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 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 

กรรมการบริหารไดอ้นุมติัใหอ้อกงบการเงินระหวา่งกาลน้ีเม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2550 
 

1 เร่ืองทัว่ไป 
 

บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน )  (“บริษทั”) เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึน ในประเทศไทย และท่ีอยู่      
จดทะเบียนของสาํนกังานใหญ่ตั้งอยูเ่ลขท่ี  313  อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์  ถนนสีลม  แขวงสีลม  เขตบางรัก  
กรุงเทพมหานคร 10500 ประเทศไทย  

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2530 

บริษทัใหญ่ของ กลุ่มบริษทั คือ บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ์  จาํกดั ซ่ึงเป็นนิติบุคคล ท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย 

บริษทัและบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) มีการดาํเนินธุรกิจหลกัดา้นเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร
ครบวงจร โดยมีท่ีตั้งของธุรกิจครอบคลุมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ส่วนงานหลกัดงัน้ี    

1)  ส่วนงานธุรกิจสตัวบ์ก ครอบคลุมสินคา้ประเภทไก่ เป็ด และสุกร  
2)  ส่วนงานธุรกิจสตัวน์ํ้ า  ครอบคลุมสินคา้ประเภทกุง้และปลา   

การดาํเนินธุรกิจของ  2 ส่วนงานหลกัดงักล่าวมีลกัษณะครบวงจร  เร่ิมตั้งแต่การจดัหาวตัถุดิบเพื่อใชใ้นการผลิต
อาหารสตัว ์ การดาํเนินธุรกิจผลิตอาห ารสตัว ์ การเพาะพนัธ์ุสั ตว ์ การเล้ียงสตัวเ์พื่อการคา้ การแปรรูปเน้ือสตัว ์ 
การผลิตผลิตภณัฑอ์าหารสาํเร็จรูปพร้อมรับประทาน จนกระทัง่ถึงการจดัจาํหน่ายสินคา้ไปสู่กลุ่มผูบ้ริโภคทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงผลิตภณัฑห์ลกัของกลุ่มบริษทัจาํแนกไดเ้ป็น 4  ประเภทหลกัดงัน้ี    

1)  อาหารสตัว ์
2)  พนัธ์ุสตัว ์  
3)  เน้ือสตัวแ์ละผลิตภณัฑอ์าหารท่ีผลิตจากเน้ือสตัวเ์พื่อขายภายในประเทศ  
4)  เน้ือสตัวแ์ละผลิตภณัฑอ์าหารท่ีผลิตจากเน้ือสตัวเ์พื่อขายในต่างประเทศ 
 

รายละเอียดบริษทัยอ่ยของบริษทัมีดงัน้ี  
     สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 
    (อตัราร้อยละ) 
  ประเทศที่  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 ลกัษณะธุรกจิ นิติบุคคลจัดตั้งขึน้  2550  2549 

ธุรกจิสัตว์บก       
1.  บริษทั กรุงเทพโปรด๊ิวส จาํกดั (มหาชน) (BKP) ซ้ือและขายวตัถุดิบอาหารสตัว ์       
   และธุรกิจไก่เน้ือครบวงจร ไทย  99.44  99.44 
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     สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 
    (อตัราร้อยละ) 
  ประเทศที่  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 ลกัษณะธุรกจิ นิติบุคคลจัดตั้งขึน้  2550  2549 

2.  บริษทั กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร        
        จาํกดั (มหาชน)  (BAP) ผลิตอาหารสตัวแ์ละเล้ียงสตัว ์ ไทย  99.90  99.90 
3.  บริษทั กรุงเทพผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั (BFP) (เดิมช่ือ       
        บริษทั กรุงเทพฯ อาหารสตัว ์จาํกดั  (BFM)) ผลิตอาหารสตัวแ์ละเล้ียงสตัว ์ ไทย  99.99  99.99 
4.  บริษทั เจริญโภคภณัฑอี์สาน จาํกดั (มหาชน) (CPNE) ผลิตอาหารสตัวแ์ละเล้ียงสตัว ์ ไทย  99.61  99.61 
5.  บริษทั เจริญโภคภณัฑอุ์ตสาหกรรม จาํกดั (CPIN) ผลิตอาหารสตัวแ์ละเล้ียงสตัว ์ ไทย  99.99  99.99 
6.  บริษทั ซีพีเอฟ ผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั (CPF FOOD) ธุรกิจไก่เน้ือครบวงจร ไทย  99.99  99.99 
7.  บริษทั ซี.พ.ี เกษตรอุตสาหกรรม จาํกดั (CPAI) เล้ียงสตัว ์ ไทย  99.99  99.99 
8.  บริษทั ซี.พ.ี ผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั (CP FOOD)  ร้านอาหาร ไทย  99.99  99.99 
9.  บริษทั ซี.พ.ี เมอร์แชนไดซ่ิง จาํกดั (CPM) กิจการลงทุนและการคา้ระหวา่งประเทศ ไทย  99.99  99.99 
10. บริษทั ซีพีเอฟ โลจิสติกส์ จาํกดั (CPFL) (เดิมช่ือ       
        บริษทั ซี.พ.ี ฟู้ ด โซลูชัน่ส์ จาํกดั (CPFS))   ใหบ้ริการขนส่งสินคา้ ไทย  99.99  99.99 
11. บริษทั ซีพี-โยเนะคิว จาํกดั (CPY) ผลิตผลิตภณัฑอ์าหารแปรรูปจากเน้ือสตัว ์ ไทย  75.00  80.50 
12. บริษทั บี.พ.ี อาหารสตัว ์จาํกดั (BPF) ผลิตอาหารสตัวแ์ละเล้ียงสตัว ์ ไทย  99.99  99.99 
13. บริษทั ฟาร์มกรุงเทพ จาํกดั (BKF) (1) เล้ียงสตัวแ์ละแปรรูปเน้ือสตัว ์ ไทย  99.99  99.99 
14. บริษทั ยนิูเวอร์แซล ฟู้ ด แอนด ์มาร์เกต็ต้ิง จาํกดั       
        (UF&M) คา้ส่งและคา้ปลีกผลิตภณัฑอ์าหารสาํเร็จรูป ไทย  99.99  99.99 
15. บริษทั ราชบุรีอาหารสตัว ์จาํกดั (RBF) ผลิตอาหารสตัวแ์ละเล้ียงสตัว ์ ไทย  99.99  99.99 
16. บริษทั วฟีู๊ ดผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั (VFP) คา้ส่งและคา้ปลีกผลิตภณัฑอ์าหาร ไทย  99.99  99.99 
17. บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล เพท็ ฟู้ ด จาํกดั (IPF) ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑอ์าหารสาํเร็จรูป      
   สาํหรับสตัวเ์ล้ียง ไทย  99.99  99.99 
18. C.P. Food Product (Shanghai) Co., Ltd. (CPF SH)   ร้านอาหารไทย จีน  100.00  100.00 
19. C.P. Laos Co., Ltd. (CP Laos) (3) ผลิตอาหารสตัวแ์ละเล้ียงสตัว ์ ลาว  99.61  99.61 
20. C.P. Standart Gida Sanayi ve Ticaret  A.S. (CPS) ธุรกิจไก่ครบวงจร ตุรกี  100.00  92.64 
21. Charoen Pokphand (USA), Inc. (CP USA) ธุรกิจไก่เน้ือครบวงจร (หยดุการประกอบ      
   กิจการเม่ือเดือนมีนาคม 2547) สหรัฐอเมริกา  99.97  99.97 
22. Charoen Pokphand Foods (Overseas) LLC.        
        (CPF Overseas) (3) ผลิตอาหารสตัวแ์ละเล้ียงสตัว ์ รัสเซีย  99.99  99.99 
23. CP Foods (UK) Limited (CPF UK) ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท       
   เน้ือสตัวแ์ปรรูปและผลิตภณัฑอ์าหาร      
   สาํเร็จรูป องักฤษ  52.00  52.00 
24. CPF Europe S.A. (CPF EU) ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท       
   เน้ือสตัวแ์ปรรูปและผลิตภณัฑอ์าหาร      
   สาํเร็จรูป เบลเยีย่ม  99.99  99.99 
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    สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 
    (อตัราร้อยละ) 
  ประเทศที่  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
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25. CPF Denmark A/S (CPF DM) ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท       
   เน้ือสตัวแ์ปรรูปและผลิตภณัฑอ์าหาร      
   สาํเร็จรูป เดนมาร์ก  52.00  52.00 
26. CPF Tokyo Co., Ltd. (CPF TK) ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท       
   เน้ือสตัวแ์ปรรูปและผลิตภณัฑอ์าหาร      
   สาํเร็จรูป ญ่ีปุ่น  99.99  99.99 
ธุรกจิสัตว์น า้       
27. บริษทั กรุงเทพเพาะเล้ียงกุง้ จาํกดั (TPCC) (2) เพาะเล้ียงกุง้และแปรรูปกุง้ ไทย  99.89  99.89 
28. บริษทั แกลง จาํกดั (KLANG) (2)  แปรรูปกุง้  ไทย  99.99  99.99 

29. บริษทั จนัทบุรีฟาร์มเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้ า จาํกดั (CAF) (2)  เพาะเล้ียงกุง้ ไทย  99.99  99.99 

30. บริษทั ซีฟู้ ดส์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จาํกดั (SFE) (2)  แปรรูปกุง้ ไทย  99.99  99.99 

31. บริษทั ตราดเพาะเล้ียงกุง้ จาํกดั (TRAD) (2)  เพาะเล้ียงกุง้ ไทย  99.91  99.91 

32. บริษทั พฒันาพนัธุ์กุง้ (ประเทศไทย) จาํกดั (SIST) เพาะฟักลูกกุง้ ไทย  51.00  51.00 
33. บริษทั โภคภณัฑอ์ะควอเทค็ จาํกดั (PAT) ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัวน์ํ้ าและ      
   ฟาร์มเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้ า ไทย  99.99  99.99 
34. บริษทั สวฟีาร์มม่ิง จาํกดั  (SAVEE) (2)  เพาะเล้ียงกุง้ ไทย  99.84  99.84 
35. Aqua Beauty, Inc.  (ABI) ผูน้าํเขา้และผูจ้ดัจาํหน่ายสินคา้อาหารทะเล สหรัฐอเมริกา  100.00  99.99 
36. Asia Aquaculture (M) Sdn. Bhd. (AA) เพาะเล้ียงกุง้และแปรรูปกุง้ มาเลเซีย  100.00  100.00 
37. C.P. Aquaculture (Beihai) Co., Ltd. (CPB) ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์      
   ฟาร์มเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้ าและเพาะพนัธุ์      
   สตัวน์ํ้ า จีน  100.00  100.00 
38. C.P. Aquaculture (Dongfang) Co., Ltd. (CPD)(4) เพาะฟักลูกกุง้ จีน  100.00  - 
39. C.P. Aquaculture (Hainan) Co., Ltd. (CPH) ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์      
   ฟาร์มเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้ าและเพาะพนัธุ์      
   สตัวน์ํ้ า จีน  100.00  100.00 
40. Calibre Nature (M) Sdn. Bhd. (CLB) กิจการลงทุนในธุรกิจสตัวน์ํ้ าครบวงจร มาเลเซีย  100.00  100.00 
41. Charoen Pokphand (India) Private Limited       
        (CP INDIA) ผลิตอาหารสตัวแ์ละเล้ียงสตัว ์ อินเดีย  71.20  71.20 
42. Charoen Pokphand Foods Philippines        
        Corporation (CPFP) (4) เพาะฟักลูกกุง้  ฟิลิปปินส์  100.00  - 
43. CP Foods West, Inc. (CPF WEST) ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑอ์าหาร สหรัฐอเมริกา  100.00  100.00 
44. Star Feedmills (M) Sdn. Bhd. (SFM)  ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัวน์ํ้ า มาเลเซีย  100.00  100.00 
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    สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 
    (อตัราร้อยละ) 
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ธุรกจิอืน่       
45. บริษทั ซีพีเอฟ เทรนน่ิงเซ็นเตอร์ จาํกดั (CPF TN) ใหบ้ริการดา้นการฝึกอบรม ไทย  99.99  99.99 
46. บริษทั ซีพีเอฟ ไอทีเซ็นเตอร์ จาํกดั (CPF IT) ใหบ้ริการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ไทย  99.99  99.99 
47. BKP Holdings Limited (BKPH) กิจการลงทุน (ชาํระบญัชีและเลิกบริษทั บริติส เวอร์จิน     
   ในปี 2550) ไอส์แลนด ์  -  99.44 
48. CPF Investment Limited (CPFI) กิจการลงทุน บริติส เวอร์จิน     
    ไอส์แลนด ์  100.00  100.00 

 

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

2 เกณฑ์การจัดท างบการเงนิ 
 

การนาํเสนองบการเงินระหวา่งกาลน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อเป็นการรายงานภายในประเทศและจดัทาํเป็นภาษาไทย    
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษไดจ้ดัทาํข้ึนเพื่อความสะดวกของผูอ่้านงบการเงินท่ีไม่คุน้เคย
กบัภาษาไทย 
 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ี ได้จดัทาํข้ึนในรูปแบบยอ่  ซ่ึงเป็นไป ตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 41 เร่ือง
งบการเงินระหว่างกาล  รวมถึงกา รตีความและแ นวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศ โดยสภาวิชาชีพบญัชี  
กฎระเบียบ และประกาศท่ีเก่ียวขอ้งของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์   และตามหลกัการ
บญัชีท่ีรับรองทัว่ไปของประเทศไทย 
 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนเพื่อใหข้อ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินสาํ หรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 
โดยเนน้การใหข้อ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื่อไม่ใหข้อ้มูลท่ี
นาํเสนอซํ้ าซอ้นกบัข้ อมูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ดงันั้น งบการเงินระหวา่งกาลน้ีควร อ่านควบคู่กบั งบการเงิน
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549  
 

งบการเงินระหวา่งกาล น้ีแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท และมีการ ปัดเศษเพื่อใหแ้สดงเป็นหลกัพนั บาทและ    
หลกัลา้นบาท  ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2550 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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กลุ่มบริษทัไดใ้ชน้โยบายการบญัชี ท่ีสาํคญัและวิธีการคาํนวณใน การจดัทาํ งบการเงินระหวา่งกาลสาํหรับงวด
สามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  2550 เช่นเดียวกบัท่ีใชส้าํหรับการจดัทาํงบการเงิน สาํหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31  ธนัวาคม 2549  ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ   
งบการเงินระหวา่งกาล 11 เก่ียวกบัส่วนไดเ้สียของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

งบการเงินระหวา่งกาลของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ทั้งหมดท่ีนาํมาใชใ้นการจดัทาํงบการเงิน ระหวา่งกาลรวม
สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2550 ไดส้อบทานโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัแลว้   
เวน้แต่งบการเงินระหวา่งกาลสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2550 ของบริษทัยอ่ย
และบริษทัร่วมในต่างประเทศบางแห่ง  ซ่ึงสอบทานโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน 
  

ขอ้มูลทางการเงินท่ีสอบทานโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน 

 

  งบการเงนิรวม 
  (ล้านบาท) 
ณ วนัที ่30 กนัยายน 2550   
ยอดรวมสินทรัพยข์องบริษทัยอ่ย  13,088 
เงินลงทุนทางตรงและทางออ้มในบริษทัร่วม  2,808 
รวม  15,896 

  
 งบการเงนิรวม 
 งวดสามเดือน  งวดเกา้เดือน 
 (ล้านบาท) 
ส าหรับงวดส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2550    
ยอดรวมรายไดข้องบริษทัยอ่ย 6,989  18,761 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 182  352 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (9)  (5) 
สุทธิ 7,162  19,108 

    
ส าหรับงวดส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2549    
ยอดรวมรายไดข้องบริษทัยอ่ย 5,377  13,698 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 102  275 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (29)  (57) 
สุทธิ 5,450  13,916 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2550 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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3 รายการทีเ่กดิขึน้และยอดคงเหลอืกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดแ้ก่  บุคคลหรือกิจการต่างๆ ท่ี มีความเก่ียวขอ้งกบั กลุ่มบริษทั และบริษทั  
โดยการเป็นหรือมีผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือกรรมการท่ีมีอาํนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญั ร่วมกนั  
รายการบญัชีระหวา่งบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดก้าํหนดข้ึนโดยมีนโยบายกาํหนดราคาสาํหรับแต่ละรายการ 
ซ่ึงอา้งอิงตามราคาตลาดหรือเป็นไปตามสญัญาท่ีตกลงกนั  
 
นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับแต่ละรายการอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 

รายการธุรกจิ  นโยบายการก าหนดราคา 
ขายสินคา้  ราคาตามประกาศของกลุ่มบริษทั 
ซ้ือสินคา้  ราคาตามประกาศของผูข้าย 
ซ้ือและขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  มูลค่ายติุธรรม 
ซ้ือและขายเงินลงทุน  มูลค่ายติุธรรม 
ดอกเบ้ียรับ  ตน้ทุนของแหล่งท่ีมาของเงินทุนบวกค่าใชจ่้ายในการบริหารเงินทุน 
ค่าเช่าและค่าบริการตามสญัญาเช่า     อตัราค่าเช่าหรือค่าบริการมาตรฐานตามท่ีผูใ้หเ้ช่ากาํหนด 
ค่าบริการดา้นเทคนิควิชาการ     อตัราต่อจาํนวนตนัของอาหารสตัวแ์ต่ละประเภทท่ีผลิต/อตัราต่อ 
       ยอดขายอาหารสตัว ์ 
ค่าเบ้ียประกนั     อตัรามาตรฐานท่ีผูรั้บประกนักาํหนด 
ค่าสิทธิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้     อตัราต่อยอดขายสินคา้ท่ีใชเ้คร่ืองหมายการคา้ 
 
รายการท่ีสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2550 และ 2549 
สรุปไดด้งัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2550  2549  2550  2549 
 (ล้านบาท) 
รายได้        
บริษทัย่อย        
ขายสินคา้ -  -  4,398  5,062 
เงินปันผลรับ -  -  9  426 
ดอกเบ้ียรับ -  -  292  53 
รายไดค่้าเช่า ค่าบริการและอ่ืนๆ -  -  3  3 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2550 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2550  2549  2550  2549 
 (ล้านบาท) 
บริษทัร่วมและบริษทัทีเ่กีย่วข้องกนั        
ขายสินคา้ 1,188  1,160  115  132 
เงินปันผลรับ 4  4  3  - 
ดอกเบ้ียรับ 17  26  -  - 
รายไดค่้าฝึกอบรมและสมัมนา 3  2  -  - 
รายไดค่้าเช่า ค่าบริการและอ่ืนๆ 9  3  -  - 
        

ค่าใช้จ่ายและอืน่ ๆ        
บริษทัย่อย        
ซ้ือวตัถุดิบและสินคา้ -  -  1,920  2,383 
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -  -  5  22 
ค่าตอบแทนการใชร้ะบบงาน -  -  26  24 
ค่าเช่าและค่าบริการ -  -  22  19 
        

บริษทัร่วมและบริษทัทีเ่กีย่วข้องกนั        
ซ้ือวตัถุดิบและสินคา้ 3,677  3,103  678  896 
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -  83  -  83 
เงินท่ีจ่ายตามสญัญาวา่จา้ง 161  104  81  62 
ค่าเช่าและค่าบริการ 204  169  76  64 
ค่าบริการดา้นเทคนิควิชาการ 83  76  25  25 
ค่าเบ้ียประกนั 47  52  17  24 
ค่าตอบแทนตามสญัญาอนุญาตใหใ้ช ้        
   เคร่ืองหมายการคา้ 18  8  1  - 
ค่าตอบแทนการใชร้ะบบงาน 6  7  -  - 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ  72  34  16  8 
 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2550 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการท่ีสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับแต่ละงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2550 และ 2549   
สรุปไดด้งัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2550  2549  2550  2549 
 (ล้านบาท) 
รายได้        
บริษทัย่อย        
ขายสินคา้ -  -  12,320  13,524 
เงินปันผลรับ -  -  10,128  2,379 
ดอกเบ้ียรับ -  -  551  124 
กาํไรจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -  -  209  - 
รายไดค่้าเช่า ค่าบริการและอ่ืนๆ -  -  8  8 
        บริษทัร่วมและบริษทัทีเ่กีย่วข้องกนั        
ขายสินคา้ 3,882  3,260  800  377 
เงินปันผลรับ 4  17  5  2 
ดอกเบ้ียรับ 50  26  -  - 
กาํไรจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1  2  -  1 
รายไดค่้าฝึกอบรมและสมัมนา 5  6  -  - 
รายไดค่้าตอบแทนการใชร้ะบบงาน 2  2  -  - 
รายไดค่้าเช่า ค่าบริการและอ่ืนๆ 18  9  1  1 
ขายเงินลงทุน (ราคาขาย) -  1,185  -  - 
        
ค่าใช้จ่ายและอืน่ ๆ        
บริษทัย่อย        
ซ้ือวตัถุดิบและสินคา้ -  -  5,982  6,530 
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -  -  6  84 
ค่าตอบแทนการใชร้ะบบงาน -  -  90  74 
ค่าเช่าและค่าบริการ -  -  64  61 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2550 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2550  2549  2550  2549 
 (ล้านบาท) 
บริษทัร่วมและบริษทัทีเ่กีย่วข้องกนั        
ซ้ือวตัถุดิบและสินคา้ 9,611  9,642  2,139  2,903 
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -  1,000  -  83 
เงินท่ีจ่ายตามสญัญาวา่จา้ง 554  324  354  222 
ค่าเช่าและค่าบริการ 603  471  232  166 
ค่าบริการดา้นเทคนิควิชาการ 234  224  72  76 
ค่าเบ้ียประกนั 144  157  56  73 
ค่าตอบแทนตามสญัญาอนุญาตใหใ้ช ้        
   เคร่ืองหมายการคา้ 50  21  3  - 
ค่าตอบแทนการใชร้ะบบงาน 19  20  -  - 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ 154  100  32  23 
 
เร่ิมตั้งแต่ไตรมาสท่ี 4 ของปี 2549 บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) ไม่ถือเป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่ม
บริษทัอีกต่อไป  ดงันั้นรายการกบับริษทัดงักล่าวในระหวา่งปี 2550 จึงไม่รวมในรายการขา้งตน้ 
 
ยอดคงเหลือกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2550 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 มีดงัน้ี 

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2550  2549  2550  2549 
 (ล้านบาท) 
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่        
บริษทัย่อย         
- บริษทั ซี.พี.เมอร์แชนไดซ่ิง จาํกดั  -  -  444  320 
- บริษทั เจริญโภคภณัฑอี์สาน จาํกดั (มหาชน)  -  -  315  434 
-  บริษทั ซีพีเอฟ ผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั  -  -  292  250 
- Aqua Beauty, Inc.  -  -  236  847 
-  บริษทั กรุงเทพโปรด๊ิวส จาํกดั (มหาชน) -  -  178  256 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2550 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2550  2549  2550  2549 
 (ล้านบาท) 
-  บริษทั กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร        
    จาํกดั (มหาชน) -  -  173  182 
- บริษทั วีฟู๊ ดผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั -  -  158  57 
-  บริษทั โภคภณัฑอ์ะควอเทค็ จาํกดั -  -  131  58 
- CP Foods (UK) Limited -  -  77  54 
- CPF Europe S.A. -  -  75  126 
- อ่ืน ๆ -  -  237  182 
รวม -  -  2,316  2,766 
 

บริษทัร่วมและบริษทัทีเ่กีย่วข้องกนั        
-  บริษทั ซี.พี.อินเตอร์เทรด จาํกดั 545  161  476  - 
-  บริษทั ซี.พี. เซเวน่อีเลฟเวน่  จาํกดั (มหาชน) 340  168  -  - 
- Charoen Pokphand Intertrade Singapore (Pte) Ltd. 152  192  5  7 
-  บริษทั เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จาํกดั 130  98  33  50 
-  บริษทั ซี.พี.คา้ปลีกและการตลาด จาํกดั 109  95  24  34 
-  บริษทั เชสเตอร์ฟู้ ด จาํกดั       93  103  12  8 
-  บริษทั ซี.พี.คอนซูเมอร์โพรดกัส์ จาํกดั 82  -  -  - 
-  บริษทั เคาน์เตอร์ เซอร์วิส จาํกดั       52  38  -  - 
-  Charoen Pokphand Intertrade South Africa (Pty) Ltd. 51  72  17  19 
-  บริษทั แอ๊ดวา้นซ์ฟาร์ม่า จาํกดั 38  37  23  14 
-  บริษทั ซี.พี.อินเตอร์ฟู้ ด (ไทยแลนด)์ จาํกดั       1  150  -  - 
-  อ่ืน ๆ  157  186  30  40 
รวม 1,750  1,300  620  172 
 

 

 

 

 

 

 

 

 งบการเงนิรวม 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2550 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 2550  2549 
 (ล้านบาท) 
ลูกหนีร้ะยะยาวจากการขายเงนิลงทุน    
บริษทัทีเ่กีย่วข้องกนั    
- Union Growth Investments Limited  873  1,000 
หัก ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (213)  (166) 
สุทธิ 660  834 
    

ดอกเบีย้ค้างรับจากลูกหนีร้ะยะยาว    
บริษทัทีเ่กีย่วข้องกนั    
- Union Growth Investments Limited  27  44 
 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2550  2549 
 (ล้านบาท) 
เงนิปันผลค้างรับ    
บริษทัย่อย    
- C.P. Aquaculture (Hainan) Co., Ltd. -  46 
 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม   
 2550  2549  ยอดเฉล่ีย 
 (ล้านบาท) 
เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันแก่บริษทัย่อย - ถึงก าหนดเมื่อทวงถาม      
- บริษทั กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร จาํกดั (มหาชน) 3,010  775  2,014 
- บริษทั ซีพีเอฟ ผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั  1,825  230  994 
- บริษทั เจริญโภคภณัฑอี์สาน จาํกดั (มหาชน)  1,670  -  932 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2550 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม   
 2550  2549  ยอดเฉล่ีย 
 (ล้านบาท) 
-  บริษทั กรุงเทพผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั       
    (เดิมช่ือ บริษทั กรุงเทพฯ อาหารสตัว ์จาํกดั) 1,650  495  1,128 
- บริษทั โภคภณัฑอ์ะควอเทค็ จาํกดั  1,325  -  877 
- บริษทั เจริญโภคภณัฑอุ์ตสาหกรรม จาํกดั  1,093  70  608 
- บริษทั กรุงเทพโปรด๊ิวส จาํกดั (มหาชน)  950  -  633 
- บริษทั ซี.พี. เกษตรอุตสาหกรรม จาํกดั  565  100  293 
- บริษทั ราชบุรีอาหารสตัว ์จาํกดั  470  50  281 
- บริษทั บี.พี. อาหารสตัว ์จาํกดั  460  -  360 
- บริษทั วีฟู๊ ดผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั  150  150  150 
- อ่ืน ๆ  70  -  130 
รวม 13,238  1,870  8,400 
      เงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่บริษัทย่อย      
- บริษทั กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร จาํกดั (มหาชน) 1,065  362  897 
-  บริษทั กรุงเทพผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั       
    (เดิมช่ือ บริษทั กรุงเทพฯ อาหารสตัว ์จาํกดั) 1,000  100  722 
- บริษทั กรุงเทพโปรด๊ิวส จาํกดั (มหาชน) 500  -  333 
- บริษทั เจริญโภคภณัฑอุ์ตสาหกรรม จาํกดั 500  -  333 
- CPF Investment Limited  306  323  311 
- Charoen Pokphand (USA), Inc. 140  147  142 
- บริษทั ซี.พี. เกษตรอุตสาหกรรม จาํกดั  100  -  67 
- บริษทั ซีพีเอฟ ผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั -  125  69 
- อ่ืน ๆ 34  118  80 
รวม 3,645  1,175  2,954 
หัก  ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (218)  (759)   
สุทธิ 3,427  416   

      ดอกเบีย้ค้างรับจากบริษัทย่อย 109  13   
 
บริษทัคาํนวณยอดเฉล่ียจากยอดคงคา้ง ณ วนัส้ินเดือนโดยไม่รวมดอกเบ้ียคา้งรับ 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2550 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2550  2549  2550  2549 
 (ล้านบาท) 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่        
บริษทัย่อย         
-  บริษทั กรุงเทพโปรด๊ิวส จาํกดั (มหาชน)  -  -  211  276 
-  บริษทั กรุงเทพผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั         
    (เดิมช่ือ บริษทั กรุงเทพฯ อาหารสตัว ์จาํกดั) -  -  43  70 
-  บริษทั โภคภณัฑอ์ะควอเทค็ จาํกดั  -  -  36  27 
-  บริษทั ซีพีเอฟ ผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั  -  -  16  62 
-  บริษทั เจริญโภคภณัฑอี์สาน จาํกดั (มหาชน)  -  -  16  20 
-  บริษทั เจริญโภคภณัฑอุ์ตสาหกรรม จาํกดั -  -  13  20 
- อ่ืน ๆ -  -  37  80 
รวม -  -  372  555 

        บริษทัร่วมและบริษทัทีเ่กีย่วข้องกนั        
- บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั 232  534  92  212 
- บริษทั อลิอนัซ์ ซี.พ.ีประกนัภยั จาํกดั 77  -  1  - 
- Chia Tai (China) Investment Co., Ltd. 74  -  -  - 
-  บริษทั เค.เอส.พี.อุปกรณ์ จาํกดั 49  62  17  22 
-  บริษทั  ซี.พี. สหอุตสาหกรรม จาํกดั 46  80  17  25 
-  บริษทั ทรู ลิสซ่ิง จาํกดั (เดิมช่ือ บริษทั ทรู ฟลีต         
        แมเนจเมนต ์จาํกดั) 43  41  20  18 
- บริษทั ซี.พี. คา้ปลีกและการตลาด จาํกดั 41  31  2  1 
-  บริษทั ซี.พี. อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ ์จาํกดั 31  28  19  12 
-  บริษทั ซี.พี. อินเตอร์เทรด จาํกดั 26  12  7  5 
-  บริษทั แอ๊ดวา้นซ์ฟาร์ม่า จาํกดั 23  25  20  13 
-  อ่ืน ๆ       153  203  24  37 
รวม 795  1,016  219  345 
 

 

  

 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2550 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2550  2549  2550  2549 
 (ล้านบาท) 
ก าไรจากการจ าหน่ายเงนิลงทุนรอการรับรู้เป็นรายได้        

บริษทัทีเ่กีย่วข้องกนั        
- Union Growth Investments Limited 399  399  -  - 
 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม   
 2550  2549  ยอดเฉล่ีย 
 (ล้านบาท) 
เงนิกู้ยมืระยะส้ันจากบริษัทย่อย - ถึงก าหนดเมื่อทวงถาม      
- บริษทั ซีฟู๊ ดส์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จาํกดั  315  -  35 
- บริษทั กรุงเทพเพาะเล้ียงกุง้ จาํกดั  49  -  5 
รวม 364  -  40 
 

บริษทัคาํนวณยอดเฉล่ียจากยอดคงคา้ง ณ วนัส้ินเดือนไม่รวมดอกเบ้ียคา้งจ่าย 
 

ยอดคงเหลือและอตัราดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2550 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 สรุปไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม / งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ยอดคงเหลือท่ีมี  ยอดคงเหลือท่ีมี   
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี  อตัราดอกเบ้ียลอยตวั  อตัราดอกเบ้ียเฉล่ีย 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2550  2549  2550  2549  2550  2549 

 (ล้านบาท)  (อัตราร้อยละ) 
ลูกหน้ีระยะยาวจากการ            
  ขายเงินลงทุน -  -  873  1,000  7.36  7.32 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น            
  แก่บริษทัยอ่ย -  -  13,238  1,870  7.13  7.75 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาว            
  แก่บริษทัยอ่ย 65  662  3,580  513  7.17  5.84 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย -  -  364  -  1.50  - 

รายการอื่น ๆ  



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2550 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2550 กลุ่มบริษทัมีรายการท่ีมีสาระสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
ดงัน้ี 
 

(ก) ในระหวา่งไตรมาสท่ี 1 ของปี 2550 บริษทัและบริษทัยอ่ย  2 แห่ง (บริษทั ซีพีเอฟ ผลิตภณัฑอ์าหาร 
จาํกดั และ บริษทั กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร จาํกดั (มหาชน )) ไดข้ายทรัพยสิ์นท่ีใชใ้น
การประกอบธุรกิจ การเล้ียงสตัว์  ซ่ึงประกอบดว้ย  ท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ เป็น
จาํนวนเงินรวม 1,017 ลา้นบาท สาํหรับบริษทั และ 32 ลา้นบาท สาํหรับบริษทัยอ่ยดงักล่าว ใหแ้ก่บริษทัยอ่ย
แห่งหน่ึง (บริษทั กรุงเทพโปรด๊ิวส จาํกดั (มหาชน)) เพื่อปรับโครงสร้างการดาํเนินธุรกิจภายในกลุ่มบริษทั
โดยบริษทัและบริษทัยอ่ยดงักล่าว มีกาํไรจากการขายทรัพย์ สินสุทธิจากค่าใชจ่้ายในการขาย ท่ีเก่ียวขอ้ง   
เป็นจาํนวนเงิน 209 ลา้นบาท และ 4 ลา้นบาท ตามลาํดบั  

 

(ข) บริษทัไดรั้บเงินปันผลจากบริษทัยอ่ยบางแห่งเป็นจาํนวนเงินรวม 10,443 ลา้นบาท โดยบริษทัไดบ้นัทึก
เป็นรายไดใ้นงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2550 เป็นจาํนวนเงิน
รวม 10,128 ลา้นบาท สาํหรับเงินปันผลส่วนท่ีเหลือเป็นจาํนวนเงิน   315 ลา้นบาท  บริษทัได้บนัทึกลด
ยอดเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย แห่งหน่ึง  (บริษทั ซีพีเอฟ ผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั ) เน่ืองจากเ งินปันผล
ดงักล่าวจ่ายจากกาํไรสะสมท่ีเกิดข้ึนก่อนการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่าว ทั้งน้ีบริษทัยอ่ยดงักล่าว
ไดจ่้ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้แลว้ในระหวา่งไตรมาสท่ี 2 และไตรมาสท่ี 3 ของปี 2550 

 

(ค) ในไตรมาสท่ี 3 ของปี 2550  บริษทัและบริษทัยอ่ย บางแห่งไดข้ายทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการดาํเนินธุรกิจ
คา้ปลีก  ซ่ึงประกอบดว้ย  ส่วนปรับปรุงสาํนกังาน  อุปกรณ์และเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้และสินคา้คงเหลือ เป็น
จาํนวนเงิน รวม  143  ลา้นบาท  ใหแ้ก่บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (บริษทั วีฟู๊ ดผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั 
(VFP)) เพื่อปรับโครงสร้างธุรกิจคา้ปลีก ภาย ในประเทศภายใตช่ื้อ  CP Fresh Mart ใหเ้ป็นการ
ดาํเนินการโดย VFP แต่เพียงผูเ้ดียว โดยบริษทัและบริษทัยอ่ยดงักล่าวมีกาํไรจากการขายทรัพยสิ์น เป็น
จาํนวนเงินรวม  2  ลา้นบาท 
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สัญญาที่มีสาระส าคญักบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 

สัญญาบริการด้านเทคนิควชิาการ 
 

บริษทัและบริษทัยอ่ยบางแห่งไดว้า่จา้งบริษทัใหญ่ของกลุ่มบริษทั (บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั (CPG)) ให้
ทาํการคน้ควา้และพฒันาส่วนประกอบในการผลิตอาหารสตัว ์โดยบริษทัและบริษทัยอ่ยตกลงท่ีจะจ่ายค่าบริการ
ใหก้บั CPG ซ่ึงคาํนวณตามปริมาณการผลิตอาหารสตัวแ์ต่ละประเภท ในอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญา   โดยมี
ค่าบริการขั้นตํ่าเท่ากบั 80,000 บาท ถึง 1,300,000 บาท ต่อเดือน สญัญาน้ีมีระยะเวลาส้ินสุดในปี 2553 
 

นอกจากน้ี บริษทัยอ่ยในต่างประเทศแห่งหน่ึงมีสญัญารับความช่วยเหลือทางเทคนิควิชาการดา้นการผลิต    
อาหารสตัวก์บั CPG โดยค่าตอบแทนท่ีจ่ายใหก้บั CPG จะคาํนวณจากยอดขายอาหารสตัวข์องบริษทัยอ่ยนั้น
ในอตัราท่ีระบุไวใ้นสญัญา สญัญาดงักล่าวมีระยะเวลาส้ินสุดในปี 2559 
 

สัญญาเช่าและบริการ 
 

บริษทัและบริษทัยอ่ยบางแห่งมีสญัญาเช่าอาคารสาํนกังานพร้อมทั้งส่ิงอาํนวยความสะดวก  และสัญญาบริการ  
เทคโนโลยสีารสนเทศและบริการ ต่าง ๆ กบับริษทั ซี .พี. แลนด ์จาํกดั บริษทั ซี .พี.พลาซ่า จาํกดั  และบริษทัท่ี
เก่ียวขอ้ง กนัอ่ืนบางแห่ง  เป็นเวลา 1 ถึง 3 ปี และสญัญาเช่ายานพาหนะกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืนบางแห่ง  
เป็นเวลา 3 ปี โดยมีค่าเช่าและค่าบริการ สาํหรับแต่ละงวดสามเดือนและ เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  2550 
เป็นจาํนวนเงิน รวม 204 ลา้นบาท  และ 603 ลา้นบาท ตามลาํดบั  (วันท่ี 30 กันยายน 2549: 169 ล้านบาท และ 
471 ล้านบาท ตามล าดับ ) อตัราค่าเช่าและค่าบริการตามสญัญาดงักล่าวมีอตัราท่ีไม่แตกต่างจากอตัราท่ีคิดกบั
บริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั ภายใตเ้ง่ือนไขและขอ้ตกลงของการเช่าและการใหบ้ริการท่ีคลา้ยคลึงกนั   ภายใต้
เง่ือนไขของสญัญาเช่าอาคาร  กลุ่มบริษทัมีสิทธิท่ีจะต่ออายสุญัญาเช่าอาคารดงักล่าว โดย แจง้ให้ผูใ้หเ้ช่าทราบ
เป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหนา้ก่อนอายุ สญัญาเช่าจะส้ินสุดลงไม่นอ้ยกวา่ 4 เดือน นอกจากน้ี บริษทัมีสญัญาเช่า
ท่ีดิน ฟาร์ม และอาคาร/ส่ิงปลูกสร้างกบับริษทัยอ่ยหลายแห่ง เป็นเวลา 1 ถึง 3 ปี โดยบริษทัมีสิทธิต่ออายสุญัญา
โดยไม่ตอ้งบอกกล่าวล่วงหนา้ ค่าเช่าต่อปีมีจาํนวนเงินรวม 83 ลา้นบาท 

 

สัญญาว่าจ้าง 
 

บริษทัและบริษทัยอ่ย บางแห่ง มีสญัญาวา่จา้งก่อสร้าง อาคาร  ส่ิงปลูกสร้างและอ่ืนๆ  กบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั
บางแห่ง   กลุ่ม บริษทัได้ จ่ายเงิ นตาม สญัญาดงักล่าว ใน ระหวา่ง งวดสามเดือนและเกา้ เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 
กนัยายน 2550 แลว้  เป็น จาํนวน เงินรวม  161 ลา้นบาท และ  554 ลา้นบาท  ตามลาํดบั (วันท่ี 30 กันยายน 
254 9: 104 ล้านบาท  และ  324 ล้านบาท ตามล าดับ ) 
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สัญญาอนุญาตให้ใช้เคร่ืองหมายการค้า 
 

บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้าํสญัญากบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง (บริษทั สตาร์มาร์เกต็ต้ิง จาํกดั (STAR)) เพื่อมี
สิทธิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ของ  STAR โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าว จะตอ้งจ่ายค่าตอบแทนให้ กบั STAR ใน
อตัราร้อยละ 2 ของยอดขายสินคา้ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ดงักล่าว  สญัญาน้ีมีระยะเวลา 3 ปี  ซ่ึงจะส้ินสุ ดในปี 
2550 ค่าตอบแทนดงักล่าวสาํหรับ งวดสามเดือนและ เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  2550  มีจาํนวน เงิน         
9 ลา้นบาท และ 25 ลา้นบาท ตามลาํดบั (วันท่ี 30 กันยายน 2549: 8 ล้านบาท และ 21 ล้านบาท ตามล าดับ) 
 

ในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2549 กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ทาํสญัญากบับริษทัใหญ่ของกลุ่มบริษทั (บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์

จาํกดั (CPG)) เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงสิทธิการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ ภายใตเ้ง่ือนไขของสญัญาดงักล่าว กลุ่มบริษทั
จะตอ้งจ่ายค่าตอบแทนให้กบั CPG ในอตัราร้อยละ 0.2 และร้อยละ 0.4 ของยอดขายสินคา้แต่ละประเภทตามท่ี
ระบุไวใ้นสัญญา ซ่ึงค่าตอบแทนดงักล่าวสาํหรับ งวด สามเดือนและ เกา้ เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2550  
มีจาํนวน เงิน  9 ลา้นบาท และ  25  ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 

4 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2550 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนท่ีมีปัญหาในการชาํระหน้ี
แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระมีดงัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2550  2549  2550  2549 
 (ล้านบาท) 
คา้งชาํระเกินกาํหนดระยะเวลาชาํระหน้ี        
 มากกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 41  9  -  - 
 มากกวา่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน 21  48  -  - 
 มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 289  238  6  5 
รวม 351  295  6  5 

        
ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 352  283  6  5 

 
ฝ่ายบริหารของ กลุ่มบริษทั เช่ือวา่ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญท่ีบนัทึ กไวเ้พียงพอต่ อผลเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจาก
การเรียกเกบ็เงินจากลูกหน้ีไม่ได ้
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5 เงนิลงทุน 
 
รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2550 และ 2549 มีดงัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2550  2549  2550  2549 
       (ปรับปรุงใหม่) 
 (ล้านบาท) 
มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 7,742  9,571  18,528  18,530 
ส่วนแบ่งกาํไรสุทธิจากเงินลงทุน        
   ในบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย - สุทธิจาก        
   ค่าความนิยมตดัจาํหน่าย 648  567  -  - 
ส่วนไดใ้นบริษทัร่วมจากส่วนเกินมูลค่าหุน้ 13  13  -  - 
ซ้ือ -  3  588  373 
ขาย (68)  (773)  -  - 
รายไดเ้งินปันผลจากบริษทัร่วม (289)  (342)  -  - 
เงินปันผลรับท่ีบนัทึกโดยการลดเงินลงทุน -  -  (315)  - 
รับคืนเงินลงทุนจากการลดทุนของบริษทัยอ่ย -  -  (239)  (7) 
การปรับมูลค่าเงินลงทุนใหเ้ป็นมูลค่ายติุธรรม 95  (68)  60  (51) 
ผลกระทบจากการแปลงค่า 59  (857)  -  - 
อ่ืน ๆ 1  -  -  - 
มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัที ่30 กนัยายน 8,201  8,114  18,622  18,845 

        
มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัที ่31 ธันวาคม   7,742    18,528 
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 เงินลงทุน  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2550 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

(ก)    เงินลงทุนในบริษทัร่วม - วธีิส่วนได้เสีย 
 
  งบการเงนิรวม 
 อตัราส่วนการถือหุน้   มูลค่าตามวธีิส่วนไดเ้สีย 
 (ทั้งทางตรงและทางออ้ม) ราคาทุน  ในบญัชี 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2550 2549 2550  2549  2550  2549 
 (อัตราร้อยละ) (ล้านบาท) 
1.       บริษทั ซี.พ.ีเซเวน่อีเลฟเวน่ จาํกดั (มหาชน) 24.70 25.62 1,574  1,600  2,915  2,840 
2.       บริษทั นว 84 จาํกดั 25.00 25.00 301  301  296  296 
3.      บริษทั รอส บรีดเดอร์ส สยาม จาํกดั 49.99 49.99 35  35  51  41 
4.       บริษทั อลิอนัซ์ ซี.พี. ประกนัภยั  จาํกดั 24.46 24.46 74  74  122  120 
5.       บริษทั อาร์เบอร์ เอเคอร์ส ประเทศไทย จาํกดั 49.99 49.99 2  2  102  85 
6.       C.P. Aquaculture (India) Private Limited 31.70 31.70 175  175  464  438 
7.        C.P. Vietnam Livestock Co., Ltd. 40.00 40.00 291  291  1,243  1,057 
8.        Charoen Pokphand Holdings (Malaysia) Sdn. Bhd. 49.64 49.64 176  176  1,101  1,025 
รวมเงนิลงทุนในบริษทัร่วม   2,628  2,654  6,294  5,902 

 
(ข)    เงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม - วธีิราคาทุน 
 
   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 อตัราส่วนการถือหุน้  ราคาทุนในบญัชี   เงินปันผลรับ 
 (ทั้งทางตรงและทางออ้ม)  (หมายเหตุ 11)    ในระหวา่งงวดเกา้เดือน 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม   ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 2550  2549  2550  2549  2550  2549 
    (ปรับปรุงใหม่)   
 (อัตราร้อยละ)  (ล้านบาท) 
เงนิลงทุนในบริษทัย่อย            
1. บริษทั กรุงเทพโปรด๊ิวส จาํกดั (มหาชน)   99.44  99.44  1,230  1,230  1,432  298 
2. บริษทั กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร            
   จาํกดั (มหาชน)   99.90  99.90  1,781  1,781  1,798  360 
3. บริษทั กรุงเทพเพาะเล้ียงกุง้ จาํกดั   99.89  99.89  65  65  -  10 
4. บริษทั กรุงเทพผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั             
   (เดิมช่ือ บริษทั กรุงเทพฯ อาหารสตัว ์จาํกดั) 99.99  99.99  1,174  1,174  1,766  300 
5. บริษทั แกลง จาํกดั 99.99  99.99  298  298  40  - 
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   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 อตัราส่วนการถือหุน้  ราคาทุนในบญัชี   เงินปันผลรับ 
 (ทั้งทางตรงและทางออ้ม)  (หมายเหตุ 11)    ในระหวา่งงวดเกา้เดือน 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 2550  2549  2550  2549  2550  2549 
    (ปรับปรุงใหม่)   
 (อัตราร้อยละ)  (ล้านบาท) 
6. บริษทั จนัทบุรีฟาร์มเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้ า จาํกดั  99.99  99.99  63  63  9  - 
7.  บริษทั เจริญโภคภณัฑอี์สาน จาํกดั (มหาชน)  99.61  99.61  1,282  1,282  1,255  358 
8. บริษทั เจริญโภคภณัฑอุ์ตสาหกรรม จาํกดั  99.99  99.99  709  709  482  - 
9. บริษทั ซีพีเอฟ ผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั  99.99  99.99  2,849  3,164  -  - 
10.  บริษทั ซี.พ.ี เกษตรอุตสาหกรรม จาํกดั 99.99  99.99  180  180  112  - 
11. บริษทั ซี.พ.ี ผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั 99.99  99.99  -  -  -  - 
12. บริษทั ซี.พี. เมอร์แชนไดซ่ิง จาํกดั 99.99  99.99  1,850  1,850  555  139 
13. บริษทั ซีพี-โยเนะคิว จาํกดั 75.00  80.50  262  161  -  - 
14. บริษทั ซีพีเอฟ โลจิสติกส์ จาํกดั             
    (เดิมช่ือ บริษทั ซี.พ.ีฟู้ ด โซลูชัน่ส์ จาํกดั) 99.99  99.99  -  -  -  - 
15. บริษทั ซีพีเอฟ เทรนน่ิงเซ็นเตอร์ จาํกดั  99.99  99.99  15  15  -  - 
16. บริษทั ซีพีเอฟ ไอทีเซ็นเตอร์ จาํกดั  99.99  99.99  190  190  62  - 
17. บริษทั ซีฟู้ ดส์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จาํกดั 99.99  99.99  310  425  -  - 
18. บริษทั ตราดเพาะเล้ียงกุง้ จาํกดั   99.91  99.91  11  11  -  - 
19. บริษทั บี.พ.ี อาหารสตัว ์จาํกดั  99.99  99.99  290  290  615  210 
20. บริษทั พฒันาพนัธุ์กุง้ (ประเทศไทย) จาํกดั  51.00  51.00  2  2  -  - 
21. บริษทั ฟาร์มกรุงเทพ จาํกดั  99.99  99.99  99  223  -  - 
22. บริษทั โภคภณัฑอ์ะควอเทค็ จาํกดั 99.99  99.99  400  400  1,800  560 
23. บริษทั ยนิูเวอร์แซล ฟู้ ด แอนด ์มาร์เกต็ต้ิง จาํกดั   99.99  99.99  40  40  -  - 
24. บริษทั ราชบุรีอาหารสตัว ์จาํกดั 99.99  99.99  120  120  102  144 
25. บริษทั วฟีู๊ ดผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั 99.99  99.99  330  330  -  - 
26. บริษทั สวฟีาร์มม่ิง จาํกดั 99.84  99.84  24  24  -  - 
27. บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล เพท็ ฟู้ ด จาํกดั 99.99  99.99  60  60  -  - 
28.  Aqua Beauty, Inc. 100.00  99.99  306  -  -  - 
29. Asia Aquacutture (M) Sdn. Bhd. 100.00  100.00  -  -  -  - 
30. BKP Holdings Limited  -  99.44  -  -  -  - 
31. C.P. Aquaculture (Beihi) Co., Ltd.  100.00  100.00  236  236  -  - 
32. C.P. Aquaculture (Dongfang) Co., Ltd.   100.00  -  144  -  -  - 
33. C.P. Aquaculture (Hainan) Co., Ltd.  100.00  100.00  126  126  99  - 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2550 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 อตัราส่วนการถือหุน้  ราคาทุนในบญัชี   เงินปันผลรับ 
 (ทั้งทางตรงและทางออ้ม)  (หมายเหตุ 11)    ในระหวา่งงวดเกา้เดือน 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 2550  2549  2550  2549  2550  2549 
    (ปรับปรุงใหม่)   
 (อัตราร้อยละ)  (ล้านบาท) 
34. C.P. Food Product (Shanghai) Co., Ltd. 100.00  100.00        -  -  -  - 
35. C.P. Laos Co., Ltd.  99.61  99.61        -  -  -  - 
36. C.P. Standart Gida Sanayi ve Ticaret A.S. 100.00  92.64        -  -  -  - 
37. Calibre Nature (M) Sdn. Bhd. 100.00  100.00  1,280  1,280  -  - 
38. Charoen Pokphand (India) Private Limited  71.20  71.20        -  -  -  - 
39. Charoen Pokphand (USA), Inc. 99.97  99.97  3,020  3,020  -  - 
40. Charoen Pokphand Foods (Overseas) LLC.  99.99  99.99        -  -  -  - 
41. Charoen Pokphand Foods Philippines             

   Corporation 100.00  -  37  -  -  - 
42. CP Foods (UK) Limited  52.00  52.00        -  -  -  - 
43. CP Foods West, Inc.  100.00  100.00  76  76  -  - 
44. CPF Denmark A/S   52.00  52.00        -  -  -  - 
45. CPF Europe S.A.   99.99  99.99        -  -  -  - 
46. CPF Investment Limited 100.00  100.00  1,724  1,724  -  - 
47. CPF Tokyo Co., Ltd.  99.99  99.99        -  -  -  - 
48. Star Feedmills (M) Sdn. Bhd. 100.00  100.00        -  -  -  - 

รวม     20,583  20,549  10,127  2,379 

หัก ค่าเผือ่ขาดทุนจากการดอ้ยค่า     (3,020)  (3,020)     
เงนิลงทุนในบริษทัย่อย - สุทธิ     17,563  17,529     

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

รวมเงนิลงทุนในบริษทัร่วม      290  290  3  - 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2550 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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(ค)      เงินลงทุนในบริษทัทีเ่กีย่วข้องกนัและบริษทัอื่น 
 
 อตัราส่วนการถือหุน้   
 (ทั้งทางตรงและทางออ้ม)  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2550  2549  2550  2549  2550  2549 
 (อัตราร้อยละ)  (ล้านบาท) 
เงนิลงทุนในบริษทัทีเ่กีย่วข้องกนั            

หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด            
ตราสารทุนประเภทหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย - ราคาทุน            
1.  บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)  3.03  3.03  1,287  1,287  881  881 
หัก  การเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน     (372)  (461)  (255)  (316) 
หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย - มูลค่ายติุธรรม     915  826  626  565 
หลักทรัพย์ทีไ่ม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด             
เงินลงทุนทัว่ไปในตราสารทุน - ราคาทุน            
2. บริษทั ซีพีพีซี จาํกดั (มหาชน)  6.58  6.58  110  110  55  55 
3. บริษทั ซี.พ.ี แลนด ์จาํกดั 6.49  6.49  143  143  -  - 
4. บริษทั วรีวมโชค จาํกดั 9.00  9.00  9  9  -  - 
5. บริษทั อยธุยา อลิอนัซ์ ซี.พี. ประกนัชีวติ             
   จาํกดั (มหาชน) 3.47  3.47  115  115  88  88 
6. Chia Tai (Jilin) Co., Ltd. 9.99  9.99  5  5  -  - 
7. Kinghill Limited 19.96  19.96  702  727  244  244 
รวม     1,084  1,109  387  387 
หัก  ค่าเผือ่ขาดทุนจากการดอ้ยค่า     (331)  (331)  (244)  (244) 
สุทธิ     753  778  143  143 
            

เงนิลงทุนในบริษทัทีเ่กีย่วข้องกนั - สุทธิ     1,668  1,604  769  708 
            

เงนิลงทุนในบริษทัอืน่            
หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด            
ตราสารทุนประเภทหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย - ราคาทุน            
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 1.01  1.01  70  74  -  - 
บวก  การเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน     169  163  -  - 
หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย - มูลค่ายติุธรรม     239  237  -  - 
หลักทรัพย์อื่น     7  7  7  7 
หัก  ค่าเผือ่ขาดทุนจากการดอ้ยค่า     (7)  (7)  (7)  (7) 
เงนิลงทุนในบริษทัอืน่ - สุทธิ     239  237  -  - 
            
รวมเงนิลงทุนในบริษทัทีเ่กีย่วข้องกนัและบริษทัอืน่     1,907  1,841  769  708 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2550 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2550 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 เงินลงทุนดงักล่าวขา้งตน้ไดร้วมเงินลงทุนในต่างประเทศ
ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศตามราคาทุนหลงัหกัค่าเผือ่การดอ้ยค่า หรือตามวิธีส่วนไดเ้สีย (กรณีเงินลงทุนในบริษทัร่วม
เฉพาะในงบการเงินรวม) มีดงัน้ี 
 

  งบการเงนิรวม 
  จาํนวนเงินลงทุน (หน่วย: ลา้น) 
  จาํนวนเงินตราต่างประเทศ  จาํนวนเทียบเท่าเงินบาท 
  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

  2550  2549  2550  2549 
ประเทศทีล่งทุน สกลุเงนิตราต่างประเทศ        
เคยแ์มนไอส์แลนดส์  เหรียญสหรัฐ 35  35  703  727 
อินเดีย  รูปี - อินเดีย 542  545  464  438 
มาเลเซีย  ริงกิต - มาเลเซีย 110  101  1,101  1,025 
เวียดนาม  ดอง 591,926  469,940  1,243  1,058 
ฮ่องกง  เหรียญสหรัฐ -  -  5  5 
รวม      3,516  3,253 

 

  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  จาํนวนเงินลงทุน (หน่วย:ลา้น) 
  จาํนวนเงินตราต่างประเทศ  จาํนวนเทียบเท่าเงินบาท 
  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

  2550  2549  2550  2549 
ประเทศทีล่งทุน สกลุเงนิตราต่างประเทศ        
จีน  เรนมินบิ 102  70  506  362 
สหรัฐอเมริกา  เหรียญสหรัฐ 11  2  382  76 
บริติส เวอร์จิน ไอส์แลนดส์  เหรียญสหรัฐ 47  47  1,724  1,724 
ฟิลิปปินส์         เปโซ - ฟิลิปปินส์    50  -     37  - 
อินเดีย  รูปี - อินเดีย 194  194  176  176 
มาเลเซีย  ริงกิต - มาเลเซีย 125  125  1,340  1,340 
รวม      4,165  3,678 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2550 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 เม่ือวนัท่ี  20 ธนัวาคม 2549 คณะกรรมการของบริษทัมีมติอนุมติัให้ บริษทัจดัตั้ งบริษทัยอ่ย แห่งใหม่ (C.P. 
Aquaculture (Dongfang) Co., Ltd. (CPD)) ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซ่ึงบริษทัถือหุน้ในอตัราร้อยละ 
100 เพื่อดาํเนินธุรกิจฟ าร์มเพาะฟักลูกกุง้ในประเทศสาธา รณรัฐประชาชนจีน  โดยมีเงิน ทุนจดทะเบียน
เร่ิมแรก 10 ลา้นเรนมินบิ หรือประมาณ 46 ลา้นบาท  ต่อมาในเดือนกรกฎาคม 2550  CPD ไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียน
อีกเป็นจาํนวนเงิน 22 ลา้นเรนมินบิ หรือประมาณ 98 ลา้นบาท โดยภายหลงัการเพิ่มทุนดงักล่าว ทุนจดท ะเบียน
ของ CPD จะเพิ่มเป็น 32 ลา้นเรนมินบิ หรือประมาณ 144 ลา้นบาท   ในการน้ี  บริษทัในฐานะผูล้งทุนเพียงราย
เดียวใน CPD ไดน้าํเงินปันผลท่ีไดรั้บจากบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (C.P. Aquaculture (Hainan) Co., Ltd.) ในระหวา่ง
ไตรมาสท่ี 1 และไตรมาสท่ี 3 ของปี 2550 ไปชาํระเงินทุนจดทะเบียนของ CPD ดงักล่าวแลว้ 
 
ในระหวา่งไตรมาสท่ี  1 ของปี 2550 บริษทัได้รับคืนเงินลงทุนจากบริษทัยอ่ย  2 แห่ง เน่ืองจากการลดทุนของ
บริษทัยอ่ยดงักล่าว  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
- บริษทั ฟาร์มกรุงเทพ จาํกดั จาํนวน 1,246,500 หุน้  เป็นจาํนวนเงิน 124 ลา้นบาท  
- บริษทั ซีฟู้ ดส์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จาํกดั จาํนวน 11,500,000 หุน้ เป็นจาํนวนเงิน 115 ลา้นบาท 
 
ในระหวา่งไตรมาสท่ี 1 ของปี 2550 บริษทัยอ่ยในต่างประเทศแห่งหน่ึง (CPF Europe S.A. (CPF EU)) ไดเ้สนอ
ขายหุน้เพิ่มทุนท่ีออกใหม่ทั้งหมด เป็นจาํนวนเงิน 3 ลา้นเหรียญยโูร  หรือประมาณ  143 ลา้นบาท ใหก้บั
บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (บริษทั ซี .พี.เมอร์แชนไดซ่ิง จาํกดั  (CPM)) ในฐานะผูถื้อหุน้เดิมทั้งจาํนวน ทั้งน้ี CPF EU 
ไดน้าํส่วนหน่ึงของเงินเพิ่มทุนดงักล่าวเป็นจาํนวนเงิน 137 ลา้นบาท ไปชาํระเงินทุนจดทะเบียนส่วนท่ีเหลือของ 
บริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึงในประเทศรัสเซีย (Charoen Pokphand Foods (Overseas) LLC. (CPF Overseas)) ซ่ึง 
CPF EU ลงทุนในอตัราร้อยละ 100 โดยภายหลงัจากการชาํระเงินทุนจดทะเบียนดงักล่าว ทุนชาํระแลว้ของ CPF 
Overseas จะมีจาํนวนเท่ากบั 220 ลา้นรัสเซียรูเบิล ครบตามจาํนวนทุนจดทะเบียน  นอกจากน้ี ในระหวา่งไ ตร
มาสท่ี 3 ของปี  2550 CPF Overseas ไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียนจาก 220 ลา้นรัสเซียรูเบิล เป็น 660 ลา้นรัสเซียรู
เบิล โดย ไดเ้รียกชาํระเงินเพิ่มทุนจดทะเบียน บางส่วนในระหวา่งไตรมาสท่ี 3 ของปี 2550 เป็นจาํนวนเงิน 
380 ลา้นรัสเซียรูเบิล ในการน้ี  CPF EU  ไดอ้อกและเสนอขายหุ้ นเพิ่มทุน เป็นจาํนวน 10.8 ลา้นเหรียญยโูร  
หรือประมาณ  503  ลา้นบาท ใหก้บั CPM ทั้งจาํนวนและไดน้าํเงินค่าหุน้เพิ่มทุนท่ีไดรั้บจาก CPM  ไปชาํระ
เงินเพิ่มทุนของ CPF Overseas ดงักล่าวแลว้ 
 
เม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม 2550 คณะกรรมการของบริษทัมีมติ อนุมติัใหจ้ดัตั้งบริษทัยอ่ย แห่งใหม่ (Charoen 
Pokphand Foods Philippines Corporation (CPFP)) ในประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อดาํเนินธุรกิจฟาร์มเพาะฟักลูก กุง้
ในประเทศฟิลิปปินส์ โดยมีเงินทุนจดทะเบียน 50 ลา้นเปโซฟิลิปปินส์ หรือประมาณ 37 ลา้นบาท  ซ่ึง เป็นการ
ลงทุนโดยบริษทั เกือบทั้งจาํนวน   ทั้งน้ี CPFP  ไดรั้บชาํระ ค่าหุน้และจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัแลว้เสร็จ เม่ือ
วนัท่ี 24 พฤษภาคม 2550 
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เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2550  ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัมีมติอนุมติัใหบ้ริษทัซ้ือเงินลงทุนในหุน้ทุน
ทั้งหมดของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง  (Aqua Beauty, Inc. (ABI)) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มในต่างประเทศ จาก
บริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึง (บริษทั ซีฟู้ ดส์ เอน็เตอร์ไพร์ซ จาํกดั)  จาํนวน  5 ลา้นหุน้  ในราคา 8.8 ลา้นเหรียญสหรัฐ 
หรือประมาณ  306 ลา้นบาท  ซ่ึงเป็นจาํนวนเท่ากบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิของ ABI ณ วนัท่ี  31 
ธนัวาคม 2549 อนัเป็นผลทาํให ้ABI กลายเป็นบริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทั โดยรายการดงักล่าวไม่มีผลกระทบ
ต่องบการเงินระหวา่งกาลรวมของกลุ่มบริษทั 
 
ในเดือนเมษายน 2550  บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (CPF Investment Limited (CPFI)) ไดเ้ขา้ทาํสัญญา Share Sale and 
Purchase Agreement เพื่อขายเงินลงทุนในหุน้สามญัของบริษทั ซี.พี.เซเวน่อีเลฟเวน่ จาํกดั (มหาชน) (CP7-11)     
ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมแห่งหน่ึงเป็นจาํนวน 227,314,600 หุน้ (คิดเป็นอตัราร้อยละ 5.10 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายแลว้
ของ  CP7-11) ใหแ้ก่บริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึง (บริษทั ซี.พี. เมอร์แชนไดซ่ิง จาํกดั (CPM)) ในมูลค่าใกลเ้คียงกบัมูลค่า
ยติุธรรมเป็นจาํนวนเงิน รวม 35.3 ลา้นเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 1,238.9 ลา้นบาท โดย CPM ไดช้าํระเงิน    
ส่วนแรกใหแ้ก่ CPFI   ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา  เป็นจาํนวนเงิน  11.3  ลา้นเหรียญสหรัฐ เม่ือวนัท่ี 3 
พฤษภาคม 2550 และส่วนท่ีเหลืออีก 24 ลา้นเหรียญสหรัฐ จะแบ่งชาํระเป็นจาํนวน 7 งวด โดยไม่มีดอกเบ้ีย ซ่ึง
งวดแรก จะถึงกาํหนดชาํระ ในเดือนพฤศจิกายน 2550 เป็นจาํนวนเงิน 2.8 ลา้นเหรียญสหรัฐ  และ งวด
ต่อไปเป็นจาํนวนเงิน  3.5 ลา้น เหรียญสหรัฐ ต่องวด โดยมี กาํหนดชาํระ คืนในเดือนพฤษภาคมและ เดือน
พฤศจิกายนของทุกปีในระหวา่งปี 2551 ถึง 2553 ภายใตส้ญัญาดงักล่าว CPFI ตอ้งโอนสิทธิในหุน้ CP7-11 ท่ี
จาํหน่ายทั้งหมดใหก้บั CPM ในวนัท่ีไดรั้บชาํระเงินค่าหุน้ ส่วนแรก    การซ้ือขายหุน้ดงักล่าวไม่ไดท้าํใหก้าร    
ถือหุน้ของกลุ่มบริษทัใน  CP7-11 เปล่ียนแปลงไปแต่อยา่งใด  ทั้งน้ี รายการซ้ือและ ขายเงินลงทุน ระหว่างกนั
ดงักล่าวไดต้ดัออกจากงบการเงินระหวา่งกาลรวมแลว้ 
 
เม่ือวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2550 บริษทัยอ่ยในต่างประเทศแห่งหน่ึง (CPF Investment Limited (CPFI)) ไดซ้ื้อ      
เงินลงทุนในหุน้สามญัของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศอีกแห่งหน่ึง (C.P. Standart Gida Sanayi ve Ticaret A.S. 
(CPS)) จากผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย รายหน่ึง (Sun Shine Trading Limited) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ี ไม่เก่ียวขอ้งกนัเป็น
จาํนวน  3,898,556 หุน้ ในราคาตามมูลค่าหุน้ละ 1 เหรียญสหรัฐ เป็น จาํนวนเงินรวม 3.9 ลา้นเหรียญสหรัฐ  
หรือประมาณ 135 ลา้นบาท โดยจาํนวนเงินท่ีจ่ายซ้ือเงินลงทุนดั งกล่าวไม่แตกต่างอยา่งเป็นสาระสาํคญักบั
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิของ CPS ท่ีไดม้า ซ่ึงภายหลงัการซ้ือหุน้จาํนวนดงักล่าว CPFI จะมีสดัส่วนการ
ถือหุน้ใน CPS เพิ่มข้ึนจากเดิมอตัราร้อยละ 92.64 เป็นร้อยละ 100  ต่อมาในเดือนมิถุนายน 2550 CPS ไดเ้รียก
ชาํระค่าหุน้เพิ่มทุนส่วนท่ีเหลืออีกเป็นจาํนวนเงิน 4.5 ลา้นเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 119 ลา้นบาท  และ CPFI 
ไดช้าํระค่าหุน้เพิ่มทุนดงักล่าวทั้งจาํนวนแลว้ 
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ในเดือนมิถุนายน 2550 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (บริษทั กรุงเทพโปรด๊ิวส  จาํกดั (มหาชน) (BKP)) ไดต้ดัจาํหน่าย
เงินลงทุนในหุน้สามญัทั้งหมดของ BKP Holdings Limited (BKPH) ซ่ึง BKP ถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 100 
เน่ืองจากบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดปิ้ดกิจการ ทั้งน้ี มูลค่าสุทธิตามบญัชีของ BKPH ณ วนัท่ีตดัจาํหน่ายมีมูลค่า
เหลืออยูไ่ม่เป็น สาระสาํคญั  ดงันั้น การตดัจาํหน่ายเงินลงทุนดงักล่าว จึงไม่มีผลกระทบท่ีเ ป็นสาระสาํคญั
ต่อกลุ่มบริษทั  นอกจากน้ี ในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2550 BKP ไดข้ายเงินลงทุนใน
บริษทัร่วมแห่งหน่ึง (บริษทั ซี .พี. เซเวน่อีเลฟเวน่ จาํกดั (มหาชน)) บางส่วนใหแ้ก่บุคคลภายนอก ซ่ึงมีผลทาํให้
กลุ่มบริษทัมีสดัส่วนในบริษทัร่วมดงักล่าวลดลงจากร้อยละ 25.62 เป็นร้อยละ 24.70 โดยกลุ่มบริษทัรับรู้กาํไร
จากการขายเงินลงทุนดงักล่าวเป็นจาํนวนเงิน 55 ลา้นบาท และ 288 ลา้นบาท ในงบกาํไรขาดทุนรวมสาํหรับงวด
สามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2550 ตามลาํดบั 
 
เม่ือวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2550 ท่ีประชุมวิสามญั ผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (บริษทั ซีพี- โยเนะคิว จาํกดั
(CPY)) ไดมี้มติอนุมติัให้  CPY เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 200 ลา้นบาท เป็น 350 ลา้นบาท โดยการออกหุน้
สามญัใหม่เป็นจาํนวน 1.5 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ตามสดัส่ว น
การถือหุน้ ในราคา ตามมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท ทั้งน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการของ บริษทัไดอ้นุมติัให้
บริษทัซ้ือหุน้เพิ่มทุนดงักล่าวเพียงบางส่วนเป็นจาํนวนเงิน 101.5 ลา้นบาท ซ่ึงมีผลทาํใหบ้ริษทัมีสดัส่วนการถือหุน้
ใน CPY ลดลงจากร้อยละ 80.5 เป็นร้อยละ 75 
 

บริษทัไ ดแ้สดง เงินลงทุนใน หุน้สามญัของ บริษทั ร่วมแห่งหน่ึง (บริษทั  ซี .พี .  เซเวน่อีเลฟเวน่ จาํกดั  
(มหาชน )) ซ่ึงเป็น บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ แห่งประเทศไทย ตามวิธีส่วนไดเ้สีย ในงบการเงิน
ระหวา่งกาลรวม  มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนดงักล่าว   ณ  วนัท่ี  30  กนัยายน  2550  มีจาํนวนเงิน 12,374      
ลา้นบาท (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549: 7,127 ล้านบาท) 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2550 กลุ่มบริษทัตั้งค่าเผือ่ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัและ
บริษทัอ่ืน เป็นจาํนวนเงินรวม  338  ลา้นบาท (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549: 338 ล้านบาท) ในงบการเงินรวม และ
บริษทัตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัและบริษทัอ่ืน  เป็นจาํนวนเงินรวม  
3,271  ลา้นบาท (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 : 3,271 ล้านบาท ) ในงบการเงินเฉพาะกิจการ  ฝ่ายบริหารเช่ือวา่
การตั้งค่า เผือ่ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนขา้งตน้เพียงพอสาํหรับผลขาดทุนท่ีอาจเกิดข้ึน 
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6 หนีสิ้นทีม่ีภาระดอกเบีย้ 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 หมายเหต ุ 2550  2549  2550  2549 
  (ล้านบาท) 

ส่วนทีห่มุนเวยีน   
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ ยืมระยะส้ัน         

   จากสถาบันการเงิน         
เงินเบิกเกินบญัชี  111  560  9  141 
ตัว๋สญัญาใชเ้งิน  3,000  4,990  2,300  3,300 
เงินกูย้มืระยะสั้น   1,968  2,190  -  - 
เงินกูย้มืเพื่อการส่งออก    4,856  7,751  882  3,371 
หน้ีสินจากการทาํทรัสตรี์ซีทส์   6,454  6,434  1,115  965 
รวม   16,389  21,925  4,306  7,777 
         

ตั๋วเงินจ่าย  7,206  -  7,206  - 
         

หนีสิ้นระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระ         
   ภายในหน่ึงปี         
เงินกูย้มืระยะยาว   796  2,269  115  1,809 
หุน้กู ้   4,500  2,500  4,500  2,500 
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน  37  39  3  5 
รวม   5,333  4,808  4,618  4,314 
         

เงินกู้ ยืมระยะส้ันจากบริษัทย่อย 3 -  -  364  - 
รวมส่วนทีห่มุนเวยีน  28,928  26,733  16,494  12,091 
         

ส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน         
เงินกูย้มืระยะยาว  732  943  -  - 
หุน้กู ้  10,500  12,500  10,500  12,500 
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน  32  42  1  3 
รวมส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน  11,264  13,485  10,501  12,503 
         

รวม  40,192  40,218  26,995  24,594 
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ตัว๋เงินจ่าย ขา้งตน้ เป็นตัว๋แลกเงิน ระยะสั้นชนิ ดเปล่ียนมือได ้ซ่ึงบริษทั ไดรั้บอ นุญาตจากคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ แห่งประเทศไทย ใหเ้สนอขาย ตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ในกรณีทัว่ไป ภายใน
ระยะเวลา 3 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 20 มีนาคม 2550 ซ่ึงเป็นวนัท่ีไดรั้บอนุญาต โ ดยตัว๋แลกเงินท่ีไดอ้อกแลว้มีจาํนวน
เงินตามหนา้ตัว๋ เป็นจาํนวนเงินรวม 7,250 ลา้นบาท และมีส่วนลดในอตัรา ร้อยละ 3.70 ถึงร้อยละ  4.775 ต่อปี  
ตัว๋แลกเงิน ดงักล่าวไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั  และมีกาํหนดระยะเวลาชาํระคืน ในระหวา่ง เดือนตุลาคม  2550 
ถึงเดือน พฤษภาคม  2551 ยอดคงเหลือของ ตัว๋แลกเงิน ดงักล่า ว ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2550 ซ่ึงแสดงในราคา
ทุนตดัจาํหน่ายมีจาํนวนเงิน 7,206 ลา้นบาท 
 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียขา้งตน้ไม่มีหลกัทรัพย์ ค ํ้าประกนั  ยกเวน้หน้ีสินจากการทาํทรัสตรี์ซีทส์  ซ่ึงกลุ่มบริษทั
ไดอ้อกเคร่ืองจกัร อุปกรณ์และสินคา้ท่ีสัง่เขา้มาโดยใชเ้ครดิตของ สถาบนัการเงิน  ดงันั้น กลุ่มบริษทัจึง มี
ภาระผกูพนักบัสถาบนัการเงินสาํหรับเคร่ืองจกัร อุปกรณ์และสินคา้ท่ีมีอยูแ่ละขายไป 
 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียแยกแสดงตามระยะเวลาถึงกาํหนดการจ่ายชาํระไดด้งัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2550  2549  2550  2549 
 (ล้านบาท) 

ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 28,928  26,733  16,494  12,091 
ถึงกาํหนดชาํระหลงัจากหน่ึงปี แต่ไม่เกินหา้ปี 11,223  13,443  10,501  12,503 
ถึงกาํหนดชาํระหลงัจากหา้ปี 41  42  -  - 
รวม 40,192  40,218  26,995  24,594 

 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2550 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หน้ีสินมีภาระดอกเบ้ียจาํแนกตามสกลุเงินไดด้งัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2550  2549  2550  2549 
 (เทียบเท่าล้านบาท) 

เหรียญสหรัฐ 606  624  1  1 
ตุรกีไลรา 804  648  -  - 
ปอนดส์เตอร์ลิง 371  419  -  - 
เยน -  1,509  -  1,509 
ยโูร 242  273  -  - 
รูปี - อินเดีย 175  332  -  - 
ริงกิต - มาเลเซีย 610  771  -  - 
เรนมินบิ 269  -  -  - 
รวม 3,077  4,576  1  1,510 

 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2550    หน้ีสินสกลุเงินต่างประเทศขา้งตน้ไดร้วม หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย ท่ีเป็นสกลุเงิน
ตามประเทศท่ีตั้ง ของบริษทัยอ่ย  เป็น จาํนวน เงิน เทียบเท่า   2,230  ลา้นบาท (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 254 9: 
2,171 ล้านบาท)   
 
กลุ่มบริษทัมีวงเงินเบิกเกินบญัชีกบัสถาบนัการเงินบางแห่ง โดยมีวงเงินและอตัราดอกเบ้ียดงัน้ี 
 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2550  2549 
 (ล้านบาท) 
วงเงินเบิกเกินบญัชี    
-  บริษทั  280  280 
-  บริษทัยอ่ย 1,592  1,532 
อตัราดอกเบ้ียต่อปี (ร้อยละ) 5.55 - 8.00  5.00 - 10.75 

 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2550 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินกู้ยมืระยะยาว 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2550  2549  2550  2549 
 (ล้านบาท) 
     เงินกูย้มืสกลุบาท อตัราดอกเบ้ียเท่ากบั MLR ลบร้อยละ 0.5  ต่อปี        
   - บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีเงินกูแ้รกเร่ิม 425 ลา้นบาท มีกาํหนด        
  ชาํระคืนทุกงวดสามเดือน ตั้งแต่เดือนกนัยายน 2545         
       ถึงเดือนมิถุนายน 2552 97  169  -  - 
 - บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีเงินกูแ้รกเร่ิม 188 ลา้นบาท มีกาํหนด        
  ชาํระคืนทุกเดือนตั้งแต่เดือนมีนาคม 2546 ถึงเดือนกนัยายน 2551 42  65  -  - 
 -     บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีเงินกูแ้รกเร่ิม 380 ลา้นบาท มีกาํหนด        
       ชาํระคืนทุกงวดสามเดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2546         
  ถึงเดือนสิงหาคม 2551 65  118  -  - 
 -    บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีเงินกูแ้รกเร่ิม 107 ลา้นบาท มีกาํหนด        
            ชาํระคืนทุกงวดสามเดือน ตั้งแต่เดือนกนัยายน 2547 ถึง        
            เดือนมิถุนายน 2550 -  23  -  - 
      ตัว๋แลกเงิน อตัราคิดลดระหวา่งร้อยละ 3.85 ถึงร้อยละ 4.65 ต่อปี        
 -    บริษทัมีเงินตน้แรกเร่ิม 2,950 ลา้นบาท มีกาํหนดชาํระคืนเป็น        
            งวด ตั้งแต่เดือนมกราคม 2549 ถึงเดือนธนัวาคม 2550 115  300  115  300 
      เงินกูย้มืสกลุบาท อตัราดอกเบ้ียเท่ากบัเงินฝากประจาํ ระยะเวลา 1 ปี        
    บวกร้อยละ 2.75 ต่อปี        
 -     บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีเงินกูแ้รกเร่ิม 140 ลา้นบาท มีกาํหนด        
  ชาํระคืนทุกงวดหกเดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2548         
       ถึงเดือนกนัยายน 2552 56  84  -  - 
 -     บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีเงินกูแ้รกเร่ิม 97 ลา้นบาท มีกาํหนด        
  ชาํระคืนทุกงวดหกเดือน ตั้งแต่เดือนกมุภาพนัธ์ 2549         
            ถึงเดือนสิงหาคม 2552 47  72  -  - 
      เงินกูย้มืสกลุเยน 8,200 ลา้นเยน (เทียบเท่าประมาณ 3,018         
    ลา้นบาท) อตัราดอกเบ้ียเท่ากบั LIBOR 6 เดือน บวกร้อยละ 0.65          
    ต่อปี (ภายหลงับริษทัไดท้าํสัญญาแลกเปล่ียนเงินตรา        
    ของเงินตน้ท่ีกูย้มืเป็นสกลุเงินบาทเป็นจาํนวน 3,018 ลา้นบาท        
    โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีเท่ากบัร้อยละ 3.86 ต่อปี)        
 -     บริษทัมีกาํหนดชาํระคืน 2 งวด ในเดือนมีนาคม 2549         
  และเดือนมีนาคม  2550 -  1,509  -  1,509 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2550 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2550  2549  2550  2549 
 (ล้านบาท) 
     เงินกูย้มืของบริษทัยอ่ยต่างประเทศ        
 - เงินกูย้มืสกลุเหรียญสหรัฐ 15.7 ลา้นเหรียญสหรัฐ ในปี 2550         
  (13.8 ลา้นเหรียญสหรัฐ ในปี 2549) อตัราดอกเบ้ียเท่ากบั         
            LIBOR 6 เดือน บวกร้อยละ 0.12 ถึงร้อยละ 0.15 ต่อปี ในปี 2550         
  (ร้อยละ 0.12 ถึงร้อยละ 0.50 ต่อปี ในปี 2549) มีกาํหนดชาํระคืน        
            เป็นงวด ๆ และงวดสุดทา้ยในปี 2553 536  496  -  - 
 - เงินกูย้มืสกลุริงกิตมาเลเซีย 1.8 ลา้นริงกิต อตัราดอกเบ้ียเท่ากบั        
  BLR บวกร้อยละ 1.50 ต่อปี มีกาํหนดชาํระคืนเป็นงวด งวดละ         
  12 เดือน ตั้งแต่เดือนกมุภาพนัธ์ 2549 ถึงเดือนมีนาคม 2551 7  19  -  - 
 - เงินกูย้มืสกลุริงกิตมาเลเซีย 35 ลา้นริงกิต อตัราดอกเบ้ียเท่ากบั        
  BLR บวกร้อยละ 1.25 ต่อปี มีกาํหนดชาํระคืนทุกเดือน ตั้งแต่        
  เดือนมิถุนายน 2550 ถึงเดือนกนัยายน 2555 335  357  -  - 
 - เงินกูย้มืสกลุเรนมินบิ 50 ลา้นเรนมินบิ อตัราดอกเบ้ียคงท่ี         
  เท่ากบัร้อยละ 7.5555 ต่อปี มีกาํหนดชาํระคืนทุกงวดสามเดือน        
           ตั้งแต่เดือนธนัวาคม 2550 ถึงเดือนธนัวาคม 2552 228  -  -  - 
รวม 1,528  3,212  115  1,809 
หัก ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระในหน่ึงปี (796)  (2,269)  (115)  (1,809) 
สุทธิ 732  943  -  - 

 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2550 อตัรา MLR เท่ากบัร้อยละ 7.12 ถึงร้อยละ 7.125 ต่อปี (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549: 
ร้อยละ 8.00 ต่อปี) ส่วนอตัรา BLR เท่ากบัร้อยละ  6.75  ต่อปี 
 
เงินกูย้มืระยะยาวทั้งหมดขา้งตน้มีเง่ีอนไขท่ีระบุไวต้ามสญัญาเงินกูย้มื แต่ละฉบบั กลุ่มบริษทัจะตอ้งปฏิบติั ตาม
เง่ือนไขและขอ้จาํกดัต่าง ๆ ท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญากูย้มืเงิน อยา่งเคร่งครัด  เช่น การรักษาอตัราส่วนหน้ีสินต่อ
ส่วนของผูถื้อหุน้ตามงบการเงินรวมไม่ใหเ้กิน 2 : 1 เป็นตน้ 
 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2550 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

 51 

หุ้นกู้ 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2550  2549  2550  2549 
 (ล้านบาท) 
หุน้กูค้ร้ังท่ี 1/2547 6,000  6,000  6,000  6,000 
หุน้กูค้ร้ังท่ี 1/2548 4,000  4,000  4,000  4,000 
หุน้กูค้ร้ังท่ี 1/2549 5,000  5,000  5,000  5,000 
รวม 15,000  15,000  15,000  15,000 
หัก ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระในหน่ึงปี (4,500)  (2,500)  (4,500)  (2,500) 
สุทธิ 10,500  12,500  10,500  12,500 

 
หุ้นกู้คร้ังที ่1/2547 
 
เม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน  2547   บริษทัไดอ้อกหุน้กูป้ระเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั และระบุช่ือผูถื้อ     
เป็นจาํนวนเงินรวม  6,000 ลา้นบาท  โดยแบ่งเป็น 
 
  ชุดท่ี 1 จาํนวน 2,500 ลา้นบาท มีอาย ุ3 ปี  ชาํระคืนเงินตน้คร้ังเดียวทั้งจาํนวนในวนัท่ี 17 พฤศจิกายน  2550  

โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี 4.25% ต่อปี   
 
  ชุดท่ี 2 จาํนวน 3,500 ลา้นบาท มีอาย ุ5 ปี ชาํระคืนเงินตน้คร้ังเดียวทั้งจาํนวนในวนัท่ี 17 พฤศจิกายน  2552  

โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี 5.50% ต่อปี   
 
หุน้กูด้งักล่าวไดรั้บการทบทวนอนัดบัเครดิตไวท่ี้ระดบั “A+” โดยบริษทั ทริสเรทต้ิง จาํกดั คร้ังล่าสุดเม่ือวนัท่ี               
21 กนัยายน 2550   ทั้งน้ี บริษทัไดน้าํหุน้กูด้งักล่าวไปข้ึนทะเบียนกบัสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยและจดทะเบียน
กบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไท ย และไดรั้บการข้ึนทะเบียนและจดทะเบียนแลว้เม่ือวนัท่ี  16 ธนัวาคม 2547 
และวนัท่ี 7 กมุภาพนัธ์ 2548 ตามลาํดบั 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2550 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หุ้นกู้คร้ังที ่1/2548 
 
เม่ือวนัท่ี 16 มิถุนายน 2548 บริษทัไดอ้อกหุน้กูป้ระเภทไม่ดอ้ยสิทธิ  ไม่มีหลกัประกนั และระบุช่ือผูถื้อ เป็น
จาํนวนเงินรวม 4,000 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็น 
 
• ชุดท่ี 1 จาํนวน 2,000 ลา้นบาท มีอาย ุ 3 ปี ชาํระคืนเงินต้นคร้ังเดียวทั้งจาํนวนในวนัท่ี 16 มิถุนายน 2551 

โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีเท่ากบัร้อยละ 4.25 ต่อปี 
 
• ชุดท่ี 2 จาํนวน 2,000 ลา้นบาท มีอาย ุ 5 ปี ชาํระคืนเงินต้นคร้ังเดียวทั้งจาํนวนในวนัท่ี 16 มิถุนายน 2553 

โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีเท่ากบัร้อยละ 5.00 ต่อปี 
 
หุน้กูด้งักล่าวไดรั้บการทบทวนอนัดบัเครดิตไวท่ี้ระดบั “A+” โดยบริษทั ทริสเรทต้ิง จาํกดั  คร้ังล่าสุดเม่ือวนัท่ี 
21 กนัยายน 2550    ทั้งน้ี บริษทัไดน้าํหุน้กูด้งักล่าวไปข้ึนทะเบียนกบั สมาคมตลาด ตราสารหน้ีไทยและ                
จดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และไดรั้บการข้ึนทะเบียนและจดทะเบียนแ ลว้เม่ือวนัท่ี  30 
มิถุนายน 2548 และวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2548 ตามลาํดบั 
 
หุ้นกู้คร้ังที ่1/2549 
 
เม่ือวนัท่ี  5  กรกฎาคม  2549   บริษทัไดอ้อกหุน้กูป้ระเภทไม่ดอ้ยสิทธิ  ไม่มีหลกัประกนั  และระบุช่ือผูถื้อ    
เป็นจาํนวนเงินรวม  5,000  ลา้นบาท  โดยแบ่งเป็น 
 
  ชุดท่ี 1  จาํนวน  1,200 ลา้นบาท  มีอาย ุ 3 ปี  ชาํระคืนเงินตน้คร้ังเดียวทั้งจาํนวนในวนัท่ี  5  กรกฎาคม  2552  

โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีเท่ากบัร้อยละ 6.30 ต่อปี 
 
  ชุดท่ี 2 จาํนวน  3,800  ลา้นบาท  มีอาย ุ 5 ปี  ชาํระคืนเงินตน้คร้ังเดียวทั้งจาํนวนในวนัท่ี  5  กรกฎาคม  2554 

โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีเท่ากบัร้อยละ 6.90 ต่อปี 
 
หุน้กูด้งักล่า วไดรั้บการ ทบทวน อนัดบัเครดิตไวท่ี้ระดบั “A+”  โดยบริษทั ทริสเรทต้ิง จาํกดั  คร้ังล่าสุดเม่ือ
วนัท่ี 21 กนัยายน 2550 ทั้งน้ี  บริษทัได้ นาํหุน้กูด้งักล่าวไปข้ึนทะเบียนกบัสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยและ
จดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรั พยแ์ห่ง ประเทศไทย  และไดรั้บการข้ึนทะเบียนและจดทะเบียนแลว้เม่ือวนัท่ี 2 
สิงหาคม 2549 และวนัท่ี 9 สิงหาคม 2549 ตามลาํดบั 
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หุ้นกู้ปี 2550 
 
เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2550 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัมีมติ อนุมติัใหบ้ริษทัออกและเสนอขายหุน้กู้
ทุกประเภท ชนิดระบุช่ื อผูถื้อหรือไม่ระบุช่ือผูถื้อ ไม่มีประกนั และมีหรือไม่มี ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บั
ความเหมาะสมของสภาวะ การณ์ของ ตลาดในขณะ ท่ีออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละคร้ังภายในวงเงินไม่เกิน 
15,000 ลา้นบาท โดยจะออกเสนอขายในสกุลเงินบาท  และ/หรือในสกลุเงินอ่ืนท่ีเทียบเท่าภายในวงเงินดงักล่าว  
และจะเสนอขายเตม็จาํนวนวงเงินในคราวเดียวหรือเสนอขายเป็นคราว ๆ ไปกไ็ด้   หุน้กูท่ี้จะออกใหมี้ อายุ
ไม่เกิน 10 ปี นบัจากวนัท่ีออกหุน้กูใ้นแต่ละคร้ัง โดยจะมีการไถ่ ถอนก่อนครบกาํหนดอายขุองหุน้กูห้รือไม่กไ็ด ้ 
ส่วนอตัราดอกเบ้ียใหข้ึ้นอยูก่ั บสภาวะการณ์ของตลาดในขณะท่ีออกและเสนอหุน้กูใ้นแต่ละคร้ัง  ณ วนัท่ี  30 
กนัยายน 2550  บริษทัยงัไม่ไดมี้การออกและเสนอขายหุน้กูด้งักล่าว อยา่งไรกต็าม เม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 2550 บริษทั
ไดอ้อกหุน้กูด้งักล่าวแลว้ บางส่วน เป็นจาํนวนเงิน 6,000 ลา้นบาท  (ดูหมายเหตุ 14) 
 
ทั้งน้ี บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีกาํหนด เช่น บริษทัตอ้งรักษาอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้
ตามงบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สาํหรับงวดหกเดือนและสาํหรับปี ตลอดระยะเวลา ของหุน้กู ้   
เป็นตน้ 
 

7 ทุนเรือนหุ้น 
 

 ราคาตาม 30 กนัยายน 2550  31 ธนัวาคม 2549 
 มลูค่าหุ้น จาํนวนหุน้  บาท  จาํนวนหุน้  บาท 
 (บาท) (หน่วย: ล้าน) 
ทุนจดทะเบยีน         
- หุ้นสามัญ 1 8,207  8,207  8,207  8,207 
         

ทุนทีอ่อกและช าระเต็มมูลค่าแล้ว         
- หุ้นสามัญ 1 7,520  7,520  7,520  7,520 
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8 ข้อมูลทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงาน 
 

ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานจะแสดงขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑข์องกลุ่มบริษทัและขอ้มูลเก่ียวกบัเขต
ภูมิศาสตร์ท่ีกลุ่มบริษทัดาํเนินงานอยู ่กลุ่มบริษทันาํเสนอส่วนงานธุรกิจเป็นรูปแบบหลกัในการรายงาน                
โดยพิจารณาจากระบบการบริหาร  และโครงสร้ างการรายงานทางการเงินภายในของกลุ่มบริษทัเป็นเกณฑใ์น
การกาํหนดส่วนงาน 
 

ผลการดาํเนินงาน สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามส่วนงานรวมรายการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัส่วนงานและรวมถึง
จาํนวนเงินของรายการ ท่ีสามารถปันส่วนใหก้บัส่วนงานไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล รายการท่ีไม่สามารถปันส่วนได้
ส่วนใหญ่ไดแ้ก่ ดอกเบ้ียและเงินปันผลทั้งส่วนของสินทรัพยแ์ละรายได้   เงินใหกู้ย้มื เงินกูย้มืและดอกเบ้ียจ่ายท่ี
เก่ียวขอ้ง ส่วนไดเ้สียในกาํไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย  สินทรัพยแ์ละค่าใชจ่้าย ส่วนกลาง 
และค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้
 

ส่วนงานทางธุรกจิ 
 

ส่วนงานธุรกิจของกลุ่มบริษทัส่วนใหญ่แบ่งเป็น 2 ส่วนงานไดแ้ก่ 
 

(1) ส่วนงานธุรกิจสตัวบ์ก โดยลกัษณะการดาํเนินธุรกิจประกอบดว้ย  การผลิตอาหารสตัว ์การเพาะพนัธ์ุสตัว ์              
การเล้ียงสตัว ์ การแปรรูปเน้ือสตัว์  และการผลิตผลิตภณัฑอ์าหารสาํเร็จรูปพร้อมรับประทานเพื่ อการขาย
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

 

(2) ส่วนงานธุรกิจสตัวน์ํ้ า โดยลกัษณะการดาํเนินธุรกิจประกอบดว้ย  การผลิตอาหารสตัวน์ํ้ า การเพาะพนัธุ์
และเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้ า  การแปรรูปสตัวน์ํ้ า  และการผลิตผลิตภณัฑอ์าหารสาํเร็จรูปพร้อมรับประทาน                 
เพื่อการขายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

 

ส่วนงานตามภูมิศาสตร์ 
 

กลุ่มบริษทัมีฐานการดาํเนินธุรกิจเป็นส่วนใหญ่อยูใ่นประเทศไทย  โดยส่วนหน่ึงของสินคา้ท่ีผลิตไดจ้ะส่งไป
จาํหน่ายโดยตรงหรือผา่นทางบริษทัยอ่ยในต่างประเทศใหก้บัลูกคา้ภายนอก  ซ่ึงส่วนใหญ่อยูใ่นทวีปยโุรป  
เอเชีย อเมริกา  และอ่ืนๆ  สาํหรับฐานการดาํเนินธุรกิจในต่างประเทศจะเป็นของบริษทัยอ่ยซ่ึงอยูใ่นต่างประเทศ 
เช่น ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศตุรกี ประเทศอินเดีย และประเทศมาเลเซีย เป็นตน้ 
 

ในการเสนอขอ้มูลจาํแนกส่วนงานตามภูมิศาสตร์ รายไดต้ามส่วนงานกาํหนดจากสถ านท่ีตั้งตามภูมิศาสตร์ ของ
ลูกคา้ และสินทรัพยต์ามส่วนงานกาํหนดจากสถานท่ีตั้งตามภูมิศาสตร์ของสินทรัพยน์ั้น 
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รายไดแ้ละผลการดาํเนินงาน จากส่วนงานทางธุรกิจในงบการเงินรวม สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้ เดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน มีดงัน้ี 
 

 ส่วนงานธุรกจิ 
 

 งบการเงนิรวม 
 งวดสามเดือนส้ินสุด  งวดเกา้เดือนส้ินสุด 
 วนัท่ี 30 กนัยายน  30 กนัยายน 
 2550  2549  2550  2549 
 (ล้านบาท) 
รายได้จากส่วนงาน        
ส่วนงานธุรกิจสตัวบ์ก 24,070  22,013  68,048  64,743 
ส่วนงานธุรกิจสตัวน์ํ้ า 11,459  10,571  31,306  27,166 
รวม 35,529  32,584  99,354  91,909 

        ผลการด าเนินงานจากส่วนงาน         
ส่วนงานธุรกิจสตัวบ์ก 1,181  14  434  1,266 
ส่วนงานธุรกิจสตัวน์ํ้ า 767  1,265  1,992  2,715 
รวม 1,948  1,279  2,426  3,981 

 

 ส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 

 งบการเงนิรวม 
 งวดสามเดือนส้ินสุด  งวดเกา้เดือนส้ินสุด 
 วนัท่ี 30 กนัยายน  30 กนัยายน 
 2550  2549  2550  2549 
 (ล้านบาท) 

รายได้จากบุคคลภายนอก        
ประเทศไทย 23,455  22,061  66,191  64,767 
ทวีปยโุรป 7,245  5,469  19,419  13,907 
ทวีปเอเชีย 3,957  4,034  11,280  10,170 
ทวีปอเมริกา 690  760  2,064  2,284 
อ่ืน ๆ 182  260  400  781 
รวม 35,529  32,584  99,354  91,909 
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 งบการเงนิรวม 
 2550  2549 

 (ล้านบาท) 
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ไม่รวมค่าความนิยม)      

   ณ วนัที ่30 กนัยายน    
ประเทศไทย 38,682  37,092 
ทวีปยโุรป 2,346  1,873 
ทวีปเอเชีย 2,617  2,217 
ทวีปอเมริกา 37  41 
รวม 43,682  41,223 

 
9 ก าไรต่อหุ้น 

 

ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน 
 

กาํไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐานในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คาํนวณโดยการหารกาํไรสุทธิสาํหรับ
งวด สาม เดือน และ เกา้ เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยา ยน  2550 และ 2549 ดว้ยจาํนวน ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของ
หุน้ทุนท่ีออกและเรียกชาํระในระหวา่งงวด  (สุทธิจากหุน้ท่ีถือเป็นหุน้ทุนรับซ้ือคืน  สาํหรับงบการเงินรวม) โดย
หุน้ทุนรับซ้ือคืนดงักล่าวเป็นหุน้สามญัของบริษทัท่ีถือโดยบริษทัยอ่ยบางแห่ง ซ่ึงจาํนวนเกือบทั้งหมดเป็นส่วนท่ี
บริษทัยอ่ยมีอยูก่่อนท่ีบริษทัจ ะเขา้ไปมีอาํนาจควบคุมบริษทัยอ่ยเหล่านั้น หุน้จาํนวนท่ีบริษทัยอ่ยไดม้าเพิ่มใน
ภายหลงัเกิดจากการใชสิ้ทธิตามท่ีไดรั้บในฐานะผูถื้อหุน้เท่านั้น 
 

ส าหรับงวดสามเดอืน 
 

ก าไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นสามญั  
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 2550  2549  2550  2549 
      (ปรับปรุงใหม่) 
 (ล้านบาท) 
ก าไรสุทธิส่วนของผู้ถอืหุ้นสามัญ  1,308  681  460  370 
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จ านวนหุ้นสามญัท่ีออกจ าหน่ายแล้วตามวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนัก  
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 2550  2549  2550  2549 
 (ล้านหุ้น) 
หุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 7,520  7,520  7,520  7,520 
ผลกระทบจากหุน้ท่ีถือโดยบริษทัยอ่ย (329)  (329)  -       -      
จ านวนหุ้นสามัญทีอ่อกจ าหน่ายแล้ว        
   ระหว่างงวดตามวธีิถัวเฉลีย่ถ่วงน า้หนัก 7,191  7,191  7,520  7,520 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 2550  2549  2550  2549 
      (ปรับปรุงใหม่) 
 (บาท) 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 0.18  0.09  0.06  0.05 
 

ส าหรับงวดเก้าเดอืน 
 

ก าไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นสามญั  
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 2550  2549  2550  2549 
      (ปรับปรุงใหม่) 
 (ล้านบาท) 
ก าไรสุทธิส่วนของผู้ถอืหุ้นสามัญ 1,127  2,254  10,317  2,120 

 

จ านวนหุ้นสามญัท่ีออกจ าหน่ายแล้วตามวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนัก  
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 2550  2549  2550  2549 
 (ล้านหุ้น) 
หุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 7,520  7,520  7,520  7,520 
ผลกระทบจากหุน้ท่ีถือโดยบริษทัยอ่ย (329)  (329)  -       -      
จ านวนหุ้นสามัญทีอ่อกจ าหน่ายแล้ว        
   ระหว่างงวดตามวธีิถัวเฉลีย่ถ่วงน า้หนัก  7,191  7,191  7,520  7,520 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 2550  2549  2550  2549 
      (ปรับปรุงใหม่) 
 (บาท) 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 0.16  0.31  1.37  0.28 

 
10 เงนิปันผลจ่าย  

 
เม่ือวนัท่ี 28  กมุภาพนัธ์  2550 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติอนุมติัใหเ้ปล่ียนแปลงนโยบายการจ่าย    
เงินปันผลของบริษทั จากการจ่ายปีละ 4 คร้ัง เป็นการจ่ายปีละ 2 คร้ัง โดยเงินปันผลท่ี จ่ายจากผลการดาํเนินงาน
สาํหรับงวด 6 เดือนแรกของ ปีจะจ่ายเป็นเงินปันผลระหวา่งกาล  ส่วนเงินปันผลท่ีจ่าย จากผลการดาํเนินงาน
สาํหรับงวด 6 เดือนหลงัข องปีจะจ่ายเป็นเงินปันผลประจาํปี โดยเงินปันผลรวมท่ีจ่ายทั้งส้ินจากผลการ
ดาํเนินงานสาํหรับแต่ละปีจะมีจาํนวนประมาณร้อยละ 50 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัหกั ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้
และสาํรองตามกฎหมาย   ทั้งน้ีการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดข้ึ้นอยูก่บัผลดาํเนินงาน      
ฐานะการเงิน  และโครงการในอนาคตของบริ ษทั  รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจโดยรวม   นอกจากน้ี  ในวนัเดียวกนั  
คณะกรรมการไดมี้มติเสนอใหจ่้ายเงินปันผลโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

วนัท่ีมีมติ 
จ่ายเงินปันผล 

อตัรา 
หุน้ละ 

จาํนวนหุน้ 
ท่ีมีสิทธิไดรั้บ 

เงินปันผล 
จาํนวนเงิน

รวม 
ผลการ

ดาํเนินงาน ท่ีมา 
 (บาท) (หุ้น)  (ล้านบาท)   

      
28 กมุภาพนัธ์ 2550 0.02 7,519,937,826 150 ไตรมาสท่ี 4 

ของปี 2549 
เงินปันผลท่ีไดรั้บจากบริษทัยอ่ย 
โดยบริษทัยอ่ยไดจ่้ายเงินปันผลจาก
กาํไรท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลใน
อตัราร้อยละ 30 

 
การจ่ายเงินปันผลขา้งตน้ ซ่ึงคณะกรรมการของบริษทัเสนอใหจ่้ายเป็นเงินปันผลประจาํปี 2549 ไดรั้บอนุมติัจาก
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้แลว้เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2550   



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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11 การเปลีย่นแปลงนโยบายบัญชี 
 

การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีของบริษทัไม่มีผลกระทบต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั 
 

จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 บริษทับนัทึกเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมท่ีไม่จดัจาํแนกเป็นการลงทุน
สาํหรับ “การถือเพื่อขาย” ในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย 
 

ในระหวา่งปี 2550 สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการบญัชีท่ีปรับปรุงใหม่จาํนวน 9 ฉบบั โดยเป็น
มาตรฐานการบญัชีซ่ึงกาํหนดใหถื้อปฏิบติักบังบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 
2550 จาํนวน 3 ฉบบัดงัน้ี 
 

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

มาตรฐานการบญัชีดงักล่าวขา้งตน้กาํหนดใหบ้ริษทัใหญ่ท่ีมีการลงทุนในบริษทัยอ่ย กิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมร่วม 
หรือบริษทัร่วมท่ีไม่จดัจาํแนกเป็นการลงทุนสาํหรับ “การถือเพื่อขาย” บนัทึกเงินลงทุนดงักล่าว ในงบการเงิน
เฉพาะกิจการตามวิธีราคาทุน หรือตามเกณฑก์ารรับรู้และการวดัมูลค่า ตราสารทางการเงิน (เม่ือมีการบงัคบัใช)้ 
แทนวิธีส่วนไดเ้สียซ่ึงใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั 
 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2550 บริษทัไดเ้ปล่ียนนโยบายการบญัชีสาํหรับเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมใน
งบการเงินเฉพาะกิจการจากวิธีส่วนไดเ้สียเป็นวิธีราคาทุน การเปล่ียนแปลงนโยบาย การบญัชีดงักล่าวน้ีทาํให้
บริษทัตอ้งมีการปรับปรุงงบการเงินยอ้นหลงั  (งบการเงิน เฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 และ
สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2549) เพื่อแสดงเปรียบเทียบกบังบการเงินระหวา่งกาล
เฉพาะกิจการสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2550  
 
การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวมีผลกระทบต่องบการเงินระหวา่งกาลเฉพาะกิจการ ดงัน้ี 
 

งบดุล ณ วนัที ่1 มกราคม    
 2550  2549 
 (ล้านบาท) 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมลดลง (14,234)  (14,629) 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ยลดลง             -  (368) 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีลดลง (17)  (6) 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนลดลง (เพิ่มข้ึน)  123  (10) 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีลดลง 89  176 
สินทรัพย์สุทธิลดลง (14,039)  (14,837) 
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 2550  2549 
 (ล้านบาท) 
กาํไรสะสมลดลง (13,763)  (13,036) 
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมจากการตีราคาท่ีดินลดลง (1,376)  (1,376) 
การแปลงค่างบการเงินเพิ่มข้ึน (ลดลง) 637  (896) 
ทุนเรือนหุน้ท่ีถือเป็นเงินลงทุนรับซ้ือคืน 721  721 
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมในหลกัทรัพย ์    
   และส่วนเกินทุนอ่ืน ๆ ลดลง (258)  (250) 
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้นลดลง (14,039)  (14,837) 

 

งบก าไรขาดทุนส าหรับงวดส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2549    
 งวดสามเดือน  งวดเกา้เดือน 
 (ล้านบาท) 
ก าไรสุทธิก่อนการปรับย้อนหลงั 681  2,254 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม    
   ตามวิธีส่วนไดเ้สียลดลง -  สุทธิจากค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (737)  (2,531) 
เงินปันผลรับเพิ่มข้ึน 426  2,379 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุนสุทธิในบริษทัยอ่ยลดลง -  18 
ก าไรสุทธิหลงัการปรับย้อนหลงั 370  2,120 
ก าไรสุทธิลดลง (311)  (134) 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐานลดลง (บาท) (0.04)  (0.03) 
 

นอกจากน้ี การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวทาํใหก้าํไรสุทธิท่ีรายงานไวใ้นงบการเงินเฉพาะกิจการ
สาํหรับแต่ละงวดสามเดือนและ เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  2550 และ2549 ท่ีปรับปรุงใหม่ มีจาํนวนท่ี
แตกต่างจาก กาํไรสุทธิท่ีรายงานไวใ้นงบการเงินรวมของกลุ่มบริ ษทัสาํหรับงวดเดียวกนั ของแต่ละปี  ซ่ึง
กระทบยอดความ แตกต่างดงักล่าวไดด้งัน้ี 

 

   งวดสามเดือน 
  ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 2550  2549 
   (ปรับปรุงใหม่) 
 ( ล้านบาท) 
ก าไรสุทธิตามงบการเงนิเฉพาะกจิการ  460  370 
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ยท่ีจดัสรรมาจากกาํไรสะสม  (9)  (426) 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม    
   ตามวิธีส่วนไดเ้สีย -  สุทธิจากค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 857  737 
ก าไรสุทธิตามงบการเงนิรวม 1,308  681 
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   งวดเกา้เดือน 
  ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 2550  2549 
   (ปรับปรุงใหม่) 
 ( ล้านบาท) 

ก าไรสุทธิตามงบการเงนิเฉพาะกจิการ  10,317  2,120 
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ยท่ีจดัสรรมาจากกาํไรสะสม  (10,127)  (2,379) 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม    
  ตามวิธีส่วนไดเ้สีย -  สุทธิจากค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 937  2,531 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยลดลง -  (18) 
ก าไรสุทธิตามงบการเงนิรวม 1,127  2,254 

 

12 ภาระผูกพนั 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2550  บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัภายใตส้ญัญาดงัต่อไปน้ี 
 

(ก) สญัญาวา่ดว้ยความร่วมมือทางวิชาการกบัมหาวิทยาลยัแม่โจ้  (“มหาวิทยาลยั ”) โดยทางม หาวิทยาลยั
อนุญาตใหบ้ริษทัใชท่ี้ดินและส่ิงปลูกสร้างในการสร้างบ่อเล้ียงกุง้   และใชเ้ป็นศูนยว์ิจยัและฝึกอบรมแก่
อาจารยแ์ละนกัวิชาการเป็นระยะเวลา 10 ปี  เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี  1 มกราคม 2537 ภายใตเ้ง่ือนไขของสญัญา
ดงักล่าว บริษทัมีภาระผกูพนัท่ีจะโอนกรรมสิทธ์ิในสินทรัพยท์ั้งหมดของโครงการใหแ้ก่มหาวิทยาลยัเม่ือ
อายสุญัญาส้ินสุดลง   และบริษทัจะตอ้งเสียค่าตอบแทนใหแ้ก่มหาวิทยาลยัไม่นอ้ยกวา่ 0.5 ลา้นบาท ต่อปี 
อยา่งไรกต็าม บริษทัไดเ้ขา้ทาํข้ อตกลงกบัทางมหาวิทยาลยัดงักล่าว เพื่อต่ออายขุองสญัญาต่อไปอีกจนถึง
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 ภายใตเ้ง่ือนไขเดิม นอกจากน้ี บริษทัยงัไดเ้ขา้ทาํสญัญากบัมหาวิทยาลยัดงักล่าว
อีก 2 ฉบบั ซ่ึงมี อายุ สญัญาส้ินสุดในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 และ 2552 โดยมีสาระสาํคญัของสญัญา
เช่นเดียวกบัสญัญาฉบบัแรก    และบริษทัจะตอ้งจ่ายค่าตอบแทนใหก้บัมหาวิทยาลยัภายใตส้ญัญาดงักล่าว
เป็นจาํนวนเงิน  0.6 ลา้นบาท ต่อปี  ทั้งน้ีราคาตามบญัชีของสินทรัพยข์องบริษทัภายใตส้ญัญาทั้ง 3 ฉบบั
ดงักล่าว ณ วนัท่ี 30 กนัยายน  2550 มีจาํนวนเงิ นรวม  19 ลา้นบาท  (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 254 9: 21         
ล้านบาท) 

 
(ข) สญัญาเช่าระยะยาวสาํหรับอาคารสาํนกังานพร้อมทั้งส่ิงอาํนวย ความสะดวกต่าง ๆ ท่ีดิน ฟาร์มเล้ียงสตัว ์

และสาํหรับยานพาหนะกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัและบริษทัอ่ืน ๆ บางแห่ง  เป็นเวลา 2 ถึง 20 ปี ซ่ึงจะ
ส้ินสุดในปี 2550 ถึง 2564 โดย บริษทั และบริษทัยอ่ย มีค่าเช่าและค่าบริการรวมต่อปี เป็น จาํนวน เงิน       
392 ลา้นบาท และ 900 ลา้นบาท ตามลาํดบั  (วันท่ี 31 ธันวาคม 2549: 367 ล้านบาท และ  884 ล้านบาท 
ตามล าดับ) 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
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(ค) บริษทัและบริษทัยอ่ยบางแห่งมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าก่อสร้าง เคร่ืองจกัรและค่าบริการต่างๆ ใหแ้ก่
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัและบริษทัอ่ืน ๆ ตามท่ีระบุไวใ้นสญัญาท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นจาํนวนเงิน 148 ลา้นบาท และ 
418 ลา้นบาท ตามลาํดบั (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549: 190 ล้านบาท และ 118  ล้านบาท ตามล าดับ) 

 

13 หนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 
 

หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2550 มีดงัน้ี 
 
(ก) บริษทัและบริษทัยอ่ยมีเลตเตอร์ออฟเครดิตท่ียงัไม่ไดใ้ชเ้ป็นจาํนวนเงินรวม 47 ลา้นบาท และ 470 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549: 224 ล้านบาท และ 2,165 ล้านบาท ตามล าดับ) 
 

(ข) บริษทัและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ี สถาบนัการเงิน ออกหนงัสือคํ้าประกนับริษทั
ต่อหน่วยงานราชการ และอ่ืน ๆ  ส่วนใหญ่สาํหรับการคํ้า ประกนั ค่าภาษีอากร ค่าไฟฟ้า ค่านํ้าประปา  
และการขายสินคา้ เป็นจาํนวนเงินรวม 498 ลา้นบาท และ 324 ลา้นบาท ตามลาํดบั (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2549: 226 ล้านบาท และ 972 ล้านบาท ตามล าดับ) 

 

(ค) บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการคํ้าประกนัสาํหรับ วงเงินสินเช่ือ ท่ีสถาบนัการเงิน
ใหแ้ก่ บริษทัยอ่ยอ่ืน บางแห่ง  เป็นจาํนวน เงินรวม  64 ลา้นริงกิต มาเลเซีย  หรือประมาณ 643  ลา้นบาท          
(ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2549: 81 ล้านริงกิตมาเลเซีย หรือประมาณ 826 ล้านบาท) 

 

14 เหตุการณ์ภายหลงัวนัทีใ่นงบดุล 
 

(ก) เม่ือวนัท่ี 10 ตุลาคม 2550 บริษทัยอ่ยในต่างประเทศแห่งหน่ึง (CP Foods West, Inc. (CPF WEST))       
ไดเ้สนอขายหุน้เพิ่มทุน ใหก้บัผูถื้อหุน้เดิม เป็นจาํนวน  498,500 หุน้  คิดเป็นจาํนวนเงิน  498,500    
เหรียญสหรัฐ  หรือประมาณ  17 ลา้นบาท บริษทัในฐานะท่ีเป็นผูถื้อหุน้เพียงรายเดียวของ  CPF WEST 
ไดช้าํระเงินเพิ่มทุนดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 16 ตุลาคม 2550  

 
(ข) เม่ือวนัท่ี  19  ตุลาคม   2550   บริษทัไดอ้อกหุน้กู้ คร้ังท่ี 1/2550 ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ  ไม่มีหลกัประกนั  

และระบุช่ือผูถื้อ เป็นจาํนวนเงินรวม 6,000 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็น 
 

 ชุดท่ี 1 จาํนวน 3,500 ลา้นบาท มีอายุ  3 ปี ชาํระคืนเงิน ตน้คร้ังเดียวทั้งจาํนวนในวนัท่ี 19 ตุลาคม 
2553 โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีเท่ากบัร้อยละ 4.25 ต่อปี 

 

 ชุดท่ี 2 จาํนวน 2,500 ลา้นบาท  มีอาย ุ5 ปี ชาํระคืนเงิน ตน้คร้ังเดียวทั้งจาํนวนในวนัท่ี 19 ตุลาคม  
2555 โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีเท่ากบัร้อยละ 4.90 ต่อปี 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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หุน้กูด้งักล่าวไดรั้บการจดัอนัดบัเครดิตไวท่ี้ระดบั “A+” โดยบริษทั ทริสเรทต้ิง จาํกดั เม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 
2550 ทั้งน้ี บริษทัไดน้าํหุน้กูด้งักล่าวไปข้ึนทะเบียนกบัสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยและไดรั้บการข้ึนทะเบียน
แลว้เม่ือวนัท่ี  19  ตุลาคม  2550  ในการน้ี บริษทัอยูใ่นระหวา่งการดาํเนินการนาํหุน้กูด้งักล่าวไปจดทะเบียน
กบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงคาดวา่จะแลว้เสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2550 

 
15 การจัดประเภทรายการใหม่ 

 
รายการบญัชีบางรายการในงบการเงินระหวา่งกาลสาํหรับงวด 2549 ไดจ้ดัประเภทใหม่เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการ
แสดงรายการในงบการเงินระหวา่งกาลสาํหรับงวด 2550 
 
 


