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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  หน้ีสินระยะยาว 
12  ขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
13  ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 
14  เงินปันผล 
15  ภาระผกูพนัท่ีมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
16  หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น 
17  มาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยงัไม่ไดใ้ช้ 
18  การจดัประเภทรายการใหม่ 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 
กรรมการบริหารไดอ้นุมตัิใหอ้อกงบการเงินระหว่างกาลน้ีเม่ือวนัที่ 11 สิงหาคม 2553 
 

1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) “บริษัท”  เป็นนิติบุคคลท่ีจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย  และมีท่ีอยู ่           
จดทะเบียนตั้งอยู่เลขท่ี 313 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500   
ประเทศไทย 
 
บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือวนัที่ 21 ธนัวาคม 2530 
 
บริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุดของบริษทัและบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) คือ บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์
จ ากดั ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นในประเทศไทย 
 
กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจหลกัดา้นการเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร โดยมีท่ีตั้งของธุรกิจครอบคลุม       
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ส่วนงานหลกัดงัน้ี    
 
1)   ส่วนงานธุรกิจสัตวบ์ก ครอบคลุมสินคา้ประเภทไก่ เป็ด และสุกร  
2)   ส่วนงานธุรกิจสัตวน์ ้ า  ครอบคลุมสินคา้ประเภทกุง้และปลา   
 
การด าเนินธุรกิจของ  2 ส่วนงานหลกัดงักล่าวมีลกัษณะครบวงจร  เร่ิมตั้งแต่การจดัหาวตัถุดิบเพ่ือใชใ้นการผลิต
อาหารสัตว ์ การด าเนินธุรกิจผลิตอาหารสัตว ์ การเพาะพนัธุ์สัตว ์ การเล้ียงสัตวเ์พ่ือการคา้ การแปรรูปเน้ือสัตว ์   
การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารส าเร็จรูปพร้อมรับประทาน จนกระทัง่ถึงการจัดจ าหน่ายสินค้าไปสู่กลุ่มผูบ้ริโภค           
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงผลิตภณัฑห์ลกัของกลุ่มบริษทัจ าแนกไดเ้ป็น 3 ประเภทหลกัดงัน้ี    
 
1)   อาหารสัตว ์
2)   ผลิตภณัฑจ์ากฟาร์มเล้ียงสัตว ์เช่น พนัธุ์สัตว ์สัตวมี์ชีวิต เน้ือสัตว ์เป็นตน้   
3)   อาหารแปรรูปและอาหารส าเร็จรูป 
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รายละเอียดของบริษทัยอ่ย ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2553 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2552 มีดงัน้ี 
 

    ประเทศท่ี    

ช่ือกิจการ  ลักษณะธุรกิจ  กิจการจัดตั้ง  บริษัทถือหุ้นร้อยละ 

      30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

      2553  2552 

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  99.98 

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  คา้ส่งและคา้ปลีกผลิตภณัฑอ์าหาร        

               ส าเร็จรูป  ไทย  99.99  99.99 

12) บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล เพท็ ฟู้ ด จ ากดั   ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑอ์าหาร       

     ส าเร็จรูปส าหรับสตัวเ์ล้ียง  ไทย  99.99  99.99 

         

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 

3)   Charoen Pokphand Foods (Overseas) LLC.  ผลิตอาหารสตัวแ์ละเล้ียงสตัว ์  รัสเซีย  99.99  99.99 

             

บริษัทย่อยทางอ้อม         

1)   บริษทั ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จ ากดั   คา้ส่งและคา้ปลีกผลิตภณัฑอ์าหาร  ไทย  99.99  99.99 

2)   บริษทั ซีพีเอฟ พรีเมียมฟู้ ดส์ จ ากดั  ผลิตผลิตภณัฑอ์าหารแปรรูปจาก       

     เน้ือสตัว ์  ไทย  99.99  99.99         



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
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    ประเทศท่ี    

ช่ือกิจการ  ลักษณะธุรกิจ  กิจการจัดตั้ง  บริษัทถือหุ้นร้อยละ 

      30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
      2553  2552 

         
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 

5)   Arbor Acres (Taiwan) Co., Ltd. *  เล้ียงสตัว ์  ไตห้วนั  16.21  16.21 

6)   CPF Food Trading Co., Ltd.   ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท        

    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    ส าเร็จรูป  จีน  100.00  100.00 
7)   C.P. Laos Co., Ltd.    ผลิตอาหารสตัวแ์ละเล้ียงสตัว ์  ลาว  99.61  99.61 
8)   Charoen Pokphand (USA), Inc.  ธุรกจิไกเ่น้ือครบวงจร (หยดุการประกอบ       

     กจิการเม่ือเดือนมีนาคม 2547)  สหรัฐอเมริกา  99.97  99.97 
9)   Charoen Pokphand Enterprise (Taiwan)          
         Co., Ltd. *  ธุรกจิไกค่รบวงจรและเล้ียงสตัว ์    ไตห้วนั  32.41  32.41 
10) Charoen Pokphand (Taiwan) Co., Ltd. *  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท        
    อาหารเสริมและวคัซีนส าหรับสตัว ์  ไตห้วนั  29.17  29.17 

11) CP Foods (UK) Limited   ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท        
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    ส าเร็จรูป  องักฤษ  52.00  52.00 
12) CPF Agro LLC.   เล้ียงสตัว ์  รัสเซีย  99.99              - 
13) CPF Europe S.A.   ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท        

    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

    ส าเร็จรูป  เบลเยี่ยม  99.99  99.99 
14) CPF Denmark A/S   ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท        
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

    ส าเร็จรูป  เดนมาร์ก  52.00  52.00 

15) CPF Tokyo Co., Ltd.   ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท        

    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

    ส าเร็จรูป  ญ่ีปุ่ น  99.99  99.99 

16) Fusion Abbey Park Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท        

    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

    ส าเร็จรูป  องักฤษ  52.00  52.00 
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    ประเทศท่ี    

ช่ือกิจการ  ลักษณะธุรกิจ  กิจการจัดตั้ง  บริษัทถือหุ้นร้อยละ 

      30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
      2553  2552 

17) Fusion Alfrick Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท        

    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    ส าเร็จรูป  องักฤษ  52.00  - 

18) Fusion Bransford Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท        

    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    ส าเร็จรูป  องักฤษ  52.00  - 

19) Fusion Broadway Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท        

    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    ส าเร็จรูป  องักฤษ  52.00  - 

20) Fusion Brothwood Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท        

    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    ส าเร็จรูป  องักฤษ  52.00  52.00 

21) Fusion Calis Limited       ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท        
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    ส าเร็จรูป  องักฤษ  52.00  52.00 
22) Fusion Carnoustie Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท        
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    ส าเร็จรูป  องักฤษ  52.00  52.00 
23) Fusion Charlton Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท        

    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    ส าเร็จรูป  องักฤษ  52.00  - 

24) Fusion Crowle Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท        

    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    ส าเร็จรูป  องักฤษ  52.00  - 

25) Fusion Dalaman Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท        

    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

    ส าเร็จรูป  องักฤษ  52.00  52.00 

26) Fusion Defford Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท        

    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    ส าเร็จรูป  องักฤษ  52.00  - 
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    ประเทศท่ี    

ช่ือกิจการ  ลักษณะธุรกิจ  กิจการจัดตั้ง  บริษัทถือหุ้นร้อยละ 

      30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
      2553  2552 

27) Fusion Dormington Limited    ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท        

    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

    ส าเร็จรูป  องักฤษ  52.00  52.00 

28) Fusion Driscoll Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท        

    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

    ส าเร็จรูป  องักฤษ  52.00  52.00 
29) Fusion Dumbleton Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินค้าประเภท        

    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    ส าเร็จรูป  องักฤษ  52.00  - 

30) Fusion Elmbridge Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท        

    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    ส าเร็จรูป  องักฤษ  52.00  - 

31) Fusion Everton Limited    ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท        

    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

    ส าเร็จรูป  องักฤษ  52.00  52.00 
32) Fusion Exning Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท        

    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

    ส าเร็จรูป  องักฤษ  52.00  52.00 

33) Fusion Fethiye Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท        

    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

    ส าเร็จรูป  องักฤษ  52.00  52.00 
34) Fusion Gatley Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท        
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    ส าเร็จรูป  องักฤษ  52.00  52.00 
35) Fusion Gocek Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท        
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    ส าเร็จรูป  องักฤษ  52.00  52.00 

36) Fusion Grimley Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท        

    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    ส าเร็จรูป  องักฤษ  52.00  - 
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    ประเทศท่ี    

ช่ือกิจการ  ลักษณะธุรกิจ  กิจการจัดตั้ง  บริษัทถือหุ้นร้อยละ 

      30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
      2553  2552 

37) Fusion Guarlford Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท        

    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    ส าเร็จรูป  องักฤษ  52.00  - 

38) Fusion Haddenham Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท        

    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

    ส าเร็จรูป  องักฤษ  52.00  52.00 

39) Fusion Hadzor Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท        

    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

    ส าเร็จรูป  องักฤษ  52.00  - 

40) Fusion Hallow Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท        

    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

    ส าเร็จรูป  องักฤษ  52.00  - 

41) Fusion Haverhill Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท        

    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

    ส าเร็จรูป  องักฤษ  52.00  52.00 

42) Fusion Hawstead Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท        

    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

    ส าเร็จรูป  องักฤษ  52.00  52.00 

43) Fusion Head Street Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท        
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

    ส าเร็จรูป  องักฤษ  52.00  52.00 
44) Fusion Kaitaia Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท        

    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

    ส าเร็จรูป  องักฤษ  52.00  52.00 
45) Fusion Kroma Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท        

    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

    ส าเร็จรูป  องักฤษ  52.00  52.00 
46) Fusion Krone Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท        

    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

    ส าเร็จรูป  องักฤษ  52.00  52.00 
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    ประเทศท่ี    

ช่ือกิจการ  ลักษณะธุรกิจ  กิจการจัดตั้ง  บริษัทถือหุ้นร้อยละ 

      30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
      2553  2552 

47) Fusion Lidgate Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท        

    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

    ส าเร็จรูป  องักฤษ  52.00  52.00 

48) Fusion Littleworth Limited    ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท        

    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

    ส าเร็จรูป  องักฤษ  52.00  52.00 

49) Fusion Madeley Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท        

    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

    ส าเร็จรูป  องักฤษ  52.00  52.00 

50) Fusion Newlands Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท        

    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

    ส าเร็จรูป  องักฤษ  52.00  52.00 
51) Fusion Niamh Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท        

    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

    ส าเร็จรูป  องักฤษ  52.00  52.00 
52) Fusion Pershore Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท        
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    ส าเร็จรูป  องักฤษ  52.00  52.00 
53) Fusion Priest Lane Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท        
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    ส าเร็จรูป  องักฤษ  52.00  52.00 
54) Fusion Samui Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท        
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    ส าเร็จรูป  องักฤษ  52.00  52.00 

55) Fusion Saxham Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท        

    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

    ส าเร็จรูป  องักฤษ  52.00  52.00 

56) Fusion Soham Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท        

    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

    ส าเร็จรูป  องักฤษ  52.00  52.00 
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57) Fusion Stowmarket Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท        

    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

    ส าเร็จรูป  องักฤษ  52.00  52.00 

58) Fusion Swaffham Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท        

    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

    ส าเร็จรูป  องักฤษ  52.00  52.00 

59) Fusion Thetford Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท        

    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

    ส าเร็จรูป  องักฤษ  52.00  52.00 

60) Fusion Turgay Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท        

    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    ส าเร็จรูป  องักฤษ  52.00  52.00 
61) Fusion Uzumlu Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท        
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    ส าเร็จรูป  องักฤษ  52.00  52.00 

62) Fusion Wadborough Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท        
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    ส าเร็จรูป  องักฤษ  52.00  52.00 
63) Fusion Wellington Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท        

    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

    ส าเร็จรูป  องักฤษ  52.00  52.00 

64) Fusion Whistler Limited    ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท        

    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

    ส าเร็จรูป  องักฤษ  52.00  52.00 

65) Fusion Yamac Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท        

    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

    ส าเร็จรูป  องักฤษ  52.00  52.00 

66) Lianyungang Chia Tai Feed Co., Ltd.*  ผลิตอาหารสตัว ์  จีน  22.69  22.69 

67) Taiwan Sizzler Co., Ltd. *  ร้านอาหาร  ไตห้วนั  32.41  32.41 
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    ประเทศท่ี    

ช่ือกิจการ  ลักษณะธุรกิจ  กิจการจัดตั้ง  บริษัทถือหุ้นร้อยละ 

      30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
      2553  2552 

ธุรกิจสัตว์น ้า         

บริษัทย่อยทางตรง         

1)   บริษทั จนัทบรีุฟาร์มเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ า          

          จ ากดั (4)  เพาะเล้ียงกุง้  ไทย  -  99.99 

2)   บริษทั ซีฟู้ ดส์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จ ากดั (3)  แปรรูปกุง้  ไทย  99.99  99.99 

3)   บริษทั โภคภณัฑอ์ะควอเทค็ จ ากดั   ผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัวน์ ้ าและ       
    ฟาร์มเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ า  ไทย  99.99  99.99 

4)   C.P. Aquaculture (Beihai) Co., Ltd.   ผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัว ์        

    ฟาร์มเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ าและเพาะพนัธุ์       
    สตัวน์ ้ า  จีน  100.00  100.00 
5) C.P. Aquaculture (Dongfang) Co., Ltd.  เพาะฟักลูกกุง้  จีน  100.00  100.00 
6)   C.P. Aquaculture (Hainan) Co., Ltd.   ผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัว ์       
    ฟาร์มเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ าและเพาะพนัธุ์       
    สตัวน์ ้ า  จีน  100.00  100.00 
7)   C.P. Food Products, Inc.  ผูน้ าเขา้และผูจ้ดัจ าหน่ายสินคา้อาหารทะเล  สหรัฐอเมริกา  100.00  100.00 
8)   Calibre Nature (M) Sdn. Bhd.  กจิการลงทนุในธุรกจิสตัวน์ ้ าครบวงจร  มาเลเซีย  100.00  100.00 
9)   Charoen Pokphand Foods Philippines          
         Corporation  เพาะฟักลูกกุง้   ฟิลิปปินส์  100.00  100.00 

10) CP Foods West, Inc.   ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑอ์าหาร  สหรัฐอเมริกา  100.00  100.00 
         

บริษัทย่อยทางตรงและทางอ้อม         
1)  บริษทั กรุงเทพเพาะเล้ียงกุง้ จ ากดั (2)  เพาะเล้ียงกุง้และแปรรูปกุง้   ไทย  99.90  99.90 
2)  บริษทั แกลง จ ากดั (3)  แปรรูปกุง้  ไทย  99.99  99.99 
3)  บริษทั ตราดเพาะเล้ียงกุง้ จ ากดั (4)  เพาะฟักลูกกุง้   ไทย  -  99.93 
4)  บริษทั สวีฟาร์มม่ิง จ ากดั (4)  เพาะฟักลูกกุง้   ไทย  -  99.87 

5)   Charoen Pokphand (India) Private Limited  ผลิตอาหารสตัวแ์ละเล้ียงสตัว ์  อินเดีย  99.99  99.99 

         

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 
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    ประเทศท่ี    

ช่ือกิจการ  ลักษณะธุรกิจ  กิจการจัดตั้ง  บริษัทถือหุ้นร้อยละ 

      30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
      2553  2552 

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 

         

บริษัทย่อยทางอ้อม         

1)  Bright Excel Investments Limited    กจิการลงทนุ  บริติส เวอร์จิน     

    ไอส์แลนด ์  100.00  100.00 

2)  Charoen Pokphand (Taiwan) Investment         

          Limited  กจิการลงทนุ  เบอร์มิวดา     

    ไอส์แลนด ์  100.00  100.00 

3)  Chia Tai Lianyungang Co., Ltd. *  กจิการลงทนุ  ฮ่องกง  32.41  32.41 
4)  Chun Ta Investment Co., Ltd.  กจิการลงทนุ  ไตห้วนั  100.00  100.00 

5)  Coinaton Investments Limited  กจิการลงทนุ  บริติส เวอร์จิน     

    ไอส์แลนด ์  100.00  100.00 

6)  Forward Pass Limited   กจิการลงทนุ  บริติส เวอร์จิน     

    ไอส์แลนด ์  100.00  100.00 

7)  New Splendid Holdings Limited   กจิการลงทนุ  บริติส เวอร์จิน     

    ไอส์แลนด ์  100.00  100.00 

8)  Plenty Type Limited *  กจิการลงทนุ  เคยแ์มน     

    ไอส์แลนด ์  32.41  32.41 

9)  Ta Chung Investment Co., Ltd.   กจิการลงทนุ  ไตห้วนั  100.00  100.00 

 
(1) โอนกิจกรรมหลกัในการผลิตอาหารส าเร็จรูปใหก้บับริษทั ซีพีเอฟ ผลิตภณัฑอ์าหาร จ ากดั  
(2) อยูร่ะหว่างการช าระบญัชี 
(3) โอนกิจกรรมหลกัในการเพาะเล้ียงกุง้ และแปรรูปใหก้บับริษทั 
(4) เสร็จส้ินการช าระบญัชีในไตรมาสท่ี 2 ปี 2553 
* บริษทัมีอ านาจควบคุมบริษทัดงักล่าว 
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2 เกณฑ์การจัดท างบการเงนิ  
 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีน าเสนอเพื่อวตัถุประสงคข์องการรายงานเพื่อใชใ้นประเทศไทยและจดัท าเป็นภาษาไทย      
งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษไดจ้ดัท าขึ้นเพ่ือความสะดวกของผูอ่้านงบการเงินท่ีไม่คุน้เคยกบัภาษาไทย 
 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นในรูปแบบย่อและตามมาตรฐานการบญัชีไทยฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง  2550) เร่ือง   
งบการเงินระหว่างกาล  รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ          
(“สภาวิชาชีพบญัชี”)  กฎระเบียบ และประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ท่ีเก่ียวขอ้ง และ
ตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปของประเทศไทย 
 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าขึ้นเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2552       
โดยเนน้การใหข้อ้มูลท่ีเป็นกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยน าเสนอ
รายงานไปแลว้   ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2552 
 
บริษัทและบริษัทย่อยในประเทศได้ใช้มาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงใหม่ซ่ึงมีความเก่ียวข้องกับธุรกิจท่ี
ด าเนินงานอยูค่ือ แม่บทการบญัชี (ปรับปรุง 2552) ท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีเม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2553 
โดยมีผลบงัคบัใชต้ ั้งแต่วนัท่ี 26 พฤษภาคม 2553 การใชแ้ม่บทการบญัชีฉบบัท่ีปรับปรุงใหม่น้ีไม่มีผลกระทบท่ีเป็น
สาระส าคญักบังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
เม่ือวนัท่ี  26 พฤษภาคม  2553 สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงาน           
ทางการเงินฉบบัท่ีออกใหม่และฉบบัปรับปรุง 2552 จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงยงัไม่มีผลบงัคบัใชใ้นปัจจุบนัและไม่ได ้ 
มีการน ามาใชส้ าหรับการจดัท างบการเงินน้ี มาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีไดอ้อกและ
ปรับปรุงใหม่ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกับการด าเนินธุรกิจของบริษทัและบริษทัย่อยในประเทศไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 17 
 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท และมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงิน    
ระหว่างกาลเพื่อแสดงเป็นหลกัลา้นบาท เวน้แตท่ี่ระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

 
กลุ่มบริษทัไดใ้ชน้โยบายการบญัชีท่ีส าคญัและวิธีการค านวณในงบการเงินระหว่างกาลส าหรับงวดสามเดือนและ
หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2553 เช่นเดียวกับท่ีใชส้ าหรับการจัดท างบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2552  
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งบการเงินระหว่างกาลของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทั้งหมดท่ีน ามาใช้ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาลรวม 
ส าหรับแต่ละงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี  30 มิถุนายน 2553 และ 2552  ไดส้อบทานโดยผูส้อบบญัชี
ของบริษทัแลว้   เวน้แต่งบการเงินระหว่างกาลส าหรับแต่ละงวดส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม  
ในต่างประเทศบางแห่ง ซ่ึงสอบทานโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน ขอ้มูลทางการเงินท่ีสอบทานโดยผูส้อบบญัชีอ่ืนมีดงัน้ี 
 
  งบการเงนิรวม 
  (ล้านบาท) 
ณ วนัที ่30 มถุินายน 2553   
ยอดรวมสินทรัพยข์องบริษทัยอ่ย  20,286 
เงินลงทุนทางตรงและทางออ้มในบริษทัร่วม  3,775 
รวม  24,061 

 
 งบการเงนิรวม 
 งวดสามเดือน  งวดหกเดือน 
 (ล้านบาท) 
ส าหรับงวดส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2553    
ยอดรวมรายไดข้องบริษทัยอ่ย 13,332  24,778 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 162  284 
รวม 13,494  25,062 

    
ส าหรับงวดส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2552    
ยอดรวมรายไดข้องบริษทัยอ่ย 8,155  14,066 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 134  150 
รวม 8,289  14,216 

 
3 รายการทีเ่กดิขึน้และยอดคงเหลอืกบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 

 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันได้แก่ บุคคลหรือกิจการต่างๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกับกลุ่มบริษัท โดยการเป็น              
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือมีผูถื้อหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน หรือมีกรรมการท่ีมีอ านาจควบคุม หรือมีอิทธิพลอย่างเป็น
สาระส าคญัร่วมกนั รายการบญัชีระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัน้ีก าหนดขึ้นโดยมีนโยบายก าหนดราคา
ส าหรับแต่ละรายการซ่ึงอา้งอิงตามราคาตลาดหรือเป็นไปตามสัญญาท่ีตกลงกนั 
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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 
 
3.1 รายการที่ส าคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันส าหรับแต่ละงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

2553 และ 2552  
 

ส าหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2553 และ 2552 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2553  2552  2553  2552 
 (ล้านบาท) 

(ก)      รายได้        
บริษัทย่อย        
ขายสินคา้                   -                    -  5,791  4,776 
เงินปันผลรับ                   -                    -  3,197  2,009 
ดอกเบ้ียรับ                   -                    -  290  275 
ก าไรจากการขายอาคาร อุปกรณ ์        
   และอ่ืนๆ                   -                    -  1        - 
รายไดค้่าเช่า ค่าบริการและอ่ืนๆ                    -                    -  15  17 
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ส าหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2553 และ 2552 (ต่อ) 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2553  2552  2553  2552 
 (ล้านบาท) 

บริษัทร่วมและบริษัททีเ่กีย่วข้องกนั       
ขายสินคา้ 2,075  1,511  140  179 
เงินปันผลรับ 19                    -  19  - 
ดอกเบ้ียรับ 1  5  -  - 
รายไดค้่าเช่า ค่าบริการและอ่ืนๆ  27  19  1  2 

        

(ข)      ค่าใช้จ่ายและอื่นๆ        
บริษัทใหญ่ในล าดับสูงสุด        
ซ้ือวตัถุดิบและสินคา้ 1,347  1,367  616  684 
ค่าบริการดา้นเทคนิควิชาการ 76  64  23  23 
ค่าสิทธิในการใชเ้คร่ืองหมาย        
   การคา้ 4  7  2  1 
        
บริษัทย่อย        
ซ้ือวตัถุดิบและสินคา้ -  -  2,894  2,156 
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน -  -  -  943 
ค่าตอบแทนการใชร้ะบบงาน -  -  37  35 
ค่าเช่าและค่าบริการ -  -  14  14 
ค่าฝึกอบรมและสัมมนา -  -  8  7 
ซ้ืออุปกรณ์และอ่ืนๆ -  -  1  1 
ดอกเบ้ียจ่ายและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ -  -  2  1 
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ส าหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2553 และ 2552 (ต่อ) 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2553  2552  2553  2552 
 (ล้านบาท) 

บริษัทร่วมและบริษัททีเ่กีย่วข้องกนั       
ซ้ือวตัถุดิบและสินคา้ 1,992  3,395  471  183 
ค่าเช่าและค่าบริการ 269  235  115  77 
ตน้ทุนงานก่อสร้างอาคาร         
   ส่ิงปลูกสร้างและอ่ืนๆ 67  61  43  23 
ค่าเบ้ียประกนั 53  49  21  20 
ซ้ืออุปกรณ์และอ่ืนๆ 27  37  20  14 
ค่าสิทธิในการใชเ้คร่ืองหมาย        
   การคา้ 13  6  -  - 
ค่าตอบแทนการใชร้ะบบงาน 6  7  -  - 
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ  212  157  42  16 

 
ส าหรับแต่ละงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2553 และ 2552 

 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2553  2552  2553  2552 
 (ล้านบาท) 

(ก) รายได้        
บริษัทย่อย        
ขายสินคา้ -  -  11,353  9,484 
เงินปันผลรับ -  -  3,197  2,009 
ดอกเบ้ียรับ -  -  575  578 
ก าไรจากการขายท่ีดิน อาคาร        
   อุปกรณ์และอ่ืนๆ -  -  15  - 
รายไดค้่าเช่า ค่าบริการและอ่ืนๆ -  -  30  33 

        
 

 

 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2553 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ส าหรับแต่ละงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2553 และ 2552 (ต่อ) 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2553  2552  2553  2552 
 (ล้านบาท) 

บริษัทร่วมและบริษัททีเ่กีย่วข้องกนั       
ขายสินคา้ 3,815  2,897  346  307 
เงินปันผลรับ 19  -  19  - 
ดอกเบ้ียรับ 3  12  -  - 
รายไดค้่าเช่า ค่าบริการและอ่ืนๆ 40  33  2  2 

        

(ข) ค่าใช้จ่ายและอื่นๆ        
บริษัทใหญ่ในล าดับสูงสุด        
ซ้ือวตัถุดิบและสินคา้ 2,626  2,301  1,122  980 
ค่าบริการดา้นเทคนิควิชาการ 153  125  46  41 
ค่าสิทธิในการใชเ้คร่ืองหมาย        
   การคา้ 13  15  5  3 
        
บริษัทย่อย        
ซ้ือวตัถุดิบและสินคา้ -  -  5,815  4,216 
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน -  -  -  943 
ค่าตอบแทนการใชร้ะบบงาน -  -  73  70 
ค่าเช่าและค่าบริการ -  -  24  23 
ค่าฝึกอบรมและสัมมนา -  -  16  12 
ซ้ืออุปกรณ์และอ่ืนๆ -  -  1  1 
ดอกเบ้ียจ่ายและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ -  -  2  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2553 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ส าหรับแต่ละงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2553 และ 2552 (ต่อ) 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2553  2552  2553  2552 
 (ล้านบาท) 

บริษัทร่วมและบริษัททีเ่กีย่วข้องกนั       
ซ้ือวตัถุดิบและสินคา้ 4,468  5,800  1,002  344 
ค่าเช่าและค่าบริการ 521  453  215  159 
ตน้ทุนงานก่อสร้างอาคาร         
   ส่ิงปลูกสร้างและอ่ืนๆ 139  120  65  54 
ค่าเบ้ียประกนั 107  102  43  40 
ซ้ืออุปกรณ์และอ่ืนๆ 60  51  37  22 
ค่าตอบแทนการใชร้ะบบงาน 13  13  -  - 
ค่าสิทธิในการใชเ้คร่ืองหมาย        
   การคา้ 19  11  -  - 
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 407  309  84  36 

 
3.2 ยอดคงเหลอืกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั ณ วนัที ่30 มถุินายน 2553 และวนัที ่31 ธันวาคม 2552  
 

3.2.1 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 

 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2553  2552  2553  2552 
 (ล้านบาท) 

บริษัทย่อย        
บริษทั ซี.พี. เมอร์แชนไดซ่ิง        
   จ ากดั  -  -  1,138  1,725 
บริษทั กรุงเทพโปรด๊ิวส จ ากดั        
   (มหาชน) -  -  343  741 
บริษทั ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จ ากดั  -  -  268  351 

 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2553 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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3.2.1 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (ต่อ) 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2553  2552  2553  2552 
 (ล้านบาท) 

        
บริษทั ซีพีเอฟ ผลิตภณัฑอ์าหาร        
   จ ากดั  -  -  252  259 
Charoen Pokphand Foods         
   (Overseas) LLC. -  -  207  162 
C.P. Food Products, Inc. -  -  151  89 
บริษทั เจริญโภคภณัฑอี์สาน         
   จ ากดั (มหาชน)  -  -  148  121 
บริษทั กรุงเทพผลิตผล        
   อุตสาหกรรมการเกษตร จ ากดั         
   (มหาชน) -  -  97  66 
CPF Europe S.A. -  -  87  132 
บริษทั บี.พี. ผลิตภณัฑอ์าหาร        
   จ ากดั -  -  76  53 
บริษทั โภคภณัฑอ์ะควอเทค็ จ ากดั -  -  67  68 
CP Foods (UK) Limited -  -  60  40 
บริษทั ซี.พี. เกษตรอุตสาหกรรม        
   จ ากดั  -  -  44  57 
CPF Tokyo Co., Ltd. -  -  44  33 
CPF Food Trading Co., Ltd. -  -  43  - 
CPF Denmark A/S -  -  27  - 
อ่ืนๆ -  -  44  37 
รวม -  -  3,096  3,934 

        
 

 

 

 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2553 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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3.2.1 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (ต่อ) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2553  2552  2553  2552 
 (ล้านบาท) 

บริษัทร่วม        
บริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน)    610  503  -  - 
บริษทั เคาน์เตอร์ เซอร์วิส จ ากดั 150  182  4  7 
บริษทั ซี.พี. คา้ปลีกและการตลาด        
   จ ากดั 125  115  4  30 
C.P. Vietnam Livestock        
   Corporation 18  -  -  - 
อ่ืนๆ 16  16  8  10 
รวม 919  816  16  47 
        
บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั        
Charoen Pokphand Intertrade         
   Singapore (Pte) Ltd. 244  205  2  5 
บริษทั ซี.พี. อินเตอร์เทรด จ ากดั 99  3  -  - 
บริษทั เพอร์เฟค คอมพาเนียน         
   กรุ๊ป จ ากดั 87  65  50  28 
บริษทั ซี.พี. คอนซูเมอร์        
   โพรดกัส์ จ ากดั 60  70  -  - 
บริษทั แอ๊ดวา้นซ์ฟาร์ม่า จ ากดั 35  29  10  11 
Shanghai Lotus Supermarket         
   Chain Store Co., Ltd. 34  -  -  - 
Chia Tai Aquaculture (Zhuhai)        
   Co., Ltd. 29  4  -  - 
บริษทั ท่าจามฟาร์ม จ ากดั 23  18  -  - 
บริษทั เชสเตอร์ฟู้ ด จ ากดั 19  22  -  - 
อ่ืนๆ 74  89  20  27 
รวม 704  505  82  71 

รวมทั้งส้ิน 1,623  1,321  3,194  4,052 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2553 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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3.2.2 เงินปันผลค้างรับ 
 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2553  2552 
 (ล้านบาท) 

บริษัทย่อย    
บริษทั ซี.พี. เมอร์แชนไดซ่ิง จ ากดั 879  740 
บริษทั กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร จ ากดั (มหาชน) 525  75 
บริษทั กรุงเทพโปรด๊ิวส จ ากดั (มหาชน) 388  776 
บริษทั เจริญโภคภณัฑอี์สาน จ ากดั (มหาชน) 374  867 
บริษทั โภคภณัฑอ์ะควอเทค็ จ ากดั 320  380 
บริษทั ราชบุรีอาหาร จ ากดั 223  388 
บริษทั บี.พี. ผลิตภณัฑอ์าหาร จ ากดั 207  321 
บริษทั เจริญโภคภณัฑอุ์ตสาหกรรม จ ากดั 188  283 
บริษทั กรุงเทพผลิตภณัฑอ์าหาร จ ากดั 93  353 
บริษทั ซีพีเอฟ ผลิตภณัฑอ์าหาร จ ากดั -  115 
รวม 3,197  4,298 

 
3.2.3 เงินให้กู้ยมืระยะส้ัน 

 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ยอดคงคา้ง   
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม   
 2553  2552  ยอดเฉล่ีย 
   (ล้านบาท)   

บริษัทย่อย      
บริษทั ซี.พี. เมอร์แชนไดซ่ิง จ ากดั 2,200  -  1,750 
บริษทั กรุงเทพโปรด๊ิวส จ ากดั (มหาชน) 2,000  -  333 
บริษทั ซีพีเอฟ ผลิตภณัฑอ์าหาร จ ากดั 1,650  1,100  1,425 
บริษทั กรุงเทพผลิตภณัฑอ์าหาร จ ากดั  1,525  1,175  1,467 

 
 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2553 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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3.2.3 เงินให้กู้ยมืระยะส้ัน (ต่อ) 
 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ยอดคงคา้ง   
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม   
 2553  2552  ยอดเฉล่ีย 
   (ล้านบาท)   

บริษทั กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร       
   จ ากดั (มหาชน)  1,000  850  925 
Charoen Pokphand Foods (Overseas) LLC. 869  894  875 
บริษทั เจริญโภคภณัฑอุ์ตสาหกรรม จ ากดั 805  535  758 
บริษทั ราชบุรีอาหาร จ ากดั  770  420  757 
บริษทั เจริญโภคภณัฑอี์สาน จ ากดั (มหาชน) 710  490  887 
บริษทั โภคภณัฑอ์ะควอเทค็ จ ากดั 700  700  863 
บริษทั ซีพีเอฟ พรีเมียมฟู้ ดส์ จ ากดั 480  390  435 
C.P. Aquaculture (Beihai) Co., Ltd. 137  141  138 
บริษทั ซีพีเอฟ ไอทีเซ็นเตอร์ จ ากดั 126  148  134 
บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล เพท็ ฟู้ด จ ากดั 120  95  108 
C.P. Aquaculture (Hainan) Co., Ltd. 97  99  97 
C.P. Aquaculture (Dongfang) Co., Ltd. 88  91  89 
บริษทั ซีพีเอฟ เทรนน่ิงเซ็นเตอร์ จ ากดั 58  48  56 
บริษทั ซี.พี. เกษตรอุตสาหกรรม จ ากดั 28  178  81 
บริษทั ยนิูเวอร์แซล ฟู้ด แอนด ์มาร์เก็ตต้ิง จ ากดั 1  1  - 
บริษทั บี.พี. ผลิตภณัฑอ์าหาร จ ากดั -  100  17 
บริษทั ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จ ากดั -  10  2 
รวม 13,364  7,465  11,197 

 
บริษทัค านวณยอดเฉล่ียจากยอดคงคา้งของเงินให้กูย้ืมระยะสั้น ณ วนัส้ินเดือนโดยไม่รวมดอกเบ้ีย
คา้งรับ 

 

 
 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2553 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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3.2.4 ดอกเบี้ยค้างรับ 
 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2553  2552 
 (ล้านบาท) 

บริษัทย่อย 26  48 

 
3.2.5 ลูกหนี้ระยะยาวจากการขายเงินลงทุน 

 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2553  2552  2553  2552 
 (ล้านบาท) 

บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั        
Union Growth Investments        
   Limited  125  257  -  - 
หัก ลูกหน้ีท่ีถึงก าหนดรับช าระ        
         ภายในหน่ึงปี (125)  (257)  -  - 
สุทธิ -  -  -  - 

 
3.2.6 เงินให้กู้ยมืระยะยาว 

 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ยอดคงคา้ง   
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม   
 2553  2552  ยอดเฉล่ีย 
   (ล้านบาท)   

บริษัทย่อย      
บริษทั กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร      
    จ ากดั (มหาชน) 1,800  2,250  2,042 
บริษทั กรุงเทพผลิตภณัฑอ์าหาร จ ากดั 1,800  2,250  2,042 

 

 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2553 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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3.2.6 เงินให้กู้ยมืระยะยาว (ต่อ) 
 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ยอดคงคา้ง   
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม   
 2553  2552  ยอดเฉล่ีย 
   (ล้านบาท)   

บริษทั เจริญโภคภณัฑอี์สาน จ ากดั (มหาชน) 1,080  1,200  1,150 
Charoen Pokphand Foods (Overseas) LLC. 837  861  842 
บริษทั บี.พี. ผลิตภณัฑอ์าหาร จ ากดั 750  1,000  875 
บริษทั เจริญโภคภณัฑอุ์ตสาหกรรม จ ากดั  720  925  829 
CPF Investment Limited  548  679  627 
Charoen Pokphand (USA), Inc. 35  103  46 
C.P. Standart Gida Sanayi ve Ticaret A.S. -  497  325 
บริษทั กรุงเทพโปรด๊ิวส จ ากดั (มหาชน) -  125  63 
บริษทั ซี.พี. เกษตรอุตสาหกรรม จ ากดั -  25  8 
รวม 7,570  9,915  8,849 

หัก ส่วนที่ถึงก าหนดรับช าระภายในหน่ึงปี (1,693)  (2,510)   
สุทธิ 5,877  7,405   

 
บริษทัค านวณยอดเฉล่ียจากยอดคงคา้งของเงินให้กูย้ืมระยะยาว ณ วนัส้ินเดือนโดยไม่รวมดอกเบ้ีย  
คา้งรับ 

 
3.2.7 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 

 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2553  2552  2553  2552 

 (ล้านบาท) 
บริษัทใหญ่ในล าดับสูงสุด        
บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ์ จ ากดั    308  153  91  40 

 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2553 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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3.2.7 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น (ต่อ) 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2553  2552  2553  2552 

 (ล้านบาท) 

        
บริษัทย่อย        
บริษทั กรุงเทพโปรด๊ิวส จ ากดั        
   (มหาชน) -  -  181  71 
บริษทั โภคภณัฑอ์ะควอเทค็        
   จ ากดั -  -  61  30 
บริษทั กรุงเทพผลิตภณัฑ ์        
   อาหาร จ ากดั -  -  58  54 
บริษทั เจริญโภคภณัฑอี์สาน        
   จ ากดั (มหาชน) -  -  27  16 
บริษทั กรุงเทพผลิตผล        
   อุตสาหกรรมการเกษตร        
   จ ากดั (มหาชน) -  -  22  68 
บริษทั ซี.พี. เกษตร        
   อุตสาหกรรม จ ากดั -  -  19  10 
บริษทั ซีพีเอฟ ผลิตภณัฑอ์าหาร        
   จ ากดั -  -  15  4 
บริษทั บี.พี. ผลิตภณัฑอ์าหาร        
   จ ากดั -  -  8  31 
บริษทั ราชบุรีอาหาร จ ากดั -  -  7  11 
อ่ืนๆ -  -  9  12 
รวม -  -  407  307 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2553 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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3.2.7 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น (ต่อ) 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2553  2552  2553  2552 

 (ล้านบาท) 
บริษัทร่วม        
บริษทั ซี.พี. คา้ปลีกและ        
   การตลาด จ ากดั 44  35  4  - 
บริษทั อาร์เบอร์ เอเคอร์ส         
   ประเทศไทย จ ากดั 11  14  -  - 
C.P. Vietnam Livestock        
   Corporation 10  9  -  5 
บริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั        
   (มหาชน) 1  35  -  - 
อ่ืนๆ 7  13  1  4 
รวม 73  106  5  9 

        
บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั        
บริษทั ทรู ลิสซ่ิง จ ากดั   180  75  58  35 
Chia Tai (China) Investment        
   Co., Ltd. 115  3  -  - 
บริษทั ไดนามิค ทรานสปอร์ต        
   จ ากดั 63  39  22  13 
บริษทั ซี.พี. อินเตอร์เทรด        
   จ ากดั 56  48  6  10 
บริษทั ซี.พี. สหอุตสาหกรรม        
   จ ากดั 54  36  21  13 
บริษทั ซีเอ็นซี อินเตอร์        
   เนชัน่แนล จ ากดั 50  38  -  - 
        

 

 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2553 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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3.2.7 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น (ต่อ) 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2553  2552  2553  2552 

 (ล้านบาท) 
Chia Tai Aquaculture         
   (Zhuhai) Co., Ltd. 33  38  -  - 
บริษทั ซีนิเพล็กซ์ จ ากดั 30  42  19  31 
บริษทั เค.เอส.พี. อุปกรณ์        
   จ ากดั 29  58  16  18 
บริษทั ฟรีวิลล ์โซลูชัน่ จ ากดั 27  -  -  - 
บริษทั แอ๊ดวา้นซ์ฟาร์ม่า จ ากดั 13  18  6  6 
C.P. Trading Co., Ltd. -  45  -  - 
อ่ืนๆ 121  169  46  32 
รวม  771  609  194  158 

รวมทั้งส้ิน 1,152  868  697  514 
 

3.2.8 เงินกู้ยมืระยะส้ัน 
 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ยอดคงคา้ง   
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม   
 2553  2552  ยอดเฉล่ีย 
   (ล้านบาท)   

บริษัทย่อย      
บริษทั กรุงเทพเพาะเล้ียงกุง้ จ ากดั  49  49  49 
บริษทั แกลง จ ากดั 33  17  24 
บริษทั ซีฟู้ ดส์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ ากดั  12  9  9 
บริษทั สวีฟาร์มม่ิง จ ากดั -  20  17 
บริษทั จนัทบุรีฟาร์มเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า จ ากดั -  13  11 
บริษทั ตราดเพาะเล้ียงกุง้ จ ากดั -  8  6 
รวม 94  116  116 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2553 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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บริษัทค านวณยอดเฉล่ียจากยอดคงคา้งของเงินกูย้ืมระยะสั้ น ณ วนัส้ินเดือนโดยไม่รวมดอกเบ้ีย      
คา้งจ่าย 

 
ยอดคงเหลือและอตัราดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2553 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2552 สรุปไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม/งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ยอดคงเหลือท่ีมี  ยอดคงเหลือท่ีมี   
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี  อตัราดอกเบ้ียลอยตวั  อตัราดอกเบ้ียเฉล่ีย 
 30 มิถุนายน  31  ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2553  2552  2553  2552  2553  2552 

 (ล้านบาท)  (อัตราร้อยละ) 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น            
   แก่บริษทัยอ่ย 322  331  13,042  7,134  6.13  6.13 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาว            
   แก่บริษทัยอ่ย 6,987  8,358  583  1,557  5.69  5.76 
ลูกหน้ีระยะยาว            
   จากการขายเงินลงทุน -  -  125  257  2.53  2.56 
เงินกูย้มืระยะสั้น            
   จากบริษทัยอ่ย -  -  94  116  0.38  0.38 
 

3.2.9 ก าไรจากการขายเงินลงทุนรอการรับรู้เป็นรายได้ 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2553  2552  2553  2552 
 (ล้านบาท) 

บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั        
Union Growth Investments        
   Limited 399  399  -  - 

 
 
 
 
 
 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2553 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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3.3  ภาระผูกพนั 
 

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2553 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2552 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการ           
ท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัน้ี 

 
3.3.1 ภาระผูกพนัตามสัญญาทีเ่ป็นรายจ่ายฝ่ายทุน 

 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2553  2552  2553  2552 
 (ล้านบาท) 

สัญญาท่ียงัไม่ได้รับรู้         
ส่วนใหญ่เป็นสัญญาก่อสร้าง         
   อาคารและส่ิงปลูกสร้างและ        
   ซ้ือเคร่ืองจกัรและอ่ืนๆ 3  5  -  1 

 
3.3.2 ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าด าเนินงาน 

 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2553  2552  2553  2552 
 (ล้านบาท) 
          

ภายในระยะเวลาหน่ึงปี 607  639  322  293 

มากกว่าหน่ึงปี แต่ไม่เกินหา้ปี 719  686  206  217 

มากกว่าหา้ปี 88  112  -  - 

รวม 1,414  1,437  528  510 

 
บริษทัและบริษทัยอ่ยบางแห่งมีสัญญาเช่าหลายฉบบักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนับางแห่ง ซ่ึงครอบคลุม
การเช่าอาคารส านักงาน (รวมถึงสัญญาบริการพร้อมส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับ
สัญญาเช่าดงักล่าว) ท่ีดิน ฟาร์มเล้ียงสัตว ์และยานพาหนะ โดยมีระยะเวลา 1 ถึง 9 ปี ซ่ึงจะส้ินสุด      
ในระหว่างปี 2553 ถึง 2560  

 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2553 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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3.4  สัญญาที่ส าคัญ 
 

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2553 กลุ่มบริษทัมีสัญญาท่ีส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัน้ี 
 

3.4.1 สัญญาบริการด้านเทคนิควชิาการ 
 

บริษัทและบริษัทย่อยบางแห่งมีสัญญาบริการด้านเทคนิควิชาการกับบริษัทใหญ่ในล าดับสูงสุด 
(บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ์ จ ากดั “CPG”) ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญา CPG ตกลงท่ีจะท าการคน้ควา้
และพฒันาส่วนประกอบในการผลิตอาหารสัตว์ให้กับบริษัทและบริษทัย่อย ในการน้ี บริษัทและ
บริษทัยอ่ยดงักล่าวมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าบริการดา้นเทคนิควิชาการใหก้บั CPG ซ่ึงค านวณตาม
ปริมาณการผลิตอาหารสตัวแ์ต่ละประเภทในอตัราตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา โดยมีค่าบริการขั้นต ่าเป็น
จ านวนเงิน 0.1 ลา้นบาท ถึง 1.3 ลา้นบาท ต่อเดือน สัญญาเหล่าน้ีมีผลบงัคบัใชต้ ั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 
2550 ถึงวนัที่ 30 มิถุนายน 2553 ทั้งน้ีบริษทัและบริษทัยอ่ยไดต่้ออายสุัญญาดงักล่าวออกไปจนถึงวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2553 โดยมีเง่ือนไขและอตัราค่าบริการเช่นเดิมทุกประการ 
 
นอกจากน้ี บริษัทย่อยในต่างประเทศสองแห่งมีสัญญารับความช่วยเหลือทางเทคนิควิชาการ           
ดา้นการผลิตอาหารสัตวก์บั CPG โดยบริษทัย่อยในต่างประเทศดงักล่าวมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่าย
ค่าบริการตามระยะ เวลาและเง่ือนไขที่ระบุไวใ้นสัญญา 

 
3.4.2 สัญญาอนุญาตให้ใช้เคร่ืองหมายการค้า 

 
บริษทัและบริษทัยอ่ยบางแห่งมีสัญญาอนุญาตให้ใชเ้คร่ืองหมายการคา้กบับริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุด 

(บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ์ จ ากดั “CPG”) เพื่อให้ไดม้าซ่ึงสิทธิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้      
ในการน้ี บริษทัและบริษทัยอ่ยดงักล่าวมีภาระผกูพนัที่จะตอ้งจ่ายค่าสิทธิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้
ให้กับ CPG ในอัตราร้อยละ 0.2 และร้อยละ 0.4 ของยอดขายสินคา้แต่ละประเภทตามท่ีระบุไว  ้       
ในสัญญา  สัญญาเหล่าน้ีมีผลบงัคบัใชต้ ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2552 ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม 2554 
  
บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีสัญญาอนุญาตใหใ้ชเ้คร่ืองหมายการคา้กบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง (บริษทั 
สตาร์มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด “STAR”) เพื่อให้ได้มาซ่ึงสิทธิในการใช้เคร่ืองหมายการคา้ของ STAR          
ในการน้ี บริษัทยอ่ยดังกล่าวมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าสิทธิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ให้กับ 
STAR โดยค านวณจากยอดขายสินคา้ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ดงักล่าวตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญา 
สัญญาฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใชต้ ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2551 ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 
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3.4.3 สัญญาบริการระบบงานคอมพวิเตอร์ 
 

บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีสัญญาบริการระบบงานคอมพิวเตอร์กบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง (บริษทั 
ฟรีวิลล์ โซลูชัน่ส์ จ ากดั “Freewill”) ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญา Freewill ตกลงท่ีจะให้บริการดา้น
ระบบงานคอมพิวเตอร์กบับริษทัยอ่ย ในการน้ี บริษทัยอ่ยดงักล่าวมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าบริการ
ดา้นระบบงานคอมพิวเตอร์ใหก้บั Freewill  ตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญา สัญญาฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใช้
ต ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2552 ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 

 
3.4.4 สัญญาบริการทีเ่กีย่วกบัธุรกรรมการน าเข้าและส่งออก 

 
บริษทัและบริษทัยอ่ยบางแห่งมีสัญญาจา้งบริการกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง (บริษทั ซี.พี. อินเตอร์
เทรด จ ากดั “CPI”) ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญา CPI ตกลงท่ีจะให้บริการดา้นการจดัท าเอกสารการคา้
และบริการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมการน าเขา้และส่งออกของบริษทัและบริษทัย่อย ในการน้ี 
บริษทัและบริษทัย่อยดงักล่าวมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าบริการให้กบั CPI ตามอตัราท่ีระบุไวใ้น
สัญญา สัญญาเหล่าน้ีมีผลบงัคบัใชต้ ั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2552 ถึงวนัที ่30 มิถุนายน 2554  

 
3.4.5 สัญญาอื่น 

 
ในไตรมาสท่ีหน่ึงของปี 2549  บริษทัย่อยแห่งหน่ึง (บริษัท  ซี.พี. เมอร์แชนไดซ่ิง จ ากดั “CPM”)      
ไดเ้ขา้ท าสัญญา Share sale and purchase agreement เพื่อจ าหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทั
ร่วมเดิมแห่งหน่ึง (Lotus-CPF (PRC) Investment Co., Ltd. “Lotus-CPF”) เป็นจ านวน  38,960,000 หุ้น       
(คิดเป็นร้อยละ 40 ของจ านวนหุน้ที่จ าหน่ายแลว้ของ Lotus-CPF) ใหแ้ก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง 
(Union Growth Investments Limited  “Union Growth”) ในมูลค่ารวม 31 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ
ประมาณ 1,185  ลา้นบาท โดย Union Growth ไดจ่้ายช าระเงินงวดแรกให้แก่ CPM ตามท่ีระบุไวใ้น
สัญญาเป็นจ านวนเงิน_3.1 ลา้นเหรียญสหรัฐ  เม่ือวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2549  (Closing date) และส่วนท่ี
เหลือเป็นจ านวนเงิน  27.9 ลา้นเหรียญสหรัฐ จะแบ่งช าระเป็นงวด จ านวน 8 งวด งวดละ 2,325,000 
เหรียญสหรัฐ ในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคม 2550 และงวดละ 3,875,000 เหรียญสหรัฐ ในเดือน
เมษายนและเดือนตุลาคมของทุกปี ในระหว่างปี 2551  ถึง 2553 พร้อมกบัดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 
LIBOR บวก 2.0 ต่อปี ซ่ึงคิดจากยอดท่ีคงคา้ง ทั้งน้ีภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาดงักล่าว CPM จะตอ้ง  
โอนหุน้ท่ีจ าหน่ายทั้งหมดให้กบั Union Growth ในวนัท่ีไดรั้บช าระเงินค่าหุ้นงวดแรก ซ่ึงกลุ่มบริษทั
ถือเป็นวนัท่ีจ าหน่ายเงินลงทุน และเพื่อเ ป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา  Union Growth          
ไดน้ าใบหุ้นของ Lotus-CPF ตามจ านวนท่ีซ้ือไปดงักล่าวมาจ าน าไวก้บั CPM ภายใตส้ัญญา Share 
charge agreement ระหว่าง CPM และ Union Growth     



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2553 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

 47 

ในไตรมาสท่ีสองของปี 2549 กลุ่มบริษัทได้หยุดรับรู้ส่วนได้เสียของเงินลงทุนใน Lotus-CPF            
ณ วนัที่จ าหน่ายเงินลงทุน เน่ืองจากกลุ่มบริษทัไม่ไดมี้อิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญัต่อการด าเนินงาน
ของ Lotus-CPF โดยความเส่ียงและผลตอบแทนของเงินลงทุนดงักล่าวไดโ้อนให้แก่ Union Growth 
นับตั้งแต่วนัท่ีขายเงินลงทุนแลว้ แต่กลุ่มบริษทัไดบ้นัทึกก าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ดงักล่าว เป็นจ านวนเงิน 399 ลา้นบาท ไวใ้นบญัชี “ก าไรจากการขายเงินลงทุนรอการรับรู้เป็นรายได้” 
เน่ืองจากกลุ่มบริษทัพิจารณาว่า ผลตอบแทนจากการขายเงินลงทุนที่กลุ่มบริษทัจะไดรั้บมีลกัษณะเป็น
การทยอยรับช าระภายในระยะเวลาค่อนขา้งยาว ทั้งน้ีก าไรจากการขายเงินลงทุนดงักล่าวจะไม่รับรู้ใน
งบก าไรขาดทุนรวมจนกว่ากลุ่มบริษทัจะไดรั้บช าระเงินครบถว้นแลว้ในเดือนตุลาคม 2553  

 
4 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
  2553  2552  2553  2552 
  (ล้านบาท) 
         
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 1,623  1,321  3,194  4,052 
กิจการอ่ืน  12,856  13,445  3,306  3,120 
รวม  14,479  14,766  6,500  7,172 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ  (405)  (405)  (20)  (9) 
สุทธ ิ  14,074  14,361  6,480  7,163 

 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2553  2552  2553  2552 
                                        (ล้านบาท) 
หนีสู้ญและหนี้สงสัยจะสูญ  (กลบัรายการค่าเผือ่        
หนีส้งสัยจะสูญ) ส าหรับ        

-  งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน (7)  5  (1)  (2) 

-  งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน -  14  11  (2) 
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ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนท่ีมีปัญหาในการรับช าระหน้ี ณ วนัท่ี  30 มิถุนายน 2553  และวนัท่ี          
31 ธนัวาคม 2552 แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2553  2552  2553  2552 
 (ล้านบาท) 

เกินก าหนดระยะเวลาการรับช าระหน้ี        
 มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน 3  25  -  - 
 มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน 33  33  4  3 
 มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป 320  301  20  10 
รวม 356  359  24  13 

 
5 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 
 

รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในบริษทัย่อยในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2553 และ 2552 มี
ดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2553  2552  2553  2552 
 (ล้านบาท) 

ณ วนัที่ 1 มกราคม -  -  19,708  17,990 
ซ้ือ/ลงทุนเพ่ิม -  -  544  2,683 
รับคืนเงินลงทุนจากการช าระบญัชีของ        
   บริษทัยอ่ย -  -  (42)  - 
ขาย -  -  -  (988) 
ณ วนัที ่30 มถุินายน -  -  20,210  19,685 

        
ณ วนัที ่31 ธันวาคม   -    19,708 
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รายละเอียดเงินลงทุนในบริษทัย่อยและเงินปันผลรับ 
 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2553 และวนัที ่31 ธนัวาคม 2552 และเงินปันผลรับส าหรับแต่ละงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2553 และ 2552 มีดงัน้ี 
 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สัดส่วน         เงินปันผลรับส าหรับ 
 ความเป็นเจา้ของ  ทุนช าระแลว้  วิธีราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน - สุทธิ  หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
 30  31  30  31  30  31  30  31  30  31  30  30 

 มิถุนายน  ธนัวาคม  มิถุนายน  ธนัวาคม  มิถุนายน  ธนัวาคม  มิถุนายน  ธนัวาคม  มิถุนายน  ธนัวาคม  มิถุนายน  มิถุนายน 

 2553  2552  2553  2552  2553  2552  2553  2552  2553  2552  2553  2552 
 (ร้อยละ)  (ล้านบาท) 

หลักทรัพย์ท่ีไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด                        
บริษทั กรุงเทพโปรด๊ิวส จ ากดั (มหาชน)  99.44  99.44  600  600  1,230  1,230  -  -  1,230  1,230  388  313 
บริษทั กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร จ ากดั                        
   (มหาชน) 99.98  99.98  1,500  1,500  2,981  2,981  -  -  2,981  2,981  525  - 
บริษทั กรุงเทพเพาะเล้ียงกุง้ จ ากดั 41.00  41.00  36  36  16  16  -  -  16  16  -  - 
บริษทั กรุงเทพผลิตภณัฑอ์าหาร จ ากดั  99.99  99.99  667  667  1,174  1,174  -  -  1,174  1,174  93  - 
บริษทั แกลง จ ากดั 89.50  89.50  300  300  298  298  -  -  298  298  -  - 
บริษทั จนัทบุรีฟาร์มเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า จ ากดั -  99.99  -  10  -  33  -  -  -  33  -  - 
บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์ีสาน จ ากดั (มหาชน) 99.99  99.99  300  300  1,282  1,282  -  -  1,282  1,282  374  - 
บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์ุตสาหกรรม จ ากดั 99.99  99.99  167  167  709  709  -  -  709  709  188  - 
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รายละเอียดเงินลงทุนในบริษทัย่อยและเงินปันผลรับ (ต่อ) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สัดส่วน         เงินปันผลรับส าหรับ 
 ความเป็นเจา้ของ  ทุนช าระแลว้  วิธีราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน - สุทธิ  หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
 30  31  30  31  30  31  30  31  30  31  30  30 

 มิถุนายน  ธนัวาคม  มิถุนายน  ธนัวาคม  มิถุนายน  ธนัวาคม  มิถุนายน  ธนัวาคม  มิถุนายน  ธนัวาคม  มิถุนายน  มิถุนายน 

 2553  2552  2553  2552  2553  2552  2553  2552  2553  2552  2553  2552 
 (ร้อยละ)  (ล้านบาท) 

บริษทั ซีพเีอฟ ผลิตภณัฑอ์าหาร จ ากดั 75.00  75.00  2,800  2,800  2,849  2,849  -  -  2,849  2,849  -  462 
บริษทั ซีพเีอฟ เทรนน่ิงเซ็นเตอร์ จ ากดั  99.99  99.99  20  20  20  20  -  -  20  20  -  - 
บริษทั ซีพเีอฟ ไอทีเซ็นเตอร์ จ ากดั 99.99  99.99  190  190  190  190  -  -  190  190  -  - 
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  879  324 
บริษทั ตราดเพาะเล้ียงกุง้ จ ากดั -  30.00  -  9  -  3  -  -  -  3  -  - 
บริษทั บี.พ.ี ผลิตภณัฑอ์าหาร จ ากดั  99.99  99.99  345  345  335  335  -  -  335  335  207  190 
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  320  720 
บริษทั ยนิูเวอร์แซล ฟู้ด แอนด ์มาร์เกต็ต้ิง จ ากดั 99.99  99.99  60  60  60  60  -  -  60  60  -  - 
บริษทั ราชบุรีอาหาร จ ากดั 99.99  99.99  470  470  715  715  -  -  715  715  223  - 
บริษทั สวีฟาร์มม่ิง จ ากดั -  33.80  -  18  -  6  -  -  -  6  -  - 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2553 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายละเอียดเงินลงทุนในบริษทัย่อยและเงินปันผลรับ (ต่อ) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สัดส่วน         เงินปันผลรับส าหรับ 
 ความเป็นเจา้ของ  ทุนช าระแลว้  วิธีราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน - สุทธิ  หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
 30  31  30  31  30  31  30  31  30  31  30  30 
 มิถุนายน  ธนัวาคม  มิถุนายน  ธนัวาคม  มิถุนายน  ธนัวาคม  มิถุนายน  ธนัวาคม  มิถุนายน  ธนัวาคม  มิถุนายน  มิถุนายน 
 2553  2552  2553  2552  2553  2552  2553  2552  2553  2552  2553  2552 
 (ร้อยละ)  (ล้านบาท) 

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  -  - 
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  25.39  2,341  2,341  511  511  - - -  511  511  -  - 
Calibre Nature (M) Sdn. Bhd. 100.00  100.00  1,278  1,278  1,280  1,280  -  -  1,280  1,280  -  - 
Charoen Pokphand Foods (Overseas) LLC. 38.66  -  1,614  -  544  -  -  -  544  -  -  - 
Charoen Pokphand Foods Philippines Corporation 100.00  100.00  37  37  37  37  -  -  37  37  -  - 
Charoen Pokphand (India) Private Limited 28.80  28.80  548  548  357  357  -  -  357  357  -  - 
CP Foods West, Inc. 100.00  100.00  110  910  110  110  -  -  110  110  -  - 
CPF Investment Limited  100.00  100.00  1,724  9,724  1,724  1,724  -  -  1,724  1,724  -  - 
รวม         20,210  19,708  -  -  20,210  19,708  3,197  2,009 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2553 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 เงนิลงทุนในบริษัทร่วม 
 

รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในบริษทัร่วมในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2553 และ 2552 มีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2553  2552  2553  2552 
 (ล้านบาท) 
ณ วนัที่ 1 มกราคม 10,556  9,099  290  290 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 1,265  645  -  - 
รายไดเ้งินปันผลจากบริษทัร่วม (985)  (681)  -  - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (141)  (210)  -  - 
ส่วนเกินทุนจากส่วนไดใ้นบริษทัร่วม (481)  -  -  - 
ซ้ือ/ลงทุนเพ่ิม 1,804  35  -  - 
อ่ืนๆ 1  -  -  - 
ณ วนัที ่30 มถุินายน 12,019  8,888  290  290 

        
ณ วนัที ่31 ธันวาคม   10,556    290 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2553 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายละเอียดเงินลงทุนในบริษทัร่วมและเงินปันผลรับ 
 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2553 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2552 และเงินปันผลรับส าหรับแต่ละงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2553 และ 2552 มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม 
 สัดส่วน           
 ความเป็นเจา้ของ             
 (ทั้งทางตรง            เงินปันผลรับส าหรับ 
 และทางออ้ม)  ทุนช าระแลว้  วิธีราคาทุน  วิธีส่วนไดเ้สีย  การดอ้ยค่า  ส่วนไดเ้สีย - สุทธิ  หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
 30  31  30  31  30  31  30  31  30  31  30  31  30  30 
 มิถุนายน  ธนัวาคม  มิถุนายน  ธนัวาคม  มิถุนายน  ธนัวาคม  มิถุนายน  ธนัวาคม  มิถุนายน  ธนัวาคม  มิถุนายน  ธนัวาคม  มิถุนายน  มิถุนายน 
 2553  2552  2553  2552  2553  2552  2553  2552  2553  2552  2553  2552  2553  2552 
 (ร้อยละ)  (ล้านบาท) 

หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด                            
บริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน)  27.71  26.11  4,493  4,493  4,473  2,669  7,691  6,457  -  -  7,691  6,457  978  681 
รวม         4,473  2,669  7,691  6,457  -  -  7,691  6,457  978  681 
                            
หลักทรัพย์ท่ีไม่ใช่หลักทรัพย์ในความ                            
   ต้องการของตลาด                            
บริษทั นว 84 จ ากดั 25.00  25.00  1,203  1,203  301  301  160  160  -  -  160  160  -  - 
บริษทั รอส บรีดเดอร์ส สยาม จ ากดั 49.99  49.99  70  70  35  35  84  71  -  -  84  71  -  - 
บริษทั อลิอนัซ์ ซี.พ.ี ประกนัภยั จ ากดั 24.46  24.46  300  300  74  74  137  141  -  -  137  141  7  - 

 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2553 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายละเอียดเงินลงทุนในบริษทัร่วมและเงินปันผลรับ (ต่อ) 
 

 งบการเงินรวม 
 สัดส่วน           
 ความเป็นเจา้ของ             
 (ทั้งทางตรง            เงินปันผลรับส าหรับ 
 และทางออ้ม)  ทุนช าระแลว้  วิธีราคาทุน  วิธีส่วนไดเ้สีย  การดอ้ยค่า  ส่วนไดเ้สีย - สุทธิ  หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
 30  31  30  31  30  31  30  31  30  31  30  31  30  30 
 มิถุนายน  ธนัวาคม  มิถุนายน  ธนัวาคม  มิถุนายน  ธนัวาคม  มิถุนายน  ธนัวาคม  มิถุนายน  ธนัวาคม  มิถุนายน  ธนัวาคม  มิถุนายน  มิถุนายน 
 2553  2552  2553  2552  2553  2552  2553  2552  2553  2552  2553  2552  2553  2552 
 (ร้อยละ)  (ล้านบาท) 

บริษทั อาร์เบอร์ เอเคอร์ส ประเทศไทย                             
   จ ากดั 49.99  49.99  4  4  2  2  172  143  -  -  172  143  -  - 
C.P. Aquaculture (India) Private Limited 31.70  31.70  192  192  175  175  501  458  -  -  501  458  -  - 
C.P. Vietnam Livestock Corporation 29.18  29.18  1,493  1,493  291  291  1,911  1,840  -  -  1,911  1,840  -  - 
Charoen Pokphand Holdings (Malaysia)                            
   Sdn. Bhd. 49.66  49.66  353  353  176  176  1,363  1,286  -  -  1,363  1,286  -  - 
รวม         1,054  1,054  4,328  4,099  -  -  4,328  4,099  7  - 
                            
รวมท้ังส้ิน         5,527  3,723  12,019  10,556  -  -  12,019  10,556  985  681 

 
บริษทัไดแ้สดงเงินลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทัร่วมแห่งหน่ึง (บริษทั ซีพี  ออลล์ จ ากดั (มหาชน)) ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตามวิธีส่วนไดเ้สีย
ในงบการเงินรวม  มูลค่ายตุิธรรมของเงินลงทุนดงักล่าว ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2553 มีจ านวนเงิน 35,817 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2552: 28,993 ล้านบาท) 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2553 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายละเอียดเงินลงทุนในบริษทัร่วมและเงินปันผลรับ (ต่อ) 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สัดส่วน         เงินปันผลรับส าหรับ 
 ความเป็นเจา้ของ  ทุนช าระแลว้  วิธีราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน - สุทธิ  หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
 30  31  30  31  30  31  30  31  30  31  30  30 
 มิถุนายน  ธนัวาคม  มิถุนายน  ธนัวาคม  มิถุนายน  ธนัวาคม  มิถุนายน  ธนัวาคม  มิถุนายน  ธนัวาคม  มิถุนายน  มิถุนายน 
 2553  2552  2553  2552  2553  2552  2553  2552  2553  2552  2553  2552 
 (ร้อยละ)  (ล้านบาท) 

หลักทรัพย์ท่ีไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการ                        
   ของตลาด                        
บริษทั อลิอนัซ์ ซี.พ.ี ประกนัภยั จ ากดั  18.00  18.00  300  300  54  54              -              -  54  54               5               - 
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               5               - 
 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2553 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 เงนิลงทุนในบริษัททีเ่กีย่วข้องกนั 
 

รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2553 และ 
2552 มีดงัน้ี 

 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2553  2552  2553  2552 
 (ล้านบาท) 
ณ วนัที่ 1 มกราคม 1,178  1,007  144  144 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (12)  (13)  -  - 
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายตุิธรรม 8  78  -  - 
ณ วนัที ่30 มถุินายน 1,174  1,072  144  144 

        
ณ วนัที ่31 ธันวาคม   1,178    144 

 
 รายละเอียดเงินลงทุนในบริษทัทีเ่กี่ยวข้องกนั 
 

เงินลงทุนในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2553 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2552 มีดงัน้ี 
 

 สัดส่วนความเป็นเจา้ของ     
 (ทั้งทางตรงและทางออ้ม)  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 30  31   30  31   30  31  
 มิถุนายน  ธนัวาคม  มิถุนายน  ธนัวาคม  มิถุนายน  ธนัวาคม 
 2553  2552  2553  2552  2553  2552 
 (ร้อยละ)  (ล้านบาท) 
หลกัทรัพย์ในความต้องการ            
   ของตลาด            
  ตราสารทุนประเภทหลกัทรัพย ์           
   เผือ่ขาย - มูลค่ายตุิธรรม            
บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั            
   (มหาชน) - ราคาทุน 1.75  1.75  1,280  1,280  -  - 
หัก  การเปล่ียนแปลงใน            
          มูลคา่ยตุิธรรม 
 

    (854)  (862)  -  - 
สุทธิ     426  418   -  - 

 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2553 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 รายละเอียดเงินลงทุนในบริษทัทีเ่กี่ยวข้องกนั (ต่อ) 
 

 สัดส่วนความเป็นเจา้ของ     
 (ทั้งทางตรงและทางออ้ม)  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 30  31   30  31   30  31  
 มิถุนายน  ธนัวาคม  มิถุนายน  ธนัวาคม  มิถุนายน  ธนัวาคม 
 2553  2552  2553  2552  2553  2552 
 (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  162  162  -  - 
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. 10.00  10.00  5  5  -  - 
Kinghill Limited 16.75  16.75  678  690  245  245 
รวม     1,079  1,091  388  388 
หัก  ค่าเผือ่ขาดทุนจากการ            
          ดอ้ยค่า     (331)  (331)  (244)  (244) 
สุทธิ     748  760  144  144 

รวม     1,174  1,178  144  144 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2553 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 เงนิลงทุนในบริษัทอืน่ 
 

รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในบริษทัอ่ืนในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2553 และ 2552 มีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2553  2552  2553  2552 
 (ล้านบาท) 
        
ณ วนัที่ 1 มกราคม 212  162  -  - 
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายตุิธรรม 56  15  -  - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (2)  (2)  -  - 
ณ วนัที ่30 มถุินายน 266  175  -  - 

        
ณ วนัที ่31 ธันวาคม   212    - 
 
รายละเอียดเงินลงทุนในบริษทัอื่น 
 
เงินลงทุนในบริษทัอ่ืน ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2553 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2552 มีดงัน้ี 

 
 สัดส่วนความเป็นเจา้ของ     
 (ทั้งทางตรงและทางออ้ม)  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 30   31   30   31   30   31  
 มิถุนายน  ธนัวาคม  มิถุนายน  ธนัวาคม  มิถุนายน  ธนัวาคม 
 2553  2552  2553  2552  2553  2552 
 (ร้อยละ)  (ล้านบาท) 

หลกัทรัพย์ในความต้องการ            

   ของตลาด            
ตราสารทุนประเภทหลกัทรัพย ์           
   เผือ่ขาย - มูลค่ายตุิธรรม            
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั             
   (มหาชน) - ราคาทุน 1.01  1.01  12  14  -  - 
บวก  การเปล่ียนแปลงใน            
            มูลค่ายตุิธรรม     254  198  -  - 

รวม     266  212  -  - 

 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2553 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายละเอียดเงินลงทุนในบริษทัอื่น (ต่อ) 
 

 สัดส่วนความเป็นเจา้ของ     
 (ทั้งทางตรงและทางออ้ม)  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 30   31   30   31   30   31  
 มิถุนายน  ธนัวาคม  มิถุนายน  ธนัวาคม  มิถุนายน  ธนัวาคม 
 2553  2552  2553  2552  2553  2552 
 (ร้อยละ)  (ล้านบาท) 
หลกัทรัพย์อื่น     7  7  7  7 
หัก  ค่าเผือ่ขาดทุนจากการ            
          ดอ้ยค่า     (7)  (7)  (7)  (7) 
สุทธิ     -  -  -  - 

รวม     266  212  -  - 

 
9 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 
  
 การซ้ือ การจ าหน่าย และการโอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี  30 มิถุนายน 2553 

และ 2552 มีดงัน้ี 
 งบการเงนิรวม 
 2553  2552 
 การซ้ือและ  การจ าหน่าย  การซ้ือและ  การจ าหน่าย 
 การโอนเขา้  และการ  การโอนเขา้  และการ 
 - ราคาทุน/  โอนออก  - ราคาทุน/  โอนออก 
 ราคาตาม  - ราคาตาม  ราคาตาม  - ราคาตาม 
 บญัชีสุทธิ  บญัชีสุทธิ  บญัชีสุทธิ  บญัชีสุทธิ 
 (ล้านบาท) 
ท่ีดิน 21  -  28  3 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร        
   และระบบสาธารณูปโภค 339  8  601  25 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 994  14  795  16 
อ่ืนๆ 199  10  173  3 
สินทรัพยร์ะหว่างการก่อสร้างและติดตั้ง 704  -  115  - 
รวม 2,257  32  1,712  47 

 
 
 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2553 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2553  2552 
 การซ้ือและ  การจ าหน่าย  การซ้ือและ  การจ าหน่าย 
 การโอนเขา้  และการ  การโอนเขา้  และการ 
 - ราคาทุน/  โอนออก  - ราคาทุน/  โอนออก 
 ราคาตาม  - ราคาตาม  ราคาตาม  - ราคาตาม 
 บญัชีสุทธิ  บญัชีสุทธิ  บญัชีสุทธิ  บญัชีสุทธิ 
 (ล้านบาท) 
ท่ีดิน 4  11  -  - 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร        
   และระบบสาธารณูปโภค 114  7  285  12 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 331  7  366  7 
อ่ืนๆ 60  -  51  - 
สินทรัพยร์ะหว่างการก่อสร้างและติดตั้ง 76  -  (186)  - 
รวม 585  25  516  19 

 
10 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
  2553  2552  2553  2552 
  (ล้านบาท) 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 1,152  868  697  514 
กิจการอ่ืน   7,901  8,238  1,893  1,938 
รวม  9,053  9,106  2,590  2,452 

 
 
 
 
 
 
 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2553 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11  หนีสิ้นระยะยาว 
  

หุ้นกู้คร้ังที ่1/2553 
 
เม่ือวนัท่ี  11 กุมภาพนัธ์ 2553 บริษทัไดอ้อกหุ้นกู ้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกนั และระบุช่ือผูถื้อเป็น             
จ านวนเงินรวม 1,000 ลา้นบาท มีอายุ 5 ปี 3 เดือน 19 วนั ช าระคืนเงินตน้คร้ังเดียวทั้งจ านวนในวนัท่ี 30 พฤษภาคม
2558 โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.20 ต่อปี   
 
บริษทัไดน้ าหุน้กูด้งักล่าวไปขึ้นทะเบียนกบัสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยแลว้เม่ือวนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ 2553 

 
12 ข้อมูลทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงาน 

 
ขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานจะแสดงขอ้มูลส่วนงานธุรกิจเป็นรูปแบบหลกัและส่วนงานภูมิศาสตร์เป็น
รูปแบบรอง โดยพิจารณาจากระบบการบริหารและโครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในของกลุ่มบริษัท        
เป็นเกณฑใ์นการก าหนดส่วนงาน 

 
ส่วนงานธุรกจิ 
 
กลุ่มบริษทัเสนอขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานธุรกิจท่ีส าคญัดงัน้ี 
 
ส่วนงานที ่ 1 ธุรกิจสัตวบ์ก 
ส่วนงานที ่ 2 ธุรกิจสัตวน์ ้ า 
 
รายได้และผลการด าเนินงานจ าแนกตามส่วนงานธุรกิจของกลุ่มบริษัทส าหรับแต่ละงวดสามเดือนและหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2553 และ 2552 มีดงัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม 
 งวดสามเดือนส้ินสุด  งวดหกเดือนส้ินสุด 
 วนัที่ 30 มิถุนายน  วนัที่ 30 มิถุนายน 
 2553  2552  2553  2552 
 (ล้านบาท) 
รายได้จ าแนกตามส่วนงาน        
ส่วนงานธุรกิจสัตวบ์ก 34,217  27,768  67,401  54,327 
ส่วนงานธุรกิจสัตวน์ ้ า 13,641  12,845  24,070  21,066 
รวม 47,858  40,613  91,471  75,393 
 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2553 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิรวม 
 งวดสามเดือนส้ินสุด  งวดหกเดือนส้ินสุด 
 วนัที่ 30 มิถุนายน  วนัที่ 30 มิถุนายน 
 2553  2552  2553  2552 
 (ล้านบาท) 
ผลการด าเนินงานจ าแนกตามส่วนงาน        
ส่วนงานธุรกิจสัตวบ์ก 3,036  2,563  6,159  3,618 
ส่วนงานธุรกิจสัตวน์ ้ า 1,941  1,658  2,818  2,319 
รวมผลการด าเนินงานทีจ่ าแนกตามส่วนงาน 4,977  4,221  8,977  5,937 
ผลการด าเนินงานส่วนท่ีจ าแนกไม่ได ้ (935)  (971)  (1,641)  (1,900) 
ก าไรส าหรับงวด 4,042  3,250  7,336  4,037 

 
ส่วนงานภูมศิาสตร์ 
 
ในการน าเสนอขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์นั้น รายไดจ้ะจ าแนกโดยใชส้ถานท่ีตั้งของลูกคา้
และสินทรัพยจ์ะจ าแนกโดยใชส้ถานท่ีตั้งตามภูมิศาสตร์ของสินทรัพยน์ั้น 
 
กลุ่มบริษทัเสนอส่วนงานทางภูมิศาสตร์ท่ีส าคญัดงัน้ี 
 
ส่วนงานที ่ 1 ประเทศไทย 
ส่วนงานที ่ 2 เอเชีย 
ส่วนงานที ่ 3 ยโุรป 
ส่วนงานที ่ 4 อเมริกา 
ส่วนงานที ่ 5 อ่ืนๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2553 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายละเอียดขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ของกลุ่มบริษทั ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2553 และ 2552 
และส าหรับแต่ละงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั มีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม 
 งวดสามเดือนส้ินสุด  งวดหกเดือนส้ินสุด 
 วนัที่ 30 มิถุนายน  วนัที่ 30 มิถุนายน 
 2553  2552  2553  2552 
 (ล้านบาท) 

รายได้จากบุคคลภายนอก        
ประเทศไทย 28,646  27,166  55,515  51,277 
เอเชีย 10,556  5,653  19,501  9,839 
ยโุรป 7,950  7,171  15,008  12,660 
อเมริกา 604  582  1,269  1,516 
อ่ืนๆ 102  41  178  101 
รวม 47,858  40,613  91,471  75,393 

 
 งบการเงนิรวม 
 2553  2552 

 (ล้านบาท) 
ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มตัีวตน (ไม่รวมค่าความนิยม)    

   ณ วนัที ่30 มถุินายน    
ประเทศไทย 36,936  38,561 
เอเชีย 5,327  2,630 
ยโุรป 4,053  3,099 
อเมริกา 34  36 
รวม 46,350  44,326 

 
13 ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้าาน 
 

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานส าหรับแต่ละงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี  30 มิถุนายน 2553 และ 2552 ค  านวณ
จากก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษัทและจ านวนหุ้นสามญัท่ี ถือโดยบุคคลภายนอกท่ีมีอยู ่          
ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนัตามวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั โดยแสดงการค านวณไดด้งัน้ี 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2553 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ส าหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2553 และ 2552 
 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

 2553  2552  2553  2552 

 (ล้านบาท/ล้านหุ้น) 

        

ก าไรส าหรับงวดที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 4,003  3,194  4,438  2,168 
 

จ านวนหุ้นสามัญทีถ่ือโดยบุคคลภายนอก        
   ตามวธิีถัวเฉลีย่ถ่วงน ้าหนัก ประกอบด้วย        
จ านวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัตน้งวด 7,520  7,520  7,520  7,520 
จ านวนหุน้ทุนซ้ือคืน        
-  ถือโดยบริษทั (471)  (471)  (471)  (471) 
-  ถือโดยบริษทัยอ่ย (393)  (329)  -  - 
สุทธิ 6,656  6,720  7,049  7,049 
        
ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้าาน (บาท) 0.61  0.48            0.63             0.31 

           
ส าหรับแต่ละงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2553 และ 2552 
 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

 2553  2552  2553  2552 

 (ล้านบาท/ล้านหุ้น) 

        
ก าไรส าหรับงวดที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 7,227  3,964  5,062  2,397 
        
จ านวนหุ้นสามัญทีถ่ือโดยบุคคลภายนอก        

   ตามวธิีถัวเฉลีย่ถ่วงน ้าหนัก ประกอบด้วย        
จ านวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัตน้งวด 7,520  7,520  7,520  7,520 
จ านวนหุน้ทุนซ้ือคืน        
-  ถือโดยบริษทั (471)  (460) - (471)  (460) 
-  ถือโดยบริษทัยอ่ย (393)  (329) - - - - 

สุทธิ 6,656  6,731  7,049  7,060 
        
ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้าาน (บาท) 1.09  0.59  0.72  0.34 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2553 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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14 เงนิปันผล 
 

รายละเอียดเงินปันผลส าหรับแต่ละงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2553 และ 2552 มีดงัน้ี 
 

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

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

         
2553         
21 เมษายน 2553  0.20  7,048,937,826  1,410  ก าไรของกิจการ ซ่ึงไดรั้บยกเวน้ 
           ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
21 เมษายน 2553  0.30  7,048,937,826  2,114  เงินปันผลท่ีไดรั้บจากบริษทัยอ่ย 
        โดยบริษทัยอ่ยไดจ่้ายเงินปันผล 
        จากก าไรท่ีเสียภาษีเงินได ้
        นิติบุคคลอตัราร้อยละ 30 
รวม      3,524   

 
15 ภาระผูกพนัทีม่กีบับุคคลหรือกจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั 

 
ณ  วนัท่ี 30 มิถุนายน 2553 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนักับบุคคลหรือกิจการท่ี                   
ไม่เก่ียวขอ้งกนั ดงัน้ี 
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15.1 ภาระผูกพนัตามสัญญาทีเ่ป็นรายจ่ายฝ่ายทุน 

 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2553  2552  2553  2552 

 (ล้านบาท) 
สัญญาท่ียงัไม่ได้รับรู้        
ท่ีดิน อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 422  641  7  9 
เคร่ืองจกัร อุปกรณ์และอ่ืนๆ 382  62  66  20 

รวม 804  703  73  29 

     
15.2 ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าด าเนินงาน 

 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2553  2552  2553  2552 

 (ล้านบาท) 
        

ภายในระยะเวลาหน่ึงปี 818  775  148  160 
มากกว่าหน่ึงปี แต่ไม่เกินหา้ปี 1,239  1,108  85  105 
มากกว่าหา้ปี 406  331  10  9 

รวม 2,463  2,214  243  274 

 
กลุ่มบริษัทมีสัญญาเช่าหลายฉบบักับบริษัทและบุคคลอ่ืนๆ ซ่ึงครอบคลุมการเช่าอาคารส านักงานพร้อม       
ส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ท่ีดิน ฟาร์มเล้ียงสัตว์ ยานพาหนะและอ่ืนๆ โดยมีระยะเวลา 1 ถึง 30 ปี ซ่ึงจะ
ส้ินสุดในระหว่างปี 2553 ถึง 2582 
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15.3 ภาระผูกพนัอืน่ๆ 
 

บริษทัมีสัญญาว่าดว้ยความร่วมมือทางวิชาการกบัมหาวิทยาลยัแม่โจ ้(“มหาวิทยาลยั”) โดยทางมหาวิทยาลยั
อนุญาตให้บริษัทใช้ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างในการสร้างบ่อเล้ียงกุ ้ง  และใชเ้ป็นศูนยว์ิจยัและฝึกอบรมแก่
อาจารยแ์ละนกัวิชาการจ านวน 2 ฉบบั ซ่ึงจะส้ินสุดในวนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2555 ตามล าดบั (สัญญา
เหล่าน้ีสามารถตกลงขยายเวลาออกไปไดอี้กตามขอ้ตกลงและเง่ือนไขท่ีตกลงร่วมกนั) ภายใตเ้ง่ือนไขของ
สัญญาดงักล่าว บริษทัมีภาระผกูพนัที่จะตอ้งจ่ายค่าตอบแทนให้กบัมหาวิทยาลยัเป็นจ านวนเงิน 1.1 ลา้นบาท 
ต่อปี และจะตอ้งโอนกรรมสิทธ์ิในสินทรัพยท์ั้งหมดของโครงการให้กบัมหาวิทยาลัยเม่ืออายุของสัญญา
ส้ินสุดลง ทั้งน้ีราคาตามบญัชีของสินทรัพยข์องบริษทัภายใตส้ัญญาทั้ง 2 ฉบบัดงักล่าว ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 
2553 มีจ านวนเงินรวม 14 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2552: 15 ล้านบาท) 
 

15.4 เลตเตอร์ออฟเครดิต 
 
 บริษัทและบริษทัย่อยบางแห่งมีภาระผูกพนัจากเลตเตอร์ออฟเครดิตท่ีออกแล้วเป็นจ านวนเงินรวม  189       

ลา้นบาท และ 1,392 ลา้นบาท ตามล าดบั (31 ธันวาคม 2552: 21 ล้านบาท และ 1,530 ล้านบาท ตามล าดับ) 
 
15.5 หนังสือค า้ประกนั 
  
 บริษทัและบริษทัยอ่ยบางแห่งมีภาระผูกพนัจากการท่ีสถาบนัการเงินบางแห่งออกหนังสือค ้าประกนับริษทั

และบริษทัยอ่ยดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการและอ่ืนๆ  เป็นจ านวนเงินรวม 243 ลา้นบาท และ 4,051 ลา้นบาท 
ตามล าดบั (31 ธันวาคม  2552: 249  ล้านบาท  และ  2,717  ล้านบาท  ตามล าดับ) หนังสือค ้าประกนัเหล่าน้ี     
ส่วนใหญ่เป็นการค ้าประกนัค่าภาษี ค่าอากรต่างๆ และการขายสินคา้  

 
16 หนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

 
 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2553 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นจากการค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีสถาบนัการเงิน

ในต่างประเทศแห่งหน่ึงใหแ้ก่บริษทัยอ่ยอ่ืนสองแห่งเป็นจ านวนเงินรวม 19 ลา้นริงกิต หรือประมาณ 186 ลา้นบาท 
(31 ธันวาคม 2552: 20 ล้านริงกิต หรือประมาณ 195 ล้านบาท) 
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17 มาตราานการบัญชีและมาตราานการรายงานทางการเงนิทีย่งัไม่ได้ใช้ 

 
การจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการยงัไม่ได้ใช้มาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงาน      
ทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ดงัต่อไปน้ี ณ วนัท่ีรายงาน เน่ืองจากยงัไม่มีการบงัคบัใช้ มาตรฐานการบญัชี
และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ดงัต่อไปน้ีก าหนดให้ถือปฏิบตัิกบังบการเงินส าหรับ
รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม ในปีดงัต่อไปน้ี 
 

มาตรฐานการบญัชี / 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

  
เร่ือง 

 ปีท่ีมี 
ผลบงัคบัใช ้

     

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2552)  การน าเสนองบการเงิน   2554 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2552)  สินคา้คงเหลือ   2554 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2552)  งบกระแสเงินสด   2554 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2552)  นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการ

ทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด  
  

2554 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2552)  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน   2554 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12   ภาษีเงินได ้  2556 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2552)  สัญญาเช่า   2554 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2552)  การบญัชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการ   
     เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล  2556 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2552)        ตน้ทุนการกูย้มื   2554 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2552)      การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือ   
     กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  2554 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2552)      งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ   2554 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2552)      เงินลงทุนในบริษทัร่วม  2554 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2552)             ก าไรต่อหุน้   2554 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2552)  งบการเงินระหว่างกาล   2554 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2552)  การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์  2554 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2552)  ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น    
     และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดขึ้น   2554 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2552)  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน   2554 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2552)  อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน   2554 
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มาตรฐานการบญัชี / 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

  
เร่ือง 

 ปีท่ีมี 
ผลบงัคบัใช ้

     

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5     
   (ปรับปรุง 2552)  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขายและ   
     การด าเนินงานที่ยกเลิก  2554 

 
การก าหนดให้ใช้มาตรฐานการบญัชีท่ีปรับปรุงใหม่ดังกล่าวขา้งตน้จะไม่มีผลกระทบต่องบการเงินรวมและ            
งบการเงินเฉพาะกิจการอยา่งมีสาระส าคญั 
 

18 การจัดประเภทรายการใหม่ 
 

รายการบญัชีบางรายการในงบก าไรขาดทุนส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2552        
ได้จัดประเภทใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการแสดงรายการในงบการเงินระหว่างกาลส าหรับงวดสามเดือนและ        
หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2553 ดงัน้ี 
 
 2552 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ก่อนการ  การจดั  หลงัการ  ก่อนการ  การจดั  หลงัการ 
 จดัประเภท  ประเภท  จดัประเภท  จดัประเภท  ประเภท  จดัประเภท 
 ใหม่  ใหม่  ใหม่  ใหม่  ใหม่  ใหม่ 
 (ล้านบาท) 
งบก าไรขาดทุนส าหรับ            
   งวดสามเดือนส้ินสุด             
   วนัที ่30 มถุินายน            
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 2,468  (162) 

 
 2,306  742  (48)  694 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร -  171  171  -  54  54 
ค่าตอบแทนกรรมการ 9  (9) 

 
 -  6  (6)  - 

   -      -   
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 2552 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ก่อนการ  การจดั  หลงัการ  ก่อนการ  การจดั  หลงัการ 
 จดัประเภท  ประเภท  จดัประเภท  จดัประเภท  ประเภท  จดัประเภท 
 ใหม่  ใหม่  ใหม่  ใหม่  ใหม่  ใหม่ 
 (ล้านบาท) 
งบก าไรขาดทุนส าหรับ            
   งวดหกเดือนส้ินสุด             
   วนัที ่30 มถุินายน            
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4,634  (283) 

 
 4,351  1,369  (90)  1,279 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร -  301  301  -  103  103 
ค่าตอบแทนกรรมการ 18  (18) 

 
 -  13  (13)  - 

   -      -   
 
การจัดประเภทรายการใหม่น้ีเพ่ือให้สอดคล้องกับการจดัประเภทรายการตามประกาศของกรมพฒันาธุรกิจการคา้         
เร่ือง ก าหนดรายการย่อท่ีต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2552 ลงวนัที่ 30 มกราคม 2552 

 


