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หมายเหตุ  สารบญั 
   
1   ขอ้มูลทัว่ไป 
2   เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหว่างกาล 
3   การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 
4   การรวมธุรกิจโดยการซ้ือหุน้ 
5   การโอนธุรกิจบางส่วน 
6   รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
7   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 
8   เงินลงทุนเผือ่ขาย 
9   เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
10   เงินลงทุนในบริษทัร่วมและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 
11   เงินลงทุนในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
12   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
13   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 
14   หน้ีสินระยะยาว 
15   ทุนเรือนหุน้ 
16   หุน้ทุนซ้ือคืนและส ารองหุน้ทุนซ้ือคืน 
17   ขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
18   ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้
19   ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 
20   เงินปันผล 
21   ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
22   เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 
23   มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยงัไม่ไดใ้ช ้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี 
 
กรรมการบริหารไดอ้นุมติัใหอ้อกงบการเงินระหว่างกาลน้ีเม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2555 

 
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 
 
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัคือ บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จ ากดั ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นในประเทศไทย และมี
สัดส่วนการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางออ้มในบริษทั ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นล่าสุดเม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม 
2555 เท่ากบัร้อยละ 46.20 
 
บริษทัและบริษทัย่อย (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) ด าเนินธุรกิจหลกัดา้นการเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร    
ครบวงจร โดยมีท่ีตั้งของธุรกิจครอบคลุมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ส่วนงานหลกัดงัน้ี    
 
1)   ส่วนงานธุรกิจสัตวบ์ก ครอบคลุมสินคา้ประเภทไก่ เป็ด และสุกร  
2)   ส่วนงานธุรกิจสัตวน์ ้ า  ครอบคลุมสินคา้ประเภทกุง้และปลา   
 
การด าเนินธุรกิจของ  2 ส่วนงานหลกัดงักล่าวมีลกัษณะครบวงจร  เร่ิมตั้งแต่การจดัหาวตัถุดิบเพ่ือใชใ้นการผลิต
อาหารสัตว ์ การด าเนินธุรกิจผลิตอาหารสัตว์  การเพาะพนัธุ์สัตว ์ การเล้ียงสัตวเ์พ่ือการคา้ การแปรรูปเน้ือสัตว ์   
การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารส าเร็จรูปพร้อมรับประทาน จนกระทัง่ถึงการจัดจ าหน่ายสินคา้ไปสู่กลุ่มผูบ้ริโภค           
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 2555 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2554 มีดงัน้ี 
 

    ประเทศท่ี    

ช่ือกิจการ  ลักษณะธุรกิจ  กิจการจัดตั้ง  บริษัทถือหุ้นร้อยละ 

      30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

      2555  2554 

บริษัทท่ีมีกิจการในประเทศไทยและท่ีด าเนินธุรกิจ         

   ท่ีเกี่ยวเนื่องกับกิจการในประเทศไทย         

ธุรกิจสัตว์บก         

บริษัทย่อยทางตรง         

1)  บริษทั กรุงเทพโปรด๊ิวส จ ากดั (มหาชน) (1)  ซ้ือและขายวตัถุดิบอาหารสตัว ์   ไทย  99.44  99.44 

     และธุรกจิไกเ่น้ือครบวงจร       

2)   บริษทั ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  ผลิตอาหารสตัวแ์ละเล้ียงสตัว ์ผลิตภณัฑ ์  ไทย  99.98  - 

   (เป็นบริษทัใหม่ท่ีเกดิจากการควบรวม      อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละธุรกจิ       

          2.1 ถึง 2.10)     ไกเ่น้ือครบวงจร       

2.1) บริษทั กรุงเทพผลิตผลอตุสาหกรรม  ผลิตอาหารสตัวแ์ละเล้ียงสตัว ์  ไทย  -  99.98 

   การเกษตร จ ากดั (มหาชน)          

2.2)  บริษทั กรุงเทพผลิตภณัฑอ์าหาร จ ากดั  ผลิตอาหารสตัวแ์ละเล้ียงสตัวแ์ละผลิต  ไทย  -  99.99 

     ผลิตภณัฑอ์าหารแปรรูปจากเน้ือสตัว ์       

2.3)  บริษทั เจริญโภคภณัฑอี์สาน  ผลิตอาหารสตัวแ์ละเล้ียงสตัว ์  ไทย  -  99.61 

   จ ากดั (มหาชน)         

2.4)   บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์ตุสาหกรรม  ผลิตอาหารสตัวแ์ละเล้ียงสตัว ์  ไทย  -  99.99 

   จ ากดั          

2.5) บริษทั ซีพีเอฟ ผลิตภณัฑอ์าหาร จ ากดั   ธุรกจิไกเ่น้ือครบวงจร  ไทย  -  99.99 

2.6)   บริษทั ซี.พี. เกษตรอตุสาหกรรม จ ากดั   เล้ียงสตัว ์  ไทย  -  99.99 

2.7) บริษทั บี.พี. ผลิตภณัฑอ์าหาร จ ากดั   ผลิตอาหารสตัวแ์ละเล้ียงสตัว ์  ไทย  -  99.99 

2.8) บริษทั ราชบรีุอาหาร จ ากดั  ผลิตอาหารสตัวแ์ละเล้ียงสตัว ์  ไทย  -  99.99 

2.9) บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล เพท็ ฟู้ ด   ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑอ์าหาร  ไทย  -  99.99 

   จ ากดั     ส าเร็จรูปส าหรับสตัวเ์ล้ียง       

2.10)   บริษทั แกลง จ ากดั (2)  แปรรูปกุง้  ไทย  -  99.99 

3)   บริษทั ซี.พี. เมอร์แชนไดซ่ิง จ ากดั   กจิการลงทนุและการคา้ระหว่างประเทศ  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 (3)  ผลิตผลิตภณัฑอ์าหารแปรรูปจาก  ไทย  99.99  99.99 

     เน้ือสตัว ์       
3) บริษทั ซีพีเอฟ โลจิสติกส์ จ ากดั   ให้บริการขนส่งสินคา้  ไทย  99.99  99.99 
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4)   บริษทั ซี.พี. ผลิตภณัฑอ์าหาร จ ากดั (4)  ร้านอาหาร  ไทย                -  99.99 

5)   CPF Food Trading Co., Ltd.   ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท   จีน  100.00  100.00 

    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

    ส าเร็จรูป       

6)   CPF Europe S.A.   ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท   เบลเยี่ยม  99.99  99.99 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

    ส าเร็จรูป       

7)   CPF Denmark A/S   ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท   เดนมาร์ก  52.00  52.00 

    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

    ส าเร็จรูป       

8)   CPF Tokyo Co., Ltd.   ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท   ญ่ีปุ่ น  99.99  99.99 

    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

    ส าเร็จรูป       

9)   CP Foods (UK) Limited   ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  52.00  52.00 

   (ตั้งแต่ 9.1 ถึง 9.70 เป็นบริษทัยอ่ย    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

          ของ CP Foods (UK) Limited)    ส าเร็จรูป       

9.1)   Fusion Abbey Park Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  52.00  52.00 

    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

    ส าเร็จรูป       

9.2)   Fusion Alfrick Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  52.00  52.00 

    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

    ส าเร็จรูป       

9.3)   Fusion Bracewell Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  52.00  52.00 

    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

    ส าเร็จรูป       

9.4)   Fusion Bransford Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  52.00  52.00 

    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

    ส าเร็จรูป       

9.5)   Fusion Broadway Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  52.00  52.00 

    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

    ส าเร็จรูป       
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9.6)   Fusion Brothwood Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  52.00  52.00 

    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

    ส าเร็จรูป       

9.7)   Fusion Calis Limited       ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  52.00  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

    ส าเร็จรูป       

9.8)   Fusion Carnoustie Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  52.00  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

    ส าเร็จรูป       

9.9)   Fusion Charlton Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  52.00  52.00 

    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

    ส าเร็จรูป       

9.10) Fusion Crowle Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  52.00  52.00 

    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

    ส าเร็จรูป       

9.11) Fusion Dalaman Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  52.00  52.00 

    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

    ส าเร็จรูป       

9.12) Fusion Defford Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  52.00  52.00 

    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

    ส าเร็จรูป       

9.13) Fusion Dormington Limited    ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  52.00  52.00 

    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

    ส าเร็จรูป       

9.14) Fusion Driscoll Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  52.00  52.00 

    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

    ส าเร็จรูป       
9.15) Fusion Dumbleton Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  52.00  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    ส าเร็จรูป       
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9.16) Fusion Eastoe Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  52.00  52.00 

    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

    ส าเร็จรูป       

9.17) Fusion Elmbridge Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  52.00  52.00 

    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

    ส าเร็จรูป       

9.18) Fusion Everton Limited    ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  52.00  52.00 

    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

    ส าเร็จรูป       

9.19) Fusion Exning Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  52.00  52.00 

    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

    ส าเร็จรูป       

9.20) Fusion Fethiye Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  52.00  52.00 

    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

    ส าเร็จรูป       

9.21) Fusion Gatley Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  52.00  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

    ส าเร็จรูป       

9.22) Fusion Gocek Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  52.00  52.00 

    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

    ส าเร็จรูป       

9.23) Fusion Gray Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  52.00  52.00 

    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

    ส าเร็จรูป       

9.24) Fusion Grimley Limited (4)  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  -  52.00 

    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

    ส าเร็จรูป       

9.25) Fusion Guarlford Limited (4)  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  -  52.00 

    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

    ส าเร็จรูป       

         
 
 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

 29 

 

    ประเทศท่ี    

ช่ือกิจการ  ลักษณะธุรกิจ  กิจการจัดตั้ง  บริษัทถือหุ้นร้อยละ 

      30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
      2555  2554 

         
9.26) Fusion Haddenham Limited (4)  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  -  52.00 

    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

    ส าเร็จรูป       

9.27) Fusion Hadzor Limited (4)  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  -  52.00 

    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

    ส าเร็จรูป       

9.28) Fusion Hallow Limited (4)  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  -  52.00 

    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

    ส าเร็จรูป       

9.29) Fusion Harper Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  52.00  52.00 

    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

    ส าเร็จรูป       

9.30) Fusion Hartford Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  52.00  52.00 

    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

    ส าเร็จรูป       

9.31) Fusion Haverhill Limited (4)  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  -  52.00 

    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

    ส าเร็จรูป       

9.32) Fusion Hawstead Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  52.00  52.00 

    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

    ส าเร็จรูป       

9.33) Fusion Head Street Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  52.00  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

    ส าเร็จรูป       

9.34) Fusion Heath Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  52.00  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

    ส าเร็จรูป       

9.35) Fusion Irvine Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  52.00  52.00 

    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

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

    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

    ส าเร็จรูป       

9.37) Fusion Kroma Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  52.00  52.00 

    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

    ส าเร็จรูป       

9.38) Fusion Krone Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  52.00  52.00 

    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

    ส าเร็จรูป       

9.39) Fusion Lidgate Limited (4)  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  -  52.00 

    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

    ส าเร็จรูป       

9.40) Fusion Lineker Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  52.00  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

    ส าเร็จรูป       

9.41) Fusion Littleworth Limited    ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  52.00  52.00 

    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

    ส าเร็จรูป       

9.42) Fusion Madeley Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  52.00  52.00 

    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

    ส าเร็จรูป       

9.43) Fusion Mcmahon Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  52.00  52.00 

    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

    ส าเร็จรูป       

9.44) Fusion Mountfield Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  52.00  52.00 

    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

    ส าเร็จรูป       
9.45) Fusion Moyes Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  52.00  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    ส าเร็จรูป       
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9.46) Fusion Newlands Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  52.00  52.00 

    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

    ส าเร็จรูป       

9.47) Fusion Niamh Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  52.00  52.00 

    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

    ส าเร็จรูป       

9.48) Fusion Pershore Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  52.00  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

    ส าเร็จรูป       

9.49) Fusion Priest Lane Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  52.00  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

    ส าเร็จรูป       

9.50) Fusion Ratcliffe Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  52.00  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

    ส าเร็จรูป       

9.51) Fusion Reid Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  52.00  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

    ส าเร็จรูป       

9.52) Fusion Richardson Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  52.00  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

    ส าเร็จรูป       

9.53) Fusion Samui Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  52.00  52.00 

    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

    ส าเร็จรูป       

9.54) Fusion Saxham Limited (4)  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  -  52.00 

    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

    ส าเร็จรูป       

9.55) Fusion Sharp Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  52.00  52.00 

    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

    ส าเร็จรูป       

9.56) Fusion Sheedy Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  52.00  52.00 

    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

    ส าเร็จรูป       
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9.57) Fusion Soham Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  52.00  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

    ส าเร็จรูป       

9.58) Fusion Southall Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  52.00  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

    ส าเร็จรูป       

9.59) Fusion Stevens Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  52.00  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

    ส าเร็จรูป       

9.60) Fusion Stowmarket Limited (4)  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  -  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

    ส าเร็จรูป       

9.61) Fusion Swaffham Limited (4)  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  -  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

    ส าเร็จรูป       

9.62) Fusion Thetford Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  52.00  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

    ส าเร็จรูป       

9.63) Fusion Turgay Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  52.00  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

    ส าเร็จรูป       

9.64) Fusion Uzumlu Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  52.00  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

    ส าเร็จรูป       

9.65) Fusion Van Den Hauwe Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  52.00  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

    ส าเร็จรูป       

9.66) Fusion Wadborough Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  52.00  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

    ส าเร็จรูป       
9.67) Fusion Wellington Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  52.00  52.00 

    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       
    ส าเร็จรูป       
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9.68) Fusion Whistler Limited    ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  52.00  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

    ส าเร็จรูป       

9.69) Fusion Wright Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  52.00  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

    ส าเร็จรูป       

9.70) Fusion Yamac Limited  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  52.00  52.00 
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละอาหาร       

    ส าเร็จรูป       

         

ธุรกิจสัตว์น ้า         

บริษัทย่อยทางตรง         
1)   บริษทั ซีฟู้ ดส์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จ ากดั (3)  แปรรูปกุง้  ไทย  99.99  99.99 
2)   บริษทั โภคภณัฑอ์ะควอเทค็ จ ากดั (4)  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัวน์ ้ าและ  ไทย  -  99.99 
    ฟาร์มเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ า       
         

บริษัทย่อยทางอ้อม         

1)   CP Foods West, Inc. (3)  ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑอ์าหาร  สหรัฐอเมริกา  100.00  100.00 
     (หยดุประกอบกจิการเม่ือ       
     เดือนกนัยายน 2553)        
2)   C.P. Food Products, Inc.   ผูน้ าเขา้และผูจ้ดัจ าหน่ายสินคา้อาหารทะเล  สหรัฐอเมริกา  100.00  100.00 
         
ธุรกิจอื่น         

บริษัทย่อยทางตรง         
1)   บริษทั ซีพีเอฟ เทรนน่ิงเซ็นเตอร์ จ ากดั   ให้บริการดา้นการฝึกอบรม  ไทย  99.99  99.99 
2)   บริษทั ซีพีเอฟ ไอทีเซ็นเตอร์ จ ากดั   ให้บริการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ  ไทย  99.99  99.99 
         
บริษัทท่ีมีกิจการในต่างประเทศ         
บริษัทย่อยทางตรง         
1)   Charoen Pokphand Foods Kenya Co., Ltd.  ผลิตอาหารสตัวแ์ละเล้ียงสตัว ์  เคนยา  99.99  99.99 
2)   Charoen Pokphand Foods Philippines   ผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัว ์   ฟิลิปปินส์  99.99  99.99 

   Corporation      เล้ียงสตัวแ์ละเพาะฟักลูกกุง้       
   (2.1 เป็นบริษทัยอ่ยของ Charoen Pokphand         
   Foods Philippines Corporation)         
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2.1)   A.P.P. Enterprise, Inc. (5)  ให้เช่าอสงัหาริมทรัพย ์   ฟิลิปปินส์  39.60  39.60 
3)   CPF Investment Limited   กจิการลงทนุ  บริติส เวอร์จิน  100.00  100.00 
    ไอส์แลนด ์     
4)   CPF Tanzania Limited  ผลิตอาหารสตัวแ์ละเล้ียงสตัว ์  แทนซาเนีย  99.99  - 
5)   C.P. Aquaculture (Beihai) Co., Ltd.   ผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  100.00  100.00 
    ฟาร์มเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ าและเพาะพนัธุ์       
    สตัวน์ ้ า       
6) C.P. Aquaculture (Dongfang) Co., Ltd.  เพาะฟักลูกกุง้  จีน  100.00  100.00 
7)   C.P. Aquaculture (Hainan) Co., Ltd.   ฟาร์มเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ าและเพาะพนัธุ์  จีน  100.00  100.00 
    สตัวน์ ้ า       

บริษัทย่อยทางตรงและทางอ้อม         

1)   Charoen Pokphand Foods (Overseas) LLC.  ผลิตอาหารสตัวแ์ละเล้ียงสตัว ์  รัสเซีย  99.99  99.99 
   (1.1 เป็นบริษทัยอ่ยของ Charoen Pokphand         
   Foods (Overseas) LLC.)         
1.1)   CPF Agro LLC.   เล้ียงสตัว ์  รัสเซีย  99.99  99.99 

2)   C.P. Standart Gida Sanayi ve Ticaret A.S.   ธุรกจิไกค่รบวงจร  ตุรก ี  100.00  100.00 
3)   C.P. Pokphand Co., Ltd.   กจิการลงทนุ  เบอร์มิวดา  76.13  - 

    (ตั้งแต่ 3.1 ถึง 3.73 เป็นบริษทัยอ่ยของ         

    C.P. Pokphand Co., Ltd.)         

3.1)   C.P. Aquaculture (Yangjiang) Co., Ltd.   ผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  76.13  - 
3.2)   C.P. Enterprises Limited  กจิการลงทนุ  ฮ่องกง  76.13  - 
3.3)   C.P. Standard Resources Limited    หยดุการประกอบกจิการ  ฮ่องกง  76.13  - 
3.4)   C.P. Vietnam Corporation     ผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัว ์เล้ียงสตัว ์  เวียดนาม  83.09  - 
     และอาหารแปรรูป       
3.5)   C.T. Progressive (H.K.) Ltd.  กจิการลงทนุ  เบอร์มิวดา  76.13  - 
3.6)   Changsha Chia Tai Co., Ltd.  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  76.13  - 
3.7)   Charoen Pokphand (China) Investment  กจิการลงทนุ  บริติส เวอร์จิน  76.13      - 
            Limited     ไอส์แลนด ์     
3.8)   Chengdu Chia Tai Co., Ltd.  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  53.29      - 
3.9)   Chia Tai (China) Investment Co., Ltd.  กจิการลงทนุและการคา้  จีน  76.13      - 
3.10) Chia Tai Huazhong Biochemistry   กจิการลงทนุ  ฮ่องกง  76.13      - 
            Limited         
3.11) Chia Tai Pucheng Biochemistry Limited  กจิการลงทนุ  ฮ่องกง  76.13      - 
3.12) Chia Tai Yongji Enterprise Co., Ltd.  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  76.13      - 
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3.13) Chia Tai Yueyang Co., Ltd.  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  76.13      - 
3.14) Chongqing Chia Tai Co., Ltd. (5)  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  45.68      - 
3.15) Chongqing Shuangqiao Chia Tai  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  53.29      - 

    Co., Ltd.         
3.16) Chuzhou Chia Tai Co., Ltd.  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  76.13      - 
3.17) CP China Investment Limited  กจิการลงทนุ  เคยแ์มน  76.13      - 
    ไอส์แลนด ์     
3.18) ECI Machinery Co., Ltd.  กจิการลงทนุ  บริติส เวอร์จิน  76.13      - 
    ไอส์แลนด ์     
3.19) Ek Chor China Motorcycle Co., Ltd.  กจิการลงทนุ  เบอร์มิวดา  76.13      - 
3.20) Ek Chor Investment Company Limited  กจิการลงทนุ  ฮ่องกง  76.13      - 
3.21) Fuzhou Da Fu Co., Ltd.  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  76.13      - 
3.22) Ganzhou Chia Tai Industrial Co., Ltd.  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  60.90  - 
3.23) Golden Industrial Investment Limited  กจิการลงทนุ  ฮ่องกง  76.13      - 
3.24) Guang An Chia Tai Co., Ltd. (5)  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  45.68      - 
3.25) Guangdong Tai Tong Investment  กจิการลงทนุ  จีน  76.13      - 

    Co., Ltd.         
3.26) Guanghan Chia Tai Feed Tech Co., Ltd.  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  69.28  - 
3.27) Guilin Chia Tai Co., Ltd.  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  64.71  - 
3.28) Guiyang Chia Tai Co., Ltd.  หยดุการประกอบกจิการ  จีน  76.13      - 
3.29) Hangzhou Advance Feed Tech Co., Ltd.  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  76.13      - 
3.30) Hannick Limited  กจิการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย ์  ฮ่องกง  76.13      - 
3.31) Huai Hua Chia Tai Co., Ltd.  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  76.13      - 
3.32) Huludao Chia Tai Husbandry Co., Ltd.  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  76.13      - 
3.33) Inner Mongolia Chia Tai Co., Ltd.  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  71.33  - 
3.34) Jiang Jin Chia Tai Co., Ltd. (5)  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  45.68  - 
3.35) Jiangsu Huai Yin Chia Tai Co., Ltd.  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  66.99  - 
3.36) Jinan Chia Tai Co., Ltd. (5)  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  49.48  - 
3.37) Jiu Jiang Chia Tai Feedstuff Co., Ltd. (5)  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  45.68  - 
3.38) Kunming Chia Tai Co., Ltd.  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  70.34  - 
3.39) Lanzhou Chia Tai Co., Ltd.  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  76.13  - 
3.40) Liuzhou Advance Feed Tech Co., Ltd.  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  76.13  - 
3.41) Mianyang Chia Tai Co., Ltd.  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  60.90  - 
3.42) Nanchang Chiatai Livestock Co., Ltd.  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  76.13  - 
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3.43) Nanning Chia Tai Animal Husbandry  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  69.73  - 
             Co., Ltd.         
3.44) Nantong Chia Tai Co., Ltd. (5)  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  45.68  - 
3.45) Nantong Chia Tai Technology Feed   ผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  45.68  - 
             Co., Ltd. (5)         
3.46) Nanyang Chia Tai Co., Ltd.  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  76.13  - 
3.47) Neijiang Chia Tai Co., Ltd.  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  53.29  - 
3.48) Ningbo Chia Tai Agriculture Co., Ltd.  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  53.29  - 
3.49) Modern State Investments Limited  กจิการลงทนุ  บริติส เวอร์จิน  76.13  - 
    ไอส์แลนด ์     
3.50) Pingdingshan Chia Tai Co., Ltd.  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  53.29  - 
3.51) Pucheng Chia Tai Biochemistry Limited  ผลิตและจ าหน่ายเคมีภณัฑ ์  จีน  52.91  - 
3.52) Qingdao Chia Tai Agricultural   ผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  76.13  - 
             Development Co., Ltd.         
3.53) Shaanxi Chia Tai Co., Ltd.  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  73.08  - 
3.54) Shanghai EK Chor Industrial Trading  หยดุการประกอบกจิการ  จีน  76.13  - 
             Co., Ltd.         
3.55) Shanxi Chia Tai Co., Ltd. (5)  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  45.60  - 
3.56) Shenyang Advance Feed Tech Co., Ltd.  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  76.13  - 
3.57) Shenyang Chia Tai Livestock Co., Ltd.  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  76.13  - 
3.58) Shijiazhuang Chia Tai Co., Ltd.  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  76.13  - 
3.59) Shuangliu Chia Tai Co., Ltd.  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  53.29  - 
3.60) Tai Zhou Chia Tai Feed Co., Ltd.  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  57.86  - 
3.61) Tianjin Chia Tai Agro-Industrial  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  76.13  - 
             Co., Ltd.         
3.62) Tianjin Chia Tai Feed Tech Co., Ltd.  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  76.13  - 
3.63) Urumqi Chia Tai Animal Husbandry  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  71.10  - 
             Co., Ltd.         
3.64) Weinan Chia Tai Co.,Ltd  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  76.13  - 
3.65) Wuhan Chia Tai Co., Ltd.  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  76.13  - 
3.66) Xiamen Chia Tai Agriculture Co., Ltd. (5)  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  45.68  - 
3.67) Xiang Fan Chia Tai Co., Ltd.  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  76.13  - 
3.68) Xuzhou Chia Tai Feed Co., Ltd. (5)  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  49.48  - 
3.69) Yi Chang Chia Tai Co., Ltd.  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  76.13  - 
3.70) Yinchuan Chia Tai Co., Ltd.  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  64.71  - 
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3.71) Yongan Chia Tai Co., Ltd.  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  76.13  - 
3.72) Zhumadian Chia Tai Co., Ltd. (5)  ผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  46.44  - 
3.73) Zhumadian Huazhong Chia Tai Co., Ltd.  ผลิตและจ าหน่ายเคมีภณัฑ ์  จีน  53.29  - 
                      

บริษัทย่อยทางอ้อม         

1)   Bright Excel Investments Limited    กจิการลงทนุ  บริติส เวอร์จิน  100.00  100.00 
    ไอส์แลนด ์     
2)   C.P. Laos Co., Ltd.    ผลิตอาหารสตัวแ์ละเล้ียงสตัว ์  ลาว  99.61  99.61 
3)   Charoen Pokphand Foods (Malaysia)  กจิการลงทนุในธุรกจิสตัวน์ ้ าครบวงจร  มาเลเซีย  99.99  99.99 

   Sdn. Bhd.          
   (ตั้งแต่ 3.1 ถึง 3.3 เป็นบริษทัยอ่ยของ          
   Charoen Pokphand Foods (Malaysia)         
   Sdn. Bhd.)         
3.1)   Asia Aquaculture (M) Sdn. Bhd.   เพาะเล้ียงกุง้และแปรรูปกุง้  มาเลเซีย  99.99  99.99 
3.2)   Star Feedmills (M) Sdn. Bhd.   ผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัวน์ ้ า  มาเลเซีย  99.99  99.99 
3.3)   Makin Jernih Sdn. Bhd.   กจิการลงทนุ  มาเลเซีย  99.99  - 

    (ตั้งแต ่3.3.1 ถึง 3.3.3 เป็นบริษทัยอ่ย         
    ของ Makin Jernih Sdn. Bhd.)         
3.3.1)   AA Meat Shop Sdn. Bhd.  คา้ปลีกผลิตภณัฑแ์ปรรูปจากเน้ือสตัว ์  มาเลเซีย  99.99  - 
3.3.2)   Chau Yang Farming Sdn. Bhd.  เล้ียงสตัว ์  มาเลเซีย  99.99  - 
3.3.3)   Tip Top Meat Sdn. Bhd.  แปรรูปเน้ือสตัว ์  มาเลเซีย  99.99  - 

4)   Charoen Pokphand (India) Private Limited  ผลิตอาหารสตัวแ์ละเล้ียงสตัว ์  อินเดีย  99.99  99.99 
5)   Charoen Pokphand (Taiwan) Investment  กจิการลงทนุ  เบอร์มิวดา  100.00  100.00 
         Limited          
6)   Charoen Pokphand (USA), Inc.  ธุรกจิไกเ่น้ือครบวงจร (หยดุการประกอบ  สหรัฐอเมริกา  99.97  99.97 
     กจิการเม่ือเดือนมีนาคม 2547)       

7)   Chun Ta Investment Co., Ltd.  กจิการลงทนุ  ไตห้วนั  100.00  100.00 
8)   Coinaton Investments Limited  กจิการลงทนุ  บริติส เวอร์จิน  100.00  100.00 
    ไอส์แลนด ์     
9)   CPVN Limited  กจิการลงทนุ  บริติส เวอร์จิน  100.00               - 
    ไอส์แลนด ์     
10) Forward Pass Limited   กจิการลงทนุ  บริติส เวอร์จิน  100.00  100.00 
    ไอส์แลนด ์     
11) New Splendid Holdings Limited   กจิการลงทนุ  บริติส เวอร์จิน  100.00  100.00 
    ไอส์แลนด ์     
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    ประเทศท่ี    
ช่ือกิจการ  ลักษณะธุรกิจ  กิจการจัดตั้ง  บริษัทถือหุ้นร้อยละ 

      30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

      2555  2554 
         
12) Ta Chung Investment Co., Ltd.   กจิการลงทนุ  ไตห้วนั  100.00  100.00 
13) Charoen Pokphand Enterprise (Taiwan)   ธุรกจิไกค่รบวงจรและเล้ียงสตัว ์          ไตห้วนั  32.41  32.41 

   Co., Ltd. (5)          
   (ตั้งแต่ 13.1 ถึง 13.6 เป็นบริษทัยอ่ยของ          
   Charoen Pokphand Enterprise (Taiwan)         
   Co., Ltd.)         
13.1)   Arbor Acres (Taiwan) Co., Ltd. (5)  เล้ียงสตัว ์  ไตห้วนั  16.21  16.21 
13.2)   Charoen Pokphand (Taiwan)   ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท  ไตห้วนั  29.17  29.17 

    Co., Ltd. (5)    อาหารเสริมและวคัซีนส าหรับสตัว ์       
13.3)   Chia Tai Lianyungang Co., Ltd. (5)  กจิการลงทนุ  ฮ่องกง  32.41  32.41 
13.4)   Lianyungang Chia Tai Agro-industry  ผลิตอาหารสตัว ์  จีน  22.69  22.69 

    Development Co., Ltd. (5)         
13.5)   Plenty Type Limited (5)  กจิการลงทนุ  เคยแ์มน  32.41  32.41 
    ไอส์แลนด ์     
13.6)   Taiwan Sizzler Co., Ltd. (4)  ร้านอาหาร  ไตห้วนั  -  32.41 

 
(1) โอนธุรกิจไก่เน้ือครบวงจรใหก้บับริษทั ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
(2)  โอนกิจกรรมหลกัในการเพาะเล้ียงกุง้ และแปรรูปใหก้บับริษทั  
(3) อยูร่ะหว่างการช าระบญัชี 
(4) จดทะเบียนเสร็จการช าระบญัชีแลว้ในปี 2555 
(5) บริษทัมีอ านาจควบคุมบริษทัดงักล่าว 
 
2 เกณฑ์การจัดท างบการเงนิระหว่างกาล 
 

2.1     เกณฑ์การถือปฏบิัต ิ
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นในรูปแบบยอ่และตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง  2552) เร่ือง 
งบการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบตัิทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) 
กฎระเบียบ และประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง  
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งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นเพ่ือใหข้อ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554
โดยงบการเงินระหว่างกาลน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้ก าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปี   
แต่เนน้การใหข้อ้มูลท่ีเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ให้ซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คย
น าเสนอรายงานไปแลว้ ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินส าหรับปีส้ินสุด
วนัที ่31 ธนัวาคม 2554 
 
กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชีระหว่างประเทศฉบบัท่ี 41 เร่ือง เกษตรกรรม ก่อนมีผลบงัคบัใช ้
มีผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ซ่ึงผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงน้ีไดเ้ปิดเผย
ไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 3 
 
ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ การจดัท างบการเงินระหว่างกาลน้ีใชน้โยบายการ
บญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัการจดัท างบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 
 
สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอ่ืนๆ ซ่ึงมีผลบงัคบัส าหรับ         
งบการเงินท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2556 เป็นตน้ไป และไม่ไดมี้การน ามาใชส้ าหรับการจัดท า        
งบการเงินระหว่างกาลน้ี มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ดงักล่าวไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 23 
 

2.2    สกุลเงนิทีน่ าเสนองบการเงนิ 
 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเพื่อใหแ้สดงเป็นหลกัลา้นบาท เวน้แต่ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
 

2.3    การใช้ดุลยพนิิจและการประมาณการ 
 
ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาลใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใช้ดุลยพินิจ 
การประมาณการ และขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลต่อการน านโยบายการบญัชีมาถือปฏิบตัิและ     
การรายงานจ านวนเงินท่ีเก่ียวกบัสินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย ซ่ึงผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจาก  
ท่ีประมาณไว ้  
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ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาลน้ี ผูบ้ริหารไดใ้ช้ดุลยพินิจในการน านโยบายการบญัชีมาถือปฏิบตัิ      
และแหล่งขอ้มูลส าคญัเพื่อการประมาณการท่ีเก่ียวขอ้งกบัความไม่แน่นอน เช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นการจดัท า    
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 รวมถึงการเปล่ียนแปลงอนัเป็นผลมาจากการถือปฏิบตัิ
ตามมาตรฐานการบญัชีระหว่างประเทศฉบบัท่ี 41 เร่ือง เกษตรกรรม ก่อนมีผลบงัคบัใช ้
 

3 การเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชี 
 

การบัญชีเกีย่วกบัสินทรัพย์ชีวภาพ 
 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2555 กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชีระหว่างประเทศฉบบัท่ี 41 เร่ือง 
เกษตรกรรม ก่อนมีผลบงัคบัใช ้โดยใชว้ิธีปรับยอ้นหลงั ซ่ึงปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดในมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 8 
(ปรับปรุง 2552) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด  ตามวิธีปฏิบตัิ
ในช่วงเปล่ียนแปลงท่ีระบุไวใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบัดงักล่าว 

 
นโยบายการบัญชีใหม่ 

 
สินทรัพยชี์วภาพวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายตุิธรรมหกัตน้ทุนในการขาย เวน้แต่กรณีท่ีไม่สามารถวดัมูลค่ายุติธรรมไดอ้ย่าง
น่าเช่ือถือ ใหว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนสุทธิจากค่าเส่ือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม ผลก าไรหรือ
ขาดทุนที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายตุิธรรมหกัตน้ทุนในการขายบนัทึกในงบก าไรขาดทุน   
 
สินทรัพยชี์วภาพไม่หมุนเวียนส่วนใหญ่ประกอบดว้ย สุกรพ่อแม่พนัธุ์ ซ่ึงได้แยกแสดงรายการไวภ้ายใตห้มวด 
“สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน” ส่วนสินทรัพยชี์วภาพอ่ืนๆ แสดงไวภ้ายใตห้มวด “สินทรัพยห์มุนเวียน” ในงบแสดงฐานะ
การเงิน 
 
นโยบายการบัญชีเดิม 
 
ก่อนปี 2555 สินทรัพยชี์วภาพแสดงไวภ้ายใตห้มวด “สินคา้คงเหลือ” และวดัมูลค่าโดยวิธีราคาทุนถวัเฉล่ียหรือ  
มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากว่า ยกเวน้สุกร ไก่ เป็ด และอ่ืนๆ ท่ีเป็นพ่อแม่พนัธุ์ และแม่โคนมวดัมูลค่า
โดยวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเส่ือมพนัธุ์ 
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ผลกระทบต่องบการเงินส าหรับงวดปี 2555 และ 2554 มีดงัน้ี 

                     (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 1 มกราคม 

2555 
 30 กนัยายน 

2554 
 1 มกราคม 

2554 
 1 มกราคม 

2555 
 30 กนัยายน 

2554 
 1 มกราคม 

2554 

งบแสดงฐานะการเงิน             
สินคา้คงเหลือลดลง (14,441)  (13,933)  (11,960)  (2,663)  (2,574)  (2,201) 
สินทรัพยชี์วภาพเพ่ิมขึ้น            
-  ส่วนที่หมุนเวียน 12,514  12,051  10,216  2,516  2,437  2,086 
-  ส่วนที่ไม่หมุนเวียน 2,120  2,132  1,851  163  151  127 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม            
   เพ่ิมขึ้น 409  385  251  -  -  - 
หน้ีสินภาษีเงินได ้            
   รอการตดับญัชีเพ่ิมขึ้น (44)  (75)  (32)  (4)  (4)  (4) 
องคป์ระกอบอ่ืนของ            
   ส่วนของผูถื้อหุน้ลดลง 88  41  41  -  -  - 
ก าไรสะสมเพิม่ขึน้ 646  601  367  12  10  8 

 

 

        (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2555  2554  2555  2554 
งบก าไรขาดทุนส าหรับงวดสามเดือน         

   ส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน        
ก าไรจากการเปล่ียนแปลง        
   มูลค่ายตุิธรรมของสินทรัพยชี์วภาพ        
   เพ่ิมขึ้น 209  138  -  7 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน        
   บริษทัร่วมเพ่ิมขึ้น  -               (34)  -  - 
ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดเ้พ่ิมขึ้น  209  104  -  7 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดเ้พ่ิมขึ้น (40)             (42)  -                    (2) 
ก าไรส าหรับงวดเพิม่ขึน้  169  62  -  5 
        

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐานเพิม่ขึน้ (บาท) 0.02  0.01  -  - 
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        (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2555  2554  2555  2554 
      

งบก าไรขาดทุนส าหรับงวดเก้าเดือน         

   ส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน        
ก าไร (ขาดทุน) จากการเปล่ียนแปลง        
   มูลค่ายตุิธรรมของสินทรัพยชี์วภาพ        
   เพ่ิมขึ้น 342  144  (16)  3 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนใน        
   บริษทัร่วมเพ่ิมขึ้น  (34)  134  -  - 
ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้        
   เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 308  278  (16)  3 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้(เพ่ิมขึ้น) ลดลง (61)  (43)  4  (1) 
ก าไรส าหรับงวดเพิม่ขึน้ (ลดลง) 247  235  (12)  2 
        

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐานเพิม่ขึน้ (ลดลง) (บาท) 0.03  0.04  -  - 

 
4 การรวมธุรกจิโดยการซื้อหุ้น 

 

4.1  การซื้อหุ้นใน C.P. Pokphand Company Limited  
 

4.1.1 ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษัทเม่ือวนัท่ี 18 มกราคม 2555 ผูถื้อหุ้นของบริษัทได้มีมติ
อนุมตัิให้บริษทัและบริษทัย่อยแห่งหน่ึง (CPF Investment Limited (“CPFI”)) (รวมเรียกว่า “ผูซ้ื้อ”) 
ซ้ือหุ้น C.P. Pokphand Company Limited (“CPP”) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีมีหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยฮ่์องกง โดยบริษทัและ CPFI  จะซ้ือหุ้น CPP เป็นจ านวนไม่เกิน 18,792,774,153 หุ้น        
ท่ีราคาหุน้ละ 0.9 ดอลล่าร์ฮ่องกง (“การซ้ือหุ้น CPP”) จากผูถื้อหุ้นของ CPP จ านวน 3 ราย ซ่ึงไดแ้ก่ 
Orient Success International Limited, Worth Access Trading Limited  และ CPI Holding Company 
Limited (รวมเรียกว่า “ผูข้าย”) ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั โดยผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงค านวณหรือช าระ
ราคาค่าซ้ือหุน้เป็นเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐ คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งส้ินประมาณไม่เกิน 2,174 ลา้นดอลล่าร์
สหรัฐ หรือประมาณ 66.31 พนัลา้นบาท  
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ค่าตอบแทนการซ้ือหุน้ CPP ดงักล่าว ประกอบดว้ย  
 

(1)     หุ้น CPP ส่วนท่ีบริษทัซ้ือมูลค่าประมาณ 683 ลา้นดอลล่าร์สหรัฐ  หรือประมาณ 20.82  
พนัลา้นบาท ช าระดว้ยหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัจ านวนไม่เกิน 694,004,106 หุ้น ในราคา
หุน้ละ 30 บาท และ  

 

(2)     หุ้น CPP ส่วนท่ี CPFI ซ้ือมูลค่าประมาณ 1,491 ลา้นดอลล่าร์สหรัฐ หรือประมาณ 45.49 
พนัลา้นบาท ช าระดว้ยเงินสด  

 

CPP ประกอบธุรกิจหลกั คือ (1) ธุรกิจอาหารสัตวซ่ึ์งด าเนินการโดยกลุ่มบริษทัย่อยของ CPP ใน
ประเทศจีน และ (2) ธุรกิจสัตวบ์กและสัตว์น ้ าแบบครบวงจรในประเทศเวียดนาม ซ่ึงด าเนินการโดย 
C.P. Vietnam Corporation (“CPV”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยดว้ยสัดส่วนการถือหุน้ทางออ้มร้อยละ 70.82 
 

กลุ่มบริษทัไดม้าซ่ึงอ านาจควบคุมใน CPP  จากการไดรั้บโอนหุ้นสามญัจ านวน 9,051,872,450 หุ้น 
(คิดเป็นอตัราร้อยละ 53.28 ของหุ้นท่ีมีสิทธิในการออกเสียงทั้งหมด) และหุ้นบุริมสิทธิจ านวน 
3,261,077,748 หุ้น เม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2555 (“วันท่ีซ้ือ”) และได้รับโอนหุ้นสามัญและ              
หุน้บุริมสิทธิส่วนที่เหลือจ านวน 3,179,283,334 หุ้น (คิดเป็นอตัราร้อยละ 18.72 ของหุ้นท่ีมีสิทธิใน
การออกเสียงทั้งหมด) และ 3,300,540,621 หุน้ ตามล าดบั เม่ือวนัที่ 8 มีนาคม 2555 
 

รายละเอียดสัดส่วนของความเป็นเจา้ของในกลุ่มบริษทั CPP ซ่ึงพิจารณาจากจ านวนหุ้นสามญัและ
หุ้นบุริมสิทธิท่ีจ าหน่ายแล้วทั้งหมดของ CPP รวมทั้งส้ินจ านวน 24,685,370,746 หุ้น (แบ่งเป็น     
หุน้สามญัจ านวน 16,987,835,710 หุน้ และหุน้บุริมสิทธิจ านวน 7,697,535,036 หุ้น) และสิทธิในการ
ออกเสียงซ่ึงพิจารณาจากจ านวนหุ้นสามญัท่ีจ าหน่ายแลว้ทั้งหมดของ CPP จ านวน 16,987,835,710 
หุน้ มีดงัน้ี 

 

 จ านวนหุน้  จ านวนหุน้ที่ถือโดย  สัดส่วน  สิทธิในการ 
 ทั้งหมดของ CPP  กลุ่มบริษทั  ความเป็นเจา้ของ  ออกเสียง 
 (หุน้)  (หุน้)  (อตัราร้อยละ)  (อตัราร้อยละ) 
        

หุน้สามญั 16,987,835,710  12,231,155,784  49.55  72.00  
หุน้บุริมสิทธิ (1) 7,697,535,036  6,561,618,369  26.58  - 
รวม 24,685,370,746  18,792,774,153  76.13  72.00 
 

(1) ไม่มีสิทธิในการออกเสียง แต่มีสิทธิได้รับเงินปันผลเช่นเดียวกับหุ้นสามัญ โดยกลุ่มบริษัทมี
สัดส่วนการถือหุ้นบุริมสิทธิคิดเป็นอัตราร้อยละ 85.24 ของหุ้นบุริมสิทธิท่ีจ าหน่ายแล้วท้ังหมดของ CPP 
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กลุ่มบริษัทได้รับรู้รายการรวมธุรกิจให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 
(ปรับปรุง 2552)  เร่ือง การรวมธุรกิจ โดยขอ้มูลของส่ิงตอบแทนทั้งหมดท่ีโอนให้และมูลค่าท่ีรับรู้   
ณ วนัท่ีซ้ือส าหรับสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาแต่ละประเภทท่ีส าคญั มีดงัน้ี  
 
ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้    

 
  (หน่วย: ล้านบาท) 
   มูลค่ายุตธิรรม 

    

เงินสด   46,959 
หุน้สามญัที่ออก (หุน้สามญัจ านวน 694,004,106 หุน้ )   24,290 
รวม   71,249 

 
การวดัมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามญัท่ีบริษทัออกจ านวน 694,004,106 หุ้น ก าหนดจากราคาหุ้นของ
บริษทั (ราคาปิด) ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ณ วนัท่ี 20 มกราคม 2555 ซ่ึงมีมูลค่าหุ้นละ 
35 บาท ทั้งน้ีผลต่างระหว่างมูลค่าหุ้นท่ีตกลงกนัและมูลค่ายุติธรรมดงักล่าวมีจ านวนเงิน 3,470     
ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัไดบ้นัทึกไวใ้นหมวด “ส่วนเกินทุนอ่ืน” ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 
กนัยายน 2555 
 
สินทรัพย์ท่ีได้มาและหนีสิ้นท่ีรับมา 

  (หน่วย: ล้านบาท) 
   มูลค่ายุตธิรรม 
    

เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั   4,493 
สินทรัพยห์มุนเวียน   34,240 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ์   19,095 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน   15,070 
เงินกูย้มืจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั   (395) 
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน   (15,892) 
หน้ีสินหมุนเวียนและหน้ีสินไม่หมุนเวียน   (16,665) 
สินทรัพย์สุทธิ   39,946 
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  (หน่วย: ล้านบาท) 
   มูลค่ายุตธิรรม 

ส่วนของผูถื้อหุน้ที่ไม่มีอ านาจควบคุม (ค านวณดว้ยมูลค่าของ    
   สินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดข้องผูถู้กซ้ือ ตามสัดส่วนของหุน้    
   ท่ีถือโดยส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม)   (12,449) 
ส่วนไดเ้สียใน CPV ท่ีกลุ่มบริษทัถืออยูก่่อนการรวมธุรกิจ   (12,184) 
ค่าความนิยม   55,936 
ส่ิงตอบแทนทีโ่อนให้   71,249 

 

กลุ่มบริษทัไดว้่าจา้งผูป้ระเมินราคาอิสระเพื่อประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าท่ีระบุได้
และหน้ีสินท่ีรับมาและปันส่วนมูลค่ายติุธรรมของรายการ ณ วนัท่ีซ้ือ  ทั้งน้ีปัจจยัท่ีท าให้เกิดค่าความ
นิยมเน่ืองมาจากศกัยภาพในการขยายฐานธุรกิจเขา้ไปในประเทศจีนและประเทศเวียดนาม และ
ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการแลกเปล่ียนความรู้และความเช่ียวชาญระหว่างบุคลากรซ่ึงจะเป็นการ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั  อีกทั้งการบริหารจดัการแบบรวมศูนยจ์ะช่วย
ลดการด าเนินงานท่ีซ ้ าซ้อนซ่ึงส่งผลให้สามารถควบคุมตน้ทุนและเกิดการประหยดัต่อขนาด  
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในดา้นการจดัซ้ือวตัถุดิบ   ค่าความนิยมท่ีเกิดจากการซ้ือธุรกิจน้ีไม่สามารถน ามา
หกัเป็นค่าใชจ่้ายทางภาษีเงินไดไ้ด ้ 

 

4.1.2 ก่อนการซ้ือธุรกิจ กลุ่มบริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทร่วมแห่งหน่ึง (C.P. Vietnam Corporation 
(“CPV”)) โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 29.18 และจากการท่ี CPV เป็นบริษทัย่อยทางออ้มของ 
CPP (ดว้ยสัดส่วนการถือหุ้นในอตัราร้อยละ 70.82)  จึงท าให้ ณ วนัท่ีซ้ือ กลุ่มบริษทัตอ้งวดัมูลค่า
ยตุิธรรมของส่วนไดเ้สียใน CPV ท่ีมีอยูก่่อนการซ้ือธุรกิจ และมีผลให้เกิดก าไรจากการเปล่ียนแปลง
มูลค่ายตุิธรรม ซ่ึงไดรั้บรู้ในหมวด “ก าไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษทั
ร่วม” ในงบก าไรขาดทุนรวมส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2555 โดยมีรายละเอียด
ดงัน้ี 

 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
   

มูลค่ายตุิธรรมของส่วนไดเ้สียใน CPV ท่ีมีอยูก่่อน ณ วนัท่ีซ้ือ  12,184 
หัก  มูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียใน CPV ณ วนัท่ีซ้ือ  (2,724) 

โอนองคป์ระกอบอ่ืนในส่วนของผูถื้อหุน้ไปงบก าไรขาดทุนรวม  (787) 
ก าไรจากการเปลีย่นแปลงมูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในบริษัทร่วม  8,673 
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4.1.3      งบก าไรขาดทุนรวมส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2555 ไดร้วมผลการ
ด าเนินงานของ CPP และบริษทัย่อยตั้งแต่วนัท่ี 20 มกราคม 2555 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2555 โดยมี
รายละเอียดท่ีส าคญั ดงัน้ี 

 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 ส าหรับ  ส าหรับ 

 งวดสามเดือน  งวดเกา้เดือน 

 ส้ินสุดวนัท่ี   ส้ินสุดวนัท่ี  

 30 กนัยายน 2555  30 กนัยายน 2555 

    
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 42,805  104,692 
ก าไรส าหรับงวดส่วนที่เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ 1,148  3,088 

 
ฝ่ายบริหารคาดว่าหากกลุ่มบริษทัไดมี้การซ้ือธุรกิจตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2555 จะมีรายไดจ้ากการ
ขายสินคา้และก าไรในงบการเงินรวมส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
2555 ดงัน้ี  
 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 ส าหรับ  ส าหรับ 

 งวดสามเดือน  งวดเกา้เดือน 

 ส้ินสุดวนัท่ี   ส้ินสุดวนัท่ี  

 30 กนัยายน 2555  30 กนัยายน 2555 
    
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 97,220  273,591 
ก าไรส าหรับงวดส่วนที่เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ 2,404  18,820 

 

4.2  การซื้อหุ้นใน Makin Jernih Sdn. Bhd. 
 

เม่ือวนัท่ี 29 ธันวาคม 2554 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัไดมี้มติอนุมตัิให้ Charoen Pokphand Foods 
(Malaysia) Sdn. Bhd. ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงท่ีบริษทัถือหุ้นทางออ้มในอตัราร้อยละ 99.99  เขา้ซ้ือหุ้นใน 
Makin Jernih Sdn. Bhd. (“MJSB”) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดัตั้งในประเทศมาเลเซีย จ านวน 33 ลา้นหุ้น (คิดเป็น
อตัราร้อยละ 100) จาก MKH Berhad ในราคารวม 64 ลา้นริงกิต โดยช าระเป็นเงินสดทั้งจ านวนเม่ือวนัท่ี 16 
มกราคม 2555 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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MJSB เป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจดา้นการลงทุนในหุ้นของบริษทัอ่ืนๆ ปัจจุบนั MJSB มีการลงทุนในอตัรา
ร้อยละ 100 ของหุน้ที่ออกและช าระแลว้ในบริษทั 3 แห่ง ไดแ้ก่ 
 
1) Chau Yang Farming Sdn. Bhd. ประกอบธุรกิจหลกัดา้นการท าฟาร์มเล้ียงสุกรขุน 
2) Tip Top Meat Sdn. Bhd. ประกอบธุรกิจโรงช าแหละสุกร 
3) AA Meat Shop Sdn. Bhd. ประกอบธุรกิจร้านคา้ปลีกจ าหน่ายเน้ือสุกรและผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 
 
กลุ่มบริษทัไดรั้บรู้รายการซ้ือธุรกิจใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2552) 
เร่ือง การรวมธุรกิจ ขอ้มูลของส่ิงตอบแทนทั้งหมดท่ีโอนให้และมูลค่าท่ีรับรู้ ณ วนัท่ีซ้ือส าหรับสินทรัพยท่ี์
ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาแต่ละประเภทท่ีส าคญั มีดงัน้ี  
 
ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้    

 (หน่วย: ล้านบาท) 
  มูลค่ายุตธิรรม 
   

เงินสด  667 
รวม  667 

 
สินทรัพย์ท่ีได้มาและหนีสิ้นท่ีรับมา  

 (หน่วย: ล้านบาท) 
  มูลค่ายุตธิรรม 
   

สินทรัพยห์มุนเวียน  128 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ์  543 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน  188 
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน  (55) 
หน้ีสินหมุนเวียนและหน้ีสินไม่หมุนเวียน  (180) 
รวมสินทรัพย์สุทธิทีร่ะบุได้  624 
ค่าความนิยม  43 
ส่ิงตอบแทนทีโ่อนให้  667 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ปัจจยัท่ีท าให้เกิดค่าความนิยมเน่ืองมาจากศกัยภาพท่ีจะสามารถขยายธุรกิจสุกรครบวงจรเขา้ไปในประเทศ
มาเลเซียไดท้นัที รวมทั้งมีโรงช าแหละสุกรท่ีมีเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัและไดม้าตรฐาน อีกทั้งเป็นบริษทัเอกชน
เพียงแห่งเดียวท่ีไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบกิจการโรงช าแหละสุกรจากหน่วยงานราชการของประเทศมาเลเซีย 
ค่าความนิยมท่ีเกิดจากการซ้ือธุรกิจน้ีไม่สามารถน ามาหกัเป็นค่าใชจ่้ายทางภาษีเงินไดไ้ด ้ 
 
งบก าไรขาดทุนรวมส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2555 ไดร้วมผลการด าเนินงาน
ของ MJSB และบริษทัยอ่ยตั้งแต่วนัท่ี 16 มกราคม 2555 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2555 โดยมีรายละเอียดท่ีส าคญั
ดงัน้ี 
 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 ส าหรับ  ส าหรับ 

 งวดสามเดือน  งวดเกา้เดือน 

 ส้ินสุดวนัท่ี   ส้ินสุดวนัท่ี  

 30 กนัยายน 2555  30 กนัยายน 2555 
    

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 129  346 
ก าไรส าหรับงวดส่วนที่เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ 17  30 

 
ฝ่ายบริหารคาดว่าหากกลุ่มบริษทัไดมี้การซ้ือธุรกิจตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2555 จะมีรายไดจ้ากการขายสินคา้
และก าไรส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2555 ไม่แตกต่างอยา่งเป็นสาระส าคญัต่อ    
งบการเงินรวมส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2555  



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 การโอนธุรกจิบางส่วน 
 

เม่ือวนัที่ 30 เมษายน 2555 บริษทัตกลงท่ีจะโอนสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงไวใ้นงบการเงิน           
ณ วนัที่ 1 มิถุนายน 2555 ของกิจการต่างๆ ภายใตส่้วนงานธุรกิจสัตวบ์ก ซ่ึงไดแ้ก่ (1) กิจการอาหารสัตว ์(2) กิจการ
ฟาร์มเพาะพนัธุ์สัตวแ์ละฟาร์มเล้ียงสัตว ์และ (3) กิจการอาหารแปรรูปครบวงจร ให้แก่บริษทัย่อยแห่งหน่ึง (บริษัท       
ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)) โดยมีรายละเอียดของส่ิงตอบแทนทั้งหมดท่ีไดรั้บและมูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงัน้ี 
 (หน่วย: ล้านบาท) 
  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 1,312 
สินคา้คงเหลือ 2,634 
สินทรัพยชี์วภาพส่วนที่หมุนเวียน 1,106 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 10 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ์ 6,474 
สินทรัพยชี์วภาพส่วนที่ไม่หมุนเวียน 277 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 13 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 2 
รวมสินทรัพย์ 11,830 
  

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (616) 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (121) 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (259) 
รวมหนีสิ้น (996) 
 

 
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิ 10,834 
โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดินเขา้ส่วนเกินทุนจากรายการกบักิจการภายใต ้  
   การควบคุมเดียวกนั                  (437) 
ภาษีเงินไดข้องผลต่างจากมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิกบัส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บ                    (16) 
ส่วนเกินทุนจากรายการกบักิจการภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 372 
ส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บ 10,753 
หัก  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด                        (2) 
กระแสเงนิสดรับสุทธิ 10,751 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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บริษทับนัทึกผลต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิกบัส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจากรายการท่ีเกิดขึ้นกับ
บริษทัยอ่ยดงักล่าวเป็นจ านวนเงิน 372 ลา้นบาท ไวใ้นบญัชี “ส่วนเกินทุนจากรายการกบักิจการภายใตก้ารควบคุม
เดียวกนั” ในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2555 ทั้งน้ีรายการส่วนเกินทุนดงักล่าวจะ
ถูกตดัรายการในการจดัท างบการเงินรวม 

 
6 รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดแ้ก่ บุคคลหรือกิจการท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั จากการท่ีบุคคลหรือ
กิจการดงักล่าวมีอ านาจควบคุมกลุ่มบริษทัทั้งทางตรงหรือทางออ้ม หรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคญัต่อกลุ่มบริษทั
ในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหาร รวมถึงการท่ีกลุ่มบริษทัและบุคคลหรือกิจการดงักล่าวต่างฝ่ายต่างอยู่
ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั หรือภายใตก้ารมีอิทธิพลอยา่งมีสาระส าคญัร่วมกนั  
 
นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 

รายการ  นโยบายการก าหนดราคา 
   
ขายสินคา้  ราคาตามประกาศของกลุ่มบริษทั 
ซ้ือวตัถุดิบและสินคา้  ราคาตามประกาศของผูข้าย 
ซ้ือและขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ์  มูลค่ายตุิธรรม 
ซ้ือและขายเงินลงทุน  มูลค่ายตุิธรรม 
ดอกเบ้ียรับ/ดอกเบ้ียจ่าย  ตน้ทุนของแหล่งท่ีมาของเงินทุนบวกค่าใชจ่้ายในการบริหารเงินทุน 
เงินปันผลรับ  ตามจ านวนที่ประกาศจ่าย 
ค่าเช่าและค่าบริการ  อตัราค่าเช่าหรือค่าบริการมาตรฐานตามท่ีผูใ้หเ้ช่าหรือผูใ้หบ้ริการ 
     ก าหนด 
ค่าบริการดา้นเทคนิควิชาการ  อตัราต่อจ านวนตนัของอาหารสัตวแ์ต่ละประเภทท่ีผลิต/อตัราต่อ 
     ยอดขายอาหารสัตว ์
ค่าเบ้ียประกนั  อตัรามาตรฐานที่ผูรั้บประกนัก าหนด 
ค่าสิทธิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้  อตัราต่อยอดขายสินคา้ท่ีใชเ้คร่ืองหมายการคา้ 
รายไดอ่ื้น/ค่าใชจ่้ายอ่ืน  อตัราค่าบริการมาตรฐานตามท่ีผูใ้หบ้ริการก าหนด 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

 51 

6.1 รายการที่ส าคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันส าหรับแต่ละงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 
2555 และ 2554  

 

ส าหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2555 และ 2554 
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2555  2554  2555  2554 

(ก)      รายได้        
บริษัทย่อย        
ขายสินคา้ -  - 

 
 2,086  7,986 

เงินปันผลรับ -  -  40  351 
ดอกเบ้ียรับ -  -  515  469 
รายไดค้่าเช่า ค่าบริการและอ่ืนๆ  -  -  6  2 
        

                       บริษัทร่วม กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั   
   และบริษัททีเ่กีย่วข้องกนั        
ขายสินคา้ 6,331  2,494  101  276 
รายไดค้่าเช่า ค่าบริการและอ่ืนๆ  106  13  -  5 
ดอกเบ้ียรับ 7  -  -  - 

 รายไดค้่าฝึกอบรมและสัมมนา 6  8  -  - 
รายไดค้่าตอบแทนการใช ้        
   ระบบงาน 5  7  -  - 

        
(ข)      ค่าใช้จ่ายและอื่นๆ        

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่        
ซ้ือวตัถุดิบและสินคา้ 2,118  1,648  656  592 
ค่าบริการดา้นเทคนิควิชาการ 287  109  15  31 
ค่าสิทธิในการใชเ้คร่ืองหมาย        
   การคา้ 19  14  4  4 
        



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ส าหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2555 และ 2554 (ต่อ) 

     (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2555  2554  2555  2554 

(ข)      ค่าใช้จ่ายและอื่นๆ (ต่อ)        
บริษัทย่อย        
ซ้ือวตัถุดิบและสินคา้ -  -  1,469  3,720 
ค่าตอบแทนการใชร้ะบบงาน -  -  55  65 
ค่าเช่าและค่าบริการ -  -  16  15 
ค่าฝึกอบรมและสัมมนา -  -  23  28 
ดอกเบ้ียจ่ายและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ -  -  27  3 
       
บริษัทร่วม กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั       
   และบริษัททีเ่กีย่วข้องกนั        
ซ้ือวตัถุดิบและสินคา้ 7,425  3,816  233  508 
ตน้ทุนงานก่อสร้างอาคาร         
   ส่ิงปลูกสร้างและอ่ืนๆ 335  166  171  80 
ค่าเช่าและค่าบริการ 303  313  103  138 
ซ้ืออุปกรณ์และอ่ืนๆ 79  77  32  62 
ค่าเบ้ียประกนั 72  56  24  23 
ค่าสิทธิในการใชเ้คร่ืองหมาย        
   การคา้ 8  7  -  - 
ค่าตอบแทนการใชร้ะบบงาน 7  7  -  - 
ดอกเบ้ียจ่ายและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ  257  290  39  79 

 

ส าหรับแต่ละงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2555 และ 2554 

   (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2555  2554  2555  2554 
(ก)      รายได้        

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่        
ก าไรจากการขายเงินลงทุน 4  -  15  - 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ส าหรับแต่ละงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2555 และ 2554 (ต่อ) 

   (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2555  2554  2555  2554 

(ก)      รายได้ (ต่อ)        
บริษัทย่อย        
ขายสินคา้ -  -  16,230  20,130 
เงินปันผลรับ -  -  4,218  3,217 
ดอกเบ้ียรับ -  -  1,159  1,267 
รายไดค้่าเช่า ค่าบริการและอ่ืนๆ -  -  8  2 
        

บริษัทร่วม กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั        
   และบริษัททีเ่กีย่วข้องกนั        
ขายสินคา้ 18,151  7,348  471  683 
รายไดค้่าเช่า ค่าบริการและอ่ืนๆ  283  45  63  7 
ก าไรจากการขายอุปกรณ์และอ่ืนๆ 24  -  23  - 
ดอกเบ้ียรับ 20  -  -  - 
เงินปันผลรับ 12  15  8  13 

 รายไดค้่าฝึกอบรมและสัมมนา 13  13  -  - 
รายไดค้่าตอบแทนการใช ้        
   ระบบงาน 12  19  -  - 

        

(ข)      ค่าใช้จ่ายและอื่นๆ        
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่        
ซ้ือวตัถุดิบและสินคา้ 6,364  4,805  2,333  1,857 
ค่าบริการดา้นเทคนิควิชาการ 732  301  67  82 
ค่าสิทธิในการใชเ้คร่ืองหมาย        
   การคา้ 54  39  14  12 
        
บริษัทย่อย        
ซ้ือวตัถุดิบและสินคา้ -  -  8,428  9,197 
ค่าตอบแทนการใชร้ะบบงาน -  -  183  155 
ค่าเช่าและค่าบริการ -  -  51  45 
ค่าฝึกอบรมและสัมมนา -  -  50  55 
ดอกเบ้ียจ่ายและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ -  -  29  6 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ส าหรับแต่ละงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2555 และ 2554 (ต่อ) 

   (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2555  2554  2555  2554 

(ข)      ค่าใช้จ่ายและอื่นๆ (ต่อ)        
บริษัทร่วม กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั       
   และบริษัททีเ่กีย่วข้องกนั       
ซ้ือวตัถุดิบและสินคา้ 19,804  8,993  867  1,196 
ตน้ทุนงานก่อสร้างอาคาร         
   ส่ิงปลูกสร้างและอ่ืนๆ 1,015  509  583  185 
ค่าเช่าและค่าบริการ 899  878  341  376 
ซ้ืออุปกรณ์และอ่ืนๆ 215  198  148  167 
ค่าเบ้ียประกนั 188  160  67  70 
ค่าสิทธิในการใชเ้คร่ืองหมาย        
   การคา้ 23  21  -  - 
ค่าตอบแทนการใชร้ะบบงาน 21  21  -  - 
ดอกเบ้ียจ่ายและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ  820  758  156  193 

 
6.2 รายการซื้อขายเงนิลงทุน 

 

กลุ่มบริษัทได้ซ้ือหุ้นทุนจากบริษัทท่ีเก่ียวขอ้งกันบางแห่งตามท่ีได้กล่าวไว้แล้วในหมายเหตุประกอบ             
งบการเงินระหว่างกาลขอ้ 4   
 

ในไตรมาสท่ีหน่ึงของปี 2555  กลุ่มบริษัทและบริษทัไดข้ายเงินลงทุนในบริษทัร่วมแห่งหน่ึงให้กบับริษัท 
เครือเจริญโภคภณัฑ ์จ ากดั ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ เป็นจ านวนเงิน 94  ลา้นบาท และ 69 ลา้นบาท ตามล าดบั 
โดยมีก าไรจากการขายเงินลงทุนดงักล่าวในงบการเงินรวมและงบการ เงินเฉพาะกิจการเป็นจ านวนเงิน 4   
ลา้นบาท และ 15 ลา้นบาท ตามล าดบั 

 

6.3 การโอนธุรกจิบางส่วน 
 

บริษทัไดโ้อนธุรกิจบางส่วนใหก้บับริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงตามท่ีไดก้ล่าวไวแ้ลว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ระหว่างกาลขอ้ 5  



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6.4 ยอดคงเหลอืกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั ณ วนัที ่30 กนัยายน 2555 และวนัที ่31 ธันวาคม 2554 
 

6.4.1 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 
   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2555  2554  2555  2554 

  

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
 

       
บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จ ากดั 1  1  - 

 
 - 

        

บริษัทย่อย        
บริษทั ซี.พี. เมอร์แชนไดซ่ิง จ ากดั -  -  1,001  1,212 
C.P. Food Products, Inc. -  -  342  173 
CPF Food Trading Co., Ltd. -  -  340  231 
CP Foods (UK) Limited -  -  325  406 
CPF Europe S.A. -  -  226  227 
Charoen Pokphand Foods         
   (Overseas) LLC. -  -  169  31 
CPF Tokyo Co., Ltd. -  -  110  43 
บริษทั ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จ ากดั  -  -  66  196 
C.P. Vietnam Corporation -  -  59  - 
บริษทั ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)        
   จ ากดั (มหาชน) -  -  52 

 
 - 

บริษทั กรุงเทพโปรด๊ิวส จ ากดั        
   (มหาชน) -  -  7  330 
บริษทั ซีพีเอฟ ผลิตภณัฑอ์าหาร        
   จ ากดั * -  -  -  196 
บริษทั เจริญโภคภณัฑอี์สาน         
   จ ากดั (มหาชน) * -  -  -  193 
บริษทั บี.พี. ผลิตภณัฑอ์าหาร        
   จ ากดั * -  -  -  167 
บริษทั ซีพีเอฟ พรีเมียมฟู้ ดส์ จ ากดั 

จ ากดั 
-  -  -  134 

บริษทั กรุงเทพผลิตผล        
   อุตสาหกรรมการเกษตร จ ากดั         
   (มหาชน) * -  -  -  94 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6.4.1 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (ต่อ) 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2555  2554  2555  2554 

        

บริษทั ซี.พี. เกษตรอุตสาหกรรม        
   จ ากดั * -  -  -  69 
อ่ืนๆ -  -  -  29 
รวม -  -  2,697  3,731 
        

บริษัทร่วมและกจิการที ่        
   ควบคุมร่วมกนั        
บริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน)    989  842  -  - 
บริษทั เคาน์เตอร์ เซอร์วิส จ ากดั 310  300  5  6 
บริษทั ซี.พี. คา้ปลีกและการตลาด        
   จ ากดั 166  186  4  19 
บริษทั อลิอนัซ์ ซี.พี. ประกนัภยั        
   จ ากดั -  261  -  204 
อ่ืนๆ 93  12  -  9 
รวม 1,558  1,601  9  238 
        

บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั        
Chia Tai Animal Husbandry        
   Investment (Beijing) Co., Ltd. 2,502  -  -  - 
บริษทั เพอร์เฟค คอมพาเนียน         
   กรุ๊ป จ ากดั 342  134  8  44 
Charoen Pokphand Intertrade         
   Singapore (Pte) Ltd. 314  274  1  6 
บริษทั อลิอนัซ์ ซี.พี. ประกนัภยั        
   จ ากดั 216  -  112  - 
บริษทั ซี.พี. คอนซูเมอร์โพรดกัส์        
   จ ากดั 87  110  -  - 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6.4.1 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (ต่อ) 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2555  2554  2555  2554 

  

Yichang Chia Tai Animal         
   Husbandry Co., Ltd. 79  -  -  - 
Beijing Chia Tai Poultry Tech        
   Co., Ltd. 40  -  -  - 
บริษทั ฟาร์มพิจิตรไทยปศุสัตว ์        
   จ ากดั 36  38  -  - 
บริษทั แอ๊ดวา้นซ์ฟาร์ม่า จ ากดั 34  55  32  50 
Shanghai Lotus Supermarket        
   Chain Store Co., Ltd. 32  15  -  - 
Chia Tai Aquaculture (Zhuhai)        
   Co., Ltd. 27  37  -  - 
บริษทั เชสเตอร์ฟู้ ด จ ากดั 26  28  -  - 
บริษทั ท่าจามฟาร์ม จ ากดั 21  10  -  - 
Qinhuangdao Chia Tai Co., Ltd 21  -  -  - 
Jiangsu C.T. & Suken Swine         
   Co., Ltd. 19  -  -  - 
Chai Tai Food Product        
   (Shanghai) Co.,Ltd 12  11  7  7 
GuangXi C.P. Livestock Co., Ltd. 12  -  -  - 
Charoen Pokphand Intertrade        
   South Africa (Pty) Ltd. 11  7  11  5 
Jiangxi C.P. Livestock Co., Ltd. 11  -  -  - 
อ่ืนๆ 144  83  10  26 
รวม 3,986  802  181  138 
รวมทั้งส้ิน 5,545  2,404  2,887  4,107 
 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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* เม่ือวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2555 บริษัทเหล่านีไ้ด้ควบรวมเป็นบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) 

 
6.4.2 เงินให้กู้ยมืระยะส้ัน 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม 
 ยอดคงคา้ง   
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม   
 2555  2554  ยอดเฉล่ีย 
      

กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั      
Yunnan ECI-Metro Engineering Machinery      
   Services Co., Ltd. 139  -  140 
Beijing Chia Tai Feedmill Co., Ltd. 26  -  132 
Jilin Chia Tai Enterprise Co., Ltd. 67  -  68 
Handan Chia Tai Feed Co., Ltd. 29  -  15 
รวม 261  -  355 
      

บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั      
Yiwu Jin Heng Yuan Investments Co., Ltd. -  -  17 
รวม -  -  17 
รวมทั้งส้ิน 261  -  372 

 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ยอดคงคา้ง   
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม   
 2555  2554  ยอดเฉล่ีย 
      

บริษัทย่อย      
บริษทั ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 14,770  -  8,035 
บริษทั ซี.พี. เมอร์แชนไดซ่ิง จ ากดั 4,160  2,100  2,664 
Charoen Pokphand Foods (Overseas) LLC. 495  197  236 
บริษทั ซีพีเอฟ ไอทีเซ็นเตอร์ จ ากดั 170  285  230 
C.P. Aquaculture (Beihai) Co., Ltd. 134  133  134 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

 59 

6.4.2 เงินให้กู้ยมืระยะส้ัน (ต่อ) 
 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ยอดคงคา้ง   
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม   
 2555  2554  ยอดเฉล่ีย 

      
C.P. Aquaculture (Hainan) Co., Ltd. 95  94  95 
C.P. Aquaculture (Dongfang) Co., Ltd. 87  86  87 
C.P. Food Products, Inc. 31  31  31 
CPF Investment Limited  -  177  1,214 
บริษทั กรุงเทพผลิตภณัฑอ์าหาร จ ากดั * -  2,250  250 
บริษทั กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร       
   จ ากดั (มหาชน) * -  1,585  176 
บริษทั ซีพีเอฟ ผลิตภณัฑอ์าหาร จ ากดั * -  1,350  150 
บริษทั เจริญโภคภณัฑอุ์ตสาหกรรม จ ากดั * -  1,200  142 
บริษทั เจริญโภคภณัฑอี์สาน จ ากดั (มหาชน) * -  660  80 
บริษทั ราชบุรีอาหาร จ ากดั * -  350  44 
บริษทั บี.พี. ผลิตภณัฑอ์าหาร จ ากดั * -  350  39 
บริษทั ซี.พี. เกษตรอุตสาหกรรม จ ากดั * -  253  28 
อ่ืนๆ -  120  14 
รวม 19,942  11,221  13,649 
 
* เม่ือวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2555 บริษัทเหล่านีไ้ด้ควบรวมเป็นบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) 

 
บริษทัค านวณยอดเฉล่ียจากยอดคงคา้งของเงินให้กูย้ืมระยะสั้น ณ วนัส้ินเดือนโดยไม่รวมดอกเบ้ีย
คา้งรับ 

 
 
 
 

 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6.4.3 ดอกเบี้ยค้างรับ 
 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2555  2554 
  

บริษัทย่อย 52  1 

 
6.4.4 เงินให้กู้ยมืระยะยาว 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ยอดคงคา้ง   
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม   
 2555  2554  ยอดเฉล่ีย 

บริษัทย่อย      
บริษทั ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 12,770  -  5,031 
Charoen Pokphand Foods (Overseas) LLC. 1,463  1,555  1,496 
บริษทั กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร      
    จ ากดั (มหาชน) * -  1,200  133 
บริษทั กรุงเทพผลิตภณัฑอ์าหาร จ ากดั * -  1,200  133 
บริษทั เจริญโภคภณัฑอี์สาน จ ากดั (มหาชน) * -  720  80 
CPF Investment Limited  -  283  61 
บริษทั เจริญโภคภณัฑอุ์ตสาหกรรม จ ากดั * -  280  31 
บริษทั บี.พี. ผลิตภณัฑอ์าหาร จ ากดั * -  150  17 
รวม 14,233  5,388  6,982 

หกั ส่วนที่ถึงก าหนดรับช าระภายในหน่ึงปี (1,170)  (1,323)   
สุทธิ 13,063  4,065   

 
* เม่ือวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2555 บริษัทเหล่านีไ้ด้ควบรวมเป็นบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) 

 

บริษทัค านวณยอดเฉล่ียจากยอดคงคา้งของเงินให้กูย้ืมระยะยาว ณ วนัส้ินเดือนโดยไม่รวมดอกเบ้ีย  
คา้งรับ 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6.4.5 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 

   (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2555  2554  2555  2554 

  
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่        
บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ์ จ ากดั    369  266  68  106 

        
บริษัทย่อย        
บริษทั กรุงเทพโปรด๊ิวส จ ากดั        
   (มหาชน) -  -  147  494 
บริษทั ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)         
   จ ากดั (มหาชน) -  -  13  - 
C.P. Vietnam Corporation -  -  9  - 
บริษทั ซีพีเอฟ เทรนน่ิงเซ็นเตอร์         
   จ ากดั -  -  5  5 
บริษทั กรุงเทพผลิตภณัฑอ์าหาร        
   จ ากดั * -  -  -  69 
บริษทั ซีพีเอฟ ผลิตภณัฑอ์าหาร        
   จ ากดั * -  -  -  36 
บริษทั กรุงเทพผลิตผล        
   อุตสาหกรรมการเกษตร        
   จ ากดั (มหาชน) * -  -  -  32 
บริษทั เจริญโภคภณัฑอี์สาน        
   จ ากดั (มหาชน) * -  -  -  25 
บริษทั ราชบุรีอาหาร จ ากดั * -  -  -  12 
บริษทั บี.พี. ผลิตภณัฑอ์าหาร จ ากดั *    -  -  -  8 
อ่ืนๆ -  -  4  8 
รวม -  -  178  689 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6.4.5 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น (ต่อ) 

   (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2555  2554  2555  2554 
  

บริษัทร่วม        
บริษทั ซี.พี. คา้ปลีกและการตลาด        
   จ ากดั 77  42  1  - 
PK Agro-Industrial Products (M)        
   Sdn., Bhd. 62  -  -  - 
Jilin Chia Tai Enterprise Co., Ltd. 41  -  -  - 
C.P. Cambodia Co., Ltd. 24  -  -  - 
Beijing Chia Tai Feedmill Co., Ltd. 17  -  -  - 
C.P. Vietnam Corporation -  39  -  25 
บริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) 8  10  -  - 
อ่ืนๆ 11  14  1  4 
รวม 240  105  2  29 
        

บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั        
C.P. Trading (China) Co., Ltd. 756  -  -  - 
บริษทั อลิอนัซ์ ซี.พี. ประกนัภยั 167                    1              118  - 
บริษทั เกษตรภณัฑอุ์ตสาหกรรม        
   จ ากดั 93  54  12  26 
Ningbo Chia Tai Cereal and Oil        
   Industrial Co., Ltd. 74                    -                  -  - 
บริษทั ซีเอ็นซี อินเตอร์เนชัน่แนล        
   จ ากดั 65  68  -  - 
บริษทั ทรู ลิสซ่ิง จ ากดั   60  50  21  19 
บริษทั เค.เอส.พี. อุปกรณ์ จ ากดั 55  54  15  22 
บริษทั ซี.พี. สหอุตสาหกรรม        
   จ ากดั 54  79  13  48 
Chia Tai Animal Husbrandry        
   Investment (Beijing) Co., Ltd.  52  2  -  - 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6.4.5 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น (ต่อ) 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2555  2554  2555  2554 

        
บริษทั ไดนามิค ทรานสปอร์ต        
   จ ากดั 51                60  5  17 
C.P. Packing Co., Ltd.  44               -  -  - 
บริษทั ซี.พี. อินเตอร์ฟู้ ด         
   (ไทยแลนด)์ จ ากดั 30  23  -  - 
บริษทั ซี.พี. ฟู้ ดสโตร์ จ ากดั 25  14  -  2 
บริษทั ฟรีวิลล ์โซลูชัน่ส์ จ ากดั 23  -  -  - 
บริษทั แอ๊ดวา้นซ์ฟาร์ม่า จ ากดั 20  21  6  5 
Qingdao Chia Tai Co., Ltd. 20  38  -  - 
บริษทั ซี.พี. อินเตอร์เทรด จ ากดั 17  38  5  7 
บริษทั ซี.พี. แลนด ์จ ากดั 12  6  8  2 
บริษทั เจริญโภคภณัฑว์ิศวกรรม        
   จ ากดั 10  1  10  1 
บริษทั ซีพี-เมจิ จ ากดั 9  4  -  - 
บริษทั เจียไต๋ จ ากดั 8  7  7  7 
บริษทั เจริญโภคภณัฑอิ์น-เอ็กซ์        
   จ ากดั 8  18  1  2 
บริษทั ซี.พี.อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์        
   จ ากดั 8  2  6  - 
บริษทั ท่าจามเกษตรอุตสาหกรรม        
   จ ากดั 8  4  -  2 
อ่ืนๆ 105  186  14  41 
รวม  1,774  730  241  201 
รวมทั้งส้ิน 2,383  1,101  489  1,025 
 
* เม่ือวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2555 บริษัทเหล่านีไ้ด้ควบรวมเป็นบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6.4.6 เงินกู้ยมืระยะส้ัน 
 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม 
 ยอดคงคา้ง   
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม   
 2555  2554  ยอดเฉล่ีย 
      

กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั      
Beijing Chia Tai Feedmill Co., Ltd. -  -  24 
Handan Chia Tai Feed Co., Ltd. 30  -  25 
Jilin Chia Tai Enterprise Co., Ltd. 8  -  8 
รวม 38  -  57 
      
บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั      
Vinasiam Bank 185  -  175 
รวม 185  -  175 

รวมทั้งส้ิน 223  -  232 

 
 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ยอดคงคา้ง   
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม   
 2555  2554  ยอดเฉล่ีย 
      

บริษัทย่อย      
บริษทั กรุงเทพโปรด๊ิวส จ ากดั (มหาชน) 3,950  -  1,217 
บริษทั แกลง จ ากดั -  50  - 
รวม 3,950  50  1,217 

 
บริษัทค านวณยอดเฉล่ียจากยอดคงคา้งของเงินกู ้ยืมระยะสั้ น ณ วนัส้ินเดือนโดยไม่รวมดอกเบ้ีย      
คา้งจ่าย 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

 65 

6.4.7 เงินกู้ยมืระยะยาว 
 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม 
 ยอดคงคา้ง   
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม   
 2555  2554  ยอดเฉล่ีย 
      

บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั      
Vinasiam Bank  72  -  88 
รวม 72  -  88 
หัก ส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (40)  -  (41) 
สุทธิ 32  -  47 
 

บริษัทค านวณยอดเฉล่ียจากยอดคงคา้งของเงินกูย้ืมระยะยาว ณ วนัส้ินเดือนโดยไม่รวมดอกเบ้ีย      
คา้งจ่าย 

 

6.5 ยอดคงเหลอืของเงนิให้กู้ยมื/เงนิกู้ยมืและอตัราดอกเบีย้ 
 

ยอดคงเหลือของเงินใหกู้ย้มื/เงินกูย้มืและอตัราดอกเบ้ีย ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2555 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 
สรุปไดด้งัน้ี  
 

 งบการเงนิรวม / งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 (หน่วย: ล้านบาท)   
 ยอดคงเหลือท่ีมี  ยอดคงเหลือท่ีมี  อตัราดอกเบ้ียเฉล่ีย 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี  อตัราดอกเบ้ียลอยตวั  (อัตราร้อยละ) 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2555  2554  2555  2554  2555  2554 

            

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น            
   แก่บริษทัยอ่ย 316  314  19,626  10,907  7.38  7.49 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น            
   แก่กิจการท่ีควบคุม            
   ร่วมกนั 165  -  96  -  2.93  - 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาว            
   แก่บริษทัยอ่ย 14,233  5,105  -  283  6.06  6.30 
            



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิรวม / งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 (หน่วย: ล้านบาท)   
 ยอดคงเหลือท่ีมี  ยอดคงเหลือท่ีมี  อตัราดอกเบ้ียเฉล่ีย 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี  อตัราดอกเบ้ียลอยตวั  (อัตราร้อยละ) 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2555  2554  2555  2554  2555  2554 

            
เงินกูย้มืระยะสั้นจาก            
   บริษทัยอ่ย 3,950  -  -  50  4.00  2.00 
เงินกูย้มืระยะสั้นจาก            
   กิจการท่ีควบคุม            
   ร่วมกนัและบริษทั            
   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  223  -  3.72  - 
เงินกูย้มืระยะยาวจาก            
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 72  -  -  -  5.00  - 
 
6.6  ค่าตอบแทนผู้บริหารทีส่ าคญั 
 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารท่ีส าคญัประกอบดว้ย 
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2555  2554  2555  2554 

        

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่        

   30 กนัยายน        
ผลประโยชน์ระยะสั้น 133  112  51  50 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน        
  ภายใตโ้ครงการผลประโยชน์        
  ของพนกังานที่ก าหนดไว ้ 2  2  1  1 
รวม 135  114  52  51 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2555  2554  2555  2554 

        

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่        

   30 กนัยายน        
ผลประโยชน์ระยะสั้น 385  415  163  181 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน        
  ภายใตโ้ครงการผลประโยชน์        
  ของพนกังานที่ก าหนดไว ้ 7  8  2  3 
รวม 392  423  165  184 
        

ณ วนัที ่30 กนัยายน        
ภาระผกูพนัผลประโยชน์        
   พนกังาน 226  274  77  88 
รวม 226  274  77  88 

 

6.7  ภาระผูกพนั 
 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2555 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพนักับบุคคลหรือกิจการ             
ท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัน้ี 

 

6.7.1 ภาระผูกพนัตามสัญญาทีเ่ป็นรายจ่ายฝ่ายทุน 
   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2555  2554  2555  2554 

สัญญาท่ียงัไม่ได้รับรู้         
ส่วนใหญ่เป็นสัญญาก่อสร้าง         
   อาคารและส่ิงปลูกสร้างและ        
   ซ้ือเคร่ืองจกัรและอ่ืนๆ 244  71  150  52 
รวม 244  71  150  52 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6.7.2 ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าด าเนินงาน 
   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2555  2554  2555  2554 
  

ภายในระยะเวลาหน่ึงปี 727  725  334  363 
มากกว่าหน่ึงปี แต่ไม่เกินหา้ปี 948  1,180  311  467 
มากกว่าหา้ปี 78  99  -  - 
รวม 1,753  2,004  645  830 
 

บริษทัและบริษทัยอ่ยบางแห่งมีสัญญาเช่าหลายฉบบักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนับางแห่ง  ซ่ึงครอบคลุม
การเช่าอาคารส านักงาน (รวมถึงสัญญาบริการพร้อมส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับ
สัญญาเช่าดงักล่าว) ท่ีดิน ฟาร์มเล้ียงสัตว ์และยานพาหนะ โดยมีระยะเวลา 1 ถึง 10 ปี ซ่ึงจะส้ินสุด   
ในระหว่างปี 2555 ถึง 2565  

 

6.8  สัญญาที่ส าคัญ 
 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2555 กลุ่มบริษทัมีสัญญาท่ีส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัน้ี 
 

6.8.1 สัญญาบริการด้านเทคนิควชิาการ 
 

บริษัทและบริษัทย่อยบางแห่งมีสัญญาบริการด้านเทค นิควิชาการกับผูถื้อหุ้นรายใหญ่ (บริษัท        
เครือเจริญโภคภณัฑ์ จ ากดั (“CPG”)) ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญา CPG ตกลงท่ีจะท าการคน้ควา้และ
พฒันาส่วนประกอบในการผลิตอาหารสัตวใ์ห้กบับริษทัและบริษทัย่อย ในการน้ี บริษทัและบริษัท
ย่อยดังกล่าวมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าบริการด้านเทคนิควิชาการให้กับ 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 2555 โดยมีเง่ือนไขและอตัราค่าบริการเช่นเดิมทุกประการ 
 

นอกจากน้ี บริษัทย่อยในต่างประเทศบางแห่งมีสัญญารับความช่วยเหลือทางเทคนิควิชาการดา้น    
การผลิตอาหารสัตวก์บั CPG โดยบริษทัยอ่ยในต่างประเทศดงักล่าวมีภาระผกูพนัที่จะตอ้งจ่ายค่าบริการ
ตามระยะเวลาและเง่ือนไขที่ระบุไวใ้นสัญญา 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6.8.2 สัญญาอนุญาตให้ใช้เคร่ืองหมายการค้า 
 

บริษทัและบริษทัย่อยบางแห่งมีสัญญาอนุญาตให้ใชเ้คร่ืองหมายการคา้กบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่  (บริษทั 

เครือเจริญโภคภณัฑ ์จ ากดั (“CPG”)) เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงสิทธิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้   ในการน้ี 
บริษทัและบริษทัย่อยดงักล่าวมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าสิทธิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ให้กับ 
CPG ในอตัราร้อยละ 0.2 และร้อยละ 0.4 ของยอดขายสินคา้แต่ละประเภทตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา  
สัญญาเหล่าน้ีมีผลบงัคบัใชต้ ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2552 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 ทั้งน้ีบริษทัและ
บริษทัย่อยได้ต่ออายุสัญญาดงักล่าวออกไปจนถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 โดยมีเง่ือนไขและอตัรา     
ค่าสิทธิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้เช่นเดิมทุกประการ 
 
บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีสัญญาอนุญาตใหใ้ชเ้คร่ืองหมายการคา้กบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง (บริษทั 
สตาร์มาร์เก็ตต้ิง จ ากดั (“STAR”)) เพื่อให้ได้มาซ่ึงสิทธิในการใช้เคร่ืองหมายการคา้ของ STAR           
ในการน้ี บริษทัย่อยดังกล่าวมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าสิทธิในการใช้เคร่ืองหมายการคา้ให้กับ 
STAR โดยค านวณจากยอดขายสินคา้ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ดงักล่าวตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญา            
สัญญาฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใชต้ ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2551 ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 
 

6.8.3   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 
 

 6.8.4 สัญญาบริการทีเ่กีย่วกบัธุรกรรมการน าเข้าและส่งออก 
 

บริษทัและบริษทัยอ่ยบางแห่งมีสัญญาจา้งบริการกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง (บริษทั ซี.พี. อินเตอร์
เทรด จ ากดั (“CPI”)) ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญา CPI ตกลงท่ีจะใหบ้ริการดา้นการจดัท าเอกสารการคา้
และบริการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับธุรกรรมการน าเขา้และส่งออกของบริษทัและบริษทัย่อย  ในการน้ี 
บริษทัและบริษทัย่อยดงักล่าวมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าบริการให้กบั CPI ตามอตัราท่ีระบุไวใ้น
สัญญา สัญญาเหล่าน้ีมีผลบงัคบัใชต้ ั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2554 ถึงวนัที ่30 มิถุนายน 2556 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6.8.5 สัญญาอนุญาตให้ใช้โปรแกรมระบบงานคอมพิวเตอร์ 
 

บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (บริษทั ซีพีเอฟ ไอทีเซ็นเตอร์ จ ากดั) มีสัญญาใหบ้ริการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสัญญาอนุญาตให้ใชโ้ปรแกรมระบบงานคอมพิวเตอร์กบัคู่สัญญา ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกัน  
หลายแห่งทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีก าหนดระยะเวลาและค่าตอบแทนการใชบ้ริการตามท่ี
ระบุไวใ้นสัญญา สัญญาดงักล่าวจะส้ินสุดลงหากคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกนัที่จะเลิกสัญญา 
 

7 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 
 

    (หน่วย: ล้านบาท) 
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
  2555  2554  2555  2554 
   
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 5,545 2 2,404  2,887  4,107 
กิจการอ่ืน  17,919  13,643  2,942  3,169 
รวม  23,464  16,047  5,829  7,276 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ  (464)  (355)  (28)  (30) 
สุทธ ิ  23,000  15,692  5,801  7,246 

 
   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2555  2554  2555  2554 
หนีสู้ญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลบัรายการ        
ค่าเผือ่หนี้สงสัยจะสูญ) ส าหรับ        

-  งวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 13  28  (1)  (1) 
-  งวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 11  (14)  (3)  (3) 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนท่ีมีปัญหาในการรับช าระหน้ี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2555 และวนัท่ี 31
ธนัวาคม 2554 แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2555  2554  2555  2554 
  

เกินก าหนดระยะเวลาการรับช าระหน้ี        
 มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน 66  23  -  - 
 มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน 68  7  -  - 
 มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป 482  311  28  30 
รวม 616  341  28  30 

 
8 เงนิลงทุนเผือ่ขาย 

 

รายการเคล่ือนไหวในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2555 และ 2554 มีดงัน้ี 
 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม 

 2555  2554 
    
ณ วนัที่ 1 มกราคม 1,373  1,374 
ซ้ือ/ลงทุนเพ่ิม -  230 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (2)  2 
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายตุิธรรม 1,143  (279) 
ณ วนัที ่30 กนัยายน 2,514  1,327 
    
ณ วนัที ่31 ธันวาคม   1,373 

 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 รายละเอียดเงินลงทุนเผื่อขาย 
 
เงินลงทุนเผือ่ขาย ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2555 และวนัที่ 31 ธันวาคม 2554 มีดงัน้ี 

 
     (หน่วย: ล้านบาท) 
 สัดส่วนความเป็นเจา้ของ     
 (ทั้งทางตรงและทางออ้ม)     
 (ร้อยละ)  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 30  31   30  31   30  31  
 กนัยายน  ธนัวาคม  กนัยายน  ธนัวาคม  กนัยายน  ธนัวาคม 
 2555  2554  2555  2554  2555  2554 
    
หลกัทรัพย์ในความต้องการ            
   ของตลาด            
ตราสารทุนประเภทหลกัทรัพย ์           
   เผือ่ขาย - มูลค่ายตุิธรรม            
บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั            
   (มหาชน) - ราคาทุน 1.75 1 1.75  1,510  1,510  -  - 
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั             
   (มหาชน) - ราคาทุน 1.01  1.01  9  10  -  - 
การเปล่ียนแปลงใน            
   มูลค่ายตุิธรรม     995  (147)  -  - 
รวม     2,514  1,373  -  - 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 
 

รายการเคล่ือนไหวในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2555 และ 2554 มีดงัน้ี 
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2555  2554  2555  2554 
  

ณ วนัที่ 1 มกราคม -  -  29,284  21,080 
ซ้ือ/ลงทุนเพ่ิม -  -  55,802  1,261 
รับคืนเงินลงทุนจากการเลิกกิจการของ        
   บริษทัยอ่ย -  -  -  (416) 
เพ่ิมขึ้นจากการควบบริษทัยอ่ย        
   เป็นบริษทัใหม่ -  -  11,882  - 
ลดลงจากการควบบริษทัยอ่ย -  -  (11,882)  - 
ณ วนัที ่30 กนัยายน -  -  85,086  21,925 
        

ณ วนัที ่31 ธันวาคม   -    29,284 
 

 เม่ือวนัที่   21  ตุลาคม  2554 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อยแต่ละบริษทัจ านวน  10 บริษทั (ซ่ึงไดแ้ก่ (1) 
บริษทั เจริญโภคภณัฑอี์สาน จ ากดั (มหาชน) (2) บริษทั กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร จ ากดั (มหาชน) 
(3) บริษทั ซีพีเอฟ ผลิตภณัฑ์อาหาร จ ากดั  (4) บริษทั กรุงเทพผลิตภณัฑ์อาหาร จ ากดั  (5) บริษทั บี.พี.ผลิตภณัฑ์
อาหาร จ ากดั  (6) บริษทั ราชบุรีอาหาร จ ากดั  (7) บริษทั เจริญโภคภณัฑอุ์ตสาหกรรม จ ากดั (8) บริษทั ซี.พี.เกษตร
อุตสาหกรรม จ ากดั (9) บริษทั แกลง จ ากดั และ (10) บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล เพ็ท ฟู้ด จ ากดั) ไดมี้มติอนุมตัิการ
ควบบริษทัเขา้กนัเป็นบริษทัย่อยแห่งใหม่ 1 บริษทั   ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด   ทั้งน้ีการจด
ทะเบียนควบบริษทัต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ได้ด าเนินการแลว้เสร็จเ ม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2555 โดยบริษทัท่ี
เกิดขึ้นใหม่จากการควบบริษทัคือ บริษทั ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (“CPFTH”) ซ่ึงมีทุนจดทะเบียน
และทุนช าระแลว้เป็นจ านวนเงิน 7,008,250,000 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 7,008,250,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่
ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท และบริษทัมีสัดส่วนการลงทุนในบริษทัย่อยดงักล่าวคิดเป็นอตัราร้อยละ 99.98 ของหุ้นท่ีออก
และช าระแลว้ของ CPFTH 
 

มูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนของบริษทัย่อยท่ีควบรวมเป็น CPFTH ดงักล่าวขา้งตน้ ณ วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2555 มี
จ านวนเงินรวม 11,882 ลา้นบาท 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายละเอียดเงินลงทุนในบริษทัย่อยและเงินปันผลรับ 
 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2555 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2554 และเงินปันผลรับส าหรับแต่ละงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2555 และ 2554 มีดงัน้ี 
 
 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สัดส่วน         เงินปันผลรับส าหรับ 
 ความเป็นเจา้ของ          งวดเกา้เดือน 
 (ร้อยละ)  ทุนช าระแลว้  วิธีราคาทุน  การดอ้ยค่าสะสม  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 

 2555  2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554 

    
หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด                        
C.P. Pokphand Co., Ltd. 23.90  -  7,773  -  24,290  -  -  -  24,290  -  479  - 
รวม         24,290  -  -  -  24,290  -  479  - 

                        
หลักทรัพย์ท่ีไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด                        
บริษทั กรุงเทพโปรด๊ิวส จ ากดั (มหาชน)  99.44  99.44  600  600  1,230  1,230  -  -  1,230  1,230  1,417  835 
                        



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายละเอียดเงินลงทุนในบริษทัย่อยและเงินปันผลรับ (ต่อ) 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สัดส่วน         เงินปันผลรับส าหรับ 
 ความเป็นเจา้ของ          งวดเกา้เดือน 
 (ร้อยละ)  ทุนช าระแลว้  วิธีราคาทุน  การดอ้ยค่าสะสม  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 
 2555  2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554 
    

บริษทั ซีพเีอฟ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 99.98  -  7,008  -  11,882  -  -  -  11,882  -  -  - 
บริษทั กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร                        
   จ ากดั (มหาชน) * -  99.98  -  1,500  -  2,981  -  -  -  2,981  -  75 
บริษทั กรุงเทพผลิตภณัฑอ์าหาร จ ากดั *  -  99.99  -  667  -  1,174  -  -  -  1,174  -  - 
บริษทั แกลง จ ากดั * -  99.99  -  300  -  336  -  -  -  336  -  - 
บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์ีสาน จ ากดั (มหาชน) * -  66.99  -  300  -  1,282  -  -  -  1,282  89  209 
บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์ุตสาหกรรม จ ากดั * -  99.99  -  167  -  709  -  -  -  709  90  84 
บริษทั ซีพเีอฟ ผลิตภณัฑอ์าหาร จ ากดั * -  99.99  -  2,800  -  3,743  -  -  -  3,743  -  - 
บริษทั ซี.พ.ี เกษตรอุตสาหกรรม จ ากดั * -  99.99  -  400  -  547  -  -  -  547  -  36 
บริษทั บี.พ.ี ผลิตภณัฑอ์าหาร จ ากดั *  -  99.99  -  345  -  335  -  -  -  335  121  155 
บริษทั ราชบุรีอาหาร จ ากดั * -  99.99  -  470  -  715  -  -  -  715  47  223 
บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล เพท็ ฟู้ด จ ากดั * -  99.99  -  60  -  60  -  -  -  60  -  - 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายละเอียดเงินลงทุนในบริษทัย่อยและเงินปันผลรับ (ต่อ) 
 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สัดส่วน         เงินปันผลรับส าหรับ 
 ความเป็นเจา้ของ          งวดเกา้เดือน 
 (ร้อยละ)  ทุนช าระแลว้  วิธีราคาทุน  การดอ้ยค่าสะสม  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 
 2555  2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554 

    
บริษทั ซีพเีอฟ เทรนน่ิงเซ็นเตอร์ จ ากดั 99.99  99.99  20  20  20  20  -  -  20  20  40  - 
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.ี เมอร์แชนไดซ่ิง จ ากดั 99.99  99.99  9,000  9,000  9,000  9,000  -  -  9,000  9,000  1,935  1,249 
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. Standart Gida Sanayi ve Ticaret A.S. 30.00  30.00  2,447  2,447  618  618  -  -  618  618  -  - 
Charoen Pokphand Foods Kenya Co., Ltd. 99.99  99.99  8  8  8  8  -  -  8  8  -  - 
Charoen Pokphand Foods (Overseas) LLC. 48.80  77.09  2,057  1,763  1,394  1,394  (410)  (410)  984  984  -  - 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

 77 

รายละเอียดเงินลงทุนในบริษทัย่อยและเงินปันผลรับ (ต่อ) 
 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สัดส่วน         เงินปันผลรับส าหรับ 
 ความเป็นเจา้ของ          งวดเกา้เดือน 
 (ร้อยละ)  ทุนช าระแลว้  วิธีราคาทุน  การดอ้ยค่าสะสม  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 
 2555  2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554 
    

Charoen Pokphand Foods Philippines Corporation 99.99  99.99  1,055  1,055  1,055  1,055  -  -  1,055  1,055  -  - 
Charoen Pokphand (India) Private Limited -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  351 
CPF Investment Limited  100.00  100.00  34,561  3,711  35,198  3,711  -  -  35,198  3,711  -  - 
CPF Tanzania Limited  99.99  -  25  -  25  -  -  -  25  -  -  - 
รวม         61,206  29,694  (410)  (410)  60,796  29,284  3,739  3,217 
                        
รวมท้ังส้ิน         85,496  29,694  (410)  (410)  85,086  29,284  4,218  3,217 

 
*  เม่ือวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2555 บริษัทเหล่านีไ้ด้ควบรวมเป็นบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 เงนิลงทุนในบริษัทร่วมและกจิการทีค่วบคุมร่วมกนั 
 

รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในบริษทัร่วมและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 
กนัยายน 2555 และ 2554 มีดงัน้ี 

 
    (หน่วย: ล้านบาท) 
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 หมายเหตุ 2555  2554  2555  2554 
    (ปรับปรุงใหม่)    (ปรับปรุงใหม่) 
   
ณ วนัที่ 1 มกราคม ตามท่ีรายงาน         
   ในงวดก่อน  22,996  14,582  882  290 
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง         
   นโยบายการบญัชี 3 409  251  -  - 
ณ วนัที ่1 มกราคม ปรับปรุงใหม่  23,405  14,833  882  290 
กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัที่ไดม้าจาก         
   การรวมธุรกิจ  4,708  -  -  - 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุน         
   ในบริษทัร่วมและกิจการท่ี         
   ควบคุมร่วมกนั  3,141  3,110  -  - 
ส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมท่ีมีอยูก่่อน         
   การเปล่ียนสถานภาพเป็น         
   บริษทัยอ่ย  (2,724)  -  -  - 
รายไดเ้งินปันผลรับจากบริษทัร่วม  (2,387)  (1,374)  -  - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน  (200)  (24)  -  - 
ซ้ือ/ลงทุนเพ่ิม  4,280  6,279  -  493 
ขาย  (1,141)  (103)  (54)  - 
อ่ืนๆ  -  (2)  -  - 
ณ วนัที ่30 กนัยายน  29,082  22,719  828  783 
         

ณ วนัที ่31 ธันวาคม    23,405    882 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายละเอียดเงินลงทุนในบริษทัร่วมและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2555 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2554 มีดงัน้ี 
 

    (หน่วย: ล้านบาท) 
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
  2555  2554  2555  2554 
         
เงินลงทุนในบริษทัร่วม  25,587  23,405  828  882 
เงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั  3,495  -  -  - 
รวม  29,082  23,405  828  882 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายละเอียดเงินลงทุนในบริษทัร่วมและเงินปันผลรับ 
 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2555 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2554 และเงินปันผลรับส าหรับแต่ละงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2555 และ 2554 มีดงัน้ี 
 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 
 สัดส่วน           
 ความเป็นเจา้ของ             
 (ทั้งทางตรง            เงินปันผลรับส าหรับ 
 และทางออ้ม)            งวดเกา้เดือน 
 (ร้อยละ)  ทุนช าระแลว้  วิธีราคาทุน  วิธีส่วนไดเ้สีย  การดอ้ยค่าสะสม  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 
 2555  2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554 
    

หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด                            
บริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน)  31.00  31.03  8,983  4,493  16,358  12,893  21,380  17,368  -  -  21,380  17,368  1,734  1,335 
รวม         16,358  12,893  21,380  17,368  -  -  21,380  17,368  1,734  1,335 
                            

หลักทรัพย์ท่ีไม่ใช่หลักทรัพย์ในความ                            
   ต้องการของตลาด                            
บริษทั นว 84 จ ากดั 25.00  25.00  1,203  1,203  159  159  159  160  -  -  159  160  -  - 
บริษทั รอส บรีดเดอร์ส สยาม จ ากดั 49.99  49.99  70  70  35  35  83  86  -  -  83  86  26  22 
บริษทั อลิอนัซ์ ซี.พ.ี ประกนัภยั จ ากดั -  24.46  -  300  -  74  -  88  -  -  -  88  -  4 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายละเอียดเงินลงทุนในบริษทัร่วมและเงินปันผลรับ (ต่อ) 
 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 
 สัดส่วน           
 ความเป็นเจา้ของ             
 (ทั้งทางตรง            เงินปันผลรับส าหรับ 
 และทางออ้ม)            งวดเกา้เดือน 
 (ร้อยละ)  ทุนช าระแลว้  วิธีราคาทุน  วิธีส่วนไดเ้สีย  การดอ้ยค่าสะสม  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 
 2555  2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554 

    

บริษทั อาร์เบอร์ เอเคอร์ส ประเทศไทย                             
   จ ากดั 49.99  49.99  4  4  2  2  197  188  -  -  197  188  38  13 
C.P. Aquaculture (India) Private Limited 31.70  31.70  192  192  176  176  621  538  -  -  621  538  -  - 
C.P. Cambodia Co., Ltd. 25.00  25.00  1,119  1,119  493  493  589  578  -  -  589  578  -  - 
C.P. Vietnam Corporation -  29.18  -  2,296  -  291  -  2,722  -  -  -  2,722  -  - 
Charoen Pokphand Holdings (Malaysia)                            
   Sdn. Bhd. 49.75  49.75  353  353  166  171  1,585  1,677  -  -  1,585  1,677  -  - 
Conti Chia Tai International Limited 38.06  -  767  -  1,052  -  973  -  -  -  973  -  -  - 
รวม              2,083  1,401  4,207  6,037  -  -  4,207  6,037  64  39 
                            รวมท้ังส้ิน            18,441  14,294  25,587  23,405  -  -  25,587  23,405  1,798  1,374 
 

บริษทัไดแ้สดงเงินลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทัร่วมแห่งหน่ึง (บริษทั ซีพี  ออลล์ จ ากดั (มหาชน)) ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตามวิธีส่วนไดเ้สียใน        
งบการเงินรวม  มูลค่ายตุิธรรมของเงินลงทุนดงักล่าว ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2555 มีจ านวนเงิน 98,169 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2554: 71,817 ล้านบาท) 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายละเอียดเงินลงทุนในบริษทัร่วมและเงินปันผลรับ (ต่อ) 
 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สัดส่วน         เงินปันผลรับส าหรับ 
 ความเป็นเจา้ของ          งวดเกา้เดือน 
 (ร้อยละ)  ทุนช าระแลว้  วิธีราคาทุน  การดอ้ยค่าสะสม  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 
 2555  2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554 
    

หลักทรัพย์ท่ีไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด                        
บริษทั นว 84 จ ากดั 25.00  25.00  1,203  1,203  159  159          -          -  159  159  -  - 
บริษทั อลิอนัซ์ ซี.พ.ี ประกนัภยั จ ากดั  -  18.00  -  300  -  54  -  -  -  54  -  3 
C.P. Aquaculture (India) Private Limited 31.70  31.70  192  192  176  176  -  -  176  176  -  - 
C.P. Cambodia Co., Ltd. 25.00  25.00  1,119  1,119  493  493              -              -  493  493  -  - 
รวม         828  882  -  -  828  882  -  3 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายละเอียดเงินลงทุนในกจิการทีค่วบคุมร่วมกนั 
 

เงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2555 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2554 มีดงัน้ี 
 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 
 สัดส่วน           
 ความเป็นเจา้ของ             
 (ทั้งทางตรง            เงินปันผลรับส าหรับ 
 และทางออ้ม)            งวดเกา้เดือน 
 (ร้อยละ)  ทุนช าระแลว้  วิธีราคาทุน  วิธีส่วนไดเ้สีย  การดอ้ยค่าสะสม  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 
 2555  2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554 

    

หลักทรัพย์ท่ีไม่ใช่หลักทรัพย์                            
   ในความต้องการของตลาด                            
Beijing Chia Tai Feedmill                             
   Co., Ltd. 38.06  -  157  -  128  -  88  -  -  -  88  -  -  - 
Handan Chia Tai Feed                             
   Co., Ltd. 38.06  -  56  -  (8)  -  (8)  -  -  -  (8)  -  -  - 
Jilin Chia Tai Enterprise                             
   Co., Ltd. 38.06  -  261  -  211  -  213  -  -  -  213  -  -  - 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายละเอียดเงินลงทุนในกจิการทีค่วบคุมร่วมกนั (ต่อ) 
 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 
 สัดส่วน                         
 ความเป็นเจา้ของ                         
 (ทั้งทางตรง                      เงินปันผลรับส าหรับ 
 และทางออ้ม)                      งวดเกา้เดือน 
 (ร้อยละ)  ทุนช าระแลว้  วิธีราคาทุน  วิธีส่วนไดเ้สีย  การดอ้ยค่าสะสม  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 
 2555  2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554 
                            

Henan East Chia Tai                            
   Co., Ltd. 38.06  -  170  -  225  -  214  -  -  -  214  -  -  - 
Luoyang Northern Ek Chor                            
   Motorcycle Co., Ltd. 41.87  -  1,773  -  1,379  -  1,319  -  -  -  1,319  -  -  - 
ECI  Metro Investment                              
   Co., Ltd. 38.06  -  378  -  1,296  -  1,313  -  -  -  1,313  -  -  - 
Zhan Jiang Deni Carburetor                             
   Co., Ltd. 21.32  -  581  -  424  -  356  -  -  -  356  -  -  - 
รวม         3,655  -  3,495  -  -  -  3,495  -  -  - 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 เงนิลงทุนในบริษัททีเ่กีย่วข้องกนั 
  

รายการเคล่ือนไหวในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2555 และ 2554 มีดงัน้ี 
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2555  2554  2555  2554 
  
ณ วนัที่ 1 มกราคม 1,330  844  427  144 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (16)  19  -  - 
ซ้ือ/ลงทุนเพ่ิม -  457  95  283 
ขาย (115)  -  (88)  - 
กลบัรายการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 309  -  244  - 
ณ วนัที ่30 กนัยายน 1,508  1,320  678  427 

        
ณ วนัที ่31 ธันวาคม   1,330    427 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายละเอียดเงินลงทุนในบริษทัทีเ่กี่ยวข้องกนั 
 

เงินลงทุนในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2555 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2554 มีดงัน้ี 
 

     (หน่วย: ล้านบาท) 
 สัดส่วนความเป็นเจา้ของ     
 (ทั้งทางตรงและทางออ้ม)     
 (ร้อยละ)  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 30  31   30  31   30  31  
 กนัยายน  ธนัวาคม  กนัยายน  ธนัวาคม  กนัยายน  ธนัวาคม 
 2555  2554  2555  2554  2555  2554 
    

  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  276  289  95  - 
 บริษทั อยธุยา อลิอนัซ ์ซี.พี.             
   ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) -  3.47  -  115  -  88 
Chia Tai (Jilin) Co., Ltd. 10.00  10.00  5  5  -  - 
Kinghill Limited 16.75  16.75  1,117  1,133  528  528 
รวม     1,508  1,652  678  671 
หัก  ค่าเผือ่จากการดอ้ยค่า     -  (322)  -  (244) 
สุทธิ     1,508  1,330  678  427 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 
  
 การซ้ือ การจ าหน่าย และการโอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2555 

และ 2554 มีดงัน้ี 
 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม 
 2555  2554 
 การซ้ือและ  การจ าหน่าย  การซ้ือและ  การจ าหน่าย 
 การโอนเขา้  และการ  การโอนเขา้  และการ 
 - ราคาทุน/  โอนออก  - ราคาทุน/  โอนออก 
 ราคาตาม  - ราคาตาม  ราคาตาม  - ราคาตาม 
 บญัชีสุทธิ  บญัชีสุทธิ  บญัชีสุทธิ  บญัชีสุทธิ 
  
ท่ีดิน 806  104  422  176 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร        
   และระบบสาธารณูปโภค 12,469  129  2,338  71 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 10,309  62  2,564  55 
อ่ืนๆ 1,793  15  477  16 
สินทรัพยร์ะหว่างการก่อสร้างและติดตั้ง 6,654  -  955  1 
รวม 32,031  310  6,756  319 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
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 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2555  2554 
 การซ้ือและ  การจ าหน่าย  การซ้ือและ  การจ าหน่าย 
 การโอนเขา้  และการ  การโอนเขา้  และการ 
 - ราคาทุน/  โอนออก  - ราคาทุน/  โอนออก 
 ราคาตาม  - ราคาตาม  ราคาตาม  - ราคาตาม 
 บญัชีสุทธิ  บญัชีสุทธิ  บญัชีสุทธิ  บญัชีสุทธิ 
  
ท่ีดิน 86  1,102  94  48 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร        
   และระบบสาธารณูปโภค 650  2,833  308  19 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 1,227  2,225  1,087  10 
อ่ืนๆ 95  97  140  - 
สินทรัพยร์ะหว่างการก่อสร้างและติดตั้ง 1,286  239  392  1 
รวม 3,344  6,496  2,021  78 

 
13 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 
 

    (หน่วย: ล้านบาท) 
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
  2555  2554  2555  2554 
   
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 2,383  1,101  489  1,025 
กิจการอ่ืน   18,064  10,632  1,626  2,885 
รวม  20,447  11,733  2,115  3,910 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
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14 หนีสิ้นระยะยาว 
 

หุ้นกู้คร้ังที ่1/2555 
 
เม่ือวันท่ี 15 มีนาคม 2555 บริษัทได้ออกหุ้นกู ้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และระบุช่ือผูถื้อเป็น        
จ านวนเงินรวม 6,060 ลา้นบาท มีอายุ 4 ปี ช าระคืนเงินตน้คร้ังเดียวทั้งจ านวนในวนัท่ี 15 มีนาคม 2559 โดยมีอตัรา
ดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.17 ต่อปี  
 
หุน้กูด้งักล่าวไดรั้บการทบทวนอนัดบัเครดิตไวท่ี้ระดบั “AA-” โดยบริษทั ทริสเรทต้ิง จ ากดั คร้ังล่าสุดเม่ือวนัท่ี 18 
กรกฏาคม 2555 ทั้งน้ีบริษัทไดน้ าหุ้นกูด้งักล่าวไปขึ้นทะเบียนกบัสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยแล้วเม่ือวนัท่ี 15 
มีนาคม 2555 
 
หุ้นกู้คร้ังที ่2/2555 

 

เม่ือวันท่ี 3 สิงหาคม 2555 บริษัทได้ออกหุ้นกู ้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ  ไม่มีหลักประกัน และระบุช่ือผูถื้อเป็น            
จ านวนเงินรวม 15,000 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็น 
 

 ชุดท่ี 1 จ านวน 6,000 ลา้นบาท มีอาย ุ 7 ปี ช าระคืนเงินตน้คร้ังเดียวทั้งจ านวนในวนัท่ี 3 สิงหาคม 2562   
โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.35 ต่อปี ในปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 4 และอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 5.00 ต่อปี    
ในปีท่ี 5 ถึงปีท่ี 7  

 
 ชุดท่ี 2 จ านวน 4,000 ลา้นบาท มีอาย ุ 10 ปี ช าระคืนเงินตน้คร้ังเดียวทั้งจ านวนในวนัท่ี 3 สิงหาคม 2565   

โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.40 ต่อปี ในปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 4 อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 5.00 ต่อปี ในปีท่ี 5 
ถึงปีท่ี 9 และอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 6.00 ต่อปี ในปีท่ี 10 

 
 ชุดท่ี 3 จ านวน  5,000 ลา้นบาท มีอายุ 20 ปี ช าระคืนเงินตน้คร้ังเดียวทั้งจ านวนในวนัท่ี 3 สิงหาคม 2575    
   โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 5.30 ต่อปี   

 
หุน้กูด้งักล่าวไดรั้บการจดัอนัดบัเครดิตไวท่ี้ระดบั “AA-” โดยบริษทั ทริสเรทต้ิง จ ากดั เม่ือวนัท่ี 18 กรกฏาคม 2555 
ทั้งน้ีบริษทัไดน้ าหุน้กูด้งักล่าวไปขึ้นทะเบียนกบัสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยแลว้เม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม 2555 
 
ทั้งน้ีบริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆ ท่ีก าหนดไว ้เช่น บริษทัตอ้งรักษาอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 
ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดหกเดือนและส าหรับปี ตลอดระยะเวลาของหุน้กู ้เป็นตน้ 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

 90 

เงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
 
สัญญาที ่1 
 
เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2555 บริษทัย่อยในต่างประเทศแห่งหน่ึง (CPF Investment Limited (“CPFI”))  ไดท้ าสัญญา    
เงินกู ้ยืมระยะยาวประเภทมีหลกัประกนัฉบบัหน่ึงกบัสถาบนัการเงินในประเทศและต่างประเทศบางแห่ง โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

 
สัญญา  วงเงินสินเช่ือ  อตัราดอกเบ้ีย   
เงินกูย้มื  ท่ีไดรั้บอนุมตัิ  ร้อยละต่อปี  ก าหนดการจ่ายช าระคืน 

       
วงเงินท่ี 1  277.50 ลา้นดอลล่าร์สหรัฐ  อตัราดอกเบ้ียลอยตวั LIBOR   ทุก 6 เดือนเป็นระยะเวลา 5 ปี 
   (เทียบเท่าประมาณ  3 เดือน บวกร้อยละ 3.50    
   8,541 ลา้นบาท)  ต่อปี    
วงเงินท่ี 2  462.50 ลา้นดอลล่าร์สหรัฐ  อตัราดอกเบ้ียลอยตวั LIBOR   ทุก 6 เดือนเป็นระยะเวลา 7 ปี 
   (เทียบเท่าประมาณ  3 เดือน บวกร้อยละ 3.50    
   14,236 ลา้นบาท)  ต่อปี ส าหรับปีท่ี 1 ถึง 5    
    และ LIBOR 3 เดือน    
    บวกร้อยละ 4.00 ต่อปี   
    ส าหรับปีท่ี 6 และ 7   

 
CPFI ได้เบิกเงินกูย้ืมระยะยาวดงักล่าวขา้งตน้ทั้งจ านวนเป็นจ านวนเงินรวม 740 ลา้นดอลล่าร์สหรัฐ (เทียบเท่า
ประมาณ 22,777 ลา้นบาท ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2555) เพ่ือน าไปช าระค่าซ้ือหุ้นของบริษทั C.P. Pokphand Company 
Limited (“CPP”) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีมีหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฮ่์องกง (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ระหว่างกาลขอ้ 4) 
 
ทั้งน้ี CPFI ตอ้งจ าน าหุ้น CPP เพื่อเป็นหลกัประกันในการกู ้ยืมเงินดังกล่าว และตอ้งปฏิบตัิตามเง่ือนไขต่างๆ           
ท่ีก าหนดไว ้เช่น CPFI ตอ้งรักษาสัดส่วนอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนไม่ใหเ้กิน 1.5:1 เป็นตน้ 
 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2555 CPFI ไดจ้ าน าหุ้น CPP จ านวน 6,957 ลา้นหุ้น ซ่ึงมีมูลค่ายุติธรรมเป็นจ านวนเงินรวม 
26,228 ลา้นบาท   
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สัญญาที ่2 
 

เม่ือวนัที่ 2 กรกฎาคม 2555 CPFI ไดท้ าสัญญาเงินกูย้มืระยะยาวประเภทมีหลกัประกนัฉบบัหน่ึงกบัสถาบนัการเงิน
ต่างประเทศท่ีมีสาขาในประเทศแห่งหน่ึง โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

วงเงินสินเช่ือ  อตัราดอกเบ้ีย   
ท่ีไดรั้บอนุมตัิ  ร้อยละต่อปี  ก าหนดการจ่ายช าระคืน 

     
100.00 ลา้นดอลล่าร์สหรัฐ     อตัราดอกเบ้ียลอยตวั BBA   งวดท่ี 1: ร้อยละ 10 (36 เดือนหลงัจากวนัที่ 
    (เทียบเท่าประมาณ      LIBOR 3 เดือน บวก      เบิกเงินกูย้มื) 
 3,078 ลา้นบาท)  ร้อยละ 3.25 ต่อปี  งวดท่ี 2: ร้อยละ 10 (42 เดือนหลงัจากวนัที่ 
        เบิกเงินกูย้มื) 
     งวดท่ี 3: ร้อยละ 10 (48 เดือนหลงัจากวนัที่ 
        เบิกเงินกูย้มื) 

    งวดท่ี 4: ร้อยละ 10 (54 เดือนหลงัจากวนัที่ 
        เบิกเงินกูย้มื) 

    งวดท่ี 5: ร้อยละ 60 (60 เดือนหลงัจากวนัที่ 
        เบิกเงินกูย้มื) 

 

CPFI ได้เบิกเงินกูย้ืมระยะยาวดงักล่าวขา้งตน้ทั้งจ านวนเป็นจ านวนเงินรวม 100 ลา้นดอลล่าร์สหรัฐ (เทียบเท่า
ประมาณ 3,078 ลา้นบาท ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2555) เพื่อน าไปใชใ้นการลงทุน และการด าเนินงานทัว่ไปของบริษทั 
 
ทั้งน้ี CPFI ตอ้งจ าน าหุ้น CPP เพื่อเป็นหลกัประกันในการกู ้ยืมเงินดังกล่าว และตอ้งปฏิบตัิตามเง่ือนไขต่างๆ           
ท่ีก าหนดไว ้เช่น CPFI ตอ้งรักษาสัดส่วนอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนไม่ใหเ้กิน 2:1 เป็นตน้ 
 
ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2555 CPFI ไดจ้ าน าหุน้ CPP จ านวน 880 ลา้นหุน้ ซ่ึงมีมูลค่ายตุิธรรมเป็นจ านวนเงินรวม 3,318 
ลา้นบาท   
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15 ทุนเรือนหุ้น 
 

   (หน่วย: ล้านหุ้น/ล้านบาท) 
 มลูค่าหุ้น  งบการเงนิรวม/งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ต่อหุ้น  2555  2554 
 (บาท)  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน 

    
ทุนจดทะเบียน          
ณ วนัที่ 1 มกราคม          
-  หุน้สามญั 1            8,207  8,207  8,207  8,207 
ลดทุนจดทะเบียน 1  (687)  (687)  -  - 
ตดัหุน้จดทะเบียนท่ีซ้ือคืน          
   และยงัไม่ไดจ้ าหน่าย 1  (471)  (471)  -  - 
เพ่ิมทุนหุน้สามญัใหม่ 1  694  694  -  - 
ณ วนัที ่30 กนัยายน          
-  หุ้นสามัญ 1  7,743  7,743  8,207  8,207 
          

ณ วนัที ่31 ธันวาคม          
-  หุ้นสามัญ 1      8,207  8,207 
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   (หน่วย: ล้านหุ้น/ล้านบาท) 
 มลูค่าหุ้น  งบการเงนิรวม/งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ต่อหุ้น  2555  2554 

 (บาท)  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน 
    

หุ้นทีอ่อกและช าระแล้ว          
ณ วนัที่ 1 มกราคม          
-  หุน้สามญั 1  7,520  7,520  7,520  7,520 
ตดัหุน้จดทะเบียนท่ีซ้ือคืน          
   และยงัไม่ไดจ้ าหน่าย 1  (471)  (471)  -  - 
ออกหุน้สามญัใหม่ 1  694  694  -  - 
ณ วนัที ่30 กนัยายน          
-  หุ้นสามัญ 1  7,743  7,743  7,520  7,520 
          

ณ วนัที ่31 ธันวาคม          
-  หุ้นสามัญ 1      7,520  7,520 
 

ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัที่ 18 มกราคม 2555 ผูถื้อหุ้นของบริษทัไดมี้มติอนุมตัิรายการท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัรายการรวมธุรกิจ (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 4)  ดงัน้ี 
 

- อนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็นจ านวนเงิน 686,726,174 บาท จากทุนจดทะเบียนจ านวน 
8,206,664,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 7,519,937,826 บาท โดยการตดัหุ้นจดทะเบียนท่ียงัไม่ได้
ออกจ าหน่ายของบริษทัจ านวน 686,726,174 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
 

- อนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็นจ านวนเงิน 694,004,106 บาท จากทุนจดทะเบียนจ านวน
7,519,937,826 บาท (ภายหลงัการลดทุนจดทะเบียนขา้งตน้) เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 8,213,941,932 
บาท โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 694,004,106 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขาย
ใหแ้ก่ Orient Success International Limited 

 

เม่ือครบก าหนดระยะเวลาท่ีตอ้งจ าหน่ายหุน้ท่ีซ้ือคืนในวนัที ่27 กุมภาพนัธ์ 2555 บริษทัไดด้ าเนินการลดทุนช าระแลว้
จ านวน 471,000,000 บาท จาก 7,519,937,826 บาท เป็น 7,048,937,826 บาทโดยการตดัหุ้นจดทะเบียนท่ีซ้ือคืนและ 
ยงัไม่ไดจ้ าหน่ายจ านวน 471,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท และไดจ้ดทะเบียนการลดทุนดงักล่าวกบั
กระทรวงพาณิชย์แล้วเม่ือวันท่ี 29 กุมภาพันธ์ 2555 ซ่ึงมีผลให้ทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้วของบริษัท
เปล่ียนแปลงใหม่เป็น 7,742,941,932 บาท และ 7,048,937,826 บาท ตามล าดบั 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เม่ือวนัที่ 8 มีนาคม 2555 บริษทัไดอ้อกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 694,004,106 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท ให้แก่ 
Orient Success International Limited โดยไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนช าระแลว้ของบริษทัอีกจ านวน 694,004,106 บาท 
รวมเป็นทุนช าระแลว้หลงัการจดทะเบียนดงักล่าวทั้งส้ินจ านวน 7,742,941,932 บาท 
 

16 หุ้นทุนซื้อคนืและส ารองหุ้นทุนซื้อคนื 
 

 หุ้นทุนซ้ือคนืและส ารองหุ้นทุนซ้ือคนืตามโครงการซ้ือหุ้นคนืเพือ่บริหารทางการเงิน 
 

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัที่ 13 สิงหาคม 2551 คณะกรรมการของบริษทัไดมี้มติอนุมตัิโครงการ
ซ้ือหุน้คืนเพ่ือบริหารทางการเงิน ตามมาตรา 66/1(2) แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2544 
ในวงเงินไม่เกิน 3,000 ลา้นบาท โดยหุน้สามญัท่ีจะซ้ือคืนมีจ านวน 751.99 ลา้นหุ้น (มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท) ซ่ึง
คิดเป็นร้อยละ 10 ของจ านวนหุน้สามญัท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั ในการน้ี บริษทัไดด้ าเนินการซ้ือหุ้นคืน
ในระหว่างวนัท่ี 28 สิงหาคม 2551 ถึงวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2552 รวมจ านวน 471,000,000 หุ้น เป็นเงินทั้งส้ิน 1,629 
ลา้นบาท  ทั้งน้ีการจ าหน่ายหุน้ทุนซ้ือคืนดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษทั  และวนัสุดทา้ยของการ
จ าหน่ายหุน้ทุนซ้ือคืนคือวนัท่ี  27  กุมภาพนัธ์  2555  และเม่ือวนัท่ี  25 พฤศจิกายน  2554  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั
ไดมี้มติอนุมตัิใหบ้ริษทัลดทุนช าระแลว้โดยวิธีการตดัหุน้จดทะเบียนท่ีซ้ือคืนและยงัมิไดจ้ าหน่ายจ านวน 471,000,000 
หุน้ ตามวิธีการท่ีก าหนดในกฎกระทรวงว่าดว้ยการก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการซ้ือหุ้นคืน การจ าหน่ายหุ้นท่ีซ้ือคืน
และการตดัหุ้นท่ีซ้ือคืนของบริษัท พ.ศ. 2544 เม่ือครบก าหนดระยะเวลาท่ีตอ้งจ าหน่ายหุ้นท่ีซ้ือคืนในวนัท่ี 27 
กุมภาพนัธ์  2555 
 

ในระหว่างไตรมาสท่ีหน่ึงของปี 2555 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (บริษทั ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)) ไดข้ายหุ้นทุน
ซ้ือคืนของบริษัทจ านวน 38,000,000 หุ้น และมีก าไรจากการขายสุทธิจากค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เป็นจ านวนเงิน 932       
ลา้นบาท ซ่ึงรับรู้เป็นส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญัในงบการเงินรวม 

 

17 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 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายไดแ้ละผลการด าเนินงานจ าแนกตามส่วนงานธุรกิจของกลุ่มบริษทัส าหรับแต่ละงวดสามเดือนและเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2555 และ 2554 มีดงัน้ี 
 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม 
 งวดสามเดือนส้ินสุด  งวดเกา้เดือนส้ินสุด 
 วนัที่ 30 กนัยายน  วนัที่ 30 กนัยายน 
 2555  2554  2555  2554 
  
รายได้จ าแนกตามส่วนงาน        
ส่วนงานธุรกิจสัตวบ์ก 76,530  38,974  210,115  113,901 
ส่วนงานธุรกิจสัตวน์ ้ า 20,690  15,472  52,840  39,519 
รวม 97,220  54,446  262,955  153,420 
  

ผลการด าเนินงานจ าแนกตามส่วนงาน        
ส่วนงานธุรกิจสัตวบ์ก 2,172  3,329  7,655  9,658 
ส่วนงานธุรกิจสัตวน์ ้ า 1,988  2,889  6,553  6,302 
รวมผลการด าเนินงานทีจ่ าแนกตามส่วนงาน 4,160  6,218  14,208  15,960 
ผลการด าเนินงานส่วนท่ีจ าแนกไม่ได ้        (1,005)  (1,073)  6,068  (2,214) 
ก าไรส าหรับงวด         3,155  5,145  20,276  13,746 

 

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 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายละเอียดขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ของกลุ่มบริษทั ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2555 และ 2554 
และส าหรับแต่ละงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั มีดงัน้ี 
 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม 
 งวดสามเดือนส้ินสุด  งวดเกา้เดือนส้ินสุด 
 วนัที่ 30 กนัยายน  วนัที่ 30 กนัยายน 
 2555  2554  2555  2554 

รายได้จากบุคคลภายนอก        
ประเทศไทย 31,591  37,556  95,475  97,785 
เอเชีย 56,111  15,139  140,797  37,152 
ยโุรป 8,544  1,017  23,779  15,852 
อเมริกา 724  553  2,299  2,223 
อ่ืนๆ 250  181  605  408 
รวม 97,220  54,446  262,955  153,420 
 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม 
 2555  2554 

ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มตัีวตนอื่น (ไม่รวมค่าความนิยม)    

   และสินทรัพย์ส่วนกลาง ณ วนัที ่30  กนัยายน    
ประเทศไทย 41,303  37,810 
เอเชีย 38,889  7,102 
ยโุรป 2,860  4,936 
อเมริกา 32  33 
รวม 83,084  49,881 

 

18 ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 
 

การเปล่ียนแปลงในอตัราภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริงมีสาเหตุหลกัจากปัจจยัการลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับปี 2555 
และปีถดัไป ตามความในประมวลรัษฎากรว่าดว้ยการลดอตัราและยกเวน้รัษฎากร (ฉบบัท่ี 530) พ.ศ. 2554 และ 
กลุ่มบริษทัมีรายไดท่ี้ไม่ตอ้งรับรู้ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดจ้ากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายตุิธรรมของเงินลงทุนในบริษทัร่วม
ท่ีเปล่ียนสถานะเป็นบริษทัยอ่ย 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

 97 

19 ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
 

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานส าหรับแต่ละงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2555 และ 2554 ค  านวณ
จากก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและจ านวนหุ้นสามญัท่ีถือโดยบุคคลภายนอกท่ีมีอยู่  
ในระหว่างงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนัตามวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั โดยแสดงการค านวณไดด้งัน้ี 
 

ส าหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2555 และ 2554 
 
   (หน่วย: ล้านบาท/ล้านหุ้น) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 2555  2554  2555  2554 
        
ก าไรส าหรับงวดที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ        
   ของบริษัท 2,404  5,148  300       2,694 
        
จ านวนหุ้นสามัญทีถ่ือโดยบุคคลภายนอก        
   ตามวธิีถัวเฉลีย่ถ่วงน ้าหนัก        
จ านวนหุน้สามญัที่ออก ณ วนัตน้งวด 7,743  7,520  7,743  7,520 
จ านวนหุน้ทุนซ้ือคืน        
   -  ถือโดยบริษทั -  (471)  -  (471) 
   -  ถือโดยบริษทัยอ่ย (355)  (393)  -  - 
สุทธิ 7,388  6,656  7,743  7,049 
        
ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 0.33  0.77  0.04  0.38 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ส าหรับแต่ละงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2555 และ 2554 
 
   (หน่วย: ล้านบาท/ล้านหุ้น) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 2555  2554  2555  2554 
        
ก าไรส าหรับงวดที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ        
   ของบริษัท 18,552  13,669  5,718  8,693 
        
จ านวนหุ้นสามัญทีถ่ือโดยบุคคลภายนอก        
   ตามวธิีถัวเฉลีย่ถ่วงน ้าหนัก        
จ านวนหุน้สามญัที่ออก ณ วนัตน้งวด 7,520  7,520  7,520  7,520 
จ านวนหุน้ทุนซ้ือคืน        
   -  ถือโดยบริษทั -  (471)  -  (471) 
   -  ถือโดยบริษทัยอ่ย (393)  (393)  -  - 
สุทธิ 7,127  6,656  7,520  7,049 
ผลกระทบจากการออกหุน้สามญัใหม่        
   ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรวมธุรกิจ 540  -  540  - 
ผลกระทบจากการตดัหุน้ทุน        
   ซ้ือคืนท่ียงัไม่ไดจ้ าหน่าย (471)  -  (471)  - 
ผลกระทบจากการจ าหน่าย        
   หุน้ทุนซ้ือคืนท่ีถือโดยบริษทัยอ่ย 29  -  -  - 
จ านวนหุ้นสามัญโดยวธิีถัวเฉลีย่        
   ถ่วงน า้หนัก 7,225  6,656  7,589  7,049 
        
ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 2.57  2.05  0.75  1.23 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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20 เงนิปันผล 
 

รายละเอียดเงินปันผลส าหรับแต่ละงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2555 และ 2554 มีดงัน้ี 

    จ านวนหุน้     
  อตัรา  ท่ีมีสิทธิไดรั้บ  จ านวนเงิน   

วนัทีอ่นุมตัิ  หุน้ละ  เงินปันผล  รวม   
จ่ายเงินปันผล  (บาท)  (หุ้น)  (ล้านบาท)  ท่ีมา 

         
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   

         
2555         
 25 เมษายน 2555  0.20  7,742,941,932  1,549  ก าไรของกิจการ ซ่ึงไดรั้บยกเวน้ 
           ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
 25 เมษายน 2555  0.30  7,742,941,932  2,323  เงินปันผลท่ีไดรั้บจากบริษทัยอ่ย 
        โดยบริษทัยอ่ยไดจ่้ายเงินปันผล 
        จากก าไรท่ีเสียภาษีเงินได ้
        นิติบุคคลอตัราร้อยละ 30 
 25 เมษายน 2555  0.10  7,742,941,932  774  ก าไรของกิจการ ซ่ึงไดห้กัผลขาดทุน 
        ทางภาษียกมาไม่เกิน 5 ปี 
        ก่อนรอบระยะเวลาบญัชี 
        ปีปัจจุบนั 
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    จ านวนหุน้     
  อตัรา  ท่ีมีสิทธิไดรั้บ  จ านวนเงิน   

วนัทีอ่นุมตัิ  หุน้ละ  เงินปันผล  รวม   
จ่ายเงินปันผล  (บาท)  (หุ้น)  (ล้านบาท)  ท่ีมา 

         
10 สิงหาคม 2555   0.14  7,742,941,932  1,084  ก าไรของกิจการ ซ่ึงไดรั้บยกเวน้ 
           ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
  0.46  7,742,941,932  3,562  เงินปันผลท่ีไดรั้บจากบริษทัยอ่ย 
        โดยบริษทัยอ่ยไดจ่้ายเงินปันผล 
        จากก าไรท่ีเสียภาษีเงินได ้
        นิติบุคคลอตัราร้อยละ 30 
รวม      9,292   
 

21 ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั 
 
กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2555 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2554 
ดงัน้ี 
 
21.1     ภาระผูกพนัตามสัญญาทีเ่ป็นรายจ่ายฝ่ายทุน 
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2555  2554  2555  2554 
  

สัญญาท่ียงัไม่ได้รับรู้        
ท่ีดิน อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 1,787  695  102  142 
เคร่ืองจกัร อุปกรณ์และอ่ืนๆ 1,149  551  162  239 
รวม 2,936  1,246  264  381 
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21.2     ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าด าเนินงาน 
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2555  2554  2555  2554 
        

ภายในระยะเวลาหน่ึงปี 1,829  1,080  223  281 
มากกว่าหน่ึงปี แต่ไม่เกินหา้ปี 4,270  1,704  218  339 
มากกว่าหา้ปี 6,947  1,184  56  71 
รวม 13,046  3,968  497  691 

 
กลุ่มบริษทัมีสัญญาเช่าหลายฉบบักับบริษทัและบุคคลอ่ืนๆ ซ่ึงครอบคลุมการเช่าอาคารส านักงานพร้อม       
ส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ท่ีดิน ฟาร์มเล้ียงสัตว ์ยานพาหนะและอ่ืนๆ โดยมีระยะเวลา 1 ถึง 49 ปี ซ่ึงจะ
ส้ินสุดในระหว่างปี 2555 ถึง 2602 

 
21.3 ภาระผูกพนัอืน่ๆ 

 

บริษทัมีสัญญาว่าดว้ยความร่วมมือทางวิชาการกบัมหาวิทยาลยัแม่โจ ้(“มหาวิทยาลยั”) โดยทางมหาวิทยาลยั
อนุญาตให้บริษทัใชท่ี้ดินและส่ิงปลูกสร้างในการสร้างบ่อเล้ียงกุง้  และใชเ้ป็นศูนยวิ์จยัและฝึกอบรมแก่
อาจารยแ์ละนกัวิชาการจ านวน 2 ฉบบั ซ่ึงจะส้ินสุดในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2556 ตามล าดบั (สัญญา
เหล่าน้ีสามารถตกลงขยายเวลาออกไปไดอี้กตามขอ้ตกลงและเง่ือนไขท่ีตกลงร่วมกนั) ภายใตเ้ง่ือนไขของ
สัญญาดงักล่าว บริษทัมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าตอบแทนให้กบัมหาวิทยาลยัเป็นจ านวนเงิน 1.1 ลา้นบาท 
ต่อปี และจะตอ้งโอนกรรมสิทธ์ิในสินทรัพยท์ั้งหมดของโครงการให้กับมหาวิทยาลยัเม่ืออายุของสัญญา
ส้ินสุดลง ทั้งน้ีราคาตามบญัชีของสินทรัพยข์องบริษทัภายใตส้ัญญาทั้ง 2 ฉบบัดงักล่าว ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 
2555 มีจ านวนเงินรวม 12 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2554: 10 ล้านบาท) 

 

21.4 เลตเตอร์ออฟเครดิต 
 

บริษัทและบริษัทย่อยบางแห่งมีภาระผูกพนัภายใตเ้ลตเตอร์ออฟเครดิตท่ีออกแล้วเป็นจ านวนเงินรวม                 
23 ลา้นบาท และ 3,068 ล้านบาท ตามล าดบั (31 ธันวาคม 2554: 336 ล้านบาท และ 3,655 ล้านบาท 
ตามล าดับ) 
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21.5 หนังสือค า้ประกนั 
  

บริษทัและบริษทัยอ่ยบางแห่งมีภาระผกูพนัจากการท่ีสถาบนัการเงินบางแห่งออกหนงัสือค ้าประกนับริษทัและ
บริษัทย่อยดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการและอ่ืนๆ  เป็นจ านวนเงินรวม 36 ลา้นบาท และ 3,483 ลา้นบาท 
ตามล าดบั (31 ธันวาคม 2554: 228 ล้านบาท และ 673 ล้านบาท ตามล าดับ) หนังสือค ้าประกนัเหล่าน้ีส่วนใหญ่
เป็นการค ้าประกนัค่าภาษี ค่าอากรต่างๆ และการขายสินคา้ 

 

22 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลาทีร่ายงาน 
 

เม่ือวนัที ่1 สิงหาคม 2555 บริษทัไดท้ าสัญญาซ้ือขายหุ้นกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง (บริษทั เจริญโภคภณัฑ์
อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั) เพื่อเขา้ซ้ือหุน้สามญัของบริษทั เชสเตอร์ฟู้ด จ ากดั (“Chester”) จ านวน 799,997 หุ้น  (คิดเป็น
อตัราร้อยละ 99.99 ของจ านวนหุ้นที่ออกและช าระแลว้ของ Chester) ท่ีมูลค่าหุ้นละ 562.50 บาท  เป็นจ านวนเงินรวม   
450 ลา้นบาท โดยคู่สัญญาตกลงท่ีจะโอนหุ้นท่ีซ้ือขายและช าระราคาในวนัที่ 1 ตุลาคม 2555 ตามเง่ือนไขที่ระบุ            
ไวใ้นสัญญา 

 
23 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีย่งัไม่ได้ใช้ 
 

บริษทัยงัไม่ไดใ้ชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ดงัต่อไปน้ี ณ วนัท่ีรายงาน เน่ืองจากยงั
ไม่มีการบงัคบัใช ้มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ดังต่อไปน้ีก าหนดให้ถือปฏิบติักับ      
งบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2556 
 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  เร่ือง 

   

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2552)     การบญัชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผย 
     ขอ้มูลเก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552)     ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน 
     เงินตราต่างประเทศ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8  ส่วนงานด าเนินงาน 

 
การก าหนดให้ใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวขา้งตน้ ผูบ้ริหารคาดว่าจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระส าคญัต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั 


