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หมายเหตุ  สารบัญ 
   
1  ขอ้มูลทัว่ไป 
2  เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 
3  รายการท่ีเกิดขึ้นและยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
4  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 
5  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
6  เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
7  เงินลงทุนในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
8  เงินลงทุนในบริษทัอ่ืน 
9  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
10  เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 
11  หุน้ทุนซ้ือคืนและส ารองหุน้ทุนซ้ือคืน 
12  ขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
13  ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 
14  เงินปันผล 
15  ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
16  หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น 
17  เหตุการณ์ภายหลงัวนัที่ในงบดุล 
18  การจดัประเภทรายการใหม่ 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 
กรรมการบริหารไดอ้นุมตัิใหอ้อกงบการเงินระหว่างกาลน้ีเม่ือวนัที่ 7 สิงหาคม 2552 
 

1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) “บริษัท”  เป็นนิติบุคคลท่ีจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย  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 ซ่ึงเป็น
นิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นในประเทศไทย 
 
กลุ่มบริษัทด าเนินธุรกิจหลกัดา้นการเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร โดยมีท่ีตั้งของธุรกิจครอบคลุม         
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ส่วนงานหลกัดงัน้ี    
 
1)   ส่วนงานธุรกิจสัตวบ์ก ครอบคลุมสินคา้ประเภทไก่ เป็ด และสุกร  
2)   ส่วนงานธุรกิจสัตวน์ ้ า ครอบคลุมสินคา้ประเภทกุง้และปลา   
 
การด าเนินธุรกิจของ  2 ส่วนงานหลกัดงักล่าวมีลกัษณะครบวงจร  เร่ิมตั้งแต่การจดัหาวตัถุดิบเพ่ือใชใ้นการผลิต
อาหารสัตว ์ การด าเนินธุรกิจผลิตอาหารสัตว ์ การเพาะพันธุ์สัตว ์ การเล้ียงสัตวเ์พ่ือการคา้ การแปรรูปเน้ือสัตว ์  
การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารส าเร็จรูปพร้อมรับประทาน จนกระทัง่ถึงการจัดจ าหน่ายสินค้าไปสู่กลุ่มผูบ้ริโภค                   
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงผลิตภณัฑห์ลกัของกลุ่มบริษทัจ าแนกไดเ้ป็น 4  ประเภทหลกัดงัน้ี    
 
1)   อาหารสัตว ์
2)   พนัธุ์สัตว ์  
3)   เน้ือสัตวแ์ละผลิตภณัฑอ์าหารท่ีผลิตจากเน้ือสัตวเ์พ่ือขายภายในประเทศ  
4)   เน้ือสัตวแ์ละผลิตภณัฑอ์าหารท่ีผลิตจากเน้ือสัตวเ์พ่ือขายในต่างประเทศ 
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รายละเอียดของบริษทัยอ่ย ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2552 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2551 มีดงัน้ี 
 

  ประเทศท่ี  
ช่ือกิจการ ลักษณะธุรกิจ กิจการจัดตั้ง บริษัทถือหุ้นร้อยละ 

   30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
   2552 2551 
ธุรกิจสัตว์บก     

บริษัทย่อยทางตรง     
1)  บริษทั กรุงเทพโปรด๊ิวส จ ากดั (มหาชน)  ซ้ือและขายวตัถุดิบอาหารสตัว ์     
    และธุรกจิไกเ่น้ือครบวงจร ไทย 99.44 99.44 
2) บริษทั กรุงเทพผลิตผลอตุสาหกรรมการเกษตร      
         จ ากดั (มหาชน)  ผลิตอาหารสตัวแ์ละเล้ียงสตัว ์ ไทย 99.98 99.90 
3)  บริษทั กรุงเทพผลิตภณัฑอ์าหาร จ ากดั  ผลิตอาหารสตัวแ์ละเล้ียงสตัวแ์ละผลิต    
    ผลิตภณัฑอ์าหารแปรรูปจากเน้ือสตัว ์ 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 ซี.พี. เกษตรอตุสาหกรรม จ ากดั  เล้ียงสตัว ์ ไทย 99.99 99.99 
7)   บริษทั ซี.พี. เมอร์แชนไดซ่ิง จ ากดั  กจิการลงทนุและการคา้ระหวา่งประเทศ ไทย 99.99 99.99 
8) บริษทั บี.พี. ผลิตภณัฑอ์าหาร จ ากดั  ผลิตอาหารสตัวแ์ละเล้ียงสตัว ์ ไทย 99.99 99.99 
9) บริษทั ฟาร์มกรุงเทพ จ ากดั (1) เล้ียงสตัวแ์ละแปรรูปเน้ือสตัว ์ ไทย 99.99 99.99 
10) บริษทั ราชบรีุอาหาร จ ากดั ผลิตอาหารสตัวแ์ละเล้ียงสตัว ์ ไทย 99.99 99.99 
11) บริษทั ยนิูเวอร์แซล ฟู้ ด แอนด ์มาร์เกต็ต้ิง จ ากดั คา้ส่งและคา้ปลีกผลิตภณัฑอ์าหารส าเร็จรูป ไทย 99.99 99.99 
12) บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล เพท็ ฟู้ ด จ ากดั  ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑอ์าหารส าเร็จรูป    
    ส าหรับสตัวเ์ล้ียง ไทย 99.99 99.99 
13) 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)   C.P. Standart Gida Sanayi ve Ticaret A.S.  ธุรกจิไกค่รบวงจร ตุรก ี 100.00 100.00 
         
บริษัทย่อยทางอ้อม     
1)   บริษทั ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จ ากดั  คา้ส่งและคา้ปลีกผลิตภณัฑอ์าหาร ไทย 99.99 99.99 
2)   บริษทั ซีพีเอฟ พรีเมียมฟู้ ดส์ จ ากดั      
          (เดิมช่ือ บริษทั ซีพี-โยเนะคิว จ ากดั) ผลิตผลิตภณัฑอ์าหารแปรรูปจากเน้ือสตัว ์ ไทย 99.99 75.00 
3) บริษทั ซีพีเอฟ โลจิสติกส์ จ ากดั  ให้บริการขนส่งสินคา้ ไทย 99.99 99.99 
4)   บริษทั ซี.พี. ผลิตภณัฑอ์าหาร จ ากดั  ร้านอาหาร ไทย 99.99 99.99     
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  ประเทศท่ี  

ช่ือกิจการ ลักษณะธุรกิจ กิจการจัดตั้ง บริษัทถือหุ้นร้อยละ 
   30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
   2552 2551 
5)   Abbey Park Foods Limited ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท    
    เน้ือสตัวแ์ปรรูปและผลิตภณัฑอ์าหาร    
    ส าเร็จรูป องักฤษ 52.00 52.00 
6)  Brothwood Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท     
   เน้ือสตัวแ์ปรรูปและผลิตภณัฑอ์าหาร    
   ส าเร็จรูป องักฤษ 52.00 52.00 
7) C.P. Food Product (Shanghai) Co., Ltd.  ร้านอาหารไทย จีน 100.00 100.00 
8)  C.P. Laos Co., Ltd.   ผลิตอาหารสตัวแ์ละเล้ียงสตัว ์ ลาว 99.61 99.61 
9) Calis Foods Limited ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท    
   เน้ือสตัวแ์ปรรูปและผลิตภณัฑอ์าหาร    
   ส าเร็จรูป องักฤษ 52.00 52.00 
10) Carnoustie Foods Limited ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท    
   เน้ือสตัวแ์ปรรูปและผลิตภณัฑอ์าหาร    
   ส าเร็จรูป องักฤษ 52.00 52.00 
11) Charoen Pokphand Foods (Overseas) LLC. ผลิตอาหารสตัวแ์ละเล้ียงสตัว ์ รัสเซีย 99.99 99.99 
12) CP Foods (UK) Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท     
   เน้ือสตัวแ์ปรรูปและผลิตภณัฑอ์าหาร    
   ส าเร็จรูป องักฤษ 52.00 52.00 
13) CPF Europe S.A.  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท     
   เน้ือสตัวแ์ปรรูปและผลิตภณัฑอ์าหาร    
   ส าเร็จรูป เบลเยี่ยม 99.99 99.99 
14) CPF Denmark A/S  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท     
   เน้ือสตัวแ์ปรรูปและผลิตภณัฑอ์าหาร    
   ส าเร็จรูป เดนมาร์ก 52.00 52.00 
15) CPF Tokyo Co., Ltd.  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท     
   เน้ือสตัวแ์ปรรูปและผลิตภณัฑอ์าหาร    
   ส าเร็จรูป ญ่ีปุ่ น 99.99 99.99 
16) Dalaman Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท     
   เน้ือสตัวแ์ปรรูปและผลิตภณัฑอ์าหาร    
   ส าเร็จรูป องักฤษ 52.00 52.00 
17) Dormington Foods Limited ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท    
   เน้ือสตัวแ์ปรรูปและผลิตภณัฑอ์าหาร    
   ส าเร็จรูป องักฤษ 52.00 52.00 
18) Driscoll Foods Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท     
   เน้ือสตัวแ์ปรรูปและผลิตภณัฑอ์าหาร    
   ส าเร็จรูป องักฤษ 52.00 52.00 
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  ประเทศท่ี  
ช่ือกิจการ ลักษณะธุรกิจ กิจการจัดตั้ง บริษัทถือหุ้นร้อยละ 

   30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
   2552 2551 
19) Everton Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท     
   เน้ือสตัวแ์ปรรูปและผลิตภณัฑอ์าหาร    
   ส าเร็จรูป องักฤษ 52.00 52.00 
20) Fethiye Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท     
   เน้ือสตัวแ์ปรรูปและผลิตภณัฑอ์าหาร    
   ส าเร็จรูป องักฤษ 52.00 52.00 
21) Gatley Foods Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท     
   เน้ือสตัวแ์ปรรูปและผลิตภณัฑอ์าหาร    
   ส าเร็จรูป องักฤษ 52.00 52.00 
22) Gocek Foods Limited ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท    
   เน้ือสตัวแ์ปรรูปและผลิตภณัฑอ์าหาร    
   ส าเร็จรูป องักฤษ 52.00 52.00 
23) Head Street Foods Limited ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท    
   เน้ือสตัวแ์ปรรูปและผลิตภณัฑอ์าหาร    
   ส าเร็จรูป องักฤษ 52.00 52.00 
24) Kaitaia Foods Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท     
   เน้ือสตัวแ์ปรรูปและผลิตภณัฑอ์าหาร    
   ส าเร็จรูป องักฤษ 52.00 52.00 
25) Kroma Foods Limited ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท    
   เน้ือสตัวแ์ปรรูปและผลิตภณัฑอ์าหาร    
   ส าเร็จรูป องักฤษ 52.00 52.00 
26) Krone Foods Limited ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท    
   เน้ือสตัวแ์ปรรูปและผลิตภณัฑอ์าหาร    
   ส าเร็จรูป องักฤษ 52.00 52.00 
27) Littleworth Foods Limited ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท    
   เน้ือสตัวแ์ปรรูปและผลิตภณัฑอ์าหาร    
   ส าเร็จรูป องักฤษ 52.00 52.00 
28) Madeley Foods Limited ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท    
   เน้ือสตัวแ์ปรรูปและผลิตภณัฑอ์าหาร    
   ส าเร็จรูป องักฤษ 52.00 52.00 
29) Niamh Foods Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท     
   เน้ือสตัวแ์ปรรูปและผลิตภณัฑอ์าหาร    
   ส าเร็จรูป องักฤษ 52.00 52.00 
30) Newlands Foods Limited ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท    
   เน้ือสตัวแ์ปรรูปและผลิตภณัฑอ์าหาร    
   ส าเร็จรูป องักฤษ 52.00 52.00 
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31) Pershore Foods Limited ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท    
   เน้ือสตัวแ์ปรรูปและผลิตภณัฑอ์าหาร    
   ส าเร็จรูป องักฤษ 52.00 52.00 
32) Priest Lane Foods Limited ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท    
   เน้ือสตัวแ์ปรรูปและผลิตภณัฑอ์าหาร    
   ส าเร็จรูป องักฤษ 52.00 52.00 
33) Samui Foods Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท     
   เน้ือสตัวแ์ปรรูปและผลิตภณัฑอ์าหาร    
   ส าเร็จรูป องักฤษ 52.00 52.00 
34) Turgay Limited ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท    
   เน้ือสตัวแ์ปรรูปและผลิตภณัฑอ์าหาร    
   ส าเร็จรูป องักฤษ 52.00 52.00 
35) Uzumlu Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท     
   เน้ือสตัวแ์ปรรูปและผลิตภณัฑอ์าหาร    
   ส าเร็จรูป องักฤษ 52.00 52.00 
36) Wadborough Foods Limited ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท    
   เน้ือสตัวแ์ปรรูปและผลิตภณัฑอ์าหาร    
   ส าเร็จรูป องักฤษ 52.00 52.00 
37) Wellington Foods Limited ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท    
   เน้ือสตัวแ์ปรรูปและผลิตภณัฑอ์าหาร    
   ส าเร็จรูป องักฤษ 52.00 52.00 
38) Whistler Foods Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท     
   เน้ือสตัวแ์ปรรูปและผลิตภณัฑอ์าหาร    
   ส าเร็จรูป องักฤษ 52.00 52.00 
39) Yamac Foods Limited ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท    
   เน้ือสตัวแ์ปรรูปและผลิตภณัฑอ์าหาร    
   ส าเร็จรูป องักฤษ 52.00 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 
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  ประเทศท่ี  
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   30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
   2552 2551 
5) C.P. Aquaculture (Beihai) Co., Ltd.  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัว ์     
   ฟาร์มเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ าและเพาะพนัธุ ์    
   สตัวน์ ้ า จีน 100.00 100.00 
6) C.P. Aquaculture (Dongfang) Co., Ltd. เพาะฟักลูกกุง้ จีน 100.00 100.00 
7)   C.P. Aquaculture (Hainan) Co., Ltd.  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัว ์    
   ฟาร์มเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ าและเพาะพนัธุ ์    
   สตัวน์ ้ า จีน 100.00 100.00 
8)   C.P. Food Products, Inc. ผูน้ าเขา้และผูจ้ดัจ าหน่ายสินคา้อาหารทะเล สหรัฐอเมริกา 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 99.90 99.89 
2)  บริษทั แกลง จ ากดั (2) แปรรูปกุง้ ไทย 99.99 99.99 
3)  บริษทั ตราดเพาะเล้ียงกุง้ จ ากดั (2) เพาะเล้ียงกุง้ ไทย 99.93 99.91 
4)  บริษทั สวีฟาร์มม่ิง จ ากดั (2) เพาะเล้ียงกุง้ ไทย 99.87 99.84 
5)  Charoen Pokphand (India) Private Limited ผลิตอาหารสตัวแ์ละเล้ียงสตัว ์ อินเดีย 99.99 71.20 
     

บริษัทย่อยทางอ้อม     
1)  Asia Aquaculture (M) Sdn. Bhd.  เพาะเล้ียงกุง้และแปรรูปกุง้ มาเลเซีย 100.00 100.00 
2)  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 
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2 เกณฑ์การจัดท างบการเงนิ  
 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีน าเสนอเพ่ือวตัถุประสงคข์องการรายงานเพื่อใช้ในประเทศไทยและจดัท าเป็นภาษาไทย      
งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษไดจ้ดัท าขึ้นเพ่ือความสะดวกของผูอ่้านงบการเงินท่ีไม่คุน้เคยกบัภาษาไทย 
 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นในรูปแบบย่อและตามมาตรฐานการบญัชีไทยฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง  2550) เร่ือง   
งบการเงินระหว่างกาล  รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี  
กฎระเบียบ และประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ท่ีเก่ียวขอ้ง และตามหลกัการบญัชีท่ี
รับรองทัว่ไปของประเทศไทย 
 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าขึ้นเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2551       
โดยเนน้การใหข้อ้มูลท่ีเป็นกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยน าเสนอ
รายงานไปแลว้   ดังนั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2551 
 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท และมีการปัดเศษเพื่อแสดงเป็นหลกัลา้นบาท เวน้แต่ท่ีระบุ
ไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

 
บริษทัและบริษทัยอ่ยในประเทศไดใ้ชม้าตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงใหม่  
ท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งกับธุรกิจท่ีกลุ่มบริษัทด าเนินงานอยู่ และมีผลบังคบัส าหรับ                     
งบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2552 เป็นตน้ไป ซ่ึงประกอบดว้ย 
 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2550)    เร่ือง  การด้อยค่าของสินทรัพย์  
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง  สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนท่ีถือไว้เพ่ือขายและ 
     การด าเนินงานท่ียกเลิก  
 
การใช้มาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงใหม่เหล่าน้ีไม่มีผลกระทบท่ีเป็น
สาระส าคญักบังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
กลุ่มบริษทัไดใ้ชน้โยบายการบญัชีท่ีส าคญัและวิธีการค านวณในงบการเงินระหว่างกาลส าหรับงวดสามเดือนและ
หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2552 เช่นเดียวกบัท่ีใชส้ าหรับการจัดท างบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2551  
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งบการเงินระหว่างกาลของบริษทัย่อยและบริษัทร่วมทั้งหมดท่ีน ามาใชใ้นการจัดท างบการเงินระหว่างกาลรวม 
ส าหรับแต่ละงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2552 และ 2551 ไดส้อบทานโดยผูส้อบบญัชีของ
บริษัทแล้ว  เว ้นแต่งบการเงินระหว่างกาลส าหรับแต่ละงวดส้ินสุดวนัเดียวกันของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม          
ในต่างประเทศบางแห่ง ซ่ึงสอบทานโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน ขอ้มูลทางการเงินที่สอบทานโดยผูส้อบบญัชีอ่ืนมีดงัน้ี 
 
  งบการเงนิรวม 
  (ล้านบาท) 
ณ วนัที ่30 มถุินายน 2552   
ยอดรวมสินทรัพยข์องบริษทัยอ่ย  13,080 
เงินลงทุนทางตรงและทางออ้มในบริษทัร่วม  3,247 
รวม  16,327 

 
 งบการเงนิรวม 
 งวดสามเดือน  งวดหกเดือน 
 (ล้านบาท) 
ส าหรับงวดส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2552    
ยอดรวมรายไดข้องบริษทัยอ่ย 8,155  14,066 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 134  150 
รวม 8,289  14,216 

    
ส าหรับงวดส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2551    
ยอดรวมรายไดข้องบริษทัยอ่ย 7,447  13,477 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 155  263 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม -  (14) 
สุทธิ 7,602  13,726 

 
3 รายการทีเ่กดิขึน้และยอดคงเหลอืกบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 

 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันได้แก่ บุคคลหรือกิจการต่างๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกับกลุ่มบริษัท โดยการเป็น              
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือมีผูถื้อหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน หรือมีกรรมการท่ีมีอ านาจควบคุม หรือมีอิทธิพลอย่างเป็น
สาระส าคญัร่วมกนั รายการบญัชีระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัน้ีก าหนดขึ้นโดยมีนโยบายก าหนดราคา
ส าหรับแต่ละรายการซ่ึงอา้งอิงตามราคาตลาดหรือเป็นไปตามสัญญาท่ีตกลงกนั 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2552 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

 26 

นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 

รายการ นโยบายการก าหนดราคา 
  
ขายสินคา้ ราคาตามประกาศของกลุ่มบริษทั 
ซ้ือวตัถุดิบและสินคา้ ราคาตามประกาศของผูข้าย 
ซ้ือและขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ์ มูลค่ายตุิธรรม 
ซ้ือและขายเงินลงทุน มูลค่ายตุิธรรม 
ดอกเบ้ียรับ / ดอกเบ้ียจ่าย ตน้ทุนของแหล่งท่ีมาของเงินทุนบวกค่าใชจ่้ายในการบริหารเงินทุน 
เงินปันผลรับ ตามสิทธิการไดรั้บเงินปันผล 
ค่าเช่าและค่าบริการ อตัราค่าเช่าหรือค่าบริการมาตรฐานตามท่ีผูใ้หเ้ช่าหรือผูใ้หบ้ริการ 
    ก าหนด 
ค่าบริการดา้นเทคนิควิชาการ อตัราต่อจ านวนตนัของอาหารสัตวแ์ต่ละประเภทท่ีผลิต / อตัราต่อ 
    ยอดขายอาหารสัตว ์
ค่าเบ้ียประกนั อตัรามาตรฐานที่ผูรั้บประกนัก าหนด 
ค่าสิทธิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ อตัราต่อยอดขายสินคา้ท่ีใชเ้คร่ืองหมายการคา้ 
รายไดอ่ื้น / ค่าใชจ่้ายอ่ืน อตัราค่าบริการมาตรฐานตามท่ีผูใ้หบ้ริการก าหนด 
 
รายการท่ีส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับแต่ละงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2552 และ 
2551 สรุปไดด้งัน้ี 
 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2552 และ 2551 
 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2552  2551  2552  2551 
 (ล้านบาท) 
รายได้        

บริษัทย่อย        
ขายสินคา้ -  -  4,776  5,414 
เงินปันผลรับ -  -  2,009  726 
ดอกเบ้ียรับ -  -  275  319 
รายไดค้่าเช่า ค่าบริการและอ่ืนๆ  -  -  17  23 
        



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2552 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2552  2551  2552  2551 
 (ล้านบาท) 
บริษัทร่วมและบริษัททีเ่กีย่วข้องกนั        
ขายสินคา้ 1,511  1,425  179  207 
ดอกเบ้ียรับ 5  10  -  - 
รายไดค้่าเช่า ค่าบริการและอ่ืนๆ   19  13  2  2 
        
ค่าใช้จ่ายและอื่นๆ         
บริษัทใหญ่        
ซ้ือวตัถุดิบและสินคา้ 1,367  1,291  684  568 
ค่าบริการดา้นเทคนิควิชาการ 64  78  23  23 
ค่าสิทธิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ 7  8  1  1 
        
บริษัทย่อย        
ซ้ือวตัถุดิบและสินคา้ -  -  2,156  3,170 
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน -  -  943  - 
ค่าตอบแทนการใชร้ะบบงาน -  -  35  31 
ค่าเช่าและค่าบริการ -  -  14  15 
ค่าฝึกอบรมและสัมมนา -  -  7  11 
ซ้ืออุปกรณแ์ละอ่ืนๆ -  -  1  9 
ดอกเบ้ียจ่ายและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ -  -  1  2 
        
บริษัทร่วมและบริษัททีเ่กีย่วข้องกนั        
ซ้ือวตัถุดิบและสินคา้ 3,395  3,421  183  225 
ค่าเช่าและค่าบริการ 235  227  77  77 
ตน้ทุนงานก่อสร้างอาคาร ส่ิงปลูกสร้าง        
   และอ่ืนๆ 61  95  23  64 
ค่าเบ้ียประกนั 49  49  20  19 
ซ้ืออุปกรณ์และอ่ืนๆ 37  25  14  8 
ค่าตอบแทนการใชร้ะบบงาน 7  7  -  - 
ค่าสิทธิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ 6  4  -  - 
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ  157  96  16  15 

 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2552 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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          ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2552 และ 2551 
 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2552  2551  2552  2551 
 (ล้านบาท) 
รายได้        
บริษัทย่อย        
ขายสินคา้ -  -  9,484  10,143 
เงินปันผลรับ -  -  2,009  726 
ดอกเบ้ียรับ -  -  578  630 
รายไดค้่าเช่า ค่าบริการและอ่ืนๆ -  -  33  42 
        
บริษัทร่วมและบริษัททีเ่กีย่วข้องกนั        
ขายสินคา้ 2,897  2,887  307  342 
ดอกเบ้ียรับ 12  22  -  - 
รายไดค้่าเช่า ค่าบริการและอ่ืนๆ 33  24  2  2 
        

ค่าใช้จ่ายและอื่นๆ        
บริษัทใหญ่        
ซ้ือวตัถุดิบและสินคา้ 2,301  2,326  980  984 
ค่าบริการดา้นเทคนิควิชาการ 125  135  41  43 
ค่าสิทธิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ 15  16  3  3 
        
บริษัทย่อย        
ซ้ือวตัถุดิบและสินคา้ -  -  4,216  5,422 
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน -  -  943  - 
ค่าตอบแทนการใชร้ะบบงาน -  -  70  62 
ค่าเช่าและค่าบริการ -  -  23  29 
ค่าฝึกอบรมและสัมมนา -  -  12  19 
ซ้ืออุปกรณ์และอ่ืนๆ -  -  1  194 
ดอกเบ้ียจ่ายและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ -  -  2  2 

 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2552 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2552  2551  2552  2551 
 (ล้านบาท) 
บริษัทร่วมและบริษัททีเ่กีย่วข้องกนั        
ซ้ือวตัถุดิบและสินคา้ 5,800  5,992  344  414 
ค่าเช่าและค่าบริการ 453  433  159  150 
ตน้ทุนงานก่อสร้างอาคาร ส่ิงปลูกสร้าง        
   และอ่ืนๆ 120  225  54  148 
ค่าเบ้ียประกนั 102  100  40  39 
ซ้ืออุปกรณแ์ละอ่ืนๆ 51  35  22  11 
ค่าตอบแทนการใชร้ะบบงาน 13  13  -  - 
ค่าสิทธิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ 11  9  -  - 
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 309  204  36  24 
 
ยอดคงเหลือกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2552 และวนัที ่31 ธนัวาคม 2551 มีดงัน้ี 
 
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2552  2551  2552  2551 
 (ล้านบาท) 
บริษัทย่อย         
บริษทั ซี.พี. เมอร์แชนไดซ่ิง จ ากดั  -  -  1,011  837 
บริษทั กรุงเทพโปรด๊ิวส จ ากดั (มหาชน) -  -  590  421 
บริษทั ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จ ากดั  -  -  204  223 
CPF Europe S.A.  -  -  141  86 
บริษทั ซีพีเอฟ ผลิตภณัฑอ์าหาร จ ากดั -  -  133  210 
Charoen Pokphand Foods (Overseas) LLC. -  -  111  293 
บริษทั เจริญโภคภณัฑอี์สาน จ ากดั (มหาชน)  -  -  103  378 
บริษทั ซี.พี. เกษตรอุตสาหกรรม จ ากดั  -  -  89  167 
บริษทั กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร        
   จ ากดั (มหาชน) -  -  82  284 
 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2552 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

 30 

 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2552  2551  2552  2551 
 (ล้านบาท) 
        
บริษทั บี.พี. ผลิตภณัฑอ์าหาร จ ากดั -  -  73  230 
CP Foods (UK) Limited -  -  68  17 
บริษทั กรุงเทพผลิตภณัฑอ์าหาร จ ากดั  -  -  52  44 
C.P. Food Products, Inc.  -  -  51  157 
CP Foods West, Inc. -  -  45  - 
อ่ืนๆ -  -  51  64 
รวม -  -  2,804  3,411 
        
บริษัทร่วม        
บริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน)  451  431  -  - 
บริษทั อลิอนัซ์ ซี.พี. ประกนัภยั จ ากดั 1  15  -  11 
อ่ืนๆ  9  12  5  6 
รวม 461  458  5  17 
        
บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั        
Charoen Pokphand Intertrade Singapore         
   (Pte) Ltd. 225  271  4 - 3 
บริษทั ซี.พี. คา้ปลีกและการตลาด จ ากดั 130  124  25  20 
บริษทั เคาน์เตอร์ เซอร์วิส จ ากดั 119  128  5  1 
บริษทั เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จ ากดั 90  162  34  32 
บริษทั ซี.พี. คอนซูเมอร์โพรดกัส์ จ ากดั 53  138  - - - 
บริษทั ท่าจามฟาร์ม จ ากดั 26  17  -  - 
บริษทั เชสเตอร์ฟู้ ด จ ากดั 20  36  4  9 
บริษทั แอ๊ดวา้นซ์ฟาร์ม่า จ ากดั 16  31  5  17 
บริษทั ซี.พี. อินเตอร์เทรด จ ากดั 2  123  - - 16 
อ่ืนๆ 67  74  12  10 
รวม 748  1,104  89  108 

รวมทั้งส้ิน 1,209  1,562  2,898  3,536 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2552 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินปันผลค้างรับ 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2552  2551 
 (ล้านบาท) 
บริษัทย่อย    
บริษทั โภคภณัฑอ์ะควอเทค็ จ ากดั 400  - 
บริษทั ซีพีเอฟ ผลิตภณัฑอ์าหาร จ ากดั 315  - 
บริษทั บี.พี. ผลิตภณัฑอ์าหาร จ ากดั 104  - 
รวม 819  - 

 
เงินให้กู้ยมืระยะส้ัน 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ยอดคงคา้ง   
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม   
 2552  2551  ยอดเฉล่ีย 
 (ล้านบาท) 
บริษัทย่อย      
บริษทั กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร      
   จ ากดั (มหาชน)  2,770  3,690  3,647 
บริษทั กรุงเทพผลิตภณัฑอ์าหาร จ ากดั 2,625  2,920  2,872 
บริษทั เจริญโภคภณัฑอี์สาน จ ากดั (มหาชน) 2,220  2,240  2,253 
บริษทั เจริญโภคภณัฑอุ์ตสาหกรรม จ ากดั 1,200  1,248  1,247 
บริษทั บี.พี. ผลิตภณัฑอ์าหาร จ ากดั  835  735  760 
บริษทั ซีพีเอฟ ผลิตภณัฑอ์าหาร จ ากดั  787  1,160  986 
บริษทั ราชบุรีอาหาร จ ากดั  450  500  492 
บริษทั ซีพีเอฟ พรีเมียมฟู้ ดส์ จ ากดั      
   (เดิมช่ือ บริษทั ซีพี-โยเนะคิว จ ากดั) 390  -  203 
บริษทั โภคภณัฑอ์ะควอเทค็ จ ากดั 380  630  513 
บริษทั ซี.พี. เกษตรอุตสาหกรรม จ ากดั 238  238  238 
C.P. Aquaculture (Beihai) Co., Ltd. 144  148  148 
 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2552 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ยอดคงคา้ง   
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม   
 2552  2551  ยอดเฉล่ีย 
 (ล้านบาท) 
      

บริษทั ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จ ากดั 110  110  110 
C.P. Aquaculture (Hainan) Co., Ltd. 101  104  104 
C.P. Aquaculture (Dongfang) Co., Ltd. 93  95  96 
บริษทั ซีพีเอฟ ไอทีเซ็นเตอร์ จ ากดั 58  143  82 
บริษทั ซีพีเอฟ เทรนน่ิงเซ็นเตอร์ จ ากดั 55  47  51 
บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล เพท็ ฟู้ด จ ากดั 28  12  20 
บริษทั ยนิูเวอร์แซล ฟู้ด แอนด ์มาร์เก็ตต้ิง จ ากดั 20  19  19 
บริษทั แกลง จ ากดั 4  18  15 
Charoen Pokphand Foods (Overseas) LLC. -  625  - 
C.P. Standart Gida Sanayi ve Ticaret A.S. -  521  - 
CPF Investment Limited  -  42  28 
รวม 12,508  15,245  13,884 

 
บริษทัค านวณยอดเฉล่ียจากยอดคงคา้งของเงินใหกู้ย้มืระยะสั้น ณ วนัส้ินเดือนโดยไม่รวมดอกเบ้ียคา้งรับ 
 
ดอกเบี้ยค้างรับ 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2552  2551 
 (ล้านบาท) 
    
บริษัทย่อย 41  47 

 
 
 

 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2552 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
 

ในระหว่างไตรมาสท่ีสองของปี 2552  บริษทัไดซ้ื้อเงินลงทุนในหุน้สามญัของบริษทัยอ่ยทางออ้มในต่างประเทศ
แห่งหน่ึง (Charoen Pokphand (India) Private Limited (“CPI”)) จากบริษทัใหญ่และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง    
(บริษทั เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จ ากดั) เป็นจ านวนเงินรวม 357 ลา้นบาท มีผลท าใหส้ัดส่วนการลงทุนทั้ง
ทางตรงและทางออ้มของบริษทัใน CPI เพ่ิมขึ้นจากเดิมร้อยละ 71.20 เป็นร้อยละ 99.99 

 
เงินให้กู้ยมืระยะยาว 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ยอดคงคา้ง   
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม   
 2552  2551  ยอดเฉล่ีย 
   (ล้านบาท)   
บริษัทย่อย      
Charoen Pokphand Foods (Overseas) LLC. 878  - - 740 
C.P. Standart Gida Sanayi ve Ticaret A.S. 507  - - 522 
บริษทั กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร      
    จ ากดั (มหาชน) 500  750  625 
บริษทั กรุงเทพผลิตภณัฑอ์าหาร จ ากดั 500  750  625 
CPF Investment Limited  304  312  313 
บริษทั เจริญโภคภณัฑอุ์ตสาหกรรม จ ากดั  250  375  313 
บริษทั กรุงเทพโปรด๊ิวส จ ากดั (มหาชน) 250  375  313 
Charoen Pokphand (USA), Inc. 105  142  126 
บริษทั ซี.พี. เกษตรอุตสาหกรรม จ ากดั 50  75  62 
รวม 3,344  2,779  3,639 

หัก ส่วนที่ถึงก าหนดรับช าระภายในหน่ึงปี (1,655)  (1,692)   
สุทธ ิ 1,689  1,087   

 
บริษทัค านวณยอดเฉล่ียจากยอดคงคา้งของเงินใหกู้ย้มืระยะยาว ณ วนัส้ินเดือนโดยไม่รวมดอกเบ้ียคา้งรับ 
 
 
 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2552 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ลูกหนี้ระยะยาวจากการขายเงินลงทุน 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2552  2551  2552  2551 
 (ล้านบาท) 
บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั        
Union Growth Investments Limited  393  538  -  - 
หัก ลูกหน้ีท่ีถึงก าหนดรับช าระภายในหน่ึงปี (262)  (269)  -  - 
สุทธิ 131  269  -  - 

 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2552  2551  2552  2551 
 (ล้านบาท) 
บริษัทใหญ่        
บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จ ากดั 144  129  65  28 

        

บริษัทย่อย        
บริษทั กรุงเทพโปรด๊ิวส จ ากดั (มหาชน) -  -  172  1,296 
บริษทั โภคภณัฑอ์ะควอเทค็ จ ากดั -  -  71  80 
บริษทั ซี.พี. เกษตรอุตสาหกรรม จ ากดั -  -  42  4 
บริษทั กรุงเทพผลิตภณัฑอ์าหาร จ ากดั -  -  39  68 
บริษทั เจริญโภคภณัฑอุ์ตสาหกรรม จ ากดั -  -  28  - 
บริษทั เจริญโภคภณัฑอี์สาน จ ากดั (มหาชน) -  -  27  33 
บริษทั บี.พี. ผลิตภณัฑอ์าหาร จ ากดั -  -  27  21 
บริษทั ราชบุรีอาหาร จ ากดั -  -  21  24 
บริษทั กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรม        
   การเกษตร จ ากดั (มหาชน) -  -  7  74 
อ่ืนๆ -  -  31  41 
รวม  -  -  465  1,641 
 
 
  



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2552 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2552  2551  2552  2551 
 (ล้านบาท) 
บริษัทร่วม        
C.P. Vietnam Livestock Corporation 23  34  -  - 
C.P. Aquaculture (India) Private Limited 6  7  -  - 
อ่ืนๆ 22  14  3  6 
รวม 51  55  3  6 
        
บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั        

บริษทั ซี.พี. อินเตอร์เทรด จ ากดั 164  232  7  6 
บริษทั ไดนามิค ทรานสปอร์ต จ ากดั 52  46  12  13 
บริษทั เค.เอส.พี. อุปกรณ์ จ ากดั 52  38  17  16 
บริษทั ซีเอ็นซี อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 47  46  -  - 
บริษทั ทรู ลีสซ่ิง จ ากดั   39  62  17  29 
บริษทั ซี.พี. คา้ปลีกและการตลาด จ ากดั 39  13  3  1 
บริษทั ซี.พี. สหอุตสาหกรรม จ ากดั 37  43  16  17 
บริษทั แอ๊ดวา้นซ์ฟาร์ม่า จ ากดั 31  30  25  24 
บริษทั ซี.พี. อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ ์จ ากดั 25  34  13  19 
บริษทั ซีนิเพล็กซ์ จ ากดั 14  18  10  15 
อ่ืนๆ 123  186  17  29 
รวม  623  748  137  169 
รวมทั้งส้ิน 818  932  670  1,844 

 
 
 

 
 
 
 
 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2552 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

 36 

เงินกู้ยมืระยะส้ัน 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ยอดคงคา้ง   
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม   
 2552  2551  ยอดเฉล่ีย 
   (ล้านบาท)   
บริษัทย่อย      
บริษทั กรุงเทพเพาะเล้ียงกุง้ จ ากดั  51  52  51 
บริษทั สวีฟาร์มม่ิง จ ากดั 20  20  20 
บริษทั จนัทบุรีฟาร์มเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า จ ากดั 13  13  13 
บริษทั ซีฟู้ ดส์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ ากดั  9  9  9 
บริษทั ตราดเพาะเล้ียงกุง้ จ ากดั 8  8  8 
บริษทั ซี.พี. ผลิตภณัฑอ์าหาร จ ากดั -  -  25 
บริษทั ฟาร์มกรุงเทพ จ ากดั -  -  13 
รวม 101  102  139 

 
บริษทัค านวณยอดเฉล่ียจากยอดคงคา้งของเงินกูย้ืมระยะสั้น ณ วนัส้ินเดือนโดยไม่รวมดอกเบ้ียคา้งจ่าย 
 
ยอดคงเหลือและอตัราดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2552 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2551 สรุปไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม / งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ยอดคงเหลือท่ีมี  ยอดคงเหลือท่ีมี   
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี  อตัราดอกเบ้ียลอยตวั  อตัราดอกเบ้ียเฉล่ีย 
 30 มิถุนายน  31  ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2552  2551  2552  2551  2552  2551 

 (ล้านบาท)  (อัตราร้อยละ) 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น            
 แก่บริษทัยอ่ย 338  868  12,170  14,377  6.15  7.02 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาว            
 แก่บริษทัยอ่ย 1,385  -  1,959  2,779  6.60  7.21 
ลูกหน้ีระยะยาวจากการ            
 ขายเงินลงทุน -  -  393  538  3.57  5.26 
เงินกูย้มืระยะสั้น            
 จากบริษทัยอ่ย -  -  101  102  0.38 

 
 1.25 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2552 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ก าไรจากการขายเงินลงทุนรอการรับรู้เป็นรายได้ 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2552  2551  2552  2551 
 (ล้านบาท) 
บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั        
Union Growth Investments Limited 399  399  -  - 
 
ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 
ภาระผูกพนัส าหรับรายจ่ายฝ่ายทุน 
 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2552  2551  2552  2551 
 (ล้านบาท) 
สัญญาท่ียงัไม่ได้รับรู้         
ส่วนใหญ่เป็นสัญญาก่อสร้างอาคารและ         
    ส่ิงปลูกสร้างและซ้ือเคร่ืองจกัรและอ่ืนๆ 5  16  4  15 
 
ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าด าเนินงานและสัญญาบริการ 

 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2552  2551  2552  2551 
 (ล้านบาท) 
          
ภายในระยะเวลาหน่ึงปี 569  505  305  209 
ภายหลงัจากหน่ึงปี แต่ไม่เกินหา้ปี 591  530  275  177 
ภายหลงัจากหา้ปี 85  84  -  - 
รวม 1,245  1,119  580  386 

 
บริษทัและบริษทัยอ่ยบางแห่งมีสัญญาเช่าอาคารส านกังาน (รวมทั้งสัญญาบริการพร้อมส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ) 
ท่ีดิน ฟาร์มเล้ียงสัตว ์และยานพาหนะกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนับางแห่ง โดยมีระยะเวลา 1 ถึง 9 ปี ซ่ึงจะส้ินสุดใน
ระหว่างปี 2552 ถึง 2560   



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2552 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ภาระผูกพนัอื่นๆ 
 
ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2552 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงมีภาระผูกพนัภายใตส้ัญญาบริการระบบงานคอมพิวเตอร์กบับริษทั   
ท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง เป็นจ านวนเงิน 4 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2551: 17 ล้านบาท)   
 
สัญญาทีม่สีาระส าคญักบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2552 กลุ่มบริษทัมีสัญญาท่ีส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัน้ี 

 

สัญญาบริการด้านเทคนิควชิาการ 
 
บริษัทและบริษัทย่อยบางแห่งได้ว่าจ้างบริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัท (บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์  จ ากัด (CPG))            
ใหท้ าการคน้ควา้และพฒันาส่วนประกอบในการผลิตอาหารสัตว ์โดยบริษทัและบริษทัย่อยตกลงท่ีจะจ่ายค่าบริการ
ใหก้บั CPG ซ่ึงค านวณตามปริมาณการผลิตอาหารสัตวแ์ต่ละประเภทในอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญา โดยมีค่าบริการ 
ขั้นต ่า เป็นจ านวนเงินประมาณ 0.1 ลา้นบาท ถึง 1.3 ลา้นบาท ต่อเดือน สัญญาน้ีมีระยะเวลาส้ินสุดในปี 2553 
 
นอกจากน้ี บริษัทย่อยในต่างประเทศแห่งหน่ึงได้ท าสัญญารับความช่วยเหลือทางเทคนิควิชาการด้านการผลิต 
อาหารสัตวก์บั CPG โดยค่าตอบแทนที่จ่ายให้กบั CPG จะค านวณจากยอดขายอาหารสัตวข์องบริษทัย่อยนั้น   
ในอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญา สัญญาดงักล่าวมีระยะเวลาส้ินสุดในปี 2559 
 

สัญญาอนุญาตให้ใช้เคร่ืองหมายการค้า 
 
กลุ่มบริษทัไดท้ าสัญญากบับริษทัใหญ่ของกลุ่มบริษทั (บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ์ จ ากดั (CPG)) เพื่อให้ไดม้าซ่ึง
สิทธิการใชเ้คร่ืองหมายการคา้             ในการน้ี กลุ่มบริษทัดงักล่าวมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าตอบแทนให้กบั 
CPG ในอตัราร้อยละ 0.2 และร้อยละ 0.4 ของยอดขายสินคา้แต่ละประเภทตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา สัญญาฉบบัน้ีมี 
ผลบงัคบัใชเ้ร่ิมตั้งแต่วนัที ่1 มกราคม 2552 และส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2554  
 
บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้ าสัญญากบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง (บริษทั สตาร์มาร์เก็ตต้ิง จ ากดั (STAR)) เพื่อให้
ได้มาซ่ึงสิทธิในการใช้เคร่ืองหมายการคา้ของ STAR ในการน้ี บริษทัย่อยดงักล่าวมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่าย
ค่าตอบแทนให้กบั STAR โดยค านวณจากยอดขายสินคา้ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ดงักล่าวในอตัราท่ีระบุไวใ้น
สัญญา สัญญาฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใชเ้ป็นระยะเวลา 5 ปี ซ่ึงจะส้ินสุดในปี 2555 
 
 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2552 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สัญญาอื่น 
 
ในระหว่างไตรมาสท่ีหน่ึงของปี 2549 บริษทัย่อยแห่งหน่ึง (บริษทั ซี.พี. เมอร์แชนไดซ่ิง จ ากดั (CPM)) ไดเ้ขา้ท า
สัญญา 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 านวนหุ้น
ท่ีจ าหน่ายแล้วของ Lotus-CPF) ให้แก่ Union Growth Investments Limited (Union Growth) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ี
เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง ในมูลค่ารวม 31 ลา้นเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 1,185  ลา้นบาท โดย Union Growth ไดจ่้าย
ช าระเงินงวดแรกให้แก่ CPM ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา เป็นจ านวนเงิน_3.1 ลา้นเหรียญสหรัฐ เม่ือวนัท่ี 30 พฤษภาคม 
2549 (Closing date) และส่วนท่ีเหลือเป็นจ านวนเงิน 27.9 ลา้นเหรียญสหรัฐ จะแบ่งช าระเป็นงวด จ านวน 8 งวด 
งวดละ 2,325,000 เหรียญสหรัฐ ในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคม 2550 และงวดละ 3,875,000 เหรียญสหรัฐ         
ในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคมของทุกปี ในระหว่างปี 2551 ถึง 2553 พร้อมกบัดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ LIBOR 
บวก 2.0 ต่อปี ซ่ึงคิดจากยอดท่ีคงคา้ง ทั้งน้ีภายใตส้ัญญาดงักล่าว CPM จะตอ้งโอนหุ้นท่ีจ าหน่ายทั้งหมดให้กับ 
Union Growth ในวนัท่ีไดรั้บช าระเงินค่าหุ้นงวดแรก ซ่ึงกลุ่มบริษทัถือเป็นวนัท่ีจ าหน่ายเงินลงทุน และเพื่อเป็น
หลกัประกนัการปฏิบตัิตามสัญญา Union Growth ไดน้ าใบหุน้ของ Lotus-CPF ตามจ านวนท่ีซ้ือไปดงักล่าวมาจ าน า
ไวก้บั CPM ภายใตส้ัญญา Share charge agreement ระหว่าง CPM และ Union Growth     
 
ในระหว่างไตรมาสท่ีสองของปี 2549 กลุ่มบริษัทได้หยุดรับรู้ส่วนไดเ้สียของเงินลงทุนใน Lotus-CPF  ณ วนัท่ี
จ าหน่ายเงินลงทุน เน่ืองจากกลุ่มบริษทัไม่ไดมี้อิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญัต่อการด าเนินงานของ Lotus-CPF โดย
ความเส่ียงและผลตอบแทนของเงินลงทุนดงักล่าวไดโ้อนให้แก่ Union Growth แลว้ นับตั้งแต่วนัท่ีขายเงินลงทุน
เป็นตน้ไป ในการน้ี  กลุ่มบริษทัไดบ้นัทึกการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วมดงักล่าว โดยบนัทึกรายการก าไรจากการ
ขายเงินลงทุน เป็นจ านวนเงิน 399 ลา้นบาท ในบญัชี “ก าไรจากการขายเงินลงทุนรอการรับรู้เป็นรายได้” ซ่ึงแสดง
ไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของ “หน้ีสินไม่หมุนเวียน” ในงบดุลรวม เน่ืองจากกลุ่มบริษทัพิจารณาว่า ผลตอบแทนจากการขาย
เงินลงทุนที่กลุ่มบริษทัจะไดรั้บมีลกัษณะเป็นการทยอยรับช าระภายในระยะเวลาค่อนขา้งยาว  ทั้งน้ีก าไรจากการขาย
เงินลงทุนดงักล่าวจะไม่รับรู้ในงบก าไรขาดทุนจนกว่ากลุ่มบริษทัจะไดรั้บช าระเงินครบถว้นแลว้ 
 
ทั้งน้ี CPM และ Union Growth ตอ้งปฏิบตัิตามเง่ือนไขต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาดงักล่าวขา้งตน้  
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ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2552 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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4 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 หมายเหตุ 2552  2551  2552  2551 
  (ล้านบาท) 
         
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 1,209  1,562  2,898  3,536 
กิจการอ่ืน  12,232   12,881  3,854  3,306 

รวม  13,441  14,443  6,752  6,842 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ  (342)  (328)  (11)  (13) 
สุทธ ิ  13,099  14,115  6,741  6,829 
 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2552  2551  2552  2551 
                                        (ล้านบาท) 
ค่าเผือ่ (กลบัรายการค่าเผือ่) หนี้สงสัย        
   จะสูญส าหรับ         
-  งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 5  10  (2)  1 

-  งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 14  (21)  (2)  1 
 
ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนท่ีมีปัญหาในการรับช าระหน้ี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2552 และวนัที่       
31 ธนัวาคม 2551 แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 

 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2552  2551  2552  2551 
 (ล้านบาท) 
เกินก าหนดระยะเวลาการรับช าระหน้ี        
 มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน 18  5  1  4 
 มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน 10  12  3  1 
 มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป 311  307  8  9 
รวม 339  324  12  14 
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5 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 
 

รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2552 และ 2551 มีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2552  2551  2552  2551 
 (ล้านบาท) 
        
ณ วนัที่ 1 มกราคม -  -  17,990  17,295 
ซ้ือ / ลงทุนเพ่ิม -  -  2,683  17 
ขาย -  -  (988)  - 
รับคืนเงินลงทุนจากการลดทุนของบริษทัยอ่ย -  -  -  (109) 
ณ วนัที ่30 มถุินายน -  -  19,685  17,203 

        
ณ วนัที ่31 ธันวาคม   -    17,990 

 
 
 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
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เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2552 และวนัที ่31 ธนัวาคม 2551 และเงินปันผลรับส าหรับแต่ละงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2552 และ 2551 มีดงัน้ี 
 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
         ราคาตลาดส าหรับ   
 สัดส่วน        หลกัทรัพย ์   
 ความเป็นเจา้ของ ทุนช าระแลว้ วิธีราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน - สุทธิ   จดทะเบียนฯ  เงินปันผลรับส าหรับ 
 30 31 30 31 30  31  30  31  30  31  30  31  หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี  
 มิถุนายน ธนัวาคม มิถุนายน ธนัวาคม มิถุนายน  ธนัวาคม  มิถุนายน  ธนัวาคม  มิถุนายน  ธนัวาคม  มิถุนายน  ธนัวาคม  30 มิถุนายน  30 มิถุนายน 
 2552 2551 2552 2551 2552  2551  2552  2551  2552  2551  2552  2551  2552  2551 
 (ร้อยละ) (ล้านบาท) 

บริษัทย่อย                        
บริษทั กรุงเทพโปรด๊ิวส จ ากดั (มหาชน)  99.44 99.44 600 600 1,230  1,230  -  -  1,230  1,230  -  -  313  224 
บริษทั กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรม                         
   การเกษตร จ ากดั (มหาชน) 99.98 99.90 1,500 300 2,981  1,781  -  -  2,981  1,781  -  -  -  - 
บริษทั กรุงเทพเพาะเล้ียงกุง้ จ ากดั 41.00 41.00 36 36 16  16  -  -  16  16  -  -  -  4 
บริษทั กรุงเทพผลิตภณัฑอ์าหาร จ ากดั  99.99 99.99 667 667 1,174  1,174  -  -  1,174  1,174  -  -  -  53 
บริษทั แกลง จ ากดั 89.50 89.50 300 300 298  298  -  -  298  298  -  -  -  - 
บริษทั จนัทบุรีฟาร์มเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า จ ากดั 99.99 99.99 10 10 33  33  -  -  33  33  -  -  -  14 
บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์ีสาน จ ากดั (มหาชน) 99.61 99.61 300 300 1,282  1,282  -  -  1,282  1,282  -  -  -  - 
บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์ุตสาหกรรม จ ากดั 99.99 99.99 167 167 709  709  -  -  709  709  -  -  -  - 
บริษทั ซีพเีอฟ ผลิตภณัฑอ์าหาร จ ากดั 75.00 75.00 2,800 2,800 2,849  2,849  -  -  2,849  2,849  -  -  462  147 
บริษทั ซีพเีอฟ เทรดด้ิง จ ากดั  - 99.99 - 706 -  706  -  -  -  706  -  -  -  - 
บริษทั ซีพเีอฟ เทรนน่ิงเซ็นเตอร์ จ ากดั  99.99 99.99 15 15 15  15  -  -  15  15  -  -  -  - 
    



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2552 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
         ราคาตลาดส าหรับ   
 สัดส่วน        หลกัทรัพย ์   
 ความเป็นเจา้ของ ทุนช าระแลว้ วิธีราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน - สุทธิ   จดทะเบียนฯ  เงินปันผลรับส าหรับ 
 30 31 30 31 30  31  30  31  30  31  30  31  หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี  
 มิถุนายน ธนัวาคม มิถุนายน ธนัวาคม มิถุนายน  ธนัวาคม  มิถุนายน  ธนัวาคม  มิถุนายน  ธนัวาคม  มิถุนายน  ธนัวาคม  30 มิถุนายน  30 มิถุนายน 
 2552 2551 2552 2551 2552  2551  2552  2551  2552  2551  2552  2551  2552  2551 
 (ร้อยละ) (ล้านบาท) 

บริษทั ซีพเีอฟ พรีเมียมฟู้ดส์ จ ากดั                        
   (เดิมช่ือ บริษทั ซีพี-โยเนะคิว จ ากดั) - 75.00 - 350 -  262  -  -  -  262  -  -  -  - 
บริษทั ซีพเีอฟ ไอทีเซ็นเตอร์ จ ากดั 99.99 99.99 190 190 190  190  -  -  190  190  -  -  -  67 
บริษทั ซีฟู้ดส์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จ ากดั 99.99 99.99 20 20 20  20  -  -  20  20  -  -  -  - 
บริษทั ซี.พ.ี เกษตรอุตสาหกรรม จ ากดั 99.99 99.99 400 400 547  547  -  -  547  547  -  -  -  - 
บริษทั ซี.พ.ี เมอร์แชนไดซ่ิง จ ากดั 99.99 99.99 1,850 1,850 1,850  1,850  -  -  1,850  1,850  -  -  324  37 
บริษทั ตราดเพาะเล้ียงกุง้ จ ากดั 30.00 30.00 9 9 3  3  -  -  3  3  -  -  -  4 
บริษทั บี.พ.ี ผลิตภณัฑอ์าหาร จ ากดั  99.99 99.99 345 345 335  335  -  -  335  335  -  -  190  45 
บริษทั พฒันาพนัธ์ุกุง้ (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  -  -  720  - 
บริษทั ยนิูเวอร์แซล ฟู้ด แอนด ์มาร์เกต็ต้ิง                         
   จ ากดั 99.99 99.99 40 40 40  40  -  -  40  40  -  -  -  - 
บริษทั ราชบุรีอาหาร จ ากดั 99.99 25.53 470 470 715  120  -  -  715  120  -  -  -  6 
บริษทั สวีฟาร์มม่ิง จ ากดั 33.80 33.80 18 18 6  6  -  -  6  6  -  -  -  1 
บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล เพท็ ฟู้ด จ ากดั 99.99 99.99 60 60 60  60  -  -  60  60  -  -  -  - 
C.P. Aquaculture (Beihai) Co., Ltd. 100.00 100.00 236 236 236  236  -  -  236  236  -  -  -  - 

 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2552 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
         ราคาตลาดส าหรับ   
 สัดส่วน        หลกัทรัพย ์   
 ความเป็นเจา้ของ ทุนช าระแลว้ วิธีราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน - สุทธิ   จดทะเบียนฯ  เงินปันผลรับส าหรับ 
 30 31 30 31 30  31  30  31  30  31  30  31  หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี  
 มิถุนายน ธนัวาคม  มิถุนายน ธนัวาคม   มิถุนายน  ธนัวาคม  มิถุนายน  ธนัวาคม  มิถุนายน  ธนัวาคม  มิถุนายน  ธนัวาคม  30 มิถุนายน  30 มิถุนายน 
 2552 2551 2552 2551 2552  2551  2552  2551  2552  2551  2552  2551  2552  2551 
 (ร้อยละ) (ล้านบาท) 

                        
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  -  -  -  - 
C.P. Food Products, Inc. 100.00 100.00 212 212 306  306  -  -  306  306  -  -  -  - 
C.P. Standart Gida Sanayi ve Ticaret  A.S. 25.39 - 2,341 - 511  -  - - -  511  -  -  -  -  - 
Calibre Nature (M) Sdn. Bhd. 100.00 100.00 1,278 1,278 1,280  1,280  -  -  1,280  1,280  -  -  -  124 
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  -  -  -  - 
Charoen Pokphand (India) Private Limited 28.80 - 548 - 357  -  -  -  357  -  -  -  -  - 
CP Foods West, Inc. 100.00 100.00 110 110 110  110  -  -  110  110  -  -  -  - 
CPF Investment Limited  100.00 100.00 1,724 1,724 1,724  1,724  -  -  1,724  1,724  -  -  -  - 
รวม     22,705  21,010  (3,020)  (3,020)  19,685  17,990  -  -  2,009  726 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2552 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 เงนิลงทุนในบริษัทร่วม 
 

รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในบริษทัร่วมระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2552 และ 2551 มีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2552  2551  2552  2551 
 (ล้านบาท) 
        
ณ วนัที่ 1 มกราคม 9,099  6,747  290  290 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 645  760  -  - 
รายไดเ้งินปันผลจากบริษทัร่วม (681)  (388)  -  - 
ผลกระทบจากการแปลงค่า (210)  (128)  -  - 
ซ้ือ / ลงทุนเพ่ิม 35  -  -  - 
อ่ืนๆ -  4  -  - 
ณ วนัที ่30 มถุินายน 8,888  6,995  290   290  

        
ณ วนัที ่31 ธันวาคม   9,099    290 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2552 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2552 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2551 และเงินปันผลรับส าหรับแต่ละงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2552 และ 2551 มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม 
 สัดส่วน           
 ความเป็นเจา้ของ           
 (ทั้งทางตรง           
 และทางออ้ม) ทุนช าระแลว้ วิธีราคาทุน  วิธีส่วนไดเ้สีย  การดอ้ยค่า  ส่วนไดเ้สีย - สุทธิ  เงินปันผลรับส าหรับ 
 30 31 30 31 30  31  30  31  30  31  30  31  หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี  
 มิถุนายน ธนัวาคม มิถุนายน ธนัวาคม มิถุนายน  ธนัวาคม  มิถุนายน  ธนัวาคม  มิถุนายน  ธนัวาคม  มิถุนายน  ธนัวาคม  30 มิถุนายน  30 มิถุนายน

31 มีนาคม  2552 2551 2552 2551 2552  2551  2552  2551  2552  2551  2552  2551  2552  2551 
 (ร้อยละ) (ล้านบาท) 

บริษัทร่วม                        
บริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน)  25.30 25.25 4,493 4,493 1,967  1,932  5,155  5,207  -  -  5,155  5,207  681  388 
บริษทั นว 84 จ ากดั 25.00 25.00 1,203 1,203 301  301  161  295  -  -  161  295  -  - 
บริษทั รอส บรีดเดอร์ส สยาม จ ากดั 49.99 49.99 70 70 35  35  67  73  -  -  67  73  -  - 
บริษทั อลิอนัซ์ ซี.พ.ี ประกนัภยั จ ากดั 24.46 24.46 300 300 74  74  131  128  -  -  131  128  -  - 
บริษทั อาร์เบอร์ เอเคอร์ส ประเทศไทย จ ากดั 49.99 49.99 4 4 2  2  126  122  -  -  126  122  -  - 
C.P. Aquaculture (India) Private Limited 31.70 31.70 192 192 175  175  444  439  -  -  444  439  -  - 
C.P. Vietnam Livestock Corporation 40.00 40.00 864 864 291  291  1,582  1,597  -  -  1,582  1,597  -  - 
Charoen Pokphand Holdings (Malaysia)                        
   Sdn. Bhd. 49.66 49.64 353 353 176  176  1,222  1,238  -  -  1,222  1,238  -  - 
รวม     3,021  2,986  8,888  9,099  -  -  8,888  9,099  681  388 

 
บริษทัไดแ้สดงเงินลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทัร่วมแห่งหน่ึง (บริษทั ซีพี  ออลล์ จ ากดั (มหาชน)) ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตามวิธีส่วนไดเ้สีย
ในงบการเงินรวม  มูลค่ายตุิธรรมของเงินลงทุนดงักล่าว ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2552 มีจ านวนเงิน 19,341 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2551: 13,739 ล้านบาท) 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2552 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
         ราคาตลาดส าหรับ   
 สัดส่วน        หลกัทรัพย ์   
 ความเป็นเจา้ของ ทุนช าระแลว้ วิธีราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน - สุทธิ   จดทะเบียนฯ  เงินปันผลรับส าหรับ 
 30 31 30 31 30  31  30  31  30  31  30  31  หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี  
 มิถุนายน ธนัวาคม  มิถุนายน ธนัวาคม   มิถุนายน  ธนัวาคม  มิถุนายน  ธนัวาคม  มิถุนายน  ธนัวาคม  มิถุนายน  ธนัวาคม  30 มิถุนายน  30 มิถุนายน 
 2552 2551 2552 2551 2552  2551  2552  2551  2552  2551  2552  2551  2552  2551 
 (ร้อยละ) (ล้านบาท) 

                        
บริษัทร่วม                        
บริษทั อลิอนัซ์ ซี.พ.ี ประกนัภยั จ ากดั  18.00 18.00 300 300 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. 17.00 17.00 353 353 60  60  -  -  60  60  -  -  -  - 
รวม     290  290  -  -  290  290  -  -  -  - 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2552 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 เงนิลงทุนในบริษัททีเ่กีย่วข้องกนั 
 

รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2552 และ 
2551 มีดงัน้ี 

 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2552  2551  2552  2551 
 (ล้านบาท) 
        
ณ วนัที่ 1 มกราคม 1,007  1,531  144  680 
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายตุิธรรม 78  (239)  -  (163) 
ผลกระทบจากการแปลงค่า (13)  (2)  -  - 
ณ วนัที ่30 มถุินายน 1,072  1,290  144  517 

        
ณ วนัที ่31 ธันวาคม   1,007    144 

 
เงินลงทุนในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2552 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2551 มีดงัน้ี 

 
 สัดส่วนความเป็นเจา้ของ     
 (ทั้งทางตรงและทางออ้ม)  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 30   31   30   31   30   31  
 มิถุนายน  ธนัวาคม  มิถุนายน  ธนัวาคม  มิถุนายน  ธนัวาคม 
 2552  2551  2552  2551  2552  2551 
 (ร้อยละ)  (ล้านบาท) 
  เงนิลงทุนในบริษัททีเ่กีย่วข้องกนั           
หลกัทรัพย์ในความต้องการ            
   ของตลาด            
  ตราสารทุนประเภทหลกัทรัพย ์           
   เผือ่ขาย - มูลค่ายตุิธรรม            
บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั            
   (มหาชน)  1.75  3.02  1,280  1,280  -  - 
หัก  การเปล่ียนแปลงใน            
          มูลคา่ยตุิธรรม 
 

    (958)  (1,036)  -  - 
สุทธิ     322  244   -  - 

 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2552 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 สัดส่วนความเป็นเจา้ของ     
 (ทั้งทางตรงและทางออ้ม)  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 30   31   30   31   30   31  
 มิถุนายน  ธนัวาคม  มิถุนายน  ธนัวาคม  มิถุนายน  ธนัวาคม 
 2552  2551  2552  2551  2552  2551 
 (ร้อยละ)  (ล้านบาท) 

  หลกัทรัพย์ทีไ่ม่ใช่หลกัทรัพย์           

     ในความต้องการของตลาด           
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 16.75  16.75  699  712  245  245 
รวม     1,081  1,094  388  388 
หัก  ค่าเผือ่ขาดทุนจากการ            
          ดอ้ยค่า     (331)  (331)  (244)  (244) 
สุทธิ     750  763  144  144 

รวม     1,072  1,007  144  144 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2552 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 เงนิลงทุนในบริษัทอืน่ 
 

รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในบริษทัอ่ืนระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2552 และ 2551 มีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2552  2551  2552  2551 
 (ล้านบาท) 
        
ณ วนัที่ 1 มกราคม 162  240  -  - 
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายตุิธรรม 15  (20)  -  - 
อ่ืนๆ (2)  -  -  - 
ณ วนัที ่30 มถุินายน 175  220  -  - 

        
ณ วนัที ่31 ธันวาคม   162    - 

 
เงินลงทุนในบริษทัอ่ืน ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2552 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2551 มีดงัน้ี 

 
 สัดส่วนความเป็นเจา้ของ     
 (ทั้งทางตรงและทางออ้ม)  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 30   31   30   31   30   31  
 มิถุนายน  ธนัวาคม  มิถุนายน  ธนัวาคม  มิถุนายน  ธนัวาคม 
 2552  2551  2552  2551  2552  2551 
 (ร้อยละ)  (ล้านบาท) 
เงนิลงทุนในบริษัทอืน่            
หลกัทรัพย์ในความต้องการ            

   ของตลาด            
ตราสารทุนประเภทหลกัทรัพย ์            
   เผือ่ขาย - มูลค่ายตุิธรรม            
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั             
   (มหาชน) 1.01  1.01  16  18  -  - 
บวก  การเปล่ียนแปลงใน            
            มูลค่ายตุิธรรม     159  144  -  - 
รวม     175  162  -  - 

 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2552 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 สัดส่วนความเป็นเจา้ของ     
 (ทั้งทางตรงและทางออ้ม)  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 30   31   30   31   30   31  
 มิถุนายน  ธนัวาคม  มิถุนายน  ธนัวาคม  มิถุนายน  ธนัวาคม 
 2552  2551  2552  2551  2552  2551 
 (ร้อยละ)  (ล้านบาท) 
            

หลกัทรัพย์อื่น     7  7  7  7 
หัก  ค่าเผือ่ขาดทุนจากการ            
          ดอ้ยค่า     (7)  (7)  (7)  (7) 
สุทธิ     -  -  -  - 

รวม     175  162  -  - 

 
9 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 
  
 การซ้ือ การจ าหน่าย และการโอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2552 

และ 2551 มีดงัน้ี 
 งบการเงนิรวม 
 2552  2551 
 การซ้ือและ    การซ้ือและ   
 การโอนเขา้  การจ าหน่าย  การโอนเขา้  การจ าหน่าย 
 - ราคาทุน /  และการโอนออก  - ราคาทุน /  และการโอนออก 
 ราคาตาม  - ราคาตาม  ราคาตาม  - ราคาตาม 
 บญัชีสุทธิ  บญัชีสุทธิ  บญัชีสุทธิ  บญัชีสุทธิ 
 (ล้านบาท) 
ท่ีดิน 28  3  60  - 
อาคาร ส่วนปรับปรุงอาคารและ        
   ระบบสาธารณูปโภค 601  25  1,901  17 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 795  16  846  41 
อ่ืนๆ 173  3  175  3 
สินทรัพยร์ะหว่างการก่อสร้างและติดตั้ง 115  -  (775)  7 
รวมทั้งส้ิน 1,712  47  2,207  68 

 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2552 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2552  2551 
 การซ้ือและ    การซ้ือและ   
 การโอนเขา้  การจ าหน่าย  การโอนเขา้  การจ าหน่าย 
 - ราคาทุน /  และการโอนออก  - ราคาทุน /  และการโอนออก 
 ราคาตาม  - ราคาตาม  ราคาตาม  - ราคาตาม 
 บญัชีสุทธิ  บญัชีสุทธิ  บญัชีสุทธิ  บญัชีสุทธิ 
 (ล้านบาท) 
        
ท่ีดิน - - - - 165  - 
อาคาร ส่วนปรับปรุงอาคารและ        
   ระบบสาธารณูปโภค 285  12  1,625  - 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 366  7  469  6 
อ่ืนๆ 51  -  45  - 
สินทรัพยร์ะหว่างการก่อสร้างและติดตั้ง (186)  - - (1,191)  - 
รวม 516  19  1,113  6 

 
10 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 หมายเหตุ 2552  2551  2552  2551 
  (ล้านบาท) 
         
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 818  932  670  1,844 
กิจการอ่ืน   6,894  6,675  1,696  1,693 
รวม  7,712  7,607  2,366  3,537 

 
 
 
 
 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2552 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 หุ้นทุนซื้อคนืและส ารองหุ้นทุนซื้อคนื 
 
ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัที่ 13 สิงหาคม 2551 คณะกรรมการของบริษทัไดมี้มตอินุมตัิโครงการ
ซ้ือหุน้คืนเพ่ือบริหารทางการเงิน ตามมาตรา 66/1(2) แห่งพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจ ากดั (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2544 
ในวงเงินไม่เกิน 3,000 ลา้นบาท โดยหุ้นสามญัท่ีจะซ้ือคืนมีจ านวน 751.99 ลา้นหุ้น (มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท) 
ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นสามญัท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั ในการน้ี บริษทัได้ด าเนินการ          
ซ้ือหุ้นคืนโดยวิธีการเสนอซ้ือในกระดานหลักของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีก าหนดระยะเวลา          
การซ้ือหุน้คืนตั้งแต่วนัท่ี 28 สิงหาคม 2551 ถึงวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2552 ทั้งน้ีคณะกรรมการของบริษทัจะพิจารณา
วิธีการและก าหนดระยะเวลาการจ าหน่ายหุ้นท่ีซ้ือคืนดงักล่าวอีกคร้ังภายหลงั 6 เดือน แต่ไม่เกิน 3 ปี นับแต่วนัท่ี   
ซ้ือหุน้คืนเสร็จส้ิน 
  
บริษทัไดด้ าเนินการซ้ือหุ้นคืนในระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2552 ถึงวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2552 ซ่ึงเป็นวนัส้ินสุดของ
ระยะเวลาการซ้ือหุ้นคืน เป็นจ านวน 69,427,300 หุ้น คิดเป็นจ านวนเงินรวม 233 ลา้นบาท และบริษทัไดจ้ดัสรร    
ก าไรสะสมไวเ้ป็นส ารองหุน้ทุนซ้ือคืนในช่วงระยะเวลาเดียวกนั เป็นจ านวนเงินรวม 233 ลา้นบาท 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2552 บริษทัมีหุ้นทุนซ้ือคืนทั้งส้ินเป็นจ านวน 471,000,000 หุ้น (ร้อยละ 6.26 ของจ านวน     
หุ้นสามญัท่ีจ าหน่ายไดแ้ล้วทั้งหมดของบริษัท) คิดเป็นจ านวนเงิน 1,629 ล้านบาท )31 ธันวาคม 2551: 1,396       
ล้านบาท) และส ารองหุ้นทุนซ้ือคืน ณ วนัเดียวกัน เป็นจ านวนเงิน 1,629 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2551: 1,396       
ล้านบาท) 

 
12 ข้อมูลทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงาน 

 
ขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานจะแสดงขอ้มูลเก่ียวกับธุรกิจและขอ้มูลเก่ียวกับภูมิศาสตร์ท่ีกลุ่มบริษัท
ด าเนินงานอยู่ กลุ่มบริษทัน าเสนอส่วนงานธุรกิจเป็นรูปแบบหลกัและส่วนงานภูมิศาสตร์เป็นรูปแบบรองในการ
รายงาน โดยพิจารณาจากระบบการบริหารและโครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในของกลุ่มบริษทัเป็นเกณฑ์ 
ในการก าหนดส่วนงาน 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2552 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ส่วนงานธุรกจิ 
 
กลุ่มบริษทัเสนอส่วนงานธุรกิจท่ีส าคญัดงัน้ี 
 
ส่วนงานที ่ 1 ธุรกิจสัตวบ์ก 
ส่วนงานที ่ 2 ธุรกิจสัตวน์ ้ า 

 
ส่วนงานภูมศิาสตร์ 
 
ในการน าเสนอขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ รายได้ตามส่วนงานแยกตามเขตภูมิศาสตร์         
โดยก าหนดจากสถานท่ีตั้งของลูกคา้ สินทรัพยต์ามส่วนงานก าหนดจากสถานท่ีตั้งตามภูมิศาสตร์ของสินทรัพยน์ั้น 
 
กลุ่มบริษทัเสนอส่วนงานทางภูมิศาสตร์ท่ีส าคญัดงัน้ี 
 
ส่วนงานที ่ 1 ประเทศไทย 
ส่วนงานที ่ 2 ยโุรป 
ส่วนงานที ่ 3 เอเชีย 
ส่วนงานที ่ 4 อเมริกา 
ส่วนงานที ่ 5 อ่ืนๆ  
 
รายได้และผลการด าเนินงานจ าแนกตามส่วนงานธุรกิจในงบการเงินรวมส าหรับแต่ละงวดสามเดือนและ                     
หกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2552 และ 2551 มีดงัน้ี 
 
ส่วนงานธุรกจิ 
 งบการเงนิรวม 
 งวดสามเดือนส้ินสุด  งวดหกเดือนส้ินสุด 
 วนัที่ 30 มิถุนายน  วนัที่ 30 มิถุนายน 
 2552  2551  2552  2551 
 (ล้านบาท) 
รายได้จ าแนกตามส่วนงาน        
ส่วนงานธุรกิจสัตวบ์ก 27,768  28,515  54,327  54,559 
ส่วนงานธุรกิจสัตวน์ ้ า 12,845  10,565  21,066  18,385 
รวม 40,613  39,080  75,393  72,944 
 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2552 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิรวม 
 งวดสามเดือนส้ินสุด  งวดหกเดือนส้ินสุด 
 วนัที่ 30 มิถุนายน  วนัที่ 30 มิถุนายน 
 2552  2551  2552  2551 
 (ล้านบาท) 
ผลการด าเนินงานจ าแนกตามส่วนงาน        
ส่วนงานธุรกิจสัตวบ์ก 2,563  968  3,618  1,761 
ส่วนงานธุรกิจสัตวน์ ้ า 1,658  628  2,319  606 
รวมผลการด าเนินงานทีจ่ าแนกตามส่วนงาน 4,221  1,596  5,937  2,367 
ผลการด าเนินงานที่ไม่ไดปั้นส่วน (971)  (567)  (1,900)  (882) 
ก าไรส าหรับงวด 3,250  1,029  4,037  1,485 

 
ส่วนงานภูมศิาสตร์ 
 
รายละเอียดขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ของกลุ่มบริษทั ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2552 และ 2551 และ
ส าหรับแต่ละงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั มีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม 
 งวดสามเดือนส้ินสุด  งวดหกเดือนส้ินสุด 
 วนัที่ 30 มิถุนายน  วนัที่ 30 มิถุนายน 
 2552  2551  2552  2551 
 (ล้านบาท) 

รายได้จากบุคคลภายนอก        
ประเทศไทย 27,166  26,631  51,277  49,934 
ยโุรป 7,171  7,407  12,660  13,991 
เอเชีย 5,653  4,391  9,839  7,494 
อเมริกา 582  573  1,516  1,363 
อ่ืนๆ 41  78  101  162 
รวม 40,613  39,080  75,393  72,944 

 

 

 

 

 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2552 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิรวม 
 2552  2551 

 (ล้านบาท) 

ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มตัีวตน (ไม่รวมค่าความนิยม)    

   ณ วนัที ่30 มถุินายน    
ประเทศไทย 38,561  39,017 
ยโุรป 3,099  2,949 
เอเชีย 2,630  2,703 
อเมริกา 36  36 
รวม 44,326  44,705 

 
13 ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

 

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานส าหรับแต่ละงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2552 และ 2551 ค  านวณ
จากก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัและจ านวนหุน้สามญัที่ถือโดยบุคคลภายนอกในระหว่างงวด    
สามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนัตามวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั โดยแสดงการค านวณไดด้งัน้ี 
 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2552 และ 2551 
 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

 2552  2551  2552  2551 

 (ล้านบาท / ล้านหุ้น) 

        
ก าไรส าหรับงวดที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 3,194  985  2,168  1,153 

        
จ านวนหุน้สามญัท่ีถือโดยบุคคลภายนอก        
   ณ วนัตน้งวด  7,049  7,520  7,049  7,520 
ผลกระทบจากหุน้สามญัที่ถือโดยบริษทัยอ่ย (329)  (329)  -  - 

จ านวนหุ้นสามัญทีถ่ือโดยบุคคลภายนอกใน        

   ระหว่างงวดตามวธิีถัวเฉลีย่ถ่วงน ้าหนัก 6,720  7,191  7,049  7,520 

        
ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 0.48  0.14            0.31             0.15 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2552 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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           ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2552 และ 2551 
 
  

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

 2552  2551  2552  2551 

 (ล้านบาท / ล้านหุ้น) 

        
ก าไรส าหรับงวดที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 3,964  1,436  2,397  1,213 

        
จ านวนหุน้สามญัที่ถือโดยบุคคลภายนอก        
   ณ วนัตน้งวด  7,118  7,520  7,118  7,520 
ผลกระทบจากหุน้สามญัที่ถือโดยบริษทั (58)  - - (58)  - 
ผลกระทบจากหุน้สามญัที่ถือโดยบริษทัยอ่ย (329)  (329) - - - - 

จ านวนหุ้นสามัญทีถ่ือโดยบุคคลภายนอกใน        

   ระหว่างงวดตามวธิีถัวเฉลีย่ถ่วงน ้าหนัก 6,731  7,191  7,060  7,520 

        
ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 0.59  0.20  0.34  0.16 

 
14 เงนิปันผล 
 

รายละเอียดเงินปันผลส าหรับแต่ละงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2552 และ 2551 มีดงัน้ี 
 

  จ านวนหุน้   
วนัทีอ่นุมตัิ อตัรา ท่ีมีสิทธิไดรั้บ จ านวนเงิน  
จ่ายเงินปันผล หุน้ละ เงินปันผล รวม ท่ีมา 

 (บาท) (หุ้น)  (ล้านบาท)  
2551     
23 เมษายน 2551 0.085 7,519,937,826 639 ก าไรของกิจการ ซ่ึงไดรั้บยกเวน้ 
       ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
รวม   639  
     
2552     
22 เมษายน 2552 0.11 7,048,937,826 775 ก าไรของกิจการ ซ่ึงไดรั้บยกเวน้ 
       ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
รวม   775  



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2552 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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15 ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั 
 
ภาระผูกพนัส าหรับรายจ่ายฝ่ายทุน 
 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2552  2551  2552  2551 
 (ล้านบาท) 
สัญญาท่ียงัไม่ได้รับรู้        
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 249  186  5  39 
เคร่ืองจกัร อุปกรณ์และอ่ืนๆ 118  132  42  99 

รวม 367  318  47  138 

     
ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าด าเนินงาน 
 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2552  2551  2552  2551 
 (ล้านบาท) 
        
ภายในระยะเวลาหน่ึงปี 788  746  166  166 
ภายหลงัจากหน่ึงปี แต่ไม่เกินหา้ปี 1,040  969  133  142 
ภายหลงัจากหา้ปี 285  193  10  10 

รวม 2,113  1,908  309  318 

 
กลุ่มบริษทัมีสัญญาเช่าอาคารส านักงานพร้อมส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ท่ีดิน ฟาร์มเล้ียงสัตว ์ยานพาหนะ และ
อ่ืนๆ กบับริษทัและบุคคลอ่ืนๆ โดยมีระยะเวลา 1 ถึง 30 ปี ซ่ึงจะส้ินสุดในระหว่างปี 2552 ถึง 2579 

 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
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ภาระผูกพนัอื่นๆ 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2552  บริษัทมีสัญญาว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการฉบับหน่ึงกับมหาวิทยาลัยแม่โจ ้
(“มหาวิทยาลยั”) โดยทางมหาวิทยาลยัอนุญาตใหบ้ริษทัใชท่ี้ดินและส่ิงปลูกสร้างในการสร้างบ่อเล้ียงกุง้ และใชเ้ป็น
ศูนยว์ิจยัและฝึกอบรมแก่อาจารยแ์ละนักวิชาการ ซ่ึงจะส้ินสุดในวนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญา
ดงักล่าว บริษทัมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งโอนกรรมสิทธ์ิในสินทรัพยท์ั้งหมดของโครงการให้กบัมหาวิทยาลยัเม่ืออายุ
สัญญาส้ินสุดลง  และบริษทัยงัมีภาระผกูพนัที่จะตอ้งจ่ายค่าตอบแทนให้กบัมหาวิทยาลยัเป็นจ านวนเงินไม่น้อยกว่า 
0.5 ลา้นบาท ต่อปี นอกจากน้ี บริษทัยงัไดเ้ขา้ท าสัญญากบัมหาวิทยาลยัดงักล่าวอีก 2 ฉบบั ซ่ึงจะส้ินสุดในวนัท่ี          
31 ธันวาคม 2552 และ 2553 โดยมีสาระส าคญัของสัญญาเช่นเดียวกบัสัญญาฉบบัแรก  และบริษทัมีภาระผูกพนั        
ท่ีจะตอ้งจ่ายค่าตอบแทนให้กับมหาวิทยาลยัภายใตส้ัญญาดงักล่าว เป็นจ านวนเงิน 0.6 ลา้นบาท ต่อปี  ทั้งน้ีราคา    
ตามบญัชีของสินทรัพยข์องบริษทัภายใตส้ัญญาทั้ง 3 ฉบบัดงักล่าว ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2552 มีจ านวนเงินรวม 17 
ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2551: 19 ล้านบาท) 
 

16 หนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 
 
ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2552  กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นดงัน้ี  
 
(ก) บริษทัและบริษทัยอ่ยบางแห่งมีเลตเตอร์ออฟเครดิตท่ียงัไม่ไดใ้ชเ้ป็นจ านวนเงินรวม 292 ลา้นบาท และ 4,913 

ลา้นบาท ตามล าดบั (31 ธันวาคม 2551: 175 ล้านบาท และ 6,100 ล้านบาท ตามล าดับ) 
 
(ข) บริษทัและบริษทัยอ่ยบางแห่งมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นจากการท่ีสถาบนัการเงินบางแห่งออกหนังสือค ้าประกนั

บริษัทและบริษัทย่อยดังกล่าว (ส่วนใหญ่เป็นการค ้ าประกันค่าภาษี ค่าอากรต่างๆ และการขายสินคา้)            
ต่อหน่วยงานราชการและอ่ืนๆ เป็นจ านวนเงินรวม 263 ลา้นบาท และ 3,231 ลา้นบาท ตามล าดบั (31 ธันวาคม 
2551: 280 ล้านบาท และ 1,069 ล้านบาท ตามล าดับ) 

 
(ค) บริษัทย่อยแห่งหน่ึงมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นจากการค ้ าประกันวงเงินสินเช่ือท่ีสถาบนัการเงินในต่างประเทศ      

แห่งหน่ึงให้กบับริษทัย่อยอ่ืนบางแห่ง เป็นจ านวนเงินรวม 32 ลา้นริงกิตมาเลเซีย หรือประมาณ 307 ลา้นบาท 
(31 ธันวาคม 2551: 47 ล้านริงกิตมาเลเซีย หรือประมาณ 474 ล้านบาท) 

 
 
 
 
 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
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ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2552 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

 60 

17 เหตุการณ์ภายหลงัวนัทีใ่นงบดุล 
 

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2552 คณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมตัิให้บริษทัย่อย
แห่งหน่ึง (CPF Investment Limited) ซ้ือเงินลงทุนของบริษทัในต่างประเทศจ านวน  5 แห่ง ในมูลค่ารวมประมาณ        
826 ลา้นบาท  โดยบริษทัทั้ง  5  แห่งดงักล่าวเป็นผูถื้อหุ้นทางตรงหรือทางออ้มของบริษทัจดทะเบียนแห่งหน่ึงใน               
ตลาดหลกัทรัพยป์ระเทศไตห้วนั (Charoen Pokphand Enterprise (Taiwan) Co., Ltd. (“CPE”)) ในจ านวนรวม 
75,194,164 หุน้ ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 32.41 ของจ านวนหุน้ท่ีออกแลว้ทั้งหมดของ CPE ทั้งน้ี การเขา้ท ารายการดงักล่าว
คาดว่าจะแลว้เสร็จในไตรมาสท่ี 3 ของปี 2552  

 
18 การจัดประเภทรายการใหม่ 

 
 รายการบญัชีบางรายการในงบดุล ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2551 และงบก าไรขาดทุนส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2551 ไดจ้ดัประเภทใหม่เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการแสดงรายการในงบการเงินระหว่างกาล
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2552 ดงัน้ี  

 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ก่อนการ  การจดั  หลงัการ  ก่อนการ  การจดั  หลงัการ 
 จดัประเภท  ประเภท  จดัประเภท  จดัประเภท  ประเภท  จดัประเภท 
 ใหม่  ใหม่  ใหม่  ใหม่  ใหม่  ใหม่ 
 (ล้านบาท) 

งบดุล ณ วนัที ่31            
   ธันวาคม 2551            
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -  -  - - -  17,990  17,990 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม -  9,099  9,099  -  290  290 
เงินลงทุนในบริษทัท่ี            
   เก่ียวขอ้งกนั -  1,007  1,007  -  144  144 
เงินลงทุนในบริษทัอ่ืน -  162  162  -  -  - 
เงินลงทุนระยะยาว 10,268  (10,268)  -  18,424  (18,424)  - 
   -      -   
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ก่อนการ  การจดั  หลงัการ  ก่อนการ  การจดั  หลงัการ 
 จดัประเภท  ประเภท  จดัประเภท  จดัประเภท  ประเภท  จดัประเภท 
 ใหม่  ใหม่  ใหม่  ใหม่  ใหม่  ใหม่ 
 (ล้านบาท) 

งบก าไรขาดทุนส าหรับ            
   งวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่         
   30 มถุินายน 2551            
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน            
   สุทธิ (184)  72  (112)  (88)  1  (87) 
ค่าใชจ่้ายในการขาย -  1,982  1,982  -  333  333 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร -  2,222  2,222  -  637  637 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุน             
   ในบริษทัร่วม  -  (384)  (384)  -  -  - 
ตน้ทนุทางการเงิน -  525  525  -  332  332 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุน            
   ในบริษทัร่วมตาม            
   วิธีส่วนไดเ้สีย (386)  386  -  -  -  - 
ค่าใชจ่้ายในการขายและ            
   บริหาร 4,207  (4,207)  -  971  (971)  - 
ส่วนแบ่งขาดทุนจาก            
   เงินลงทุนในบริษทัร่วม            
   ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 2  (2)  -  -  -  - 
ดอกเบ้ียจ่าย 594  (594)  -  332  (332)  - 
   -      -   
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ก่อนการ  การจดั  หลงัการ  ก่อนการ  การจดั  หลงัการ 
 จดัประเภท  ประเภท  จดัประเภท  จดัประเภท  ประเภท  จดัประเภท 
 ใหม่  ใหม่  ใหม่  ใหม่  ใหม่  ใหม่ 
 (ล้านบาท) 

งบก าไรขาดทุนส าหรับ         

   งวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่            

   30 มถุินายน 2551            
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน            
   สุทธิ (390)  (16)  (406)  (156)  1  (155) 
ค่าใชจ่้ายในการขาย -  3,821  3,821  -  633  633 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร -  4,162  4,162  -  1,188  1,188 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุน             
   ในบริษทัร่วม  -  (760)  (760)  -  -  - 
ตน้ทุนทางการเงิน -  1,201  1,201  -  669  669 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุน            
   ในบริษทัร่วมตาม            
   วิธีส่วนไดเ้สีย (777)  777  -  -  -  - 
ค่าใชจ่้ายในการขายและ            
   บริหาร 7,988  (7,988)  -  1,823  (1,823)  - 
ส่วนแบ่งขาดทุนจาก            
   เงินลงทุนในบริษทัร่วม            
   ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 17  (17)  -  -  -  - 
ดอกเบ้ียจ่าย 1,180  (1,180)  -  668  (668)  - 

   -      -   

 
การจดัประเภทรายการใหม่น้ีเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการจัดประเภทรายการตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้     
เร่ือง ก  าหนดรายการย่อท่ีต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2552 ลงวนัที่ 30 มกราคม 2552 


