2 และร้อยละ 0.4 ของยอดขายสินคา้แต่ละประเภทตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา สัญญาฉบบัน้ีมี
ผลบงัคบัใชเ้ป็นระยะเวลา 3 ปี ซ่ึงจะส้ินสุดในปี 2551   
 
บริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้ท าสัญญากับบริษัทท่ีเก่ียวขอ้งกันแห่งหน่ึง (บริษทั สตาร์มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด (STAR)) 
เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงสิทธิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ของ  STAR ในการน้ี บริษทัย่อยดงักล่าวมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้ง
จ่ายค่าตอบแทนใหก้บั STAR โดยค านวณจากยอดขายสินคา้ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ดงักล่าวในอตัราท่ีระบุไว้
ในสัญญา  สัญญาฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใชเ้ป็นระยะเวลา 5 ปี  ซ่ึงจะส้ินสุดในปี 2555 
 
สัญญาอื่น 
 
ในระหว่างไตรมาสท่ีหน่ึงของปี 2549 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (บริษทั ซี.พี. เมอร์แชนไดซ่ิง จ ากดั) (CPM))  ไดเ้ขา้
ท าสัญญา Share Sale and Purchase Agreement  เพื่อจ าหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามญัของ Lotus-CPF (PRC) 
Investment Co., Ltd. (Lotus-CPF)  ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมแห่งหน่ึง เป็นจ านวน  38,960,000 หุ้น  (คิดเป็นร้อยละ 
40 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายแลว้ของ Lotus-CPF) ให้แก่ Union Growth Investments Limited (Union Growth)  
ซ่ึงเป็นบริษัทท่ีเก่ียวขอ้งกันแห่งหน่ึง ในมูลค่ารวม 31 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 1,185  ล้านบาท            
โดย Union Growth ได้จ่ายช าระเงินงวดแรกให้แก่  CPM ตามที่ระบุไวใ้นสัญญา  เป็นจ านวนเงิน_3.1 
ล้านเหรียญสหรัฐ  เมื่อวนัที่ 30 พฤษภาคม 2549 (Closing date) และส่วนที่เหลือเป็นจ านวนเงิน 27.9 
ล้านเหรียญสหรัฐ จะแบ่งช าระเป็นงวด จ านวน 8 งวด  งวดละ 2,325,000 เหรียญสหรัฐ ในเดือนเมษายนและ
เดือนตุลาคม 2550  และงวดละ  3,875,000  เหรียญสหรัฐ ในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคมของทุกปี ในระหว่าง
ปี 2551 ถึง 2553  พร้อมกบัดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ LIBOR บวก 2.0 ต่อปี ซ่ึงคิดจากยอดท่ีคงคา้ง ทั้งน้ีภายใต้
สัญญาดังกล่าว  CPM  ตอ้งโอนหุ้นท่ีจ าหน่ายทั้งหมดให้กับ Union Growth ในวนัท่ีได้รับช าระเงินค่าหุ้น       
งวดแรก ซ่ึงกลุ่มบริษทัถือเป็นวนัท่ีจ าหน่ายเงินลงทุน และเพื่อเป็นหลกัประกันการปฏิบตัิตามสัญญา Union 
Growth ได้น าใบหุ้นของ Lotus-CPF  ตามจ านวนท่ีซ้ือไปดังกล่าวมาจ าน าไวก้ับ CPM  ภายใตส้ัญญา Share 
Charge Agreement ระหว่าง CPM และ Union Growth     
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ในระหว่างไตรมาสท่ีสองของปี 2549 กลุ่มบริษทัไดห้ยุดรับรู้ส่วนไดเ้สียของเงินลงทุนใน Lotus-CPF  ณ วนัท่ี
จ าหน่ายเงินลงทุน เน่ืองจากกลุ่มบริษทัไม่ไดมี้อิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญัต่อการด าเนินงานของ Lotus-CPF   
โดยความเส่ียงและผลตอบแทนของเงินลงทุนดงักล่าวไดโ้อนให้แก่ Union Growth แลว้  นับตั้งแต่วนัที่ขาย
เงินลงทุนเป็นตน้ไป ในการน้ี  กลุ่มบริษทัไดบ้นัทึกการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วมดงักล่าว โดยบนัทึกรายการ
ก าไรจากการขายเงินลงทุน เป็นจ านวนเงิน 399  ลา้นบาท ในบญัชี “ก าไรจากการขายเงินลงทุนรอการรับรู้เป็น
รายได”้ ซ่ึงแสดงไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของ “หน้ีสินไม่หมุนเวียน” ในงบดุลรวม เน่ืองจากกลุ่มบริษทัพิจารณาว่า 
ผลตอบแทนจากการขายเงินลงทุนท่ีกลุ่มบริษทัจะได้รับมีลักษณะเป็นการทยอยรับช าระภายในระยะเวลา
ค่อนขา้งยาว ทั้งน้ี ก าไรจากการขายเงินลงทุนดงักล่าวจะไม่รับรู้ในงบก าไรขาดทุนจนกว่ากลุ่มบริษทัจะไดรั้บ
ช าระเงินครบถว้นแลว้ 
 
ทั้งน้ี CPM และ Union Growth ตอ้งปฏิบตัิตามเง่ือนไขต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาดงักล่าวขา้งตน้  

 
4 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 หมายเหตุ 2551  2550  2551  2550 
  (ล้านบาท) 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 1,611  1,440  2,687  2,274 
กิจการอ่ืน  11,913  12,501  3,612  4,055 
รวม  13,524  13,941  6,299  6,329 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ  (350)  (381)  (6)  (6) 
สุทธ ิ  13,174  13,560  6,293  6,323 

 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2551  2550  2551  2550 
 (ล้านบาท) 
ค่าเผือ่ (กลบัรายการค่าเผือ่) หน้ีสงสัย        
   จะสูญส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด        
   วนัที่ 31 มีนาคม  (31)  17  -  - 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2551 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนท่ีมีปัญหาในการรับช าระหน้ี ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2551 และวนัที่ 31 
ธนัวาคม 2550 แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2551  2550  2551  2550 
 (ล้านบาท) 
คา้งช าระเกินก าหนดระยะเวลาการ        
   รับช าระหน้ี        
 มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน 4  10  1  1 
 มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน 58  68  2  - 
 มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป 291  304  6  6 
รวม 353  382  9  7 

 
5 เงนิลงทุนระยะยาว 

 
เงินลงทุนระยะยาว ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2551 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2550 ประกอบดว้ย 
 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2551  2550  2551  2550 
 (ล้านบาท) 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -  -  17,246  17,295 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 7,033  6,662  290  290 
เงินลงทุนในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,406  1,531  615  680 
เงินลงทุนในบริษทัอ่ืน 240  240  -  - 
รวม 8,679  8,433  18,151  18,265 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2551 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2551 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2550 และเงินปันผลรับส าหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2551 และ 2550 มีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม 
 สัดส่วน           
 ความเป็นเจา้ของ           
 (ทั้งทางตรง           
 และทางออ้ม) ทุนช าระแลว้ วิธีราคาทุน  วิธีส่วนไดเ้สีย  การดอ้ยค่า  วิธีส่วนไดเ้สีย - สุทธิ  เงินปันผลรับส าหรับ 
 31  31 31  31 31   31  31   31  31   31  31   31  งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี  
 มีนาคม ธนัวาคม มีนาคม ธนัวาคม มีนาคม  ธนัวาคม  มีนาคม  ธนัวาคม  มีนาคม  ธนัวาคม  มีนาคม  ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 มีนาคม 
 2551 2550 2551 2550 2551  2550  2551  2550  2551  2550  2551  2550  2551  2550 

 (ร้อยละ) (ล้านบาท) 
บริษทัร่วม                        
บริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน)  24.72 24.78 4,482 4,470 1,665  1,665  3,401  3,074  -  -  3,401  3,074  -  - 
บริษทั นว 84 จ ากดั 25.00 25.00 1,203 1,203 301  301  296  296  -  -  296  296  -  - 
บริษทั รอส บรีดเดอร์ส สยาม จ ากดั 49.99 49.99 70 70 35  35  65  59  -  -  65  59  -  - 
บริษทั อลิอนัซ์ ซี.พี. ประกนัภยั จ ากดั 24.46 24.46 300 300 74  74  118  118  -  -  118  118  -  - 
บริษทั อาร์เบอร์ เอเคอร์ส ประเทศไทย จ ากดั 49.99 49.99 4 4 2  2  114  108  -  -  114  108  -  - 
C.P. Aquaculture (India) Private Limited 31.70 31.70 192 192 175  175  476  454  -  -  476  454  -  - 
C.P. Vietnam Livestock Co., Ltd. 40.00 40.00 864 864 291  291  1,420  1,369  -  -  1,420  1,369  -  - 
Charoen Pokphand Holdings (Malaysia)                        
   Sdn. Bhd. 49.64 49.64 353 353 176  176  1,143  1,184  -  -  1,143  1,184  -  - 
รวม     2,719  2,719  7,033  6,662  -  -  7,033  6,662  -  - 
 

บริษัทไดแ้สดงเงินลงทุนในหุ้นสามญัของบริษัทร่วมแห่งหน่ึง (บริษัท ซีพี  ออลล์ จ ากดั (มหาชน)) ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตามวิธีส่วนได้เสียใน                 
งบการเงินรวม  มูลค่ายตุิธรรมของเงินลงทุนดงักล่าว ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2551 มีจ านวนเงิน 11,525 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2550: 11,971 ล้านบาท) 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2551 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 สัดส่วน           
 ความเป็นเจา้ของ        ราคาตลาดส าหรับ   
 (ทั้งทางตรง        หลกัทรัพย ์   
 และทางออ้ม) ทุนช าระแลว้ วิธีราคาทุน  การดอ้ยค่า  วิธีราคาทุน - สุทธิ   จดทะเบียนฯ  เงินปันผลรับส าหรับ 
 31  31 31  31 31   31  31   31  31   31  31   31  งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี  
 มีนาคม ธนัวาคม มีนาคม ธนัวาคม มีนาคม  ธนัวาคม  มีนาคม  ธนัวาคม  มีนาคม  ธนัวาคม  มีนาคม  ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 มีนาคม 
 2551 2550 2551 2550 2551  2550  2551  2550  2551  2550  2551  2550  2551  2550 

 (ร้อยละ) (ล้านบาท) 
บริษทัย่อย                        
บริษทั กรุงเทพโปรด๊ิวส จ ากดั (มหาชน)  99.44 99.44 600 600 1,230  1,230  -  -  1,230  1,230  -  -  -  1,432 
บริษทั กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร                         
   จ ากดั (มหาชน) 99.90 99.90 300 300 1,781  1,781  -  -  1,781  1,781  -  -  -  1,798 
บริษทั กรุงเทพเพาะเล้ียงกุง้ จ ากดั 99.89 99.89 36 145 16  65  -  -  16  65  -  -  -  - 
บริษทั กรุงเทพผลิตภณัฑอ์าหาร จ ากดั  99.99 99.99 667 667 1,174  1,174  -  -  1,174  1,174  -  -  -  1,666 
บริษทั แกลง จ ากดั 99.99 99.99 300 300 298  298  -  -  298  298  -  -  -  40 
บริษทั จนัทบุรีฟาร์มเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า จ ากดั 99.99 99.99 10 10 33  33  -  -  33  33  -  -  -  - 
บริษทั เจริญโภคภณัฑอี์สาน จ ากดั (มหาชน)  99.61 99.61 300 300 1,282  1,282  -  -  1,282  1,282  -  -  -  1,255 
บริษทั เจริญโภคภณัฑอุ์ตสาหกรรม จ ากดั 99.99 99.99 167 167 709  709  -  -  709  709  -  -  -  482 
บริษทั ซีพีเอฟ ผลิตภณัฑอ์าหาร จ ากดั 99.99 99.99 2,800 2,800 2,849  2,849  -  -  2,849  2,849  -  -  -  - 
บริษทั ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จ ากดั  99.99 99.99 330 330 330  330  -  -  330  330  -  -  -  - 
บริษทั ซี.พี. เกษตรอุตสาหกรรม จ ากดั 99.99 99.99 33 33 180  180  -  -  180  180  -  -  -  112 
บริษทั ซี.พี. เมอร์แชนไดซ่ิง จ ากดั 99.99 99.99 1,850 1,850 1,850  1,850  -  -  1,850  1,850  -  -  -  500 
บริษทั ซีพี-โยเนะคิว จ ากดั 75.00 75.00 350 350 263  263  -  -  263  263  -  -  -  - 
บริษทั ซีพีเอฟ เทรนน่ิงเซ็นเตอร์ จ ากดั  99.99 99.99 15 15 15  15  -  -  15  15  -  -  -  - 
บริษทั ซีพีเอฟ ไอทีเซ็นเตอร์ จ ากดั 99.99 99.99 190 190 190  190  -  -  190  190  -  -  -  62 
บริษทั ซีฟู้ ดส์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ ากดั 99.99 99.99 80 80 80  80  -  -  80  80  -  -  -  - 
บริษทั ตราดเพาะเล้ียงกุง้ จ ากดั 99.91 99.91 9 9 3  3  -  -  3  3  -  -  -  - 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2551 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 สัดส่วน           
 ความเป็นเจา้ของ        ราคาตลาดส าหรับ   
 (ทั้งทางตรง        หลกัทรัพย ์   
 และทางออ้ม) ทุนช าระแลว้ วิธีราคาทุน  การดอ้ยค่า  วิธีราคาทุน - สุทธิ  จดทะเบียนฯ  เงินปันผลรับส าหรับ 
 31  31 31  31 31   31  31   31  31   31  31   31  งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี  
 มีนาคม ธนัวาคม มีนาคม ธนัวาคม มีนาคม  ธนัวาคม  มีนาคม  ธนัวาคม  มีนาคม  ธนัวาคม  มีนาคม  ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 มีนาคม 
 2551 2550 2551 2550 2551  2550  2551  2550  2551  2550  2551  2550  2551  2550 

 (ร้อยละ) (ล้านบาท) 
บริษทั บี.พี. อาหารสัตว ์จ ากดั 99.99 99.99 300 300 290  290  -  -  290  290  -  -  -  615 
บริษทั พฒันาพนัธุ์กุง้ (ประเทศไทย) จ ากดั 51.00 51.00 4 4 2  2  -  -  2  2  -  -  -  - 
บริษทั ฟาร์มกรุงเทพ จ ากดั 99.99 99.99 42 42 99  99  -  -  99  99  -  -  -  - 
บริษทั โภคภณัฑอ์ะควอเทค็ จ ากดั 99.99 99.99 400 400 400  400  -  -  400  400  -  -  -  1,720 
บริษทั ยนิูเวอร์แซล ฟู้ด แอนด ์มาร์เก็ตต้ิง จ ากดั 99.99 99.99 40 40 40  40  -  -  40  40  -  -  -  - 
บริษทั ราชบุรีอาหารสัตว ์จ ากดั 99.99 99.99 470 470 120  120  -  -  120  120  -  -  -  102 
บริษทั สวีฟาร์มม่ิง จ ากดั 99.84 99.84 18 18 6  6  -  -  6  6  -  -  -  - 
บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล เพท็ ฟู้ด จ ากดั 99.99 99.99 60 60 60  60  -  -  60  60  -  -  -  - 
Aqua Beauty, Inc. 100.00 100.00 212 212 306  306  -  -  306  306  -  -  -  - 
C.P. Aquaculture (Beihai) Co., Ltd. 100.00 100.00 236 236 236  236  -  -  236  236  -  -  -  - 
C.P. Aquaculture (Dongfang) Co., Ltd. 100.00 100.00 144 144 144  144  -  -  144  144  -  -  -  - 
C.P. Aquaculture (Hainan) Co., Ltd. 100.00 100.00 126 126 126  126  -  -  126  126  -  -  -  - 
Calibre Nature (M) Sdn. Bhd. 100.00 100.00 1,278 1,278 1,280  1,280  -  -  1,280  1,280  -  -  -  - 
Charoen Pokphand (USA), Inc.  99.97 99.97 1,148 1,148 3,020  3,020  (3,020)  (3,020)  -  -  -  -  -  - 
Charoen Pokphand Foods Philippines                        
   Corporation 100.00 100.00 37 37 37  37  -  -  37  37  -  -  -  - 
CP Foods West, Inc. 100.00 100.00 93 93 93  93  -  -  93  93  -  -  -  - 
CPF Investment Limited  100.00 100.00 1,724 1,724 1,724  1,724  -  -  1,724  1,724  -  -  -  - 
รวม     20,266  20,315  (3,020)  (3,020)  17,246  17,295  -  -  -  9,784 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2551 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 สัดส่วน           
 ความเป็นเจา้ของ        ราคาตลาดส าหรับ   
 (ทั้งทางตรง        หลกัทรัพย ์   
 และทางออ้ม) ทุนช าระแลว้ วิธีราคาทุน  การดอ้ยค่า  วิธีราคาทุน - สุทธิ   จดทะเบียนฯ  เงินปันผลรับส าหรับ 
 31  31 31  31 31   31  31   31  31   31  31   31  งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี  

 มีนาคม ธนัวาคม มีนาคม ธนัวาคม มีนาคม  ธนัวาคม  มีนาคม  ธนัวาคม  มีนาคม  ธนัวาคม  มีนาคม  ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 มีนาคม 

 2551 2550 2551 2550 2551  2550  2551  2550  2551  2550  2551  2550  2551  2550 

 (ร้อยละ) (ล้านบาท) 

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

รวมทั้งส้ิน     20,556  20,605  (3,020)  (3,020)  17,536  17,585  -  -  -  9,784 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2551 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัและบริษทัอ่ืน ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2551 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2550 มีดงัน้ี 
 

 สัดส่วนความเป็นเจา้ของ     
 (ทั้งทางตรงและทางออ้ม)  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 31   31   31   31   31   31  
 มีนาคม  ธนัวาคม  มีนาคม  ธนัวาคม  มีนาคม  ธนัวาคม 
 2551  2550  2551  2550  2551  2550 
 (ร้อยละ)  (ล้านบาท) 
เงนิลงทุนในบริษัททีเ่กีย่วข้องกนั            
หลกัทรัพย์ในความต้องการของตลาด            
ตราสารทุนประเภทหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย            
   - มูลค่ายตุิธรรม            
บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  3.03  3.03  1,287  1,287  881  881 
หัก  การเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน     (597)  (502)  (409)  (344) 
สุทธิ     690  785   472  537 
หลกัทรัพย์ทีไ่ม่ใช่หลกัทรัพย์ในความ            
   ต้องการของตลาด            
เงินลงทุนทัว่ไปในตราสารทุน - ราคาทุน            
บริษทั ซีพีพีซี จ ากดั (มหาชน)  6.58  6.58  110  110  55  55 
บริษทั ซี.พี. แลนด ์จ ากดั 6.49  6.49  143  143  -  - 
บริษทั วีรวมโชค จ ากดั 9.00  9.00  9  9  -  - 
บริษทั อยธุยา อลิอนัซ์ ซี.พี. ประกนัชีวิต             
   จ ากดั (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  665  695  244  244 
รวม     1,047  1,077  387  387 
หัก  ค่าเผือ่ขาดทุนจากการดอ้ยค่า     (331)  (331)  (244)  (244) 
สุทธิ     716  746  143  143 
รวม     1,406  1,531  615  680 
            

เงนิลงทุนในบริษัทอืน่            
หลกัทรัพย์ในความต้องการของตลาด            
ตราสารทุนประเภทหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย -            
   มูลค่ายตุิธรรม            
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 1.01  1.01  10  15  -  - 
บวก  การเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน     230  225  -  - 
รวม     240  240  -  - 
หลกัทรัพย์อื่น     7  7  7  7 
หัก  ค่าเผือ่ขาดทุนจากการดอ้ยค่า     (7)  (7)  (7)  (7) 
สุทธิ     -  -  -  - 
รวม     240  240  -  - 
            

รวมทั้งส้ิน     1,646  1,771  615  680 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2551 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

 42 

รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนระยะยาวในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2551 และ 2550 มีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2551  2550  2551  2550 
 (ล้านบาท) 
ณ วนัที่ 1 มกราคม 8,433  7,742  18,265  18,528 
ส่วนแบ่งก าไรสุทธิจากเงินลงทุนใน        
    บริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย 375  183  -  - 
ซ้ือ / ลงทุนเพ่ิม -  -  -  46 
เงินปันผลท่ีบนัทึกโดยการลดเงินลงทุน -  -  -  (315) 
รับคืนเงินลงทุนจากการลดทุนของบริษทัยอ่ย -  -  (49)  (240) 
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายตุิธรรมของ        
   เงินลงทุนระยะยาว (89)  (125)  (65)  (60) 
ผลกระทบจากการแปลงค่า (130)  (81)  -  - 
อ่ืน ๆ 90  11  -  - 
ณ วนัที ่31 มนีาคม 8,679  7,730  18,151  17,959 
        

ณ วนัที ่31 ธันวาคม   8,433    18,265 
 

ยอดเงินลงทุน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2551 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2550 ไดร้วมเงินลงทุนในบริษทัต่างประเทศท่ี
เป็นเงินตราต่างประเทศ และแสดงในราคาทุนสุทธิจากการขาดทุนจากการด้อยค่า หรือตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
(ส าหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วมท่ีแสดงในงบการเงินรวม ) เงินลงทุนในบริษัทต่างประเทศท่ีเป็นเงินตรา
ต่างประเทศมีรายละเอียดดงัน้ี 

  งบการเงนิรวม 
  จ านวนเงินลงทุน (หน่วย: ล้าน) 
  จ านวนเงินตราต่างประเทศ  จ านวนเทียบเท่าเงินบาท 

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
  2551  2550  2551  2550 
ประเทศทีล่งทุน สกุลเงนิตราต่างประเทศ        
เวียดนาม  ดอง 709,908  651,780  1,420  1,369 
มาเลเซีย  ริงกิต - มาเลเซีย 116  117  1,143  1,184 
เคยแ์มน ไอส์แลนดส์  เหรียญสหรัฐ 13  13  422  452 
อินเดีย  รูปี - อินเดีย 610  537  476  454 
ฮ่องกง  เหรียญสหรัฐ -  -  5  5 
รวม      3,466  3,464 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2551 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  จ านวนเงินลงทุน (หน่วย: ล้าน) 
  จ านวนเงินตราต่างประเทศ  จ านวนเทียบเท่าเงินบาท 

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
  2551  2550  2551  2550 
ประเทศทีล่งทุน สกุลเงนิตราต่างประเทศ        
บริติส เวอร์จิน ไอส์แลนดส์  เหรียญสหรัฐ 47  47  1,724  1,724 
มาเลเซีย  ริงกิต - มาเลเซีย 125  125  1,340  1,340 
จีน  เรนมินบิ 102  102  506  506 
สหรัฐอเมริกา  เหรียญสหรัฐ 11  11  399  399 
อินเดีย  รูปี - อินเดีย 194  194  176  176 
ฟิลิปปินส์         เปโซ - ฟิลิปปินส์    50  50  37  37 
รวม      4,182  4,182 

 

6 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 
 

 การซ้ือ การจ าหน่าย และโอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2551 และ 
2550 มีดงัน้ี 
 งบการเงนิรวม 
 2551  2550 
   การจ าหน่าย    การจ าหน่าย 
 การซ้ือและ  และการโอนออก  การซ้ือและ  และการโอนออก 
 การโอนเขา้  - ราคาตาม  การโอนเขา้  - ราคาตาม 
 - ราคาทุน  บญัชีสุทธิ  - ราคาทุน  บญัชีสุทธิ 
 (ล้านบาท) 
ท่ีดิน 4  -  44  - 
อาคาร ส่วนปรับปรุงอาคารและ        
   ระบบสาธารณูปโภค 1,158  3  627  10 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 464  16  554  8 
อ่ืน ๆ 79  1  78  - 
สินทรัพยร์ะหว่างการก่อสร้างและติดตั้ง (604)  4  204  - 
รวม 1,101  24  1,507  18 

 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2551 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2551  2550 
   การจ าหน่าย    การจ าหน่าย 
 การซ้ือและ  และการโอนออก  การซ้ือและ  และการโอนออก 
 การโอนเขา้  - ราคาตาม  การโอนเขา้  - ราคาตาม 
 - ราคาทุน  บญัชีสุทธิ  - ราคาทุน  บญัชีสุทธิ 
 (ล้านบาท) 
ท่ีดิน 161  -  -  313 
อาคาร ส่วนปรับปรุงอาคารและ        
   ระบบสาธารณูปโภค 982  -  359  346 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 252  2  224  111 
อ่ืน ๆ 26  -  23  2 
สินทรัพยร์ะหว่างการก่อสร้างและติดตั้ง (721)  -  9  - 
รวม 700  2  615  772 

 
7 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 หมายเหตุ 2551  2550  2551  2550 
  (ล้านบาท) 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 614  881  661  576 
กิจการอ่ืน   6,437  7,086  1,693  2,006 
รวม  7,051  7,967  2,354  2,582 

 
8 ข้อมูลทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงาน 

 
ขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานจะน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัธุรกิจและขอ้มูลเก่ียวกบัภูมิศาสตร์ท่ีกลุ่มบริษทั
ด าเนินงานอยู ่กลุ่มบริษทัน าเสนอส่วนงานธุรกิจเป็นรูปแบบหลกัและส่วนงานภูมิศาสตร์เป็นรูปแบบรองในการ
รายงาน โดยพิจารณาจากโครงสร้างการบริหารและการรายงานทางการเงินภายในของกลุ่มบริษทัเป็นเกณฑ์ใน
การก าหนดส่วนงาน 
 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2551 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ส่วนงานธุรกจิ 
 

กลุ่มบริษทัเสนอส่วนงานธุรกิจท่ีส าคญั ดงัน้ี 
 

ส่วนงานที่ 1 ธุรกิจสัตวบ์ก 
ส่วนงานที่ 2 ธุรกิจสัตวน์ ้ า 
 

ส่วนงานภูมศิาสตร์ 
 

ในการน าเสนอขอ้มูลจ าแนกส่วนงานตามภูมิศาสตร์ รายไดข้องแต่ละส่วนงานแบ่งตามลกัษณะทางภูมิศาสตร์
ของลูกคา้  
 

กลุ่มบริษทัเสนอส่วนงานทางภูมิศาสตร์ท่ีส าคญั ดงัน้ี 
 

ส่วนงานที่ 1 ประเทศไทย 
ส่วนงานที่ 2 ยโุรป 
ส่วนงานที่ 3 เอเชีย 
ส่วนงานที่ 4 อเมริกา 
ส่วนงานที่ 5 อ่ืน ๆ  
 

รายไดแ้ละผลการด าเนินงานจ าแนกตามส่วนงานธุรกิจส าหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี  31 มีนาคม  2551 
และ 2550 มีดงัน้ี 
 

ส่วนงานธุรกจิ 

 งบการเงนิรวม 
 2551  2550 
 (ล้านบาท) 
รายได้ตามส่วนงาน    
ส่วนงานธุรกิจสัตวบ์ก 26,044  21,199 
ส่วนงานธุรกิจสัตวน์ ้ า 7,820  7,878 
รวม 33,864  29,077 
    

ผลการด าเนินงานจ าแนกตามส่วนงาน     
ส่วนงานธุรกิจสัตวบ์ก 793  (1,078) 
ส่วนงานธุรกิจสัตวน์ ้ า (22)  182 
รวมผลการด าเนินงานทีจ่ าแนกตามส่วนงาน 771  (896) 
ผลการด าเนินงานที่ไม่ไดปั้นส่วน (315)  (221) 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 456  (1,117) 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2551 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายละเอียดขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ของกลุ่มบริษทั ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2551 และ 2550 
และส าหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั มีดงัน้ี 
 
ส่วนงานภูมศิาสตร์ 
 งบการเงนิรวม 
   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และ 
   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
   (ไม่รวมค่าความนิยม) 
 รายไดจ้ากบุคคลภายนอก  31 มีนาคม  31 มีนาคม 
 2551  2550  2551  2550 
 (ล้านบาท) 
ประเทศไทย 23,303  19,861  38,993  38,118 
ยโุรป 6,584  5,544  2,530  1,998 
เอเชีย 3,103  2,863  2,620  2,375 
อเมริกา 790  713  34  38 
อ่ืน ๆ 84  96  -  - 
รวม 33,864  29,077  44,177  42,529 

 
9 ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 
มีนาคม 2551 ค านวณจากก าไรส าหรับงวดส่วนที่เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั เป็นจ านวนเงิน 451 ลา้นบาท และ 
60 ลา้นบาท ตามล าดบั (ขาดทุนและก าไรส าหรับงวดส่วนท่ีเป นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทในงบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2550 เป นจ านวนเงิน 1,135 ล้านบาท และ 
9,307 ล้านบาท ตามล าดับ) และจ านวนหุ้นสามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2551 ตามวิธีถัวเฉล่ียถ่วงน ้ าหนัก เป็นจ านวน 
7,191,117,226 หุ้น และ 7,519,937,826 หุ้น ตามล าดบั  (ระหว่างงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2550: 
7,191,117,226 หุ้น และ 7,519,937,826 หุ้น ตามล าดับ)  
 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2551 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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จ านวนหุ้นสามญัตามวธิีถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนัก  
 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2551  2550  2551  2550 
 (ล้านหุ้น) 
หุน้สามญัที่ออก ณ วนัที ่1 มกราคม 7,520  7,520  7,520  7,520 
ผลกระทบจากหุน้สามญัที่ถือโดยบริษทัยอ่ย (329)  (329)  -  - 
จ านวนหุ้นสามัญตามวธิีถัวเฉลีย่ถ่วงน า้หนัก 7,191  7,191  7,520  7,520 

 
10 เงนิปันผล 

 
รายละเอียดเงินปันผลส าหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2551 และ 2550 มีดงัน้ี 
 

  จ านวนหุน้    
วนัที่มีมติ อตัรา ท่ีมีสิทธิไดรั้บ จ านวนเงิน ผลการ  

จ่ายเงินปันผล หุน้ละ เงินปันผล รวม ด าเนินงาน ท่ีมา 
 (บาท) (หุ้น)  (ล้านบาท)   

2550      
28 กุมภาพนัธ์ 2550 0.02 7,519,937,826 150 ไตรมาสท่ี 4 เงินปันผลท่ีไดรั้บจากบริษทัยอ่ย 
    ของปี 2549  โดยบริษทัยอ่ยไดจ่้ายเงินปันผล 
      จากก าไรท่ีเสียภาษีเงินได ้
      นิติบุคคลอตัราร้อยละ 30 
รวม   150   
      
2551      
27 กุมภาพนัธ์ 2551 0.085 7,519,937,826 639 ส าหรับ ก าไรสุทธิของกิจการ ซ่ึงไดรั้บ 
    ปี 2550    ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
รวม   639   

 

 การประกาศจ่ายเงินปันผลตามมติของคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2551 ไดรั้บการอนุมตัิ
จากผูถื้อหุ้นของบริษทัแลว้เม่ือวนัที่ 23 เมษายน 2551 และผูถื้อหุ้นของบริษทัไดอ้นุมตัิให้จ่ายเงินปันผลดงักล่าว  
ในวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2551  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2551 บริษทัไม่ไดบ้นัทึกเงินปันผลจ่ายคา้งจ่ายไวใ้นบญัชี 
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11 การเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชี 
 

การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทัดงัต่อไปน้ีไม่มีผลกระทบต่องบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั 
 

จนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 กลุ่มบริษัทบันทึกค่าความนิยมและค่าความนิยมติดลบในราคาทุนสุทธิจาก                              
ค่าตดัจ าหน่ายสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า ค่าตดัจ าหน่ายถูกบนัทึกในงบก าไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตาม
เกณฑร์ะยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแสดง
ไดด้งัน้ี 
 

ค่าความนิยม 20 ปี 
ค่าความนิยมติดลบ 5.3 - 22 ปี 
 

มูลค่าตามบญัชีของค่าความนิยมและค่าความนิยมติดลบ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 มีจ านวนเงิน 1,259 ลา้นบาท
และ 910 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
   ค่าความนิยม 
 ค่าความนิยม  ติดลบ 
 (ล้านบาท) 
ค่าความนิยมท่ีเกิดจากการรวมธุรกิจ 457  825 
ค่าความนิยมท่ีรวมอยูใ่นมูลค่าตามบญัชีของ    
   เงินลงทุนในบริษทัร่วม 802  85 
รวม 1,259  910 
 
ในระหว่างปี 2550 สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 43 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง                 
การรวมธุรกิจ ซ่ึงใหถื้อปฏิบติักบังบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2551 
เป็นตน้ไป โดยมาตรฐานการบญัชีฉบบัดังกล่าวก าหนดให้บนัทึกส่วนต่างระหว่างตน้ทุนการรวมธุรกิจหรือ
ตน้ทุนของเงินลงทุนในบริษทัร่วมกบัส่วนไดเ้สียของผูซ้ื้อในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย ์หน้ีสิน และหน้ีสินท่ี
อาจเกิดขึ้นท่ีระบุไดข้องผูถู้กซ้ือ ณ วนัท่ีซ้ือ ดงัน้ี  
 

การรวมธุรกจิ 
 

ผูซ้ื้อตอ้งรับรู้ค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจท่ีบนัทึกเป็นสินทรัพยด์ว้ยราคาทุน และภายหลงัการรับรู้ค่าความ
นิยมเร่ิมแรกแลว้ ผูซ้ื้อตอ้งวดัค่าความนิยมดว้ยราคาทุนหกัค่าเผือ่การดอ้ยค่าสะสม  และผูซ้ื้อตอ้งรับรู้ส่วนไดเ้สีย
ของผูซ้ื้อในมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย ์หน้ีสิน และหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นท่ีระบุไดข้องผูถู้กซ้ือส าหรับส่วนท่ีเกิน
กว่าตน้ทุนการรวมธุรกิจในงบก าไรขาดทุนทนัท ี
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เงนิลงทุนในบริษัทร่วมทีบ่ันทกึตามวธิีส่วนได้เสีย 
 

ผูซ้ื้อตอ้งรับรู้ค่าความนิยมเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในบริษทัร่วม และไม่ให้ตดัจ าหน่าย    
ค่าความนิยมดงักล่าวในการค านวณส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมนั้น และผูซ้ื้อตอ้งรับรู้
ส่วนไดเ้สียของผูซ้ื้อในมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย ์หน้ีสิน และหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นท่ีระบุไดข้องผูถู้กซ้ือส าหรับ
ส่วนที่เกินกว่าตน้ทุนของเงินลงทุนเป็นรายไดใ้นการค านวณส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุนจากกิจการท่ีไปลงทุน     
ในงวดท่ีไดเ้งินลงทุนนั้นมา 
 
นอกจากน้ี มาตรฐานการบญัชีฉบบัดงักล่าวยงัก าหนดวิธีปฏิบติัในช่วงเปล่ียนแปลงส าหรับมูลค่าตามบญัชีของ
ค่าความนิยมและค่าความนิยมติดลบท่ีเกิดจากการรวมธุรกิจก่อนวนัที่ 1 มกราคม 2551 หรือท่ีรวมเป็นส่วนหน่ึง
ของมูลค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วมซ่ึงไดม้าก่อนวนัที่ 1 มกราคม 2551 โดยใหใ้ชว้ิธีเปล่ียนทนัทีในรอบระยะเวลา
บญัชีแรกท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2551 ดงัน้ี 
 
ค่าความนิยม 
 
(ก) หยุดการตดัจ าหน่ายค่าความนิยมนับจากวนัตน้งวดของรอบระยะเวลาบญัชีแรกท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 

มกราคม 2551 
 
(ข) ตดัรายการค่าตดัจ าหน่ายสะสมของค่าความนิยม ณ วนัตน้งวดของรอบระยะเวลาบญัชีแรกท่ีเร่ิมในหรือ

หลงัวนัที่ 1 มกราคม 2551 และลดมูลค่าของค่าความนิยมท่ีเก่ียวขอ้งดว้ยจ านวนเดียวกนั และ 
 
(ค) ทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง การด้อยค่า

ของสินทรัพย์  นบัจากวนัตน้งวดของรอบระยะเวลาบญัชีแรกท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2551 
 
ค่าความนิยมติดลบ 
 
ตดัรายการค่าความนิยมติดลบดว้ยมูลค่าตามบญัชี ณ วนัตน้งวดของรอบระยะเวลาบญัชีแรกท่ี เร่ิมในหรือหลงั
วนัที่ 1 มกราคม 2551 โดยปรับปรุงกบัยอดก าไรสะสมตน้งวด 
 
เงินลงทุนท่ีบันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย 
 
(ก) หยดุการตดัจ าหน่ายค่าความนิยมท่ีรวมอยูใ่นมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนนั้น และ 
 
(ข) ตดัรายการค่าความนิยมติดลบท่ีรวมอยูใ่นมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนนั้น ณ วนัตน้งวดของรอบระยะเวลา

บญัชีแรกท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2551 โดยปรับปรุงกบัยอดก าไรสะสมตน้งวด 
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เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2551 กลุ่มบริษทัไดมี้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีส าหรับค่าความนิยมและ         
ค่าความนิยมติดลบท่ีเกิดจากการรวมธุรกิจก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2551 หรือท่ีรวมอยู่ในเงินลงทุนในบริษทัร่วม
ซ่ึงไดม้าก่อนวนัที่ 1 มกราคม 2551 ดงัน้ี 
 

(ก) หยดุการตดัจ าหน่ายค่าความนิยมท่ีเกิดจากการรวมธุรกิจ และตดัรายการค่าตดัจ าหน่ายสะสมของค่าความ
นิยม ณ วนัที่ 1 มกราคม 2551 พร้อมกบัปรับปรุงลดมูลค่าของค่าความนิยมดว้ยจ านวนเดียวกนั โดยมูลค่า
ตามบญัชีของค่าความนิยมภายหลงัการปรับปรุงมียอดคงเหลือเป็นจ านวนเงิน  457 ลา้นบาท นอกจากน้ี 
ฝ่ายบริหารไดพ้ิจารณาแลว้ว่า ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2551 มูลค่าตามบญัชีของค่าความนิยมจ านวนดงักล่าวไม่
มีการดอ้ยค่า 

 

(ข) ตดัรายการค่าความนิยมติดลบท่ีเกิดจากการรวมธุรกิจ ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2551 เป็น
จ านวนเงิน 825 ลา้นบาทโดยปรับปรุงกบัยอดก าไรสะสมของกลุ่มบริษทั ณ วนัที่ 1 มกราคม 2551 

 

(ค) หยุดการตดัจ าหน่ายค่าความนิยมท่ีรวมอยู่ในมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในบริษทัร่วม ซ่ึง มีมูลค่าตาม
บญัชี ณ วนัที่ 1 มกราคม 2551 เป็นจ านวนเงิน 802  ลา้นบาท และตดัรายการค่าความนิยมติดลบท่ีรวมอยู่ใน
มูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนของบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2551 เป็นจ านวนเงิน 85 ลา้นบาท โดย
ปรับปรุงกบัยอดก าไรสะสมของกลุ่มบริษทั ณ วนัที่ 1 มกราคม 2551 

 

งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2550 ไม่ไดมี้การปรับปรุงรายการส าหรับการเปล่ียนแปลงนโยบาย 
การบญัชีของค่าความนิยมและค่าความนิยมติดลบดังกล่าว ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี         
ต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริษทัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2551 มีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม 
 2551 
 (ล้านบาท) 
ค่าความนิยมติดลบ  
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม ก่อนการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชี (910) 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพ่ิมขึ้น 825 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมเพ่ิมขึ้น 85 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม ภายหลงัการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชี - 
  

ก าไรสะสม  
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม ก่อนการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชี 17,636 
ตดัรายการส าหรับมูลค่าตามบญัชีของค่าความนิยมติดลบ ณ วนัที่ 1 มกราคม  910 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม ภายหลงัการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชี 18,546 
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 งบการเงินรวม 
 2551 
 (ล้านบาท) 
งบก าไรขาดทุนส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม   
ก าไรส าหรับงวดส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทก่อนการเปลีย่นแปลง  
   นโยบายการบัญชี 484 
ค่าตดัจ าหน่ายของค่าความนิยมลดลง 35 
ค่าตดัจ าหน่ายของค่าความนิยมติดลบลดลง (68) 
ก าไรส าหรับงวดส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทภายหลงัการเปลีย่นแปลง  
   นโยบายการบัญชี 451 
  

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐานส่วนทีเ่ป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทลดลง (บาท) 0.005 
 
12 ภาระผูกพนัทีม่กีบับุคคลหรือกจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั 

 
(ก) ภาระผกูพนัส าหรับรายจ่ายฝ่ายทุน 
 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2551  2550  2551  2550 
 (ล้านบาท) 
สัญญาทีย่งัไม่ได้รับรู้        
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 237  321  57  74 
เคร่ืองจกัร อุปกรณ์และอ่ืนๆ 96  102  76  46 
รวม 333  423  133  120 
 
(ข) ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าด าเนินงาน 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2551  2550  2551  2550 
 (ล้านบาท) 
ภายในระยะเวลาหน่ึงปี 652  678  160  150 
ภายหลงัจากหน่ึงปี แต่ไม่เกินหา้ปี 917  946  153  133 
ภายหลงัจากหา้ปี 266  196  19  10 
รวม 1,835  1,820  332  293 
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กลุ่มบริษทัมีสัญญาเช่าอาคารส านกังานพร้อมส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ท่ีดิน ฟาร์มเล้ียงสัตว ์ยานพาหนะและ
อ่ืน ๆ กบับริษทัและบุคคลอ่ืน ๆ โดยมีระยะเวลา 1 ถึง 30 ปี ซ่ึงจะส้ินสุดในระหว่างปี 2551 ถึง 2579 
 

(ค) ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2551 บริษัทมีสัญญาว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยแม่โจ ้
(“มหาวิทยาลยั”) โดยทางมหาวิทยาลยัอนุญาตให้บริษทัใชท่ี้ดินและส่ิงปลูกสร้างในการสร้างบ่อเล้ียงกุง้  
และใชเ้ป็นศูนยว์ิจยัและฝึกอบรมแก่อาจารยแ์ละนักวิชาการ เป็นระยะเวลา 10 ปี  โดยเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 
มกราคม 2537 ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาดงักล่าว บริษทัมีภาระผกูพนัที่จะตอ้งโอนกรรมสิทธ์ิในสินทรัพย์
ทั้งหมดของโครงการใหแ้ก่มหาวิทยาลยัเม่ืออายสุัญญาส้ินสุดลง  และบริษทัยงัมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่าย
ค่าตอบแทนใหแ้ก่มหาวิทยาลยัเป็นจ านวนเงินไม่น้อยกว่า 0.5 ลา้นบาท ต่อปี อย่างไรก็ตาม บริษทัไดเ้ขา้
ท าขอ้ตกลงกบัทางมหาวิทยาลยัดงักล่าวเพื่อขอต่ออายุของสัญญาต่อไปอีกจนถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 
ภายใตเ้ง่ือนไขเดิม นอกจากน้ี บริษทัยงัไดเ้ขา้ท าสัญญากบัมหาวิทยาลยัดงักล่าวอีก 2 ฉบบั ซ่ึงมีอายุสัญญา
ส้ินสุดในวนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2553 โดยมีสาระส าคญัของสัญญาเช่นเดียวกบัสัญญาฉบบัแรก และ
บริษทัมีภาระผกูพนัที่จะตอ้งจ่ายค่าตอบแทนใหก้บัมหาวิทยาลยัภายใตส้ัญญาดงักล่าว เป็นจ านวนเงิน 0.6 
ลา้นบาท ต่อปี  ทั้งน้ีราคาตามบญัชีของสินทรัพยข์องบริษทัภายใตส้ัญญาทั้ง 3 ฉบบัดงักล่าว ณ วนัท่ี 31 
มีนาคม 2551 มีจ านวนเงินรวม 19 ลา้นบาท (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550: 20  ล้านบาท) 

 

13 หนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2551 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นดงัน้ี  
 

(ก) บริษทัและบริษทัย่อยบางแห่งมีเลตเตอร์ออฟเครดิตท่ียงัไม่ไดใ้ชเ้ป็นจ านวนเงินรวม 77 ลา้นบาท และ                        
943 ลา้นบาท ตามล าดบั (31 ธันวาคม 2550: 39 ล้านบาท และ 1,081 ล้านบาท ตามล าดับ) 

 

(ข) บริษ ัทและบริษ ัทย ่อยบางแห่งมีห น้ีสินที ่อ าจ เกิดขึ้นจากการที ่สถาบนัการเงินออกหนังสือ                         
ค  ้าประกันบริษัทและบริษัทย่อยดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการและอ่ืน ๆ  ส่วนใหญ่เป็นการค ้าประกนั
ค่าภาษีอากร ค่าไฟฟ้า ค่าน ้ าประปา และการขายสินคา้ เป็นจ านวนเงินรวม 512 ล้านบาท และ 811         
ลา้นบาท ตามล าดบั (31 ธันวาคม 2550: 497 ล้านบาท และ 318 ล้านบาท ตามล าดับ) 

 

(ค) บริษัทย่อยแห่งหน่ึงมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นจากการค ้ าประกันส าหรับวงเงินสินเช่ือท่ีสถาบันการเงิน                    
ในต่างประเทศแห่งหน่ึงให้แก่บริษัทย่อยอ่ืนบางแห่ง เป็นจ านวนเงินรวม 57 ล้านริงกิตมาเลเซีย หรือ
ประมาณ 564 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2550: 61 ล้านริงกิตมาเลเซีย หรือประมาณ 616 ล้านบาท) 
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14 การจัดประเภทรายการใหม่ 
 

รายการบญัชีบางรายการในงบการเงินส าหรับปี 2550 ไดจ้ดัประเภทใหม่เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการแสดงรายการ
ในงบการเงินระหว่างกาลส าหรับงวดปี 2551 


