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หมายเหตุ  สารบัญ 
   
1  ขอ้มูลทัว่ไป 
2  เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหว่างกาลและมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 
3  การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 
4  รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
5  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 
6  เงินลงทุนเผือ่ขาย 
7  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
8  เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
9  เงินลงทุนในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
10  อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
11  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
12  เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 
13  ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ของพนกังาน 
14  ขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
15  ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 
16  เงินปันผล 
17  การควบบริษทัยอ่ยในประเทศ 
18  ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
19  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 
20  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้
21  การจดัประเภทรายการใหม่ 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี 
 
กรรมการบริหารไดอ้นุมตัิใหอ้อกงบการเงินระหว่างกาลน้ีเม่ือวนัที่ 9 พฤศจิกายน 2554 
 

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 กนัยายน 2554 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2553 มีดงัน้ี 
 

    ประเทศท่ี    

ช่ือกิจการ  ลักษณะธุรกิจ  กิจการจัดตั้ง  บริษัทถือหุ้นร้อยละ 

      30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

      2554  2553 

บริษัทท่ีมีกิจการในประเทศไทยและท่ีด าเนินธุรกิจ         

   ท่ีเกี่ยวเนื่องกับกิจการในประเทศไทย         

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 ซีพีเอฟ ผลิตภณัฑอ์าหาร จ ากดั   ธุรกจิไกเ่น้ือครบวงจร  ไทย  99.99  99.99 

7)   บริษทั ซี.พี. เกษตรอตุสาหกรรม จ ากดั   เล้ียงสตัว ์  ไทย  99.99  99.99 

8)   บริษทั ซี.พี. เมอร์แชนไดซ่ิง จ ากดั   กจิการลงทนุและการคา้ระหวา่งประเทศ  ไทย  99.99  99.99 

9) บริษทั บี.พี. ผลิตภณัฑอ์าหาร จ ากดั   ผลิตอาหารสตัวแ์ละเล้ียงสตัว ์  ไทย  99.99  99.99 

10) บริษทั ฟาร์มกรุงเทพ จ ากดั (1)  เล้ียงสตัวแ์ละแปรรูปเน้ือสตัว ์  ไทย  99.99  99.99 

11) บริษทั ราชบรีุอาหาร จ ากดั  ผลิตอาหารสตัวแ์ละเล้ียงสตัว ์  ไทย  99.99  99.99 

12) บริษทั ยนิูเวอร์แซล ฟู้ ด แอนด ์         

          มาร์เกต็ต้ิง จ ากดั  คา้ส่งและคา้ปลีกผลิตภณัฑอ์าหาร        

               ส าเร็จรูป  ไทย  99.99  99.99 

13) บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล เพท็ ฟู้ ด จ ากดั   ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑอ์าหาร       

     ส าเร็จรูปส าหรับสตัวเ์ล้ียง  ไทย  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 
3) บริษทั ซีพีเอฟ โลจิสติกส์ จ ากดั   ให้บริการขนส่งสินคา้  ไทย  99.99  99.99 

4)   บริษทั ซี.พี. ผลิตภณัฑอ์าหาร จ ากดั (2)  ร้านอาหาร  ไทย  99.99  99.99 
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5)   CPF Food Trading Co., Ltd.   ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท        

    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    ส าเร็จรูป  จีน  100.00  100.00 
6)   Charoen Pokphand (Taiwan) Co., Ltd. *  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท        
    อาหารเสริมและวคัซีนส าหรับสตัว ์  ไตห้วนั  29.17  29.17 

7)   CP Foods (UK) Limited   ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท        
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    ส าเร็จรูป  องักฤษ  52.00  52.00 
8)   CPF Europe S.A.   ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท        

    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

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

    ส าเร็จรูป  เดนมาร์ก  52.00  52.00 

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

    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

    ส าเร็จรูป  ญ่ีปุ่ น  99.99  99.99 

11) Fusion Abbey Park Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท        

    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

    ส าเร็จรูป  องักฤษ  52.00  52.00 

12) Fusion Alfrick Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท        

    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    ส าเร็จรูป  องักฤษ  52.00  52.00 

13) Fusion Bracewell Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท        

    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    ส าเร็จรูป  องักฤษ  52.00  - 

14) Fusion Bransford Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท        

    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    ส าเร็จรูป  องักฤษ  52.00  52.00 

15) Fusion Broadway Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท        

    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    ส าเร็จรูป  องักฤษ  52.00  52.00 
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    ประเทศท่ี    
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16) Fusion Brothwood Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท        

    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    ส าเร็จรูป  องักฤษ  52.00  52.00 

17) Fusion Calis Limited       ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท        
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    ส าเร็จรูป  องักฤษ  52.00  52.00 
18) Fusion Carnoustie Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท        
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    ส าเร็จรูป  องักฤษ  52.00  52.00 
19) Fusion Charlton Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท        

    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    ส าเร็จรูป  องักฤษ  52.00  52.00 

20) Fusion Crowle Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท        

    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    ส าเร็จรูป  องักฤษ  52.00  52.00 

21) Fusion Dalaman Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท        

    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

    ส าเร็จรูป  องักฤษ  52.00  52.00 

22) Fusion Defford Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท        

    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    ส าเร็จรูป  องักฤษ  52.00  52.00 

23) Fusion Dormington Limited    ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท        

    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

    ส าเร็จรูป  องักฤษ  52.00  52.00 

24) Fusion Driscoll Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท        

    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

    ส าเร็จรูป  องักฤษ  52.00  52.00 
25) Fusion Dumbleton Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท        

    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    ส าเร็จรูป  องักฤษ  52.00  52.00 
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26) Fusion Eastoe Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท        

    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    ส าเร็จรูป  องักฤษ  52.00  - 

27) Fusion Elmbridge Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท        

    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    ส าเร็จรูป  องักฤษ  52.00  52.00 

28) Fusion Everton Limited    ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท        

    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

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

    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

    ส าเร็จรูป  องักฤษ  52.00  52.00 

30) Fusion Fethiye Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท        

    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

    ส าเร็จรูป  องักฤษ  52.00  52.00 
31) Fusion Gatley Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท        
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    ส าเร็จรูป  องักฤษ  52.00  52.00 
32) Fusion Gocek Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท        
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    ส าเร็จรูป  องักฤษ  52.00  52.00 

33) Fusion Gray Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท        

    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

    ส าเร็จรูป  องักฤษ  52.00  - 

34) Fusion Grimley Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท        

    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    ส าเร็จรูป  องักฤษ  52.00  52.00 

35) Fusion Guarlford Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท        

    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    ส าเร็จรูป  องักฤษ  52.00  52.00 
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36) Fusion Haddenham Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท        

    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

    ส าเร็จรูป  องักฤษ  52.00  52.00 

37) Fusion Hadzor Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท        

    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

    ส าเร็จรูป  องักฤษ  52.00  52.00 

38) Fusion Hallow Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท        

    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

    ส าเร็จรูป  องักฤษ  52.00  52.00 

39) Fusion Harper Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท        

    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

    ส าเร็จรูป  องักฤษ  52.00  - 
40) Fusion Hartford Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท        

    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

    ส าเร็จรูป  องักฤษ  52.00  - 

41) Fusion Haverhill Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินค้าประเภท        

    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 Heath Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท        
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

    ส าเร็จรูป  องักฤษ  52.00  - 
45) Fusion Irvine Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท        

    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

    ส าเร็จรูป  องักฤษ  52.00  - 
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46) Fusion Kaitaia Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท        

    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

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

    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

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

    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

    ส าเร็จรูป  องักฤษ  52.00  52.00 

49) Fusion Lidgate Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท        

    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

    ส าเร็จรูป  องักฤษ  52.00  52.00 

50) Fusion Lineker Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท        

    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

    ส าเร็จรูป  องักฤษ  52.00  - 

51) Fusion Littleworth Limited    ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท        

    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

    ส าเร็จรูป  องักฤษ  52.00  52.00 

52) Fusion Madeley Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท        

    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

    ส าเร็จรูป  องักฤษ  52.00  52.00 

53) Fusion Mcmahon Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท        

    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

    ส าเร็จรูป  องักฤษ  52.00  - 
54) Fusion Mountfield Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท        

    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

    ส าเร็จรูป  องักฤษ  52.00  - 
55) Fusion Moyes Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท        

    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

    ส าเร็จรูป  องักฤษ  52.00  - 
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56) Fusion Newlands Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท        

    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

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

    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

    ส าเร็จรูป  องักฤษ  52.00  52.00 
58) Fusion Pershore Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท        
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    ส าเร็จรูป  องักฤษ  52.00  52.00 
59) Fusion Priest Lane Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท        
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    ส าเร็จรูป  องักฤษ  52.00  52.00 
60) Fusion Ratcliffe Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท        
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    ส าเร็จรูป  องักฤษ  52.00  - 

61) Fusion Reid Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท        

    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

    ส าเร็จรูป  องักฤษ  52.00  - 

62) Fusion Richardson Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท        

    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

    ส าเร็จรูป  องักฤษ  52.00  - 

63) Fusion Samui Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท        
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    ส าเร็จรูป  องักฤษ  52.00  52.00 

64) Fusion Saxham Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท        

    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

    ส าเร็จรูป  องักฤษ  52.00  52.00 

65) Fusion Sharp Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท        

    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

    ส าเร็จรูป  องักฤษ  52.00  - 
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66) Fusion Sheedy Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท        

    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

    ส าเร็จรูป  องักฤษ  52.00  - 

67) Fusion Soham Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท        

    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

    ส าเร็จรูป  องักฤษ  52.00  52.00 

68) Fusion Southall Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท        

    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

    ส าเร็จรูป  องักฤษ  52.00  - 

69) Fusion Stevens Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท        

    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

    ส าเร็จรูป  องักฤษ  52.00  - 

70) Fusion Stowmarket Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท        

    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

    ส าเร็จรูป  องักฤษ  52.00  52.00 

71) Fusion Swaffham Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท        

    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

    ส าเร็จรูป  องักฤษ  52.00  52.00 

72) Fusion Thetford Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท        

    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

    ส าเร็จรูป  องักฤษ  52.00  52.00 

73) Fusion Turgay Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท        

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

75) Fusion Van Den Hauwe Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท        
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    ส าเร็จรูป  องักฤษ  52.00  - 
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76) Fusion Wadborough Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท        
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    ส าเร็จรูป  องักฤษ  52.00  52.00 
77) Fusion Wellington Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท        

    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

    ส าเร็จรูป  องักฤษ  52.00  52.00 

78) Fusion Whistler Limited    ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท        

    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

    ส าเร็จรูป  องักฤษ  52.00  52.00 

79) Fusion Wright Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท        

    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

    ส าเร็จรูป  องักฤษ  52.00  - 

80) Fusion Yamac Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท        

    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

    ส าเร็จรูป  องักฤษ  52.00  52.00 

         

ธุรกิจสัตว์น ้า         

บริษัทย่อยทางตรง         

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

3)   บริษทั โภคภณัฑอ์ะควอเทค็ จ ากดั (2)  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัวน์ ้ าและ       
    ฟาร์มเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ า  ไทย  99.99  99.99 

4)   C.P. Food Products, Inc.   ผูน้ าเขา้และผูจ้ดัจ าหน่ายสินคา้อาหารทะเล  สหรัฐอเมริกา  100.00  100.00 
         

บริษัทย่อยทางตรงและทางอ้อม         
1)   บริษทั กรุงเทพเพาะเล้ียงกุง้ จ ากดั (4)  เพาะเล้ียงกุง้และแปรรูปกุง้   ไทย  -  99.90 
         

บริษัทย่อยทางอ้อม         
1)   CP Foods West, Inc.  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑอ์าหาร       

     (หยดุประกอบกจิการเม่ือ       

     เดือนกนัยายน 2553)   สหรัฐอเมริกา  100.00  100.00 
        



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2554 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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    ประเทศท่ี    

ช่ือกิจการ  ลักษณะธุรกิจ  กิจการจัดตั้ง  บริษัทถือหุ้นร้อยละ 

      30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
      2554  2553 

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 

         
บริษัทท่ีมีกิจการในต่างประเทศ         

บริษัทย่อยทางตรง         

1)   Charoen Pokphand Foods Kenya Co., Ltd.  ผลิตอาหารสตัวแ์ละเล้ียงสตัว ์  เคนยา  99.99  99.99 
2)   Charoen Pokphand Foods Philippines          
         Corporation  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัว ์       

     เล้ียงสตัวแ์ละเพาะฟักลูกกุง้   ฟิลิปปินส์  99.99  99.99 

3)   Charoen Pokphand Foods (Malaysia)         
   Sdn. Bhd. (เดิมช่ือ Calibre Nature (M)         
   Sdn. Bhd.)  กจิการลงทนุในธุรกจิสตัวน์ ้ าครบวงจร  มาเลเซีย  100.00  100.00 

4)   CPF Investment Limited   กจิการลงทนุ  บริติส เวอร์จิน     

    ไอส์แลนด ์  100.00  100.00 

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

    ฟาร์มเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ าและเพาะพนัธุ์       
    สตัวน์ ้ า  จีน  100.00  100.00 
6) C.P. Aquaculture (Dongfang) Co., Ltd.  เพาะฟักลูกกุง้  จีน  100.00  100.00 
7)   C.P. Aquaculture (Hainan) Co., Ltd.   ฟาร์มเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ าและเพาะพนัธุ์       

    สตัวน์ ้ า  จีน  100.00  100.00 

         

บริษัทย่อยทางตรงและทางอ้อม         

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

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

3)   C.P. Standart Gida Sanayi ve Ticaret A.S.   ธุรกจิไกค่รบวงจร  ตุรก ี  100.00  100.00 
         

บริษัทย่อยทางอ้อม         
1)   A.P.P. Enterprise, Inc.*  ให้เช่าอสงัหาริมทรัพย ์   ฟิลิปปินส์  39.60  39.60 

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

3)   Asia Aquaculture (M) Sdn. Bhd.   เพาะเล้ียงกุง้และแปรรูปกุง้  มาเลเซีย  100.00  100.00 

         

         



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
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    ประเทศท่ี     
ช่ือกิจการ  ลักษณะธุรกิจ  กิจการจัดตั้ง  บริษัทถือหุ้นร้อยละ 

      30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
      2554  2553 

         
4)   Bright Excel Investments Limited    กจิการลงทนุ  บริติส เวอร์จิน     

    ไอส์แลนด ์  100.00  100.00 

5)   C.P. Laos Co., Ltd.    ผลิตอาหารสตัวแ์ละเล้ียงสตัว ์  ลาว  99.61  99.61 
6)   Charoen Pokphand Enterprise (Taiwan)          
           Co., Ltd. *  ธุรกจิไกค่รบวงจรและเล้ียงสตัว ์    ไตห้วนั  32.41  32.41 
7)   Charoen Pokphand (Taiwan) Investment         

          Limited  กจิการลงทนุ  เบอร์มิวดา     

    ไอส์แลนด ์  100.00  100.00 

8)   Charoen Pokphand (USA), Inc.  ธุรกจิไกเ่น้ือครบวงจร (หยดุการประกอบ       

     กจิการเม่ือเดือนมีนาคม 2547)  สหรัฐอเมริกา  99.97  99.97 
9)   Chia Tai Lianyungang Co., Ltd. *  กจิการลงทนุ  ฮ่องกง  32.41  32.41 
10) Chun Ta Investment Co., Ltd.  กจิการลงทนุ  ไตห้วนั  100.00  100.00 

11) Coinaton Investments Limited  กจิการลงทนุ  บริติส เวอร์จิน     

    ไอส์แลนด ์  100.00  100.00 

12) CPF Agro LLC.   เล้ียงสตัว ์  รัสเซีย  99.99  99.99 
13) Forward Pass Limited   กจิการลงทนุ  บริติส เวอร์จิน     
    ไอส์แลนด ์  100.00  100.00 

14) Lianyungang Chia Tai Agro-industry         

      Development Co., Ltd.*   ผลิตอาหารสตัว ์  จีน  22.69  22.69 

15) New Splendid Holdings Limited   กจิการลงทนุ  บริติส เวอร์จิน     
    ไอส์แลนด ์  100.00  100.00 

16) Plenty Type Limited *  กจิการลงทนุ  เคยแ์มน     

    ไอส์แลนด ์  32.41  32.41 

17) Star Feedmills (M) Sdn. Bhd.   ผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัวน์ ้ า  มาเลเซีย  100.00  100.00 

18) Ta Chung Investment Co., Ltd.   กจิการลงทนุ  ไตห้วนั  100.00  100.00 
19) Taiwan Sizzler Co., Ltd. (2)  ร้านอาหาร  ไตห้วนั  32.41  32.41 
 

(1) โอนกิจกรรมหลกัในการผลิตอาหารส าเร็จรูปใหก้บับริษทั ซีพีเอฟ ผลิตภณัฑอ์าหาร จ ากดั  
(2) อยูร่ะหว่างการช าระบญัชี 
(3) โอนกิจกรรมหลกัในการเพาะเล้ียงกุง้ และแปรรูปใหก้บับริษทั 
(4) จดทะเบียนเสร็จการช าระบญัชีแลว้ในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2554  
* บริษทัมีอ านาจควบคุมบริษทัดงักล่าว 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
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2 เกณฑ์การจัดท างบการเงนิระหว่างกาลและมาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 
 

2.1     เกณฑ์การถือปฏบิัต ิ
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีน าเสนอเพื่อวตัถุประสงคข์องการรายงานเพื่อใช้ในประเทศไทยและจดัท าเป็น
ภาษาไทย งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาอังกฤษได้จดัท าขึ้นเพ่ือความสะดวกของผูอ่้านงบการเงินท่ี       
ไม่คุน้เคยกบัภาษาไทย 

 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นในรูปแบบยอ่และตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง  2552) เร่ือง 
งบการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบตัิทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) 
กฎระเบียบ และประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง  

 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นเพ่ือใหข้อ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2553
โดยงบการเงินระหว่างกาลน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้ก าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปี   
แตเ่นน้การใหข้อ้มูลท่ีเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คย
น าเสนอรายงานไปแลว้ ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินส าหรับปีส้ินสุด
วนัที ่31 ธนัวาคม 2553 
 
ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาลส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี  30 กันยายน 2554         
กลุ่มบริษัทได้ปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ในระหว่างปี 2553        
โดยสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี   
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  เร่ือง 
   

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

   ทางบญัชี และขอ้ผดิพลาด  
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2552)  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลาท่ีรายงาน  
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12   ภาษีเงินได ้ 

 

 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2554 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

 33 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  เร่ือง 
   

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2552)  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์   
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2552)  สัญญาเช่า  
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2552)  รายได ้ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19             ผลประโยชน์ของพนกังาน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2552)        ตน้ทุนการกูย้มื  
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2552)      การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือ 

   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2552)      งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2552)      เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2552)      ก าไรต่อหุน้ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2552)      งบการเงินระหว่างกาล 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2552)      การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2552)      ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น 

   และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดขึ้น 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2552)      สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2552)      อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3     

(ปรับปรุง 2552)     
  

การรวมธุรกิจ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5       
   (ปรับปรุง 2552)      สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขาย  
     และการด าเนินงานที่ยกเลิก 

 
การปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ดงักล่าวมีผลให้เกิดการเปล่ียนแปลง
นโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ซ่ึงผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงน้ีได้เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบ   
งบการเงินระหว่างกาลขอ้ 3  
 
การจดัท างบการเงินระหว่างกาลน้ีใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัการจดัท างบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 ยกเวน้การใชน้โยบายการบญัชีท่ีมีการเปล่ียนแปลงให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ 
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นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ข้างตน้ ในระหว่างปี 2553           
สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอ่ืนๆ ซ่ึงมีผลบงัคบัส าหรับ      
งบการเ งินท่ีเร่ิมในหรือหลังว ันท่ี 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป และบริษัทไม่ได้มีการน ามาตรฐาน               
การรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ดงักล่าวตามท่ีไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ระหว่างกาลขอ้ 20 มาใชส้ าหรับการจดัท างบการเงินระหว่างกาลน้ี  
 

2.2    สกุลเงนิทีน่ าเสนองบการเงนิ 
 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเพื่อใหแ้สดงเป็นหลกัลา้นบาท เวน้แต่ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
 

2.3    การใช้ดุลยพนิิจและการประมาณการ 
 
ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาลใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจ 
การประมาณการ และข้อสมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลต่อการน านโยบายการบัญชีมาถือปฏิบัติ           
และการรายงานจ านวนเงินที่เก่ียวกบัสินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย ซ่ึงผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่าง
จากท่ีประมาณไว ้  
 
ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาลน้ี ผูบ้ริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการน านโยบายการบญัชีมาถือปฏิบตัิ      
และแหล่งขอ้มูลส าคญัเพื่อการประมาณการท่ีเก่ียวขอ้งกบัความไม่แน่นอน เช่นเดียวกับท่ีใชใ้นการจดัท า   
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 เวน้แต่การเปล่ียนแปลงอนัเป็นผลมาจากการถือปฏิบติัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ตั้งแต่วนัที่ 1 มกราคม 2554 

 
การวัดมลูค่าภาระผกูพันตามโครงการผลประโยชน์ของพนักงานท่ีก าหนดไว้ 
 
การค านวณภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ของพนักงานท่ีก าหนดไวน้ั้นขึ้นอยู่กบัสมมติฐานของ  
อตัราการคิดลด อตัราการเพ่ิมขึ้นของเงินเดือน และอตัราการมรณะ ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ           
งบการเงินระหว่างกาลขอ้ 13 
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2.4    ข้อมูลทางการเงนิทีส่อบทานโดยผู้สอบบัญชีอืน่ 
 

งบการเงินระหว่างกาลของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมทั้งหมดท่ีน ามาใชใ้นการจดัท างบการเงินระหว่างกาลรวม
ส าหรับแต่ละงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี  30 กนัยายน 2554 และ 2553  ไดส้อบทานโดยผูส้อบบญัชี
ของบริษทัแลว้ เวน้แต่งบการเงินระหว่างกาลส าหรับแต่ละงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกัน    
ของบริษทัย่อยและบริษทัร่วมในต่างประเทศบางแห่ง ซ่ึงสอบทานโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน ขอ้มูลทางการเงิน     
ท่ีสอบทานโดยผูส้อบบญัชีอ่ืนมีดงัน้ี 

 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
  งบการเงนิรวม 
   

งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2554   
ยอดรวมสินทรัพยข์องบริษทัยอ่ย  24,755 
เงินลงทุนทางตรงและทางออ้มในบริษทัร่วม  4,340 
รวม  29,095 

 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม 
 งวดสามเดือน  งวดเกา้เดือน 
  

งบก าไรขาดทุนส าหรับแต่ละงวดสามเดือนและเก้าเดือน 
   ส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2554 

   

ยอดรวมรายไดข้องบริษทัยอ่ย 14,430  40,335 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 415  966 
รวม 14,845  41,301 

  
งบก าไรขาดทุนส าหรับแต่ละงวดสามเดือนและเก้าเดือน 
   ส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2553 

   

ยอดรวมรายไดข้องบริษทัยอ่ย 13,156  37,934 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 121  405 
รวม 13,277  38,339 
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3 การเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชี 
 

3.1 ภาพรวม 
 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 กลุ่มบริษัทมีการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัซ่ึงเป็นผลจากการ       
ถือปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ
งบการเงินระหว่างกาลขอ้ 2 ดงัน้ี   
 

 การน าเสนองบการเงิน 
 การบญัชีเก่ียวกบัอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
 การบญัชีเก่ียวกบัผลประโยชน์ของพนกังาน 
 

รายละเอียดของนโยบายการบญัชีใหม่ท่ีถือปฏิบตัิโดยกลุ่มบริษัทและผลกระทบของนโยบายการบญัชี        
ในแต่ละเร่ืองท่ีมีการเปล่ียนแปลงต่องบการเงินระหว่างกาลน้ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ระหว่างกาลขอ้ 3.2 ถึง 3.4   
 

สรุปผลกระทบต่อส่วนของผูถื้อหุน้ส าหรับปี 2554 และ 2553 มีดงัน้ี 
 

    (หน่วย: ล้านบาท) 

 หมายเหตุ งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

     
งบแสดงฐานะการเงิน     
ส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2553     
   - ตามท่ีรายงานในงวดก่อน  54,979  44,641 
การเปล่ียนแปลงท่ีเป็นผลจากการปรับยอ้นหลงั     
   - การวดัมูลค่าอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 3.3 (159)  (7) 
ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วนัที ่1 มกราคม 2553     
   - ปรับปรุงใหม่  54,820  44,634 
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    (หน่วย: ล้านบาท) 
 หมายเหตุ งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
     
ส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2553      
   - ตามท่ีรายงานในงวดก่อน  61,103  48,118 
การเปล่ียนแปลงท่ีเป็นผลจากการปรับยอ้นหลงั     
   - การวดัมูลค่าอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 3.3 (159)  (7) 
ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2553     
   และ 1 มกราคม 2554 - ปรับปรุงใหม่     
   ก่อนปรับก าไรสะสม  60,944  48,111 
การเปล่ียนแปลงท่ีเป็นผลจากการปรับ     
   กบัก าไรสะสม ณ วนัที่ 1 มกราคม 2554     
   - การบนัทึกภาระผกูพนัตามโครงการ     
         ผลประโยชน์ของพนกังาน 3.4 (2,307)  (847) 
ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วนัที ่1 มกราคม 2554     
   - ปรับปรุงใหม่  58,637  47,264 
 

3.2 การน าเสนองบการเงนิ 
 

ตั้งแต่วนัที่ 1 มกราคม 2554 กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง     
การน าเสนองบการเงิน ซ่ึงภายใตม้าตรฐานที่ปรับปรุงใหม่ก าหนดใหง้บการเงินประกอบดว้ย 

 

 งบแสดงฐานะการเงิน 
 งบก าไรขาดทุน 
 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 
 งบกระแสเงินสด และ 
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

โดยในส่วนของงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จก าหนดให้กลุ่มบริษทัแสดงรายการเปล่ียนแปลงท่ีไม่ไดเ้กิดจาก
รายการกบัผูถื้อหุ้น เช่น ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน และผลต่างจากการตีราคาสินทรัพย ์เป็นก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ  
 

กลุ่มบริษทัไดมี้การน าเสนอขอ้มูลเปรียบเทียบใหม่เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานฉบบัปรับปรุงใหม่
ซ่ึงการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการน าเสนองบการเงินเท่านั้น โดยไม่มี
ผลกระทบต่อก าไรหรือก าไรต่อหุน้ 
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3.3 การบัญชีเกีย่วกบัอสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 
 

ตั้งแต่วนัท่ี  1 มกราคม 2554 กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง 
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน  โดยใช้วิธีปรับยอ้นหลังตามวิธีปฏิบัติในช่วงเปล่ียนแปลงตามท่ีระบุ             
ในมาตรฐานฉบบัปรับปรุงดงักล่าว 
 

นโยบายการบัญชีใหม่  
 

กลุ่มบริษทัเลือกใชว้ิธีราคาทุนส าหรับการบนัทึกบญัชีอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  ดังนั้นบริษทัจึงได้
ปรับปรุงงบการเงินยอ้นหลงัโดยการกลบัรายการส่วนเกินทุนจากการตีราคาของท่ีดินท่ีเคยบนัทึกในส่วนของ
ผูถื้อหุน้และหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพื่อให้มูลค่าของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนแสดงดว้ยวิธี
ราคาทุน 
 

นโยบายการบัญชีเดิม  
 

ก่อนปี 2554 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนแสดงไวภ้ายใตบ้ญัชี “ท่ีดินท่ีมีไวเ้พื่อโครงการในอนาคต” และ
วดัมูลค่าโดยวิธีตีราคาใหม่ การเปล่ียนแปลงของส่วนท่ีตีราคาใหม่รับรู้ในส่วนของผูถื้อหุ้นตามท่ีกล่าวใน
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 16 เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 

ผลกระทบต่องบการเงินปี 2554 และ 2553 มีดงัน้ี 
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   31 ธนัวาคม    31 ธนัวาคม 
   2553 และ    2553 และ 
 30 กนัยายน  1 มกราคม  30 กนัยายน  1 มกราคม 
 2554  2554  2554  2554 
  

งบแสดงฐานะการเงิน        
ผลต่างจากการตีราคาสินทรัพยล์ดลง 8  159  -  7 
ท่ีดินที่มีไวเ้พื่อโครงการในอนาคต        
   ลดลง -  (1,121)  -  (98) 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลง (29)  -  (48)  - 
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนเพ่ิมขึ้น 17  893  48  88 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีลดลง 4  69  -  3 

 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2554 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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3.4 การบัญชีเกีย่วกบัผลประโยชน์ของพนักงาน 
 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน์ 
ของพนักงาน โดยใชว้ิธีปรับปรุงกบัก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 ตามวิธีปฏิบตัิในช่วงเปล่ียนแปลง
ตามท่ีระบุในมาตรฐานฉบบัปรับปรุงดงักล่าว 
 

นโยบายการบัญชีใหม่  
 

ภาระผกูพนัของกลุ่มบริษทัเก่ียวกบัผลประโยชน์หลงัออกจากงานภายใตโ้ครงการผลประโยชน์ของพนักงาน      
ท่ีก าหนดไวไ้ดบ้นัทึกในงบการเงินดว้ยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไวซ่ึ้งค านวณโดยนักคณิตศาสตร์
ประกนัภยั 
 

นโยบายการบัญชีเดิม  
 

ก่อนปี 2554 กลุ่มบริษทับนัทึกภาระผกูพนัดงักล่าวโดยใชห้ลกัการประมาณการหน้ีสิน 
 

ผลกระทบต่องบการเงินปี 2554 มีดงัน้ี  
 

  (หน่วย: ล้านบาท) 
  

หมายเหตุ 
 

งบการเงนิรวม 
 งบการเงนิ 

หมายเหตุ  หมายเหตุ งบการเงนิรวม  เฉพาะกจิการ 
     
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที ่1 มกราคม 2554     
เงินลงทุนในบริษทัร่วมลดลง  (19)  - 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพ่ิมขึ้น  944  367 
ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์     
   ของพนกังานเพ่ิมขึ้น  (3,232)  (1,214) 
ก าไรสะสมลดลง  2,216  847 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้เพ่ิมขึ้น  (35)  - 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมลดลง  126  - 
     
งบก าไรขาดทุนส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด     
   วนัที ่30 กนัยายน 2554     
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังานเพ่ิมขึ้น 13 

 
132  37 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ลดลง  132  37 
     
ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐานลดลง (บาท)  0.02  0.01 

 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2554 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  (หน่วย: ล้านบาท) 
  

หมายเหตุ 
 

งบการเงนิรวม 
 งบการเงนิ 

หมายเหตุ  หมายเหตุ งบการเงนิรวม  เฉพาะกจิการ 
     
งบก าไรขาดทุนส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด     
   วนัที ่30 กนัยายน 2554     
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังานเพ่ิมขึ้น 13 

 
376  111 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ลดลง  376  111 
     
ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐานลดลง (บาท)  0.06  0.02 

 

4 รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กี่ยวข้องกนั 
 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดแ้ก่ บุคคลหรือกิจการท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั จากการท่ีบุคคลหรือ
กิจการดงักล่าวมีอ านาจควบคุมกลุ่มบริษทัทั้งทางตรงหรือทางออ้ม หรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคญัต่อกลุ่มบริษทั
ในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหาร รวมถึงการท่ีกลุ่มบริษทัและบุคคลหรือกิจการดงักล่าวต่างฝ่ายต่างอยู่
ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั หรือภายใตก้ารมีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคญัร่วมกนัโดยบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุดของ
กลุ่มบริษทั 
 
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 ์
ค่าเบ้ียประกนัภยั  อตัรามาตรฐานที่ผูรั้บประกนัก าหนด 
ค่าสิทธิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้  อตัราต่อยอดขายสินคา้ท่ีใชเ้คร่ืองหมายการคา้ 
รายไดอ่ื้น/ค่าใชจ่้ายอ่ืน  อตัราค่าบริการมาตรฐานตามท่ีผูใ้หบ้ริการก าหนด 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2554 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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4.1 รายการที่ส าคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันส าหรับแต่ละงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 
2554 และ 2553  

 

ส าหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2554 และ 2553 
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2554  2553  2554  2553 
  

(ก)      รายได้        

บริษัทย่อย        
ขายสินคา้ -  -  7,986  6,239 
เงินปันผลรับ -  -  351  1,407 
ดอกเบ้ียรับ -  -  469  313 
รายไดค้่าเช่า ค่าบริการและอ่ืนๆ  -  -  2  16 
        
บริษัทร่วมและบริษัททีเ่กีย่วข้องกนั       
ขายสินคา้ 2,494  2,051  276  152 
รายไดค้่าตอบแทนการใช ้        
   ระบบงาน 7  8  -  - 

 รายไดค้่าฝึกอบรมและสัมมนา 8  3  -  - 
รายไดค้่าเช่า ค่าบริการและอ่ืนๆ  13  10  5  1 

        

(ข)      ค่าใช้จ่ายและอื่นๆ        

บริษัทใหญ่ในล าดับสูงสุด        
ซ้ือวตัถุดิบและสินคา้ 1,648  1,404  592  640 
ค่าบริการดา้นเทคนิควิชาการ 109  127  31  28 
ค่าสิทธิในการใชเ้คร่ืองหมาย        
   การคา้ 14  17  4  3 

 
 

 
 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2554 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ส าหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2554 และ 2553 (ต่อ) 
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2554  2553  2554  2553 
  

(ข) ค่าใช้จ่ายและอื่นๆ (ต่อ)        
บริษัทย่อย        
ซ้ือวตัถุดิบและสินคา้ -  -  3,720  3,749 
ค่าตอบแทนการใชร้ะบบงาน -  -  65  37 
ค่าเช่าและค่าบริการ -  -  15  17 
ค่าฝึกอบรมและสัมมนา -  -  12  10 
ซ้ืออุปกรณ์และอ่ืนๆ -  -  -  1 
ดอกเบ้ียจ่ายและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ -  -  3  1 
        
บริษัทร่วมและบริษัททีเ่กีย่วข้องกนั       
ซ้ือวตัถุดิบและสินคา้ 3,816  3,243  508  681 
ค่าเช่าและค่าบริการ 313  288  138  121 
ตน้ทุนงานก่อสร้างอาคาร         
   ส่ิงปลูกสร้างและอ่ืนๆ 166  80  80  27 
ซ้ืออุปกรณ์และอ่ืนๆ 77  25  62  16 
ค่าเบ้ียประกนัภยั 56  52  23  22 
ค่าสิทธิในการใชเ้คร่ืองหมาย        
   การคา้ 7  -  -  - 
ค่าตอบแทนการใชร้ะบบงาน 7  7  -  - 
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ  290  272  79  56 

 

 
 

 
 
 
 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2554 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ส าหรับแต่ละงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2554 และ 2553 

 

   (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2554  2553  2554  2553 
  

(ก)      รายได้        
บริษัทย่อย        
ขายสินคา้ -  -  20,130  17,592 
เงินปันผลรับ -  -  3,217  4,604 
ดอกเบ้ียรับ -  -  1,267  888 
ก าไรจากการขายท่ีดิน อุปกรณ์         
   และอ่ืนๆ    -  -  -  15 
รายไดค้่าเช่า ค่าบริการและอ่ืนๆ  -  -  2  46 
        
บริษัทร่วมและบริษัททีเ่กีย่วข้องกนั       
ขายสินคา้ 7,348  5,866  683  498 
เงินปันผลรับ 15  19  13  19 
ดอกเบ้ียรับ -  3  -  - 
รายไดค้่าตอบแทนการใช ้        
   ระบบงาน 19  16  -  - 

 รายไดค้่าฝึกอบรมและสัมมนา 13  7  -  - 
รายไดค้่าเช่า ค่าบริการและอ่ืนๆ  45  38  7  3 

        

(ข)      ค่าใช้จ่ายและอื่นๆ        

บริษัทใหญ่ในล าดับสูงสุด        
ซ้ือวตัถุดิบและสินคา้ 4,805  4,030  1,857  1,762 
ค่าบริการดา้นเทคนิควิชาการ 301  280  82  74 
ค่าสิทธิในการใชเ้คร่ืองหมาย        
   การคา้ 39  30  12  8 

 
 

 
 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2554 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ส าหรับแต่ละงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2554 และ 2553 (ต่อ) 
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2554  2553  2554  2553 
  

(ข) ค่าใช้จ่ายและอื่นๆ (ต่อ)        
บริษัทย่อย        
ซ้ือวตัถุดิบและสินคา้ -  -  9,197  9,564 
ค่าตอบแทนการใชร้ะบบงาน -  -  155  110 
ค่าเช่าและค่าบริการ -  -  45  41 
ค่าฝึกอบรมและสัมมนา -  -  28  26 
ซ้ืออุปกรณ์และอ่ืนๆ -  -  -  2 
ดอกเบ้ียจ่ายและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ -  -  6  3 
        
บริษัทร่วมและบริษัททีเ่กีย่วข้องกนั       
ซ้ือวตัถุดิบและสินคา้ 8,993  7,711  1,196  1,683 
ค่าเช่าและค่าบริการ 878  809  376  336 
ตน้ทุนงานก่อสร้างอาคาร         
   ส่ิงปลูกสร้างและอ่ืนๆ 509  219  185  92 
ซ้ืออุปกรณ์และอ่ืนๆ 198  85  167  53 
ค่าเบ้ียประกนัภยั 160  159  70  65 
ค่าสิทธิในการใชเ้คร่ืองหมาย        
   การคา้ 21  19  -  - 
ค่าตอบแทนการใชร้ะบบงาน 21  20  -  - 
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ  758  679  193  140 

 

 
 
 
 

 
 
 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2554 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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4.2 ยอดคงเหลอืกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั ณ วนัที ่30 กนัยายน 2554 และวนัที ่31 ธนัวาคม 2553  
 

4.2.1 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2554  2553  2554  2553 
  

บริษัทย่อย        
บริษทั ซี.พี. เมอร์แชนไดซ่ิง        
   จ ากดั  -  -  1,447  1,991 
บริษทั กรุงเทพโปรด๊ิวส จ ากดั        
   (มหาชน) -  -  582  315 
CP Foods (UK) Limited -  -  388  347 
CPF Europe S.A. -  -  258  213 
C.P. Food Products, Inc. -  -  232  317 
บริษทั ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จ ากดั  -  -  188  247 
บริษทั ซีพีเอฟ พรีเมียมฟู้ ดส์        
   จ ากดั  -  -  179  3 
บริษทั เจริญโภคภณัฑอี์สาน         
   จ ากดั (มหาชน)  -  -  154  200 
บริษทั ซีพีเอฟ ผลิตภณัฑอ์าหาร        
   จ ากดั  -  -  125  253 
CPF Food Trading Co., Ltd. -  -  111  107 
บริษทั กรุงเทพผลิตผล        
   อุตสาหกรรมการเกษตร จ ากดั         
   (มหาชน) -  -  95  65 
บริษทั บี.พี. ผลิตภณัฑอ์าหาร        
   จ ากดั -  -  68  86 
บริษทั ซี.พี. เกษตรอุตสาหกรรม        
   จ ากดั  -  -  59  55 
Charoen Pokphand Foods         
   (Overseas) LLC. -  -  43  41 
CPF Tokyo Co., Ltd. -  -  13  48 
อ่ืนๆ -  -  35  42 
รวม -  -  3,977  4,330 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2554 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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4.2.1 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (ต่อ) 
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2554  2553  2554  2553 

        
บริษัทร่วม        
บริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน)    854  617  - - - 
บริษทั เคาน์เตอร์ เซอร์วิส จ ากดั 158  280  3  6 
บริษทั ซี.พี. คา้ปลีกและการตลาด        
   จ ากดั 157  149  7  5 
PK Agro-Industrial Products (M)        
   Sdn. Bhd. 68  -  -  - 
บริษทั อลิอนัซ์ ซี.พี. ประกนัภยั        
   จ ากดั 51  59  42  52 
อ่ืนๆ 24  36  19  7 
รวม 1,312  1,141  71  70 

        

บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั        
Charoen Pokphand Intertrade         
   Singapore (Pte) Ltd. 271  260  5     3 
บริษทั ซี.พี. คอนซูเมอร์        
   โพรดกัส์ จ ากดั 115  118  -  - 
บริษทั เพอร์เฟค คอมพาเนียน         
   กรุ๊ป จ ากดั 85  69  38  36 
บริษทั แอ๊ดวา้นซ์ฟาร์ม่า จ ากดั 75  13  71  10 
Shanghai Lotus Supermarket        
   Chain Store Co., Ltd. 54  23  -  - 
บริษทั ฟาร์มพิจิตร ไทยปศุสัตว ์        
   จ ากดั 34  24  -  - 
บริษทั เชสเตอร์ฟู้ ด จ ากดั 23  27  -  - 

 

 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2554 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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4.2.1 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (ต่อ) 
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2554  2553  2554  2553 

        
Chia Tai Food Product        
   (Shanghai) Co., Ltd. 12  18  7  7 
บริษทั ท่าจามเกษตรอุตสาหกรรม        
   จ ากดั 11  12  -  - 
บริษทั ท่าจามฟาร์ม จ ากดั 10  23  -  - 
Chia Tai Aquaculture         
   (Zhuhai) Co., Ltd. 10  39  -  - 
บริษทั ซี.พี. อินเตอร์เทรด        
   จ ากดั 5  62  -  - 
Yongan Chai Tai Co., Ltd. -  73  -  - 
อ่ืนๆ 57  71  25  25  
รวม 762  832  146  81 
        

รวมทั้งส้ิน 2,074  1,973  4,194  4,481 
 

4.2.2 เงินให้กู้ยมืระยะส้ัน 
 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ยอดคงคา้ง   
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม   
 2554  2553  ยอดเฉล่ีย 
      

บริษัทย่อย      
บริษทั ซี.พี. เมอร์แชนไดซ่ิง จ ากดั 10,550  4,850  6,189 
บริษทั กรุงเทพผลิตภณัฑอ์าหาร จ ากดั  2,600  2,475  2,739 
บริษทั ซีพีเอฟ ผลิตภณัฑอ์าหาร จ ากดั 2,250  2,150  1,966 
      



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2554 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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4.2.2 เงินให้กู้ยมืระยะส้ัน (ต่อ) 
 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ยอดคงคา้ง   
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม   
 2554  2553  ยอดเฉล่ีย 
      

บริษทั กรุงเทพโปรด๊ิวส จ ากดั (มหาชน) 2,000  3,050  1,455 
บริษทั กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร       
   จ ากดั (มหาชน)  1,485  2,035  1,902 
บริษทั เจริญโภคภณัฑอี์สาน จ ากดั (มหาชน) 1,260  1,280  1,326 
บริษทั เจริญโภคภณัฑอุ์ตสาหกรรม จ ากดั 1,050  1,165  1,109 
บริษทั ราชบุรีอาหาร จ ากดั  730  1,105  921 
บริษทั บี.พี. ผลิตภณัฑอ์าหาร จ ากดั 240  565  434 
บริษทั ซีพีเอฟ ไอทีเซ็นเตอร์ จ ากดั 235  185  210 
CPF Investment Limited 178  -  77 
C.P. Aquaculture (Beihai) Co., Ltd. 131  127  128 
บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล เพท็ ฟู้ด จ ากดั 120  120  120 
C.P. Aquaculture (Hainan) Co., Ltd. 93  90  91 
C.P. Aquaculture (Dongfang) Co., Ltd. 85  82  83 
C.P. Food Products, Inc. 31  30  30 
บริษทั ซีพีเอฟ พรีเมียมฟู้ ดส์ จ ากดั -  160  46 
บริษทั ซีพีเอฟ เทรนน่ิงเซ็นเตอร์ จ ากดั -  50  42 
รวม 23,038  19,519  18,868 

 

 
บริษทัค านวณยอดเฉล่ียจากยอดคงคา้งของเงินให้กูย้ืมระยะสั้น ณ วนัส้ินเดือนโดยไม่รวมดอกเบ้ีย
คา้งรับ 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2554 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

 49 

4.2.3 เงินปันผลค้างรับ 
 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2554  2553 
  

บริษัทย่อย    
Charoen Pokphand (India) Private Limited 354  - 
บริษทั กรุงเทพโปรด๊ิวส จ ากดั (มหาชน) -  418 
บริษทั ราชบุรีอาหาร จ ากดั -  165 
บริษทั เจริญโภคภณัฑอี์สาน จ ากดั (มหาชน) -  194 
บริษทั บี.พี. ผลิตภณัฑอ์าหาร จ ากดั -  186 
บริษทั เจริญโภคภณัฑอุ์ตสาหกรรม จ ากดั -  133 
บริษทั กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร จ ากดั (มหาชน) -  112 
บริษทั ซี.พี. เกษตรอุตสาหกรรม จ ากดั -  100 
บริษทั กรุงเทพผลิตภณัฑอ์าหาร จ ากดั -  400 
รวม 354  1,708 

 

4.2.4 ดอกเบี้ยค้างรับ 
 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2554  2553 
  

บริษัทย่อย 54  2 

 
 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2554 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

 50 

4.2.5 เงินให้กู้ยมืระยะยาว 
 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ยอดคงคา้ง   
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม   
 2554  2553  ยอดเฉล่ีย 
      

บริษัทย่อย      
Charoen Pokphand Foods (Overseas) LLC. 1,460  1,585  1,586 
บริษทั กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร      
    จ ากดั (มหาชน) 1,300  1,600  1,467 
บริษทั กรุงเทพผลิตภณัฑ์อาหาร จ ากดั 1,300  1,600  1,467 
บริษทั เจริญโภคภณัฑอี์สาน จ ากดั (มหาชน) 780  960  880 
บริษทั เจริญโภคภณัฑอุ์ตสาหกรรม จ ากดั  520  640  587 
บริษทั บี.พี. ผลิตภณัฑอ์าหาร จ ากดั 500  650  583 
CPF Investment Limited  356  344  347 
รวม 6,216  7,379  6,917 

หัก ส่วนที่ถึงก าหนดรับช าระภายในหน่ึงปี (1,756)  (1,475)   
สุทธิ 4,460  5,904   
 

บริษทัค านวณยอดเฉล่ียจากยอดคงคา้งของเงินให้กูย้ืมระยะยาว ณ วนัส้ินเดือนโดยไม่รวมดอกเบ้ีย  
คา้งรับ 
 

4.2.6 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2554  2553  2554  2553 

  
บริษัทใหญ่ในล าดับสูงสุด        
บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ์ จ ากดั    299  206  94  61 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2554 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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4.2.6 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น (ต่อ) 
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2554  2553  2554  2553 
  

บริษัทย่อย        
บริษทั กรุงเทพโปรด๊ิวส จ ากดั        
   (มหาชน) -  -  326  241 
บริษทั กรุงเทพผลิตผล        
   อุตสาหกรรมการเกษตร        
   จ ากดั (มหาชน) -  -  58  127 
บริษทั กรุงเทพผลิตภณัฑอ์าหาร        
   จ ากดั -  -  51  57 
บริษทั เจริญโภคภณัฑอี์สาน        
   จ ากดั (มหาชน) -  -  18  20 
บริษทั ราชบุรีอาหาร จ ากดั -  -  14  16 
บริษทั ซีพีเอฟ ไอทีเซ็นเตอร์        
   จ ากดั -  -  13  - 
บริษทั ซีพีเอฟ ผลิตภณัฑอ์าหาร        
   จ ากดั -  -  12  19 
บริษทั ซี.พี. เกษตรอุตสาหกรรม        
   จ ากดั -  -  5  4 
บริษทั ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จ ากดั -  -  4  8 
บริษทั ซีพีเอฟ เทรนน่ิงเซ็นเตอร์        
   จ ากดั -  -  4  3 
อ่ืนๆ -  -  5  8 
รวม -  -  510  503 
        
บริษัทร่วม        
บริษทั ซี.พี. คา้ปลีกและ        
   การตลาด จ ากดั  72  39  -  - 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2554 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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4.2.6 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น (ต่อ) 
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2554  2553  2554  2553 

        
C.P. Vietnam Corporation (เดิมช่ือ        
   C.P. Vietnam Livestock        
   Corporation) 28  26  26  2 
C.P. Cambodia Co., Ltd. 10  -  -  - 
บริษทั รีเทลลิงค ์(ไทยแลนด)์         
   จ ากดั 6  2  -  - 
บริษทั อลิอนัซ์ ซี.พี. ประกนัภยั        
   จ ากดั 5  1  -  - 
บริษทั อาร์เบอร์ เอเคอร์ส         
   ประเทศไทย จ ากดั 4  -  -  - 
PK Agro-Industrial Products (M)        
   Sdn. Bhd. -  24  -  - 
อ่ืนๆ 7  15  2  1 
รวม 132  107  28  3 
        
บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั        
บริษทั ซี.พี. สหอุตสาหกรรม จ ากดั    66  51  41  25 
บริษทั เค.เอส.พี. อุปกรณ์ จ ากดั 64  50  34  24 
บริษทั ซีเอ็นซี อินเตอร์ เนชัน่แนล        
   จ ากดั 59  66  -  - 
บริษทั ซี.พี. อินเตอร์เทรด จ ากดั 57  30  5  8 
บริษทั ทรู ลิสซ่ิง จ ากดั   45  47  22  21 
บริษทั เกษตรภณัฑอุ์ตสาหกรรม        
   จ ากดั 44  43  29  17 
Qingdao Chia Tai Co., Ltd. 34  10  -  - 
บริษทั ไดนามิค ทรานสปอร์ต        
   จ ากดั 33  60  21  19 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2554 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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4.2.6 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น (ต่อ) 
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2554  2553  2554  2553 

        
บริษทั ซีนิเพล็กซ์ จ ากดั 26  19  18  15 
บริษทั ฟรีวิลล ์โซลูชัน่ส์ จ ากดั 22  28  -  - 
บริษทั ซี.พี.อินเตอร์ฟู้ ด         
   (ไทยแลนด)์ จ ากดั 21  21  -  - 
บริษทั แอ๊ดวา้นซ์ฟาร์ม่า จ ากดั 17  13  6  6 
อ่ืนๆ 163  2  42  51 
รวม  651  440  218  186 
        
รวมทั้งส้ิน 1,082  753  850  753 

 

4.2.7 เงินกู้ยมืระยะส้ัน 
 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ยอดคงคา้ง   
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม   
 2554  2553  ยอดเฉล่ีย 
      

บริษัทย่อย      
บริษทั กรุงเทพเพาะเล้ียงกุง้ จ ากดั  -  49  27 
บริษทั ซี.พี. เกษตรอุตสาหกรรม จ ากดั 100  -  45 
รวม 100  49  72 
 

บริษัทค านวณยอดเฉล่ียจากยอดคงคา้งของเงินกูย้ืมระยะสั้ น ณ วนัส้ินเดือนโดยไม่รวมดอกเบ้ีย      
คา้งจ่าย 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2554 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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4.3 ยอดคงเหลอืของเงนิให้กู้ยมื/เงนิกู้ยมืและอตัราดอกเบีย้  
 

ยอดคงเหลือของเงินใหกู้ย้มื/เงินกูย้มืและอตัราดอกเบ้ีย ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2554 และวนัที ่31 ธนัวาคม 2553 
สรุปไดด้งัน้ี  

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 (หน่วย: ล้านบาท)   
 ยอดคงเหลือท่ีมี  ยอดคงเหลือท่ีมี  อตัราดอกเบ้ียเฉล่ีย 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี  อตัราดอกเบ้ียลอยตวั  (อัตราร้อยละ) 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2554  2553  2554  2553  2554  2553 

    
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น            
   แก่บริษทัยอ่ย 309  299  22,729  19,220  7.48  6.37 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาว            
   แก่บริษทัยอ่ย 5,860  7,035  356  344  6.89  5.56 
เงินกูย้มืระยะสั้น            
   จากบริษทัยอ่ย -  -  100  49  2.25  1.00 
 

4.4  ค่าตอบแทนผู้บริหารทีส่ าคญั 
 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารท่ีส าคญัประกอบดว้ย 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2554  2553  2554  2553 
  

ส าหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุด       

   วนัที ่30 กนัยายน        
ผลประโยชน์ระยะสั้น 112  163  50  71 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน        
  ภายใตโ้ครงการผลประโยชน์        
  ของพนกังานท่ีก าหนดไว ้ 2  -  1  - 
รวม 114  163  51  71 

        



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2554 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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4.4  ค่าตอบแทนผู้บริหารทีส่ าคญั (ต่อ) 
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2554  2553  2554  2553 
  

ส าหรับแต่ละงวดเก้าเดือนส้ินสุด        

   วนัที ่30 กนัยายน        
ผลประโยชน์ระยะสั้น 415  536  181  223 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน        
  ภายใตโ้ครงการผลประโยชน์        
  ของพนกังานที่ก าหนดไว ้ 8  -  3  - 
รวม 423  536  184  223 

        
ณ วนัที ่30 กนัยายน        
ภาระผกูพนัตามโครงการ        
   ผลประโยชน์ของพนกังาน 274  -  88  - 
รวม 274  -  88  - 

 
4.5  ภาระผูกพนั 
 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2554 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2553 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการ             
ท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัน้ี 

 
4.5.1 ภาระผูกพนัตามสัญญาทีเ่ป็นรายจ่ายฝ่ายทุน 

 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2554  2553  2554  2553 
  

สัญญาท่ียงัไม่ได้รับรู้         
ส่วนใหญ่เป็นสัญญาก่อสร้าง         
   อาคารและส่ิงปลูกสร้างและ        
   ซ้ือเคร่ืองจกัรและอ่ืนๆ 85  54  65  9 

 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2554 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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4.5.2 ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าด าเนินงาน 
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2554  2553  2554  2553 
  

ภายในระยะเวลาหน่ึงปี 611  675  298  341 
มากกว่าหน่ึงปี แต่ไม่เกินหา้ปี 948  997  310  332 
มากกว่าหา้ปี 52  82  -  - 
รวม 1,611  1,754  608  673 

 

บริษทัและบริษทัยอ่ยบางแห่งมีสัญญาเช่าหลายฉบบักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนับางแห่ง ซ่ึงครอบคลุม
การเช่าอาคารส านักงาน (รวมถึงสัญญาบริการพร้อมส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับ
สัญญาเช่าดงักล่าว) ท่ีดิน ฟาร์มเล้ียงสัตว ์และยานพาหนะ โดยมีระยะเวลา 1 ถึง 10 ปี ซ่ึงจะส้ินสุด      
ในระหว่างปี 2554 ถึง 2563  

 

4.6  สัญญาที่ส าคัญ 
 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2554 กลุ่มบริษทัมีสัญญาท่ีส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัน้ี 
 

4.6.1 สัญญาบริการด้านเทคนิควชิาการ 
 

บริษัทและบริษัทย่อยบางแห่งมีสัญญาบริการด้านเทคนิควิชาการกับบริษัทใหญ่ในล าดับสูงสุด 
(บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จ ากดั “CPG”) ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญา CPG ตกลงท่ีจะท าการคน้ควา้
และพฒันาส่วนประกอบในการผลิตอาหารสัตว์ให้กับบริษัทและบริษทัย่อย ในการน้ี บริษัทและ
บริษทัยอ่ยดงักล่าวมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าบริการดา้นเทคนิควิชาการใหก้บั CPG ซ่ึงค านวณตาม
ปริมาณการผลิตอาหารสัตวแ์ต่ละประเภทในอตัราตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา โดยมีค่าบริการขั้นต ่าเป็น
จ านวนเงิน 0.1 ลา้นบาท ถึง 1.3 ลา้นบาท ต่อเดือน สัญญาเหล่าน้ีมีผลบงัคบัใชต้ ั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 
2550 ถึงวนัที่ 30 มิถุนายน 2553 ทั้งน้ีบริษทัและบริษทัยอ่ยไดต่้ออายสุัญญาดงักล่าวออกไปจนถึงวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2554 โดยมีเง่ือนไขและอตัราค่าบริการเช่นเดิมทุกประการ 
 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2554 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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นอกจากน้ี บริษัทย่อยในต่างประเทศสองแห่งมีสัญญารับความช่วยเหลือทางเทคนิควิชาการดา้น    
การผลิตอาหารสัตวก์บั CPG โดยบริษทัยอ่ยในต่างประเทศดงักล่าวมีภาระผกูพนัที่จะตอ้งจ่ายค่าบริการ
ตามระยะเวลาและเง่ือนไขที่ระบุไวใ้นสัญญา 

 
4.6.2 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 บริษัทย่อยดังกล่าวมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าสิทธิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ให้กับ 
STAR โดยค านวณจากยอดขายสินคา้ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ดงักล่าวตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญา            
สัญญาฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใชต้ ั้งแต่วนัที่ 1 มกราคม 2551 ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 
 

4.6.3   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 
 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2554 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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4.6.4 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 2554 ถึงวนัที ่30 มิถุนายน 2556 

 
5 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 
 

    (หน่วย: ล้านบาท) 
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
  2554  2553  2554  2553 
   
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 2,074  1,973  4,194  4,481 
กิจการอ่ืน  13,700  13,839  3,169  3,324 
รวม  15,774  15,812  7,363  7,805 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ  (382)  (427)  (36)  (39) 
สุทธ ิ  15,392  15,385  7,327  7,766 

        
    (หน่วย: ล้านบาท) 
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  2554  2553  2554  2553 
   
หนีสู้ญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลบัรายการ        
ค่าเผือ่หนี้สงสัยจะสูญ) ส าหรับ        

-  งวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 28  11  (1)  17 

-  งวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน (14)  11  (3)  28 

 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2554 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนท่ีมีปัญหาในการรับช าระหน้ี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 และวนัท่ี 31
ธนัวาคม 2553 แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2554  2553  2554  2553 
  

เกินก าหนดระยะเวลาการรับช าระหน้ี        
 มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน 6  11  -  3 
 มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน 29  21  -  9 
 มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป 308  334  36  45 
รวม 343  366  36  57 

 
6 เงนิลงทุนเผือ่ขาย 
 

รายการเคล่ือนไหวในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2554 และ 2553 มีดงัน้ี 
 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม 

 2554  2553 
    
ณ วนัที่ 1 มกราคม 1,374  630 
ซ้ือ/ลงทุนเพ่ิม 230  - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 2  (6) 
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายตุิธรรม (279)  430 
ณ วนัที ่30 กนัยายน 1,327  1,054 

    

ณ วนัที ่31 ธันวาคม   1,374 

 
 
 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2554 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายละเอียดเงินลงทุนเผื่อขาย 
 
เงินลงทุนเผือ่ขาย ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2554 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2553 มีดงัน้ี 

 
     (หน่วย: ล้านบาท) 
 สัดส่วนความเป็นเจา้ของ     
 (ทั้งทางตรงและทางออ้ม)     
 (ร้อยละ)  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 30  31   30  31   30  31  
 กนัยายน  ธนัวาคม  กนัยายน  ธนัวาคม  กนัยายน  ธนัวาคม 
 2554  2553  2554  2553  2554  2553 
    
หลกัทรัพย์ในความต้องการ            

   ของตลาด            
ตราสารทุนประเภทหลกัทรัพย ์           
   เผือ่ขาย - มูลค่ายตุิธรรม            
บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั            
   (มหาชน) - ราคาทุน 1.75  1.75  1,510  1,280  -  - 
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั             
   (มหาชน) - ราคาทุน 1.01  1.01  10  8  -  - 
การเปล่ียนแปลงใน            
   มูลค่ายตุิธรรม                 (193)  86  -  - 

รวม     1,327  1,374  -  - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2554 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 
 

รายการเคล่ือนไหวในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2554 และ 2553 มีดงัน้ี 
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2554  2553  2554  2553 
  

ณ วนัที่ 1 มกราคม -  -  21,080  19,708 
ซ้ือ/ลงทุนเพ่ิม -  -  1,261  1,489 
รับคืนเงินลงทุนจากการเลิกกิจการของ        
   บริษทัยอ่ย -  -  (416)  (42) 
ณ วนัที ่30 กนัยายน -  -  21,925  21,155 

        
ณ วนัที ่31 ธันวาคม   -    21,080 

 
 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2554 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายละเอียดเงินลงทุนในบริษทัย่อยและเงินปันผลรับ 
 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2554 และวนัที ่31 ธนัวาคม 2553 และเงินปันผลรับส าหรับแต่ละงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2554 และ 2553 มีดงัน้ี 
 
 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สัดส่วน         เงินปันผลรับส าหรับ 
 ความเป็นเจา้ของ          งวดเกา้เดือน 
 (ร้อยละ)  ทุนช าระแลว้  วิธีราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน - สุทธิ  ส้ินสุดวนัท่ี 
 30  31  30  31  30  31  30  31  30  31  30  30 

 กนัยายน  ธนัวาคม  กนัยายน  ธนัวาคม  กนัยายน  ธนัวาคม  กนัยายน  ธนัวาคม  กนัยายน  ธนัวาคม  กนัยายน  กนัยายน 

 2554  2553  2554  2553  2554  2553  2554  2553  2554  2553  2554  2553 
    

หลักทรัพย์ท่ีไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด                        
บริษทั กรุงเทพโปรด๊ิวส จ ากดั (มหาชน)  99.44  99.44  600  600  1,230  1,230  -  -  1,230  1,230  835  388 
บริษทั กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร จ ากดั                        
   (มหาชน) 99.98  99.98  1,500  1,500  2,981  2,981  -  -  2,981  2,981  75  787 
บริษทั กรุงเทพเพาะเล้ียงกุง้ จ ากดั -  41.00  -  36  -  16  -  -  -  16  -  - 
บริษทั กรุงเทพผลิตภณัฑอ์าหาร จ ากดั  99.99  99.99  667  667  1,174  1,174  -  -  1,174  1,174  -  193 
บริษทั แกลง จ ากดั 99.99  89.50  300  300  336  298  -  -  336  298  -  - 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2554 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายละเอียดเงินลงทุนในบริษทัย่อยและเงินปันผลรับ (ต่อ) 
 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สัดส่วน         เงินปันผลรับส าหรับ 
 ความเป็นเจา้ของ          งวดเกา้เดือน 
 (ร้อยละ)  ทุนช าระแลว้  วิธีราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน - สุทธิ  ส้ินสุดวนัท่ี 
 30  31  30  31  30  31  30  31  30  31  30  30 
 กนัยายน  ธนัวาคม  กนัยายน  ธนัวาคม  กนัยายน  ธนัวาคม  กนัยายน  ธนัวาคม  กนัยายน  ธนัวาคม  กนัยายน  กนัยายน 
 2554  2553  2554  2553  2554  2553  2554  2553  2554  2553  2554  2553 
    

บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์ีสาน จ ากดั (มหาชน) 99.91  99.91  300  300  1,282  1,282  -  -  1,282  1,282  209  672 
บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์ุตสาหกรรม จ ากดั 99.99  99.99  167  167  709  709  -  -  709  709  84  330 
บริษทั ซีพเีอฟ ผลิตภณัฑอ์าหาร จ ากดั 99.99  75.00  2,800  2,800  3,744  2,849  -  -  3,744  2,849  -  - 
บริษทั ซีพเีอฟ เทรนน่ิงเซ็นเตอร์ จ ากดั  99.99  99.99  20  20  20  20  -  -  20  20  -  - 
บริษทั ซีพเีอฟ ไอทีเซ็นเตอร์ จ ากดั 99.99  99.99  250  250  250  250  -  -  250  250  -  - 
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  36  80 
บริษทั ซี.พ.ี เมอร์แชนไดซ่ิง จ ากดั 99.99  99.99  1,850  1,850  1,850  1,850  -  -  1,850  1,850  1,249  879 
บริษทั บี.พ.ี ผลิตภณัฑอ์าหาร จ ากดั  99.99  99.99  345  345  335  335  -  -  335  335  155  293 
บริษทั ฟาร์มกรุงเทพ จ ากดั 99.99  99.99  42  42  99  99  -  -  99  99  -  34 
บริษทั โภคภณัฑอ์ะควอเทค็ จ ากดั 99.99  99.99  -  400  -  400  -  -  -  400  -  560 
บริษทั ยนิูเวอร์แซล ฟู้ด แอนด ์มาร์เกต็ต้ิง จ ากดั 99.99  99.99  62  62  62  62  -  -  62  62  -  - 
บริษทั ราชบุรีอาหาร จ ากดั 99.99  99.99  470  470  715  715  -  -  715  715  223  388 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2554 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายละเอียดเงินลงทุนในบริษทัย่อยและเงินปันผลรับ (ต่อ) 
 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สัดส่วน         เงินปันผลรับส าหรับ 
 ความเป็นเจา้ของ          งวดเกา้เดือน 
 (ร้อยละ)  ทุนช าระแลว้  วิธีราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน - สุทธิ  ส้ินสุดวนัท่ี 
 30  31  30  31  30  31  30  31  30  31  30  30 
 กนัยายน  ธนัวาคม  กนัยายน  ธนัวาคม  กนัยายน  ธนัวาคม  กนัยายน  ธนัวาคม  กนัยายน  ธนัวาคม  กนัยายน  กนัยายน 
 2554  2553  2554  2553  2554  2553  2554  2553  2554  2553  2554  2553 
    

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  -  - 
Charoen Pokphand Foods Kenya Co., Ltd. 99.99  99.99  8  8  8  8  -  -  8  8  -  - 
Charoen Pokphand Foods (Malaysia) Sdn. Bhd.                        
   (เดิมช่ือ 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. 77.09 

 
 71.43  1,665  1,605  1,394  1,066  (113)  (113)  1,281  953  -  - 

Charoen Pokphand Foods Philippines Corporation 99.99  99.99  538  538  538  538  -  -  538  538  -  - 
Charoen Pokphand (India) Private Limited 28.80  28.80  548  548  357  357  -  -  357  357  351  - 
CPF Investment Limited  100.00  100.00  1,724  1,724  1,724  1,724  -  -  1,724  1,724  -  - 
รวม         22,038  21,193  (113)  (113)  21,925  21,080  3,217  4,604 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2554 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

 65 

8 เงนิลงทุนในบริษัทร่วม 
 

รายการเคล่ือนไหวในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2554 และ 2553 มีดงัน้ี 
 

    (หน่วย: ล้านบาท) 
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 หมายเหตุ 2554  2553  2554  2553 
   
ณ วนัที่ 1 มกราคม ตามรายงาน         
   ในงวดก่อน  14,601  10,556  290  290 
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง         
   นโยบายการบญัชี 3 (19)  -  -  - 
ณ วนัที ่1 มกราคม ปรับปรุงใหม่  14,582  10,556  290  290 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุน         
   ในบริษทัร่วม  2,976  1,872  -  - 
รายไดเ้งินปันผลจากบริษทัร่วม  (1,374)  (1,016)  -  - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน  (24)  (379)  -  - 
ส่วนเกินทุนจากส่วนได ้         
   ในบริษทัร่วม  -  (524)  -  - 
ซ้ือ/ลงทุนเพ่ิม  6,279  3,454  493  - 
จ าหน่าย  (103)  (16)  -  - 
อ่ืนๆ  (2)  2  -  - 
ณ วนัที ่30 กนัยายน  22,334  13,949  783  290 

         
ณ วนัที ่31 ธันวาคม    14,601    290 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2554 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายละเอียดเงินลงทุนในบริษทัร่วมและเงินปันผลรับ 
 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2554 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2553 และเงินปันผลรับส าหรับแต่ละงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2554 และ 2553 มีดงัน้ี 
 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 
 สัดส่วน           
 ความเป็นเจา้ของ             
 (ทั้งทางตรง            เงินปันผลรับส าหรับ 
 และทางออ้ม)            งวดเกา้เดือน 
 (ร้อยละ)  ทุนช าระแลว้  วิธีราคาทุน  วิธีส่วนไดเ้สีย  การดอ้ยค่า  ส่วนไดเ้สีย - สุทธิ  ส้ินสุดวนัท่ี 
 30  31  30  31  30  31  30  31  30  31  30  31  30  30 
 กนัยายน  ธนัวาคม  กนัยายน  ธนัวาคม  กนัยายน  ธนัวาคม  กนัยายน  ธนัวาคม  กนัยายน  ธนัวาคม  กนัยายน  ธนัวาคม  กนัยายน  กนัยายน 
 2554  2553  2554  2553  2554  2553  2554  2553  2554  2553  2554  2553  2554  2553 
    

หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด                            
บริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน)  31.25  28.83  4,493  4,493  12,898  7,124  16,898  10,611  -  -  16,898  10,611  1,335  978 
รวม         12,898  7,124  16,898  10,611  -  -  16,898  10,611  1,335  978 
                            
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  81  83  -  -  81  83  22  12 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2554 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายละเอียดเงินลงทุนในบริษทัร่วมและเงินปันผลรับ (ต่อ) 
 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 
 สัดส่วน           
 ความเป็นเจา้ของ             
 (ทั้งทางตรง            เงินปันผลรับส าหรับ 
 และทางออ้ม)            งวดเกา้เดือน 
 (ร้อยละ)  ทุนช าระแลว้  วิธีราคาทุน  วิธีส่วนไดเ้สีย  การดอ้ยค่า  ส่วนไดเ้สีย - สุทธิ  ส้ินสุดวนัท่ี 
 30  31  30  31  30  31  30  31  30  31  30  31  30  30 
 กนัยายน  ธนัวาคม  กนัยายน  ธนัวาคม  กนัยายน  ธนัวาคม  กนัยายน  ธนัวาคม  กนัยายน  ธนัวาคม  กนัยายน  ธนัวาคม  กนัยายน  กนัยายน 
 2554  2553  2554  2553  2554  2553  2554  2553  2554  2553  2554  2553  2554  2553 
    

บริษทั อลิอนัซ์ ซี.พ.ี ประกนัภยั จ ากดั 24.46  24.46  300  300  74  74  137  139  -  -  137  139  4  7 
บริษทั อาร์เบอร์ เอเคอร์ส ประเทศไทย                             
   จ ากดั 49.99  49.99  4  4  2  2  168  161  -  -  168  161  13  19 
C.P. Aquaculture (India) Private                            
   Limited 31.70  31.70  192  192  175  175  560  498  -  -  560  498  -  - 
C.P. Cambodia Co., Ltd. 25.00  -  880  -  493  -  550  -  -  -  550  -  -  - 
C.P. Vietnam Corporation (เดิมช่ือ                            
   C.P. Vietnam Livestock                            
   Corporation) 29.18  29.18  1,493  1,493  291  291  2,130  1,572  -  -  2,130  1,572  -  - 

 
 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2554 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายละเอียดเงินลงทุนในบริษทัร่วมและเงินปันผลรับ (ต่อ) 
 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 
 สัดส่วน           
 ความเป็นเจา้ของ             
 (ทั้งทางตรง            เงินปันผลรับส าหรับ 
 และทางออ้ม)            งวดเกา้เดือน 
 (ร้อยละ)  ทุนช าระแลว้  วิธีราคาทุน  วิธีส่วนไดเ้สีย  การดอ้ยค่า  ส่วนไดเ้สีย - สุทธิ  ส้ินสุดวนัท่ี 
 30  31  30  31  30  31  30  31  30  31  30  31  30  30 
 กนัยายน  ธนัวาคม  กนัยายน  ธนัวาคม  กนัยายน  ธนัวาคม  กนัยายน  ธนัวาคม  กนัยายน  ธนัวาคม  กนัยายน  ธนัวาคม  กนัยายน  กนัยายน 
 2554  2553  2554  2553  2554  2553  2554  2553  2554  2553  2554  2553  2554  2553 
    

Charoen Pokphand Holdings                             
   (Malaysia) Sdn. Bhd. 49.66  49.66  353  353  176  176  1,650  1,377  -  -  1,650  1,377  -  - 
รวม         1,547  1,054  5,436  3,990  -  -  5,436  3,990  39  38 
                            
รวมท้ังส้ิน         14,445  8,178  22,334  14,601  -  -  22,334  14,601  1,374  1,016 

 
บริษทัไดแ้สดงเงินลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทัร่วมแห่งหน่ึง (บริษทั ซีพี  ออลล์ จ ากดั (มหาชน)) ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตามวิธีส่วนไดเ้สีย
ในงบการเงินรวม  มูลค่ายตุิธรรมของเงินลงทุนดงักล่าว ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2554 มีจ านวนเงิน 67,065 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2553: 50,874 ล้านบาท) 
 
 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2554 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายละเอียดเงินลงทุนในบริษทัร่วมและเงินปันผลรับ (ต่อ) 
 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สัดส่วน         เงินปันผลรับส าหรับ 
 ความเป็นเจา้ของ          งวดเกา้เดือน 
 (ร้อยละ)  ทุนช าระแลว้  วิธีราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน - สุทธิ  ส้ินสุดวนัท่ี 
 30  31  30  31  30  31  30  31  30  31  30  30 
 กนัยายน  ธนัวาคม  กนัยายน

กนัยายน 
 ธนัวาคม  กนัยายน  ธนัวาคม  กนัยายน  ธนัวาคม  กนัยายน  ธนัวาคม  กนัยายน  กนัยายน 

 2554  2553  2554  2553  2554  2553  2554  2553  2554  2553  2554  2553 
    

หลักทรัพย์ท่ีไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการ                        
   ของตลาด                        
บริษทั อลิอนัซ์ ซี.พ.ี ประกนัภยั จ ากดั  18.00  18.00  300  300  54  54              -              -  54  54               3               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               -               - 
C.P. Cambodia Co., Ltd. 25.00              -  880  -  493              -              -              -  493              -               -               - 
รวม         783  290              -              -  783  290  3               5 
 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2554 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 เงนิลงทุนในบริษัททีเ่กีย่วข้องกนั 
 

รายการเคล่ือนไหวในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2554 และ 2553 มีดงัน้ี 
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2554  2553  2554  2553 
  

ณ วนัที่ 1 มกราคม 844  760  144  144 
ซ้ือ/ลงทุนเพ่ิม 457  127  283  - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 19  (39)  -  - 
ณ วนัที ่30 กนัยายน 1,320  848  427  144 
        

ณ วนัที ่31 ธันวาคม   844    144 
 

 รายละเอียดเงินลงทุนในบริษทัทีเ่กี่ยวข้องกนั 
 

เงินลงทุนในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2554 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2553 มีดงัน้ี 
 
 

     (หน่วย: ล้านบาท) 
 สัดส่วนความเป็นเจา้ของ     
 (ทั้งทางตรงและทางออ้ม)     
 (ร้อยละ)  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 30  31   30  31   30  31  
 กนัยายน  ธนัวาคม  กนัยายน  ธนัวาคม  กนัยายน  ธนัวาคม 
 2554  2553  2554  2553  2554  2553 
    

  หลกัทรัพย์ทีไ่ม่ใช่หลกัทรัพย์           

     ในความต้องการของตลาด           
เงินลงทุนทัว่ไปในตราสารทุน             
   - ราคาทุน            
บริษทั ซีพีพีซี จ ากดั (มหาชน)  6.58  6.58  110  110  55  55 
บริษทั ซี.พี. แลนด ์จ ากดั            
   (มหาชน) 6.49  6.49  289  289  -  - 
            



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2554 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 รายละเอียดเงินลงทุนในบริษทัทีเ่กี่ยวข้องกนั (ต่อ) 
 
 

     (หน่วย: ล้านบาท) 
 สัดส่วนความเป็นเจา้ของ     
 (ทั้งทางตรงและทางออ้ม)     
 (ร้อยละ)  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 30  31   30  31   30  31  
 กนัยายน  ธนัวาคม  กนัยายน  ธนัวาคม  กนัยายน  ธนัวาคม 
 2554  2553  2554  2553  2554  2553 
    

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  1,123  647  528  245 

รวม     1,651  1,175  671  388 
หัก  ค่าเผือ่ขาดทุนจากการ            
          ดอ้ยค่า     (331)  (331)  (244)  (244) 

สุทธิ     1,320  844  427  144 
 

10 อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 
 

รายการเคล่ือนไหวในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2554 และ 2553 มีดงัน้ี 
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2554  2553  2554  2553 
        

ราคาทุน        
ณ วนัที่ 1 มกราคม 893  893  88  88 
โอนจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 164  -  48  - 
โอนไปท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (147)  -  -  - 
ณ วนัที ่30 กนัยายน  910  893  136  88 
        

ณ วนัที ่31 ธันวาคม   893    88 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2554 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ราคาประเมินของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของกลุ่มบริษทัและบริษทั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 ซ่ึงประเมิน
ราคาโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ โดยพิจารณาตามเกณฑ์การปรับราคาตามมูลค่าตลาดยุติธรรม มีจ านวนเงินรวม                    
1,150 ลา้นบาท และ 146 ลา้นบาท ตามล าดบั (2553: 1,121 ล้านบาท และ 99 ล้านบาท ตามล าดับ) 
 

11 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 
  
 การซ้ือ การจ าหน่าย และการโอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี  30 กนัยายน 2554 

และ 2553 มีดงัน้ี 
 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม 
 2554  2553 
 การซ้ือและ  การจ าหน่าย  การซ้ือและ  การจ าหน่าย 
 การโอนเขา้  และการ  การโอนเขา้  และการ 
 - ราคาทุน/  โอนออก  - ราคาทุน/  โอนออก 
 ราคาตาม  - ราคาตาม  ราคาตาม  - ราคาตาม 
 บญัชีสุทธิ  บญัชีสุทธิ  บญัชีสุทธิ  บญัชีสุทธิ 
  
ท่ีดิน 422  176  22  - 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร        
   และระบบสาธารณูปโภค 2,338  71  769  24 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 2,564  55  1,825  67 
อ่ืนๆ 477  16  320  27 
สินทรัพยร์ะหว่างการก่อสร้างและติดตั้ง 955  1  920  50 
รวม 6,756  319  3,856  168 

 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2554 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2554  2553 
 การซ้ือและ  การจ าหน่าย  การซ้ือและ  การจ าหน่าย 
 การโอนเขา้  และการ  การโอนเขา้  และการ 
 - ราคาทุน/  โอนออก  - ราคาทุน/  โอนออก 
 ราคาตาม  - ราคาตาม  ราคาตาม  - ราคาตาม 
 บญัชีสุทธิ  บญัชีสุทธิ  บญัชีสุทธิ  บญัชีสุทธิ 
  
ท่ีดิน 94  48  5  11 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร        
   และระบบสาธารณูปโภค 308  19  169  11 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 1,087  10  543  10 
อ่ืนๆ 140  -  89  1 
สินทรัพยร์ะหว่างการก่อสร้างและติดตั้ง 392  1  126  - 
รวม 2,021  78  932  33 

 
12 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 
 

    (หน่วย: ล้านบาท) 
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
  2554  2553  2554  2553 
   
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 1,082  753  850  753 
กิจการอ่ืน   8,970  8,954  2,318  2,384 
รวม  10,052  9,707  3,168  3,137 

 
 
 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2554 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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13 ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน 
 

กลุ่มบริษทัมีโครงการผลประโยชน์ของพนกังานเม่ือเกษียณอายตุามกฎหมายแรงงานของแต่ละประเทศ 
 

บริษทัย่อยในต่างประเทศแห่งหน่ึงไดจ้ดัตั้งกองทุนเพ่ือการเกษียณอายุและน าฝากไวก้บัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง
โดยใหส้ถาบนัการเงินดงักล่าวเป็นผูจ้ดัการดูแลกองทุน 

 

ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ของพนกังาน ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2554 มีดงัน้ี 

 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

    
มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์    
   ของพนกังานที่จดัใหมี้กองทุน 704  - 
มูลค่ายตุิธรรมของสินทรัพยโ์ครงการ (55)  - 
 649  - 
มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์    
   ของพนกังานท่ีไม่ไดจ้ดัใหมี้กองทุน 3,997  1,454 
รวม 4,646  1,454 
 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ของพนักงานและมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยโ์ครงการส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2554 มีดงัน้ี 
 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
    
ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ของพนกังาน    
   ณ วนัที่ 1 มกราคม 2554 4,423  1,343 
ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ (55)  - 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและดอกเบ้ีย 377  111 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (44)  - 
ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน     
   ณ วนัที ่30 กนัยายน 2554 4,701  1,454 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2554 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
    
มูลค่ายตุิธรรมของสินทรัพยโ์ครงการ    
   ณ วนัที่ 1 มกราคม 2554 46  - 
ผลตอบแทนที่คาดไวจ้ากสินทรัพยโ์ครงการ 1  - 
เงินสมทบ 12  - 
ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ (3)  - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (1)  - 
มูลค่ายุตธิรรมของสินทรัพย์โครงการ    
   ณ วนัที ่30 กนัยายน 2554 55  - 
 

ค่าใชจ่้ายหรือรายไดท่ี้รับรู้ในงบก าไรขาดทุนส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2554        
มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2554  
 

  (หน่วย: ล้านบาท) 
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
     
การรับรู้ภาระผกูพนัในช่วงเปล่ียนแปลง     
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั  70  25 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย  63  12 
ผลตอบแทนที่คาดไวจ้ากสินทรัพยโ์ครงการ  (1)  - 
รวม  132  37 
 

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2554  
 

  (หน่วย: ล้านบาท) 
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
     
การรับรู้ภาระผกูพนัในช่วงเปล่ียนแปลง     
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั  217  74 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย  160  37 
ผลตอบแทนที่คาดไวจ้ากสินทรัพยโ์ครงการ  (1)  - 
รวม  376  111 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2554 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ค่าใช้จ่ายท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุนขา้งตน้แยกแสดงตามหน้าท่ีส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี         
30 กนัยายน 2554 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2554  
 
  (หน่วย: ล้านบาท) 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

     
ตน้ทุนขายสินคา้  69  19 
ค่าใชจ่้ายในการขาย  15  4 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  48  14 
รวม  132  37 

     

ผลตอบแทนทีเ่กดิขึน้จริงจากสินทรัพย์โครงการ  -  - 

 

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2554  
 
  (หน่วย: ล้านบาท) 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

     
ตน้ทุนขายสินคา้  185  56 
ค่าใชจ่้ายในการขาย  52  11 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  139  44 
รวม  376  111 

     

ผลตอบแทนทีเ่กดิขึน้จริงจากสินทรัพย์โครงการ  -  - 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2554 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ขอ้สมมุติหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2554 มีดงัน้ี 

 

  (หน่วย: ร้อยละ) 
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
     
อตัราคิดลด  2.25 - 10.30  3.70 
อตัราผลตอบแทนของสินทรัพยโ์ครงการ  2.00  - 
การเพ่ิมขึ้นของเงินเดือนในอนาคต  4.00 - 10.00  4.00 - 8.00 

 
 ขอ้สมมุติเก่ียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามตารางมรณะของแต่ละประเทศ 
 
14 ข้อมูลทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงาน 

 

ขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานจะแสดงขอ้มูลส่วนงานธุรกิจเป็นรูปแบบหลกัและส่วนงานภูมิศาสตร์เป็น
รูปแบบรอง โดยพิจารณาจากระบบการบริหารและโครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในของกลุ่มบริษัท        
เป็นเกณฑใ์นการก าหนดส่วนงาน 

 
ส่วนงานธุรกจิ 
 
กลุ่มบริษทัเสนอขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานธุรกิจท่ีส าคญัดงัน้ี 
 
ส่วนงานที ่ 1 ธุรกิจสัตวบ์ก 
ส่วนงานที ่ 2 ธุรกิจสัตวน์ ้ า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2554 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายไดแ้ละผลการด าเนินงานจ าแนกตามส่วนงานธุรกิจของกลุ่มบริษทัส าหรับแต่ละงวดสามเดือนและเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2554 และ 2553 มีดงัน้ี 
 
 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม 
 งวดสามเดือนส้ินสุด  งวดเกา้เดือนส้ินสุด 
 วนัที่ 30 กนัยายน  วนัที่ 30 กนัยายน 
 2554  2553  2554  2553 
  
รายได้จ าแนกตามส่วนงาน        
ส่วนงานธุรกิจสัตวบ์ก 38,974  34,857  113,901  102,258 
ส่วนงานธุรกิจสัตวน์ ้ า 15,472  15,439  39,519  39,509 
รวม 54,446  50,296  153,420  141,767 
  
ผลการด าเนินงานจ าแนกตามส่วนงาน        
ส่วนงานธุรกิจสัตวบ์ก 3,191  2,248  9,514  8,448 
ส่วนงานธุรกิจสัตวน์ ้ า 2,888  2,698  6,302  5,475 
รวมผลการด าเนินงานทีจ่ าแนกตามส่วนงาน 6,079  4,946  15,816  13,923 
ผลการด าเนินงานส่วนท่ีจ าแนกไม่ได ้ (996)  (574)  (2,305)  (2,215) 
ก าไรส าหรับงวด 5,083  4,372  13,511  11,708 

 
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 าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2554 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายละเอียดขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ของกลุ่มบริษทั ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2554 และ 2553 
และส าหรับแต่ละงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั มีดงัน้ี 
 
 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงนิรวม 
 งวดสามเดือนส้ินสุด  งวดเกา้เดือนส้ินสุด 
 วนัที่ 30 กนัยายน  วนัที่ 30 กนัยายน 
 2554  2553  2554  2553 
  

รายได้จากบุคคลภายนอก        
ประเทศไทย 37,556  29,535  97,785  85,050 
เอเชีย 15,139  11,528  37,152  31,029 
ยโุรป 1,017  8,225  15,852  23,233 
อเมริกา 553  773  2,223  2,042 
อ่ืนๆ 181  235  408  413 
รวม 54,446  50,296  153,420  141,767 

 
 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม 
 2554  2553 

  
ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มตัีวตนอื่น (ไม่รวมค่าความนิยม)    

   และสินทรัพย์ส่วนกลาง ณ วนัที ่30 กนัยายน    
ประเทศไทย 37,810  36,680 
เอเชีย 7,102  5,279 
ยโุรป 4,936  4,454 
อเมริกา 33  31 
รวม 49,881  46,444 

 
 
 
 
 
 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2554 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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15 ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
 

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานส าหรับแต่ละงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี  30 กนัยายน 2554 และ 2553 ค  านวณ
จากก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษัทและจ านวนหุ้นสามญัท่ีถือโดยบุคคลภายนอกท่ีมีอยู่        
ในระหว่างงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนัตามวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั โดยแสดงการค านวณไดด้งัน้ี 
 

ส าหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2554 และ 2553 
 

   (หน่วย: ล้านบาท/ล้านหุ้น) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

 2554  2553  2554  2553 

        
ก าไรส าหรับงวดที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ        
   ของบริษัท 5,086  4,284  2,689  3,097 

        
จ านวนหุ้นสามัญทีถ่ือโดยบุคคลภายนอก        
   ตามวธิีถัวเฉลีย่ถ่วงน ้าหนัก        
จ านวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัตน้งวด 7,520  7,520  7,520  7,520 
จ านวนหุน้ทุนซ้ือคืน        
-  ถือโดยบริษทั (471)  (471)  (471)  (471) 
-  ถือโดยบริษทัยอ่ย (393)  (393)  -  - 
สุทธิ 6,656  6,656  7,049  7,049 

        

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 0.76  0.64             0.38             0.44 

 
 
 

 
 
 
 
 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2554 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ส าหรับแต่ละงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2554 และ 2553 
 
   (หน่วย: ล้านบาท/ล้านหุ้น) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

 2554  2553  2554  2553 

        
ก าไรส าหรับงวดที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 13,434  11,511  8,691  8,159 
        
จ านวนหุ้นสามัญทีถ่ือโดยบุคคลภายนอก        

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

สุทธิ 6,656  6,656  7,049  7,049 
        
ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 2.02  1.73  1.23  1.16 

 

16 เงนิปันผล 
 

รายละเอียดเงินปันผลส าหรับแต่ละงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2554 และ 2553 มีดงัน้ี 
 

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

  (บาท)  (หุ้น)  (ล้านบาท)   
         

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 

         



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
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    จ านวนหุน้     
วนัทีอ่นุมตัิ  อตัรา  ท่ีมีสิทธิไดรั้บ  จ านวนเงิน   
จ่ายเงินปันผล  หุน้ละ  เงินปันผล  รวม  ท่ีมา 

  (บาท)  (หุ้น)   (ล้านบาท)   
         

11 สิงหาคม 2553  0.20  7,048,937,826  1,410  ก าไรของกิจการ ซ่ึงไดรั้บยกเวน้ 
           ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
11 สิงหาคม 2553  0.30  7,048,937,826  2,115  เงินปันผลท่ีไดรั้บจากบริษทัยอ่ย  
           โดยบริษทัยอ่ยไดจ่้ายเงินปันผล 
           จากก าไรท่ีเสียภาษีเงินได  ้
           นิติบุคคลอตัราร้อยละ 30 
รวม      7,049   
         
2554         
20 เมษายน 2554  0.27  7,048,937,826  1,903  ก าไรของกิจการ ซ่ึงไดรั้บยกเวน้ 
           ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
20 เมษายน 2554  0.28  7,048,937,826  1,974  เงินปันผลท่ีไดรั้บจากบริษทัยอ่ย 
        โดยบริษทัยอ่ยไดจ่้ายเงินปันผล 
        จากก าไรท่ีเสียภาษีเงินได ้
        นิติบุคคลอตัราร้อยละ 30 
10 สิงหาคม 2554  0.22  7,048,937,826  1,551  ก าไรของกิจการ ซ่ึงไดรั้บยกเวน้ 
           ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
10 สิงหาคม 2554  0.38  7,048,937,826  2,678  เงินปันผลท่ีไดรั้บจากบริษทัยอ่ย 
        โดยบริษทัยอ่ยไดจ่้ายเงินปันผล 
        จากก าไรท่ีเสียภาษีเงินได ้
        นิติบุคคลอตัราร้อยละ 30 
รวม      8,106   
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17 การควบบริษัทย่อยในประเทศ 
  

 เม่ือวนัท่ี   21  ตุลาคม  2554 ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อยแต่ละบริษทัจ านวน  10 บริษทั (ซ่ึงไดแ้ก่ (1) บริษัท 
เจริญโภคภณัฑอี์สาน จ ากดั (มหาชน)  (2) บริษทั กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร จ ากดั (มหาชน)  (3) บริษทั 
ซีพีเอฟ ผลิตภณัฑอ์าหาร จ ากดั  (4) บริษทั กรุงเทพผลิตภณัฑ์อาหาร จ ากดั  (5) บริษทั บี.พี.ผลิตภณัฑ์อาหาร จ ากดั  
(6) บริษทั ราชบุรีอาหาร จ ากดั   (7) บริษทั เจริญโภคภณัฑอุ์ตสาหกรรม จ ากดั   (8) บริษทั ซี.พี .เกษตรอุตสาหกรรม 
จ ากดั (9) บริษทั แกลง จ ากดั   (10) บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล เพท็ ฟู้ด จ ากดั) ไดมี้มติอนุมตัิการควบบริษทัเขา้กนัเป็น
บริษทัยอ่ยแห่งใหม่ 1 บริษทั ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด ซ่ึงผูบ้ริหารคาดว่าการควบบริษทัดงักล่าว
จะแลว้เสร็จภายในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2555 

 
 18 ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั 

 
กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2554 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2553 
ดงัน้ี 
 
18.1   ภาระผูกพนัตามสัญญาทีเ่ป็นรายจ่ายฝ่ายทุน 

 
   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2554  2553  2554  2553 
  

สัญญาท่ียงัไม่ได้รับรู้        
ท่ีดิน อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 810  104  148  25 
เคร่ืองจกัร อุปกรณ์และอ่ืนๆ 470  234  142  142 
รวม 1,280  338  290  167 
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18.2   ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าด าเนินงาน 

 
   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2554  2553  2554  2553 
        

ภายในระยะเวลาหน่ึงปี 969  958  215  215 
มากกว่าหน่ึงปี แต่ไม่เกินหา้ปี 1,587  1,455  251  209 
มากกว่าหา้ปี 713  562  77  75 
รวม 3,269  2,975  543  499 

 
กลุ่มบริษัทมีสัญญาเช่าหลายฉบบักับบริษัทและบุคคลอ่ืนๆ ซ่ึงครอบคลุมการเช่าอาคารส านักงานพร้อม       
ส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ท่ีดิน ฟาร์มเล้ียงสัตว์ ยานพาหนะและอ่ืนๆ โดยมีระยะเวลา 1 ถึง 49 ปี ซ่ึงจะ
ส้ินสุดในระหว่างปี 2554 ถึง 2602 
 

18.3 ภาระผูกพนัอืน่ๆ 
 

บริษทัมีสัญญาว่าดว้ยความร่วมมือทางวิชาการกบัมหาวิทยาลยัแม่โจ ้(“มหาวิทยาลยั”) โดยทางมหาวิทยาลยั
อนุญาตให้บริษัทใช้ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างในการสร้างบ่อเล้ียงกุ ้ง  และใชเ้ป็นศูนยว์ิจยัและฝึกอบรมแก่
อาจารยแ์ละนกัวิชาการจ านวน 2 ฉบบั ซ่ึงจะส้ินสุดในวนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2556 ตามล าดบั (สัญญา
เหล่าน้ีสามารถตกลงขยายเวลาออกไปไดอี้กตามขอ้ตกลงและเง่ือนไขท่ีตกลงร่วมกนั) ภายใตเ้ง่ือนไขของ
สัญญาดงักล่าว บริษทัมีภาระผกูพนัที่จะตอ้งจ่ายค่าตอบแทนให้กบัมหาวิทยาลยัเป็นจ านวนเงิน  1.1 ลา้นบาท 
ต่อปี และจะตอ้งโอนกรรมสิทธ์ิในสินทรัพยท์ั้งหมดของโครงการให้กบัมหาวิทยาลัยเม่ืออายุของสัญญา
ส้ินสุดลง ทั้งน้ีราคาตามบญัชีของสินทรัพยข์องบริษทัภายใตส้ัญญาทั้ง 2 ฉบบัดงักล่าว ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 
2554 มีจ านวนเงินรวม 11 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2553: 13 ล้านบาท) 
 

18.4 เลตเตอร์ออฟเครดิต 
 

บริษทัและบริษัทย่อยบางแห่งมีภาระผูกพนัภายใตเ้ลตเตอร์ออฟเครดิตท่ีออกแลว้เป็นจ านวนเงินรวม 50   
ลา้นบาท และ 1,181 ลา้นบาท ตามล าดบั (31 ธันวาคม 2553: 27 ล้านบาท และ 3,296 ล้านบาท ตามล าดับ) 
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18.5 หนังสือค า้ประกนั 
  

บริษทัและบริษทัยอ่ยบางแห่งมีภาระผกูพนัจากการท่ีสถาบนัการเงินบางแห่งออกหนังสือค ้าประกนับริษทัและ
บริษทัย่อยดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการและอ่ืนๆ  เป็นจ านวนเงินรวม 223 ลา้นบาท และ 601 ล้านบาท 
ตามล าดบั (31 ธันวาคม 2553: 216 ล้านบาท และ 338 ล้านบาท ตามล าดับ) หนังสือค ้าประกนัเหล่าน้ีส่วนใหญ่ 
เป็นการค ้าประกนัค่าภาษี ค่าอากรต่างๆ และการขายสินคา้ 

 

19 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลาทีร่ายงาน 
       

19.1 เม่ือวนัท่ี 11 ตุลาคม 2554 คณะรัฐมนตรีไดมี้มติปรับลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากอตัราร้อยละ 30 เป็น
อตัราร้อยละ 23 ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 และอตัราร้อยละ 20 ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2556 เป็นตน้ไป ซ่ึงการปรับลดอัตราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล
ดงักล่าวจะมีผลต่อจ านวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี/หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของกลุ่มบริษทั 
อยา่งไรก็ตาม การปรับลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลดงักล่าวยงัไม่ไดมี้ผลบงัคบัใช ้

 

19.2 ภายหลังวนัท่ีรายงานได้เกิดอุทกภัยคร้ังใหญ่ในหลายจังหวดัของประเทศไทยท าให้เกิดความเสียหาย          
ต่อทรัพยสิ์นและการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัในบางพ้ืนท่ี  ซ่ึงขณะน้ีกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างการส ารวจ   
ความเสียหายจากเหตุการณ์อุทกภยัดงักล่าวเพื่อด าเนินการเรียกร้องค่าเสียหายกบับริษทัประกนัภยั   อยา่งไรก็ตาม
ฝ่ายบริหารคาดว่าความเสียหายดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินรวมและ          
งบการเงินเฉพาะบริษทัส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2554  

 

20 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีย่งัไม่ได้ใช้ 
 

การจัดท างบการเงินระหว่างกาลน้ี กลุ่มบริษัทยงัไม่ได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่
ดงัต่อไปน้ี ณ วนัท่ีรายงาน เน่ืองจากยงัไม่มีการบงัคบัใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่าว 
ซ่ึงก าหนดใหถื้อปฏิบติักบังบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2556 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  เร่ือง  
    

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2552)        การบญัชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผย  
     ขอ้มูลเก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล  
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552)        ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน  
     เงินตราต่างประเทศ  
 

การก าหนดใหใ้ชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่าวขา้งตน้ ผูบ้ริหารคาดว่าจะไม่มีผลกระทบ
อยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั 
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21 การจัดประเภทรายการใหม่ 
 

รายการบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 และงบก าไรขาดทุนส าหรับงวดสามเดือน
และเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2553 ไดมี้การจดัประเภทใหม่เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการน าเสนอในงบการเงิน
ระหว่างกาลปี 2554 ดงัน้ี 
 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 2553 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ก่อนจดั  จดั  หลงัจดั  ก่อนจดั  จดั  หลงัจดั 
 ประเภท  ประเภท  ประเภท  ประเภท  ประเภท  ประเภท 
 ใหม่  ใหม่  ใหม่  ใหม่  ใหม่  ใหม่ 
  
งบแสดงฐานะการเงิน            
   ณ วนัที ่31 ธันวาคม            
เงินลงทุนเผือ่ขาย -  1,374  1,374  -  -  - 
เงินลงทุนในบริษทัท่ี            
   เก่ียวขอ้งกนั    1,807  (963)  844  -  -  - 
เงินลงทุนในบริษทัอ่ืน 411  (411)  -  -  -  - 
ค่าความนิยม -  442  442  -  -  - 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 873  (442)  431  -  -  - 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 1,904  -  1,904  713  (12)  701 
ประมาณการหน้ีสิน            
   และอ่ืนๆ 1,209  (1,145)  64  116  (116)  - 
ภาระผกูพนัตามโครงการ            
   ผลประโยชน์            
   ของพนกังาน -  1,145  1,145  -  128  128 
   -      -   
งบก าไรขาดทุนส าหรับงวด            
   สามเดือนส้ินสุดวนัที่            
   30 กนัยายน            
ตน้ทุนขายสินคา้ 41,056  893  41,949  13,902  243  14,145 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 2,475  (893)  1,582  427  (243)  184 
   -      -   
            
            



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2554 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

 87 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 2553 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ก่อนจดั  จดั  หลงัจดั  ก่อนจดั  จดั  หลงัจดั 
 ประเภท  ประเภท  ประเภท  ประเภท  ประเภท  ประเภท 
 ใหม่  ใหม่  ใหม่  ใหม่  ใหม่  ใหม่ 
  
งบก าไรขาดทุนส าหรับงวด            
   เก้าเดือนส้ินสุดวนัที่            
   30 กนัยายน            
ตน้ทุนขายสินคา้ 115,255  2,407  117,662  37,791  678  38,469 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 7,165  (2,407)  4,758  1,285  (678)  607 
   -      -   

 


