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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 
งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัจากกรรมการบริหารเม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม 2549 

 
1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย และมี
สาํนกังานใหญ่ตั้งอยูเ่ลขท่ี  313 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์  ถนนสีลม เขตบางรัก  กรุงเทพฯ 10500   
 
บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2530 
 
บริษทัใหญ่ของกลุ่มบริษทัคือ บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย 
 
บริษทัและบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) มีการดาํเนินธุรกิจหลกัดา้นเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร โดย
มีท่ีตั้งของธุรกิจครอบคลุมทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ ซ่ึงแยกออกไดเ้ป็น   2   ส่วนงานหลกั          คือ  
ส่วนงานธุรกิจสตัวบ์กครอบคลุมสินคา้ในกลุ่มของไก่ เป็ด และสุก ร และส่วนงานธุรกิจสตัวน์ํ้ าครอบคลุมสินคา้
ในกลุ่มของกุง้และปลา  โดยการดาํเนินธุรกิจของ 2 ส่วนงานดงักล่าวมีลกัษณะเป็นแบบครบวงจร   เร่ิมตั้งแต่
การจดัหาวตัถุดิบเพื่อใชใ้นการผลิตอาหารสตัว์ การดาํเนินธุรกิจผลิตอาหารสตัว์ การเพาะพนัธ์ุสตัว ์ การเล้ียงสตัว์
เพื่อการคา้ การแปรรูปเน้ือสตัว ์ การผลิตผลิตภณัฑอ์าหารสาํเร็จรูปพร้อมรับประทาน จนกระทัง่ถึงการจดัจาํหน่าย
สินคา้ไปสู่กลุ่มผูบ้ริโภคทั้งในและต่างประเทศ ซ่ึงผลิตภณัฑห์ลกัของกลุ่มบริษทัจาํแนกไดเ้ป็น 4  ประเภทหลกั    
ดงัน้ี   1)  อาหารสตัว ์   2)  พนัธ์ุสตัว ์ 3) เน้ือสตัวแ์ละผลิตภณัฑอ์าหารท่ีผลิตจากเน้ือสตัวเ์พื่อจาํหน่าย
ภายในประเทศ และ 4) เน้ือสตัวแ์ละผลิตภณัฑอ์าหารท่ีผลิตจากเน้ือสตัวเ์พื่อจาํหน่ายในต่างประเทศ 

 

2 เกณฑ์การจัดท างบการเงิน 
 

งบการเงินระหวา่งกาลนาํเสนอเพื่อวตัถุประส งคข์องการรายงานเพื่อใชใ้นประเทศ  และจดัทาํเป็นภาษาไทย     
งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษไดจ้ดัทาํข้ึนเพื่อความสะดวกของผูอ่้านงบการเงินท่ีไม่คุน้เคยกบัภาษาไทย 
 
งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนในรูปแบบยอ่และตามมาตรฐานการบญัชีไทย (“มาตรฐานการบญัชี”)  ฉบบัท่ี 
41 เร่ืองงบการเงินระหวา่งกาล รวมถึงการตีความและแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชี  
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งและจดัทาํข้ึน
ตาม หลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปของประเทศไทย 
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งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อใหข้อ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 
โดยเนน้การใหข้อ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื่อไม่ใหข้อ้มูลท่ี
นาํเสนอซํ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ดงันั้น งบการเงินระหวา่งกาลน้ีตอ้งอ่านควบคู่กบังบการเงิน
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548  

กลุ่มบริษทัไดใ้ชน้โยบายการบญัชีท่ีสาํคญัและวิธีการคาํนวณในงบการเงินระหวา่งกาลสาํหรับงวด หกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2549 เช่นเดียวกบัท่ีใชส้าํหรับการจดัทาํงบการเงินประจาํปีส้ินสุดวนั ท่ี 31  ธนัวาคม 
2548 และไดใ้ชน้โยบายการบญัชีต่อไปน้ีกบัรายการทางบญัชีใหม่ท่ี เกิดในไต รมาสน้ีซ่ึงมีเ น้ือหาแตกต่างจาก
รายการทางบญัชีท่ีเกิดข้ึนก่อนหนา้น้ี 

การจ าหน่ายเงินลงทุน 

เม่ือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน กลุ่มบริษทัจะบนัทึกผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บและราคาตามบญัชีของ
เงินลงทุนท่ีจาํหน่าย เป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน ณ วนัท่ีเ กิดรายการ และบนัทึกกลบับญัชีท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนท่ีจาํหน่าย (ถา้มี) เช่น ส่วนเกินทุน จากการตีราคาหลกัทรัพย์  ผลกระทบจาก การแปลงค่า
งบการเงินของ เงินลงทุนในต่างประเทศ และภาษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ เพื่อรับรู้ในงบกาํไร
ขาดทุน ณ วนัดงักล่าวดว้ยเช่ นกนั ในกรณีท่ีมีการจาํหน่ายเงินลงทุนท่ีมีการทยอยรับชาํระเงินในระยะเวลาเกิน
กวา่หน่ึงรอบระยะเวลาบญัชี กลุ่มบริษทัจะบนัทึกรายไดท่ี้เกิดจากผลต่างดงักล่าวและรายการกลบับญัชีท่ี
เก่ียว ขอ้งทั้งหมด เป็นกาํไรรอการรับรู้ ในงบดุลโดยจะโอนกาํไรรอการรับรู้ในงบดุลดงักล่าวไปยงั งบกาํไร
ขาดทุนต่อเม่ือไดรั้บชาํระเงินจากการจาํหน่ายเงินลงทุนนั้นครบถว้นแลว้ 

ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทั มีการ จาํหน่าย เงินลงทุนท่ีถืออยู่ เพียงบางส่วน  การคาํนวณตน้ทุนสาํหรับเงินลงทุนท่ี
จาํหน่ายไปและเงินลงทุนท่ียงัถืออยูใ่ชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 
 

งบการเงินรวมของบริษทั  ปร ะกอบดว้ยงบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั ”)  
และส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วม  รายละเอียดบริษทัยอ่ยของบริษทัมีดงัต่อไปน้ี  

    สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 
  ประเทศที่  30 มิ.ย.  31 ธ.ค. 
 ลกัษณะธุรกจิ นิติบุคคลจัดตั้งขึน้  2549  2548 

ธุรกจิสัตว์บก       
1.     บริษทั กรุงเทพโปรด๊ิวส จาํกดั (มหาชน) (BKP) ซ้ือและขายวตัถุดิบอาหารสตัว ์       
 และธุรกิจไก่เน้ือครบวงจร ไทย  99.44  99.44 
2.   บริษทั กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร        
 จาํกดั (มหาชน)  (BAP) ผลิตอาหารสตัวแ์ละเล้ียงสตัว ์ ไทย  99.90  99.90 
3.   บริษทั กรุงเทพฯ อาหารสตัว ์จาํกดั  (BFM) ผลิตอาหารสตัวแ์ละเล้ียงสตัว ์ ไทย  99.99  99.99 
4.   บริษทั เจริญโภคภณัฑอี์สาน จาํกดั (มหาชน)        
 (CPNE) ผลิตอาหารสตัวแ์ละเล้ียงสตัว ์ ไทย  99.61  99.61 
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5.    บริษทั เจริญโภคภณัฑอุ์ตสาหกรรม จาํกดั   (CPIN) ผลิตอาหารสตัวแ์ละเล้ียงสตัว ์ ไทย  99.99  99.99 
6. บริษทั ซีพีเอฟ ผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั  (CPF FOOD) 
        (เดิมช่ือ บริษทั กรุงเทพคา้สตัว ์จาํกดั (BLP)) 

 
ธุรกิจไก่เน้ือครบวงจร 

 
ไทย 

  
99.99 

  
99.99 

7.   บริษทั ซี.พ.ี เกษตรอุตสาหกรรม จาํกดั  (CPAI) เล้ียงสตัว ์ ไทย  99.99  99.99 
8.   บริษทั ซี.พ.ี ผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั  (CP FOOD) (1) ผลิตอาหารสาํเร็จรูป ไทย  99.99  99.99 
9. บริษทั ซี.พ.ี เมอร์แชนไดซ่ิง จาํกดั  (CPM) กิจการลงทุนและการคา้ระหวา่งประเทศ ไทย  99.99  99.99 
10. บริษทั ซี.พี. อุตสาหกรรมอาหารส่งออก จาํกดั  
 (CPEX) (1) 

 
ผลิตอาหารสาํเร็จรูป 

 
ไทย 

  
99.99 

  
99.99 

11. บริษทั ซีพี-โยเนะคิว จาํกดั (CPY) ผลิตผลิตภณัฑอ์าหารแปรรูปจากเน้ือสตัว ์ ไทย  80.50  80.50 
12.  บริษทั บี.พ.ี อาหารสตัว ์จาํกดั  (BPF) ผลิตอาหารสตัวแ์ละเล้ียงสตัว ์ ไทย  99.99  99.99 
13. บริษทั ฟาร์มกรุงเทพ จาํกดั  (BKF) (1) เล้ียงสตัวแ์ละแปรรูปเน้ือสตัว ์ ไทย  99.99  99.99 
14. บริษทั ยนิูเวอร์แซล ฟู้ ด แอนด์ มาร์เกต็ต้ิง จาํกดั  คา้ส่งและคา้ปลีกผลิตภณัฑอ์าหารสาํเร็จรูป      
 (UF&M) และร้านฟาสตฟ์ู้ ดส์ ไทย  99.99  99.99 
15.  บริษทั ราชบุรีอาหารสตัว ์จาํกดั  (RBF) ผลิตอาหารสตัวแ์ละเล้ียงสตัว ์ ไทย  99.99  99.99 
16. บริษทั วฟีู๊ ดผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั (VFP) ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์      
 อาหารสาํเร็จรูปท่ีแปรรูปมาจากเน้ือสตัว ์ ไทย  99.99  99.99 
17. บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล เพท็ ฟู้ ด จาํกดั  (IPF) ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑอ์าหารสาํเร็จรูป      
 สาํหรับสตัวเ์ล้ียง ไทย  99.99  99.99 
18. C.P. Food Product (Shanghai) Co., Ltd. (CPF SH)   ร้านอาหารไทย จีน  100.00  100.00 
19. C.P. Standart Gida Sanayi ve Ticaret  A.S. (CPS) ธุรกิจไก่ครบวงจร ตุรกี  84.49  84.49 
20. Charoen Pokphand (USA), Inc.  (CP USA) ไก่เน้ือครบวงจร (หยดุการประกอบกิจการ

เม่ือเดือนมีนาคม 2547) 
 
สหรัฐอเมริกา 

  
99.95 

  
99.95 

21.   CPF Europe S.A.  (CPF EU) ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท       
 เน้ือสตัวแ์ปรรูปและผลิตภณัฑอ์าหาร      
 สาํเร็จรูป เบลเยีย่ม  99.99  99.99 
22.   CPF Denmark A/S  (CPF DM) ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท       
 เน้ือสตัวแ์ปรรูปและผลิตภณัฑอ์าหาร      
 สาํเร็จรูป เดนมาร์ก  52.00  52.00 
23.   CPF Tokyo Co., Ltd.  (CPF TK) ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท       
 เน้ือสตัวแ์ปรรูปและผลิตภณัฑอ์าหาร      
 สาํเร็จรูป ญ่ีปุ่น  99.99  99.99 
24.   Fusion Foods Limited  (FF) ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท       
 เน้ือสตัวแ์ปรรูปและผลิตภณัฑอ์าหาร      
 สาํเร็จรูป องักฤษ  52.00  52.00 
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ธุรกจิสัตว์น ้า       
25.   บริษทั กรุงเทพเพาะเล้ียงกุง้ จาํกดั  (TPCC) (2) เพาะเล้ียงกุง้และแปรรูปกุง้ ไทย  99.89  99.89 
26.   บริษทั แกลง จาํกดั  (KLANG)  (2) แปรรูปกุง้  ไทย  99.99  99.99 
27.   บริษทั จนัทบุรีฟาร์มเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้ า จาํกดั        

        (CAF) (2)  เพาะเล้ียงกุง้ ไทย  99.99  99.99 

28.   บริษทั ซีฟู้ ดส์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จาํกดั  (SFE) (2) แปรรูปกุง้ ไทย  99.99  99.99 

29.   บริษทั ตราดเพาะเล้ียงกุง้ จาํกดั  (TRAD) (2) เพาะเล้ียงกุง้ ไทย  99.91  99.91 

30.   บริษทั พฒันาพนัธุ์กุง้ (ประเทศไทย) จาํกดั  (SIST) เพาะฟักลูกกุง้ ไทย  51.00  51.00 
31.   บริษทั โภคภณัฑอ์ะควอเทค็ จาํกดั (PAT) ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัวน์ํ้ าและ      
 ฟาร์มเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้ า ไทย  99.99  99.99 
32.   บริษทั สวฟีาร์มม่ิง จาํกดั  (SAVEE) (2) เพาะเล้ียงกุง้ ไทย  99.84  99.84 
33.   Aqua - Agri Foods International, Inc.  (AAFI) ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑอ์าหาร สหรัฐอเมริกา  99.99  99.99 
34.   Aqua Beauty, Inc.  (ABI) ผูน้าํเขา้และผูจ้ดัจาํหน่ายสินคา้อาหารทะเล สหรัฐอเมริกา  99.99  99.99 
35.   C.P. Aquaculture (Beihai) Co., Ltd.  (CPB) ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์      
 ฟาร์มเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้ าและเพาะพนัธุ์      
 สตัวน์ํ้ า จีน  100.00  100.00 
36.  C.P. Aquaculture (Hainan) Co., Ltd. (CPH) ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์      
 ฟาร์มเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้ าและเพาะพนัธุ์      
 สตัวน์ํ้ า จีน  100.00  100.00 
37. Calibre Nature (M) Sdn. Bhd. (CLB) ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัวน์ํ้ า ฟาร์ม

เพาะเล้ียงสตัวน์ํ้ าและแปรรูปสตัวน์ํ้ า 
 

มาเลเซีย 
  

100.00 
  

100.00 
38. Charoen Pokphand (India) Private Limited        

(CP INDIA) ผลิตอาหารสตัวแ์ละเล้ียงสตัว ์ อินเดีย  71.20  71.20 
39. Star Feedmills (M) Sdn. Bhd. (SFM)  ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัวน์ํ้ า มาเลเซีย  100.00  100.00 
       
ธุรกจิอ่ืน       
40.   บริษทั ซีพีเอฟ เทรนน่ิงเซ็นเตอร์ จาํกดั (CPF TN) ใหบ้ริการดา้นการฝึกอบรม ไทย  99.99  99.99 
41.   บริษทั ซีพีเอฟ ไอทีเซ็นเตอร์ จาํกดั (CPF IT) ใหบ้ริการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ไทย  99.99  99.99 
42.   BKP Holdings Limited (BKPH) กิจการลงทุน บริติส เวอร์จิน 

ไอส์แลนด ์
  

99.44 
  

99.44 
43.   CPF Investment Limited (CPFI) กิจการลงทุน บริติส เวอร์จิน 

ไอส์แลนด ์
  

100.00 
  

100.00 
 
(1)   ในปี 2548 ไดโ้อนกิจกรรมหลกัในการผลิตอาหารสาํเร็จรูปใหก้บับริษทั ซีพีเอฟ ผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั     

(CPF FOOD) 
(2)  ในปี 2548 ไดโ้อนกิจกรรมหลกัในการเพาะเล้ียงกุง้และแปรรูปกุง้ใหก้บับริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั 

(มหาชน)  (CPF) 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2549 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการท่ีมีนยัสาํคญัระหวา่งบริษทักบับริษทัยอ่ยไดถู้กตดัรายการในการจดัทาํงบการเงินรวม 
 
งบการเงินเฉพาะบริษทัไดแ้สดงเฉพาะบญัชีของบริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน ) โดยบริษทัได้
บนัทึกเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมโดยวิธีส่วนไดเ้สียและกลุ่มบริษทัไดบ้นัทึกเงินลงทุนในบริษทัร่วม
ในงบการเงินรวมโดยวิธีส่วนไดเ้สียเช่นกนั 

 

งบการเงินของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ซ่ึ งบริษทัไดน้าํมารวมในการจดัทาํงบการเงิน ระหวา่งกาลรวมและใช้
เป็นเกณฑใ์นการบนัทึกเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงิน ระหวา่งกาล รวมและงบการเงิน ระหวา่งกาล
เฉพาะบริษทั ไดรั้บการ สอบทาน โดยผูส้อบบญัชีของบริษทั  ยกเวน้ งบการเงินระห วา่งกาลของบริษทัยอ่ย         
12  แห่งและบริษทัร่วม 4 แห่งในต่างประเทศสาํหรับ งวดบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2549  (งบการเงิน
ระหวา่งกาลของบริษทัยอ่ย 10 แห่ง และบริษทัร่วม 4 แห่ง ในต่างประเทศ สาํหรับงวดบญัชีปี  2548) สอบทาน
โดยผูส้อบบญัชีอ่ืนดงัน้ี 
 

ขอ้มูลทางการเงินท่ีสอบทานโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน: 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 (ล้านบาท) 
ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2549  
ยอดรวมสินทรัพยข์องบริษทัยอ่ย 8,802  - 
เงินลงทุนทางตรงและทางออ้มใน    
-  บริษทัยอ่ย -  3,727 
-  บริษทัร่วม 2,416  2,416 
รวม 11,218  6,143 

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 สามเดอืน  หกเดอืน  สามเดอืน  หกเดอืน 
 (ล้านบาท) 
งวดส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2549        
รายไดร้วมของบริษทัยอ่ย 4,888  8,321  -  - 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -  -  337  403 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -  -  (285)  (439) 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 166  182  12  10 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (32)  (37)  -  - 
สุทธิ 5,022  8,466  64  (26) 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 สามเดอืน  หกเดอืน  สามเดอืน  หกเดอืน 
 (ล้านบาท) 
งวดส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2548        
รายไดร้วมของบริษทัยอ่ย 5,211  8,575  -  - 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -  -  355  319 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -  -  -  (91) 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 237  282  92  102 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (33)  (62)  -  - 
สุทธิ 5,415  8,795  447  330 

 
3   การด าเนินงานของกลุ่มบริษทั 

 

ภาวะโรคระบาด 
 

ตั้งแต่ก่อนปี  2547 อุตสาหกรรมการเล้ียงไก่ในประเทศไทยไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดใน
สตัว์ปีก  อยา่งไรกดี็ ในระหวา่ง ปี 2547 จนถึงปัจจุบนั สถานการณ์ดงักล่าวไดค้ล่ีคลายจนกลบัมาสู่ภาวะเกือบ
เป็นปกติ  แมว้า่จะยงัคงมีการแพร่ระบาดในบางพื้นท่ี โดยหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งไดมี้มาตรการเฝ้าระวงั
การอุบติัข้ึนใหม่ของโรคระบาดอยา่งใกลชิ้ด  ทาํใหก้ารระบาดของโรคยงัอยูใ่นวงจาํกดั และความ เช่ือมัน่ของ
ผูบ้ริโภคไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงมากนกั  ประกอบกบัการท่ีฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัไดป้ฏิบติัตามมาตรการ
ป้อง กนัการระบาดในฟาร์มอยา่งเคร่งครัด  ทาํใหผู้บ้ริหารเช่ือวา่  กลุ่มบริษทัจะไม่ไดรั้บผลกร ะทบท่ีเป็น
สาระสาํคญัจากสถานการณ์ไขห้วดันกสาํหรับอุตสาหกรรมในประเทศ 
 

จากการท่ีมีการระบาดของโรคดงักล่าวข้ึนในประเทศตุรกี ซ่ึงบริษทัยอ่ยมีการดาํเนินงานอยูใ่นประเทศดงักล่าว 
โดยการระบาดของโรคไดเ้กิดข้ึนคร้ังแรกในเดือนตุลาคม 2548 และเกิดข้ึนอีกคร้ังหน่ึงในเดือนมกราคม 2549 
ถึงแมว้า่การระบาดของโรคจะอยูใ่นวงจาํกดั แต่กมี็ผลกระทบต่อความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภค ซ่ึงส่งผลใหใ้นช่วงท่ี
มีข่าวการเกิดโรคระบาด ราคาเน้ือไก่ไดล้ดลงจากระดบัราคาในภาวการณ์ปกติ และในเดือนเมษายน 2549 ระดบั
ราคาเน้ือไก่ในประเทศตุรกีไดป้รับตวักลบัคืนสู่ ภาวะปกติ แต่ใน ปลายเดือนพฤษภาคม 2549 ไดเ้กิดการระบาด
ของโรคในประเทศตุรกีอีกคร้ัง ทาํใหร้าคาเน้ือไก่ลดลงจากเดือนเมษายน 2549 และยงัไม่กลบัสู่ภาวะปกติ 
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จากสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน รัฐบาลของประเทศตุรกีไดมี้มาตรการใหค้วามช่วยเหลือแก่ผูป้ระกอบการในหลายดา้น 
อาทิ การขยายระยะเวลาการนาํส่งภาษี เป็นตน้ ในส่วนของบริษทัยอ่ย ฝ่ายบริหารไดมี้มาตรการในหลายดา้นเพื่อ
ลดผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากสถานการณ์ดงักล่าว ทั้งในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลดตน้ทุนการผลิต การเพิ่ม
มาตรการป้องกนัโรคระบาดในบริเวณฟาร์มเล้ียงสตัวอ์ยา่งเขม้งวด รวมไปถึงการใหค้าํแนะนาํ แก่เกษตรกร
เก่ียวกบัการจดัการฟ าร์มท่ีดีเพื่อการป้องกนัโรคระบาด  และการใหค้วามร่วมมือกบัหน่วยงานของภาครัฐเพื่อ
ช่วยคล่ีคลายสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน 
 
ผูบ้ริหารไดป้ระเมินผลกระทบจากสถานการณ์ดงักล่าวท่ีมีผลต่อการดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ยเท่าท่ี
ทราบและประมาณการได ้ โดยการประเมินจากสถานการณ์ในปัจจุบนั ผลกระทบดงักล่าวไดน้าํมารว มไวใ้น
งบการเงินระหวา่งกาลสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2549 และ 2548 น้ีแลว้ 
อยา่งไรกต็าม สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงในอนาคตอาจแตกต่างกนัไปจากการประเมินสถานการณ์ในปัจจุบนัของ
ผูบ้ริหาร ซ่ึงความแตกต่างดงักล่าวอาจมีสาระสาํคญั 
 

4 รายการทีเ่กดิขึน้กบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนัและยอดคงเหลอื 
 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดแ้ก่บุคคลหรือกิจการต่างๆ ท่ี มีความเก่ียวขอ้งกบั บริษทัหรือกลุ่มบริษทั  โดย
การท่ีเป็นหรือ มีผูถื้อหุน้ รายใหญ่ หรือกรรมการ ท่ีมีอาํนาจควบคุม ร่วมกนั  รายการบญัชีระหวา่งบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดก้าํหนดข้ึนโดยใชร้าคาตลาดหรือเป็นไปตามสญัญาท่ีตกลงกนัไวโ้ดยสรุปดงัน้ี 
 

รายการธุรกจิ  นโยบายการก าหนดราคา 
ขายสินคา้  ราคาตามประกาศของกลุ่มบริษทั 
ซ้ือสินคา้  ราคาตามประกาศของผูข้าย 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  มูลค่ายติุธรรม 
เงินลงทุน  มูลค่ายติุธรรม 
ดอกเบ้ียรับ  ตน้ทุนของแหล่งท่ีมาของเงินทุนบวกค่าใชจ่้ายในการบริหารเงินทุน 
ค่าเช่าและค่าบริการตามสญัญาเช่า  อตัราค่าเช่าหรือค่าบริการมาตรฐานตามท่ีผูใ้หเ้ช่ากาํหนด 
ค่าบริการดา้นเทคนิควิชาการ  อตัราต่อจาํนวนตนัของอาหารสตัวแ์ต่ละประเภทท่ีผลิต  
ค่าเบ้ียประกนั  อตัรามาตรฐานท่ีผูรั้บประกนักาํหนด 
 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2549 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการท่ีมีสาระสาํคญั กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2549 
และ 2548 มีดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม 
 สาํหรับงวดสามเดือน  สาํหรับงวดหกเดือน 
 ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2549  2548  2549  2548 
 (ล้านบาท) 
ขายสินค้า        
- บริษทั ซี.พ.ีเซเวน่อีเลฟเวน่  จาํกดั  (มหาชน) 375  17  698  33 
- บริษทั ซี.พ.ีอินเตอร์เทรด จาํกดั 186  112  312  180 
-  Charoen Pokphand Intertrade Singapore (Pte) Ltd. 97  80  205  147 
- บริษทั ซี.พ.ีคา้ปลีกและการตลาด จาํกดั  76  15  143  34 
- บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 70  43  139  82 
- บริษทั แอ๊ดวา้นซ์ฟาร์ม่า  จาํกดั  57  6  110  7 
- บริษทั เชสเตอร์ฟู้ ด จาํกดั  50  34  96  58 
- บริษทั เอส.ดบับลิว.ที. จาํกดั 45  29  81  77 
-     Charoen Pokphand Intertrade South Africa (Pty) Ltd. 29  28  37  39 
- บริษทั ที.เอส.วฒันา จาํกดั 23  24  29  41 
- บริษทั ท่าจามฟาร์ม  จาํกดั  16  14  25  30 
- บริษทั ซีพี - เมจิ  จาํกดั  13  15  27  34 
- บริษทั ท่าจามเกษตรอุตสาหกรรม  จาํกดั  12  14  25  27 
- C.P. Aquaculture (India) Private Ltd. 11  15  33  15 
-  บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั 5  80  25  84 
- บริษทั ซี.พ.ีอินเตอร์ฟู้ ด (ไทยแลนด)์ จาํกดั -  122  -  240 
- บริษทั กรุงเทพฟาร์มเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้ า จาํกดั (3) -  24  -  50 
- บริษทั นครฟาร์มเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้ า จาํกดั (3) -  20  -  44 
-      C.P.Intertrade (Korea) Co., Ltd. -  1  -  49 
- อ่ืน ๆ 67  41  115  69 
รวม 1,132  734  2,100  1,340 
        



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2549 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม 
 สาํหรับงวดสามเดือน  สาํหรับงวดหกเดือน 
 ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2549  2548  2549  2548 
 (ล้านบาท) 
        

ซ้ือวตัถุดบิและสินค้า        
- C.P.Trading Co., Ltd 1,273  2,411  2,768  3,605 
- บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั 1,258  1,418  2,435  2,367 
- บริษทั ซี.พ.ีสหอุตสาหกรรม จาํกดั 197  143  315  278 
-     บริษทั ซี.พ.ีคา้ปลีกและการตลาด จาํกดั 131  85  203  136 
- บริษทั ซี.พ.ีอินเตอร์ฟู้ ด (ไทยแลนด)์ จาํกดั 58  164  289  284 
- บริษทั แอ๊ดวา้นซ์ฟาร์ม่า  จาํกดั  51  3  99  5 
- บริษทั ซี.พ.ีอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ ์จาํกดั 46  22  92  42 
- บริษทั อาร์เบอร์ เอเคอร์ส ประเทศไทย จาํกดั 31  29  62  64 
- บริษทั กรุงเทพการประมง  จาํกดั  27  15  43  22 
- C.P. Aquaculture (India) Private Ltd. 22  20  46  20 
- บริษทั  ซี.พี.อินเตอร์เทรด  จาํกดั 20  32  28  64 
- บริษทั ท่าจามเกษตรอุตสาหกรรม  จาํกดั  17  13  37  26 
- C.P.Vietnam Livestock Co., Ltd 12  48  27  70 
- บริษทั ที.เอส.วฒันา จาํกดั 9  25  12  42 
- บริษทั ท่าจามฟาร์ม  จาํกดั 9  20  22  33 
- PT Centralpertiwi Bahari 8  32  22  67 
- บริษทั กรุงเทพฟาร์มเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้ า จาํกดั (3)     -  54      -  105 
- บริษทั นครฟาร์มเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้ า จาํกดั (3)     -  14      -  22 
- บริษทั ซีฟาร์ม จาํกดั (3)     -      -      -  45 
- อืน่ ๆ  24  26  39  48 
รวม 3,193  4,574  6,539  7,345 
        



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2549 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม 
 สาํหรับงวดสามเดือน  สาํหรับงวดหกเดือน 
 ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2549  2548  2549  2548 
 (ล้านบาท) 
        

รายได้อื่น        
เงินปันผลรับ 11      -  13  34 
กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 2  2  2  2 
รายไดค่้าฝึกอบรมและสมัมนา 2  2  4  6 
รายไดค่้าเช่า 3        3  6         6 
รวมรายได้อืน่ 18        7  25       48 
        

ค่าใช้จ่าย        
ค่าเช่าและบริการ 156  144  302  277 
ค่าบริการดา้นเทคนิควิชาการ        
- บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั 87  56  148  101 
ค่าเบ้ียประกนั        
- บริษทั อลิอนัซ์ ซี.พี.ประกนัภยั จาํกดั และ        
       บริษทั อยธุยา อลิอนัซ์ ซี.พ.ีประกนัชีวิต จาํกดั        
       (มหาชน) 53  42  105  84 
ค่าตอบแทนตามสญัญาอนุญาตใหใ้ชเ้คร่ืองหมายการคา้ 8  2  13  5 
ค่าตอบแทนการใชร้ะบบงาน 6  5  13  11 
รวมค่าใช้จ่าย 310  249  581  478 

 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2549 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 
 

    28 

 

 งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 สาํหรับงวดสามเดือน  สาํหรับงวดหกเดือน 
 ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2549  2548  2549  2548 
 (ล้านบาท) 
ขายสินค้า        
บริษัทย่อย        
- บริษทั กรุงเทพโปรด๊ิวส จาํกดั (มหาชน)  (BKP) 969  1,236  1,962  2,217 
-      บริษทั เจริญโภคภณัฑอี์สาน จาํกดั (มหาชน)  (CPNE) 716  613  1,415  847 
- บริษทั ซี.พ.ีเมอร์แชนไดซ่ิง  จาํกดั (CPM) 538  66  1,142  67 
- บริษทั ซีพีเอฟ ผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั (CPF FOOD)        
       (เดิมช่ือ บริษทั กรุงเทพคา้สตัว ์จาํกดั (BLP)) 529  447  1,120  870 
- บริษทั โภคภณัฑอ์ะควอเทค็ จาํกดั  (PAT) 306  289  534  455 
- บริษทั กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร จาํกดั         
          (มหาชน) (BAP) 247  182  471  353 
- Aqua Beauty, Inc.  (ABI) 205  461  560  624 
- บริษทั บี.พี. อาหารสตัว ์จาํกดั  (BPF) 191  140  389  289 
- บริษทั ซี.พ.ี เกษตรอุตสาหกรรม จาํกดั  (CPAI) 161  117  337  214 
- บริษทั กรุงเทพฯอาหารสตัว ์ จาํกดั  (BFM) 87  87  176  150 
- CPF Europe S.A. (CPF EU) 66  45  124  51 
- บริษทั วีฟู๊ ดผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั  (VFP) 55  54  86  434 
- บริษทั ฟาร์มกรุงเทพ  จาํกดั  (BKF) -  120  -  176 
- บริษทั ซีฟู้ ดส์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จาํกดั  (SFE) -  7  -  147 
- บริษทั แกลง จาํกดั  (KLANG) -  -  -  157 
- บริษทั กรุงเทพเพาะเล้ียงกุง้ จาํกดั  (TPCC)  -  -  -  162 
- อ่ืน ๆ 88  73  146  101 
        
บริษัทร่วมและบริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน        
- บริษทั ที.เอส. วฒันา  จาํกดั 23  24  29  41 
-     บริษทั ซี.พ.ีคา้ปลีกและการตลาด จาํกดั 22  4  34  11 
- บริษทั แอ๊ดวา้นซ์ฟาร์ม่า  จาํกดั  20  4  44  6 
- บริษทั เชสเตอร์ฟู้ ด จาํกดั  11  9  22  15 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2549 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 สาํหรับงวดสามเดือน  สาํหรับงวดหกเดือน 
 ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2549  2548  2549  2548 
 (ล้านบาท) 
        

- บริษทั ซีพี-เมจิ จาํกดั 10  13  20  27 
- Charoen Pokphand Intertrade South Africa (Pty) Ltd. 9  17  13  17 
- บริษทั เอส. ดบับลิว. ที. จาํกดั 7  8  14  21 
- บริษทั นครฟาร์มเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้ า จาํกดั (3) -  20  -  43 
- บริษทั ซี.พ.ี อินเตอร์ฟู้ ด (ไทยแลนด)์ จาํกดั -  19  -  26 
- บริษทั กรุงเทพฟาร์มเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้ า จาํกดั (3) -  12  -  29 
- อ่ืน ๆ 41  21  69  30 
รวม 4,301  4,088  8,707  7,580 

        
ซ้ือวตัถุดบิและสินค้า        
บริษัทย่อย        
- บริษทั กรุงเทพโปรด๊ิวส จาํกดั (มหาชน)  (BKP)  1,486  1,249  2,709  2,281 
- บริษทั โภคภณัฑอ์ะควอเทค็ จาํกดั  (PAT) 253  270  349  411 
- บริษทั กรุงเทพฯ อาหารสตัว ์จาํกดั  (BFM) 233  184  467  327 
- บริษทั เจริญโภคภณัฑอี์สาน จาํกดั (มหาชน)  (CPNE) 112  136  148  201 
- บริษทั ซีพีเอฟ ผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั (CPF FOOD)        
       (เดิมช่ือ บริษทั กรุงเทพคา้สตัว ์จาํกดั (BLP)) 80  57  159  84 
- บริษทั วีฟู๊ ดผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั  (VFP) 53  26  99  59 
-      บริษทั ราชบุรีอาหารสตัว ์จาํกดั  (RBF) 44  47  92  82 
- อ่ืน ๆ 74  73  124  196 
        
บริษัทร่วมและบริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน        
- บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั  664  815  1,167  1,269 
- C.P. Trading Co., Ltd. 143  701  457  816 
- บริษทั ซี.พ.ี สหอุตสาหกรรม จาํกดั  92  58  145  113 
- บริษทั แอ๊ดวา้นซ์ฟาร์ม่า  จาํกดั  50  3  97  5 
- บริษทั กรุงเทพการประมง  จาํกดั  25  10  37  15 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2549 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 สาํหรับงวดสามเดือน  สาํหรับงวดหกเดือน 
 ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2549  2548  2549  2548 
 (ล้านบาท) 
- บริษทั ซี.พ.ีอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ ์จาํกดั 18  6  33  10 
- บริษทั อาร์เบอร์ เอเคอร์ส ประเทศไทย จาํกดั  14  6  30  30 
-      บริษทั ที.เอส.วฒันา จาํกดั 9  25  12  36 
- บริษทั กรุงเทพฟาร์มเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้ า จาํกดั (3) -  54  -  99 
-      บริษทั ซีฟาร์ม จาํกดั (3) -  -  -  38 
- อ่ืนๆ  17  31  29  43 
รวม 3,367  3,751  6,154  6,115 
        

รายได้อื่น        
ดอกเบ้ียรับจากเงินใหกู้ย้มื 35  51  71  104 
เงินปันผลรับ -  -  2  - 
รายไดค่้าเช่า 3  2  5  3 
กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 1  -  1  - 
รวมรายได้อืน่ 39       53  79     107 
        

ค่าใช้จ่าย        
ค่าเช่าและบริการ 75       75  144     137 
ค่าบริการดา้นเทคนิควิชาการ        
- บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั 28  24  51  43 
ค่าเบ้ียประกนั        
- บริษทั อลิอนัซ์ ซี.พ.ี ประกนัภยั จาํกดั และ        
 บริษทั อยธุยา อลิอนัซ์ ซี.พี. ประกนัชีวิต จาํกดั        
 (มหาชน) 25  14  49  29 
ค่าตอบแทนการใชร้ะบบงาน 24  23  50  44 
รวมค่าใช้จ่าย 152     136  294     253 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2549 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ยอดคงเหลือท่ีมีสาระสาํคญั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2549 และ 31 ธนัวาคม 2548 กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
ประกอบดว้ย 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 30 มิ.ย.  31 ธ.ค.  30 มิ.ย.  31 ธ.ค. 
 2549  2548  2549  2548 
 (ล้านบาท) 
ลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีอ่ืน        
บริษัทย่อย         
-  บริษทั กรุงเทพโปรด๊ิวส จาํกดั (มหาชน) (BKP)    -      -   303  208 
-      บริษทั เจริญโภคภณัฑอี์สาน จาํกดั (มหาชน) (CPNE)    -      -   225  227 
- Aqua Beauty, Inc. (ABI)    -      -   209  739 
-      บริษทั ซีพีเอฟ ผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั (CPF FOOD)        
       (เดิมช่ือ บริษทั กรุงเทพคา้สัตว ์จาํกดั (BLP))    -      -   175  193 
- บริษทั ซี.พี.เมอร์แชนไดซ่ิง จาํกดั (CPM)    -      -   133  98 
-      บริษทั กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร                     
          จาํกดั  (มหาชน) (BAP)    -      -   133  89 
-  บริษทั โภคภณัฑอ์ะควอเทค็ จาํกดั (PAT)    -      -   94  13 
-      บริษทั ซี.พี.เกษตรอุตสาหกรรม จาํกดั (CPAI)    -      -   53  62 
-      Fusion Foods Limited  (FF)    -      -   53  25 
-      CPF Europe S.A. (CPF EU)    -      -   52  82 
-  บริษทั กรุงเทพฯอาหารสัตว ์จาํกดั (BFM)    -      -   41  35 
-      บริษทั บี.พี.อาหารสัตว ์จาํกดั (BPF)    -      -   36  70 
-      บริษทั  วฟีู๊ ดผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั  (VFP)    -      -   27  13 
-  บริษทั เจริญโภคภณัฑอุ์ตสาหกรรม จาํกดั (CPIN)    -      -   4         -  
-      บริษทั ราชบุรีอาหารสัตว ์ จาํกดั (RBF)    -      -   3  10 
- อ่ืน ๆ    -      -   1  11 
รวม    -      -   1,542  1,875 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2549 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 30 มิ.ย.  31 ธ.ค.  30 มิ.ย.  31 ธ.ค. 
 2549  2548  2549  2548 
 (ล้านบาท) 
บริษัทร่วมและบริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน        
-  บริษทั เอส.ดบับลิว.ที. จาํกดั 304  242  86  75 
-  บริษทั ซี.พี. เซเวน่อีเลฟเวน่  จาํกดั (มหาชน) 262  23  -  - 
-       Charoen Pokphand Intertrade Singapore (Pte) Ltd. 136  111  -  1 
-  บริษทั ซี.พี.อินเตอร์เทรด จาํกดั 135  103  -  - 
-  บริษทั เชสเตอร์ฟู้ ด จาํกดั       93  78  9  9 
-  บริษทั แอด๊วา้นซ์ฟาร์ม่า จาํกดั 70  37  29  10 
-       Charoen Pokphand Intertrade South Africa (Pty) Ltd. 62  48  27  26 
-  บริษทั ที.เอส.วฒันา จาํกดั 59  54  59  54 
-  บริษทั ซี.พี.คา้ปลีกและการตลาด จาํกดั 54  47  24  14 
-       C.P. Intertrade (Korea) Co., Ltd. 48  54  4  4 
-  บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)       37  37  1  1 
-  C.P.Aquaculture (India) Private Limited     15  8  -  - 
-  บริษทั เคาน์เตอร์ เซอร์วสิ จาํกดั       14  -  -  - 
-  บริษทั ท่าจามฟาร์ม จาํกดั 11  5  -  - 
-  บริษทั ซี.พี.อินเตอร์ฟู้ ด (ไทยแลนด)์ จาํกดั       -  339  -  121 
-  บริษทั กรุงเทพฟาร์มเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้า จาํกดั (3) -  129  -  59 
-  บริษทั นครฟาร์มเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้า จาํกดั (3) -  74  -  74 
-  บริษทั ซีฟาร์ม จาํกดั (3) -  63  -  1 
-  อ่ืน ๆ       59  47  23  16 
รวม 1,359  1,499  262  465 

 
(3) ตั้งแต่งวดปี 2549 บริษทั กรุงเทพฟาร์มเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้า จาํกดั บริษทั นครฟาร์มเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้า จาํกดั และบริษทั ซีฟาร์ม 

จาํกดั ไม่เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทัอีกต่ อไป จึงไม่มีการแสดงรายการท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งงวดและ
ยอด คงเหลือ  

 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2549 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม 
 30 มิ.ย. 2549  31 ธ.ค. 2548 
 (ล้านบาท) 
ลกูหน้ีระยะยาวจากการขายเงินลงทุน (หมายเหตุ 6)    
บริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน    
-  Union Growth Investment Limited  1,061  - 
หกั ลกูหน้ีท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  (88)  - 
สุทธิ  973  - 

 

 

 งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 30 มิ. ย. 2549  31 ธ.ค.2548  ยอดเฉล่ีย 
 (ล้านบาท) 
เงินให้กู้ยมืระยะยาวแก่บริษทัย่อย      
- บริษทั กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร      
    จาํกดั (มหาชน) (BAP) 580  848  738 
- Charoen Pokphand (USA), Inc. (CP USA) 521  560  525 
- CPF Investment Limited (CPFI) 343  368  345 
- บริษทั ซีพีเอฟ ผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั (CPF FOOD)      
    (เดิมช่ือ บริษทั กรุงเทพคา้สตัว ์จาํกดั (BLP)) 300  525  446 
- บริษทั กรุงเทพฯ อาหารสตัว ์จาํกดั (BFM) 200  300  283 
- บริษทั เจริญโภคภณัฑอี์สาน จาํกดั (มหาชน) (CPNE) 150  225  213 
- C.P. Aquaculture (Beihai) Co., Ltd. (CPB) 53  65  60 
รวมเงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่บริษัทย่อย 2,147  2,891  2,610 

หัก  ส่วนทีถ่ึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (1,100)  (1,251)   
เงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่บริษทัย่อย - สุทธิ 1,047  1,640   
      

ดอกเบีย้ค้างรับจากบริษัทย่อย 18  20   

 
บริษทัคาํนวณยอดเฉล่ียจากยอดคงคา้ง ณ วนัส้ินเดือน โดยไม่รวมดอกเบ้ียคา้งรับ 

 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2549 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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อตัราดอกเบ้ียของเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ยสรุปไดด้งัน้ี 
 
                                                  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี  อตัราดอกเบ้ียลอยตวั  อตัราดอกเบ้ียเฉล่ีย 
 30 มิ.ย.  31 ธ.ค.  30 มิ.ย.  31 ธ.ค.  30 มิ.ย.  31 ธ.ค. 
 2549  2548  2549  2548  2549  2548 
 (ล้านบาท)  (%) 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาว    
แก่บริษทัยอ่ย 1,180  1,697  967  1,194  5.85  5.24 

 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 30 มิ.ย.  31 ธ.ค.  30 มิ.ย.  31 ธ.ค. 
 2549  2548  2549  2548 
 (ล้านบาท) 
เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น        
บริษัทย่อย         
-  บริษทั กรุงเทพโปรด๊ิวส จาํกดั (มหาชน) (BKP)    -      -   178  412 
-  บริษทั กรุงเทพฯอาหารสัตว ์จาํกดั (BFM)    -      -   67  89 
-  CPF Investment Limited (CPFI)    -      -   66     -  
-  บริษทั โภคภณัฑอ์ะควอเทค็ จาํกดั (PAT)    -      -   56  56 
-  บริษทั เจริญโภคภณัฑอี์สาน จาํกดั         
  (มหาชน) (CPNE)    -      -   25  15 
-  บริษทั ซีพีเอฟ ผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั (CPF FOOD)        
  (เดิมช่ือ บริษทั กรุงเทพคา้สัตว ์จาํกดั (BLP))    -      -   18  25 
-  บริษทั วีฟู๊ ดผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั (VFP)    -      -   13  6 
-  บริษทั ซี.พี.เกษตรอุตสาหกรรม จาํกดั (CPAI)    -      -   13  8 
-  บริษทั พฒันาพนัธ์ุกุง้ (ประเทศไทย) จาํกดั (SIST)    -      -   12     -  
-  บริษทั ราชบุรีอาหารสัตว ์จาํกดั (RBF)    -      -   6  15 
-  บริษทั ซีพีเอฟ ไอทีเซ็นเตอร์ จาํกดั (CPF IT)    -      -      -   20 
-  บริษทั ซีฟู้ ดส์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จาํกดั (SFE)    -      -      -   55 
- อ่ืน ๆ    -      -   28  7 
รวม    -      -   482  708 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2549 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 30 มิ.ย.  31 ธ.ค.  30 มิ.ย.  31 ธ.ค. 
 2549  2548  2549  2548 
 (ล้านบาท) 
        
บริษัทร่วมและบริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน        
- บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั 430  322  173  111 
-  บริษทั  ซี.พี.สหอุตสาหกรรม จาํกดั 62  64  24  28 
-      บริษทั ซี.พี. คา้ปลีกและการตลาด จาํกดั 52  22  2     -  
-      บริษทั แอด๊วา้นซ์ฟาร์ม่า จาํกดั 43  30  43  30 
-  บริษทั ทรู ฟลีต แมเนจเมนต ์จาํกดั  42  33  23  22 
-      บริษทั ซี.พี. อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ ์จาํกดั 28  27  12  9 
-      บริษทั อาร์เบอร์ เอเคอร์ส ประเทศไทย จาํกดั 22  21  10  7 
-  บริษทั เค.เอส.พี.อุปกรณ์ จาํกดั 21  18  11  10 
-      บริษทั ซี.พี.อินเตอร์ฟู้ ด (ไทยแลนด ์) จาํกดั 15  45     -   1 
-      C.P. Vietnam Livestock Co., Ltd 5  148     -   2 
-  C.P. Aquaculture (India) Private Ltd. 1  20     -      -  
- อ่ืน ๆ 54  107  25  51 
รวม 775  857  323  271 
        
ก าไรจากการจ าหน่ายเงนิลงทุนรอการรับรู้เป็นรายได้        
บริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน        
- Union Growth Investment Limited 399     -      -      -  
 
รายการอื่น 
 

ในระหวา่งไตรมาสท่ีหน่ึง ของปี 2549 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (CPF FOOD) ไดเ้ขา้ซ้ือทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการ
ประกอบธุรกิจกา รผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑอ์าหารแปรรูปจากเน้ือสตัวซ่ึ์งประกอบดว้ยสินทรัพยถ์าวรและ
สินคา้คงเหลือ ในมูลค่าราคาซ้ือรวมทั้งส้ิน 991 ลา้นบาท จากบริษทั ซี.พี. อินเตอร์ฟู้ ด (ไทยแลนด์) จาํกดั (CPIF) 
ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั 

 

ในไตรมาสเดียวกนั  บริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึง (BFM) ไดเ้ขา้ซ้ือทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจการเล้ียงสุกร
อนัประกอบดว้ยท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ในมูลค่าราคาซ้ือรวมประมาณ 147 ลา้นบาท จาก
บริษทั เจริญโภคภณัฑโ์ปรด๊ิวส์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง 
 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2549 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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นอกจากน้ีในไตรมาสเดียวกนับริษทัไดเ้ขา้ซ้ือท่ีดินของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (SFE) ในราคาตามบญัชีเป็นจาํนวน
เงิน 61.5 ลา้นบาท เพื่อใชใ้นการก่อสร้างโรงงานผลิตอาหารสตัวน์ํ้ า 
 
ในระหวา่งไตรมาสท่ีหน่ึงของปี 2549  บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (CPM)  ไดเ้ขา้ทาํสัญญา Share Sale and Purchase 
Agreement  เพื่อจาํหน่ายเงินลงทุนในหุน้สามญัของ Lotus-CPF (PRC) Investment Company Limited 
(Lotus-CPF)  ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมจาํนวน  38,960,000 หุน้  (คิดเป็นร้อยละ 40 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายแลว้ของ 
Lotus-CPF)  ใหแ้ก่ Union Growth Investment Limited (Union Growth)  ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ในมูลค่า
รวม 31 ลา้นเหรียญสหรัฐ คิดเป็นเงินประมาณ 1,185  ลา้นบาท  โดย Union Growth ไดช้าํระเงินงวดแรกใหแ้ก่ 
CPM  ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา  จาํนวน  3.1 ลา้นเหรียญสหรัฐ  เม่ือวนัท่ี  30  พฤษภาคม  2549  (Closing Date) 
และส่วนท่ีเหลืออีก 27.9 ลา้นเหรียญสหรัฐ  จะแบ่งชาํระเป็น 8 งวดๆละ 2,325 ,000 เหรียญสหรัฐในเดือน
เมษายนและตุลาคม 2550  และงวดละ  3,875 ,000  เหรียญสหรัฐในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปีใน
ระหวา่งปี 2551-2553  พร้อมกบัดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ LIBOR บวก 2.0 ต่อปี  ซ่ึ งคิดจากยอดท่ีคงคา้ง  ทั้งน้ี  
ภายใตส้ญัญาดงักล่าว  CPM  ตอ้งโอนหุน้ท่ีจาํหน่ายทั้งหมดใหก้บั Union Growth ในวนัท่ีไดรั้บชาํระเงินค่าหุน้
งวดแรก ซ่ึงกลุ่มบริษทั ถือเป็นวนัท่ีจาํหน่ายเงินลงทุน และเพื่อเป็นหลกัประกนัการปฏิบติัตามสญัญา Union 
Growth ไดน้าํใบหุน้ของ Lotus-CPF  ตามจาํนวนท่ีซ้ือไปดงักล่าวมาจาํนาํไวก้บั CPM  ภายใตส้ญัญา Share 
Charge ระหวา่ง CPM และ Union Growth     
 
กลุ่มบริษทัไดห้ยดุรับรู้ส่วนไดเ้สียของเงินลงทุนใน Lotus-CPF  ณ วนัท่ีจาํหน่ายเงินลงทุน เน่ืองจากกลุ่มบริษทั
ไม่ไดมี้อิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อการ ดาํเนินงานของ Lotus-CPF   โดยความเส่ียงและผลตอบแทนของ
เงินลงทุนดงักล่าวไดโ้อนใหแ้ก่ Union Growth แลว้ นบัตั้งแต่วนัท่ีจาํหน่ายเงินลงทุนเป็นตน้ไป   ในการน้ี  
กลุ่ม บริษทัไดบ้นัทึกการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วมดงักล่าวในไตรมาสท่ีสองของปี 2549 โดยบนัทึก
รายการกาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุน จาํนวน 399  ลา้นบาท เป็น “กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนรอการรับรู้
เป็นรายได้ ”   ซ่ึงแสดงไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของหน้ีสินไม่หมุนเวียนในงบดุลรวม และแสดงเป็นยอดสุทธิใน
บญัชีเงิน ลงทุนในบริษทัยอ่ย (CPM)  ในงบดุลเฉพาะบริษทั  ณ วนัท่ี  30  มิถุนายน  2549  เน่ืองจากกลุ่มบริษทั
พิจารณาวา่ ผลตอบแทนจากการจาํหน่ายเงินลงทุนท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บมีลกัษณะเป็นการทยอยรับชาํระภายใน
ระยะเวลาค่อนขา้งยาว 
 
ทั้งน้ี CPM และ Union Growth ตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆ ท่ีระบุไวใ้นทั้งสองสญัญาดงักล่าวขา้งตน้ 
 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2549 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สัญญาที่มีสาระส าคญักบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 
สัญญาบริการด้านเทคนิควิชาการ 
 

บริษทัและบริษทัยอ่ยบางแห่งไดว้า่จา้งบริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง
ใหท้าํการคน้ควา้และพฒันาส่วนประกอบในการผลิตอาหารสตัว ์โดยบริษทัและบริษทัยอ่ยตกลงท่ีจะจ่าย
ค่าบริการตามจาํนวนเงินท่ีระบุในสญัญา ซ่ึงคาํนวณตามปริมาณการผลิตอาหารสตัวแ์ต่ละประเภท โดยมี
ค่าบริการขั้นตํ่าเท่ากบั 100,000 - 1,200,000 บาทต่อเดือน สญัญาน้ีมีระยะเวลา 3 ปี  
 
สัญญาเช่าและบริการ 
 

บริษทัและบริษทัยอ่ยบางแห่งมีสญัญาเช่าอาคารสาํนกังานพร้อมทั้งส่ิงอาํนว ยความสะดวกและสัญญาบริการ
ต่าง ๆ กบับริษทั ซี.พี. แลนด ์จาํกดั บริษทั ซี.พี.พลาซ่า จาํกดัและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนบางแห่งเป็นเวลา 1 ถึง 3 ปี 
และสญัญาเช่ายานพาหนะกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืนบางแห่งเป็นเวลา 3 ปี โดยมีค่าเช่าและค่าบริการต่อปีรวม
จาํนวนประมาณ 546  ลา้นบาท อตัราค่าเช่าและค่าบริการตามสญัญาดงักล่าวมีอตัราท่ีไม่แตกต่างจากอตัราท่ีคิด
กบับริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั ทั้งน้ีภายใตเ้ง่ือนไขและขอ้ตกลงของการเช่าและการใหบ้ริการท่ีคลา้ยคลึงกนั    
บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสิทธิท่ีจะต่ออายสุญัญาเช่าอาคารดงักล่าว      โดย บอกกล่าวผูใ้หเ้ช่าทราบเป็นลายลกัษณ์
อกัษรล่วงหนา้ก่อนอายสุญัญาเช่าจะส้ินสุดลงไม่นอ้ยกวา่ 4 เดือน นอกจากน้ี บริษทัมีสญัญาเช่าท่ีดิน ฟาร์มและ
อาคาร/ส่ิงปลูกสร้าง จากบริษทัยอ่ยเจด็แห่ง  เป็นเวลา 1 ถึง 3 ปี โดยบริษทัมีสิทธิต่ออายสุญัญาโดยไม่ตอ้งบอก
กล่าวล่วงหนา้ ค่าเช่าต่อปีมีจาํนวนรวมประมาณ  83 ลา้นบาท 
 
สัญญาว่าจ้าง 
 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสญัญาวา่จา้งก่อสร้าง อาคาร  ส่ิงปลูกสร้างและอ่ืนๆกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนับางแห่ง โดย
ในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2549  บริษทัและบริษทัยอ่ยไดจ่้ายเงินตามสญัญาดงักล่า วเป็น
เงินรวมประมาณ 220 ลา้นบาท (30 มิถุนายน 2548 : 208 ลา้นบาท) 
 
สัญญาอนุญาตให้ใช้เคร่ืองหมายการค้า 
 

บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดเ้ขา้ทาํสญัญากบับริษทั สตาร์มาร์เกต็ต้ิง จาํกดั (STAR) เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงสิทธิในการใช้
เคร่ืองหมายการคา้ของ STAR โดยจะตอ้งจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่ STAR ในอตัราร้อยละ 2 ของยอดขายสินคา้
ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ดงักล่าว มีระยะเวลา 3 ปีส้ินสุดในปี 2550 ค่าตอบแทนดงักล่าวในระหวา่ง งวดหก
เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2549 มีจาํนวนประมาณ  13  ลา้นบาท (30 มิถุนายน 2548 : 5 ลา้นบาท) 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2549 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 
 

    38 

5 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ - สุทธิ 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2549 และ 31 ธนัวาคม 2548  ลูกหน้ีการคา้ท่ีมีปัญหาในการชาํระหน้ีแยกตามอายหุน้ีท่ีคา้ง
ชาํระมีดงัน้ี 

 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 30 มิ.ย.  31 ธ.ค.  30 มิ.ย.  31 ธ.ค. 
 2549  2548  2549  2548 
 (ล้านบาท) 
คา้งชาํระเกินกาํหนดระยะเวลาชาํระหน้ี        
(Credit Term):        
มากกวา่ 3 เดือนถึง 6 เดือน 18  16  -  - 
มากกวา่ 6 เดือนถึง 12 เดือน 7  7  -  1 
มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 261  230  8  7 
รวม 286  253  8  8 

ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญในบญัชี 301  331  8  6 
 
ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทั เช่ือวา่ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญท่ีบนัทึกไวเ้พียงพอต่อผลเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการ
เรียกเกบ็เงินไม่ไดจ้ากลูกหน้ี 

 
6 เงนิลงทุน 
 

เงินลงทุนซ่ึงบนัทกึโดยวธีิส่วนได้เสีย 
 

6.1 เงนิลงทุนในบริษทัร่วม  
 

 อตัราส่วนการถือหุน้ งบการเงนิรวม 
 ทั้งทางตรงและทางออ้ม ราคาทุน ราคาตามวธีิส่วนไดเ้สีย 
 30 มิ.ย. 31 ธ.ค. 30 มิ.ย. 31 ธ.ค. 30 มิ.ย. 31 ธ.ค. 
 2549 2548 2549 2548 2549 2548 
   (ล้านบาท) 
       
1.  บริษทั ซี.พ.ีเซเวน่อีเลฟเวน่ จาํกดั (มหาชน) 25.70 25.76 1,639 1,721 2,805 3,080 
2.  บริษทั นว 84 จาํกดั 25.00 25.00 301 301 295 294 
3. บริษทั รอส บรีดเดอร์ส สยาม จาํกดั 49.99 49.99 35 35 42 33 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2549 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 อตัราส่วนการถือหุน้ งบการเงนิรวม 
 ทั้งทางตรงและทางออ้ม ราคาทุน ราคาตามวธีิส่วนไดเ้สีย 
 30 มิ.ย. 31 ธ.ค. 30 มิ.ย. 31 ธ.ค. 30 มิ.ย. 31 ธ.ค. 
 2549 2548 2549 2548 2549 2548 
   (ล้านบาท) 
       
4.  บริษทั อลิอนัซ์ ซี.พี. ประกนัภยั  จาํกดั 24.46 24.46 74 74 113 91 
5.  บริษทั อาร์เบอร์ เอเคอร์ส ประเทศไทย จาํกดั 49.99 49.99 2 2 80 71 
6. C.P. Aquaculture (India) Private Limited 31.70 31.70 175 175 419 453 
7.  C.P. Vietnam Livestock Co., Ltd. 40.00 40.00 291 291 972 873 
8.  Charoen Pokphand Holdings (Malaysia) Sdn. Bhd. 49.64 49.64 176 176 1,024 1,059 
9.   LOTUS - CPF (PRC) Investment Co., Ltd. - 40.00     -  1,009     -  1,240 
รวมเงนิลงทุนในบริษทัร่วม   2,693  3,784 5,750 7,194 
 

6.2 เงนิลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม  
 

 อตัราส่วนการถือหุน้ งบการเงนิเฉพาะบริษทั 
 ทั้งทางตรงและทางออ้ม ราคาทุน ราคาตามวธีิส่วนไดเ้สีย 
 30 มิ.ย. 31 ธ.ค. 30 มิ.ย. 31 ธ.ค. 30 มิ.ย. 31 ธ.ค. 
 2549 2548 2549 2548 2549 2548 
   (ล้านบาท) 
เงินลงทุนในบริษทัย่อย        
1. บริษทั กรุงเทพโปรด๊ิวส จาํกดั (มหาชน)  (BKP) 99.44 99.44 1,230 1,230 2,535 2,724 
2. บริษทั กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร       
 จาํกดั (มหาชน)  (BAP) 99.90 99.90 1,781 1,781 3,723 3,924 
3. บริษทั กรุงเทพเพาะเล้ียงกุง้ จาํกดั  (TPCC) 99.89 99.89 137 137 95 93 
4. บริษทั กรุงเทพฯอาหารสตัว ์จาํกดั  (BFM) 99.99 99.99 1,174 1,174 3,772 3,530 
5. บริษทั แกลง จาํกดั  (KLANG) 99.99 99.99 298 298 354 352 
6. บริษทั จนัทบุรีฟาร์มเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้ า จาํกดั  (CAF) 99.99 99.99 63 63 58 56 
7.  บริษทั เจริญโภคภณัฑอี์สาน จาํกดั (มหาชน)  (CPNE) 99.61 99.61 1,282 1,282 2,703 2,834 
8. บริษทั เจริญโภคภณัฑอุ์ตสาหกรรม จาํกดั  (CPIN) 99.99 99.99 709 709 1,299 1,120 
9. บริษทั ซีพีเอฟ ผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั (CPF FOOD)       
 (เดิมช่ือ บริษทั กรุงเทพคา้สตัว ์จาํกดั  (BLP)) 99.99 99.99 3,164 3,164 3,559 3,448 
10.  บริษทั ซี.พ.ี เกษตรอุตสาหกรรม จาํกดั  (CPAI) 99.99 99.99 180 180 399 340 
11. บริษทั ซี.พ.ี ผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั  (CP FOOD) 99.99 99.99      -       -       -       -  
12. บริษทั ซี.พี. เมอร์แชนไดซ่ิง จาํกดั  (CPM) 99.99 99.99 1,850 1,850 3,268 3,591 
13. บริษทั ซีพี - โยเนะคิว จาํกดั (CPY) 80.50 80.50 161 161 129 153 
14. บริษทั ซี.พ.ี อุตสาหกรรมอาหารส่งออก จาํกดั       
 (CPEX) 99.99 99.99      -       -       -       -  
15. บริษทั ซีพีเอฟ เทรนน่ิงเซ็นเตอร์ จาํกดั  (CPF TN) 99.99 99.99 15 15 23 18 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2549 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 อตัราส่วนการถือหุน้ งบการเงนิเฉพาะบริษทั 
 ทั้งทางตรงและทางออ้ม ราคาทุน ราคาตามวธีิส่วนไดเ้สีย 
 30 มิ.ย. 31 ธ.ค. 30 มิ.ย. 31 ธ.ค. 30 มิ.ย. 31 ธ.ค. 
 2549 2548 2549 2548 2549 2548 
   (ล้านบาท) 
16. บริษทั ซีพีเอฟ ไอทีเซ็นเตอร์ จาํกดั  (CPF IT) 99.99 99.99 190 190 247 242 
17. บริษทั ซีฟู้ ดส์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จาํกดั  (SFE) 99.99 99.99 425 425 485 486 
18. บริษทั ตราดเพาะเล้ียงกุง้ จาํกดั  (TRAD) 99.91 99.91 11 18 12 19 
19. บริษทั บี.พ.ี อาหารสตัว ์จาํกดั  (BPF) 99.99 99.99 290 290 955 870 
20. บริษทั พฒันาพนัธุ์กุง้ (ประเทศไทย) จาํกดั  (SIST) 51.00 51.00 2 2 7 5 
21. บริษทั ฟาร์มกรุงเทพ จาํกดั  (BKF) 99.99 99.99 469 469 106 79 
22. บริษทั โภคภณัฑอ์ะควอเทค็ จาํกดั  (PAT) 99.99 99.99 400 400 1,917 2,176 
23. บริษทั ยนิูเวอร์แซล ฟู้ ด แอนด ์มาร์เกต็ต้ิง จาํกดั         
 (UF&M) 99.99 99.99 40 40 50 43 
24. บริษทั ราชบุรีอาหารสตัว ์จาํกดั  (RBF) 99.99 99.99 120 120 243 329 
25. บริษทั วฟีู๊ ดผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั   (VFP) 99.99 99.99 330 330 67 106 
26. บริษทั สวฟีาร์มม่ิง จาํกดั  (SAVEE) 99.84 99.84 24 24 25 25 
27. บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล เพท็ ฟู้ ด จาํกดั  (IPF) 99.99 99.99 60 60 60 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) 100.00 100.00 236 236 127 111 
32. C.P. Aquaculture (Hainan) Co., Ltd.  (CPH)  100.00 100.00 126 126 263 211 
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) 100.00 100.00 982 982 939 982 
36. Charoen Pokphand (USA), Inc.  (CP USA) 99.95 99.95      -       -       -       -  
37. Charoen Pokphand (India) Private Limited        

(CP INDIA) 71.20 71.20       -        -        -        -  
38. CPF Denmark A/S  (CPF DM) 52.00 52.00       -        -        -       -  
39. CPF Europe S.A.  (CPF EU) 99.99 99.99       -        -        -        -  
40. CPF Investment Limited  (CPFI) 100.00 100.00 1,724 1,724 2,608 3,558 
41. CPF Tokyo Co., Ltd.  (CPF TK)  99.99 99.99      -       -       -       -  
42. Fusion Foods Limited  (FF) 52.00 52.00      -       -       -       -  
43. Star Feedmills (M) Sdn. Bhd.  (SFM) 100.00 100.00    -     -     -    -  
รวมเงนิลงทุนในบริษทัย่อย   17,473 17,480 30,028 31,482 
       



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2549 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 อตัราส่วนการถือหุน้ งบการเงนิเฉพาะบริษทั 
 ทั้งทางตรงและทางออ้ม ราคาทุน ราคาตามวธีิส่วนไดเ้สีย 
 30 มิ.ย. 31 ธ.ค. 30 มิ.ย. 31 ธ.ค. 30 มิ.ย. 31 ธ.ค. 
 2549 2548 2549 2548 2549 2548 
   (ล้านบาท) 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม        
1. บริษทั อลิอนัซ์ ซี.พี. ประกนัภยั จาํกดั 24.46 24.46 54 54 83 66 
2. C.P. Aquaculture (India) Private Limited 31.70 31.70 176 176 419 453 
3. Charoen Pokphand Holdings (Malaysia) Sdn. Bhd. 49.64 49.64       60         60        350        362   
รวมเงนิลงทุนในบริษทัร่วม         290      290      852      881 
       
ขาดทุนสุทธิของบริษทัย่อยส่วนทีเ่กนิกว่ามูลค่าเงนิลงทุน        
1. Charoen Pokphand (USA), Inc.  (CP USA) 99.95 99.95   2,686   2,686   (275)    (281) 

 
เงินลงทุนอ่ืน 

 

6.3 เงนิลงทุนในบริษทัทีเ่กีย่วข้องกนัและบริษัทอืน่ 
 

 อตัราส่วนการถือหุน้  
 ทั้งทางตรงและทางออ้ม           งบการเงนิรวม      งบการเงนิเฉพาะบริษทั  
 30 มิ.ย. 31 ธ.ค. 30 มิ.ย. 31 ธ.ค. 30 มิ.ย. 31 ธ.ค. 
 2549 2548 2549 2548 2549 2548 
   (ล้านบาท) 
หลกัทรัพย์ในความต้องการของตลาด       
ตราสารทุนประเภทหลกัทรัพย์เผ่ือขาย - ราคาทุน       
1.  บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)  3.33 3.33 1,287 1,287 881 881 
2.  บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 1.01 1.01       24         30          -          -   
รวม   1,311 1,317 881 881 
บวก(หกั) ค่าเผือ่การปรับมูลค่าเงินลงทุน        (21)     215    (102)        52 
หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย - มูลค่ายติุธรรม     1,290   1,532      779      933 
ทีไ่ม่ใช่หลกัทรัพย์ในความต้องการของตลาด        
เงินลงทุนท่ัวไปในตราสารทุน - ในราคาทุน       
3. บริษทั ซีพีพีซี จาํกดั (มหาชน)  6.58 6.58 110 110 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 อยธุยา อลิอนัซ์ ซี.พี. ประกนัชีวติ จาํกดั       
 (มหาชน) 3.47 3.47 115 115 88 88 
7. ACME ECI Investment Company Limited        -  17.95        -   21        -          -   



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2549 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 อตัราส่วนการถือหุน้  
 ทั้งทางตรงและทางออ้ม           งบการเงนิรวม      งบการเงนิเฉพาะบริษทั  
 30 มิ.ย. 31 ธ.ค. 30 มิ.ย. 31 ธ.ค. 30 มิ.ย. 31 ธ.ค. 
 2549 2548 2549 2548 2549 2548 
   (ล้านบาท) 
8. Chia Tai (Jilin) Company Limited 9.99 9.99 5 5        -          -   
9. Kinghill Limited 19.96 19.96 755 794 244 244 
10. Trillion Brewery Company Limited 17.95 17.95      237      237        -          -   
รวม   1,374 1,434 387 387 
หกั ค่าเผือ่ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน   (    568) (    589) (  244) (  244) 
สุทธิ        806      845     143     143 
เงนิลงทุนในบริษทัทีเ่กีย่วข้องกนั - สุทธิ     2,096   2,377     922  1,076 
       
เงินลงทุนในบริษทัอ่ืน   7 7 7 7 
หกั  ค่าเผือ่ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน          (7)        (7)        (7)        (7) 
เงนิลงทุนในบริษทัอืน่ - สุทธิ          -          -          -          -   
       
รวมเงนิลงทุนในบริษทัทีเ่กีย่วข้องกนัและบริษทัอืน่     2,096   2,377     922  1,076 

 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2549 และ 31 ธนัวาคม 2548 เงินลงทุนดงักล่าวขา้งตน้ไดร้วมเงินลงทุนในต่างประเทศท่ี
เป็นเงินตราต่างประเทศตามราคาทุนหรือตามวิธีส่วนไดเ้สีย (กรณีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม) ดงัน้ี 
 

  งบการเงนิรวม 
  จาํนวนเงินลงทุน (หน่วย:ลา้น) 
  จาํนวนเงินตราต่างประเทศ จาํนวนเทียบเท่าเงินบาท 
  30 มิ.ย. 31 ธ.ค. 30 มิ.ย. 31 ธ.ค. 

ประเทศท่ีลงทุน สกลุเงินตราต่างประเทศ 2549 2548 2549 2548 
      

บริติส เวอร์จิน ไอส์แลนดส์ เหรียญสหรัฐ      -  30      - 1,240 
เคยแ์มนไอส์แลนดส์ เหรียญสหรัฐ 45 45 993 1,052 
อินเดีย รูปี - อินเดีย 512 501 419 453 
มาเลเซีย ริงกิต - มาเลเซีย 98 98 1,025 1,059 
เวยีดนาม ดอง 405,134 335,856 972 873 
ฮ่องกง เหรียญสหรัฐ      -       -         5        5 
รวม    3,414  4,682 

 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
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  งบการเงนิเฉพาะบริษทั 
  จาํนวนเงินลงทุน (หน่วย:ลา้น) 
  จาํนวนเงินตราต่างประเทศ จาํนวนเทียบเท่าเงินบาท 
  30 มิ.ย. 31 ธ.ค. 30 มิ.ย. 31 ธ.ค. 

ประเทศท่ีลงทุน สกลุเงินตราต่างประเทศ 2549 2548 2549 2548 
      

จีน เรนมินบิ 82 64 390 322 
อเมริกา เหรียญสหรัฐ (  7) (  7) (  275) (  281) 
บริติส เวอร์จิน ไอส์แลนดส์ เหรียญสหรัฐ 68 87 2,608 3,558 
เคยแ์มนไอส์แลนดส์ เหรียญสหรัฐ 22 22 244 244 
อินเดีย รูปี – อินเดีย 512 501 419 453 
มาเลเซีย ริงกิต – มาเลเซีย 124 124 1,289  1,343 
รวม    4,675  5,639 

 
ในระหวา่งไตรมาสท่ีหน่ึงของปี 2548 บริษทัยอ่ยในต่างประเทศ (CPFI) ไดข้ายเงินลงทุนบางส่วนในบริษทั 
สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)  (MAKRO)  แก่บุคคลภายนอก   โดยมีกาํไรจากการขายเงินลงทุนซ่ึงบนัทึกใน
งบกาํไรขาดทุนรวมเป็นเงินประมาณ 87 ลา้นบาท 
 

ในระหวา่งไตรมาสท่ีสองของปี 2548 บริษทัยอ่ยในต่างประเทศ (BKPH)  ไดท้าํสญัญาเพื่อจาํหน่ายเงินลงทุนใน
หุน้สามญัของ MAKRO จาํนวน 17.5 ลา้นหุน้ ในราคาหุ้นละ 60 บาท เป็นเงินรวม 1,050 ลา้นบาทใหก้บับริษทั  
สยามแมค็โครโฮลด้ิง (ประเทศไทย) จาํกดั  ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ MAKRO และไม่เป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั
กบักลุ่มบริษทั ทั้งน้ี กาํไรจากการขายเงินลงทุนดงักล่าว ได้ บนัทึก ไวใ้นงบกาํไรขาดทุนรวม สาํหรับ
งวดสาม เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2548 เป็นจาํนวนประมาณ 812 ลา้นบาท 
 

ตามรายละเอียดท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 4 ในระหวา่งไตรมาสท่ีสองของปี 2549  บริษทัยอ่ย (CPM) ไดจ้าํหน่าย
เงินลงทุนในหุน้สามญัของบริษทั  Lotus-CPF (PRC)  Investment Co., Ltd. (Lotus-CPF) ใหแ้ก่ Union Growth 
Investment Limited  ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่ งหน่ึงในต่างประเทศ ในมูลค่ารวม 31 ลา้นเหรียญสหรัฐ 
(ประมาณ 1,185 ลา้นบาท) โดยมีกาํหนดการรับชาํระเงินเป็นงวดๆ ส้ินสุดงวดสุดทา้ยในวนัท่ี 30 ตุลาคม 2553  
อนัเป็นผลให ้Lotus-CPF ไม่มีสถานภาพเป็นบริษทัร่วมของกลุ่มบริษทัอีกต่อไป 
 

เงินลงทุนในบริษทั   ซี .พี.   เซเวน่อีเลฟเวน่  จาํกดั  (มหาชน)  ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ 
แสดงในงบการเงินเป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วมโดยวิธีส่วนไดเ้สีย ทั้งน้ี มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนดงักล่าว      
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน  2549  มีจาํนวนประมาณ  8,211  ลา้นบาท  (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548: 6,668 ลา้นบาท) 
 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2549  กลุ่มบริษทัมีค่าเผือ่ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วม บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั
และบริษทัอ่ืนเป็นจาํนวนรวม  575 ลา้นบาท ( ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548:  596 ลา้นบาท)  ฝ่ายบริหารเช่ือวา่การตั้ง
ค่าเผือ่ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนขา้งตน้เพียงพอสาํหรับผลขาดทุนท่ีอาจเกิดข้ึน 

 
7 หนีสิ้นทีม่ีภาระดอกเบีย้ 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 30 มิ.ย.  31 ธ.ค.  30 มิ.ย.  31 ธ.ค. 
 2549  2548  2549  2548 
 (ล้านบาท) 

ส่วนทีห่มุนเวยีน  
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 117  78  33  56 
ตัว๋เงินจ่าย 3,710  801  2,100  300 
เงินกูย้มืระยะสั้น  1,399  1,260       -        -  
เงินกูย้มืเพื่อการส่งออก   10,016  7,278  5,693  3,992 
หน้ีสินจากการทาํทรัสตรี์ซีทส์  5,774    5,448  1,259      977 
รวมเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 21,016  14,865  9,085  5,325 
        

หน้ีสินระยะยาวส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี        
- เงินกูย้มืระยะยาว  3,024  4,578  2,619  4,159 
- หุน้กู ้       -   1,190       -   1,190 
- หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 21  21  6  5 
รวมหน้ีสินระยะยาวส่วนท่ีถึงกาํหนด        
ชาํระภายในหน่ึงปี 3,045  5,789  2,625  5,354 
รวมส่วนทีห่มุนเวยีน 24,061  20,654  11,710  10,679 
        

ส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน        
เงินกูย้มืระยะยาว 807  2,419  270  1,809 
หุน้กู ้ 10,000  10,000  10,000  10,000 
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 15  17  4  5 
รวมส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน 10,822  12,436  10,274  11,814 
        

รวมหนีสิ้นทีม่ีภาระดอกเบีย้ 34,883  33,090  21,984  22,493 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
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หน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียขา้งตน้ไม่มีหลกัทรัพยป์ ระกนัยกเวน้  หน้ีสินจากการทาํทรัสตรี์ซีทส์  กลุ่มบริษทัไดอ้อก
เคร่ืองจกัร อุปกรณ์และสินคา้ท่ีสัง่เขา้มาโดยใชเ้ครดิตของธนาคาร กลุ่มบริษทัจึงตอ้งมีหน้ีสินผกูพนัต่อธนาคาร
สาํหรับเคร่ืองจกัร อุปกรณ์และสินคา้ท่ีมีอยูแ่ละขายไป 
 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียแยกแสดงตามระยะเวลาครบกาํหนดการจ่ายชาํระไดด้งัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

 30 มิ.ย.  31 ธ.ค.  30 มิ.ย.  31 ธ.ค. 
 2549  2548  2549  2548 
 (ล้านบาท) 

เม่ือทวงถาม 117  78  33  56 
ครบกาํหนดภายในหน่ึงปี  23,944  20,576  11,677  10,623 
ครบกาํหนดหลงัจาก 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 10,822  12,436  10,274  11,814 
รวม 34,883  33,090  21,984  22,493 

 
เงินกูย้มืดงักล่าวขา้งตน้ไดร้วมเงินกูย้มืท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ดงัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

 30 มิ.ย.  31 ธ.ค.  30 มิ.ย.  31 ธ.ค. 
 2549  2548  2549  2548 
 (หน่วย : ล้าน) 

        

เหรียญสหรัฐ 9  9  -  - 
ตุรกีไลรา 1  4  -  - 
ปอนดส์เตอร์ลิง 6  7  -  - 
เยน 4,100  8,200  4,100  8,200 
ยโูร 6  2  -  - 
รูปี 598  400  -  - 
ริงกิต 16  -  -  - 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2549 และ 31 ธนัวาคม 2548 กลุ่มบริษทัไดป้้องกนัคว ามเส่ียงในเงินกูย้มืท่ี เป็นเงินตรา
ต่างประเทศขา้งตน้เป็นส่วนใหญ่ (ยกเวน้เงินกูย้มืของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ ) โดยบริษทัไดท้าํสญัญาซ้ือขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้กบัธนาคารเพื่อซ้ือเงินสกลุต่างประเทศตามอตัราท่ีตกลงกนัไว ้



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2549 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 
 

    46 

เงนิกู้ยมืระยะยาว 
 งบการเงินรวม  งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 30 มิ.ย.  31 ธ.ค.  30 มิ.ย.  31 ธ.ค. 
 2549  2548  2549  2548 
 (ล้านบาท) 
1)  เงินกูย้มืสกลุบาท อตัราดอกเบ้ียเท่ากบั MLR ลบร้อยละ 0.5 
ต่อปี 

       

-   บริษทัยอ่ยมีเงินตน้แรกเร่ิม 425 ลา้นบาทมีกาํหนดชาํระคืน
ทุกงวดสามเดือน ตั้งแต่เดือนกนัยายน 2545 ถึงเดือนมิถุนายน 
2552 216 

 

256 

    
 

     - 

    
 

     - 
-   บริษทัยอ่ยมีเงินตน้แรกเร่ิม 107 ลา้นบาทมีกาํหนดชาํระคืน
ทุกงวดสามเดือน ตั้งแต่เดือนกนัยายน 2547 ถึงเดือนมิถุนายน 
2550 45 

 

70 

    
 

     - 

  
     

      - 
2)  เงินกูย้มืสกลุบาท อตัราดอกเบ้ียเท่ากบั MLR ลบร้อยละ 0.5 
ต่อปี 

       

-   บริษทัยอ่ยมีเงินตน้แรกเร่ิม 188 ลา้นบาทมีกาํหนดชาํระคืน
ทุกเดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2546 ถึงเดือนกนัยายน  2551 81 

 
97 

  
      - 

  
      - 

3)  ตัว๋แลกเงิน อตัราคิดลดร้อยละ 3.85 – 4.65 ต่อปี        
-  บริษทัมีเงินตน้แรกเร่ิม 2,950 ลา้นบาทมีกาํหนดชาํระคืนใน
งวดต่างๆ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2549 ถึงเดือนธนัวาคม 2550 1,380 

 
2,950 

 
1,380 

 
2,950 

4)  เงินกูย้มืสกลุบาท        
-   บริษทัยอ่ยมีเงินตน้แรกเร่ิม 200 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ีย
เท่ากบั MLR ต่อปี มีกาํหนดชาํระคืนทุกงวดสามเดือน ตั้งแต่
เดือนธนัวาคม 2544 ถึงเดือนกนัยายน  2549 10 

 

30 

  
 

      - 

  
 

      - 
-   บริษทัยอ่ยมีเงินตน้แรกเร่ิม 380 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ีย
เท่ากบั MLR ลบร้อยละ 0.5 ต่อปี มีกาํหนดชาํระคืนทุกงวดสาม
เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2546 ถึงเดือนสิงหาคม  2551 153 

 

188 

  
 

      - 

  
 

      - 
5)  เงินกูย้มืสกลุบาท อตัราดอกเบ้ียเท่ากบัเงินฝากประจาํหน่ึงปี
บวกร้อยละ 2.75 ต่อปี 

       

-   บริษทัยอ่ยมีเงินตน้แรกเร่ิม 140 ลา้นบาทมีกาํหนดชาํระคืน
ทุกงวดหกเดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2548 ถึงเดือนกนัยายน  
2552 98 

 

112 

  
 

      - 

  
 

      - 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2549 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 30 มิ.ย.  31 ธ.ค.  30 มิ.ย.  31 ธ.ค. 
 2549  2548  2549  2548 
 (ล้านบาท) 
6) เงินกูย้มืสกุลบาท อตัราดอกเบ้ียเท่ากบัเงินฝากประจาํ
หน่ึงปีบวกร้อยละ 2.75 ต่อปี 

       

-   บริษทัยอ่ยมีเงินตน้แรกเร่ิม 97 ลา้นบาทมีกาํหนดชาํระ
คืนทุกงวดหกเดือน ตั้งแต่เดือนกมุภาพนัธ์ 2549 ถึงเดือน
สิงหาคม  2552 84 

 

97 

  
 

      - 

  
 

      - 
7)  เงินกูย้มืสกลุเยน  8,200 ลา้นเยน (เทียบเท่าประมาณ 
3,018 ลา้นบาท) อตัราดอกเบ้ียเท่ากบั LIBOR 6 เดือน บวก
ร้อยละ 0.65  ต่อปี (ภายหลงับริษทัไดท้าํสัญญาแลกเปล่ียน
เงินตราของตน้เงินกูย้มืเป็นเงินสกลุบาทจาํนวน 3,018 ลา้น
บาทโดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีเท่ากบัร้อยละ 3.86 ต่อปี) 

      
 

 

-   บริษทัมีกาํหนดชาํระคืนสองงวดในเดือนมีนาคม 2549 
และเดือนมีนาคม  2550 1,509 

 
3,018 

 
1,509 

 
3,018 

8)  เงินกูย้มืของบริษทัยอ่ยต่างประเทศ        
-   เงินกูย้มืสกลุเหรียญสหรัฐ 4.4 ลา้นเหรียญ อตัราดอกเบ้ีย
เท่ากบั LIBOR 3 เดือนบวกร้อยละ 0.15 – 0.20 ต่อปี 

 
      - 

 
179 

  
      - 

  
      - 

-   เงินกูย้มืสกลุเหรียญสหรัฐ 6.7 ลา้นเหรียญ อตัราดอกเบ้ีย
เท่ากบั LIBOR 3 เดือนบวกร้อยละ 0.12 – 0.50 ต่อปี 255 

  
      - 

  
      - 

  
      - 

รวม 3,831  6,997  2,889  5,968 
หกั ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระในหน่ึงปี (3,024)  (4,578)  (2,619)  (4,159) 
สุทธิ 807  2,419  270   1,809 

 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2549 อตัรา MLR อยูร่ะหวา่งร้อยละ 7.50  ถึงร้อยละ 7.75 ต่อปี (2548 : ร้อยละ 6.50 ถึงร้อยละ 6.75     
ต่อปี) 
 
เงินกูย้มืระยะยาวทั้งหมดขา้งตน้มีเง่ีอนไขท่ีระบุไวต้ามสญัญากูย้มืเงิน กลุ่มบริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้จาํกดั
ต่าง ๆ ท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญา กูย้มืเงิน เช่น การรักษาอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้ อหุน้ตามงบการเงินรวมไม่ใหเ้กิน      
2 : 1 เป็นตน้ 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2549 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หุ้นกู้ 
 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 30 มิ.ย.  31 ธ.ค.  30 มิ.ย.  31 ธ.ค. 
 2549  2548  2549  2548 
 (ล้านบาท) 
หุน้กูค้ร้ังท่ี 1/2544 -  1,190  -  1,190 
หุน้กูค้ร้ังท่ี 1/2547 6,000  6,000  6,000  6,000 
หุน้กูค้ร้ังท่ี 1/2548 4,000  4,000  4,000  4,000 
หกั ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระในหน่ึงปี -  (1,190)  -  (1,190) 
สุทธิ 10,000  10,000  10,000  10,000 
 

หุ้นกู้คร้ังที ่1/2544 
 
เม่ือวนัท่ี 23 มีนาคม 2544 บริษทัไดอ้อกจาํหน่ายหุน้กูป้ระเภทไม่ดอ้ยสิทธิ   ไม่มีหลกัประกนั  ชนิดทยอย
คืนเงินตน้และระบุช่ือผูถื้อ  เป็นจาํนวนเงินรวม 7,000 ลา้นบาท มีกาํหนดอาย ุ 5 ปี โดยเร่ิมทยอยคืนเงินตน้
คร้ังแรกในเดือนกนัยายน 2546 ในอตัราร้อยละ 15 ของมูลค่าท่ีตราไวแ้ละคร้ังต่อ ๆ ไป ทุกหกเดือนในอตัรา
ร้อยละ 17 ของมูลค่าท่ีตราไว ้อตัราดอกเบ้ียใน 2 ปีแรกเป็นร้อยละ 5.5 ต่อปี ในปีท่ีสามเป็นร้อยละ 5.75 ต่อปี 
และใน  2 ปี สุดทา้ยเท่ากบัอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 6 เดือนของธนาคารในประเทศแห่งหน่ึงบวกร้อยละ 3 
ต่อปี หุน้กูด้งักล่าวไดรั้บการข้ึนทะเบียนกบัสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยเม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 2544  ทั้งน้ี 
ในไตรมาสท่ีหน่ึง ของปี 2549 บริษทัไดจ่้ายชาํระคืนหุน้กูด้งักล่าวงวดสุดทา้ยจาํนวน 1,190 ลา้นบาทแลว้ 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2549 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หุ้นกู้คร้ังที ่1/2547 
 
เม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน  2547   บริษทัไดอ้อกหุน้กูป้ระเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั และระบุช่ือผูถื้อ     
เป็นจาํนวนเงินรวม  6,000 ลา้นบาท  โดยแบ่งเป็น 
 
  ชุดท่ี 1 จาํนวน 2,500 ลา้นบาท มีกาํหนดอาย ุ 3 ปี ชาํระคืนเงินตน้คร้ังเดียวทั้งจาํนวนในวนัท่ี                  

17 พฤศจิกายน  2550  โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี 4.25% ต่อปี   
  ชุดท่ี 2 จาํนวน 3,500 ลา้นบาท มีกาํหนดอาย ุ 5 ปี ชาํระคืนเงินตน้คร้ังเดียวทั้งจาํนวนในวนัท่ี                  

17 พฤศจิกายน  2552  โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี 5.50% ต่อปี   
 
หุน้กูด้งักล่าวน้ี ไดรั้บการทบทวนอนัดบัเครดิตคร้ังล่าสุดไวท่ี้ระดบั “A+” โดยบริษทั ทริสเรทต้ิง จาํกดั เม่ือวนัท่ี               
22   มิถุนายน  2549 ทั้งน้ี บริษทัไดน้าํหุน้กูด้งักล่ าวไปข้ึนทะเบียนกบัสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยและ           
จดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และไดรั้บการข้ึนทะเบียนและจดทะเบียนแลว้เม่ือวนัท่ี  16 
ธนัวาคม 2547 และ 7 กมุภาพนัธ์ 2548 ตามลาํดบั 
 
หุ้นกู้คร้ังที ่1/2548 
 
เม่ือวนัท่ี 16 มิถุนายน 2548 บริษทัไดอ้อกหุน้กูป้ระเภทไม่ดอ้ยสิทธิ  ไม่มีหลกัประกนั  และระบุช่ือผูถื้อ        
เป็นจาํนวนเงินรวม 4,000 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็น 


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

 
• ชุดท่ี 2 จาํนวน 2,000 ลา้นบาท มีกาํหนดอาย ุ 5 ปี ชาํระคืนเงินตน้คร้ังเดียวทั้งจาํนวนในวนัท่ี                

16 มิถุนายน 2553 โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีเท่ากบัร้อยละ 5.00 ต่อปี  
 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2549 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หุน้กูด้งักล่าวน้ี ไดรั้บการ ทบทวนอนัดบัเครดิต คร้ังล่าสุดไวท่ี้ระดบั “A+” โดยบริษทั ทริสเรทต้ิง จาํกดั  เม่ือ  
วนัท่ี  22  มิถุนายน  2549  ทั้งน้ี   บริษทัไดน้าํหุน้กูด้งักล่าวไปข้ึนทะเบียนกบั สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยและ
จดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และไดรั้บการข้ึนทะเบียนและจดทะเบียนแลว้เม่ือวนัท่ี  30 
มิถุนายน  2548  และวนัท่ี  27  กรกฎาคม  2548 ตามลาํดบั 
 

ทั้งน้ี บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีกาํหนด เช่น บริษทัตอ้งรักษาอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้
ตามงบการเงินสาํหรับงวดหกเดือนและสาํหรับปี ตามท่ีระบุไวใ้นขอ้กาํหนดและเง่ือนไขของหุน้กู ้เป็นตน้  
 

หุ้นกู้ปี 2549 
 

เม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2549 คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติใหบ้ริษทัออกหุน้กูเ้พิ่มเติม ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000 
ลา้นบาท  ซ่ึงอยูภ่ายใตว้งเงิน หุน้กูจ้าํนวน  15,000 ลา้นบาท ท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 
1/2547 เม่ือวนัท่ี 29 ตุลาคม 2547 ทั้งน้ี บริษทัไดอ้อกหุน้กูด้งักล่าวแลว้ในเดือนกรกฎาคม 2549 (หมายเหตุ 14.1) 
 

8 ทุนเรือนหุ้น 
 

 30 มิ.ย. 2549  31 ธ.ค. 2548 
 จาํนวนหุน้  บาท  จาํนวนหุน้  บาท 
 (หน่วย:   พัน) 
ทุนจดทะเบียน        
หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 8,206,664  8,206,664  8,206,664  8,206,664 
        

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้        
หุน้สามญั มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 7,519,938  7,519,938  5,727,562  5,727,562 
        

ออกหุน้สามญั        
จากใบสาํคญัแสดงสิทธิ        
CPF-W2 -  -  1,792,376  1,792,376 
        

รวม 7,519,938  7,519,938  7,519,938  7,519,938 
        

จาํนวนหุน้สามญัท่ียงัไม่ไดอ้อกซ่ึงคงเหลือ
อยูภ่ายหลงัจากวนัท่ีใบสาํคญัแสดงสิทธิได้
หมดอายลุง 

 
 

686,726 

  
 

686,726 

  
 

686,726 

  
 

686,726 
 

 ทั้งน้ี ใบสาํคญัแสดงสิทธิขา้งตน้ไดห้มดอายลุงแลว้ในเดือนกรกฎาคม 2548 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2549 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9  เงนิปันผลจ่าย   
 
บริษทัมีนโยบายท่ีจะจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ปีละ 4 คร้ัง โดยเงินปันผลท่ีจ่ายในแต่ละคร้ังจะพิจารณาจดัสรร
จากผลการดาํเนินงานแต่ละไตรมาส และเงินปันผลรวมท่ีจ่ายทั้งส้ินจากผลการดาํเนินงานในแต่ละปีจะมีจาํนวน
ประมาณร้อยละ 50 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัหกัภาษีเงินไดแ้ละสาํรองตามกฎหมาย  ทั้งน้ี การจ่ายเงินปันผล
ดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดข้ึ้นอยูก่บัผลการดาํเนินงาน ฐานะการเงินและโครงการในอนาคตของบริษทั 
รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจโดยรวม 

 
เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2548 คณะกรรมการบริษทัเสนอใหง้ดจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2547 ซ่ึงท่ีประชุมสามญั           
ผูถื้อหุน้ไดอ้นุมติัตามท่ีคณะกรรมการเสนอแลว้เม่ือวนัท่ี 4  เมษายน  2548 
 
ในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2549 คณะกรรมการไดมี้มติเสนอใหจ่้ายเงินปันผลโดยสรุป
ดงัน้ี 
 

วนัท่ีมีมติจ่าย 
เงินปันผล 

อตัราหุน้ละ 
(บาท) 

จาํนวนหุน้ท่ีมี
สิทธิไดรั้บ 
เงินปันผล 

จาํนวนเงิน
รวม 

(ลา้นบาท) ผลการดาํเนินงาน  จ่ายจาก 
       

27 กมุภาพนัธ์ 2549 0.06 7,519,937,826 451 ไตรมาสท่ี 4 ของปี 2548  กาํไรของกิจการท่ีไดรั้บยกเวน้
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

10 พฤษภาคม 2549 0.05 7,519,937,826 376 ไตรมาสท่ี 1 ของปี 2549  เงินปันผลท่ีไดรั้บจากบริษทัยอ่ย 
โดยบริษทัยอ่ยไดจ่้ายเงินปันผล
จากกาํไรท่ีตอ้งเสียภาษีเงินได้
นิติบุคคลในอตัราร้อยละ 30 
 

 
 การจ่ายเงินปันผล สาํหรับผลการ ดาํเนินงานใน ไตรมา สท่ีส่ีของปี 2548  ซ่ึงคณะกรรมการเสนอใหจ่้ายเป็น

เงินปันผลประจาํปี 2548 ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้แลว้เม่ือวนัท่ี  28  เมษายน  2549 
 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2549 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 ก าไรต่อหุ้น 
 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสุทธิสาํหรับ งวดดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้ทุนท่ี
ออกและเรียกชาํระในระหวา่ง งวดสุทธิจากหุน้ท่ีถือเป็นหุน้ทุนรับซ้ือคืน โดยหุน้ทุนรับซ้ือคืนดงักล่าวเป็นหุ้ น
สามญัของบริษทัท่ีถือโดยบริษทัยอ่ย ซ่ึงจาํนวนเกือบทั้งหมดเป็นส่วนท่ีบริษทัยอ่ยมีอยูก่่อนท่ีบริษทัจะเขา้ไปมี
อาํนาจควบคุมบริษทัยอ่ยเหล่านั้น หุน้จาํนวนท่ีบริษทัยอ่ยไดม้าเพิ่มในภายหลงัเกิดจากการใชสิ้ทธิตามท่ีไดรั้บ
ในฐานะผูถื้อหุน้เท่านั้น 
 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐ านสาํหรับแต่ละ งวดสามเดือน และหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  2549 และ 2548 
คาํนวณไดด้งัน้ี 

 
        ก าไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นสามญั 

 

 งวดสามเดอืน 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 2549  2548  2549  2548 
 (ล้านบาท) 
กาํไรสุทธิส่วนของผูถื้อหุน้สามญั 1,023  2,733  1,023  2,733 

 
  หุ้นสามญัท่ีออกจ าหน่ายแล้วระหว่างงวดตามวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนัก 

 

 งวดสามเดอืน 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 2549  2548  2549  2548 
 (ล้านหุ้น) 
หุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ ณ วนัท่ี 1 เมษายน 7,520  5,728  7,520  5,728 
ผลกระทบจากหุน้ท่ีถือโดยบริษทัยอ่ย (329)  (329)  (329)  (  329) 
ผลกระทบจากการออกจาํหน่ายหุน้สามญัใหม่        
ในระหวา่งงวด -  3  -  3 
ผลกระทบของหุน้สามญัเทียบเท่า        
ปรับลด - CPF - W2                -                 137                  -   137 
หุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ระหวา่งงวดตาม        
วิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัสาํหรับงวด 7,191  5,539  7,191  5,539 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2549 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งวดสามเดอืน 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 2549  2548  2549  2548 
 (บาท) 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 0.14  0.51  0.14  0.51 

ผลกระทบของหุน้สามญัเทียบเท่า        
ปรับลด – CPF – W2   (0.02)    (0.02) 
ก าไรต่อหุ้นปรับลด   0.49    0.49 

 
         ก าไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นสามญั 

 
 งวดหกเดอืน 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 2549  2548  2549  2548 
 (ล้านบาท) 
กาํไรสุทธิส่วนของผูถื้อหุน้สามญั 1,573  4,005  1,573  4,005 

 
         หุ้นสามญัท่ีออกจ าหน่ายแล้วระหว่างงวดตามวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนัก 

 
 งวดหกเดอืน 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 2549  2548  2549  2548 
 (ล้านหุ้น) 
หุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 7,520  5,727  7,520  5,727 
ผลกระทบจากหุน้ท่ีถือโดยบริษทัยอ่ย (  329)  (  329)  (  329)  (  329) 
ผลกระทบจากการออกจาํหน่ายหุน้สามญัใหม่        
ในระหวา่งงวด -  3  -  3 
ผลกระทบของหุน้สามญัเทียบเท่า        
ปรับลด - CPF - W2                -   78                 -   78 
หุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ระหวา่งงวดตามวิธี        
ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัสาํหรับงวด 7,191  5,479  7,191  5,479 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2549 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งวดหกเดอืน 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 2549  2548  2549  2548 
 (บาท) 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 0.22  0.74  0.22  0.74 

ผลกระทบของหุน้สามญัเทียบเท่า        
ปรับลด – CPF – W2   (0.01)    (0.01) 
ก าไรต่อหุ้นปรับลด   0.73    0.73 

 

11 ข้อมูลทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงาน 

 
ขอ้มูลตามส่วนงานท่ีแสดงตามประเภทส่วนงานธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์    โดยรูปแบบหลกัของการ
รายงานคือ ส่วนงานธุรกิจ ซ่ึงเป็นเกณฑเ์ดียวกบัการจดัการและการรายงานทางการเงินภายในของผูบ้ริหาร  
 
ผลการดาํเนินงานของส่วนงานรวมรายการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัส่วนงาน และรวมถึงจาํนวนเงินของรายการท่ี
สามารถปันส่วนใหก้บัส่วนงานไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  ส่วนใหญ่ของรายการท่ีไม่ปันส่วนให ้ไดแ้ก่ ดอกเบ้ียรับ
และเงินปันผล ด อกเบ้ียจ่าย และส่วนไดเ้สียในกาํไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษทัร่วม ค่าใชจ่้ายส่วนกลาง และ
ภาษีเงินได ้
 
ส่วนงานทางธุรกิจ 
 

ส่วนงานธุรกิจของกลุ่มบริษทัส่วนใหญ่แบ่งเป็น 2 ส่วนงานไดแ้ก่ 
 

1. ส่วนงานธุรกิจสตัวน์ํ้ า โดยลกัษณะการดาํเนินธุรกิจประกอบดว้ยการผลิตอาหารสตัวน์ํ้ า กา รเพาะพนัธ์ุ
และเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้ า   การแปรรูปสตัวน์ํ้ าและการผลิตผลิตภณัฑอ์าหารสาํเร็จรูปพร้อมรับประทาน                 
เพื่อการจาํหน่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

 

2. ส่วนงานธุรกิจสตัวบ์ก โดยลกัษณะการดาํเนินธุรกิจประกอบดว้ยการผลิตอาหารสตัว ์การเพาะพนัธุ์สตัว ์              
การเล้ียงสตัว ์  การแปรรูปเน้ือสตัวแ์ละการผลิตผลิตภั ณฑอ์าหารสาํเร็จรูปพร้อมรับประทาน เพื่อการ
จาํหน่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2549 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ข้อมลูจ าแนกส่วนงานตามภูมิศาสตร์ 
 

กลุ่มบริษทั มีฐานการดาํเนินธุรกิจเป็นส่วนใหญ่อยูใ่นประเทศไทย  โดยส่วนหน่ึงของสินคา้ท่ี ผลิตไดจ้ะส่งไป
จาํหน่ายโดยตรงหรือผา่นทางบริษทัยอ่ยในต่างประเทศใหก้บัลูกคา้ภายนอกซ่ึงส่วนใหญ่อยูใ่นทวีปยโุรป  เอเ ชีย 
อเมริกาและอ่ืนๆ  สาํหรับฐานการดาํเนินธุรกิจในต่างประเทศจะเป็นของบริษทัยอ่ยซ่ึงอยู่ ในประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ประเทศตุรกี ประเทศอินเดีย และประเทศมาเลเซีย 
 

ในการเสนอขอ้มูลจาํแนกส่วนงานตามภูมิศาสตร์   รายไดต้ามส่วนงานกาํหนดจากสถานท่ีตั้งตามภูมิศาสตร์ของ
ลูกคา้  สินทรัพยต์ามส่วนงานกาํหนดจากสถานท่ีตั้งตามภูมิศาสตร์ของสินทรัพยน์ั้น 

 

รายไดแ้ละผลกาํไรจากการดาํเนินงานจาํแนกตามส่วนงานของ กลุ่มบริษทัสาํหรับแต่ละงวด ส้ินสุดวนัท่ี  30 
มิถุนายน 2549 และ 2548 มีดงัน้ี 
 

ส่วนงานธุรกจิ 
 งบการเงนิรวม 
 งวดสามเดือน 
 รายไดจ้ากส่วนงาน  ผลกาํไรจากการดาํเนินงาน 
 2549  2548  2549  2548 
 (ล้านบาท) 
        

ส่วนงานสายสตัวบ์ก 21,941  21,257  540  2,053 
ส่วนงานสายสตัวน์ํ้ า 9,941   7,842  1,217      706 
รวม 31,882  29,099  1,757   2,759 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2549 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิรวม 
 งวดหกเดือน 
 รายไดจ้ากส่วนงาน  ผลกาํไรจากการดาํเนินงาน 
 2549  2548  2549  2548 
 (ล้านบาท) 
        

ส่วนงานสายสตัวบ์ก 42,730  39,445  1,252  3,199 
ส่วนงานสายสตัวน์ํ้ า 16,595  13,121  1,450  1,161 
รวม 59,325  52,566  2,702  4,360 
 

ส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 

 งบการเงนิรวม 
 สินทรัพยถ์าวร  รายไดจ้ากบุคคลภายนอก 
 30 มิ. ย.  30 มิ. ย.  งวดสามเดือน  งวดหกเดือน 
 2549  2548  2549  2548  2549  2548 
 (ล้านบาท) 
ประเทศไทย 36,490  31,672  22,687  19,550  42,706  36,363 
ยโุรป 1,734  2,002  4,546  5,522  8,438  9,698 
เอเชีย 1,832  683  3,813  2,570  6,136  4,096 
อเมริกา 42  48  593  1,153  1,524  1,893 
อ่ืน ๆ           -            -  243  304  521  516 
รวม 40,098  34,405  31,882  29,099  59,325  52,566 

 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2549 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12 ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ภายหน้า 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2549  บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนภายหนา้ดงัน้ี 
 

ก. บริษทัและบริษทัยอ่ยมีเลตเตอร์ออฟเครดิตท่ียงัไม่ไดใ้ชเ้ป็นเงิน 640 ลา้นบาท และ 3,265 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั (31 ธนัวาคม 2548 : 32 ลา้นบาท และ 154 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

 
ข. บริษทัและบริษทัยอ่ยมี หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีธนาคารออกหนงัสือคํ้าประกนับริษทัต่อหน่วยงาน

ราชการเป็นเงิน  207  ลา้นบาท และ  1,215  ลา้นบาท ตามลาํดบั (31 ธนัวาคม 2548 : 192 ลา้นบาท และ 
1,099 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

 
ค. สญัญาวา่ดว้ยความร่วมมือทางวิชาการกบัมหาวิทยาลยัแม่โจ ้โดยทางมหาวิทยาลยัอนุญาตใหบ้ริษทัใช้

ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างในการสร้างบ่อเล้ียงกุง้และใชเ้ป็นศูนยว์ิจยัและฝึกอบรมแก่อาจารยแ์ละนกัวิชาการ
เป็นระยะเวลา   10 ปี  เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี  1  มกราคม  2537  ภายใตเ้ง่ือนไขของสญัญาดงักล่าว บริษทัมีภาระ
ผกูพนัท่ีจะโอนกรรมสิทธ์ิใน สินทรัพยท์ั้งหมดของโครงการใหแ้ก่มหาวิทยาลยัเม่ืออายสุญัญาส้ินสุดลง
และบริษทัจะตอ้งเสียค่าตอบแทนใหแ้ก่มหาวิทยาลยัไม่นอ้ยกวา่ 0.5 ลา้นบาทต่อปี อยา่งไรกต็าม บริษทั
ไดเ้ขา้ทาํขอ้ตกลงกบั ทางมหาวิทยาลยัดงักล่าว เพื่อต่ออายขุองสญัญาต่อไปอีกจนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2549 ภายใตเ้ง่ือนไขเดิม นอกจากน้ี บริษทัยงัไดเ้ขา้ทาํสญัญากบัมหาวิทยาลยัดงักล่าวอีก 2 ฉบบั ซ่ึงมีอายุ
สญัญาส้ินสุดในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 และ 2550 โดยมีสาระสาํคญัของสญัญาเช่นเดียวกบัสั ญญาฉบบั
แรก    และบริษทัจะตอ้งจ่ายค่าตอบแทนใหก้บัมหาวิทยาลยัภายใตส้ญัญาดงักล่าวประมาณ  0.6  ลา้นบาท
ต่อปี ทั้งน้ีราคาตามบญัชีของสินทรัพยข์องบริษทัภายใตส้ญัญาทั้ง 3 ฉบบัดงักล่าว ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 
2549 มีจาํนวนเงินรวมประมาณ  21  ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2548 : 22 ลา้นบาท) 

 
ง. สญัญาเช่าระยะยาวสาํหรับอาคารสาํนกังานพร้อมทั้งส่ิงอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ ท่ีดิน ฟาร์มเล้ียงสตัว ์

และสาํหรับยานพาหนะกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัและบริษทัอ่ืน ๆ หลายแห่งเป็นเวลา 2-20 ปี ส้ินสุดในปี 
2549 ถึง 2565 โดยบริษทัและบริษทัยอ่ยมีค่าเช่าและค่าบริการรวมต่อปีเป็นเงินประมาณ 354  ลา้นบาท 
724  ลา้นบาท ตามลาํดบั  (31 ธนัวาคม 2548 : 339 ลา้นบาท และ 674 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

 
จ. บริษทัและบริษทัยอ่ยบางแห่งมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าก่อสร้าง เคร่ืองจกัรและค่าบริการต่างๆ ตามท่ี

ระบุในสญัญาท่ีเก่ียวขอ้งเป็นจาํนวนเงินประมาณ 442 ลา้นบาท และ 159 ลา้นบาท ตามลาํดบั  (31 
ธนัวาคม 2548 : 321 ลา้นบาท และ 440 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2549 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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13 การจัดประเภทบัญชีใหม่ 
 

บริษทัไดจ้ดัประเภทบญัชีบางบญัชีในงบการเงินปี 2548 ใหม่ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการแสดงรายการใน                        
งบการเงินปี 2549 
 

14 เหตุการณ์ภายหลงัวนัทีใ่นงบดุล 
 

14.1 เม่ือวนัท่ี  5  กรกฎาคม  2549  บริษทัไดอ้อกหุน้กูป้ระเภทไม่ดอ้ยสิทธิ  ไม่มีหลกัประกนั  และระบุช่ือผูถื้อ  
เป็นจาํนวนเงินรวม  5,000  ลา้นบาท  โดยแบ่งเป็น 

 
 ชุดท่ี 1  จาํนวน  1,200 ลา้นบาท  มีกาํหนดอาย ุ 3 ปี  ชาํระคืนเงินตน้ คร้ังเดียวทั้งจาํนวนในวนัท่ี  5  

กรกฎาคม  2552  โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีเท่ากบัร้อยละ 6.30 ต่อปี 
 

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

 
หุน้กูด้งักล่าวน้ี  ไดรั้บการจดัอนัดบัเครดิตไวท่ี้ระดบั “A+”  โดยบริษทั  ทริสเรทต้ิง จาํกดั   ทั้งน้ี  บริษทัอยู่
ระหวา่งการดาํเนินการนาํหุน้กูด้งักล่าวไปข้ึนทะเบียนกบัสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยและจดทะเบียนกบั
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ซ่ึงคาดวา่จะแลว้เสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2549 
 

14.2 เม่ือวนัท่ี  5  กรกฎาคม  2549  บริษทัยอ่ยในต่างประเทศแห่งหน่ึง (CLB)  ไดเ้สนอขายหุน้เพิ่มทุนท่ีออกใหม่
ทั้งหมด  จาํนวน 28.5 ลา้นริงกิต หรือประมาณ  298 ลา้นบาท  ใหก้บับริษทัในฐานะผูถื้อหุน้ เดิม   ในการน้ี  
บริษทัไดช้าํระค่าหุน้เพิ่มทุนดงักล่าวไปเม่ือวนัท่ี  12  กรกฎาคม  2549 อนัเป็นผลใหก้ลุ่มบริษทัยงัคงมีสดัส่วน
การถือหุน้ในอตัราร้อยละ 100 เท่าเดิม   

 
นอกจากน้ี   เม่ือวนัท่ี  14  กรกฎาคม  2549  บริษทัยอ่ยดงักล่าว  (CLB)  ไดเ้ขา้ซ้ือหุน้สามญัท่ีออกและชาํระ
แลว้ของ Asia Aquaculture (M) Sdn. Bhd. (AA)  จาก  Charoen Pokphand Holdings (Malaysia) Sdn. Bhd. 
(CPHM)  ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมของกลุ่มบริษทั จาํนวน 2,000,000 หุน้ ในมูลค่าหุน้ละ 4.25 ริงกิตมาเลเซีย  รวม
เป็นเงิน  8.5  ลา้นริงกิตมาเลเซีย  หรือประมาณ 92 ลา้นบาท  โดยภายหลงัการซ้ือหุน้สามญัดงักล่าว  กลุ่ม
บริษทัจะมีสดัส่วนการลงทุนร้อยละ 100   และ AA  จะมีสถานภาพเป็นบริษทัยอ่ยทางตรงของ CLB  และเป็น
บริษทัยอ่ยทางออ้มแห่งใหม่ของบริษทันบัตั้งแต่วนัท่ีเขา้ซ้ือหุน้สามญัดงักล่าว 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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 14.3  เม่ือวนัท่ี  5  กรกฎาคม  2549  คณะกรรมการของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (CPF EU)  มีมติอนุมติัใหจ้ดัตั้งบริษทั
ยอ่ยข้ึนใหม่ในประเทศรัสเซีย ช่ือ Charoen Pokphand Foods (Overseas) LLC (CPF Overseas)  เพื่อดาํเนิน
ธุรกิจผลิตอาหารสตัวแ์ละเล้ียงสตัวใ์นประเทศรัสเซีย  ดว้ยทุนจดทะเบียน 220 ลา้นรัสเซียรูเบิล  หรือประมาณ 
310 ลา้นบาท  โดยบริษทัยอ่ย (CPF EU) มีสดัส่วนการลงทุนร้อยละ 100  ทั้งน้ี CPF EU ไดรั้บเงินทุนจากการ
เสนอขายหุน้เพิ่มทุนท่ีออกใหม่ทั้งหมด ของ CPF EU เม่ือวนัท่ี  12  กรกฎาคม  2549 จาํนวน 3.5 ลา้นยโูร  
หรือประมาณ 169 ลา้นบาทใหก้บับริษทั ซี .พี.เมอร์แชนไดซ่ิง จาํกดั (CPM)  ในฐานะผูถื้อหุน้เดิมร้อยละ 100  
ในการน้ี  CPM  ไดช้าํระค่าหุน้เพิ่มทุนดงักล่าวไปเม่ือวนัท่ี  19  กรกฎาคม  2549 

 
14.4 เม่ือวนัท่ี 24  กรกฎาคม  2549  บริษทัยอ่ยในต่างประเทศแห่งหน่ึง (CP USA)  ไดเ้สนอขายหุน้เพิ่มทุนใหก้บั   

ผูถื้อหุน้เดิมรวมเป็นเงิน   จาํนวน 9 ลา้นเหรียญสหรัฐ  โดยบริษทัมีสิทธิซ้ื อหุน้เพิ่มทุนตามสดัส่วนการถือหุน้
ร้อยละ  99.95  รวมเป็นเงิน จาํนวน 8,995,487  เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 345 ลา้นบาท   ในการน้ี  บริษทั
สามารถชาํระค่าหุน้เพิ่มทุนดงักล่าว  โดยการแปลงหน้ีท่ี CP USA  มีกบับริษทัดว้ยจาํนวนเดียวกนั  การเพิ่ม
ทุนดงักล่าวคาดวา่จะแลว้เสร็จในไตรมาสท่ีสามของปี 2549 

 
14.5 เม่ือวนัท่ี  27  กรกฎาคม  2549  บริษทัยอ่ยในต่างประเทศแห่งหน่ึง (AAFI)  ไดเ้สนอขา ยหุน้เพิ่มทุนท่ีออก

ใหม่ทั้งหมดจาํนวน  2  ลา้นเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 76 ลา้นบาท ใหก้บับริษทัเป็นการเฉพาะเจาะจง  ใน
การน้ี  บริษทัไดช้าํระค่าหุน้เพิ่มทุนดั งกล่าวไปเม่ือวนัท่ี  2  สิงหาคม  2549 อนัเป็นผลใหบ้ริษทัยอ่ยดงักล่าวมี
สถานภาพเป็นบริษทัยอ่ยทางตรงและทางออ้มในสดัส่วนเท่าเดิมร้อยละ 100 

 


