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หมายเหตุ สารบัญ 
  

1 ขอ้มูลทั่วไป 
2 เกณฑ์การจดัทาํงบการเงิน 
3 นโยบายการบัญชีท่ีสาํคญั 
4 การซ้ือธุรกจิ 
5 รายการท่ีเกิดขึ้นและยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนั  
6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
7 ลูกหน้ีการคา้และลกูหน้ีอืน่ 
8 สินคา้คงเหลือ 
9 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
10 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
11 เงินลงทุนในบริษทัท่ีเกีย่วขอ้งกนั 
12 เงินลงทุนในบริษทัอ่ืน 
13 ท่ีดินท่ีมีไวเ้พื่อโครงการในอนาคต 
14 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ ์
15 สินทรัพยไ์มม่ีตวัตน  
16 เงินฝากสถาบันการเงินท่ีมีขอ้จาํกดัในการเบิกใช้ 
17 ภาษีเงินไดร้อการตดับัญชี 
18 หน้ีสินท่ีมภีาระดอกเบ้ีย 
19 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 
20 ทุนเรือนหุ้น 
21 หุ้นทุนซ้ือคนืและสาํรองหุ้นทุนซ้ือคนื 
22 ส่วนเกินทุนและสาํรอง 
23 ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน  
24 คา่ใช้จา่ยในการขาย 
25 คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 
26 คา่ใช้จา่ยผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน 
27 ตน้ทุนทางการเงิน 
28 คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได ้
29 สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 
30 กาํไรตอ่หุ้นขั้นพื้นฐาน 
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หมายเหตุ สารบัญ 
  
31 เงินปันผล 
32 เคร่ืองมือทางการเงิน 
33 ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไมเ่กี่ยวขอ้งกนั 
34 หน้ีสินท่ีอาจเกดิขึ้น  
35 มาตรฐานการบญัชีท่ียังไมไ่ดใ้ช ้
36 การจดัประเภทรายการใหม ่
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี  
 
กรรมการบริหารไดอ้นุมตัิให้ออกงบการเงินน้ีเมื่อวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2553 

 
1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จาํกดั (มหาชน) “บริษทั”  เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้ งขึ้นในประเทศไทย  และท่ีอยู ่           
จดทะเบียนตั้ งอยูเ่ลขท่ี 313 อาคาร ซี.พี . ท าวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบ างรัก กรุงเทพมหานคร 1 0500   
ประเทศไทย 
 
บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเมื่อวนัท่ี 21 ธันวาคม 2530 
 
บริษทัใหญ่ของบริษทัและบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวา่ “กลุม่บริษทั”) คือ บริษทั เครือเจริญโภคภัณฑ์ จาํกดั ซ่ึง
เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย 
 
กลุม่บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัดา้นการเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร  โดยมีท่ีตั้ งของธุรกิจครอบคลุม       
ทั้ งภายในประเทศและตา่งประเทศ ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ส่วนงานหลกัดงัน้ี    
 
1)   ส่วนงานธุรกิจสัตวบ์ก ครอบคลุมสินคา้ประเภทไก ่เป็ด และสุกร  
2)   ส่วนงานธุรกิจสัตวน์ ํ้า  ครอบคลุมสินคา้ประเภทกุง้และปลา   
 
การดาํเนินธุรกิจของ  2 ส่วนงานหลกัดงักลา่วมีลกัษณะครบวงจร  เร่ิมตั้ งแตก่ารจดัหาวตัถุดิบเพื่อใช้ในการผลติ
อาหารสัตว ์ การดาํเนินธุรกิจผลิตอาหารสัตว  ์ การเพาะพนัธุสั์ตว ์ การเลี้ยงสัตวเ์พ่ือการคา้ การแปรรูปเน้ือสัตว ์   
การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารสาํเร็จรูปพร้อมรับประทาน จนกระทั่งถึงการจดัจาํหน่ายสินคา้ไป สู่กลุ ่มผูบ้ริโภค           
ทั้ งภายในประเทศและตา่งประเทศ ซ่ึงผลิตภัณฑ์หลกัของกลุม่บริษทัจาํแนกไดเ้ป็น 3 ประเภทหลกัดงัน้ี    
 
1)   อาหารสัตว ์
2)   ผลิตภัณฑ์จากฟาร์มเล้ียงสัตว ์ เช่น พนัธุ์สัตว ์สัตวม์ีชีวิต เน้ือสัตว ์เป็นตน้   
3)   อาหารแปรรูปและอาหารสาํเร็จรูป  
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รายละเอียดของบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 มีดงัน้ี 
 

    ประเทศท่ี    
ช่ือกจิการ  ลกัษณะธุรกจิ  กจิการจดัตั้ง  บริษทัถือหุน้ร้อยละ 

      2552  2551 
ธุรกิจสัตว์บก         
บริษัทย่อยทางตรง         
1)  บริษทั กรุงเทพโปรด๊ิวส จาํกดั (มหาชน)   ซื้อและขายวตัถุดิบอาหารสตัว์         
     และธุรกจิไกเ่น้ือครบวงจร  ไทย  99.44  99.44 
2) บริษทั กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร          
         จํากดั (มหาชน)   ผลิตอาหารสตัว์และเลี้ยงสตัว์  ไทย  99.98  99.90 
3)  บริษทั กรุงเทพผลิตภณัฑ์อาหาร จาํกดั  ผลิตอาหารสตัว์และเลี้ยงสตัว์และผลิต       
     ผลิตภณัฑ์อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัว์  ไทย  99.99  99.99 
4)  บริษทั เจริญโภคภณัฑ์อีสาน จาํกดั (มหาชน)  ผลิตอาหารสตัว์และเลี้ยงสตัว์  ไทย  99.61  99.61 
5)   บริษทั เจริญโภคภณัฑ์อุตสาหกรรม จาํกดั   ผลิตอาหารสตัว์และเลี้ยงสตัว์  ไทย  99.99  99.99 
6)   บริษทั ซี.พี. เกษตรอุตสาหกรรม จาํกดั   เลี้ยงสตัว์   ไทย  99.99  99.99 
7)   บริษทั ซี.พี. เมอร์แชนไดซิ่ง จํากดั   กจิการลงทุนและการคา้ระหวา่งประเทศ  ไทย  99.99  99.99 
8) บริษทั บี.พี. ผลิตภณัฑ์อาหาร จาํกดั   ผลิตอาหารสตัว์และเลี้ยงสตัว์  ไทย  99.99  99.99 
9) บริษทั ฟาร์มกรุงเทพ จาํกดั (1)  เลี้ยงสตัว์และแปรรูปเน้ือสตัว์  ไทย  99.99  99.99 
10) บริษทั ราชบุรีอาหาร จาํกดั  ผลิตอาหารสตัว์และเลี้ยงสตัว์  ไทย  99.99  99.99 
11) บริษทั ยูนิเวอร์แซล ฟู้ด แอนด์          
          มาร์เกต็ต้ิง จาํกดั  คา้สง่และคา้ปลีกผลิตภณัฑ์อาหาร        
               สาํเร็จรูป  ไทย  99.99  99.99 
12) บริษทั อินเตอร์เนช ัน่แนล เพ็ท ฟู้ด จาํกดั   ผลิตและจาํหนา่ยผลิตภณัฑ์อาหาร       
     สาํเร็จรูปสาํหรับสตัว์เลี้ยง  ไทย  99.99  99.99 
         
บริษัทย่อยทางตรงและทางอ้อม         
1) บริษทั ซีพีเอฟ ผลิตภณัฑ์อาหาร จาํกดั   ธุรกจิไกเ่น้ือครบวงจร  ไทย  99.99  99.99 
2)   C.P. Standart Gida Sanayi ve Ticaret A.S.   ธุรกจิไกค่รบวงจร  ตุรก ี  100.00  100.00 
             
บริษัทย่อยทางอ้อม         
1)   บริษทั ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จาํกดั   คา้สง่และคา้ปลีกผลิตภณัฑ์อาหาร  ไทย  99.99  99.99 
2)   บริษทั ซีพีเอฟ พรีเมียมฟู้ดส์ จาํกดั          
          (เดิมชือ่ บริษทั ซีพี-โยเนะคิว จาํกดั)  ผลิตผลิตภณัฑ์อาหารแปรรูปจาก       
     เน้ือสตัว์  ไทย  99.99  75.00 
3) บริษทั ซีพีเอฟ โลจิสติกส์ จาํกดั   ใหบ้ริการขนสง่สินคา้   ไทย  99.99  99.99 
4)   บริษทั ซี.พี. ผลิตภณัฑ์อาหาร จาํกดั   ร้านอาหาร  ไทย  99.99  99.99 
5)   Arbor Acres (Taiwan) Co., Ltd.  เลี้ยงสตัว์   ไตห้วนั  16.21*                 -       
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    ประเทศท่ี    

ช่ือกจิการ  ลกัษณะธุรกจิ  กจิการจดัตั้ง  บริษทัถือหุน้ร้อยละ 
      2552  2551 
6) CPF Food Trading Co., Ltd. (เดิมช่ือ          
           C.P. Food Product (Shanghai) Co., Ltd.)  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหนา่ยสินคา้ประเภท        
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัว์และอาหาร       
    สาํเร็จรูป  จีน  100.00  100.00 
7)  C.P. Laos Co., Ltd.    ผลิตอาหารสตัว์และเลี้ยงสตัว์  ลาว  99.61  99.61 
8)   Charoen Pokphand (USA), Inc. (2)   ธุรกจิไกเ่น้ือครบวงจร (หยุดการประกอบ       
     กจิการเม่ือเดือนมีนาคม 2547)  สหรัฐอเมริกา  99.97           99.97 
9)     Charoen Pokphand Enterprise (Taiwan)          
           Co., Ltd. *  ธุรกจิไกค่รบวงจรและเลี้ยงสตัว์     ไตห้วนั  32.41                 - 
10) Charoen Pokphand Foods (Overseas) LLC.  ผลิตอาหารสตัว์และเลี้ยงสตัว์  รัสเซีย  99.99  99.99 
11) Charoen Pokphand (Taiwan) Co., Ltd. *  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหนา่ยสินคา้ประเภท        
    อาหารเสริมและวคัซีนสาํหรับสตัว์  ไตห้วนั  29.17                 - 
12) CP Foods (UK) Limited   ผูน้าํเขา้และจดัจาํหนา่ยสินคา้ประเภท        
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัว์และอาหาร       
    สาํเร็จรูป  องักฤษ  52.00  52.00 
13) CPF Europe S.A.   ผูน้าํเขา้และจดัจาํหนา่ยสินคา้ประเภท        
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัว์และอาหาร       
    สาํเร็จรูป  เบลเย่ียม  99.99  99.99 
14) CPF Denmark A/S   ผูน้าํเขา้และจดัจาํหนา่ยสินคา้ประเภท        
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัว์และอาหาร       
    สาํเร็จรูป  เดนมาร์ก  52.00  52.00 
15) CPF Tokyo Co., Ltd.   ผูน้าํเขา้และจดัจาํหนา่ยสินคา้ประเภท        
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัว์และอาหาร       
    สาํเร็จรูป  ญ่ีปุ่น  99.99  99.99 
16)   Fusion Abbey Park Limited (formerly Abbey          
           Park Foods Limited)  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหนา่ยสินคา้ประเภท        
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัว์และอาหาร       
    สาํเร็จรูป  องักฤษ  52.00  52.00 
17)  Fusion Brothwood Limited (formerly         
           Brothwood Limited)  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหนา่ยสินคา้ประเภท        
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัว์และอาหาร       
    สาํเร็จรูป  องักฤษ  52.00  52.00 
18) Fusion Calis Limited (formerly Calis          
           Foods Limited)  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหนา่ยสินคา้ประเภท        
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัว์และอาหาร       
    สาํเร็จรูป  องักฤษ  52.00  52.00 
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    ประเทศท่ี    
ช่ือกจิการ  ลกัษณะธุรกจิ  กจิการจดัตั้ง  บริษทัถือหุน้ร้อยละ 

      2552  2551 
19) Fusion Carnoustie Limited (formerly          
           Carnoustie Foods Limited)  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหนา่ยสินคา้ประเภท        
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัว์และอาหาร       
    สาํเร็จรูป  องักฤษ  52.00  52.00 
20) Fusion Dalaman Limited (formerly          
           Dalaman Limited)  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหนา่ยสินคา้ประเภท        
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัว์และอาหาร       
    สาํเร็จรูป  องักฤษ  52.00  52.00 
21) Fusion Dormington Limited (formerly          
           Dormington Foods Limited)  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหนา่ยสินคา้ประเภท        
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัว์และอาหาร       
    สาํเร็จรูป  องักฤษ  52.00  52.00 
22) Fusion Driscoll Limited (formerly Driscoll          
           Foods Limited)  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหนา่ยสินคา้ประเภท        
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัว์และอาหาร       
    สาํเร็จรูป  องักฤษ  52.00  52.00 
23) Fusion Everton Limited (formerly Everton          
           Limited)  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหนา่ยสินคา้ประเภท        
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัว์และอาหาร       
    สาํเร็จรูป  องักฤษ  52.00  52.00 
24)   Fusion Exning Limited  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหนา่ยสินคา้ประเภท        
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัว์และอาหาร       
    สาํเร็จรูป  องักฤษ  52.00                 - 
25) Fusion Fethiye Limited (formerly Fethiye          
           Limited)  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหนา่ยสินคา้ประเภท        
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัว์และอาหาร       
    สาํเร็จรูป  องักฤษ  52.00  52.00 
26) Fusion Gatley Limited (formerly Gatley          
           Foods Limited)  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหนา่ยสินคา้ประเภท        
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัว์และอาหาร       
    สาํเร็จรูป  องักฤษ  52.00  52.00 
27) Fusion Gocek Limited (formerly Gocek          
           Foods Limited)  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหนา่ยสินคา้ประเภท        
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัว์และอาหาร       
    สาํเร็จรูป  องักฤษ  52.00  52.00 
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28)   Fusion Haddenham Limited  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหนา่ยสินคา้ประเภท        
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัว์และอาหาร       
    สาํเร็จรูป  องักฤษ  52.00                 - 
29)   Fusion Haverhill Limited  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหนา่ยสินคา้ประเภท        
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัว์และอาหาร       
    สาํเร็จรูป  องักฤษ  52.00                 - 
30)   Fusion Hawstead Limited  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหนา่ยสินคา้ประเภท        
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัว์และอาหาร       
    สาํเร็จรูป  องักฤษ  52.00                 - 
31) Fusion Head Street Limited (formerly Head          
           Street Foods Limited)  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหนา่ยสินคา้ประเภท        
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัว์และอาหาร       
    สาํเร็จรูป  องักฤษ  52.00  52.00 
32) Fusion Kaitala Limited (formerly Kaitala 
Foods Ltd.)  

        
           Foods Limited)  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหนา่ยสินคา้ประเภท        
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัว์และอาหาร       
    สาํเร็จรูป  องักฤษ  52.00  52.00 
33) Fusion Kroma Limited (formerly Kroma          
           Foods Limited)  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหนา่ยสินคา้ประเภท        
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัว์และอาหาร       
    สาํเร็จรูป  องักฤษ  52.00  52.00 
34) Fusion Krone Limited (formerly Krone          
           Foods Limited)  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหนา่ยสินคา้ประเภท        
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัว์และอาหาร       
    สาํเร็จรูป  องักฤษ  52.00  52.00 
35)   Fusion Lidgate Limited  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหนา่ยสินคา้ประเภท        
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัว์และอาหาร       
    สาํเร็จรูป  องักฤษ  52.00                 - 
36) Fusion Littleworth Limited (formerly          
           Littleworth Foods Limited)  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหนา่ยสินคา้ประเภท        
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัว์และอาหาร       
    สาํเร็จรูป  องักฤษ  52.00  52.00 
37) Fusion Madeley Limited (formerly Madeley          
           Foods Limited)  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหนา่ยสินคา้ประเภท        
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัว์และอาหาร       
    สาํเร็จรูป  องักฤษ  52.00  52.00 
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38) Fusion Newlands Limited (formerly          
             Newlands Foods Limited)  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหนา่ยสินคา้ประเภท        
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัว์และอาหาร       
    สาํเร็จรูป  องักฤษ  52.00  52.00 
39) Fusion Niamh Limited (formerly Niamh          
            Foods Limited)  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหนา่ยสินคา้ประเภท        
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัว์และอาหาร       
    สาํเร็จรูป  องักฤษ  52.00  52.00 
40) Fusion Pershore Limited (formerly Pershore          
            Foods Limited)  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหนา่ยสินคา้ประเภท        
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัว์และอาหาร       
    สาํเร็จรูป  องักฤษ  52.00  52.00 
41) Fusion Priest Lane Limited (formerly Priest          
           Lane Foods Limited)  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหนา่ยสินคา้ประเภท        
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัว์และอาหาร       
    สาํเร็จรูป  องักฤษ  52.00  52.00 
42) Fusion Samui Limited (formerly Samui          
           Foods Limited)  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหนา่ยสินคา้ประเภท        
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัว์และอาหาร       
    สาํเร็จรูป  องักฤษ  52.00  52.00 
43)   Fusion Saxham Limited  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหนา่ยสินคา้ประเภท        
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัว์และอาหาร       
    สาํเร็จรูป  องักฤษ  52.00                 - 
44)   Fusion Soham Limited  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหนา่ยสินคา้ประเภท        
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัว์และอาหาร       
    สาํเร็จรูป  องักฤษ  52.00                 - 
45)   Fusion Stowmarket Limited  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหนา่ยสินคา้ประเภท        
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัว์และอาหาร       
    สาํเร็จรูป  องักฤษ  52.00                 - 
46)   Fusion Swaffham Limited  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหนา่ยสินคา้ประเภท        
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัว์และอาหาร       
    สาํเร็จรูป  องักฤษ  52.00                 - 
47)   Fusion Thetford Limited  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหนา่ยสินคา้ประเภท        
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัว์และอาหาร       
    สาํเร็จรูป  องักฤษ  52.00                 - 
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48) Fusion Turgay Limited (formerly Turgay          
           Limited)  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหนา่ยสินคา้ประเภท        
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัว์และอาหาร       
    สาํเร็จรูป  องักฤษ  52.00  52.00 
49) Fusion Uzumlu Limited (formerly Uzumlu          
           Limited)  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหนา่ยสินคา้ประเภท        
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัว์และอาหาร       
    สาํเร็จรูป  องักฤษ  52.00  52.00 
50) Fusion Wadborough Limited (formerly          
          Wadborough Foods Limited)  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหนา่ยสินคา้ประเภท        
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัว์และอาหาร       
    สาํเร็จรูป  องักฤษ  52.00  52.00 
51) Fusion Wellington Limited (formerly          
          Wellington Foods Limited)  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหนา่ยสินคา้ประเภท        
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัว์และอาหาร       
    สาํเร็จรูป  องักฤษ  52.00  52.00 
52) Fusion Whistler Limited (formerly Whistler          
           Foods Limited)  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหนา่ยสินคา้ประเภท        
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัว์และอาหาร       
    สาํเร็จรูป  องักฤษ  52.00  52.00 
53) Fusion Yamac Limited (formerly Yamac          
           Foods Limited)  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหนา่ยสินคา้ประเภท        
    อาหารแปรรูปจากเน้ือสตัว์และอาหาร       
    สาํเร็จรูป  องักฤษ  52.00  52.00 
54) Lianyungang Chia Tai Feed Co., Ltd.*  ผลิตอาหารสตัว์  จีน  22.69                 - 
55) Taiwan Sizzler Co., Ltd. *  ร้านอาหาร  ไตห้วนั  32.41                 - 
         ธุรกิจสัตว์น า้         
บริษัทย่อยทางตรง         
1)     บริษทั จนัทบุรีฟาร์มเพาะเลี้ยงสตัว์นํ้ า          
            จาํกดั (3)  เพาะเลี้ยงกุง้  ไทย  99.99  99.99 
2)     บริษทั ซีฟู้ดส์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จาํกดั (4)  แปรรูปกุง้  ไทย  99.99  99.99 
3)     บริษทั พฒันาพนัธ์ุก ุง้ (ประเทศไทย) จาํกดั   เพาะฟักลูกกุง้ (จดทะเบียนเสร็จการ       
     ชาํระบญัชีแลว้ในปี 2552)  ไทย  -  51.00 
4)     บริษทั โภคภณัฑ์อะควอเท็ค จาํกดั   ผลิตและจาํหนา่ยอาหารสตัว์นํ้ าและ       
    ฟาร์มเพาะเล้ียงสตัว์นํ้ า  ไทย  99.99  99.99 
5)     C.P. Aquaculture (Beihai) Co., Ltd.   ผลิตและจาํหนา่ยอาหารสตัว์         
    ฟาร์มเพาะเล้ียงสตัว์นํ้ าและเพาะพนัธ์ุ       
    สตัว์นํ้ า  จีน  100.00  100.00 
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6) C.P. Aquaculture (Dongfang) Co., Ltd.  เพาะฟักลูกกุง้  จีน  100.00  100.00 
7)   C.P. Aquaculture (Hainan) Co., Ltd.   ผลิตและจาํหนา่ยอาหารสตัว์       
    ฟาร์มเพาะเล้ียงสตัว์นํ้ าและเพาะพนัธ์ุ       
    สตัว์นํ้ า  จีน  100.00  100.00 
8)   C.P. Food Products, Inc.  ผูน้าํเขา้และผูจ้ดัจาํหนา่ยสินคา้อาหารทะเล  สหรัฐอเมริกา  100.00  100.00 
9)   Calibre Nature (M) Sdn. Bhd.  กจิการลงทุนในธุรกจิสตัว์นํ้ าครบวงจร  มาเลเซีย  100.00  100.00 
10) Charoen Pokphand Foods Philippines          
         Corporation  เพาะฟักลูกกุง้   ฟิลิปปินส์  100.00  100.00 
11) CP Foods West, Inc.   ผูน้าํเขา้และจดัจาํหนา่ยผลิตภณัฑ์อาหาร  สหรัฐอเมริกา  100.00  100.00 
         

บริษัทย่อยทางตรงและทางอ้อม         
1)  บริษทั กรุงเทพเพาะเลี้ยงกุง้ จาํกดั (3)  เพาะเลี้ยงกุง้และแปรรูปก ุง้   ไทย  99.90  99.89 
2)  บริษทั แกลง จาํกดั (4)  แปรรูปกุง้  ไทย  99.99  99.99 
3)  บริษทั ตราดเพาะเล้ียงกุง้ จาํกดั (3)  เพาะฟักลูกกุง้   ไทย  99.93  99.91 
4)  บริษทั สวีฟาร์ มม่ิง จาํกดั (3)  เพาะฟักลูกกุง้   ไทย  99.87  99.84 
5)  Charoen Pokphand (India) Private Limited  ผลิตอาหารสตัว์และเลี้ยงสตัว์  อินเดีย  99.99  71.20 
         

บริษัทย่อยทางอ้อม         
1)  Asia Aquaculture (M) Sdn. Bhd.   เพาะเลี้ยงกุ้ งและแปรรปูกุ้ ง  มาเลเซีย  100.00  100.00 
2)  Star Feedmills (M) Sdn. Bhd.   ผลิตและจ าหน่ายอาหารสัตว์น ้า  มาเลเซีย  100.00  100.00 
         

ธุรกิจอ่ืน         
บริษัทย่อยทางตรง         
1)  บริษัท ซีพเีอฟ เทรนนิง่เซ็นเตอร์ จ ากัด   ให้บริการด้านการฝึกอบรม  ไทย  99.99  99.99 
2)  บริษัท ซีพเีอฟ ไอทีเซ็นเตอร์ จ ากัด   ให้บริการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ  ไทย  99.99  99.99 
3)  CPF Investment Limited   กิจการลงทุน  บริตสิ เวอร์จิน     
    ไอส์แลนด์  100.00  100.00 
         

บริษัทย่อยทางอ้อม         

1)  Bright Excel Investments Limited    กิจการลงทุน  บริตสิ เวอร์จิน     

    ไอส์แลนด์  100.00                 - 
2)  Charoen Pokphand (Taiwan) Investment         

          Limited  กิจการลงทุน  เบอร์มิวดา     

    ไอส์แลนด์  100.00                 - 
3)  Chia Tai Lianyungang Co., Ltd. *  กิจการลงทุน  ฮ่องกง  32.41                 - 
4)  Chun Ta Investment Co., Ltd.  กิจการลงทุน  ไต้หวนั  100.00                 - 
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5)  Coinaton Investments Limited  กิจการลงทุน  บริตสิ เวอร์จิน     

    ไอส์แลนด์  100.00                 - 
6)  Forward Pass Limited   กิจการลงทุน  บริตสิ เวอร์จิน     

    ไอส์แลนด์  100.00                 - 
7)  New Splendid Holdings Limited   กิจการลงทุน  บริตสิ เวอร์จิน     

    ไอส์แลนด์  100.00                 - 
8)  Plenty Type Limited *  กิจการลงทุน  เคย์แมน     

    ไอส์แลนด์  32.41                 - 
9)  Ta Chung Investment Co., Ltd.   กิจการลงทุน  ไต้หวนั  100.00                 - 

 
(1)  โอนกิจกรรมหลกัในการผลิตอาหารสาํเร็จรูปให้กบับริษทั ซีพีเอฟ ผลิตภัณฑ์อาหาร จาํกดั  
(2)  บริษทัขายเงินลงทุนใน Charoen Pokphand (USA), Inc. ทั้ งหมดให้กบั CPF Investment Limited ในปี 2552 
(3)  อยูร่ะหวา่งการชาํระบัญชี  
(4)  โอนกิจกรรมหลกัในการเพาะเล้ียงกุง้ และแปรรูปให้กบับริษทั  
* บริษทัมีอาํนาจควบคมุบริษทัดงักลา่ว 
 

2 เกณฑ์การจัดท างบการเงิน  
 
งบการเงินน้ีนาํเสนอเพื่อวตัถุประสงคข์องการรายงานเพื่อใช้ในประเทศไทยและจดัท ําเป็นภาษาไทย  งบการเงิน
ฉบับภาษาองักฤษไดจ้ดัทาํขึ้นเพ่ือความสะดวกของผูอ้า่นงบการเงินท่ีไมคุ่น้เคยกบัภาษาไทย 
 
งบการเงินน้ีจดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทั้ งการตีความและแนว
ปฏิบัติทางการบญัชีท่ีประกาศโดยสภาวิชาชีพบญัชี (“สภาวิชาชีพบัญชี”) และตามหลกัการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปของ
ประเทศไทย    
 
บริษทัและบริษทัย่อยในประเทศไดใ้ช้มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับปรับปรุงใหม ่

ตลอดจนแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีในระหวา่งปี 2551 และ 2552 ซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งกบั
ธุรกิจท่ีดาํเนินงานอยู ่และมีผลบังคบัสาํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ี เร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 

2552 เป็นตน้ไป ซ่ึงประกอบดว้ย 
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มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2550)  เร่ือง สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนท่ีถือไว้เพื่อขายและ
  การด าเนินงานท่ียกเลิก 
แมบ่ทการบัญชี (ปรับปรุง 2550) (มีผลบังคบัใช้ตั้งแตว่นัท่ี 26 มิถุนายน 2552) 
แนวปฏิบัติทางการบัญชีสาํหรับการบันทึกบัญชีสิทธิการเช่า (มีผลบังคบัใช้ตั้งแตว่นัท่ี 26 มิถุนายน 2552) 
แนวปฏิบัติทางการบัญชีสาํหรับการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคมุเดียวกนั  
 
การใช้มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงใหมต่ลอดจนแนวปฏบิัติทางการบญัชี
เหลา่น้ีไมม่ีผลกระทบท่ีเป็นสาระสาํคญัตอ่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
ในระหวา่งปี 2552 สภาวิชาชีพบัญชีไดอ้อกและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
หลายฉบับ ซ่ึงยงัไมม่ีผลบังคบัในปัจจุบนั และไมไ่ดม้ีการนาํมาใช้สาํหรับการจดัทาํงบการเงินน้ี มาตรฐานการบัญชี
ท่ีออกและปรับปรุงใหมท่ี่มีความเกี่ยวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ยในประเทศไดเ้ปิดเผยไวใ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 35  
 
งบการเงินน้ีแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท และมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อแสดงเป็น            
หลกัลา้น ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอย่างอ่ืน งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํขึ้นตามเกณฑ์ราคาทุนเดมิ เวน้แตท่ี่ไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้ใน
นโยบายการบัญชี 
 
ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใช้   
การพิจารณา การประมาณและขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบตอ่การกาํหนดนโยบายและการรายงาน
จาํนวนเงินท่ีเกีย่วกบัสินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และคา่ใช้จา่ย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกตา่งจากท่ีประมาณไว ้
 
ประมาณการและข้อสมมติฐานท่ี ใช้ใน การ จัดท ํางบ การเงิน จะได้รับการทบ ทวนอย่างต่อเน่ือง การปรับ       
ประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีท่ีการประมาณการดงักลา่วไดรั้บการทบท วนและในงวดอนาคตท่ี 
ไดรั้บผลกระทบ 
 
ขอ้มูลเก่ียวกบัการประมาณความไมแ่น่นอนและการพิจารณาท่ีสาํคญัในการกาํหนดนโยบายการบัญชีมีผลกระทบ
สาํคญัตอ่การรับรู้จาํนวนเงินในงบการเงิน ซ่ึงประกอบดว้ยหมายเหตุประกอบงบการเงินตอ่ไปน้ี 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4    การซ้ือธุรกจิ 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 9 ถึง 15   การวดัมูลคา่ท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยท่ี์กอ่ให้เกิด 
     เงินสด ซ่ึงรวมคา่ความนิยม 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 28 การใช้ประโยชน์ของขาดทุนทางภาษีเงินได ้
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 32 การวดัมูลคา่ของเคร่ืองมือทางการเงิน 
 
งบการเงินของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมทั้ งหมดท่ีนาํมาใช้ในการจดัทาํงบการเงินรวมสาํหรับแตล่ะปีส้ินสุดวนัท่ี   
31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ไดต้รวจสอบโดยผูส้อบบัญชีของบริษทัแลว้ เวน้แตง่บการเงินสาํหรับแตล่ะปีส้ินสุด      
วนัเดียวกนัของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมในตา่งประเทศบางแห่ง ซ่ึงตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชีอื่น ขอ้มูลทางการเงิน
ท่ีตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชีอื่นมีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม 
  2552     2551 
 (ล้านบาท) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม    
ยอดรวมสินทรัพยข์องบริษทัยอ่ย 19,525  12,263 
เงินลงทุนทางตรงและทางออ้มในบริษทัร่วม 3,583  3,274 
รวม 23,108  15,537 

    
ส าหรับปีสิน้สุดวนัที ่31 ธันวาคม      
ยอดรวมรายไดข้องบริษทัยอ่ย 34,386  27,174 
ส่วนแบง่กาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 425  319 
ส่วนแบง่ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม -  (14) 
รวม 34,811  27,479 

 
3 นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ 

 
(ก) เกณฑ์ในการจดัท างบการเงินรวม 

 
งบการเงินรวมประกอบดว้ย งบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวา่ “กลุม่บริษทั”) และส่วนไดเ้สียของ
กลุม่บริษทัในบริษทัร่วม 
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การรวมธุรกิจ  
 
การรวมธุรกิจบันทึกบัญชีโดยวิธีซ้ือธุรกิจ ตน้ทุนการซ้ือธุรกิจบันทึกดว้ยมูลคา่ยุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ ส่งมอบ   
ตราสารทุนท่ีออก และหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจนถึง ณ วนัท่ีมีการแลกเปลีย่น รวมถึงรายจา่ยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบั
การซ้ือธุรกจิ  
 
บริษัทย่อย 
 

บริษทัยอ่ยเป็นกจิการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกลุม่บริษทั  การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุม่บริษัทมีอาํนาจควบคุมทั้ ง
ทางตรงหรือทางออ้มในการกาํหนดนโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานของกิจการนั้ น เพื่อไดม้าซ่ึงประโยชน์
จากกิจกรรมของบริษทัยอ่ย งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวมนับแตว่นัท่ีมีการควบคุมจนถงึ
วนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง หากบริษทัย่อยแห่งใดในกลุม่บริษทัใช้นโยบายการบัญชีท่ีแตกตา่งจากนโยบายท่ีใช้     
ในการจดัทาํงบการเงินรวมสาํหรับรายการท่ีเหมือนกนัและเหตุการณใ์นสถานการณท่ี์คลา้ยคลึงกนั บริษทั ยอ่ยนั้ น
ไดม้ีการปรับปรุงงบการเงินให้เป็นไปตามนโยบายการบัญชีเดียวกนักบัของบริษทัใหญ่เพื่อการจดัทาํงบการเงินรวม 
  
บริษัทร่วม 
 

บริษทัร่วมเป็นกิจการท่ีกลุม่บริษทัมีอิทธิพลอย่างมีนัยสาํคญัโดยมีอาํนาจเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเกี่ยวกบั
นโยบายทางการเงนิและการดาํเนินงานแตไ่มถึ่งระดบัท่ีจะควบคุมนโยบายดงักลา่ว งบการเงินรวมของกลุม่บริษทั
ไดร้วมส่วนแบ่งในกาํไรหรือขาดทุนและรายการท่ีบันทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัร่วมนับจาก 
วนัท่ีมีอิทธิพลอยา่งมีนัยสาํคญัจนถงึวนัท่ีการมีอทิ ธิพลอยา่งมีนัยสาํคญัส้ินสุดลง ในกรณีท่ีส่วนแบ่งขาดทุนของ
บริษทัร่วมท่ีกลุม่บริษทัไดรั้บมีจาํนวนเกินกวา่มูลคา่เงินลงทุนในบริษทัร่วม มูลคา่เงินลงทุนนั้ นจะถกูลดลงจน   
เป็นศูนยแ์ละจะหยุดรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุน  เวน้แตก่รณีท่ีกลุม่บริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมาย หรือกอ่ให้เกิด    
ภาระผูกพนั หรือยินยอมท่ีจะจ่ายชาํระภาระผูกพนัของบริษทัร่วม กลุม่บริษทัจะรับรู้ส่วนผลขาดทุนในจาํนวนท่ี   
ไมเ่กินกวา่ภาระผูกพนัท่ีมีตอ่บริษทัร่วมนั้ นๆ 
 
การตัดรายการในงบการเงนิรวม 
 
ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุม่ รวมทั้ งรายไดแ้ละคา่ใช้จ่าย ซ่ึงเป็นผลมาจากรายการระหวา่ง
กิจการในกลุม่ถูกตดัรายการในการจดัทาํงบการเงินรวม ส่วนกาํไรหรือขาดทุนท่ียงัไมเ่กิดขึ้นจริง  ซ่ึงเป็นผลมาจาก
รายการกบับริษทัร่วมจะถกูตดัรายการตามสัดส่วนของส่วนไดเ้สียท่ีกลุม่บ ริษทัมีในบริษทัร่วมนั้ น เวน้แตก่รณีท่ีมี
หลกัฐานการดอ้ยคา่ของเงินลงทุนในบริษทัร่วม ขาดทุนท่ียงัไมเ่กดิขึ้นจริงดงักลา่วจะไมม่ีการตดัรายการ 
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 (ข) เงินตราต่างประเทศ 
 
รายการบัญชีท่ี เป็นเงินตราต่างประเทศ 
 
รายการบัญชีท่ี เป็นเงินตราตา่งประเทศแปลงคา่เป็นเงนิบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ  
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราตา่งประเทศ ณ วนัท่ีรายงานแปลงคา่เป็นเงินบาทโดยใช้อตัรา
แลกเปลีย่น ณ วนันั้น  ผลตา่งจากอตัราแลกเปลีย่นท่ีเกิดจากการแปลงคา่ไดรั้บรู้ในงบกาํไรขาดทุน 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไมเ่ป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราตา่งประเทศและบันทึกตามเกณฑ์ราคา
ทุนเดิมแปลงคา่เป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปลีย่น ณ วนัท่ีเกิดรายการ  
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไมเ่ป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราตา่งประเทศและแสดงในมูลคา่ยุติธรรม
แปลงคา่เป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีมีการพิจารณามูลคา่ยุติธรรม  
 
กิจการในต่างประเทศ 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของกิจการในตา่งประเทศแปลงคา่เป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปลีย่น ณ วนัท่ีรายงาน 
 
คา่ความนิยมท่ีเกิดจากการซ้ือกจิการในตา่งประเทศแปลงคา่เป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 
รายไดแ้ละคา่ใช้จา่ยของกิจการในตา่งประเทศแปลงคา่เป็ นเงินบาทโดยใ ช้อตัราแลกเปลี่ยนท่ีใกลเ้คียงกบัอตัรา      
ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 
ผลตา่งจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการแปลงคา่บันทึกไวเ้ป็นรายการแยกตา่งหากในส่วนของผูถ้ือหุ้นจนกวา่มี
การจาํหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป  
 
ในกรณีของการลงทุนสุทธิในกิจการในตา่งประเทศของกลุม่บริษทั โดยในสาระสาํคญัแลว้การลงทุนดงักลา่วมี
ลกัษณะเป็นรายการท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงมิไดค้าดหมายหรือจะไมช่าํระเงินในอนาคตอนัใกล้ ผลตา่งจากอตัราแลกเปลี่ยน
ซ่ึงเกิดจากรายการท่ี เป็นตวัเงินและรายการป้องกนัความเส่ียงท่ีเกี่ยวขอ้งให้บันทึกไวเ้ป็นรายการตา่งหากใน        
ส่วนของผูถ้อืหุ้นจนกวา่มีการจาํหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป 

 
 



บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 
ส าหรับแต่ละปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 
 

 31 

(ค) เคร่ืองมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ 
 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ี เป็ นตราสารอนุพนัธ์ไดถู้กนาํมาใช้เพื่อจดัการความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงใน      
อตัราแลกเปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศและอตัราดอกเบ้ียท่ี เกิดจากกิจกรรมดาํเนินงาน กิจกรรมจดัหาเงิน และกิจกรรม
ลงทุน เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ไมไ่ดม้ีไวเ้พื่อคา้  
 
เคร่ืองมือทางการเงินท่ี เป็นตราสารอนุพนัธ์จะถูกบันทึกบัญชีในขั้นแรกดว้ยมูลคา่ยุติธรรม  การบันทึกรายการกาํไร
หรือขาดทุนจากการวดัมูลคา่ใหมจ่ะข้ึนอยูก่บัประเภทของรายการท่ีไดรั้บการป้องกนัความเส่ียง  
 

 (ง) การป้องกันความเส่ียง 
 
การป้องกันความเส่ียงจากอตัราแลกเปลี่ยนท่ีจะมีในอนาคต 
 
กลุม่บริษทัมีนโยบายท่ีจะป้องกนัความเส่ียงของอตัราแลกเปลี่ยนโดยการทาํสัญญาซ้ือขายเงนิตราตา่งประเท ศ
คุม้ครองรายการท่ี เป็นตวัเงินซ่ึงเป็นเงินตราตา่งประเทศไวล้ว่งหน้า โดยรายการท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงเป็นเงินตรา
ตา่งประเทศจะแปลงคา่เป็นสกุลเงินของประเทศท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยดาํเนินการอยูด่ว้ยอตัราแลกเปล่ียน  ณ วนัท่ี
รายงาน ปรับปรุงดว้ยลกูหน้ี /เจา้หน้ีสุท ธิจากสัญ ญาซ้ือขายเงินตราตา่งประเท ศ และคา่ธรรมเนียมรอตดับัญชี          
ท่ีเหลืออยู ่คา่ธรรมเนียมในการทาํสัญญาซ้ือขายเงินตราตา่งประเทศจะตดับัญชีเป็นรายได/้คา่ใช้จา่ยตามระยะเวลา
ของสัญญา รายได/้คา่ใช้จา่ยตดับัญชีดงักลา่วและกาํไรหรือขาดทุนจากสัญญาซ้ือขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหน้าท่ี
คุม้ครองความเส่ียงจากรายการท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงเป็นเงนิตราตา่งประเทศนั้ นจะบันทึกหักกลบลบกบักาํไรหรือขาดทุน
จากการแปลงคา่รายการท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นเงินตราตา่งประเทศ 
 
สาํหรับการป้องกนัความเส่ียงของรายการในอนาคตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน กลุม่บริษทัจะรับรู้กาํไรหรือขาดทุนจาก
สัญญาซ้ือขายเงินตราตา่งประเทศและคา่ธรรมเนียมในการทาํสัญญาดงักลา่วเป็นรายการรอตดับัญชีจนกวา่รายการท่ี
ไดป้้องกนัความเส่ียงนั้ นไดเ้กดิขึ้นแลว้ จึงจะรับรู้รายการรอตดับัญชีดงักลา่วเป็นรายไดห้รือคา่ใช้จา่ยในงบกาํไร
ขาดทุนสาํหรับปี 

  
การป้องกันความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 

 
ผลตา่งท่ีเกดิจากสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียจะรับรู้ตามสัดส่วนของระยะเวลาและจาํนวนเงินตน้ท่ีใช้อา้งอิงท่ี
เปล่ียนแปลงไป โดยนาํไปบันทึกเพ่ิมหรือลดจาํนวนดอกเบ้ียจา่ยของเงินกูย้ืมท่ีไดรั้บการป้องกนัความเส่ียงนั้น 
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(จ) เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
 
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงนิสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากสถาบันการเงินประเภท

เผื่อเรียก เงินลงทุนระยะส้ันท่ีมีสภาพคลอ่งสูง และเงนิเบิกเกินบัญชีซ่ึงจะตอ้งชาํระคืนเมื่อทวงถาม 
 
 เงินฝากท่ีมีขอ้จาํกดัในการเบิกใชไ้ดแ้สดงแยกเป็นรายการตา่งหากไวใ้นบัญชี “เงินฝากสถาบันการเงินท่ีมีขอ้จาํกดั

ในการเบิกใช”้ ภายใตห้มวด “สินทรัพยไ์มห่มนุเวียน” ในงบดุล 
 
(ฉ) ลูกหนี้การค้าและลูกหนีอ้ื่น 
 
 ลูกหน้ีการคา้และลกูหน้ีอืน่แสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีสุทธิจากคา่เผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 
 
 คา่เผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการชาํระหน้ี และการคาดการณเ์ก่ียวกบัการชาํระหน้ีใน

อนาคตของลูกคา้ ลูกหน้ีจะถูกตดัจาํหน่ายออกจากบัญชีเป็นหน้ีสูญเมื่อไดด้าํเนินการตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดใน
ประมวลรัษฎากรแลว้ 

 
(ช) สินค้าคงเหลอื 

 
วัตถุดิบ สินค้าระหว่างผลิต และสินค้าส าเร็จรูป 
 
สินคา้สาํเร็จรูป สุกร ไก ่ และเป็ดเพื่อขาย และวตัถุดิบส่วนใหญ่ตีราคาในราคาทุนถวัเฉล่ียหรือมูลคา่สุทธิท่ีจะไดรั้บ
แลว้แตร่าคาใดจะต ํา่กวา่ 
 
สินคา้ระหวา่งผลิตส่วนใหญ่ตีราคาในราคาทุน หรือมูลคา่สุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แตร่าคาใดจะต ํา่กวา่  
 
สุกร ไก ่เป็ด และอ่ืนๆ ท่ีเป็นพอ่แมพ่นัธุ์และแมโ่คนมตีราคาในราคาทุนสุทธิจากค่าเส่ือมพนัธุ ์
 
เคมีภัณฑ์ ยา และวสัดุส้ินเปลืองส่วนใหญ่ตีราคาในราคาทุนถวัเฉล่ียหรือมูลคา่สุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แตร่าคาใดจะ
ต ํา่กวา่ 
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 ตน้ทุนของสินคา้ประกอบดว้ย ตน้ทุนสินคา้ท่ี ซ้ือ ตน้ทุนในการแปลงสภาพ และตน้ทุนอืน่ท่ีเกิดขึ้นเพื่อให้สินคา้  
อยูใ่นสถานท่ีตั้งและสภาพท่ีเป็นอยูใ่นปัจจบุัน ในกรณีของสินคา้สาํเร็จรูปและสินคา้ระหวา่งผลิตท่ีผลิตเอง ตน้ทุน
สินคา้ไดร้วมการปันส่วนของคา่โสหุ้ยการผลิตอยา่งเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดบักาํลงัการผลิตตามปกติ  

  
มูลคา่สุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายไดจ้ากการดาํเนินธุรกจิปกติหักดว้ยประมาณการตน้ทุนท่ี จะ
ผลิตให้ เสร็จและตน้ทุนท่ีจาํเป็นตอ้งจ่ายไปเพ่ือให้ขายสินคา้นั้นได ้ 

 
(ซ) เงินลงทุน 
 

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 
เงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมในงบ การเงิน เฉพาะกิจการของบริษทับันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุน        
ส่วนการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมใช้วิธีส่วนไดเ้สีย    
 
เงินลงทุนในตราสารทุนอ่ืน 
 
เงินลงทุนท่ีเป็นตราสารทุนซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดท่ีไมใ่ช่เป็นบริษทัยอ่ย และ/หรือ บริษทัร่วม 
นอกเหนือจากท่ีถือไวเ้พ่ือคา้หรือตั้งใจถือไวจ้นครบกาํหนด จดัประเภทเป็ นเงินลงทุ นเผ่ือขายซ่ึงตอ้งแสดงตาม      
มูลคา่ยุติธรรมโดยใชร้าคาเสนอซ้ือ ณ วนัท่ีรายงาน ภายหลงัการรับรู้มูลคา่ในคร้ังแรก ดงันั้ นการเปล่ียนแปลงท่ีไมใ่ช่  
ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่จะถูกบันทึกไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้น  ส่วนผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่จะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน  
และเมื่อมีการจาํหน่ายเงินลงทุนจึงจะรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนท่ีเคยบันทึกในส่วนของผูถ้ือหุ้นเขา้ในงบกาํไรขาดทุน 
 
เงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงไมใ่ช่หลกัทรัพย์ในความตอ้งการของตลาดของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัและบริษทัอืน่ ท่ี
ไมใ่ช่เป็นบริษทัยอ่ย และ/หรือ บริษทัร่วมจดัประเภทเป็น "เงินลงทุนทั่วไป" และแสดงในราคาทุนสุทธิจากขาดทุน
จากการดอ้ยคา่ 

 
การจ าหน่ายเงินลงทุน   
 
เมื่อมีการจาํหน่ายเงินลงทุน  ผลตา่งระหวา่งจาํนวนเงินสุทธิท่ีไดรั้บและมูลคา่ตามบัญชี รวมทั้ งยอดสะสมของกาํไร
หรือขาดทุนจากการตีราคาหลกัทรัพยท่ี์เกี่ยวขอ้งท่ีเคยบันทึกไวใ้นส่วนของผูถ้อืหุ้นจะถูกบันทึกในงบกาํไรขาดทุน  
ในกรณีท่ีมีการจาํหน่ายเงนิลงทุนท่ีมกีารทยอยรับชาํระเงินในระยะเวลาเกินกวา่หน่ึงรอบระยะเวลาบัญชี กลุม่บริษทั
จะบันทึกรายไดท่ี้เกดิจากผลตา่งดงักลา่วและรายการกลบับัญชีท่ีเก่ียวขอ้งกนัทั้ งหมดเป็นกาํไรรอการรับรู้ในงบดุล 
โดยจะไมโ่อนกาํไรรอการรับรู้ในงบดุลดงักลา่วไปยังงบกาํไรขาดทุนจนกวา่จะไดรั้บชาํระเงินจากการจาํหน่าย     
เงินลงทุนนั้นครบถว้นแลว้ 
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ในกรณีท่ีกลุม่บริษทัจาํหน่ายเงนิลงทุนท่ีถืออยูบ่างส่วนออกไป   การคาํนวณตน้ทุนสาํหรับเงินลงทุนท่ีจาํหน่ายไปและ
เงินลงทุนท่ียงัถืออยูใ่ช้วิธีถวัเฉล่ียถว่งนํ้าหนัก 
 

 (ฌ) ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ 
 
สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษัท 
 
ท่ีดินท่ีใช้ในการดาํเนินงานและท่ีมีไวเ้พื่อโครงการในอนาคตแสดงดว้ยราคาท่ีตีใหม ่เวน้แตท่ี่ดินซ่ึงไดม้าในปีท่ีมี
การตีราคาใหม ่หรือไดม้าหลงัจากนั้นแสดงในราคาทุนสุทธิจากขาดทุนจากการดอ้ยคา่ 
 
อาคารและอปุกรณแ์สดงในราคาทุนสุทธิจากคา่เส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยคา่  
 
สินทรัพย์ท่ีเช่า 
 
การเช่าซ่ึงกลุม่บ ริษทัไดรั้บโอนความเส่ียงและผลตอบแทนส่วนใหญ่ในการครอบครองทรัพยสิ์นท่ีเช่านั้ นๆ          
ให้จดัประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณท่ี์ไดม้าโดยทาํสัญญาเช่าการเงินบันทึกเป็นสินทรัพย ์
ดว้ยมูลคา่ยุติธรรม หรือมูลคา่ปัจจุบันของจาํนวนเงินขั้นต ํา่ท่ีตอ้งจา่ยตามสัญญาเช่าแลว้แตจ่าํนวนใดจะต ํา่กวา่ หัก
ดว้ยคา่เส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยคา่  คา่เช่าท่ีจา่ยชาํระจะแยกเป็นส่วนท่ีจะหักจากหน้ีสินตามสัญญา
เช่าการเงินและส่วนท่ีเป็นคา่ใช้จา่ยทางการเงิน ซ่ึงตอ้งปันส่วนและบันทึกในงบกาํไรขาดทุนสาํหรับงวดตา่งๆ 
ตลอดอายุสัญญาเช่า ดว้ยอตัราซ่ึงทาํให้อตัราดอกเบ้ียแตล่ะงวดเป็นอตัราคงท่ีสาํหรับยอดคงเหลือของหน้ีสิน  

 
สินทรัพย์ท่ีตีราคาใหม่ 
 
การตีราคาใหมด่าํเนินการโดยผูป้ระเมินราคาอิสระและกระทาํอยา่งสม ํา่เสมอ เพื่อให้ม ัน่ใจวา่มูลคา่ของสินทรัพยท่ี์
แสดงไวใ้นบัญชีมีมูลคา่ใกลเ้คียงกบัมูลคา่ยุตธิรรม ณ วนัท่ีรายงาน  
 
มูลคา่ของสินทรัพยส่์วนท่ีตีเพ่ิมขึ้น (ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย)์ จะบันทึกไวใ้นส่วนของผูถ้ือหุ้นภายใต้
หัวขอ้ “ผลกาํไร (ขาดทุน) ท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจริง” เวน้แตสิ่นทรัพยช้ิ์นเดียวกนันั้ นจะเคยมีการตีมูลคา่ลดลงและบันทึก
ในงบกาํไรขาดทุนมากอ่น กรณีดงักลา่วจะบันทึกมูลคา่ท่ี ตีเพ่ิมขึ้นในคร้ังหลงัไปยงัส่วนของผูถ้ือหุ้นเฉพาะจาํนวนท่ี
เกินกวา่ส่วนท่ีตีมูลคา่ลดลงซ่ึงเคยบันทึก  
 
กรณีท่ีมูลคา่ของสินทรัพยล์ดลงจากการตีราคาใหมจ่ะบันทึกมูลคา่ท่ีลดลงในงบกาํไรขาดทุนสาํหรับมูลคา่ท่ีลดลง
เฉพาะจาํนวนท่ีลดลงมากกวา่ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยช้ิ์นเดียวกนันั้นท่ี เคยบันทึกไวใ้นส่วนของผูถ้ือหุ้น  



บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 
ส าหรับแต่ละปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 
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กรณีท่ีมีการจาํหน่ายสินทรัพยท่ี์เคยตีราคาใหม ่ส่วนเกินทุนจากการตีราคาของสินทรัพยท่ี์จาํหน่ายจะโอนจาก    
ส่วนของผูถ้อืหุ้นไปยงักาํไรสะสมโดยไมน่าํไปรวมในการคาํนวณกาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพย ์ 
 
ค่าเส่ือมราคา 
 
คา่เส่ือมราคาในงบกาํไรขาดทุนคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพยแ์ตล่ะรายการ  
ประมาณการอายุการใช้งานของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 
 

ระบบสาธารณูปโภค 3 - 40 ปี 
อาคารและส่ิงปลกูสร้าง 3 - 61 ปี 
ส่วนปรับปรุงอาคารและส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 2 - 30 ปี 
ระบบนํ้ าและไฟฟ้า 5 - 30 ปี 
เคร่ืองจักรและอุปกรณ ์ 2 - 16 ปี 
เคร่ืองตกแตง่ ตดิตั้งและเคร่ืองใช้สาํนักงาน 3 - 18 ปี 
ยานพาหนะ 2 - 11 ปี 

 
สินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งการกอ่สร้างและติดตั้ งไมม่ีการคิดคา่เส่ือมราคา 
 

(ญ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 

ค่าความนิยม 
 
คา่ความนิยมจากการรวมธุรกิจไดแ้ก ่ตน้ทุนการไดม้าของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดใ้นส่วนท่ีเกินกว่ามูลคา่ยุติธรรม
ของสินทรัพยสุ์ทธินั้น  คา่ความนิยมติดลบจากการรวมธุรกจิไดแ้ก่ มูลคา่ยุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดใ้น
ส่วนท่ีเกินกวา่ตน้ทุนการไดม้าของสินทรัพยสุ์ทธินั้น  
 
กลุม่บริษทัไดม้ีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีสาํหรับคา่ความนิยม  ซ่ึงมีผลบังคบัใช้ตั้ งแตว่นัท่ี 1 มกราคม 

2551 ดงัน้ี  
 
คา่ความนิยมและคา่ความนิยมติดลบท่ีไดม้ากอ่นวนัท่ี 1 มกราคม 2551 แสดงในราคาทุนสุทธิจากคา่ตดัจาํหน่าย
สะสมและขาดทุนจากการดอ้ยคา่คา่ความนิยมท่ีแสดงในงบดุล ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2550 และยกมา ณ วนัท่ี 

1 มกราคม 2551 แสดงในราคาตามบัญชีสุทธิเสมือนราคาทุนใหม ่โดยลา้งรายการคา่ตดัจาํหน่ายสะสมและลด
มูลคา่ของคา่ความนิยมท่ีเก่ียวขอ้งคา่ความนิยมติดลบท่ีแสดงในงบดุล ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2550 ตดัรายการ
ทั้ งจาํนวนกบัยอดกาํไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2551 
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คา่ความนิยมและคา่ความนิยมติดลบท่ีไดม้าในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2551 กรณีคา่ความนิยมแสดงในราคา
ทุนสุทธิจากขาดทุนจากการดอ้ยคา่ โดยการทดสอบการดอ้ยคา่ของคา่ความนิยมเป็นไปตามท่ีอธิบายไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 3 (ฎ) ในกรณีท่ีเป็นเงินลงทุนท่ีบันทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย คา่ความนิยมไดถู้กรวมในมูลคา่
ตามบัญชีของเงินลงทุนนั้น ส่วนคา่ความนิยมติดลบรับรู้ทันทีในงบกาํไรขาดทุน 
 

สินทรัพย์ไม่มีตวัตนอืน่ๆ 
 

สินทรัพยไ์มม่ีตวัตนอืน่ๆ ท่ีกลุม่บริษทัซ้ือมาแสดงในราคาทุนสุทธิจากคา่ตดัจาํหน่ายสะสมและขาดทุนจาก            

การดอ้ยคา่ 
 
ค่าตัดจ าหน่าย 
 
คา่ตดัจาํหน่ายในงบกาํไรขาดทุนคาํนวณโดยใช้วิธีเส้นตรงตามระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ของสินทรัพยไ์มม่ีตวัตนแตล่ะประเภทยกเวน้คา่ความนิยม ในกรณีท่ีไมส่ามารถกาํหนดระยะเวลาส้ินสุดของ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีจะไดรั้บ สินทรัพยท่ี์ไมม่ีตวัตนจะไมถู่กตดัจาํหน่าย แตจ่ะทดสอบวา่มีการดอ้ยคา่หรือไม ่
ทุกวนัท่ีรายงาน  ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแสดงไดด้งัน้ี 

 
คา่พฒันาระบบงาน 3 - 10 ปี 
คา่ลิขสิทธ์ิการใช้ซอฟท์แวร์ 3 - 15 ปี 
คา่สิทธิการเช่า (ตามอายุการเช่า) 3 - 50 ปี 

 

(ฎ) การด้อยค่า 

 
ยอดสินทรัพยต์ามบัญชีของกลุม่บริษทัจะถูกพิจารณาวา่มีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยคา่หรือไมทุ่กวนั ท่ีรายงาน ในกรณีท่ี
มีขอ้บ่งช้ีจะทาํการประมาณมูลคา่สินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคืน มูลคา่ท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของคา่ความนิยมจะ        

ถูกประมาณ ณ ทุกวนัท่ีรายงานหรือเมื่อมีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยคา่ 
 
การรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยคา่จะกระทาํทุกคร้ังท่ีมูลคา่ตามบัญชีของสินทรัพย ์หรือมูลคา่ตามบัญชีของหน่วย
สินทรัพยท่ี์กอ่ให้เกิดเงินสดสูงกวา่มูลคา่ท่ี คาดวา่จะไดรั้บคนื  ขาดทุนจากการดอ้ยคา่บันทึกในงบกาํไรขาดทุน     

เวน้แตเ่ป็นการกลบัรายการการประเมินมูลคา่ของสินทรัพยช้ิ์นเดียวกนั ซ่ึงเคยตรีาคาเพ่ิมขึ้นและรับ รู้ในส่วนของ    
ผูถ้ือหุ้นมากอ่นและมีการดอ้ยคา่ในเวลาตอ่มา ในกรณีน้ีให้รับรู้ในส่วนของผูถ้ือหุ้น 
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กรณีมีความชัดเจนวา่สินทรัพยท์างการเงินเผ่ือขายมีการดอ้ยคา่ ยอดขาดทุนท่ีเคยบันทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นจะถูก
บันทึกในงบกาํไรขาดทุน  

 
การค านวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 
 
มูลคา่ท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนหมายถึง มูลคา่จากการใช้ของสินทรัพยห์รือมูลคา่ยุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในการ
ขายแลว้แตมู่ลคา่ใดจะสูงกวา่ โดยมูลคา่จากการใช้ของสินทรัพยจ์ะพิจารณาจากประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะ
ไดรั้บในอนาคตคิดลดให้เป็นมูลคา่ปัจจุบันโดยใช้อตัราคิดลดกอ่นหักภาษีเงนิไดเ้พื่อสะท้อนถงึมูลคา่ท่ีอาจประเมิน
ไดต้ามสถานการณต์ลาดปัจจุบันตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีตอ่สินทรัพย  ์สาํหรับสินทรัพยท่ี์ไมก่อ่ให้เกิดกระแส 
เงินสดรับซ่ึงโดยส่วนใหญ่เป็นอิสระจากสินทรัพยอ์ื่น การพิจารณามูลคา่ท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนจะพิจารณาจากหน่วย
สินทรัพยท่ี์กอ่ให้เกิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นมีความเกี่ยวขอ้งดว้ย 
 
การกลับรายการด้อยค่า 
 

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกกลบัรายการเมื่อมูลคา่ท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนเพิ่มข้ึนในภายหลงั  
และการเพิ่มข้ึนนั้ นสัมพนัธ์โดยตรงกบัขาดทุนจากการดอ้ยคา่ท่ี เคยรับ รู้ สาํหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีบันทึก      
โดยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายและตราสารหน้ีท่ีจดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย การกลบัรายการจะถูกบันทึกใน    
งบกาํไรขาดทุน  การกลบัรายการสาํหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีเป็นตราสารทุนท่ีจดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย 
จะถูกรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถ้ือหุ้น 
 
ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของคา่ความนิยมจะไมม่ีการปรับปรุงกลบัรายการ สินทรัพยท่ี์ไมใ่ช่สินทรัพยท์างการเงิน
อ่ืนๆ ท่ี เคยรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ในงวดกอ่นๆ จะถูกประเมิน ณ ทุกวนัท่ี ท่ีออกรายงานว่าขอ้บ่งช้ี เร่ือง      
การดอ้ยคา่ยงัมีอยูอ่ีกตอ่ไปหรือไม ่ โดยขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสินทรัพยด์งักลา่วจะถูกกลบัรายการ หากมี     
การเป ล่ียนแปลงประมาณการท่ีใช้ในการคาํนวณมูลคา่ท่ีคาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยคา่จะถูก            
กลบัรายการเพียงเท่าท่ีมูลคา่ตามบัญชีของสินทรัพย ์ไมเ่กินกวา่มูลคา่ตามบัญชีภายหลงัหักค่าเส่ือมราคาหรือ          
คา่ตดัจาํหน่ายเสมือนหน่ึงไมเ่คยมีการบันทึกขาดทุนจากการดอ้ยคา่มากอ่น 

 
(ฏ) หนี้สินทีมี่ภาระดอกเบ้ีย 

 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียบันทึกเร่ิมแรกในมูลคา่ยุติธรรมสุทธิจากคา่ใช้จา่ยท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกิดหน้ีสิน ซ่ึงตอ่มา
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจะบันทึกโดยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย  ผลตา่งระหวา่งยอดหน้ีสินเร่ิมแรกและยอดหน้ีสินเมื่อ
ถึงกาํหนดชาํระจะบันทึกในงบกาํไรขาดทุนตลอดระยะเวลาการกูย้ืมโดยใช้วิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแท้จริง  
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(ฐ) เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนี้อืน่ 
 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่นแสดงในราคาทุน 
 

(ฑ) ผลประโยชน์พนกังาน 
 
โครงการสมทบเงิน 
 
ภาระหน้ีสินตามโครงการสมทบเงนิจะบนัทึกเป็นคา่ใช้จา่ยในงบกาํไรขาดทุนเมื่อเกิดข้ึน 
 

(ฒ) ประมาณการหนี้สิน 
 
การประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ในงบดุลเมื่อกลุม่บริษทัมีภาระหน้ีสินตามกฎหมายท่ี เกิดข้ึนในปัจจุบัน หรือมีความ
เป็นไปไดท่ี้จะกอ่ให้เกิดภาระหน้ีสินจากเหตุการณท่ี์เกิดข้ึนในอดีต และมีความเป็นไปไดค้อ่นขา้งแน่ตามประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจท่ีจะตอ้งจา่ยชาํระหน้ีตามภาระหน้ีสินดงักลา่ว  และสามารถประมาณจาํนวนเงินภาระหน้ีสินดงักลา่ว
ไดอ้ยา่งน่าเช่ือถอื ในกรณีท่ีภาระหน้ีสินดงักลา่วมีจาํนวนท่ีเป็นสาระสาํคญั ประมาณการหน้ีสินจะเท่ากบักระแส
เงินสดท่ีจะจา่ยในอนาคตท่ีคิดลดให้เป็นมูลคา่ปัจจุบันโดยใช้อตัราคดิลดกอ่นหักภาษีเงินไดเ้พื่อสะท้อนถึงมูลคา่ท่ี
อาจประเมินไดต้ามสถานการณต์ลาดปัจจุบันตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีตอ่หน้ี สิน 

 
(ณ) หุ้นทุนซ้ือคนื 

 
 หุ้นทุนซือ้คนืตามโครงการซือ้หุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน 
 

หุ้นทุ นซ้ือคนืบันทึกเร่ิมแรกในราคาทุน โดยแสดงเป็นรายการหักในส่วนของผูถื้อหุ้น และจดัสรรจาํนวนเงิน
เดียวกนัน้ีจากกาํไรสะสมไปเป็นสาํรองหุ้นทุนซ้ือคืนภายใตส่้วนของผูถ้ือหุ้น  เมื่อมีการจาํหน่ายหุ้นทุนซ้ือคืน     

หากจาํนวนเงนิ ท่ีไดรั้บสูงกวา่ตน้ทุนของหุ้นทุนซ้ือคืนซ่ึงคาํนวณโดยวิธีถวัเฉลีย่ถว่งนํ้ าหนักจะรับรู้เป็นรายการ
ส่วนเกินทุนจากการจาํหน่ายหุ้นทุ นซ้ือคนื  (“ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซ้ือคืน”) แสดงเป็ นรายการแยกตา่งหากใน        

ส่วนของผูถ้อืหุ้น และโอนจาํนวนเงินเท่ากบัตน้ทุนของหุ้นทุนซ้ือคืนจากสาํรองหุ้นทุนซ้ือคืนไปบัญชีกาํไรสะสม 

สาํหรับขาดทุนสุทธิจากมูลคา่ท่ีไดรั้บ ต ํา่กวา่ตน้ทุนของหุ้นทุนซ้ือคืนจากการจาํหน่ายหุ้นทุนซ้ือคืนหรือจากการ
ยกเลิกหุ้นทุนซ้ือคืนให้นาํไปหักจากกาํไรสะสมหลงัจากท่ีหักจากส่วนเกนิทุนหุ้นทุนซ้ือคืนหมดแลว้ ทั้ งน้ีตอ้งโอน
จาํนวนเงินเท่ากบัตน้ทุนของหุ้นทุนซ้ือคืนจากบัญชีสาํรองหุ้นทุนซ้ือคืนไปบัญชีกาํไรสะสม 
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 หุ้นสามญัของบริษัทท่ีถือโดยบริษัทย่อย 
  

หุ้นสามญัของบริษทัท่ีถือโดยบริษทัยอ่ย ซ่ึงไดม้า ณ วนัท่ีซ้ือบริษทัยอ่ย บันทึกดว้ยมูลคา่ยุติธรรม และรับรู้เสมือน
เป็นรายการหุ้นทุนรับซ้ือคืน โดยแสดงเป็ นรายการหักในส่วนของผูถื้อหุ้นในงบการเงินรวม  ในกรณีท่ีมีการ
จาํหน่ายหุ้นสามญัของบริษทัท่ีถือโดยบริษทัยอ่ย  บริษทัจะรับรู้กาํไรหรือขาดทุนสุทธิจากภาษีท่ีเก่ียวขอ้งจากการ
จาํหน่ายหุ้นสามญัดงักลา่วเป็นส่วนเกินทุนหรือส่วนต ํา่กวา่ทุนภายใตส่้วนของผูถ้ือหุ้นในงบการเงินรวม 
 

 (ด) รายได้ 
 
รายไดท่ี้รับรู้ไมร่วมภาษีมูลคา่เพิ่มหรือภาษีขายอืน่ๆ และแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ 
 
การขายสินค้า 
 
รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เป็นรายไดใ้นงบกาํไรขาดทุนเมื่อกลุม่บริษทัไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแท นท่ี เป็น
สาระสาํคญัของความเป็นเจา้ของสินคา้ให้กบัผูซ้ื้อแลว้  กลุม่บริษทัจะไมรั่บรู้รายไดห้ากกลุม่บริษทัยงัมีการควบคุม 
หรือบริหารในสินคา้ท่ีขายไปแลว้นั้ น หรือมีความเส่ียงท่ีเป็นสาระสาํคญัเก่ียวกบัความไมแ่น่นอนในการไดรั้บ
ประโยชน์ เชิงเศรษฐกิจจากรายการบัญชีนั้ น  หรือไมอ่าจวัดมูลคา่ของจาํนวนรายไดแ้ละตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นไดอ้ยา่ง
น่าเช่ือถือ หรือมีความเป็นไปไดค้อ่นขา้งแน่นอนท่ีจะตอ้งรับคืนสินคา้  
 
รายได้ค่าเช่า 
 
รายไดค้า่เช่าสาํหรับสัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า 
 
รายได้อ่ืน  
 
รายไดอ่ื้นจากการดาํเนินงานและดอกเบ้ียรับบันทึกในงบกาํไรขาดทุนตามเกณฑ์คงคา้ง  เงินปันผลรับบันทึกใน        
งบกาํไรขาดทุนในวนัท่ีกลุม่บริษทัมีสิทธิไดรั้บเงนิปันผล   
 

(ต) ค่าใช้จ่าย 
 
สัญญาเช่าด าเนินงาน 

 
คา่เช่าภายใตสั้ญญาเช่าดาํเนินงานบันทึกในงบกาํไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า   
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ต้นทุนทางการเงิน 
 
ดอกเบ้ียจา่ยและคา่ใช้จา่ยท่ี เกิดข้ึนในการจดัหาเงินทุนจะบันทึกในงบกาํไรขาดทุนตามเกณฑ์คงคา้ง ยกเวน้ในกรณี
บันทึกเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนสินทรัพย ์เน่ืองจากสินทรัพยด์งักลา่วตอ้งใช้เวลานานในการจดัหา กอ่สร้าง หรือผลิต  
 
ดอกเบ้ียจา่ยซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของคา่งวดตามสัญญาเช่าการเงินรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงนิ ในงบกาํไรขาดทุนโดยใช้
วิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแท้จริง 

 
 (ถ) ภาษเีงินได้ 

 
ภาษีเงินไดจ้ากกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับปีประกอบดว้ย ภาษีเงนิไดปั้จจุบันและภาษีเงินไดร้อการตดับัญชี   ภาษีเงินได ้ 
รับรู้ในงบกาํไรขาดทุน เวน้แตภ่าษีเงินไดข้องรายการท่ีบันทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถ้ือหุ้น 
 
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั 
 
ภาษีเงินไดปั้จจุบันคอื ภาษีท่ีคาํนวณจากกาํไรท างภาษีสาํหรับปี โดยใช้อตัราภาษีท่ีประกาศใช้หรือท่ีคาดว่า             
มีผลบังคบัใช้ ณ วนัท่ีรายงาน ซ่ึงเก่ียวกบัรอบบัญชีท่ีคาํนวณภาษีเงินได ้ ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีท่ีเกี่ยวกบั
รายการในปีกอ่นๆ 
 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 
กลุม่บริษทับันทึกภาษีเงินไดร้อการตดับัญชีโดยวิธีหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับัญชี  โดยคาํนวณจากผลแตกตา่ง
ชั่วคราวท่ีเกิดข้ึนระหวา่งมูลคา่ตามบัญชีและฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินและจาํนวนท่ี ใช้เพ่ือประโยชน ์    

ทางภาษี โดยผลตา่งชั่วคราวตอ่ไปน้ีไมไ่ดถู้กนาํมาร่วมพิจารณาไดแ้ก ่คา่ความนิยมซ่ึงไมส่ามารถถือเป็นคา่ใช้จา่ย
ทางภาษี การรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงไมก่ระทบตอ่กาํไรทางบัญชี หรือกาํไรทางภาษี จาํนวน       

ภาษีเงินไดร้อการตดับัญชีจะพิจารณาจากรายการท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นจริง หรือมูลคา่หรือประโยชน์ของสินทรัพยท่ี์
คาดวา่จะไดรั้บและหน้ีสินท่ีคาดวา่จะตอ้งชาํระ โดยใช้อตัราภาษีท่ีมีการประกาศใช้ ณ วนัท่ีรายงาน 
 
สินทรัพย ์ภาษีเงนิ ไดร้อการตดับัญชี จะบันทึกตอ่เมื่อมีความเป็นไป ไดค้อ่นขา้งแน่นอนวา่กาํไรเพื่อเสียภาษี            

ในอนาคตจะมีจาํนวนเพียงพอกบัการใช้ประโยชน์จากการตั้งสินทรัพยด์งักลา่ว สินทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับัญชี
จะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง 
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4   การซือ้ธุรกจิ 
 
ในเดือนกนัยายน 2552 บริษทัยอ่ยในตา่งประเทศแห่งหน่ึง (CPF Investment Limited (“CPFI”)) ซ้ือเงินลงทุนใน
บริษทัในตา่งประเทศจาํนวน 5 แห่ง (“กิจการท่ีถูกซ้ือ”) เป็นจาํนวนเงินรวม 766 ลา้นบาท โดยบริษทัในตา่งประเทศ
ดงักลา่วเป็นผูถ้อืหุ้นทางตรงและ/หรือทางออ้มของบริษทัจดทะเบียนแห่งหน่ึงในตลาดหลกัทรัพยข์องประเทศไตห้วนั 
(Charoen Pokphand Enterprise (Taiwan) Co., Ltd. (“CPE”)) เป็นจาํนวนรวม 75,194,164 หุ้น ซ่ึงคิดเป็นอตัราร้อยละ 
32.41 ของจาํนวนหุ้นสามญัท่ีออกแลว้ทั้ งหมดของ CPE  
 
การซ้ือเงินลงทุนของ CPFI มีผลทาํให้ CPE เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มของ CPFI และของบริษทั  และมีคา่ความนิยม    
ติดลบซ่ึงไดบ้ันทึกในงบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 เป็นจาํนวนเงิน 447 ลา้นบาท  
 
สินทรัพยสุ์ทธิของกิจการท่ีถูกซ้ือ ณ วนัท่ีซ้ือธุรกจิตามมูลคา่ยุติธรรมประกอบดว้ยรายการตอ่ไปน้ี 
 

 หมายเหตุ  (ล้านบาท) 
    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   145 
ลูกหน้ีการคา้และลกูหน้ีอืน่   1,251 
สินคา้คงเหลือ   1,607 
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน   177 
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอื่น   129 
เงินลงทุนระยะยาว   499 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ ์ 14  2,402 
สินทรัพยไ์มม่ีตวัตน  15  22 
เงินกูยื้มระยะส้ันจากสถาบันการเงิน   (914) 
เจา้หน้ีการคา้   (628) 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน   (289) 
ประมาณการหน้ีสินและอ่ืนๆ   (357) 
ส่วนของผูถ้อืหุน้ส่วนน้อย   (302) 
สินทรัพย์และหนีสิ้นสุทธิทีร่ะบุได้   3,742 
หัก  สินทรัพยแ์ละหน้ีสินสุทธิท่ีระบุไดส่้วนของผูถ้อืหุน้ส่วนน้อย   (2,529) 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินสุทธิท่ีระบุไดส่้วนของผูถื้อหุ้นของบริษทั   1,213 
คา่ความนิยมติดลบจากการซ้ือธุรกิจ   (447) 
ส่ิงตอบแทนในการซ้ือท่ีไดจ้า่ยไป   766 
เงินสดท่ีไดรั้บ   (145) 
กระแสเงินสดจ่ายสุทธ ิ   621 



บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 
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5   รายการทีเ่กดิขึน้และยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกจิการทีเ่กี่ยวข้องกัน 
 
บุคคลหรือกิจการท่ี เกีย่วขอ้งกนัไดแ้ก ่บุ คคลหรือกิจการตา่งๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบักลุม่บริษทั โดยการเป็ น              
ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรือมีผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ร่วมกนั หรือมีกรรมการท่ีมีอาํนาจควบ คมุ หรือมีอิทธิพลอยา่งเป็น
สาระสาํคญัร่วมกนั รายการบัญชีระหวา่งบุคคลหรือกจิการท่ี เก่ียวขอ้งกนัน้ีกาํหนดข้ึนโดยมีนโยบายกาํหนดราคา
สาํหรับแตล่ะรายการซ่ึงอา้งอิงตามราคาตลาดหรือเป็นไปตามสัญญาท่ีตกลงกนั  

 
            นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการแตล่ะประเภทอธิบายไดด้งัตอ่ไปน้ี  

 
รายการ  นโยบายการก าหนดราคา 

   
ขายสินคา้  ราคาตามประกาศของกลุม่บริษทั 
ซ้ือวตัถุดบิและสินคา้  ราคาตามประกาศของผูข้าย 
ซ้ือและขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ์  มูลคา่ยุติธรรม 
ซ้ือและขายเงินลงทุน  มูลคา่ยุติธรรม 
ดอกเบ้ียรับ / ดอกเบ้ียจา่ย  ตน้ทุนของแหลง่ท่ีมาของเงินทุนบวกคา่ใชจ้่ายในการบริหารเงินทุน 
เงินปันผลรับ  ตามสิทธิการไดรั้บเงินปันผล 
คา่เช่าและคา่บริการ  อตัราคา่เช่าหรือคา่บริการมาตรฐานตามท่ีผูใ้ห้เช่าหรือผูใ้ห้บริการ 
     กาํหนด 
คา่บริการดา้นเทคนิควชิาการ  อตัราตอ่จาํนวนตนัของอาหารสัตวแ์ตล่ะประเภทท่ี ผลิต / อตัราตอ่ 
     ยอดขายอาหารสัตว  ์
คา่เบ้ียประกนั  อตัรามาตรฐานท่ีผูรั้บประกนักาํหนด 
คา่สิทธิในการใช้เคร่ืองหมายการคา้  อตัราตอ่ยอดขายสินคา้ท่ีใช้เคร่ืองหมายการคา้ 
รายไดอ่ื้น / คา่ใช้จา่ยอื่น  อตัราคา่บริการมาตรฐานตามท่ีผูใ้หบ้ริการกาํหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 
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รายการท่ีสาํคญักบักิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนัสาํหรับแตล่ะปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 สรุปไดด้งัน้ี   
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ  
 2552  2551  2552  2551 
 (ล้านบาท) 
(ก)    รายได้        

บริษทัย่อย        
ขายสินคา้ -  -  20,028  22,045 
เงินปันผลรับ -  -  6,309  726 
ดอกเบ้ียรับ -  -  1,079  1,288 
กาํไรจากการขายอุปกรณแ์ละอื่นๆ -  -  3  - 
รายไดค้า่เช่า คา่บริการและอืน่ๆ -  -  65  85 
        บริษทัร่วมและบริษทัทีเ่กี่ยวข้องกนั         
ขายสินคา้ 6,738  6,486  659  743 
ดอกเบ้ียรับ 18  38  -  - 
กาํไรจากการขายอุปกรณแ์ละอื่นๆ 8  3  7  - 
เงินปันผลรับ -  5  -  4 
รายไดค้า่เช่า คา่บริการและอืน่ๆ 110  87  4  4 
        (ข)    ค่าใช้จ่ายและอื่นๆ        
บริษทัใหญ่        
ซ้ือวตัถุดิบและสินคา้ 4,850  4,920  1,983  1,926 
คา่บริการดา้นเทคนิควิชาการ 286  284  90  90 
คา่สิทธิในการใช้เคร่ืองหมายการคา้ 32  33  7  7 
        บริษทัย่อย        
ซ้ือวตัถุดิบและสินคา้ -  -  9,435  12,314 
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน -  -  934  702 
คา่ตอบแทนการใช้ระบบงาน -  -  140  142 
คา่เช่าและคา่บริการ  -  -  54  60 
คา่ฝึกอบรมและสัมมนา -  -  31  34 
ซ้ือท่ีดิน อุปกรณแ์ละอ่ืนๆ -  -  3  200 
ดอกเบ้ียจา่ยและคา่ใช้จา่ยอื่นๆ -  -  3  4 



บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ  
 2552  2551  2552  2551 
 (ล้านบาท) 

บริษทัร่วมและบริษทัทีเ่กี่ยวข้องกนั         
ซ้ือวตัถุดิบและสินคา้ 11,681  13,872  836  906 
คา่เช่าและคา่บริการ  997  913  377  329 
ตน้ทุนงานกอ่สร้างอาคาร ส่ิงปลูกสร้างและอื่นๆ 216  438  90  273 
คา่เบ้ียประกนั 197  206  84  83 
ซ้ืออุปกรณแ์ละอื่นๆ 116  104  61  45 
คา่สิทธิในการใช้เคร่ืองหมายการคา้ 30  30  -  - 
คา่ตอบแทนการใช้ระบบงาน 27  26  -  - 
คา่ใช้จา่ยอื่นๆ 720  528  116  87 

             
ยอดคงเหลือกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 5222 และ 2551 มีดงัน้ี  
 
(ก) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2552  2551  2552  2551 
 (ล้านบาท) 
บริษทัย่อย        
บริษทั ซี.พี. เมอร์แชนไดซ่ิง จาํกดั  -  -  1,725  837 
บริษทั กรุงเทพโปรด๊ิวส จาํกดั (มหาชน) -  -  741  421 
บริษทั ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จาํกดั  -  -  351  223 
บริษทั ซีพีเอฟ ผลิตภัณฑ์อาหาร จาํกดั  -  -  259  210 
Charoen Pokphand Foods (Overseas) LLC. -  -  162  293 
CPF Europe S.A.  -  -  132  86 
บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อีสาน จาํกดั (มหาชน)  -  -  121  378 
C.P. Food Products, Inc.  -  -  89  157 
บริษทั โภคภัณฑ์อะควอเท็ค จาํกดั -  -  68  29 
บริษทั กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร        
   จาํกดั (มหาชน) -  -  66  284 



บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 
ส าหรับแต่ละปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 
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(ก) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น  (ต่อ) 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2552  2551  2552  2551 
 (ล้านบาท) 
บริษทั ซี.พี. เกษตรอุตสาหกรรม จาํกดั  -  -  57  167 
บริษทั บี.พี. ผลิตภัณฑ์อาหาร จาํกดั -  -  53  230 
CP Foods (UK) Limited  -  -  40  17 
CPF Tokyo Co., Ltd. -  -  33  6 
อ่ืนๆ -  -  37  73 
รวม -  -  3,934  3,411 

        
บริษทัร่วม        
บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน)  503  431  -  - 
บริษทั เคาน์เตอร์ เซอร์วิส จาํกดั 182  128  7  1 
บริษทั ซี.พี. คา้ปลีกและการตลาด จาํกดั 115  124  30  20 
อ่ืนๆ 16  27  10  17 
รวม 816  710  47  38 

        
บริษทัทีเ่กี่ยวข้องกนั         
Charoen Pokphand Intertrade Singapore         
   (Pte) Ltd. 205  271  5  3 
บริษทั ซี.พี. คอนซูเมอร์โพรดกัส์ จาํกดั 70  138  -  - 
บริษทั เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จาํกดั 65  162  28  32 
บริษทั แอ๊ดวา้นซฟ์าร์มา่ จาํกดั 29  31  11  17 
บริษทั เชสเตอร์ฟู้ ด จาํกดั 22  36  -  9 
บริษทั ท่าจามฟาร์ม จาํกดั 18  17  -  - 
บริษทั ซี.พี. อินเตอร์เทรด จาํกดั 3  123  -  16 
อ่ืนๆ 93  74  27  10 
รวม 505  852  71  87 

รวมทัง้สิ้น 1,321  1,562  4,052  3,536 
 
 



บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 
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(ข) เงินปันผลค้างรับ 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2552  2551 
 (ล้านบาท) 
บริษทัย่อย    
บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อีสาน จาํกดั (มหาชน) 867  - 
บริษทั กรุงเทพโปรด๊ิวส จาํกดั (มหาชน) 776  - 
บริษทั ซี.พี. เมอร์แชนไดซ่ิง จาํกดั 740  - 
บริษทั ราชบุรีอาหาร จาํกดั 388  - 
บริษทั โภคภัณฑ์อะควอเท็ค จาํกดั 380  - 
บริษทั กรุงเทพผลิตภัณฑ์อาหาร จาํกดั 353  - 
บริษทั บี.พี. ผลิตภัณฑ์อาหาร จาํกดั 321  - 
บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อุตสาหกรรม จาํกดั 283  - 
บริษทั ซีพีเอฟ ผลิตภัณฑ์อาหาร จาํกดั 115  - 
บริษทั กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร จาํกดั (มหาชน) 75  - 
รวม 4,298  - 

 
เงินปันผลคา้งรับทั้ งหมดของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 เป็นสกุลเงินบาท 

 

(ค) เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน 
 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ยอดคงคา้ง  ยอดเฉลีย่ 
 2552  2551  2552  2551 
 (ล้านบาท) 
บริษทัย่อย        
บริษทั กรุงเทพผลิตภัณฑ์อาหาร จาํกดั 1,175  2,920  2,653  2,552 
บริษทั ซีพีเอฟ ผลิตภัณฑ์อาหาร จาํกดั  1,100  1,160  914  1,283 
Charoen Pokphand Foods (Overseas) LLC. 894  625  237  167 
บริษทั กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร        
   จาํกดั (มหาชน)  850  3,690  3,048  3,690 
บริษทั โภคภัณฑ์อะควอเท็ค จาํกดั 700  630  584  817 

 



บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 
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(ค) เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน (ต่อ) 
 

 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ยอดคงคา้ง  ยอดเฉลีย่ 
 2552  2551  2552  2551 
 (ล้านบาท) 
        
บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อุตสาหกรรม จาํกดั 535  1,248  1,076  1,207 
บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อีสาน จาํกดั (มหาชน) 490  2,240  1,907  2,198 
บริษทั ราชบุรีอาหาร จาํกดั  420  500  397  524 
บริษทั ซีพีเอฟ พรีเมียมฟู้ ดส์ จาํกดั (เดิมช่ือ        
   บริษทั ซีพี-โยเนะคิว จาํกดั) 390  -  297  - 
บริษทั ซี.พี. เกษตรอุตสาหกรรม จาํกดั 178  238  225  574 
บริษทั ซีพีเอฟ ไอทีเซน็เตอร์ จาํกดั 148  143  84  76 
C.P. Aquaculture (Beihai) Co., Ltd. 141  148  145  141 
บริษทั บี.พี. ผลิตภัณฑ์อาหาร จาํกดั  100  735  797  715 
C.P. Aquaculture (Hainan) Co., Ltd. 99  104  102  100 
บริษทั อินเตอร์เนชั่นแนล เพท็ ฟู้ ด จาํกดั 95  12  52  12 
C.P. Aquaculture (Dongfang) Co., Ltd. 91  95  94  91 
บริษทั ซีพีเอฟ เทรนน่ิงเซน็เตอร์ จาํกดั 48  47  49  13 
บริษทั ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จาํกดั 10  110  102  18 
บริษทั ยูนิเวอร์แซล ฟู้ ด แอนด ์มาร์เกต็ต้ิง จาํกดั 1  19  13  2 
C.P. Standart Gida Sanayi ve Ticaret A.S. -  521  -  43 
CPF Investment Limited  -  42  14  20 
บริษทั แกลง จาํกดั -  18  7  32 
บริษทั กรุงเทพโปรด๊ิวส จาํกดั (มหาชน) -  -  -  117 
รวม 7,465  15,245  12,797  14,392 

 
บริษทัคาํนวณยอดเฉล่ียจากยอดคงคา้งของเงินให้กูย้ืมระยะส้ัน ณ วนัส้ินเดือนโดยไมร่วมดอกเบ้ียคา้งรับ 
 
 
 



บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 
ส าหรับแต่ละปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 
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ยอดเงนิให้กูย้ืมระยะส้ันแกบ่ริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 และ 2551 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี  
 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2552  2551 
 (ล้านบาท) 
    

สกุลเงนิท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน 6,239  13,710 
เงินตราตา่งประเทศ - เหรียญสหรัฐ 1,226  1,535 
รวม 7,465  15,245 

 

(ง) ดอกเบ้ียค้างรับ 
 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2552  2551 
 (ล้านบาท) 
    

บริษทัย่อย 48  47 
 

(จ) เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
 

ในไตรมาสท่ีสองของปี 2552  บริษทัไดซ้ื้อเงินลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทัยอ่ยทางออ้มในตา่งประเทศแห่งหน่ึง 
(Charoen Pokphand (India) Private Limited (“CPI”)) จากบริษทัใหญ่ (บริษทั เครือเจริญโภคภัณฑ์ จาํกดั) และ
บริษทัท่ีเกีย่วขอ้งกนัแห่งหน่ึง (บริษทั เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จาํกดั) เป็นจาํนวนเงินรวม 357 ลา้นบาท มีผล 
ทาํให้สัดส่วนการลงทุนทั้ งทางตรงและทางออ้มของบริษทัใน CPI เพิ่มข้ึนจากเดิมอตัราร้อยละ 71.20 เป็นร้อยละ 
99.99 และมีคา่ความนิยมติดลบ เป็นจาํนวนเงิน 7 ลา้นบาท 
 

ในไตรมาสท่ีส่ีของปี 2552 บริษทัไดข้ายเงินลงทุนทั้ งหมดในหุน้สามญัของบริษทัยอ่ยทางตรงในตา่งประเทศแห่งหน่ึง 
(Charoen Pokphand (USA), Inc. (“CP USA”)) จาํนวน 27,108,587 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 99.97 ของหุ้นท่ี             
ออกแลว้ทั้ งหมดของ CP USA) ให้กบับริษทัยอ่ยในตา่งประเทศแห่งหน่ึง (CPF Investment Limited) เป็นจาํนวนเงิน 
9.3 ลา้นบาท โดยเงินลงทุนท่ีขายไปน้ีมมีูลคา่ตามวิธีราคาทุนเป็นจาํนวนเงิน 3,020 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัเคยตั้งคา่เผ่ือ    
ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของเงินลงทุนดงักลา่วไวเ้ตม็จาํนวนแลว้ ดงันั้นบริษทัจึงมีผลกาํไรจากการขายเงินลงทุนดงักลา่ว
ในงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจาํนวนเงนิ 9.3 ลา้นบาท และเป็นผลให้ CP USA เปล่ียนสถานะเป็นบริษทัยอ่ย
ทางออ้มของบริษทั 
 



บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 
ส าหรับแต่ละปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 
 

 49 

(ฉ) ลูกหนี้ระยะยาวจากการขายเงนิลงทนุ 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2552  2551  2552  2551 

 (ล้านบาท) 
บริษทัทีเ่กี่ยวข้องกนั         
Union Growth Investments Limited 257  538  -  - 
หัก ลูกหน้ีท่ีถึงกาํหนดรับชาํระภายในหน่ึงปี (257)  (269)  -  - 
สุทธิ -  269  -  - 

 
ลูกหน้ีระยะยาวจากการขายเงินลงทุนทั้ งหมดของกลุม่บริษทั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 เป็นสกุลเงิน       
เหรียญสหรัฐ 

 

(ช) เงินให้กู้ยืมระยะยาว 
 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ยอดคงคา้ง  ยอดเฉลีย่ 
 2552  2551  2552     2551 
 (ล้านบาท) 
บริษทัย่อย        
บริษทั กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร        
    จาํกดั (มหาชน) 2,250  750  667  948 
บริษทั กรุงเทพผลิตภัณฑ์อาหาร จาํกดั 2,250  750  667  937 
บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อีสาน จาํกดั (มหาชน) 1,200  -  100  - 
บริษทั บี.พี. ผลิตภัณฑ์อาหาร จาํกดั 1,000  -  83  - 
บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อุตสาหกรรม จาํกดั  925  375  317  469 
Charoen Pokphand Foods (Overseas) LLC. 861  -  804  - 
CPF Investment Limited  679  312  453  299 
C.P. Standart Gida Sanayi ve Ticaret A.S. 497  -  511  - 
บริษทั กรุงเทพโปรด๊ิวส จาํกดั (มหาชน) 125  375  250  458 
Charoen Pokphand (USA), Inc. 103  142  114  136 

 
 



บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 
ส าหรับแต่ละปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 
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(ช) เงินให้กู้ยืมระยะยาว (ต่อ) 
 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ยอดคงคา้ง  ยอดเฉลีย่ 
 2552  2551  2552     2551 
 (ล้านบาท) 
        
บริษทั ซี.พี. เกษตรอุตสาหกรรม จาํกดั 25  75  50  94 
C.P. Aquaculture (Beihai) Co., Ltd. -  -  -  16 
รวม 9,915  2,779  4,016  3,357 

หัก ส่วนท่ีถึงกาํหนดรับชาํระภายในหน่ึงปี (2,510)  (1,692)     
สุทธิ 7,405  1,087     

 
บริษทัคาํนวณยอดเฉล่ียจากยอดคงคา้งของเงินให้กูย้ืมระยะยาว ณ วนัส้ินเดือนโดยไมร่วมดอกเบ้ียคา้งรับ 

            
           ยอดเงนิให้กูย้ืมระยะยาว ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 

 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  2552  2551 
 (ล้านบาท) 
สกุลเงนิท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน 7,775  2,325 
เงินตราตา่งประเทศ - เหรียญสหรัฐ 2,140  454 
รวม 9,915  2,779 

 

(ซ) เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนี้อืน่ 

 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2552  2551  2552  2551 
 (ล้านบาท) 
บริษทัใหญ่        
บริษทั เครือเจริญโภคภัณฑ์ จาํกดั 153  129  40  28 

 



บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 
ส าหรับแต่ละปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 
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(ซ) เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนี้อืน่  (ต่อ) 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2552  2551  2552  2551 

 (ล้านบาท) 
บริษทัย่อย        
บริษทั กรุงเทพโปรด๊ิวส จาํกดั (มหาชน) -  -  71  1,296 
บริษทั กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร         
   จาํกดั (มหาชน) -  -  68  74 
บริษทั กรุงเทพผลิตภัณฑ์อาหาร จาํกดั -  -  54  68 
บริษทั บี.พี. ผลิตภัณฑ์อาหาร จาํกดั -  -  31  21 
บริษทั โภคภัณฑ์อะควอเท็ค จาํกดั -  -  30  80 
บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อีสาน จาํกดั (มหาชน) -  -  16  33 
บริษทั ราชบุรีอาหาร จาํกดั -  -  11  24 
บริษทั ซี.พี. เกษตรอุตสาหกรรม จาํกดั -  -  10  4 
บริษทั ซีพีเอฟ ผลิตภัณฑ์อาหาร จาํกดั -  -  4  20 
อ่ืนๆ -  -  12  21 
รวม -  -  307  1,641 

        
บริษทัร่วม        
บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) 35  6  -  - 
บริษทั ซี.พี. คา้ปลีกและการตลาด จาํกดั 35  13  -  1 
บริษทั อาร์เบอร์ เอเคอร์ส ประเทศไทย จาํกดั 14  4  -  4 
C.P. Vietnam Livestock Corporation 9  34  5  - 
อ่ืนๆ 13  16  4  2 
รวม 106  73  9  7 

        
บริษทัทีเ่กี่ยวข้องกนั         
บริษทั ทรู ลิสซ่ิง จาํกดั   75  62  35  29 
บริษทั เค.เอส.พี. อุปกรณ ์จาํกดั 58  38  18  16 
บริษทั ซี.พี. อินเตอร์เทรด จาํกดั 48  232  10  6 
C.P. Trading Co., Ltd. 45  -  -  - 
บริษทั ซีนิเพลก็ซ ์จาํกดั 42  18  31  15 



บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 
ส าหรับแต่ละปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 
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(ซ) เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนี้อืน่  (ต่อ) 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2552  2551  2552  2551 

 (ล้านบาท) 
บริษทั ไดนามิค ทรานสปอร์ต จาํกดั 39  46  13  13 
บริษทั ซีเอน็ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จาํกดั 38  46  -  - 
Chia Tai Aquaculture (Zhuhai) Co., Ltd. 38  -  -  - 
บริษทั ซี.พี. สหอุตสาหกรรม จาํกดั 36  43  13  17 
บริษทั แอ๊ดวา้นซฟ์าร์มา่ จาํกดั 18  30  6  24 
บริษทั ซี.พี. อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ จาํกดั 5  34  -  19 
อ่ืนๆ 167  181  32  29 
รวม  609  730  158  168 

รวมทัง้สิ้น 868  932  514  1,844 
   
(ฌ) เงินกู้ยืมระยะส้ัน 

 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ยอดคงคา้ง  ยอดเฉลีย่ 
 2552  2551  2552  2551 
 (ล้านบาท) 
บริษทัย่อย        
บริษทั กรุงเทพเพาะเลี้ยงกุง้ จาํกดั  49  52  51  48 
บริษทั สวีฟาร์มมิ่ง จาํกดั 20  20  20  10 
บริษทั แกลง จาํกดั 17  -  2  - 
บริษทั จนัทบุรีฟาร์มเพาะเล้ียงสัตวน์ ํ้า จาํกดั 13  13  13  10 
บริษทั ซีฟู้ ดส์ เอน็เตอร์ไพรซ ์จาํกดั  9  9  9  29 
บริษทั ตราดเพาะเลี้ยงกุง้ จาํกดั 8  8  8  6 
บริษทั ซี.พี. ผลิตภัณฑ์อาหาร จาํกดั -  -  12  - 
บริษทั ฟาร์มกรุงเทพ จาํกดั -  -  7  - 
รวม 116  102  122  103 

 
 



บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 
ส าหรับแต่ละปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 
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บริษทัคาํนวณยอดเฉล่ียจากยอดคงคา้งของเงินกูย้ืมระยะส้ัน ณ วนัส้ินเดือนโดยไมร่วมดอกเบ้ียคา้งจา่ย  
เงินกูยื้มระยะส้ันทั้ งหมดของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 เป็นสกุลเงินบาท 

 
ยอดคงเหลือและอตัราดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 และ 2551 สรุปไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ยอดคงเหลือท่ีม ี  ยอดคงเหลือท่ีม ี   
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี  อตัราดอกเบ้ียลอยตวั  อตัราดอกเบ้ียเฉลี่ย 
 2552  2551  2552  2551  2552  2551 
 (ล้านบาท)  (อัตราร้อยละ) 
เงินให้กูย้ืมระยะส้ัน            
   แกบ่ริษทัยอ่ย 331  868  7,134  14,377  6.13  7.02 
เงินให้กูย้ืมระยะยาว            
   แกบ่ริษทัยอ่ย 8,358  -  1,557  2,779  5.76  7.21 
ลูกหน้ีระยะยาวจากการ            
   ขายเงินลงทุน -  -  257  538  2.56  5.26 
เงินกูยื้มระยะส้ัน            
   จากบริษทัยอ่ย -  -  116  102  0.38  1.25 

 

(ญ) ก าไรจากการขายเงินลงทนุรอการรับรู้ เป็นรายได้ 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ  

  2552  2551  2552  2551 
 (ล้านบาท) 
บริษทัทีเ่กี่ยวข้องกนั        
Union Growth Investments Limited 399  399  -  - 

 
 
 
 
 
 
 



บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 
ส าหรับแต่ละปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 กลุม่บริษทัมภีาระผูกพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดงัน้ี 
 
(ก) ภาระผูกพนัส าหรับรายจ่ายฝ่ายทนุ 

 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2552  2551  2552  2551 
 (ล้านบาท) 

สัญญาท่ียังไม่ได้รับรู้         
ส่วนใหญ่เป็นสัญญากอ่สร้างอาคารและ         
   ส่ิงปลูกสร้างและซ้ือเคร่ืองจกัรและอื่นๆ 5  16  1  15 

 
(ข) ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าด าเนนิงานและสัญญาบริการ 

 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2552  2551  2552  2551 
 (ล้านบาท) 
        

ภายในระยะเวลาหน่ึงปี 639  505  293  209 
ภายหลงัจากหน่ึงปี แตไ่มเ่กินห้าปี 686  530  217  177 
ภายหลงัจากห้าปี 112  84  -  - 
รวม 1,437  1,119  510  386 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษทัและบริษทัยอ่ยบางแห่งมีสัญญาเช่าอาคารสาํนักงาน (รวมทั้ งสัญญาบริการ
พร้อมส่ิงอาํนวยความสะดวกตา่งๆ) ท่ี ดิน ฟาร์มเลี้ยงสัตว ์และยานพาหนะกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนับางแห่ง 
โดยมีระยะเวลา 1 ถึง 9 ปี ซ่ึงจะส้ินสุดในระหวา่งปี 2553 ถึง 2560  

 
(ค) ภาระผูกพนัอืน่ๆ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีภาระผกูพนัภายใตสั้ญญาบริการระบบงานคอมพิวเตอร์กบั
บริษทัท่ีเกีย่วขอ้งกนัแห่งหน่ึง เป็นจาํนวนเงิน 27 ลา้นบาท ตอ่ปี (2551: 26 ล้านบาท ต่อปี) สัญญาฉบับน้ีม ี
ผลบังคบัใช้เป็นระยะเวลา 5 ปี ซ่ึงจะส้ินสุดในปี 2556 
 

 



บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 
ส าหรับแต่ละปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 กลุม่บริษทัมีสัญญาท่ีสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัน้ี 
 

(ก) สัญญาบริการด้านเทคนคิวิชาการ 
 

บริษทัและบริษทัย่อยบางแห่งไดว้า่จา้งบริษทัใหญ่ของกลุม่บริษทั (บริษทั เครือเจริญโภคภัณฑ์ จาํกดั (CPG))            
ให้ทาํการคน้ควา้และพฒันาส่วนประกอบในการผลติอาหารสัตว ์โดยบริษทัและบริษทัยอ่ยตกลงท่ีจะจา่ย
คา่บริการให้กบั CPG ซ่ึงคาํนวณตามปริมาณการผลิตอาหารสัตว์แตล่ะประเภทในอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญา 
โดยมีคา่บริการขั้นต ํา่ เป็นจาํนวนเงินประมาณ 0.1 ลา้นบาท  ถึง 1.3 ลา้นบาท ตอ่เดือน สัญญาฉบับน้ี             
มผีลบังคบัใช้เป็นระยะเวลา 3 ปี ซ่ึงจะส้ินสุดในปี 2553 

 
นอกจากน้ี บริษทัยอ่ยในตา่งประเทศสองแห่งไดท้าํสัญญารับความช่วยเหลือทางเทคนิควิชาการดา้นการผลิต  
อาหารสัตวก์บั CPG โดยบริษทัยอ่ยดงักลา่วมีภาระผูกพันท่ีจะตอ้งจา่ยคา่บริการตามระยะเวลาและเงื่อนไขท่ี
ระบุไวใ้นสัญญา 

 
(ข) สัญญาอนญุาตให้ใช้เคร่ืองหมายการค้า 
 

กลุม่บริษทัไดท้าํสัญญากบับริษทัใหญ่ของกลุม่บริษทั (บริษทั เครือเจริญโภคภัณฑ์ จาํกดั (CPG)) เพื่อให้ไดม้า
ซ่ึงสิทธิการใช้เคร่ืองหมายการคา้              ในการน้ี กลุม่บริษทัดงักลา่วมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจา่ยคา่ตอบแทน
ให้กบั CPG ในอตัราร้อยละ 0.2 และร้อยละ 0.4 ของยอดขายสินคา้แตล่ะประเภทตามท่ีระบุ ไวใ้นสัญญา 
สัญญาเหลา่น้ีมีผลบังคบัใช้เร่ิมตั้งแตว่นัท่ี 1 มกราคม 2552 และส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2554  

 
บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้าํสัญญากบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง (บริษทั สตาร์มาร์เกต็ต้ิง จาํกดั (STAR)) 
เพื่อให้ไดม้าซ่ึงสิทธิในการใช้เคร่ืองหมายการคา้ของ  STAR ในการน้ี บริษทัย่อยดงักลา่วมีภาระผูกพนัท่ี
จะตอ้งจา่ยคา่ตอบแทนให้กบั STAR โดยคาํนวณจากยอดขายสินคา้ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ดงักลา่วใน
อตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญา  สัญญาฉบับน้ีมีผลบังคบัใช้เป็นระยะเวลา 5 ปี  ซ่ึงจะส้ินสุดในปี 2555 
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 
ส าหรับแต่ละปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 
 

 56 

(ค) สัญญาอื่น 
 

ในไตรมาสท่ีหน่ึงของปี 2549  บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (บริษทั  ซี.พี. เมอร์แชนไดซ่ิง จาํกดั (CPM)) ไดเ้ขา้ทาํ
สัญญา Share sale and purchase agreement เพื่อจาํหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามญัของ Lotus-CPF (PRC) 
Investment Co., Ltd. (Lotus-CPF)  ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมแห่งหน่ึง เป็ นจาํนวน  38,960,000 หุ้น (คิดเป็น        
ร้อยละ 40 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายแลว้ของ Lotus-CPF) ให้แก ่Union Growth Investments Limited  
(Union Growth) ซ่ึงเป็นบริษทั ท่ีเกีย่วขอ้งกนัแห่งหน่ึง ในมูลคา่รวม 31 ลา้นเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 
1,185  ลา้นบาท  โดย Union Growth ไดจ้า่ยชาํระเงินงวดแรกให้แก่ CPM ตามท่ีระบุไวใ้นสัญ ญา               
เป็นจาํนวนเงิน_3.1 ลา้นเหรียญสหรัฐ เมื่อวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2549 (Closing date)  และส่วนท่ีเหลือเป็น   
จาํนวนเงิน 27.9  ลา้นเหรียญสหรัฐ จะแบ่งชาํระเป็นงวด จาํนวน 8 งวด งวดละ 2,325,000 เหรียญสหรัฐ      
ในเดือนเมษายนและเดอืนตุลาคม 2550  และงวดละ 3,875,000 เหรียญ สหรัฐ ในเดอืนเมษายนและ              
เดือนตุลาคมของทุกปี ในระหวา่งปี 2551 ถึง 2553  พร้อมกบัดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ LIBOR บวก 2.0 ตอ่ปี 
ซ่ึงคิดจากยอดท่ีคงคา้ง  ทั้ งน้ีภายใตสั้ญญาดงักลา่ว CPM จะตอ้งโอนหุ้นท่ีจาํหน่ ายทั้ งหมดให้กบั  Union 
Growth ในวนัท่ีไดรั้บชาํระเงนิคา่หุ้นงวดแรก ซ่ึงกลุม่บริษทัถือเป็นวนัท่ีจาํหน่ายเงินลงทุน และเพื่อเป็ น
หลกัประกนัการปฏิบัติตามสัญญา Union Growth ไดน้าํใบหุ้นของ Lotus-CPF ตามจาํนวนท่ี ซ้ือไปดงักลา่ว
มาจาํนาํไว้กบั CPM ภายใตสั้ญญา Share charge agreement ระหวา่ง CPM และ Union Growth     

 
ในไตรมาสท่ีสองของปี  2549 กลุม่บริษทั ไดห้ยุดรับรู้ส่วนไดเ้สียของเงินลงทุนใน Lotus-CPF ณ วนัท่ี
จาํหน่ายเงนิ ลงทุน  เน่ืองจากกลุม่บริษัทไม ่ได้มีอิทธิพลอย ่างเป็นสาระสําคัญต่อการดาํเนินงานของ        
Lotus-CPF โดยความเส่ียงและผลตอบแทนของเงินลงทุนดงักลา่วไดโ้อนให้แก ่Union Growth นับตั้ งแต่
วนัท่ีขายเงินลงทุนแลว้ แตก่ลุม่บริษทัไดบ้ันทึกกาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วมดงักลา่ว เป็นจาํนวน
เงิน 399 ลา้นบาท ไวใ้นบัญชี “กาํไรจากการขายเงินลงทุนรอการรับรู้เป็นรายได้” ภายใตห้มวด “หน้ีสิน     
ไมห่มุนเวียน” ในงบดุลรวม เน่ืองจากกลุม่บริษทัพิจารณาวา่ ผลตอบแทนจากการขายเงินลงทุนท่ี กลุม่บริษทั
จะไดรั้บมลีกัษณะเป็นการทยอยรับชาํระภายในระยะเวลาคอ่นขา้งยาว ทั้ งน้ีกาํไรจากการขายเงินลงทุนดงักลา่ว
จะไมรั่บรู้ในงบกาํไรขาดทุนรวมจนกวา่กลุม่บริษทัจะไดรั้บชาํระเงินครบถว้นแลว้ในเดือนตุลาคม 2553 
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6 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2552  2551  2552  2551 
 (ล้านบาท) 
        
เงินฝากสถาบันการเงินและเงินสดในมือ 9,155  3,278  6,257  407 
เงินลงทุนระยะส้ันท่ีมีสภาพคลอ่งสูง 1,368  175  1,000  - 
รวม 10,523  3,453  7,257  407 

 
ยอดเงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 และ 2551 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2552  2551  2552  2551 
 (ล้านบาท) 
สกุลเงนิท่ีใช้ในการดาํเนินงานของ        
   แตล่ะบริษทัในกลุม่ 10,137  3,046  7,257  407 
เงินตราตา่งประเทศ        
-  เหรียญสหรัฐ 196  370  -  - 
-  ปอนดส์เตอร์ลงิ 108  2  -  - 
-  ยูโร 59  35  -  - 
-  อ่ืนๆ 23  -  -  - 
รวม 10,523  3,453  7,257  407 
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 
ส าหรับแต่ละปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 
 

 58 

7 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ื่น 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ 2552  2551  2552  2551 
  (ล้านบาท) 
         
กิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนั 5 1,321  1,562  4,052  3,536 
กิจการอ่ืน  13,445  12,881  3,120  3,306 

รวม  14,766  14,443  7,172  6,842 

หัก  คา่เผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  (405)  (328)  (9)  (13) 
สุทธิ  14,361  14,115  7,163  6,829 

        
ค่าเผือ่ (กลบัรายการค่าเผื่อ) หนีส้งสัยจะสูญ        

      ส าหรับปีสิน้สุดวนัที ่31 ธันวาคม 77  (53)  (4)  7 

 
ยอดคงเหลือของลกูหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนท่ีมปัีญหาในการรับชาํระหน้ี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551    
แยกตามอายุหน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2552  2551  2552  2551 
 (ล้านบาท) 
เกินกาํหนดระยะเวลาการรับชาํระหน้ี        
   มากกวา่ 3 เดอืน ถึง 6 เดือน 25  5  -  4 
   มากกวา่ 6 เดอืน ถึง 12 เดือน 33  12  3  1 
   มากกวา่ 12 เดือนขึน้ไป 301  307  10  9 
รวม 359  324  13  14 

 
 
 
 
 
 



บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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ยอดลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2552  2551  2552  2551 
 (ล้านบาท) 
สกุลเงนิท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของ        
   แตล่ะบริษทัในกลุม่ 12,053  11,868  5,402  5,152 
เงินตราตา่งประเทศ        
-  เหรียญสหรัฐ 1,532  1,652  916  1,357 
-  วอน 306  220  54  82 
-  ดอลลาร์ สิงคโปร์ 202  239  4  2 
-  ยูโร 141  43  584  199 
-  รูเบิล -  -  101  - 
-  อื่นๆ 127  93  102  37 
รวม 14,361  14,115  7,163  6,829 

 
8 สินค้าคงเหลอื 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2552  2551  2552  2551 
 (ล้านบาท) 
        
วตัถุดิบ 8,587  9,303  2,334  2,830 
เคมีภัณฑ์และวสัดุส้ินเปลือง 582  588  188  197 
สินคา้ระหวา่งผลิต 8,462  8,735  1,641  1,835 
สุกร ไก ่ เป็ดและอื่นๆ ท่ีเป็น        

พอ่แมพ่นัธุ์และแมโ่คนม - สุทธิ 2,423  2,370  321  352 
สินคา้สาํเร็จรูป 5,099  5,836  1,158  1,300 
สินคา้ระหวา่งทาง 1,287  1,120  45  20 
รวม 26,440  27,952  5,687  6,534 
หัก คา่เผ่ือมูลคา่สินคา้ลดลง (156)  (64)  (2)  (7) 
สุทธิ 26,284  27,888  5,685  6,527 
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ตน้ทุนของสินคา้ท่ีบันทึกเป็นคา่ใช้จา่ยและไดแ้สดงไวใ้นบัญชี  “ตน้ทุนขายสินคา้” ในงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 มีจาํนวนเงิน 135,871 ลา้นบาท (2551: 135,738 ล้านบาท)  สาํหรับงบการเงินรวม  
และ 46,321 ลา้นบาท (2551: 48,911 ล้านบาท) สาํหรับงบการเงินเฉพาะกจิการ 

 
9 เงินลงทนุในบริษทัย่อย 
 

รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2552 และ 2551 มีดงัน้ี 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  2552  2551  2552  2551 
 หมายเหตุ (ล้านบาท) 
         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  -  -  17,990  17,295 
ซ้ือ / ลงทุนเพ่ิม  -  -  2,708  804 
ขาย  -  -  (4,008)  - 
รับคืนเงินลงทุนจากการลดทุน          
   / ปิดบริษทัของบริษทัยอ่ย  -  -  (2)  (109) 
กลบัรายการคา่เผ่ือขาดทุน         
   จากการดอ้ยคา่ 5 -  -  3,020  - 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม  -  -  19,708  17,990 

 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 
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รายละเอียดเงินลงทนุในบริษัทย่อยและเงินปันผลรับ 
 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 และ 2551 และเงินปันผลรับสาํหรับแตล่ะปีส้ินสุดวนัเดียวกนั มีดงัน้ี 
 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สัดส่วน          
 ความเป็นเจา้ของ  ทุนชาํระแลว้  วิธีราคาทุน  การด้อยคา่  ราคาทุน - สุทธิ  เงินปันผลรับ 
 2552  2551  2552  2551  2552  2551  2552  2551  2552  2551  2552  2551 
 (ร้อยละ)  (ล้านบาท) 

หลักทรัพย์ที่ไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด                        
บริษทั กรุงเทพโปรด๊ิวส จาํกดั (มหาชน)  99.44  99.44  600  600  1,230  1,230  -  -  1,230  1,230  1,089  224 
บริษทั กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร จาํกดั                        
   (มหาชน) 99.98  99.90  1,500  300  2,981  1,781  -  -  2,981  1,781  75  - 
บริษทั กรุงเทพเพาะเล้ียงกุง้ จาํกดั 41.00  41.00  36  36  16  16  -  -  16  16  1  4 
บริษทั กรุงเทพผลิตภัณฑ์อาหาร จาํกดั  99.99  99.99  667  667  1,174  1,174  -  -  1,174  1,174  353  53 
บริษทั แกลง จาํกดั 89.50  89.50  300  300  298  298  -  -  298  298  -  - 
บริษทั จนัทบุรีฟาร์มเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้า จาํกดั 99.99  99.99  10  10  33  33  -  -  33  33  -  14 
บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อีสาน จาํกดั (มหาชน) 99.61  99.61  300  300  1,282  1,282  -  -  1,282  1,282  867  - 
บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อุตสาหกรรม จาํกดั 99.99  99.99  167  167  709  709  -  -  709  709  283  - 
บริษทั ซีพีเอฟ ผลิตภัณฑ์อาหาร จาํกดั 75.00  75.00  2,800  2,800  2,849  2,849  -  -  2,849  2,849  577  147 
บริษทั ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จาํกดั  -  99.99  -  706  -  706  -  -  -  706  -  - 
บริษทั ซีพีเอฟ เทรนน่ิงเซ็นเตอร์ จาํกัด  99.99  99.99  20  15  20  15  -  -  20  15  -  - 

 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 
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รายละเอียดเงินลงทนุในบริษัทย่อยและเงินปันผลรับ (ต่อ) 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สัดส่วน          
 ความเป็นเจา้ของ  ทุนชาํระแลว้  วิธีราคาทุน  การด้อยคา่  ราคาทุน - สุทธิ  เงินปันผลรับ 
 2552  2551  2552  2551  2552  2551  2552  2551  2552  2551  2552  2551 
 (ร้อยละ)  (ล้านบาท) 

บริษทั ซีพีเอฟ พรีเมียมฟู้ดส์ จาํกดั                         
   (เดิมช่ือ บริษทั ซีพี-โยเนะคิว จาํกดั) -  75.00  -  350  -  262  -  -  -  262  -  - 
บริษทั ซีพีเอฟ ไอทีเซน็เตอร์ จาํกดั 99.99  99.99  190  190  190  190  -  -  190  190  -  67 
บริษทั ซีฟู้ดส์ เอน็เตอร์ไพรซ ์จาํกดั 99.99  99.99  20  20  20  20  -  -  20  20  -  - 
บริษทั ซี.พี. เกษตรอุตสาหกรรม จาํกดั 99.99  99.99  400  400  547  547  -  -  547  547  -  - 
บริษทั ซี.พี. เมอร์แชนไดซ่ิง จาํกดั 99.99  99.99  1,850  1,850  1,850  1,850  -  -  1,850  1,850  1,064  37 
บริษทั ตราดเพาะเล้ียงกุง้ จาํกัด 30.00  30.00  9  9  3  3  -  -  3  3  -  4 
บริษทั บี.พี. ผลิตภัณฑ์อาหาร จาํกดั  99.99  99.99  345  345  335  335  -  -  335  335  511  45 
บริษทั พฒันาพนัธุ์กุง้ (ประเทศไทย) จาํกัด -  51.00  -  4  -  2  -  -  -  2  1  - 
บริษทั ฟาร์มกรุงเทพ จาํกดั 99.99  99.99  42  42  99  99  -  -  99  99  -  - 
บริษทั โภคภัณฑ์อะควอเท็ค จาํกดั 99.99  99.99  400  400  400  400  -  -  400  400  1,100  - 
บริษทั ยูนิเวอร์แซล ฟู้ด แอนด ์มาร์เกต็ต้ิง จาํกดั 99.99  99.99  60  40  60  40  -  -  60  40  -  - 
บริษทั ราชบุรีอาหาร จาํกดั 99.99  25.53  470  470  715  120  -  -  715  120  388  6 
บริษทั สวีฟาร์มมิ่ง จาํกดั 33.80  33.80  18  18  6  6  -  -  6  6  -  1 
บริษทั อินเตอร์เนชั่นแนล 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  -  - 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 
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รายละเอียดเงินลงทนุในบริษัทย่อยและเงินปันผลรับ (ต่อ) 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สัดส่วน          
 ความเป็นเจา้ของ  ทุนชาํระแลว้  วิธีราคาทุน  การด้อยคา่  ราคาทุน - สุทธิ  เงินปันผลรับ 
 2552  2551  2552  2551  2552  2551  2552  2551  2552  2551  2552  2551 
 (ร้อยละ)  (ล้านบาท) 

                        
C.P. Aquaculture (Hainan) Co., Ltd. 100.00  100.00  126  126  126  126  -  -  126  126  -  - 
C.P. Food Products, Inc. 100.00  100.00  212  212  306  306  -  -  306  306  -  - 
C.P. Standart Gida Sanayi ve Ticaret A.S. 25.39  -  2,341  -  511  -  - - -  511  -  -  - 
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  -  1,148  -  3,020  -  (3,020)  -  -  -  - 
Charoen Pokphand Foods Philippines Corporation 100.00  100.00  37  37  37  37  -  -  37  37  -  - 
Charoen Pokphand (India) Private Limited 28.80     -  548  -  357  -  -  -  357  -  -  - 
CP Foods West, Inc. 100.00  100.00  110  110  110  110  -  -  110  110  -  - 
CPF Investment Limited  100.00  100.00  1,724  1,724  1,724  1,724  -  -  1,724  1,724  -  - 
รวม         19,708  21,010  -  (3,020)  19,708  17,990  6,309  726 

 



บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 
ส าหรับแต่ละปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 
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ยอดเงนิลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2552  2551  2552  2551 
 (ล้านบาท) 
        

สกุลเงนิท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน -  -  14,877  14,027 
เงินตราตา่งประเทศ        
-  เหรียญสหรัฐ  -  -  2,140  2,140 
-  ริงกิต -  -  1,280  1,280 
-  ตุรกี ไลลา -  -  511  - 
-  เรนมินบิ -  -  506  506 
-  รูปี -  -  357  - 
-  เปโซ -  -  37  37 
รวม -  -  19,708  17,990 

 
10 เงินลงทนุในบริษทัร่วม 
 

รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนในบริษทัร่วมในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2552  2551  2552  2551 
 (ล้านบาท) 
        

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 9,099  6,747  290  290 
ส่วนแบง่กาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 1,591  1,162  -  - 
รายไดเ้งินปันผลจากบริษทัร่วม (681)  (388)  -  - 
ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน (242)  (122)  -  - 
ซ้ือ / ลงทุนเพิม่ 737  267  -  - 
ส่วนเกินทุนจากส่วนไดใ้นบริษทัร่วม 52  1,433  -  - 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 10,556  9,099  290  290 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 
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รายละเอียดเงินลงทนุในบริษัทร่วมและเงินปันผลรับ 
 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 และเงินปันผลรับสาํหรับแตล่ะปีส้ินสุดวนัเดียวกนัมีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม 

 สัดส่วน           
 ความเป็นเจา้ของ             
 (ทั้ งทางตรง             
 และทางอ้อม)  ทุนชาํระแลว้  วิธีราคาทุน  วิธีส่วนไดเ้สีย  การด้อยคา่  ส่วนไดเ้สีย - สุทธิ  เงินปันผลรับ 

 2552  2551  2552  2551  2552  2551  2552  2551  2552  2551  2552  2551  2552  2551 

 (ร้อยละ)  (ล้านบาท) 
หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด                            
บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน)  26.11  25.25  4,493  4,493  2,669  1,932  6,457  5,207  -  -  6,457  5,207  681  388 
รวม         2,669  1,932  6,457  5,207  -  -  6,457  5,207  681  388 

                            
หลักทรัพย์ที่ไม่ใช่หลักทรัพย์ในความ                            

   ต้องการของตลาด                            
บริษทั นว 84 จาํกดั 25.00  25.00  1,203  1,203  301  301  160  295  -  -  160  295  -  - 
บริษทั รอส บรีดเดอร์ส สยาม จาํกดั 49.99  49.99  70  70  35  35  71  73  -  -  71  73  -  - 
บริษทั อลิอนัซ์ ซี.พี. ประกนัภัย จาํกัด 24.46  24.46  300  300  74  74  141  128  -  -  141  128  -  - 
บริษทั อาร์เบอร์ เอเคอร์ส ประเทศไทย                             
   จาํกดั 49.99  49.99  4  4  2  2  143  122  -  -  143  122  -  - 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 
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รายละเอียดเงินลงทนุในบริษัทร่วมและเงินปันผลรับ (ต่อ) 
 

 งบการเงินรวม 

 สัดส่วน           
 ความเป็นเจา้ของ             
 (ทั้ งทางตรง             
 และทางอ้อม)  ทุนชาํระแลว้  วิธีราคาทุน  วิธีส่วนไดเ้สีย  การด้อยคา่  ส่วนไดเ้สีย - สุทธิ  เงินปันผลรับ 

 2552  2551  2552  2551  2552  2551  2552  2551  2552  2551  2552  2551  2552  2551 

 (ร้อยละ)  (ล้านบาท) 
                            
C.P. Aquaculture (India) Private Limited 31.70  31.70  192  192  175  175  458  439  -  -  458  439  -  - 
C.P. Vietnam Livestock Corporation 29.18  40.00  1,493  864  291  291  1,840  1,597  -  -  1,840  1,597  -  - 
Charoen Pokphand Holdings (Malaysia)                            
   Sdn. Bhd. 49.66  49.64  353  353  176  176  1,286  1,238  -  -  1,286  1,238  -  - 
รวม         1,054  1,054  4,099  3,892  -  -  4,099  3,892  -  - 

                            
รวมท้ังสิ้น         3,723  2,986  10,556  9,099  -  -  10,556  9,099  681  388 

 
บริษทัไดแ้สดงเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษทัร่วมแห่งหน่ึง (บริษทั ซีพี  ออลล์ จาํกดั (มหาชน)) ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตามวิธีส่วนไดเ้สีย
ในงบการเงินรวม  มูลคา่ยุติธรรมของเงินลงทุนดงักลา่ว ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 มีจาํนวนเงิน 28,993 ลา้นบาท (2551: 13,739 ล้านบาท) 
 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 
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รายละเอียดเงินลงทนุในบริษัทร่วมและเงินปันผลรับ (ต่อ) 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สัดส่วน          
 ความเป็นเจา้ของ  ทุนชาํระแลว้  วิธีราคาทุน  การด้อยคา่  ราคาทุน - สุทธิ  เงินปันผลรับ 

 2552  2551  2552  2551  2552  2551  2552  2551  2552  2551  2552  2551 

 (ร้อยละ)  (ล้านบาท) 
หลักทรัพย์ที่ไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการ                        

   ของตลาด                        
บริษทั อลิอนัซ์ ซี.พี. ประกนัภัย จาํกัด  18.00  18.00  300  300  54  54              -              -  54  54              -              - 
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              -              - 

 



บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 
ส าหรับแต่ละปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 
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ยอดเงนิลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  2552  2551  2552  2551 
 (ล้านบาท) 
สกุลเงนิท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของ        
   แตล่ะบริษทัในกลุม่ 6,972  5,825  54  54 
เงินตราตา่งประเทศ        
-  ดอง 1,840  1,597  -  - 
-  ริงกิต 1,286  1,238  60  60 
-  รูปี 458  439  176  176 
รวม 10,556  9,099  290  290 

 
11 เงินลงทนุในบริษทัทีเ่กี่ยวข้องกนั  
 

รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2552  2551  2552  2551 
 (ล้านบาท) 
        

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 1,007  1,531  144  680 
ซ้ือ / ลงทุนเพ่ิม 19  -  -  - 
จาํหน่าย -  -  -  (881) 
การเปล่ียนแปลงในมลูคา่ยุตธิรรม 174  (541)  -  345 
ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน (22)  17  -  - 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 1,178  1,007  144  144 

  
 
 
 
 
 



บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 
ส าหรับแต่ละปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 
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 รายละเอยีดเงินลงทุนในบริษทัทีเ่กีย่วข้องกนั 
 
เงินลงทุนในบริษทัท่ีเกีย่วขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 และ 2551 มีดงัน้ี 

 
 สัดส่วนความเป็นเจา้ของ     
 (ทั้ งทางตรงและทางออ้ม)  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2552  2551  2552  2551  2552  2551 
 (ร้อยละ)  (ล้านบาท) 
หลักทรัพย์ในความต้องการ            
   ของตลาด            

  ตราสารทุนประเภทหลกัทรัพย ์           
   เผ่ือขาย - มูลคา่ยุติธรรม            
บริษทั ทรู คอร์ปอเรชั่น จาํกดั            
   (มหาชน)  1.75  3.02  1,280  1,280  -  - 
หัก  การเปล่ียนแปลงใน            
          มูลคา่ยุติธรรม 
 

    (862)  (1,036)  -  - 
สุทธิ     418  244  -  - 
            
หลักทรัพย์ทีไ่ม่ใช่หลักทรัพย์            
   ในความต้องการของตลาด            
เงินลงทุนทั่วไปในตราสารทุน             
   - ราคาทุน            
บริษทั ซีพีพีซี จาํกดั (มหาชน)  6.58  6.58  110  110  55  55 
บริษทั ซี.พ.ี แลนด ์จาํกดั 6.49  6.49  162  143  -  - 
บริษทั วีรวมโชค จาํกดั 9.00  9.00  9  9  -  - 
บริษทั อยุธยา อลิอนัซ ์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  690  712  245  245 
รวม     1,091  1,094  388  388 
หัก  คา่เผ่ือขาดทุนจากการ            
          ดอ้ยคา่     (331)  (331)  (244)  (244) 
สุทธิ     760  763  144  144 
รวม     1,178  1,007  144  144 

 



บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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ยอดเงนิลงทุนในบริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2552  2551  2552  2551 
 (ล้านบาท) 
สกุลเงนิท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของ        
   แตล่ะบริษทัในกลุม่ 727  534  143  143 
เงินตราตา่งประเทศ - เหรียญสหรัฐ 451  473  1  1 
รวม 1,178  1,007  144  144 

 
12 เงินลงทนุในบริษทัอื่น 
 

รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนในบริษทัอื่นในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2552  2551  2552  2551 
 (ล้านบาท) 
        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 162  240  -  - 
การเปล่ียนแปลงในมลูคา่ยุตธิรรม 54  (80)  -  - 
ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน (4)  2  -  - 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 212  162  -  - 

 



บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 
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รายละเอยีดเงินลงทุนในบริษทัอืน่ 
 
เงินลงทุนในบริษทัอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 และ 2551 มีดงัน้ี 

 
 สัดส่วนความเป็นเจา้ของ     
 (ทั้ งทางตรงและทางออ้ม)  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2552  2551  2552  2551  2552  2551 
 (ร้อยละ)  (ล้านบาท) 
หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด            
ตราสารทุนประเภทหลกัทรัพย ์            
   เผ่ือขาย - มูลคา่ยุติธรรม            
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั             
   (มหาชน) 1.01  1.01  14  18  -  - 
บวก  การเปลี่ยนแปลงใน            
            มูลคา่ยุติธรรม     198  144  -  - 
รวม     212  162  -  - 
            
หลักทรัพย์อื่น     7  7  7  7 
หัก  คา่เผ่ือขาดทุนจากการดอ้ยคา่     (7)  (7)  (7)  (7) 
สุทธิ     -  -  -  - 
รวม     212   162  -  - 

 

เงินลงทุนในบริษทัอ่ืนทั้ งหมดของกลุม่บริษทั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 เป็นสกุลเงินบาท 

 

13 ทีด่ินทีมี่ไว้เพือ่โครงการในอนาคต 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 (ล้านบาท) 
ราคาทนุ / ราคาประเมินใหม่    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2551 1,361  116 
จาํหน่าย (3)  - 
โอน (230)  (11) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2551 1,128  105 
จาํหน่าย (1)  - 
โอน (6)  (6) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2552 1,121  99 



บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 
ส าหรับแต่ละปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 
 

NOTES.doc 72 

14 ทีด่ิน อาคารและอปุกรณ์  
 

  งบการเงินรวม 

    อาคาร         
    ส่วนปรับปรุง      สินทรัพย ์   
    อาคารและ  เคร่ืองจักร    ระหวา่ง   
    ระบบ  และ    การกอ่สร้าง   

 ท่ีดิน  สาธารณูปโภค  อุปกรณ ์  อ่ืนๆ  และติดตั้ ง  รวม 
  (ล้านบาท) 
ราคาทนุ  / ราคาประเมินใหม่            
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2551  11,437  27,088  26,863  3,652  3,445  72,485 
เพิ่มข้ึน  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) 
ผลตา่งจากการแปลงคา่             
   งบการเงิน  (7)  (390)  (538)  (43)  (133)  (1,111) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2551 11,870  29,888  28,072  3,855  2,443  76,128 
เพิ่มข้ึน  99  144  562  266  3,175  4,246 
ไดม้าจากการซ้ือธุรกจิ  1,308  477  482  78  57  2,402 
โอน   7  1,761  1,396  118  (3,281)  1 
จาํหน่าย  (4)  (131)  (449)  (218)  (10)  (812) 
ผลตา่งจากการแปลงคา่             
   งบการเงิน  (7)  (94)  (113)  (13)  (97)  (324) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2552 13,273  32,045  29,950  4,086  2,287  81,641 
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  งบการเงินรวม 

    อาคาร         
    ส่วนปรับปรุง      สินทรัพย ์   
    อาคารและ  เคร่ืองจักร    ระหวา่ง   
    ระบบ  และ    การกอ่สร้าง   

 ท่ีดิน  สาธารณูปโภค  อุปกรณ ์  อ่ืนๆ  และติดตั้ ง  รวม 
  (ล้านบาท) 
ค่าเส่ือมราคาสะสม             
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2551  -  (11,876)  (13,834)  (2,541)  -  (28,251) 
คา่เส่ือมราคาสาํหรับปี  -  (1,676)  (2,378)  (449)  -  (4,503) 
จาํหน่าย  -  292  458  97  -  847 
ผลตา่งจากการแปลงคา่             
   งบการเงิน  -  126  320  39  -  485 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2551 -  (13,134)  (15,434)  (2,854)  -  (31,422) 
คา่เส่ือมราคาสาํหรับปี  -  (1,726)  (2,420)  (426)  -  (4,572) 
จาํหน่าย  -  78  404  208  -  690 
ผลตา่งจากการแปลงคา่             
   งบการเงิน  -  23  55  7  -  85 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2552 -  (14,759)  (17,395)  (3,065)  -  (35,219) 

             มลูค่าสุทธทิางบัญชี             
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของ             
   กลุม่บริษทั  11,870  16,754  12,638  956  2,443  44,661 
ภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน  -  -  -  45  -  45 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2551 11,870  16,754  12,638  1,001  2,443  44,706 

             ภายใตก้รรมสิทธ์ิของ             
   กลุม่บริษทั  13,273  17,286  12,555  1,009  2,287  46,410 
ภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน  -  -  -  12  -  12 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2552 13,273  17,286  12,555  1,021  2,287  46,422 

 
มูลคา่ตน้ทุนของสินทรัพยข์องกลุม่บริษทั ซ่ึงตดัคา่เส่ือมราคาเตม็จาํนวนแลว้ แตก่ลุม่บริษทัยังสามารถใช้ ประโยชน์ใน
สินทรัพยเ์หลา่นั้นได ้ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 มีจาํนวนเงินรวม 18,151 ลา้นบาท (2551: 14,876 ล้านบาท) 



บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
   อาคาร         
   ส่วนปรับปรุง      สินทรัพย ์   
   อาคารและ  เคร่ืองจักร    ระหวา่ง   
   ระบบ  และ    การกอ่สร้าง   
 ท่ีดิน  สาธารณูปโภค  อุปกรณ ์  อ่ืนๆ  และติดตั้ ง  รวม 

 (ล้านบาท) 
ราคาทนุ / ราคาประเมินใหม่            
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2551 3,542  10,954  10,635  1,092  1,886  28,109 
เพิ่มข้ึน 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 
เพิ่มข้ึน 26  5  202  61  740  1,034 
โอน  7  493  468  42  (1,004)  6 
จาํหน่าย -  (67)  (170)  (47)  (7)  (291) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2552 3,836  13,697  12,159  1,225  313  31,230 
            

ค่าเส่ือมราคาสะสม            
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2551 -  (4,009)  (4,791)  (783)  -  (9,583) 
คา่เส่ือมราคาสาํหรับปี -  (891)  (1,008)  (137)  -  (2,036) 
จาํหน่าย -  11  23  15  -  49 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2551 -  (4,889)  (5,776)  (905)  -  (11,570) 
คา่เส่ือมราคาสาํหรับปี -  (937)  (1,032)  (123)  -  (2,092) 
จาํหน่าย -  36  142  44  -  222 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2552 -  (5,790)  (6,666)  (984)  -  (13,440) 
            

มลูค่าสุทธทิางบัญชี            
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 
            

ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 3,836  7,907  5,493  241  313  17,790 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2552 3,836  7,907  5,493  241  313  17,790 

 

มูลคา่ตน้ทุนของสินทรัพยข์องบริษทั ซ่ึงตดัคา่เส่ือมราคาเตม็จาํนวนแลว้ แตบ่ริษทัยงัสามารถใช้ประโยชน์ในสินทรัพย ์
เหลา่นั้นได ้ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 มีจาํนวนเงินรวม 5,833 ลา้นบาท (2551: 4,695 ล้านบาท) 



บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 
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15 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 

 งบการเงินรวม 
 คา่ความ  คา่ความ  คา่พฒันา     
 นิยม  นิยมติดลบ  ระบบงาน  อ่ืนๆ  รวม 
 (ล้านบาท) 
          

ราคาทนุ          
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2550 1,538  (3,032)  137  408  (949) 
ลา้งรายการ (1,081)  -  -  -  (1,081) 
ตดัรายการ -  3,032  -  -  3,032 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2551 457  -  137  408  1,002 
เพิ่มข้ึน -  -  61  63  124 
โอน  -  -  (33)  28  (5) 
ผลตา่งจากการแปลงคา่          
   งบการเงิน -  -  -  4  4 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2551  457  -  165  503  1,125 
เพิ่มข้ึน -  -  4  45  49 
ไดม้าจากการซ้ือธุรกจิ 14  -  -  8  22 
โอน  -  -  1  4  5 
ผลตา่งจากการแปลงคา่          
   งบการเงิน -  -  -  (16)  (16) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2552 471  -  170  544  1,185 
          

ค่าตดัจ าหน่ายสะสม          
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2550 (1,081)  2,207  (49)  (102)  975 
ลา้งรายการ 1,081  -  -  -  1,081 
ตดัรายการ -  (2,207)  -  -  (2,207) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2551 -  -  (49)  (102)  (151) 
คา่ตดัจาํหน่ายสาํหรับปี -  -  (17)  (44)  (61) 
ขาดทุนจากการดอ้ยคา่  (28)  -  -  -  (28) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2551 (28)  -  (66)  (146)  (240) 
คา่ตดัจาํหน่ายสาํหรับปี -  -  (15)  (46)  (61) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2552 (28)  -  (81)  (192)  (301) 
          
มลูค่าสุทธทิางบัญชี          
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2551 429  -  99  357  885 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2552 443  -  89  352  884 



บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 
ส าหรับแต่ละปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 
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มูลคา่ตน้ทุนของสินทรัพยไ์มม่ีตวัตนของกลุม่บริษทั ซ่ึงตดัจาํหน่ายเตม็จาํนวนแลว้ แตก่ลุม่บริษทัยงัสามารถใช้
ประโยชน์ในสินทรัพยไ์มม่ีตวัตนเหลา่นั้ นได ้ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2552 มีจาํนวนเงินรวม 10 ลา้นบาท (2551: 8 
ล้านบาท) 
 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 คา่พฒันา     
 ระบบงาน  อ่ืนๆ  รวม 
 (ล้านบาท) 
ราคาทนุ      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2551 5  31  36 
เพิ่มข้ึน 12  3  15 
โอน (10)  7  (3) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2551 7  41  48 
เพิ่มข้ึน -  6  6 
โอน -  1  1 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2552 7  48  55 

      
ค่าตดัจ าหน่ายสะสม      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2551 -  (10)  (10) 
คา่ตดัจาํหน่ายสาํหรับปี (1)  (4)  (5) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2551 (1)  (14)  (15) 
คา่ตดัจาํหน่ายสาํหรับปี -  (5)  (5) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2552 (1)  (19)  (20) 

      

มลูค่าสุทธทิางบัญชี      
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2551 6  27  33 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2552 6  29  35 

 
มูลคา่ตน้ทุนของสินทรัพยไ์มม่ีตวัตนของบริษทั ซ่ึงตดัจาํหน่ายเตม็จาํนวนแลว้ แตบ่ริษทัยงัสามารถใช้ประโยชน์ใน
สินทรัพยไ์มม่ีตวัตนเหลา่นั้นได ้ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 มีจาํนวนเงินรวม 6 ลา้นบาท (2551: 5 ล้านบาท) 
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16 เงินฝากสถาบันการเงินทีมี่ข้อจ ากัดในการเบิกใช้  
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษทัยอ่ยบางแห่งมีเงินฝากสถาบันการเงินท่ีมีขอ้จาํกดัในการเบิกใช้ เป็นจาํนวนเงินรวม
302 ลา้นบาท เพื่อการปฏิบัตติามเงื่อนไขในการใช้วงเงินสินเช่ือจากสถาบันการเงินตา่งประเทศบางแห่ง  (2551: 343 
ล้านบาท) 

 
17 ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี 
 

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับัญชีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปี 2552 และ 2551 มี
ดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม 

    ส่วนท่ีเป็นของ  

 ณ วนัที ่  บนัทึกเป็นรายจา่ย / รายไดใ้น  บริษทัยอ่ย  ณ วนัที ่

 1 มกราคม  งบกาํไร  ส่วนของ  ซ่ึงซ้ือมาใน  31 ธนัวาคม 

 2552  ขาดทุน  ผูถ้ือหุ้น  ระหวา่งปี  2552 

 (ล้านบาท) 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตดับัญชี          
ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของเงินลงทุน 207  (9)  -  18  216 
ส่วนแบง่ขาดทุนจากเงินลงทุน          
   ในบริษทัยอ่ย 906  (906)  -  -  - 
ผลขาดทุนทางภาษี 884  (313)  -  8  579 
อ่ืนๆ 284  1  4  25  314 
รวม 2,281  (1,227)  4  51  1,109 
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 งบการเงินรวม 

    ส่วนท่ีเป็นของ  

 ณ วนัที ่  บนัทึกเป็นรายจา่ย / รายไดใ้น  บริษทัยอ่ย  ณ วนัที ่

 1 มกราคม  งบกาํไร  ส่วนของ  ซ่ึงซ้ือมาใน  31 ธนัวาคม 

 2552  ขาดทุน  ผูถ้ือหุ้น  ระหวา่งปี  2552 

 (ล้านบาท) 

หนี้สินภาษเีงินได้รอการตดับัญช ี          
ส่วนของบริษทัยอ่ย (21)  -  -  (39)  (60) 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน          
   และส่วนไดใ้นบริษทัร่วมท่ี          
   เป็นของบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี          
   ซ้ือบริษทัยอ่ย (1,212)  -  -  -  (1,212) 
ส่วนเกินทุนจากการเปลีย่นแปลงมูลคา่          
   เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย 90  -  (56)  -  34 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ (654)  13  -  -  (641) 
ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน          
   ของบริษทัร่วมในตา่งประเทศ 11  -  25  -  36 
ส่วนแบง่กาํไรจากเงินลงทุนใน          
   บริษทัร่วม (748)  (124)  -  -  (872) 
อ่ืนๆ (156)  (9)  -  -  (165) 
รวม (2,690)  (120)  (31)  (39)  (2,880) 

 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัที ่  บนัทึกเป็นรายจา่ย / รายไดใ้น  ณ วนัที ่

 1 มกราคม  งบกาํไร  ส่วนของ  31 ธนัวาคม 
 2552  ขาดทุน  ผูถ้ือหุ้น  2552 

 (ล้านบาท) 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตดับัญชี        
ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของเงินลงทุน 1,035  (906)  -  129 
ผลขาดทุนทางภาษี -  387  -  387 
อ่ืนๆ 24  20  -  44 
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รวม 1,059  (499)  -  560 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัที ่  บนัทึกเป็นรายจา่ย / รายไดใ้น  ณ วนัที ่

 1 มกราคม  งบกาํไร  ส่วนของ  31 ธนัวาคม 
 2552  ขาดทุน  ผูถ้ือหุ้น  2552 

 (ล้านบาท) 

หนี้สินภาษเีงินได้รอการตดับัญช ี        
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน (257)  -  -  (257) 
อ่ืนๆ (13)  -  -  (13) 
รวม (270)  -  -  (270) 

 
 งบการเงินรวม 

    ส่วนท่ีเป็นของ  

 ณ วนัที ่  บนัทึกเป็นรายจา่ย / รายไดใ้น  บริษทัยอ่ย  ณ วนัที ่

 1 มกราคม  งบกาํไร  ส่วนของ  ซ่ึงซ้ือมาใน  31 ธนัวาคม 

 2551  ขาดทุน  ผูถ้ือหุ้น  ระหวา่งปี  2551 

 (ล้านบาท) 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตดับัญชี          
ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของเงินลงทุน 207  -  -  -  207 
ผลตา่งอตัราแลกเปล่ียนของ          
   สัญญาซ้ือขายเงินตรา          
   ตา่งประเทศลว่งหน้า 9  (9)  -  -  - 
ส่วนแบง่ขาดทุนจากเงินลงทุน          
   ในบริษทัยอ่ย 906  -  -  -  906 
ผลขาดทุนทางภาษี 555  329  -  -  884 
อ่ืนๆ 237  98  (51)  -  284 
รวม 1,914  418  (51)  -  2,281 
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 งบการเงินรวม 

    ส่วนท่ีเป็นของ  

 ณ วนัที ่  บนัทึกเป็นรายจา่ย / รายไดใ้น  บริษทัยอ่ย  ณ วนัที ่

 1 มกราคม  งบกาํไร  ส่วนของ  ซ่ึงซ้ือมาใน  31 ธนัวาคม 

 2551  ขาดทุน  ผูถ้ือหุ้น  ระหวา่งปี  2551 

 (ล้านบาท) 

หนี้สินภาษเีงินได้รอการตดับัญช ี          
ส่วนของบริษทัยอ่ย (21)  -  -  -  (21) 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน          
   และส่วนไดใ้นบริษทัร่วมท่ี          
   เป็นของบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี          
   ซ้ือบริษทัยอ่ย (1,212)  -  -  -  (1,212) 
ส่วนเกินทุนจากการเปลีย่นแปลงมูลคา่          
   เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย 129  -  (39)  -  90 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ (662)  8  -  -  (654) 
ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน          
   ของบริษทัร่วมในตา่งประเทศ 7  -  4  -  11 
ส่วนแบง่กาํไรจากเงินลงทุนใน          
   บริษทัร่วม (425)  (91)  (232)  -  (748) 
อ่ืนๆ (136)  (20)  -  -  (156) 
รวม (2,320)  (103)  (267)  -  (2,690) 

 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัที ่  บนัทึกเป็นรายจา่ย / รายไดใ้น  ณ วนัที ่

 1 มกราคม  งบกาํไร  ส่วนของ  31 ธนัวาคม 
 2551  ขาดทุน  ผูถ้ือหุ้น  2551 

 (ล้านบาท) 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตดับัญชี        
ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของเงินลงทุน 1,035  -  -  1,035 
อ่ืนๆ 25  (1)  -  24 
รวม 1,060  (1)  -  1,059 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัที ่  บนัทึกเป็นรายจา่ย / รายไดใ้น  ณ วนัที ่

 1 มกราคม  งบกาํไร  ส่วนของ  31 ธนัวาคม 
 2551  ขาดทุน  ผูถ้ือหุ้น  2551 

 (ล้านบาท) 

หนี้สินภาษเีงินได้รอการตดับัญช ี        
ส่วนเกินทุนจากการเปลีย่นแปลง        
   มูลคา่เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์        
   เผ่ือขาย 103  -  (103)  - 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน (257)  -  -  (257) 
อ่ืนๆ (4)  (9)  -  (13) 
รวม (158)  (9)  (103)  (270) 

 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 กลุม่บริษทัมีผลแตกตา่งชั่วคราวท่ีเกิดจากขาดทุนทางภาษีท่ียงัไมไ่ดใ้ช้ ซ่ึงไมไ่ดน้ ําไป

รวมในการคาํนวณสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพื่อรับรู้ในงบดุล เป็นจาํนวนเงิน 7,389 ลา้นบาท (2551: 6,971 
ล้านบาท) เน่ืองจากความไมแ่น่นอนท่ีจะใชป้ระโยชน์ทางภาษีจากรายการดงักลา่วในอนาคต 

 
18 หนีสิ้นทีมี่ภาระดอกเบีย้ 
 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ  2552  2551  2552  2551 
   (ล้านบาท) 
ส่วนทีห่มนุเวียน          
เงินเบิกเกินบญัชี   7  63  6  3 
ตั๋วสัญญาใช้เงิน   250  3,430  -  1,100 
เงินกูยื้มระยะส้ันจากสถาบันการเงิน   2,262  1,685  -  - 
เงินกูยื้มเพื่อการส่งออก   3,838  5,429  -  465 
หน้ีสินจากการทาํทรัสตรี์ซีท   3,388  10,355  -  400 
รวม   9,745  20,962  6  1,968 
          
ตั๋วเงินจ่าย   -  2,673  -  2,673 
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   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ  2552  2551  2552  2551 
   (ล้านบาท) 
          

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากบริษทัย่อย 5  -  -  116  102 
          

หนีสิ้นระยะยาวทีถึ่งก าหนดช าระ          
  ภายในหนึ่งปี          
เงินกูยื้มระยะยาว   790  762  400  - 
หุ้นกู ้   5,500  4,700  5,500  4,700 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน   4  20  -  - 
รวม   6,294  5,482  5,900  4,700 

รวมส่วนทีห่มุนเวยีน   16,039  29,117  6,022  9,443 
          

ส่วนทีไ่ม่หมนุเวียน          
หนีสิ้นระยะยาว          
เงินกูยื้มระยะยาว   5,056  559  4,600  - 
หุ้นกู ้   21,700  17,800  21,700  17,800 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน   2  6  -  - 
รวมส่วนทีไ่ม่หมนุเวยีน   26,758  18,365  26,300  17,800 

รวมทัง้สิ้น   42,797  47,482  32,322  27,243 
 

ยอดหน้ีสินท่ีมภีาระดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2552  2551  2552  2551 
 (ล้านบาท) 
สกุลเงนิท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของ        
    แตล่ะบริษทัในกลุม่   41,799  45,803  32,322  27,068 
เงินตราตา่งประเทศ        
-  เหรียญสหรัฐ 902  1,385  -  175 
-  ยูโร 96  294  -  - 
รวม 42,797  47,482  32,322  27,243 
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หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียซ่ึงไมร่วมหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินแยกแสดงตามระยะเวลาถึงกาํหนดการจา่ยชาํระ             
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2552  2551  2552  2551 
 (ล้านบาท) 
        
ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  16,035  29,097  6,022  9,443 
ถึงกาํหนดชาํระหลงัจากหน่ึงปี แตไ่มเ่กนิห้าปี 22,756  18,359  22,300  17,800 
ถึงกาํหนดชาํระหลงัจากห้าปี 4,000  -  4,000  - 
รวม 42,791  47,456  32,322  27,243 

 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียขา้งตน้ไมม่ีหลกัทรัพยค์ ํา้ประกนั ยกเว้นหน้ีสินจากการทาํทรัสตรี์ซีท ซ่ึงกลุม่บริษทัไดอ้อก
เคร่ืองจักร อุปกรณแ์ละสินคา้ท่ี ส่ังเขา้มาโดยใช้เครดิตของสถาบันการเงิน ดงันั้ นกลุม่บ ริษทัจึงมีภาระผูกพันกบั
สถาบันการเงินสาํหรับเคร่ืองจกัร อุปกรณแ์ละสินคา้ท่ีมีอยูแ่ละขายไป 
 

ตั๋วเงินจ่าย 
 
ตั๋วเงินจา่ยขา้งตน้เป็นตั๋วเงินจา่ยระยะส้ันชนิดเปล่ียนมือได ้ซ่ึงบริษทัไดรั้บ อนุญาตจากคณะกรรมการกาํกับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยใ์ห้เสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหมใ่นกรณีทั่วไป  ภายในระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่
วนัท่ี 20 มีนาคม 2550 และวนัท่ี  9 เมษายน 2551 โดยตั๋วเงนิจา่ยท่ีไดอ้อกแลว้ในระหวา่งปี  2552 มีจาํนวนเงินตาม
หน้าตั๋วเป็นจาํนวนเงินรวม 1,700 ลา้นบาท (2551: 7,900 ล้านบาท) และมีส่วนลดในอตัราระหวา่งร้อยละ 2.80 ถึง
ร้อยละ 2.89 ตอ่ปี (2551: อัตราระหว่างร้อยละ 3.20 ถึงร้อยละ 4.15 ต่อปี) ในระหวา่งปี 2552 บริษทัไดช้าํระคืน 
ตั๋วเงินจา่ยไปแลว้ทั้ งหมดเป็นจาํน วนเงิน 4,400 ลา้นบาท (2551: 9,300  ล้านบาท)  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2551      
ตั๋วแลกเงินดงักลา่วมียอดคงเหลือซ่ึงแสดงในราคาทุนตดัจาํหน่ายเป็นจาํนวนเงิน 2,673  ลา้นบาท  
 

เงินกู้ยืมระยะยาว 
 

เงินกูยื้มระยะยาวมีเง่ือนไขท่ีระบุไวต้ามสัญญ าเงนิกูย้ืมแตล่ะฉบับ กลุม่บริษัทจะตอ้งปฏิบัติตามเงื่อนไขและ 
ขอ้จาํกดัตา่งๆ ท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญากูย้ืมเงินอยา่งเคร่งครัด เช่น การรักษาอตัราส่วนหน้ีสินตอ่ส่วนของผูถื้อหุ้นตาม
งบการเงินรวมไมใ่ห้เกิน 2 : 1 เป็นตน้ 
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หุ้นกู้ 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2552  2551  2552  2551 
 (ล้านบาท) 
        
หุ้นกูค้ร้ังท่ี 1/2547 -  3,500  -  3,500 
หุ้นกูค้ร้ังท่ี 1/2548 2,000  2,000  2,000  2,000 
หุ้นกูค้ร้ังท่ี 1/2549 3,800  5,000  3,800  5,000 
หุ้นกูค้ร้ังท่ี 1/2550 6,000  6,000  6,000  6,000 
หุ้นกูค้ร้ังท่ี 1/2551 6,000  6,000  6,000  6,000 
หุ้นกูค้ร้ังท่ี 1/2552 8,400  -  8,400  - 
หุ้นกูค้ร้ังท่ี 2/2552 1,000  -  1,000  - 
รวม 27,200  22,500  27,200  22,500 
หัก ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (5,500)  (4,700)  (5,500)  (4,700) 
สุทธิ 21,700  17,800  21,700  17,800 

 
หุ้นกู้คร้ังที่ 1/2547 
 
เมื่อวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2547 บริษทัไดอ้อกหุ้นกูป้ระเภทไมด่อ้ยสิทธิ ไมม่ีหลกัประกนั และระบุช่ือผูถ้อืเป็น
จาํนวนเงินรวม  6,000 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็น 
 
• ชุดท่ี 1 จาํนวน 2,500 ลา้นบาท มีอายุ 3 ปี  ชาํระคืนเงินตน้คร้ังเดียวทั้ งจาํนวนในวนัท่ี  17 พฤศจิกายน  2550   

โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.25 ตอ่ปี   
 
• ชุดท่ี 2 จาํนวน 3,500 ลา้นบาท มีอายุ 5 ปี ชาํระคืนเงินตน้คร้ังเดียวทั้ งจาํนวนในวนัท่ี 17 พฤศจิกายน  2552    

โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 5.50 ตอ่ปี   
 
หุ้นกูด้งักลา่วไดรั้บการทบทวนอนัดบัเครดิตไวท่ี้ระดบั “A+” โดยบริษทั ทริสเรทต้ิง จาํกดั คร้ังลา่สุดเมื่อวนัท่ี  24 
มิถุนายน 2551 ทั้ งน้ีบริษทัไดน้ ําหุ้นกูด้งักลา่วไปขึ้นทะเบียนกบัสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยและจดทะเบียนกบั
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และไดรั้บการข้ึนทะเบียนและจดทะเบียนแลว้เมื่อวนัท่ี 16 ธันวาคม 2547 และ
วนัท่ี 7 กุมภาพนัธ ์2548 ตามลาํดบั 
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หุ้นกู้คร้ังที ่1/2548 
 
เมื่อวนัท่ี  16 มิถุนายน 2548 บริษทัไดอ้อกหุ้นกูป้ระเภทไมด่อ้ยสิทธิ  ไมม่ีหลกัประกนั และระบุช่ือผูถื้อเป็น     
จาํนวนเงินรวม 4,000 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็น 
 
• ชุดท่ี 1 จาํนวน 2,000 ลา้นบาท มีอายุ 3 ปี ชาํระคนืเงิน ตน้คร้ังเดียวทั้ งจาํนวนในวนัท่ี 16 มิถุนายน 2551     

โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีเท่ากบัร้อยละ 4.25 ตอ่ปี 
 
• ชุดท่ี 2 จาํนวน 2,000 ลา้นบาท มีอายุ 5 ปี ชาํระคนืเงินตน้คร้ังเดียวทั้ งจาํนวนในวนัท่ี 16 มิถุนายน 2553    

โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีเท่ากบัร้อยละ 5.00 ตอ่ปี 
 
หุ้นกูด้งักลา่วไดรั้บการทบทวนอนัดบัเครดิตไวท่ี้ระดบั_“A+”_โดยบริษทั ทริสเรทต้ิง จาํกดั_คร้ังลา่สุดเมื่อวนัท่ี  18 
พฤศจิกายน 2552 ทั้ งน้ีบริษทัไดน้ ําหุ้นกูด้งักลา่วไปขึ้นทะเบียนกบัสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยและจดทะเบียนกบั
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และไดรั้บการข้ึนทะเบียนและจดทะเบียนแลว้เมื่อวนัท่ี  30 มิถุนายน 2548 และ
วนัท่ี 27 กรกฎาคม 2548 ตามลาํดบั 
 

หุ้นกู้คร้ังที่ 1/2549  
 
เมื่อวนัท่ี  5  กรกฎาคม  2549   บริษทัไดอ้อกหุ้นกูป้ระเภทไมด่อ้ยสิทธิ  ไมม่ีหลกัประกนั  และระบุ ช่ือผูถ้ือเป็ น
จาํนวนเงินรวม 5,000 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็น 
 
• ชุดท่ี 1 จาํนวน 1,200 ลา้นบาท มีอายุ 3 ปี ชาํระคนืเงินตน้คร้ังเดียวทั้ งจาํนวนในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2552     

โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีเท่ากบัร้อยละ 6.30 ตอ่ปี 
 
• ชุดท่ี 2 จาํนวน 3,800 ลา้นบาท มีอายุ 5 ปี ชาํระคนืเงินตน้คร้ังเดียวทั้ งจาํนวนในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2554    

โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีเท่ากบัร้อยละ 6.90 ตอ่ปี 
 

หุ้นกูด้งักลา่วไดรั้บการทบทวนอนัดบัเครดิตไวท่ี้ระดบั “A+”  โดยบริษทั ทริสเรท ติง้ จาํกดั คร้ังลา่สุดเมื่อวนัท่ี  
18 พฤศจิกายน 2552 ทั้ งน้ีบริษทัไดน้ ําหุ้นกูด้งักลา่วไปขึ้นทะเบียนกบัสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยและจดทะเบียน
กบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  และไดรั้บการข้ึนทะเบียนและจดทะเบียนแลว้เมื่อวนัท่ี 2 สิงหาคม 2549 และ
วนัท่ี 9 สิงหาคม 2549 ตามลาํดบั  
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หุ้นกู้คร้ังที่ 1/2550  
 
เมื่อวนัท่ี 19 ตุลาคม 2550 บริษทัไดอ้อกหุน้กูป้ระเภทไมด่อ้ยสิทธิ ไมม่หีลกัประกนั และระบุช่ื อผูถ้ือเป็น       
จาํนวนเงินรวม 6,000 ลา้นบาท โดยแบง่เป็น 
 
• ชุดท่ี 1  จาํนวน  3,500 ลา้นบาท  มีอายุ  3 ปี   ชาํระคนืเงินตน้คร้ังเดียวทั้ งจาํนวนในวนัท่ี  19 ตุลาคม 2553     

โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีเท่ากบัร้อยละ 4.25 ตอ่ปี 
 
• ชุดท่ี 2 จาํนวน  2,500  ลา้นบาท  มีอายุ  5 ปี   ชาํระคนืเงินตน้คร้ังเดียวทั้ งจาํนวนในวนัท่ี  19 ตุลาคม 2555     

โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีเท่ากบัร้อยละ 4.90 ตอ่ปี 
 
หุ้นกูด้งักลา่วไดรั้บการจดัอนัดบั เครดิตไวท่ี้ระดบั “A+” โดยบริษทั ทริสเรทต้ิง จาํกดั คร้ังลา่สุดเมื่อวนัท่ี  18 
พฤศจิกายน 2552 ทั้ งน้ีบริษทัไดน้ ําหุ้นกูด้งักลา่วไปขึ้นทะเบียนกบัสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยและจดทะเบียนกบั
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  และไดรั้บการข้ึนทะเบียนและจดทะเบียนแลว้เมื่อวนัท่ี  19 ตุลาคม 2550  และ
วนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2550 ตามลาํดบั 
 

หุ้นกู้คร้ังที่ 1/2551 
 
เมื่อวนัท่ี 15 สิงหาคม 2551 บริษทัไดอ้อกหุ้นกูป้ระเภทไมด่อ้ยสิทธิ ไมม่ีหลกัประกนั และระบุช่ือผูถ้อืเป็น      
จาํนวนเงินรวม  6,000 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็น 
 
• ชุดท่ี 1  จาํนวน  3,000 ลา้นบาท  มีอายุ  3 ปี  ชาํระคืนเงินตน้คร้ังเดียวทั้ งจาํนวนในวันท่ี  15 สิงหาคม 2554     

โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีเท่ากบัร้อยละ 5.15 ตอ่ปี 
 
• ชุดท่ี 2 จาํนวน  3,000  ลา้นบาท  มีอายุ  5 ปี   ชาํระคนืเงิน ตน้คร้ังเดียวทั้ งจาํนวนในวนัท่ี 15 สิงหาคม 2556     

โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีเท่ากบัร้อยละ 5.70 ตอ่ปี 
 
หุ้นกูด้งักลา่วไดรั้บการจดัอนัดบั เครดิตไวท่ี้ระดบั “A+” โดยบริษทั ทริสเรทต้ิง จาํกดั คร้ังลา่สุดเมื่อวนัท่ี 18 
พฤศจิกายน 2552 ทั้ งน้ีบริษทัไดน้ ําหุ้นกูด้งักลา่วไปขึน้ทะเบียนกบัสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยแลว้เมือ่วนัท่ี 15 

สิงหาคม 2551  
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หุ้นกู้คร้ังที่ 1/2552 
 
เมื่อวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2552 บริษทัไดอ้อกหุ้นกูป้ระเภทไมด่อ้ยสิทธิ ไมม่ีหลกัประกนั และระบุช่ือผูถ้อืเป็น
จาํนวนเงินรวม 8,400 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็น 
 
• ชุดท่ี 1 จาํนวน 2,200 ลา้นบาท มีอายุ 4 ปี ชาํระคืนเงินตน้คร้ังเดียวทั้ งจาํนวนในวนัท่ี  25 พฤศจิกายน 2556         

โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.90 ตอ่ปี   
 
• ชุดท่ี 2 จาํนวน 3,200 ลา้นบาท มีอายุ 5 ปี ชาํระคืนเงินตน้คร้ังเดียวทั้ งจาํนวนในวนัท่ี  25 พฤศจิกายน 2557         

โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.30 ตอ่ปี   
 
• ชุดท่ี 3 จาํนวน 3,000 ลา้นบาท มีอายุ 6 ปี ชาํระคืนเงินตน้คร้ังเดียวทั้ งจาํนวนในวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2558         

โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.80 ตอ่ปี   
 
หุ้นกูด้งักลา่วไดรั้บการจดัอนัดบั เครดิตไวท่ี้ระดบั “A+” โดยบริษทั ทริสเรทต้ิง จาํกดั เมื่อวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 

2552 ทั้ งน้ีบริษทัไดน้ ําหุ้นกูด้งักลา่วไปขึน้ทะเบียนกบัสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยแลว้เมื่อวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 

2552 
 

หุ้นกู้คร้ังที่ 2/2552 
 
เมื่อวนัท่ี 22 ธันวาคม 2552 บริษทัไดอ้อกหุ้นกูป้ระเภทไมด่อ้ยสิทธิ ไมม่ีหลกัประกนั และระบุช่ือผูถ้อืเป็น      
จาํนวนเงินรวม  1,000  ลา้นบาท มีอายุ 5 ปี 5 เดือน 8 วนั ชาํระคืนเงินตน้คร้ังเดียวทั้ งจาํนวนในวนัท่ี 30 พฤษภาคม
2558 โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.40 ตอ่ปี   
 
บริษทัไดน้าํหุ้นกูด้งักลา่วไปข้ึนทะเบียนกบัสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยแลว้เมื่อวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2552 
 
ทั้ งน้ีบริษทัตอ้งปฏิบั ติตามเง่ือนไขตา่งๆ ท่ีกาํหนดไว ้เช่น บริษทัตอ้งรักษาอตัราส่วนหน้ีสินตอ่ส่วนของผูถื้อหุ้น 
ตามงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการสาํหรับงวดหกเดือนและสาํหรับปี ตลอดระยะเวลาของหุ้นกู ้ เป็นตน้ 
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19 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนี ้อืน่ 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ 2552  2551  2552  2551 
  (ล้านบาท) 
         

กิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนั 5 868  932  514  1,844 
กิจการอ่ืน  8,238  6,675  1,938  1,693 
รวม  9,106  7,607  2,452  3,537 

  

 ยอดเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2552  2551  2552  2551 
 (ล้านบาท) 
สกุลเงนิท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของ        
   แตล่ะบริษทัในกลุม่ 8,436  6,545  2,439  3,532 
เงินตราตา่งประเทศ        
-  เหรียญสหรัฐ 530  964  9  1 
-  อ่ืนๆ 140  98  4  4 
รวม 9,106  7,607  2,452  3,537 

 

20 ทนุเรือนหุ้น 
 

   งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 มูลค่าหุ้น  2552  2551 
 ต่อหุ้น  จาํนวนหุ้น  บาท  จาํนวนหุ้น  บาท 

 (บาท)  (หลักล้าน) 
ทุนจดทะเบียน           
ณ วนัท่ี 1 มกราคม          
-  หุ้นสามญั 1  8,207  8,207  8,207  8,207 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม          
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-  หุ้นสามัญ 1  8,207  8,207  8,207  8,207 

   งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 มูลค่าหุ้น  2552  2551 
 ต่อหุ้น  จาํนวนหุ้น  บาท  จาํนวนหุ้น  บาท 

 (บาท)  (หลักล้าน) 
ทนุที่ออกและช าระแล้ว          

ณ วนัท่ี 1 มกราคม          
-  หุ้นสามญั 1  7,520  7,520  7,520  7,520 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม          
-  หุ้นสามัญ 1  7,520  7,520  7,520  7,520 

 

21       หุ้นทนุซือ้คนืและส ารองหุ้นทนุซือ้คืน 
 

 หุ้นทุนซ้ือคนื ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ประกอบดว้ย 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2552  2551  2552  2551 
 (ล้านบาท) 
หุ้นทุนซ้ือคนืตามโครงการซ้ือหุ้นคืนเพื่อ        
   บริหารทางการเงิน 1,629  1,396  1,629  1,396 
หุ้นสามญัของบริษทัท่ีถือโดยบริษทัยอ่ย 1,226  721  -  - 
รวม 2,855  2,117  1,629  1,396 

 

หุ้นทุนซ้ือคนืและส ารองหุ้นทนุซ้ือคนืตามโครงการซื้อหุ้นคนืเพื่อบริหารทางการเงิน 

 

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัเมื่อวนัท่ี 13 สิงหาคม 2551 คณะกรรมการของบริษทัไดม้ีมติอนุมตัิโครงการ
ซ้ือหุ้นคืนเพ่ือบริหารทางการเงนิ ตามมาตรา 66/1(2) แห่งพระราชบัญญัติบริษทัมหาชนจาํกดั (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2544 
ในวงเงินไมเ่กิน 3,000 ลา้นบาท โดยหุ้นสามญัท่ีจะซ้ือคืนมีจาํนวน 751.99 ลา้นหุ้น (มูลคา่ท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท) 
ซ่ึงคิดเป็ นร้อยละ 10 ของจาํนวนหุ้นสามญั ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้ งหมดของบ ริษทั ในการน้ี บริษทัไดด้าํเนินการ          
ซ้ือหุ้นคืนโดยวิธีการเสนอซ้ือในกระดานหลักของตลาดหลกัทรัพย ์แห่งประเทศไทย โดยมีกาํหนดระยะเวลา          
การซ้ือหุ้นคืนตั้งแตว่ันท่ี 28 สิงหาคม 2551 ถึงวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2552 ทั้ งน้ีคณะกรรมการของบริษทัจะพิจารณา
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วิธีการและกาํหนดระยะเวลาการจาํหน่ายหุ้นท่ี ซ้ือคืนดงักลา่วอีกคร้ังภายหลงั 6 เดือน แตไ่มเ่กิน 3 ปี นับแตว่นัท่ี    
ซ้ือหุ้นคืนเสร็จส้ิน 
บริษทัไดด้าํเนินการซ้ือหุ้นคนืในระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2552 ถึงวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2552 ซ่ึงเป็นวนัส้ินสุดของ
ระยะเวลาการซ้ือหุ้นคืน เป็นจาํนวน 69,427,300 หุ้น คิดเป็นจาํนวนเงินรวม 233 ลา้นบาท (ในระหว่างปีสิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม  2551: ด าเนินการซือ้หุ้นคืน เป็นจ านวน  401,572,700 หุ้น  คิดเป็นจ านวนเงนิรวม 1,396 ล้านบาท) และ
บริษทัไดจ้ดัสรรกาํไรสะสมไวเ้ป็นสาํรองหุ้นทุนซ้ือคืนในช่วงระยะเวลาเดียวกนั เป็นจาํนวนเงินรวม 233 ลา้นบาท 
(ในระหว่างปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม  2551: 1,396 ล้านบาท) 

 
ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม 2552 บริษทัมีหุ้นทุนซ้ือคืนทั้ งส้ินเป็นจาํนวน 471,000,000 หุ้น (คิดเป็นอตัราร้อยละ 6.26   
ของจาํนวนหุ้นสามญั ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้ งหมดของบ ริษทั) คิดเป็นจาํนวนเงิน 1,629 ลา้นบาท  )2551: 1,396        
ล้านบาท) และสาํรองหุ้นทุนซ้ือคืน ณ วนัเดียวกนั เป็นจาํนวนเงนิ 1,629 ลา้นบาท (2551: 1,396 ล้านบาท) 

 

หุ้นสามัญของบริษทัที่ถอืโดยบริษทัย่อย 

 
การลงทุนของบริษทัยอ่ยในตา่งประเทศแห่งหน่ึง (CPF Investment Limited) (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4)     
มีผลทาํให้หุ้นสามญัของบริษทัท่ีถอืโดยบริษทัยอ่ยดงักลา่วเพิ่มข้ึนอีก เป็นจาํนวนเงิน 505 ลา้นบาท  เน่ืองจาก  
บริษทัยอ่ยทางออ้มอีกแห่งหน่ึงในตา่งประเทศ (Plenty Type Limited) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ Charoen Pokphand 
Enterprise (Taiwan) Co., Ltd. ถือหุ้นสามญัของบริษทั เป็นจาํนวน 64,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 0.85 
ของจาํนวนหุ้นสามญัท่ีจาํหน่ายแลว้ทั้ งหมดของบริษทั 

 
22 ส่วนเกินทนุและส ารอง 
 

ส่วนเกินมลูค่าหุ้น 

 
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุ้นสูงกวา่
มูลคา่หุ้นท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งนาํเงินคา่หุ้นส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนสาํรองไว ้(“ส่วนเกินมูลคา่หุ้น”) 

 
ทนุส ารองตามกฎหมาย 
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ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรรกาํไรไวเ้ป็น    
ทุนสาํรอง (“ทุนสาํรองตามกฎหมาย”) อยา่งน้อยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีสุทธิจากขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี)  
จนกวา่สาํรองตามกฎหมายน้ีจะมีจาํนวนไมน่้อยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

 

ส ารองหุ้นทนุซื้อคนื 
 

 สาํรองหุ้นทุนซ้ือคืนคือ จาํนวนเงินท่ีจดัสรรจากกาํไรสะสมในจาํนวนท่ีเท่ากบัตน้ทุนของหุน้บริษทัท่ีซ้ือคืนโดยบริษทั 
 

กลุม่บริษทัจะนาํส่วนเกนิมูลคา่หุ้น ทุนสาํรองตามกฎหมายและสาํรองหุ้นทุนซ้ือคืนไปจา่ยเป็นเงินปันผลไมไ่ด ้
 

23 ข้อมลูทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงาน 
 

ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานจะแสดงขอ้มูลส่วนงานธุรกิจเป็นรูปแบบหลกัและส่วนงานภูมิศาสตร์เป็น
รูปแบบรอง โดยพิจารณาจากระบ บการบริหารและโครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในของกลุม่บริษทั         
เป็นเกณฑ์ในการกาํหนดส่วนงาน  
 
ผลการดาํเนินงาน สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามส่วนงาน รวมรายการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัส่วนงาน หรือท่ีสามารถ       
ปันส่วนให้กบัส่วนงานไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล รายการท่ีไมส่ามารถปันส่วนได้และแสดงไวใ้นช่อง “รวม” ส่วนใหญ่
ประกอบดว้ย ดอกเบ้ี ยหรือเงนิ ปันผล เงินให้กูย้ืม เงินกูย้ืมและตน้ทุนทางการเงินท่ีเกี่ยวขอ้ง ส่วนแบ่งกาํไร 
(ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม สินทรัพยแ์ละคา่ใช้จา่ยของกิจการโดยรวม และคา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ 
 
ส่วนงานธุรกิจ 
 
กลุม่บริษทัเสนอส่วนงานธุรกิจท่ีสาํคญัดงัน้ี 
 

ส่วนงานท่ี 1 ธุรกิจสัตวบ์ก 
ส่วนงานท่ี 2 ธุรกิจสัตวน์ ํ้ า 

 
ส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 
ในการนาํเสนอขอ้มูลทางการเงนิจาํแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ รายไดต้ามส่วนงานแยกตามเขตภูมิศาสตร์  โดยกาํหนด
จากสถานท่ีตั้งของลูกคา้ สินทรัพยต์ามส่วนงานกาํหนดจากสถานท่ีตั้งตามภูมิศาสตร์ของสินทรัพยน์ั้น 
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กลุม่บริษทัเสนอส่วนงานทางภูมิศาสตร์ท่ีสาํคญัดงัน้ี 
 

ส่วนงานท่ี 1 ประเทศไทย 
ส่วนงานท่ี 2 ยุโรป 
ส่วนงานท่ี 3 เอเชีย 
ส่วนงานท่ี 4 อเมริกา 
ส่วนงานท่ี 5 อ่ืนๆ  

 

ส่วนงานธุรกิจ 

 
รายละเอียดขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานธุรกิจของกลุม่บริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 และ 25 51 และ
สาํหรับแตล่ะปีส้ินสุดวนัเดียวกนั มีดงัน้ี 

 
 งบการเงินรวม 

 ส่วนงานธุรกิจสัตวบ์ก  ส่วนงานธุรกิจสัตวน์ ํ้า  รวม 
 2552  2551  2552  2551  2552  2551 
 (ล้านบาท) 

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 117,011  114,058  48,052  42,180  165,063  156,238 
กาํไรจากการดาํเนินงาน 8,655  2,572  5,413  3,197  14,068  5,769 
คา่ใช้จา่ยส่วนกลาง - สุทธิ         (972)  (1,093) 
ตน้ทุนทางการเงิน         (1,949)  (2,769) 
กาํไรจากอตัราแลกเปลี่ยนสุทธิ         191  373 
ส่วนแบง่กาํไรจากเงินลงทุน            
   ในบริษทัร่วม         1,591  1,162 
คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได ้         (2,539)  (218) 
ก าไรส าหรับปี         10,390  3,224 
            
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ ์            
   และสินทรัพยไ์มม่ีตวัตน             
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   (ไมร่วมคา่ความนิยม) - สุทธิ 31,946  29,333  14,462  15,357  46,408  44,690 

สินทรัพยส่์วนกลาง - สุทธิ         454  472 
สินทรัพยอ์ืน่         68,836  62,348 
สินทรัพย์รวม         115,698  107,510 

ส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 
รายละเอียดขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ของกลุม่บริษทั ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 25 51 
และสาํหรับแตล่ะปีส้ินสุดวนัเดียวกนั มีดงัน้ี 

 
 งบการเงินรวม 

   ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ ์
   และสินทรัพยไ์มม่ีตวัตน 
 รายไดจ้ากบุคคลภายนอก  (ไมร่วมคา่ความนิยม) 
 2552  2551  2552  2551 

 (ล้านบาท) 
ประเทศไทย 106,247  106,137  37,695  39,357 
ยุโรป 28,747  28,980  3,961  3,102 
เอเชีย 26,636  17,749  5,172  2,666 
อเมริกา 3,029  2,894  35  37 
อ่ืนๆ 404  478  -  - 
รวม 165,063  156,238  46,863  45,162 

 
24 ค่าใช้จ่ายในการขาย 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2552  2551  2552  2551 

 (ล้านบาท) 
คา่ขนส่ง 2,619  2,906  568  606 
คา่ใช้จา่ยพนักงาน 2,252  2,128  390  365 
คา่โฆษณาและส่งเสริมการขาย 1,059  949  70  64 
คา่พาหนะและคา่ใช้จา่ยเดินทาง 678  801  167  212 
คา่ใช้จา่ยสาํนักงาน 463  443  59  45 
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คา่เช่าอาคารและอุปกรณส์าํนักงาน 367  318  15  13 
คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 285  309  11  15 
อ่ืนๆ 174  139  10  10 
รวม 7,897  7,993  1,290  1,330 

25 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2552  2551  2552  2551 

 (ล้านบาท) 
คา่ใช้จา่ยพนักงาน 5,966  5,286  1,567  1,381 
คา่ใช้จา่ยสาํนักงาน 663  604  225  227 
คา่ใช้จา่ยในการประชาสัมพนัธ ์ 611  610  230  172 
คา่พาหนะและคา่ใช้จา่ยเดินทาง 591  542  151  148 

คา่ภาษี คา่ธรรมเนียมส่วนราชการและ        
   ธนาคารและอ่ืนๆ 591  279  119  41 
คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 445  427  147  133 
คา่บริการทางวิชาชีพและคา่บริการอื่น 388  320  191  153 
อ่ืนๆ 406  429  188  207 
รวม 9,661  8,497  2,818  2,462 

 
26 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน 
  
 คา่ใช้จา่ยผลประโยชน์ตอบแทนพนักงานประกอบดว้ย  
 

 (ก) ผลประโยชน์ตอบแทนผูบ้ริหารประกอบดว้ย คา่ตอบแทนกรรมการ คา่ตอบแทนกรรมการชุดยอ่ยตา่งๆ และ
เงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอืน่ๆ ของผูบ้ ริหารเป็นจาํนวนเงนิรวม 584 ลา้นบาท และ 208 ลา้นบาท 
ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 ตามลาํดบั (2551: 509  
ล้านบาท และ 196 ล้านบาท ตามล าดับ) 

 
(ข) ผลประโยชนต์อบแทนพนักงานประกอบดว้ย เงินเดือน  คา่แรงและผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนๆ ของพนักงาน

ท่ีมิใช่ผูบ้ริหารเป็นจาํนวนเงินรวม 17,482 ลา้นบาท และ 5,401 ลา้นบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงิน



บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 
ส าหรับแต่ละปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 
 

NOTES.doc 96 

เฉพาะกิจการสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 ตามลาํดบั (2551: 15,838 ล้านบาท และ 4,728 ล้านบาท 
ตามล าดับ)  

 
 

27 ต้นทนุทางการเงิน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2552  2551  2552  2551 

 (ล้านบาท) 
ตน้ทุนทางการเงินท่ีจา่ยให ้        
บริษทัยอ่ย -  -  1  2 
บุคคลและกิจการอ่ืน 1,949  2,769  1,363  1,379 
รวม 1,949  2,769  1,364  1,381 

 
28 ค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2552  2551  2552  2551 

 (ล้านบาท) 
ภาษเีงินได้ปัจจุบัน        
สาํหรับปีปัจจุบัน 1,170  535  20  14 
ภาษีปีกอ่นๆ ท่ีบนัทึกต ํา่ (สูง) ไป 22  (2)  -  - 
 1,192  533  20  14 
ภาษเีงินได้รอการตดับัญชี        
การเปล่ียนแปลงของผลแตกตา่งชั่วคราว 1,021  7  886  10 
ขาดทุนทางภาษีท่ีสามารถใช้ได ้ 326  (322)  (387)  - 
 1,347  (315)  499  10 
รวม 2,539  218  519  24 
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การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีท่ีแท้จริง  

 งบการเงินรวม 
อตัราภาษีท่ีใช ้ 0%  10%  12.5%  15%  30%  อื่นๆ  รวม 

 (ล้านบาท) 

2552              
กาํไรทางบญัชีกอ่นคา่ใชจ้่ายภาษีเงินได ้- สุทธิ 2,590  13  -  524  7,907  1,895  12,929 
ภาษีเงินได้คาํนวณตามอตัราภาษีท่ีใช ้ -  1  -  79  2,372  285  2,737 
ผลกระทบทางภาษีของรายไดแ้ละ              
   คา่ใช้จ่ายท่ีไม่ถือเป็นรายได ้              
   หรือคา่ใชจ้่ายทางภาษี - สุทธิ -  -  -  3  (389)  188  (198) 
สุทธิ -  1  -  82  1,983  473  2,539 
              

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

ภาษีเงินได้คาํนวณตามอตัราภาษีท่ีใช ้ -  2  57  59  730  179  1,027 
ผลกระทบทางภาษีของรายไดแ้ละ              
   คา่ใช้จ่ายท่ีไม่ถือเป็นรายได ้              
   หรือคา่ใชจ้่ายทางภาษี - สุทธิ -  11  (43)  18  (356)  (439)  (809) 
สุทธิ -  13  14  77  374  (260)  218 
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การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีท่ีแท้จริง  

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
อตัราภาษีท่ีใช ้ 0%  12.5%  15%  30%  รวม 

 (ล้านบาท) 

2552          
กาํไรทางบญัชีกอ่นคา่ใชจ้่ายภาษีเงินได ้- สุทธิ 1,218  -  178  7,711  9,107 
ภาษีเงินได้คาํนวณตามอตัราภาษีท่ีใช ้ -  -  27  2,313  2,340 
ผลกระทบทางภาษีของรายไดแ้ละคา่ใช้จ่าย          
   ท่ีไมถ่ือเป็นรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายทางภาษี - สุทธิ -  -  (27)  (1,794)  (1,821) 
สุทธิ -  -  -  519  519 

          
2551          
กาํไรทางบญัชีกอ่นคา่ใชจ้่ายภาษีเงินได ้- สุทธิ 600  454  -  1,341  2,395 

ภาษีเงินได้คาํนวณตามอตัราภาษีท่ีใช ้ -  57  -  402  459 
ผลกระทบทางภาษีของรายไดแ้ละคา่ใช้จ่าย          
   ท่ีไมถ่ือเป็นรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายทางภาษี - สุทธิ -  (43)  -  (392)  (435) 
สุทธิ -  14  -  10  24 
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การลดภาษเีงินได้นติิบคุคล 
 
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวา่ดว้ยการลดอตัรารัษฎากร  ฉบับท่ี  475 พ.ศ. 2551 ลงวนัท่ี       
6 สิงหาคม 2551 ให้บริษทัท่ีไดรั้บสิทธิในการลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน
ประมวลรัษฎากรวา่ดว้ยการลดอตัรารัษฎากร  ฉบับท่ี  387 พ.ศ. 2544 ลงวนัท่ี 5 กนัยายน 2544 ไดรั้บสิทธิลดอตัรา
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากอตัราร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 25  สาํหรับกาํไรสุทธิทางภาษีเฉพาะส่วนท่ีไมเ่กิน 300 ลา้นบาท 
นับแตว่นัท่ีพระราชกฤษฎีกาฉบับท่ี 475 มีผลใช้บังคบัแตไ่มเ่กินรอบระยะเวลาบัญชีท่ีส้ินสุดในหรือหลงัวนัท่ี  31 
ธันวาคม 2553 
 

29 สิทธปิระโยชน์จากการส่งเสริมการลงทนุ  
 
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนไดอ้นุมตัิให้บริษทั และบ ริษทัยอ่ย ในประเทศบางแห่งไดรั้บสิทธิประโยชน์     
หลายประการในฐานะผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน  พ .ศ. 2520 ใน       
กิจการตา่งๆ เช่น  การผลิตอาหารสัตว ์การเลี้ยงสัตว ์การเพาะเลี้ยงกุง้ การผลิตอาหารแปรรูปและอาหารสาํเร็จรูป 
เป็นตน้ ซ่ึงสรุปสาระสาํคญัไดด้งัน้ี  
 
(ก) ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้และภาษีสาํหรับเคร่ืองจกัรท่ีไดรั้บอนุมติัโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  
 
(ข) ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมตาม

ระยะเวลาและเงือ่นไขท่ีระบุไวใ้นแตล่ะบัตรส่งเสริมการลงทุน และ 
 
(ค) ไดรั้บลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 50 สาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บ

การส่งเสริม มีกาํหนดเวลา 5 ปี นับแตว่นัท่ีส้ินสุดสิทธิประโยชน์ตามขอ้ (ข)  
 
ในฐานะท่ีเป็นบริษทัท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน บริษทัและบริษทัย่อยดงักลา่วจะตอ้งปฏิบัติตามเง่ือนไขและ
ขอ้กาํหนดตา่งๆ ตามท่ีระบุไวใ้นแตล่ะบัตรส่งเสริมการลงทุน 

 
รายไดท่ี้ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและท่ีไมไ่ดรั้บการส่งเสริมการลงทุนของบริษทัสาํหรับแตล่ะปีส้ินสุดวนัท่ี           
31 ธันวาคม 2552 และ 2551 สรุปไดด้งัน้ี 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

   ธุรกิจท่ีไดรั้บลดหยอ่น   
  ภาษีเงินได/้ธุรกิจ  
 ธุรกิจท่ีไดรั้บยกเวน้ ท่ีไมไ่ดรั้บยกเวน้  
 ภาษีเงินไดต้ามสิทธิ ภาษีเงินไดต้าม  
 ประโยชน์ของ สิทธิประโยชน์ของ  
 การส่งเสริมการลงทุน  การส่งเสริมการลงทุน  รวม 
 2552  2551  2552  2551  2552  2551 
 (ล้านบาท) 
ขายในประเทศ 18,790  18,568  27,735  28,923  46,525  47,491 
ขายตา่งประเทศ 4,098  3,407  3,667  3,987  7,765  7,394 
รวมรายได้จากการขาย 22,888  21,975  31,402  32,910  54,290  54,885 
รายไดอ่ื้น 51  70  7,701  2,422  7,752  2,492 
รวมรายได้ 22,939  22,045  39,103  35,332  62,042  57,377 
หัก ตน้ทุนและคา่ใช้จา่ย (21,721)  (21,445)  (31,733)  (33,561)  (53,454)  (55,006) 
ก าไรส าหรับปี 1,218  600  7,370  1,771  8,588  2,371 

 
ตน้ทุนและคา่ใช้จา่ยทางตรงคิดเขา้แผนกท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ี เกิดข้ึน ส่วนตน้ทุนและคา่ใช้จา่ยทางออ้มปันส่วนตาม
รายไดข้องแตล่ะแผนก 
 

30 ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน 
 

กาํไรตอ่หุ้นขั้นพื้นฐานสาํหรับแตล่ะปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 คาํนวณจากกาํไรสาํหรับปี ท่ีเป็น  
ส่วนของผูถ้อืหุ้นของบริษทัและจาํนวนหุ้นสามญัท่ีถือโดยบุคคลภายนอกในระหวา่งปีส้ินสุดวนัเดียวกนัตามวิธี      
ถวัเฉล่ียถว่งนํ้ าหนัก โดยแสดงการคาํนวณไดด้งัน้ี 

 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2552  2551  2552  2551 

 (ล้านบาท) 
  
ก าไรส าหรับปีทีเ่ป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษทั 10,190  3,128  8,588  2,371 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2552  2551  2552  2551 

 (ล้านหุ้น) 
        
จาํนวนหุ้นสามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 7,520  7,520  7,520  7,520 
จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถว่งนํ้ าหนักในระหวา่งปี        
   -  ซ้ือคืนโดยบริษทั (465)  (77)  (465)  (77) 
   -  ถือโดยบริษทัยอ่ย (345)  (329)  -  - 
จ านวนหุ้นสามัญทีถ่ือโดยบุคคลภายนอก        
   ในระหว่างปีตามวธิีถัวเฉลีย่ถ่วงน า้หนัก 6,710  7,114  7,055  7,433 

        

ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท) 1.52  0.44  1.22  0.32 

 
31 เงินปันผล 

 
รายละเอียดเงนิปันผลสาํหรับแตล่ะปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 มีดงัน้ี 

 
    จาํนวนหุ้น     

วนัท่ีอนุมติั  อตัรา  ท่ีมีสิทธิไดรั้บ  จาํนวนเงิน   
จา่ยเงินปันผล  หุ้นละ  เงินปันผล  รวม  ท่ีมา 

  (บาท)  (หุ้น)   (ล้านบาท)   
2551         
23 เมษายน 2551  0.085  7,519,937,826  639  กาํไรของกิจการ ซ่ึงไดรั้บยกเวน้ 
           ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
13 สิงหาคม 2551  0.04  7,519,937,826  301  กาํไรของกิจการ ซ่ึงไดรั้บยกเวน้ 
           ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
13 สิงหาคม 2551  0.04  7,519,937,826  301  เงินปันผลท่ีไดรั้บจากบริษทัยอ่ย  
           โดยบริษทัยอ่ยไดจ้า่ยเงินปันผล 
           จากกาํไรท่ีเสียภาษีเงินได ้
           นิติบุคคลอตัราร้อยละ 30 
รวม      1,241   
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    จาํนวนหุ้น     
วนัท่ีอนุมติั  อตัรา  ท่ีมีสิทธิไดรั้บ  จาํนวนเงิน   

จา่ยเงินปันผล  หุ้นละ  เงินปันผล  รวม  ท่ีมา 
  (บาท)  (หุ้น)   (ล้านบาท)   

2552         
22 เมษายน 2552  0.11  7,048,937,826  775  กาํไรของกิจการ ซ่ึงไดรั้บยกเวน้ 
           ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
7 สิงหาคม 2552  0.14  7,048,937,826  987  กาํไรของกิจการ ซ่ึงไดรั้บยกเวน้ 
           ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
7 สิงหาคม 2552  0.09  7,048,937,826  635  เงินปันผลท่ีไดรั้บจากบริษทัยอ่ย  
           โดยบริษทัยอ่ยไดจ้า่ยเงินปันผล 
           จากกาํไรท่ีเสียภาษีเงินได ้
           นิติบุคคลอตัราร้อยละ 30 
รวม      2,397   

 
32 เคร่ืองมือทางการเงิน 

 

นโยบายการจัดการความเส่ียงทางด้านการเงิน 
 
กลุ ่มบริษัทมีความเส่ียงจากการดาํเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบ้ียในตลาดและอตัรา
แลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ และจากการไมป่ฏิบัติตามขอ้กาํหนดตามสัญญาของคูสั่ญญา กลุม่บริษทัไมม่ีการถือ 
หรือออกเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อการเกง็กาํไรหรือการคา้ 

  
การจดัการความเส่ียงเป็นส่วนท่ีสาํคญัของธุรกจิของกลุม่บริษทั  กลุม่บริษทัมีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุล
ของระดบั ความเส่ียงท่ี ยอมรับ ได ้โดยพิจารณาระหวา่งตน้ทุนท่ีเกิดจากความเส่ียงและตน้ทุ นของการจดัการ        
ความเส่ียง  ผูบ้ ริหารไดม้ีการควบคุมกระบวนการการจดัการความเส่ียงของกลุม่บริษทัอยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือให้ม ัน่ใจวา่
มีความสมดุลระหวา่งความเส่ียงและการควบคุมความเส่ียง 
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ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบ้ีย  
 
ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียหมายถงึ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปลีย่นแปลงในอนาคตของอตัราดอกเบ้ียในตลาด  ซ่ึง 
มีผลกระทบตอ่การดาํเนินงานและกระแสเงินสดของกลุม่บริษทั  เน่ืองจากดอกเบ้ียของหลกัทรัพยท่ี์เป็นตราสารหน้ี
และเงนิกูยื้มส่วนใหญ่มีอตัราคงท่ี  กลุม่บริษทัมีความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียท่ีเกิดจากเงินกูย้ืม (ดูหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ้ 5 และ 18) ซ่ึงกลุม่บ ริษัทไดล้ดความเส่ียงดังกลา่วโ ดยทําให้แน่ ใจวา่ดอกเบ้ียท่ี เกิดจากเงินกูยื้ม             
ส่วนใหญ่มีอตัราคงท่ี  

  
อตัราดอกเบ้ียเฉลี่ยของหลกัทรัพยท่ี์เป็นเงินให้กูย้ืม_ณ_วนัท่ี_31_ธันวาคม_2552 และ_2551 และระยะเวลาท่ีถึง
กาํหนดรับชาํระมีดงัน้ี 
 

   งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 อตัราดอกเบ้ีย    ภายหลงั 1 ปี      
 เฉลี่ย  ภายใน 1 ปี  แตไ่มเ่กนิ 5 ปี  ภายหลงั 5 ปี  รวม 
 (ร้อยละต่อปี)  (ล้านบาท) 

2552          
หมุนเวียน          
เงินให้กูย้ืมระยะส้ันแกบ่ริษทัยอ่ย 6.13  7,465  -  -  7,465 
เงินให้กูย้ืมระยะยาวแกบ่ริษทัยอ่ย          
   ส่วนท่ีถึงกาํหนดรับชาํระภายในหน่ึงปี 5.51  2,510  -  -  2,510 
ไม่หมุนเวยีน          
เงินให้กูย้ืมระยะยาวแกบ่ริษทัยอ่ย 5.85  -  7,405  -  7,405 
รวม   9,975  7,405  -  17,380 

          
2551          
หมุนเวียน          
เงินให้กูย้ืมระยะส้ันแกบ่ริษทัยอ่ย 7.02  15,245  -  -  15,245 
เงินให้กูย้ืมระยะยาวแกบ่ริษทัยอ่ย          
   ส่วนท่ีถึงกาํหนดรับชาํระภายในหน่ึงปี 7.23  1,692  -  -  1,692 
ไม่หมุนเวยีน          
เงินให้กูย้ืมระยะยาวแกบ่ริษทัยอ่ย 7.18  -  1,087  -  1,087 
รวม   16,937  1,087  -  18,024 
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อตัราดอกเบ้ียเฉลี่ยของหน้ีสินทางการเงินท่ีมภีาระดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 และระยะเวลาท่ีถึง
กาํหนดชาํระมีดงัน้ี 
 

   งบการเงินรวม 

 อตัราดอกเบ้ีย    ภายหลงั 1 ปี      
 เฉลี่ย  ภายใน 1 ปี  แตไ่มเ่กนิ 5 ปี  ภายหลงั 5 ปี  รวม 
 (ร้อยละต่อปี)  (ล้านบาท) 

2552          
หมุนเวียน           
เงินเบิกเกินบญัชี 6.16  7  -  -  7 
เงินกูยื้มระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 2.28  9,738  -  -  9,738 
ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี          
 เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบันการเงิน 3.55  790  -  -  790 
 หุ้นกู ้ 4.52  5,500  -  -  5,500 
 หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 4.89  4  -  -  4 
ไม่หมุนเวยีน          
เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบันการเงิน 3.14  -  5,056  -  5,056 
หุ้นกู ้ 5.17  -  17,700  4,000  21,700 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 4.02  -  2  -  2 
รวม   16,039  22,758  4,000  42,797 

          

2551          
หมุนเวียน           
เงินเบิกเกินบญัชี 7.16  63  -  -  63 
เงินกูยื้มระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 5.12  20,899  -  -  20,899 
ตั๋วเงินจา่ย 4.01  2,673  -  -  2,673 
ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี          
 เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบันการเงิน 5.25  762  -  -  762 
 หุ้นกู ้ 5.70  4,700  -  -  4,700 
 หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 6.89  20  -  -  20 
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   งบการเงินรวม 

 อตัราดอกเบ้ีย    ภายหลงั 1 ปี      
 เฉลี่ย  ภายใน 1 ปี  แตไ่มเ่กนิ 5 ปี  ภายหลงั 5 ปี  รวม 
 (ร้อยละต่อปี)  (ล้านบาท) 

ไม่หมุนเวยีน          
เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบันการเงิน 5.59  -  559  -  559 
หุ้นกู ้ 5.39  -  17,800  -  17,800 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 5.08  -  6  -  6 
รวม   29,117  18,365  -  47,482 

 
 

   งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 อตัราดอกเบ้ีย    ภายหลงั 1 ปี      
 เฉลี่ย  ภายใน 1 ปี  แตไ่มเ่กนิ 5 ปี  ภายหลงั 5 ปี  รวม 
 (ร้อยละต่อปี)  (ล้านบาท) 

2552          
หมุนเวียน           
เงินเบิกเกินบญัชี 6.13  6  -  -  6 
เงินกูยื้มระยะส้ันจากบริษทัยอ่ย 0.38  116  -  -  116 
ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี          
    เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบันการเงิน 3.23  400  -  -  400 
    หุ้นกู ้ 4.52  5,500  -  -  5,500 
ไม่หมุนเวยีน          
เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบันการเงิน 3.04  -  4,600  -  4,600 
หุ้นกู ้ 5.17  -  17,700  4,000  21,700 
รวม   6,022  22,300  4,000  32,322 
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   งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 อตัราดอกเบ้ีย    ภายหลงั 1 ปี      
 เฉลี่ย  ภายใน 1 ปี  แตไ่มเ่กนิ 5 ปี  ภายหลงั 5 ปี  รวม 
 (ร้อยละต่อปี)  (ล้านบาท) 

2551          
หมุนเวียน           
เงินเบิกเกินบญัชี 7.00  3  -  -  3 
เงินกูยื้มระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 3.27  1,965  -  -  1,965 
ตั๋วเงินจา่ย 4.01  2,673  -  -  2,673 
เงินกูยื้มระยะส้ันจากบริษทัยอ่ย 1.25  102  -  -  102 
ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี          
   หุ้นกู ้ 5.70  4,700  -  -  4,700 
ไม่หมุนเวยีน          
หุ้นกู ้ 5.39  -  17,800  -  17,800 
รวม   9,443  17,800  -  27,243 

 

ความเส่ียงจากเงินตราต่างประเทศ 
 
กลุม่บริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ ซ่ึงเกิดจากการซ้ือสินคา้และการขายสินคา้ท่ีเป็น
เงินตราตา่งประเทศ กลุม่บริษทัไดท้าํสัญญาซ้ือขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียงของสินทรัพย ์
และหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราตา่งประเทศ รวมถึงรายการท่ีเกี่ยวขอ้งกบั การซ้ือและขายสินคา้ท่ีเป็นเงินตรา
ตา่งประเทศในอนาคต สัญญาซ้ือขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหน้าดงักลา่วมีอายุไมเ่กิน 1 ปี 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 กลุม่บริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศจากการมี
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราตา่งประเทศดงัน้ี 
 

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 สกุลเงนิตา่งประเทศ 2552  2551  2552  2551 
  (หลักล้าน) 
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ื่น         
เงินตราตา่งประเทศ เหรียญสหรัฐ 46  48  27  40 
 วอน 11,068  7,100  1,992  2,756 
 ดอลลาร์ สิงคโปร์ 9  10  -  - 
 ยูโร 3  1  12  4 
 รูเบิล  -  -  98  - 
 ปอนดส์เตอร์ลงิ 1  1  1  - 
 เยน 67  13  162  29 
 โครนา 2  4  -  - 
 แรนด ์ 1  2  1  - 
สัญญาซ้ือขายเงินตราตา่งประเทศ เหรียญสหรัฐ 45  51  31  42 
 วอน 11,068  7,100  1,992  2,756 
 ดอลลาร์ สิงคโปร์ 9  10  -  - 
 ยูโร 2  -  12  4 
 รูเบิล  -  -  98  - 
 ปอนดส์เตอร์ลงิ 1  1  1  - 
 เยน 67  13  161  29 
 แรนด ์ 1  2  1  - 
         
เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษทัย่อย         
เงินตราตา่งประเทศ เหรียญสหรัฐ -  -  37  44 
สัญญาซ้ือขายเงินตราตา่งประเทศ เหรียญสหรัฐ -  -  37  44 
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  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 สกุลเงนิตา่งประเทศ 2552  2551  2552  2551 
  (หลักล้าน) 
ลูกหนีร้ะยะยาวบริษทัทีเ่กีย่วข้องกัน                 
   จากการขายเงินลงทนุ         
เงินตราตา่งประเทศ เหรียญสหรัฐ 8  16  -  - 
สัญญาซ้ือขายเงินตราตา่งประเทศ เหรียญสหรัฐ -  -  -  - 
         
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษทัย่อย         
เงินตราตา่งประเทศ เหรียญสหรัฐ -  -  65  13 
สัญญาซ้ือขายเงินตราตา่งประเทศ เหรียญสหรัฐ -  -  48  4 
         
หนีสิ้นทีมี่ภาระดอกเบีย้         
เงินตราตา่งประเทศ เหรียญสหรัฐ 27  40  -  5 
 ยูโร 2  6  -  - 
สัญญาซ้ือขายเงินตราตา่งประเทศ เหรียญสหรัฐ -  13  -  5 
         
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนี ้อืน่         
เงินตราตา่งประเทศ เหรียญสหรัฐ 16  28  -  - 
 ยูโร 2  2  -  - 
 เยน 3  2  -  - 
 โครน เดนมาร์ก 1  -  1  - 
สัญญาซ้ือขายเงินตราตา่งประเทศ เหรียญสหรัฐ 5  3  -  - 
 ยูโร 1  -  -  - 
 เยน 3  2  -  - 
 โครน เดนมาร์ก 1  -  1  - 
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  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 สกุลเงนิตา่งประเทศ 2552  2551  2552  2551 
  (หลักล้าน) 
ประมาณการยอดขายสินค้า         
สัญญาซ้ือขายเงินตราตา่งประเทศ เหรียญสหรัฐ 111  111  40  29 
 ปอนดส์เตอร์ลงิ 40  40  7  3 
 ยูโร 11  15  3  2 
 เยน 343  1,407  301  1,347 
 ดอลลาร์ สิงคโปร์ 7  9  -  - 
 วอน  4,162  217  473  217 
 ดอลลาร์ ฮ่องกง 8  6  -  - 
 รูเบิล  4  -  4  - 
         

ประมาณการยอดซือ้สินค้า         
สัญญาซ้ือขายเงินตราตา่งประเทศ เหรียญสหรัฐ 52  175  2  9 
 ยูโร 3  2  1  - 
 เยน 3  36  -  26 

 
ความเส่ียงทางด้านสินเชือ่ 
 
ความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือหมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากผลขาดทุนทางการเงินท่ีอาจเกิดขึ้นจากการท่ีลูกคา้หรือ
คูสั่ญญาไมส่ามารถชาํระหน้ีทางการเงินและหน้ีสินตามสัญญาให้กบักลุม่บริษทัเมื่อถึงกาํหนด 
 
ผูบ้ริหารไดก้าํหนดนโยบายทางดา้นสินเช่ือเพื่อควบคุมความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือดงักลา่วโดยสม ํา่เสมอ โดยการ
วิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกคา้ทุ กรายท่ี ขอวงเงินสินเช่ือ  กลุม่บริษทัไมม่ีความเส่ียงจากสินเช่ือท่ี เป็น
สาระสาํคญั ณ วนัท่ีรายงาน ความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือสูงสุดคอื ราคาตามบัญชีของสินทรัพยท์างการเงินแตล่ะ
รายการ ณ วนัท่ีรายงาน  อยา่งไรกต็าม  เน่ืองจากกลุม่บริษทัมีลูกคา้เป็นจาํนวนมาก ผูบ้ริหารคาดวา่จะไมเ่กิด          

ผลเสียหายท่ีมีสาระสาํคญัจากการเกบ็หน้ีไมไ่ด ้
 
ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 
 
กลุม่บริษทัควบคุมความเส่ียงดา้นสภาพคลอ่งและรักษาระดบัของเงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ซ่ึงผูบ้ริหาร
พิจารณาวา่เพี ยงพอตอ่การใช้ในการดาํเนินงาน และเพียงพอตอ่การลดผลกระทบของความผนัผวนของกระแส     
เงินสด 
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การก าหนดมลูค่ายตุธิรรม 
 

นโยบายการบัญชีและการเปิดเผยของกลุม่บ ริษทักาํหนดให้มีการกาํหนดมูลคา่ยุติธรรมทั้ งสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ทางการเงินและไมใ่ช่ทางการเงนิ  มูลคา่ยุติธรรมหมายถึง จาํนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปลีย่นสินทรัพย ์
หรือชาํระหน้ีสิน โดยทั้ งสองฝ่ายมีความรู้และเตม็ใจในการแลกเปล่ียนกนั และสามารถตอ่รองกนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระ
ในลกัษณะของผูท่ี้ไมม่ีความเก่ียวขอ้งกนั  วัตถุประสงค์ของการวดัมูลคา่และ/หรือการเปิดเผยมูลคา่ยุติธรรม          
ถูกกาํหนดโดยวิธีตอ่ไปน้ี  (ขอ้มูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกบัสมมติฐานในการกาํหนดมูลคา่ยุติธรรมถกูเปิดเผยในหมายเหตุ      
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้ นๆ) 
 

มูลคา่ยุติธรรมของลูกหน้ีการคา้และลกูหน้ีระยะส้ันอื่นๆ เป็นมูลคา่ท่ีใกลเ้คียงกบัราคาท่ีบันทึกไวใ้นบัญชี  
 

มูลคา่ยุติธรรมของเงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ เป็นตราสารทุนท่ีถือไวเ้พื่อคา้และเผือ่ขายพิจารณาโดยอา้งอิงกบัราคา
เสนอซ้ือ ณ วนัท่ีรายงาน 
 

มูลคา่ยุติธรรมของสัญญาซ้ือขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหน้ามีจาํนวนใกลเ้คียงกบัจาํนวนท่ีคาดวา่จะสามารถซ้ือขาย
ไดใ้นตลาดอตัราแลกเปล่ียนเงินตราปัจจุบัน 
 

มูลคา่ยุติธรรมของหน้ีสินทางการเงนิ ท่ีไมใ่ช่ตราสารอนุพนัธ์ ซ่ึงพิจารณาเพื่อความมุง่หมายในการเปิดเผยใน                  
งบการเงินคาํนวณจากมูลคา่ปัจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคตของเงนิตน้และดอกเบ้ีย ซ่ึงคิดลดโดยใช้อตัรา
ดอกเบ้ียในท้องตลาด ณ วนัท่ีรายงาน  
 

 

33 ภาระผูกพนักับบุคคลหรือกิจการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั 
 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 กลุม่บริษทัมีภาระผูกพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกนัดงัน้ี  
 

(ก) ภาระผูกพันส าหรับรายจ่ายฝ่ายทุน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2552  2551  2552  2551 
 (ล้านบาท) 

สัญญาท่ียังไม่ได้รับรู้        
ท่ีดิน อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 641  186  9  39 
เคร่ืองจักร อุปกรณแ์ละอื่นๆ  62  132  20  99 
รวม 703  318  29  138 
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(ข) ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าด าเนินงาน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2552  2551  2552  2551 
 (ล้านบาท) 
        

ภายในระยะเวลาหน่ึงปี 775  746  160  166 
ภายหลงัจากหน่ึงปี แตไ่มเ่กินห้าปี 1,108  969  105  142 
ภายหลงัจากห้าปี 331  193  9  10 
รวม 2,214  1,908  274  318 

 
กลุม่บริษทัมีสัญญาเช่าอาคารสาํนักงานพร้อมส่ิงอาํนวยความสะดวกตา่งๆ ท่ีดิน ฟาร์มเลี้ยงสัตว ์ยานพาหนะ 
และอ่ืนๆ กบับริษทัและบุคคลอ่ืนๆ โดยมีระยะเวลา 1 ถึง 30 ปี ซ่ึงจะส้ินสุดในระหวา่งปี 2553 ถึง 2579 

 

(ค) ภาระผูกพันอื่นๆ 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2 552  บริษัทมี สัญ ญ าว่าด้วยความร่วมมือท างวิชาการกับม หาวิทยาลัยแม ่โจ ้
(“มหาวิทยาลยั”) โดยทางมหาวิทยาลยัอนุญาตให้บ ริษทัใช้ท่ีดินและส่ิงปลกูสร้างในการสร้างบ่อเล้ียงกุง้  
และใช้เป็นศูนยว์ิจยัและฝึกอบรมแกอ่าจารยแ์ละนักวิชาการจาํนวน 2 ฉบับ ซ่ึงจะส้ินสุดในวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2553 และ 2555 ตามลาํดบั  (สัญญาเหลา่น้ีสามารถตกลงขยายเวลาออกไปไดอ้ีกตามขอ้ตกลงและเง่ือนไข     
ท่ีตกลงร่วมกนั ) ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาดงักลา่ว บริษทัมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจา่ยคา่ตอบแทนให้กับ
มหาวิทยาลยัเป็นจาํนวนเงิน 1.1 ลา้นบาท ตอ่ปี และจะตอ้งโอนกรรมสิทธ์ิในสินทรัพยท์ั้ งหมดของโครงการ
ใหก้บัมหาวิทยาลยัเมื่ออายุของสัญญาส้ินสุดลง ทั้ งน้ีราคาตามบัญชีของสินทรัพยข์องบริษทัภายใตสั้ญญา   
ทั้ ง 2 ฉบับดงักลา่ว ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 มีจาํนวนเงินรวม 15  ลา้นบาท (2551: 19 ล้านบาท) 
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34 หนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 
 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 กลุม่บริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจเกดิขึ้นดงัน้ี  
 

(ก) บริษทัและบริษทัย่อยบางแห่งมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นจากเลตเตอร์ออฟเครดิตท่ีออกแลว้เป็นจาํนวนเงินรวม    
21 ลา้นบาท และ 1,530 ลา้นบาท ตามลาํดบั (2551: 175 ล้านบาท และ 6,100 ล้านบาท ตามล าดับ) 

 

(ข) บริษทัและบริษทัย่อยบางแห่งมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นจากการท่ีสถาบันการเงินบางแห่งออกหนังสือค ํ้าประกนั
บริษทัและบริษทัย่อยดงักลา่ว (ส่วนใหญ่เป็นการค ํ้าประกนัคา่ภาษี คา่อากรตา่งๆ และการขายสินคา้) ตอ่
หน่วยงานราชการและอื่นๆ  เป็นจาํนวนเงินรวม  249 ลา้นบาท และ 2,717 ลา้นบาท ตามลาํดบั (2551: 280             
ล้านบาท และ 1,069 ล้านบาท ตามล าดับ) 

 

(ค) บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นจากการค ํา้ประกนัวงเงนิสินเช่ือท่ีสถาบันการเงินในตา่งประเทศ
แห่งหน่ึงให้แกบ่ริษทัยอ่ยอื่นบางแห่ง เป็นจาํนวนเงินรวม 20 ลา้นริงกิต หรือประมาณ 195 ลา้นบาท (2551: 47 
ล้านริงกิต หรือประมาณ 474 ล้านบาท) 

 

35 มาตรฐานการบัญชีทีย่ ังไม่ได้ใช้ 
 

บริษทัและบริษทัย่อยในประเทศยงัไมไ่ดใ้ช้มาตรฐานการบัญชีท่ีออกและปรับปรุงใหมท่ี่มีความเกีย่วขอ้งกบัการ
ดาํเนินธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ยดงักลา่วดงัตอ่ไปน้ี ณ วนัท่ีรายงาน เน่ืองจากยงัไมม่ีการบังคบัใช้  มาตรฐาน  
การบัญชีท่ีออกและปรับปรุงใหมด่งัตอ่ไปน้ีกาํหนดให้ถือปฏิบัติกบังบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ี เร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม ในปีดงัตอ่ไปน้ี  
 

 
มาตรฐานการบัญชี 

  
เร่ือง 

 ปีทีมี่          
ผลบังคับใช้ 

          
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 20  การบัญชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการ   
     เปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล  2555 
มาตรฐานการบัญชีฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2550)      การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการ    
     ท่ีเก่ียวขอ้งกนั   2554 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 40           อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน   2554 

 

บริษทัและบริษทัย่อยในประเทศคาดวา่การกาํหนดให้ใช้มาตรฐานการบัญชีท่ีปรับปรุงใหมด่งักลา่วขา้งตน้จะไมม่ี
ผลกระทบตอ่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการอยา่งมีสาระสาํคญั  

ทีจ่ดัรูปแบบ: ไม่ม,ี  ไม่มสีัญลักษณแ์สดงหั
วขอ้ย่อยและล าดับเลข, ไม่ใหส้องย่อหนา้ท ี่
เลอืกอยูด่ว้ยกัน, ลวดลาย: ลา้ง

ทีจ่ดัรูปแบบ: ไม่ม,ี ขวา:  0 ซม., ไม่ใหส้อง
ย่อหนา้ท ีเ่ลอืกอยูด่ว้ยกัน

ทีจ่ดัรูปแบบ: ไม่ม,ี ขวา:  0 ซม., ไม่ใหส้อง
ย่อหนา้ท ีเ่ลอืกอยูด่ว้ยกัน

ทีจ่ดัรูปแบบ: ไม่ม,ี ขวา:  0 ซม., ไม่ใหส้อง
ย่อหนา้ท ีเ่ลอืกอยูด่ว้ยกัน

ทีจ่ดัรูปแบบ: ไม่ม,ี ขวา:  0 ซม., ไม่ใหส้อง
ย่อหนา้ท ีเ่ลอืกอยูด่ว้ยกัน

ทีจ่ดัรูปแบบ: ไม่ม,ี ขวา:  0 ซม., ไม่ใหส้อง
ย่อหนา้ท ีเ่ลอืกอยูด่ว้ยกัน
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36 การจัดประเภทรายการใหม่ 
 

 รายการบัญชีบ างรายการในงบดุล ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2 55 1 และงบกาํไรขาดทุนสําหรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน                   
ไดจ้ดัประเภทใหมเ่พื่อให้สอดคลอ้งกบัการแสดงรายการในงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31 ธันวาคม 2552  ดงัน้ี 

 
 2551 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 กอ่นการ  การจดั  หลงัการ  กอ่นการ  การจดั  หลงัการ 
 จดัประเภท  ประเภท  จดัประเภท  จดัประเภท  ประเภท  จดัประเภท 
 ใหม ่  ใหม ่  ใหม ่  ใหม ่  ใหม ่  ใหม ่
 (ล้านบาท) 
งบดุล            
เงินลงทุนในบริษทัย่อย -  -  - - -  17,990  17,990 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม -  9,099  9,099  -  290  290 
เงินลงทุนในบริษทัท่ี            
   เก่ียวขอ้งกนั -  1,007  1,007  -  144  144 
เงินลงทุนในบริษทัอ่ืน -  162  162  -  -  - 
เงินลงทุนระยะยาว 10,268  (10,268)  -  18,424  (18,424)  - 
   -      -   
งบก าไรขาดทนุ            
กาํไรจากอตัราแลกเปลี่ยน            
   สุทธิ (82)  (291)  (373)  (91)  (1)  (92) 
คา่ใช้จา่ยในการขาย -  7,993  7,993  -  1,330  1,330 
คา่ใช้จา่ยในการบริหาร -  8,497  8,497  -  2,462  2,462 
คา่ตอบแทนผูบ้ริหาร -  509  509  -  196  196 
ส่วนแบง่กาํไรจากเงินลงทุน             
   ในบริษทัร่วม  -  (1,162)  (1,162)  -  -  - 
ตน้ทุนทางการเงิน -  2,769  2,769  -  1,381  1,381 
ส่วนแบง่กาํไรจากเงินลงทุน            
   ในบริษทัร่วมตาม            
   วิธีส่วนไดเ้สีย (1,176)  1,176  -  -  -  - 
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 2551 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 กอ่นการ  การจดั  หลงัการ  กอ่นการ  การจดั  หลงัการ 
 จดัประเภท  ประเภท  จดัประเภท  จดัประเภท  ประเภท  จดัประเภท 
 ใหม ่  ใหม ่  ใหม ่  ใหม ่  ใหม ่  ใหม ่
 (ล้านบาท) 
คา่ใช้จา่ยในการขายและ            
   บริหาร 16,983  (16,983)  -  3,976  (3,976)  - 
ส่วนแบง่ขาดทุนจาก            
   เงินลงทุนในบริษทัร่วม            
   ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 14  (14)  -  -  -  - 
คา่ตอบแทนกรรมการ 36  (36)  -  25  (25)  - 
ดอกเบ้ียจา่ย 2,458  (2,458)  -  1,367  (1,367)  - 
   -      -   

 
การจดัประเภทรายการใหมน้ี่เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการจดัประเภท รายการตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า         
เร่ือง ก าหนดรายการย่อท่ีต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2552 ลงวนัท่ี 30 มกราคม 2552 


