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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

วันที่ 30 มิถุนายน 2548 และ 2547 (สอบทานแล้ว) 

วันที่ 31 ธันวาคม 2547 (ตรวจสอบแล้ว) 

 

1. เกณฑ์การจดัทํางบการเงนิระหว่างกาล 

 

บริษทัจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลเป็นภาษาไทยและมีหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท โดยจดัทาํข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ี

รับรองทัว่ไปของประเทศไทย ดงันั้น งบการเงินระหว่างกาลน้ีมีวตัถุประสงคท่ี์จดัทาํข้ึนเพ่ือแสดงฐานะการเงินผลการ

ดาํเนินงานและกระแสเงินสดตามหลกัการบญัชี และวิธีปฏิบติัทางบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปของประเทศไทยเท่านั้น 

 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงิน สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 โดยเนน้

การให้ขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ ๆ  เพ่ือไม่ให้ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซ้อนกบั 

ขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ดงันั้น งบการเงินระหว่างกาล น้ีควรตอ้งอ่านควบคู่กบังบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2547 

 

งบการเงินระหว่างกาลน้ี จดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุน ยกเวน้บางรายการในงบการเงินซ่ึงไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินประจาํปีและงบการเงินระหว่างกาลแลว้  

 

บริษทัไดแ้ปลงบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจากงบการเงินฉบบัภาษาไทย โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการ

รายงานภายในประเทศไทย  

 

งบการเงินระหว่างกาลรวมน้ีไดร้วมบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัมีอาํนาจควบคุมหรือถือหุ้นทั้งทางตรงและ

ทางออ้มในบริษทัยอ่ยดงักล่าวดงัต่อไปน้ี 

 

   อตัราส่วนการถือหุน้ 

   ทั้งทางตรงและทางออ้ม 

   (ร้อยละของจาํนวนทุนจดทะเบียน) 

   ณ วนัท่ี 30 มิ.ย.  ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 

 ประเภทธุรกิจ  2548  2547 

ธุรกจิสัตว์บก      

1.    บริษทั กรุงเทพคา้สัตว ์จาํกดั  (BLP) ธุรกิจไก่เน้ือครบวงจร  99.99  99.99 

2.     บริษทั กรุงเทพโปรด๊ิวส จาํกดั (มหาชน) (BKP) ซ้ือและขายวตัถุดิบอาหารสัตว ์      

 และธุรกิจไก่เน้ือครบวงจร  99.44  99.44 

3.   บริษทั กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร       

        จาํกดั (มหาชน)  (BAP) ผลิตอาหารสัตวแ์ละเล้ียงสัตว ์  99.90  99.90 

4.   บริษทั กรุงเทพฯ อาหารสัตว ์จาํกดั  (BFM) ผลิตอาหารสัตวแ์ละเล้ียงสัตว ์  99.99  99.99 
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันที่ 30 มิถุนายน 2548 และ 2547 (สอบทานแล้ว) 

วันที่ 31 ธันวาคม 2547 (ตรวจสอบแล้ว) 

 

   อตัราส่วนการถือหุน้ 

   ทั้งทางตรงและทางออ้ม 

   (ร้อยละของจาํนวนทุนจดทะเบียน) 

   ณ วนัท่ี 30 มิ.ย.  ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 

 ประเภทธุรกิจ  2548  2547 

5.   บริษทั เจริญโภคภณัฑอี์สาน จาํกดั (มหาชน)       

 (CPNE) ผลิตอาหารสัตวแ์ละเล้ียงสัตว ์  99.61  99.61 

6.    บริษทั เจริญโภคภณัฑอุ์ตสาหกรรม จาํกดั   (CPIN) ผลิตอาหารสัตวแ์ละเล้ียงสัตว ์  99.99  99.99 

7.   บริษทั ซี.พี. เกษตรอุตสาหกรรม จาํกดั  (CPAI) เล้ียงสัตว ์   99.99  99.99 

8.   บริษทั ซี.พี. ผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั  (CP FOOD) ผลิตอาหารสําเร็จรูป  99.99  99.99 

9.   บริษทั ซี.พี. เมอร์แชนไดซ่ิง จาํกดั  (CPM) กิจการลงทุนและการคา้ระหว่างประเทศ  99.99  99.99 

10.   บริษทั ซี.พี. อุตสาหกรรมอาหารส่งออก จาํกดั       

        (CPEX) ผลิตอาหารสําเร็จรูป  99.99  99.99 

11. บริษทั ซี.พี. โยเนะคิว จาํกดั (CPY) ผลิตภณัฑอ์าหารแปรรูปจากเน้ือสัตว ์  80.50           - 

12.   บริษทั บี.พี. อาหารสัตว ์จาํกดั  (BPF) ผลิตอาหารสัตวแ์ละเล้ียงสัตว ์  99.99  99.99 

13.   บริษทั ฟาร์มกรุงเทพ จาํกดั  (BKF) เล้ียงสัตวแ์ละแปรรูปเน้ือสัตว ์  99.99  99.99 

14.   บริษทั ยนิูเวอร์แซล ฟู้ด แอนด ์มาร์เก็ตติ้ง จาํกดั  คา้ส่งและคา้ปลีกผลิตภณัฑอ์าหารสําเร็จรูป     

        (UF&M) และร้านฟาสตฟู้์ดส์  99.99  99.99 

15.   บริษทั ราชบุรีอาหารสัตว ์จาํกดั  (RBF) ผลิตอาหารสัตวแ์ละเล้ียงสัตว ์  99.99  99.99 

16.   บริษทั วีฟู๊ดผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั (VFP) ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์     

 อาหารสําเร็จรูปท่ีแปรรูปมาจากเน้ือสัตว ์  99.99  99.99 

17.   บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล เพท็ ฟู้ด จาํกดั  (IPF) ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑอ์าหารสําเร็จรูป     

 สําหรับสัตวเ์ล้ียง  99.99  99.99 

18.   C.P. Food Product (Shanghai) Co., Ltd.  (CPF SH) ร้านอาหารไทย  100.00  100.00 

19.   C.P. Standart Gida Sanayi ve Ticaret  A.S. (CPS) ธุรกิจไก่ครบวงจร  84.49  84.49 

20. Charoen Pokphand (USA), Inc.  (CP USA) ไก่เน้ือครบวงจร (หยดุการประกอบกิจการ     

  เม่ือเดือนมีนาคม 2547)  99.95  99.95 

21.   CPF Europe S.A.  (CPF EU) ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท      

 เน้ือสัตวแ์ปรรูปและผลิตภณัฑอ์าหาร     

 สําเร็จรูป  99.99  99.99 

22.   CPF Tokyo Co., Ltd.  (CPF TK) ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท      

 เน้ือสัตวแ์ปรรูปและผลิตภณัฑอ์าหาร     

 สําเร็จรูป  99.99  99.99 
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันที่ 30 มิถุนายน 2548 และ 2547 (สอบทานแล้ว) 

วันที่ 31 ธันวาคม 2547 (ตรวจสอบแล้ว) 

 

   อตัราส่วนการถือหุน้ 

   ทั้งทางตรงและทางออ้ม 

   (ร้อยละของจาํนวนทุนจดทะเบียน) 

   ณ วนัท่ี 30 มิ.ย.  ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 

 ประเภทธุรกิจ  2548  2547 

23.   Fusion Foods Limited  (FF) ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท      

 เน้ือสัตวแ์ปรรูปและผลิตภณัฑอ์าหาร     

 สําเร็จรูป  52.00  52.00 

ธุรกจิสัตว์นํา้      

24.   บริษทั กรุงเทพเพาะเล้ียงกุง้ จาํกดั  (TPCC) เพาะเล้ียงกุง้และแปรรูปกุง้  99.89  99.89 

25.   บริษทั แกลง จาํกดั  (KLANG) แปรรูปกุง้   99.99  99.99 

26.   บริษทั จนัทบุรีฟาร์มเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า จาํกดั  (CAF) เพาะเล้ียงกุง้  99.99  99.99 

27.   บริษทั ซีฟู้ดส์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จาํกดั  (SFE) แปรรูปกุง้  99.99  99.99 

28.   บริษทั ตราดเพาะเล้ียงกุง้ จาํกดั  (TRAD) เพาะเล้ียงกุง้  99.91  99.91 

29. บริษทั พฒันาพนัธุ์กุง้ (ประเทศไทย) จาํกดั (SIST) เพาะฟักลูกกุง้  51.00  51.00 

30.   บริษทั โภคภณัฑอ์ะควอเทค็ จาํกดั (PAT) ผลิตและจาํหน่ายอาหารสัตวน์ํ้ าและ     

 ฟาร์มเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า  99.99  99.99 

31.   บริษทั สวีฟาร์มม่ิง จาํกดั  (SAVEE) เพาะเล้ียงกุง้  99.84  99.84 

32.   Aqua - Agri Foods International, Inc.  (AAFI) ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑอ์าหาร  99.99  99.99 

33.   Aqua Beauty, Inc.  (ABI) ผูน้าํเขา้และผูจ้ดัจาํหน่ายสินคา้อาหารทะเล  99.99  99.99 

34.   C.P. Aquaculture (Beihai) Co., Ltd.  (CPB) ผลิตและจาํหน่ายอาหารสัตว ์     

 ฟาร์มเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ าและเพาะพนัธุ์     

 สัตวน์ํ้ า  100.00  100.00 

35.  C.P. Aquaculture (Hainan) Co., Ltd. (CPH) ผลิตและจาํหน่ายอาหารสัตว ์     

 ฟาร์มเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ าและเพาะพนัธุ์     

 สัตวน์ํ้ า  100.00  100.00 

36.  Calibre Nature (M) Sdn.Bhd. (CLB) ผลิตและจาํหน่ายอาหารสัตวน์ํ้ า      

 ฟาร์มเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ าและแปรรูปสัตวน์ํ้ า  100.00  - 

37.   Charoen Pokphand (India) Private Limited        

        (CP INDIA) ผลิตอาหารสัตวแ์ละเล้ียงสัตว ์  71.20  - 

ธุรกจิอืน่      

38.   บริษทั ซีพีเอฟ เทรนน่ิงเซ็นเตอร์ จาํกดั (CPF TN) ใหบ้ริการดา้นการฝึกอบรม  99.99  99.99 

39.   บริษทั ซีพีเอฟ ไอทีเซ็นเตอร์ จาํกดั (CPF IT) ใหบ้ริการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  99.99  99.99 

40.   BKP Holdings Limited (BKPH) กิจการลงทุน  99.44  99.44 

41.   CPF Investment Limited (CPFI) กิจการลงทุน  100.00  100.00 
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันที่ 30 มิถุนายน 2548 และ 2547 (สอบทานแล้ว) 

วันที่ 31 ธันวาคม 2547 (ตรวจสอบแล้ว) 

 

ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี  30  มิถุนายน  2548  บริษทัและบริษทัยอ่ยไดล้งทุนในหุ้นทุนของบริษทัยอ่ย     

หลายแห่ง  ดงัต่อไปน้ี 

 

    เทียบเท่าลา้นบาท 

    ทุนจดทะเบียน/   

    ทุนจดทะเบียนเพ่ิม/  จาํนวนเงินลงทุน/ 

ช่ือบริษทั  ประเทศ  ทุนเรียกชาํระเพ่ิม  จาํนวนเงินท่ีเรียกชาํระ 

บริษทัจดัตั้งใหม่       

บริษทั ซีพี-โยเนะคิว จาํกดั (CPY)  ไทย  200  161 

Calibre Nature (M) Sdn. Bhd. (CLB)  มาเลเซีย  55  55 
       

เพ่ิมทุน       

CPF Europe S.A. (CPF EU)  เบลเยีย่ม  76  76 
       

ซ้ือหุ้นสามญั       

Charoen Pokphand (India) Private        

Limited  (CP INDIA)  อินเดีย  358  358 

 

เม่ือวนัท่ี 12 มกราคม 2548 คณะกรรมการของบริษทัมีมติอนุมติัให้บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์ุตสาหกรรม จาํกดั (CPIN) 

ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยเขา้ซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ Charoen Pokphand (India) Private Limited (CP INDIA) 

นอกเหนือไปจากส่วนท่ี CPIN จะไดรั้บการจดัสรรตามสดัส่วนการถือหุ้นใน CP INDIA (จาํนวนเงิน  68 ลา้นบาทซ่ึง

ไดจ่้ายชาํระแลว้ในไตรมาสแรกของปี 2548)   โดยจะเป็นการเขา้ซ้ือหุ้นในส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นรายอ่ืนซ่ึงไดแ้ก่

บริษทั  เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดัและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัอีกสามแห่งในจาํนวนไม่เกิน 32.4 ลา้นหุ้น ซ่ึงจะทาํให้

สดัส่วนการถือหุ้นของ CPIN ใน CP INDIA เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 19 เป็นร้อยละ 71.2 โดยระหว่างไตรมาสท่ี 1 ของปี 

2548 ผูถื้อหุ้นดงักล่าวไดส้ละสิทธิในการซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ CP INDIA และ CPIN ไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนดงักล่าว

แทน โดยไดจ่้ายชาํระค่าหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 290 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2548 ดงันั้น CP INDIA จึงมีสถานะ

เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มของบริษทัเร่ิมตั้งแต่ไตรมาสท่ีสองของปี 2548  เป็นตน้ไป 
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันที่ 30 มิถุนายน 2548 และ 2547 (สอบทานแล้ว) 

วันที่ 31 ธันวาคม 2547 (ตรวจสอบแล้ว) 

 

ในไตรมาสท่ี 2 ของปี  2548  บริษทัปรับปรุงราคาสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดข้องบริษทัยอ่ยในประเทศตุรกีซ่ึงไดม้าในปี 

2547  เน่ืองจากบริษทัไดรั้บรายงานการประเมินราคาทรัพยสิ์นของบริษทัยอ่ย ทาํให้บริษทัพบว่า มูลค่ายติุธรรมของ

ท่ีดินและอาคารของบริษทัยอ่ยดงักล่าวมีมูลค่าสูงกว่าราคาตามบญัชีเป็นจาํนวนเงิน  359 ลา้นบาท     และทาํให้ค่าความ

นิยมติดลบสูงข้ึนดว้ยจาํนวนเดียวกนั   ถา้มูลค่ายติุธรรมท่ีปรับปรุงใหม่น้ีไดบ้นัทึกตั้งแต่วนัท่ีซ้ือบริษทัยอ่ยดงักล่าวถึง

ปัจจุบนั  กาํไรสุทธิของบริษทัและบริษทัยอ่ยจะมีจาํนวนเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากการเพ่ิมข้ึนของรายไดต้ดัจาํหน่ายค่าความ

นิยมติดลบ  จาํนวน  40 ลา้นบาทสุทธิจากการเพ่ิมข้ึนจากค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยด์งักล่าวเป็นจาํนวนเงิน 28 ลา้น

บาท ผลการปรับปรุงดงักล่าวไดร้วมเป็นส่วนหน่ึงของกาํไรสุทธิสาํหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2548 แลว้ 
     

รายการบญัชีกบับริษทัยอ่ยท่ีมีนยัสาํคญัไดถู้กหกัออกจากงบการเงินระหว่างกาลรวมแลว้  
 

งบการเงินระหว่างกาลเฉพาะบริษทัไดแ้สดงเฉพาะบญัชีของบริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) โดยบริษทั

ไดบ้นัทึกเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมโดยวิธีส่วนไดเ้สียและบริษทัและบริษทัยอ่ยไดบ้นัทึกเงินลงทุนใน

บริษทัร่วมในงบการเงินระหว่างกาลรวมโดยวิธีส่วนไดเ้สียเช่นกนั  
 

งบการเงินระหว่างกาลของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ซ่ีงบริษทัไดน้าํมารวมในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลรวม

และใชเ้ป็นเกณฑใ์นการบนัทึกเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาล    

เฉพาะของบริษทัสอบทานโดยผูส้อบบญัชีของบริษทั  ยกเวน้งบการเงินระหว่างกาลของบริษทัยอ่ย สิบแห่ง และ       

บริษทัร่วมส่ีแห่งในต่างประเทศในปี 2548 และบริษทัยอ่ยแปดแห่งและบริษทัร่วมส่ีแห่งในต่างประเทศในปี 2547 ซ่ึง

สอบทานโดยผูส้อบบญัชีอ่ืนดงัน้ี 

 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2548    

ยอดรวมสินทรัพยข์องบริษทัยอ่ย 7,885         -  

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย         -   3,569 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม   3,561    3,561 

รวม 11,446    7,130 
 

 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 สามเดือน  หกเดือน  สามเดือน  หกเดือน 

งวดส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2548        
ยอดขายของบริษทัยอ่ย 5,211  8,575      -       -  
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย     -       -   251  139 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย     -       -   (        8)  (     29) 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 237  282  237  282 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (     33)  (     62)  (     33)  (     62) 
สุทธิ 5,415  8,795     447     330 
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันที่ 30 มิถุนายน 2548 และ 2547 (สอบทานแล้ว) 

วันที่ 31 ธันวาคม 2547 (ตรวจสอบแล้ว) 

 

 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 สามเดือน  หกเดือน  สามเดือน  หกเดือน 

งวดส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2547        
ยอดขายของบริษทัยอ่ย 3,481  5,830      -       -  
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย     -       -   91  115 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย     -       -   (     46)  (     76) 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 108  82  108  81 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม     -   (       9)      -   (       9) 
สุทธิ 3,589  5,903     153     111 
 

2.  นโยบายการบัญชีที่สําคญั 
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ทั้งน้ี บริษทัไดใ้ช้

นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัในงบการเงินระหว่างกาลสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2548 เช่นเดียวกบัท่ี

ใชส้าํหรับงบการเงินประจาํปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 
 

3. รายการบัญชีกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 
 

บริษทัเป็นบริษทัท่ีบริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีอาํนาจควบคุมและบริษทัมีบริษทัยอ่ยและบริษทั

ร่วมตามรายช่ือท่ีเปิดเผยในหมายเหตุ 6 รายไดจ้ากการขายสินคา้ ดอกเบ้ียรับ รายไดอ่ื้น ซ้ือ  ค่าใชจ่้ายในการขายและ

บริหารและดอกเบ้ียจ่ายส่วนหน่ึงเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนกบับริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนับางแห่ง 

บริษทัเหล่าน้ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมี   ผูถื้อหุ้น รายใหญ่ และ /หรือ กรรมการ ท่ีมีอาํนาจควบคุมหรือท่ีมีอิทธิพลอยา่งเป็น

สาระสาํคญัร่วมกนัในการตดัสินใจดา้นการเงินหรือการดาํเนินงานของบริษทัเหล่านั้น   รายการระหว่างกนัท่ีมี

สาระสาํคญันั้นมีราคาและผลตอบแทนท่ีเป็นทางการคา้ปกติตามราคาตลาดทัว่ไปหรือเป็นไปตามสญัญาท่ีตกลงกนัไว้

โดยสรุปดงัน้ี 
 

รายการธุรกิจ  นโยบายการกาํหนดราคา 
   

ขายสินคา้  ราคาตามประกาศของบริษทั 

ซ้ือสินคา้  ราคาตามประกาศของผูข้าย 

สินทรัพยถ์าวร  มูลค่ายติุธรรม 

เงินลงทุน  มูลค่ายติุธรรม 

ดอกเบ้ียรับ  ตน้ทุนของแหล่งท่ีมาของเงินทุนบวกค่าใชจ่้ายในการบริหารเงินทุน 

ค่าเช่าและค่าบริการตามสญัญาเช่า  อตัราค่าเช่าหรือค่าบริการมาตรฐานตามท่ีผูใ้ห้เช่ากาํหนด 

ค่าบริการดา้นเทคนิควิชาการ  อตัราต่อจาํนวนตนัของอาหารสตัวแ์ต่ละประเภทท่ีผลิต  

ค่าเบ้ียประกนั  อตัรามาตรฐานท่ีผูรั้บประกนักาํหนด 
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันที่ 30 มิถุนายน 2548 และ 2547 (สอบทานแล้ว) 

วันที่ 31 ธันวาคม 2547 (ตรวจสอบแล้ว) 

 

ยอดบญัชีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินคงเหลือกบับริษทัยอ่ย     บริษทัร่วมและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีเกิดจากรายการคา้          

เงินลงทุนระยะยาวและรายการ อ่ืนๆ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2548 และ 31 ธนัวาคม 2547 ไดแ้สดงแยกต่างหากไวใ้น       

งบดุลโดยรายละเอียดของเงินให้กูย้ืมและเงินลงทุนระยะยาวกบับริษทัดงักล่าวไดแ้ยกแสดงไวใ้นหมายเหตุ 5 และ 6 

 

ยอดคงเหลือของลูกหน้ีและเจา้หน้ีบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ งกนั ณ วนัท่ี  30 มิถุนายน 2548 และ                  

31 ธนัวาคม 2547 ประกอบดว้ย 

 

 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 ณ วนัท่ี 30 มิ.ย.  ณ วนัท่ี 31 ธ.ค.  ณ วนัท่ี 30 มิ.ย.  ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 

 2548  2547  2548  2547 

ลูกหนีก้ารค้า        

บริษัทย่อย         

- Aqua Beauty, Inc.  (ABI)     -       -   527      -  

-  บริษทั กรุงเทพโปรด๊ิวส จาํกดั (มหาชน)  (BKP)     -       -   340  335 

- บริษั ท เจริญโภคภณัฑอี์สาน จาํกดั (มหาชน)        

        (CPNE)     -       -   103  36 

- บริษทั กรุงเทพคา้สัตว ์จาํกดั  (BLP)     -       -   91  166 

- บริษทั กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร        

 จาํกดั (มหาชน)  (BAP)     -       -   65  55 

-  บริษทั โภคภณัฑอ์ะควอเทค็ จาํกดั  (PAT)     -       -   60  12 

- บริษทั ฟาร์มกรุงเทพ จาํกดั  (BKF)     -       -   55  2 

- บริษทั บี.พี. อาหารสัตว ์จาํกดั   (BPF)     -       -   35  61 

- บริษทั วีฟู๊ ดผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั  (VFP)     -       -   19          82 

-  บริษทั ซีฟู้ ดส์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จาํกดั  (SFE)     -       -   8  131 

-  บริษทั กรุงเทพเพาะเล้ียงกุง้ จาํกดั  (TPCC)     -       -       -   87 

- อ่ืน ๆ     -       -        120       122 

รวม     -       -     1,423    1,089 

บริษัทร่วมและบริษัททีเ่กีย่วข้องกนั        

-  บริษทั เอส.ดบับลิว.ที จาํกดั 279  268  98  95 

-  บริษทั ซี.พี.อินเตอร์ฟู้ ด (ไทยแลนด)์ จาํกดั       119  67  11  17 

- C.P. Intertrade (Korea) Co., Ltd. 118  179  4      -  

-  บริษทั เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม จาํกดั       114  93  1  1 
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันที่ 30 มิถุนายน 2548 และ 2547 (สอบทานแล้ว) 

วันที่ 31 ธันวาคม 2547 (ตรวจสอบแล้ว) 

 

 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 ณ วนัท่ี 30 มิ.ย.  ณ วนัท่ี 31 ธ.ค.  ณ วนัท่ี 30 มิ.ย.  ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 

 2548  2547  2548  2547 

-  บริษทั กรุงเทพฟาร์มเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า จาํกดั 92  85  51  62 

-  บริษทั ซี.พี. อินเตอร์เทรด จาํกดั 84  23      -   2 

- Charoen Pokphand Intertrade Singapore        

  (Pte) Ltd. 73  77      -       -  

-  บริษทั อลิอนัซ์ ซี.พี. ประกนัภยั จาํกดั 71  80  70  70 

-  บริษทั ซีฟาร์ม จาํกดั       66  118  1  30 

-  บริษทั นครฟาร์มเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า จาํกดั       64  31  64  31 

-  บริษทั เชสเตอร์ฟู้ ด จาํกดั       55  37  6      -  

- Charoen Pokphand Intertrade South Africa         

 (Pty) Ltd. 44  14  16      -  

-  บริษทั ที.เอส. วฒันา จาํกดั 42  10  42  10 

-  อ่ืน ๆ          151     193       23       12 

รวม 1,372  1,275     387     330 

        

เจ้าหนีก้ารค้า        

บริษทัยอ่ย         

-  บริษทั กรุงเทพโปรด๊ิวส จาํกดั (มหาชน)  (BKP)     -       -   524  63 

-  บริษทั โภคภณัฑอ์ะควอเทค็ จาํกดั  (PAT)     -       -   73  36 

-  บริษทั เจริญโภคภณัฑอี์สาน จาํกดั (มหาชน)        

       (CPNE)     -       -   54  23 

-  บริษทั กรุงเทพฯอาหารสัตว ์จาํกดั  (BFM)     -       -   46  35 

-  บริษทั ราชบุรีอาหารสัตว ์จาํกดั  (RBF)     -       -   18  4 

-  บริษทั กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร          

        จาํกดั (มหาชน)  (BAP)     -       -   17  11 

- อ่ืน ๆ     -       -        43        26 

รวม     -       -      775     198 
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันที่ 30 มิถุนายน 2548 และ 2547 (สอบทานแล้ว) 

วันที่ 31 ธันวาคม 2547 (ตรวจสอบแล้ว) 

 

 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 ณ วนัท่ี 30 มิ.ย.  ณ วนัท่ี 31 ธ.ค.  ณ วนัท่ี 30 มิ.ย.  ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 

 2548  2547  2548  2547 

บริษัทร่วมและบริษัททีเ่กีย่วข้องกนั        

-  บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั 329  84  220  36 

-  บริษทั ซี.พี.อินเตอร์ฟู้ ด (ไทยแลนด)์ จาํกดั 153  62      -       -  

-  บริษทั ซี.พี.สหอุตสาหกรรม จาํกดั 37  52  14  17 

-  บริษทั ซี.พี. คา้ปลีกและการตลาด จาํกดั 33  3  1      -  

-  C.P.Vietnam Livestock Co., Ltd. 31  6  1      -  

-  บริษทั กรุงเทพฟาร์มเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า จาํกดั 29  32  29  19 

-  บริษทั เค.เอส.พี.อุปกรณ์ จาํกดั 12  41  8  16 

-  อ่ืน ๆ           15     266       47       72 

รวม   639     546     320     160 
        

เจ้าหนีบ้ริษัทย่อย        

- BKP Holdings Limited (หมายเหตุ 6)     -       -    1,050      -  
 

รายการขายและซ้ือสินคา้ รายไดอ่ื้น และค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากรายการกบับริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและ บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั

สาํหรับแต่ละงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2548 และ 2547 มีดงัน้ี 
 

 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือน  สาํหรับงวดหกเดือน 

 ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2548  2547  2548  2547 

ขายสินค้า        

- บริษทั เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม จาํกดั 188  134  329  232 

- บริษทั ซี.พี.อินเตอร์ฟู้ ด (ไทยแลนด)์ จาํกดั 122  65  240  243 

- บริษทั ซี.พี.อินเตอร์เทรด จาํกดั 112  33  180  255 

-  บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั 80  55  84  96 

-  Charoen Pokphand Intertrade Singapore (Pte) Ltd. 80  54  147  121 

- บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 43  30  82  53 

- บริษทั เชสเตอร์ฟู้ ด จาํกดั  34  29  58  50 

- บริษทั เอส.ดบับลิว.ที. จาํกดั 29  77  77  152 
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันที่ 30 มิถุนายน 2548 และ 2547 (สอบทานแล้ว) 

วันที่ 31 ธันวาคม 2547 (ตรวจสอบแล้ว) 

 

 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือน  สาํหรับงวดหกเดือน 

 ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2548  2547  2548  2547 

-     Charoen Pokphand Intertrade South Africa (Pty) Ltd. 28  89  39  175 

- บริษทั กรุงเทพฟาร์มเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้า จาํกดั 24  15  50  25 

- บริษทั ที.เอส.วฒันา จาํกดั 24      -   41      -  

- บริษทั นครฟาร์มเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้า จาํกดั 20  28  44  41 

-      C.P.Intertrade (Korea) Co., Ltd. 1  57  49  95 

- บริษทั สตาร์มาร์เก็ตต้ิง จาํกดั     -   85  4  116 

- บริษทั ซีฟาร์ม จาํกดั      -   30      -   51 

- อ่ืน ๆ   137    145     245     260 

รวม   922    926  1,669  1,965 
        

ซ้ือวตัถุดิบ        

- C.P.Trading Co., Ltd 2,411  944  3,605  1,002 

- บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั 1,418  1,101  2,367  2,063 

- บริษทั ซี.พี.อินเตอร์ฟู้ ด (ไทยแลนด)์ จาํกดั 164  110  284  166 

- บริษทั ซี.พี.สหอุตสาหกรรม จาํกดั 143  116  278  193 

-     บริษทั ซี.พี.คา้ปลีกและการตลาด จาํกดั 85  33  136  97 

- บริษทั กรุงเทพฟาร์มเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้า จาํกดั 54  52  105  82 

- C.P.Vietnam Livestock Co., Ltd 48  40  70  71 

- PT Centralpertiwi Bahari 32  67  67  186 

- บริษทั  ซี.พี.อินเตอร์เทรด  จาํกดั 32  31  64  49 

- บริษทั อาร์เบอร์ เอเคอร์ส ประเทศไทย จาํกดั 29  29  64  34 

- บริษทั ที.เอส.วฒันา จาํกดั 25  6  42  11 

- บริษั ท ซี.พี.อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ ์จาํกดั 22  12  42  21 

- บริษทั ท่าจามฟาร์ม  จาํกดั 20  24  33  38 

- บริษทั นครฟาร์มเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้า จาํกดั 14  27  22  28 

- บริษทั ซีฟาร์ม จาํกดั     -   48  45  78 

- อ่ืน ๆ       77       72     121     197 

รวม 4,574  2,712  7,345   4,316 
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันที่ 30 มิถุนายน 2548 และ 2547 (สอบทานแล้ว) 

วันที่ 31 ธันวาคม 2547 (ตรวจสอบแล้ว) 

 

 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือน  สาํหรับงวดหกเดือน 

 ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2548  2547  2548  2547 

รายได้อื่น        

เงินปันผลรับ     -       -   34  29 

กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 2      -   2  2 

รายไดค้่าฝึกอบรมและสมัมนา 2  1  6  2 

รายไดค้่าเช่า       3        3         6        6 

รวมรายได้อื่น       7        4       48      39 
        

ค่าใช้จ่าย        

ค่าบริการดา้นเทคนิควิชาการ        

- บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั 56  45  101  86 

ค่าเบ้ียประกนั        

- บริษทั อลิอนัซ์ ซี.พี.ประกนัภยั จาํกดั และ        

       บริษทั อยธุยา อลิอนัซ์ ซี.พี.ประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) 42  41  84  83 

ค่าตอบแทนการใชร้ะบบงาน 5  6  11  6 

ค่าตอบแทนตามสญัญา 2      -   5      -  

ค่าเช่าและบริการ  144   125   277    229 

รวมค่าใช้จ่าย  249    217  478    404 
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันที่ 30 มิถุนายน 2548 และ 2547 (สอบทานแล้ว) 

วันที่ 31 ธันวาคม 2547 (ตรวจสอบแล้ว) 

 

 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือน  สาํหรับงวดหกเดือน 

 ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2548  2547  2548  2547 

ส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย        

บริษทัร่วม 322  199  472  280 
        

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย        

บริษทัร่วม    40     16     71     23 

 

 ลา้นบาท 

 งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 สาํหรับงวดสามเดือน  สาํหรับงวดหกเดือน 

 ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2548  2547  2548  2547 

ขายสินค้า        

บริษทัยอ่ย        

- บริษทั กรุงเทพโปรด๊ิวส จาํกดั (มหาชน)  (BKP) 1,236  1,161  2,217  1,980 

-       บริษทั เจริญโภคภณัฑอี์สาน จาํกดั (มหาชน)  (CPNE) 613  236  847  377 

- Aqua Beauty, Inc.  (ABI) 461  -  624  - 

- บริษทั กรุงเทพคา้สัตว ์จาํกดั  (BLP) 447  108  870  151 

- บริษทั โภคภณัฑอ์ะควอเทค็ จาํกดั  (PAT) 289  193  455  412 

- บริษทั กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร จาํกดั         

        (มหาชน) (BAP) 182  105  353  172 

- บริษทั บี.พี. อาหารสัตว ์จาํกดั  (BPF) 140  314  289  515 

- บริษทั ฟาร์มกรุงเทพ  จาํกดั  (BKF) 120  -  176  - 

- บริษทั ซี.พี. เกษตรอุตสาหกรรม จาํกดั  (CPAI) 117  104  214  302 

- บริษทั กรุงเทพฯอาหารสัตว ์ จาํกดั  (BFM) 87  74  150  141 

- บริษทั วีฟู๊ ดผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั  (VFP) 54  2  434  2 
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันที่ 30 มิถุนายน 2548 และ 2547 (สอบทานแล้ว) 

วันที่ 31 ธันวาคม 2547 (ตรวจสอบแล้ว) 

 
 ลา้นบาท 

 งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 สาํหรับงวดสามเดือน  สาํหรับงวดหกเดือน 

 ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2548  2547  2548  2547 

- บริษทั ซีฟู้ ดส์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จาํกดั  (SFE) 7  84  147  151 

- บริษทั แกลง จาํกดั  (KLANG) -  83  157  97 

- บริษทั กรุงเทพเพาะเล้ียงกุง้ จาํกดั  (TPCC)  -  81  162  111 

- อ่ืน ๆ 184  61  219  100 
        

บริษทัร่วมและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั        

- บริษทั ที.เอส. วฒันา  จาํกดั 24  9  41  10 

- บริษทั นครฟาร์มเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า จาํกดั 20  28  43  40 

- บริษทั ซี.พี. อินเตอร์ฟู้ ด (ไทยแลนด)์ จาํกดั 19  -  26  - 

- Charoen Pokphand Intertrade South Africa (Pty) Ltd. 17  -  17  - 

- บริษทั ซีพี-เมจิ จาํกดั 13  11  27  24 

- บริษทั กรุงเทพฟาร์มเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า จาํกดั 12  8  29  16 

- บริษทั เอส. ดบับลิว. ที. จาํกดั 8  35  21  79 

- อ่ืน ๆ      43      20       68      38 

รวม 4,093  2,717  7,586  4,718 
        

ซื้อวตัถุดิบ        

บริษทัยอ่ย        

- บริษทั กรุงเทพโปรด๊ิวส จาํกดั (มหาชน)  (BKP)  1,249  735  2,281  1,584 

- บริษทั โภคภณัฑอ์ะควอเทค็ จาํกดั  (PAT) 270  236  411  545 

- บริษทั กรุงเทพฯ อาหารสัตว ์จาํกดั  (BFM) 184  144  327  260 

- บริษทั เจริญโภคภณัฑอี์สาน จาํกดั (มหาชน)  (CPNE) 136  105  201  188 

-      บริษทั กรุงเทพคา้สัตว ์จาํกดั  (BLP) 57  10  84  70 

-      บริษทั ราชบุรีอาหารสัตว ์จาํกดั  (RBF) 47  78  82  153 

- บริษทั กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร จาํกดั         

       (มหาชน)  (BAP) 37  -  79  - 

- บริษทั วีฟู๊ ดผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั  (VFP) 26  -  59  - 

- อ่ืน ๆ 36  72  117  132 
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันที่ 30 มิถุนายน 2548 และ 2547 (สอบทานแล้ว) 

วันที่ 31 ธันวาคม 2547 (ตรวจสอบแล้ว) 

 

 ลา้นบาท 

 งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 สาํหรับงวดสามเดือน  สาํหรับงวดหกเดือน 

 ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2548  2547  2548  2547 

บริษทัร่วมและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั        

- บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั  815  466  1,269  790 

- C.P.Trading Co., Ltd.  701  -  816  - 

- บริษทั ซี.พี. สหอุตสาหกรรม จาํกดั  58  40  113  69 

- บริษทั กรุงเทพฟาร์มเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้า จาํกดั  54  34  99  59 

-      บริษทั ที.เอส.วฒันา จาํกดั 25  -  36  - 

- บริษทั อาร์เบอร์ เอเคอร์ส ประเทศไทย จาํกดั  6  7  30  7 

-      บริษทั เอส.ดบับลิว.ที. จาํกดั 3  20  5  42 

-      บริษทั ซีฟาร์ม จาํกดั -  -  38  - 

- อ่ืนๆ       47         6       68       19 

รวม 3,751  1,953  6,115  3,918 

 
 ลา้นบาท 

 งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 สาํหรับงวดสามเดือน  สาํหรับงวดหกเดือน 

 ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2548  2547  2548  2547 

รายได้อื่น        

ดอกเบ้ียรับจากเงินให้กูย้ืม (หมายเหตุ 5) 51  57  104  136 

รายไดค้่าเช่า 2        1  3        2 

กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร     -       -       -          1 

รวมรายไดอ่ื้น      53       58     107     139 
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันที่ 30 มิถุนายน 2548 และ 2547 (สอบทานแล้ว) 

วันที่ 31 ธันวาคม 2547 (ตรวจสอบแล้ว) 

 
 ลา้นบาท 

 งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 สาํหรับงวดสามเดือน  สาํหรับงวดหกเดือน 

 ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2548  2547  2548  2547 

ค่าใช้จ่าย        

ค่าบริการดา้นเทคนิควิชาการ        

- บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั 24  16  43  30 

ค่าเบ้ียประกนั        

- บริษทั อลิอนัซ์ ซี.พี. ประกนัภยั จาํกดั และ        

 บริษทั อยธุยา อลิอนัซ์ ซี.พี. ประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) 14  11  29  23 

ค่าตอบแทนการใชร้ะบบงาน 23  13  44  29 

ค่าเช่าและบริการ      75       52     137       84 

รวมค่าใชจ่้าย    136       92     253     166 

        

ส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสียของ        

บริษทัยอ่ย 2,429  1,136  3,717  1,531 

บริษทัร่วม      89       68     102       71 

รวม 2,518  1,204  3,819  1,602 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสียของ        

บริษทัยอ่ย 109  648  276  981 

บริษทัร่วม     -       -          4         3 

รวม    109     648     280     984 

 
รายการอื่น  

 

สืบเน่ืองจากมติของท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัคร้ังท่ี 1/2547 เม่ือเดือนตุลาคม 2547 ซ่ึงอนุมติัให้บริษทัรับ

โอนกิจการแปรรูปสตัวน์ํ้าจากบริษทัยอ่ยสามแห่ง ไดแ้ก่ บริษทั ซีฟู้ ดส์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จาํกดั บริษทั กรุงเทพเพาะเล้ียง

กุง้ จาํกดั และบริษทั แกลง จาํกดั ในระหว่างไตรมาสท่ี 1 ของปี 2548 บริษทัไดเ้ขา้ซ้ือสินทรัพยท่ี์ใชใ้นการดาํเนินธุรกิจ

จากบริษทัยอ่ยทั้งสามแห่งดงักล่าวอนัประกอบดว้ยสินทรัพยถ์าวรต่าง ๆ และสินคา้คงเหลือซ่ึงส่วนใหญ่เป็นสินคา้กุง้      

แช่แขง็และกุง้แปรรูปแช่แขง็โดยมีมูลค่ารวมทั้งส้ินประมาณ 1,459 ลา้นบาท 
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันที่ 30 มิถุนายน 2548 และ 2547 (สอบทานแล้ว) 

วันที่ 31 ธันวาคม 2547 (ตรวจสอบแล้ว) 

 

บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (BLP) ยงัไดเ้ขา้ซ้ือธุรกิจของบริษทั สตาร์มาร์เก็ตต้ิง จาํกดั (STAR) ตามมติของท่ีประชุม

คณะกรรมการของบริษทัและบริษทัยอ่ยดงักล่าวเม่ือเดือนกนัยายน 2547 โดยในการน้ี BLP ไดเ้ขา้ซ้ือสินทรัพยท่ี์ใชใ้น

การดาํเนินธุรกิจ STAR อนัประกอบดว้ยสินทรัพยถ์าวรต่าง ๆ และสินคา้คงเหลือ  โดยมีมูลค่ารวมทั้งส้ินประมาณ 54 

ลา้นบาท 

 

ในระหว่างไตรมาสท่ีสองของปี 2548 คณะกรรมการของบริษทัยอ่ยสองแห่ง ( VFP และ CPY) มีมติอนุมติัให้เขา้ซ้ือ

ท่ีดินในราคารวมประมาณ 22 ลา้นบาท           จากบริษทั เครือเจียไต๋ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  นอกจากน้ี  

บริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึง (BFM) ไดข้ายท่ีดินในราคาประมาณ 3 ลา้นบาทให้แก่ห้างหุ้นส่วนจาํกดั กานดาเอน็เตอร์ไพร์ซ 

ซ่ึงเป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 

ค่าใชจ่้ายในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัดงักล่าวขา้งตน้เกิดจากสญัญาต่าง ๆ ดงัน้ี 

 

สัญญาบริการด้านเทคนิควชิาการ 

 

บริษทัและบริษทัยอ่ยบางแห่งไดว้่าจา้งบริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงให้       

ทาํการคน้ควา้และพฒันาส่วนประกอบในการผลิตอาหารสตัว ์โดยบริษทัและบริษทัยอ่ยตกลงท่ีจะจ่ายค่าบริการตาม

จาํนวนเงินท่ีระบุในสญัญา ซ่ึงคาํนวณตามปริมาณการผลิตอาหารสตัวแ์ต่ละประเภท โดยมีค่าบริการขั้นตํ่าเท่ากบั 

100,000 – 1,200,000 บาทต่อเดือน สญัญาน้ีมีระยะเวลา 3 ปี  

 

สัญญาเช่าและบริการ 

 

บริษทัและบริษทัยอ่ยบางแห่งมีสญัญาเช่าอาคารสาํนกังานพร้อมทั้งส่ิงอาํนวยความสะดวกและบริการต่าง ๆ กบับริษทั 

ซี.พี.แลนด ์จาํกดั และบริษทั ซี .พี.พลาซ่า จาํกดั และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนบางแห่งเป็นเวลา 1 ถึง 3 ปี และสญัญาเช่า

ยานพาหนะกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืนบางแห่งเป็นเวลา 3 ปี โดยมีค่าเช่าและค่าบริการต่อปีรวมจาํนวนประมาณ 518

ลา้นบาท อตัราค่าเช่าและค่าบริการตามสญัญาดงักล่าวมีอตัราท่ีไม่แตกต่างจากอตัราท่ี เรียกเก็บ กบับริษทัท่ีไม่     

เก่ียวขอ้งกนั ทั้งน้ีภายใตเ้ง่ือนไขและขอ้ตกลงของการเช่าและการให้บริการท่ีคลา้ยคลึงกนั บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสิทธิ

ท่ีจะต่ออายสุญัญาเช่าอาคารดงักล่าว โดยบอกกล่าวผูใ้ห้เช่าทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหนา้ก่อนอายสุญัญาเช่าจะ

ส้ินสุดลงไม่นอ้ยกว่า 4 เดือน นอกจากน้ี บริษทัมีสญัญาเช่าท่ีดิน ฟาร์มและอาคาร/ส่ิงปลูกสร้างกบับริษทัยอ่ยเจ็ดแห่ง

และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัสองแห่ง เป็นเวลา 1 ถึง  3 ปี โดยบริษทัมีสิทธิต่ออายสุญัญาโดยไม่ตอ้งบอกกล่าวล่วงหนา้    

ค่าเช่าต่อปีมีจาํนวนรวมประมาณ 75 ลา้นบาท 
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันที่ 30 มิถุนายน 2548 และ 2547 (สอบทานแล้ว) 

วันที่ 31 ธันวาคม 2547 (ตรวจสอบแล้ว) 

 
สัญญาว่าจ้าง 

 

บริษทัมีสญัญาว่าจา้งก่อสร้าง ติดตั้งอาคาร ส่ิงปลูกสร้างและอ่ืนๆ กบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนับางแห่ง โดยในระหว่างงวด

ปี 2548 บริษทัไดจ่้ายเงินตามสญัญาดงักล่าวเป็นเงินรวมประมาณ 208  ลา้นบาท 

 

สัญญาอนุญาตให้ใช้เคร่ืองหมายการค้า 

 

บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดเ้ขา้ทาํสญัญากบับริษทั สตาร์มาร์เก็ตต้ิง จาํกดั (STAR) เพ่ือให้ไดม้าซ่ึงสิทธิในการใช้

เคร่ืองหมายการคา้ของ STAR โดยจะตอ้งจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ STAR ในอตัราร้อยละ 2 ของยอดขายภายใต้

เคร่ืองหมายการคา้ดงักล่าว สญัญาน้ีมีระยะเวลา 3 ปีส้ินสุดในปี 2550 ในระหว่างปี 2548 ค่าตอบแทนดงักล่าวมีจาํนวน

ประมาณ  5  ลา้นบาท 

 

4. ลูกหนี้การค้า 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2548 และ 31 ธนัวาคม 2547 ลูกหน้ีการคา้ท่ีมีปัญหาในการชาํระหน้ีแยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระ        

มีดงัน้ี 

 

 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 ณ วนัท่ี 30 มิ.ย.  ณ วนัท่ี 31 ธ.ค.  ณ วนัท่ี 30 มิ.ย.  ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 

 2548  2547  2548  2547 

คา้งชาํระเกินกาํหนดระยะเวลาชาํระหน้ี (Credit Term):        

มากกว่า 3 เดือนถึง 6 เดือน 10  21  -  1 

มากกว่า 6 เดือนถึง 12 เดือน 25  19  2  2 

มากกว่า 12 เดือนข้ึนไป 231  199    10    14 

รวม 266  239    12    17 

ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญในบญัชี 287  252     10    15 

 

ฝ่ายบริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ยเช่ือว่าค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญท่ีบนัทึกไวเ้พียงพอต่อผลเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึน                     

จากการเรียกเก็บเงินไม่ไดจ้ากลูกหน้ี 
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันที่ 30 มิถุนายน 2548 และ 2547 (สอบทานแล้ว) 

วันที่ 31 ธันวาคม 2547 (ตรวจสอบแล้ว) 

 
5. เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย 

 

 ลา้นบาท 

 งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 ณ วนัท่ี 30 มิ.ย.  ณ วนัท่ี 31 ธ.ค.    

 2548  2547  ยอดเฉล่ีย 

เงินให้กู้ยมืระยะยาวแก่บริษัทย่อย      

บริษทั กรุงเทพคา้สัตว ์จาํกดั (BLP) 750  800  767 

บริษทั กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร จาํกดั      

(มหาชน) (BAP) 1,035  1,218  1,096 

บริษทั กรุงเทพฯ อาหารสัตว ์จาํกดั (BFM) 540  710  597 

บริษทั เจริญโภคภณัฑอี์สาน จาํกดั (มหาชน) (CPNE) 300  300  300 

บริษทั ซีฟู้ ดส์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จาํกดั (SFE) -  400  333 

บริษทั ซี.พี. ผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั (CP FOOD) 100  100  100 

บริษทั วีฟู๊ ดผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั (VFP) -  100  83 

C.P. Aquaculture (Beihai) Co., Ltd. (CPB) 74  78  78 

Charoen Pokphand (USA), Inc. (CP USA) 563  533  540 

CPF Investment Limited (CPFI)    576     545     552 

รวมเงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 3,938  4,784  4,446 

หัก  ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (1,667)  (1,511)   

เงินให้กู้ยมืระยะยาวแก่บริษัทย่อย – สุทธ ิ 2,271  3,273   

 

บริษทัคาํนวณยอดเฉล่ียจากยอดคงคา้ง ณ วนัส้ินเดือนโดยไม่รวมดอกเบ้ียคา้งรับ 
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันที่ 30 มิถุนายน 2548 และ 2547 (สอบทานแล้ว) 

วันที่ 31 ธันวาคม 2547 (ตรวจสอบแล้ว) 

 
6. เงนิลงทุน  

 

6.1 เงนิลงทุนในบริษัทร่วม  

 

                                      ลา้นบาท  

 อตัราส่วนการถือหุ้น                                 งบการเงินรวม  

 ทั้งทางตรงและทางออ้ม                ราคาทุน      ราคาตามวธีิส่วนไดเ้สีย  

 ณ วนัที่ 30 ณ วนัที่ 31 ณ วนัที่ 30 ณ วนัที่ 31 ณ วนัที่ 30 ณ วนัที่ 31 

  มิ.ย. 2548   ธ.ค. 2547   มิ.ย. 2548   ธ.ค. 2547   มิ.ย. 2548   ธ.ค. 2547  

       

1.   บริษทั ซี.พ.ีเซเวน่อีเลฟเวน่ จาํกดั (มหาชน) 21.95 21.32 857 666 2,040 1,818 

2.   บริษทั นว 84  จาํกดั  25.00 25.00 301 301 293 293 

3.   บริษทั รอส บรีดเดอร์ส สยาม จาํกดั  49.99 49.99 35 35 28 32 

4.   บริษทั อลิอนัซ์ ซี.พ.ี ประกนัภยั  จาํกดั 24.46 24.46 74 74 86 91 

5.   บริษทั อาร์เบอร์ เอเคอร์ส ประเทศไทย จาํกดั 49.99 49.99 2 2 61 60 

6.   C.P. Aquaculture (India) Private Limited 31.70 31.70 175 175 471 388 

7.   C.P. Vietnam Livestock Co., Ltd. 40.00 40.00 291 291 822 698 

8.   Charoen Pokphand Holdings (Malaysia) SDN. BHD. 49.64 49.64 176 176 950 769 

9.   Kinghill Limited 20.84 20.84 797 767 797 767 

10. LOTUS - CPF (PRC) Investment Co., Ltd. 40.00 40.00 1,009 1,009 1,317 1,311 

หัก  ค่าเผือ่ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน   (   244) (   244) (   244) (   244) 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม – สุทธิ   3,473 3,252 6,621 5,983 

 

6.2 เงนิลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  

 

                                                ลา้นบาท  

 อตัราส่วนการถือหุ้น                                    งบการเงินเฉพาะบริษทั  

 ทั้งทางตรงและทางออ้ม                ราคาทุน      ราคาตามวธีิส่วนไดเ้สีย  

 ณ วนัที่ 30 ณ วนัที่ 31 ณ วนัที่ 30 ณ วนัที่ 31 ณ วนัที่ 30 ณ วนัที่ 31 

  มิ.ย. 2548   ธ.ค. 2547   มิ.ย. 2548   ธ.ค. 2547   มิ.ย. 2548   ธ.ค. 2547  

เงินลงทุนในบริษัทย่อย        

1. บริษทั กรุงเทพคา้สัตว ์จาํกดั  (BLP) 99.99 99.99 1,664 1,664 1,848 1,717 

2. บริษทั กรุงเทพโปรดิ๊วส จาํกดั (มหาชน)  (BKP) 99.44 99.44 1,230 1,230 2,377 1,893 

3. บริษทั กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร       

 จาํกดั (มหาชน)  (BAP) 99.90 99.90 1,781 1,781 3,642 3,019 

4. บริษทั กรุงเทพเพาะเลี้ยงกุง้ จาํกดั  (TPCC) 99.89 99.89 137 137 204 201 

5. บริษทั กรุงเทพฯ อาหารสัตว ์จาํกดั  (BFM) 99.99 99.99 1,174 1,174 3,767 3,140 

6. บริษทั แกลง จาํกดั  (KLANG) 99.99 99.99 298 298 340 351 
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันที่ 30 มิถุนายน 2548 และ 2547 (สอบทานแล้ว) 

วันที่ 31 ธันวาคม 2547 (ตรวจสอบแล้ว) 

 

                                                ลา้นบาท  

 อตัราส่วนการถือหุ้น                                    งบการเงินเฉพาะบริษทั  

 ทั้งทางตรงและทางออ้ม                ราคาทุน      ราคาตามวธีิส่วนไดเ้สีย  

 ณ วนัที่ 30 ณ วนัที่ 31 ณ วนัที่ 30 ณ วนัที่ 31 ณ วนัที่ 30 ณ วนัที่ 31 

  มิ.ย. 2548   ธ.ค. 2547   มิ.ย. 2548   ธ.ค. 2547   มิ.ย. 2548   ธ.ค. 2547  

7. บริษทั จนัทบุรีฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตวน์ํ้ า จาํกดั  (CAF) 99.99 99.99 63 63 74 65 

8.  บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์ีสาน จาํกดั (มหาชน)  (CPNE) 99.61 99.61 1,282 1,282 2,570 2,230 

9. บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์ุตสาหกรรม จาํกดั  (CPIN) 99.99 99.99 709 709 1,357 1,264 

10.  บริษทั ซี.พ.ี เกษตรอุตสาหกรรม จาํกดั  (CPAI) 99.99 99.99 180 180 477 425 

11. บริษทั ซี.พ.ี ผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั  (CP FOOD) 99.99 99.99      -       -       -       -  

12. บริษทั ซี.พ.ี เมอร์แชนไดซ่ิง จาํกดั  (CPM) 99.99 99.99 1,850 1,850 3,891 3,626 

13. บริษทั ซีพ-ีโยเนะคิว จาํกดั (CPY) 80.50      -  161      -  159      -  

14. บริษทั ซี.พ.ี อุตสาหกรรมอาหารส่งออก จาํกดั       

        (CPEX) 99.99 99.99      -       -       -       -  

15. บริษทั ซีพีเอฟ เทรนน่ิงเซ็นเตอร์ จาํกดั  (CPF TN) 99.99 99.99 15 15 18 20 

16. บริษทั ซีพีเอฟ ไอทีเซ็นเตอร์ จาํกดั  (CPF IT) 99.99 99.99 190 190 232 211 

17. บริษทั ซีฟู้ ดส์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จาํกดั  (SFE) 99.99 99.99 425 425 415 406 

18. บริษทั ตราดเพาะเลี้ยงกุง้ จาํกดั  (TRAD) 99.91 99.91 18 18 19 22 

19. บริษทั บ.ีพ.ี อาหารสัตว ์จาํกดั  (BPF)  99.99 99.99 290 290 1,139 1,101 

20. บริษทั พฒันาพนัธ์ุกุง้ (ประเทศไทย) จาํกดั (SIST)  51.00      -  2      2 3      2 

21.  บริษทั ฟาร์มกรุงเทพ จาํกดั  (BKF) 99.99 99.99 469 469 358 410 

22. บริษทั โภคภณัฑอ์ะควอเทค็ จาํกดั  (PAT) 99.99 99.99 400 400 1,875 1,880 

23. บริษทั ยูนิเวอร์แซล ฟู้ ด แอนด ์มาร์เก็ตต้ิง จาํกดั         

        (UF&M) 99.99 99.99 40 40 31 41 

24. บริษทั ราชบุรีอาหารสัตว ์จาํกดั  (RBF) 99.99 99.99 120 120 288 261 

25. บริษทั วฟีู๊ ดผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั   (VFP) 99.99 99.99 330 330 119 211 

26. บริษทั สวฟีาร์มม่ิง จาํกดั  (SAVEE) 99.84 99.84 24        24 45 44 

27. บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล เพท็ ฟู้ ด จาํกดั  (IPF) 99.99 99.99 60 60 57 57 

28.    Aqua – Agri Foods International, Inc.   (AAFI) 99.99 99.99      -       -       -        -  

29.  Aqua Beauty, Inc.  (ABI) 99.99 99.99      -       -       -        -  

30.    BKP Holdings Limited  (BKPH) 99.44 99.44      -       -       -        -  

31.    C.P. Aquaculture (Beihai) Co., Ltd.  (CPB) 100.00 100.00 236 236 111 123 

32.    C.P. Aquaculture (Hainan) Co., Ltd.  (CPH)  100.00 100.00 126 126 156 126 

33. C.P. Food Product (Shanghai) Co., Ltd.  (CPF SH) 100.00 100.00      -       -       -        -  

34. C.P. Standart Gida Sanayi ve Ticaret A.S  (CPS) 84.49 84.49      -       -       -        -  

35.  Calibre Nature  (M) Sdn. Bhd. (CLB) 100.00      -       55      -  55      -  

36.  Charoen Pokphand (USA), Inc.  (CP USA) 99.95 99.95      -       -       -       -  

37.  Charoen Pokphand (India) Private Limited       

        (CP INDIA) 71.20      -       -       -       -       -  
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันที่ 30 มิถุนายน 2548 และ 2547 (สอบทานแล้ว) 

วันที่ 31 ธันวาคม 2547 (ตรวจสอบแล้ว) 

 

                                                ลา้นบาท  

 อตัราส่วนการถือหุ้น                                    งบการเงินเฉพาะบริษทั  

 ทั้งทางตรงและทางออ้ม                ราคาทุน      ราคาตามวธีิส่วนไดเ้สีย  

 ณ วนัที่ 30 ณ วนัที่ 31 ณ วนัที่ 30 ณ วนัที่ 31 ณ วนัที่ 30 ณ วนัที่ 31 

  มิ.ย. 2548   ธ.ค. 2547   มิ.ย. 2548   ธ.ค. 2547   มิ.ย. 2548   ธ.ค. 2547  

38 CPF Europe S.A.  (CPF EU) 99.99 99.99      -       -       -        -  

39. CPF Investment Limited  (CPFI) 100.00 100.00 1,724 1,724 3,337 2,785 

40. CPF Tokyo Co., Ltd.  (CPF TK)  99.99 99.99      -       -       -        -  

41.    Fusion Foods Limited  (FF) 52.00 52.00      -       -       -       -  

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย   15,053 14,837 28,964 25,631 

       

เงินลงทุนในบริษัทร่วม        

1. บริษทั อลิอนัซ์ ซี.พ.ี ประกนัภยั จาํกดั 24.46 24.46 54 54 63 67 

2.      C.P. Aquaculture (India) Private Limited 31.70 31.70 176 176 471 388 

3. Charoen Pokphand Holdings (Malaysia) SDN. BHD. 49.64 49.64 60 60 325 263 

4. Kinghill Limited 20.84 20.84 244      244 244      244 

หัก  ค่าเผือ่ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน   (     244) (     244) (     244) (     244) 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม – สุทธิ        290      290      859      718 

       

ขาดทุนสุทธิของบริษัทย่อยที่เกินกว่ามูลค่าเงินลงทุน        

1. Charoen Pokphand (USA), Inc.  (CP USA) 99.95 99.95      2,686      2,686      271      238 

 

6.3 เงนิลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและอื่น ๆ  

 

 อตัราส่วนการถือหุ้น                                               ลา้นบาท  

 ทั้งทางตรงและทางออ้ม           งบการเงินรวม      งบการเงินเฉพาะบริษทั  

 ณ วนัที่ 30 ณ วนัที่ 31 ณ วนัที่ 30 ณ วนัที่ 31 ณ วนัที่ 30 ณ วนัที่ 31 

  มิ.ย. 2548   ธ.ค. 2547   มิ.ย. 2548   ธ.ค. 2547   มิ.ย. 2548   ธ.ค. 2547 

หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด       

-  ตราสารทุนประเภทหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย       

- ในราคาทุน       

1.  บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 3.33 3.33 1,287 1,287 881 881 

2.  บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 1.01 9.13        31      236      -       -  

รวม   1,318 1,523 881 881 

บวก (หัก) ค่าเผือ่การปรับมูลค่าเงินลงทุน        247      638        90 (     130) 

หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย - มูลค่ายุติธรรม     1,565   2,161     971      751 
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันที่ 30 มิถุนายน 2548 และ 2547 (สอบทานแล้ว) 

วันที่ 31 ธันวาคม 2547 (ตรวจสอบแล้ว) 

 

 อตัราส่วนการถือหุ้น                                               ลา้นบาท  

 ทั้งทางตรงและทางออ้ม           งบการเงินรวม      งบการเงินเฉพาะบริษทั  

 ณ วนัที่ 30 ณ วนัที่ 31 ณ วนัที่ 30 ณ วนัที่ 31 ณ วนัที่ 30 ณ วนัที่ 31 

  มิ.ย. 2548   ธ.ค. 2547   มิ.ย. 2548   ธ.ค. 2547   มิ.ย. 2548   ธ.ค. 2547 

ที่ไม่ใช่หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด -       

เงินลงทุนทัว่ไปในตราสารทุน – ในราคาทุน       

3. บริษทั ซีพีพีซี  จาํกดั (มหาชน)        

 (เดิมช่ือ บริษทั เจริญโภคภณัฑ ์ปิโตรเคมี จาํกดั) 12.48 12.48 110 110 55 55 

4. บริษทั ซี.พ.ี แลนด ์จาํกดั 6.49 6.49 143 143      -       -  

5. บริษทั วรีวมโชค จาํกดั 9.00 9.00 9          9      -       -  

6. บริษทั อ ยุธยา อลิอนัซ์ ซี.พ.ี ประกนัชีวติ จาํกดั       

 (มหาชน) 3.47 3.47 115 115 88 88 

7. ACME ECI Investment Company Limited 17.95 17.95 21 21      -       -  

8. Charoen Pokphand (India) Private Limited      -  19.00      -  36      -       -  

9. Chia Tai (Jilin) Co., Ltd. 9.99 9.99 5           5      -        -  

10. Trillion Brewery Company Limited 17.95 17.95       237       237       -        -  

รวม   640 676 143 143 

หัก ค่าเผือ่ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน   (      406) (      406) (        26) (         26) 

สุทธิ         234       270       117       117 

เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ     1,799    2,431   1,088       868 
       

เงินลงทุนในบริษทัอื่น   7 7 7 7 

หัก  ค่าเผือ่ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน   (          7) (          7) (          7) (           7) 

เงินลงทุนในบริษัทอื่น - สุทธิ        -       -       -       -  

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2548 และ 31 ธนัวาคม 2547 เงินลงทุนดงักล่าวขา้งตน้ไดร้วมเงินลงทุนในต่างประเทศท่ีเป็น     

เงินตราต่างประเทศตามราคาทุนหรือตามวิธีส่วนไดเ้สีย (กรณีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม) ดงัน้ี 

 

                                  งบการเงินรวม  

                       จาํนวนเงินลงทุน (หน่วย:ลา้น)  

    จาํนวนเงินตราต่างประเทศ  จาํนวนเทียบเท่าเงินบาท  

  ณ วนัที่ 30 ณ วนัที่ 31 ณ วนัที่ 30 ณ วนัที่ 31 

                           ประเทศที่ลงทุน          สกุลเงินตราต่างประเทศ  มิ.ย. 2548 ธ.ค. 2547 มิ.ย. 2548 ธ.ค. 2547 

บริติส เวอร์จิน ไอส์แลนดส์ เหรียญสหรัฐ 32 34 1,317 1,311 

เคยแ์มนไอส์แลนดส์ เหรียญสหรัฐ 45 45 1,055 1,026 

อินเดีย รูปี – อินเดีย 499 476 472 424 

มาเลเซีย ริงกิต – มาเลเซีย 87 75 950 768 

เวยีดนาม ดอง 316,197 279,193 822 698 

ฮ่องกง เหรียญสหรัฐ      -       -            5           5 

รวม       4,621    4,232 
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันที่ 30 มิถุนายน 2548 และ 2547 (สอบทานแล้ว) 

วันที่ 31 ธันวาคม 2547 (ตรวจสอบแล้ว) 

                           งบการเงินเฉพาะบริษทั  

                       จาํนวนเงินลงทุน (หน่วย:ลา้น)  

    จาํนวนเงินตราต่างประเทศ  จาํนวนเทียบเท่าเงินบาท  

  ณ วนัที่ 30 ณ วนัที่ 31 ณ วนัที่ 30 ณ วนัที่ 31 

                          ประเทศที่ลงทุน          สกุลเงินตราต่างประเทศ  มิ.ย. 2548 ธ.ค. 2547 มิ.ย. 2548 ธ.ค. 2547 

จีน เรนมินบ ิ 54 53 267 248 

อเมริกา เหรียญสหรัฐ (     6)   (     6) (   271) (   238) 

บริติส เวอร์จิน ไอส์แลนดส์ เหรียญสหรัฐ 81 71 3,337 2,785 

เคยแ์มนไอส์แลนดส์ เหรียญสหรัฐ 22 22 244 244 

อินเดีย รูปี – อินเดีย 499 434 471 388 

มาเลเซีย ริงกิต – มาเลเซีย 35 26     380    263 

รวม    4,428 3,690 

 

เงินลงทุนในบริษทั ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น จาํกดั (มหาชน) ( CP7-11)  ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์

แสดงในงบการเงินรวมเป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วม โดยวิธีส่วนไดเ้สีย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2548 และวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2547 มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนดงักล่าวมีจาํนวนประมาณ  5,308    ลา้นบาท และ 5,157   ลา้นบาท  

ตามลาํดบั 
 

ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2548 บริษทัยอ่ยสองแห่งของบริษทั ( CPM และ CPFI) ไดซ้ื้อหุ้น

สามญัของ CP7-11 จาํนวนประมาณ  30 ลา้นหุ้น เป็นจาํนวนเงินรวม  177 ลา้นบาท ผา่นกระดานหลกัของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ผลจากการซ้ือหุ้นสามญัดงักล่าวทาํให้สดัส่วนการถือหุ้นใน CP7-11 เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 

21.32 เป็นร้อยละ 21.95 
 

ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2548 บริษทัยอ่ย (CPIN) ไดซ้ื้อหุ้นสามญัเพ่ิมทุนทั้งหมดของ Charoen 

Pokphand (India) Private Limited (CP INDIA)  ดงันั้น  ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2548  CP INDIA ไดเ้ปล่ียนสถานภาพ

เป็นบริษทัยอ่ย และบริษทัไดร้วมงบการเงินของ CP INDIA ในการจดัทาํงบการเงินรวม  (ดูหมายเหตุ 1) 
 

นอกจากน้ี ในระหว่างไตรมาสท่ี 1 ของปี 2548 บริษทัยอ่ยในต่างประเทศ (CPFI) ไดข้ายเงินลงทุนบางส่วนในบริษทั 

สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) ( MAKRO) แก่บุคคลภายนอก โดยมีกาํไรจากการขายเงินลงทุนตามงบการเงินรวมเป็น

เงินประมาณ 87 ลา้นบาท 
 

ในระหว่างไตรมาสท่ี 2 ของปี 2548 บริษทัยอ่ยในต่างประเทศ (BKPH) ไดท้าํสญัญาเพ่ือจาํหน่ายเงินลงทุนในหุ้น

สามญัของ MAKRO จาํนวน 17.5 ลา้นหุ้น ในราคาหุ้นละ 60 บาท เป็นเงินรวม 1,050 ลา้นบาทให้กบับริษทั  สยามแมค็

โคร โฮลด้ิง (ประเทศไทย) จาํกดั ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของ  MAKRO   และไม่เป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทั  

ทั้งน้ี    กาํไรจากการขายเงินลงทุนดงักล่าวตามงบการเงินมีจาํนวนประมาณ 812 ลา้นบาท  ในการน้ี บริษทัไดรั้บเงิน

จาก บริษทั  สยามแมค็โครโฮลด้ิง (ประเทศไทย) จาํกดั ทั้งจาํนวนแทนบริษทัยอ่ยดงักล่าว และไดแ้สดงเป็นรายการ 

“เจา้หน้ีบริษทัยอ่ย” ภายใตห้วัขอ้หน้ีสินหมุนเวียนในงบการเงินเฉพาะบริษทั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2548 
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันที่ 30 มิถุนายน 2548 และ 2547 (สอบทานแล้ว) 

วันที่ 31 ธันวาคม 2547 (ตรวจสอบแล้ว) 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2548 และ 31 ธนัวาคม 2547  บริษทัและบริษทัยอ่ยมีค่าเผ่ือขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน

ในบริษทัร่วม บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัและบริษทัอ่ืนเป็นจาํนวนรวม  657 ลา้นบาท   ฝ่ายบริหารเช่ือว่าการตั้งค่าเผ่ือขาดทุน

จากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนขา้งตน้เพียงพอสาํหรับผลขาดทุนท่ีอาจเกิดข้ึน 

 

7. การประเมินราคาที่ดิน 

 

ตั้งแต่ปี 2541 บริษทัและบริษทัยอ่ยบนัทึกมูลค่าท่ีดินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานและท่ีดินท่ีมีไวเ้พ่ือโครงการในอนาคตใน

บญัชีดว้ยราคาประเมินใหม่  ซ่ึงส่วนใหญ่อาศยัขอ้มูลท่ีไดรั้บจากบริษทั อเมริกนั แอ๊พเพรซลั (ประเทศไทย) จาํกดั  ท่ี

เป็นผูป้ระเมินราคาอิสระตามรายงานการประเมินราคาในปี 2541 โดยใชเ้กณฑก์ารปรับราคาตามมูลค่าตลาดยติุธรรม 

(Fair Market Value) และบางส่วนอาศยัขอ้มูลจากกรมท่ีดิน  ส่วนท่ีดินท่ีซ้ือหรือไดม้าตั้งแต่ปี 2542 ยงัคงแสดงในราคา

ทุน 

 

บริษทัไดจ้ดัให้มีการประเมินราคาท่ีดินใหม่  โดยในไตรมาสท่ีสองของปี 2548 บริษทัไดบ้นัทึกราคาท่ีดิน  โดยขอ้มูล

ส่วนใหญ่ถือตามขอ้มูลจากบริษทัผูป้ระเมินราคาอิสระรายเดิมตามรายงานการประเมินราคาในเดือนกนัยายน 2547 ถึง

เดือนมิถุนายน 2548  โดยใชเ้กณฑก์ารปรับราคาตามมูลค่าตลาดยติุธรรม  อนัเป็นผลให้ท่ีดินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานและ

ท่ีดินท่ีมีไวเ้พ่ือโครงการในอนาคตของบริษทั จาํนวนเงินประมาณ 1 ,912 ลา้นบาท และของบริษทัยอ่ยจาํนวนเงินรวม

ประมาณ 7,428 ลา้นบาท  มีมูลค่าท่ีดินบางส่วนเพ่ิมข้ึนและบางส่วนลดลงจากมูลค่าตามบญัชีก่อนการประเมินราคา 

ดงัน้ี 

 

ก. มูลค่าท่ีดินท่ีเพ่ิมข้ึนสุทธิมีจาํนวนรวม   1,227  ลา้นบาท  และส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดินของบริษทัรวมกบั

ส่วนไดข้องบริษทัในส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดินของบริษทัยอ่ย ซ่ึงคาํนวณตามสดัส่วนท่ีบริษทัถือหุ้นในบริษทั

ยอ่ย มีจาํนวนรวมทั้งส้ินประมาณ 859 ลา้นบาท (สุทธิจากภาษีเงินได)้ และไดแ้สดงในบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตี

ราคาท่ีดิน”  ภายใตห้วัขอ้ “ส่วนของผูถื้อหุ้น”  ในงบดุล ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2548 

 

ข.   มูลค่าท่ีดินท่ีลดลงสุทธิมีจาํนวนรวม  107  ลา้นบาท   และบริษทัและบริษทัยอ่ยไดบ้นัทึกจาํนวนดงักล่าวเป็นผล

ขาดทุนจากการลดราคาของท่ีดินในงบกาํไรขาดทุนของบริษทัและบริษทัยอ่ยในงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

30 มิถุนายน 2548 

 

ท่ีดินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานซ่ึงบริษทัและบริษทัยอ่ยไดม้าในปี 2547 และ 2548 จาํนวน  977  ลา้นบาท ยงัคงแสดงไวใ้น

ราคาทุน 

 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดินของบริษทัและบริษทัยอ่ยดงักล่าวขา้งตน้จะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
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8. เงนิกู้ยืมระยะยาว 

 

ในปี 2543 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดรั้บเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีเป็นสกุลเงินบาทจากธนาคารแห่งหน่ึงเป็นเงินรวม 410     

ลา้นบาท โดยมีกาํหนด ชาํระคืนทุกงวดสามเดือนงวดละ 10 ลา้นบาท สาํหรับบริษทัและ 13 ลา้นบาท สาํหรับ        

บริษทัยอ่ย โดยเร่ิมตั้งแต่เดือนกนัยายน 2544 ถึงเดือนมิถุนายน 2549 และเดือนตุลาคม 2544 ถึงเดือนกรกฎาคม 2548          

ตามลาํดบั  
 
ในปี 2544 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดรั้บวงเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคารในประเทศสองแห่งเป็นเงินรวม 742 ลา้นบาท 

โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

- วงเงินกูย้ืมระยะยาวจาํนวน 532 ลา้นบาท ไดเ้บิกถอนทั้งจาํนวนแลว้โดยเงินกูย้ืมระยะยาวจาํนวน 425 ลา้นบาท 

มีกาํหนดชาํระคืนทุกงวด 3 เดือน เร่ิมตั้งแต่เดือนกนัยายน 2545 ถึงเดือนมิถุนายน 2552 และส่วนท่ีเหลืออีกจาํนวน 107 

ลา้นบาท มีกาํหนดชาํระคืนทุกงวด 3 เดือน เร่ิมตั้งแต่ เดือนกนัยายน 2547 ถึงเดือนมิถุนายน 2550   

 

- วงเงินกูร้ะยะยาวจาํนวน 210 ลา้นบาท เพ่ือก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานร่วม ซ่ึงไดมี้การเบิกถอนแลว้จาํนวน 188 

ลา้นบาท มีกาํหนดชาํระคืนทุกเดือน เดือนละประมาณ 3 ลา้นบาท เร่ิมตั้งแต่เดือนมีนาคม 2546 ถึงเดือนกนัยายน 2551  

 

ในเดือนธนัวาคม 2546 และในระหว่างปี 2547 บริษทัไดอ้อกตัว๋แลกเงินให้ธนาคารในประเทศแห่งหน่ึงจาํนวน 350 

ลา้นบาท และ 2,950  ลา้นบาท ตามลาํดบั ตัว๋แลกเงินดงักล่าวมีอตัราคิดลดเท่ากบัร้อยละ 3.45-4.65 ต่อปี โดยตัว๋แต่ละ

ฉบบัมีกาํหนดชาํระคืนในงวดต่าง ๆ ตั้งแต่เดือนธนัวาคม 2548 จนถึงเดือนธนัวาคม 2550 บริษทับนัทึกส่วนลดท่ี

เกิดข้ึน ณ วนัท่ีออกตัว๋แลกเงินไวเ้ป็นดอกเบ้ียจ่ายล่วงหนา้ และทยอยตดัจ่ายส่วนลดดงักล่าวเป็นดอกเบ้ียจ่ายโดยวิธี

เส้นตรงตามอายขุองตัว๋แลกเงินนั้น 

 

ในเดือนมีนาคม 2547 บริษทัไดรั้บเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีเป็นสกุลเงินเยนจากสาขาของธนาคารในต่างประเทศแห่งหน่ึงเป็น

เงินรวม 8,200 ลา้นเยน หรือประมาณ 3,018 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียเท่ากบั LIBOR 6 เดือน บวกร้อยละ 0.65 ต่อปี 

และมีกาํหนดจ่ายดอกเบ้ียปีละ 2 คร้ัง ในเดือนมีนาคม และกนัยายนของทุกปี และกาํหนดชาํระคืนเงินตน้เป็น 2 งวด งวด

ละ      เท่า ๆ กนั งวดแรกในเดือนมีนาคม 2549 และงวดท่ี 2 ในเดือนมีนาคม 2550 ทั้งน้ี บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ีอนไขท่ี

ธนาคารกาํหนด เช่น การรักษาอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นตามงบการเงินรวมไม่ให้เกิน 2 : 1 เป็นตน้ และเพ่ือ

ป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและอตัราดอกเบ้ีย บริษทัจึงไดเ้ขา้ทาํสญัญากบัสาขาของ

ธนาคาร          ดงักล่าวเพ่ือแลกเปล่ียนเงินตราของตน้เงินกู ้จากสกุลเงินเยนเป็นสกุลเงินบาทเท่ากบั 3,018  ลา้นบาท และ

แลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียจากอตัราลอยตวัเป็นอตัราคงท่ีเท่ากบัร้อยละ 3.86 ต่อปี ตลอดอายขุองสญัญาเงินกูโ้ดยคาํนวณ

ดอกเบ้ียท่ีจะตอ้งจ่ายจากฐานเงินตน้ท่ีเป็นสกุลเงินบาท 
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ในเดือนพฤษภาคม  2547  บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (BAP) ไดรั้บเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีเป็นสกุลเงินบาทจากธนาคารในประเทศ

แห่งหน่ึงเป็นเงินรวม 140 ลา้นบาท โดยมีกาํหนดชาํระคืนทุกงวด 6 เดือน งวดละ 14 ลา้นบาท เร่ิมตั้งแต่เดือนมีนาคม 2548 

ถึงเดือนกนัยายน 2552 

 

บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง  (CPS)  มีเงินกูย้ืมระยะยาวเป็นเงินประมาณ   2.3   ลา้นเหรียญ  เทียบเท่า 94 ลา้นบาท  ซ่ึงในไตรมาส      

ท่ี  1  ของปี  2548  CPS ไดช้าํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวเป็นเงินรวม 69 ลา้นบาท และในไตรมาสท่ี 2 ของปี  2548 ไดช้าํระคืน

เงินกูย้ืมระยะยาวส่วนท่ีเหลือเป็นจาํนวนเงิน 25 ลา้นบาท และในระหว่างปี 2548 CPS  ไดรั้บเงินกูย้ืมระยะยาวเป็นเงิน

ประมาณ   9.2  ลา้นเหรียญ (เทียบเท่า 379 ลา้นบาท) 

 

เงินกูย้ืมระยะยาวทั้งหมดขา้งตน้มีอตัราดอกเบ้ียตามท่ีระบุในสญัญา ภายใตเ้ง่ือนไขของสญัญาเงินกูย้ืมต่าง ๆ ขา้งตน้ 

บริษทัและบริษทัยอ่ยจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้จาํกดัต่าง ๆ ท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญาดงักล่าว 

 

9. หุ้นกู้  

 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 ณ วนัท่ี 30  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 30  ณ วนัท่ี 31 

 มิ.ย. 2548  ธ.ค. 2547  มิ.ย. 2548  ธ.ค. 2547 
        

หุ้นกูค้ร้ังท่ี 1/2543       -  1,400        -  1,400 

หุ้นกูค้ร้ังท่ี 1/2544 2,380  3,570  2,380  3,570 

หุ้นกูค้ร้ังท่ี 1/2547 6,000  6,000  6,000  6,000 

หุ้นกูค้ร้ังท่ี 1/2548 4,000        -  4,000        - 

หัก ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระในหน่ึงปี (  2,380)  (  3,780)  (  2,380)  (  3,780) 

สุทธิ 10,000    7,190  10,000    7,190 
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หุ้นกู้คร้ังที่ 1/2543 
 

เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2543 บริษทัไดอ้อกหุ้นกูป้ระเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั ชนิดทยอยคืนเงินตน้และระบุช่ือ       

ผูถื้อ (หุ้นกูค้ร้ังท่ี1/2543) เป็นจาํนวนเงินรวม 7,000 ลา้นบาท มีกาํหนดอาย ุ 5 ปี โดยเร่ิมทยอยคืนเงินตน้คร้ังแรกใน

เดือนมีนาคม 2546 และคร้ังต่อ ๆ ไป ทุกหกเดือนในอตัราร้อยละ 20 ของมูลค่าท่ีตราไว ้อตัราดอกเบ้ียใน 3 ปีแรกเป็น 

7.5% ต่อปี และใน 2 ปีสุดทา้ยเท่ากบัอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 6 เดือนของธนาคารในประเทศแห่งหน่ึงบวกร้อยละ 

3 ต่อปี บริษทัไดไ้ถ่ถอนหุ้นกูด้งักล่าว ภายหลงัจากการชาํระคืนเงินตน้งวดสุดทา้ย เม่ือเดือนมีนาคม 2548  
 

หุ้นกู้คร้ังที่ 1/2544 
 

เม่ือวนัท่ี 23 มีนาคม 2544 บริษทัไดอ้อกจาํหน่ายหุ้นกูป้ระเภทไม่ดอ้ยสิทธิ   ไม่มีหลกัประกนั  ชนิดทยอยคืนเงินตน้

และระบุช่ือผูถื้อ (หุ้นกูค้ร้ังท่ี 1/2544) เป็นจาํนวนเงินรวม 7,000 ลา้นบาท มีกาํหนดอาย ุ 5 ปี โดยเร่ิมทยอยคืน   เงินตน้

คร้ังแรกในเดือนกนัยายน 2546 ในอตัราร้อยละ 15 ของมูลค่าท่ีตราไวแ้ละคร้ังต่อ ๆ ไป ทุกหกเดือนในอตัรา    ร้อยละ 

17 ของมูลค่าท่ีตราไว ้อตัราดอกเบ้ียใน 2 ปีแรกเป็นร้อยละ 5.5 ต่อปี ในปีท่ีสามเป็นร้อยละ 5.75 ต่อปี และ       ใน 2 ปี

สุดทา้ยเท่ากบัอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 6 เดือนของธนาคารในประเทศแห่งหน่ึงบวกร้อยละ 3 ต่อปี หุ้นกูท่ี้ออกใน

คร้ังน้ีไดรั้บการทบทวนอนัดบัเครดิตไวท่ี้ระดบั “A”โดยบริษทั ทริสเรทต้ิง จาํกดั  อีกคร้ังหน่ึง  เม่ือวนัท่ี 20 พฤษภาคม 

2548 หุ้นกูด้งักล่าวไดรั้บการข้ึนทะเบียนกบัศูนยซ้ื์อขายตราสารหน้ีไทยเม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 2544 
 

หุ้นกู้คร้ังที่ 1/2547 
 

เม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2547 บริษทัไดอ้อกหุ้นกูป้ระเภทไม่ดอ้ยสิทธิ  ไม่มีหลกัประกนั  และระบุช่ือผูถื้อ (หุ้นกูค้ร้ังท่ี 

1/2547) เป็นจาํนวนเงินรวม 6,000 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็น 
 

• ชุดท่ี 1 จาํนวน 2,500 ลา้นบาท มีกาํหนดอาย ุ3 ปี ชาํระคืนเงินตน้คร้ังเดียวทั้งจาํนวนในวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 

2550 โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีเท่ากบัร้อยละ 4.25 ต่อปี 
 

• ชุดท่ี 2 จาํนวน 3,500 ลา้นบาท มีกาํหนดอาย ุ5 ปี ชาํระคืนเงินตน้คร้ังเดียวทั้งจาํนวนในวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 

2552 โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีเท่ากบัร้อยละ 5.50 ต่อปี  
 

หุ้นกูด้งักล่าวน้ี ไดรั้บการทบทวนอนัดบัเครดิตไวท่ี้ระดบั “A” โดยบริษทั ทริสเรทต้ิง จาํกดั เม่ือวนัท่ี 20 พฤษภาคม 

2548 ทั้งน้ี บริษทัไดน้าํหุ้นกูด้งักล่าวไปข้ึนทะเบียนกบัศูนยซ้ื์อขายตราสารหน้ีไทยและจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย และไดรั้บการข้ึนทะเบียนและจดทะเบียนแลว้ เม่ือวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2547 และ 7 กุมภาพนัธ์ 2548 

ตามลาํดบั 
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันที่ 30 มิถุนายน 2548 และ 2547 (สอบทานแล้ว) 

วันที่ 31 ธันวาคม 2547 (ตรวจสอบแล้ว) 

 

หุ้นกู้คร้ังที ่1/2548 

 

เม่ือวนัท่ี 1 6 มิถุนายน 254 8 บริษทัไดอ้อกหุ้นกูป้ระเภทไม่ดอ้ยสิทธิ  ไม่มีหลกัประกนั  และระบุช่ือผูถื้อ (หุ้นกูค้ร้ังท่ี 

1/2548) เป็นจาํนวนเงินรวม 4,000 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็น 

 

• ชุดท่ี 1 จาํนวน 2, 000 ลา้นบาท มีกาํหนดอาย ุ3 ปี ชาํระคืนเงินตน้คร้ังเดียวทั้งจาํนวนในวนัท่ี 1 6 มิถุนายน 255 1 

โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีเท่ากบัร้อยละ 4.25 ต่อปี 

 

• ชุดท่ี 2 จาํนวน 2, 000 ลา้นบาท มีกาํหนดอาย ุ5 ปี ชาํระคืนเงินตน้คร้ังเดียวทั้งจาํนวนในวนัท่ี 1 6 มิถุนายน 255 3 

โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีเท่ากบัร้อยละ 5.00 ต่อปี  
 
หุ้นกูด้งักล่าวน้ี ไดรั้บการจดัอนัดบัเครดิตไวท่ี้ระดบั “A” โดยบริษทั ทริสเรทต้ิง จาํกดั ทั้งน้ี บริษทัไดน้าํหุ้นกูด้งักล่าว

ไปข้ึนทะเบียนกบัศูนยซ้ื์อขายตราสารหน้ีไทยและจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และไดรั้บการข้ึน

ทะเบียนและจดทะเบียนแลว้ เม่ือวนัท่ี  30 มิถุนายน  2548  และ  27  กรกฎาคม  2548 ตามลาํดบั 

 

ในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2548 บริษทัไดคื้นเงินตน้ของหุ้นกูค้ร้ังท่ี 1/2543 งวดสุดทา้ย  ในอตัราร้อยละ 20 เป็นจาํนวนเงิน 

1,400 ลา้นบาท และไดคื้นเงินตน้ของหุ้นกูค้ร้ังท่ี 1/2544 งวดท่ี 4 ในอตัราร้อยละ 17 ของมูลค่าท่ีตราไวเ้ป็นจาํนวนเงิน 

1,190 ลา้นบาท 

 

ทั้งน้ี บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีกาํหนด เช่น บริษทัตอ้งรักษาอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นตาม               

งบการเงินสาํหรับงวดหกเดือนและสาํหรับปี ตามท่ีระบุไวใ้นขอ้กาํหนดและเง่ือนไขของหุ้นกู ้เป็นตน้ 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2548 ราคาตามบญัชีท่ีปรากฏในงบดุลของหุ้นกูด้งักล่าวทั้งหมดขา้งตน้มีจาํนวนไม่แตกต่างจาก   

มูลค่ายติุธรรมท่ีประมาณจากอตัราดอกเบ้ียปัจจุบนัในตลาดของหุ้นกูซ่ึ้งมีเง่ือนไขและวนัครบกาํหนดท่ีคลา้ยคลึงกนั 
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันที่ 30 มิถุนายน 2548 และ 2547 (สอบทานแล้ว) 

วันที่ 31 ธันวาคม 2547 (ตรวจสอบแล้ว) 

 

10. ใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้น 

 

บริษทัไดอ้อกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม คร้ังท่ี  2 (CPF-W2) เม่ือ

วนัท่ี  22  กรกฎาคม 2545  จาํนวน  388,970,582  หน่วย  โดยใบสาํคญัแสดงสิทธิ  1  หน่วย  มีสิทธิซ้ือหุ้นสามญัได ้ 5 

หุ้น ท่ีราคาหุ้นละ  4 บาท ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ CPF-W2 สามารถใชสิ้ทธิไดใ้นวนัทาํการแรกของ ทุก ๆ 3 เดือนเร่ิม

ตั้งแต่วนัท่ี 2 มกราคม 2546 ยกเวน้วนัท่ีใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยจะตรงกบัวนัท่ี  21  กรกฎาคม 2548  โดยผูถื้อใบสาํคญั

แสดงสิทธิ CPF-W2  มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัแลว้ ดงัน้ี 

 

  จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิ  จาํนวนหุ้นสามญั  เงินรับจากการ  วนัที่จดทะเบียน 

  ที่ใชสิ้ทธิ  ที่ไดรั้บ  ใชสิ้ทธิ  เปลี่ยนแปลง 

วนัที่ใชสิ้ทธิ  (หน่วย)  (หุ้น)  (ลา้นบาท)  ทุนชาํระแลว้ 

         

5 มกราคม 2547  1,802,799  9,013,995  36  19 มกราคม 2547 

1 กรกฏาคม 2547  502  2,510        -   15 กรกฏาคม 2547 

1 ตุลาคม 2547        2,672       13,360        -    14 ตุลาคม 2547 

รวมปี 2547  1,805,973  9,029,865           36   

         

4 มกราคม 2548       58,020     290,100           1  18 มกราคม 2548 

1 เมษายน 2548     624,862  3,124,310          12  18 เมษายน 2548 

รวมปี 2548       682,882   3,414,410          13   

 

ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2547 บริษทัไดอ้อกหุ้นสามญัจาํนวน 9,013,995 หุ้น ให้กบัผูถื้อ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ CPF-W2 ซ่ึงมายื่นขอใชสิ้ทธิจาํนวน 1,802,799 หน่วย บริษทับนัทึกโอนเงินรับล่วงหนา้ค่าจองซ้ือ

หุ้นเพ่ิมทุนจาํนวนรวมประมาณ 36 ลา้นบาท เป็นทุนท่ีชาํระแลว้และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญัภายหลงัจากการ             

จดทะเบียนการเปล่ียนแปลงทุนชาํระแลว้ต่อกระทรวงพาณิชยแ์ลว้ 

       

ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2548 จาํนวนหุ้นสามญัท่ีเพ่ิมข้ึนจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดง

สิทธิ CPF-W2 มีจาํนวนทั้งส้ิน 3,414,410 หุ้น จึงทาํให้ ณ วนัท่ี 3 0 มิถุนายน 2548 ทุนท่ีออกและรับชาํระแลว้ของ

บริษทัมีจาํนวน 5 ,730,976,886 บาท (แบ่งเป็น 5 ,730,976,886 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)  บริษทั บนัทึกโอนเงินรับ

ล่วงหนา้ค่าจองซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนจาํนวนรวมประมาณ   12   ลา้นบาท เป็นทุนท่ีชาํระแลว้และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั

ภายหลงัจากการจดทะเบียนการเปล่ียนแปลงทุนชาํระแลว้ต่อกระทรวงพาณิชยแ์ลว้  



 51 

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันที่ 30 มิถุนายน 2548 และ 2547 (สอบทานแล้ว) 

วันที่ 31 ธันวาคม 2547 (ตรวจสอบแล้ว) 

 

นอกจากน้ี  ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2548 บริษทัยอ่ยห้าแห่งไดข้ายเงินลงทุนในใบสาํคญัแสดง

สิทธิ CPF-W2 ผา่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีกาํไรจากการขายใบสาํคญัแสดงสิทธิสุทธิภาษีเงินไดท่ี้

เก่ียวขอ้งเป็นเงินประมาณ 47  ลา้นบาท และบริษทัไดบ้นัทึกจาํนวนดงักล่าวไวใ้นบญัชี “ใบสาํคญัแสดงสิทธิ” ภายใต้

ส่วนของผูถื้อหุ้นในงบดุล และจะโอนไปเป็นส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั ภายหลงัจากการใชสิ้ทธิในคร้ังสุดทา้ยของผูถื้อ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าว 

 

ในระหว่างไตรมาสท่ีสองของปี 2548     บริษทัไดรั้บเงินล่วงหนา้ค่าจองซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนจาํนวนรวมประมาณ 2,050 ลา้น

บาท จากการใชสิ้ทธิของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิในคร้ังท่ี 11 ซ่ึงมีกาํหนดการใชสิ้ทธิในวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2548   โดย

บริษทัไดบ้นัทึกจาํนวนดงักล่าวไวใ้นบญัชี “เงินรับล่วงหนา้ค่าจองซ้ือหุ้นเพ่ิมทุน” ภายใตห้วัขอ้ “ส่วนของผูถื้อหุ้น”     

 

นอกจากน้ีเม่ือวนัท่ี 21 กรกฏาคม 2548  ซ่ึงเป็นวนัใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ CPF-W2 ในคร้ังสุดทา้ย   มีการใช้

สิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวจาํนวน 255,303,549 หน่วย แลกซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัไดจ้าํนวน 

1,276,517,745 หุ้น โดยมีเงินรับจากการใชสิ้ทธิเท่ากบั 5,106 ลา้นบาท  ส่วนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีไม่ไดน้าํมาใชสิ้ทธิ

และส้ินสภาพลงภายหลงัการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยมีจาํนวน 25,396,528 หน่วย ทั้งน้ี จาํนวนหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจากการใช้

สิทธิในคร้ังท่ี 11 และคร้ังสุดทา้ยมีจาํนวนเท่ากบั 1,788,960,940 หุ้น และทาํให้ทุนชาํระแลว้ของบริษทั ภายหลงัจาก

การใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยเพ่ิมเป็น 7,519,937,826 บาท (แบ่งเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 7,519,937,826 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้น

ละ 1 บาท) 

 

11. เงนิปันผล 

 

บริษทัมีนโยบายท่ีจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นปีละ 4  คร้ัง โดยเงินปันผลท่ีจ่ายในแต่ละคร้ังจะพิจารณาจดัสรรจาก

ผลการดาํเนินงานแต่ละไตรมาส  และเงินปันผลรวมท่ีจ่ายทั้งส้ินจากผลการดาํเนินงานในแต่ละปีจะมีจาํนวนประมาณ       

ร้อยละ 50 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัหกัภาษีเงินไดแ้ละสาํรองตามกฎหมาย  ทั้งน้ี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมี

การเปล่ียนแปลงไดข้ึ้นอยูก่บัผลการดาํเนินงาน ฐานะการเงินและโครงการในอนาคตของบริษทัรวมทั้งภาวะเศรษฐกิจ

โดยรวม 
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันที่ 30 มิถุนายน 2548 และ 2547 (สอบทานแล้ว) 

วันที่ 31 ธันวาคม 2547 (ตรวจสอบแล้ว) 

 

ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2548 และ 2547 คณะกรรมการไดมี้มติให้จ่ายเงินปันผลโดยสรุปดงัน้ี 

 

             จาํนวนหุ้นที่มีสิทธิ จาํนวนเงินรวม   

             วนัท่ีมีมติจ่ายเงินปันผล  อตัราหุ้นละ (บาท)    ไดรั้บเงินปันผล       (ลา้นบาท)        ผลการดาํเนินงาน      จ่ายจาก  
      

24 กุมภาพนัธ์ 2547 0.04 5,727,546,606 230 ไตรมาสที่ส่ีปี 2546                      (ก) 

11 พฤษภาคม 2548 0.12 5,730,976,886 688 ไตรมาสที่หน่ึงปี 2548 (ก) และ (ข) 

 

ก) กาํไรสุทธิของกิจการท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลร้อยละ 30 

ข) กาํไรสุทธิของกิจการท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

 
การจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานไตรมาสท่ี 4 ปี 254 6 ซ่ึงไดจ่้ายเป็นเงินปันผลประจาํปีไดรั้บอนุมติัจากท่ี

ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นแลว้เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2547    

 

เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2548 คณะกรรมการบริษทัเสนอให้งดจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2547  ซ่ึงท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นได้

อนุมติัตามท่ีคณะกรรมการเสนอแลว้เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2548  

 

12. กําไรต่อหุ้น 

 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานและกาํไรต่อหุ้นปรับลดสาํหรับแต่ละงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2548 

และ 2547 คาํนวณได ้   ดงัน้ี 

 

                                                                    งวดสามเดือน  

  จาํนวนหุ้นคงเหลือตาม  

  ตามวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั  

               กาํไรสุทธิ (พนับาท)        (สุทธิจากหุ้นทุนซ้ือคืน)        กาํไรต่อหุ้น (บาท)  

         2548           2547            2548           2547        2548       2547  

       

กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 2,732,559 901,277 5,402,156,286 5,398,726,006 0.51 0.17 

ผลกระทบของหุ้นสามญัเทียบเท่า       

ปรับลด- CPF-W2         -               -          136,980,182              -       (0.02)      -  

กาํไรต่อหุ้นปรับลด 2,732,559     901,277 5,539,136,468 5,398,726,006 0.49    0.17 
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันที่ 30 มิถุนายน 2548 และ 2547 (สอบทานแล้ว) 

วันที่ 31 ธันวาคม 2547 (ตรวจสอบแล้ว) 
 
 
                                                                      งวดหกเดือน  

  จาํนวนหุ้นคงเหลือตาม  

  ตามวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั  

               กาํไรสุทธิ (พนับาท)         (สุทธิจากหุ้นทุนซ้ือคืน)        กาํไรต่อหุ้น (บาท)  

           2548             2547            2548           2547        2548       2547  

       

กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 4,004,577 302,905 5,400,594,131 5,398,726,006 0.74 0.06 

ผลกระทบของหุ้นสามญัเทียบเท่า       

ปรับลด- CPF-W2         -               -            77,975,784           -       (0.01)      -  

กาํไรต่อหุ้นปรับลด  4,004,577    302,905 5,478,569,915 5,398,726,006 0.73    0.06 

 

13. ภาษีเงนิได้ 

 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับแต่ละงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2548 และ 2547 

ประกอบดว้ย 

 

 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 งวดสามเดือน  งวดหกเดือน 

 2548  2547  2548  2547 

        

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดจ้ากกาํไรสุทธิทางภาษีสาํหรับงวด 409  297  881  449 

ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจาก        

ความแตกต่างชัว่คราว (Temporary difference) - สุทธิ    180      86  (   60)       93 

ความแตกต่างถาวร (Permanent difference) (   17)       -   (   19)       -  

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้– สุทธิ  572    383   802    542 
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันที่ 30 มิถุนายน 2548 และ 2547 (สอบทานแล้ว) 

วันที่ 31 ธันวาคม 2547 (ตรวจสอบแล้ว) 

 

 ลา้นบาท 

 งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 งวดสามเดือน  งวดหกเดือน 

 2548  2547  2548  2547 
        

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดจ้ากกาํไรสุทธิทางภาษีสาํหรับงวด -  18  -  18 

ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจาก        

ความแตกต่างดา้นเวลา (Temporary difference) - สุทธิ     41  (    2)      10       3  

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้– สุทธิ     41      16      10     21 

 

ตามพระราชกฤษฎีกาฉบบัท่ี 387 ลงวนัท่ี 5 กนัยายน 2544 กาํหนดให้ลดหยอ่นอตัราภาษีเงินไดข้องบริษทั                                 

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจากร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 25 สาํหรับกาํไรสุทธิท่ีตอ้งเสียภาษีเฉพาะ

ส่วนท่ีไม่เกิน 300 ลา้นบาท เป็นเวลาห้ารอบระยะเวลาบญัชีต่อเน่ืองกนันบัแต่รอบระยะเวลาบญัชีแรกท่ีเร่ิมในหรือ

หลงัวนัท่ีพระราชกฤษฎีกาใชบ้งัคบั ดงันั้น บริษทัจึงคาํนวณภาษีเงินไดส้าํหรับกาํไรสุทธิท่ีตอ้งเสียภาษีเฉพาะของ

บริษทัส่วนท่ีไม่เกิน 300 ลา้นบาท ในปี 2548 และ 2547 ดว้ยอตัราร้อยละ 25   

 

รายการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีในระหว่างงวดส้ินสุดวนัท่ี 30 มิ ถุนายน 2548 

สรุปได ้ดงัน้ี 

 

 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 ยอดยกมา  รายการ  รายการ  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัท่ี 1  เพ่ิม (ลด)  เพ่ิม (ลด)  ณ วนัท่ี 30 

 ม.ค. 2548  ในงบกาํไรขาดทุน  ในส่วนของเจา้ของ  มิ.ย. 2548 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี        

ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน 225         -     -   225 

ผลต่างอตัราแลกเปล่ียนของสัญญา        

ซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 14  (     13)     -   1 

ส่วนแบ่งขาดทุนในบริษทัยอ่ย 920         -     -   920 

อ่ืนๆ    444  (       6)  (       4)     434 

รวม 1,603  (     19)  (       4)  1,580 
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันที่ 30 มิถุนายน 2548 และ 2547 (สอบทานแล้ว) 

วันที่ 31 ธันวาคม 2547 (ตรวจสอบแล้ว) 

 

 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 ยอดยกมา  รายการ  รายการ  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัท่ี 1  (เพ่ิม) ลด  (เพ่ิม) ลด  ณ วนัท่ี 30 

 ม.ค. 2548  ในงบกาํไรขาดทุน  ในส่วนของเจา้ของ  มิ.ย. 2548 

หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี        

ส่วนของบริษทัยอ่ย (CPS) 19  4  11  34 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดินและส่วนได ้        

ในบริษทัร่วมท่ีเป็นของบริษทัยอ่ยซ่ึงไดน้าํไป        

คาํนวณค่าความนิยมติดลบ ณ วนัซ้ือบริษทัยอ่ย 1,212  (    25)  108  1,295 

ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน        

ในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย (     50)         -  92  42 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน 548         -  367  915 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน        

บริษทัร่วมในต่างประเทศ 115         -  69  184 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมตาม        

วิธีส่วนไดเ้สีย - สุทธิ 549  (     83)         -  466 

อ่ืนๆ      89       25         1     115 

รวม 2,482  (    79)     648  3,051 

 

 ลา้นบาท 

 งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 ยอดยกมา  รายการ  รายการ  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัท่ี 1  เพ่ิม (ลด)  เพ่ิม (ลด)  ณ วนัท่ี 30 

 ม.ค. 2548  ในงบกาํไรขาดทุน  ในส่วนของเจา้ของ  มิ.ย. 2548 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี        

ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน 137      -       -   137 

ส่วนแบ่งขาดทุนในบริษทัยอ่ย 920      -       -   920 

อ่ืนๆ      23       25      -        48 

รวม 1,080        25      -   1,105 
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันที่ 30 มิถุนายน 2548 และ 2547 (สอบทานแล้ว) 

วันที่ 31 ธันวาคม 2547 (ตรวจสอบแล้ว) 

 

 ลา้นบาท 

 งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 ยอดยกมา  รายการ  รายการ  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัท่ี 1  (เพ่ิม) ลด  (เพ่ิม) ลด  ณ วนัท่ี 30 

 ม.ค. 2548  ในงบกาํไรขาดทุน  ในส่วนของเจา้ของ  มิ.ย. 2548 

หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี        

ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่า        

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย (     39)  -  66  27 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน 247  -  81  328 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (       2)  -  13  11 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมตาม        

วิธีส่วนไดเ้สีย – สุทธิ    139       35       -      174 

รวม    345       35      160     540 

 
14. ข้อมูลทางการเงนิจาํแนกตามส่วนงาน 

 

รายไดแ้ละผลกาํไรจากการดาํเนินงานจาํแนกตามส่วนงานของบริษทัและบริษทัยอ่ยสาํหรับงบการเงินระหว่างกาลรวม

สาํหรับแต่ละงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2548 และ 2547 สรุปไดด้งัน้ี 

 

 งวดสามเดือน 

 ลา้นบาท 

 รายไดจ้ากส่วนงาน  ผลกาํไรจากการดาํเนินงาน 

 2548  2547  2548  2547 
        

ส่วนงานสายสตัวบ์ก 21,257  17,439  2,053  827 

ส่วนงานสายสตัวน์ํ้า  7,842    5,618      706       649 

รวม 29,099  23,057   2,759    1,476 
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันที่ 30 มิถุนายน 2548 และ 2547 (สอบทานแล้ว) 

วันที่ 31 ธันวาคม 2547 (ตรวจสอบแล้ว) 

 

 งวดหกเดือน 

 ลา้นบาท 

 รายไดจ้ากส่วนงาน  ผลกาํไรจากการดาํเนินงาน 

 2548  2547  2548  2547 

        

ส่วนงานสายสตัวบ์ก 39,445  32,804  3,199  844 

ส่วนงานสายสตัวน์ํ้า 13,121    9,384  1,161       493 

รวม 52,566  42,188  4,360    1,337 

 

รายละเอียดขอ้มูลทางการเงินของสินทรัพยถ์าวรจาํแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ของบริษทัและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี       

30 มิถุนายน 2548 และ  2547 ประกอบดว้ย 

 

 ลา้นบาท 

 2548  2547 

    

ประเทศไทย 31,672  26,372 

ยโุรป 2,002  1,216 

เอเชีย 683  268 

อเมริกา 48  49 

อ่ืนๆ      -        -  

รวม 34,405  27,905 
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันที่ 30 มิถุนายน 2548 และ 2547 (สอบทานแล้ว) 

วันที่ 31 ธันวาคม 2547 (ตรวจสอบแล้ว) 

 

รายละเอียดขอ้มูลทางการเงินของรายไดจ้ากบุคคลภายนอก จาํแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ของบริษทัและบริษทัยอ่ย

สาํหรับงบการเงินระหว่างกาลรวมสาํหรับแต่ละงวด สามเดือนและหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี  30  มิถุนายน   2548  และ  

2547     มีดงัน้ี 

 

 ลา้นบาท 

 สาํหรับงวดสามเดือน  สาํหรับงวดหกเดือน 

 ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2548  2547  2548  2547 

        

ประเทศไทย 19,550  16,459  36,363  29,385 

ยโุรป 5,522  4,268  9,698  7,408 

เอเชีย 2,570  1,760  4,096  2,550 

อเมริกา 1,153  453  1,893  2,608 

อ่ืนๆ      304      117       516      237 

รวม 29,099  23,057  52,566  42,188 

 

15. ภาระผูกพนัและหนี้สินที่อาจเกิดขึน้ภายหน้า 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2548 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนภายหนา้ดงัน้ี 
 

ก. บริษทัและบริษทัยอ่ยมีเลตเตอร์ออฟเครดิตท่ียงัไม่ไดใ้ชเ้ป็นเงิน 123  ลา้นบาท และ 217  ลา้นบาท ตามลาํดบั 
 

ข. บริษทัและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีธนาคารออกหนงัสือคํ้าประกนับริษทัต่อหน่วยงานราช การ

เป็นเงิน 183  ลา้นบาท และ  1,233   ลา้นบาท ตามลาํดบั 
 

ค. สญัญาว่าดว้ยความร่วมมือทางวิชาการกบัมหาวิทยาลยัแม่โจ ้โดยทางมหาวิทยาลยัอนุญาตให้บริษทัใชท่ี้ดินและ

ส่ิงปลูกสร้างในการสร้างบ่อเล้ียงกุง้และใชเ้ป็นศูนยวิ์จยัและฝึกอบรมแก่อาจารยแ์ละนกัวิชาการเป็นระยะเวลา   10 ปี  

เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี  1  มกราคม   2537  ภายใตเ้ง่ือนไขของสญัญาดงักล่าว บริษทัมีภาระผกูพนัท่ีจะโอนกรรมสิทธ์ิใน  

สินทรัพยท์ั้งหมดของโครงการให้แก่มหาวิทยาลยัเม่ืออายสุญัญาส้ินสุดลงและบริษทัจะตอ้งเสียค่าตอบแทนให้แก่

มหาวิทยาลยัไม่นอ้ยกว่า 0.5 ลา้นบาทต่อปี อยา่งไรก็ตาม บริษทัไดเ้ขา้ทาํขอ้ตกลงกบัทางมหาวิทยาลยัดงักล่าว เพ่ือต่อ

อายขุองสญัญาต่อไปอีกจนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 ภายใตเ้ง่ือนไขเดิม นอกจากน้ี บริษทัยงัไดเ้ขา้ทาํสญัญากบั

มหาวิทยาลยัดงักล่าวอีก 2 ฉบบั อายสุญัญาส้ินสุดในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 และ 2550 โดยมีสาระสาํคญัของสญัญา

เช่นเดียวกบัสญัญาฉบบัแรก และบริษทัจะตอ้งจ่ายค่าตอบแทนให้กบัมหาวิทยาลยัภายใตส้ญัญาดงักล่าวประมาณ 0.6 

ลา้นบาทต่อปี ทั้งน้ีราคาตามบญัชีของสินทรัพยข์องบริษทัภายใตส้ญัญาทั้ง 3 ฉบบัดงักล่าว ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2548 

และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 จาํนวนเงินรวมประมาณ   20    ลา้นบาท และ  6  ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันที่ 30 มิถุนายน 2548 และ 2547 (สอบทานแล้ว) 

วันที่ 31 ธันวาคม 2547 (ตรวจสอบแล้ว) 

 

ง. สญัญาเช่าระยะยาวสาํหรับอาคารสาํนกังานพร้อมทั้งส่ิงอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ ท่ีดิน ฟาร์มเล้ียงสตัว ์และ

สาํหรับยานพาหนะกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัและบริษทัอ่ืน ๆ หลายแห่งเป็นเวลา 2-20 ปี ส้ินสุดในปี 2548 ถึง 2565      

โดยบริษทัและบริษทัยอ่ยมีค่าเช่าและค่าบริการรวมต่อปี เป็นเงิน 312  ลา้นบาท และ 628 ลา้นบาท ตามลาํดบั  

 

จ. บริษทัและบริษทัยอ่ยบางแห่งมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าก่อสร้าง เคร่ืองจกัรและ ค่าบริการต่างๆ ตามท่ีระบุ   

ในสญัญาท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นจาํนวนเงินประมาณ 147  ลา้นบาท และ 221 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 

16. การจดัประเภทบัญชีใหม่ 

 

บริษทัไดจ้ดัประเภทบญัชีบางบญัชีในงบการเงินปี 2547 ใหม่ เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการแสดงรายการในงบการเงิน        

ปี 2548 

 

17. เหตุการณ์ภายหลังวนัที่ในงบดุล 

 

17.1  เม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน 2548 คณะกรรมการของบริษทัไดมี้มติให้บริษทัยอ่ย ( CLB)  ซ้ือหุ้นสามญัทั้งหมดท่ีออก

และชาํระแลว้ของ Star Feedmills(M) Sdn. Bhd. (SFM) ซ่ึงมีจาํนวน 2 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1 ริงกิตมาเลเซีย รวมเป็นเงิน 

2 ริงกิตมาเลเซียจาก Charoen Pokphand Holdings (Malaysia) Sdn. Bhd. (CPHM)  ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมของบริษทั และ

ภายหลงัจากการทาํรายการดงักล่าว  SFM จะมีสถานะภาพเป็นบริษทัยอ่ยทางตรงของ CLB และบริษทัยอ่ยทางออ้ม

แห่งใหม่ของบริษทั 

 

17.2 เม่ือวนัท่ี 13 กรกฎาคม 2548  คณะกรรมการของบริษทัไดมี้มติรับทราบการเขา้ร่วมทุนกบั European Meat 

Inspections A/S โดยบริษทัยอ่ย (CPM) ใน CPF Denmark A/S  ซ่ึงเป็นบริษทัจดัตั้งใหม่ในประเทศเดนมาร์กดว้ยทุน    

จดทะเบียน  200,000 ยโูร  โดย CPM จะลงทุนในสดัส่วนร้อยละ 52 เป็นเงิน 104,000 ยโูร หรือประมาณ 5 ลา้นบาท   

 

17.3 เม่ือวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2548  คณะกรรมการของบริษทัไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัยอ่ย (CPFI)  ซ้ือหุ้นสามญัของ       

บริษทั ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น  จาํกดั (มหาชน)  ( CP7-11) จากบริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั (CPG) จาํนวน 120 ลา้น

หุ้น ในราคาหุ้นละ 5 บาท เป็นเงินรวม 600 ลา้นบาท  โดยภายหลงัการทาํรายการดงักล่าวจะทาํให้บริษทัมีสดัส่วนการ

ถือหุ้นทางออ้มใน CP7-11 จากเดิมร้อยละ 21.95   เป็นร้อยละ 24.95 
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