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หมายเหตุ สารบัญ  
  

1 เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 
2 การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 
3 รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
4 เงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม การร่วมคา้และตราสารทุน 
5 อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 
6 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
7 หน้ีสินระยะยาว 
8 หุน้กูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุน 
9 ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได ้
10 ก าไรต่อหุน้ 
11 เงินปันผลจ่าย 
12 เคร่ืองมือทางการเงิน 
13 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
14 การค ้าประกนั 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 

 
กรรมการบริหารไดอ้นุมติัใหอ้อกงบการเงินระหวา่งกาลน้ีเม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2565 
 

1 เกณฑ์การจดัท างบการเงนิระหว่างกาล 
 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีน าเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกบังบการเงินประจ าปีและจดัท าหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบย่อ (“งบการเงินระหว่างกาล”) ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง 
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบตัิทางการบญัชีที่ประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ 
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง โดยงบการเงินระหวา่งกาล
น้ีเนน้การใหข้อ้มูลท่ีเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ใหซ้ ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดน้ าเสนอ
ไปแลว้ในงบการเงินประจ าปี  ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของ 
บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) “บริษทั” และบริษทัและบริษทัย่อย (รวมกนัเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
 
ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดม้ีการใชว้ิจารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบติัตาม
นโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ทั้งน้ี นโยบายการบญัชี 
วิธีการค านวณและแหล่งขอ้มูลส าคญัท่ีใชใ้นการประมาณการท่ีอาจมีความไม่แน่นอนนั้นไม่แตกต่างจากที่ได้
อธิบายไวใ้นงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  
 

2 การเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชี 
 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2565 กลุ่มบริษทัเปล่ียนนโยบายการบญัชี เร่ืองการวดัมูลค่าอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน
จากวิธีราคาทุน (สุทธิจากค่าเส่ือมราคาสะสม และผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม) เป็นวิธีมูลค่ายุติธรรมตาม
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 40 เร่ือง อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน ทั้งน้ี เพ่ือใหง้บการเงินสะทอ้นมูลค่ายุติธรรมของ
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน และท าใหน้กัลงทุนไดรั้บขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจมากยิ่งข้ึน 
 
กลุ่มบริษทัประเมินมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ และไดป้รับปรุง
ยอ้นหลงัส าหรับขอ้มูลเปรียบเทียบท่ีน าเสนอในงวดก่อน ดงัน้ี 
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 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 

 อสงัหา-  สินทรัพย ์  หน้ีสิน  ส่วนไดเ้สีย   
 ริมทรัพย ์  ภาษีเงินได ้  ภาษีเงินได ้  ท่ีไม่มี   
 เพ่ือการลงทุน  รอการตดับญัชี  รอการตดับญัชี  อ านาจควบคุม  ก าไรสะสม 
          ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564          

- ตามท่ีรายงาน 1,433  2,948  8,962  70,242  119,893 
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง          
นโยบายการบญัชี 3,126  (92)  533  1  2,500 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564          
- ปรับปรุงใหม่ 4,559  2,856  9,495  70,243  122,393 

          ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564            
- ตามท่ีรายงาน 1,956  4,964  8,554  72,070  125,249 

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง          
นโยบายการบญัชี 3,126  (234)  391  1  2,500 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564           
- ปรับปรุงใหม่ 5,082  4,730  8,945  72,071  127,749 

 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 อสงัหาริมทรัพย ์  สินทรัพย ์(หน้ีสิน)   
 เพ่ือการลงทุน  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  ก าไรสะสม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 - ตามท่ีรายงาน 355  91  54,225 
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบาย      
การบญัชี 1,167  (234)  933 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 - ปรับปรุงใหม่ 1,522  (143)  55,158 

      ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 - ตามท่ีรายงาน 902  1,472  47,436 
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบาย      
การบญัชี 1,167  (234)  933 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 - ปรับปรุงใหม่ 2,069  1,238  48,369 
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3 รายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 

บริษทัท่ีมีอิทธิพลอย่างมีนยัส าคญัของบริษทัคือ บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จ ากดั ซ่ึงมีสิทธิออกเสียงทั้งทางตรง
และทางออ้มเท่ากบัร้อยละ 45.89 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นล่าสุดเม่ือ
วนัท่ี 31 สิงหาคม 2565 
 

นอกจากน้ีความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัย่อย บริษทัร่วม และการร่วมคา้ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคัญได้
เปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 4 
 

3.1 รายการที่ส าคัญกบักจิการที่เกีย่วข้องกนัส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2565  2564  2565  2564 
(ก)       รายได้        

บริษทัที่มอีทิธิพลอย่างมีนัยส าคัญ        
ขายสินคา้ 3  -  -  - 
รายไดค่้าตอบแทนการใชร้ะบบงาน 2  1  -  - 
        
บริษทัย่อย        
เงินปันผลรับ -  -  16,542  5,452 
ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุน -  -  8,478  266 
ขายสินคา้ -  -  4,207  4,343 
รายไดด้อกเบ้ีย -  -  513  783 
รายไดค่้าเช่า ค่าบริการและอ่ืนๆ -  -  127  4 
ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวร -  -  -  3 
        
บริษทัร่วม การร่วมค้า        
   และบริษทัที่เกีย่วข้องกนั        
ขายสินคา้ 49,787  33,151  1,764  1,200 
รายไดค่้าเช่า ค่าบริการและอ่ืนๆ 274  291  32  3 
รายไดค่้าตอบแทนการใชร้ะบบงาน 101  65  -  - 
รายไดด้อกเบ้ีย 86  24  -  - 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

27 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2565  2564  2565  2564 
(ก)        รายได้ (ต่อ)        

บริษทัร่วม การร่วมค้า        
   และบริษทัที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ)        
เงินปันผลรับ 60  64  6  87 
รายไดค่้าฝึกอบรมและสมัมนา 7  5  -  - 
ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวร -  4  -  - 
        

(ข)       ค่าใช้จ่ายและอื่นๆ        
บริษทัที่มอีทิธิพลอย่างมีนัยส าคัญ        
ซ้ือวตัถุดิบและสินคา้ 9,177  8,111  2,280  1,823 
ค่าสิทธิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ 3,735  3,205  255  242 
ค่าบริการดา้นเทคนิควิชาการ 81  74  -  - 

        
บริษทัย่อย        
ซ้ือวตัถุดิบและสินคา้ -  -  1,202  1,372 
ดอกเบ้ียจ่าย -  -  282  72 
ค่าตอบแทนการใชร้ะบบงาน -  -  130  133 
ตน้ทุนสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -  -  89  54 
ค่าฝึกอบรมและสมัมนา -  -  16  13 
ตน้ทุนงานก่อสร้างอาคาร        
   ส่ิงปลูกสร้างและอ่ืนๆ -  -  7  1 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัสญัญาเช่า        
   และค่าบริการ -  -  3  2 
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ -  -  25  40 
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   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2565  2564  2565  2564 
(ข)       ค่าใช้จ่ายและอื่นๆ (ต่อ)        

บริษทัร่วม การร่วมค้า        
   และบริษทัที่เกีย่วข้องกนั         
ซ้ือวตัถุดิบและสินคา้ 40,082  36,504  988  879 
ตน้ทุนงานก่อสร้างอาคาร        
   ส่ิงปลูกสร้างและอ่ืนๆ 2,058  1,206  32  16 
ตน้ทุนสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 534  451  130  53 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัสญัญาเช่า        
   และค่าบริการ 524  627  58  51 
ค่าตอบแทนการใชร้ะบบงาน 206  143  -  - 
ค่าฝึกอบรมและสมัมนา 150  133  9  5 
ค่าสิทธิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ 137  187  -  - 
ซ้ืออุปกรณ์และอ่ืนๆ 134  186  15  24 
ดอกเบ้ียจ่าย 68  29  -  - 
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 2,339  1,524  78  84 

 
3.2 ยอดคงเหลือกบักจิการที่เกีย่วข้องกนั ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2565 และ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 มดีงันี ้

 
3.2.1 ลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีอื่น 
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2565  2564  2565  2564 

บริษทัท่ีมีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญั 3  2  -  - 
บริษทัยอ่ย -  -  444  671 
บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 6,830  7,258  36  61 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,278  5,035  998  1,174 
รวม 12,111  12,295  1,478  1,906 
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3.2.2 เงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั  
 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ยอดคงคา้ง   
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม   
 2565  2564  ยอดเฉล่ีย 
บริษทัยอ่ย 8,684  6,876  6,464 

รวม 8,684  6,876  6,464 

 

3.2.3   เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า 
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2565  2564  2565  2564 

บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 46  65  -  - 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 358  2,344  -  - 
รวม 404  2,409  -  - 

 
3.2.4 เงินปันผลค้างรับ 
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2565  2564  2565  2564 

บริษทัยอ่ย -  -  1,529  - 
บริษทัร่วม 255  172  -  - 
รวม 255  172  1,529  - 

  



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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3.2.5  เงินให้กู้ยมืระยะยาวแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ยอดคงคา้ง   
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม   
 2565  2564  ยอดเฉล่ีย 

บริษทัร่วม -  49  5 
หัก ส่วนท่ีถึงก าหนดรับช าระภายในหน่ึงปี -  (12)  - 
สุทธิ -  37  5 
 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ยอดคงคา้ง   
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม   
 2565  2564  ยอดเฉล่ีย 

บริษทัยอ่ย 7,428  570  7,033 
หัก ส่วนท่ีถึงก าหนดรับช าระภายในหน่ึงปี (540)  -  - 
รวม 6,888  570  7,033 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 เงินให้กูย้ืมดงักล่าวมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.56 ถึง 5.89 ต่อปี (31 ธันวาคม 
2564: ร้อยละ 2.81 ถึง 5.88 ต่อปี) กลุ่มบริษทัและบริษทัค านวณยอดเฉล่ียจากยอดคงคา้งของเงินใหกู้ย้ืม 
ณ วนัส้ินเดือนโดยไม่รวมดอกเบ้ียคา้งรับ 
 

3.2.6 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น  
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2565  2564  2565  2564 

บริษทัท่ีมีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญั 491  435  68  79 
บริษทัยอ่ย -  -  99  72 
บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 7,932  7,565  8  6 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 11,594  6,663  69  108 
รวม 20,017  14,663  244  265 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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3.2.7 เงินกู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ยอดคงคา้ง   
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม   
 2565  2564  ยอดเฉล่ีย 

การร่วมคา้ 1,063  837  968 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 699  619  919 
รวม 1,762  1,456  1,887 

 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ยอดคงคา้ง   
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม   
 2565  2564  ยอดเฉล่ีย 

บริษทัยอ่ย 13,900  -  10,578 

รวม 13,900  -  10,578 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 เงินกูย้ืมดงักล่าวมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.66 ถึง 5.01 ต่อปี (31 ธันวาคม 2564: 
ร้อยละ 4.02 ถึง 5.27 ต่อปี) กลุ่มบริษทัและบริษทัค านวณยอดเฉล่ียจากยอดคงคา้งของเงินกูย้ืม ณ วนัส้ิน
เดือนโดยไม่รวมดอกเบ้ียคา้งจ่าย 
 

3.2.8 หนี้สินตามสัญญาเช่า 
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2565  2564  2565  2564 

บริษทัยอ่ย -  -  99  54 
บริษทัร่วม 557  578  -  - 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,624  2,747  244  200 
รวม 3,181  3,325  343  254 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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3.3 ค่าตอบแทนผู้บริหารที่ส าคัญ 
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2565  2564  2565  2564 

ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน        
ผลประโยชนร์ะยะสั้น 1,351  1,383  172  186 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน        
  ภายใตโ้ครงการผลประโยชน ์        
  พนกังานท่ีก าหนดไว ้ 15  18  3  3 
รวม 1,366  1,401  175  189 
        ณ วันที่ 30 กนัยายน        
ประมาณการหน้ีสินส าหรับ        
  ผลประโยชนพ์นกังาน 502  564  107  97 
รวม 502  564  107  97 

 
3.4     ภาระผูกพนั 
 

ภาระผกูพนัตามสัญญาที่เป็นรายจ่ายฝ่ายทุน 
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2565  2564  2565  2564 

สัญญาท่ียังไม่ได้รับรู้         
ส่วนใหญ่เป็นสัญญาก่อสร้างอาคารและ         
  ส่ิงปลูกสร้างและซ้ือเคร่ืองจกัรและอ่ืนๆ 801  905  -  2 

 
  



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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4 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม การร่วมค้าและตราสารทุน 
 

รายการเคล่ือนไหวท่ีมีสาระส าคญัส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 
 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  
บริษทัย่อย    

เพิม่ทุน    
C.P. Foods International Limited  -  7,171 
Bellisio Investment, LLC -  4,236 
CPF Netherlands B.V. -  947 
CPF Investment Limited (“CPFI”) -  523 
CPF Poland S.A. -  123 
    ซ้ือเงินลงทุน    
Charoen Pokphand Enterprise (Taiwan) Co., Ltd. (“CPE”) -  4,815 
Chun Ta Investment Co., Ltd. (“Chun Ta”) -  1,473 
Ta Chung Investment Co., Ltd. (“Ta Chung”) -  1,222 
    ขายเงินลงทุน    
บริษทั ซี.พี. เมอร์แชนไดซ่ิง จ ากดั (“CPM”) -  (3,600) 
    
บริษทัร่วม    
ซ้ือเงินลงทุน    
บริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) (“CPALL”) 5,878  - 
Cloud Food System Joint Stock Company 119  - 
    ขายเงินลงทุน    
CPALL  (2,629)  (1,486) 
  
การร่วมค้า    

เพิม่ทุน    

HyLife Group Holdings Ltd. 985  - 
  
  



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 (หน่วย(ล้านบาท : 
 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  
ตราสารทุน     
เพิม่ทุน    
บริษทั ออลล ์นาว แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 209  - 
    
ซ้ือเงินลงทุน    
บริษทั ซี.พี. เวนเจอร์ แคปปิตลั จ ากดั 205  205 
 
กลุ่มบริษทัไดแ้สดงเงินลงทุนใน CPALL และบริษทั สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตามวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวม มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนดงักล่าว ณ วนัท่ี 
30 กนัยายน 2565 มีจ านวนเงิน 172,702 ลา้นบาท และ 31,592 ลา้นบาท ตามล าดบั (31 ธันวาคม 2564: 180,181  
ล้านบาท และ 39,315 ล้านบาท ตามล าดับ) 
 
ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 กลุ่มบริษทัไดข้ายเงินลงทุนบางส่วนใน CPALL ซ่ึงมีมูลค่า
ตามบญัชีในงบการเงินรวม จ านวน 2,629 ลา้นบาท และบริษทัไดข้ายเงินลงทุนทั้งหมดใน CPALL ในสัดส่วน 
ร้อยละ 0.28 ซ่ึงมีมูลค่าในงบการเงินเฉพาะกิจการ จ านวน 1,486 ลา้นบาท ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัและบริษทัมีก าไรจากการ
ขายเงินลงทุนเป็นจ านวนเงิน 2,304 ลา้นบาท และ 143 ลา้นบาท ตามล าดบั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 กลุ่มบริษทัมี
สดัส่วนการถือหุน้ใน CPALL ร้อยละ 34.17 
 
ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 บริษทัเพ่ิมทุนใน C.P. Foods International Limited ซ่ึงเป็น
บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัถือหุน้ทางตรงในสดัส่วนร้อยละ 100.00 จ านวน 213,600,000 หุน้ เป็นจ านวนเงิน 7,171 ลา้นบาท 
โดยช าระค่าหุน้ดงักล่าวดว้ยการหกัลบกลบหน้ีกบัเงินปันผลรับจาก CPFI 
 
ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 บริษทัท าสัญญาซ้ือหุน้สามญัของ CPE เป็นจ านวน 49,267,115 
หุ้น จ านวนเงิน 135 ลา้นเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่าประมาณ 4,815 ลา้นบาท Ta Chung เป็นจ านวน 10,000,000 หุ้น 
จ านวนเงิน 34 ลา้นเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่าประมาณ 1,222 ลา้นบาท และ Chun Ta เป็นจ านวน 5,000,000 หุ้น 
จ านวนเงิน 42 ลา้นเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่าประมาณ 1,473 ลา้นบาท จาก CPFI โดยช าระค่าหุน้ดงักล่าวดว้ยการ
หักลบกลบหน้ีกบัเงินปันผลรับจาก CPFI เป็นจ านวนเงินรวม 211 ลา้นเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่าประมาณ 7,510 
ล้านบาท ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2565 บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นใน CPE, Ta Chung และ Chun Ta ร้อยละ 18.38  
ร้อยละ 100.00 และ ร้อยละ 100.00 ตามล าดบั ทั้งน้ี บริษทัจดัประเภทเงินลงทุนใน CPE เป็นบริษทัย่อยเน่ืองจากมี
อ านาจควบคุม 

  



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 บริษทัไดข้ายเงินลงทุนบางส่วนใน CPM จ านวน 360,000,000 
หุน้ ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีในงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 3,600 ลา้นบาท ใหก้บับริษทั ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน)  (“CPFTH”) โดยการช าระหน้ีค่าหุน้จ านวน 12,078 ลา้นบาท CPFTH ไดห้กัลบกลบหน้ี โดยท าสญัญาให ้
CPM ช าระคืนเงินกูท่ี้ CPM มีต่อ CPFTH ใหก้บับริษทั รายการดงักล่าวรับรู้เป็นเงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งน้ี บริษทัมีก าไรจากการขายเงินลงทุนสุทธิค่าใชจ่้ายในการขายเป็นจ านวนเงิน 8,466 
ลา้นบาท ท าใหบ้ริษทัมีสดัส่วนการถือหุน้ใน CPM ลดลงจากร้อยละ 87.54 เป็นร้อยละ 79.46 ในภายหลงั CPM ออก
หุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วน อย่างไรก็ตามบริษทัสละสิทธิการซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนดงักล่าว ท าให้
บริษทัมีสัดส่วนการถือหุ้นใน CPM ลดลงจากร้อยละ 79.46 เป็นร้อยละ 68.20 ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2565 
สดัส่วนการถือหุน้ใน CPM ของกลุ่มบริษทัไม่มีการเปล่ียนแปลง 
 
รายละเอียดบริษทัย่อยของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 เฉพาะท่ีมีการเปล่ียนแปลง
ในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 มีดงัน้ี 
 

    ประเทศที ่    
ช่ือกจิการ  ลกัษณะธุรกจิ  กจิการจดัตั้ง  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 

      30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
      2565  2564 

บริษทัย่อยทางอ้อมทีจ่ดัตั้งขึ้นใหม่       
1)  Advanced Aquaculture Vietnam  ฟาร์มเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ า  เวยีดนาม  83.18  - 

Co., Ltd. (1)         
         
บริษทัย่อยทางอ้อมจากการซ้ือหุ้น         
1)  บริษทั ท่าจามเกษตร  เล้ียงสตัว ์  ไทย  79.99  - 

อุตสาหกรรม จ ากดั (2)         
         
บริษทัย่อยทีม่ีการเปลีย่นแปลงสัดส่วนการถอืหุ้น       
บริษทัย่อยทางตรงและทางอ้อม         
1)  C.P. Pokphand Co., Ltd.  กิจการลงทุนในธุรกิจเกษตร  เบอร์มิวดา  76.24  52.25 
  อุตสาหกรรมและอาหาร       
         
บริษทัย่อยทางอ้อม         
1)  C.P. Foods Holdings Limited (3)  กิจการลงทุน  บริติช เวอร์จิน  99.99  100.00 
    ไอส์แลนด ์     
         
         



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

36 

    ประเทศที ่    
ช่ือกจิการ  ลกัษณะธุรกจิ  กจิการจดัตั้ง  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 

      30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
      2565  2564 

บริษทัย่อยทางอ้อมทีเ่ลกิบริษทั       
1)  Charoen Pokphand Feedmills  ผลิตและจ าหน่ายเน้ือสตัว ์  มาเลเซีย  -  100.00 

(B’worth) Sdn. Bhd. (4)  แปรรูป และเล้ียงสตัว ์       
2)  Wignall Holdings Limited (5)  กิจการลงทุน  องักฤษ  -  99.99 
3)  Westbridge Foods (Haydock)  จดัจ าหน่ายเน้ือสตัว ์  องักฤษ  -  99.99 

Limited (5)         
 

(1) เป็นบริษทัยอ่ยของ C.P. Vietnam Corporation 
(2) เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
(3) เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ซี.พี. เมอร์แชนไดซ่ิง จ ากดั 
(4) เป็นบริษทัยอ่ยของ Charoen Pokphand Holdings (Malaysia) Sdn. Bhd. 
(5) เป็นบริษทัยอ่ยของ CPF Europe S.A. 

 
การซ้ือส่วนได้เสียที่ไม่มอี านาจควบคุม 
 

C.P. Pokphand Co., Ltd. (“CPP”) 
 

ตามท่ีผูถื้อหุ้นของ CPP ไดมี้มติอนุมติัให้น าหุ้นสามญัของ CPP ออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยฮ่์องกง เม่ือวนัท่ี 25 มกราคม 2565 CPF Investment Limited (“CPFI”) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยท่ีบริษทัถือหุ้น
ทางตรงในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ไดช้ าระราคาหุ้นสามญัของ CPP ท่ีถูกยกเลิกจ านวน 6,079,356,827 หุ้น เป็น
สัดส่วนร้อยละ 25.26 จ านวนเงิน 6,992 ลา้นดอลลาร์ฮ่องกง หรือเทียบเท่าประมาณ 29,789 ลา้นบาท โดยจ่ายจาก
กระแสเงินสดภายในและกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน ท าใหก้ลุ่มบริษทัมีสัดส่วนความเป็นเจา้ของใน CPP เพ่ิมข้ึนจาก
ร้อยละ 52.25 เป็นร้อยละ 76.24 
 

  (หน่วย: ล้านบาท) 
  งบการเงินรวม 

มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีไดรั้บมา  29,129 
ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให ้  29,789 
การลดลงของส่วนได้เสียที่เป็นของบริษทัใหญ่  (660) 

 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  (หน่วย: ล้านบาท) 
  งบการเงินรวม 

การลดลงของส่วนได้เสียที่เป็นของบริษทัใหญ่ประกอบด้วย   
ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย  (978) 
ผลขาดทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์  (80) 
ผลขาดทุนจากการป้องกนัความเส่ียงกระแสเงินสด  (3) 
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน  401 
รวม  (660) 

  
ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัไม่มีรายการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 
 

5 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
 
ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 กลุ่มบริษทัและบริษทัไดมี้การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์
เพ่ือการลงทุนใหม่โดยผูป้ระเมินราคาอิสระ โดยพิจารณาตามเกณฑมู์ลค่ายุติธรรมดว้ยวิธีเปรียบเทียบขอ้มูลตลาด  
ท าใหก้ลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้มูลค่าอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนเพ่ิมข้ึนในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการจ านวน 1,430 ลา้นบาท และ 608 ลา้นบาท ตามล าดบั 
 
การวดัมูลค่ายุตธิรรม 
 
การวดัมูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนดงักล่าวถูกจดัล าดบัชั้นการวดัมูลค่ายติุธรรมอยูใ่นระดบัท่ี 3 
จากเกณฑข์อ้มูลท่ีน ามาใชใ้นเทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรม  
 
เทคนิคการประเมินมูลค่าและข้อมูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ท่ีมีนัยส าคัญท่ีใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของ
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนแสดงในตาราง ดงัต่อไปน้ี 
 

เทคนิคการประเมนิมูลค่า 

 
ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้         

 ที่มนัียส าคัญ 

 ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่ไม่
สามารถสังเกตได้ที่มีนัยส าคัญและ

การวดัมูลค่ายุตธิรรม 
     

 วิธีเปรียบเทียบขอ้มูลตลาด   ราคาเสนอขายและราคาซ้ือขายจริง
ของท่ีดินเปรียบเทียบท่ีคลา้ยคลึงกนั 
ปรับดว้ยปัจจยัความต่างอ่ืนๆ 

 มูลค่ายติุธรรมท่ีประมาณการไวจ้ะ
เพ่ิมข้ึน (ลดลง) หากราคาต่อพื้นท่ี
สูงข้ึน (ลดลง) 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 
 

 )หน่วย : ล้านบาท( 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2565  
ซ้ือสินทรัพย ์- ราคาทุน 20,144  273 
สินทรัพยไ์ดม้าจากการซ้ือธุรกิจ 449  - 
จ าหน่ายสินทรัพย ์- ราคาตามบญัชีสุทธิ (266)  (97) 
โอนจากอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - ราคาตามบญัชีสุทธิ 722  - 
โอนไปอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - ราคาตามบญัชีสุทธิ (464)  - 
 
ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 กลุ่มบริษทัและบริษทัไดมี้การประเมินราคาท่ีดินใหม่โดย 
ผูป้ระเมินราคาอิสระ โดยพิจารณาตามเกณฑมู์ลค่ายุติธรรมดว้ยวิธีเปรียบเทียบขอ้มูลตลาด ท าให้กลุ่มบริษทัและ
บริษทัรับรู้มูลค่าท่ีดินเพ่ิมข้ึนในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 14,981 ลา้นบาท และ 2,793 ลา้นบาท 
ตามล าดบั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 มูลค่าท่ีดินของกลุ่มบริษทัและบริษทั มีจ านวนเงินรวม 71,392 ลา้นบาทและ 
12,014 ลา้นบาท ตามล าดบั (31 ธันวาคม 2564: 53,820 ล้านบาท และ 9,221 ล้านบาท ตามล าดับ) 
 
การวดัมูลค่ายุตธิรรม 
 
การวดัมูลค่ายุติธรรมของท่ีดินดังกล่าวถูกจัดล าดับชั้นการวดัมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดบัท่ี 3 จากเกณฑ์ข้อมูลท่ี
น ามาใชใ้นเทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรม  
 
เทคนิคการประเมินมูลค่าและขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดท่ี้มีนยัส าคญัท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของท่ีดินแสดง
ในตาราง ดงัต่อไปน้ี 
 

เทคนิคการประเมนิมูลค่า 

 
ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้         

 ที่มนัียส าคัญ 

 ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่ไม่
สามารถสังเกตได้ที่มีนัยส าคัญและ

การวดัมูลค่ายุตธิรรม 
     

 วิธีเปรียบเทียบขอ้มูลตลาด   ราคาเสนอขายและราคาซ้ือขายจริง
ของท่ีดินเปรียบเทียบท่ีคลา้ยคลึงกนั 
ปรับดว้ยปัจจยัความต่างอ่ืนๆ 

 มูลค่ายติุธรรมท่ีประมาณการไวจ้ะ
เพ่ิมข้ึน (ลดลง) หากราคาต่อพื้นท่ี
สูงข้ึน (ลดลง) 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 หนีสิ้นระยะยาว 
 

หุ้นกู้ 
 

ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 บริษทัและบริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดอ้อกหุ้นกูป้ระเภทไม่ดอ้ย
สิทธิและไม่มีหลกัประกนั ดงัน้ี 
 

  อตัราดอกเบ้ีย  อายหุุน้กู ้  ครบก าหนด    (หน่วย: ล้านบาท) 
หุน้กู ้  (ร้อยละต่อปี)  (ปี)  ไถ่ถอน  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ

กจิการ บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) 
1/2565  3.15 - 4.00  4 - 8  2569 - 2573  11,875 

- 
 11,875 

- รวม        11,875 
- 

 11,875 
--            บริษทั ซีพเีอฟ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (“CPFTH”) 

1/2565  3.80 - 5.00  7 - 15  2572 - 2580  10,150 
- 

 - 
- รวม        10,150 

- 
 - 
-            รวมทั้งส้ิน      22,025 

- 
 11,875 

-  
บริษทัและ CPFTH ไดน้ าหุ้นกูด้งักล่าวไปข้ึนทะเบียนกบัสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยแลว้เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 
2565 และ 5 พฤษภาคม 2565 ตามล าดบั ทั้งน้ี หุน้กูข้องบริษทัและ CPFTH ไดรั้บการทบทวนอนัดบัเครดิตไวท่ี้ระดบั 
“A+” โดยบริษทั ทริสเรทต้ิง จ ากดั เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2565  
 
ทั้งน้ี หุน้กูด้งักล่าวขา้งตน้ระบุใหบ้ริษทัและ CPFTH จะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิของหุน้กู ้
 

หุ้นกู้อนพุนัธ์ 
 
ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 ผูถื้อหุ้นกูอ้นุพนัธ์ได้ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้จาก C.P. Foods 
Capital Limited (บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 100.00 ของหุน้ท่ีออกและช าระแลว้) ซ่ึงเป็นผูอ้อกและ
เสนอขายหุน้กูอ้นุพนัธ์ (Exchangeable Bonds) ตามขอ้ก าหนดสิทธิของหุน้กูใ้นอตัราร้อยละ 104.08 ของยอดเงินตน้
ของหุน้กูเ้ป็นจ านวนเงินรวม 286 ลา้นเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 9,843 ลา้นบาท หุน้กูด้งักล่าวถือเป็นหุ้นกูแ้ปลง
สภาพ (Convertible Bonds) ในงบการเงินรวม 
 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มลีกัษณะคล้ายทุน 
 

เม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม 2565 บริษทัไดใ้ชสิ้ทธิไถ่ถอนหุน้กูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุน ช าระคืนเงินตน้เพียงคร้ังเดียว
เม่ือเลิกกิจการ หรือเม่ือผูอ้อกหุน้กูใ้ชสิ้ทธิไถ่ถอนหุน้กู ้(“หุน้กู”้) (หุน้กูชุ้ดท่ี 1/2560) ก่อนก าหนดตามเง่ือนไขท่ีระบุ
ไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิหุ้นกูเ้ป็นจ านวนเงิน 15,000 ลา้นบาท และในวนัเดียวกนับริษทัไดอ้อกหุ้นกูเ้ป็นจ านวนเงิน 
15,000 ลา้นบาท (หุน้กูชุ้ดท่ี 1/2565) หุน้กูด้งักล่าวเป็นชนิดระบุช่ือผูถื้อ ไม่มีประกนั ไม่แปลงสภาพ มีตวัแทนผูถื้อ
หุน้กู ้โดยบริษทัมีสิทธิไถ่ถอนหุน้กูก่้อนครบก าหนดตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ อตัราดอกเบ้ียของ
หุ้นกูใ้นปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 5 เท่ากบัร้อยละ 4.50 ต่อปี และภายหลงัจากปีท่ี 5 จะมีการปรับอตัราดอกเบ้ียทุกๆ 5 ปี โดย
อา้งอิงจาก (1) อตัราผลตอบแทนพนัธบัตรรัฐบาลอายุ  5 ปี  (2) Initial Credit Spread และ (3) อตัราร้อยละตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือช้ีชวน และจะช าระดอกเบ้ียทุกๆ 6 เดือน ทั้งน้ี บริษทัมีสิทธิเล่ือนการช าระดอกเบ้ีย
และดอกเบ้ียคา้งช าระโดยไม่จ ากดัระยะเวลาและจ านวนคร้ังตามดุลยพินิจของบริษทัแต่เพียงผูเ้ดียว หากบริษทัเล่ือน
การช าระดอกเบ้ีย บริษทัจะไม่สามารถกระท าการดงัต่อไปน้ี 
 

(ก) ประกาศหรือจ่ายเงินปันผล  
(ข) ช าระดอกเบ้ียหรือแจกจ่ายทรัพยสิ์นใดๆ แก่ผูถื้อหลกัทรัพยข์องบริษทัท่ีมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกบัหุ้น

กูห้รือดอ้ยกวา่หุน้กู ้และ  
(ค) ไถ่ถอน ลด ยกเลิก ซ้ือ หรือซ้ือคืนซ่ึงหลกัทรัพยท่ี์ออกโดยบริษทัท่ีมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกบัหุ้นกู้

หรือดอ้ยกวา่หุน้กูโ้ดยมีค่าตอบแทน  
 

ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 บริษทัไดจ่้ายดอกเบ้ียใหก้บัผูถื้อหุน้กูไ้ปแลว้เป็นจ านวนเงิน 
712 ลา้นบาท โดยดอกเบ้ียจ่ายและค่าใชจ่้ายอ่ืน รวมเป็นจ านวนเงิน 686 ลา้นบาท ไดน้ าไปปรับก าไรสะสมยงัไม่ได้
จดัสรรในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 มีดอกเบ้ียคา้งจ่ายสะสมนบัจากวนัท่ีจ่ายดอกเบ้ียคร้ังล่าสุดเป็นจ านวนเงิน 54 ลา้นบาท 
 

9 ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได้  
 

ข้อมลูตามส่วนงานที่รายงาน 
 

กลุ่มบริษทัเสนอขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีส าคญัดงัน้ี 
 

ส่วนงานท่ี 1 ธุรกิจสตัวบ์ก 
ส่วนงานท่ี 2 ธุรกิจสตัวน์ ้า 

 

 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายได้และผลการด าเนินงานจ าแนกตามส่วนงานท่ีรายงานของกลุ่มบริษัทส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 กนัยายน มีดงัน้ี 
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
   งบการเงินรวม 
     2565  2564 
รายได้จ าแนกตามส่วนงาน        
ส่วนงานธุรกิจสตัวบ์ก     388,866  316,111 
ส่วนงานธุรกิจสตัวน์ ้า     66,283  58,812 
รวม     455,149  374,923 
 
 

       
ผลการด าเนินงานจ าแนกตามส่วนงาน         
ส่วนงานธุรกิจสตัวบ์ก     28,384  17,585 
ส่วนงานธุรกิจสตัวน์ ้า     1,504  1,930 
รวมผลการด าเนินงานส่วนที่จ าแนกได้ตามส่วนงาน     29,888  19,515 
ผลการด าเนินงานส่วนท่ีจ าแนกไม่ได ้     (17,322)  (11,254) 
ก าไรส าหรับงวด     12,566  8,261 
 

ข้อมลูเกีย่วกบัเขตภูมิศาสตร์ 
 

รายละเอียดขอ้มูลทางการเงินเก่ียวกบัเขตภูมิศาสตร์ของกลุ่มบริษทัส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  
มีดงัน้ี 
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
   งบการเงินรวม 
     2565  2564 
รายได้จากบุคคลภายนอก        
ประเทศไทย     141,311  117,781 
เอเชีย     227,974  191,970 
ยโุรป     59,400  43,809 
อเมริกา     25,261  20,271 
อ่ืนๆ     1,203  1,092 
รวม     455,149  374,923 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายละเอียดขอ้มูลทางการเงินเก่ียวกบัเขตภูมิศาสตร์ของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 
มีดงัน้ี  
 
 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2565  2564 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (ไม่รวมสินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี    
และสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมนุเวียนอื่น)    
ประเทศไทย 284,809  263,033 
เอเชีย 281,778  264,798 
ยโุรป 67,187  44,895 
อเมริกา 55,561  51,423 
รวม 689,335  624,149 
 
การจ าแนกรายได้ 
 
รายละเอียดขอ้มูลรายไดท่ี้จ าแนกตามประเภทของผลิตภณัฑห์ลกัส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน มีดงัน้ี 
 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ส่วนงานท่ีรายงาน 
 สตัวน์ ้า  สตัวบ์ก  รวม 

 2565  2564  2565  2564  2565  2564 
ประเภทของผลติภัณฑ์หลกั            
อาหารสตัว ์ 36,740  32,500  73,449  62,391  110,189  94,891 
ผลิตภณัฑจ์ากฟาร์มเล้ียงสัตว ์ 24,000  20,807  227,792  181,572  251,792  202,379 
อาหารแปรรูปและส าเร็จรูป 5,543  5,505  87,625  72,148  93,168  77,653 
รวม 66,283  58,812  388,866  316,111  455,149  374,923 

 
 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ส่วนงานท่ีรายงาน 
 สตัวน์ ้า 

 2565  2564 
ประเภทของผลติภัณฑ์หลกั    
อาหารสตัว ์ 11,271  10,606 
ผลิตภณัฑจ์ากฟาร์มเล้ียงสัตว ์ 8,518  8,249 
อาหารแปรรูปและส าเร็จรูป 1,455  1,959 
รวม 21,244  20,814 

 
ยอดคงเหลือของสัญญา 
 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีหน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญาจ านวน 1,303 ลา้นบาท และ 23 ลา้นบาท 
ตามล าดบั (31 ธันวาคม 2564: 1,521 ล้านบาท และ 55 ล้านบาท ตามล าดับ) ซ่ึงเป็นภาระผูกพนัในการโอนสินคา้
ใหก้บัลูกคา้ท่ีกลุ่มบริษทัและบริษทัไดรั้บช าระเงินแลว้ 
 
หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญาโดยส่วนใหญ่เกิดจากส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บล่วงหนา้จากลูกคา้ส าหรับการขายสินคา้ โดยกลุ่ม
บริษทัและบริษทัจะรับรู้หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญาดังกล่าวเป็นรายได้เม่ือส่งมอบการควบคุมสินค้าให้กับลูกคา้  
ยอดคงเหลือของหน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญาแสดงรวมในบญัชี “หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน” ในงบแสดงฐานะการเงินรวม
และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 
 

10 ก าไรต่อหุ้น 
 

ก าไรต่อหุ้นส าหรับแต่ละงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน ค านวณจากก าไรส าหรับงวดท่ีเป็น 
ส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัหักดอกเบ้ียจ่ายสะสมสุทธิจากภาษีเงินไดส้ าหรับงวดของหุ้นกูด้อ้ยสิทธิท่ีมี
ลกัษณะคลา้ยทุน และจ านวนหุน้สามญัท่ีถือโดยบุคคลภายนอกท่ีมีอยูใ่นระหว่างงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุด
วนัเดียวกนัตามวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั โดยแสดงการค านวณไดด้งัน้ี 

 

  



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ส าหรับแต่ละงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 
 
   (หน่วย: ล้านบาท/ล้านหุ้น) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ  
 2565  2564  2565  2564 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวดที่เป็นส่วนของ         
   ผู้ถือหุ้นสามญัของบริษทั 5,108  (5,374)  856  (1,032) 
หัก ดอกเบ้ียจ่ายสะสมสุทธิจากภาษีเงินได ้        

ส าหรับงวดของหุน้กูด้อ้ยสิทธิ        
ท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุน (138)  (151)  (138)  (151) 

ก าไร (ขาดทุน) ที่ใช้ในการค านวณ        
ก าไรต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐาน) 4,970  (5,525)  718  (1,183) 
ดอกเบ้ียของหุน้กูแ้ปลงสภาพสุทธิจาก        
ภาษีเงินได ้ -  - (1)  -  - 
ก าไร (ขาดทุน) ที่ใช้ในการค านวณ        
ก าไรต่อหุ้น (ปรับลด) 4,970  (5,525)  718  (1,183) 

        
จ านวนหุ้นสามญัที่ถือโดยบุคคลภายนอก        
ตามวธีิถัวเฉลีย่ถ่วงน า้หนัก        
จ านวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัตน้งวด 8,611  8,611  8,611  8,611 
จ านวนหุน้ทุนซ้ือคืนถือโดยบริษทัยอ่ย (470)  (449)  -  - 
ผลกระทบจากหุน้ท่ีถือโดยบริษทั (204)  (198)  (204)  (198) 
จ านวนหุ้นสามญั (ขั้นพื้นฐาน) ณ วนัส้ินงวด 7,937  7,964  8,407  8,413 
ผลกระทบจากการแปลงหุน้กูแ้ปลงสภาพ -  - (1)  -  234 
จ านวนหุ้นสามญั (ปรับลด) ณ วนัส้ินงวด 7,937  7,964  8,407  8,647 

        
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐาน) (บาท) 0.63  (0.69)  0.09  (0.14) 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (ปรับลด) (บาท) 0.63  (0.69)  0.09  (0.14) 

  



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ส าหรับแต่ละงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 
 
   (หน่วย: ล้านบาท/ล้านหุ้น) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ  
 2565  2564  2565  2564 
ก าไรส าหรับงวดที่เป็นส่วนของ         
   ผู้ถือหุ้นสามญัของบริษทั 12,158  6,308  21,030  3,266 
หัก ดอกเบ้ียจ่ายสะสมสุทธิจากภาษีเงินได ้        

ส าหรับงวดของหุน้กูด้อ้ยสิทธิ        
ท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุน (418)  (448)  (418)  (448) 

ก าไรที่ใช้ในการค านวณก าไรต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐาน) 11,740  5,860  20,612  2,818 
ดอกเบ้ียของหุน้กูแ้ปลงสภาพสุทธิจาก        
ภาษีเงินได ้ -  - (1)  -  -  

ก าไรที่ใช้ในการค านวณก าไรต่อหุ้น (ปรับลด) 11,740  5,860  20,612  2,818 

        
จ านวนหุ้นสามญัที่ถือโดยบุคคลภายนอก        
ตามวธีิถัวเฉลีย่ถ่วงน า้หนัก        
จ านวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัตน้งวด 8,611  8,611  8,611  8,611 
จ านวนหุน้ทุนซ้ือคืนถือโดยบริษทัยอ่ย (470)  (433)  -  - 
ผลกระทบจากหุน้ท่ีถือโดยบริษทั (204)  (198)  (204)  (198) 
จ านวนหุ้นสามญั (ขั้นพื้นฐาน) ณ วนัส้ินงวด 7,937  7,980  8,407  8,413 
ผลกระทบจากการแปลงหุน้กูแ้ปลงสภาพ -  - (1)  -  234 
จ านวนหุ้นสามญั (ปรับลด) ณ วนัส้ินงวด 7,937  7,980  8,407  8,647 

        
ก าไรต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐาน) (บาท) 1.48  0.73  2.45  0.33 

ก าไรต่อหุ้น (ปรับลด) (บาท) 1.48  0.73  2.45  0.33 

 
(1)  ไม่น ามารวมค านวณเน่ืองจากการปรับปรุงผลกระทบจากหุ้นกูแ้ปลงสภาพไม่มีผลท าให้ก าไรต่อหุ้นลดลงหรือ  

ขาดทุนต่อหุน้เพ่ิมข้ึน  



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 เงนิปันผลจ่าย 
 

รายละเอียดเงินปันผลส าหรับแต่ละงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน มีดงัน้ี 
 

    จ านวนหุน้     
  อตัรา  ท่ีมีสิทธิไดรั้บ  จ านวนเงิน   

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

         

2565         
26 เมษายน 2565  0.25  8,406,962,585  2,102  ก าไรส่วนท่ีหกัผลขาดทุนทางภาษี 
15 สิงหาคม 2565  0.40  8,406,962,585  3,363  ก าไรส่วนท่ีหกัผลขาดทุนทางภาษี 
รวม      5,465   
         

2564         
30 เมษายน 2564  0.60  8,413,568,585  5,048  ก าไรส่วนท่ีหกัผลขาดทุนทางภาษี 
13 สิงหาคม 2564  0.40  8,413,568,585  3,366  เงินปันผลท่ีไดรั้บจากบริษทัยอ่ย 
           โดยบริษทัยอ่ยไดจ่้ายเงินปันผล  
           จากก าไรท่ีเสียภาษีเงินได ้
           นิติบุคคลอตัราร้อยละ 20 
รวม      8,414   

 
12 เคร่ืองมือทางการเงนิ 
 
 มลูค่าตามบัญชีและมลูค่ายติุธรรม 
 
 ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน รวมถึง

ล าดบัชั้นมูลค่ายุติธรรมส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงข้อมูล
มูลค่ายติุธรรมส าหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหากมูลค่าตาม
บญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 

 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม 

 มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม 

ณ วันที่ 30 กนัยายน 2565 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
ป้องกนัความเส่ียง  

เคร่ืองมือทางการเงินท่ี
วดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  

เคร่ืองมือทางการเงินท่ี
วดัมูลค่าดว้ยราคาทุน

ตดัจ าหน่าย  รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 
สินทรัพย์ทางการเงิน                
เงินลงทุนในตราสารทุน                

- ตราสารทุนท่ีอยูใ่นความตอ้งการของตลาด -  3,704  -  3,704  3,704  -  -  3,704 
- ตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด -  11,805  -  11,805  -  -  11,805  11,805 

สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน                
- สินทรัพยอ์นุพนัธ์ 7,527  -  -  7,527  -  7,527  -  7,527 

รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 7,527  15,509  -  23,036         

                
หนี้สินทางการเงิน                
หน้ีสินระยะยาว                

- หุ้นกู ้ -  -  212,215  212,215  -  208,344  -  208,344 
- เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -  -  170,375  170,375  -  169,110  -  169,110 

หน้ีสินทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน                
- หน้ีสินอนุพนัธ์ 531  -  -  531  -  531  -  531 

รวมหนีสิ้นทางการเงนิ 531  -  382,590  383,121         
 
 
 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม 

 มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
ป้องกนัความเส่ียง  

เคร่ืองมือทางการเงินท่ี
วดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  

เคร่ืองมือทางการเงินท่ี
วดัมูลค่าดว้ยราคาทุน

ตดัจ าหน่าย  รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 
สินทรัพย์ทางการเงิน                
เงินลงทุนในตราสารทุน                

-  ตราสารทุนท่ีอยูใ่นความตอ้งการของตลาด -  3,517  -  3,517  3,517  -  -  3,517 
-  ตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด -  9,517  -  9,517  -  -  9,517  9,517 

สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน                
-  สินทรัพยอ์นุพนัธ์ 1,146  -  -  1,146  -  1,146  -  1,146 

รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 1,146  13,034  -  14,180         

                
หนี้สินทางการเงิน                
หน้ีสินระยะยาว                

-  หุ้นกู ้ -  -  201,790  201,790  -  210,237  -  210,237 
-  หุ้นกูแ้ปลงสภาพ -  -  9,317  9,317  -  9,485  -  9,485 
-  เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -  -  129,198  129,198  -  129,095  -  129,095 

หน้ีสินทางการเงินอ่ืน                
-  หน้ีสินอนุพนัธ์ 399  -  -  399  -  399  -  399 

รวมหนีสิ้นทางการเงนิ 399  -  340,305  340,704         
 

 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม 

ณ วันที่ 30 กนัยายน 2565 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
ป้องกนัความเส่ียง  

เคร่ืองมือทางการเงินท่ี
วดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  

เคร่ืองมือทางการเงินท่ี
วดัมูลค่าดว้ยราคาทุน

ตดัจ าหน่าย  รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 
สินทรัพย์ทางการเงิน                
เงินลงทุนในตราสารทุน                

- ตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด -  919  -  919  -  -  919  919 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน                

- สินทรัพยอ์นุพนัธ์ 501  -  -  501  -  501  -  501 
รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 501  919  -  1,420         

                
หนี้สินทางการเงิน                
หน้ีสินระยะยาว                

-  หุ้นกู ้ -  -  123,015  123,015  -  120,813  -  120,813 
-  เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -  -  2,844  2,844  -  2,824  -  2,824 

หน้ีสินทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน                
- หน้ีสินอนุพนัธ์ 106  -  -  106  -  106  -  106 

รวมหนีสิ้นทางการเงนิ 106  -  125,859  125,965         

                
 

  



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
ป้องกนัความเส่ียง  

เคร่ืองมือทางการเงินท่ี
วดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  

เคร่ืองมือทางการเงินท่ี
วดัมูลค่าดว้ยราคาทุน

ตดัจ าหน่าย  รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 
สินทรัพย์ทางการเงิน                
เงินลงทุนในตราสารทุน                

- ตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด -  761  -  761  -  -  761  761 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน                

- สินทรัพยอ์นุพนัธ์ 144  -  -  144  -  144  -  144 
รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 144  761  -  905         

                
หนี้สินทางการเงิน                
หน้ีสินระยะยาว                

- หุ้นกู ้ -  -  122,740  122,740  -  128,553  -  128,553 
- เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -  -  3,151  3,151  -  3,200  -  3,200 

หน้ีสินทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน                
- หน้ีสินอนุพนัธ์ 64  -  -  64  -  64  -  64 

รวมหนีสิ้นทางการเงนิ 64  -  125,891  125,955         

 
ไม่มีการเปล่ียนแปลงเทคนิคการประเมินมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมในงบแสดงฐานะการเงินท่ีมีนยัส าคญัระหวา่งงวด



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึ้น 
 

     (หน่วย: ล้านบาท) 
  งบการเงินรวม 

     ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต 
  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 
  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
  2565  2564 2565  2564 
        ยงัไม่เกินก าหนดระยะเวลาการรับช าระหน้ี  29,084  28,732 245  165 

   เกิน 1 - 60 วนั   6,848  6,143 34  24 
   เกิน 60 - 120 วนั  2,137  1,485 41  13 
   มากกวา่ 120 วนั  3,849  3,213 789  900 
รวม  41,918  39,573 1,109  1,102 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต        

ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน  (1,109)  (1,102)    
สุทธิ  40,809  38,471    

 
 

     (หน่วย: ล้านบาท) 
  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
    ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต 
  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 
  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
  2565  2564 2565  2564 
        ยงัไม่เกินก าหนดระยะเวลาการรับช าระหน้ี  2,605  1,774 1  - 

   เกิน 1 - 60 วนั   442  403 -  - 
   เกิน 60 - 120 วนั  33  432 -  - 
   มากกวา่ 120 วนั  25  835 1  19 
รวม  3,105  3,444 2  19 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต        

ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน  (2)  (19)    
สุทธิ  3,103  3,425    

       



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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13 ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกจิการที่ไม่เกีย่วข้องกนั 
 
 13.1   ภาระผูกพนัตามสัญญาที่เป็นรายจ่ายฝ่ายทุน  

 
   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2565  2564  2565  2564 

        สัญญาท่ียังไม่ได้รับรู้        
ท่ีดิน อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 4,797  3,541  -  - 
เคร่ืองจกัร อุปกรณ์และอ่ืนๆ 6,123  5,293  79  170 
รวม 10,920  8,834  79  170 

 
13.2 ภาระผูกพนัอ่ืนๆ 

 
(ก) บริษทัมีสญัญาวา่ดว้ยความร่วมมือทางวิชาการกบัมหาวิทยาลยัแม่โจ ้(“มหาวิทยาลยั”) โดยทางมหาวิทยาลยั  

อนุญาตให้บริษทัใชท่ี้ดินและส่ิงปลูกสร้างในการสร้างบ่อเล้ียงกุง้ และใชเ้ป็นศูนยวิ์จยัและฝึกอบรมแก่         
อาจารยแ์ละนักวิชาการ ซ่ึงจะส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาดงักล่าว บริษทัมี 
ภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าตอบแทนใหก้บัมหาวิทยาลยัเป็นจ านวนเงิน 2.2 ลา้นบาทต่อปี และจะตอ้งโอน
กรรมสิทธ์ิในสินทรัพยท์ั้งหมดของโครงการใหก้บัมหาวิทยาลยัเม่ืออายุของสัญญาส้ินสุดลง ทั้งน้ีราคาตาม
บัญชีของสินทรัพย์ของบริษัทภายใต้สัญญาดังกล่าว ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 มีจ านวนเงินรวม  
13 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2564: 15 ล้านบาท) 

 
(ข) บริษทัและบริษทัย่อยบางแห่งมีภาระผูกพนัจากการท่ีสถาบนัการเงินบางแห่งออกหนงัสือค ้าประกนับริษทั

และบริษทัย่อยดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการและอ่ืนๆ เป็นจ านวนเงินรวม 12 ลา้นบาท และ 201 ลา้นบาท 
ตามล าดบั (31 ธันวาคม 2564: 11 ล้านบาท และ 874 ล้านบาท ตามล าดับ) หนงัสือค ้าประกนัเหล่าน้ีส่วน
ใหญ่เป็นการค ้าประกนัการขายสินคา้ ค่าภาษี และค่าอากรต่างๆ 

 
13.3 เลตเตอร์ออฟเครดติ 
 

บริษทัย่อยบางแห่งมีภาระผูกพนัภายใตเ้ลตเตอร์ออฟเครดิตท่ีออกแลว้เป็นจ านวนเงินรวม 1,916 ลา้นบาท  
(31 ธันวาคม 2564: 2,658 ล้านบาท) 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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13.4 หนีสิ้นที่อาจเกดิขึน้ 
 

บริษัทย่อยในต่างประเทศบางแห่งมีภาระผูกพันจากการออกหนังสือค ้ าประกันให้กับสถาบันการเงิน 
ในต่างประเทศท่ีให้สินเช่ือแก่ลูกคา้ในกลุ่มธุรกิจอาหารสัตวข์องบริษทัย่อยเหล่านั้นจ านวน 146 ลา้นบาท  
(31 ธันวาคม 2564: 253 ล้านบาท) 
 

14 การค า้ประกนั 
 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 บริษทัย่อยในต่างประเทศบางแห่งไดน้ าสินทรัพยต่์างๆไปใชเ้ป็นหลกัประกนัการกูย้ืมเงิน
จากสถาบนัการเงิน ซ่ึงประกอบดว้ย ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ซ่ึงมีมูลค่าสุทธิทางบญัชีเป็นจ านวนเงิน 21,923 ลา้นบาท 
(31 ธันวาคม 2564: 13,731 ล้านบาท) สินทรัพยห์มุนเวียนและไม่หมุนเวียนซ่ึงส่วนใหญ่ประกอบดว้ย เงินลงทุน
หมุนเวียน สินทรัพยสิ์ทธิการเช่า สินคา้คงเหลือ และลูกหน้ีสุทธิเจา้หน้ี ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีจ านวน 9,383 ลา้นบาท  
(31 ธันวาคม 2564: 7,252 ล้านบาท) หุน้สามญัของบริษทัย่อยในต่างประเทศซ่ึงมีมูลค่ารวมประมาณ 1,574 ลา้นบาท 
(31 ธันวาคม 2564: 1,102 ล้านบาท) 

 
 


