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หมายเหตุ สารบัญ    
 

1 ขอ้มูลทัว่ไป 

2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน  

3 นโยบายการบญัชีท่ีสําคญั 
4 รายการท่ีเกิดขึ้นและยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

6 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 

7 สินคา้คงเหลือ 
8 เงินลงทุนระยะยาว 
9 ท่ีดินที่มีไวเ้พื่อโครงการในอนาคต 
10 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ์
11 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
12 เงินฝากสถาบนัการเงินที่มีขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้
13 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
14 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
15 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 
16 ทุนเรือนหุน้ 
17 หุน้ทุนรับซ้ือคืนและสํารองสําหรับหุน้ทุนรับซ้ือคืน 
18 ส่วนเกินทุน 
19 ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 
20 ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 
21 ค่าใชจ่้ายพนกังาน 
22 ดอกเบ้ียจ่าย 
23 ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้
24 กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 
25 สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 
26 เงินปันผล 
27 การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 
28 เคร่ืองมือทางการเงิน 
29 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
30 หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น  
31 เหตุการณ์ภายหลงัวนัที่ในงบดุล 
32 มาตรฐานการบญัชีไทยท่ียงัไม่ไดใ้ช้ 
33 การจดัประเภทรายการใหม่ 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 
กรรมการบริหารไดอ้นุมตัิใหอ้อกงบการเงินน้ีเม่ือวนัที่ 25 กุมภาพนัธ์ 2552 

 
1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จาํกดั (มหาชน) “บริษทั”  เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นในประเทศไทย  และท่ีอยู ่     
จดทะเบียนตั้งอยู่เลขท่ี 313 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
ประเทศไทย 
 
บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือวนัที่ 21 ธนัวาคม 2530 
 
บริษัทใหญ่ของบริษัทและบริษทัย่อย (รวมกนัเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) คือ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จํากัด           
ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นในประเทศไทย 
 
กลุ่มบริษัทมีการดําเนินธุรกิจหลักด้านการเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร โดยมีท่ีตั้งของธุรกิจ
ครอบคลุมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ส่วนงานหลกัดงัน้ี    
 
1)   ส่วนงานธุรกิจสัตวบ์ก ครอบคลุมสินคา้ประเภทไก่ เป็ด และสุกร  
2)   ส่วนงานธุรกิจสัตวน์ํ้ า  ครอบคลุมสินคา้ประเภทกุง้และปลา   
 
การดาํเนินธุรกิจของ  2 ส่วนงานหลกัดงักล่าวมีลกัษณะครบวงจร  เร่ิมตั้งแต่การจดัหาวตัถุดิบเพ่ือใชใ้นการผลิต
อาหารสัตว ์ การดาํเนินธุรกิจผลิตอาหารสัตว ์ การเพาะพนัธุ์สัตว ์ การเล้ียงสัตวเ์พ่ือการคา้ การแปรรูปเน้ือสัตว ์ 
การผลิตผลิตภณัฑอ์าหารสําเร็จรูปพร้อมรับประทาน จนกระทัง่ถึงการจดัจาํหน่ายสินคา้ไปสู่กลุ่มผูบ้ริโภคทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงผลิตภณัฑห์ลกัของกลุ่มบริษทัจาํแนกไดเ้ป็น 4  ประเภทหลกัดงัน้ี    
 
1)   อาหารสัตว ์
2)   พนัธุ์สัตว ์  
3)   เน้ือสัตวแ์ละผลิตภณัฑอ์าหารท่ีผลิตจากเน้ือสัตวเ์พ่ือขายภายในประเทศ  
4)   เน้ือสัตวแ์ละผลิตภณัฑอ์าหารท่ีผลิตจากเน้ือสัตวเ์พ่ือขายในต่างประเทศ 
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รายละเอียดของบริษทัยอ่ย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2551 และ 2550 มีดงัน้ี 
 

  ประเทศท่ี สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 
ช่ือบริษัท ลักษณะธุรกิจ นิติบุคคลจัดตั้ง (อัตราร้อยละ) 

   2551 2550 
ธุรกิจสัตว์บก     

บริษัทย่อยทางตรง     
1)  บริษทั กรุงเทพโปรด๊ิวส จาํกดั (มหาชน)  ซ้ือและขายวตัถุดิบอาหารสตัว ์     
    และธุรกจิไกเ่น้ือครบวงจร ไทย 99.44 99.44 
2) บริษทั กรุงเทพผลิตผลอตุสาหกรรมการเกษตร      
         จาํกดั (มหาชน)  ผลิตอาหารสตัวแ์ละเล้ียงสตัว ์ ไทย 99.90 99.90 
3)  บริษทั กรุงเทพผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั  ผลิตอาหารสตัวแ์ละเล้ียงสตัว ์ ไทย 99.99 99.99 
4)  บริษทั เจริญโภคภณัฑอี์สาน จาํกดั (มหาชน) ผลิตอาหารสตัวแ์ละเล้ียงสตัว ์ ไทย 99.61 99.61 
5)   บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์ตุสาหกรรม จาํกดั  ผลิตอาหารสตัวแ์ละเล้ียงสตัว ์ ไทย 99.99 99.99 
6)   บริษทั ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จาํกดั  คา้ส่งและคา้ปลีกผลิตภณัฑอ์าหาร ไทย 99.99 99.99 
7)   บริษทั ซี.พี. เกษตรอตุสาหกรรม จาํกดั  เล้ียงสตัว ์ ไทย 99.99 99.99 
8)   บริษทั ซี.พี. เมอร์แชนไดซ่ิง จาํกดั  กจิการลงทนุและการคา้ระหวา่งประเทศ ไทย 99.99 99.99 
9)   บริษทั ซีพี-โยเนะคิว จาํกดั  ผลิตผลิตภณัฑอ์าหารแปรรูปจากเน้ือสตัว ์ ไทย 75.00 75.00 
10) บริษทั บี.พี. ผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั      
    (เดิมช่ือ บริษทั บี.พี. อาหารสตัว ์จาํกดั) ผลิตอาหารสตัวแ์ละเล้ียงสตัว ์ ไทย 99.99 99.99 
11) บริษทั ฟาร์มกรุงเทพ จาํกดั (1) เล้ียงสตัวแ์ละแปรรูปเน้ือสตัว ์ ไทย 99.99 99.99 
12) บริษทั ยนิูเวอร์แซล ฟู้ ด แอนด ์มาร์เกต็ต้ิง จาํกดั คา้ส่งและคา้ปลีกผลิตภณัฑอ์าหารสาํเร็จรูป ไทย 99.99 99.99 
13) บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล เพท็ ฟู้ ด จาํกดั  ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑอ์าหารสาํเร็จรูป    
    สาํหรับสตัวเ์ล้ียง ไทย 99.99 99.99 
14) Charoen Pokphand (USA), Inc.  ธุรกจิไกเ่น้ือครบวงจร (หยดุการประกอบ    
    กจิการเม่ือเดือนมีนาคม 2547) สหรัฐอเมริกา 99.97 99.97 
     
บริษัทย่อยทางตรงและทางอ้อม     
1) บริษทั ซีพีเอฟ ผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั  ธุรกจิไกเ่น้ือครบวงจร ไทย 99.99 99.99 
2) บริษทั ราชบรีุอาหาร จาํกดั (เดิมช่ือ บริษทั     
    ราชบรีุอาหารสตัว ์จาํกดั) ผลิตอาหารสตัวแ์ละเล้ียงสตัว ์ ไทย 99.99 99.99 
     
บริษัทย่อยทางอ้อม     
1) บริษทั ซีพีเอฟ โลจิสติกส์ จาํกดั  ให้บริการขนส่งสินคา้ ไทย 99.99 99.99 
2)   บริษทั ซี.พี. ผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั  ร้านอาหาร ไทย 99.99 99.99 
3) Abbey Park Foods Limited ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท    
    เน้ือสตัวแ์ปรรูปและผลิตภณัฑอ์าหาร    
    สาํเร็จรูป องักฤษ 52.00 - 
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  ประเทศท่ี สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 
ช่ือบริษัท ลักษณะธุรกิจ นิติบุคคลจัดตั้ง (อัตราร้อยละ) 

   2551 2550 
4)  Brothwood Limited  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท     
    เน้ือสตัวแ์ปรรูปและผลิตภณัฑอ์าหาร    
    สาํเร็จรูป องักฤษ 52.00 52.00 
5) C.P. Food Product (Shanghai) Co., Ltd.  ร้านอาหารไทย จีน 100.00 100.00 
6)  C.P. Laos Co., Ltd.   ผลิตอาหารสตัวแ์ละเล้ียงสตัว ์ ลาว 99.61 99.61 
7)  C.P. Standart Gida Sanayi ve Ticaret  A.S.  ธุรกจิไกค่รบวงจร ตุรก ี 100.00 100.00 
8) Calis Foods Limited ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท    
    เน้ือสตัวแ์ปรรูปและผลิตภณัฑอ์าหาร    
    สาํเร็จรูป องักฤษ 52.00 - 
9) Carnoustie Foods Limited ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท    
    เน้ือสตัวแ์ปรรูปและผลิตภณัฑอ์าหาร    
    สาํเร็จรูป องักฤษ 52.00 - 
10) Charoen Pokphand Foods (Overseas) LLC. ผลิตอาหารสตัวแ์ละเล้ียงสตัว ์ รัสเซีย 99.99 99.99 
11) CP Foods (UK) Limited  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท     
    เน้ือสตัวแ์ปรรูปและผลิตภณัฑอ์าหาร    
    สาํเร็จรูป องักฤษ 52.00 52.00 
12) CPF Europe S.A.  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท     
    เน้ือสตัวแ์ปรรูปและผลิตภณัฑอ์าหาร    
    สาํเร็จรูป เบลเยี่ยม 99.99 99.99 
13) CPF Denmark A/S  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท     
    เน้ือสตัวแ์ปรรูปและผลิตภณัฑอ์าหาร    
    สาํเร็จรูป เดนมาร์ก 52.00 52.00 
14) CPF Tokyo Co., Ltd.  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท     
    เน้ือสตัวแ์ปรรูปและผลิตภณัฑอ์าหาร    
    สาํเร็จรูป ญ่ีปุ่ น 99.99 99.99 
15) Dalaman Limited  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท     
    เน้ือสตัวแ์ปรรูปและผลิตภณัฑอ์าหาร    
    สาํเร็จรูป องักฤษ 52.00 52.00 
16) Dormington Foods Limited ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท    
    เน้ือสตัวแ์ปรรูปและผลิตภณัฑอ์าหาร    
    สาํเร็จรูป องักฤษ 52.00 - 
17) Driscoll Foods Limited  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท     
    เน้ือสตัวแ์ปรรูปและผลิตภณัฑอ์าหาร    
    สาํเร็จรูป องักฤษ 52.00 52.00 
18) Everton Limited  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท     
    เน้ือสตัวแ์ปรรูปและผลิตภณัฑอ์าหาร    
    สาํเร็จรูป องักฤษ 52.00 52.00 
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  ประเทศท่ี สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 
ช่ือบริษัท ลักษณะธุรกิจ นิติบุคคลจัดตั้ง (อัตราร้อยละ) 

   2551 2550 
19) Fethiye Limited  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท     
    เน้ือสตัวแ์ปรรูปและผลิตภณัฑอ์าหาร    
    สาํเร็จรูป องักฤษ 52.00 52.00 
20) Gatley Foods Limited  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท     
    เน้ือสตัวแ์ปรรูปและผลิตภณัฑอ์าหาร    
    สาํเร็จรูป องักฤษ 52.00 52.00 
21) Gocek Foods Limited ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท    
    เน้ือสตัวแ์ปรรูปและผลิตภณัฑอ์าหาร    
    สาํเร็จรูป องักฤษ 52.00 - 
22) Head Street Foods Limited ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท    
    เน้ือสตัวแ์ปรรูปและผลิตภณัฑอ์าหาร    
    สาํเร็จรูป องักฤษ 52.00 - 
23) Kaitaia Foods Limited  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท     
    เน้ือสตัวแ์ปรรูปและผลิตภณัฑอ์าหาร    
    สาํเร็จรูป องักฤษ 52.00 52.00 
24) Kroma Foods Limited ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท    
    เน้ือสตัวแ์ปรรูปและผลิตภณัฑอ์าหาร    
    สาํเร็จรูป องักฤษ 52.00 - 
25) Krone Foods Limited ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท    
    เน้ือสตัวแ์ปรรูปและผลิตภณัฑอ์าหาร    
    สาํเร็จรูป องักฤษ 52.00 - 
26) Littleworth Foods Limited ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท    
    เน้ือสตัวแ์ปรรูปและผลิตภณัฑอ์าหาร    
    สาํเร็จรูป องักฤษ 52.00 - 
27) Madeley Foods Limited ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท    
    เน้ือสตัวแ์ปรรูปและผลิตภณัฑอ์าหาร    
    สาํเร็จรูป องักฤษ 52.00 - 
28) Niamh Foods Limited  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท     
    เน้ือสตัวแ์ปรรูปและผลิตภณัฑอ์าหาร    
    สาํเร็จรูป องักฤษ 52.00 52.00 
29) Newlands Foods Limited ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท    
    เน้ือสตัวแ์ปรรูปและผลิตภณัฑอ์าหาร    
    สาํเร็จรูป องักฤษ 52.00 - 
30) Pershore Foods Limited ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท    
    เน้ือสตัวแ์ปรรูปและผลิตภณัฑอ์าหาร    
    สาํเร็จรูป องักฤษ 52.00 - 
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  ประเทศท่ี สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 
ช่ือบริษัท ลักษณะธุรกิจ นิติบุคคลจัดตั้ง (อัตราร้อยละ) 

   2551 2550 
31) Priest Lane Foods Limited ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท    
    เน้ือสตัวแ์ปรรูปและผลิตภณัฑอ์าหาร    
    สาํเร็จรูป องักฤษ 52.00 - 
32) Samui Foods Limited  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท     
    เน้ือสตัวแ์ปรรูปและผลิตภณัฑอ์าหาร    
    สาํเร็จรูป องักฤษ 52.00 52.00 
33) Turgay Limited ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท    
    เน้ือสตัวแ์ปรรูปและผลิตภณัฑอ์าหาร    
    สาํเร็จรูป องักฤษ 52.00 - 
34) Uzumlu Limited  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท     
    เน้ือสตัวแ์ปรรูปและผลิตภณัฑอ์าหาร    
    สาํเร็จรูป องักฤษ 52.00 52.00 
35) Wadborough Foods Limited ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท    
    เน้ือสตัวแ์ปรรูปและผลิตภณัฑอ์าหาร    
    สาํเร็จรูป องักฤษ 52.00 - 
36) Wellington Foods Limited ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท    
    เน้ือสตัวแ์ปรรูปและผลิตภณัฑอ์าหาร    
    สาํเร็จรูป องักฤษ 52.00 - 
37) Whistler Foods Limited  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท     
    เน้ือสตัวแ์ปรรูปและผลิตภณัฑอ์าหาร    
    สาํเร็จรูป องักฤษ 52.00 52.00 
38) Yamac Foods Limited ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท    
    เน้ือสตัวแ์ปรรูปและผลิตภณัฑอ์าหาร    
    สาํเร็จรูป องักฤษ 52.00 - 
ธุรกิจสัตว์น ้า     

บริษัทย่อยทางตรง     
1)  บริษทั จนัทบรีุฟาร์มเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้ า จาํกดั (2) เพาะเล้ียงกุง้ ไทย 99.99 99.99 
2)  บริษทั ซีฟู้ ดส์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จาํกดั (2) แปรรูปกุง้ ไทย 99.99 99.99 
3)  บริษทั พฒันาพนัธุ์กุง้ (ประเทศไทย) จาํกดั  เพาะฟักลูกกุง้ ไทย 51.00 51.00 
4)  บริษทั โภคภณัฑอ์ะควอเทค็ จาํกดั  ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัวน์ํ้ าและ    
    ฟาร์มเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้ า ไทย 99.99 99.99 
5)  C.P. Aquaculture (Beihai) Co., Ltd.  ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์    
    ฟาร์มเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้ าและเพาะพนัธุ ์    
    สตัวน์ํ้ า จีน 100.00 100.00 
6)  C.P. Aquaculture (Dongfang) Co., Ltd.  เพาะฟักลูกกุง้ จีน 100.00 100.00 
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  ประเทศท่ี สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 
ช่ือบริษัท ลักษณะธุรกิจ นิติบุคคลจัดตั้ง (อัตราร้อยละ) 

   2551 2550 
7)   C.P. Aquaculture (Hainan) Co., Ltd.  ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์    
    ฟาร์มเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้ าและเพาะพนัธุ ์    
    สตัวน์ํ้ า จีน 100.00 100.00 
8)   C.P. Food Products, Inc. (เดิมช่ือ Aqua     
        Beauty, Inc.)  ผูน้าํเขา้และผูจ้ดัจาํหน่ายสินคา้อาหารทะเล สหรัฐอเมริกา 100.00 100.00 
9)   Calibre Nature (M) Sdn. Bhd.  กจิการลงทนุในธุรกจิสตัวน์ํ้ าครบวงจร มาเลเซีย 100.00 100.00 
10) Charoen Pokphand Foods Philippines      
        Corporation   เพาะฟักลูกกุง้  ฟิลิปปินส์ 100.00 100.00 
11) CP Foods West, Inc.  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑอ์าหาร สหรัฐอเมริกา 100.00 100.00 
     
บริษัทย่อยทางตรงและทางอ้อม     
1)  บริษทั กรุงเทพเพาะเล้ียงกุง้ จาํกดั (2) เพาะเล้ียงกุง้และแปรรูปกุง้ ไทย 99.89 99.89 
2)  บริษทั แกลง จาํกดั (2) แปรรูปกุง้ ไทย 99.99 99.99 
3)  บริษทั ตราดเพาะเล้ียงกุง้ จาํกดั (2) เพาะเล้ียงกุง้ ไทย 99.91 99.91 
4)  บริษทั สวีฟาร์มม่ิง จาํกดั (2) เพาะเล้ียงกุง้ ไทย 99.84 99.84 
     
บริษัทย่อยทางอ้อม     
1)   Asia Aquaculture (M) Sdn. Bhd.  เพาะเล้ียงกุง้และแปรรูปกุง้ มาเลเซีย 100.00 100.00 
2)   Charoen Pokphand (India) Private Limited ผลิตอาหารสตัวแ์ละเล้ียงสตัว ์ อินเดีย 71.20 71.20 
3)   Star Feedmills (M) Sdn. Bhd.  ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัวน์ํ้ า มาเลเซีย 100.00 100.00 
     
ธุรกิจอื่น     
บริษัทย่อยทางตรง     
1)  บริษทั ซีพีเอฟ เทรนน่ิงเซ็นเตอร์ จาํกดั  ให้บริการดา้นการฝึกอบรม ไทย 99.99 99.99 
2)  บริษทั ซีพีเอฟ ไอทีเซ็นเตอร์ จาํกดั  ให้บริการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ไทย 99.99 99.99 
3)   CPF Investment Limited  กจิการลงทนุ บริติส เวอร์จิน   
  ไอส์แลนด ์ 100.00 100.00 

 

(1)  โอนกิจกรรมหลกัในการผลิตอาหารสําเร็จรูปใหก้บับริษทั ซีพีเอฟ ผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั 
(2)  โอนกิจกรรมหลกัในการเพาะเล้ียงกุง้ และแปรรูปใหก้บับริษทั  

 

2 เกณฑ์การจัดท างบการเงนิ  
 

การนําเสนองบการเงินน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือเป็นการรายงานภายในประเทศไทยและจัดทาํเป็นภาษาไทย             
งบการเงินฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษไดจ้ดัทาํขึ้นเพ่ือความสะดวกของผูอ่้านงบการเงินท่ีไม่คุน้เคยกบัภาษาไทย 
 

งบการเงินน้ีจัดทาํขึ้นตามมาตฐานการบญัชีไทย (“มาตรฐานการบญัชี”) รวมทั้งการตีความและแนวปฏิบติั
ทางการบญัชีท่ีประกาศโดยสภาวิชาชีพบญัชี และตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปของประเทศไทย    
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ในปี 2551 บริษทัและบริษทัยอ่ยในประเทศไดใ้ชม้าตรฐานการบญัชีท่ีออกและปรับปรุงใหม่ท่ีมีความเก่ียวขอ้ง
กบัธุรกิจท่ีดาํเนินงานอยู่ดงัต่อไปน้ี (มาตรฐานการบญัชีเหล่าน้ีมีผลบงัคบัสําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลา
บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2551 เป็นตน้ไป) 
 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2550)  เร่ือง สัญญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง สินค้าคงเหลือ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง ต้นทุนการกู้ ยืม 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 35 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง การน าเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 39 (ปรับปรุง 2550)  เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี 

และข้อผิดพลาด 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 41 (ปรับปรุง 2550)  เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 43 (ปรับปรุง 2550)  เร่ือง การรวมธุรกิจ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 51   เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 
การใชม้าตรฐานการบญัชีฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุงเหล่าน้ีไม่มีผลกระทบท่ีเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินรวม
หรืองบการเงินเฉพาะกิจการ ยกเวน้ที่ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน 27 
 
ในระหว่างปี 2551 สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกมาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงใหม่หลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบั
สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2552 และไม่ไดมี้การนํามาใช้
สําหรับการจดัทาํงบการเงินน้ี มาตรฐานการบญัชีท่ีไดป้รับปรุงใหม่ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของ
บริษทัและบริษทัยอ่ยในประเทศไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน 32 
 
งบการเงินน้ีแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท และหมายเหตุประกอบงบการเงินมีการปัดเศษเพ่ือแสดงเป็น            
หลกัลา้น ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํขึ้นตามเกณฑร์าคาทุนเดิม เวน้แต่ท่ีไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้
ในนโยบายการบญัชี 
 
ในการจัดทาํงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี ผูบ้ริหารตอ้งใช้การพิจารณา การประมาณและ         
ขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกําหนดนโยบายและการรายงานจํานวนเงินท่ีเก่ียวกับ
สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย การพิจารณา การประมาณและขอ้สมมติฐานมาจากประสบการณ์ในอดีต 
และปัจจยัต่างๆ รวมถึงการประเมินผลกระทบท่ีสําคญัต่อผลการดาํเนินงานและฐานะการเงินของกลุ่มบริษัท  
อนัเน่ืองมาจากวิกฤตการณ์เศรษฐกิจโลก ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้
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ผูบ้ริหารจะทบทวนประมาณการและขอ้สมมติฐานที่ใชใ้นการจดัทาํงบการเงินอยา่งสมํ่าเสมอ การปรับประมาณ
การทางบญัชีจะบนัทึกในงวดท่ีการประมาณการดงักล่าวไดรั้บการทบทวน หากการปรับประมาณการก ระทบ
เฉพาะงวดนั้นๆ และจะบนัทึกในงวดท่ีปรับและงวดต่อไป หากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวดปัจจุบนัและ
งวดต่อไป  
 
ขอ้มูลเก่ียวกับการประมาณความไม่แน่นอนและการพิจารณาท่ีสําคัญในการกําหนดนโยบายการบัญชี               
มีผลกระทบสําคญัต่อการรับรู้จาํนวนเงินในงบการเงิน ซ่ึงประกอบดว้ยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปน้ี 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 11    การวดัมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิด 
 เงินสดรวม ซ่ึงรวมค่าความนิยม 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 23 การใชป้ระโยชน์ของขาดทุนทางภาษีเงินได ้
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 28 การวดัมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงิน 
 
งบการเงินของบริษทัย่อยและบริษทัร่วมทั้งหมดท่ีนํามาใชใ้นการจดัทาํงบการเงินรวมสําหรับแต่ละปีส้ินสุด
วนัที่ 31 ธนัวาคม 2551 และ 2550 ไดต้รวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัแลว้ เวน้แต่งบการเงินสําหรับแต่ละปี
ส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมในต่างประเทศบางแห่ง ซ่ึงตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน ขอ้มูล
ทางการเงินที่ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืนมีดงัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม 
 2551  2550 

 (ล้านบาท) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม    
ยอดรวมสินทรัพยข์องบริษทัยอ่ย 12,263  12,957 
เงินลงทุนทางตรงและทางออ้มในบริษทัร่วม 3,274  3,007 
รวม 15,537  15,964 
    

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม      
ยอดรวมรายไดข้องบริษทัยอ่ย 27,174  25,006 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 319  547 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (14)  (11) 
สุทธิ 27,479  25,542 
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3 นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ 

 
(ก) เกณฑ์ในการท างบการเงินรวม 

 
งบการเงินรวมประกอบดว้ย งบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) และส่วนไดเ้สีย
ของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วม 
 
รายการท่ีมีสาระสําคญัซ่ึงเกิดขึ้นระหว่างบริษทักบับริษทัยอ่ยไดถู้กตดัรายการในการทาํงบการเงินรวม 
 
บริษัทย่อย 
 
บริษทัยอ่ยเป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของบริษทั  การควบคุมเกิดขึ้นเม่ือบริษทัมีอาํนาจควบคุมทั้งทางตรง
หรือทางออ้มในการกาํหนดนโยบายทางการเงินและการดาํเนินงาน  เพื่อไดม้าซ่ึงประโยชน์จากกิจกรรมของ
บริษทัยอ่ย งบการเงินของบริษทัย่อยไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวม นบัแต่วนัที่มีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุม
ส้ินสุดลง 

 
บริษัทร่วม 
 
บริษทัร่วมเป็นกิจการท่ีกลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสําคญัโดยมีอาํนาจเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ
เก่ียวกบันโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานแต่ไม่ถึงระดบัท่ีจะควบคุมนโยบายดงักล่าว    งบการเงินรวมของ
กลุ่มบริษทัไดร้วมส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนของบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย  นับจากวนัท่ีมีอิทธิพลอย่างเป็น
สาระสําคญัจนถึงวนัท่ีการมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัส้ินสุดลง  ในกรณีท่ีส่วนแบ่งขาดทุนของบริษทัร่วม     
ท่ีกลุ่มบริษทัไดรั้บมีจาํนวนเกินกว่ามูลค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วม มูลค่าเงินลงทุนนั้นจะถูกลดลงจนเป็นศูนยแ์ละ
จะหยุดรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุน  เวน้แต่กรณีท่ีกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมาย หรือก่อให้เกิดภาระผูกพนั 
หรือยนิยอมท่ีจะจ่ายชาํระภาระผูกพนัของบริษทัร่วม กลุ่มบริษทัจะรับรู้ส่วนผลขาดทุนในจาํนวนท่ีไม่เกินกว่า
ภาระผกูพนัท่ีมีต่อบริษทัร่วมนั้นๆ 
 
การรวมธุรกิจ 
 
การรวมธุรกิจบนัทึกบญัชีโดยวิธีซ้ือธุรกิจ ตน้ทุนการซ้ือธุรกิจบนัทึกดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ส่งมอบ 
ตราสารทุนท่ีออก และหน้ีสินท่ีเกิดขึ้นจนถึง ณ วนัท่ีมีการแลกเปล่ียน รวมถึงรายจ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง
กบัการซ้ือธุรกิจ  
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(ข) เงินตราต่างประเทศ 
 

รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
 

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัที่เกิดรายการ 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีในงบดุล แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช ้  
อตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น  ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการแปลงค่าไดรั้บรู้ในงบกาํไรขาดทุน 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศและบนัทึกตามเกณฑ ์ 
ราคาทุนเดิมแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัที่เกิดรายการ  
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศและแสดงในมูลค่า
ยตุิธรรมแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัที่มีการพิจารณามูลค่ายตุิธรรม 
 

กิจการในต่างประเทศ 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของกิจการในต่างประเทศท่ีมิไดอ้ยู่ในประเทศท่ีภาวะเศรษฐกิจมีอตัราเงินเฟ้อสูงมาก  
แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัที่ในงบดุล 
 

ค่าความนิยมและรายการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมท่ีเกิดจากการซ้ือกิจการในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาท 
โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัที่เกิดรายการ 
 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของกิจการในต่างประเทศ ยกเวน้ในกรณีท่ีเป็นประเทศท่ีอยู่ในภาวะเศรษฐกิจท่ีมีอตัรา   
เงินเฟ้อสูงมากแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนที่ใกลเ้คียงกบัอตัรา ณ วนัที่เกิดรายการ 
 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของกิจการในประเทศท่ีอยู่ในภาวะเศรษฐกิจท่ีมีอตัราเงินเฟ้อสูงมากแปลงค่าเป็นเงินบาท
โดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีในงบดุล ก่อนการแปลงค่างบการเงินตลอดจนงบการเงินเปรียบเทียบของ
กิจการในประเทศท่ีอยู่ในภาวะเศรษฐกิจท่ีมีอัตราเงินเฟ้อสูงมากจะถูกทาํการปรับปรุงขอ้มูลในงบการเงิน
ดงักล่าวใหม่เพ่ือให้สะทอ้นถึงการเปล่ียนแปลงของกําลังซ้ือของเงินตราในประเทศนั้น  การปรับปรุงใหม่
กระทาํโดยใชด้ชันีราคาท่ีเก่ียวขอ้ง ณ วนัที่ในงบดุล 
 

ผลต่างจากอัตราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการแปลงค่า บนัทึกไวเ้ป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของผูถื้อหุ้น 
จนกว่ามีการจาํหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป 
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ในกรณีของการลงทุนสุทธิในกิจการในต่างประเทศของกลุ่มบริษทั โดยในสาระสําคญัแลว้การลงทุนดงักล่าวมี
ลกัษณะเป็นรายการท่ีเป็นตวัเงิน ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนซ่ึงเกิดจากรายการท่ีเป็นตวัเงินและรายการป้องกนั
ความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้ง ใหบ้นัทึกไวเ้ป็นรายการต่างหากในส่วนของผูถื้อหุ้นจนกว่ามีการจาํหน่ายเงินลงทุนนั้น
ออกไป 

 

(ค) เคร่ืองมอืทางการเงินทีเ่ป็นตราสารอนุพนัธ์ 
 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ไดถู้กนํามาใชเ้พื่อจดัการความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงใน
อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ อัตราดอกเบ้ียท่ีเกิดจากกิจกรรมดําเนินงาน กิจกรรมจัดหาเงิน และ
กิจกรรมลงทุน  เคร่ืองมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพนัธ์ไม่ไดมี้ไวเ้พื่อคา้  
 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์จะถูกบนัทึกบญัชีในขั้นแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรม  การบนัทึกรายการ
กาํไรหรือขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่จะขึ้นอยูก่บัประเภทของรายการท่ีไดรั้บการป้องกนัความเส่ียง  

 

(ง) การป้องกนัความเส่ียง 
 

การป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 
 

กลุ่มบริษทัมีนโยบายท่ีจะป้องกนัความเส่ียงของอตัราแลกเปล่ียนโดยการทาํสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ
คุม้ครองรายการท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงเป็นเงินตราต่างประเทศไวล่้วงหน้า โดยรายการท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงเป็นเงินตรา
ต่างประเทศจะแปลงค่าเป็นสกุลเงินของประเทศท่ีบริษัทและบริษทัย่อยดาํเนินการอยู่ด้วยอตัราแลกเปล่ียน        
ณ วนัท่ีในงบดุล ปรับปรุงด้วยลูกหน้ี/เจ้าหน้ีสุทธิจากสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ และค่าธรรมเนียม        
รอตดับญัชีท่ีเหลืออยู ่ค่าธรรมเนียมในการทาํสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศจะตดับญัชีเป็นรายได/้ค่าใชจ่้าย
ตามระยะเวลาของสัญญา รายได/้ค่าใชจ่้ายตดับญัชีดงักล่าวและกาํไรหรือขาดทุนจากสัญญาซ้ือขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้าท่ีคุม้ครองความเส่ียงจากรายการท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงเป็นเงินตราต่างประเทศนั้นจะบนัทึก       
หกักลบลบกบักาํไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่ารายการท่ีเป็นตวัเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ 
 

สําหรับการป้องกนัความเส่ียงของรายการในอนาคตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น กลุ่มบริษทัจะรับรู้กาํไรหรือขาดทุนจาก
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศและค่าธรรมเนียมในการทาํสัญญาดังกล่าวเป็นรายการรอตดับญัชีจนกว่า
รายการท่ีไดป้้องกนัความเส่ียงนั้นไดเ้กิดขึ้นแลว้ จึงจะรับรู้รายการรอตดับญัชีดงักล่าวเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้าย
ในงบกาํไรขาดทุนสําหรับปี 

 

 การป้องกันความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้ 
 

 ผลต่างท่ีเกิดจากสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียจะรับรู้ตามสัดส่วนของระยะเวลาและจาํนวนเงินตน้ท่ีใชอ้า้งอิง
ท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยนาํไปบนัทึกเพ่ิมหรือลดจาํนวนดอกเบ้ียจ่ายของเงินกูย้มืท่ีไดรั้บการป้องกนัความเส่ียงนั้น 
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(จ) เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 
 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากสถาบนัการเงิน
ประเภทเผือ่เรียก และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบญัชีซ่ึงจะตอ้งชาํระคืนเม่ือทวงถาม      
ถือเป็นส่วนหน่ึงของรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสด 

 

(ฉ) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 
 

 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีสุทธิจากค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 
 

 ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการชาํระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกบัการชาํระหน้ีใน
อนาคตของลูกคา้  ลูกหน้ีจะถูกตดัจาํหน่ายออกจากบญัชีเป็นหน้ีสูญเม่ือไดด้าํเนินการตามเง่ือนไขที่กาํหนดใน
ประมวลรัษฎากรแลว้ 

 

(ช) สินค้าคงเหลอื 
 

วัตถุดิบ สินค้าระหว่างผลิต และสินค้าส าเร็จรูป 
 

สินคา้สําเร็จรูป สุกร ไก่ และเป็ดเพื่อขาย และวตัถุดิบ ส่วนใหญ่ตีราคาในราคาทุนถวัเฉล่ีย หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะ
ไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากว่า 
 

สินคา้ระหว่างผลิตส่วนใหญ่ตีราคาในราคาทุน หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากว่า 
 

สุกร ไก่ เป็ด และอ่ืนๆ ท่ีเป็นพ่อแม่พนัธุ์และแม่โคนมตีราคาในราคาทุนสุทธิจากคา่เส่ือมพนัธุ ์
 

เคมีภณัฑ ์ยา และวสัดุส้ินเปลืองส่วนใหญ่ตีราคาในราคาทุนถวัเฉล่ีย หรือมูลค่าสุทธิที่จะไดร้ับแลว้แต่ราคาใด
จะตํ่ากว่า 

 

 ตน้ทุนของสินคา้ประกอบดว้ย ตน้ทุนสินคา้ท่ีซ้ือ ตน้ทุนในการแปลงสภาพ และตน้ทุนอ่ืนเพื่อใหสิ้นคา้อยูใ่น
สถานที่ต ั้งและสภาพปัจจุบนั ในกรณีของสินคา้สาํเร็จรูปและสินคา้ระหว่างผลิตท่ีผลิตเอง ตน้ทุนสินคา้ไดร้วม
การปันส่วนของค่าโสหุย้การผลิตอยา่งเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดบักาํลงัการผลิตตามปกติ 
 

 มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจปกติหกัดว้ยประมาณการตน้ทุนที่จะ
ผลิตให้เสร็จและพร้อมท่ีจะขาย  



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2551 และ 2550 
 

 28 

(ซ) เงินลงทุน 
 

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทบนัทึกบญัชีโดยใช้วิธีราคาทุน  
ส่วนการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย    
 
เงินลงทุนในตราสารทุนอ่ืน 
 
ตราสารทุนซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดท่ีไม่ใช่เป็นบริษทัย่อย และ/หรือ บริษทัร่วม  ซ่ึงถือไวเ้ป็น
หลกัทรัพยเ์ผื่อขายแสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรม กาํไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลกัทรัพยไ์ดบ้นัทึกในส่วนของ          
ผูถื้อหุน้โดยตรง ยกเวน้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนจะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน  และเม่ือมีการจาํหน่าย
เงินลงทุนจะรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนที่เคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้โดยตรงเขา้ในงบกาํไรขาดทุน 
 
เงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงไม่ใช่หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัและบริษทัอ่ืนท่ี
ไม่ใช่เป็นบริษทัย่อย และ/หรือ บริษทัร่วมจดัประเภทเป็น "เงินลงทุนทัว่ไป" และแสดงในราคาทุนสุทธิจาก
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 
มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีจัดประเภทเป็นหลักทรัพยเ์ผื่อขายวดัมูลค่าโดยใช้ราคาเสนอซ้ือ                
ณ วนัที่ในงบดุล 

 
การจ าหน่ายเงินลงทุน   
 
เม่ือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน  ผลต่างระหว่างจาํนวนเงินสุทธิท่ีไดรั้บและมูลค่าตามบญัชี รวมทั้งยอดสะสมของ
กาํไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งท่ีเคยบนัทึกไวใ้นส่วนของผูถื้อหุน้จะถูกบนัทึกในงบกาํไร
ขาดทุน  ในกรณีท่ีมีการจาํหน่ายเงินลงทุนท่ีมีการทยอยรับชาํระเงินในระยะเวลาเกินกว่าหน่ึงรอบระยะเว ลา
บญัชี กลุ่มบริษัทจะบันทึกรายได้ท่ีเกิดจากผลต่างดังกล่าวและรายการกลับบัญชีท่ีเก่ียวข้องกันทั้งหมด              
เป็นกาํไรรอการรับรู้ในงบดุล โดยจะไม่โอนกาํไรรอการรับรู้ในงบดุลดงักล่าวไปยงังบกาํไรขาดทุนจนกว่าจะ
ไดรั้บชาํระเงินจากการจาํหน่ายเงินลงทุนนั้นครบถว้นแลว้ 
 
ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัจาํหน่ายเงินลงทุนท่ีถืออยูบ่างส่วนออกไป   การคาํนวณตน้ทุนสําหรับเงินลงทุนที่จาํหน่ายไป
และเงินลงทุนท่ียงัถืออยูใ่ชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั 
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(ฌ) ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 
 
สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษัท 
 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า ท่ีดินที่ใชใ้น
การดาํเนินงานและท่ีมีไวเ้พื่อโครงการในอนาคตแสดงดว้ยราคาท่ีตีใหม่ เวน้แต่ท่ีดินซ่ึงไดม้าในปีท่ีมีการตีราคา
ใหม่ หรือไดม้าหลงัจากนั้นแสดงในราคาทุน  
 
สินทรัพย์ท่ีเช่า 
 
การเช่าซ่ึงกลุ่มบริษทัไดรั้บโอนความเส่ียงและผลตอบแทนส่วนใหญ่ในการครอบครองทรัพยสิ์นท่ีเช่านั้นๆ          
ให้จัดประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีได้มาโดยทาํสัญญาเช่าการเงินบนัทึกเป็น
สินทรัพยด์ว้ยมูลค่ายตุิธรรม หรือมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่จาํนวนใด
จะตํ่ากว่า  หกัดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  ค่าเช่าท่ี จ่ายชาํระจะแยกเป็นส่วนท่ีจะหักจาก
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินและส่วนที่เป็นค่าใชจ่้ายทางการเงิน ซ่ึงตอ้งปันส่วนและบนัทึกในงบกาํไรขาดทุน
สําหรับงวดต่างๆ ตลอดอายุสัญญาเช่า ด้วยอตัราซ่ึงทาํให้อตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ีสําหรับยอด
คงเหลือของหน้ีสิน  
 
สินทรัพย์ท่ีตีราคาใหม่ 
 
การตีราคาใหม่ดาํเนินการโดยผูป้ระเมินราคาอิสระและกระทาํอยา่งสมํ่าเสมอ เพ่ือใหม้ัน่ใจว่าราคาตามบญัชีของ
สินทรัพยท่ี์ไดรั้บการประเมินไม่แตกต่างอยา่งเป็นสาระสําคญัจากมูลค่ายตุิธรรม ณ วนัที่ในงบดุล 
 
มูลค่าของสินทรัพยส่์วนท่ีตีเพ่ิมขึ้น (ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย)์ จะบนัทึกไวใ้นส่วนของผูถื้อหุ้น
ภายใตห้วัขอ้ “การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายตุิธรรม” เวน้แต่สินทรัพยช้ิ์นเดียวกนันั้นจะเคยมีการตีมูลค่าลดลงและ
บนัทึกในงบกําไรขาดทุนมาก่อน กรณีดงักล่าวจะบนัทึกมูลค่าท่ีตีเพ่ิมขึ้นในคร้ังหลงัไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้น
เฉพาะจาํนวนที่เกินกว่าส่วนที่ตีมูลค่าลดลงซ่ึงเคยบนัทึก ในกรณีท่ีมูลค่าของสินทรัพยล์ดลงจากการตีราคาใหม่
จะบนัทึกมูลค่าท่ีลดลงในงบกาํไรขาดทุนสําหรับมูลค่าท่ีลดลงเฉพาะจาํนวนที่ลดลงมากกว่าส่วนเกินทุนจากการ
ตีราคาสินทรัพยช้ิ์นเดียวกนันั้นท่ีเคยบนัทึกไวใ้นส่วนของผูถื้อหุน้ ในกรณีท่ีมีการจาํหน่ายสินทรัพยท่ี์เคยตีราคา
ใหม่ ส่วนเกินทุนจากการตีราคาของสินทรัพยท่ี์จาํหน่ายจะโอนจากส่วนของผูถื้อหุ้นไปยงักาํไรสะสม โดย            
ไม่นาํไปรวมในการคาํนวณกาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพย ์
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ค่าเส่ือมราคา 
 
ค่าเส่ือมราคาบนัทึกในงบกาํไรขาดทุน คาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใชง้านโดยประมาณของ
สินทรัพยแ์ต่ละรายการ  ประมาณการอายกุารใชง้านของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 
 
ระบบสาธารณูปโภค 5 - 40 ปี 
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 5 - 61 ปี 
ส่วนปรับปรุงอาคารและส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 2 - 30 ปี 
ระบบนํ้ าและไฟฟ้า 5 - 30 ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 4 - 15 ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้ํานกังาน 3 - 16 ปี 
ยานพาหนะ 2 - 11 ปี 

 
กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาสําหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหว่างการก่อสร้างและติดตั้ง 
 

(ญ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 

ค่าความนิยม 
 
ค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจได้แก่ ตน้ทุนการไดม้าของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุได้ในส่วนท่ีเกินกว่ามูลค่า
ยติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธินั้น  ค่าความนิยมติดลบจากการรวมธุรกิจไดแ้ก่ มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ี
ระบุไดใ้นส่วนท่ีเกินกว่าตน้ทุนการไดม้าของสินทรัพยสุ์ทธินั้น  
 
กลุ่มบริษทัไดมี้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีสําหรับค่าความนิยม ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 
2551 ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน 27 
 
ค่าความนิยมและค่าความนิยมติดลบท่ีไดม้าก่อนวนัที่ 1 มกราคม 2551 
 
ค่าความนิยมและค่าความนิยมติดลบท่ีไดรั้บรู้ไวก่้อนหน้าแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าตดัจาํหน่ายสะสมและ
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า ค่าความนิยมท่ีแสดงในงบดุล ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2550 และยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 
2551 แสดงในราคาตามบญัชีสุทธิเสมือนราคาทุนใหม่ โดยลา้งรายการค่าตดัจาํหน่ายสะสมและลดมูลค่าของ   
ค่าความนิยมท่ีเก่ียวขอ้ง ค่าความนิยมติดลบท่ีแสดงในงบดุล ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2550 ตดัรายการทั้งจาํนวนกบั
ยอดกาํไรสะสม ณ วนัที่ 1 มกราคม 2551 
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ค่าความนิยมและค่าความนิยมติดลบท่ีไดม้าในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2551 
 
ค่าความนิยมแสดงในราคาทุน  ค่าความนิยมติดลบรับรู้ทนัทีในงบกาํไรขาดทุน 
 
การวดัมูลค่าหลงัการรับรู้เร่ิมแรก 
 
ค่าความนิยมวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนสุทธิจากขาดทุนจากการดอ้ยค่า  ในกรณีเงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
ค่าความนิยมไดถู้กรวมในมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน 
 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืนๆ 
 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนๆ ท่ีกลุ่มบริษทัซ้ือมาแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าตดัจาํหน่ายสะสมและขาดทุนจาก            
การดอ้ยค่า 
 
ค่าตัดจ าหน่าย 
 
ค่าตดัจาํหน่ายบนัทึกในงบกาํไรขาดทุน การคาํนวณค่าตดัจาํหน่ายใชว้ิธีเส้นตรงตามเกณฑ์ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแต่ละประเภทยกเวน้ค่าความนิยม ในกรณีท่ีไม่สามารถ
กาํหนดระยะเวลาส้ินสุดของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีจะไดรั้บ สินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนจะไม่ถูกตดัจาํหน่าย แต่จะ
ทดสอบว่ามีการดอ้ยค่าหรือไม่ทุกวนัที่ในงบดุล  ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแสดงไดด้งัน้ี 

 
ค่าพฒันาระบบงาน 10 ปี 
ค่าลิขสิทธ์ิการใชซ้อฟทแ์วร์ 10 ปี 
ค่าสิทธิการเช่า (ตามอายกุารเช่า) 2 - 50 ปี 

 
(ฎ) การด้อยค่า 
 

มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั จะถูกพิจารณาว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ทุกวนัท่ีในงบดุล 
ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ี บริษทัจะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดว่าจะไดรั้บคืน 
 

ค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนๆ ท่ีมีอายุการใชง้านไม่จาํกดัและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนซ่ึงยงัไม่พร้อม    
ท่ีจะใชง้านจะมีการทดสอบการดอ้ยค่าทุกปีเม่ือมีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่า 
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การรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะกระทาํทุกคร้ังท่ีมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์หรือมูลค่าตามบญัชีของหน่วย
สินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน  ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในงบกาํไรขาดทุน เวน้แต่
เป็นการกลบัรายการการประเมินมูลค่าของสินทรัพยช้ิ์นเดียวกนั ซ่ึงเคยตีราคาเพ่ิมขึ้นและรับรู้ในส่วนของ           
ผูถื้อหุน้มาก่อนและมีการดอ้ยค่าในเวลาต่อมา ในกรณีน้ีใหรั้บรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้ 
 

เม่ือมีการลดลงในมูลค่ายตุิธรรมของสินทรัพยท์างการเงินเผือ่ขาย ซ่ึงไดบ้นัทึกโดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้น และ
มีความชดัเจนว่าสินทรัพยด์งักล่าวมีการดอ้ยค่า  ยอดขาดทุนสะสมท่ีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นจะถูกบนัทึก
ในงบกําไรขาดทุน  โดยไม่ตอ้งปรับกับยอดสินทรัพยท์างการเงินดังกล่าว  ยอดขาดทุนสะสมท่ีบนัทึกใน            
งบกาํไรขาดทุนคือ  ผลต่างระหว่างราคาทุนท่ีซ้ือกบัมูลค่ายติุธรรมในปัจจุบนัของสินทรัพยสุ์ทธิจากขาดทุนจาก
การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินนั้นๆ ซ่ึงเคยรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนแลว้ 
 

การค านวณมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 
 

มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนหมายถึง ราคาขายสุทธิของสินทรัพย ์หรือมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยแ์ลว้แต่มูลค่า
ใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยจ์ะพิจารณาจากการคิดลดให้เป็นมูลค่าปัจจุบนัของ
ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคต โดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนหักภาษีเงินได้เพื่อ
สะทอ้นถึงมูลค่าท่ีอาจประเมินได้ตามสถานการณ์ตลาดปัจจุ บนัตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์   
สําหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับซ่ึงโดยส่วนใหญ่เป็นอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น การพิจารณา            
มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนจะพิจารณาจากหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นมีความเก่ียวขอ้งดว้ย 
 

การกลับรายการด้อยค่า 
 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกกลบัรายการ   เม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนเพ่ิมขึ้นใน
ภายหลงั  และการเพ่ิมขึ้นนั้นสัมพนัธ์โดยตรงกบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีเคยรับรู้ สําหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ี
บนัทึกโดยวิธีราคาทุนตัดจาํหน่ายและตราสารหน้ีท่ีจัดประเภทเป็นหลักทรัพยเ์ผื่อขาย การกลับรายการจะ      
ถูกบนัทึกในงบกาํไรขาดทุน  ส่วนสินทรัพยท์างการเงินท่ีเป็นตราสารทุนท่ีจดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 
การกลบัรายการจะถูกรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้ 
 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยมจะไม่มีการปรับปรุงกลบัรายการ สินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน
อ่ืนๆ ท่ีเคยรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในงวดก่อนๆ จะถูกประเมิน ณ ทุกวนัท่ีท่ีออกรายงานว่าขอ้บ่งช้ีเร่ือง      
การดอ้ยค่ายงัมีอยูอี่กต่อไปหรือไม่  โดยขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวจะถูกกลบัรายการ หากมี    

การเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชใ้นการคาํนวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบั
รายการเพียงเท่าท่ีมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเส่ือมราคาหรือ             
ค่าตดัจาํหน่าย เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 
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(ฏ) หนี้สินทีม่ภีาระดอกเบี้ย 
 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียบนัทึกเร่ิมแรกในมูลค่ายติุธรรมสุทธิจากค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกิดหน้ีสิน ซ่ึงต่อมา
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจะบนัทึกโดยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย  ผลต่างระหว่างยอดหน้ีสินเร่ิมแรกและยอดหน้ีสิน
เม่ือถึงกาํหนดชาํระจะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนตลอดระยะเวลาการกูย้มืโดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

 

(ฐ) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 
 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนแสดงในราคาทุน 
 

(ฑ) ผลประโยชน์พนักงาน 
 

โครงการสมทบเงิน 
 

ภาระหน้ีสินตามโครงการสมทบเงินจะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น 
 

(ฒ) ประมาณการหนี้สิน 
 

การประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ในงบดุลเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระหน้ีสินตามกฎหมายท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบนั หรือมี
ความเป็นไปไดท่ี้จะก่อใหเ้กิดภาระหน้ีสินจากเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในอดีต และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ตาม
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีจะตอ้งจ่ายชาํระหน้ีตามภาระหน้ีสินดงักล่าว  และจาํนวนภาระหน้ีสินดงักล่าวสามารถ
ประมาณจาํนวนเงินไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ ในกรณีท่ีผลกระทบดังกล่าวมีจาํนวนท่ีเป็นสาระสําคญั ประมาณการ
หน้ีสินจะพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนหัก
ภาษีเงินไดเ้พื่อสะทอ้นถึงมูลค่าท่ีอาจประเมินไดต้ามสถานการณ์ตลาดปัจจุบนัตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อ
หน้ีสิน 

 

(ณ) รายได้ 
 

รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม หรือภาษีขายอ่ืนๆ และแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ 
 

การขายสินค้า 
 

รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เป็นรายได้ในงบกาํไรขาดทุนเม่ือกลุ่มบริษทัไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทน     
ท่ีเป็นสาระสําคญัของความเป็นเจา้ของสินคา้ให้กบัผูซ้ื้อแลว้  กลุ่มบริษทัจะไม่รับรู้รายไดห้ากกลุ่มบริษทัยงัมี
การควบคุม หรือบริหารในสินคา้ท่ีขายไปแลว้นั้น หรือมีความเส่ียงท่ีเป็นสาระสําคญัเก่ียวกบัความไม่แน่นอนใน
การไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากรายการบญัชีนั้น ไม่อาจวดัมูลค่าของจาํนวนรายไดแ้ละตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นได้
อยา่งน่าเช่ือถือ หรือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนที่จะตอ้งรับคืนสินคา้  
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รายได้ค่าเช่า 
 

รายไดค้่าเช่าสําหรับสัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 
 

รายได้อ่ืน  
 

รายไดอ่ื้นจากการดาํเนินงาน  และดอกเบ้ียรับบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนตามเกณฑ์คงคา้ง เงินปันผลรับบนัทึก    
ในงบกาํไรขาดทุนในวนัที่กลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล   
 

(ด) ค่าใช้จ่าย 
 

สัญญาเช่าด าเนินงาน 
 

รายจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า  ประโยชน์ท่ี
ไดรั้บตามสัญญาเช่าจะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเป็นส่วนหน่ึงของค่าเช่าทั้งส้ินตามสัญญา  ค่าเช่าท่ีอาจเกิดขึ้นจะ
บนัทึกในงบกาํไรขาดทุนในรอบบญัชีท่ีมีรายการดงักล่าว 
 

รายจ่ายทางการเงิน 
 

ดอกเบ้ียจ่ายและค่าใชจ่้ายอ่ืนบนัทึกในงบกําไรขาดทุนในงวดท่ีค่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดขึ้น  ยกเวน้กรณีท่ีมีการ
บนัทึกเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนสินทรัพย ์เน่ืองจากสินทรัพยด์งักล่าวตอ้งใชเ้วลาในการจดัหา ก่อสร้าง หรือผลิต
ก่อนท่ีจะนาํมาใชเ้องหรือเพ่ือขาย ดอกเบ้ียซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของค่างวดตามสัญญาเช่าการเงินบนัทึกในงบกาํไร
ขาดทุนโดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

 

(ต) ภาษเีงินได้ 
 

ภาษีเงินได้จากกําไรหรือขาดทุนสําหรับปีประกอบด้วย ภาษีเงินได้ปัจจุบนัและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี              
ภาษีเงินไดรั้บรู้ในงบกาํไรขาดทุน เวน้แต่ในส่วนที่เก่ียวกบัรายการท่ีบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้ 
 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 
 

ภาษีเงินได้ปัจจุบนัคือ ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายชําระโดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีสําหรับปี โดยใช้อตัราภาษีท่ี
ประกาศใช ้ณ วนัที่ในงบดุล ซ่ึงเก่ียวกบัรอบบญัชีท่ีคาํนวณภาษีเงินได ้ ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบั
รายการในปีก่อนๆ 
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ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 

กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีโดยวิธีหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี โดยคาํนวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดขึ้น
ระหว่างมูลค่าตามบญัชีและฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินและจํานวนท่ีใชเ้พ่ือประโยชน์ทางภาษี โดย
ผลต่างชัว่คราวต่อไปน้ีไม่ไดถู้กนํามาร่วมพิจารณาไดแ้ก่ ค่าความนิยมซ่ึงไม่สามารถถือเป็นค่าใชจ่้ายทางภาษี 
การรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงไม่กระทบต่อกาํไรทางบญัชี หรือกาํไรทางภาษี จาํนวนภาษีเงินได้
รอการตดับญัชีจะพิจารณาจากรายการท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจริง หรือมูลค่าหรือประโยชน์ของสินทรัพยท่ี์คาดว่าจะ
ไดรั้บและหน้ีสินท่ีคาดว่าจะตอ้งชาํระ โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีการประกาศใช ้ณ วนัท่ีในงบดุล 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่ากาํไรเพื่อเสียภาษีใน
อนาคตจะมีจํานวนเพียงพอกบัการใช้ประโยชน์จากการตั้งสินทรัพยด์ังกล่าว  สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการ       
ตดับญัชีจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 

 

4 รายการทีเ่กดิขึน้และยอดคงเหลอืกบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดแ้ก่ บุคคลหรือกิจการต่างๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทั โดยการเป็น      
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือมีผูถื้อหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน หรือมีกรรมการท่ีมีอํานาจควบคุม หรือมีอิทธิพลอย่างเป็น
สาระสําคญัร่วมกนั  รายการบญัชีระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัน้ีกาํหนดขึ้นโดยมีนโยบายกาํหนดราคา
สําหรับแต่ละรายการซ่ึงอา้งอิงตามราคาตลาดหรือเป็นไปตามสัญญาท่ีตกลงกนั 
 

นโยบายการกาํหนดราคาสําหรับแต่ละรายการอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 

รายการ นโยบายการก าหนดราคา 
  

ขายสินคา้ ราคาตามประกาศของกลุ่มบริษทั 
ซ้ือสินคา้ ราคาตามประกาศของผูข้าย 
ซ้ือและขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ มูลค่ายตุิธรรม 
ซ้ือและขายเงินลงทุน มูลค่ายตุิธรรม 
ดอกเบ้ียรับ / ดอกเบ้ียจ่าย ตน้ทุนของแหล่งท่ีมาของเงินทุนบวกค่าใชจ่้ายในการบริหารเงินทุน 
ค่าเช่าและค่าบริการ อตัราค่าเช่าหรือค่าบริการมาตรฐานตามท่ีผูใ้หเ้ช่าหรือผูใ้หบ้ริการ 
   กาํหนด 
ค่าบริการดา้นเทคนิควิชาการ อตัราต่อจาํนวนตนัของอาหารสัตวแ์ต่ละประเภทท่ีผลิต / อตัราต่อ 
   ยอดขายอาหารสัตว ์
ค่าเบ้ียประกนั อตัรามาตรฐานที่ผูรั้บประกนักาํหนด 
ค่าสิทธิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ อตัราต่อยอดขายสินคา้ท่ีใชเ้คร่ืองหมายการคา้ 
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รายการท่ีสําคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 5221 และ 2550 มีดงัน้ี   
 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 2551  2550  2551  2550 
 (ล้านบาท) 
รายได้        
บริษัทย่อย        
ขายสินคา้ -  -  22,045  16,972 
ดอกเบ้ียรับ -  -  1,288  854 
เงินปันผลรับ -  -  726  10,546 
กาํไรจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -  -  -  210 
รายไดค้่าเช่า ค่าบริการและอ่ืนๆ -  -  85  73  
        

บริษัทร่วมและบริษัททีเ่กีย่วข้องกนั        
ขายสินคา้ 6,486  5,267  743  915 
ดอกเบ้ียรับ 38  65  -  - 
เงินปันผลรับ 5  4  4  5 
กาํไรจากการขายอาคารและอุปกรณ์ 3  1  -  - 
รายไดค้่าเช่า ค่าบริการและอ่ืนๆ 87  144  4  1 
        

ค่าใช้จ่ายและอื่นๆ        
บริษัทใหญ่        
ซ้ือวตัถุดิบและสินคา้ 4,920  4,215  1,926  1,883 
ค่าบริการดา้นเทคนิควิชาการ 284  297  90  94 
ค่าตอบแทนตามสัญญาอนุญาตใหใ้ช ้        
   เคร่ืองหมายการคา้ 33  35  7  5 
        

บริษัทย่อย        
ซ้ือวตัถุดิบและสินคา้ -  -  12,314  7,693 
ซ้ืออุปกรณ์และอ่ืนๆ -  -  200  117 
ค่าตอบแทนการใชร้ะบบงาน -  -  142  120 
ค่าเช่าและค่าบริการ  -  -  60  84 
ค่าฝึกอบรมและสัมมนา -  -  34  23 
ดอกเบ้ียจ่ายและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ -  -  4  1 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 2551  2550  2551  2550 
 (ล้านบาท) 
บริษัทร่วมและบริษัททีเ่กีย่วข้องกนั        
ซ้ือวตัถุดิบและสินคา้ 13,872  8,747  906  800 
ค่าเช่าและค่าบริการ  913  831  329  318 
ตน้ทุนงานก่อสร้างอาคาร ส่ิงปลูกสร้างและอ่ืนๆ 438  680  273  436 
ค่าเบ้ียประกนั 206  207  83  84 
ซ้ืออุปกรณ์และอ่ืนๆ 104  68  45  19 
ค่าตอบแทนตามสัญญาอนุญาตใหใ้ช ้        
    เคร่ืองหมายการคา้ 30  36  -  - 
ค่าตอบแทนการใชร้ะบบงาน 26  26  -  - 
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 528  326  87  47 
 

ยอดคงเหลือกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 5221 และ 2550 มีดงัน้ี   
 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น    

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2551  2550  2551  2550 
 (ล้านบาท) 
บริษัทย่อย        
บริษทั ซี.พี. เมอร์แชนไดซ่ิง จาํกดั  -  -  837  484 
บริษทั กรุงเทพโปรด๊ิวส จาํกดั (มหาชน) -  -  421  190 
บริษทั เจริญโภคภณัฑอี์สาน จาํกดั (มหาชน)  -  -  378  309 
Charoen Pokphand Foods (Overseas) LLC. -  -  293  - 
บริษทั กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร        
   จาํกดั (มหาชน) -  -  284  145 
บริษทั บี.พี. ผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั        
   (เดิมช่ือ บริษทั บี.พี. อาหารสัตว ์จาํกดั) -  -  230  197 
บริษทั ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จาํกดั  -  -  223  127 
บริษทั ซีพีเอฟ ผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั  -  -  210  160 
บริษทั ซี.พี. เกษตรอุตสาหกรรม จาํกดั  -  -  167  63 
C.P. Food Products, Inc. (เดิมช่ือ Aqua        
   Beauty, Inc.) -  -  157  256 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2551  2550  2551  2550 
 (ล้านบาท) 
        
CPF Europe S.A.  -  -  86  59 
บริษทั กรุงเทพผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั  -  -  44  37 
บริษทั โภคภณัฑอ์ะควอเทค็ จาํกดั -  -  29  18 
บริษทั จนัทบุรีฟาร์มเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า จาํกดั  -  -  -  30 
อ่ืนๆ -  -  52  90 
รวม -  -  3,411  2,165 
        
บริษัทร่วม        
บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน)  431  323  -  - 
บริษทั อลิอนัซ์ ซี.พี. ประกนัภยั จาํกดั 15  14  11  11 
C.P. Vietnam Livestock Corporation        
   (เดิมช่ือ C.P. Vietnam Livestock Co., Ltd.) -  53  -  - 
อ่ืนๆ 12  9 4 6  4 
รวม 458  399  17  15 
        
บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั        
Charoen Pokphand Intertrade Singapore         
   (Pte) Ltd. 271  188  3  2 
บริษทั เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จาํกดั 162  25  32  4 
บริษทั ซี.พี. คอนซูเมอร์โพรดกัส์ จาํกดั 138  170  -  - 
บริษทั เคาน์เตอร์ เซอร์วิส จาํกดั 128  91  1  1 
บริษทั ซี.พี. คา้ปลีกและการตลาด จาํกดั 124  119  20  22 
บริษทั ซี.พี. อินเตอร์เทรด จาํกดั 123  140  16  - 
บริษทั เชสเตอร์ฟู้ ด จาํกดั 36  96  9  16 
บริษทั แอ๊ดวา้นซ์ฟาร์ม่า จาํกดั 31  36  17  22 
Charoen Pokphand Intertrade South Africa         
   (Pty) Ltd. 7  41  - - 6 
Charoen Pokphand Jaya Farm (M) Sdn. Bhd. - - 33  - - - 
อ่ืนๆ 84  102  10 1 21 
รวม 1,104  1,041  108  94 
รวมทั้งส้ิน 1,562  1,440  3,536  2,274 
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เงินให้กู้ยมืระยะส้ัน  

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 ยอดคงคา้ง  ยอดเฉล่ีย 
 2551  2550  2551  2550 
 (ล้านบาท) 
บริษัทย่อย        
บริษทั กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร        
   จาํกดั (มหาชน)  3,690  3,460  3,690  2,317 
บริษทั กรุงเทพผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั 2,920  1,750  2,552  1,295 
บริษทั เจริญโภคภณัฑอี์สาน จาํกดั (มหาชน) 2,240  2,140  2,198  1,162 
บริษทั เจริญโภคภณัฑอุ์ตสาหกรรม จาํกดั 1,248  1,193  1,207  751 
บริษทั ซีพีเอฟ ผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั  1,160  1,474  1,283  1,189 
บริษทั บี.พี. ผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั         
   (เดิมช่ือ บริษทั บี.พี. อาหารสัตว ์จาํกดั) 735  460  715  385 
บริษทั โภคภณัฑอ์ะควอเทค็ จาํกดั 630  1,075  817  946 
Charoen Pokphand Foods (Overseas) LLC. 625  -  167  - 
C.P. Standart Gida Sanayi ve Ticaret A.S. 521  -  43  - 
บริษทั ราชบุรีอาหาร จาํกดั         
   (เดิมช่ือ บริษทั ราชบุรีอาหารสัตว ์จาํกดั) 500  510  524  332 
บริษทั ซี.พี. เกษตรอุตสาหกรรม จาํกดั 238  455  574  352 
C.P. Aquaculture (Beihai) Co., Ltd. 148  143  141  41 
บริษทั ซีพีเอฟ ไอทีเซ็นเตอร์ จาํกดั 143  20  76  10 
บริษทั ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จาํกดั 110  -  18  137 
C.P. Aquaculture (Hainan) Co., Ltd. 104  101  100  17 
C.P. Aquaculture (Dongfang) Co., Ltd. 95  -  91  - 
บริษทั ซีพีเอฟ เทรนน่ิงเซ็นเตอร์ จาํกดั 47  -  13  - 
CPF Investment Limited  42  -  20  29 
บริษทั ยนิูเวอร์แซล ฟู้ด แอนด ์มาร์เก็ตต้ิง จาํกดั 19  -  2  - 
บริษทั แกลง จาํกดั 18  47  32  33 
บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล เพท็ ฟู้ด จาํกดั 12  12  12  5 
บริษทั กรุงเทพโปรด๊ิวส จาํกดั (มหาชน) -  150  117  646 
รวม 15,245  12,990  14,392  9,647 
 

บริษทัคาํนวณยอดเฉล่ียจากยอดคงคา้งของเงินใหกู้ย้มืระยะสั้น ณ วนัส้ินเดือนโดยไม่รวมดอกเบ้ียคา้งรับ 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2551 และ 2550 
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ยอดเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 และ 2550 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2551  2550 
 (ล้านบาท) 
สกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน 13,710  12,747 
เงินตราต่างประเทศ    
-   เหรียญสหรัฐ  1,535  243 
รวม 15,245  12,990 
 

ดอกเบี้ยค้างรับ 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2551  2550 
 (ล้านบาท) 
บริษัทย่อย 47  46 

 

เงินให้กู้ยมืระยะยาว  
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ยอดคงคา้ง  ยอดเฉล่ีย 
 2551  2550  2551  2550 
 (ล้านบาท) 
บริษัทย่อย        
บริษทั กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร        
    จาํกดั (มหาชน) 750  1,065  948  939 
บริษทั กรุงเทพผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั 750  1,000  937  792 
บริษทั เจริญโภคภณัฑอุ์ตสาหกรรม จาํกดั  375  500  469  375 
บริษทั กรุงเทพโปรด๊ิวส จาํกดั (มหาชน) 375  500  458  375 
CPF Investment Limited  312  302  299  309 
Charoen Pokphand (USA), Inc. 142  137  136  141 
บริษทั ซี.พี. เกษตรอุตสาหกรรม จาํกดั 75  100  94  75 
C.P. Aquaculture (Beihai) Co., Ltd. -  27  16  36 
บริษทั ซีพีเอฟ ผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั -  -  -  52 
บริษทั เจริญโภคภณัฑอี์สาน จาํกดั (มหาชน) -  -  -  31 
รวม 2,779  3,631  3,357  3,125 
หัก ส่วนที่ถึงกาํหนดรับชาํระภายในหน่ึงปี (1,692)  (991)     
สุทธิ 1,087  2,640     
 
บริษทัคาํนวณยอดเฉล่ียจากยอดคงคา้งของเงินใหกู้ย้มืระยะยาว ณ วนัส้ินเดือนโดยไม่รวมดอกเบ้ียคา้งรับ 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2551 และ 2550 
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ยอดเงินใหกู้ย้ืมระยะยาว ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2551 และ 2550 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2551  2550 
 (ล้านบาท) 
สกุลเงินที่ใชใ้นการดาํเนินงาน 2,325  3,165 
เงินตราต่างประเทศ    
-  เหรียญสหรัฐ 454  466 
รวม 2,779  3,631 

 

ลูกหนี้ระยะยาวจากการขายเงินลงทุน    

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2551  2550  2551  2550 

 (ล้านบาท) 
บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั        
Union Growth Investments Limited 538  780  -  - 
หัก ลูกหน้ีท่ีถึงกาํหนดรับชาํระภายในหน่ึงปี (269)  (260)  -  - 
สุทธ ิ 269  520  -  - 
 

ลูกหน้ีระยะยาวจากการขายเงินลงทุนทั้งหมดของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 และ 2550 เป็นสกลุเงิน
เหรียญสหรัฐ 
 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2551  2550  2551 2 2550 
 (ล้านบาท) 
บริษัทใหญ่        
บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั 129  332  28  70 
        

บริษัทย่อย        
บริษทั กรุงเทพโปรด๊ิวส จาํกดั (มหาชน) -  -  1,296  71 
บริษทั โภคภณัฑอ์ะควอเทค็ จาํกดั -  -  80  28 
บริษทั กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร         
   จาํกดั (มหาชน) -  -  74  38 
บริษทั กรุงเทพผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั -  -  68  51 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2551 และ 2550 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2551  2550  2551 2 2550 
 (ล้านบาท) 
        บริษทั เจริญโภคภณัฑอี์สาน จาํกดั (มหาชน) -  -  33  11 
บริษทั ราชบุรีอาหาร จาํกดั         
   (เดิมช่ือ บริษทั ราชบุรีอาหารสัตว ์จาํกดั) -  -  24  17 
บริษทั บี.พี. ผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั        
   (เดิมช่ือ บริษทั บี.พี. อาหารสัตว ์จาํกดั) -  -  21  10 
บริษทั ซีพีเอฟ ผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั -  -  20  13 
บริษทั กรุงเทพเพาะเล้ียงกุง้ จาํกดั -  -  -  108 
อ่ืนๆ -  -  25  17 
รวม -  -  1,641  364 
        

บริษัทร่วม        
C.P. Vietnam Livestock Corporation        
   (เดิมช่ือ C.P. Vietnam Livestock Co., Ltd.) 34  27  - - 7 
บริษทั อาร์เบอร์ เอเคอร์ส ประเทศไทย จาํกดั 4  12  4  - 
อ่ืนๆ 17  9  2  2 
รวม 55  48  6  9 
        

บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั        
บริษทั ซี.พี. อินเตอร์เทรด จาํกดั 232  53  6  9 
บริษทั ทรู ลิสซ่ิง จาํกดั   62  41  29  17 
บริษทั ซีเอ็นซี อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 46  41  - - - 
บริษทั ไดนามิค ทรานสปอร์ต จาํกดั 46  - - 13 - - 
บริษทั ซี.พี. สหอุตสาหกรรม จาํกดั 43  61  17  15 
บริษทั เค.เอส.พี. อุปกรณ์ จาํกดั 38  49  16  16 
บริษทั ซี.พี. อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ ์จาํกดั 34  28  19  16 
บริษทั แอ๊ดวา้นซ์ฟาร์ม่า จาํกดั 30  15  24  13 
บริษทั ซีนิเพล็กซ์ จาํกดั 18  9  15  8 
PT Central Proteina Prima 16  - - - - - 
PT Centralpertiwi  Bahari 15  - - - - - 
บริษทั ซี.พี. คา้ปลีกและการตลาด จาํกดั 13  30  1  1 
Blue Ocean Resources Pte Ltd. -  45  - - - 
อ่ืนๆ 155 1 129  29  38 
รวม  748  501  169  133 
รวมทั้งส้ิน 932  881  1,844  576 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2551 และ 2550 
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เงินกู้ยมืระยะส้ัน  

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ยอดคงคา้ง  ยอดเฉล่ีย 
 2551  2550  2551 2 2550 
 (ล้านบาท) 
บริษัทย่อย        
บริษทั กรุงเทพเพาะเล้ียงกุง้ จาํกดั  52  42  48  16 
บริษทั สวีฟาร์มม่ิง จาํกดั 20  -  10  - 
บริษทั จนัทบุรีฟาร์มเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า จาํกดั 13  -  10  - 
บริษทั ซีฟู้ ดส์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จาํกดั  9  69  29  65 
บริษทั ตราดเพาะเล้ียงกุง้ จาํกดั 8  -  6  - 
รวม 102  111  103  81 

 
บริษทัคาํนวณยอดเฉล่ียจากยอดคงคา้งของเงินกูย้มืระยะสั้น ณ วนัส้ินเดือนโดยไม่รวมดอกเบ้ียคา้งจ่าย 
 
เงินกูย้มืระยะสั้นทั้งหมดของบริษทั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2551 และ 2550 เป็นสกุลเงินบาท 
 
ยอดคงเหลือและอตัราดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 และ 2550 สรุปไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม / งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ยอดคงเหลือท่ีมี  ยอดคงเหลือท่ีมี   
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี  อตัราดอกเบ้ียลอยตวั  อตัราดอกเบ้ียเฉล่ีย 
 2551  2550  2551  2550  2551  2550 

 (ล้านบาท)  (อัตราร้อยละ) 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น            
   แก่บริษทัยอ่ย 868  -  14,377  12,990  7.02  7.13 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาว            
   แก่บริษทัยอ่ย -  65  2,779  3,566  7.21  6.85 
ลูกหน้ีระยะยาวจากการ            
   ขายเงินลงทุน -  -  538  780  5.26  6.82 
เงินกูย้มืระยะสั้น            
   จากบริษทัยอ่ย -  -  102  111  1.25  1.50 

 

 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2551 และ 2550 
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ก าไรจากการขายเงินลงทุนรอการรับรู้เป็นรายได้    

    

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
  2551  2550  2551  2550 

 (ล้านบาท) 
บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั        
Union Growth Investments Limited 399  399  -  - 

 
ภาระผูกพนัทีม่กีบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 
(ก)  ภาระผกูพนัสําหรับรายจ่ายฝ่ายทุน 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2551  2550  2551  2550 
 (ล้านบาท) 
สัญญาท่ียงัไม่ไดรั้บรู้ (ส่วนใหญ่เป็น        
   สัญญาก่อสร้างอาคารและส่ิงปลูกสร้าง         
   และซ้ือเคร่ืองจกัรและอ่ืนๆ) 16  34  15  28 

 
(ข) ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าดาํเนินงานและสัญญาบริการ 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2551  2550  2551  2550 
 (ล้านบาท) 
ภายในระยะเวลาหน่ึงปี 505  505  209  213 
ภายหลงัจากหน่ึงปี  แต่ไม่เกินหา้ปี 530  518  177  179 
ภายหลงัจากหา้ปี 84  101  -  - 
รวม 1,119  1,124  386  392 
 

 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2551 และ 2550 
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บริษทัและบริษทัย่อยบางแห่งมีสัญญาเช่าอาคารสํานักงาน  (รวมทั้งสัญญาบริการพร้อมส่ิงอาํนวยความ
สะดวกต่างๆ) ท่ีดิน ฟาร์มเล้ียงสัตว ์และยานพาหนะกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนับางแห่ง โดยมีระยะเวลา 1 
ถึง 9 ปี ซ่ึงจะส้ินสุดในระหว่างปี 2552 ถึง 2560  
 

(ค)   ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2551 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงมีภาระผูกพนัภายใตส้ัญญาบริการระบบงานคอมพิวเตอร์
กบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง เป็นจาํนวนเงินรวม 17 ลา้นบาท (2550: 41 ล้านบาท) 

 
สัญญาทีม่สีาระส าคญักบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 

สัญญาบริการด้านเทคนิควชิาการ 
 
บริษทัและบริษทัยอ่ยบางแห่งไดว้่าจา้งบริษทัใหญ่ของกลุ่มบริษทั (บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ์ จาํกดั (CPG)) ให้
ทาํการคน้ควา้และพฒันาส่วนประกอบในการผลิตอาหารสัตว ์โดยบริษทัและบริษทัยอ่ยตกลงท่ีจะจ่ายค่าบริการ
ให้กับ CPG ซ่ึงคาํนวณตามปริมาณการผลิตอาหารสัตว์แต่ละประเภทในอัตราท่ีระบุไวใ้นสัญญา  โดยมี
ค่าบริการขั้นตํ่า เป็นจาํนวนเงินประมาณ 0.1 ลา้นบาท ถึง 1.3 ลา้นบาท ต่อเดือน สัญญาน้ีมีระยะเวลาส้ินสุดในปี 
2553 
 

นอกจากน้ี บริษทัยอ่ยในต่างประเทศแห่งหน่ึงไดท้าํสัญญารับความช่วยเหลือทางเทคนิควิชาการดา้นการผลิต 
อาหารสัตวก์บั CPG โดยค่าตอบแทนท่ีจ่ายให้กบั CPG จะคาํนวณจากยอดขายอาหารสัตวข์องบริษทัย่อยนั้น
ในอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญา สัญญาดงักล่าวมีระยะเวลาส้ินสุดในปี 2559 
 

สัญญาอนุญาตให้ใช้เคร่ืองหมายการค้า 
 
กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญากบับริษทัใหญ่ของกลุ่มบริษทั (บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ์ จาํกดั (CPG)) เพื่อให้ไดม้าซ่ึง
สิทธิการใชเ้คร่ืองหมายการคา้         ในการน้ี กลุ่มบริษทัดงักล่าวมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าตอบแทนให้กบั 
CPG ในอตัราร้อยละ 0.2 และร้อยละ 0.4 ของยอดขายสินคา้แต่ละประเภทตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา สัญญาฉบบัน้ี
มีผลบงัคบัใชเ้ร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2549 และส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2551 ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัไดต้่ออายุสัญญา
ดงักล่าวออกไปอีก 3 ปี โดยมีเง่ือนไขและอตัราค่าตอบแทนเช่นเดิมทุกประการ 

 
บริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้ทาํสัญญากับบริษัทท่ีเก่ียวขอ้งกันแห่งหน่ึง (บริษัท สตาร์มาร์เก็ตต้ิง จํากัด (STAR)) 
เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงสิทธิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ของ  STAR ในการน้ี บริษทัย่อยดงักล่าวมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้ง
จ่ายค่าตอบแทนใหก้บั STAR โดยคาํนวณจากยอดขายสินคา้ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ดงักล่าวในอตัราท่ีระบุไว้
ในสัญญา  สัญญาฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใชเ้ป็นระยะเวลา 5 ปี  ซ่ึงจะส้ินสุดในปี 2555 
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สัญญาอื่น 
 

ในระหว่างไตรมาสท่ีหน่ึงของปี 2549 บริษทัย่อยแห่งหน่ึง (บริษทั ซี.พี. เมอร์แชนไดซ่ิง จาํกดั (CPM))  ไดเ้ขา้
ทาํสัญญา Share sale and purchase agreement  เพื่อจาํหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามญัของ Lotus-CPF (PRC) 
Investment Co., Ltd. (Lotus-CPF)  ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมแห่งหน่ึง เป็นจาํนวน  38,960,000 หุ้น  (คิดเป็นร้อยละ 
40 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายแลว้ของ Lotus-CPF) ให้แก่ Union Growth Investments Limited (Union Growth)  
ซ่ึงเป็นบริษัทท่ีเก่ียวขอ้งกันแห่งหน่ึง ในมูลค่ารวม 31 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 1,185  ล้านบาท           
โดย Union Growth ได้จ่ายชาํระเงินงวดแรกให้แก่  CPM ตามที่ระบุไวใ้นสัญญา  เป็นจาํนวนเงิน_3.1 
ล้านเหรียญสหรัฐ  เมื่อวนัที่ 30 พฤษภาคม 2549 (Closing date) และส่วนที่เหลือเป็นจาํนวนเงิน 27. 9 
ล้านเหรียญสหรัฐ จะแบ่งชาํระเป็นงวด จาํนวน 8 งวด  งวดละ 2,325,000 เหรียญสหรัฐ ในเดือนเมษายนและ
เดือนตุลาคม 2550  และงวดละ  3,875,000  เหรียญสหรัฐ ในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคมของทุกปี ในระหว่าง
ปี 2551 ถึง 2553  พร้อมกบัดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ LIBOR บวก 2.0 ต่อปี ซ่ึงคิดจากยอดท่ีคงคา้ง ทั้งน้ีภายใต้
สัญญาดังกล่าว CPM จะตอ้งโอนหุ้นท่ีจําหน่ายทั้งหมดให้กับ Union Growth ในวนัท่ีไดรั้บชาํระเงินค่าหุ้น       
งวดแรก ซ่ึงกลุ่มบริษทัถือเป็นวนัท่ีจําหน่ายเงินลงทุน และเพื่อเป็นหลกัประกันการปฏิบตัิตามสัญญา Union 
Growth ได้นําใบหุ้นของ Lotus-CPF  ตามจํานวนท่ีซ้ือไปดังกล่าวมาจาํนําไวก้ับ CPM  ภายใตส้ัญญา Share 
charge agreement ระหว่าง CPM และ Union Growth     
 

ในระหว่างไตรมาสท่ีสองของปี 2549 กลุ่มบริษทัไดห้ยุดรับรู้ส่วนไดเ้สียของเงินลงทุนใน Lotus-CPF  ณ วนัท่ี
จาํหน่ายเงินลงทุน เน่ืองจากกลุ่มบริษทัไม่ไดมี้อิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัต่อการดาํเนินงานของ Lotus-CPF   
โดยความเส่ียงและผลตอบแทนของเงินลงทุนดงักล่าวไดโ้อนให้แก่ Union Growth แลว้  นับตั้งแต่วนัที่ขาย
เงินลงทุนเป็นตน้ไป ในการน้ี  กลุ่มบริษทัไดบ้นัทึกการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วมดงักล่าว โดยบนัทึกรายการ
กาํไรจากการขายเงินลงทุน เป็นจาํนวนเงิน 399  ลา้นบาท ในบญัชี “กาํไรจากการขายเงินลงทุนรอการรับรู้เป็น
รายได”้ ซ่ึงแสดงไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของ “หน้ีสินไม่หมุนเวียน” ในงบดุลรวม เน่ืองจากกลุ่มบริษทัพิจารณาว่า 
ผลตอบแทนจากการขายเงินลงทุนท่ีกลุ่มบริษทัจะได้รับมีลักษณะเป็นการทยอยรับชําระภายในระยะเวลา
ค่อนขา้งยาว ทั้งน้ีกาํไรจากการขายเงินลงทุนดงักล่าวจะไม่รับรู้ในงบกาํไรขาดทุนจนกว่ากลุ่มบริษทัจะไดรั้บ
ชาํระเงินครบถว้นแลว้ 
 

ทั้งน้ี CPM และ Union Growth ตอ้งปฏิบตัิตามเง่ือนไขต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาดงักล่าวขา้งตน้ 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2551 และ 2550 
 

 47 

5 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2551  2550  2551  2550 
 (ล้านบาท) 
        

เงินฝากสถาบนัการเงินและเงินสดในมือ 3,278  2,944  407  584 
เงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง 175  136  - - - 
รวม 3,453  3,080  407  584 

 

ยอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2551 และ 2550 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 
 

   งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   2551  2550  2551  2550 
   (ล้านบาท) 
          

สกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของ        
   แต่ละบริษทัในกลุ่ม   3,046  2,564  407  584 
เงินตราต่างประเทศ          

  -  เหรียญสหรัฐ  370  305  - - - 
-  ยโูร   35  209  - - - 
-  อ่ืนๆ   2  2  - - - 
รวม   3,453  3,080  407  584 

 

6 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 
 

   งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ  2551  2550  2551  2550 
   (ล้านบาท) 
          

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4  1,562  1,440  3,536  2,274 
กิจการอ่ืน   12,881  12,501  3,306  4,055 
รวม   14,443  13,941  6,842  6,329 
หัก  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ   (328)  (381)  (13)  (6) 
สุทธิ   14,115  13,560  6,829  6,323 
        
ค่าเผือ่ (กลบัรายการค่าเผือ่) หนี้สงสัยจะสูญ        
   ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม (53)  98  7  1 
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ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนท่ีมีปัญหาในการรับชาํระหน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 และ 2550  
แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2551  2550  2551  2550 

 (ล้านบาท) 
คา้งชาํระเกินกาํหนดระยะเวลาการรับชาํระหน้ี        
 มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน 5  10  4  1 
 มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน 12  68  1  - 
 มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป 307  304  9  6 

รวม 324  382  14  7 

 
ยอดลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 และ 2550 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 
 
   งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   2551  2550  2551  2550 

   (ล้านบาท) 
  สกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของ         

   แต่ละบริษทัในกลุ่ม   11,868  11,283  5,152  4,642 
เงินตราต่างประเทศ          

  -  เหรียญสหรัฐ  1,652  1,699  1,357  1,346 
-  ดอลลาร์ - สิงคโปร์   239  164  2  2 
-  วอน - เกาหลีใต ้   220  275  82  97 
-  ยโูร   43  23  199  160 
-  อ่ืนๆ   93  116  37  76 

รวม   14,115  13,560  6,829  6,323 
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7 สินค้าคงเหลอื 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2551  2550  2551  2550 

 (ล้านบาท) 
        
วตัถุดิบ 9,303  10,273  2,830  3,334 
เคมีภณัฑแ์ละวสัดุส้ินเปลือง 588  657  197  204 
สินคา้ระหว่างผลิต 8,735  7,422  1,835  1,592 
สุกร ไก่  เป็ดและอ่ืนๆ ท่ีเป็น        

พ่อแม่พนัธุ์และแม่โคนม - สุทธิ 2,370  1,899  352  303 
สินคา้สําเร็จรูป 5,836  5,280  1,300  1,218 
สินคา้ระหว่างทาง 1,120  1,626  20  63 
รวม 27,952  27,157  6,534  6,714 
หัก ค่าเผือ่มูลค่าสินคา้ลดลง (64)  (45)  (7)  (6) 
สุทธิ 27,888  27,112  6,527  6,708 
 

ตน้ทุนของสินคา้ท่ีบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายและไดแ้สดงไวใ้นบญัชี  “ตน้ทุนขายสินคา้” ในงบกาํไรขาดทุนสําหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 มีจาํนวนเงิน 135,738  ลา้นบาท (2550: 117,936 ล้านบาท)  สําหรับงบการเงินรวม  
และ 48,911 ลา้นบาท (2550: 45,560  ล้านบาท) สําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

8 เงนิลงทุนระยะยาว 
 

เงินลงทุนระยะยาว ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2551 และ 2550 ประกอบดว้ย 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2551  2550  2551  2550 

 (ล้านบาท) 
        
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -  -  17,991  17,295 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 9,099  6,662  290  290 
เงินลงทุนในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,007  1,531  143  680 
เงินลงทุนในบริษทัอ่ืน 162  240  -  - 

รวม 10,268  8,433  18,424  18,265 
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เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2551 และ 2550 และเงินปันผลรับสําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 และ 2550 มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม 
 สัดส่วนความเป็น           
 เจา้ของ  (ทั้งทางตรง           
 และทางออ้ม) ทุนชาํระแลว้ วิธีราคาทุน  วิธีส่วนไดเ้สีย  การดอ้ยค่า  วิธีส่วนไดเ้สีย - สุทธิ  เงินปันผลรับ 
 2551 2550 2551 2550 2551  2550  2551  2550  2551  2550  2551  2550  2551  2550 

 (ร้อยละ) (ล้านบาท) 
บริษัทร่วม                        
บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน)  25.25 24.78 4,493 4,470 1,932  1,665  5,207  3,074  -  -  5,207  3,074  388  285 
บริษทั นว 84 จาํกดั 25.00 25.00 1,203 1,203 301  301  295  296  -  -  295  296 - - - - 
บริษทั รอส บรีดเดอร์ส สยาม จาํกดั 49.99 49.99 70 70 35  35  73  59  -  -  73  59 - -  - 
บริษทั อลิอนัซ์ ซี.พ.ี ประกนัภยั จาํกดั 24.46 24.46 300 300 74  74  128  118  -  -  128  118 - -  4 
บริษทั อาร์เบอร์ เอเคอร์ส ประเทศไทย                        
   จาํกดั  49.99 49.99 4 4 2  2  122  108  -  -  122  108 - -  - 
C.P. Aquaculture (India) Private Limited 31.70 31.70 192 192 175  175  439  454  -  -  439  454 - -  - 
C.P. Vietnam Livestock Corporation                        
   (เดิมช่ือ C.P. Vietnam Livestock Co., Ltd.)  40.00 40.00 864 864 291  291  1,597  1,369  -  -  1,597  1,369 - -  - 
Charoen Pokphand Holdings (Malaysia)                        
   Sdn. Bhd. 49.64 49.64 353 353 176  176  1,238  1,184  -  -  1,238  1,184 - -  - 
รวม     2,986  2,719  9,099  6,662  -  -  9,099  6,662  388  289 
 

บริษัทไดแ้สดงเงินลงทุนในหุ้นสามญัของบริษัทร่วมแห่งหน่ึง (บริษัท ซีพี ออลล์ จาํกดั (มหาชน)) ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตามวิธีส่วนไดเ้สียใน          
งบการเงินรวม  มูลค่ายตุิธรรมของเงินลงทุนดงักล่าว  ณ  วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2551 มีจาํนวนเงิน 13,739 ลา้นบาท (2550: 11,971  ล้านบาท) 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
         ราคาตลาดสาํหรับ   
 สัดส่วน        หลกัทรัพย ์   
 ความเป็นเจา้ของ ทุนชาํระแลว้ วิธีราคาทุน  การดอ้ยค่า  วิธีราคาทุน - สุทธิ   จดทะเบียนฯ  เงินปันผลรับ 
 2551 2550 2551 2550 2551  2550  2551  2550  2551  2550  2551  2550  2551  2550 
 (ร้อยละ) (ล้านบาท) 

บริษัทย่อย                        
บริษทั กรุงเทพโปรด๊ิวส จาํกดั (มหาชน)  99.44 99.44 600 600 1,230  1,230  -  -  1,230  1,230  -  -  224  1,432 
บริษทั กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรม                         
   การเกษตร จาํกดั (มหาชน) 99.90 99.90 300 300 1,781  1,781  -  -  1,781  1,781  -  -  -  1,798 
บริษทั กรุงเทพเพาะเล้ียงกุง้ จาํกดั 41.00 41.00 36 145 16  65  -  -  16  65  -  -  4  - 
บริษทั กรุงเทพผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั  99.99 99.99 667 667 1,174  1,174  -  -  1,174  1,174  -  -  53  1,767 
บริษทั แกลง จาํกดั 89.50 89.50 300 300 298  298  -  -  298  298  -  -  -  40 
บริษทั จนัทบุรีฟาร์มเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้า จาํกดั 99.99 99.99 10 10 33  33  -  -  33  33  -  -  14  9 
บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์ีสาน จาํกดั (มหาชน) 99.61 99.61 300 300 1,282  1,282  -  -  1,282  1,282  -  -  -  1,255 
บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์ุตสาหกรรม จาํกดั 99.99 99.99 167 167 709  709  -  -  709  709  -  -  -  482 
บริษทั ซีพเีอฟ ผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั 75.00 75.00 2,800 2,800 2,849  2,849  -  -  2,849  2,849  -  -  147  89 
บริษทั ซีพเีอฟ เทรดด้ิง จาํกดั  99.99 99.99 706 330 706  330  -  -  706  330  -  -  -  - 
บริษทั ซี.พ.ี เกษตรอุตสาหกรรม จาํกดั 99.99 99.99 400 33 547  180  -  -  547  180  -  -  -  112 
บริษทั ซี.พ.ี เมอร์แชนไดซ่ิง จาํกดั 99.99 99.99 1,850 1,850 1,850  1,850  -  -  1,850  1,850  -  -  37  555 
บริษทั ซีพี-โยเนะคิว จาํกดั  75.00 75.00 350 350 263  263  -  -  263  263  -  -  -  - 
บริษทั ซีพเีอฟ เทรนน่ิงเซ็นเตอร์ จาํกดั  99.99 99.99 15 15 15  15  -  -  15  15  -  -  -  - 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
         ราคาตลาดสาํหรับ   
 สัดส่วน        หลกัทรัพย ์   
 ความเป็นเจา้ของ ทุนชาํระแลว้ วิธีราคาทุน  การดอ้ยค่า  วิธีราคาทุน - สุทธิ  จดทะเบียนฯ  เงินปันผลรับ 

 2551 2550 2551 2550 2551  2550  2551  2550  2551  2550  2551  2550  2551  2550 
 (ร้อยละ) (ล้านบาท) 
                        

บริษทั ซีพเีอฟ ไอทีเซ็นเตอร์ จาํกดั 99.99 99.99 190 190 190  190  -  -  190  190  -  -  67  62 
บริษทั ซีฟู้ดส์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จาํกดั 99.99 99.99 20 80 20  80  -  -  20  80  -  -  -  16 
บริษทั ตราดเพาะเล้ียงกุง้ จาํกดั 30.00 30.00 9 9 3  3  -  -  3  3  -  -  4  - 
บริษทั บี.พ.ี ผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั                         
   (เดิมช่ือ บริษทั บี.พี. อาหารสัตว ์จาํกดั) 99.99 99.99 345 300 335  290  -  -  335  290  -  -  45  615 
บริษทั พฒันาพนัธ์ุกุง้ (ประเทศไทย) จาํกดั 51.00 51.00 4 4 2  2  -  -  2  2  -  -  -  - 
บริษทั ฟาร์มกรุงเทพ จาํกดั 99.99 99.99 42 42 99  99  -  -  99  99  -  -  -  - 
บริษทั โภคภณัฑอ์ะควอเทค็ จาํกดั 99.99 99.99 400 400 400  400  -  -  400  400  -  -  -  1,800 
บริษทั ยนิูเวอร์แซล ฟู้ด แอนด ์มาร์เกต็ต้ิง                         
   จาํกดั 99.99 99.99 40 40 40  40  -  -  40  40  -  -  -  - 
บริษทั ราชบุรีอาหาร จาํกดั                         
   (เดิมช่ือ บริษทั ราชบุรีอาหารสัตว ์จาํกดั) 25.53 25.53 470 470 120  120  -  -  120  120  -  -  6  102 
บริษทั สวีฟาร์มม่ิง จาํกดั 33.80 33.80 18 18 6  6  -  -  6  6  -  -  1  - 
บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล เพท็ ฟู้ด จาํกดั 99.99 99.99 60 60 60  60  -  -  60  60  -  -  -  - 
C.P. Aquaculture (Beihai) Co., Ltd. 100.00 100.00 236 236 236  236  -  -  236  236  -  -  -  - 
C.P. Aquaculture (Dongfang) Co., Ltd. 100.00 100.00 144 144 144  144  -  -  144  144  -  -  -  - 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
         ราคาตลาดสาํหรับ   
 สัดส่วน        หลกัทรัพย ์   
 ความเป็นเจา้ของ ทุนชาํระแลว้ วิธีราคาทุน  การดอ้ยค่า  วิธีราคาทุน - สุทธิ   จดทะเบียนฯ  เงินปันผลรับ 
 2551 2550 2551 2550 2551  2550  2551  2550  2551  2550  2551  2550  2551  2550 
 (ร้อยละ) (ล้านบาท) 

                        

C.P. Aquaculture (Hainan) Co., Ltd. 100.00 100.00 126 126 126  126  -  -  126  126  -  -  -  99 
C.P. Food Products, Inc.                         
   (เดิมช่ือ Aqua Beauty, Inc.) 100.00 100.00 212 212 306  306  -  -  306  306  -  -  -  - 
Calibre Nature (M) Sdn. Bhd. 100.00 100.00 1,278 1,278 1,280  1,280  -  -  1,280  1,280  -  -  124  - 
Charoen Pokphand (USA), Inc.  99.97 99.97 1,148 1,148 3,020  3,020  (3,020)  (3,020)  -  -  -  -  -  - 
Charoen Pokphand Foods Philippines                        
   Corporation 100.00 100.00 37 37 37  37  -  -  37  37  -  -  -  - 
CP Foods West, Inc. 100.00 100.00 110 93 110  93  -  -  110  93  -  -  -  - 
CPF Investment Limited  100.00 100.00 1,724 1,724 1,724  1,724  -  -  1,724  1,724  -  -  -  313 
รวม     21,011  20,315  (3,020)  (3,020)  17,991  17,295  -  -  726  10,546 
                        

บริษัทร่วม                        
บริษทั อลิอนัซ์ ซี.พ.ี ประกนัภยั จาํกดั  18.00 18.00 300 300 54  54  -  -  54  54  -  -  -  3 
C.P. Aquaculture (India) Private Limited 31.70 31.70 192 192 176  176  -  -  176  176  -  -  -  - 
Charoen Pokphand Holdings (Malaysia)                        
   Sdn. Bhd. 17.00 17.00 353 353 60  60  -  -  60  60  -  -  -  - 
รวม     290  290  -  -  290  290  -  -  -  3 
รวมท้ังส้ิน     21,301  20,605  (3,020)  (3,020)  18,281  17,585  -  -  726  10,549 
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เงินลงทุนในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัและบริษทัอ่ืน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2551 และ 2550 มีดงัน้ี 
 

 สัดส่วนความเป็นเจา้ของ    
 (ทั้งทางตรงและทางออ้ม) งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2551 2550 2551  2550  2551  2550 
 (ร้อยละ) (ล้านบาท) 
เงนิลงทุนในบริษัททีเ่กีย่วข้องกนั          
หลกัทรัพย์ในความต้องการของตลาด          
ตราสารทุนประเภทหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย           
   - มูลค่ายตุิธรรม          
บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)  3.03 3.03 1,287  1,287  - - 881 
หัก  การเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน   (1,043)  (502)  - - (344) 
สุทธิ   244  785   - - 537 
หลกัทรัพย์ทีไ่ม่ใช่หลกัทรัพย์ในความ           
   ต้องการของตลาด          
เงินลงทุนทัว่ไปในตราสารทุน - ราคาทุน          
บริษทั ซีพีพีซี จาํกดั (มหาชน)  6.58 6.58 110  110  55  55 
บริษทั ซี.พี. แลนด ์จาํกดั 6.49 6.49 143  143  -  - 
บริษทั วีรวมโชค จาํกดั 9.00 9.00 9  9  -  - 
บริษทั อยธุยา อลิอนัซ์ ซี.พี. ประกนัชีวิต           
   จาํกดั (มหาชน) 3.47 3.47 115  115  88  88 
Chia Tai (Jilin) Co., Ltd. 9.99 9.99 5  5  -  - 
Kinghill Limited 16.75 16.75 712  695  244  244 
รวม   1,094  1,077  387  387 
หัก  ค่าเผือ่ขาดทุนจากการดอ้ยค่า   (331)  (331)  (244)  (244) 
สุทธิ   763  746  143  143 
รวม   1,007  1,531  143  680 
          

เงนิลงทุนในบริษัทอืน่          
หลกัทรัพย์ในความต้องการของตลาด          
ตราสารทุนประเภทหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย           
   - มูลค่ายตุิธรรม          
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 1.01 1.01 15  15  -  - 
บวก  การเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน   147  225  -  - 
รวม   162  240  -  - 
หลกัทรัพย์อื่น   7  7  7  7 
หัก  ค่าเผือ่ขาดทุนจากการดอ้ยค่า   (7)  (7)  (7)  (7) 
สุทธิ   -  -  -  - 
รวม   162  240  -  - 
          

รวมทั้งส้ิน   1,169  1,771  143  680 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนระยะยาวในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 และ 2550 มีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2551  2550  2551  2550 
 (ล้านบาท) 
        

ณ วนัที่ 1 มกราคม 8,433  7,742  18,265  18,528 
การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 85  -  -  - 
ยอดคงเหลือภายหลงัการปรับปรุง 8,518  7,742  18,265  18,528 
ส่วนแบ่งกาํไรสุทธิจากเงินลงทุนใน        
    บริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย  1,162  948  -  - 
ซ้ือ / ลงทุนเพ่ิม 267  94  805  605 
ขาย -  (81)  (881)  - 
กลบัรายการส่วนเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน -  -  344  - 
รายไดเ้งินปันผลจากบริษทัร่วม (388)  (289)  -  - 
เงินปันผลรับท่ีบนัทึกโดยการลดเงินลงทุน -  -  -  (315) 
รับคืนเงินลงทุนจากการลดทุนของบริษทัยอ่ย -  -  (109)  (525) 
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายตุิธรรมของ        
   เงินลงทุนระยะยาว (619)  (34)  -  (28) 
ผลกระทบจากการแปลงค่า (105)  62  -  - 
ส่วนเกินทุนจากส่วนไดใ้นบริษทัร่วม 1,433  13  -  - 
อ่ืนๆ -  (22)  -  - 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 10,268  8,433  18,424  18,265 

 

ยอดเงินลงทุน_ณ_วันท่ี_31_ธันวาคม_2551_และ_2550_ได้รวมเงินลงทุนในบริษัทต่างประเทศท่ีเป็นเ งินตรา
ต่างประเทศ และแสดงในราคาทุนสุทธิจากการขาดทุนจากการดอ้ยค่า หรือตามวิธีส่วนไดเ้สีย (สําหรับเงินลงทุนใน
บริษทัร่วมท่ีแสดงในงบการเงินรวม) เงินลงทุนในบริษทัต่างประเทศท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  งบการเงนิรวม 
  จาํนวนเงินลงทุน (หลักล้าน) 
  จาํนวนเงินตราต่างประเทศ  จาํนวนเทียบเท่าเงินบาท 

  2551  2550  2551  2550 
ประเทศทีล่งทุน สกุลเงนิตราต่างประเทศ        
เวียดนาม  ดอง 779,120  651,780  1,597  1,369 
มาเลเซีย  ริงกิต - มาเลเซีย 123  117  1,238  1,184 
เคยแ์มน ไอส์แลนดส์  เหรียญสหรัฐ 13  13  468  452 
อินเดีย  รูปี - อินเดีย 613  537  439  454 
ฮ่องกง  เหรียญสหรัฐ -  -  5  5 
รวม      3,747  3,464 
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  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  จาํนวนเงินลงทุน (หลักล้าน) 
  จาํนวนเงินตราต่างประเทศ  จาํนวนเทียบเท่าเงินบาท 

  2551  2550  2551  2550 

ประเทศทีล่งทุน สกุลเงนิตราต่างประเทศ        
บริติส เวอร์จิน ไอส์แลนดส์ เหรียญสหรัฐ 47  47  1,724  1,724 
มาเลเซีย ริงกิต - มาเลเซีย 125  125  1,340  1,340 
จีน เรนมินบิ 102  102  506  506 
สหรัฐอเมริกา เหรียญสหรัฐ 12  11  416  399 
อินเดีย รูปี - อินเดีย 194  194  175  176 
ฟิลิปปินส์        เปโซ - ฟิลิปปินส์ 50  50  37  37 
รวม      4,198  4,182 

 
9 ทีด่ินทีม่ไีว้เพือ่โครงการในอนาคต 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 (ล้านบาท) 
ราคาทุน / ราคาประเมนิใหม่    
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2550 1,443  97 
โอน (82)  19 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2550  1,361  116 
จาํหน่าย (3)  - 
โอน (230)  (11) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2551 1,128  105 

 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2551 และ 2550 
 

 57 

10 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์  
 งบการเงนิรวม 
   อาคาร      สินทรัพย ์   
   ส่วนปรับปรุง  เคร่ืองจกัร    ระหว่าง   
   อาคารและระบบ  และ    การก่อสร้าง   
 ท่ีดิน  สาธารณูปโภค  อุปกรณ์  อ่ืนๆ  และติดตั้ง  รวม 
 (ล้านบาท) 
ราคาทุน  / ราคาประเมนิใหม่            
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2550 10,976  25,077  24,587  3,266  3,151  67,057 
เพ่ิมขึ้น 328  218  577  296  5,102  6,521 
โอน 132  2,497  1,986  197  (4,732)  80 
จาํหน่าย         -  (871)  (555)  (130)  (97)  (1,653) 
ผลต่างจากการแปลงค่าในการ            
   จดัทาํงบการเงินรวม 1  167  268  23  21  480 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2550 11,437  27,088  26,863  3,652  3,445  72,485 
เพ่ิมขึ้น 209  310  636  249  3,856  5,260 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคา         -  224          -          -          -  224 
โอน  232  2,998  1,632  99  (4,725)  236 
จาํหน่าย (1)  (342)  (521)  (102)          -  (966) 
ผลต่างจากการแปลงค่าในการ            
   จดัทาํงบการเงินรวม (7)  (390)  (538)  (43)  (133)  (1,111) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2551 11,870  29,888  28,072  3,855  2,443  76,128 

            

ค่าเส่ือมราคาสะสม            
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2550         -  (11,156)  (11,918)  (2,192)          -  (25,266) 
ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี         -  (1,548)  (2,328)  (454)          -  (4,330) 
จาํหน่าย         -  884  580  122          -  1,586 
ผลต่างจากการแปลงค่าในการ            
   จดัทาํงบการเงินรวม         -  (56)  (168)  (17)          -  (241) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2550         -  (11,876)  (13,834)  (2,541)          -  (28,251) 
ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี         -  (1,676)  (2,378)  (449)          -  (4,503) 
จาํหน่าย         -  292  458  97          -  847 
ผลต่างจากการแปลงค่าในการ            
   จดัทาํงบการเงินรวม         -  126  320  39          -  485 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2551         -  (13,134)  (15,434)  (2,854)          -  (31,422) 
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 งบการเงนิรวม 
   อาคาร      สินทรัพย ์   
   ส่วนปรับปรุง  เคร่ืองจกัร    ระหว่าง   
   อาคารและระบบ  และ    การก่อสร้าง   
 ท่ีดิน  สาธารณูปโภค  อุปกรณ์  อ่ืนๆ  และติดตั้ง  รวม 
 (ล้านบาท) 
มูลค่าสุทธิทางบัญชี            
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 11,437  15,212  13,029  1,039  3,445  44,162 
ภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน         -  -          -  72          -  72 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2550 11,437  15,212  13,029  1,111  3,445  44,234 
            

ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 11,870  16,754  12,638  956  2,443  44,661 
ภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน         -  -          -  45          -  45 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2551 11,870  16,754  12,638  1,001  2,443  44,706 
 

มูลค่าตน้ทุนของสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั ซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาเตม็จาํนวนแลว้ แต่กลุ่มบริษทัยงัสามารถใช้ประโยชน์ใน
สินทรัพยเ์หล่านั้นได ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 มีจาํนวนเงินรวม 14,876 ลา้นบาท (2550: 14,160 ล้านบาท) 
 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   อาคาร      สินทรัพย ์   
   ส่วนปรับปรุง  เคร่ืองจกัร    ระหว่าง   
   อาคารและระบบ  และ    การก่อสร้าง   
 ท่ีดิน  สาธารณูปโภค  อุปกรณ์  อ่ืนๆ  และติดตั้ง  รวม 
 (ล้านบาท) 
ราคาทุน / ราคาประเมนิใหม่            
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2550 3,600  10,170  10,032  1,000  1,959  26,761 
เพ่ิมขึ้น 226  177  134  54  2,475  3,066 
โอน 31  1,510  916  72  (2,548)  (19) 
จาํหน่าย (315)  (903)  (447)  (34)  -  (1,699) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2550  3,542  10,954  10,635  1,092  1,886  28,109 
เพ่ิมขึ้น 248  269  323  61  1,535  2,436 
โอน  13  2,071  736  33  (2,837)  16 
จาํหน่าย -  (28)  (35)  (17)  -  (80) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2551 3,803  13,266  11,659  1,169  584  30,481 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   อาคาร      สินทรัพย ์   
   ส่วนปรับปรุง  เคร่ืองจกัร    ระหว่าง   
   อาคารและระบบ  และ    การก่อสร้าง   
 ท่ีดิน  สาธารณูปโภค  อุปกรณ์  อ่ืนๆ  และติดตั้ง  รวม 
 (ล้านบาท) 
ค่าเส่ือมราคาสะสม            
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2550 -  (3,836)  (4,201)  (662)  -  (8,699) 
ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี -  (724)  (919)  (145)  -  (1,788) 
จาํหน่าย -  551  329  24  -  904 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2550  -  (4,009)  (4,791)  (783)  -  (9,583) 
ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี -  (891)  (1,008)  (137)  -  (2,036) 
จาํหน่าย -  11  23  15  -  49 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2551 -  (4,889)  (5,776)  (905)  -  (11,570) 
            

มูลค่าสุทธิทางบัญชี            
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 3,542  6,945  5,844  306  1,886  18,523 
ภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน -  -  -  3  -  3 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2550 3,542  6,945  5,844  309  1,886  18,526 
            

ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 3,803  8,377  5,883  264  584  18,911 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2551 3,803  8,377  5,883  264  584  18,911 

 
มูลค่าตน้ทุนของสินทรัพยข์องบริษทั ซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาเตม็จาํนวนแลว้ แต่บริษทัยงัสามารถใชป้ระโยชน์ในสินทรัพย์
เหล่านั้นได ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 มีจาํนวนเงินรวม 4,695 ลา้นบาท (2550: 3,971 ล้านบาท) 
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11 สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 
 

 งบการเงนิรวม 
 ค่าความ  ค่าความ  ค่าพฒันา     
 นิยม  นิยมติดลบ  ระบบงาน  อ่ืนๆ  รวม 
 (ล้านบาท) 
ราคาทุน          
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2550 1,538  (3,028)  111  306  (1,073) 
เพ่ิมขึ้น       -  (4)  26  102  124 
โอน        -        -        -  2  2 
ผลต่างจากการแปลงค่าใน          
   การจดัทาํงบการเงินรวม       -        -        -  (2)  (2) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2550  1,538  (3,032)  137  408  (949) 
ลา้งรายการ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2551          

(หมายเหตุ 27) (1,081)        -        -        -  (1,081) 
ตดัรายการ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2551          

(หมายเหตุ 27)       -  3,032 
 

       -        -  3,032 
 ณ วนัที ่1 มกราคม 2551  457  -  137  408  1,002 

เพ่ิมขึ้น       -        -  61  63  124 
โอน        -        -  (33)  28  (5) 
ผลต่างจากการแปลงค่าใน          
   การจดัทาํงบการเงินรวม       -        -        -  4  4 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2551 457        -  165  503  1,125 
          

ค่าตัดจ าหน่ายสะสม          
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2550 (985)  1,914  (38)  (70)  821 
ค่าตดัจาํหน่ายสําหรับปี (96)  293  (11)  (32)  154 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2550  (1,081)  2,207  (49)  (102)  975 
ลา้งรายการ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2551          

(หมายเหตุ 27) 1,081        -        -        -  1,081 
ตดัรายการ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2551          

(หมายเหตุ 27)       -  (2,207)        -        -  (2,207) 
ณ วนัที ่1 มกราคม 2551       -  -  (49)  (102)  (151) 
ค่าตดัจาํหน่ายสําหรับปี       -        -  (17)  (44)  (61) 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (28)        -        -        -  (28) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2551 (28)        -  (66)  (146)  (240) 
          
มูลค่าสุทธิทางบัญชี          
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2550 457  (825)  88  306  26 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2551 429        -  99  357  885 
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มูลค่าตน้ทุนของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนของกลุ่มบริษทั ซ่ึงตดัจาํหน่ายเต็มจาํนวนแลว้ แต่กลุ่มบริษทัยงัสามารถ   
ใชป้ระโยชน์ในสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเหล่านั้นได ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 มีจาํนวนเงินรวม 8 ลา้นบาท (2550: 
8 ล้านบาท) 

 

  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  ค่าพฒันา     
  ระบบงาน  อ่ืนๆ  รวม 
  (ล้านบาท) 
ราคาทุน       
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2550  -  27  27 
เพ่ิมขึ้น  5  4  9 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2550   5  31  36 
เพ่ิมขึ้น  12  3  15 
โอน  (10)  7  (3) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2551  7  41  48 
       
ค่าตัดจ าหน่ายสะสม       
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2550  -  (7)  (7) 
ค่าตดัจาํหน่ายสําหรับปี  -  (3)  (3) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2550   -  (10)  (10) 
ค่าตดัจาํหน่ายสําหรับปี  (1)  (4)  (5) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2551  (1)  (14)  (15) 
       
มูลค่าสุทธิทางบัญชี       
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2550  5  21  26 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2551  6  27  33 

 

มูลค่าต้นทุนของสินทรัพย์ไม่มีตวัตนของบริษัท ซ่ึงตัดจําหน่ายเต็มจํานวนแล้ว  แต่บริษัทยงัสามารถใช้
ประโยชน์ในสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเหล่านั้นได ้ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2551 มีจาํนวนเงินรวม 5 ลา้นบาท (2550:     
4 ล้านบาท) 
 

12 เงนิฝากสถาบันการเงนิทีม่ข้ีอจ ากดัในการเบิกใช้ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2551 บริษทัย่อยบางแห่งมีเงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้เป็นจาํนวนเงินรวม 
343 ลา้นบาท เพื่อการปฏิบตัิตามเง่ือนไขในการใชว้งเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงินต่างประเทศบางแห่ง (2550: 
389 ล้านบาท) 
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13 ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี 
 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดขึ้นในระหว่างปีมีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม 

 ณ วนัที่  บนัทึกเป็นรายจ่าย / รายไดใ้น    ณ วนัที่ 

 1 มกราคม  งบกาํไร  ส่วนของ  การไดม้าซ่ึง  31 ธันวาคม 

 2551  ขาดทุน  ผูถื้อหุน้  บริษทัยอ่ย  2551 

 (ล้านบาท) 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี          
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 207  -  -  -  207 
ผลต่างอตัราแลกเปล่ียนของ          
   สัญญาซ้ือขายเงินตราต่าง          
   ประเทศล่วงหนา้ 9  (9)  -  -  - 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน          
   ในบริษทัยอ่ย 906  -  -  -  906 
ผลขาดทุนทางภาษี 555  329  -  -  884 
อ่ืนๆ 237  98  (51)  -  284 
รวม 1,914  418  (51)  -  2,281 

          

หนี้สินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี          
ส่วนของบริษทัยอ่ย (21)  -  -  -  (21) 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน          
   และส่วนไดใ้นบริษทัร่วมท่ี          
   เป็นของบริษทัยอ่ย ณ วนัที่          
   ซ้ือบริษทัยอ่ย (1,212)  -  -  -  (1,212) 
ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่า          
   เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 129  -  (39)  -  90 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน (662)  8  -  -  (654) 
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 งบการเงนิรวม 

 ณ วนัที่  บนัทึกเป็นรายจ่าย / รายไดใ้น    ณ วนัที่ 

 1 มกราคม  งบกาํไร  ส่วนของ  การไดม้าซ่ึง  31 ธันวาคม 

 2551  ขาดทุน  ผูถื้อหุน้  บริษทัยอ่ย  2551 

 (ล้านบาท) 
ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงิน          
   ของบริษทัร่วมในต่างประเทศ 7  -  4  -  11 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนใน          
   บริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย - สุทธิ (425)  (91)  (232)  -  (748) 
อ่ืนๆ (136)  (20)  -  -  (156) 
รวม (2,320)  (103)  (267)  -  (2,690) 

 
 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัที่  บนัทึกเป็นรายจ่าย / รายไดใ้น    ณ วนัที่ 

 1 มกราคม  งบกาํไร  ส่วนของ  การไดม้าซ่ึง  31 ธันวาคม 
 2551  ขาดทุน  ผูถื้อหุน้  บริษทัยอ่ย  2551 
 (ล้านบาท) 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี          
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 1,035  -  -  -  1,035 
อ่ืนๆ 25  (1)  -  -  24 
รวม 1,060   (1)  -  -  1,059 
          

หนี้สินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี          
ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลง          
   มูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์          
   เผือ่ขาย 103  -  (103)  -  - 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน (257)  -  -  -  (257) 
อ่ืนๆ (4)  (9)  -  -  (13) 
รวม (158)  (9)  (103)  -  (270) 
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 งบการเงนิรวม 
 ณ วนัที่  บนัทึกเป็นรายจ่าย / รายไดใ้น    ณ วนัที่ 
 1 มกราคม  งบกาํไร  ส่วนของ  การไดม้าซ่ึง  31 ธันวาคม 
 2550  ขาดทุน  ผูถื้อหุน้  บริษทัยอ่ย  2550 
 (ล้านบาท) 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี          
ส่วนของบริษทัยอ่ย  79  (79)  -  -  - 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 207  -  -  -  207 
ผลต่างอตัราแลกเปล่ียนของสัญญา          
   ซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ -  9  -  -  9 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน          
   บริษทัยอ่ย 920  (14)  -  -  906 
ผลขาดทุนทางภาษี 78  477  -  -  555 
อ่ืนๆ 156  91  (10)  -  237 
รวม 1,440  484  (10)  -  1,914 
          

หนี้สินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี          
ส่วนของบริษทัยอ่ย (21)  -  -  -  (21) 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน          
   และส่วนไดใ้นบริษทัร่วมท่ี          
   เป็นของบริษทัยอ่ย ณ วนัที่          
   ซ้ือบริษทัยอ่ย (1,212)  -  -  -  (1,212) 
ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่า          
   เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 141  -  (12)  -  129 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน (731)  69  -  -  (662) 
ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงิน          
   ของบริษทัร่วมในต่างประเทศ (140)  -  147  -  7 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนใน          
   บริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย - สุทธิ (205)  (111)  (109)  -  (425) 
อ่ืนๆ (107)  (29)  -  -  (136) 
รวม (2,275)  (71)  26  -  (2,320) 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัที่  บนัทึกเป็นรายจ่าย / รายไดใ้น    ณ วนัที่ 

 1 มกราคม  งบกาํไร  ส่วนของ  การไดม้าซ่ึง  31 ธันวาคม 
 2550  ขาดทุน  ผูถื้อหุน้  บริษทัยอ่ย  2550 
 (ล้านบาท) 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี          
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 1,035  -  -  -  1,035 
อ่ืนๆ 18  7  -  -  25 
รวม 1,053  7  -  -  1,060  

          
หนี้สินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี          
ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลง          
   มูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์          
   เผือ่ขาย 95  -  8  -  103 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน (326)  69  -  -  (257) 
อ่ืนๆ (10)  6  -  -  (4) 
รวม (241)  75  8  -  (158) 

 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2551 กลุ่มบริษทัมีผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดจากขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ ซ่ึงไม่ไดน้าํ 
ไปรวมในการคาํนวณสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพื่อรับรู้ในงบดุล มีจาํนวนเงิน 3,902 ลา้นบาท (2550: 
3,935 ล้านบาท) เน่ืองจากความไม่แน่นอนที่จะใชป้ระโยชน์ทางภาษีจากรายการดงักล่าวในอนาคต 

 

14 หนีสิ้นทีม่ภีาระดอกเบีย้ 
 

   งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ  2551  2550  2551  2550 
   (ล้านบาท) 
ส่วนทีห่มุนเวยีน          
เงินเบิกเกินบญัชี   63  173  3  18 
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน   3,430  5,700  1,100  1,600 
เงินกูย้มืระยะสั้น   1,685  2,375         -         - 
เงินกูย้มืเพื่อการส่งออก   5,429  5,757  465  1,174 
หน้ีสินจากการทาํทรัสตรี์ซีทส์   10,355  6,440  400  1,063 
รวม   20,962  20,445  1,968  3,855 
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   งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ  2551  2550  2551  2550 

   (ล้านบาท) 
          

ตัว๋เงนิจ่าย   2,673  4,026  2,673  4,026 
          

เงนิกู้ยมืระยะส้ันจากบริษัทย่อย 4  -  -  102  111 
          

หนีสิ้นระยะยาวทีถ่ึงก าหนดช าระ          
  ภายในหนึ่งปี          
เงินกูย้มืระยะยาว   762  629         -         - 
หุน้กู ้   4,700  2,000  4,700  2,000 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน   20  35         -  3 
รวม   5,482  2,664  4,700  2,003 

รวมส่วนทีห่มุนเวยีน   29,117  27,135  9,443  9,995 
          

ส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน          
หนีสิ้นระยะยาว          
เงินกูย้มืระยะยาว   559  619         -         - 
หุน้กู ้   17,800  16,500  17,800  16,500 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน   6  24         -         - 
รวมส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน   18,365  17,143  17,800  16,500 
          

รวมทั้งส้ิน   47,482  44,278  27,243  26,495 
 

ตัว๋เงินจ่ายขา้งตน้เป็นตัว๋เงินจ่ายระยะสั้นชนิดเปล่ียนมือได ้ซ่ึงบริษทัไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการกาํกับ
หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยใ์ห้เสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ในกรณีทั่วไป  ภายในระยะเวลา 3 ปี 
นับตั้งแต่วนัท่ี 20 มีนาคม 2550 และวนัท่ี 9 เมษายน 2551 โดยตัว๋เงินจ่ายท่ีไดอ้อกแลว้ในระหว่างปี 2551 มี
จาํนวนเงินตามหน้าตัว๋ เป็นจาํนวนเงินรวม 7,900 ลา้นบาท (2550: 10,900 ล้านบาท) และมีส่วนลดในอตัรา  
ร้อยละ 3.20 ถึงร้อยละ 4.15 ต่อปี (2550: อัตราร้อยละ 3.70 ถึงร้อยละ 4.775 ต่อปี)  ตัว๋เงินจ่ายดงักล่าวไม่มี
หลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั ในระหว่างปี 2551 บริษทัไดช้าํระคืนตัว๋เงินจ่ายไปแลว้เป็นจาํนวนเงิน 9,300 ลา้นบาท 
(2550: 6,800 ล้านบาท)  และส่วนท่ีเหลือมีกาํหนดจ่ายชาํระคืนในระหว่างปี 2552 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2551         
ตัว๋แลกเงินดงักล่าวมียอดคงเหลือซ่ึงแสดงในราคาทุนตดัจาํหน่ายมีจาํนวนเงิน  2,673 ลา้นบาท (2550 : 4,026 
ล้านบาท) 
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หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียขา้งตน้ไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั ยกเวน้หน้ีสินจากการทาํทรัสตรี์ซีทส์ ซ่ึงกลุ่มบริษทั
ได้ออกเคร่ืองจักร อุปกรณ์และสินคา้ท่ีสั่งเขา้มาโดยใช้เครดิตของสถาบนัการเงิน ดังนั้นกลุ่มบริษัทจึงมี
ภาระผกูพนักบัสถาบนัการเงินสําหรับเคร่ืองจกัร อุปกรณ์และสินคา้ท่ีมีอยู่และขายไป 
 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียซ่ึงไม่รวมหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน แยกแสดงตามระยะเวลาถึงกาํหนดการจ่ายชาํระ             
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2551 และ 2550 ไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2551  2550  2551  2550 

 (ล้านบาท) 
        

ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  29,097  27,100  9,443  9,992 
ถึงกาํหนดชาํระหลงัจากหน่ึงปี        
   แต่ไม่เกินหา้ปี 18,359  17,119  17,800  16,500 
รวม 47,456  44,219  27,243  26,492 
 

เงินกูย้ืมระยะยาวมีเง่ือนไขท่ีระบุไวต้ามสัญญาเงินกูย้ืมแต่ละฉบบั กลุ่มบริษัทจะตอ้งปฏิบตัิตามเงื่อนไขและ
ขอ้จาํกดัต่างๆ ท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญากูย้มืเงินอยา่งเคร่งครัด เช่น การรักษาอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น
ตามงบการเงินรวมไม่ใหเ้กิน 2 : 1 เป็นตน้ 
 

หุ้นกู้ 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2551  2550  2551  2550 
 (ล้านบาท) 
        

หุน้กูค้ร้ังท่ี 1/2547 3,500  3,500  3,500  3,500 
หุน้กูค้ร้ังท่ี 1/2548 2,000  4,000  2,000  4,000 
หุน้กูค้ร้ังท่ี 1/2549 5,000  5,000  5,000  5,000 
หุน้กูค้ร้ังท่ี 1/2550 6,000  6,000  6,000  6,000 
หุน้กูค้ร้ังท่ี 1/2551 6,000  -  6,000  - 
รวม 22,500  18,500  22,500  18,500 
หัก ส่วนที่ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (4,700)  (2,000)  (4,700)  (2,000) 
สุทธิ 17,800  16,500  17,800  16,500 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2551 และ 2550 
 

 68 

หุ้นกู้คร้ังที ่1/2547 
 

เม่ือวนัที่ 17 พฤศจิกายน 2547 บริษทัไดอ้อกหุน้กูป้ระเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั และระบุช่ือผูถื้อ       
เป็นจาํนวนเงินรวม  6,000 ลา้นบาท  โดยแบ่งเป็น 
 

• ชุดท่ี 1 จาํนวน 2,500 ลา้นบาท มีอายุ 3 ปี  ชาํระคืนเงินตน้คร้ังเดียวทั้งจาํนวนในวนัท่ี 17 พฤศจิกายน  2550  
โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.25 ต่อปี   

• ชุดท่ี 2 จาํนวน 3,500 ลา้นบาท มีอายุ 5 ปี ชาํระคืนเงินตน้คร้ังเดียวทั้งจาํนวนในวนัท่ี 17 พฤศจิกายน  2552  
โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 5.50 ต่อปี   

 

หุน้กูด้งักล่าวไดรั้บการทบทวนอนัดบัเครดิตไวท่ี้ระดบั “A+” โดยบริษทั ทริสเรทต้ิง จาํกดั คร้ังล่าสุดเม่ือวนัท่ี               
24 มิถุนายน 2551   ทั้งน้ีบริษทัไดน้าํหุน้กูด้งักล่าวไปขึ้นทะเบียนกบัสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยและจดทะเบียน
กบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และไดรั้บการขึ้นทะเบียนและจดทะเบียนแลว้เม่ือวนัท่ี 16 ธันวาคม 2547 
และวนัที่ 7 กุมภาพนัธ์ 2548 ตามลาํดบั 
 

หุ้นกู้คร้ังที ่1/2548 
 

เม่ือวนัท่ี 16 มิถุนายน 2548 บริษัทได้ออกหุ้นกู ้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ  ไม่มีหลักประกัน และระบุช่ือผูถื้อ           
เป็นจาํนวนเงินรวม 4,000 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็น 
 

• ชุดท่ี 1 จาํนวน 2,000 ลา้นบาท มีอาย ุ3 ปี ชาํระคืนเงินตน้คร้ังเดียวทั้งจาํนวนในวนัท่ี 16 มิถุนายน 2551 
โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีเท่ากบัร้อยละ 4.25 ต่อปี 

• ชุดท่ี 2 จาํนวน 2,000 ลา้นบาท มีอาย ุ5 ปี ชาํระคืนเงินตน้คร้ังเดียวทั้งจาํนวนในวนัท่ี 16 มิถุนายน 2553 
โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีเท่ากบัร้อยละ 5.00 ต่อปี 

 

หุน้กูด้งักล่าวไดรั้บการทบทวนอนัดบัเครดิตไวท่ี้ระดบั_“A+”_โดยบริษทั ทริสเรทต้ิง จาํกดั_คร้ังล่าสุดเม่ือวนัท่ี 
24 มิถุนายน 2551  ทั้งน้ีบริษัทได้นําหุ้นกู ้ดังกล่าวไปขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยและ               
จดทะเบียนกบัตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และไดรั้บการขึ้นทะเบียนและจดทะเบียนแลว้เม่ือวนัท่ี 30 
มิถุนายน 2548 และวนัที่ 27 กรกฎาคม 2548 ตามลาํดบั 
 

หุ้นกู้คร้ังที ่1/2549 
 

เม่ือวนัท่ี  5  กรกฎาคม  2549   บริษทัไดอ้อกหุ้นกู ้ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ  ไม่มีหลักประกัน  และระบุช่ือผูถื้อ    
เป็นจาํนวนเงินรวม 5,000 ลา้นบาท  โดยแบ่งเป็น 
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• ชุดท่ี 1  จาํนวน  1,200 ลา้นบาท  มีอาย ุ 3 ปี  ชาํระคืนเงินตน้คร้ังเดียวทั้งจาํนวนในวนัท่ี  5  กรกฎาคม  2552  
โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีเท่ากบัร้อยละ 6.30 ต่อปี 

• ชุดท่ี 2 จาํนวน  3,800  ลา้นบาท  มีอาย ุ 5 ปี  ชาํระคืนเงินตน้คร้ังเดียวทั้งจาํนวนในวนัท่ี  5  กรกฎาคม  2554 
โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีเท่ากบัร้อยละ 6.90 ต่อปี 

 

หุ้นกูด้งักล่าวไดรั้บการทบทวนอนัดบัเครดิตไวที้่ระดบั “A+”  โดยบริษทั ทริสเรทติ้ง จาํกดั คร้ังล่าสุดเมื่อ
วนัท่ี  24 มิถุนายน 2551 ทั้งน้ีบริษทัได้นําหุ้นกูด้งักล่าวไปขึ้นทะเบียนกบัสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยและ      
จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  และได้รับการขึ้นทะเบียนและจดทะเบียนแล้วเม่ือวนัท่ี           
2 สิงหาคม 2549 และวนัที่ 9 สิงหาคม 2549 ตามลาํดบั 

 

หุ้นกู้คร้ังที ่1/2550 
 

เม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 2550 บริษทัไดอ้อกหุ้นกูป้ระเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั และระบุช่ือผูถื้อบางส่วน
เป็นจาํนวนเงินรวม  6,000  ลา้นบาท  โดยแบ่งเป็น 
 

• ชุดท่ี 1  จาํนวน  3,500 ลา้นบาท  มีอายุ  3 ปี  ชาํระคืนเงินตน้คร้ังเดียวทั้งจาํนวนในวนัที่  19 ตุลาคม 2553  
โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีเท่ากบัร้อยละ 4.25 ต่อปี 

• ชุดท่ี 2 จาํนวน  2,500  ลา้นบาท  มีอายุ  5 ปี  ชาํระคืนเงินตน้คร้ังเดียวทั้งจาํนวนในวนัท่ี  19 ตุลาคม 2555   
โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีเท่ากบัร้อยละ 4.90 ต่อปี 

 

หุ้นกู ้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับเครดิตไว้ท่ีระดับ “A+” โดยบริษัท ทริสเรทต้ิง จํากัด เม่ือวันท่ี 24          
มิถุนายน 2551 ทั้ ง น้ีบริษัทได้นํา หุ้นกู ้ดังกล่าวไปขึ้ นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยและ                    
จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  และได้รับการขึ้นทะเบียนและจดทะเบียนแล้วเม่ือวนัท่ี         
19  ตุลาคม 2550  และวนัที่ 14  พฤศจิกายน 2550  ตามลาํดบั 

 

หุ้นกู้คร้ังที ่1/2551 
 
เม่ือวนัที่ 15 สิงหาคม 2551 บริษทัไดอ้อกหุน้กูป้ระเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั และระบุช่ือผูถื้อเป็น
จาํนวนเงินรวม  6,000 ลา้นบาท  โดยแบ่งเป็น 
 
• ชุดท่ี 1 จาํนวน 3,000 ลา้นบาท มีอายุ 3 ปี ชาํระคืนเงินตน้คร้ังเดียวทั้งจาํนวนในวนัท่ี 15 สิงหาคม 2554   

โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 5.15 ต่อปี   
• ชุดท่ี 2 จาํนวน 3,000 ลา้นบาท มีอายุ 5 ปี ชาํระคืนเงินตน้คร้ังเดียวทั้งจาํนวนในวนัท่ี 15 สิงหาคม 2556       

โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 5.70 ต่อปี   
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หุน้กูด้งักล่าวไดรั้บการจดัอนัดบัเครดิตไวท่ี้ระดบั “A+” โดยบริษทั ทริสเรทต้ิง จาํกดั เม่ือวนัที่ 24 มิถุนายน 2551 
ทั้งน้ีบริษทัไดน้าํหุน้กูด้งักล่าวไปขึ้นทะเบียนกบัสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยแลว้เม่ือวนัที ่15 สิงหาคม 2551  
 
ทั้งน้ีบริษทัตอ้งปฏิบตัิตามเง่ือนไขต่างๆ ท่ีกาํหนดไว ้เช่น บริษทัตอ้งรักษาอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น
ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดหกเดือนและสําหรับปี ตลอดระยะเวลาของหุ้นกู ้   
เป็นตน้ 
 

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 
 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2551 และ 2550 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม 
 2551  2550 

 เงินตน้  ดอกเบ้ีย  ยอดจ่ายชาํระ  เงินตน้  ดอกเบ้ีย  ยอดจ่ายชาํระ 
 (ล้านบาท) 
ถึงกาํหนดชาํระ            
   ภายในหน่ึงปี 20  1  21  35  3  38 
ถึงกาํหนดชาํระ            
 หลงัจากหน่ึงปี             
   แต่ไม่เกินหา้ปี 6  -  6  24  1  25 
รวม 26  1  27  59  4  63 

 
 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2551  2550 

 เงินตน้  ดอกเบ้ีย  ยอดจ่ายชาํระ  เงินตน้  ดอกเบ้ีย  ยอดจ่ายชาํระ 
 (ล้านบาท) 
ถึงกาํหนดชาํระ            
   ภายในหน่ึงปี -  -  -  3  -  3 
รวม -  -  -  3  -  3 
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ยอดหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2551 และ 2550 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2551  2550  2551  2550 
 (ล้านบาท) 

สกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของ        
    แต่ละบริษทัในกลุ่ม   45,803  43,564  27,068  26,494 
เงินตราต่างประเทศ        
-  เหรียญสหรัฐ 1,385  516  175  1 
-  ยโูร 294  198  -  - 
รวม 47,482  44,278  27,243  26,495 

 
15 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 
 

   งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ  2551  2550  2551  2550 
   (ล้านบาท) 
          

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4  932  881  1,844  576 
กิจการอ่ืน   6,675  7,086  1,693  2,006 
รวม   7,607  7,967  3,537  2,582 

 

ยอดเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 และ 2550 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2551  2550  2551  2550 
 (ล้านบาท) 

สกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของ        
   แต่ละบริษทัในกลุ่ม 6,545  7,710  3,532  2,560 
เงินตราต่างประเทศ        
-  เหรียญสหรัฐ 964  193  1  20 
-  อ่ืนๆ 98  64  4  2 
รวม 7,607  7,967  3,537  2,582 
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16 ทุนเรือนหุ้น 
 

   งบการเงนิรวม / งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 มลูค่าหุ้น  2551  2550 
 ต่อหุ้น  จาํนวนหุน้  บาท  จาํนวนหุน้  บาท 
 (บาท)  (หลักล้าน) 
ทุนจดทะเบียน    
ณ วนัที่ 1 มกราคม    
-  หุน้สามญั 1  8,207  8,207  8,207  8,207 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม          
-  หุ้นสามัญ 1  8,207  8,207  8,207  8,207 

          
ทุนทีอ่อกและช าระแล้ว          
ณ วนัที่ 1 มกราคม          
-  หุน้สามญั 1  7,520  7,520  7,520  7,520 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม          
-  หุ้นสามัญ 1  7,520  7,520  7,520  7,520 

 

17       หุ้นทุนรับซื้อคนืและส ารองส าหรับหุ้นทุนรับซื้อคนื 
 

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2551 คณะกรรมการของบริษทัได้มีมติอนุมตัิ
โครงการซ้ือหุน้คืนเพ่ือบริหารทางการเงิน ตามมาตรา 66/1(2) แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั (ฉบบัท่ี 2)      
พ.ศ. 2544 ในวงเงินไม่เกิน 3,000 ลา้นบาท โดยหุ้นสามญัท่ีจะซ้ือคืนมีจาํนวน 751.99 ลา้นหุ้น (มูลค่าท่ีตราไว้
หุน้ละ 1 บาท) ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 10 ของจาํนวนหุ้นสามญัท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั ในการน้ี บริษทั
ไดด้าํเนินการซ้ือหุน้คืนโดยวิธีการเสนอซ้ือในกระดานหลกัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีกาํหนด
ระยะเวลาการซ้ือหุ้นคืนตั้งแต่วนัท่ี  28 สิงหาคม 2551 ถึงวนัท่ี  27 กุมภาพนัธ์ 2552 ทั้งน้ีคณะกรรมการของ
บริษัทจะพิจารณาวิธีการและกาํหนดระยะเวลาการจําหน่ายหุ้นท่ีซ้ือคืนดังกล่าวอีกคร้ังภายหลัง 6 เดือน           
แต่ไม่เกิน 3 ปี นบัแต่วนัท่ีซ้ือหุน้คืนเสร็จส้ิน 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2551 บริษทัไดด้าํเนินการซ้ือหุน้คืนเป็นจาํนวน 401,572,700 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 5.34 ของ
จาํนวนหุน้สามญัที่จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั) คิดเป็นจาํนวนเงินรวม 1,396 ลา้นบาท (2550: ไม่มี) 

 

ทั้งน้ีบริษทัไดจ้ดัสรรกาํไรสะสมไวเ้ป็นสํารองสําหรับหุน้ทุนรับซ้ือคืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 เป็นจาํนวนเงิน 
1,396 ลา้นบาท (2550: ไม่มี) 
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18 ส่วนเกนิทุน 
 

ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น 
 

ตามบทบญัญตัิแห่งพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุน้สูงกว่า
มูลค่าหุน้ที่จดทะเบียนไว ้ บริษทัตอ้งนาํเงินค่าหุน้ส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนสํารองไว ้ (“ส่วนเกินมูลค่าหุน้”) ส่วนเกิน
มูลค่าหุน้น้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 

การแปลงค่างบการเงิน 
 

ส่วนเกินทุนจากการแปลงค่างบการเงินที่บนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้ประกอบดว้ย 
 

(ก) ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีเกิดจากการแปลงค่างบการเงินของกิจการในต่างประเทศ
ใหเ้ป็นเงินบาท 

 

(ข)  ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีเกิดจากการแปลงค่ารายการท่ีเป็นตวัเงิน ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึง
ของการลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศของกลุ่มบริษทั เม่ือเขา้เง่ือนไขบางประการ  

 

การเปลีย่นแปลงในมูลค่ายุติธรรม 
 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมท่ีบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้น รวมผลสะสมของส่วนเกินจากการตีราคาท่ีดิน 
อาคาร และอุปกรณ์ อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน และการเปล่ียนแปลงสุทธิในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนใน
หลกัทรัพยเ์ผือ่ขายจนกระทัง่มีการจาํหน่ายเงินลงทุนนั้น 
 

ส่วนเกนิทุนจากส่วนได้ในบริษทัร่วม 
 

ส่วนเกินทุนจากส่วนไดใ้นบริษทัร่วมประกอบดว้ย 
 

(ก) การเปล่ียนแปลงในส่วนไดใ้นสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัร่วมเม่ือบริษทัร่วมนาํหุน้สามญัเพ่ิมทุนเสนอขายให้
บุคคลภายนอกในราคาท่ีสูงกว่ามูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิในบริษทัร่วม 

 

(ข) ผลต่างจากการขายสินทรัพยเ์พ่ือแลกกบัเงินลงทุนในตราสารหน้ี 
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ส ารองตามกฎหมาย 
 

ตามบทบญัญตัิแห่งพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรรกาํไรไวเ้ป็น
ทุนสํารอง (“สํารองตามกฎหมาย”) อยา่งนอ้ยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีสุทธิจากขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) 
จนกว่าสํารองตามกฎหมายน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายน้ีจะ
นาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้ 

 

19 ข้อมูลทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงาน 
 

ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานจะนาํเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัธุรกิจและขอ้มูลเก่ียวกบัภูมิศาสตร์ท่ีกลุ่มบริษทั
ดาํเนินงานอยู ่กลุ่มบริษทันาํเสนอส่วนงานธุรกิจเป็นรูปแบบหลกัและส่วนงานภูมิศาสตร์เป็นรูปแบบรองในการ
รายงาน โดยพิจารณาจากโครงสร้างการบริหารและการรายงานทางการเงินภายในของกลุ่มบริษทัเป็นเ กณฑ์ใน
การกาํหนดส่วนงาน 
 

ผลการดาํเนินงาน สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามส่วนงาน รวมรายการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัส่วนงาน หรือท่ีสามารถ       
ปันส่วนใหก้บัส่วนงานไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล รายการท่ีไม่สามารถปันส่วนไดส่้วนใหญ่ประกอบดว้ย ดอกเบ้ีย
หรือเงินปันผลทั้งส่วนของสินทรัพยแ์ละรายได ้ เงินใหกู้ย้ืม เงินกูย้มืและดอกเบ้ียจ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ส่วนไดเ้สียใน
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย สินทรัพยแ์ละค่าใชจ่้ายของกิจการโดยรวม และค่าใชจ่้าย
ภาษีเงินได ้
 

ส่วนงานธุรกจิ 
 

กลุ่มบริษทัเสนอส่วนงานธุรกิจท่ีสําคญั ดงัน้ี 
 

ส่วนงานท่ี 1 ธุรกิจสัตวบ์ก 
ส่วนงานที่ 2 ธุรกิจสัตวน์ํ้ า 
 

ส่วนงานภูมศิาสตร์ 
 

ในการนาํเสนอขอ้มูลจาํแนกส่วนงานตามภูมิศาสตร์ รายไดข้องแต่ละส่วนงานแบ่งตามลกัษณะทางภูมิศาสตร์
ของลูกคา้  สินทรัพยต์ามส่วนงานกาํหนดจากสถานท่ีตั้งตามภูมิศาสตร์ของสินทรัพยน์ั้น 
 

 
 
 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2551 และ 2550 
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กลุ่มบริษทัเสนอส่วนงานทางภูมิศาสตร์ท่ีสําคญั ดงัน้ี 
 

ส่วนงานที่ 1 ประเทศไทย 
ส่วนงานที่ 2 ยโุรป 
ส่วนงานที่ 3 เอเชีย 
ส่วนงานที่ 4 อเมริกา 
ส่วนงานที่ 5 อ่ืนๆ  
 
รายละเอียดขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานธุรกิจของกลุ่มบริษทั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2551 และ 2550  
และสําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัเดียวกนั มีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม 
 ส่วนงานธุรกิจสัตวบ์ก  ส่วนงานธุรกิจสัตวน์ํ้ า  รวม 
 2551  2550  2551  2550  2551  2550 
 (ล้านบาท) 

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 114,058  93,798  42,180  41,011  156,238  134,809 
กาํไรจากการดาํเนินงาน 2,569  685  3,193  2,194  5,762  2,879 
ค่าใชจ่้ายส่วนกลาง - สุทธิ         (1,106)  (270) 
ดอกเบ้ียจ่าย         (2,458)  (2,347) 
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ         82  267 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุน            
   ในบริษทัร่วม - สุทธิ         1,162  948 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้         (218)  (49) 
ก าไรส าหรับปี         3,224  1,428 

            
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์             
   และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน             
   (ไม่รวมค่าความนิยม) - สุทธิ 29,333  29,331  15,357  14,932  44,690  44,263 
สินทรัพยส่์วนกลาง - สุทธิ         472  365 
สินทรัพยอ่ื์น         62,348  57,918 
สินทรัพย์รวม         107,510  102,546 

 
 
 
 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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รายละเอียดขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ของกลุ่มบริษทั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2551 และ 
2550 และสําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัเดียวกนั มีดงัน้ี 

 
 งบการเงนิรวม 

   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ์
   และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
 รายไดจ้ากบุคคลภายนอก  (ไม่รวมค่าความนิยม) 
 2551  2550  2551  2550 

 (ล้านบาท) 
ประเทศไทย 106,137  89,057  39,357  39,093 
ยโุรป 28,980  27,268  3,102  2,796 
เอเชีย 17,749  15,125  2,666  2,703 
อเมริกา 2,894  2,745  37  36 
อ่ืนๆ 478  614  -  - 
รวม 156,238  134,809  45,162  44,628 

 
20 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2551  2550  2551  2550 
 (ล้านบาท) 
ค่าใชจ่้ายพนกังาน 7,887  7,148  1,916  1,748 
ค่าขนส่ง 3,039  2,950  775  788 
ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย 1,559  1,416  236  226 
ค่าพาหนะและค่าใชจ่้ายเดินทาง 1,343  1,132  360  309 
ค่าใชจ่้ายสํานกังาน 1,047  1,110  214  292 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 736  772  148  170 
ค่าเช่าอาคารและอุปกรณ์สํานกังาน 614  513  109  108 
ค่าบริการทางวิชาชีพและค่าบริการอ่ืน 406  467  163  162 
ค่าภาษี คา่ธรรมเนียมส่วนราชการและ        
   ธนาคารและอ่ืนๆ 352  344  56  73 

รวม 16,983  15,852  3,977  3,876 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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21       ค่าใช้จ่ายพนักงาน 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2551  2550  2551  2550 
 (ล้านบาท) 
เงินเดือนและค่าแรง 14,988  13,758  4,568  4,178 
อ่ืนๆ 1,326  1,194  331  313 
รวม 16,314  14,952  4,899  4,491 

 
22 ดอกเบีย้จ่าย 
 

   งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   2551  2550  2551  2550 
   (ล้านบาท) 
ดอกเบ้ียจ่ายท่ีจ่ายให้          
บริษทัยอ่ย   -  -  2  1 
บุคคลและกิจการอ่ืน   2,458 2 2,347  1,364  1,368 
รวม   2,458  2,347  1,366  1,369 

 
23 ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงนิได้ 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2551  2550  2551  2550 
 (ล้านบาท) 
ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน        
สําหรับปีปัจจุบนั 535  462  14  3 
ภาษีปีก่อนๆ ท่ีบนัทึกสูงไป (2)  -  -  - 
 533  462  14  3 
        
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี        
การเปล่ียนแปลงของผลแตกต่างชัว่คราว 7  64  10  (82) 
ขาดทุนทางภาษีท่ีสามารถใชไ้ด ้ (322)  (477)  -  - 
 (315)  (413)  10  (82) 
รวม 218  49  24  (79) 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษทีีแ่ท้จริง  

 งบการเงนิรวม 
อตัราภาษีท่ีใช ้ 0%  10%  12.5%  15%  25%  30%  อ่ืนๆ  รวม 

 (ล้านบาท) 

2551                
กาํไรทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ - สุทธิ 1,874  19  454  395  -  2,433  (1,733)  3,442 

ภาษีเงินไดค้าํนวณตามอตัราภาษีท่ีใช ้ -  2  57  59  -  730  179  1,027 
ผลกระทบทางภาษีของรายไดแ้ละ                
   ค่าใชจ่้ายท่ีไม่ถือเป็นรายได้                
   หรือค่าใชจ่้ายทางภาษี - สุทธิ -  11  (43)  18  -  (356)  (439)  (809) 
สุทธิ -  13  14  77  -  374  (260)  218 

                
2550                
กาํไรทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ - สุทธิ 1,868  (3)  -  882  -  (1,152)  (117)  1,478 
ภาษีเงินไดค้าํนวณตามอตัราภาษีท่ีใช ้ -  -  -  132  -  (346)  293  79 
ผลกระทบทางภาษีของรายไดหุ้น้ปันผล                
   จากบริษทัร่วมท่ีไดรั้บยกเวน้ก่ึงหน่ึง                
   และรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ถือเป็น                
   รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทางภาษี - สุทธิ -  18  -  (114)  -  521  (455)  (30) 
สุทธิ -  18  -  18  -  175  (162)  49 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2551 และ 2550 
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การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษทีีแ่ท้จริง  

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
อตัราภาษีท่ีใช ้ 0%  12.5%  15%  25%  30%  รวม 

 (ล้านบาท) 
2551            
กาํไรทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ - สุทธิ 600  454  -  -  1,341  2,395 
ภาษีเงินไดค้าํนวณตามอตัราภาษีท่ีใช ้ -  57  -  -  402  459 
ผลกระทบทางภาษีของรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย            
   ท่ีไม่ถือเป็นรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทางภาษี - สุทธิ -  (43)  -  -  (392)  (435) 
สุทธิ -  14  -  -  10  24 

            
2550            
กาํไรทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ - สุทธิ 651  -  787  -  9,260  10,698 

ภาษีเงินไดค้าํนวณตามอตัราภาษีท่ีใช ้ -  -  118  -  2,778  2,896 
ผลกระทบทางภาษีของรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย            
   ท่ีไม่ถือเป็นรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทางภาษี - สุทธิ -  -  (117)  -  (2,858)  (2,975) 
สุทธิ -  -  1  -  (80)  (79) 



บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2551 และ 2550 
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การลดภาษเีงินได้นิติบุคคล 
 

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าดว้ยการลดอตัรารัษฎากร  ฉบบัท่ี 475 พ.ศ. 2551 ลงวนัท่ี  
6 สิงหาคม 2551 ใหบ้ริษทัท่ีไดรั้บสิทธิในการลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความ
ในประมวลรัษฎากรว่าดว้ยการลดอตัรารัษฎากร ฉบบัท่ี 387 พ.ศ. 2544 ลงวนัท่ี 5 กนัยายน 2544 ไดรั้บสิทธิ    
ลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากอตัราร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 25  สําหรับกาํไรสุทธิทางภาษีเฉพาะส่วนท่ีไม่เกิน 
300 ลา้นบาท นับแต่วนัท่ีพระราชกฤษฎีกาฉบบัท่ี 475 มีผลใชบ้งัคบัแต่ไม่เกินรอบระยะเวลาบญัชีท่ีส้ินสุดใน
หรือหลงัวนัที่ 31 ธนัวาคม 2553 
 

24 ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2551 และ 2550 คํานวณจากกําไรสําหรับ ปีท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษัท และจํานวนหุ้นสามัญท่ี
ออกจาํหน่ายแลว้ในระหว่างปีส้ินสุดวนัเดียวกนัตามวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั ซ่ึงแสดงการคาํนวณไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 2551  2550  2551  2550 
 (ล้านบาท/ล้านหุ้น) 
ก าไรส าหรับปีทีเ่ป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของ        
   บริษัท 3,128  1,275  2,371  10,778 
        
จาํนวนหุน้สามญัที่ออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 7,520  7,520  7,520  7,520 
ผลกระทบจากหุน้สามญัที่ถือโดยบริษทั (77)  -  (77)  - 
ผลกระทบจากหุน้สามญัที่ถือโดยบริษทัยอ่ย (329)  (329)  -  - 
จ านวนหุ้นสามัญตามวธิีถัวเฉลีย่ถ่วงน า้หนัก        
   ในระหว่างปี 7,114  7,191  7,443  7,520 
        
ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 0.44  0.18  0.32  1.43 
 

25 สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 
 

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนไดอ้นุมตัิใหบ้ริษทัและบริษทัย่อยบางแห่งไดรั้บสิทธิประโยชน์หลายประการ
ในฐานะผูไ้ดรั้บการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบญัญตัิส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ในกิจการบางแห่งของ
การผลิตอาหารสัตว ์การเล้ียงกุง้ และการผลิตลูกกุง้ การเล้ียงไก่ การผลิตไข่ไก่ฟัก การเล้ียงเป็ดเน้ือ การผลิตไข่
เป็ดพนัธุ์ ลูกสุกร สุกรขุน การผลิตเน้ือสัตวปี์กแช่แข็งและผลิตภณัฑ์จากเน้ือสัตวปี์กแช่แข็ง  การผลิตสัตวน์ํ้ า   
แช่แขง็ อาหารสําเร็จรูปและก่ึงสําเร็จรูปแช่แขง็ ซ่ึงพอสรุปสาระสําคญัไดด้งัน้ี  
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(ก) ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้และภาษีสําหรับเคร่ืองจกัรท่ีไดรั้บอนุมตัิโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  
 

(ข) ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมตาม
ระยะเวลาและเง่ือนไขที่ระบุไวใ้นแต่ละบตัรส่งเสริมการลงทุน 

 

(ค) ไดรั้บลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 50 สําหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ี
ไดรั้บการส่งเสริม มีกาํหนดเวลา 5 ปี นบัแต่วนัท่ีส้ินสุดสิทธิประโยชน์ตามขอ้ (ข) 

 

ในฐานะท่ีเป็นบริษทัท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน บริษทัและบริษทัยอ่ยดงักล่าวจะตอ้งปฏิบตัิตามเง่ือนไขและ
ขอ้กาํหนดต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นแต่ละบตัรส่งเสริมการลงทุน 

 

รายไดท่ี้ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนของบริษทัสําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2551 และ 2550 สรุปไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ธุรกิจท่ีไดรั้บยกเวน้  ธุรกิจท่ีไดรั้บลดหยอ่น   
 ภาษีเงินไดต้ามสิทธิ ภาษีเงินได/้ธุรกิจท่ีไม่ไดรั้บยกเวน้  
 ประโยชน์ของ ภาษีเงินไดต้ามสิทธิประโยชน์  
 การส่งเสริมการลงทุน  ของการส่งเสริมการลงทุน  รวม 

 2551  2550  2551  2550  2551  2550 
 (ล้านบาท) 

            

ขายในประเทศ 18,568  16,658  28,923  25,442  47,491  42,100 
ขายต่างประเทศ 3,407  2,837  3,987  4,548  7,394  7,385 
รวมรายได้จากการขาย 21,975  19,495  32,910  29,990  54,885  49,485 
รายไดอ่ื้น 70  66  2,422  11,980  2,492  12,046 
รวมรายได้ 22,045  19,561  35,332  41,970  57,377  61,531 
หัก ตน้ทุนและค่าใชจ่้าย (21,445)  (18,910)  (33,561)  (31,843)  (55,006)  (50,753) 
ก าไรส าหรับปี 600  651  1,771  10,127  2,371  10,778 

 

ตน้ทุนและค่าใชจ่้ายทางตรงคิดเขา้แผนกท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ีเกิดขึ้น ส่วนตน้ทุนและค่าใชจ่้ายทางออ้มปันส่วนตาม
รายไดข้องแต่ละแผนก 
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26 เงนิปันผล 
 

รายละเอียดเงินปันผลสําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2551 และ 2550 มีดงัน้ี 
 

  จาํนวนหุน้   
วนัท่ีมีมติ อตัรา ท่ีมีสิทธิไดรั้บ จาํนวนเงิน  

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

2550     
28 กุมภาพนัธ์ 2550 0.02 7,519,937,826 150 เงินปันผลท่ีไดรั้บจากบริษทัยอ่ย โดย 
     บริษทัยอ่ยไดจ่้ายเงินปันผลจากกาํไร 
     ท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัรา 
     ร้อยละ 30 
รวม   150  
     

2551     
27 กุมภาพนัธ์ 2551 0.085 7,519,937,826 639 กาํไรของกิจการ ซ่ึงไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได ้
       นิติบุคคล 
13 สิงหาคม 2551 0.04 7,519,937,826 301 กาํไรของกิจการ ซ่ึงไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได ้
       นิติบุคคล 
13 สิงหาคม 2551 0.04 7,519,937,826 301 เงินปันผลท่ีไดรั้บจากบริษทัยอ่ย โดย  
       บริษทัยอ่ยไดจ่้ายเงินปันผลจากกาํไร 
       ท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัรา 
       ร้อยละ 30 
รวม   1,241  
 

27 การเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชี 
 

การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทัดงัต่อไปน้ีไม่มีผลกระทบต่องบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั 
 

จนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 กลุ่มบริษัทบันทึกค่าความนิยมและค่าความนิยมติดลบในราคาทุนสุทธิจาก                              
ค่าตดัจาํหน่ายสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ค่าตัดจาํหน่ายถูกบนัทึกในงบกําไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตาม
เกณฑร์ะยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแสดง
ไดด้งัน้ี 
 

ค่าความนิยม 20 ปี 
ค่าความนิยมติดลบ 5.3 - 22 ปี 
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มูลค่าตามบญัชีของค่าความนิยมและค่าความนิยมติดลบ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 มีจาํนวนเงิน 1,259 ลา้นบาท
และ 910 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
   ค่าความนิยม 
 ค่าความนิยม  ติดลบ 
 (ล้านบาท) 
    

ค่าความนิยมท่ีเกิดจากการรวมธุรกิจ 457  825 
ค่าความนิยมท่ีรวมอยูใ่นมูลค่าตามบญัชีของ    
   เงินลงทุนในบริษทัร่วม 802  85 
รวม 1,259  910 

 
ในระหว่างปี 2550 สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 43 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง                 
การรวมธุรกิจ ซ่ึงใหถื้อปฏิบติักบังบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2551 
เป็นตน้ไป โดยมาตรฐานการบญัชีฉบบัดังกล่าวกาํหนดให้บนัทึกส่วนต่างระหว่างตน้ทุนการรวมธุรกิจหรือ
ตน้ทุนของเงินลงทุนในบริษทัร่วมกบัส่วนไดเ้สียของผูซ้ื้อในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย ์หน้ีสิน และหน้ีสินท่ี
อาจเกิดขึ้นท่ีระบุไดข้องผูถู้กซ้ือ ณ วนัท่ีซ้ือ ดงัน้ี  
 
การรวมธุรกจิ 
 
ผูซ้ื้อตอ้งรับรู้ค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจท่ีบนัทึกเป็นสินทรัพยด์ว้ยราคาทุน และภายหลงัการรับรู้ค่าความ
นิยมเร่ิมแรกแลว้ ผูซ้ื้อตอ้งวดัค่าความนิยมดว้ยราคาทุนหกัค่าเผือ่การดอ้ยค่าสะสม  และผูซ้ื้อตอ้งรับรู้ส่วนไดเ้สีย
ของผูซ้ื้อในมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย ์หน้ีสิน และหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นท่ีระบุไดข้องผูถู้กซ้ือสําหรับส่วนท่ีเกิน
กว่าตน้ทุนการรวมธุรกิจในงบกาํไรขาดทุนทนัที 
 
เงนิลงทุนในบริษัทร่วมทีบ่ันทกึตามวธิีส่วนได้เสีย 
 
ผูซ้ื้อตอ้งรับรู้ค่าความนิยมเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในบริษทัร่วม และไม่ให้ตดัจาํหน่าย    
ค่าความนิยมดงักล่าวในการคาํนวณส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมนั้น และผูซ้ื้อตอ้งรับรู้
ส่วนไดเ้สียของผูซ้ื้อในมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย ์หน้ีสิน และหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นท่ีระบุไดข้องผูถู้กซ้ือสําหรับ
ส่วนที่เกินกว่าตน้ทุนของเงินลงทุนเป็นรายไดใ้นการคาํนวณส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนจากกิจการท่ีไปลงทุน     
ในงวดท่ีไดเ้งินลงทุนนั้นมา 
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นอกจากน้ี มาตรฐานการบญัชีฉบบัดงักล่าวยงักาํหนดวิธีปฏิบติัในช่วงเปล่ียนแปลงสําหรับมูลค่าตามบญัชีของ
ค่าความนิยมและค่าความนิยมติดลบท่ีเกิดจากการรวมธุรกิจก่อนวนัที่ 1 มกราคม 2551 หรือท่ีรวมเป็นส่วนหน่ึง
ของมูลค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วมซ่ึงไดม้าก่อนวนัที่ 1 มกราคม 2551 โดยใหใ้ชว้ิธีเปล่ียนทนัทีในรอบระยะเวลา
บญัชีแรกท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2551 ดงัน้ี 
 
ค่าความนิยม 
 
(ก) หยุดการตดัจาํหน่ายค่าความนิยมนับจากวนัตน้งวดของรอบระยะเวลาบญัชีแรกท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 

มกราคม 2551 
 
(ข) ลา้งรายการค่าตดัจาํหน่ายสะสมของค่าความนิยม ณ วนัตน้งวดของรอบระยะเวลาบญัชีแรกท่ีเร่ิมในหรือ

หลงัวนัที่ 1 มกราคม 2551 และลดมูลค่าของค่าความนิยมท่ีเก่ียวขอ้งดว้ยจาํนวนเดียวกนั และ 
 
(ค) ทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมนับจากวนัตน้งวดของรอบระยะเวลาบญัชีแรกท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี    

1 มกราคม 2551 
 
ค่าความนิยมติดลบ 
 
ตดัรายการค่าความนิยมติดลบดว้ยมูลค่าตามบญัชี ณ วนัตน้งวดของรอบระยะเวลาบญัชีแรกท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัที่ 1 มกราคม 2551 โดยปรับปรุงกบัยอดกาํไรสะสมตน้งวด 
 
เงินลงทุนท่ีบันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย 
 
(ก) หยดุการตดัจาํหน่ายค่าความนิยมท่ีรวมอยูใ่นมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนนั้น และ 
 
(ข) ตดัรายการค่าความนิยมติดลบท่ีรวมอยูใ่นมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนนั้น ณ วนัตน้งวดของรอบระยะเวลา

บญัชีแรกท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2551 โดยปรับปรุงกบัยอดกาํไรสะสมตน้งวด 
 
เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2551 กลุ่มบริษทัไดมี้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีสําหรับค่าความนิยมและ         
ค่าความนิยมติดลบท่ีเกิดจากการรวมธุรกิจก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2551 หรือท่ีรวมอยู่ในเงินลงทุนในบริษทัร่วม
ซ่ึงไดม้าก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2551 ดงัน้ี 
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(ก) หยุดการตดัจําหน่ายค่าความนิยมท่ีเกิดจากการรวมธุรกิจ และล้างรายการค่าตัดจําหน่ายสะสมของ             
ค่าความนิยม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2551 พร้อมกบัปรับปรุงลดมูลค่าของค่าความนิยมดว้ยจํานวนเดียวกัน  
โดยมูลค่าตามบญัชีของค่าความนิยมภายหลงัการปรับปรุงมียอดคงเหลือเป็นจํานวนเงิน  457 ล้านบาท 
นอกจากน้ี ผูบ้ริหารได้ทดสอบและตั้งขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยมในงบการเงินสําหรับปี 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 เป็นจาํนวนเงิน 28 ลา้นบาท (2550: ไม่มี) 

 
(ข) ตดัรายการค่าความนิยมติดลบท่ีเกิดจากการรวมธุรกิจ ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2551 เป็น

จาํนวนเงิน 825 ลา้นบาทโดยปรับปรุงกบัยอดกาํไรสะสมของกลุ่มบริษทั ณ วนัที่ 1 มกราคม 2551 
 
(ค) หยุดการตดัจาํหน่ายค่าความนิยมท่ีรวมอยู่ในมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในบริษัทร่วม ซ่ึงมีมูลค่าตาม

บญัชี ณ วนัที่ 1 มกราคม 2551 เป็นจาํนวนเงิน 802  ลา้นบาท และตดัรายการค่าความนิยมติดลบท่ีรวมอยู่ใน
มูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนของบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2551 เป็นจํานวนเงิน 85 ลา้นบาท โดย
ปรับปรุงกบัยอดกาํไรสะสมของกลุ่มบริษทั ณ วนัที่ 1 มกราคม 2551 

 
งบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2550 ไม่ไดมี้การปรับปรุงรายการสําหรับการเปล่ียนแปลงนโยบาย 
การบญัชีของค่าความนิยมและค่าความนิยมติดลบดังกล่าว ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี         
ต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริษทัสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 มีดงัน้ี 
  
 งบการเงนิรวม 
 2551 
 (ล้านบาท) 
ค่าความนิยมติดลบ  
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม ก่อนการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชี (910) 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพ่ิมขึ้น 825 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมเพ่ิมขึ้น 85 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม ภายหลงัการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชี - 
  
ก าไรสะสม  
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม ก่อนการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชี 17,636 
ตดัรายการสําหรับมูลค่าตามบญัชีของค่าความนิยมติดลบ ณ วนัที่ 1 มกราคม  910 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม ภายหลงัการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชี 18,546 
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 งบการเงนิรวม 
 2551 
 (ล้านบาท) 
งบก าไรขาดทุนส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม   
ก าไรส าหรับปีส่วนทีเ่ป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทก่อนการเปลีย่นแปลง  
   นโยบายการบัญชี 3,246 
ค่าตดัจาํหน่ายของค่าความนิยมลดลง 142 
ค่าตดัจาํหน่ายของค่าความนิยมติดลบลดลง (232) 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยม (28) 
ก าไรส าหรับปีส่วนทีเ่ป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทภายหลงัการเปลีย่นแปลง  
   นโยบายการบัญชี 3,128 
  
ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐานส่วนทีเ่ป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทลดลง (บาท) 0.017 
 

28 เคร่ืองมอืทางการเงนิ 

 
นโยบายการจัดการความเส่ียงทางด้านการเงิน 
 
กลุ่มบริษัทมีความเส่ียงจากการดําเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียในตลาดและอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษทัไม่มี
การถือ หรือออกเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์เพื่อการเก็งกาํไรหรือการคา้ 

  
การจดัการความเส่ียงเป็นส่วนท่ีสําคญัของธุรกิจของกลุ่มบริษทั  กลุ่มบริษทัมีระบบในการควบคุมให้มีความ
สมดุลของระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได้ โดยพิจารณาระหว่างตน้ทุนท่ีเกิดจากความเส่ียงและตน้ทุนของการ
จดัการความเส่ียง  ฝ่ายบริหารไดมี้การควบคุมกระบวนการการจดัการความเส่ียงของกลุ่มบริษทัอย่างต่อเน่ือง
เพ่ือใหม้ัน่ใจว่ามีความสมดุลระหว่างความเส่ียงและการควบคุมความเส่ียง 
 

ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ย 
 
ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียหมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอนาคตของอตัราดอกเบ้ียในตลาด  
ซ่ึงมีผลกระทบต่อการดําเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัท เน่ืองจากดอกเบ้ียของหลกัทรัพยท่ี์เป็น    
ตราสารหน้ีและเงินกูย้ืมส่วนใหญ่มีอัตราคงท่ี  กลุ่มบริษัทมีความเส่ียงด้านอัตราดอกเบ้ียท่ีเกิดจากเงินกู ้ยืม                    
(ดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน 4 และ 14) ซ่ึงกลุ่มบริษทัไดล้ดความเส่ียงดงักล่าวโดยทาํให้แน่ใจว่าดอกเบ้ียท่ี
เกิดจากเงินกูย้มืส่วนใหญ่มีอตัราคงท่ี  
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อตัราดอกเบ้ียเฉล่ียของหลกัทรัพยท่ี์เป็นเงินให้กูย้ืม_ณ_วนัท่ี_31_ธันวาคม_2551_และ_2550_และระยะเวลาท่ี
ถึงกาํหนดรับชาํระมีดงัน้ี 
 

   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 อตัราดอกเบ้ีย    ภายหลงั 1 ปี      
 เฉล่ีย  ภายใน 1 ปี  แต่ไม่เกิน 5 ปี  ภายหลงั 5 ปี  รวม 
 (ร้อยละต่อปี)  (ล้านบาท) 

2551          
หมุนเวยีน          
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 7.02  15,245  -  -  15,245 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 7.23  1,692  -  -  1,692 
ไม่หมุนเวยีน          
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 7.18  -  1,087  -  1,087 
รวม   16,937  1,087  -  18,024 
          

2550          
หมุนเวยีน          
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 7.13  12,990  -  -  12,990 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 6.72  991  -  -  991 
ไม่หมุนเวยีน          
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 6.90  -  2,640  -  2,640 
รวม   13,981  2,640  -  16,621 

 
อตัราดอกเบ้ียเฉล่ียของหน้ีสินทางการเงินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 และ 2550 และระยะเวลา
ท่ีถึงกาํหนดชาํระมีดงัน้ี 
   
  งบการเงนิรวม 
 อตัราดอกเบ้ีย   ภายหลงั 1 ปี      
 เฉล่ีย ภายใน 1 ปี  แต่ไม่เกิน 5 ปี  ภายหลงั 5 ปี  รวม 
 (ร้อยละต่อปี) (ล้านบาท) 
2551         
หมุนเวยีน          
เงินเบิกเกินบญัชี 7.16 63  -  -  63 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 5.12 20,899  -  -  20,899 
ตัว๋เงินจ่าย 4.01 2,673  -  -  2,673 
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  งบการเงนิรวม 
 อตัราดอกเบ้ีย   ภายหลงั 1 ปี      
 เฉล่ีย ภายใน 1 ปี  แต่ไม่เกิน 5 ปี  ภายหลงั 5 ปี  รวม 
 (ร้อยละต่อปี) (ล้านบาท) 
ส่วนที่ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี         
 เงินกูย้มืระยะยาวจาก         
  สถาบนัการเงิน 5.25 762  -  -  762 
 หุน้กู ้ 5.70 4,700  -  -  4,700 
 หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 6.89 20  -  -  20 
         
ไม่หมุนเวยีน         
เงินกูย้มืระยะยาวจาก         
 สถาบนัการเงิน 5.59 -  559  -  559 
หุน้กู ้ 5.39 -  17,800  -  17,800 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 5.08 -  6  -  6 
รวม  29,117  18,365  -  47,482 
         
2550         
หมุนเวยีน          
เงินเบิกเกินบญัชี 6.94 173  -  -  173 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 4.93 20,272  -  -  20,272 
ตัว๋เงินจ่าย 3.77 4,026  -  -  4,026 
ส่วนที่ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี         
    เงินกูย้มืระยะยาวจาก         
         สถาบนัการเงิน 6.33 629  -  -  629 
 หุน้กู ้ 4.25 2,000  -  -  2,000 
 หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 7.21 35  -  -  35 
         
ไม่หมุนเวยีน         
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 6.83 -  619  -  619 
หุน้กู ้ 5.46 -  16,500  -  16,500 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 6.78 -  24  -  24 
รวม  27,135  17,143  -  44,278 
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  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 อตัราดอกเบ้ีย   ภายหลงั 1 ปี      
 เฉล่ีย ภายใน 1 ปี  แต่ไม่เกิน 5 ปี  ภายหลงั 5 ปี  รวม 
 (ร้อยละต่อปี) (ล้านบาท) 
2551         
หมุนเวยีน          
เงินเบิกเกินบญัชี 7.00 3  -  -  3 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 3.27 1,965  -  -  1,965 
ตัว๋เงินจ่าย 4.01 2,673  -  -  2,673 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย 1.25 102  -  -  102 
ส่วนที่ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี         
      หุน้กู ้ 5.70 4,700  -  -  4,700 
         
ไม่หมุนเวยีน         
หุน้กู ้ 5.39 -  17,800  -  17,800 
รวม  9,443  17,800  -  27,243 
         

2550         
หมุนเวยีน          
เงินเบิกเกินบญัชี 7.12 18  -  -  18 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 3.29 3,837  -  -  3,837 
ตัว๋เงินจ่าย 3.77 4,026  -  -  4,026 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย 1.50 111  -  -  111 
ส่วนที่ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี         
      หุน้กู ้ 4.25 2,000  -  -  2,000 
      หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 7.17 3  -  -  3 
         
ไม่หมุนเวยีน         
หุน้กู ้ 5.46 -  16,500  -  16,500 
รวม  9,995  16,500  -  26,495 
 

ความเส่ียงจากเงินตราต่างประเทศ 
 
กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงเกิดจากการซ้ือสินคา้และการขายสินคา้ท่ี
เป็นเงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ซ่ึงรายการดงักล่าวจะมีอายุ
ไม่เกิน 1 ปี เพ่ือป้องกนัความเส่ียงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ สัญญาซ้ือ
ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าท่ีกลุ่มบริษทัไดท้าํไว ้ณ วนัท่ีในงบดุลเป็นรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายการซ้ือ
สินคา้และการขายสินคา้ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศในงวดถดัไป 
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ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2551 และ 2550 กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศจากการมี
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศดงัน้ี 

 

   งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 สกุลเงินต่างประเทศ  2551  2550  2551  2550 

   (หลักล้าน) 
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่          
เงินตราต่างประเทศ เหรียญสหรัฐ  48  50  40  40 
 ดอลลาร์ - สิงคโปร์  10  7  -  - 
 วอน - เกาหลีใต ้  7,100  7,451  2,756  2,630 
 ยโูร  1  1  4  3 
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ เหรียญสหรัฐ  51  50  42  43 
 ดอลลาร์ - สิงคโปร์  10  7  -  - 
 วอน - เกาหลีใต ้  7,100  7,451  2,756  2,630 
 ยโูร  -  -  4  3 
          
เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันแก่บริษัทย่อย          
เงินตราต่างประเทศ เหรียญสหรัฐ  -  -  44  7 
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ เหรียญสหรัฐ  -  -  44  7 
          
เงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่บริษัทย่อย          
เงินตราต่างประเทศ เหรียญสหรัฐ  -  -  13  14 
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ เหรียญสหรัฐ  -  -  4  - 
          
ลูกหนีร้ะยะยาวบริษัททีเ่กีย่วข้องกนั                  
   จากการขายเงนิลงทุน          
เงินตราต่างประเทศ เหรียญสหรัฐ  16  23  -  - 
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ เหรียญสหรัฐ  -  1  -  - 
          
หนีสิ้นทีม่ภีาระดอกเบีย้          
เงินตราต่างประเทศ เหรียญสหรัฐ  40  15  5  - 
 ยโูร  6  4  -  - 
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ เหรียญสหรัฐ  13  -  5  - 
          
เจ้าหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่          
เงินตราต่างประเทศ เหรียญสหรัฐ  28  6  -  1 
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ เหรียญสหรัฐ  3  3  -  1 
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ความเส่ียงทางด้านสินเช่ือ 
 
ความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือหมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากผลขาดทุนทางการเงินท่ีอาจเกิดขึ้นจากการท่ีลูกคา้ หรือ
คู่สัญญาไม่สามารถชาํระหน้ีทางการเงินและหน้ีสินตามสัญญาใหก้บักลุ่มบริษทัเม่ือถึงกาํหนด 
 
ผูบ้ริหารไดก้าํหนดนโยบายทางดา้นสินเช่ือเพื่อควบคุมความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือดงักล่าวโดยสมํ่าเสมอ โดยการ
วิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกคา้ทุกรายท่ีขอวงเงินสินเช่ือ กลุ่มบริษัทไม่มีความเส่ียงจากสินเช่ือท่ีเป็น
สาระสําคญั ณ วนัที่ในงบดุล  ความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือสูงสุดคือ ราคาตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงินแต่ละ
รายการ ณ วนัที่ในงบดุล อย่างไรก็ตาม  เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีลูกคา้เป็นจาํนวนมาก ผูบ้ริหารคาดว่าจะไม่เกิดผล
เสียหายท่ีมีสาระสําคญัจากการเก็บหน้ีไม่ได ้

 
ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 
 
กลุ่มบริษัทควบคุมความเส่ียงด้านสภาพคล่องและรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ซ่ึง
ผูบ้ริหารพิจารณาว่าเพียงพอต่อการใชใ้นการดาํเนินงาน และเพียงพอต่อการลดผลกระทบของความผนัผวนของ
กระแสเงินสด 
 
 
 

   งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 สกุลเงินต่างประเทศ  2551  2550  2551  2550 

   (หลักล้าน) 
ประมาณการยอดขายสินค้า          
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ เหรียญสหรัฐ  111  164  29  74 
 ปอนดส์เตอร์ลิง  40  24  3  2 
 ยโูร  15  7  2  1 
 เยน  1,407  7  1,347  - 
 ดอลลาร์ - สิงคโปร์  9  1  -  - 
          
ประมาณการยอดซื้อสินค้า          
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ เหรียญสหรัฐ  175  37  9  4 
 ยโูร  2  1  -  - 
 เยน  36  13  26  - 
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มูลค่ายุติธรรม 
 
มูลค่ายติุธรรมหมายถึง จาํนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพย ์หรือชาํระหน้ีสิน โดยทั้งสองฝ่าย
มีความรู้และเตม็ใจในการแลกเปล่ียนกนั และสามารถต่อรองกนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความ
เก่ียวขอ้งกนั 
 
มูลค่ายติุธรรมของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีระยะสั้นอ่ืนๆ เป็นมูลค่าท่ีใกลเ้คียงกบัราคาท่ีบนัทึกไวใ้นบญัชี 
 
มูลค่ายตุิธรรมของเงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์เป็นตราสารทุนท่ีถือไวเ้พื่อคา้และเผื่อขาย พิจารณาโดยอา้งอิงกบัราคา
เสนอซ้ือ ณ วนัท่ีในงบดุล 
 
มูลค่ายติุธรรมของสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ามีจาํนวนใกลเ้คียงกบัจาํนวนท่ีคาดว่าจะสามารถ
ซ้ือขายไดใ้นตลาดอตัราแลกเปล่ียนเงินตราปัจจุบนั 

 
มูลค่ายติุธรรมของหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ ซ่ึงพิจารณาเพื่อความมุ่งหมายในการเปิดเผยใน                  
งบการเงินคาํนวณจากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดในอนาคตของเงินตน้และดอกเบ้ีย ซ่ึงคิดลดโดยใชอ้ตัรา
ดอกเบ้ียในทอ้งตลาด ณ วนัท่ีในงบดุล   

 
29 ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั 
 

(ก) ภาระผกูพนัสําหรับรายจ่ายฝ่ายทุน 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2551  2550  2551  2550 
 (ล้านบาท) 
        

สัญญาทีย่งัไม่ได้รับรู้        
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 186  321  39  74 
เคร่ืองจกัร อุปกรณ์และอ่ืนๆ 132  102  99  46 
รวม 318  423  138  120 
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(ข) ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2551  2550  2551  2550 
 (ล้านบาท) 
        

ภายในระยะเวลาหน่ึงปี 746  678  166  150 
ภายหลงัจากหน่ึงปี แต่ไม่เกินหา้ปี 969  946  142  133 
ภายหลงัจากหา้ปี 193  196  10  10 
รวม 1,908  1,820  318  293 

 
กลุ่มบริษัทมีสัญญาเช่าอาคารสํานักงานพร้อมส่ิงอํานวยความสะดวกต่างๆ ท่ีดิน ฟาร์มเล้ียงสัตว์
ยานพาหนะ และอ่ืนๆ กบับริษทัและบุคคลอ่ืนๆ โดยมีระยะเวลา 1 ถึง 30 ปี ซ่ึงจะส้ินสุดในระหว่างปี 
2552 ถึง 2579 

 
(ค) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีสัญญาว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยแม่โจ ้

(“มหาวิทยาลยั”) โดยทางมหาวิทยาลยัอนุญาตใหบ้ริษทัใชท่ี้ดินและส่ิงปลูกสร้างในการสร้างบ่อเล้ียงกุง้  
และใชเ้ป็นศูนยว์ิจยัและฝึกอบรมแก่อาจารยแ์ละนักวิชาการ เป็นระยะเวลา 10 ปี  โดยเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 
มกราคม 2537 ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาดังกล่าว  บริษัทมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งโอนกรรมสิทธ์ิใน
สินทรัพยท์ั้งหมดของโครงการใหแ้ก่มหาวิทยาลยัเม่ืออายุสัญญาส้ินสุดลง  และบริษทัยงัมีภาระผูกพนัท่ี
จะตอ้งจ่ายค่าตอบแทนให้แก่มหาวิทยาลยัเป็นจาํนวนเงินไม่น้อยกว่า 0.5 ลา้นบาท ต่อปี อย่างไรก็ตาม 
บริษทัได้เขา้ทาํขอ้ตกลงกบัทางมหาวิทยาลยัดังกล่าวเพื่อขอต่ออายุของสัญญาต่อไปอีกจนถึงวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2552 ภายใตเ้ง่ือนไขเดิม นอกจากน้ี บริษทัยงัไดเ้ขา้ทาํสัญญากบัมหาวิทยาลยัดงักล่าวอีก 2 ฉบบั 
ซ่ึงมีอายสุัญญาส้ินสุดในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 และ 2553 โดยมีสาระสําคญัของสัญญาเช่นเดียวกบัสัญญา
ฉบบัแรก และบริษทัมีภาระผกูพนัที่จะตอ้งจ่ายค่าตอบแทนใหก้บัมหาวิทยาลยัภายใตส้ัญญาดงักล่าว เป็น
จาํนวนเงิน 0.6 ล้านบาท ต่อปี  ทั้งน้ีราคาตามบญัชีของสินทรัพยข์องบริษัทภายใตส้ัญญาทั้ง 3 ฉบบั
ดงักล่าว ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2551 มีจาํนวนเงินรวม 19  ลา้นบาท (2550: 20 ล้านบาท) 
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30 หนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 
 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นดงัน้ี  
 

(ก) บริษทัและบริษทัยอ่ยบางแห่งมีเลตเตอร์ออฟเครดิตท่ียงัไม่ไดใ้ชเ้ป็นจาํนวนเงินรวม 175 ลา้นบาท และ 
6,100  ลา้นบาท ตามลาํดบั (2550: 39 ล้านบาท และ 1,081  ล้านบาท ตามล าดับ) 

 
(ข) บริษทัและบริษทัยอ่ยบางแห่งมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นจากการท่ีสถาบนัการเงินออกหนงัสือคํ้าประกนับริษทั

และบริษัทย่อยดังกล่าว (ส่วนใหญ่เป็นการคํ้ าประกนัค่าภาษี ค่าอากรต่างๆ และการขายสินคา้) ต่อ
หน่วยงานราชการและอ่ืนๆ  เป็นจาํนวนเงินรวม 280 ลา้นบาท และ 1,069 ลา้นบาท ตามลาํดบั (2550: 269  
ล้านบาท และ 102 ล้านบาท ตามล าดับ) 

 
(ค) บริษทัย่อยแห่งหน่ึงมีหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้นจากการคํ้าประกนัสําหรับวงเงินสินเช่ือที่สถาบนัการเงิน            

ในต่างประเทศแห่งหน่ึงให้แก่บริษัทย่อยอ่ืนบางแห่ง เป็นจาํนวนเงินรวม 47 ลา้นริงกิตมาเลเซีย หรือ
ประมาณ 474 ลา้นบาท (2550: 61 ล้านริงกิตมาเลเซีย หรือประมาณ 616 ล้านบาท) 

 
31 เหตุการณ์ภายหลงัวนัทีใ่นงบดุล 
 

1) ในท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทเม่ือวนัท่ี 21 มกราคม 2552 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมตัิให ้    
บริษทัทาํรายการดงัต่อไปน้ี 

 
ก) เขา้ซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษัทย่อยในต่างประเทศแห่งหน่ึง (C.P. Standart Gida Sanayi ve 

Ticaret A.S. (“CPS”)) เป็นจาํนวนเงิน 30 ลา้นตุรกีลีรา (ประมาณ 660 ลา้นบาท) มีผลทาํให้บริษทัมี
สัดส่วนการลงทุนทางตรงใน CPS ร้อยละ 30 อย่างไรก็ตาม สัดส่วนการลงทุนทั้งทางตรงและ
ทางออ้มของบริษทัใน CPS ยงัคงเป็นอตัราร้อยละ 100 

 
ข) เขา้ซ้ือหุน้สามญัของบริษทั ซีพี-โยเนะคิว จาํกดั (“CPY”) จาก Yonekyu Corporation (“Yonekyu”) 

เป็นจาํนวนเงิน 20 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัและ Yonekyu ไดต้กลงยกเลิกสัญญาร่วมทุน ทั้งน้ีมี  
ผลทาํให้บริษทัมีสัดส่วนการลงทุนทางตรงใน CPY เพ่ิมขึ้นจากเดิมร้อยละ 75 เป็นร้อยละ 100 
อยา่งไรก็ตาม การยกเลิกการร่วมทุนดงักล่าวไม่มีผลกระทบท่ีเป็นสาระสําคญัต่อการดาํเนินงานของ
กลุ่มบริษทั  
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2) ในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัร่วมทางออ้มของบริษทัแห่งหน่ึง (C.P. Vietnam Livestock Corporation 
(“CPVL”)) เม่ือวนัที่ 12 กุมภาพนัธ์ 2552 ผูถื้อหุน้ของ CPVL มีมติอนุมตัิการเขา้ทาํสัญญาควบรวมกิจการ
กบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง (Charoen Pokphand Vietnam Corporation) การจดทะเบียนควบรวม
กิจการคาดว่าจะแลว้เสร็จในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2552 ซ่ึงทาํให้สัดส่วนการลงทุนทางออ้มของบริษทัใน 
CPVL จะลดลงจากเดิมร้อยละ 40 เป็นร้อยละ 29.18 

 
32 มาตรฐานการบัญชีไทยทีย่งัไม่ได้ใช้ 

 
บริษัทและบริษัทย่อยในประเทศยงัไม่ได้ใช้มาตรฐานการบญัชีท่ีปรับปรุงใหม่ดงัต่อไปน้ี ณ วนัท่ีในงบดุล 
เน่ืองจากยงัไม่มีการบงัคบัใช ้ มาตรฐานการบญัชีท่ีปรับปรุงใหม่ดงัต่อไปน้ีกาํหนดให้ถือปฏิบตัิกบังบการเงิน
สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2552 เป็นตน้ไป 

 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 54 (ปรับปรุง 2550)  เร่ือง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนถือไว้เพ่ือขายและการด าเนินงาน     

ท่ียกเลิก 
 
บริษทัและบริษัทย่อยในประเทศคาดว่าการกาํหนดให้ใชม้าตรฐานการบญัชีท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่าวขา้งตน้      
จะไม่มีผลกระทบต่องบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการอยา่งมีสาระสําคญั 

 
33 การจัดประเภทรายการใหม่ 
 

รายการบญัชีบางรายการในงบการเงินสําหรับปี 2550 ไดจ้ดัประเภทใหม่เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการแสดงรายการ     
ในงบการเงินสําหรับปี 2551 


