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หมายเหตุ สารบัญ 
  

1 ขอ้มูลทั)วไป  

2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 
3 การเปลี)ยนแปลงนโยบายการบญัชี 

4 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชืIอโคโรนา 2019 (COVID-19) 

5 รายการกบับุคคลหรือกิจการที)เกี)ยวขอ้งกนั 

6 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
7 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

8 เงินลงทุนในการร่วมคา้ 
9 ที)ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

10 สญัญาเช่า 
11 หุน้ทุนซืIอคืน 

12 หุน้กูด้อ้ยสิทธิที)มีลกัษณะคลา้ยทุน 

13 ส่วนงานดาํเนินงานและการจาํแนกรายได ้

14 กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขัIนพืIนฐาน 

15 เครื)องมือทางการเงิน 

16 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการที)ไม่เกี)ยวขอ้งกนั 

17 การคํIาประกนั 

18 เรื)องอื)น 

19 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลาที)รายงาน 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ)งของงบการเงินระหวา่งกาลนีI  
 

กรรมการบริหารไดอ้นุมติัใหอ้อกงบการเงินระหวา่งกาลนีI เมื)อวนัที) 13 พฤษภาคม 2563 

 

1 ข้อมูลทั3วไป 

 

บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) “บริษทั”  เป็นนิติบุคคลที)จดัตัIงขึIนในประเทศไทย 
 

บริษทัและบริษทัย่อย (รวมกนัเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) ดาํเนินธุรกิจหลกัดา้นการเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร    
ครบวงจร โดยมีที)ตัIงของธุรกิจครอบคลุมทัIงภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ) งแบ่งเป็น 2 ส่วนงานหลกัดงันีI     
 

1)   ส่วนงานธุรกิจสตัวบ์ก ครอบคลุมสินคา้ประเภทไก่ เป็ด และสุกร  
2)   ส่วนงานธุรกิจสตัวน์ํI า ครอบคลุมสินคา้ประเภทกุง้และปลา   
 

การดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัทัIง 2 ส่วนงานหลกัดงักล่าวมีลกัษณะครบวงจร  เริ)มตัIงแต่การจดัหาวตัถุดิบเพื)อใช้
ในการผลิตอาหารสัตว ์ การดาํเนินธุรกิจผลิตอาหารสัตว ์ การเพาะพนัธ์ุสัตว ์ การเลีIยงสัตวเ์พื)อการคา้ การแปรรูป
เนืIอสัตว์ การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปพร้อมรับประทาน รวมถึงธุรกิจร้านค้าปลีกและร้านอาหาร ซึ) ง   
ผลิตภณัฑห์ลกัของกลุ่มบริษทัจาํแนกไดเ้ป็น 3 ประเภทหลกัดงันีI     
    

1)   อาหารสตัว ์
2)   ผลิตภณัฑจ์ากฟาร์มเลีIยงสตัว ์เช่น พนัธ์ุสตัว ์สตัวมี์ชีวิต เนืIอสตัว ์เป็นตน้   

3)   อาหารแปรรูปและอาหารสาํเร็จรูป 
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รายละเอียดของบริษทัยอ่ย ณ วนัที) 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 เฉพาะที)มีการเปลี)ยนแปลงในระหว่างงวด
สามเดือนสิIนสุดวนัที) 31 มีนาคม 2563 มีดงันีI  
 

    ประเทศที(    
ชื(อกจิการ  ลกัษณะธุรกจิ  กจิการจดัตั8ง  กลุ่มบริษทัถือหุ้นร้อยละ 

      31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
      2563  2562 
บริษทัย่อยทางอ้อมที/จดัตั3งขึ3นใหม่         

1) CP Foods Trading LLC (1)  ผูน้าํเขา้และส่งออกสินคา้  รัสเซีย  100.00  - 

  ประเภทเนื?อสตัว ์       

2) Dongying Chia Tai Aqua Co., Ltd. (2)  ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์  จีน  52.24  - 
         
บริษทัย่อยที/มีการเปลี/ยนแปลงสัดส่วนการถอืหุ้น         

บริษทัย่อยทางอ้อม         

1) Lianyungang Chia Tai Agro-industry  ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์  จีน  36.57  27.30 
       Development Co., Ltd. (2)         

2) PetRepublic Ltd. (3)  ผลิตและจาํหน่ายอาหารสาํหรับสตัวเ์ลี?ยง  โปแลนด ์  60.00  66.67 
3) Sheng Da Foods Co., Ltd. (4)   ธุรกิจไก่ไข่  ไตห้วนั  14.92  19.89 
         

(1) เป็นบริษทัยอ่ยของ Stesha LLC 
(2) เป็นบริษทัยอ่ยของ C.P. Pokphand Co., Ltd. 
(3) เป็นบริษทัยอ่ยของ CPF Poland S.A. 
(4) เป็นบริษทัยอ่ยของ Charoen Pokphand Enterprise (Taiwan) Co., Ltd. 

 

ทัIงนีI  กลุ่มบริษทัไม่มีรายการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในระหวา่งงวดสามเดือนสิIนสุดวนัที) 31 มีนาคม 2563 
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2 เกณฑ์การจัดทํางบการเงนิระหว่างกาล 

 

2.1 เกณฑ์การถือปฏิบัติ 

 

งบการเงินระหวา่งกาลนีIนาํเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกบังบการเงินประจาํปี และจดัทาํ
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลในรูปแบบยอ่ (“งบการเงินระหวา่งกาล”) ตามมาตรฐานการบญัชี 

(“TAS”) ฉบบัที) 34 เรื)อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีที)ประกาศใชโ้ดย
สภาวิชาชีพบญัชีฯ  กฎระเบียบ และประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์)เกี)ยวขอ้ง  
 

งบการเงินระหวา่งกาลนีI มิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทัIงหมดตามขอ้กาํหนดสาํหรับงบการเงินประจาํปีแต่เนน้
การใหข้อ้มูลที)เกี)ยวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื)อไม่ใหซ้ํI าซอ้นกบัขอ้มูลที)ไดเ้คยนาํเสนอ
รายงานไปแลว้ ดงันัIนการอ่านงบการเงินระหวา่งกาลนีI จึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินสาํหรับปีสิIนสุดวนัที) 
31 ธนัวาคม 2562 

 

กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (“TFRS”) กลุ่มเครื)องมือทางการเงิน ประกอบดว้ย 
TAS 32 เรื)อง การแสดงรายการเครื4 องมือทางการเงิน TFRS 7 เรื)อง การเปิดเผยข้อมูลเครื4 องมือทางการเงิน 

TFRS 9 เรื)อง เครื4 องมือทางการเงิน การตีความมาตรฐานรายงานทางการเงิน (“TFRIC”) ฉบบัที) 16 เรื)อง การ
ป้องกันความเสี4ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ และ TFRIC 19 เรื)อง การชาํระหนีEสินทาง
การเงินด้วยตราสารทุน (รวมกนัเรียกว่า “มาตรฐานกลุ่มเครื)องมือทางการเงิน”) และ TFRS 16 เรื)อง สัญญา
เช่า เป็นครัI งแรกซึ)งไดเ้ปิดเผยผลกระทบจากการเปลี)ยนแปลงนโยบายการบญัชีไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 

 

2.2 การใช้ดุลยพนิิจ การประมาณการ และนโยบายการบัญชี 

 

ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการในการถือปฏิบติัตาม 

นโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ซึ) งผลที)เกิดขึIนจริงอาจแตกต่างจากที)ประมาณการไว ้ทัIงนีI  นโยบายการ 
บญัชี วิธีการคาํนวณและแหล่งขอ้มูลสาํคญัที)ใชใ้นการประมาณการซึ) งอาจมีความไม่แน่นอนนัIนไม่แตกต่าง
จากที)ได้อธิบายไว้ในงบการเงินสําหรับปีสิIนสุดวนัที)  31 ธันวาคม 2562 เว ้นแต่การใช้ดุลยพินิจและ
แหล่งขอ้มูลสาํคญัใหม่ที)ใชใ้นการประมาณการจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
และการแพร่ระบาดของโรคติดเชืIอไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามที)ไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 

และ 4 ตามลาํดบั 
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3 การเปลี3ยนแปลงนโยบายการบัญชี       
 

ตัIงแต่วนัที) 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานกลุ่มเครื)องมือทางการเงินและ TFRS 16 เป็นครัI ง
แรก ผลกระทบของส่วนของผูถื้อหุน้จากการเปลี)ยนแปลงนโยบายการบญัชี มีดงันีI  

 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 กาํไรสะสม 

ยงัไม่ได ้

จดัสรร 

 องคป์ระกอบอื)น 

ของส่วน 

ของผูถื้อหุน้ 

 กาํไรสะสม 

ยงัไม่ได ้

จดัสรร 

 องคป์ระกอบอื)น 

ของส่วน 

ของผูถื้อหุน้ 

ณ วนัที) 31 ธนัวาคม 2562 - ตามที)รายงาน 103,579  (21,772)  53,294  2,822 

เพิ4มขึEน (ลดลง) เนื4องจาก        

การถือปฏิบติัตามมาตรฐานกลุ่มเครื)องมือ        

   ทางการเงิน        

   การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่า        

      เครื)องมือทางการเงิน -  6,595  -  440 

   ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ        

      สินทรัพยท์างการเงิน (90)  -  (42)  - 

   ภาษีเงินไดที้)เกี)ยวขอ้ง 21  (130)  8  (88) 

การถือปฏิบติัตาม TFRS 16 - สุทธิภาษีเงินได ้ (2,106)  -  (5)  - 

 (2,175)  6,465  (39)  352 

ณ วนัที3 1 มกราคม 2563 - ปรับปรุงใหม่ 101,404  (15,307)  53,255  3,174 

 

ก. มาตรฐานกลุ่มเครื.องมือทางการเงิน 
 
กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานกลุ่มเครื)องมือทางการเงินดว้ยวิธีปรับปรุงผลกระทบสะสมกบักาํไรสะสม
และองคป์ระกอบอื)นของส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัที) 1 มกราคม 2563 ดงันัIน กลุ่มบริษทัจึงไม่ปรับปรุงขอ้มูลที)
นาํเสนอในปี 2562 
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มาตรฐานกลุ่มเครื)องมือทางการเงินนีI ใหข้อ้กาํหนดเกี)ยวกบันิยามสินทรัพยท์างการเงินและหนีI สินทางการเงิน
ตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการบญัชีของอนุพนัธ์และการบญัชี
ป้องกนัความเสี)ยง โดยผลกระทบจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานกลุ่มเครื)องมือทางการเงิน มีดงันีI  

 

1) การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินและหนีI สินทางการเงิน 

 

TFRS 9 จดัประเภทสินทรัพยท์างการเงินเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ ราคาทุนตดัจาํหน่าย มูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื)น (FVOCI) และมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน (FVTPL) โดยการ
จดัประเภทตาม TFRS 9 จะเป็นไปตามลกัษณะของกระแสเงินสดของสินทรัพยท์างการเงินและโมเดล
ธุรกิจของกิจการในการบริหารจดัการสินทรัพยท์างการเงินนัIน ทัIงนีI  TFRS 9 ยกเลิกการจดัประเภท
ตราสารหนีI ที)จะถือจนครบกาํหนด หลกัทรัพยเ์ผื)อขาย หลกัทรัพยเ์พื)อคา้ และเงินลงทุนทั)วไปตามที)
กาํหนดโดย TAS 105 

 

ตาม TFRS 9 สินทรัพยแ์ละหนีI สินทางการเงินที)วดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายจะรับรู้ดอกเบีIยรับ
และดอกเบีIยจ่ายดว้ยอตัราดอกเบีIยที)แทจ้ริง 
 

ตาม TFRS 9 อนุพนัธ์จะวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุน ในกรณีที)กลุ่มกิจการเลือก
ปฏิบติัตามการบญัชีป้องกนัความเสี)ยงโดยเป็นไปตามเงื)อนไขที)ระบุในมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ผลของการบนัทึกรายการป้องกนัความเสี)ยงจะถูกหกักลบกนัสาํหรับการป้องกนัความเสี)ยงที)
มีประสิทธิผล  ผลกาํไรหรือขาดทุนส่วนที)มีประสิทธิผลของอนุพนัธ์ทางการเงินเพื)อป้องกนัความ
เสี)ยงในกระแสเงินสดจะรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื)นโดยแสดงเป็นรายการแยกต่างหาก และจะ
ทยอยรับรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุนเมื)อรายการที)ถูกป้องกนัความเสี)ยงมีผลกระทบต่อกาํไรขาดทุน ผล
กาํไรหรือขาดทุนส่วนที)ไม่มีประสิทธิผลของอนุพนัธ์ทางการเงินจะรับรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุนทนัทีที)
เกิดรายการ เดิมกลุ่มบริษทับนัทึกรับรู้รายการกาํไรหรือขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ของอนุพนัธ์ โดย
ขึIนอยูก่บัประเภทรายการที)ไดใ้ชอ้นุพนัธ์ป้องกนัความเสี)ยงไว ้
 

ตารางดงัต่อไปนีI แสดงการจดัประเภทและการวดัมูลค่าตาม TFRS 9 ของสินทรัพยท์างการเงินและ
หนีI สินทางการเงินแต่ละประเภทของกลุ่มบริษทั ณ วนัที) 1 มกราคม 2563 
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  (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม 

  การจดัประเภทและการวดัมูลค่าตาม TFRS 9 ณ วนัที) 1 มกราคม 2563 

  

 มูลค่ายติุธรรมใชก้าร
บญัชีป้องกนั 

ความเสี)ยง 

 มูลค่ายติุธรรม 

ผา่นกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื)น 

 ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย- 
สุทธิ 

สินทรัพย์ทางการเงนิ        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   -  -  32,094 

เงินลงทุนชั)วคราว   -  -  1,402 

ลูกหนีIการคา้และลูกหนีI อื)น   -  -  32,996 

เงินใหกู้ย้มืระยะสัIนแก่การร่วมคา้   -  -  188 

เงินปันผลคา้งรับ   -  -  165 

สินทรัพยห์มุนเวียนอื)น   -  -  4,796 

เงินลงทุนในตราสารทุนที)วดัมูลค่า        

   ยติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื)น   -  12,685  - 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัร่วม   -  -  29 

เงินฝากสถาบนัการเงินที)มีขอ้จาํกดั        

ในการเบิกใช ้   -  -  865 

สินทรัพยอ์นุพนัธ์   59  -  - 

รวม   59  12,685  72,535 

        
หนีNสินทางการเงนิ        

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสัIน        

   จากสถาบนัการเงิน   -  -  72,204 

ตัว̀แลกเงิน   -  -  21,818 

เจา้หนีIการคา้และเจา้หนีI อื)น   -  -  32,188 

เงินกูย้มืระยะสัIนจากการร่วมคา้   -  -  657 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย   -  -  13,001 

หนีI สินหมุนเวียนอื)น   -  -  13,527 

หนีI สินระยะยาว   -  -  239,001 

หนีI สินอนุพนัธ์   1,118  -  - 

รวม   1,118  -  392,396 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนสิEนสุดวนัทีG 31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

             25      

 

 

  (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิฉพาะกจิการ 

  การจดัประเภทและการวดัมูลค่าตาม TFRS 9 ณ วนัที) 1 มกราคม 2563 

  

 
มูลค่ายติุธรรมใชก้าร
บญัชีป้องกนั 

ความเสี)ยง 

 
มูลค่ายติุธรรม 

ผา่นกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื)น 

 
ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย- 
สุทธิ 

สินทรัพย์ทางการเงนิ        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   -  -  1,066 

ลูกหนีIการคา้และลูกหนีI อื)น   -  -  2,455 

เงินใหกู้ย้มืระยะสัIนแก่บริษทัยอ่ย   -  -  43,075 

เงินปันผลคา้งรับ   -  -  2,690 

สินทรัพยห์มุนเวียนอื)น   -  -  42 

เงินลงทุนในตราสารทุนที)วดัมูลค่า        

   ยติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื)น   -  663  - 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย   -  -  600 

สินทรัพยอ์นุพนัธ์   10  -  - 

รวม   10  663  49,928 

        

หนีNสินทางการเงนิ        

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสัIน        

   จากสถาบนัการเงิน   -  -  2,853 

ตัว̀แลกเงิน   -  -  16,339 

เจา้หนีIการคา้และเจา้หนีI อื)น   -  -  1,169 

เงินกูย้มืระยะสัIนจากบริษทัยอ่ย   -  -  6,500 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย   -  -  150 

หนีI สินหมุนเวียนอื)น   -  -  1,416 

หนีI สินระยะยาว   -  -  95,623 

หนีI สินอนุพนัธ์   208  -  - 

รวม   208  -  124,050 
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กลุ่มบริษทัและบริษทัตัIงใจจะถือเงินลงทุนซึ) งเป็นตราสารทุนที)ไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด เพื)อ
วตัถุประสงคท์างกลยทุธ์ในระยะยาว ดงันัIนจึงเลือกกาํหนดให้เงินลงทุนดงักล่าวเป็นเงินลงทุนที)วดั
มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื)น ทัIงนีI  ผลกาํไร (ขาดทุน) สะสมจากการวดัมูลค่ายติุธรรม
ของเงินลงทุนดงักล่าวจะไม่ถูกจดัประเภทไปยงักาํไรหรือขาดทุนในภายหลงัเมื)อมีการจาํหน่ายเงิน
ลงทุน 

 

2) การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 

 
TFRS 9 กาํหนดวิธีการพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตที)คาดว่าจะเกิดขึIนตลอดอายขุองเครื)องมือทาง
การเงิน ในขณะที)เดิมกลุ่มบริษทัประมาณการค่าเผื)อหนีIสงสยัจะสูญโดยการวิเคราะห์ประวติัการชาํระ
หนีI  และการคาดการณ์เกี)ยวกบัการชาํระหนีI ในอนาคตของลูกคา้ TFRS 9 กาํหนดใหใ้ชวิ้จารณญาณใน
การประเมินวา่การเปลี)ยนแปลงของปัจจยัทางเศรษฐกิจนัIนมีผลกระทบต่อผลขาดทุนดา้นเครดิตที)คาด
วา่จะเกิดขึIนอยา่งไร และพิจารณาความน่าจะเป็นถ่วงนํIาหนกั ทัIงนีI  การพิจารณาการดอ้ยค่าดงักล่าวจะ
ถือปฏิบติักบัสินทรัพยท์างการเงินที)วดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย ซึ) งไม่รวมเงินลงทุนในตรา
สารทุน 

 
กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินการดอ้ยค่าตาม TFRS 9 ณ วนัที) 1 มกราคม 2563 ส่งผลให้มีค่าเผื)อผลขาดทุน
จากการดอ้ยค่าเพิ)มขึIน ดงันีI  
  

   (หน่วย: ล้านบาท) 

  
 

งบการเงนิรวม 
 งบการเงนิ 

เฉพาะกจิการ 

ค่าเผื3อผลขาดทุนจากการด้อยค่า ณ วนัที3 31 ธันวาคม 2562    

ค่าเผื)อหนีIสงสยัจะสูญ - ลูกหนีIการคา้และลูกหนีI อื)น 1,042  5 

    

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที4รับรู้เพิ4มเติม     

ณ วันที4 1 มกราคม 2563 สาํหรับ    

-   ลูกหนีIการคา้และลูกหนีI อื)น 90  42 

ค่าเผื3อผลขาดทุนจากการด้อยค่า ณ วนัที3 1 มกราคม 2563 1,132  47 

 
กลุ่มบริษทัเลือกที)จะรับรู้การเพิ)มขึIนของผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าโดยปรับปรุงกบักาํไรสะสม ณ 

วนัที) 1 มกราคม 2563  
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ข. TFRS 16 สัญญาเช่า 
      

ตัIงแต่วนัที) 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตาม TFRS 16 เป็นครัI งแรกกบัสัญญาที)เคยระบุว่าเป็นสัญญา
เช่าตาม TAS 17 เรื)อง สัญญาเช่า และ TFRIC 4 เรื4 อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ 

ดว้ยวิธีปรับปรุงยอ้นหลงัโดยรับรู้ผลกระทบสะสม (Modified retrospective approach) 

 

ตาม TAS 17 เดิมนัIนกลุ่มบริษทัในฐานะผูเ้ช่าจะรับรู้รายจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานและประโยชน์ที)ไดรั้บ
ที)เกี)ยวขอ้งกบัสญัญาเช่าในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า ตาม TFRS 16 กลุ่มบริษทัตอ้ง
รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหนีI สินตามสัญญาเช่าทุกสัญญา (ยกเวน้สัญญาเช่าที)มีอายุไม่เกิน 12 เดือนหรือ
สัญญาเช่าซึ) งสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ)า) ซึ) งเป็นแนวทางการรับรู้รายการลกัษณะเดียวกบัสัญญาเช่าการเงิน 

(Finance lease) ตาม TAS 17 เดิมซึ) งถูกยกเลิกไป นอกจากนีI  TFRS 16 ยงักาํหนดใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งประเมินวา่
สญัญาเป็นสญัญาเช่าหรือประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ หากสญัญาประกอบดว้ยส่วนที)เป็นการเช่าและส่วนที)
ไม่เป็นการเช่า กลุ่มบริษทัจะปันส่วนสิ)งตอบแทนที)ตอ้งจ่ายตามราคาขายที)เป็นเอกเทศ (Transaction price)  

 

ขอ้กาํหนดตาม TFRS 16 ขา้งตน้ส่งผลให้ลกัษณะของค่าใชจ่้ายที)เกี)ยวขอ้งกบัสัญญาเช่าเปลี)ยนแปลงไป โดย
กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเสื)อมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละดอกเบีIยจ่ายของหนีI สินตามสญัญาเช่า 
 

ในการปฏิบติัในช่วงเปลี)ยนแปลง กลุ่มบริษทัไดเ้ลือกใชข้อ้ยกเวน้ต่อไปนีI  
 

- ไม่รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหนีI สินตามสญัญาเช่าสาํหรับสญัญาเช่าที)อายสุญัญาเช่าสิIนสุดภายใน 12  

เดือนและสินทรัพยอ์า้งอิงที)มีมูลค่าตํ)า   
- ใชข้อ้เทจ็จริงที)ทราบภายหลงัในการกาํหนดอายสุญัญาเช่า   
- ใชอ้ตัราคิดลดอตัราเดียวสาํหรับกลุ่มสญัญาเช่าที)มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัอยา่งสมเหตุสมผล   
- พิจารณาตามการประเมินก่อนหนา้ว่าสัญญาเป็นสัญญาที)สร้างภาระหรือไม่ เพื)อเป็นทางเลือกในการ 

ทบทวนการดอ้ยค่า และ 
- ไม่รวมตน้ทุนทางตรงเริ)มแรกในการวดัมูลค่าสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้
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    (หน่วย: ล้านบาท) 

ผลกระทบจากการถอืปฏิบัติตาม TFRS 16 
 
งบการเงนิรวม   

งบการเงนิ 

เฉพาะกจิการ 
ณ วันที. 1 มกราคม 2563     
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ลดลง  (44)  (25) 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมลดลง  (509)  - 

ที)ดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลง  (3,105)  - 

สิทธิการเช่าลดลง  (8,520)  - 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พิ)มขึIน  37,504  423 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีเพิ)มขึIน (ลดลง)  447  (5) 

หนีI สินตามสญัญาเช่าเพิ)มขึIน  28,364  398 

กาํไรสะสมลดลง  (2,106)  (5) 

ส่วนไดเ้สียที)ไม่มีอาํนาจควบคุมลดลง  (485)  - 
�

การวัดมูลค่าหนีEสินตามสัญญาเช่า     
ณ วันที. 1 มกราคม 2563   
ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าดาํเนินงานที)เปิดเผยไว ้     

   ณ วนัที) 31 ธนัวาคม 2562  41,182  692 

ขอ้ยกเวน้ในการรับรู้รายการสาํหรับสญัญาเช่าระยะสัIน  (378)  (30) 

ขอ้ยกเวน้ในการรับรู้รายการสาํหรับสญัญาเช่าซึ)ง     

   สินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ)า  (16)  (1) 

สิทธิเลือกขยายอายสุญัญาเช่าและสิทธิเลือกยกเลิกสญัญาเช่า     

   ที)มีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลวา่จะไดใ้ชสิ้ทธิ  420  - 

การจ่ายชาํระค่าเช่าผนัแปรที)ขึIนอยูก่บัดชันีหรืออตัรา  (79)  (27)  
 41,129  634 

คิดลดโดยใชอ้ตัราดอกเบีIยเงินกูย้มืส่วนเพิ)ม  (12,765)  (236) 

มูลค่าปัจจุบนัของค่าเช่าที)คิดลดโดยใชอ้ตัราดอกเบีIย     

เงินกูย้มืส่วนเพิ)ม ณ วนัที) 1 มกราคม 2563  28,364  398 

หนีI สินตามสญัญาเช่าการเงินที)รับรู้ ณ วนัที) 31 ธนัวาคม 2562  2,795  - 

หนีNสินตามสัญญาเช่าที3รับรู้ ณ วนัที3 1 มกราคม 2563  31,159      398 

อตัราดอกเบีIยเงินกูย้มืส่วนเพิ)มถวัเฉลี)ยถ่วงนํIาหนกั (ร้อยละต่อปี)  6.54  2.49 
 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหนีI สินตามสัญญาเช่าขา้งตน้แสดงเป็นส่วนหนึ) งของส่วนงานธุรกิจสัตวบ์ก และ
ส่วนงานธุรกิจสตัวน์ํI า 
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4 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชืNอโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 

การแพร่ระบาดของโรคติดเชืIอไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ทาํใหป้ระเทศไทยและหลายประเทศไดป้ระกาศ
มาตรการต่างๆ เพื)อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรค เช่น การสั)งให้มีการปิดสถานประกอบการหรือลดเวลาการ
ประกอบกิจการเป็นการชั)วคราว การปิดพืIนที)เสี)ยง การห้ามเดินทางเขา้ประเทศ และการให้มีระยะห่างทางสังคม 

เป็นตน้ ซึ) งส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโลก การผลิต การกระจายสินคา้ตลอดจนผลการดาํเนินงานของหลาย
กิจการในวงกวา้ง ทัIงนีI  ผูบ้ริหารมีการติดตามสถานการณ์ดงักล่าวอย่างใกลชิ้ดและให้ความร่วมมือกบัภาครัฐ
เพื)อใหอ้าหารเพียงพอต่อการบริโภคของประชาชน พร้อมทัIงสร้างความมั)นใจวา่พนกังานของกลุ่มบริษทัปลอดภยั 
และพยายามอยา่งเตม็ที)ในการควบคุมใหมี้ผลกระทบต่อธุรกิจใหน้อ้ยที)สุดเท่าที)จะเป็นไปได ้

 

ทัIงนีI  ณ วนัที) 31 มีนาคม 2563 สถานการณ์ของการแพร่ระบาดดงักล่าวยงัไม่สิIนสุด ทาํใหเ้กิดความไม่แน่นอนใน
การประมาณการผลกระทบที)คาดว่าจะเกิดขึIน กลุ่มบริษทัจึงเลือกปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางการบญัชี เรื) อง 
มาตรการผอ่นปรนชั)วคราวสาํหรับทางเลือกเพิ)มเติมทางบญัชีเพื)อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชืIอไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเรื)องดงัต่อไปนีI  
 

(ก) การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
 
กลุ่มบริษทัพิจารณาการดอ้ยค่าของลูกหนีI การคา้และลูกหนีI อื)นตามวิธีการอย่างง่าย (Simplified approach) 

โดยใชข้อ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตในอดีตมาพิจารณาอตัราการสูญเสีย (Loss rate) และไม่นาํปัจจยัที)มีความ
ไม่แน่นอนสูง เกี)ยวกบัสถานการณ์ COVID-19 มาพิจารณาการดอ้ยค่า 

 

สถานการณ์ COVID-19 มีความไม่แน่นอนสูง กลุ่มบริษทัจึงเลือกไม่นาํมาถือเป็นขอ้บ่งชีI การดอ้ยค่าของ 
ที)ดิน อาคาร และอุปกรณ์ อสังหาริมทรัพยเ์พื)อการลงทุน สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน และไม่นาํขอ้มูลสถานการณ์ 

COVID-19 ที)อาจจะกระทบต่อการพยากรณ์ทางการเงินในอนาคตมาใชป้ระกอบการทดสอบการดอ้ยค่าของ
ค่าความนิยม สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที)มีอายกุารใชป้ระโยชน์ไม่ทราบแน่นอน และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที)ยงัไม่
พร้อมใชง้าน 
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(ข) การเปลี4ยนแปลงสัญญาเช่า 
 

กลุ่มบริษทัไดรั้บการลดค่าเช่าจ่ายเนื)องจากสถานการณ์ COVID-19 กลุ่มบริษทัไดท้ยอยปรับลดหนีI สินตาม
สัญญาเช่า กลบัรายการค่าเสื)อมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้และดอกเบีI ยจากหนีI สินตามสัญญาเช่าที)
เกี)ยวขอ้งตามสัดส่วนของค่าเช่าที)ลดลง และบนัทึกผลต่างเป็นกาํไร/ขาดทุนจากการไดรั้บการลดค่าเช่าใน
กาํไรหรือขาดทุน 

 

(ค) การวัดมลูค่ายติุธรรม  

 

กลุ่มบริษทัเลือกวดัมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนที)ไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด ณ วนัที) 31 

มีนาคม 2563 ดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัที) 1 มกราคม 2563 

 

กลุ่มบริษทัเลือกไม่นาํสถานการณ์ COVID-19 ที)อาจจะกระทบต่อการพยากรณ์ทางการเงินในอนาคตมาใช้
ประกอบเทคนิคการวดัมูลค่ายติุธรรมของที)ดิน กลุ่มบริษทัจึงใชมู้ลค่าที)ผูป้ระเมินราคาไดป้ระเมินล่าสุดใน
ระหวา่งไตรมาส 1 ของปี 2563 เป็นมูลค่ายติุธรรม 

 

(ง) สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 

กลุ่มบริษทัเลือกไม่นาํขอ้มูลสถานการณ์ COVID-19 มาเป็นขอ้มูลในการประมาณการความเพียงพอของ
กาํไรทางภาษีในอนาคตเพื)อใช้ในการทบทวนมูลค่าของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัที) 31 

มีนาคม 2563 

 

5 รายการกบับุคคลหรือกจิการที3เกี3ยวข้องกนั 

 

บริษทัที)มีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญัของบริษทัคือ บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั ซึ) งมีสิทธิออกเสียงทัIงทางตรง 
และทางออ้มเท่ากบัร้อยละ 48.42 ของสิทธิออกเสียงทัIงหมดของบริษทั ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นล่าสุดเมื)อ 
วนัที) 9 มีนาคม 2563 

 

นโยบายการกาํหนดราคาไม่มีการเปลี)ยนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญัในระหวา่งงวดสามเดือนสิIนสุดวนัที) 31 มีนาคม 2563 
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5.1 รายการที3สําคญักบักจิการที3เกี3ยวข้องกนัสําหรับแต่ละงวดสามเดือนสิNนสุดวนัที3 31 มีนาคม 

 

 สําหรับแต่ละงวดสามเดอืนสิEนสุดวันที. 31 มีนาคม 
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2563  2562  2563  2562 

(ก)      รายได้        

บริษัทย่อย        

ขายสินคา้ -  -  800  585 

ดอกเบีIยรับ -  -  740  1,175 

รายไดค่้าเช่า ค่าบริการและอื)นๆ -  -  1  1 

เงินปันผลรับ -  -  -  2,430 

        

บริษัทร่วม การร่วมค้า        

และบริษัทที3เกี3ยวข้องกนั        

ขายสินคา้ 17,341  15,172  331  190 

เงินปันผลรับ 66  67  -  - 

รายไดค่้าเช่า ค่าบริการและอื)นๆ  50  42  1  1 

รายไดค่้าตอบแทนการใชร้ะบบงาน 17  16  -  - 

ดอกเบีIยรับ 3  4  -  - 

รายไดค่้าฝึกอบรมและสมัมนา 1  1  -  - 

กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร -  34  -  - 

        

(ข)      ค่าใช้จ่ายและอื.นๆ        

บริษัทที3มีอทิธิพลอย่างมีนัยสําคญั        

ซืIอวตัถุดิบและสินคา้ 2,527  2,325  615  584 

ค่าสิทธิในการใชเ้ครื)องหมายการคา้ 972  334  74  2 

ค่าบริการดา้นเทคนิควิชาการ 5  164  -  9 
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สําหรับแต่ละงวดสามเดอืนสิEนสุดวันที. 31 มีนาคม (ต่อ)   
   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2563  2562  2563  2562 

        

(ข)      ค่าใช้จ่ายและอื.นๆ (ต่อ)        

บริษัทย่อย        

ซืIอวตัถุดิบและสินคา้ -  -  505  395 

ดอกเบีIยจ่าย -  -  61  - 

ค่าตอบแทนการใชร้ะบบงาน -  -  37  41 

ค่าเช่าและค่าบริการ -  -  2  14 

ค่าฝึกอบรมและสมัมนา -  -  2  4 

ค่าใชจ่้ายอื)นๆ -  -  7  7 

        

บริษัทร่วม การร่วมค้า        

 และบริษัทที3เกี3ยวข้องกนั         

ซืIอวตัถุดิบและสินคา้ 18,209  15,065  114  128 

ตน้ทุนงานก่อสร้างอาคาร         

   สิ)งปลูกสร้างและอื)นๆ 619  605  29  22 

ซืIอเครื)องหมายการคา้ 349  -  -  - 

ค่าเช่าและค่าบริการ 329  453  28  71 

ซืIอสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 248  -  78  - 

ค่าฝึกอบรมและสมัมนา 247  62  3  9 

ซืIออุปกรณ์และอื)นๆ 72  26  5  7 

ค่าสิทธิในการใชเ้ครื)องหมายการคา้ 19  17  -  - 

ค่าตอบแทนการใชร้ะบบงาน 17  14  -  - 

ดอกเบีIยจ่าย 3  3  -  - 

ค่าใชจ่้ายอื)นๆ 431  402  24  22 
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5.2 ยอดคงเหลือกบักจิการที3เกี3ยวข้องกนั ณ วนัที3 31 มีนาคม 2563 และ วนัที3 31 ธันวาคม 2562 มีดงันีN 
 

5.2.1   ลูกหนีEการค้าและลูกหนีEอื.น 
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 31 มีนาคม   31 ธนัวาคม  31 มีนาคม   31 ธนัวาคม 

 2563  2562  2563  2562 

บริษทัที)มีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญั 1  2  -  - 

บริษทัยอ่ย -  -  410  659 

บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 4,625  5,182  20  39 

บริษทัที)เกี)ยวขอ้งกนั 7,611  7,371  750  530 

รวม 12,237  12,555  1,180  1,228 
 

5.2.2   เงินให้กู้ยมืระยะสัEน  
 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม 

 ยอดคงคา้ง   

 31 มีนาคม   31 ธนัวาคม   

 2563  2562  ยอดเฉลี)ย 

การร่วมคา้ 85  188  137 

บริษทัที)เกี)ยวขอ้งกนั 1  -  - 

รวม 86  188  137 

  
 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ยอดคงคา้ง   

 31 มีนาคม   31 ธนัวาคม   

 2563  2562  ยอดเฉลี)ย 

บริษทัยอ่ย 37,558  43,075  41,561 

รวม 37,558  43,075  41,561 

 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนสิEนสุดวนัทีG 31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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กลุ่มบริษทัและบริษทัคาํนวณยอดเฉลี)ยจากยอดคงคา้งของเงินให้กูย้ืมระยะสัIน ณ วนัสิIนเดือนโดย 
ไม่รวมดอกเบีIยคา้งรับ 

 

5.2.3 เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า 
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม   31 ธนัวาคม  31 มีนาคม   31 ธนัวาคม 

 2563  2562  2563  2562 

การร่วมคา้ 52  8  -  - 

บริษทัที)เกี)ยวขอ้งกนั 4,056  3,685  -  - 

รวม 4,108  3,693  -  - 
 

5.2.4 เงินปันผลค้างรับ 
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม   31 ธนัวาคม  31 มีนาคม   31 ธนัวาคม 

 2563  2562  2563  2562 

บริษทัยอ่ย -  -  2,010  2,690 

บริษทัร่วม 137  128  -  - 

บริษทัที)เกี)ยวขอ้งกนั 109  37  -  - 

รวม 246  165  2,010  2,690 
 
5.2.5 ดอกเบีEยค้างรับ 
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 31 มีนาคม   31 ธนัวาคม  31 มีนาคม   31 ธนัวาคม 

 2563  2562  2563  2562 

การร่วมคา้ -  1  -  - 

รวม -  1  -  - 
 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนสิEนสุดวนัทีG 31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

             35      

 

5.2.6  เงินให้กู้ยมืระยะยาว 
 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงนิรวม 

 ยอดคงคา้ง   

 31 มีนาคม   31 ธนัวาคม   

 2563  2562  ยอดเฉลี)ย 

บริษทัร่วม 41  29  39 

รวม 41  29  39 

 
 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ยอดคงคา้ง   

 31 มีนาคม   31 ธนัวาคม   

 2563  2562  ยอดเฉลี)ย 

บริษทัยอ่ย 570  600  590 

รวม 570  600  590 
 

กลุ่มบริษทัและบริษทัคาํนวณยอดเฉลี)ยจากยอดคงคา้งของเงินใหกู้ย้มืระยะยาว ณ วนัสิIนเดือนโดยไม่
รวมดอกเบีIยคา้งรับ 
 

 5.2.7 เจ้าหนีEการค้าและเจ้าหนีEอื.น  
 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2563  2562  2563  2562 

บริษทัที)มีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญั 579  429  118  63 

บริษทัยอ่ย -  -  78  97 

บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 572  497  4  6 

บริษทัที)เกี)ยวขอ้งกนั 6,314  4,664  71  84 

รวม 7,465  5,590  271  250 
 

 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนสิEนสุดวนัทีG 31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5.2.8 เงินกู้ยมืระยะสัEน 
 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม 

 ยอดคงคา้ง   

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม   

 2563  2562  ยอดเฉลี)ย 

การร่วมคา้ 787  657  708 

รวม 787  657  708 

      
 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ยอดคงคา้ง   

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม   

 2563  2562  ยอดเฉลี)ย 

บริษทัยอ่ย 5,650  6,500  6,217 

รวม 5,650  6,500  6,217 
 

กลุ่มบริษทัและบริษทัคาํนวณยอดเฉลี)ยจากยอดคงคา้งของเงินกูย้ืมระยะสัIน ณ วนัสิIนเดือนโดยไม่รวม
ดอกเบีIยคา้งจ่าย 
 

5.2.9 หนีEสินตามสัญญาเช่า 
 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2563  2562  2563  2562 

บริษทัยอ่ย -  -  75  - 

บริษทัร่วม 7  -  -  - 

บริษทัที)เกี)ยวขอ้งกนั 2,912  -  252  - 

รวม 2,919  -  327  - 
 

  



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนสิEนสุดวนัทีG 31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5.3 ยอดคงเหลือของเงนิให้กู้ยืม/เงนิกู้ยืมและอตัราดอกเบีNย 

 

ยอดคงเหลือของเงินใหกู้ย้มื/เงินกูย้มืและอตัราดอกเบีIย ณ วนัที) 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 สรุปไดด้งันีI   
 

 งบการเงินรวม  
 (หน่วย: ลา้นบาท)   

 ยอดคงเหลอืที,ม ี  ยอดคงเหลอืที,ม ี  อตัราดอกเบี4ยเฉลี,ย 

 อตัราดอกเบี4ยคงที,  อตัราดอกเบี4ยลอยตวั  (อตัรารอ้ยละ) 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2563  2562  2563  2562  2563  2562 

เงินใหกู้ย้มืระยะสัIน            

    แก่การร่วมคา้ 85  188  -  -  4.35  4.74 
เงินใหกู้ย้มืระยะสัIน            

    บริษทัที)เกี)ยวขอ้งกนั 1  -  -  -  -  - 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว            
    แก่บริษทัร่วม 41  29  -  -  3.51  3.51 
เงินกูย้มืระยะสัIนจาก            
   การร่วมคา้ 787  657  -  -  2.00  2.00 

 
        งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (หน่วย: ลา้นบาท)   

 ยอดคงเหลอืที,ม ี  ยอดคงเหลอืที,ม ี  อตัราดอกเบี4ยเฉลี,ย 
 อตัราดอกเบี4ยคงที,  อตัราดอกเบี4ยลอยตวั  (อตัรารอ้ยละ) 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2563  2562  2563  2562  2563  2562 

เงินใหกู้ย้มืระยะสัIน            

แก่บริษทัยอ่ย -  -  37,558  43,075  6.50  6.88 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาว            

แก่บริษทัยอ่ย 570  600  -  -  5.00  5.00 

เงินกูย้มืระยะสัIน            

จากบริษทัยอ่ย 5,650  6,500  -  -  3.85  3.85 

 

  



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนสิEนสุดวนัทีG 31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5.4  ค่าตอบแทนผู้บริหารที3สําคญั 
 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารที)สาํคญัประกอบดว้ย 
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2563  2562  2563  2562 

สําหรับงวดสามเดอืนสิEนสุดวันที. 31 มีนาคม        

ผลประโยชน์ระยะสัIน 303  318  46  34 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน        

  ภายใตโ้ครงการผลประโยชน์        

  พนกังานที)กาํหนดไว ้ 6  3  1  1 

รวม 309  321  47  35 
        
ณ วันที. 31 มีนาคม        
ประมาณการหนีI สินสาํหรับ        

ผลประโยชน์พนกังาน 537  300  94  54 

รวม 537  300  94  54 
 

5.5   ภาระผูกพนั 
 

กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนักบับุคคลหรือกิจการที)เกี)ยวขอ้งกนั ณ วนัที) 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 

ดงันีI  
 
ภาระผกูพนัตามสัญญาที.เป็นรายจ่ายฝ่ายทุน 
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2563  2562  2563  2562 

สัญญาที4ยงัไม่ได้รับรู้         

ส่วนใหญ่เป็นสญัญาก่อสร้างอาคารและ         

    สิ)งปลูกสร้างและซืIอเครื)องจกัรและอื)นๆ 998  703  2  7 
 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนสิEนสุดวนัทีG 31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

             39      

 

5.6   สัญญาที3สําคญั 

 

สัญญาที)สาํคญักบักิจการที)เกี)ยวขอ้งกนัที)มีการเปลี)ยนแปลงในระหวา่งงวดสามเดือนสิIนสุด ณ วนัที) 31 มีนาคม 

2563 มีดงันีI  
 

5.6.1 สัญญาซืEอทรัพย์สิน 
 

ในระหวา่งปี 2562 Chia Tai Investment Co., Ltd. (“CTI”) ซึ) งเป็นบริษทัยอ่ยที)บริษทัถือหุน้ทางออ้มใน
สัดส่วนร้อยละ 52.24 ของหุ้นที)ออกและชาํระแลว้ ไดเ้ขา้ทาํสัญญาซืIอทรัพยสิ์นที)ใชใ้นการประกอบ
ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายอาหารสัตวใ์นประเทศจีนกบับริษทัที)เกี)ยวขอ้งกนั (Yueyang C.T. Agricultural 

Husbandry Co., Ltd., Heilongjiang Chia Tai Enterprise Co., Ltd. และ  Hengyang Chia Tai Co., Ltd.) 

เป็นจาํนวนเงินรวม 58 ลา้นเรนมินบิ หรือเทียบเท่าประมาณ 260 ลา้นบาท  

 
ณ วนัที) 31 มีนาคม 2563 CTI ไดซื้Iอทรัพยสิ์นบางส่วนไปแลว้เป็นจาํนวนเงิน 22 ลา้นเรนมินบิ หรือ
เทียบเท่าประมาณ 99 ลา้นบาท 

 

5.6.2 สัญญาซืEอเครื.องหมายการค้า 
 

ในระหวา่งงวดสามเดือนสิIนสุดวนัที) 31 มีนาคม 2563 บริษทั ซีพีเอฟ เรสเทอรองท ์แอนด ์ฟู้ดเชน จาํกดั 

ซึ) งเป็นบริษทัยอ่ยที)บริษทัถือหุ้นทางออ้มในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุ้นที)ออกและชาํระแลว้ ไดเ้ขา้
ทาํสัญญาซืIอเครื)องหมายการคา้กบับริษทัที)เกี)ยวขอ้งกนัแห่งหนึ) ง (บริษทั สตาร์มาร์เก็ตติIง จาํกดั) เป็น
จาํนวนเงินรวม 349 ลา้นบาท  

  



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนสิEนสุดวนัทีG 31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 
 

รายการเคลื)อนไหวในระหวา่งงวดสามเดือนสิIนสุดวนัที) 31 มีนาคม มีดงันีI  
 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 
        

ณ วนัที, 1 มกราคม -  -  191,466  151,976 
ซื4อ/ลงทุนเพิ,ม -  -  29  9,764 
ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ -  -  -  (470) 

จดัประเภทเป็นสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน        

   ที,ถอืไวเ้ผื,อขาย -  -  -  (1,273) 

ณ วนัที3 31 มีนาคม -  -  191,495  159,997 
        

ณ วนัที3 31 ธันวาคม   -    191,466 
 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนสิEนสุดวนัทีG 31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

 41 

รายละเอียดเงินลงทุนในบริษทัย่อยและเงินปันผลรับ 
 

 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัที3 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 และเงินปันผลรับสาํหรับแต่ละงวดสามเดือนสิBนสุดวนัที3 31 มีนาคม มีดงันีB  
 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 สดัส่วน         เงินปันผลรับ 
 ความเป็นเจา้ของ          สาํหรับงวดสามเดือน 
 (ร้อยละ)  ทุนชาํระแลว้  วธีิราคาทุน  การดอ้ยค่าสะสม  ราคาทุน - สุทธิ  สิCนสุดวนัทีD 
 31 

มีนาคม 
 31 
ธนัวาคม 

 31 
มีนาคม 

 31 
ธนัวาคม 

 31 
มีนาคม 

 31 
ธนัวาคม 

 31 
มีนาคม 

 31 
ธนัวาคม 

 31 
มีนาคม 

 31 
ธนัวาคม 

 31  
มีนาคม 

 31 
มีนาคม 

 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
    หลกัทรัพย์ในความต้องการของตลาด                        

C.P. Pokphand Co., Ltd.  4.98  4.98  7,973  7,973  4,691  4,691  -  -  4,691  4,691  -  - 
Chia Tai Enterprises International Limited 4.98  4.98  840  840  500  500  -  -  500  500  -  - 
รวม         5,191  5,191  -  -  5,191  5,191  -  - 
                        หลกัทรัพย์ที7ไม่ใช่หลกัทรัพย์ในความต้องการของตลาด                        
บริษทั กรุงเทพโปรดิHวส จาํกดั (มหาชน)  99.44  99.44  600  600  1,230  1,230  -  -  1,230  1,230  -  - 
บริษทั ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 99.99  99.99  15,289  15,289  48,510  48,510  -  -  48,510  48,510  -  - 
บริษทั ซีพีเอฟ เทรนนิDงเซ็นเตอร์ จาํกดั  99.99  99.99  20  20  20  20  -  -  20  20  -  - 
บริษทั ซีพีเอฟ ไอทีเซ็นเตอร์ จาํกดั 99.99  99.99  250  250  250  250  -  -  250  250  -  - 
บริษทั ซี.พี. เมอร์แชนไดซิDง จาํกดั 99.99  99.99  9,000  9,000  9,000  9,000  -  -  9,000  9,000  -  2,430 
บริษทั เชสเตอร์ฟู้ด จาํกดั 99.99  99.99  80  80  450  450  -  -  450  450  -  - 
บริษทั ศูนยว์จิยัและพฒันาอาหาร ซีพีเอฟ จาํกดั 99.99  99.99  500  500  500  500  -  -  500  500  -  - 
Bellisio Investment, LLC 100.00  100.00  26,991  26,991  26,991  26,991  -  -  26,991  26,991  -  - 

 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
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รายละเอียดเงินลงทุนในบริษทัย่อยและเงินปันผลรับ (ต่อ) 
 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 สดัส่วน         เงินปันผลรับ 

 ความเป็นเจา้ของ          สาํหรับงวดสามเดือน 

 (ร้อยละ)  ทุนชาํระแลว้  วธีิราคาทุน  การดอ้ยค่าสะสม  ราคาทุน - สุทธิ  สิCนสุดวนัทีD 

 31 
มีนาคม 

 31 
ธนัวาคม 

 31 
มีนาคม 

 31 
ธนัวาคม 

 31  
มีนาคม 

 31 
ธนัวาคม 

 31 
มีนาคม 

 31 
ธนัวาคม 

 31  
มีนาคม 

 31 
ธนัวาคม 

 31  
มีนาคม 

 31  
มีนาคม 

 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

    
C.P. Aquaculture (Hainan) Co., Ltd.  100.00  100.00  126  126  126  126  -  -  126  126  -  - 

C.P. Standart Gida Sanayi ve Ticaret A.S. 79.37  79.37  6,596  6,596  3,736  3,736  -  -  3,736  3,736  -  - 

Charoen Pokphand Foods Kenya Co., Ltd. 99.99  99.99  8  8  8  8  (8)  (8)  -  -  -  - 

Charoen Pokphand Foods (Overseas) LLC 8.15  8.15  3,420  3,420  1,394  1,394  (1,085)  (1,085)  309  309  -  - 

Charoen Pokphand Foods Philippines Corporation 23.81  23.81  4,487  4,487  1,055  1,055  -  -  1,055  1,055  -  - 

CPF Investment Limited  100.00  100.00  55,662  55,662  55,644  55,644  -  -  55,644  55,644  -  - 

CPF Tanzania Limited  58.26  58.26  224  224  129  129  (129)  (129)  -  -  -  - 

C.P. Foods Holdings Limited   100.00  100.00  1  1  1  1  -  -  1  1  -  - 

C.P. Foods International Limited 100.00  100.00  1  1  1  1  -  -  1  1  -  - 

CPF Netherlands B.V. 99.99  99.99  37,663  37,663  38,148  38,148  -  -  38,148  38,148  -  - 

CPF Poland S.A.  66.67  66.67  185  141  124  95  -  -  124  95  -  - 

Homegrown Shrimp (USA) LLC  100.00  100.00  209  209  209  209  -  -  209  209  -  - 

รวม         187,526  187,497  (1,222)  (1,222)  186,304  186,275  -  2,430 

รวมทั1งสิ1น         192,717  192,688  (1,222)  (1,222)  191,495  191,466  -  2,430 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
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7 เงนิลงทุนในบริษัทร่วม 
 

รายการเคลื)อนไหวในระหวา่งงวดสามเดือนสิ7นสุดวนัที) 31 มีนาคม มีดงันี7  
 

     (หน่วย: ล้านบาท) 
   งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 หมายเหต ุ  2563  2562  2563  2562 
          
ณ วนัที) 1 มกราคม   105,893  96,126  335  335 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุน   2,085  2,146  -  - 
เงินปันผลรับ   -  (4)  -  - 
ซื7อ/ลงทุนเพิ)ม   2,629  709  5,377  - 
ขาย   (910)  (1,272)  -  - 
ผลกระทบจากการเปลี)ยนแปลง          
  มาตรฐานบญัชี 3  (509)  -  -  - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน   495  13  -  - 
อื)นๆ   1  (83)  -  - 
ณ วนัที8 31 มีนาคม   109,684  97,635  5,712  335 
          
ณ วนัที8 31 ธันวาคม     105,893    335 

 
  กลุ่มบริษทัไดแ้สดงเงินลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทัร่วมแห่งหนึ) งคือ บริษทั ซีพี ออลล์ จาํกดั (มหาชน)
(“CPALL”) ซึ) งเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตามวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวม
ระหว่างกาล มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าว ณ วนัที)  31 มีนาคม 2563 มีจํานวนเงิน 186,210 ล้านบาท  
(31 ธันวาคม 2562: 219,824 ล้านบาท)  

 
ในระหว่างงวดสามเดือนสิ7นสุดวนัที) 31 มีนาคม 2563 บริษทัได้เขา้ทาํสัญญาซื7อหุ้นสามญัจาํนวน 90 ลา้นหุ้นของ 
CPALL จากบริษทัยอ่ยแห่งหนึ) ง (บริษทั ซี.พี. เมอร์แชนไดซิ)ง จาํกดั) เป็นจาํนวนเงิน 5,377 ลา้นบาท โดยชาํระค่าหุ้น
ดงักล่าวดว้ยการหกัลบกลบหนี7กบัเงินให้กูย้ืมระยะสั7น นอกจากนี7กลุ่มบริษทัไดข้ายเงินลงทุนบางส่วนในบริษทัร่วม 
ซึ) งมีมูลค่าตามบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 910 ลา้นบาท (2562: 1,272 ล้านบาท) โดยมีกาํไรจากการขายเงินลงทุนดงักล่าวใน
งบกาํไรขาดทุนรวมเป็นจาํนวนเงิน 864 ลา้นบาท (2562: 2,062 ล้านบาท)  
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รายละเอียดเงินลงทุนในบริษทัร่วมและเงินปันผลรับ 
 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัที2 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 และเงินปันผลรับสาํหรับแต่ละงวดสามเดือนสิAนสุดวนัที2 31 มีนาคม มีดงันีA  

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม 
   สดัส่วน             
   ความเป็นเจา้ของ             
   (ทั3งทางตรง            เงินปันผลรับ 
 ประเทศที=  และทางออ้ม)        การดอ้ยค่า  ส่วนไดเ้สีย -  สาํหรับงวดสามเดือน 
 ดาํเนินธุรกิจ  (ร้อยละ)  ทุนชาํระแลว้  วธีิราคาทุน  วธีิส่วนไดเ้สีย  สะสม  สุทธิ  สิ3นสุดวนัที= 
   31 

มีนาคม 
 31 
ธนัวาคม 

 31 
มีนาคม 

 31 
ธนัวาคม 

 31 
มีนาคม 

 31 
ธนัวาคม 

 31 
มีนาคม 

 31 
ธนัวาคม 

 31 
มีนาคม 

 31 
ธนัวาคม 

 31 
มีนาคม 

 31 
ธนัวาคม 

 31 
มีนาคม 

 31 
มีนาคม 

   2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
      หลกัทรัพย์ในความต้องการ                              

   ของตลาด                              
บริษทั ซีพ ีออลล ์จาํกดั                               
   (มหาชน) ไทย  33.97  33.86  8,983  8,983  83,658  81,914  102,115  98,848  -  -  102,115  98,848  -  - 
รวม           83,658  81,914  102,115  98,848  -  -  102,115  98,848  -  - 
                              

หลกัทรัพย์ที7ไม่ใช่หลกัทรัพย์                              
   ในความต้องการของตลาด                              
บริษทั นว 84 จาํกดั ไทย  25.00  25.00  1,203  1,203  159  159  163  163  -  -  163  163  -  - 
บริษทั รอส บรีดเดอร์ส                               
   สยาม จาํกดั ไทย  49.99  49.99  70  70  35  35  147  132  -  -  147  132  -  - 
บริษทั สยาม ริเวยี จาํกดั ไทย  29.99  29.99  60  60  18  18  17  17  -  -  17  17  -  - 
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รายละเอียดเงินลงทุนในบริษทัร่วมและเงินปันผลรับ (ต่อ) 
   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม 
   สดัส่วน             
   ความเป็นเจา้ของ             
   (ทั3งทางตรง             เงินปันผลรับ 
 ประเทศที=  และทางออ้ม)        การดอ้ยค่า  ส่วนไดเ้สีย -  สาํหรับงวดสามเดือน 
 ดาํเนินธุรกิจ  (ร้อยละ)  ทุนชาํระแลว้  วธีิราคาทุน  วธีิส่วนไดเ้สีย  สะสม  สุทธิ  สิ3นสุดวนัที= 
   31 

มีนาคม 
 31 
ธนัวาคม 

 31 
มีนาคม 

 31 
ธนัวาคม 

 31 
มีนาคม 

 31 
ธนัวาคม 

 31 
มีนาคม 

 31 
ธนัวาคม 

 31 
มีนาคม 

 31 
ธนัวาคม 

 31 
มีนาคม 

 31 
ธนัวาคม 

 31 
มีนาคม 

 31 
มีนาคม 

   2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
 

 

                             
บริษทั ซี.พี. รีเทล โฮลดิ3ง จาํกดั ไทย  20.00             -  630  -  126  -  126  -  -  -  126  -  -  - 
บริษทั อาร์เบอร์ เอเคอร์ส                               
   ประเทศไทย จาํกดั ไทย  49.98  49.98  4  4  2  2  222  187  -  -  222  187  -  - 
BHJ Kalino Food AB *  
*(“BHJ”) * 

สวเีดน  15.08  15.08  5  5  24  24  30  28  -  -  30  28  -  4 
C.P. Aquaculture (India)                               
   Private Limited อินเดีย  31.70  31.70  192  192  176  176  687  658  -  -  687  658  -  - 
Charoen Pokphand Holdings                               
   (Malaysia) Sdn. Bhd. มาเลเซีย  49.75  49.75  353  353  176  176  1,332  1,275  -  -  1,332  1,275  -  - 
Chia Tai Conti (Cixi)                               
   Investment Management                               
   Co., Ltd.  จีน  26.12  26.12  15  15  8  8  4  5  -  -  4  5  -  - 
Cixi Zhuda Investment                               
   Centre Limited                              
   Partnership **  จีน  0.52  0.52  7  7  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
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รายละเอียดเงินลงทุนในบริษทัร่วมและเงินปันผลรับ (ต่อ) 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม 
   สดัส่วน             
   ความเป็นเจา้ของ             
   (ทั3งทางตรง             เงินปันผลรับ 
 ประเทศที=  และทางออ้ม)        การดอ้ยค่า  ส่วนไดเ้สีย -  สาํหรับงวดสามเดือน 
 ดาํเนินธุรกิจ  (ร้อยละ)  ทุนชาํระแลว้  วธีิราคาทุน  วธีิส่วนไดเ้สีย  สะสม  สุทธิ  สิ3นสุดวนัที= 
   31 

มีนาคม 
 31 
ธนัวาคม 

 31 
มีนาคม 

 31 
ธนัวาคม 

 31 
มีนาคม 

 31 
ธนัวาคม 

 31 
มีนาคม 

 31 
ธนัวาคม 

 31 
มีนาคม 

 31 
ธนัวาคม 

 31 
มีนาคม 

 31 
ธนัวาคม 

 31 
มีนาคม 

 31 
มีนาคม 

   2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
                              

Conti Chia Tai International                               
   Limited   จีน  26.12  26.12  767  767  1,052  1,052  2,110  1,977  -  -  2,110  1,977  -  - 

Ningxia Xiao Ming Animal                              

   Husbandry Co., Ltd. ** จีน  8.40  8.40  362  362  749  749  769  745  -  -  769  745  -  - 
Qingdao Yi Bang Bio                               

   Engineering Co., Ltd. ** จีน  6.27  6.27  147  147  1,358  1,358  1,433  1,346  -  -  1,433  1,346  -  - 

Zhan Jiang Deni Carburetor                              

   Co., Ltd. *** จีน  14.12  14.12  669  669  424  424  529  512  -  -  529  512  -  - 

รวม           4,307  4,181  7,569  7,045  -  -  7,569  7,045  -  4 
รวมทั-งสิ-น           87,965  86,095  109,684  105,893  -  -  109,684  105,893  -  4 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนสิEนสุดวนัทีG 31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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* BHJ Kalino Food AB (“BHJ”) เป็นบริษทัร่วมที2ถือหุ้นโดย CPF Denmark A/S (“CPF DM”) ในอตัราร้อยละ 29.00 ของหุ้นที2ออกและจาํหน่ายแลว้ โดย CPF DM เป็นบริษทัย่อยที2บริษทัถือหุ้น

ทางออ้มในอตัราร้อยละ 52.00 ของหุน้ทัAงหมดที2ออกจาํหน่ายแลว้ของ CPF DM ดงันัAนกลุ่มบริษทับนัทึกเงินลงทุนใน BHJ ในอตัราร้อยละ 15.08 ในงบการเงินรวมระหวา่งกาลตามวิธีส่วนไดเ้สีย

   
** Ningxia Xiao Ming Animal Husbandry Co., Ltd. (“Ningxia Xiao Ming”), Qingdao Yi Bang Bio Engineering Co., Ltd. (“Qingdao Yi Bang”) และ  Cixi Zhuda Investment Center Limited Partnership 

(“Cixi Zhuda”) เป็นบริษทัร่วมที2ถือหุน้โดย Chia Tai Investment Co., Ltd. (“CTI”) ในอตัราร้อยละ 16.07 ร้อยละ 12.00 และร้อยละ 1.00 ของหุน้ที2ออกและจาํหน่ายแลว้ ตามลาํดบั โดย CTI เป็น

บริษทัยอ่ยที2บริษทัถือหุน้ทางออ้มในอตัราร้อยละ 52.24 ของหุน้ทัAงหมดที2ออกจาํหน่ายแลว้ของ CTI ณ วนัที2 31 มีนาคม 2563 ดงันัAนกลุ่มบริษทัจึงบนัทึกเงินลงทุนใน Ningxia Xiao Ming, Qingdao 

Yi Bang และ Cixi Zhuda ในอตัราร้อยละ 8.40 ร้อยละ 6.27 และร้อยละ 0.52 ตามลาํดบัในงบการเงินรวมระหวา่งกาลตามวิธีส่วนไดเ้สีย เนื2องจาก CTI เป็นผูมี้อิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญัในบริษทัดงักล่าวโดยมี

ตวัแทนอยูใ่นคณะกรรมการ รวมทัAงมีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบายและมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในเรื2องที2สาํคญัของบริษทัดงักล่าว  

 
*** Zhan Jiang Deni Carburetor Co., Ltd. (“Zhanjiang Deni”) เป็นบริษทัร่วมที2ถือหุ้นโดย Chia Tai Enterprises International Limited (“CTEI”) ในอตัราร้อยละ 28.00 ของหุ้นที2ออกและจาํหน่ายแลว้ 

โดย CTEI เป็นบริษทัยอ่ยที2บริษทัถือหุน้ทางตรงและทางออ้มในอตัราร้อยละ 50.43 ของหุน้ทัAงหมดที2ออกจาํหน่ายแลว้ของ CTEI ดงันัAนกลุ่มบริษทับนัทึกเงินลงทุนใน Zhanjiang Deni ในอตัรา

ร้อยละ 14.12 ในงบการเงินรวมระหวา่งกาลตามวธีิส่วนไดเ้สีย 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนสิEนสุดวนัทีG 31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายละเอียดเงินลงทุนในบริษทัร่วมและเงินปันผลรับ (ต่อ) 
 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   สดัส่วน           เงินปันผลรับ 
 ประเทศที=  ความเป็นเจา้ของ      การดอ้ยค่า    สาํหรับงวดสามเดือน 
 ดาํเนินธุรกิจ  (ร้อยละ)  ทุนชาํระแลว้  วธีิราคาทุน  สะสม  ราคาทุน - สุทธิ  สิ3นสุดวนัที= 
   31 

มีนาคม 
 31 
ธนัวาคม 

 31 
มีนาคม 

 31 
ธนัวาคม 

2562 

 31 
มีนาคม 
2563 

 31 
ธนัวาคม 

2562 

 31 
มีนาคม 
2563 

 31 
ธนัวาคม 

2562 

 31 
มีนาคม 
2563 

 31 
ธนัวาคม 

2562 

 31 
มีนาคม 
2563 

 31 
มีนาคม 
2562    2563  2562  2563       

                          
หลกัทรัพย์ในความต้องการ                          

   ของตลาด                          

บริษทั ซีพ ีออลล ์จาํกดั (มหาชน) ไทย  1.00  -  8,983  -  5,377  -  -  -  5,377  -  -  - 

รวม              5,377  -  -  -  5,377  -  -  - 
                          

หลกัทรัพย์ที7ไม่ใช่หลกัทรัพย์                          

   ในความต้องการของตลาด                          

บริษทั นว 84 จาํกดั ไทย  25.00  25.00  1,203  1,203  159  159  -  -  159  159  -  - 

C.P. Aquaculture (India)                           

Private Limited อินเดีย  31.70  31.70  192  192  176  176  -  -  176  176  -  - 

รวม           335  335  -  -  335  335  -  - 
รวมทั-งสิ-น           5,712  335  -  -  5,712  335  -  - 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนสิEนสุดวนัทีG 31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 เงนิลงทุนในการร่วมค้า 
 
รายการเคลื)อนไหวของเงินลงทุนในการร่วมคา้ในระหวา่งงวดสามเดือนสิ;นสุดวนัที) 31 มีนาคม มีดงันี;  
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2563  2562  2563  2562 
        ณ วนัที) 1 มกราคม 19,434  9,596  4,360  4,360 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุน 595  202  -  - 
ซื;อ/ลงทุนเพิ)ม 1  -  -  - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 151  (99)  -  - 
อื)นๆ (2)  -  -  - 
ณ วนัที9 31 มีนาคม 20,179  9,699  4,360  4,360 

        
ณ วนัที9 31 ธันวาคม   19,434    4,360 

 
 
 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนสิEนสุดวนัทีG 31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายละเอียดเงินลงทุนในการร่วมค้าและเงินปันผลรับ 
 

เงินลงทุนในการร่วมคา้ ณ วนัที4 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 และเงินปันผลรับสาํหรับแต่ละงวดสามเดือนสิBนสุดวนัที4 31 มีนาคม มีดงันีB  
 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม 
   สดัส่วน            
   ความเป็นเจา้ของ             
   (ทั3งทางตรง             เงินปันผลรับ 
 ประเทศที=  และทางออ้ม)        การดอ้ยค่า  ส่วนไดเ้สีย -  สาํหรับงวดสามเดือน 
 ดาํเนินธุรกิจ  (ร้อยละ)  ทุนชาํระแลว้  วธีิราคาทุน  วธีิส่วนไดเ้สีย  สะสม  สุทธิ  สิ3นสุดวนัที= 
   31  31  31  31  31  31  31  31  31  31  31  31  31  31 
   มีนาคม 

 
 ธนัวาคม 

 
 มีนาคม 

 
 ธนัวาคม 

 
 มีนาคม 

 
 ธนัวาคม 

 
 มีนาคม 

 
 ธนัวาคม 

 
 มีนาคม 

 
 ธนัวาคม 

 
 มีนาคม 

 
 ธนัวาคม 

 
 มีนาคม 

 
 มีนาคม 

    2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
      หลกัทรัพย์ที+ไม่ใช่หลกัทรัพย์                              

 ในความต้องการของตลาด                              

บริษทั ซีพี-เมจิ จาํกดั                               
(“CP-Meiji”) * ไทย  59.99  59.99  500  500  1,200  1,200  2,521  2,414  -  -  2,521  2,414  -  - 
บริษทั ดคักาลบี3  กรุ๊ป จาํกดั ไทย  41.35  41.35  133  133  55  55  29  36  -  -  29  36  -  - 
Andhra Pradesh Broodstock                              

 Multiplicationcentre Private                               
       Limited** อินเดีย  74.99  74.99  132  132  98  98  97  92  -  -  97  92  -  - 
Beijing Chia Tai Feedmill Co., Ltd. จีน  26.12  26.12    157    157  128  128  252  231  -  -  252  231  -  - 
Camanor Produtos  Marinhos S.A. บราซิล  40.00  40.00  103  103  566  566  448  496  -  -  448  496  -  - 
CP-MP Logistics Joint Stock 

Company 
                             

     Company เวยีดนาม  32.43  32.43  16  16  8  8  7  7  -  -  7  7  -  - 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนสิEนสุดวนัทีG 31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายละเอียดเงินลงทุนในการร่วมค้าและเงินปันผลรับ (ต่อ) 
 

 

 

 

 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม 
   สดัส่วน            
   ความเป็นเจา้ของ             
   (ทั3งทางตรง             เงินปันผลรับ 
 ประเทศที=  และทางออ้ม)        การดอ้ยค่า  ส่วนไดเ้สีย -  สาํหรับงวดสามเดือน 
 ดาํเนินธุรกิจ  (ร้อยละ)  ทุนชาํระแลว้  วธีิราคาทุน  วธีิส่วนไดเ้สีย  สะสม  สุทธิ  สิ3นสุดวนัที= 
   31  31  31  31  31  31  31  31  31  31  31  31  31  31 

   มีนาคม 
 

 ธนัวาคม 
 

 มีนาคม 
 

 ธนัวาคม 
 

 มีนาคม 
 

 ธนัวาคม 
 

 มีนาคม 
 

 ธนัวาคม 
 

 มีนาคม 
 

 ธนัวาคม 
 

 มีนาคม 
 

 ธนัวาคม 
 

 มีนาคม 
 

 มีนาคม 
    2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

      
Handan Chia Tai Feed Co., Ltd. จีน  26.12       26.12  56  56  -  -  21  20  -  -  21  20  -  - 

Henan East Chia Tai Co., Ltd. จีน  26.12  26.12  170  170  225  225  246  231  -  -  246  231  -  - 
HyLife Group Holdings Ltd. ** แคนาดา  50.10  50.10  1,555  1,555  9,737  9,736  10,144  9,736  -  -  10,144  9,736  -  - 
ECI  Metro Investment  Co., Ltd. จีน  25.21  25.21  378  378  1,296  1,296  2,852  2,666  -  -  2,852  2,666  -  - 
SuperDrob S.A.  โปแลนด ์  49.45  49.45  4,708  4,708  3,794  3,794  3,557  3,501  -  -  3,557  3,501  -  - 
Westbridge Foods Holding B.V. ** เนเธอร์แลนด ์  50.00  50.00  1  1  6  6  5  4  -  -  5  4  -  - 
รวม           17,113  17,112  20,179  19,434  -  -  20,179  19,434  -  - 
                              



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนสิEนสุดวนัทีG 31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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* CP-Meiji เป็นการร่วมคา้ เนื4องจากตามขอ้บงัคบัของ CP-Meiji ไดก้าํหนดใหผู้ล้งทุนมีอาํนาจควบคุมร่วมกนัในการตดัสินใจที4สาํคญัทางการเงินและการดาํเนินงาน และมีสิทธิในสินทรัพยสุ์ทธิของ 

CP-Meiji กลุ่มบริษทัไดบ้นัทึกบญัชีเงินลงทุนในการร่วมคา้ตามวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวมระหวา่งกาล 

 
** Andhra Pradesh Broodstock Multiplicationcentre Private Limited, HyLife Group Holdings Ltd. และ Westbridge Foods Holding B.V. เป็นการร่วมคา้เนื4องจากผูล้งทุนมีอาํนาจควบคุมร่วมกนัในการตดัสินใจ

ที4สาํคญัทางการเงินและการดาํเนินงาน และมีสิทธิในสินทรัพยสุ์ทธิของ Andhra Pradesh Broodstock Multiplicationcentre Private Limited, HyLife Group Holdings Ltd. และ Westbridge Foods Holding 

B.V. กลุ่มบริษทัไดบ้นัทึกบญัชีเงินลงทุนในการร่วมคา้ตามวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวมระหวา่งกาล 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนสิEนสุดวนัทีG 31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

53 

 

รายละเอียดเงินลงทุนในการร่วมค้าและรับเงินปันผลรับ (ต่อ) 
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   สดัส่วน   

      

เงินปันผลรับ
สาํหรับ 

 ประเทศที(  ความเป็นเจา้ของ          งวดสามเดือน 

 ดาํเนินธรุกจิ  (ร้อยละ)  ทุนชาํระแลว้  วธีิราคาทุน  การดอ้ยค่าสะสม  ราคาทุน - สุทธิ  สิ3นสุดวนัที= 
   31 

มีนาคม 

 31 

ธนัวาคม 

 31 

มีนาคม 

 31 

ธนัวาคม 

 31 

มีนาคม 

 31 

ธนัวาคม 

 31 

มีนาคม 

 31 

ธนัวาคม 

 31 

มีนาคม 

 31 

ธนัวาคม 

 31  

มีนาคม 

 31  

มีนาคม 

   2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

  
หลกัทรัพย์ที+ไม่ใช่หลกัทรัพย์ในความต้องการ                          

   ของตลาด                          

Camanor Produtos Marinhos S.A. บราซลิ  40.00  40.00  103  103  566  566  -  -  566  566  -  - 

SuperDrob S.A. โปแลนด ์  49.45  49.45  4,708  4,708  3,794  3,794  -  -  3,794  3,794  -  - 

รวม           4,360  4,360  -  -  4,360  4,360  -  - 
 

 

 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนสิEนสุดวนัทีG 31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 ที#ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 
 
 การซื&อ การจาํหน่าย และการโอนที4ดิน อาคารและอุปกรณ์ในระหวา่งงวดสามเดือนสิ&นสุดวนัที4 31 มีนาคม มีดงันี&  
 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม 
 2563  2562 

 
 
 

การซื&อและ 
การโอนเขา้ 
- ราคาทุน/ 
ราคาตาม 
บญัชีสุทธิ 

 การจาํหน่าย 
และการ   

     โอนออก 
- ราคาตาม 
บญัชีสุทธิ 

 การซื&อและ 
การโอนเขา้ 
- ราคาทุน/ 
ราคาตาม 
บญัชีสุทธิ 

 การจาํหน่าย 
และการ   

     โอนออก 
- ราคาตาม 
บญัชีสุทธิ 

  
ที4ดิน 189  -  136  - 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร        
   และระบบสาธารณูปโภค 1,461  1,529  2,461  156 
เครื4องจกัรและอุปกรณ์ 1,869  330  2,860  328 
อื4นๆ 236  72  270  37 
สินทรัพยร์ะหวา่งการก่อสร้างและติดตั&ง 5,775  4,420  3,953  4,459 
รวม 9,530  6,351  9,680  4,980 

� �



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนสิEนสุดวนัทีG 31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การซื&อ การจาํหน่าย และการโอนที4ดิน อาคารและอุปกรณ์ในระหว่างงวดสามเดือนสิ&นสุดวนัที4 31 มีนาคม มีดงันี&  
(ต่อ) 
 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2563  2562 
 การซื&อและ  การจาํหน่าย  การซื&อและ  การจาํหน่าย 
 การโอนเขา้  และการ  การโอนเขา้  และการ 
 -  ราคาทุน/  โอนออก  - ราคาทุน/  โอนออก 
 ราคาตาม  -  ราคาตาม  ราคาตาม  -  ราคาตาม 
 บญัชีสุทธิ�   บญัชีสุทธิ     บญัชีสุทธิ�    บญัชีสุทธิ 
  
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร        
   และระบบสาธารณูปโภค 56  -  152  116 
เครื4องจกัรและอุปกรณ์ 175  1  62  56 
อื4นๆ 5  -  5  - 
สินทรัพยร์ะหวา่งการก่อสร้างและติดตั&ง 79  213  123  192 
รวม 315  214  342  364 

 
ในระหว่างงวดสามเดือนสิ&นสุดวนัที4 31 มีนาคม 2563 กลุ่มบริษทัและบริษทัไดมี้การประเมินราคาที4ดินใหม่โดย 
ผูป้ระเมินราคาอิสระ โดยพิจารณาตามเกณฑมู์ลค่ายติุธรรมดว้ยวิธีเปรียบเทียบขอ้มูลตลาด ทาํให้กลุ่มบริษทัและ
บริษทัรับรู้มูลค่าที4ดินเพิ4มขึ&นในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน 11,741 ลา้นบาท และ 2,837 
ลา้นบาท ตามลาํดบั ณ วนัที4 31 มีนาคม 2563 มูลค่าที4ดินของกลุ่มบริษทัและบริษทั มีจาํนวนเงินรวม 45,667 ลา้น
บาท และ 9,221 ลา้นบาท ตามลาํดบั (31 ธันวาคม 2562: 33,489 ล้านบาท และ 6,383 ล้านบาท ตามลาํดับ) 
 
การวดัมลูค่ายติุธรรม 
 
การวดัมลูค่ายุตธิรรมของที6ดนิดงักล่าวถูกจดัลําดบัชั =นการวดัมลูค่ายุตธิรรมอยู่ในระดบัที6 3 จากเกณฑข์อ้มลูที6
นํามาใชใ้นเทคนิคการประเมนิมลูคา่ยตุธิรรม  

 

เทคนิคการประเมนิมลูคา่และขอ้มลูที6ไมส่ามารถสงัเกตไดท้ี6มนียัสาํคญัที6ใชใ้นการวดัมลูคา่ยตุธิรรมของที6ดนิแสดง
ในตาราง ดงัต่อไปนี= 

 
 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนสิEนสุดวนัทีG 31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

56 
 

เทคนิคการประเมินมลูค่า 

 
ข้อมลูที:ไม่สามารถสงัเกตได้         

 ที:มีนัยสาํคญั 

 ความสมัพนัธร์ะหว่างข้อมลูที:ไม่
สามารถสงัเกตได้ที:มีนัยสาํคญั
และการวดัมลูค่ายติุธรรม 

     

 วธิเีปรยีบเทยีบขอ้มลูตลาด   ราคาเสนอขายและราคาซื=อขาย
จรงิของที6ดนิเปรยีบเทยีบที6

คลา้ยคลงึกนั ปรบัดว้ยปัจจยั
ความต่างอื6นๆ 

 มลูคา่ยตุธิรรมที6ประมาณการไวจ้ะ
เพิ6มขึ=น (ลดลง) หากราคาต่อพื)นที-
สงูขึ=น (ลดลง) 

 
10 สัญญาเช่า 
  

รายการเคลื4อนไหวของสินทรัพยสิ์ทธิการใชมี้ดงันี&  
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
   งบการเงนิรวม  

 หมายเหต ุ  ที4ดินและอาคาร  เครื4องจกัร  ยานพาหนะ  รวม 
สินทรัพย์สิทธิการใช้          
ณ วนัที4 1 มกราคม 2563  3  33,711  2,447  1,346  37,504 
เพิ4มขึ&น   1,135  51  168  1,354 
หัก ยกเลิกสญัญา   (38)  (1)  -  (39) 
หัก ค่าเสื4อมราคา          (960)  (64)  (135)  (1,159) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน   1,325  77  9  1,411 
ณ วนัที# 31 มีนาคม 2563   35,173  2,510  1,388  39,071 

 
   (หน่วย: ล้านบาท) 
   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหต ุ  ที4ดินและอาคาร  เครื4องจกัร   ยานพาหนะ  รวม 
สินทรัพย์สิทธิการใช้          
ณ วนัที4 1 มกราคม 2563  3  211  39  173  423 
เพิ4มขึ&น   65  -  26  91 
หัก ค่าเสื4อมราคา   (31)  (3)  (17)  (51) 
ณ วนัที# 31 มีนาคม 2563   245  36  182  463 

 
10 สัญญาเช่า (ต่อ) 
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  (หน่วย: ล้านบาท) 
สําหรับงวดสามเดือนสิDนสุดวนัที#  
   31 มีนาคม 2563 

  
งบการเงินรวม 

 งบการเงินเฉพาะ
กิจการ 

  
รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน      
ดอกเบี&ยจ่ายของหนี& สินตามสญัญาเช่า    629  3 
ค่าใชจ่้ายที4เกี4ยวกบัสญัญาเช่าระยะสั&น    321  21 
ค่าใชจ่้ายที4เกี4ยวกบัสญัญาเช่าสินทรัพยที์4มีมูลค่าตํ4า   8  - 
ค่าเช่าจ่ายที4ผนัแปรตามยอดขาย    97  5 

 

กระแสเงินสดจ่ายทั&งหมดของสัญญาเช่าที4แสดงในงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ
สาํหรับงวดสามเดือนสิ&นสุดวนัที4 31 มีนาคม 2563 มีจาํนวน 1,953 ลา้นบาท และ 91 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
 

11 หุ้นทุนซืDอคืน 
 

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัเมื4อวนัที4 13 มีนาคม 2563 คณะกรรมการของบริษทัไดมี้มติอนุมติัโครงการ
ซื&อหุน้คืนเพื4อบริหารทางการเงิน ตามมาตรา 66/1(2) แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดัในวงเงินไม่เกิน 10,000 
ลา้นบาท โดยหุ้นสามญัที4จะซื&อคืนมีจาํนวนไม่เกิน 400 ลา้นหุ้น (มูลค่าที4ตราไวหุ้้นละ 1 บาท) ซึ4 งคิดเป็นร้อยละ 
4.65 ของจาํนวนหุน้สามญัที4จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั&งหมดของบริษทั ในการนี&  บริษทัจะดาํเนินการซื&อหุน้คืนโดยวิธีการซื&อ
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีกาํหนดระยะเวลาการซื&อหุ้นคืนตั&งแต่วนัที4 1 เมษายน 2563 ถึงวนัที4 30 
กนัยายน 2563 ทั&งนี&คณะกรรมการของบริษทัจะพิจารณาวิธีการจาํหน่ายหุน้ที4ซื&อคืนดงักล่าวอีกครั& งภายหลงั 6 เดือน 
นับแต่วนัที4ซื&อหุ้นคืนเสร็จสิ&น อย่างไรก็ตามวนัสุดทา้ยของการจาํหน่ายหุ้นที4ซื&อคืนจะตอ้งไม่เกินกว่าวนัที4 30 
กนัยายน 2566  

 
12      หุ้นกู้ด้อยสิทธิที#มีลกัษณะคล้ายทุน 

 

ณ วนัที4 31 มีนาคม 2563 บริษทัแสดงรายการหุน้กูด้อ้ยสิทธิที4มีลกัษณะคลา้ยทุนเป็นส่วนหนึ4งของส่วนของผูถื้อหุน้
ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั&งนี&  มาตรฐานการบญัชีฉบบัที4 32 เรื4อง การแสดงรายการเครื; องมือ
ทางการเงิน ไดอ้ธิบายเกี4ยวกบัการจดัประเภทรายการของหุน้กูที้4มีลกัษณะคลา้ยทุนเป็นหนี& สินทางการเงิน อยา่งไรก็
ตาม สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศสภาวิชาชีพบญัชี เรื4อง การปฏิบัติในช่วงการเปลี;ยนแปลงเพิ;มเติมสาํหรับการ
จัดประเภทรายการของหุ้นกู้ที;มีลักษณะคล้ายทุน ลงวนัที4 3 ธันวาคม 2562 สําหรับใช้เป็นแนวปฎิบติัในช่วง
เปลี4ยนแปลงเพิ4มเติม  
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ณ วนัที4 1 มกราคม 2563 บริษทัไดเ้ลือกถือปฏิบติัตามประกาศดงักล่าว โดยบริษทัเลือกจดัประเภทรายการของหุน้กู้
ดอ้ยสิทธิที4มีลกัษณะคลา้ยทุนเป็นส่วนหนึ4งของส่วนของผูถื้อหุน้ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั&งนี&  
หาก ณ วนัที4 31 มีนาคม 2563 บริษทัจดัประเภทรายการหุน้กูด้อ้ยสิทธิที4มีลกัษณะคลา้ยทุนดงักล่าวเป็นหนี& สินทาง
การเงินจะทาํใหห้นี& สินรวมของกลุ่มบริษทัและของบริษทัเพิ4มขึ&น 15,000 ลา้นบาท และส่วนของผูถื้อหุน้รวมลดลง 
15,000 ลา้นบาท 

 
13      ส่วนงานดาํเนินงานและการจําแนกรายได้  
 

ข้อมูลตามส่วนงานทีAรายงาน 
 
กลุ่มบริษทัเสนอขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานที4สาํคญัดงันี&  
 
ส่วนงานที4 1 ธุรกิจสตัวบ์ก 
ส่วนงานที4 2 ธุรกิจสตัวน์ํ& า 

 
 

 
รายไดแ้ละผลการดาํเนินงานจาํแนกตามส่วนงานที4รายงานของกลุ่มบริษทัสาํหรับแต่ละงวดสามเดือนสิ&นสุดวนัที4 31 
มีนาคม มีดงันี&  
 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม 
 2563  2562 
รายได้จําแนกตามส่วนงาน    
ส่วนงานธุรกิจสตัวบ์ก 122,376  110,635 
ส่วนงานธุรกิจสตัวน์ํ& า 15,759  14,651 
รวม 138,135  125,286 
    
ผลการดาํเนินงานจําแนกตามส่วนงาน    
ส่วนงานธุรกิจสตัวบ์ก 9,890  4,646 
ส่วนงานธุรกิจสตัวน์ํ& า 1,098  624 
รวมผลการดาํเนินงานส่วนที#จําแนกได้ตามส่วนงาน 10,988  5,270 
ผลการดาํเนินงานส่วนที4จาํแนกไม่ได ้ (2,494)  (93) 
กาํไรสําหรับงวด 8,494  5,177 
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ข้อมูลเกีAยวกบัเขตภูมิศาสตร์ 
 
ในการนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามเขตภูมิศาสตร์นั&น รายไดจ้ะจาํแนกโดยใชส้ถานที4ตั&งของลูกคา้และ
สินทรัพยจ์ะจาํแนกโดยใชส้ถานที4ตั&งตามภูมิศาสตร์ของสินทรัพยน์ั&น 
 
กลุ่มบริษทัเสนอขอ้มูลเกี4ยวกบัเขตภูมิศาสตร์ที4สาํคญัดงันี&  
 
ส่วนงานที4 1 ประเทศไทย 
ส่วนงานที4 2 เอเชีย 
ส่วนงานที4 3 ยโุรป 
ส่วนงานที4 4 อเมริกา 
ส่วนงานที4 5 อื4นๆ  

 
รายละเอียดขอ้มูลทางการเงินเกี4ยวกบัเขตภูมิศาสตร์ของกลุ่มบริษทั ณ วนัที4 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 
และสาํหรับแต่ละงวดสามเดือนสิ&นสุดวนัที4 31 มีนาคม มีดงันี&  
 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม 
 2563  2562 
รายได้จากบุคคลภายนอก    
ประเทศไทย 37,516  34,866 
เอเชีย 80,969  70,796 
ยโุรป 13,642  13,074 
อเมริกา 5,805  6,260 
อื4นๆ 203  290 
รวม 138,135  125,286 
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รายละเอียดขอ้มูลทางการเงินเกี4ยวกบัเขตภูมิศาสตร์ของกลุ่มบริษทั ณ วนัที4 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 
และสาํหรับแต่ละงวดสามเดือนสิ&นสุดวนัที4 31 มีนาคม มีดงันี&  (ต่อ) 

 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2563  2562 
ทีAดนิ อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์สิทธิการใช้     
  และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอืAน (ไม่รวมค่าความนิยม)     
ประเทศไทย 102,315  83,402 
เอเชีย 131,453  102,177 
ยโุรป 15,490  16,939 
อเมริกา 19,824  17,838 
รวม 269,082  220,356 

 
การจาํแนกรายได้ 

 
รายละเอียดขอ้มูลรายไดที้4จาํแนกตามประเภทของผลิตภณัฑห์ลกัสาํหรับงวดสามเดือนสิ&นสุดวนัที4 31 มีนาคม มีดงันี&  
 

�

� �

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม 
 ส่วนงานที4รายงาน 

 สตัวน์ํ& า  สตัวบ์ก  รวม 

 2563  2562  2563  2562  2563  2562 
  
ประเภทของผลติภัณฑ์หลกั            
อาหารสตัว ์ 8,839  8,326   41,571  39,181  50,410  47,507 
ผลิตภณัฑจ์ากฟาร์มเลี&ยงสตัว ์ 5,340  4,776  59,401  49,864  64,741  54,640 
อาหารแปรรูปและสาํเร็จรูป 1,580  1,549  21,404  21,590  22,984  23,139 
รวม 15,759  14,651  122,376  110,635  138,135  125,286 
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รายละเอียดขอ้มูลรายไดที้4จาํแนกตามประเภทของผลิตภณัฑห์ลกัสาํหรับงวดสามเดือนสิ&นสุดวนัที4 31 มีนาคม มีดงันี&  
(ต่อ) 

�

 
ยอดคงเหลือของสัญญา  
 
ณ วนัที4 31 มีนาคม 2563 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีหนี& สินที4เกิดจากสัญญาจาํนวน 3,500 ลา้นบาท และ 49 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั (31 ธันวาคม 2562: 2,825 ล้านบาท และ 21 ล้านบาท ตามลาํดับ) ซึ4 งเป็นภาระผูกพนัในการโอนสินคา้
ใหก้บัลูกคา้ที4กลุ่มบริษทัและบริษทัไดรั้บชาํระเงินแลว้ 

 
หนี& สินที4เกิดจากสัญญาโดยส่วนใหญ่เกิดจากสิ4งตอบแทนที4ไดรั้บล่วงหนา้จากลูกคา้สาํหรับการขายสินคา้ โดยกลุ่ม
บริษทัและบริษทัจะรับรู้หนี& สินที4เกิดจากสัญญาดงักล่าวเป็นรายไดเ้มื4อส่งมอบการควบคุมสินคา้ให้กบัลูกคา้ ยอด
คงเหลือของหนี& สินที4เกิดจากสัญญาแสดงรวมในบญัชี “หนี& สินหมุนเวียนอื4น” ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบ
แสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที4 31 มีนาคม 2563 

 
14      กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขัDนพืDนฐาน 
 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั&นพื&นฐานสําหรับแต่ละงวดสามเดือนสิ&นสุดวนัที4 31 มีนาคม คาํนวณจากกาํไร (ขาดทุน) 
สาํหรับงวดที4เป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัหกัดอกเบี&ยจ่ายสะสมสุทธิจากภาษีเงินไดส้าํหรับงวดของหุน้กู้
ดอ้ยสิทธิที4มีลกัษณะคลา้ยทุน และจาํนวนหุน้สามญัที4ถือโดยบุคคลภายนอกที4มีอยูใ่นระหวา่งงวดสามเดือนสิ&นสุด
วนัเดียวกนัตามวิธีถวัเฉลี4ยถ่วงนํ&าหนกั โดยแสดงการคาํนวณไดด้งันี&  
 

  (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ส่วนงานที4รายงาน 

 สตัวน์ํ& า 
 2563  2562 
  

ประเภทของผลติภัณฑ์หลกั    
อาหารสตัว ์ 3,000  3,094 
ผลิตภณัฑจ์ากฟาร์มเลี&ยงสตัว ์ 2,230  1,882 
อาหารแปรรูปและสาํเร็จรูป 508  510 
รวม 5,738  5,486 
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14      กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขัDนพืDนฐาน (ต่อ) 
 

   (หน่วย: ล้านบาท/ล้านหุ้น) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2563  2562  2563  2562 

  
กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวดที#เป็นส่วนของ        
ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท 6,111  4,279  (683)  946 

หัก ดอกเบี&ยจ่ายสะสมสุทธิจากภาษีเงินได ้        
      สาํหรับงวดของหุน้กูด้อ้ยสิทธิ        
      ที4มีลกัษณะคลา้ยทุน (150)  (148)  (150)  (148) 

กาํไร (ขาดทุน) ที#ใช้ในการคาํนวณกาํไรต่อหุ้น 5,961  4,131  (833)  798 
        
จํานวนหุ้นสามัญที#ถือโดยบุคคลภายนอก        
   ตามวธีิถัวเฉลี#ยถ่วงนํDาหนัก         
จาํนวนหุน้สามญัที4ออก ณ วนัที4 1 มกราคม 8,611  8,611  8,611  8,611 
จาํนวนหุน้ทุนซื&อคืนถือโดยบริษทัยอ่ย (426)  (426)  -  - 
สุทธิ 8,185  8,185  8,611  8,611 
        

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขัDนพืDนฐาน (บาท) 0.73  0.50  (0.10)  0.09 
 
15     เครื#องมือทางการเงนิ 
 
 มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายติุธรรม 
 
 ตารางดงัต่อไปนี& แสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหนี& สินทางการเงิน รวมถึง

ลาํดบัชั&นมูลค่ายุติธรรมสําหรับเครื4องมือทางการเงินที4วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูล
มูลค่ายติุธรรมสาํหรับสินทรัพยท์างการเงินและหนี& สินทางการเงินที4ไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมหากมูลค่าตาม
บญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 
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   (หน่วย: ล้านบาท) 
   งบการเงนิรวม 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที0 31 มีนาคม 2563 

มูลค่ายติุธรรม- 
ใชก้ารบญัชีป้องกนั 
ความเสี<ยง 

 
มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอื<น 

  
ราคาทุนตดั 
จาํหน่ายสุทธิ  รวม 

 

มูลค่ายติุธรรม 

 ขอ้มูลระดบัชัHนที< 
ใชใ้นการวดั 
มูลค่ายติุธรรม  

           
สินทรัพย์ทางการเงิน            
 เงินลงทุนในตราสารทุนที<วดัมูลค่า            
    ยติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื<น            
  - ตราสารทุนที<อยูใ่นความตอ้งการของตลาด              -           2,842  -              2,842                2,842  1 
  - ตราสารทุนที<ไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด              -  9,505  -  9,505  9,505  3 
สินทรัพยอ์นุพนัธ์  422  -  -            422        422  2 
รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ          422  12,347  -       12,769          12,769   
            
หนี9สินทางการเงิน            
หนีH สินระยะยาว            
  - หุน้กู ้ -  -  153,879  153,879  165,025  2 
  - หุน้กูอ้นุพนัธ์ -  -  3,094  3,094  3,006  2 
หนีH สินอนุพนัธ์         2,070             -  -            2,070            2,070  2 
รวมหนี3สินทางการเงนิ           2,070      -  156,973        159,043  170,101                   
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   (หน่วย: ล้านบาท) 
   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที0 31 มีนาคม 2563 

มูลค่ายติุธรรม- 
ใชก้ารบญัชีป้องกนั 
ความเสี<ยง 

 
มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอื<น 

  
ราคาทุนตดั 
จาํหน่ายสุทธิ  รวม 

 

มูลค่ายติุธรรม 

 ขอ้มูลระดบัชัHนที< 
ใชใ้นการวดั 
มูลค่ายติุธรรม  

           
สินทรัพย์ทางการเงิน            
 เงินลงทุนในตราสารทุนที<วดัมูลค่า            
    ยติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื<น            
  - ตราสารทุนที<ไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด              -  663  -  663  663  3 
สินทรัพยอ์นุพนัธ์  18  -  -            18        18  2 
รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ          18  663  -       681          681   
            
หนี9สินทางการเงิน            
หนีH สินระยะยาว            
  - หุน้กู ้ -  -  92,500  92,500  100,431  2 
หนีH สินอนุพนัธ์         84             -  -            84            84  2 
รวมหนี3สินทางการเงนิ           84      -  92,500       92,584  100,515                   
�

�

�
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เครื%องมือทางการเงนิที%วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมระดบั 3 
 

ประเภท  เทคนิคการประเมินมูลค่า  

ข้อมูลที%ไม่สามารถ
สังเกตได้ 
ที%มีนัยสําคญั  

ความสัมพนัธ์ระหว่าง 
ข้อมูลที%ไม่สามารถสังเกตได้
ที%มีนัยสําคญัและการวดัมูลค่า

ยุติธรรม 
ตราสารทุนที)ไม่อยู่

ในความตอ้งการ

ของตลาด 

 เทคนิคการเปรียบเทียบราคา
ตลาด วิธีนี; จะประเมินมูลค่า

โดยใชต้วัคูณร่วมของตลาด

ที)ไดม้าจากราคาเสนอซื;อ

ขายของบริษทัเปรียบเทียบ

กบัผูล้งทุน ประมาณการจะ

ถูกปรับปรุงดว้ยผลกระทบ

ของตราสารทุนที)ไม่ไดอ้ยู่

ในความตอ้งการของตลาด 

 ตวัคูณร่วมของตลาดที)

ปรับปรุงแลว้  

(1.0 ถึง 1.6 สาํหรับ 31 

มีนาคม 2563 และ 1 

มกราคม 2563) 

 มูลค่ายุติธรรมที)ประมาณ

การไวจ้ะเพิ)มขึ; น (ลดลง) 

หากตวัคูณร่วมของตลาดที)

ปรับปรุงแลว้สูงขึ;น (ตํ)าลง)  

 

เครื%องมือทางการเงนิที%วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมระดบั 2 

 
ประเภท  เทคนิคการประเมินมูลค่า 
สญัญาซื;อขายเงินตรา

ต่างประเทศล่วงหนา้ 

 การกาํหนดราคาสัญญาซื7อขายล่วงหน้า มูลค่ายติุธรรมอา้งอิงราคาซื;อขายสญัญาซื;อ
ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วนัที)รายงาน และมูลค่าปัจจุบนัคาํนวณโดย

อา้งอิงจากเส้นอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยที์)มีสินเชื)อคุณภาพดีในสกุลเงินที)

เกี)ยวขอ้ง  
สญัญาแลกเปลี)ยนอตัรา

ดอกเบี;ย 

  

 Swap model มูลค่ายุติธรรมคาํนวณจากมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงิน

สดในอนาคต การประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที)มีอตัราดอกเบี; ยลอยตวั

พิจารณาจากราคาซื;อขายสัญญาแลกเปลี)ยน ราคาในอนาคต และอตัราดอกเบี;ยเงิน

กู้ยืมระหว่างธนาคาร การประมาณการกระแสเงินสดคิดลดโดยใช้เส้นอัตรา

ผลตอบแทนที)สร้างขึ;นจากแหล่งที)มาเดียวกนั ซึ) งสะทอ้นอตัราดอกเบี; ยเงินกูย้ืม

ระหวา่งธนาคารที)เกี)ยวขอ้งที)ผูร่้วมตลาดใชส้าํหรับวตัถุประสงคใ์นการกาํหนดราคา

สัญญาแลกเปลี)ยนอตัราดอกเบี;ย มูลค่ายติุธรรมประมาณโดยขึ;นอยูก่บัการปรับปรุง

ความเสี)ยงทางดา้นสินเชื)อที)สะทอ้นระดบัความเสี)ยงของกลุ่มบริษทัและคู่สัญญา 

การคาํนวณนี; ขึ;นอยู่กบัส่วนชดเชยความเสี)ยงทางด้านสินเชื)อที)ได้มาจากสัญญา

รับประกนัความเสี)ยงจากการผดินดัชาํระหนี;  



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
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ประเภท  เทคนิคการประเมินมูลค่า 
อนุพนัธ์ 

 

  

 คาํนวณจากแบบจาํลองโดยใชข้อ้มูลที)หาไดจ้ากตลาด (Observable Market Data) 

ปรับดว้ยค่าความเสี)ยงดา้นเครดิตของคู่คา้แต่ละราย ไม่รวมความเสี)ยงดา้นเครดิต

ของกลุ่มบริษทั และค่าความเสี)ยงดา้นอื)นๆ เพื)อสะทอ้นมูลค่าที)แทจ้ริงของอนุพนัธ์ 

หุน้กู ้  อา้งอิงจากราคาซื;อขายที)ประกาศอยูใ่นตลาดหุน้กูที้)มีการซื;อขายในประเทศไทยและ

ต่างประเทศ โดยใชร้าคาปิด ณ วนัสิ;นรอบระยะเวลารายงาน 

หุน้กูอ้นุพนัธ์  อ้างอิงจากราคาซื; อขายที)ประกาศอยู่ในตลาดหุ้นกู้อนุพันธ์ที) มีการซื; อขายใน

ต่างประเทศ โดยใชร้าคาปิด ณ วนัสิ;นรอบระยะเวลารายงาน 

 
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า 

  

การดอ้ยค่าของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประมาณการโดยพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตที)คาดวา่จะเกิดขึ;น

ใน 12 เดือนขา้งหนา้ ทั;งนี;  กลุ่มบริษทัพิจารณาว่าเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมีความเสี)ยงดา้นเครดิตตํ)าโดย
อา้งอิงจากการจดัอนัดบัความน่าเชื)อถือดา้นเครดิตของคู่สญัญาโดยบุคคลภายนอก 
 
ค่าเผื)อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของลูกหนี;การคา้และลูกหนี; อื)นประมาณการโดยพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตที)

คาดวา่จะเกิดขึ;นตลอดอาย ุผลขาดทุนดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวประมาณการโดยอา้งอิงขอ้มูลผล

ขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงดว้ยปัจจยัที)เกี)ยวขอ้งโดยตรงกบัลูกหนี; และประเมินสภาวะ

เศรษฐกิจที)เกิดขึ;นในปัจจุบนัและที)คาดการณ์วา่จะเกิดขึ;นในอนาคต 
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 

   งบการเงนิรวม 
 �     ค่าเผื)อผล 

   ลูกหนี;การคา้และ ขาดทุน 

 ณ วันที5 31 มีนาคม 2563�   ลูกหนี; อื)น จากการดอ้ยค่า 

     
ยงัไม่เกินกาํหนดระยะเวลาการรับชาํระหนี;    27,733 16 

   เกิน 1 - 60 วนั    5,084 38 

   เกิน 60 - 120 วนั   1,048 41 

   มากกวา่ 120 วนั   2,440 1,148 

รวม   36,305 1,243 
หัก ค่าเผื)อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า   (1,243)  

สุทธิ   35,062  
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   (หน่วย: ล้านบาท) 
   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
�     ค่าเผื)อผล 

   ลูกหนี;การคา้และ ขาดทุน 

 ณ วันที5 31 มีนาคม 2563�   ลูกหนี; อื)น จากการดอ้ยค่า 

     
ยงัไม่เกินกาํหนดระยะเวลาการรับชาํระหนี;    1,437 5 

   เกิน 1 - 60 วนั    446 1 

   เกิน 60 - 120 วนั   319 1 

   มากกวา่ 120 วนั   580 55 

รวม   2,782 62 
หัก ค่าเผื)อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า   (62)  

สุทธิ   2,720  

  

16      ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกจิการที%ไม่เกี%ยวข้องกนั 
 

 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการที)ไม่เกี)ยวขอ้งกนั ณ วนัที) 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 ดงันี;  

 

16.1 ภาระผูกพนัตามสัญญาที%เป็นรายจ่ายฝ่ายทุน  
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2563  2562  2563  2562 

        สัญญาที>ยงัไม่ได้รับรู้        

ที)ดิน อาคารและสิ)งปลูกสร้าง 7,233  5,211  -  - 

เครื)องจกัร อุปกรณ์และอื)นๆ 3,875  4,376  16  546 

รวม 11,108  9,587  16  546 
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16.2 ภาระผูกพนัอื%นๆ 
 

บริษทัมีสญัญาวา่ดว้ยความร่วมมือทางวิชาการกบัมหาวิทยาลยัแม่โจ ้(“มหาวิทยาลยั”) โดยทางมหาวิทยาลยั  

อนุญาตให้บริษทัใชที้)ดินและสิ)งปลูกสร้างในการสร้างบ่อเลี; ยงกุง้  และใชเ้ป็นศูนยวิ์จยัและฝึกอบรมแก่         

อาจารยแ์ละนักวิชาการ ซึ) งจะสิ;นสุดวนัที) 31 ธันวาคม 2565 ภายใตเ้งื)อนไขของสัญญาดงักล่าว บริษทัมี 

ภาระผูกพนัที)จะตอ้งจ่ายค่าตอบแทนให้กบัมหาวิทยาลยัเป็นจาํนวนเงิน 2.2 ลา้นบาทต่อปี และจะตอ้งโอน

กรรมสิทธิY ในสินทรัพยท์ั;งหมดของโครงการให้กบัมหาวิทยาลยัเมื)ออายขุองสัญญาสิ;นสุดลง ทั;งนี; ราคาตาม

บญัชีของสินทรัพยข์องบริษทัภายใตส้ัญญาดงักล่าว ณ วนัที) 31 มีนาคม 2563 มีจาํนวนเงินรวม 21 ลา้นบาท  

(31 ธันวาคม 2562: 14 ล้านบาท) 

 

16.3 เลตเตอร์ออฟเครดติ 
 

บริษทัยอ่ยบางแห่งมีภาระผูกพนัภายใตเ้ลตเตอร์ออฟเครดิตที)ออกแลว้เป็นจาํนวนเงินรวม 1,958 ลา้นบาท 

(31 ธันวาคม 2562: 2,065 ล้านบาท) 

 
16.4 หนังสือคํOาประกนั 
 

(ก) บริษทัและบริษทัยอ่ยบางแห่งมีภาระผกูพนัจากการที)สถาบนัการเงินบางแห่งออกหนงัสือคํ;าประกนับริษทั

และบริษัทย่อยดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการและอื)นๆ  เป็นจํานวนเงินรวม  17 ล้านบาท  และ    

10,791 ลา้นบาท ตามลาํดบั (31 ธันวาคม 2562: 16  ล้านบาท และ 9,192 ล้านบาท ตามลาํดับ) หนังสือคํ; า

ประกนัเหล่านี; ส่วนใหญ่เป็นการคํ;าประกนัค่าภาษี ค่าอากรต่างๆ และการขายสินคา้ 

 

(ข) บริษทัย่อยในต่างประเทศบางแห่งมีภาระผูกพนัจากการออกหนังสือคํ; าประกนัให้กบัสถาบนัการเงิน                 

ในต่างประเทศที)ให้สินเชื)อแก่ลูกค้าในกลุ่มธุรกิจอาหารสัตว์ของบริษัทย่อยเหล่านั; นจํานวน 274 

ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2562: 314 ล้านบาท) 
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17 การคํOาประกนั 

 

ณ วนัที) 31 มีนาคม 2563 ทรัพยสิ์นของบริษทัยอ่ยบางแห่งซึ) งไดน้าํไปใชเ้ป็นหลกัประกนัการกูย้ืมเงินของบริษทัยอ่ย

เหล่านั;นจากสถาบนัการเงินต่างๆ มีดงันี;  

 

17.1   หุน้สามญัของบริษทัในต่างประเทศดงันี;  
 

(ก) C.P. Pokphand Co., Ltd. จํานวน  1,234 ล้านหุ้นสามัญ  ซึ) งมีมูลค่ายุติธรรมจํานวน  3,181 ล้านบาท  

(31 ธันวาคม 2562: 1,234 ล้านหุ้นสามญั มมีลูค่ายติุธรรมจาํนวน 3,019 ล้านบาท) 
 

(ข) Pravdinsk Pig Production-2 Limited Liability Company ซึ#งมมีูลค่าทุนจดทะเบยีนที)ออกและชาํระแลว้
จาํนวน 421 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2562: 485 ล้านบาท) 
 

(ค) NNPP Limited Liability Company ซึ) งมีมูลค่าทุนจดทะเบียนที)ออกและชาํระแลว้จาํนวน 201 ลา้นบาท 

(31 ธันวาคม 2562: 232 ล้านบาท) 
 

(ง) NNPP-2 Limited Liability Company ซึ) งมีมูลค่าทุนจดทะเบียนที)ออกและชาํระแลว้จาํนวน 375 ลา้นบาท 

(31 ธันวาคม 2562: 433 ล้านบาท) 

 

(จ) Charoen Pokphand Foods (Overseas) LLC ซึ) งมีมูลค่าทุนจดทะเบียนที)ออกและชําระแล้วจาํนวน 36  

ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2562: 42 ล้านบาท) 
 

17.2 ที)ดิน อาคาร และอุปกรณ์ซึ)งมีมูลค่าสุทธิทางบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 12,904 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2562: 13,558 

ล้านบาท)  
 

17.3 สินทรัพยห์มุนเวียนและไม่หมุนเวียนซึ) งส่วนใหญ่ประกอบดว้ย สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้สินคา้คงเหลือ และ

ลูกหนี; สุทธิเจา้หนี;  ซึ) งมีมูลค่าตามบญัชีจาํนวน 5,241 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2562: 4,641 ล้านบาท) 
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18 เรื%องอื%น 
 

18.1    ในระหวา่งไตรมาส 1 ของปี 2563 คณะกรรมการของบริษทัไดอ้นุมติัให ้บริษทั ซี.พี. เมอร์แชนไดซิ)ง จาํกดั 

(“CPM”) ซึ) งเป็นบริษทัย่อยที)บริษทัถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ไดเ้ขา้ลงทุนเพื)อให้ไดม้าซึ) งหุ้นหรือ

ผลประโยชน์การลงทุน ในสดัส่วนไม่เกินร้อยละ 20.00 ของหุน้ที)ออกและจาํหน่ายแลว้ทั;งหมดของ  

 

(ก) บริษทั เทสโก ้สโตร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั (“เทสโกป้ระเทศไทย”) ซึ) งถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 99.99 

ในบริษทั เอก-ชยั ดีสทริบิวชั)น ซิสเทม จาํกดั ผูป้ระกอบธุรกิจคา้ปลีกภายใตเ้ครื)องหมายการคา้ Tesco 

Lotus ในประเทศไทย และ 

 

(ข) Tesco Stores (Malaysia) Sdn. Bhd. (“เทสโกป้ระเทศมาเลเซีย”) ซึ) งประกอบธุรกิจคา้ปลีกภายใต้

เครื)องหมายการคา้ Tesco ในประเทศมาเลเซีย 

 

เทสโกป้ระเทศไทยและเทสโกป้ระเทศมาเลเซียรวมกนัเรียกวา่ “กลุ่มเทสโกเ้อเชีย” 

 

ทั;งนี;  การลงทุนดงักล่าวของ CPM เป็นการลงทุนทางออ้มผ่านนิติบุคคลเฉพาะกิจที)จดัตั;งขึ;นเพื)อการลงทุน 

ได้แก่ บริษทั ซี.พี. รีเทล โฮลดิ;ง จาํกัด (“บริษทัโฮลดิ;ง”) ซึ) งเป็นผูถื้อหุ้นทั; งหมดในบริษทั ซี.พี.รีเทล                

ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (“บริษทัผูซื้;อ”) โดยเงินลงทุนของ CPM ในบริษทัโฮลดิ;งจะมีมูลค่าประมาณ 1,500 

ลา้นเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 47,991 ลา้นบาท อยา่งไรก็ตามการเขา้ทาํรายการดงักล่าวจะเสร็จสมบูรณ์

ต่อเมื)อเงื)อนไขบงัคบัก่อนตามที)กาํหนดไวใ้นสญัญาซื;อขายหุน้สาํเร็จครบถว้น  

 

ภายหลงัการเขา้ทาํรายการขา้งตน้เสร็จสมบูรณ์ CPM จะถือหุ้นในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 20.00 ของจาํนวน

หุน้ที)ออกและชาํระแลว้ของกลุ่มเทสโกเ้อเชีย และกลุ่มเทสโกเ้อเชียจะมีสถานะเป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วม

ของกลุ่มบริษทั 

 

18.2  ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัเมื)อวนัที) 20 กุมภาพนัธ์ 2563 คณะกรรมการของบริษทัไดอ้นุมติัให้ 

CPF Investment Limited (“CPFI”) ซึ) งเป็นบริษทัยอ่ยที)บริษทัถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของหุ้นที)ออก

และชาํระแลว้ เขา้ซื;อหุน้สามญัที)เหลือทั;งหมดของบริษทัร่วมในต่างประเทศแห่งหนึ)ง คือ Charoen Pokphand 

Holdings (Malaysia) Sdn. Bhd. (“CPHM”) จาก Standard Investment Pte. Ltd. (“SIP”) คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 

50.25 ของจาํนวนหุน้ที)ออกและชาํระแลว้ ในราคารวมทั;งสิ;น 177 ลา้นมาเลเซียริงกิต หรือประมาณ 1,345 ลา้น

บาท ทั;งนี;  ภายหลงัการเขา้ทาํรายการดงักล่าวเสร็จสมบูรณ์ CPHM จะเปลี)ยนสถานะจากบริษทัร่วมเป็นบริษทั

ยอ่ยของกลุ่มบริษทั 
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19 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลาที%รายงาน 

  

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัเมื)อวนัที) 1 เมษายน 2563 คณะกรรมการของบริษทัไดอ้นุมติัเลื)อนการ

ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563 ของบริษทัออกไป และอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงิน

ปันผลประจาํปี โดยจ่ายจากผลการดาํเนินงานของบริษทัประจาํปี 2562 ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.40 บาท 

ใหก้บัผูถื้อหุน้ที)มีสิทธิรับเงินปันผลจาํนวน 8,611,242,385 หุน้ รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั;งสิ;น 3,444 ลา้นบาท โดยมี

กาํหนดจ่ายเงินปันผลดงักล่าวในวนัที) 30 เมษายน 2563 ซึ) งเมื)อรวมกบัเงินปันผลระหวา่งกาลครั; งแรกที)บริษทัไดจ่้าย

ไปเมื)อวนัที) 12 กนัยายน 2562 ในอตัราหุน้ละ 0.30 บาท บาท จะรวมเป็นเงินปันผลจ่ายในอตัราหุน้ละ 0.70 บาท 

 

 


