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หมายเหตุ สารบัญ 
  

1 ขอ้มูลทั)วไป  

2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 

3 การเปลี)ยนแปลงนโยบายการบญัชี 

4 นโยบายการบญัชีที)สาํคญั 

5 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชืIอไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 

6 การซืIอบริษทัยอ่ย และการสูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ย 
7 รายการกบับุคคลหรือกิจการที)เกี)ยวขอ้งกนั 

8 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

9 ลูกหนีIการคา้และลูกหนีI อื)น 

10 สินคา้คงเหลือ 
11 สินทรัพยชี์วภาพ 

12 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
13 ส่วนไดเ้สียที)ไม่มีอาํนาจควบคุม 

14 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

15 เงินลงทุนในการร่วมคา้ 
16 ที)ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

17 สญัญาเช่า 
18 ค่าความนิยม 

19 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื)น 

20 หนีI สินที)มีภาระดอกเบีIย 
21 หุน้ทุนซืIอคืน 

22 เจา้หนีIการคา้และเจา้หนีI อื)น 

23 ประมาณการหนีI สินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 

24 ส่วนเกินทุนและสาํรอง 

25 หุน้กูด้อ้ยสิทธิที)มีลกัษณะคลา้ยทุน 

26 ส่วนงานดาํเนินงานและการจาํแนกรายได ้

27 ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ตอบแทนผูบ้ริหารและพนกังาน 

28 ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 

29 ภาษีเงินได ้
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หมายเหตุ สารบัญ 

30 กาํไรต่อหุน้ 

31 เงินปันผล 
32 เครื)องมือทางการเงิน 

33 การบริหารจดัการทุน 

34 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการที)ไม่เกี)ยวขอ้งกนั 

35 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

  

  



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีสิDนสุดวนัทีF 31 ธันวาคม 2563 
 

25 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ)งของงบการเงินนีI  
 
กรรมการบริหารไดอ้นุมติัใหอ้อกงบการเงินนีI เมื)อวนัที) 24 กมุภาพนัธ์ 2564 

 
1 ข้อมูลทั3วไป 

 
บริษทั เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จาํกัด (มหาชน) “บริษทั”  เป็นนิติบุคคลที)จดัตัI งขึIนในประเทศไทยเมื)อวนัที) 17 

มกราคม 2521 และมีที)อยู่จดทะเบียนตัI งอยู่เลขที) 313 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร 10500  ประเทศไทย 
 
บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเมื)อวนัที) 21 ธนัวาคม 2530 

 
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)อใชใ้น
การผลิตอาหารสัตว ์ การดาํเนินธุรกิจผลิตอาหารสัตว ์ การเพาะพนัธ์ุสัตว ์ การเลีI ยงสัตวเ์พื)อการคา้ การแปรรูป
เนืI อสัตว์ 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 ธนัวาคม มีดงันีI  
 

    ประเทศที(    
ชื(อกจิการ  ลกัษณะธุรกจิ  กจิการจดัตั8ง  กลุ่มบริษทัถือหุ้นร้อยละ 

      2563  2562 

บริษทัที(มีกจิการในประเทศไทยและที(ดาํเนินธุรกจิ       

   ที(เกี(ยวเนื(องกบักจิการในประเทศไทย         

ธุรกจิสัตว์บก         

บริษทัย่อยทางตรง         

1)  บริษทั กรุงเทพโปรดิ/วส จาํกดั (มหาชน)  ซื;อและขายวตัถุดิบอาหารสตัว ์   ไทย  99.44  99.44 

2)   บริษทั ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  เกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร  ไทย  99.99  99.99 

         
บริษทัย่อยทางอ้อม         

1)   บริษทั ซีพี ไห่หลาย ฮาร์เบอร์ จาํกดั   ธุรกิจภตัตาคาร  ไทย  99.99  50.99 

2)   บริษทั อินเตอร์เนชัNนแนล เพท็ ฟู้ด จาํกดั  ผลิตและจาํหน่ายอาหารสาํหรับ  ไทย  99.99  99.99 

  สตัวเ์ลี;ยง       

3)   บริษทั ดคักาลบี;  กรุ๊ป จาํกดั  ร้านอาหาร  ไทย  59.99  41.35 

4)   CPF Food Trading Co., Ltd.   ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท   จีน  100.00  100.00 

    อาหารแปรรูปจากเนื;อสตัวแ์ละอาหาร       

    สาํเร็จรูป       

         บริษทัย่อยทางตรงและอ้อม         

1)   บริษทั ซี.พี. เมอร์แชนไดซิNง จาํกดั   กิจการลงทุนและการคา้ระหวา่งประเทศ  ไทย  99.99  99.99 

1.1)   บริษทั เชสเตอร์ฟู้ด จาํกดั  กิจการร้านอาหาร  ไทย  99.99  99.99 

1.2)   บริษทั ซีพีเอฟ เทรดดิ;ง จาํกดั   คา้ส่งและคา้ปลีกผลิตภณัฑอ์าหาร  ไทย  99.99  99.99 

1.3)   บริษทั ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด ์เบฟเวอร์เรจ จาํกดั  ผลิตและจาํหน่ายอาหารสาํเร็จรูป  ไทย  99.99  99.99 

1.4)   บริษทั ซีพีเอฟ เรสเทอรองท ์แอนด ์   ธุรกิจหา้ดาวและร้านอาหาร  ไทย  99.99  99.99 

ฟู้ดเชน จาํกดั         

1.4.1) Berice LLC  กิจการลงทุนในธุรกิจร้านอาหาร  สหรัฐอเมริกา  99.99  99.99 

1.4.1.1) Yipeng, LLC  ร้านอาหาร  สหรัฐอเมริกา  99.99  - 

1.5)   C.P. Food Products, Inc.   ผูน้าํเขา้และผูจ้ดัจาํหน่ายสินคา้  สหรัฐอเมริกา  99.99  100.00 

  อาหารทะเล       

1.6)   CPF Denmark A/S   ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท   เดนมาร์ก  51.99  52.00 

    อาหารแปรรูปจากเนื;อสตัวแ์ละอาหาร       

    สาํเร็จรูป       

1.7)   CPF Europe S.A.   ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท   เบลเยีNยม  99.99  99.99 

       อาหารแปรรูปจากเนื;อสตัวแ์ละอาหาร       

           สาํเร็จรูป       

 1.7.1)  Paulsen Food GmbH   จดัจาํหน่ายสินคา้ประเภทเนื;อสตัว ์  เยอรมนี  99.98  99.99 

     และกิจการลงทุน       
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    ประเทศที(    
ชื(อกจิการ  ลกัษณะธุรกจิ  กจิการจดัตั8ง  กลุ่มบริษทัถือหุ้นร้อยละ 

      2563  2562 

1.7.2)  CP Foods (UK) Limited and   ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท   องักฤษ  99.98  99.99 

subsidiaries    อาหารแปรรูปจากเนื;อสตัวแ์ละอาหาร       

    สาํเร็จรูป       

1.7.3)  The Foodfellas Limited   ผูน้าํเขา้วตัถุดิบและผลิตภณัฑอ์าหาร  องักฤษ  99.98  34.51 

1.7.4)  Westbridge Food Group  กิจการลงทุน  องักฤษ  99.99  100.00 

Limited         

1.7.4.1) Westbridge Foods   ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายเนื;อสตัว ์และ  องักฤษ  99.99  100.00 

Limited    อาหารสาํเร็จรูป       

1.7.4.2) บริษทั เวสทบ์ริดจ ์ฟู้ดส์  ใหบ้ริการจดัหาและพฒันาผลิตภณัฑ ์  ไทย  99.99  99.99 

(ประเทศไทย) จาํกดั    อาหารเอเชีย       

1.7.4.3)  Westbridge (Qingdao)   ใหบ้ริการจดัหาและพฒันาผลิตภณัฑ ์  จีน  99.99  100.00 

Trading Co., Ltd.     อาหารเอเชีย       

1.7.4.4)  Wignall Holdings   กิจการลงทุน  องักฤษ  99.99  100.00 

Limited (2)         

1.7.4.5) Westbridge Foods  จดัจาํหน่ายเนื;อสตัว ์  องักฤษ  99.99  100.00 

(Haydock) Limited         

1.7.4.6)  Westbridge Holding B.V.    กิจการลงทุน  เนเธอร์แลนด ์  99.99  100.00 

1.7.4.7)  Westbridge Foods   จดัจาํหน่ายเนื;อสตัว ์   ฝรัNงเศส  99.99  100.00 

(France) SARL           

1.7.4.8)  Food Trac Limited   จดัจาํหน่ายเนื;อสตัว ์  องักฤษ  99.99  100.00 

1.7.4.9) Westbridge Group   ผูน้าํเขา้สินคา้ทีNทาํจากเนื;อสตัวปี์ก  องักฤษ  99.99  100.00 

License Companies         

1.8)  CPF Hong Kong Co., Ltd.   ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายไข่ไก่  เขตบริหารพิเศษ  99.99  100.00 

    อาหารแปรรูปจากเนื;อสตัว ์  ฮ่องกง     

    ผลิตภณัฑน์ม และอาหารสาํเร็จรูป       

         ธุรกจิอื/น         

บริษทัย่อยทางตรง         

1)   บริษทั ซีพีเอฟ เทรนนิNงเซ็นเตอร์ จาํกดั   ใหบ้ริการดา้นการฝึกอบรม  ไทย  99.99  99.99 

2)   บริษทั ซีพีเอฟ ไอทีเซ็นเตอร์ จาํกดั   ใหบ้ริการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  ไทย  99.99  99.99 

3)   บริษทั ศูนยว์จิยัและพฒันาอาหาร ซีพีเอฟ จาํกดั  วจิยัและพฒันาอาหาร  ไทย  99.99  99.99 

         บริษทัที/มีกจิการในต่างประเทศ         

บริษทัย่อยทางตรง         

1) Bellisio Investment, LLC  กิจการลงทุน  สหรัฐอเมริกา  100.00  100.00 

1.1)   Bellisio Parent, LLC (2)  กิจการลงทุน  สหรัฐอเมริกา  100.00  100.00 

1.1.1)   Arden International, LLC (2)  ผลิตและจาํหน่ายอาหารพร้อม  สหรัฐอเมริกา  100.00  100.00 

    รับประทาน       
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    ประเทศที(    
ชื(อกจิการ  ลกัษณะธุรกจิ  กจิการจดัตั8ง  กลุ่มบริษทัถือหุ้นร้อยละ 

      2563  2562 

    1.1.2)   Bellisio Foods, Inc.  ผลิตและจาํหน่ายอาหารพร้อม  สหรัฐอเมริกา  100.00  100.00 

    รับประทาน       

1.1.3)   Bellisio Foods Canada Corp.  ผลิตและจาํหน่ายอาหารพร้อม  แคนาดา  100.00  100.00 

           รับประทาน       

              1.1.4)   FSI Parent Corp.  กิจการลงทุน  สหรัฐอเมริกา       100.00       100.00 

1.1.4.1)   Frozen Specialties, Inc.  ผลิตและจาํหน่ายอาหารพร้อม  สหรัฐอเมริกา  100.00  100.00 

     รับประทาน       

1.1.5)   Overhill Farms, Inc.  ผลิตและจาํหน่ายอาหารพร้อม    สหรัฐอเมริกา  100.00  100.00 

     รับประทาน       

   1.1.6)   The All American Gourmet   ผลิตและจาํหน่ายอาหารพร้อม  สหรัฐอเมริกา  100.00  100.00 

                          Company (2)     รับประทาน       

2)   C.P. Aquaculture (Hainan) Co., Ltd. (2)  ฟาร์มเพาะเลี;ยงสตัวน์ํ; าและเพาะพนัธ์ุ  จีน  100.00  100.00 

   สตัวน์ํ; า       

3) C.P. Foods Holdings Limited  กิจการลงทุน  บริติช เวอร์จิน  100.00  100.00 

    ไอส์แลนด ์     

4)   C.P. Foods International Limited  กิจการลงทุน  บริติช เวอร์จิน  100.00  100.00 

    ไอส์แลนด ์     

5)   CP Foods Capital Limited  กิจการลงทุน  บริติช เวอร์จิน  100.00  - 

    ไอส์แลนด ์     

6)   CP Foods Singapore Pte Ltd.  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้  สิงคโปร์  100.00  - 

  ประเภทอาหารแปรรูปจากเนื;อสตัว ์       

  และอาหารสาํเร็จรูป       

7)   Charoen Pokphand Foods Kenya Co., Ltd. (2)  ผลิตอาหารสตัวแ์ละเลี;ยงสตัว ์  เคนยา  99.99  99.99 

8)   CPF Investment Limited   กิจการลงทุน  บริติช เวอร์จิน  100.00  100.00 

    ไอส์แลนด ์     

8.1)  Giant Crown Investments Limited  กิจการลงทุน  บริติช เวอร์จิน  100.00  100.00 

    ไอส์แลนด ์     

9)   CPF Netherlands B.V.   กิจการลงทุน  เนเธอร์แลนด ์  99.99  99.99 

9.1)  CP Chozen Limited  กิจการลงทุน  องักฤษ  79.99  79.99 

9.2.1) Chozen Holdings Limited  กิจการร้านอาหาร  องักฤษ  79.99  79.99 

9.2.2) Chozen Noodle Trading  ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์  องักฤษ  79.99  79.99 

Limited         

9.2)  CPF Canada Holdings Corp.  กิจการลงทุนในธุรกิจสุกรครบวงจร   แคนาดา  99.99  99.99 

9.3)  Russia Baltic Pork Invest ASA  กิจการลงทุน     นอร์เวย ์  75.82  75.82 

9.3.1)   Farm Construction Limited   รับเหมาก่อสร้างฟาร์มสุกร  รัสเซีย  75.82  75.82 

Liability Company         

9.3.2)  Finagro ASP   ใหบ้ริการดา้นการเงิน  เดนมาร์ก  75.82  75.82 
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9.3.3)   Kornevo Limited Liability Company เลี;ยงสตัว ์  รัสเซีย  75.82  75.82 

9.3.4)   Management Company RBPI   ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์  รัสเซีย  75.82  75.82 

Group Limited Liability Company         

9.3.5)   NNPP Limited Liability Company  เลี;ยงสตัว ์  รัสเซีย  75.82  75.82 

9.3.6)   NNPP-2 Limited Liability Company เลี;ยงสตัว ์  รัสเซีย  75.82  75.82 

9.3.7)   Pravdinsk Pig Production   เลี;ยงสตัว ์  รัสเซีย  75.82  75.82 

Closed Joint Stock Company         

9.3.8)   Pravdinsk Pig Production-2  เลี;ยงสตัว ์  รัสเซีย  75.82  75.82 

Limited Liability Company         

9.3.9)   RBPI Elite Seeds LLC  ผลิตเมลด็พนัธ์ุพืช  รัสเซีย  75.82  - 

9.3.10) RBPI Partner West LLC  โรงชาํแหละ  รัสเซีย  75.82  75.82 

9.3.11) Rechnoe Limited Liability Company  ใหบ้ริการจดัการของเสียชีวภาพ  รัสเซีย  75.82  75.82 

9.4)  Stesha LLC  กิจการลงทุน  รัสเซีย  99.99  99.99 

9.4.1)  CP Foods Trading LLC  ผูน้าํเขา้และส่งออกสินคา้  รัสเซีย  99.99  - 

  ประเภทเนื;อสตัว ์       

9.4.2)  JSC Poultry Parent Stock   เลี;ยงสตัวแ์ละเพาะพนัธ์ุสตัว ์  รัสเซีย  99.99  99.99 

Production Woyskovitsy         

9.4.3)  JSC Poultry Production   ผลิตอาหารสตัว ์เลี;ยงสตัว ์  รัสเซีย  99.99  99.99 

Severnaya     และแปรรูปขั;นพื;นฐาน       
 9.5)  Tops Foods NV  ผลิตและจาํหน่ายอาหารพร้อม

รับประทาน 
 เบลเยีNยม  84.07  84.07 

10)  CPF Poland S.A.   เกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร  โปแลนด ์  66.67  66.67 

10.1) PetRepublic Ltd.  ผลิตและจาํหน่ายอาหารสาํหรับสตัวเ์ลี;ยง  โปแลนด ์  60.00  66.67 

11)  Homegrown Shrimp (USA) LLC   ฟาร์มเพาะเลี;ยงลูกกุง้  สหรัฐอเมริกา  100.00  100.00 

         บริษทัย่อยทางตรงและทางอ้อม         

1)   Charoen Pokphand Foods (Overseas) LLC  ผลิตอาหารสตัวแ์ละเลี;ยงสตัว ์  รัสเซีย  99.99  99.99 

1.1)   CPF Agro LLC  เลี;ยงสตัว ์  รัสเซีย  99.99  99.99 

1.2)   CPF Foods LLC  เลี;ยงสตัว ์  รัสเซีย  99.99  99.99 

1.3)   CPF Ryazan LLC  เลี;ยงสตัว ์  รัสเซีย  99.99  99.99 

1.4)   CPF Serebryanie Prudy LLC  เลี;ยงสตัว ์  รัสเซีย  99.99  99.99 

     1.5)   CPF Construction LLC   ใหบ้ริการทีNปรึกษาดา้นการก่อสร้าง  รัสเซีย  99.99  99.99 

2)   Charoen Pokphand Foods Philippines Corporation  ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์เลี;ยงสตัว ์  ฟิลิปปินส์  99.99  99.99 

     และเพาะฟักลูกกุง้       

2.1)   A.P.P. Enterprise, Inc.   ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์  ฟิลิปปินส์  -  39.60 

3)   Chia Tai Enterprises International Limited  กิจการลงทุน  เบอร์มิวดา  50.43  50.43 

3.1)   C.P. Enterprises Limited  กิจการลงทุน  เขตบริหารพิเศษ  50.43  50.43 

    ฮ่องกง     
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3.2)   Chia Tai Huazhong Biochemistry Limited  กิจการลงทุน  เขตบริหารพิเศษ  50.43  50.43 

    ฮ่องกง     

3.3)   Chia Tai Pucheng Biochemistry Limited  กิจการลงทุน  เขตบริหารพิเศษ  50.43  50.43 

    ฮ่องกง     

3.4)   ECI Machinery Co., Ltd.  กิจการลงทุน  บริติช เวอร์จิน  50.43  50.43 

    ไอส์แลนด ์     

3.5)   Golden Industrial Investment Limited  กิจการลงทุน  เขตบริหารพิเศษ  50.43  50.43 

    ฮ่องกง     

3.6)   Henan Chia Tai Biochemistry Trading   ผูจ้ดัจาํหน่ายยาสตัว ์  จีน  35.17  35.17 

             Co., Ltd. (1)         

3.7)   Pucheng Chia Tai Biochemistry Co., Ltd. (1)  ผลิตและจาํหน่ายเคมีภณัฑ ์  จีน  35.17  35.17 

3.8)   Shanghai C.P. Industrial Trading Co., Ltd. (2)   จาํหน่ายเครืNองจกัรและอะไหล่  จีน  50.43  50.43 

3.9)   Zhumadian Huazhong Chia Tai Co., Ltd. (1)  ผลิตและจาํหน่ายเคมีภณัฑ ์  จีน  35.17  35.17 

4)   C.P. Pokphand Co., Ltd.   กิจการลงทุนในธุรกิจเกษตร  เบอร์มิวดา  52.24  52.24  
    อุตสาหกรรมและอาหาร       

    4.1)   AHM Lifestyles - Creative Hospitality  ร้านอาหาร  เวยีดนาม  50.96  46.32 

             Joint Stock Company            

                 (เดิมชืNอ AHM Lifestyles - Creative         

Hospitality Co., Ltd.)         

    4.2)   Beijing CP Consultation Services  ใหบ้ริการทีNปรึกษาดา้นเศรษฐกิจ  จีน  52.24  52.24 

             Co., Ltd.     และการคา้       

4.3)    C.P. Aquaculture (Beihai) Co., Ltd.  ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์  จีน  -  52.24 

4.4)   C.P. Aquaculture (Dongfang) Co., Ltd. (3)  เพาะฟักลูกกุง้  จีน  52.24  100.00 

4.5)   C.P. Aquaculture (Jiangsu) Co., Ltd.  ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  52.24  - 

4.6)   C.P. Aquaculture (Yangjiang) Co., Ltd.   ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  -  52.24 

4.7)   C.P. Aquaculture (Zhangjiang) Co., Ltd. (3)  เพาะฟักลูกกุง้  จีน  52.24  100.00 

4.8)   C.P. Food Enterprises  (Ningbo)  ผลิตและจาํหน่ายอาหารแปรรูป  จีน  52.24  52.24 

             Co., Ltd.      อาหารสาํเร็จรูปจากเนื;อสตัว ์       

     และอาหารพร้อมรับประทาน       

4.9)   C.P. Food (Hengshui) Co., Ltd.   ผลิตและจาํหน่ายอาหารแปรรูป  จีน  52.24  52.24 

4.10)  C.P. Food (Kaifeng) Co., Ltd.  ผลิตและจาํหน่ายอาหารแปรรูป  จีน  52.24  52.24 

4.11)  C.P. Food (Nantong) Co., Ltd.  ผลิตและจาํหน่ายอาหารแปรรูป  จีน  52.24  52.24 

     อาหารสาํเร็จรูปจากเนื;อสตัว ์       

     และอาหารพร้อมรับประทาน       

4.12)  C.P. Food (Xiangyang) Co., Ltd.  ผลิตและจาํหน่ายอาหารแปรรูป  จีน  -  52.24 
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4.13)  C.P. Food (Xuzhou) Co., Ltd.  ผลิตและจาํหน่ายอาหารแปรรูป  จีน  -  52.24 

     อาหารสาํเร็จรูปจากเนื;อสตัว ์       

     และอาหารพร้อมรับประทาน       

4.14)  C.P. Food (Zhanjiang) Co., Ltd.  ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑอ์าหาร  จีน  52.24  52.24 

4.15)  C.P. Premix (Guanghan) Co., Ltd.  ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  -  47.54 

4.16)  C.P. Premix (Hangzhou) Co., Ltd.  ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  -  52.24 

4.17)  C.P. Premix (Liuzhou) Co., Ltd.   ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  -  52.24 

4.18)  C.P. Premix (Nantong) Co., Ltd.   ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  -  31.35 

4.19)  C.P. Premix (Shenyang) Co., Ltd.   ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  -  52.24 

4.20)  C.P. Premix (Tianjin) Co., Ltd.   ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  -  52.24 

4.21)  C.P. Standard Resources Limited  กิจการลงทุน  เขตบริหารพิเศษ  52.24  52.24 

    ฮ่องกง     

4.22)  C.P. Vietnam Corporation    ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์เลี;ยงสตัว ์ เวยีดนาม  66.18  66.18 

     และอาหารแปรรูป       

4.23)  C.T. Progressive (H.K.) Limited  กิจการลงทุน  เบอร์มิวดา  52.24  52.24 

4.24)  Changsha Chia Tai Co., Ltd.  ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  -  52.24 

4.25)  Charoen Pokphand (China) Investment  กิจการลงทุน  บริติช เวอร์จิน  52.24  52.24 

           Limited    ไอส์แลนด ์     

4.26)  Chengdu Chia Tai Co., Ltd.   ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  -  36.57 

4.27)  Chia Tai Akesu Feed Co., Ltd.  ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์  จีน  -  52.24 

4.28)  Chia Tai Aquaculture (Nantong) Co., Ltd.   ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์  จีน  -  52.24 

4.29)  Chia Tai (Beijing) Investment   ใหบ้ริการดา้นการบริหารและทีNปรึกษา  จีน  52.24  52.24 

           Management Co., Ltd.         

4.30)  Chia Tai Investment Co., Ltd.  กิจการลงทุนและการคา้  จีน  -  52.24 

4.31)  Chia Tai Feed (Chongyang) Co., Ltd.  ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์  จีน  -  52.24 

4.32)  Chia Tai Feed Dongying Co., Ltd.   ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์  จีน  -  52.24 

4.33)  Chia Tai Feed (Harbin) Co., Ltd.  ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์  จีน  -  52.24 

4.34)  Chia Tai Feed (Helin) Co., Ltd.  ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์  จีน  -  52.24 

4.35)  Chia Tai Feed (Hengshui) Co., Ltd.   ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์  จีน  -  52.24 

4.36)  Chia Tai Feed (Hengyang) Co., Ltd.   ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์  จีน  -  52.24 

4.37)  Chia Tai Feed (Qianjiang) Co., Ltd.  ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์  จีน  -  52.24 

4.38)  Chia Tai Feed (Shuixi) Co., Ltd.  ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์  จีน  -  52.24 

4.39)  Chia Tai Feed (Sui zhou) Co., Ltd.   ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  -  52.24 

4.40)  Chia Tai Feed (Suqian) Co., Ltd.  ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  -  - 

4.41)  Chia Tai Feed (Yiwu) Co., Ltd.   ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  -  28.73 

4.42)  Chia Tai Feed (Yushu) Co., Ltd.  ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  -  52.24 

4.43)  Chia Tai Feed (Zhanjiang) Co., Ltd.  ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  -  52.24 
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4.44)  Chia Tai Food Enterprise (Qingdao)  ผลิตและจาํหน่ายอาหารแปรรูป  จีน  52.24  52.24 

               Co., Ltd.     อาหารสาํเร็จรูปจากเนื;อสตัว ์       

     และอาหารพร้อมรับประทาน       

4.45)  Chia Tai Food (Suqian) Co., Ltd.  เลี;ยงไก่เนื;อ ผลิตและจาํหน่าย  จีน  52.24  52.24 

              ผลิตภณัฑจ์ากเนื;อไก่       

4.46)  Chia Tai (Hainan) Agro-Industry Co., Ltd.   ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์  จีน  -  52.24 

4.47)  Chia Tai Yongji Enterprise Co., Ltd.  ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  -  52.24 

4.48)  Chia Tai Yueyang Co., Ltd.  ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  -  52.24 

4.49)  Chongqing Chia Tai Co., Ltd.   ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  -  31.35 

4.50)  Chongqing Shuangqiao Chia Tai Co., Ltd.   ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  -  36.57 

4.51)  Chuzhou Chia Tai Co., Ltd.  ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  -  52.24 

4.52)  CP Aqua Company Limited  กิจการลงทุนในธุรกิจสตัวน์ํ; า  เขตบริหารพิเศษ  52.24  52.24 

    ฮ่องกง     

4.53)  CP China Investment Limited  กิจการลงทุน  เคยแ์มน  52.24  52.24 

    ไอส์แลนด ์     

4.54)  CP Food Enterprise (Qinhuangdao) Co., Ltd.  ผลิตและจาํหน่ายอาหารแปรรูป   จีน  52.24  52.24 

                  อาหารสาํเร็จรูปจากเนื;อสตัว ์       

                  และอาหารพร้อมรับประทาน       

4.55)  CP Food Investment Limited  กิจการลงทุน  เขตบริหารพิเศษ  52.24  52.24 

    ฮ่องกง     

4.56)  CP Group (Inner Mongolia) Nutrition  ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  -  52.24 

Technology Flocks and Herds Service          

Co., Ltd.         

4.57)  CPV Food Co., Ltd.  เลี;ยงสตัว ์ผลิตและจาํหน่าย  เวยีดนาม  66.18  66.18 

  อาหารสตัว ์และอาหารแปรรูป       

4.58)  Dali Chia Tai Co., Ltd.  ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์  จีน  -  52.24 

4.59)  Dongying Chia Tai Aqua Co., Ltd.  ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์  จีน  52.24  - 

4.60)  Fujian Chia Tai Food Co., Ltd. (1)  จาํหน่ายผลิตภณัฑจ์ากเนื;อไก่  จีน  36.57  36.57 

4.61)  Fujian Hetai Agro-Industry Co., Ltd. (1)  เลี;ยงและจาํหน่ายไก่  จีน  36.57  36.57 

4.62)  Fujian Longzeji Feed Co., Ltd.   ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์  จีน  -  36.57 

4.63)  Fuzhou Da Fu Co., Ltd.  ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  -  52.24 

4.64)  Ganzhou Chia Tai Industrial Co., Ltd.   ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  -  41.79 

4.65)  Guang An Chia Tai Co., Ltd.   ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  -  31.36 

4.66)  Guangdong Chia Tai Biotechnology   ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์  จีน  -  52.24 

Co., Ltd.     โปรไบโอติคส์       

4.67)  Guilin Chia Tai Co., Ltd.   ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  -  44.41 

4.68)  Guiyang Chia Tai Co., Ltd.  ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  -  52.24 
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4.69)  Hainan Chia Tai Animal Husdandry   ใหเ้ช่าสินทรัพยที์Nใชใ้นการผลิตและ  จีน  -  52.24 

             Co., Ltd.     จาํหน่ายอาหารสตัว ์       

4.70)  Hannick Limited  กิจการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์  เขตบริหารพิเศษ  52.24  52.24 

    ฮ่องกง     

4.71)  Hefei Chia Tai Co., Ltd.  ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  -  52.24 

4.72)  Henan Chia Tai Agro-Industrial  ใหบ้ริการคํ;าประกนัสินเชืNอ    จีน  52.24  52.24 

  Financing Guarantee Co., Ltd.         

4.73)  Huai Hua Chia Tai Co., Ltd.  ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  -  52.24 

    4.74)  Hubei Chia Tai Co., Ltd.  ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์  จีน  52.24  52.24 

    พนัธ์ุสตัว ์และอาหารแปรรูป       

    จากเนื;อสตัว ์       

4.75)  Huludao Chia Tai Husbandry Co., Ltd.  ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  -  52.24 

4.76)  Inner Mongolia Chia Tai Co., Ltd.   ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  -  47.22 

4.77)  Jiangsu Chia Tai Agriculture Financing  ใหบ้ริการคํ;าประกนัสินเชืNอ    จีน  52.24  52.24 

  Guarantee Co., Ltd.         

4.78)  Jiangsu Huai Yin Chia Tai Co., Ltd.   ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  -  45.97 

4.79)  Jilin Chia Tai Enterprise Co., Ltd.   ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์  จีน  -  52.24 

4.80)  Jilin Chia Tai Food Co., Ltd.  ผลิตและจาํหน่ายอาหารแปรรูป  จีน  52.24  52.24 

     อาหารสาํเร็จรูปจากเนื;อสตัว ์       

     และอาหารพร้อมรับประทาน       

4.81)  Ji Lin De Da Feed Co., Ltd.  ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  -  52.24 

4.82)  Jinan Chia Tai Co., Ltd.   ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  -  33.96 

4.83)  Jiujiang Chia Tai Feedstuffs Co., Ltd.   ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  -  31.35 

4.84)  Kaifeng Chia Tai Co., Ltd.  ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  -  52.24 

4.85)  Kunming Chia Tai Co., Ltd.   ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  -  48.26 

4.86)  Lanzhou Chia Tai Co., Ltd.   ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  -  47.34 

4.87)  Lianyugang Chia Tai Agro-Industry   ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  -  27.30 

Development Co., Ltd.         

4.88)  Longyan Baotai Agro-Industry Co., Ltd. (1)  เลี;ยงและจาํหน่ายไก่  จีน  36.57  36.57 

4.89)  Longyan Chia Tai Co., Ltd. (1)   ผลิตผลิตภณัฑจ์ากเนื;อไก่  จีน  36.57  36.57 

4.90)  Mianyang Chia Tai Co., Ltd.   ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  -  41.79 

4.91)  Modern State Investments Limited  กิจการลงทุน  บริติช เวอร์จิน  52.24  52.24 

    ไอส์แลนด ์     

4.92)  Nanchang Chia Tai Livestock Co., Ltd.  ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  -  52.24 

4.93)  Nanning Chia Tai Animal Husbandry   ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  -  47.88 

Company Limited          

4.94)  Nantong Chia Tai Co., Ltd.   ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  -  31.35 
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4.95)  Nantong Chia Tai Feedmill Co., Ltd.   ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  -  31.35 

4.96)  Nanyang Chia Tai Co., Ltd.   ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  -  47.54 

4.97)  Neijiang Chia Tai Co., Ltd.   ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  -  36.57 

4.98)  Ningbo Chia Tai Agriculture Co., Ltd.   ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  -  44.41 

4.99)  Pingdingshan Chia Tai Co., Ltd.   ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  -  36.57 

4.100) Qingdao Chia Tai Agricultural  ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์  จีน  -  52.24 

Development Co., Ltd.         

4.101)  Shaanxi Chia Tai Co., Ltd.   ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์  จีน  -  50.15 

4.102)  Shanxi Chia Tai Co., Ltd.   ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  -  31.29 

4.103)  Shenyang Chia Tai Livestock Co., Ltd.  ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  -  52.24 

4.104)  Shijiazhuang Chia Tai Co., Ltd.  ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  -  52.24 

4.105)  Shuangliu Chia Tai Co., Ltd.   ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  -  36.57 

4.106)  Tai Zhou Chia Tai Feed Co., Ltd.   ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  -  50.15 

4.107)  Tianjin Chia Tai Agro-Industrial Co., Ltd.  ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  -  52.24 

4.108)  Urumqi Chia Tai Animal Husbandry  ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  -  48.81 

Co., Ltd.          

4.109)  Weinan Chia Tai Co., Ltd.
    ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  -  52.24 

4.110)  Wuhan Chia Tai Co., Ltd.  ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  -  52.24 

4.111)  Wuhan Chia Tai Aquaculture Co., Ltd.  ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  -  52.24 

4.112)  Wuxuan Chia Tai Animal Husbandry  ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  -  44.41 

Co., Ltd.          

4.113)  Xiamen Chia Tai Agriculture Co., Ltd.   ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  -  31.35 

4.114)  Xiamen Sumpo Food Trading Co., Ltd.   จาํหน่ายผลิตภณัฑจ์ากเนื;อไก่  จีน  -  36.57 

4.115)  Xiangyang Chia Tai Co., Ltd.  ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  -  52.24 

4.116)  Xuzhou Chia Tai Feed Co., Ltd.   ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  -  33.96 

4.117)  Yichang Chia Tai Co., Ltd.  ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  -  52.24 

4.118)  Yinchuan Chia Tai Co., Ltd.   ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  -  44.41 

4.119)  Yongan Chia Tai Co., Ltd.  ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  -  52.24 

4.120)  Zhangjiakou Chia Tai Co., Ltd.   ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  -  31.35 

4.121)  Zhangzhou C.P. Chia Tai Aquaculture  ฟาร์มเพาะเลี;ยงกุง้  จีน  52.24  100.00 

Co., Ltd. (3)         

4.122)  Zhoukou Chia Tai Co., Ltd.  ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  -  52.24 

4.123)  Zhumadian Chia Tai Co., Ltd.   ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์   จีน  -  31.87 

5)   CPF Tanzania Limited (2)  ผลิตอาหารสตัวแ์ละเลี;ยงสตัว ์  แทนซาเนีย  99.99  99.99 

         บริษทัย่อยทางอ้อม         

1)  Bright Excel Investments Limited    กิจการลงทุน  บริติช เวอร์จิน  100.00  100.00 

    ไอส์แลนด ์     
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2)   C.P. Cambodia Co., Ltd.  ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์เลี;ยงสตัว ์  กมัพชูา  100.00  100.00 

     และอาหารแปรรูป       

2.1)  Cambodia Property and Trading Co., Ltd. (1)  ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์  กมัพชูา  49.00  49.00 

3)   C.P. Laos Co., Ltd.    ผลิตอาหารสตัวแ์ละเลี;ยงสตัว ์  ลาว  99.99  99.99 

4)   C.P. Standart Gida Sanayi ve Ticaret A.S.   เกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร  ตุรกี  100.00  100.00 

5)   Charoen Pokphand (Taiwan) Investment Limited  กิจการลงทุน  เบอร์มิวดา  100.00  100.00 

6)   Charoen Pokphand (USA), Inc. (2)  ธุรกิจไก่เนื;อครบวงจร  สหรัฐอเมริกา  99.97  99.97 

7)   Charoen Pokphand Enterprise (Taiwan) Co., Ltd. (1)    ธุรกิจไก่ครบวงจรและเลี;ยงสตัว ์    สาธารณรัฐจีน  39.00  39.00 

    (ไตห้วนั)     

7.1)   Arbor Acres (Taiwan) Co., Ltd. (1)  เลี;ยงสตัว ์  สาธารณรัฐจีน  19.50  19.50 

    (ไตห้วนั)     

7.2)   Charoen Pokphand (Taiwan) Co., Ltd. (1)  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท  สาธารณรัฐจีน  35.10  35.10 

        อาหารเสริมและวคัซีนสาํหรับสตัว ์  (ไตห้วนั)     

7.3)   Chia Tai Lianyungang Co., Ltd. (1)        กิจการลงทุน  เขตบริหารพิเศษ  39.00  39.00 

    ฮ่องกง     

7.4)   Plenty Type Limited (1)  กิจการลงทุน  เคยแ์มน  39.00  39.00 

    ไอส์แลนด ์     

7.5)   Rui Fu Foods Co., Ltd. (1)        ธุรกิจไก่ไข่  สาธารณรัฐจีน  19.89  19.89 

    (ไตห้วนั)     

7.6)   Rui Mu Foods Co., Ltd. (1)        ธุรกิจไก่ไข่  สาธารณรัฐจีน  26.52  20.28 

    (ไตห้วนั)     

7.7)   Sheng Da Foods Co., Ltd. (1)  ธุรกิจไก่ไข่  สาธารณรัฐจีน  11.93  19.89 

    (ไตห้วนั)     

8)   Charoen Pokphand Foods (Malaysia)  กิจการลงทุนในธุรกิจสตัวน์ํ; าครบวงจร  มาเลเซีย  99.99  99.99 

Sdn. Bhd.      และธุรกิจสุกร       

8.1)   Asia Aquaculture (M) Sdn. Bhd.   เพาะเลี;ยงกุง้และแปรรูปกุง้  มาเลเซีย  99.99  99.99 

8.2)   Makin Jernih Sdn. Bhd.   กิจการลงทุน  มาเลเซีย  99.99  99.99 

8.2.1)   AA Meat Shop Sdn. Bhd.  คา้ปลีกผลิตภณัฑแ์ปรรูปจากเนื;อสตัว ์  มาเลเซีย  99.99  99.99 

8.2.2)   Chau Yang Farming Sdn. Bhd.  เลี;ยงสตัว ์  มาเลเซีย  99.99  99.99 

8.2.3)   Tip Top Meat Sdn. Bhd.  แปรรูปเนื;อสตัว ์  มาเลเซีย  99.99  99.99 

8.3)   Star Feedmills (M) Sdn. Bhd.   ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัวน์ํ; า  มาเลเซีย  99.99  99.99 

9)  Charoen Pokphand Foods Canada Inc.  นาํเขา้และส่งออกสินคา้อาหาร  แคนาดา  100.00  100.00 

10)  Charoen Pokphand Holdings (Malaysia) Sdn. Bhd.  กิจการลงทุนในธุรกิจไก่ครบวงจร  มาเลเซีย  100.00  49.75 

10.1)  Avian Farm (Malaysia) Sdn. Bhd.  เลี;ยงสตัว ์  มาเลเซีย  100.00  49.75 

10.2)  Charoen Pokphand Feedmills (B’worth)  ผลิตและจาํหน่ายเนื;อสตัว ์  มาเลเซีย  100.00  49.75 

Sdn. Bhd. (2)  แปรรูป และเลี;ยงสตัว ์       
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10.3)  Charoen Pokphand Feedmills (M) Sdn. Bhd. (2)  ผลิตและจาํหน่ายเนื;อสตัว ์  มาเลเซีย  100.00  49.75 

  แปรรูป และเลี;ยงสตัว ์       

10.4)  Charoen Pokphand Jaya Farm (M) Sdn. Bhd.  ผลิตและจาํหน่ายเนื;อสตัว ์  มาเลเซีย  100.00  49.75 

  แปรรูป และเลี;ยงสตัว ์       

10.5)  Linggi Poultry Farm (M) Sdn. Bhd. (2)  ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์  มาเลเซีย  100.00  49.75 

10.6)  PK Agro-Industry Products (M) Sdn. Bhd.  ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์  มาเลเซีย  100.00  49.75 

  อาหารแปรรูป และเลี;ยงสตัว ์       

10.7)  Teck Huat Farming Sdn. Bhd.  เลี;ยงสตัว ์  มาเลเซีย  100.00  49.75 

11)  Coinaton Investments Limited  กิจการลงทุน  บริติช เวอร์จิน  100.00  100.00 

    ไอส์แลนด ์     

11.1)  Chun Ta Investment Co., Ltd.  กิจการลงทุน  สาธารณรัฐจีน  100.00  100.00 

    (ไตห้วนั)     

12)  CPF (India) Private Limited  ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์เลี;ยงสตัว ์  อินเดีย  99.99  99.99 

  และอาหารแปรรูป       

12.1)  Lotus Aquaculture Lanka (Private) Limited  โรงเพาะฟักลูกกุง้ ฟาร์มกุง้ และหอ้งเยน็  ศรีลงักา  75.00  75.00 

13)  CPF Japan Co., Ltd.   ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท   ญีNปุ่น  99.99  99.99 

          อาหารแปรรูปจากเนื;อสตัวแ์ละ         

    อาหารสาํเร็จรูป       

14)  CPVN Limited  กิจการลงทุน  บริติช เวอร์จิน  100.00  100.00 

    ไอส์แลนด ์     

15)  Forward Pass Limited   กิจการลงทุน  บริติช เวอร์จิน  100.00  100.00 

       ไอส์แลนด ์     

15.1)  Ta Chung Investment Co., Ltd.   กิจการลงทุน  สาธารณรัฐจีน  100.00  100.00 

    (ไตห้วนั)     

16)  New Splendid Holdings Limited   กิจการลงทุน  บริติช เวอร์จิน  100.00  100.00 

    ไอส์แลนด ์     

17)  Norfolk Foods (Private) Limited  ผลิตและจาํหน่ายอาหารพร้อม  ศรีลงักา  80.00  80.00 

    รับประทาน       
    

 (1)    กลุ่มบริษทัมีอาํนาจควบคุมบริษทัดงักล่าว 
(2)    หยดุการประกอบกิจการ 
(3)     ในระหวา่งปี 2563 บริษทัขายเงินลงทุนทั=งหมดใน C.P. Aquaculture (Dongfang) Co., Ltd., C.P. Aquaculture (Zhanjiang) 

Co., Ltd. และ Zhangzhou C.P. Chia Tai Aquaculture Co., Ltd. ใหก้บับริษทัยอ่ยภายใต ้C.P. Pokphand Co., Ltd. 
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2 เกณฑ์การจัดทํางบการเงนิ 
 
2.1 เกณฑ์การถือปฏิบัติ 

 
งบการเงินนีI จดัทาํขึIนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีที)ประกาศใช ้

โดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์)
เกี)ยวขอ้ง 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบัได้มีการออกและปรับปรุงใหม่ซึ) งมีผลบงัคบัใช้ตัI งแต่รอบ
ระยะเวลาบญัชีที)เริ)มในหรือหลงัวนัที) 1 มกราคม 2563 การถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที)
ออกและปรับปรุงใหม่นัIน มีผลใหเ้กิดการเปลี)ยนแปลงนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั 

 

กลุ่มบริษัทถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน(“TFRS”) กลุ่มเครื) องมือทางการเงิน ซึ) ง
ประกอบดว้ย TFRS 9 เรื)อง เครื% องมือทางการเงิน รวมถึงมาตรฐานและการตีความมาตรฐานที)เกี)ยวขอ้ง และ
TFRS 16 เรื)อง สัญญาเช่า เป็นครัI งแรกซึ) งไดเ้ปิดเผยผลกระทบจากการเปลี)ยนแปลงนโยบายการบญัชีไวใ้น
หมายเหตุขอ้ 3  

 

สภาวิชาชีพบญัชีได้ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบั ซึ) งมีผลบงัคบัใช้สําหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีที)เริ)มในหรือหลงัวนัที) 1 มกราคม 2564 โดยกลุ่มบริษทัไม่ไดน้าํมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดงักล่าวมาใชใ้นการจดัทาํงบการเงินนีI เนื)องจากยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินผลกระทบ
เบืIองตน้ที)อาจเกิดขึIนต่องบการเงินจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที)ปรับปรุงใหม่
เหล่านีI  ซึ) งคาดวา่ไม่มีผลกระทบที)มีสาระสาํคญัต่องบการเงินในงวดที)ถือปฏิบติั 

 
 

2.2 สกลุเงนิที3ใช้ในการดาํเนินงานและนําเสนองบการเงนิ   
 

งบการเงินนีIจดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซึ)งเป็นสกลุเงินที)ใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทั ขอ้มูล
ทางการเงินทัIงหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื)อใหแ้สดงเป็นหลกัลา้นบาท เวน้แต่ที)ระบุ
ไวเ้ป็นอยา่งอื)น 
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2.3 การใช้ดุลยพนิิจและการประมาณการ 
 

ในการจัดทํางบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ผู ้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจ 
การประมาณการและขอ้สมมติหลายประการ ซึ) งมีผลต่อการปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ทัIงนีI  
ผลที) เ กิดขึI นจริงอาจแตกต่างจากที)ประมาณการไว้ ประมาณการและข้อสมมติที) ใช้ในการจัดทํา 
งบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งต่อเนื)อง  การปรับประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปลี)ยนทนัที
เป็นตน้ไป 

 

นโยบายการบญัชีใชข้อ้มูลเกี)ยวกบัการประมาณ ซึ) งมีความไม่แน่นอนและมีขอ้สมมติที)สาํคญัซึ) งมีผลกระทบที)มี
นยัสาํคญัต่อจาํนวนเงินที)รับรู้ในงบการเงินประกอบดว้ยหมายเหตุขอ้ต่อไปนีI  
 

หมายเหตุขอ้ 4 และ 17 การกาํหนดอตัราดอกเบีIยเงินกูย้มืส่วนเพิ)มที)ใชใ้นการวดัมูลค่า 
 หนีI สินตามสญัญาเช่า 
หมายเหตุขอ้ 5 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชืIอไวรัส  

 โคโรนา 2019 (Covid-19) 

หมายเหตุขอ้ 6 การวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยที์)ไดม้าและหนีI สินที)รับมา 
หมายเหตุขอ้ 11 การวดัมูลค่าของสินทรัพยชี์วภาพ 

หมายเหตุขอ้ 12, 14 ถึง 16, 18  ขอ้สมมติที)สาํคญัในการประมาณมูลค่าที)คาดวา่จะไดรั้บคืน 

และ 19  

หมายเหตุขอ้ 23 การวดัมูลค่าของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานที)กาํหนดไว ้
หมายเหตุขอ้ 29 การรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได ้การคาดการณ์กาํไรทางภาษีใน 

 อนาคตที)จะนาํผลแตกต่างชั)วคราวที)ใชห้กัภาษีและขาดทุน 

 ทางภาษีไปใชป้ระโยชน์ 

หมายเหตุขอ้ 32 การวดัมูลค่าค่าเผื)อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของลูกหนีIการคา้ 
 และลูกหนีI อื)น และการวดัมูลค่าของเครื)องมือทางการเงินที)นาํ 
 ขอ้มูลที)ไม่สามารถสงัเกตไดม้าใช ้ 
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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 

เพิ%มขึ<น (ลดลง) เนื%องจาก        

การถือปฏิบติัตามมาตรฐานกลุ่มเครื)องมือ        

ทางการเงิน        

การจดัประเภทเครื)องมือทางการเงิน อนุพนัธ์        

และการบญัชีป้องกนัความเสี)ยง -  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 

 

มาตรฐานกลุ่มเครื)องมือทางการเงินนีI ให้ขอ้กาํหนดเกี)ยวกบันิยามสินทรัพยท์างการเงินและหนีI สินทางการเงิน
ตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการบญัชีของอนุพนัธ์และการบญัชี
ป้องกนัความเสี)ยง โดยรายละเอียดของนโยบายการบญัชีเปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 4 (ง)  
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ผลกระทบจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานกลุ่มเครื)องมือทางการเงิน มีดงันีI  
 

1) การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินและหนีI สินทางการเงิน 

 
TFRS 9 กาํหนดการจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงินเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ ราคาทุนตดัจาํหน่าย มูลค่า
ยุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื)น (FVOCI) และมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน (FVTPL) 

โดยจดัประเภทตามลกัษณะของกระแสเงินสดของสินทรัพยท์างการเงินและโมเดลธุรกิจในการบริหาร
จดัการสินทรัพยท์างการเงินนัIน 

 
ทัIงนีI   TFRS 9 ยกเลิกการจดัประเภทตราสารหนีI ที)จะถือจนครบกาํหนด หลกัทรัพยเ์ผื)อขาย หลกัทรัพย์
เพื)อคา้ และเงินลงทุนทั)วไปตามที)กาํหนดโดยมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที) 105 (TAS 105) 

 
ตาม TFRS 9 สินทรัพยแ์ละหนีI สินทางการเงินที)วดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายจะรับรู้ดอกเบีIยรับ
และดอกเบีIยจ่ายดว้ยอตัราดอกเบีIยที)แทจ้ริง 
 
กลุ่มบริษทัและบริษทัตัIงใจจะถือเงินลงทุนซึ) งเป็นตราสารทุนที)ไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด เพื)อ
วตัถุประสงคท์างกลยุทธ์ในระยะยาว ดงันัIนจึงเลือกกาํหนดให้เงินลงทุนดงักล่าวเป็นเงินลงทุนที)วดั
มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื)น ทัIงนีI  ผลกาํไร (ขาดทุน) สะสมจากการวดัมูลค่ายติุธรรม
ของเงินลงทุนดงักล่าวจะไม่ถูกจดัประเภทไปยงักาํไรหรือขาดทุนในภายหลงัเมื)อมีการจาํหน่ายเงิน
ลงทุน 

 
2) การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 

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

    

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที%รับรู้เพิ%มเติม     

ณ วันที% 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 

 

3) อนุพนัธ์และการบญัชีป้องกนัความเสี)ยง 
 

ตาม TFRS 9 อนุพนัธ์ทัIงหมดวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมในงบแสดงฐานะการเงิน 

 
กลุ่มบริษทักาํหนดใหอ้นุพนัธ์บางรายการเป็นอนุพนัธ์ที)ถือไวเ้พื)อการบริหารความเสี)ยงและเครื)องมือ
ทางการเงินที)ไม่ใช่อนุพนัธ์บางส่วนเป็นเครื)องมือที)ใชป้้องกนัความเสี)ยงสาํหรับความสมัพนัธ์ของการ
ป้องกนัความเสี)ยงที)เขา้เงื)อนไข กลุ่มบริษทัมีการจดัทาํเอกสารเกี)ยวกบัความสมัพนัธ์ของเครื)องมือที)ใช้
ป้องกนัความเสี)ยงและรายการที)มีการป้องกนัความเสี)ยง รวมถึงวตัถุประสงคแ์ละกลยทุธ์ในการบริหาร
ความเสี)ยง และวิธีการที)จะใชใ้นการประเมินความมีประสิทธิผลของความสัมพนัธ์ของการป้องกนั
ความเสี)ยง กลุ่มบริษทัทาํการประเมินความมีประสิทธิผล ณ วนัที)เริ)มตน้ของความสัมพนัธ์ของการ
ป้องกนัความเสี)ยงและมีการประเมินอยา่งต่อเนื)อง 

 
ความสมัพนัธ์ของการป้องกนัความเสี)ยงไดแ้ก่การป้องกนัความเสี)ยงในกระแสเงินสด  
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินเดิมไม่ไดก้ล่าวถึงขอ้กาํหนดของการบญัชีป้องกนัความเสี)ยงและ 
อนุพนัธ์ที)ถือไวเ้พื)อวตัถุประสงคใ์นการบริหารความเสี)ยง ในปี 2562 กลุ่มบริษทัรับรู้รายการดงักล่าว
ตามที)ไดอ้ธิบายไวใ้นนโยบายการบญัชีในหมายเหตุขอ้ 4(ง.5) และ 4(ง.6) 

 

ข. TFRS 16 สัญญาเช่า 
      

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

ดว้ยวิธีปรับปรุงยอ้นหลงัโดยรับรู้ผลกระทบสะสม (Modified retrospective approach) 
 

ตาม TAS 17 เดิมนัIนกลุ่มบริษทัในฐานะผูเ้ช่าจะรับรู้รายจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าดาํเนินงานและประโยชน์ที)ไดรั้บที)
เกี)ยวขอ้งกบัสัญญาเช่าในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 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 ยงักาํหนดให้กลุ่มบริษทัตอ้งประเมินว่า
สญัญาเป็นสญัญาเช่าหรือประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ หากสญัญาประกอบดว้ยส่วนที)เป็นการเช่าและส่วนที)
ไม่เป็นการเช่า กลุ่มบริษทัจะปันส่วนสิ)งตอบแทนที)ตอ้งจ่ายตามราคาขายที)เป็นเอกเทศ (Transaction price)  
 

ขอ้กาํหนดตาม TFRS 16 ขา้งตน้ส่งผลให้ลกัษณะของค่าใชจ่้ายที)เกี)ยวขอ้งกบัสัญญาเช่าเปลี)ยนแปลงไป โดย
กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเสื)อมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละตน้ทุนทางการเงินของหนีI 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  37,462  423 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีเพิ)มขึIน (ลดลง)  447  (5) 

หนีI สินตามสญัญาเช่าเพิ)มขึIน  28,322  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  (12,807)  (236) 

มูลค่าปัจจุบนัของค่าเช่าที)คิดลดโดยใชอ้ตัราดอกเบีIย     

เงินกูย้มืส่วนเพิ)ม ณ วนัที) 1 มกราคม 2563  28,322  398 

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

หนีPสินตามสัญญาเช่าที3รับรู้ ณ วนัที3 1 มกราคม 2563  31,117     398 

อตัราดอกเบีIยเงินกูย้มืส่วนเพิ)มถวัเฉลี)ยถ่วงนํIาหนกั (ร้อยละต่อปี)  6.54  2.49 

     
สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหนีI สินตามสัญญาเช่าขา้งตน้แสดงเป็นส่วนหนึ) งของส่วนงานธุรกิจสัตวบ์ก และ
ส่วนงานธุรกิจสตัวน์ํI า  
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4 นโยบายการบัญชีที3สําคญั 
 

นโยบายการบญัชีที)นาํเสนอดงัต่อไปนีI ไดถื้อปฏิบติัโดยสมํ)าเสมอสําหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที)รายงาน 

ยกเวน้ที)ไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 

 

(ก) เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม 
 

งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) และส่วนไดเ้สียของ
กลุ่มบริษทัในบริษทัร่วมและการร่วมคา้  
 
การรวมธุรกิจ  
 

กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีสาํหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซืIอ เมื)อกลุ่มบริษทัมีอาํนาจควบคุม (ตามที)กล่าวไวใ้นส่วนของ
บริษทัยอ่ย) ยกเวน้ในกรณีที)เป็นการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั  

 

วนัที)ซืIอกิจการคือวนัที)มีการโอนอาํนาจในการควบคุมนัIนไปยงัผูซื้Iอ การกาํหนดวนัที)ซืIอกิจการและการโอนอาํนาจ
ควบคุมจากฝ่ายหนึ) งไปอีกฝ่ายหนึ) งตอ้งพิจารณาขอ้เท็จจริงและสถานการณ์แวดลอ้มที)เกี)ยวขอ้งทัIงหมด ในการ
พิจารณาอาํนาจในการควบคุม กลุ่มบริษทัตอ้งนาํสิทธิในการออกเสียงที)เป็นไปไดแ้ละสามารถใชสิ้ทธิไดม้ารวมใน
การพิจารณา   
 

ค่าความนิยมที)เกิดขึIน ณ วนัที)ซืI อ โดยวดัจากมูลค่ายุติธรรมของสิ) งตอบแทนที)โอนให้ซึ) งรวมถึงการรับรู้จาํนวน 

ส่วนไดเ้สียที)ไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซืIอ มีราคาซืIอสูงกว่ามูลค่าสุทธิ (มูลค่ายุติธรรม) ของสินทรัพยที์)ระบุไดที้)
ไดม้าและหนีI สินที)รับมาซึ)งวดัมูลค่า ณ วนัที)ซืIอ ในกรณีราคาซืIอตํ)ากวา่มูลค่ายติุธรรมจะรับรู้กาํไรจากการซืIอในกาํไร
หรือขาดทุนทนัที 

 

สิ)งตอบแทนที)ผูซื้Iอโอนใหห้รือคาดวา่จะตอ้งจ่ายรับรู้ดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัที)ซืIอ หากสิ)งตอบแทนที)คาดวา่จะตอ้งจ่าย
จดัประเภทเป็นส่วนของผูถื้อหุ้น รายการดงักล่าวจะไม่ถูกวดัมูลค่าใหม่และจะบนัทึกการจ่ายชาํระภายหลงัไวใ้นส่วน
ของผูถื้อหุ้น  ในกรณีสิ)งตอบแทนที)คาดว่าจะตอ้งจ่ายจดัประเภทเป็นสินทรัพยห์รือหนีI สิน หากมีการเปลี)ยนแปลงใน
มูลค่ายติุธรรมในภายหลงัจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

 

หนีI สินที)อาจเกิดขึIนของบริษทัที)ถูกซืIอที)รับมาจากการรวมธุรกิจรับรู้เป็นหนีI สินหากมีภาระผกูพนัในปัจจุบนั ซึ) งเกิดขึIน
จากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวดัมูลค่ายติุธรรมไดอ้ยา่งน่าเชื)อถือ 
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ตน้ทุนที)เกี)ยวขอ้งกบัการซืIอซึ)งเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ กลุ่มบริษทับนัทึกตน้ทุนดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายเมื)อเกิดขึIน 

 

กรณีการรวมธุรกิจไม่เสร็จสมบูรณ์ภายในวนัสิIนรอบระยะเวลารายงานที)การรวมธุรกิจเกิดขึIน กลุ่มบริษทัจะประมาณการ
มูลค่าของรายการซึ) งขอ้มูลทางบญัชียงัไม่สมบูรณ์เพื)อรายงาน มูลค่าประมาณการดงักล่าวอาจถูกปรับปรุงดว้ยขอ้มูลที)
รับรู้ภายหลงั เพื)อสะทอ้นผลของขอ้มูลเพิ)มเติมที)ไดรั้บเกี)ยวกบัขอ้เทจ็จริงและสถานการณ์แวดลอ้มที)มีอยู ่ณ วนัที)ซืIอ ซึ) ง
ขอ้มูลดงักล่าวมีผลต่อการวดัมูลค่าของจาํนวนต่างๆ ที)เคยรับรู้ไว ้ณ วนัที)ซืIอ 
 

การซื<อแบบทยอยซื<อ 

 

ในการรวมธุรกิจที)ดาํเนินการสาํเร็จจากการทยอยซืIอ กลุ่มบริษทัตอ้งวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียของเงินลงทุนที)กลุ่มบริษทั
ถืออยูใ่นผูถู้กซืIอก่อนการรวมธุรกิจใหม่ดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัที)ซืIอและรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนที)เกิดขึIนในกาํไร
หรือขาดทุน มูลค่าของส่วนได้เสียในผูถู้กซืIอก่อนการรวมธุรกิจที)เคยรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื)นจะถูกจดั
ประเภทใหม่เป็นกาํไรหรือขาดทุนดว้ยเกณฑเ์ดียวกนัเสมือนวา่ไดข้ายเงินลงทุนดงักล่าวออกไป   

 
บริษัทย่อย 

 

บริษทัย่อยเป็นกิจการที)อยู่ภายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั  การควบคุมเกิดขึIนเมื)อกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิ   
ในผลตอบแทนผนัแปรจากการเกี)ยวขอ้งกบักิจการนัIนและมีความสามารถในการใชอ้าํนาจเหนือกิจการนัIนทาํให้
เกิดผลกระทบต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั  งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวม นบั
แต่วนัที)มีการควบคุมจนถึงวนัที)การควบคุมสิIนสุดลง หากบริษทัย่อยแห่งใดในกลุ่มบริษทัใชน้โยบายการบญัชีที)
แตกต่างจากนโยบายที)ใชใ้นการจดัทาํงบการเงินรวมสําหรับรายการที)เหมือนกนัและเหตุการณ์ในสถานการณ์ที)
คลา้ยคลึงกนั งบการเงินของบริษทัยอ่ยนัIนจะมีการปรับปรุงให้เป็นไปตามนโยบายการบญัชีเดียวกนักบัของบริษทั
ใหญ่เพื)อการจดัทาํงบการเงินรวม 

 

ผลขาดทุนในบริษทัยอ่ยที)เกี)ยวขอ้งกบัส่วนไดเ้สียที)ไม่มีอาํนาจควบคุมจะถูกปันส่วนไปยงัส่วนไดเ้สียที)ไม่มีอาํนาจ
ควบคุมแมว้า่การปันส่วนดงักล่าวจะทาํใหส่้วนไดเ้สียที)ไม่มีอาํนาจควบคุมมียอดคงเหลือติดลบกต็าม 

 

การเปลี)ยนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทัที)ไม่ทาํให้กลุ่มบริษทัสูญเสียอาํนาจการควบคุมจะบนัทึก
บญัชีโดยถือเป็นรายการในส่วนของผูถื้อหุน้ 
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ส่วนได้เสียที%ไม่มอีาํนาจควบคุม 

 

ณ วนัที)ซืIอธุรกิจ กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียที)ไม่มีอาํนาจควบคุมตามสดัส่วนไดเ้สียในสินทรัพยสุ์ทธิที)ไดม้าจาก
ผูถู้กซืIอหรือตามมูลค่ายติุธรรมแลว้แต่กรณี 

 

การสูญเสียอาํนาจควบคุม  
 
เมื)อกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ย กลุ่มบริษทัจะตดัรายการสินทรัพยแ์ละหนีI สินของบริษทัยอ่ยนัIนออก 
รวมถึงส่วนไดเ้สียที)ไม่มีอาํนาจควบคุมและองคป์ระกอบอื)นในส่วนของผูถื้อหุ้นที)เกี)ยวขอ้งกบับริษทัยอ่ยนัIน กาํไร
หรือขาดทุนที)เกิดขึIนจากการสูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ยจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  ส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย
เดิมที)ยงัคงเหลืออยู่ให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัที)สูญเสียการควบคุม และจดัประเภทเงินลงทุนใหม่ ตาม
ระดบัของอิทธิพลที)คงเหลืออยู ่ 
 

ส่วนได้เสียในเงินลงทุนที%บันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย  
 
ส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในเงินลงทุนที)บนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย ประกอบดว้ยส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมและการ
ร่วมคา้ 
 

บริษทัร่วมเป็นกิจการที)กลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญัโดยมีอาํนาจเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเกี)ยวกบั
นโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานแต่ไม่ถึงระดบัที)จะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบายดงักล่าว  การร่วมคา้
เป็นการร่วมการงานที)กลุ่มบริษทัมีการควบคุมร่วมในการงานนัIน โดยมีสิทธิในสินทรัพยสุ์ทธิของการร่วมการงาน
นัIนมากกวา่การมีสิทธิในสินทรัพยแ์ละภาระผกูพนัในหนีI สินที)เกี)ยวขอ้งกบัการร่วมการงานนัIน 

 

ส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมและการร่วมคา้บนัทึกบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย โดยรับรู้รายการเมื)อเริ)มแรกดว้ยราคาทุนซึ) ง
รวมถึงตน้ทุนการทาํรายการ ภายหลงัการรับรู้รายการเริ)มแรก ส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื)นของเงินลงทุนที)บนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัจะถูกบนัทึกในงบการเงินรวมจนถึงวนัที)กลุ่มบริษทั
สูญเสียความมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญั หรือการควบคุมร่วม 

 
  



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีสิDนสุดวนัทีF 31 ธันวาคม 2563 
 

47 

 

การตัดรายการในงบการเงินรวม 
 

ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมทัIงรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายจะถูกตดัทัIงจาํนวนในการจดัทาํงบ
การเงินรวม สาํหรับกาํไรหรือขาดทุนที)ยงัไม่เกิดขึIนจริงของบริษทัร่วมและการร่วมคา้จะถูกตดัรายการตามสัดส่วน
ของส่วนไดเ้สียที)กลุ่มบริษทัมีในบริษทัร่วมและการร่วมคา้นัIน เวน้แต่กรณีที)มีหลกัฐานการดอ้ยค่า ขาดทุนที)ยงัไม่
เกิดขึIนจริงดงักล่าวจะไม่มีการตดัรายการ 
 

(ข) เงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและการร่วมค้า 
 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและการร่วมคา้ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทับนัทึกบญัชีโดยใชวิ้ธีราคาทุน 

ส่วนการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ในงบการเงินรวมใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย    
 

การจาํหน่ายเงินลงทุน   
 

เมื)อมีการจาํหน่ายเงินลงทุน  ผลต่างระหวา่งจาํนวนเงินสุทธิที)ไดรั้บและมูลค่าตามบญัชี รวมทัIงยอดสะสมของกาํไร
หรือขาดทุนจากการตีราคาหลกัทรัพยที์)เกี)ยวขอ้งที)เคยบนัทึกไวใ้นส่วนของผูถื้อหุน้จะถูกบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 

หรือกาํไรสะสมแลว้แต่กรณี 

 

ในกรณีที)กลุ่มบริษทัจาํหน่ายเงินลงทุนที)ถืออยูบ่างส่วนออกไป การคาํนวณตน้ทุนสาํหรับเงินลงทุนที)จาํหน่ายไปและ
เงินลงทุนที)ยงัถืออยูใ่ชวิ้ธีถวัเฉลี)ยถ่วงนํIาหนกั 
 

(ค) เงินตราต่างประเทศ 
 

รายการที%เป็นเงินตราต่างประเทศ 
 

รายการที)เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที)ใชใ้นการดาํเนินงานของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทั โดยใชอ้ตัรา
แลกเปลี)ยน ณ วนัที)เกิดรายการ 
 

สินทรัพยแ์ละหนีI สินที)เป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที)รายงานแปลงค่าเป็นสกุลเงินที)ใชใ้นการดาํเนินงาน
โดยใชอ้ตัราแลกเปลี)ยน ณ วนันัIน  ผลต่างจากอตัราแลกเปลี)ยนที)เกิดจากการแปลงค่าบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 

 

สินทรัพยแ์ละหนีI สินที)ไม่เป็นตวัเงินซึ) งเกิดจากรายการบญัชีที)เป็นเงินตราต่างประเทศและบนัทึกตามเกณฑ์ราคา
ทุนเดิมแปลงค่าเป็นสกลุเงินที)ใชใ้นการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลี)ยน ณ วนัที)เกิดรายการ  
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สินทรัพยแ์ละหนีI สินที)ไม่เป็นตวัเงินซึ) งเกิดจากรายการที)เป็นเงินตราต่างประเทศซึ) งแสดงในมูลค่ายติุธรรมแปลงค่า
เป็นสกลุเงินที)ใชใ้นการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลี)ยน ณ วนัที)มีการพิจารณามูลค่ายติุธรรม 

 
หน่วยงานในต่างประเทศ   

 
สินทรัพยแ์ละหนีI สินของหน่วยงานในต่างประเทศ รวมถึงค่าความนิยมและรายการปรับปรุงมูลค่ายติุธรรมที)เกิดจาก
การซืIอหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี)ยน ณ วนัที)รายงาน  

 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี)ยนที)ใกลเ้คียงกบัอตัรา ณ 

วนัที)เกิดรายการ ผลต่างจากอตัราแลกเปลี)ยนที)เกิดจากการแปลงค่าบนัทึกในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื)น และแสดงเป็น
รายการผลต่างของอตัราแลกเปลี)ยนจากการแปลงค่างบการเงินในส่วนของผูถื้อหุน้จนกวา่มีการจาํหน่ายเงินลงทุนนัIน
ออกไป  

 

เมื)อหน่วยงานต่างประเทศถูกจาํหน่ายส่วนไดเ้สียทัIงหมดหรือเพียงบางส่วนที)ทาํใหสู้ญเสียการควบคุม ความมีอิทธิพล
อย่างมีนัยสําคัญ หรือการควบคุมร่วมกัน ผลสะสมของผลต่างจากอัตราแลกเปลี)ยนที) เกี)ยวข้องกับหน่วยงาน
ต่างประเทศนัIนตอ้งถูกจดัประเภทเป็นกาํไรหรือขาดทุนโดยเป็นส่วนหนึ)งของกาํไรขาดทุนจากการจาํหน่าย หากกลุ่ม
บริษทัจาํหน่ายส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยเพียงบางส่วนแต่ยงัคงมีการควบคุม ผลสะสมจะถูกปันตามสดัส่วนใหม่ใหก้บั
ส่วนของผูถื้อหุ้นที)ไม่มีอาํนาจควบคุม หากกลุ่มบริษทัจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้เพียงบางส่วน
โดยที)กลุ่มบริษทัยงัคงมีอิทธิพลหรือการควบคุมร่วมที)มีสาระสาํคญัอยู ่กลุ่มบริษทัตอ้งจดัประเภทผลสะสมของกาํไร
ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี)ยนที)เคยบนัทึกไวใ้นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื)นไปยงักาํไรหรือขาดทุนเฉพาะสัดส่วนของ 
เงินลงทุนที)จาํหน่าย 
 

รายการที)เป็นตวัเงินกบัหน่วยงานในต่างประเทศของกลุ่มบริษทั ซึ) งมิไดค้าดหมายวา่จะมีแผนการชาํระเงินหรือไม่มีความ
เป็นไปไดว้า่จะชาํระเงินในอนาคตอนัใกล ้และโดยในสาระสาํคญัแลว้เป็นเงินลงทุนสุทธิ ผลต่างจากอตัราแลกเปลี)ยน
ซึ)งเกิดจากรายการที)เป็นตวัเงินดงักล่าวและรายการป้องกนัความเสี)ยงที)เกี)ยวขอ้งใหบ้นัทึกเช่นเดียวกบัผลต่างจากอตัรา
แลกเปลี)ยนที)เกิดจากการแปลงค่า 
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(ง) เครื.องมือทางการเงิน 
 
นโยบายการบัญชีที.ถอืปฏิบัติตัEงแต่วันที. 1 มกราคม 2563 
 

(ง.1)   การรับรู้รายการและการวัดมลูค่าเมื%อเริ%มแรก  
 

ลูกหนีI การคา้ ตราสารหนีI ที)ออก และเจา้หนีI การคา้รับรู้รายการเมื)อเริ) มแรกเมื)อมีการออกตราสารเหล่านัIน 

สินทรัพยท์างการเงินและหนีI สินทางการเงินอื)น ๆ ทัIงหมดรับรู้รายการเมื)อเริ)มแรกเมื)อกลุ่มบริษทัเป็นคู่สัญญา
ตามขอ้กาํหนดของเครื)องมือทางการเงินนัIน  

 

สินทรัพยท์างการเงินและหนีI สินทางการเงิน (นอกเหนือจากลูกหนีIการคา้ที)ไม่มีองคป์ระกอบเกี)ยวกบัการจดัหา
เงินที)มีนัยสําคญั หรือวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน) จะวดัมูลค่าเมื)อเริ)มแรกดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมบวกตน้ทุนการทาํรายการซึ) งเกี)ยวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าหรือการออกตราสาร ลูกหนีIการคา้ที)ไม่มี
องคป์ระกอบเกี)ยวกบัการจดัหาเงินที)มีนยัสาํคญัวดัมูลค่าเมื)อเริ)มแรกดว้ยราคาของการทาํรายการ สินทรัพยท์าง
การเงินและหนีI สินทางการเงินที)วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน วดัมูลค่าเมื)อเริ)มแรกดว้ย
มูลค่ายติุธรรม 

 
(ง.2)   การจัดประเภทรายการและการวัดมลูค่าภายหลงั  
 

สินทรัพย์ทางการเงิน - การจัดประเภท 
 

ณ วนัที)รับรู้รายการเมื)อเริ)มแรก สินทรัพยท์างการเงินจะถูกจดัประเภทรายการตามการวดัมูลค่า ไดแ้ก่ การวดั
มูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื)น หรือมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือ
ขาดทุน  

 

สินทรัพยท์างการเงินจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่ภายหลงัการรับรู้รายการเมื)อเริ)มแรกเวน้แต่กลุ่มบริษทั  

มีการเปลี)ยนแปลงโมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพยท์างการเงิน ในกรณีดงักล่าวสินทรัพยท์างการเงินที)
ไดรั้บผลกระทบทัIงหมดจะถูกจดัประเภทรายการใหม่โดยทนัทีเป็นตน้ไปนบัจากวนัที)มีการเปลี)ยนแปลงการ
จดัประเภท  
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สินทรัพยท์างการเงินที)ไม่ไดถู้กกาํหนดใหว้ดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุนจะถูกวดัมูลค่าดว้ยราคาทุน
ตดัจาํหน่ายหากเขา้เงื)อนไขทัIงสองขอ้ดงัต่อไปนีI   
- ถือครองสินทรัพยท์างการเงินนัIนตามโมเดลธุรกิจที)มีวตัถุประสงคเ์พื)อรับกระแสเงินสดตามสญัญา และ 
- ขอ้กาํหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินซึ) งทาํให้เกิดกระแสเงินสดซึ) งเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และ
ดอกเบีIยจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัที)กาํหนดไว ้

 

ณ วนัที)รับรู้รายการเมื)อเริ)มแรกของเงินลงทุนในตราสารทุนที)ไม่ไดถื้อไวเ้พื)อคา้ กลุ่มบริษทัอาจเลือกให้เงิน
ลงทุนดงักล่าวแสดงการเปลี)ยนแปลงในมูลค่ายติุธรรมในภายหลงัในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื)น ซึ) งการเลือกนีI
สามารถเลือกไดเ้ป็นรายเงินลงทุนและเมื)อเลือกแลว้ไม่สามารถยกเลิกได ้ 

 

สินทรัพยท์างการเงินทัIงหมดที)ไม่ไดจ้ดัประเภทให้วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรมผ่าน
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื)นตามที)ไดอ้ธิบายไวข้า้งตน้จะวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน ซึ) ง
รวมถึงสินทรัพยอ์นุพนัธ์ทัIงหมด ณ วนัที)รับรู้รายการเมื)อเริ)มแรก กลุ่มบริษทัสามารถเลือกใหสิ้นทรัพยท์างการ
เงินที)เขา้ขอ้กาํหนดในการวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายหรือมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื)น 

ถูกวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนหากการกาํหนดดังกล่าวช่วยขจัดหรือลดความไม่
สอดคลอ้งอยา่งมีนยัสาํคญัซึ)งอาจเกิดขึIนซึ)งเมื)อเลือกแลว้ไม่สามารถยกเลิกได ้

 

สินทรัพย์ทางการเงิน - การประเมินว่ากระแสเงินสดตามสัญญาเป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบี <ยจากยอด
คงเหลือของเงินต้นหรือไม่  

 

สาํหรับวตัถุประสงคข์องการประเมินนีI  
 

“เงินตน้” หมายถึง มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัที)รับรู้รายการเมื)อเริ)มแรก 
“ดอกเบีIย” หมายถึง สิ)งตอบแทนจากมูลค่าเงินตามเวลาและความเสี)ยงดา้นเครดิตที)เกี)ยวขอ้งกบัจาํนวนเงินตน้
ที)คา้งชาํระในช่วงระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ)งและความเสี)ยงในการกูย้มืโดยทั)วไป และตน้ทุน (เช่น ความเสี)ยง
ดา้นสภาพคล่องและค่าใชจ่้ายในการบริหาร) รวมถึงอตัรากาํไรขัIนตน้  
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ในการประเมินว่ากระแสเงินสดตามสัญญาเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และดอกเบีIยหรือไม่ กลุ่มบริษทัพิจารณา
ขอ้กาํหนดตามสัญญาของเครื)องมือทางการเงิน ซึ) งรวมถึงการประเมินว่าสินทรัพยท์างการเงินประกอบดว้ย
ขอ้กาํหนดตามสัญญาที)สามารถเปลี)ยนแปลงระยะเวลาและจาํนวนเงินของกระแสเงินสดตามสัญญาซึ) งอาจทาํ
ใหไ้ม่เขา้เงื)อนไข ในการประเมิน กลุ่มบริษทัพิจารณาถึง  
-   เหตุการณ์ที)อาจเกิดขึIนซึ)งเป็นเหตุใหมี้การเปลี)ยนแปลงจาํนวนเงินและเวลาของกระแสเงินสด 

-   เงื)อนไขที)อาจเปลี)ยนแปลงอตัราดอกเบีIยตามสญัญา ซึ) งรวมถึงอตัราดอกเบีIยผนัแปร และ 
- เงื)อนไขเมื)อสิทธิเรียกร้องของกลุ่มบริษทัถูกจาํกดัเฉพาะกระแสเงินสดจากสินทรัพยต์ามที)กาํหนด (เช่น
สินทรัพยท์างการเงินที)ผูใ้หกู้ไ้ม่มีสิทธิไล่เบีIย)  

 

สินทรัพย์ทางการเงิน - การวัดมลูค่าภายหลงัและกาํไรและขาดทุน  
 

สินทรัพยท์างการเงินที)วดั  

     มูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม 

     ผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

 สินทรัพยเ์หล่านีI วดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรม กาํไรและ
ขาดทุนสุทธิรวมถึงรายไดด้อกเบีI ยและเงินปันผลรับบนัทึกใน
กาํไรหรือขาดทุน อยา่งไรกต็าม สาํหรับอนุพนัธ์ที)กาํหนดใหเ้ป็น
เครื)องมือที)ใชใ้นการป้องกนัความเสี)ยงใหดู้หมายเหตุขอ้ 4 (ง.6) 

สินทรัพยท์างการเงินที)วดั 

    มูลค่าดว้ยราคาทุนตดั   

    จาํหน่าย 

 สินทรัพยเ์หล่านีI วดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายโดย
วิธีอัตราดอกเบีI ยที)แท้จริง ราคาทุนตัดจําหน่ายลดลงด้วยผล
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า รายไดด้อกเบีIย กาํไรและขาดทุนจากอตัรา
แลกเปลี)ยนและผลขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้ในกําไรหรือ
ขาดทุน กาํไรหรือขาดทุนที)เกิดจากการตดัรายการออกจากบญัชี
รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

เงินลงทุนในตราสารทุนที)วดั 

    มูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม 

    ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื)น 

 สินทรัพยเ์หล่านีI วดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรม เงินปันผล
รับรู้เป็นรายไดใ้นกาํไรหรือขาดทุนเวน้แต่เงินปันผลดงักล่าวเป็น
การคืนทุนของเงินลงทุน กาํไรและขาดทุนสุทธิอื)นรับรู้ในกาํไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื)นและจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่ไปยงั
กาํไรหรือขาดทุน  
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หนี<สินทางการเงิน - การจัดประเภทรายการ การวัดมลูค่าในภายหลงัและกาํไรและขาดทุน  
 

หนีI สินทางการเงินจดัประเภทรายการตามการวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย หรือมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไร
หรือขาดทุน หนีI สินทางการเงินจะถูกจดัประเภทใหว้ดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุนหากใหถื้อไวเ้พื)อคา้ 
ถือเป็นอนุพนัธ์หรือกาํหนดให้วดัมูลค่าเมื)อเริ)มแรกดว้ยวิธีดงักล่าว หนีI สินทางการเงินที)วดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุนจะวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมและรับรู้กาํไรและขาดทุนสุทธิ รวมถึงดอกเบีIยจ่าย
ในกาํไรหรือขาดทุน หนีI สินทางการเงินอื)นที)วดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายดว้ยวิธีดอกเบีIยที)แทจ้ริง 
ดอกเบีIยจ่ายและกาํไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปลี)ยนรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน กาํไรหรือขาดทุนที)เกิดจากการ
ตดัรายการออกจากบญัชีให้รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน (ดูหมายเหตุขอ้ 4 (ง.6) สําหรับหนีI สินทางการเงินที)
กาํหนดใหเ้ป็นเครื)องมือที)ใชใ้นการป้องกนัความเสี)ยง) 

 

(ง.3)   การตัดรายการออกจากบัญชี 
 

สินทรัพย์ทางการเงิน 
 

กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินออกจากบญัชีเมื)อสิทธิตามสัญญาที)จะไดรั้บกระแสเงินสดจาก
สินทรัพยท์างการเงินหมดอายหุรือมีการโอนสิทธิในการรับกระแสเงินสดตามสญัญาในธุรกรรมซึ)งความเสี)ยง
และผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทัIงหมดของสินทรัพยท์างการเงินไดถู้กโอนหรือ ในกรณีที)กลุ่ม
บริษทัไม่ไดท้ัIงโอนหรือคงไวซึ้) งความเสี)ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทัIงหมดและไม่ไดค้งไว้
ซึ) งการควบคุมในสินทรัพยท์างการเงิน  

 

กลุ่มบริษทัเขา้ทาํธุรกรรมซึ) งมีการโอนสินทรัพยที์)รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินแต่ยงัคงความเสี)ยงและ
ผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของทัIงหมดหรือเกือบทัIงหมดในสินทรัพยที์)โอนหรือบางส่วนของสินทรัพย ์ใน
กรณีนีI  สินทรัพยที์)โอนจะไม่ถูกตดัรายการออกจากบญัชี  

 

หนี<สินทางการเงิน 
 

กลุ่มบริษทัตดัรายการหนีI สินทางการเงินออกจากบญัชีเมื)อภาระผูกพนัตามสัญญาสิIนสุดลง ยกเลิก หรือ
หมดอายุ กลุ่มบริษทัตดัรายการหนีI สินทางการเงินออกจากบญัชีหากมีการเปลี)ยนแปลงเงื)อนไขและกระแส  

เงินสดจากการเปลี)ยนแปลงหนีI สินมีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญั โดยรับรู้หนีI สินทางการเงินใหม่ดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมที)สะทอ้นเงื)อนไขที)เปลี)ยนแปลงแลว้  
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การตดัรายการหนีI สินทางการเงินออกจากบญัชี ผลต่างระหวา่งมูลค่าตามบญัชีที)ตดัรายการและสิ)งตอบแทนที)
ตอ้งจ่าย (รวมถึงสินทรัพยที์)ไม่ใช่เงินสดที)ไดโ้อนไปหรือหนีI สินที)รับมา) รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  

 
(ง.4)   การหักกลบ 

 

สินทรัพยท์างการเงินและหนีI สินทางการเงินจะหักกลบกนัเพื)อรายงานในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยจาํนวน
สุทธิ กต่็อเมื)อกลุ่มบริษทัมีสิทธิบงัคบัใชต้ามกฎหมายในการหกักลบจาํนวนเงินที)รับรู้และกลุ่มบริษทัตัIงใจที)จะ
ชาํระดว้ยจาํนวนเงินสุทธิ หรือตัIงใจที)จะรับสินทรัพยแ์ละชาํระหนีI สินพร้อมกนั  

 

(ง.5)   อนุพันธ์ 
 

อนุพนัธ์รับรู้ดว้ยมูลค่ายติุธรรมและวดัมูลค่ายติุธรรมทุกวนัสิIนรอบระยะเวลารายงาน ผลกาํไรหรือขาดทุนจาก
การวดัมูลค่ายุติธรรมใหม่จะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนทนัที เวน้แต่อนุพนัธ์นัIนมีไวเ้พื)อป้องกนัความเสี)ยงใน
กระแสเงินสดหรือป้องกนัความเสี)ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ กรณีดงักล่าวการรับรู้ผล
กาํไรหรือขาดทุนจะขึIนอยูก่บัลกัษณะของรายการที)มีการป้องกนัความเสี)ยง  

 
(ง.6)   การป้องกันความเสี%ยง 

 
กลุ่มบริษทัถืออนุพนัธ์บางรายการเป็นเครื) องมือป้องกนัความเสี)ยงเพื)อการป้องกนัความเสี)ยงจากเงินตรา
ต่างประเทศและอตัราดอกเบีIยที)มีฐานะเปิด อนุพนัธ์แฝงแยกออกจากสัญญาหลกัและมีการบนัทึกบญัชีแยก
ต่างหาก หากสญัญาหลกัที)ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินและเขา้เงื)อนไขที)กาํหนดไว ้ 

 

ณ วนัที)กาํหนดความสัมพนัธ์ของการป้องกนัความเสี)ยงเป็นครัI งแรก กลุ่มบริษทัไดจ้ดัทาํเอกสารเกี)ยวกบั
วตัถุประสงคข์องการบริหารความเสี)ยงและกลยทุธ์ที)ใชใ้นการจดัการกบัความเสี)ยง ความสมัพนัธ์เชิงเศรษฐกิจ
ระหว่างรายการที)มีการป้องกนัความเสี)ยงและเครื)องมือที)ใชใ้นการป้องกนัความเสี)ยงรวมถึงการพิจารณาการ
เปลี)ยนแปลงในกระแสเงินสดของรายการที)มีการป้องกนัความเสี)ยงและเครื)องมือที)ใชใ้นการป้องกนัความเสี)ยง
วา่จะหกักลบกนัหรือไม่  
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การป้องกันความเสี%ยงในกระแสเงินสด 
 

เมื)ออนุพนัธ์ถูกกาํหนดให้เป็นเครื)องมือที)ใชใ้นการป้องกนัความเสี)ยงในกระแสเงินสด ส่วนที)มีประสิทธิผล
ของการเปลี)ยนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของอนุพนัธ์จะรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื)นและสะสมไวใ้นสาํรอง
การป้องกนัความเสี)ยง ส่วนที)มีประสิทธิผลของการเปลี)ยนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของอนุพนัธ์ที)รับรู้ในกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอื)นนัIนจาํกดัเพียงผลสะสมของการเปลี)ยนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของรายการที)มีการป้องกนั
ความเสี)ยงเท่านัIน ซึ) งพิจารณาโดยใชมู้ลค่าปัจจุบนันบัจากวนัที)เริ)มตน้การป้องกนัความเสี)ยง การเปลี)ยนแปลง
ในมูลค่ายติุธรรมของอนุพนัธ์ส่วนที)ไม่มีประสิทธิผลจะรับรู้ทนัทีในกาํไรหรือขาดทุน  

 

กลุ่มบริษทักาํหนดให้การเปลี)ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของราคาปัจจุบนั (Spot element) ของสัญญาซืIอขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็นเครื)องมือที)ใชป้้องกนัความเสี)ยงสําหรับความสัมพนัธ์ในการป้องกนัความ
เสี)ยงในกระแสเงินสด การเปลี)ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมขององคป์ระกอบราคาล่วงหน้าของสัญญาซืIอขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้บนัทึกบญัชีแยกต่างหากในส่วนของตน้ทุนการป้องกนัความเสี)ยงรับรู้ในสาํรอง
ตน้ทุนการป้องกนัความเสี)ยงในส่วนของเจา้ของ 

 

เมื)อป้องกนัความเสี)ยงรายการคาดการณ์ส่งผลใหเ้กิดการรับรู้รายการที)ไม่ใช่รายการทางการเงินในภายหลงัเช่น 

สินคา้คงเหลือ จาํนวนเงินที)สะสมไวใ้นสาํรองการป้องกนัความเสี)ยงและสาํรองตน้ทุนการป้องกนัความเสี)ยง
จะนาํไปรวมเป็นตน้ทุนเมื)อเริ)มแรกของรายการที)ไม่ใช่รายการทางการเงินเมื)อรับรู้รายการดงักล่าว  

 

สาํหรับการป้องกนัความเสี)ยงรายการคาดการณ์อื)น จาํนวนเงินที)สะสมไวใ้นสาํรองการป้องกนัความเสี)ยงและ
สาํรองตน้ทุนการป้องกนัความเสี)ยงจะไดรั้บการจดัประเภทรายการใหม่ไปยงักาํไรหรือขาดทุนในงวดเดียวกนั
หรือระหวา่งงวดที)กระแสเงินสดที)คาดการณ์ซึ)งไดรั้บการป้องกนัความเสี)ยงกระทบกาํไรหรือขาดทุน 

 

เมื)อการป้องกนัความเสี)ยงไม่เขา้เงื)อนไขของการบญัชีป้องกนัความเสี)ยงอีกต่อไปหรือเครื)องมือที)ใชป้้องกนั
ความเสี)ยงถูกขาย หมดอาย ุถูกยกเลิก หรือถูกใชสิ้ทธิ การบญัชีป้องกนัความเสี)ยงจะถูกยกเลิกทนัทีเป็นตน้ไป 

เมื)อการบญัชีป้องกนัความเสี)ยงในกระแสเงินสดถูกยกเลิก จาํนวนเงินที)สะสมในสาํรองการป้องกนัความเสี)ยง
จะยงัคงอยูใ่นส่วนของเจา้ของจนกระทั)งมีการรับรู้รายการที)ไม่ใช่ตวัเงินจากรายการป้องกนัความเสี)ยงดงักล่าว 
จาํนวนเงินที)สะสมดงักล่าวจะรวมเป็นตน้ทุนในการรับรู้รายการเมื)อเริ)มแรกของรายการที)ไม่ใช่ตวัเงิน สาํหรับ
การป้องกนัความเสี)ยงในกระแสเงินสดอื)น จาํนวนเงินที)สะสมจะถูกจดัประเภทรายการใหม่ไปยงักาํไรหรือ
ขาดทุนในงวดเดียวกนัหรือระหวา่งงวดที)กระแสเงินสดในอนาคตที)คาดการณ์ซึ) งไดรั้บการป้องกนัความเสี)ยง
กระทบกาํไรหรือขาดทุน  
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หากกระแสเงินสดในอนาคตที)มีการป้องกนัความเสี)ยงมีการคาดการณ์ว่าจะไม่เกิดขึIนอีกต่อไป จาํนวนเงินที)
สะสมไวใ้นสํารองการป้องกนัความเสี)ยงและสํารองตน้ทุนการป้องกนัความเสี)ยงจะไดรั้บการจดัประเภท
รายการใหม่ไปยงักาํไรหรือขาดทุนทนัที 

 

นโยบายการบัญชีที.ถอืปฏิบัติก่อนวันที. 1 มกราคม 2563 
 

เงินลงทุน 
 
เงินลงทุนเผื%อขาย 
 

เงินลงทุนเผื)อขายเป็นเงินลงทุนในตราสารทุนซึ) งเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดที)ไม่ใช่เป็นบริษทัยอ่ย และ/
หรือ บริษทัร่วม และ/หรือ การร่วมคา้และไม่ใช่เงินลงทุนที)ถือไวเ้พื)อคา้หรือตัIงใจถือไวจ้นครบกาํหนด ภายหลงัการ
รับรู้มูลค่าในครัI งแรกเงินลงทุนเผื)อขายตอ้งแสดงตามมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาเสนอซืIอ ณ วนัที)รายงาน การ
เปลี)ยนแปลงที)เกิดขึIนซึ)งไม่ใช่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกบนัทึกไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ ส่วนผลขาดทุนจากการดอ้ย
ค่าจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน เมื)อมีหลกัฐานการดอ้ยค่า 
 
เงินลงทุนทั%วไป 
 

เงินลงทุนทั)วไปเป็นเงินลงทุนในตราสารทุนซึ) งไม่ใช่หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดของบริษทัที)เกี)ยวขอ้งกนั
และบริษทัอื)นที)ไม่ใช่เป็นบริษทัยอ่ย และ/หรือ บริษทัร่วม และ/หรือ การร่วมคา้แสดงในราคาทุนสุทธิจากผลขาดทุน
จากการดอ้ยค่าสะสม 

 
อนุพนัธ์ 
 
อนุพนัธ์ไดถู้กนาํมาใชเ้พื)อจดัการความเสี)ยงที)เกิดจากการเปลี)ยนแปลงในอตัราแลกเปลี)ยนเงินตราต่างประเทศ และ
อตัราดอกเบีIยที)เกิดจากกิจกรรมดาํเนินงาน กิจกรรมจดัหาเงิน และกิจกรรมลงทุน อนุพนัธ์ไม่ไดมี้ไวเ้พื)อคา้  
 

อนุพนัธ์จะถูกบนัทึกบญัชีเมื)อเริ) มแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรม ค่าใช้จ่ายที)เกิดจากการทาํรายการดงักล่าว บนัทึกตาม
ประเภทของรายการที)ไดรั้บการป้องกนัความเสี)ยง การบนัทึกรายการ กาํไรหรือขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่จะขึIนอยู่
กบัประเภทของรายการที)ไดรั้บการป้องกนัความเสี)ยง  
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การป้องกนัความเสี.ยง 
 

การป้องกันความเสี%ยงจากอัตราแลกเปลี%ยนที%จะมใีนอนาคต 
 

กลุ่มบริษทัมีนโยบายที)จะป้องกันความเสี) ยงของอตัราแลกเปลี)ยนสําหรับรายการที)เป็นตัวเงินซึ) งเป็นเงินตรา
ต่างประเทศดว้ยการทาํสญัญาซืIอขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ โดยรายการที)เป็นตวัเงินซึ)งเป็นเงินตราต่างประเทศ
จะแปลงค่าเป็นสกุลเงินของประเทศที)บริษทัและบริษทัย่อยดาํเนินการอยู่ดว้ยอตัราแลกเปลี)ยน ณ วนัที)รายงาน 

ปรับปรุงดว้ยลูกหนีI /เจา้หนีI สุทธิจากสัญญาซืIอขายเงินตราต่างประเทศ และค่าธรรมเนียมรอตดับญัชีที)เหลืออยู่ 
ค่าธรรมเนียมในการทาํสัญญาซืIอขายเงินตราต่างประเทศจะตดับญัชีเป็นรายได/้ค่าใชจ่้ายตามระยะเวลาของสัญญา 
รายได/้ค่าใชจ่้ายตดับญัชีดงักล่าวและกาํไรหรือขาดทุนจากสัญญาซืIอขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที)คุม้ครอง
ความเสี)ยงจากรายการที)เป็นตวัเงินซึ) งเป็นเงินตราต่างประเทศนัIนจะบนัทึกหักกลบกบักาํไรหรือขาดทุน จากการ
แปลงค่ารายการที)เป็นตวัเงินที)เป็นเงินตราต่างประเทศ 
 

สําหรับการป้องกนัความเสี)ยงของรายการในอนาคตที)คาดว่าจะเกิดขึIน กลุ่มบริษทัจะรับรู้กาํไรหรือขาดทุนจาก
สญัญาซืIอขายเงินตราต่างประเทศและค่าธรรมเนียมในการทาํสญัญาดงักล่าวเป็นรายการรอตดับญัชีจนกวา่รายการ ที)
ไดป้้องกนัความเสี)ยงนัIนไดเ้กิดขึIนแลว้ จึงจะรับรู้รายการรอตดับญัชีดงักล่าวเป็นกาํไรหรือขาดทุน  

 
การป้องกันความเสี%ยงจากอัตราดอกเบี <ย 
 
ผลต่างที)เกิดจากสัญญาแลกเปลี)ยนอตัราดอกเบีIยจะรับรู้ตามสัดส่วนของระยะเวลาและจาํนวนเงินตน้ที)ใชอ้า้งอิงที)
เปลี)ยนแปลงไป โดยนาํไปบนัทึกเพิ)มหรือลดจาํนวนดอกเบีIยจ่ายของเงินกูย้มืที)ไดรั้บการป้องกนัความเสี)ยงนัIน 

 

หนีEสินที.มีภาระดอกเบีEย 
 
หนีI สินที)มีภาระดอกเบีI ยบนัทึกเริ)มแรกในมูลค่ายุติธรรมสุทธิจากค่าใชจ่้ายที)เกี)ยวขอ้งกบัการเกิดหนีI สิน ซึ) งต่อมา
หนีI สินที)มีภาระดอกเบีIยจะบนัทึกโดยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย  ผลต่างระหวา่งยอดหนีI สินเริ)มแรกและยอดหนีI สินเมื)อถึง
กาํหนดชาํระจะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตลอดระยะเวลาการกูย้มืโดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบีIยที)แทจ้ริง 
 

เจ้าหนีEการค้าและเจ้าหนีEอื.น 
 

เจา้หนีIการคา้และเจา้หนีI อื)นแสดงในราคาทุน 
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(จ) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากสถาบนัการเงินประเภท
เผื)อเรียก เงินลงทุนระยะสัIนที)มีสภาพคล่องสูง และเงินเบิกเกินบญัชีซึ)งจะตอ้งชาํระคืนเมื)อทวงถาม 

 

เงินฝากที)มีขอ้จาํกดัในการเบิกใชไ้ดแ้สดงแยกเป็นรายการต่างหากไวใ้นบญัชี “เงินฝากสถาบนัการเงินที)มีขอ้จาํกดัใน
การเบิกใช”้ ในงบแสดงฐานะการเงิน 

 

(ฉ) ลูกหนีEการค้าและลูกหนีEอื.น 
 

ลูกหนีI การคา้และลูกหนีI อื)นรับรู้เมื)อกลุ่มบริษทัมีสิทธิที)ปราศจากเงื)อนไขในการได้รับสิ) งตอบแทนตามสัญญา 
และแสดงในราคาตามใบแจง้หนีIหกัค่าเผื)อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (2562: ค่าเผื%อหนี<สงสัยจะสูญ) 

  

ค่าเผื)อผลขาดทุนดา้นเครดิตที)คาดว่าจะเกิดขึIนประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการชาํระหนีI  และการคาดการณ์
เกี)ยวกบัการชาํระหนีI ในอนาคตของลูกคา้ ลูกหนีI จะถูกตดัจาํหน่ายออกจากบญัชีเป็นหนีI สูญเมื)อไดด้าํเนินการตาม
เงื)อนไขที)กาํหนดในประมวลรัษฎากรแลว้  

 

(ช) สินค้าคงเหลือ 
 

สินคา้สาํเร็จรูป วตัถุดิบ เคมีภณัฑ ์ยา และวสัดุสิIนเปลืองส่วนใหญ่วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนถวัเฉลี)ยหรือมูลค่าสุทธิที)จะ
ไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ)ากวา่ 
 

สินคา้ระหวา่งผลิตส่วนใหญ่วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที)จะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ)ากวา่ 
 

ตน้ทุนของสินคา้ประกอบดว้ย ตน้ทุนสินคา้ที)ซืIอ ตน้ทุนในการแปลงสภาพ และตน้ทุนอื)นที)เกิดขึIนเพื)อใหสิ้นคา้ อยู่
ในสถานที)ตัIงและสภาพที)เป็นอยูใ่นปัจจุบนั ในกรณีของสินคา้สาํเร็จรูปและสินคา้ระหวา่งผลิตที)ผลิตเอง ตน้ทุนสินคา้
ไดร้วมการปันส่วนของค่าโสหุย้การผลิตอยา่งเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดบักาํลงัการผลิตตามปกติ 

 

 มูลค่าสุทธิที)จะไดรั้บเป็นการประมาณราคาที)จะขายไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจปกติหกัดว้ยประมาณการตน้ทุนที)จะผลิต
ให้เสร็จและตน้ทุนที)จาํเป็นตอ้งจ่ายไปเพื)อใหข้ายสินคา้นัIนได ้
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(ซ) สินทรัพย์ชีวภาพ 
 

สินทรัพยชี์วภาพวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขาย (ตน้ทุนส่วนเพิ)มที)เกี)ยวขอ้งโดยตรงกบัการจาํหน่าย
สินทรัพยชี์วภาพ) เวน้แต่กรณีที)ไม่สามารถวดัมูลค่ายุติธรรมไดอ้ย่างน่าเชื)อถือ ให้วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนสุทธิจากค่า
เสื)อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม ผลกาํไรหรือขาดทุนที)เกิดจากการเปลี)ยนแปลงในมูลค่า
ยติุธรรมหกัตน้ทุนในการขายบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน   

 

สินทรัพยชี์วภาพไม่หมุนเวียนส่วนใหญ่ประกอบดว้ย สุกรพนัธ์ุ ซึ) งไดแ้ยกแสดงรายการไวภ้ายใตห้มวด “สินทรัพย์
ไม่หมุนเวียน” ส่วนสินทรัพยชี์วภาพอื)นๆ แสดงไวภ้ายใตห้มวด “สินทรัพยห์มุนเวียน” ในงบแสดงฐานะการเงิน 

 

(ฌ) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที.จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที.ถอืไว้เพื.อขาย 
 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพยที์)ยกเลิกซึ)งประกอบดว้ยสินทรัพยแ์ละหนีI สิน) ที)จดัประเภทเป็นสินทรัพย์
ที)ถือไวเ้พื)อขายเมื)อมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ในระดบัสูงมากที)มูลค่าที)จะไดรั้บคืนส่วนใหญ่มาจากการขาย
มากกว่ามาจากการใชสิ้นทรัพยน์ัIนต่อไป วดัมูลค่าดว้ยจาํนวนที)ตํ)ากว่าระหว่างมูลค่าตามบญัชีกบัมูลค่ายติุธรรมหกั
ตน้ทุนในการขาย ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสาํหรับกลุ่มสินทรัพยที์)ยกเลิกนาํไปปรับลดใหก้บัค่าความนิยมเป็นลาํดบั
แรก แลว้จึงปันส่วนให้กบัยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหนีI สินตามสัดส่วน ยกเวน้สินคา้คงเหลือ สินทรัพยท์าง
การเงิน สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและอสังหาริมทรัพยเ์พื)อการลงทุน เนื)องจากสินทรัพยเ์หล่านีI วดัมูลค่า
ดว้ยเกณฑ์ที)แตกต่างกนัตามนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสําหรับการจดัประเภท
สินทรัพยที์)ถือไวเ้พื)อขายในครัI งแรกและผลกาํไรและขาดทุนจากการวดัมูลค่าในภายหลงัรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน
โดยกรณีที)เป็นผลกาํไรจะรับรู้ไม่เกินผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสมที)เคยรับรู้  

 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและอาคารและอุปกรณ์ที)ถูกจดัประเภทเป็นสินทรัพยที์)ถือไวเ้พื)อขายจะหยดุบนัทึกค่าตดัจาํหน่าย 
หรือค่าเสื)อมราคา รวมถึงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียกจ็ะหยดุบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

 

(ญ) อสังหาริมทรัพย์เพื.อการลงทุน 
 
อสังหาริมทรัพยเ์พื)อการลงทุนไดแ้ก่ อสังหาริมทรัพยที์)ถือครองเพื)อหาประโยชน์จากรายไดค่้าเช่าหรือจากมูลค่าที)
เพิ)มขึIนหรือทัIงสองอยา่ง โดยไม่รวมถึงอสังหาริมทรัพยที์)มีไวเ้พื)อขายตามปกติธุรกิจหรือใชใ้นการผลิตหรือจดัหา
สินคา้หรือใหบ้ริการหรือใชใ้นการบริหารงาน   

 

อสงัหาริมทรัพยเ์พื)อการลงทุนวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนสุทธิจากค่าเสื)อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 
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ราคาทุนประกอบด้วย ต้นทุนและค่าใช้จ่ายทางตรงเพื)อให้ได้มาซึ) งอสังหาริมทรัพย์เพื)อการลงทุน ต้นทุนการ 
ก่อสร้างที)กิจการก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนวตัถุดิบ ค่าแรงทางตรง ตน้ทุนการกูย้ืมและตน้ทุนทางตรงอื)นๆ เพื)อให้
อสงัหาริมทรัพยเ์พื)อการลงทุนอยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน 

 

ค่าเสื)อมราคาจะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน ซึ) งคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของ
สินทรัพยแ์ต่ละประเภท ประมาณการอายกุารใหป้ระโยชน์ของอสงัหาริมทรัพยเ์พื)อการลงทุนคือ 5 - 50 ปี 

 
การโอนเปลี%ยนประเภทเป็นที%ดินและอาคาร 
 
การโอนจากอสังหาริมทรัพยเ์พื)อการลงทุนไปเป็นที)ดินและอาคารที)มีไวใ้ช้งานใช้มูลค่าตามบญัชี ณ วนัที)มีการ
เปลี)ยนแปลงการใชง้าน และวดัมูลค่าตามนโยบายบญัชีของที)ดินและอาคาร 

 

(ฎ) ที.ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 
 
การรับรู้และการวัดมลูค่า 
 
สินทรัพย์ที%เป็นกรรมสิทธิSของกลุ่มบริษัท 
 

ที)ดินที)ใชใ้นการดาํเนินงานวดัมูลค่าดว้ยราคาที)ตีใหม่ เวน้แต่ที)ดินซึ) งไดม้าในปีที)มีการตีราคาใหม่ หรือไดม้าหลงัจาก 
นัIนแสดงในราคาทุนสุทธิจากผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 

  

อาคารและอุปกรณ์วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนสุทธิจากค่าเสื)อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 

 

ราคาทุนประกอบด้วย ต้นทุนทางตรงที)เกี)ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย ์
ที)กิจการก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง ตน้ทุนการกูย้มืและตน้ทุนทางตรงอื)นๆ ที)เกี)ยวขอ้งกบั
การจดัหาสินทรัพยเ์พื)อใหสิ้นทรัพยน์ัIนอยูใ่นสภาพที)พร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ตน้ทุนในการรืIอถอน การ
ขนยา้ย การบูรณะสถานที)ตัIงของสินทรัพย ์สาํหรับเครื)องมือที)ควบคุมโดยลิขสิทธิ_ ซอฟตแ์วร์ ซึ) งไม่สามารถทาํงานโดย
ปราศจากลิขสิทธิ_ ซอฟตแ์วร์นัIนใหถื้อวา่ ลิขสิทธิ_ ซอฟตแ์วร์ดงักล่าวเป็นส่วนหนึ)งของอุปกรณ์ 

 

ส่วนประกอบของรายการที)ดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการที)มีอายกุารให้ประโยชน์ไม่เท่ากนัตอ้งบนัทึกแต่ละ
ส่วนประกอบที)มีนยัสาํคญัแยกต่างหากจากกนั  
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กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายที)ดิน อาคารและอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ) งตอบแทนสุทธิที)ได้รับจาก 
การจาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของที)ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน เมื)อมีการขายสินทรัพยที์)ตี
ราคาใหม่ จาํนวนเงินที)บนัทึกอยูใ่นผลต่างจากการตีราคาสินทรัพยจ์ะถูกโอนไปยงักาํไรสะสม 

 

สินทรัพย์ที%ตีราคาใหม่ 
 

การตีราคาใหม่ดาํเนินการโดยผูป้ระเมินราคาอิสระและกระทาํอยา่งสมํ)าเสมอ เพื)อให้มั)นใจว่ามูลค่าของสินทรัพยที์)
แสดงไวใ้นบญัชีมีมูลค่าใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรม ณ วนัที)รายงาน 

 

มูลค่าของสินทรัพยส่์วนที)ตีเพิ)มขึIนสุทธิจากหนีI สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีจะบนัทึกไปยงักาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื)น
ภายใต ้“ผลกาํไรจากการตีราคาสินทรัพยใ์หม่” (ในองค์ประกอบอื)นของส่วนของผูถื้อหุ้น) เวน้แต่สินทรัพยชิ์Iน
เดียวกนันัIนจะเคยมีการตีมูลค่าลดลงและบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนมาก่อน กรณีดงักล่าวจะบนัทึกมูลค่าที)ตีเพิ)มขึIน
ในครัI งหลงัไปยงักาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื)นเฉพาะจาํนวนที)เกินกว่าส่วนที)ตีมูลค่าลดลงซึ) งเคยบนัทึกไวใ้นกาํไรหรือ
ขาดทุน 

 

กรณีที)มูลค่าของสินทรัพยล์ดลงจากการตีราคาใหม่จะบนัทึกมูลค่าที)ลดลงในกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับมูลค่าที)ลดลง
เฉพาะจาํนวนที)ลดลงมากกวา่ผลต่างจากการตีราคาสินทรัพยชิ์IนเดียวกนันัIนที)เคยบนัทึกไวใ้นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื)น 

 
การโอนเปลี%ยนประเภทเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื%อการลงทุน 
 
การโอนจากอสังหาริมทรัพยที์)มีไวใ้ช้งานไปเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื)อการลงทุนใช้มูลค่าตามบัญชี ณ วนัที)มีการ
เปลี)ยนแปลงการใชง้าน  

 

ต้นทุนที%เกิดขึ<นในภายหลงั 
 

ตน้ทุนในการเปลี)ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ)งของมูลค่าตามบญัชีของรายการที)ดิน อาคารและ อุปกรณ์  

ถา้มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ที)กลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนัIน และสามารถ
วดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนัIนไดอ้ย่างน่าเชื)อถือ  ชิIนส่วนที)ถูกเปลี)ยนแทนจะถูกตดัจาํหน่ายดว้ยมูลค่าตามบญัชี  

ตน้ทุนที)เกิดขึIนในการซ่อมบาํรุงที)ดิน อาคารและอุปกรณ์ที)เกิดขึIนเป็นประจาํจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเมื)อเกิดขึIน 
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ค่าเสื%อมราคา 
 

ค่าเสื)อมราคาคาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือตน้ทุนในการเปลี)ยนแทนอื)นหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์
 

ค่าเสื)อมราคาที)รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์
แต่ละรายการ ประมาณการอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์สดงไดด้งันีI  

 

ระบบสาธารณูปโภค  3 - 40 ปี 

อาคารและสิ)งปลูกสร้าง 3 - 60 ปี 

ส่วนปรับปรุงอาคารและส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 3 - 60 ปี 

ระบบนํIาและไฟฟ้า 3 - 30 ปี 

เครื)องจกัรและอุปกรณ์ 2 - 30 ปี 

เครื)องตกแต่ง ติดตัIงและเครื)องใชส้าํนกังาน 2 - 20 ปี 

ยานพาหนะ 2 - 25 ปี 

 

ที)ดินและสินทรัพยที์)อยูร่ะหวา่งการก่อสร้างและติดตัIงไม่มีการคิดค่าเสื)อมราคา 
 

วิธีการคิดค่าเสื)อมราคา ระยะเวลาที)คาดวา่จะไดรั้บประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือจะไดรั้บ ถูกทบทวนทุกสิIนรอบปีบญัชี 

 

(ฏ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 
ค่าความนิยม 
 
การรับรู้มูลค่าเริ)มแรกของค่าความนิยมที)เกิดจากการซืIอกิจการของบริษทัยอ่ยไดอ้ธิบายในหมายเหตุขอ้ 4 (ก) และ
ภายหลงัจากการรับรู้เริ)มแรก ค่าความนิยมจะถูกวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนสุทธิจากผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม ส่วน
ค่าความนิยมที)เกี)ยวกบับริษทัร่วมและการร่วมคา้แสดงรวมเป็นส่วนหนึ)งของมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในบริษทัร่วม
และการร่วมคา้ 
 
รายจ่ายในการวิจัยและพัฒนา 
 

รายจ่ายในขัIนตอนการวิจยัไดแ้ก่ การสาํรวจตรวจสอบเพื)อให้ไดม้าซึ) งความรู้ความเขา้ใจใหม่ทางดา้นวิทยาศาสตร์
หรือทางดา้นเทคนิค รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเมื)อเกิดขึIน 
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รายจ่ายที)เกิดจากการพฒันาที)เกี)ยวขอ้งกบัแผนงานหรือการออกแบบผลิตภณัฑ์และกระบวนการใหม่หรือการ
ปรับปรุงให้ดีขึIนกว่าเดิม รับรู้เป็นสินทรัพยไ์ด้ก็ต่อเมื)อสามารถวดัมูลค่าของรายการตน้ทุนการพฒันาได้อย่าง
น่าเชื)อถือ  ผลิตภณัฑ์หรือกระบวนการนัIนมีความเป็นไปไดท้างเทคนิคและทางการคา้  ซึ) งมีความเป็นไปไดที้)จะ
ก่อใหเ้กิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต และกลุ่มบริษทัมีความตัIงใจและมีทรัพยากรเพียงพอที)จะนาํมาใช ้เพื)อให้
การพฒันาเสร็จสิIนสมบูรณ์ และนาํสินทรัพยม์าใช้ประโยชน์หรือนาํมาขายได ้ รายจ่ายในการพฒันาที)รับรู้เป็น
สินทรัพยป์ระกอบดว้ย ตน้ทุนของวตัถุดิบ ตน้ทุนแรงงานทางตรง ตน้ทุนการกูย้มื และตน้ทุนที)เกี)ยวขอ้งโดยตรงใน
การจดัเตรียมสินทรัพยเ์พื)อให้สามารถนาํมาใชป้ระโยชน์ตามประสงค ์รายจ่ายในการพฒันาอื)นรับรู้ในกาํไรหรือ
ขาดทุนเมื)อเกิดขึIน 

 

รายจ่ายในการพฒันาซึ)งรับรู้เป็นสินทรัพยว์ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า
สะสม 

 

สินทรัพย์ไม่มตัีวตนอื%นๆ 
 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื)นๆที)กลุ่มบริษทัซืIอมาและมีอายกุารใหป้ระโยชน์จาํกดั วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่าย
สะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 

 
รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการ 
 
รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์มื)อก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็น
ตน้ทุนของสินทรัพยที์)เกี)ยวขอ้งนัIน  ค่าใชจ่้ายอื)นรวมถึงค่าความนิยมและเครื)องหมายการคา้ที)เกิดขึIนภายในรับรู้ใน
กาํไรหรือขาดทุนเมื)อเกิดขึIน 

 
ค่าตัดจาํหน่าย 
 

ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์กัดว้ยมูลค่าคงเหลือ 
 

ค่าตดัจาํหน่ายที)รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาที)คาดว่าจะได้รับประโยชน์จาก
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ซึ) งไม่รวมค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที)อายกุารใหป้ระโยชน์ไม่ทราบแน่นอน โดยเริ)ม
ตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเมื)อสินทรัพยน์ัIนพร้อมที)จะใหป้ระโยชน์ 
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ระยะเวลาที)คาดวา่จะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแสดงไดด้งันีI  
 

ค่าพฒันาระบบงาน 3 - 20  ปี 

ค่าลิขสิทธิ_ การใชซ้อฟตแ์วร์ 3 - 20  ปี 

เครื)องหมายการคา้ 8 - 20 ปี และอายกุารใหป้ระโยชน์ไม่ทราบแน่นอน 

ความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ 10 - 15  ปี 

ตน้ทุนการพฒันาผลิตภณัฑ ์  5, 15 ปี 

ค่าสิทธิการใชเ้ครื)องหมายการคา้ 15  ปี 

 

วิธีการตดัจาํหน่าย ระยะเวลาที)คาดวา่จะไดรั้บประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือจะไดรั้บการทบทวนทุกสิIนรอบปีบญัชี  

 

(ฐ) สัญญาเช่า 
 

นโยบายการบัญชีที.ถอืปฏิบัติตัEงแต่วันที. 1 มกราคม 2563  

 

ณ วนัเริ)มตน้ของสัญญากลุ่มบริษทั จะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ กลุ่ม
บริษทันําคาํนิยามของสัญญาเช่าตาม TFRS 16 มาใช้ในการประเมินว่าสัญญานัIนให้สิทธิในการควบคุมการใช้
สินทรัพยที์)ระบุหรือไม่ 

  

ในฐานะผู้เช่า 
 

ณ วนัที)สญัญาเช่าเริ)มมีผลหรือวนัที)มีการเปลี)ยนแปลงสญัญาเช่า สญัญาที)มีส่วนประกอบที)เป็นสญัญาเช่า กลุ่มบริษทั
จะปันส่วนสิ)งตอบแทนที)ตอ้งจ่ายตามราคาขายที)เป็นเอกเทศ สาํหรับสญัญาเช่าอสงัหาริมทรัพย ์กลุ่มบริษทัเลือกที)จะ
ไม่แยกส่วนประกอบที)ไม่เป็นการเช่าและรับรู้สัญญาเช่าและส่วนประกอบที)ไม่เป็นการเช่าเป็นสัญญาเช่าเพียงอยา่ง
เดียว  
 

กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหนีI สินตามสัญญาเช่า ณ วนัที)สัญญาเช่าเริ)มมีผล ยกเวน้สัญญาเช่าที)อายุ
สัญญาเช่า สิIนสุดภายใน 12 หรือสินทรัพย์อ้างอิงที)มีมูลค่าตํ)า จะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอาย ุ
สญัญาเช่า 
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สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเสื)อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า และปรับปรุงเมื)อมี
การวดัมูลค่าใหม่ของหนีI สินตามสัญญาเช่า ตน้ทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ประกอบดว้ยจาํนวนเงินที)รับรู้เมื)อ
เริ)มแรกของหนีI สินตามสัญญาเช่าปรับปรุงดว้ยจาํนวนเงินที)จ่ายชาํระตามสัญญาเช่า ณ วนัที)สัญญาเช่าเริ)มมีผลหรือ
ก่อนวนัที)สญัญาเริ)มมีผลรวมกบัตน้ทุนทางตรงเริ)มแรกและประมาณการตน้ทุนในการบูรณะและสุทธิจากสิ)งจูงใจใน
สัญญาเช่าที)ไดรั้บ ค่าเสื)อมราคารับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนดว้ยวิธีเส้นตรงนับจากวนัที)สัญญาเช่าเริ)มมีผลจนถึงวนั
สิIนสุดของอายสุญัญาเช่า เวน้แต่สญัญาเช่าดงักล่าวมีการโอนกรรมสิทธิ_ ในสินทรัพยที์)เช่าใหก้บักลุ่มบริษทัเมื)อสิIนสุด
สัญญาเช่า หรือตน้ทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ะทอ้นวา่กลุ่มบริษทัจะมีการใชสิ้ทธิในการซืIอสินทรัพย ์ในกรณีนีI
สินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ะบนัทึกค่าเสื)อมราคาตลอดอายุการใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยที์)เช่า ซึ) งกาํหนดตามเกณฑ์
เดียวกนักบัสินทรัพยแ์ละอุปกรณ์ที)เกี)ยวขอ้ง  

 

หนีI สินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าเมื)อเริ)มแรกดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของค่าเช่าที)ยงัไม่ไดจ่้ายชาํระ ณ วนัที)สัญญาเช่าเริ)มมีผล 
คิดลดดว้ยอตัราดอกเบีIยตามนยัของสัญญาเช่า เวน้แต่อตัรานัIนไม่สามารถกาํหนดได ้กลุ่มบริษทัใชอ้ตัราดอกเบีIยเงิน
กูย้มืส่วนเพิ)มของกลุ่มบริษทั ค่าเช่ารวมถึงค่าเช่าคงที)หกัสิ)งจูงใจตามสัญญาเช่าคา้งรับ ค่าเช่าผนัแปรที)ขึIนอยูก่บัดชันี
หรืออตัรา และจาํนวนเงินที)คาดว่าตอ้งจ่ายภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ ค่าเช่ายงัรวมถึงจาํนวนเงินที)ตอ้งจ่าย
ตาม สิทธิเลือกซืIอ สิทธิเลือกในการขยายอายสุญัญาเช่าหรือสิทธิเลือกในการยกเลิกสญัญาเช่า หากกลุ่มบริษทัมีความ
แน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที)จะใช้สิทธิ ค่าเช่าผนัแปรที)ไม่ขึIนอยู่กบัดชันีหรืออตัราจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในรอบ
ระยะเวลาบญัชีที)เกิดรายการ  

 

กลุ่มบริษทักาํหนดอตัราดอกเบีIยเงินกูย้มืส่วนเพิ)มโดยนาํอตัราดอกเบีIยจากแหล่งขอ้มูลทางการเงินภายนอกหลายแห่ง
และไดป้รับปรุงบางส่วนเพื)อใหส้ะทอ้นระยะเวลาของสญัญาเช่าและลกัษณะของสินทรัพยที์)เช่า 

 

หนีI สินตามสญัญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายตามอตัราดอกเบีIยที)แทจ้ริง และหนีI สินตามสญัญาเช่าจะถูก
วดัมูลค่าใหม่เมื)อมีการเปลี)ยนแปลงอายสุญัญาเช่า การเปลี)ยนแปลง ค่าเช่า การเปลี)ยนแปลงประมาณการจาํนวนเงินที)
คาดวา่ตอ้งจ่ายภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ หรือการเปลี)ยนแปลงการประเมินการใชสิ้ทธิเลือกซืIอ สิทธิเลือก
ในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า เมื)อมีการวดัมูลค่าหนีI สินตามสัญญาเช่าใหม่ จะ
ปรับปรุงกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้หรือรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน หากมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
สิทธิการใชไ้ดถู้กลดมูลค่าลงจนเป็นศูนยแ์ลว้  
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ในฐานะผู้ให้เช่า 
 

ณ วนัที)เริ)มตน้ของสัญญาเช่าหรือวนัที)มีการเปลี)ยนแปลงสัญญาเช่า สัญญาที)มีส่วนประกอบที)เป็นสัญญาเช่ารายการ
หนึ)งหรือมากกวา่หรือมีส่วนประกอบที)ไม่เป็นการเช่า กลุ่มบริษทัจะปันส่วนสิ)งตอบแทนที)จะไดรั้บตามสญัญาใหก้บั 

แต่ละส่วนประกอบตามเกณฑร์าคาขายที)เป็นเอกเทศ 

 

กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเช่าที)ไดรั้บจากสญัญาเช่าดาํเนินงานเป็นรายไดค่้าเช่าดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า และแสดง
เป็นส่วนหนึ)งของรายไดอื้)น ตน้ทุนทางตรงเริ)มแรกที)เกิดขึIนเพื)อการไดม้าซึ) งสัญญาเช่าดาํเนินงานจะรวมเป็นมูลค่า
ตามบญัชีของสินทรัพยที์)ให้เช่าและรับรู้ตน้ทุนดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายตลอดอายุสัญญาเช่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกนักบั
รายไดค่้าเช่า ค่าเช่าที)อาจเกิดขึIนรับรู้เป็นรายไดใ้นรอบระยะเวลาบญัชีที)ไดรั้บ 

 
นโยบายการบัญชีที.ถอืปฏิบัติก่อนวันที. 1 มกราคม 2563 

 

สินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาเช่าอื)นไดจ้ดัประเภทเป็นสญัญาเช่าดาํเนินงานและค่าเช่าจ่ายบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธี
เส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า ประโยชน์ที)ไดรั้บตามสัญญาเช่า จะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหนึ) งของค่าเช่า
ทัIงสิIนตามสัญญาตลอดอายุสัญญาเช่า ค่าเช่าที)อาจเกิดขึIนตอ้งนาํมารวมคาํนวณจาํนวนเงินขัIนตํ)าที)ตอ้งจ่ายตาม
ระยะเวลาที)คงเหลือของสญัญาเช่า เมื)อไดรั้บการยนืยนัการปรับค่าเช่า 

 

การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ 
 
ณ วนัที)เริ) มตน้ขอ้ตกลง กลุ่มบริษทัจะพิจารณาว่าขอ้ตกลงดงักล่าวประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็น
ส่วนประกอบหรือไม่ โดยพิจารณาจากสินทรัพยที์)มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง  ถา้การปฏิบติัตามขอ้ตกลงนัIนขึIนอยูก่บั
การใชสิ้นทรัพยที์)มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง  และขอ้ตกลงนัIนจะนาํไปสู่สิทธิในการใชสิ้นทรัพย ์ถา้ทาํใหก้ลุ่มบริษทัมี
สิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพย ์ 
 

ณ วนัที)เริ)มตน้ขอ้ตกลง หรือมีการประเมินขอ้ตกลงใหม่ กลุ่มบริษทัแยกค่าตอบแทนสาํหรับสัญญาเช่า และส่วนที)
เป็นองคป์ระกอบอื)นโดยใชมู้ลค่ายติุธรรมเป็นเกณฑใ์นการแยก หากกลุ่มบริษทัสรุปวา่เป็นสัญญาเช่าการเงิน แต่ไม่
สามารถแบ่งแยกจาํนวนดงักล่าวไดอ้ยา่งน่าเชื)อถือ ใหรั้บรู้สินทรัพยแ์ละหนีI สินในจาํนวนที)เท่ากบัมูลค่ายติุธรรมของ
สินทรัพยที์)มีลกัษณะเฉพาะเจาะจงนัIน หลงัจากนัIนจาํนวนหนีI สินจะลดลงตามจาํนวนที)จ่าย และตน้ทุนทางการเงิน
ตามนยัจากหนีI สินจะรับรู้โดยใชอ้ตัราดอกเบีIยเงินกูย้มืส่วนเพิ)มของกลุ่มบริษทั 
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(ฑ) การด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน 
 

นโยบายการบัญชีที.ถอืปฏิบัติตัEงแต่วันที. 1 มกราคม 2563 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเผื)อผลขาดทุนดา้นเครดิตที)คาดว่าจะเกิดขึIนสาํหรับสินทรัพยท์างการเงินที)วดัมูลค่าดว้ยราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย (รวมถึง เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนีIการคา้และลูกหนีI อื)น รวมถึงเงินให้กูย้ืมแก่กิจการที)
เกี)ยวขอ้งกนั)  ยกเวน้สาํหรับเงินลงทุนในตราสารทุน 

 

การวัดมลูค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที%คาดว่าจะเกิดขึ<น  
 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตที)คาดว่าจะเกิดขึIนเป็นการประมาณผลขาดทุนดา้นเครดิตดว้ยความน่าจะเป็นถ่วงนํI าหนกั ผล
ขาดทุนดา้นเครดิตคาํนวณโดยใชมู้ลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินที)คาดว่าจะไม่ไดรั้บ (เช่น ผลต่างระหว่างกระแสเงิน
สดที)กิจการจะตอ้งจ่ายตามสัญญาและกระแสเงินสดที)กลุ่มบริษทัคาดว่าจะไดรั้บ) ผลขาดทุนดา้นเครดิตที)คาดว่าจะ
เกิดขึIนคิดลดดว้ยอตัราดอกเบีIยที)แทจ้ริงของสินทรัพยท์างการเงิน  

 

การวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตนัIนคาํนวณดงัต่อไปนีI  
- ผลขาดทุนดา้นเครดิตที)คาดวา่จะเกิดขึIนในอีก 12 เดือนขา้งหนา้ ผลขาดทุนดงักล่าวประมาณจากผลขาดทุนที)คาด
วา่จะเกิดขึIนจากการผดิเงื)อนไขตามสญัญาที)คาดวา่จะเกิดขึIนในอีก 12 เดือนขา้งหนา้ภายหลงัวนัสิIนรอบระยะเวลา
ที)รายงาน หรือ 

- ผลขาดทุนดา้นเครดิตที)คาดวา่จะเกิดขึIนตลอดอายขุองสัญญา ผลขาดทุนดงักล่าวประมาณจากผลขาดทุนที)คาดวา่
จะเกิดขึIนจากการผดิเงื)อนไขตามสญัญาที)คาดวา่จะเกิดขึIนในช่วงระยะเวลาทัIงหมดที)เหลืออยูข่องสญัญา 
 

ค่าเผื)อผลขาดทุนสาํหรับลูกหนีIการคา้วดัมูลค่าผลขาดทุนดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตที)คาดวา่จะเกิดขึIนตลอดอายขุอง
สัญญา ผลขาดทุนดา้นเครดิตที)คาดว่าจะเกิดขึIนของสินทรัพยท์างการเงินเหล่านีIประมาณการโดยใชต้ารางการตัIง
สาํรอง ซึ) งวิธีดงักล่าวมีการนาํขอ้มูลผลขาดทุนที)เกิดขึIนในอดีต การปรับปรุงปัจจยัที)มีความเฉพาะเจาะจงกบัลูกหนีI
นัIน ๆ และการประเมินทัIงขอ้มูลสภาวการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบนัและขอ้มูลคาดการณ์สภาวการณ์เศรษฐกิจทั)วไปใน
อนาคต ณ วนัที)รายงาน 

 

ค่าเผื)อผลขาดทุนดา้นเครดิตสาํหรับสินทรัพยท์างการเงินอื)น กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตที)คาดวา่จะเกิดขึIน
ดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตที)คาดวา่จะเกิดขึIนในอีก 12 เดือนขา้งหนา้ ยกเวน้สินทรัพยท์างการเงินที)มีการเพิ)มขึIนอยา่ง
มีนยัสาํคญัของความเสี)ยงดา้นเครดิตนบัแต่การรับรู้รายการเมื)อเริ)มแรกหรือเป็นสินทรัพยท์างการเงินที)มีการดอ้ยค่า
ดา้นเครดิต ซึ) งกรณีดงักล่าวจะวดัค่าเผื)อผลขาดทุนดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตที)คาดวา่จะเกิดขึIนตลอดอายขุองสญัญา  
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ระยะเวลาสูงสุดที)ใชใ้นการประมาณผลขาดทุนดา้นเครดิตที)คาดว่าจะเกิดขึIนพิจารณาจากระยะเวลาที)ยาวที)สุดตาม
สญัญาที)กลุ่มบริษทัมีฐานะเปิดต่อความเสี)ยงดา้นเครดิต  
 

กลุ่มบริษทัพิจารณาวา่ความเสี)ยงดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเพิ)มขึIนอยา่งมีนยัสาํคญัหากมีการเปลี)ยนแปลง
ของอนัดบัความน่าเชื)อถือที)ลดระดบัลงอยา่งมีนยัสาํคญั มีการดาํเนินงานที)ถดถอยอยา่งมีนยัสาํคญัของลูกหนีI  หรือมี
การเปลี)ยนแปลงหรือคาดการณ์การเปลี)ยนแปลงของเทคโนโลย ีตลาด สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจหรือกฎหมายที)ส่งผล
ในทางลบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของลูกหนีIในการจ่ายชาํระภาระผกูพนัใหก้บักลุ่มบริษทั 

 

กลุ่มบริษทัพิจารณาว่าสินทรัพยท์างการเงินจะเกิดการผิดสัญญาเมื)อผูกู้ไ้ม่สามารถจ่ายชาํระภาระผูกพนัดา้นเครดิต
ให้แก่กลุ่มบริษทัไดเ้ต็มจาํนวน อีกทัIงกลุ่มบริษทัไม่มีสิทธิในการไล่เบีI ย เช่น การยึดหลกัประกนั (หากมีการวาง
หลกัประกนั)  

 

การประเมินการเพิ)มขึIนของความเสี)ยงดา้นเครดิตอยา่งมีนยัสาํคญันัIนมีการประเมินทัIงแบบเป็นรายลูกหนีIหรือแบบ
กลุ่มขึIนอยูก่บัลกัษณะของเครื)องมือทางการเงิน หากการประเมินความเสี)ยงเป็นการประเมินแบบกลุ่มตอ้งมีการจดั
กลุ่มเครื)องมือทางการเงินตามลกัษณะความเสี)ยงดา้นเครดิตที)คลา้ยคลึงกนั เช่น สถานการณ์คา้งชาํระและอนัดบัความ
น่าเชื)อถือ  
 

ผลขาดทุนด้านเครดิตที)คาดว่าจะเกิดขึI นมีการประเมินใหม่ ณ สิIนรอบระยะเวลาที)รายงาน เพื)อสะท้อนการ
เปลี)ยนแปลงของความเสี)ยงดา้นเครดิตของเครื)องมือทางการเงินนบัจากวนัที)รับรู้รายการเมื)อเริ)มแรก การเพิ)มขึIนของ
ค่าเผื)อผลขาดทุนแสดงเป็นขาดทุนจากการดอ้ยค่าในกาํไรหรือขาดทุน ค่าเผื)อผลขาดทุนแสดงเป็นรายการหกัออกจาก
มูลค่าตามบญัชีขัIนตน้ของสินทรัพยท์างการเงิน  

 
สินทรัพย์ทางการเงินที%มกีารด้อยค่าด้านเครดิต 
 

ณ วนัที)รายงาน กลุ่มบริษทัประเมินว่าสินทรัพยท์างการเงินที)วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายมีการดอ้ยค่าดา้น
เครดิตหรือไม่ เมื)อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ)งหรือมากกว่าหนึ) งเหตุการณ์ซึ) งส่งผลกระทบเชิงลบต่อกระแสเงิน
สดที)คาดว่าจะเกิดขึIนในอนาคตของสินทรัพยท์างการเงิน สถานการณ์ที)เป็นขอ้บ่งชีI ว่าสินทรัพยท์างการเงินเกิดการ
ดอ้ยค่าดา้นเครดิตรวมถึง การที)ลูกหนีIประสบปัญหาทางการเงินอยา่งมีนยัสาํคญั การผดิสญัญา เป็นตน้ 
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การตัดจาํหน่าย  
 
มูลค่าตามบญัชีขัIนตน้ของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัจาํหน่ายเมื)อกลุ่มบริษทัไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่าง
สมเหตุสมผลวา่จะไดรั้บคืนเงิน หากมีการรับเงินคืนในภายหลงัจากสินทรัพยที์)มีการตดัจาํหน่ายแลว้ จะรับรู้เป็นการ
กลบัรายการการดอ้ยค่าในกาํไรหรือขาดทุนในงวดที)ไดรั้บคืน 

 
นโยบายการบัญชีที.ถอืปฏิบัติก่อนวันที. 1 มกราคม 2563 

 
ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัจะถูกพิจารณาวา่มีขอ้บ่งชีI เรื)องการดอ้ยค่าหรือไม่ทุกวนัที)รายงาน ในกรณีที)มี
ขอ้บ่งชีI  บริษทัจะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพยที์)คาดวา่จะไดรั้บคืน  

 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เมื)อมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกวา่มูลค่าที)จะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึก
ในกาํไรหรือขาดทุน 

 

กรณีมีความชดัเจนวา่เงินลงทุนเผื)อขายมีการดอ้ยค่า ยอดขาดทุนที)เคยบนัทึกในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื)นจะถูกบนัทึก
ในกาํไรหรือขาดทุน  

 

การคาํนวณมลูค่าที%คาดว่าจะได้รับคืน 

 

มูลค่าที)คาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยท์างการเงินสาํหรับหลกัทรัพยเ์ผื)อขาย คาํนวณโดยการอา้งอิงมูลค่ายติุธรรม  

 
การกลบัรายการด้อยค่า 
 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกกลบัรายการเมื)อมูลค่าที)คาดวา่จะไดรั้บคืนเพิ)มขึIนในภายหลงั  
และการเพิ)มขึIนนัIนสัมพนัธ์โดยตรงกบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าที)เคยรับรู้ โดยการบนัทึกการกลบัรายการดอ้ยค่าของ
สินทรัพยท์างการเงินเป็นดงันีI  
 

(1) สินทรัพยท์างการเงินที)บนัทึกโดยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายรับรู้การกลบัรายการดอ้ยค่าในกาํไรหรือขาดทุน 

 

(2) เงินลงทุนประเภทตราสารทุนรับรู้การกลบัรายการดอ้ยค่าโดยตรงในกาํไรขาดทุน 
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(ฒ) การด้อยค่าสินทรัพย์ที.ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 
 

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัที)รายงานว่ามีขอ้บ่งชีI เรื)องการดอ้ยค่าหรือไม่ ใน
กรณีที)มีขอ้บ่งชีIจะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพยที์)คาดวา่จะไดรั้บคืน สาํหรับค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน
ที)มีอายกุารใหป้ระโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรือ ยงัไม่พร้อมใชง้าน จะประมาณมูลค่าที)คาดวา่จะไดรั้บคืนทุกปี ในช่วง
เวลาเดียวกนั  

 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เมื)อมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยที์)ก่อใหเ้กิดเงิน
สดสูงกว่ามูลค่าที)จะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน เวน้แต่เมื)อมีการกลบัรายการการ
ประเมินมูลค่าของสินทรัพยเ์พิ)มของสินทรัพยร์ายการเดียวกนัที)เคยรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้และมีการดอ้ยค่าในเวลา
ต่อมา ในกรณีนีIจะรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้ 

 

การคาํนวณมลูค่าที%คาดว่าจะได้รับคืน 

 

มูลค่าที)คาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยที์)ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน  หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยห์รือ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า  ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้อง
สินทรัพย ์ ประมาณการกระแสเงินสดที)จะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนคาํนึง
ภาษีเงินไดเ้พื)อใหส้ะทอ้นมูลค่าที)อาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซึ) งแปรไปตามเวลาและความเสี)ยงที)มีต่อสินทรัพย ์ 
สาํหรับสินทรัพยที์)ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอื์)น จะพิจารณามูลค่าที)คาดว่าจะไดรั้บคืน
รวมกบัหน่วยสินทรัพยที์)ก่อใหเ้กิดเงินสดที)สินทรัพยน์ัIนเกี)ยวขอ้งดว้ย 
 

การกลบัรายการด้อยค่า 
 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยมจะไม่มีการปรับปรุงกลบัรายการ สินทรัพยที์)ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน 

อื)นๆ ที) เคยรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในงวดก่อนๆ จะถูกประเมิน ณ ทุกวนัที)ที)ออกรายงานว่าข้อบ่งชีI เรื) อง  
การด้อยค่ายงัมีอยู่อีกต่อไปหรือไม่ โดยขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพยด์ังกล่าวจะถูกกลบัรายการ หากมี  

การเปลี)ยนแปลงประมาณการที)ใชใ้นการคาํนวณมูลค่าที)คาดวา่จะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ
เพียงเท่าที)มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหักค่าเสื)อมราคาหรือค่าตดัจาํหน่าย 
เสมือนหนึ)งไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 
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(ณ) หนีEสินที.เกดิจากสัญญา 
 

หนีI สินที)เกิดจากสัญญาเป็นภาระผูกพนัที)จะตอ้งโอนสินคา้หรือบริการให้กบัลูกคา้ หนีI สินที)เกิดจากสัญญารับรู้เมื)อ
กลุ่มบริษทัไดรั้บชาํระหรือมีสิทธิที)ปราศจากเงื)อนไขในการไดรั้บสิ)งตอบแทนที)เรียกคืนไม่ไดจ้ากลูกคา้ก่อนที)กลุ่ม
บริษทัรับรู้รายไดที้)เกี)ยวขอ้ง 
 

(ด) ผลประโยชน์ของพนักงาน 
 
ผลประโยชน์ของพนักงานหลงัออกจากงาน -โครงการสมทบเงิน 

 

ภาระผกูพนัตามโครงการสมทบเงินจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาที)พนกังานไดท้าํงานให ้

 

ผลประโยชน์ของพนักงานหลงัออกจากงาน - โครงการผลประโยชน์ 

 

ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์คาํนวณโดยใชเ้ทคนิคจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
เพื)อจดัทาํประมาณการผลประโยชน์ในอนาคตที)เกิดจากการทาํงานของพนกังานในงวดปัจจุบนัและในงวดก่อนๆ 

แยกต่างหากเป็นรายโครงการ และคิดลดผลประโยชน์โดยใชวิ้ธีคิดลดแต่ละหน่วยที)ประมาณการไวเ้พื)อกาํหนดมูลค่า
ปัจจุบนัของภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์และตน้ทุนบริการปัจจุบนั  
 
กลุ่มบริษทัรับรู้กาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยัทัIงหมดที)เกิดขึIนในกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอื)น และรับรู้ค่าใชจ่้ายของโครงการผลประโยชน์ในกาํไรหรือขาดทุน  
 
เมื)อมีการเปลี)ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการที)เกี)ยวขอ้งกบัการบริการในอดีตตอ้งรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนทนัที 

กลุ่มบริษทัรับรู้กาํไรและขาดทุนจากการจ่ายชาํระผลประโยชน์พนกังานเมื)อเกิดขึIน 
 

ผลประโยชน์พนักงานเมื%อเลิกจ้าง 
 

ผลประโยชน์พนกังานเมื)อเลิกจา้งรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุนเมื)อวนัใดวนัหนึ)งต่อไปนีI เกิดขึIนก่อน  

 

(1) เมื)อกลุ่มบริษทัไม่สามารถยกเลิกขอ้เสนอการใหผ้ลประโยชน์ดงักล่าวไดอี้กต่อไป หรือ   
 

(2) เมื)อกลุ่มบริษทัรับรู้ตน้ทุนสาํหรับการปรับโครงสร้าง  
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หากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกวา่ 12 เดือนนบัจากวนัสิIนรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชน์เมื)อเลิกจา้งจะ
ถูกคิดลดกระแสเงินสด  

 

ผลประโยชน์ระยะสั<นของพนักงาน 
 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะสัIนของพนกังานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาที)พนกังานได้
ทาํงานให ้

 

หนีI สินรับรู้ดว้ยมูลค่าที)คาดว่าจะจ่ายชาํระ หากกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมาน  

ที)จะต้องจ่ายอนัเป็นผลมาจากการที)พนักงานได้ทาํงานให้ในอดีตและภาระผูกพนันีI สามารถประมาณได้อย่าง
สมเหตุสมผล 
 

(ต) ประมาณการหนีEสิน 
 
ประมาณการหนีI สินจะรับรู้เมื)อกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัจากการอนุมานที)เกิดขึIนใน
ปัจจุบนัอนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ที)เกิดขึIนในอดีต และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ตามประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที)
จะตอ้งจ่ายชาํระหนีIตามภาระผกูพนัดงักล่าว  และสามารถประมาณจาํนวนเงินภาระผกูพนัดงักล่าวไดอ้ยา่งน่าเชื)อถือ 
ในกรณีที)ภาระผูกพนัดงักล่าวมีจาํนวนที)เป็นสาระสําคญั ประมาณการหนีI สินจะเท่ากบักระแสเงินสดที)จะจ่ายใน
อนาคตที)คิดลดใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนหกัภาษีเงินไดเ้พื)อสะทอ้นถึงมูลค่าที)อาจประเมินไดต้าม
สถานการณ์ตลาดปัจจุบนัตามเวลาและความเสี)ยงที)มีต่อหนีI สิน 

 

(ถ) หุ้นทุนซืEอคนื 
 
หุ้นทุนซืIอคืนคือ หุ้นสามญัของบริษทัที)ถือโดยบริษทัย่อยซึ) งบนัทึกดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัที)ซืIอ และแสดงเป็น
รายการหักในส่วนของผูถื้อหุ้นในงบการเงินรวม ในกรณีที)มีการจาํหน่ายหุ้นสามญัของบริษทัที)ถือโดยบริษทัยอ่ย 
บริษทัจะรับรู้กาํไรสุทธิจากภาษีที)เกี)ยวขอ้งจากการจาํหน่ายหุน้สามญัดงักล่าวเป็นส่วนเกินทุน และในกรณีที)ขาดทุน
จะบนัทึกขาดทุนสุทธิจากภาษีไปยงักาํไรสะสมหลงัจากที)หกัยอดส่วนเกินทุนหมดแลว้ 
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(ท) การวัดมูลค่ายติุธรรม 
 
มูลค่ายติุธรรมคือราคาที)จะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือจ่ายชาํระเพื)อโอนหนีI สินในรายการที)เกิดขึIนในสภาพปกติ
ระหวา่งผูร่้วมตลาด ณ วนัที)วดัมูลค่าในตลาดหลกั หรือตลาดที)ใหป้ระโยชน์สูงสุด (หากไม่มีตลาดหลกั) ที)กลุ่มบริษทั 

สามารถเขา้ถึงไดใ้นวนัดงักล่าว มูลค่ายติุธรรมของหนีI สินสะทอ้นผลกระทบของความเสี)ยงที)ไม่สามารถปฏิบติัตาม
ขอ้กาํหนดของภาระผกูพนั 

 

นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลของกลุ่มบริษทัหลายขอ้กาํหนดใหมี้การวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละ
หนีI สินทางการเงิน และสินทรัพยแ์ละหนีI สินที)ไม่ใช่ทางการเงิน  

 

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่ายติุธรรมของเครื)องมือทางการเงินโดยใชร้าคาเสนอซืIอขายในตลาดที)มีสภาพคล่อง หากสามารถ
หาได ้ตลาดจะถือวา่มี ‘สภาพคล่อง’ หากรายการของสินทรัพยห์รือหนีI สินเกิดขึIนอยา่งสมํ)าเสมอในจาํนวนที)เพียงพอ
ซึ)งสามารถใหข้อ้มูลราคาไดอ้ยา่งต่อเนื)อง  

 

หากไม่มีราคาเสนอซืIอขายในตลาดที)มีสภาพคล่องกลุ่มบริษทัใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าที)ใชข้อ้มูลที)สามารถสงัเกต
ได้ที)มีความเกี)ยวขอ้งให้มากที)สุด และลดการใช้ขอ้มูลที)ไม่สามารถสังเกตได้ให้น้อยที)สุด การเลือกเทคนิคการ
ประเมินมูลค่าจะพิจารณาปัจจยัทัIงหมดที)ผูร่้วมตลาดคาํนึงถึงในการกาํหนดราคาของรายการ 

 

หากสินทรัพยห์รือหนีI สินที)วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมมีราคาเสนอซืIอและราคาเสนอขายกลุ่มบริษทัวดัมูลค่า
สินทรัพยแ์ละสถานการณ์เป็นสินทรัพยด์ว้ยราคาเสนอซืIอ และวดัมูลค่าหนีI สินและสถานะการเป็นหนีI สินดว้ยราคา
เสนอขาย  
 

การวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหนีI สิน กลุ่มบริษทัใชข้อ้มูลที)สามารถสังเกตไดใ้ห้มากที)สุดเท่าที)จะทาํได ้

มูลค่ายติุธรรมเหล่านีI ถูกจดัประเภทในแต่ละลาํดบัชัIนของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลที)ใชใ้นการประเมินมูลค่า ดงันีI  
 

• ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซืIอขาย ในตลาดที)มีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหนีI สินอยา่งเดียวกนั 

• ขอ้มูลระดบั 2  เป็นขอ้มูลอื)นที)สังเกตไดโ้ดยตรง หรือโดยออ้มสาํหรับสินทรัพยห์รือหนีI สินที)นอกเหนือจากราคา
เสนอซืIอขายซึ)งรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

• ขอ้มูลระดบั 3  ขอ้มูลที)ใชเ้ป็นขอ้มูลที)ไม่สามารถสงัเกตไดส้าํหรับสินทรัพยห์รือหนีI สินนัIน 

 

หากขอ้มูลที)นาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหนีI สินถูกจดัประเภทลาํดบัชัIนของมูลค่ายติุธรรมที)
แตกต่างกนั การวดัมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามลาํดบัชัIนของมูลค่า
ยติุธรรมของขอ้มูลที)อยูใ่นระดบัตํ)าสุดที)มีนยัสาํคญัสาํหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 
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กลุ่มบริษทัรับรู้การโอนระหวา่งลาํดบัชัIนของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัสิIนรอบระยะเวลารายงานที)เกิดการโอนขึIน 

 

(ธ) รายได้ 
 
รายไดรั้บรู้เมื)อลูกคา้มีอาํนาจควบคุมในสินคา้ดว้ยจาํนวนเงินที)สะทอ้นถึงสิ)งตอบแทนที)กลุ่มบริษทัคาดว่าจะมีสิทธิ
ไดรั้บที)ไม่รวมจาํนวนเงินที)เกบ็แทนบุคคลที)สาม ภาษีมูลค่าเพิ)มและแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ 

 

การขายสินค้า 
 

รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เมื)อลูกคา้มีอาํนาจควบคุมในสินคา้ซึ) งโดยทั)วไปเกิดขึIนเมื)อมีการส่งมอบสินคา้ให้กบั
ลูกคา้ สําหรับสัญญาที)ให้สิทธิลูกคา้ในการคืนสินคา้ รายไดจ้ะรับรู้ในจาํนวนที)มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ใน
ระดบัสูงมากว่าจะไม่มีการกลบัรายการอยา่งมีนยัสาํคญัของรายไดที้)รับรู้สะสม ดงันัIน รายไดที้)รับรู้จะปรับปรุงดว้ย
ประมาณการรับคืนสินคา้ซึ)งประมาณการจากขอ้มูลในอดีต 

 
เงินปันผลรับ 

 
เงินปันผลรับบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนในวนัที)กลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล   
 
รายได้อื%น 

 
รายไดค่้าเช่าสาํหรับสญัญาเช่าดาํเนินงานรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 

 

รายไดอื้)นจากการดาํเนินงานบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง 
 

(น) ดอกเบีEย 
 

นโยบายการบัญชีที.ถอืปฏิบัติตัEงแต่วันที. 1 มกราคม 2563  
 

อัตราดอกเบี <ยที%แท้จริง  
 

ดอกเบีIยรับและดอกเบีIยจ่ายรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนดว้ยอตัราดอกเบีIยที)แทจ้ริง อตัราดอกเบีIยที)แทจ้ริงคืออตัราที)ใชคิ้ดลด
ประมาณการการจ่ายชาํระเงินหรือรับเงินในอนาคตตลอดอายทีุ)คาดการณ์ไวข้องเครื)องมือทางการเงินของ 
- มูลค่าตามบญัชีขัIนตน้ของสินทรัพยท์างการเงิน หรือ 
- ราคาทุนตดัจาํหน่ายของหนีI สินทางการเงิน 

 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีสิDนสุดวนัทีF 31 ธันวาคม 2563 
 

74 

 

ในการคาํนวณดอกเบีIยรับและดอกเบีIยจ่าย อตัราดอกเบีIยที)แทจ้ริงจะนาํมาใชก้บัมูลค่าตามบญัชีขัIนตน้ของสินทรัพย ์
(เมื)อสินทรัพยไ์ม่มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต) หรือราคาทุนตดัจาํหน่ายของหนีI สิน อย่างไรก็ตามสําหรับสินทรัพยท์าง
การเงินที)มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตภายหลงัการรับรู้เมื)อเริ)มแรก รายไดด้อกเบีIยจะคาํนวณโดยการใชอ้ตัราดอกเบีIยที)
แทจ้ริงกบัราคาทุนตดัจาํหน่ายของสินทรัพยท์างการเงิน หากสินทรัพยไ์ม่มีการดอ้ยค่าเครดิตอีกต่อไป การคาํนวณ
รายไดด้อกเบีIยจะเปลี)ยนกลบัไปคาํนวณจากมูลค่าตามบญัชีขัIนตน้ของสินทรัพย ์

 

นโยบายการบัญชีที.ถอืปฏิบัติก่อนวันที. 1 มกราคม 2563 
 

ดอกเบีIยรับบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง 
 
ดอกเบีI ยจ่ายและค่าใช้จ่ายที) เกิดขึI นในการจัดหาเงินจะบันทึกในกําไรหรือขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง ยกเว้น  

ในกรณีบนัทึกเป็นส่วนหนึ)งของตน้ทุนสินทรัพย ์เนื)องจากสินทรัพยด์งักล่าวตอ้งใชเ้วลานานในการจดัหา ก่อสร้าง 
หรือผลิต ก่อนที)จะนาํมาใชเ้องหรือเพื)อขาย  
 

ดอกเบีIยจ่ายซึ) งเป็นส่วนหนึ)งของค่างวดตามสญัญาเช่าการเงินรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงินในกาํไรหรือขาดทุนโดย ใช้
วิธีอตัราดอกเบีIยที)แทจ้ริง 
 

(บ) ภาษเีงินได้ 
 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีประกอบดว้ย ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดรั้บรู้
ในกาํไรหรือขาดทุน เวน้แต่ภาษีเงินไดจ้ากการรวมธุรกิจหรือรายการที)รับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือในกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอื)น 

 

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน 
 
ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัคือ ภาษีที)คาํนวณจากกาํไรทางภาษีสาํหรับปี โดยใชอ้ตัราภาษีที)ประกาศใชห้รือที)คาดวา่ มี
ผลบงัคบัใช ้ณ วนัที)รายงาน ซึ) งเกี)ยวกบัรอบบญัชีที)คาํนวณภาษีเงินได ้ ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที)เกี)ยวกบั
รายการในปีก่อนๆ 

 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 

กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยวิธีหนีI สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี โดยคาํนวณจากผลแตกต่าง
ชั)วคราวที)เกิดขึIนระหวา่งมูลค่าตามบญัชีและฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหนีI สินและจาํนวนที)ใชเ้พื)อประโยชน์ทางภาษี 
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โดยผลแตกต่างชั)วคราวของรายการต่อไปนีI ไม่ไดถู้กนาํมาร่วมพิจารณาไดแ้ก่ ค่าความนิยมซึ) งไม่สามารถถือเป็น
ค่าใชจ่้ายทางภาษี การรับรู้สินทรัพยแ์ละหนีI สินในครัI งแรกซึ) งไม่กระทบต่อกาํไรทางบญัชี หรือกาํไรทาง  ภาษี และ
ผลแตกต่างชั)วคราวที)เกิดขึIนจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และการร่วมคา้ เมื)อมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่
วา่จะไม่มีการกลบัรายการผลแตกต่างชั)วคราวดงักล่าวในอนาคตอนัใกล ้
 

การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีที)จะเกิดจากลกัษณะที)กลุ่มบริษทัคาดวา่
จะไดรั้บผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายชาํระหนีI สินตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัที)รายงาน 

 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีที)คาดวา่จะใชก้บัผลแตกต่างชั)วคราวเมื)อมีการกลบัรายการโดยใช้
อตัราภาษีที)ประกาศใชห้รือที)คาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัที)รายงาน  

 

ในการกาํหนดมูลค่าของภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี กลุ่มบริษทัคาํนึงถึงผลกระทบของ
สถานการณ์ทางภาษีที)ไม่แน่นอนและอาจทาํให้จาํนวนภาษีที)ตอ้งจ่ายเพิ)มขึIน และมีดอกเบีIยที)ตอ้งชาํระ กลุ่มบริษทั
เชื)อว่าไดต้ัIงภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพียงพอสาํหรับภาษีเงินไดที้)จะจ่ายในอนาคต ซึ) งเกิดจากการประเมินผลกระทบจาก
หลายปัจจยั รวมถึง การตีความทางกฏหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนีI อยู่บนพืIนฐานการ
ประมาณการและขอ้สมมติ และอาจจะเกี)ยวขอ้งกบัการตดัสินใจเกี)ยวกบัเหตุการณ์ในอนาคต ขอ้มูลใหม่ๆ อาจจะทาํ
ให้กลุ่มบริษทัเปลี)ยนการตดัสินใจโดยขึIนอยูก่บัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายที)มีอยู ่การเปลี)ยนแปลงในภาษี
เงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดที)เกิดการเปลี)ยนแปลง 

 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนีI สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหักกลบไดเ้มื)อกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายที)จะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหนีI สินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินได้
นีIประเมินโดยหน่วยงานจดัเกบ็ภาษีหน่วยงานเดียวกนัสาํหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั สาํหรับหน่วย
ภาษีต่างกนันัIนกิจการมีความตัIงใจจะจ่ายชาํระหนีI สินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือตัIงใจ
จะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายชาํระหนีI สินในเวลาเดียวกนั 

 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเมื)อมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่ากาํไรเพื)อเสียภาษีในอนาคตจะมี
จาํนวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชั)วคราวดงักล่าว กาํไรเพื)อเสียภาษีในอนาคตตอ้งพิจารณาถึงการกลบั
รายการผลแตกต่างชั)วคราวที)เกี)ยวขอ้ง ดงันัIน กาํไรเพื)อเสียภาษีในอนาคตหลงัปรับปรุงการกลบัรายการผลแตกต่าง
ชั)วคราวที)พิจารณาจากแผนธุรกิจของแต่ละบริษทัยอ่ยในกลุ่มบริษทัแลว้อาจมีจาํนวนไม่เพียงพอที)จะบนัทึกสินทรัพย์
ภาษีเงินไดท้ัIงจาํนวน สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัที)รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที)
ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง  
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(ป) กาํไรต่อหุ้น 
 

กลุ่มบริษทัแสดงกาํไรต่อหุน้ขัIนพืIนฐานและกาํไรต่อหุน้ปรับลดสาํหรับหุน้สามญั กาํไรต่อหุน้ขัIนพืIนฐานคาํนวณจาก
กาํไรหรือขาดทุนของผูถื้อหุน้สามญัของกลุ่มบริษทัหกัดอกเบีIยจ่ายสะสม (สุทธิจากภาษีเงินได)้ ของหุน้กูด้อ้ยสิทธิที)
มีลกัษณะคลา้ยทุนและหารดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัที)ถือโดยบุคคลภายนอกที)มีอยู่ในระหว่างปีตามวิธีถวัเฉลี)ยถ่วง
นํI าหนกั กาํไรต่อหุน้ปรับลดคาํนวณโดยการหารกาํไรหรือขาดทุนของผูถื้อหุน้สามญัที)ปรับปรุงดว้ยจาํนวนหุน้สามญั
ถวัเฉลี)ยถ่วงนํIาหนกัที)ถือโดยบุคคลภายนอกที)มีอยูใ่นระหวา่งปี และผลกระทบของตราสารที)อาจเปลี)ยนเป็นหุน้สามญั
ปรับลดทัIงหมดซึ)งประกอบดว้ยหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

 

(ผ) บุคคลหรือกจิการที.เกี.ยวข้อง 
 

บุคคลหรือกิจการที)เกี)ยวขอ้งกนัไดแ้ก่ บุคคลหรือกิจการที)มีความเกี)ยวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั จากการที)บุคคลหรือ
กิจการดงักล่าวมีอาํนาจควบคุมกลุ่มบริษทัทัIงทางตรงหรือทางออ้ม หรือมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญัต่อกลุ่มบริษทัใน
การตดัสินใจทางการเงินและการบริหาร รวมถึงการที)กลุ่มบริษทัและบุคคลหรือกิจการดงักล่าวต่างฝ่ายต่างอยูภ่ายใต้
การควบคุมเดียวกนั หรือภายใตก้ารมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญัร่วมกนั  

 

(ฝ) รายงานทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 
 

ผลการดาํเนินงานของส่วนงานที)รายงานต่อผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทั (ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงาน) 

จะแสดงถึงรายการที)เกิดขึIนจากส่วนงานดาํเนินงานนัIนโดยตรงรวมถึงรายการที)ไดรั้บการปันส่วนอยา่งสมเหตุสมผล 

 
5 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชืPอไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  

 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชืIอไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ทาํให้ประเทศไทยและหลายประเทศไดป้ระกาศ
มาตรการต่างๆ เพื)อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรค เช่น การสั)งให้มีการปิดสถานประกอบการหรือลดเวลาการ
ประกอบกิจการเป็นการชั)วคราว การปิดพืIนที)เสี)ยง การหา้มเดินทางเขา้ประเทศ และการใหมี้ระยะห่างทางสงัคม เป็น
ตน้ ซึ) งส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโลก การผลิต การกระจายสินคา้ตลอดจนผลการดาํเนินงานของหลายกิจการ
ในวงกวา้ง ทัIงนีI  ผูบ้ริหารมีการติดตามสถานการณ์ดงักล่าวอยา่งใกลชิ้ดและใหค้วามร่วมมือกบัภาครัฐเพื)อใหอ้าหาร
เพียงพอต่อการบริโภคของประชาชน พร้อมทัIงสร้างความมั)นใจว่าพนกังานของกลุ่มบริษทัปลอดภยั และพยายาม
อยา่งเตม็ที)ในการควบคุมใหมี้ผลกระทบต่อธุรกิจใหน้อ้ยที)สุดเท่าที)จะเป็นไปได ้
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ทัIงนีI  ณ วนัที) 31 ธนัวาคม 2563 สถานการณ์ของการแพร่ระบาดดงักล่าวยงัไม่สิIนสุด ทาํให้เกิดความไม่แน่นอนใน
การประมาณการผลกระทบที)คาดวา่จะเกิดขึIน กลุ่มบริษทัจึงเลือกปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางการบญัชี เรื)อง มาตรการ
ผอ่นปรนชั)วคราวสาํหรับทางเลือกเพิ)มเติมทางบญัชีเพื)อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชืIอไวรัสโคโรนา (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 กลุ่มบริษทัจึงเลือกไม่นาํมาถือเป็นขอ้บ่งชีIการดอ้ยค่าของ ที)ดิน 

อาคาร และอุปกรณ์ อสังหาริมทรัพยเ์พื)อการลงทุน สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน และไม่นําขอ้มูลสถานการณ์ 

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

 

(ข) การเปลี%ยนแปลงสัญญาเช่า 
 

กลุ่มบริษทัไดรั้บการลดค่าเช่าจ่ายเนื)องจากสถานการณ์ COVID-19 กลุ่มบริษทัไดท้ยอยปรับลดหนีI สินตาม
สัญญาเช่า กลบัรายการค่าเสื)อมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้และดอกเบีI ยจากหนีI สินตามสัญญาเช่าที)
เกี)ยวขอ้งตามสดัส่วนของค่าเช่าที)ลดลง และบนัทึกผลต่างจากการไดรั้บการลดค่าเช่าในกาํไรหรือขาดทุน 

 

(ค) การวัดมลูค่ายติุธรรม  
 

กลุ่มบริษทัเลือกวดัมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนที)ไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด ณ วนัที) 31 

ธนัวาคม 2563 ดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัที) 1 มกราคม 2563 

 
(ง) สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 
กลุ่มบริษทัเลือกไม่นาํขอ้มูลสถานการณ์ COVID-19 มาเป็นขอ้มูลในการประมาณการความเพียงพอของกาํไร
ทางภาษีในอนาคตเพื)อใชใ้นการทบทวนมูลค่าของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัที) 31 ธนัวาคม 

2563 
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6 การซืPอบริษัทย่อย และการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย 

 

(ก) การซืEอบริษทัย่อย 
 

การซืPอหุ้นใน Charoen Pokphand Holdings (Malaysia) Sdn. Bhd. (“CPHM”) 

 

เมื)อวนัที) 31 กรกฎาคม 2563 CPF Investment Limited (“CPFI”) ซึ) งเป็นบริษทัย่อยที)บริษทัถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 
100.00 ของหุ้นที)ออกและชาํระแลว้ เขา้ซืIอหุ้นสามญัที)เหลือทัIงหมดของบริษทัร่วมในต่างประเทศแห่งหนึ) ง คือ  
Charoen Pokphand Holdings (Malaysia) Sdn. Bhd. (“CPHM”) จาก Standard Investment Pte. Ltd. ซึ) งเป็นบริษทัยอ่ยที)
บริษทั เครือเจริญโภคกณัฑ ์จาํกดั (“CPG”) ถือหุน้ทางออ้มในสดัส่วนร้อยละ 100.00 เป็นจาํนวนเงิน 177 ลา้นมาเลเซีย
ริงกิต หรือเทียบเท่าประมาณ 1,281 ลา้นบาท 

 

CPHM เป็นบริษทัที)จดทะเบียนจดัตัIงในประเทศมาเลเซีย โดยประกอบธุรกิจหลกัคือ ธุรกิจไก่ครบวงจร 
 

กลุ่มบริษทัไดม้าซึ) งอาํนาจควบคุมใน CPHM เมื)อวนัที) 31 กรกฎาคม 2563 (“วนัที)ซืIอ”) จากการไดรั้บโอนหุ้นสามญั
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.25 เมื)อรวมกบัสัดส่วนเดิมที)ถือหุ้นในอตัราร้อยละ 49.75 ทาํให้กลุ่มบริษทัถือหุ้นในอตัรา
ร้อยละ 100.00 ของหุน้ที)ออกและชาํระแลว้ของ CPHM 

 

กลุ่มบริษทัไดรั้บรู้รายการซืIอธุรกิจให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที) 3 (ปรับปรุง 2562) เรื)อง 
การรวมธุรกิจ ขอ้มูลของสิ)งตอบแทนทัIงหมดที)โอนให้และมูลค่าที)รับรู้ ณ วนัที)ซืIอสําหรับสินทรัพยที์)ไดม้าและ
หนีI สินที)รับมาแต่ละประเภทที)สาํคญั มีดงันีI  

 
สิ%งตอบแทนในการซื<อ  

   (หน่วย: ล้านบาท) 
   มูลค่ายุติธรรม 

เงินสด   1,281 
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สินทรัพย์ที%ได้มาและหนี<สินที%รับมา  
  (หน่วย: ล้านบาท) 
 มูลค่ายุติธรรม 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 257 

ลูกหนีIการคา้และลูกหนีI อื)น  1,186 

สินคา้คงเหลือ 756 

สินทรัพยชี์วภาพ - ส่วนที)หมุนเวียน 383 

สินทรัพยห์มุนเวียนอื)น 128 

ที)ดิน อาคารและอุปกรณ์  3,072 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 344 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื)น  3 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี   55 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื)น 58 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสัIนจากสถาบนัการเงิน  (1,488) 

เจา้หนีIการคา้และเจา้หนีI อื)น (507) 

ส่วนของหนีI สินระยะยาวที)ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ)งปี (99) 

ส่วนของหนีI สินตามสญัญาเช่าที)ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ)งปี (47) 

หนีI สินหมุนเวียนอื)น (239) 

หนีI สินระยะยาว (351) 

หนีI สินตามสญัญาเช่า (205) 

หนีI สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี   (132) 

สินทรัพย์สุทธิ 3,174 

มูลค่ายติุธรรมของส่วนไดเ้สียใน CPHM ที)มีอยูก่่อนการซืIอธุรกิจ (1,269) 

กาํไรจากการซืIอในราคาตํ)ากวา่มูลค่ายติุธรรม (624) 

สิ)งตอบแทนที)โอนให ้ 1,281 

เงินสดของบริษทัที)ไดม้าจากการซืIอบริษทัยอ่ย (257) 

เงนิสดจ่ายสุทธิจากการซืPอบริษัทย่อย 1,024 
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ณ วนัที)ซืIอ กลุ่มบริษทัตอ้งวดัมูลค่ายุติธรรมของส่วนไดเ้สียใน CPHM ที)มีอยู่ก่อนการซืIอธุรกิจ และมีผลให้เกิด
ขาดทุนจากการเปลี)ยนแปลงมูลค่ายติุธรรม ซึ) งไดรั้บรู้ในบญัชี “ขาดทุนจากการเปลี)ยนแปลงมูลค่ายติุธรรมของเงิน
ลงทุนในบริษทัร่วม” ในงบกาํไรขาดทุนรวมสาํหรับงวดสิIนสุดวนัที) 31 ธนัวาคม 2563 โดยมีรายละเอียดดงันีI  

 

(หน่วย: ล้านบาท) 
  

มูลค่ายติุธรรมของส่วนไดเ้สียใน CPHM ของกลุ่ม CPFI ที)มีอยูก่่อน ณ วนัที)ซืIอ 1,269 

หัก  มูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียใน CPHM ของกลุ่ม CPFI ณ วนัที)ซืIอ (1,322) 

ขาดทุนจากการเปลี3ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงนิลงทุนในบริษัทร่วม (53) 

 

ณ วนัที) 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินสรุปมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิที)ซืI อตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที) 3 (ปรับปรุง 2562) ทัIงนีI  กลุ่มบริษทัไดป้ระมาณมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย์
ที)ไดม้าที)ระบุไดแ้ละหนีI สินที)รับมาจากการซืIอธุรกิจครัI งนีI เพื)อใชใ้นการบนัทึกบญัชี หากกลุ่มบริษทัไดรั้บขอ้มูลใหม่
เพิ)มเติมภายในหนึ)งปีนบัจากวนัที)มีการซืIอธุรกิจเกี)ยวกบัขอ้เทจ็จริงและขอ้มูลที)สะทอ้นเหตุการณ์แวดลอ้มที)มีอยู ่ณ 

วนัที)ซืIอธุรกิจ กลุ่มบริษทัจะทาํการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมดงักล่าว หรือรับรู้สินทรัพยห์รือหนีI สินซึ) งมีอยู่แลว้ ณ 

วนัที)ซืIอธุรกิจเป็นการเพิ)มเติม กรณีดงักล่าวการบนัทึกบญัชีเกี)ยวกบัการซืIอธุรกิจจะถูกปรับปรุงใหม่ 

 

ผลดาํเนินงานของ CPHM ตัIงแต่วนัที) 31 กรกฎาคม 2563 ถึงวนัที) 31 ธนัวาคม 2563  ซึ) งรวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน
รวมสาํหรับปีสิIนสุดวนัที) 31 ธนัวาคม 2563 มีรายละเอียดที)สาํคญั ดงันีI  

 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 สาํหรับปีสิIนสุดวนัที)  

 วนัที) 31 ธนัวาคม 2563 

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 4,002 

กาํไรสาํหรับงวดส่วนที)เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ 32 
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ฝ่ายบริหารคาดวา่หากกลุ่มบริษทัไดมี้การซืIอ CPHM ตัIงแต่วนัที) 1 มกราคม 2563 จะมีรายไดจ้ากการขายสินคา้และ
กาํไรในงบการเงินรวมสาํหรับปีสิIนสุดวนัที) 31 ธนัวาคม 2563 ดงันีI  
 

      (หน่วย: ล้านบาท) 
   สาํหรับปีสิIนสุดวนัที) 

   31 ธนัวาคม 2563 

    
รายไดจ้ากการขายสินคา้   595,105 

กาํไรสาํหรับงวดส่วนที)เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่   26,103 

    (ข) การสูญเสียการควบคมุในบริษทัย่อย 

เมื)อวนัที) 1 ธันวาคม 2563 Chia Tai Investment Co., Ltd. (“CTI”) ซึ) งเป็นบริษทัย่อยที)บริษทัถือหุ้นทางออ้มผ่าน 

C.P. Pokphand Co., Ltd. (“CPP”) ในสดัส่วนร้อยละ 52.24 ของหุน้ที)ออกและชาํระแลว้ไดเ้ขา้ซืIอหุน้ของกลุ่มธุรกิจ
สุกรในสาธารณรัฐประชาชนจีนจาก Chia Tai Animal Husbandry Investment (Beijing) Co., Ltd. (“ผูข้าย”) ซึ) งเป็น
บริษทัยอ่ยทางออ้มของบริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั (“CPG”) โดย CTI ไดอ้อกหุ้นใหม่คิดเป็นร้อยละ 65.00 

ของทุนจดทะเบียนของ CTI หลงัจากเพิ)มทุนให้ผูข้ายเพื)อเป็นการชาํระราคา (“ธุรกรรม”) โดยธุรกรรมดงักล่าวมี
มูลค่ารวม 28,140 ลา้นเรนมินบิ หรือประมาณ 131,287 ลา้นบาท  

ภายหลงัจากการเสร็จสิIนของธุรกรรมในครัI งนีI  CTI ไดเ้ปลี)ยนสถานะจากบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทั เป็นบริษทัร่วม
และกลุ่มบริษทัไดสู้ญเสียการควบคุมใน CTI โดย CPP และกลุ่มบริษทั ถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 35.00 และ 18.28 

ใน CTI ตามลาํดบั 

มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียใน CTI ในงบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั ณ วนัที)เกิดธุรกรรมมีจาํนวน 59,846 ลา้น
บาท ทัIงนีI  กลุ่มบริษทัประเมินมูลค่ายติุธรรมของส่วนไดเ้สียของ CTI เป็นจาํนวน 71,045 ลา้นบาท ตามรายงานของ
ผูป้ระเมินราคาอิสระและไดถื้อเป็นมูลค่าเริ)มแรกของเงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัที)ทาํธุรกรรม โดยกลุ่มบริษทั
รับรู้กาํไรจากการสูญเสียการควบคุมเป็นจาํนวน 11,199 ลา้นบาทในงบกาํไรขาดทุนรวม 

ทัIงนีI  การปันส่วนราคาซืIอตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประเมินมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยที์)ไดม้าที)ระบุไดแ้ละหนีI สินที)
รับมาจากการซืIอธุรกิจในครัI งนีI  อยา่งไรกต็าม ณ วนัที) 31 ธนัวาคม 2563 การประเมินมูลค่ายติุธรรมยงัไม่แลว้เสร็จ 
การประเมินมูลค่ายติุธรรมดงักล่าวจึงเป็นการประมาณการเพื)อใชใ้นการบนัทึกบญัชี 
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มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิของ CTI ณ วนัที)กลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุม ประกอบดว้ยรายการ ต่อไปนีI  
 

  (หน่วย: ล้านบาท) 
 หมายเหต ุ  

   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  12,926 

ลูกหนีIการคา้และลูกหนีI อื)น   10,061 

สินคา้คงเหลือ  11,557 

สินทรัพยห์มุนเวียนอื)น  2,259 

เงินลงทุนในตราสารทุน 32 512 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 14 3,498 

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 15 572 

อสงัหาริมทรัพยเ์พื)อการลงทุน  212 

ที)ดิน อาคารและอุปกรณ์   23,345 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้  6,446 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื)น  19 1,030 

ค่าความนิยม 18 28,547 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี   29 194 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื)น  140 

หนีI สินหมุนเวียน  (37,687) 

หนีI สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 29 (1,080) 

หนีI สินไม่หมุนเวียน  

 

 (7,594) 

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิ  54,938 

   มูลค่าตามบญัชีของส่วนที)เป็นของบริษทัใหญ่  30,643 

มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียที)ไม่มีอาํนาจควบคุม  24,295 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  54,938 

   ผลกระทบเงินสดจากการสูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ย  (12,926) 

   มูลค่ายติุธรรมของส่วนไดเ้สียใน CTI 14 71,045 

หัก มูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนที)ถืออยูก่่อนและส่วนไดเ้สียใน CTI  (59,846) 

กาํไรจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย  11,199 

   
กาํไรจากการสูญเสียการควบคุมใน CTI   
ส่วนที)เป็นของบริษทัใหญ่  3,909 

ส่วนไดเ้สียที)ไม่มีอาํนาจควบคุม  7,290 

รวม  11,199 
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7 รายการกบับุคคลหรือกจิการที3เกี3ยวข้องกนั 
 

ความสัมพนัธ์ที)มีกบับริษทัย่อย บริษทัร่วมและการร่วมคา้ได้เปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 12, 14 และ 15 บริษทัที)มี
อิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญัของบริษทัคือ บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั ซึ) งมีสิทธิออกเสียงทัIงทางตรงและทางออ้ม
เท่ากบัร้อยละ 48.42 ของสิทธิออกเสียงทัIงหมดของบริษทั ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ล่าสุดเมื)อวนัที) 2 มิถุนายน 

2563 

 

นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการกบับุคคลหรือกิจการที)เกี)ยวขอ้งกนัอธิบายไดด้งัต่อไปนีI  
 

รายการ  นโยบายการกาํหนดราคา 

ขายสินคา้  ราคาตามประกาศของกลุ่มบริษทั 

ซืIอวตัถุดิบและสินคา้  ราคาตามประกาศของผูข้าย 

ซืIอและขายที)ดิน อาคารและอุปกรณ์  มูลค่ายติุธรรม/ตามสญัญาที)ตกลงร่วมกนั 

ซืIอและขายเงินลงทุน  มูลค่ายติุธรรม/ตามสญัญาที)ตกลงร่วมกนั 

ดอกเบีIยรับ/ดอกเบีIยจ่าย  ตน้ทุนของแหล่งที)มาของเงินทุนบวกค่าใชจ่้ายในการบริหารเงินทุน 

เงินปันผลรับ  ตามจาํนวนที)ประกาศจ่าย 

ค่าเช่าและค่าบริการ  อตัราค่าเช่าหรือค่าบริการมาตรฐานตามที)ผูใ้หเ้ช่าหรือผูใ้หบ้ริการกาํหนด 

ค่าบริการดา้นเทคนิควิชาการ  อตัราต่อจาํนวนตนัของอาหารสตัวแ์ต่ละประเภทที)ผลิต/อตัราต่อ 

     ยอดขายอาหารสตัว/์อตัราต่อยอดขายรวม 

ค่าสิทธิในการใชเ้ครื)องหมายการคา้  อตัราต่อยอดขายสินคา้ที)ใชเ้ครื)องหมายการคา้ 

รายไดอื้)น/ค่าใชจ่้ายอื)น  อตัราค่าบริการมาตรฐานตามที)ผูใ้หบ้ริการกาํหนด 

 
  



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีสิDนสุดวนัทีF 31 ธันวาคม 2563 
 

84 

 

7.1 รายการที3สําคญักบักจิการที3เกี3ยวข้องกนัสําหรับแต่ละปีสิPนสุดวนัที3 31 ธันวาคม  

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2563  2562  2563  2562 

(ก)      รายได้        

บริษัทที3มีอทิธิพลอย่างมีนัยสําคญั        

ขายสินคา้ 1  2  -  - 

รายไดค่้าตอบแทนการใชร้ะบบงาน 1  1  -  - 

รายไดค่้าฝึกอบรมและสมัมนา -  1  -  - 

รายไดค่้าเช่า ค่าบริการและอื)นๆ -  1  -  - 

        
บริษัทย่อย        

เงินปันผลรับ -  -  11,522  11,517 

ขายสินคา้ -  -  4,808  2,733 

ดอกเบีIยรับ -  -  1,585  4,362 

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุน -  -  853  - 

รายไดค่้าเช่า ค่าบริการและอื)นๆ  -  -  6  6 

กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร -  -  -  14 

        
บริษัทร่วม การร่วมค้า        

   และบริษัทที3เกี3ยวข้องกนั        

ขายสินคา้ 77,233  63,079  2,023  1,248 

รายไดค่้าเช่า ค่าบริการและอื)นๆ  259  214  4  4 

เงินปันผลรับ 116  124  121  9 

รายไดค่้าตอบแทนการใชร้ะบบงาน 62  72  -  - 

ดอกเบีIยรับ 14  14  -  - 

รายไดค่้าฝึกอบรมและสมัมนา 5  8  -  - 

กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 2  36  -  - 
        

(ข)     ค่าใช้จ่ายและอื.นๆ         

บริษัทที3มีอทิธิพลอย่างมีนัยสําคญั        

ซืIอวตัถุดิบและสินคา้ 9,526  9,537  2,083  2,296 

ค่าสิทธิในการใชเ้ครื)องหมายการคา้ 4,030  2,987  303  233 

ค่าบริการดา้นเทคนิควิชาการ 58  444  -  9 
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   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2563  2562  2563  2562 

(ข)     ค่าใช้จ่ายและอื.นๆ (ต่อ)        

บริษัทย่อย        

ซืIอวตัถุดิบและสินคา้ -  -  1,691  2,368 

ดอกเบีIยจ่าย -  -  364  45 

ค่าตอบแทนการใชร้ะบบงาน -  -  147  158 

ค่าฝึกอบรมและสมัมนา -  -  13  19 

ค่าเช่าและค่าบริการ -  -  8  56 

ซืIอสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -  -  1  - 

ขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุน -  -  -  454 

ค่าใชจ่้ายอื)นๆ -  -  54  44 

        
บริษัทร่วม การร่วมค้า        

   และบริษัทที3เกี3ยวข้องกนั        

ซืIอวตัถุดิบและสินคา้ 76,645  65,512  694  544 

ตน้ทุนงานก่อสร้างอาคาร         

   สิ)งปลูกสร้างและอื)นๆ 2,362  3,648  71  196 

ค่าเช่าและค่าบริการ 1,276  1,912  112  258 

ซืIอสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 1,097  -  182  - 

ค่าฝึกอบรมสมัมนา 526  258  12  28 

ซืIอเครื)องหมายการคา้ 377  -  -  - 

ซืIออุปกรณ์และอื)นๆ 206  186  20  38 

ค่าสิทธิในการใชเ้ครื)องหมายการคา้ 64  92  -  - 

ค่าตอบแทนการใชร้ะบบงาน 75  70  -  - 

ดอกเบีIยจ่าย 19  12  -  - 

ค่าใชจ่้ายอื)นๆ  1,737  1,618  128  119 
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(ค) การเข้าซืEอธุรกจิ 
 

(ค.1) CPF Investment Limited (“CPFI”) ซึ) งเป็นบริษทัย่อยที)บริษทัถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 

ของหุน้ที)ออกและชาํระแลว้ เขา้ซืIอหุน้สามญัที)เหลือทัIงหมดของบริษทัร่วมในต่างประเทศแห่ง
หนึ)งคือ Charoen Pokphand Holdings (Malaysia) Sdn. Bhd. (“CPHM”) จาก Standard Investment 

Pte. Ltd. ซึ) งเป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มของบริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั (“CPG”) ณ วนัที) 31 

ธนัวาคม 2563 รายการดงักล่าวไดเ้สร็จสมบูรณ์แลว้และเปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 6 (ก) 
 

(ค.2) Chia Tai Investment Co., Ltd. (“CTI”) ซึ) งเป็นบริษัทย่อยที)บริษัทถือหุ้นทางอ้อมผ่าน  C.P. 

Pokphand Co., Ltd. (“CPP”)  ในสัดส่วนร้อยละ 52.24 ของหุ้นที)ออกและชาํระแลว้ เขา้ซืIอหุ้น
ของกลุ่มธุรกิจสุกรในสาธารณรัฐประชาชนจีนจาก Chia Tai Animal Husbandry Investment 

(Beijing) Co.,Ltd. (“ผูข้าย”) ซึ) งเป็นบริษทัย่อยทางออ้มของบริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ์ จาํกดั 
(“CPG”) ณ วนัที) 31 ธนัวาคม 2563 รายการดงักล่าวไดเ้สร็จสมบูรณ์แลว้และเปิดเผยในหมาย
เหตุขอ้ 6 (ข) 

 

7.2 ยอดคงเหลือกบักจิการที3เกี3ยวข้องกนั ณ วนัที3 31 ธันวาคม มีดงันีP 
 

7.2.1 ลูกหนีEการค้าและลูกหนีEอื.น 
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2563  2562  2563  2562 

        บริษทัที)มีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญั 1  2  -  - 

บริษทัยอ่ย -  -  523  659 

บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 4,680  5,182  37  39 

บริษทัที)เกี)ยวขอ้งกนั 3,772  7,371  593  530 

รวม 8,453  12,555  1,153  1,228 
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7.2.2 เงินให้กู้ยมืระยะสัEน 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม 
 ยอดคงคา้ง  ยอดเฉลี)ย 
 2563  2562  2563  2562 
        

การร่วมคา้ - 
 

188 
 

- 
 

64 

รวม -  188  -  64 
    
   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ยอดคงคา้ง  ยอดเฉลี)ย 
 2563  2562  2563  2562 
        

บริษทัยอ่ย 20,024  43,075  23,912  47,451 

รวม 20,024  43,075  23,912  47,451 
 

กลุ่มบริษทัและบริษทัคาํนวณยอดเฉลี)ยจากยอดคงคา้งของเงินใหกู้ย้มืระยะสัIน ณ วนัสิIนเดือนโดยไม่
รวมดอกเบีIยคา้งรับ 

 

7.2.3 เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า 
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2563  2562  2563  2562 
        

การร่วมคา้ 41  8  -  - 

บริษทัที)เกี)ยวขอ้งกนั 725  3,685  -  - 

รวม 766  3,693  -  - 
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7.2.4 เงินปันผลค้างรับ 
  

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2563  2562  2563  2562 
        

บริษทัยอ่ย -  -  -  2,690 

บริษทัร่วม 3,729  128  -  - 

บริษทัที)เกี)ยวขอ้งกนั 38  37  -  - 

รวม 3,767  165  -  2,690 
 
7.2.5 ดอกเบีEยค้างรับ 
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2563  2562  2563  2562 
        

การร่วมคา้ -  1  -  - 

รวม -  1  -  - 
 
7.2.6  เงินให้กู้ยมืระยะยาว 
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม 
 ยอดคงคา้ง  ยอดเฉลี)ย 
 2563  2562  2563  2562 
        

บริษทัร่วม 49  29  44  6 

รวม 49  29  44  6 
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7.2.6  เงินให้กู้ยมืระยะยาว (ต่อ) 
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ยอดคงคา้ง  ยอดเฉลี)ย 
 2563  2562  2563  2562 
        

บริษทัยอ่ย 570  600  575  15,799 

รวม 570  600  575  15,799 
 

กลุ่มบริษทัและบริษทัคาํนวณยอดเฉลี)ยจากยอดคงคา้งของเงินให้กูย้ืมระยะยาว ณ วนัสิIนเดือนโดย
ไม่รวมดอกเบีIยคา้งรับ 

 
 

7.2.7 เจ้าหนีEการค้าและเจ้าหนีEอื.น  
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2563  2562  2563  2562 
        

บริษทัที)มีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญั 1,167  429  71  63 

บริษทัยอ่ย -  -  62  97 

บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 4,573  497  7  6 

บริษทัที)เกี)ยวขอ้งกนั 6,146  4,664  59  84 

รวม 11,886  5,590  199  250 
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7.2.8 เงินกู้ยมืระยะสัEน 
 

  (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม 
 ยอดคงคา้ง  ยอดเฉลี)ย 
 2563  2562  2563  2562 
        

บริษทัร่วม 414  -  84  - 

บริษทัที)เกี)ยวขอ้งกนั 9  -  1  - 

การร่วมคา้ -  657  -  615 

รวม 423  657  85  615 
        
   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ยอดคงคา้ง  ยอดเฉลี)ย 
 2563  2562  2563  2562 

        บริษทัยอ่ย 13,251  6,500  9,968  1,542 

รวม 13,251  6,500  9,968  1,542 
        
กลุ่มบริษทัและบริษทัคาํนวณยอดเฉลี)ยจากยอดคงคา้งของเงินกูย้ืมระยะสัIน ณ วนัสิIนเดือนโดยไม่รวม
ดอกเบีIยคา้งจ่าย 

 
7.2.9  หนีEสินตามสัญญาเช่า 

 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2563  2562  2563  2562 

บริษทัยอ่ย -  -  42  - 

บริษทัร่วม 553  -  -  - 

บริษทัที)เกี)ยวขอ้งกนั 3,048  -  264  - 

รวม 3,601  -  306  - 
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7.3 ยอดคงเหลือของเงนิให้กู้ยืม/เงนิกู้ยืมและอตัราดอกเบีPย 

 

 ยอดคงเหลือของเงินใหกู้ย้มื/เงินกูย้มืและอตัราดอกเบีIย ณ วนัที) 31 ธนัวาคม สรุปไดด้งันีI   
 

 งบการเงนิรวม  
 (หน่วย: ล้านบาท)   

 ยอดคงเหลือที)มี  ยอดคงเหลือที)มี  อตัราดอกเบีIยเฉลี)ย 
 อตัราดอกเบีIยคงที)  อตัราดอกเบีIยลอยตวั  (อัตราร้อยละ) 
 2563  2562  2563  2562  2563  2562 

เงินใหกู้ย้มืระยะสัIน            

   แก่การร่วมคา้ -  188  -  -  -  4.74 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว            

  แก่บริษทัร่วม -  29  49  -  2.81  3.51 

เงินกูย้มืระยะสัIน            

แก่บริษทัร่วม 414  -  -  -  4.18  - 

เงินกูย้มืระยะสัIนจาก            

   การร่วมคา้ -  657  -  -  -  2.00 

เงินกูย้มืระยะสัIน            

บริษทัที)เกี)ยวขอ้งกนั 9  -  -  -  6.50  - 

            

 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 (หน่วย: ล้านบาท)   

 ยอดคงเหลือที)มี  ยอดคงเหลือที)มี  อตัราดอกเบีIยเฉลี)ย 
 อตัราดอกเบีIยคงที)  อตัราดอกเบีIยลอยตวั  (อัตราร้อยละ) 
 2563  2562  2563  2562  2563  2562 

เงินใหกู้ย้มืระยะสัIน            

แก่บริษทัยอ่ย -  -  20,024  43,075  5.88  6.88 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว            

  แก่บริษทัยอ่ย 570  600  -  -  5.00  5.00 

เงินกูย้มืระยะสัIน            

   จากบริษทัยอ่ย 13,251  6,500  -  -  3.52  3.85 
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7.4  ค่าตอบแทนผู้บริหารที3สําคญั 

 

 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารที)สาํคญัประกอบดว้ย 
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2563  2562  2563  2562 

สําหรับปีสิEนสุดวันที. 31 ธันวาคม        

ผลประโยชน์ระยะสัIน 1,556  1,324  205  169 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน        

  ภายใตโ้ครงการผลประโยชน์        

  พนกังานที)กาํหนดไว ้ 26  60  5  15 

รวม 1,582  1,384  210  184 
ณ วันที. 31 ธันวาคม        
ประมาณการหนีI สินสาํหรับ        

ผลประโยชน์พนกังาน 627  466  98  108 

รวม 627  466  98  108 
 

7.5  ภาระผูกพนั 

 

ณ  วนัที) 31 ธนัวาคม กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการที)เกี)ยวขอ้งกนัดงันีI  
 

ภาระผกูพนัตามสัญญาที.เป็นรายจ่ายฝ่ายทุน 
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2563  2562  2563  2562 

สัญญาที%ยงัไม่ได้รับรู้         

ส่วนใหญ่เป็นสญัญาก่อสร้าง         

อาคารและสิ)งปลูกสร้างและ        
     ซืIอเครื)องจกัรและอื)นๆ 318  703  2  7 
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7.6   สัญญาที3สําคญั 

 

ณ วนัที) 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีสญัญาที)สาํคญักบักิจการที)เกี)ยวขอ้งกนัดงันีI  
 

7.6.1 สัญญาบริการด้านเทคนิควิชาการ 
 

บริษทัยอ่ยในต่างประเทศบางแห่งมีสัญญาบริการดา้นทางเทคนิควิชาการกบับริษทัที)มีอิทธิพลอยา่งมี
นยัสาํคญั (บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั (“CPG”)) เพื)อให้ไดม้าซึ) งสิทธิในการรับความช่วยเหลือ
ดา้นเทคนิควิชาการตามที)ระบุไวใ้นสัญญา ในการนีI  บริษทัยอ่ยในต่างประเทศดงักล่าวมีภาระผกูพนัที)
จะตอ้งจ่ายค่าบริการใหก้บั CPG ตามระยะเวลา เงื)อนไข และอตัราที)ระบุไวใ้นสญัญา 

 
7.6.2 สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื.องหมายการค้า 

 

บริษทัและบริษทัยอ่ยบางแห่งมีสัญญาอนุญาตให้ใชเ้ครื)องหมายการคา้กบั CPG เพื)อให้ไดม้าซึ) งสิทธิ
ในการใชเ้ครื)องหมายการคา้ตามที)ระบุไวใ้นสัญญา ในการนีI  บริษทัและบริษทัย่อยดงักล่าวมีภาระ
ผกูพนัที)จะตอ้งจ่ายค่าสิทธิในการใชเ้ครื)องหมายการคา้ใหก้บั CPG ตามระยะเวลา เงื)อนไขและอตัราที)
ระบุไวใ้นสญัญา  
 

บริษทั ซีพีเอฟ เรสเทอรองท ์แอนด ์ฟู้ดเชน จาํกดั ซึ) งเป็นบริษทัยอ่ยที)บริษทัถือหุน้ทางออ้มในสัดส่วน
ร้อยละ 99.99 ของหุน้ที)ออกและชาํระแลว้ ไดเ้ขา้ทาํสญัญาซืIอเครื)องหมายการคา้กบับริษทัที)เกี)ยวขอ้งกนั 

(บริษทั สตาร์มาร์เก็ตติIง จาํกดั และ บริษทั ฟาร์ม แฟคทอรี)  เวิร์ล จาํกดั) เป็นจาํนวนเงินรวม 349 ลา้น
บาท และ 28 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 

7.6.3   สัญญาบริการระบบงานคอมพวิเตอร์ 
 

บริษทัย่อยแห่งหนึ) งมีสัญญาบริการระบบงานคอมพิวเตอร์กบับริษทัที)เกี)ยวขอ้งกนัแห่งหนึ) ง (บริษทั 

ฟรีวิลล์ โซลูชั)นส์ จาํกดั (“Freewill”)) ภายใตเ้งื)อนไขของสัญญา Freewill ตกลงที)จะให้บริการดา้น
ระบบงานคอมพิวเตอร์กบับริษทัยอ่ย ในการนีI  บริษทัยอ่ยดงักล่าวมีภาระผกูพนัที)จะตอ้งจ่ายค่าบริการ
ดา้นระบบงานคอมพิวเตอร์ใหก้บั Freewill ตามระยะเวลา เงื)อนไขและอตัราที)ระบุไวใ้นสญัญา  
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7.6.4 สัญญาบริการที.เกี.ยวกบัธุรกรรมการนําเข้าและส่งออก 
 

บริษทัและบริษทัยอ่ยบางแห่งมีสญัญาจา้งบริการกบับริษทัที)เกี)ยวขอ้งกนัแห่งหนึ)ง (บริษทั ซี.พี. อินเตอร์
เทรด จาํกดั (“CPI”)) ภายใตเ้งื)อนไขของสัญญา CPI ตกลงที)จะให้บริการดา้นการจดัทาํเอกสารการคา้
และบริการอื)นๆ ที)เกี)ยวขอ้งกบัธุรกรรมการนาํเขา้และส่งออกของบริษทัและบริษทัยอ่ย ในการนีI  บริษทั
และบริษทัย่อยดงักล่าวมีภาระผูกพนัที)จะตอ้งจ่ายค่าบริการให้กบั CPI ตามระยะเวลา เงื)อนไขและ
อตัราที)ระบุไวใ้นสญัญา  

 

7.6.5 สัญญาอนุญาตให้ใช้โปรแกรมระบบงานคอมพวิเตอร์ 
 

บริษทัยอ่ยแห่งหนึ)ง (บริษทั ซีพีเอฟ ไอทีเซ็นเตอร์ จาํกดั) มีสญัญาใหบ้ริการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ
และสัญญาอนุญาตให้ใช้โปรแกรมระบบงานคอมพิวเตอร์กบัคู่สัญญา ซึ) งเป็นบริษทัที)เกี)ยวขอ้งกนั  

หลายแห่งทัI งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีกาํหนดระยะเวลาและค่าตอบแทนการใช้บริการ     
ตามที)ระบุไวใ้นสัญญา สัญญาดงักล่าวจะสิIนสุดลงหากคู่สัญญาทัIงสองฝ่ายตกลงร่วมกนัที)จะเลิกสัญญา 
หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ)งผดิสญัญา 

 

7.6.6 สัญญาซืEอขายเงินลงทุน 
 

ในระหว่างปี 2562 บริษทัได้เข้าทาํสัญญาซืIอขายเงินลงทุนใน C.P. Aquaculture (Dongfang) Co., Ltd., 

Zhangzhou C.P. Chia Tai Aquaculture Co., Ltd. และ C.P. Aquaculture (Zhanjiang) Co., Ltd. ที)บริษทัถือใน
สัดส่วนร้อยละ 100 กับ CP China Investment Limited ซึ) งเป็นบริษทัย่อยทางอ้อมในต่างประเทศ เป็น
จาํนวนเงินรวม 425 ล้านเรนมินบิ หรือเทียบเท่าประมาณ 1,946 ล้านบาท ณ วนัที) 31 ธันวาคม 2562  

บริษทัไดจ้ดัประเภทเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่าวเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนที)จดัประเภทเป็นสินทรัพย์
ที)ถือไวเ้พื)อขายในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ณ วนัที) 31 ธนัวาคม 2563 รายการซืIอขายเงินลงทุนทัIงหมดเสร็จสิIนแลว้ โดยบริษทัรับรู้ผลกาํไรจากการ
ขายเงินลงทุนดงักล่าวในงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการเป็นจาํนวนเงิน 804 ลา้นบาท  
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8 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2563  2562  2563  2562 

        เงินฝากสถาบนัการเงินและเงินสดในมือ 46,116  25,342  2,812  1,066 

เงินลงทุนระยะสัIนที)มีสภาพคล่องสูง 10,919  6,752  -  - 

รวม 57,035  32,094  2,812  1,066 
 

 

9 ลูกหนีPการค้าและลูกหนีPอื3น 
 

    (หน่วย: ล้านบาท) 
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 หมายเหต ุ 2563  2562  2563  2562 
         

กิจการที)เกี)ยวขอ้งกนั 7 8,453  12,555  1,153  1,228 

กิจการอื)น  22,509  21,605  1,508  1,285 

รวม  30,962  34,160  2,661  2,513 
หัก  ค่าเผื)อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า  (1,010)   (1,042)  (77)  (5) 

สุทธิ  29,952  33,118  2,584  2,508 
        
ขาดทุนจากการด้อยค่า         

(กลบัรายการขาดทุนจากการด้อยค่า)        
สําหรับปีสิPนสุดวนัที3 31 ธันวาคม 365  544  31  (1) 
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10 สินค้าคงเหลือ 

 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2563  2562  2563  2562 
        

วตัถุดิบ 25,419  32,346  1,286  1,495 

เคมีภณัฑแ์ละวสัดุสิIนเปลือง 2,840  2,874  161  154 

สินคา้ระหวา่งผลิต 1,950  1,620  243  268 

สินคา้สาํเร็จรูป 16,220  18,023  1,123  853 

สินคา้ระหวา่งทาง 6,441  6,677  8  3 

รวม 52,870  61,540  2,821  2,773 

หัก ค่าเผื)อการปรับลดมูลค่าสินคา้ลดลง (734)  (553)  (45)  (106) 

สุทธิ 52,136  60,987  2,776  2,667 

 

ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือที)บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายและไดแ้สดงรวมไวใ้นตน้ทุนขายสินคา้สําหรับปีสิIนสุดวนัที)  
31 ธนัวาคม 2563 มีจาํนวนเงิน 386,933 ลา้นบาท (2562: 350,951 ล้านบาท) ในงบกาํไรขาดทุนรวม และ 14,641

ลา้นบาท (2562: 14,012 ล้านบาท) ในงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการ 
 

ในปี 2563 กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินคา้คงเหลือเป็นจาํนวนเงิน 181 ลา้นบาท 

(2562: 22 ล้านบาท) และรับรู้การกลบัรายการค่าเผื)อมูลค่าสินคา้ลดลงเป็นจาํนวนเงิน 61 ลา้นบาท (2562: รับรู้
ขาดทุนจากการปรับมลูค่าสินค้าลดลงเป็นจาํนวนเงิน 61 ล้านบาท) ตามลาํดบั 
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11 สินทรัพย์ชีวภาพ 

 

รายการเคลื)อนไหวในระหวา่งปีสิIนสุดวนัที) 31 ธนัวาคม มีดงันีI  
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2563  2562  2563  2562 
        

ณ วนัที) 1 มกราคม 45,161  42,894  1,059  847 

ไดม้าจากการรวมธุรกิจ 383  -  -  - 

เพิ)มขึIนจากการซืIอ/การเลีIยง 146,122  151,600  7,736  8,293 

ลดลงจากการขาย/เกบ็เกี)ยว     (137,665)  (145,525)  (7,588)  (7,882) 

ค่าเสื)อมราคา (6,016)  (6,097)  (133)  (136) 

กาํไร (ขาดทุน) จากการเปลี)ยนแปลงมูลค่า         

   ยติุธรรมหกัตน้ทุนในการขาย (270)  3,235  -  - 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (178)  (1,979)  -  - 

อื)นๆ (81)  1,033  (89)  (63) 

ณ วนัที3 31 ธันวาคม 47,456  45,161  985  1,059 
        

ส่วนที.หมุนเวียน        

สตัวบ์ก 37,004  35,236  -  - 

สตัวน์ํI า 1,921  1,868  985  1,059 

รวมส่วนที3หมุนเวยีน 38,925  37,104  985  1,059 
        

ส่วนที.ไม่หมุนเวียน        

สตัวบ์ก 8,531  8,057  -  - 

รวมส่วนที3ไม่หมุนเวยีน 8,531  8,057  -  - 

        

รวม 47,456  45,161  985  1,059 
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สินทรัพยชี์วภาพประกอบดว้ยสินทรัพยชี์วภาพประเภทสัตวบ์ก ไดแ้ก่ สุกร ไก่ เป็ด เป็นตน้ และสินทรัพยชี์วภาพ
ประเภทสัตวน์ํI า ไดแ้ก่ กุง้และปลา สินทรัพยชี์วภาพดงักล่าวแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขาย ซึ) งมูลค่า
ยติุธรรมกาํหนดโดยใชร้าคาที)อา้งอิงราคาตลาด ณ วนัสิIนรอบระยะเวลารายงาน ยกเวน้สินทรัพยชี์วภาพบางประเภท
ที)มีวงจรการเลีI ยงสัIน หรือไม่สามารถหาราคาตลาดเพื)อกาํหนดมูลค่ายุติธรรมในสภาพปัจจุบนัสําหรับสินทรัพย์
ชีวภาพดงักล่าวไดแ้ละไม่สามารถกาํหนดมูลค่ายติุธรรมโดยใชมู้ลค่าปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงินสดสุทธิที)
คาดว่าจะไดรั้บจากสินทรัพยน์ัIนไดอ้ยา่งน่าเชื)อถือเนื)องจากมีความไม่แน่นอนอนัเกิดจากปัจจยัภายนอกต่างๆ เช่น 

สภาพแวดลอ้ม ภูมิอากาศ โรคภยั เป็นตน้ สินทรัพยชี์วภาพดงักล่าวแสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเสื)อมราคาสะสมและค่า
เผื)อการดอ้ยค่าสะสม 

 

ตน้ทุนของสินทรัพยชี์วภาพประกอบดว้ยตน้ทุนทัIงหมดที)เกิดขึIนตัIงแต่ไดม้าซึ) งสินทรัพยชี์วภาพและในช่วงการ
เจริญเติบโต เช่น ตน้ทุนลูกสตัว ์ค่าอาหารสตัว ์ และตน้ทุนการเลีIยงอื)น  เป็นตน้  

 

การคิดค่าเสื)อมราคาของสินทรัพยชี์วภาพที)ใหผ้ลิตผล เช่น พ่อแม่พนัธ์ุคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาการใหผ้ล
ผลิตหรือตามจาํนวนหน่วยที)ผลิตไดข้องสินทรัพยชี์วภาพแต่ละประเภทซึ)งเป็นระยะเวลาประมาณ 4 เดือนถึง 36 เดือน  
 

ประมาณการปริมาณทางกายภาพของสินทรัพยชี์วภาพแต่ละกลุ่ม ณ วนัที) 31 ธนัวาคม มีดงันีI  
 

   (หน่วย: ตัน) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2563  2562  2563  2562 

        

สตัวบ์ก 938,389  847,822  -  - 

สตัวน์ํI า 24,385  24,942  4,325  4,682 

 

ปริมาณทางกายภาพของสินทรัพยชี์วภาพประมาณโดยอาศยัประสบการณ์และขอ้มูลในอดีต กรณีปริมาณสินทรัพย์
ชีวภาพประเภทสตัวน์ํI า กลุ่มบริษทัใชวิ้ธีสุ่มตวัอยา่งเพื)อคาดการณ์นํIาหนกัทัIงหมด 
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การวดัมูลค่ายุติธรรม  
 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยชี์วภาพรวมถึงมูลค่าตามบญัชีในงบแสดงฐานะการเงินรวม มีดงันีI  
 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
  งบการเงนิรวม  

มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม  
  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

31 ธันวาคม 2563          
สินทรัพยชี์วภาพที)แสดงดว้ยมูลค่า 19,452  -  3,132  16,320  19,452 

   ยติุธรรมหกัตน้ทุนในการขาย          
          

31 ธันวาคม 2562          

สินทรัพยชี์วภาพที)แสดงดว้ยมูลค่า          

   ยติุธรรมหกัตน้ทุนในการขาย 19,474  -  4,234  15,240  19,474 
 

เทคนิคการประเมินมูลค่าและขอ้มูลที)ใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยชี์วภาพที)ถูกจดัอยูใ่นระดบั 2 คือวิธี
เปรียบเทียบขอ้มูลตลาด โดยใชร้าคาที)อา้งอิงราคาตลาด ณ วนัสิIนรอบระยะเวลารายงาน 
 

เทคนิคการประเมินมูลค่าและขอ้มูลที)ไม่สามารถสังเกตไดที้)มีนยัสาํคญัที)ใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย์
ชีวภาพที)ถูกจดัอยูใ่นระดบั 3 แสดงในตารางดงัต่อไปนีI  
 

เทคนิคการ

ประเมินมูลค่า 

 ข้อมูลที3ไม่สามารถสังเกตได้         

ที3มีนัยสําคญั 

 ความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมูลที3ไม่สามารถสังเกตได้ 

ที3มีนัยสําคญัและการวดัมูลค่ายุติธรรม 

วิธีเปรียบเทียบ
ขอ้มูลตลาด 

 

 ราคาที)อา้งอิงราคาตลาด ณ วนัที) 
31 ธนัวาคม 2563 

• ลูกสุกร ราคา 1,302 บาท ต่อตวั 
• สุกรหยา่นมราคา 2,109 บาท  

ต่อตวั 
• สุกรขนุราคา 98 บาท ต่อ
กิโลกรัม 

• สุกรแม่พนัธ์ุราคา 10,906 บาท 

ถึง 16,410 บาท ต่อตวั 

 หากราคาตลาด ณ วนัที)ในรายงานสูงขึIน/ลดลง
ไปจากเดิมในอตัราร้อยละ 10 มูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยชี์วภาพที)ประมาณการไวจ้ะเพิ)มขึIน/

ลดลงเป็นจาํนวนเงิน 1,740 ลา้นบาท 

 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยชี์วภาพจดัทาํโดยฝ่ายการเงินและฝ่ายการจดัการของกลุ่มบริษทัอยา่งเป็นระบบ ทัIงนีIการ
วดัมูลค่ายุติธรรมแต่ละระดบัอา้งอิงขอ้มูลจากตลาดซืIอขายสุกรในแต่ละประเทศ โดยมูลค่ายุติธรรมของสุกรถูก
กาํหนดจากราคาตลาดต่อตวัหรือต่อนํIาหนกัของสุกร  
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12 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

 

รายการเคลื)อนไหวในระหวา่งปีสิIนสุดวนัที) 31 ธนัวาคม มีดงันีI  
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2563  2562  2563  2562 

        

ณ วนัที) 1 มกราคม -  -  191,466  151,976 

ซืIอ/ลงทุนเพิ)ม -  -  40,145  41,380 

ขาย -  -  (4,187)  (602) 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า -  -  (56)  (204) 

จดัประเภทเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน        

ที)ถือไวเ้ผื)อขาย -  -  -  (1,084) 

ณ วนัที3 31 ธันวาคม -  -  227,368  191,466 

 

ในระหว่างปี 2563 บริษทัไดข้ายเงินลงทุนทัIงหมดในบริษทั เชสเตอร์ ฟู้ด จาํกดั และ C.P. Standart Gida Sanayi ve 

Ticaret A.S. ซึ) งเป็นบริษทัถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 และร้อยละ 100.00 ตามลาํดบั มีมูลค่าตามบญัชี 450 ลา้น
บาท และ 3,737 ลา้นบาท ตามลาํดบั ทัIงนีI  บริษทัมีกาํไรจากการขายเงินลงทุนเป็นจาํนวนเงิน 52 ลา้นบาท 
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รายละเอียดเงินลงทุนในบริษทัย่อยและเงินปันผลรับ 
 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัที3 31 ธนัวาคม และเงินปันผลรับสาํหรับแต่ละปีสิ@นสุดวนัเดียวกนั มีดงันี@  
 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 สดัส่วน          

 ความเป็นเจา้ของ          เงินปันผลรับ 

 (ร้อยละ)  ทุนชาํระแลว้  วธีิราคาทุน  การดอ้ยค่าสะสม  ราคาทุน - สุทธิ  สาํหรับปี 

 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  312  169 

Chia Tai Enterprises International Limited 4.98  4.98  840  840  500  500  -  -  500  500  -  - 

รวม         5,191  5,191  -  -  5,191  5,191  312  169 
                        หลกัทรัพย์ที7ไม่ใช่หลกัทรัพย์ในความต้องการของตลาด                        

บริษทั กรุงเทพโปรดิEวส จาํกดั (มหาชน)  99.44  99.44  600  600  1,230  1,230  -  -  1,230  1,230  567  179 

บริษทั ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 99.99  99.99  15,289  15,289  48,510  48,510  -  -  48,510  48,510  1,070  - 

บริษทั ซีพีเอฟ เทรนนิJงเซ็นเตอร์ จาํกดั  99.99  99.99  20  20  20  20  -  -  20  20  40  - 

บริษทั ซีพีเอฟ ไอทีเซ็นเตอร์ จาํกดั 99.99  99.99  250  250  250  250  -  -  250  250  -  200 

บริษทั ซี.พี. เมอร์แชนไดซิJง จาํกดั 87.54  99.99  44,500  9,000  38,999  9,000  -  -  38,999  9,000  5,100  8,280 

บริษทั เชสเตอร์ฟู้ด จาํกดั -  99.99  80  80  -  450  -  -  -  450  -  - 

บริษทั ศูนยว์จิยัและพฒันาอาหาร ซีพีเอฟ จาํกดั 99.99  99.99  500  500  500  500  -  -  500  500  -  - 

Bellisio Investment, LLC 100.00  100.00  37,072  26,991  37,072  26,991  -  -  37,072  26,991  -  - 

C.P. Aquaculture (Hainan) Co. Ltd. 100.00  100.00  126  126  126  126  -  -  126  126  -  - 
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รายละเอียดเงินลงทุนในบริษทัย่อยและเงินปันผลรับ (ต่อ) 
 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 สดัส่วน          

 ความเป็นเจา้ของ          เงินปันผลรับ 

 (ร้อยละ)  ทุนชาํระแลว้  วธีิราคาทุน  การดอ้ยค่าสะสม  ราคาทุน - สุทธิ  สาํหรับปี 

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

    
C.P. Foods Holdings Limited   100.00  100.00  1  1  1  1  -  -  1  1  -  896 

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

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

CP Foods Capital Limited  100.00  -  -  -  1  -  -  -  1  -  -  - 

CP Foods Singapore Pte Ltd. 100.00  -  34  -  34  -  -  -  34  -  -  - 

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  (1,141)  (1,085)  253  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  4,433  1,793 

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

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         223,455  187,497  (1,278)  (1,222)  222,177  186,275  11,210  11,348 

รวมทั1งสิ1น         228,646  192,688  (1,278)  (1,222)  227,368  191,446  11,522  11,517 
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13 ส่วนได้เสียที,ไม่มีอาํนาจควบคุม 
 

ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุป ณ วนัที3 31 ธนัวาคม ของบริษทัยอ่ยแต่ละรายของกลุ่มบริษทัที3มีส่วนไดเ้สียที3ไม่มีอาํนาจควบคุมที3มีสาระสาํคญั ก่อนการตดัรายการระหวา่งกนัมีดงันี@  

 
*     อตัราร้อยละของส่วนไดเ้สียที3ไม่มีอาํนาจควบคุมของกลุ่มยอ่ยแสดงสดัส่วนการถือหุน้ทางตรงในบริษทัยอ่ยดงักล่าวเท่านั@น  โดยบริษทัยอ่ยทางออ้มหลายแห่งไม่ไดเ้ป็นบริษทัยอ่ย 

  โดยการถือหุน้ในอตัราร้อยละ 100 และมีสดัส่วนการถือหุน้ที3แตกต่างกนั 
**  มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียที3ไม่มีอาํนาจควบคุมของกลุ่มยอ่ยคาํนวณจากอตัราร้อยละของส่วนไดเ้สียที3แตกต่างกนัของบริษทัยอ่ยทางออ้มหลายแห่งขา้งตน้

    (หน่วย: ล้านบาท) 

   
C.P. Pokphand  

Co., Ltd. and its subsidiaries  

 
Chia Tai Enterprises International 

Limited and its subsidiaries  

Charoen Pokphand Enterprise 
(Taiwan) Co., Ltd. and its 

subsidiaries 
                 2563  2562  2563  2562  2563  2562 
              ร้อยละของส่วนไดเ้สียที3ไม่มีอาํนาจควบคุม *   47.76  47.76  49.57  49.57  61.00  61.00 
สินทรัพยห์มุนเวียน   73,065  69,090  2,847  2,718  6,086  6,683 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน   142,935  94,233  8,227  7,092  17,900  12,899 
หนี@ สินหมุนเวียน   (42,277)  (66,657)  (1,253)  (923)  (6,248)  (6,419) 
หนี@ สินไม่หมุนเวียน   (40,946)  (34,751)  (1,419)  (1,423)  (5,299)  (3,535) 
สินทรัพยสุ์ทธิ   132,777  61,915  8,402  7,464  12,439  9,628 
              ค่าความนิยมของส่วนไดเ้สียที3ไม่มีอาํนาจควบคุม   4,597  12,875  -  273  -  - 
              มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียที,ไม่มีอาํนาจควบคุม **   58,609  40,910  2,820  2,917  6,868  5,080 
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ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุป ณ วนัที3 31 ธนัวาคม ของบริษทัยอ่ยแต่ละรายของกลุ่มบริษทัที3มีส่วนไดเ้สียที3ไม่มีอาํนาจควบคุมที3มีสาระสาํคญั ก่อนการตดัรายการระหวา่งกนัมีดงันี@  

    (หน่วย: ล้านบาท) 

   
C.P. Pokphand  

Co., Ltd. and its subsidiaries  
Chia Tai Enterprises International 

Limited and its subsidiaries  

Charoen Pokphand Enterprise 
(Taiwan) Co., Ltd. and its 

subsidiaries 
   2563  2562  2563  2562  2563  2562 
              รายได ้   313,944  217,114  3,046  3,355  23,906  23,173 
              กาํไรสาํหรับปี   74,808  13,946  535  525  1,688  1,546 
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื3น   (3,315)  (747)  461  (632)  434  (119) 
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม   71,493  13,199  996  (107)  2,122  1,427 
              กาํไร (ขาดทุน) ที,แบ่งให้กบัส่วนได้เสียที,ไม่มีอาํนาจควบคุม  17,031  5,256  (213)  (746)  1,137  1,025 
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื,นที,แบ่งให้กบั              
   ส่วนได้เสียที,ไม่มีอาํนาจควบคุม   (755)  (281)  172  (253)  292  (79) 
              กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน   29,368  17,729  121  (226)  2,807  1,941 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน   (24,594)  (10,349)  (326)  (331)  (3,350)  (1,057) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน    (2,324)  (6,684)  7  97  (434)  156 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปลี3ยนของเงินตราต่างประเทศ              
คงเหลือสิ@นปี   961  (160)  32  (6)  (13)  (7) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ3มขึ@น (ลดลง) สุทธิ   3,411  536  (166)  (466)  (990)  1,033 
เงนิปันผลที,จ่ายให้กบัส่วนได้เสียที,ไม่มีอาํนาจควบคุม   3,772  2,291  119  74  1,054  541 
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14 เงนิลงทุนในบริษัทร่วม 
 

รายการเคลื)อนไหวในระหวา่งปีสิ7นสุดวนัที) 31 ธนัวาคม มีดงันี7  
 

     (หน่วย: ล้านบาท) 
   งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 หมายเหต ุ  2563  2562  2563  2562 
          
ณ วนัที) 1 มกราคม   105,893  96,126  335  335 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุน   7,133  8,256  -  - 
ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื)น          
ของเงินลงทุน   3  -  -  - 
เงินปันผลรับ   (6,568)  (3,843)  -  - 
ซื7อ/ลงทุนเพิ)ม   46,716  10,774  5,378  - 
ขาย   (1,572)  (4,458)  (179)  - 
ส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยที)มีอยูก่่อน          
เปลี)ยนสภาพเป็นบริษทัร่วม 6  71,045  -  -  - 
ตดัส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมจากการ          
การสูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ย 6  (3,489)  -  -  - 
โอนส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมที)มีอยูก่่อน          
การเปลี)ยนสภาพเป็นบริษทัยอ่ย 6  (1,322)  -  -  - 
ผลกระทบจากการเปลี)ยนแปลง          
มาตรฐานบญัชี 3  (509)  -  -  - 
แลกเปลี)ยนกบัหุน้กูอ้นุพนัธ์   -  (23)  -  - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน   382  (651)  -  - 
อื)นๆ   127  (288)  -  - 
ณ วนัที8 31 ธันวาคม   217,839  105,893  5,534  335 
 

กลุ่มบริษทัไดแ้สดงเงินลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทัร่วมแห่งหนึ) งคือ  บริษทั  ซีพี ออลล์ จาํกดั  (มหาชน) 
(“CPALL”) ซึ) งเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตามวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวม
มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนดงักล่าว ณ วนัที) 31 ธนัวาคม 2563 มีจาํนวนเงิน 178,476 ลา้นบาท (2562: 219,824 ล้าน
บาท) 
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ในระหวา่งปี 2563 บริษทัไดเ้ขา้ทาํสัญญาซื7อหุน้สามญัจาํนวน 90 ลา้นหุน้ของ CPALL จากบริษทัยอ่ยแห่งหนึ)ง (บริษทั 
ซี.พี. เมอร์แชนไดซิ)ง จาํกดั) เป็นจาํนวนเงิน 5,377 ลา้นบาท โดยชาํระค่าหุ้นดงักล่าวดว้ยการหักลบกลบหนี7กบัเงินให้
กูย้มืระยะสั7น นอกจากนี7กลุ่มบริษทัและบริษทัไดข้ายเงินลงทุนบางส่วนในบริษทัร่วม ซึ) งมีมูลค่าตามบญัชีเป็นจาํนวน
เงิน 1,571 และ 179 ลา้นบาท ตามลาํดบั (2562: กลุ่มบริษัทมีมูลค่าตามบัญชีเป็นจาํนวนเงิน 4,458 ล้านบาท) โดยมี
กาํไรจากการขายเงินลงทุนดังกล่าวในงบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการเป็นจาํนวนเงิน 
1,575 ลา้นบาท และ 30 ลา้นบาท  ตามลาํดบั (2562: กลุ่มบริษัทมีกาํไรจากการขายเงินลงทุนเป็นจาํนวนเงิน 8,027 
ล้านบาท)    
 
เมื)อวนัที) 17 ธนัวาคม 2563 บริษทั ซี.พี. เมอร์แชนไดซิ)ง จาํกดั (“CPM”) ซึ) งเป็นบริษทัยอ่ยที)บริษทัถือหุน้ในสัดส่วน
ร้อยละ 99.99 เขา้ลงทุนเพื)อใหไ้ดม้าซึ)งหุน้หรือผลประโยชน์การลงทุน ในสดัส่วนไม่เกินร้อยละ 20.00 ของหุน้ที)ออก
และจาํหน่ายแลว้ทั7งหมดของ 
 
• บริษทั เทสโก้ สโตร์ส (ประเทศไทย) จาํกัด (“เทสโก้ประเทศไทย”) ซึ) งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ใน 
บริษทั เอก-ชัย ดีสทริบิวชั)น ซิสเทม จาํกดั ผูป้ระกอบธุรกิจคา้ปลีกภายใตเ้ครื) องหมายการคา้ Tesco Lotus ใน
ประเทศไทย และ 

 
• Tesco Stores (Malaysia) Sdn. Bhd. (“เทสโกป้ระเทศมาเลเซีย”) ซึ) งประกอบธุรกิจคา้ปลีกภายใตเ้ครื)องหมายการคา้ 

Tesco ในประเทศมาเลเซีย 
 
เทสโกป้ระเทศไทยและเทสโกป้ระเทศมาเลเซียรวมกนัเรียกวา่ “กลุ่มเทสโกเ้อเชีย” 
 
ทั7งนี7  การลงทุนดงักล่าวของ CPM เป็นการลงทุนทางออ้มผ่านนิติบุคคลเฉพาะกิจที)จดัตั7งขึ7นเพื)อการลงทุน ไดแ้ก่ 
บริษทั ซี.พี. รีเทล โฮลดิ7ง จาํกดั (“บริษทัโฮลดิ7ง”) ที)มีทุนจดทะเบียนจาํนวนเงิน 199,480 ลา้นบาท ซึ) งเป็นผูถื้อหุ้น
ทั7งหมดในบริษทั ซี.พี.รีเทล ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (“บริษทัผูซื้7อ”) โดยเงินลงทุนของ CPM ในบริษทัโฮลดิ7งมีมูลค่า 
40,973 ลา้นบาท ไดช้าํระเป็นเงินสดในระหวา่งปีและโอนหุน้เสร็จสิ7นแลว้ 
 
ธุรกรรมการลงทุนทางออ้มในกลุ่มเทสโกเ้อเชียดงักล่าวไดแ้ลว้เสร็จเมื)อวนัที) 18 ธันวาคม 2563 ทั7งนี7  การปันส่วน
ราคาซื7อตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประเมินมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยที์)ไดม้าที)ระบุไดแ้ละหนี7 สินที)รับมาจากการซื7อ
ธุรกิจในครั7 งนี7  โดยผลแตกต่างถูกบนัทึกเป็นค่าความนิยมจากการซื7อจาํนวน 45,304 ลา้นบาท เป็นส่วนหนึ)งของมูลค่า
เงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวม อย่างไรก็ตาม ณ วนัที) 31 ธนัวาคม 2563 การประเมิน
มูลค่ายติุธรรมยงัไม่แลว้เสร็จ การประเมินมูลค่ายติุธรรมดงักล่าวจึงเป็นการประมาณการเพื)อใชใ้นการบนัทึกบญัชี 
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รายละเอียดเงินลงทุนในบริษทัร่วมและเงินปันผลรับ 
 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัที2 31 ธนัวาคม และเงินปันผลรับสาํหรับแต่ละปีสิ>นสุดวนัเดียวกนั มีดงันี>  
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม 
   สดัส่วน             
   ความเป็นเจา้ของ             
   (ทั3งทางตรง             
 ประเทศที9  และทางออ้ม)        การดอ้ยค่า  ส่วนไดเ้สีย -  เงินปันผลรับ 
 ดาํเนินธุรกิจ  (ร้อยละ)  ทุนชาํระแลว้  วธีิราคาทุน  วธีิส่วนไดเ้สีย  สะสม  สุทธิ  สาํหรับปี 
   2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
      หลกัทรัพย์ในความต้องการ                              

   ของตลาด                              
บริษทั ซีพ ีออลล ์จาํกดั                               
   (มหาชน) ไทย  34.10  33.86  8,983  8,983  85,163  81,914  103,208  98,848  -  -  103,208  98,848  3,801  3,624 
รวม           85,163  81,914  103,208  98,848  -  -  103,208  98,848  3,801  3,624 
                              

หลกัทรัพย์ที7ไม่ใช่หลกัทรัพย์                              
   ในความต้องการของตลาด                              
บริษทั ซี.พี. รีเทล โฮลดิ3ง จาํกดั ไทย  20.00  -  199,480  -  40,973  -  40,931  -  -  -  40,931  -  -  - 
บริษทั นว 84 จาํกดั ไทย  25.00  25.00  1,206  1,203  160  159  163  163  -  -  163  163  -  - 
บริษทั รอส บรีดเดอร์ส                               
   สยาม จาํกดั ไทย  49.99  49.99  70  70  35  35  151  132  -  -  151  132  42  51 
บริษทั สยาม ริเวยี จาํกดั ไทย  29.99  29.99  60  60  23  18  15  17  -  -  15  17  -  - 
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รายละเอียดเงินลงทุนในบริษทัร่วมและเงินปันผลรับ (ต่อ) 
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม 
   สดัส่วน             
   ความเป็นเจา้ของ             
   (ทั3งทางตรง              
 ประเทศที9  และทางออ้ม)        การดอ้ยค่า  ส่วนไดเ้สีย -  เงินปันผลรับ 
 ดาํเนินธุรกิจ  (ร้อยละ)  ทุนชาํระแลว้  วธีิราคาทุน  วธีิส่วนไดเ้สีย  สะสม  สุทธิ  สาํหรับปี 
   2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

                              

บริษทั อาร์เบอร์ เอเคอร์ส                               
   ประเทศไทย จาํกดั ไทย  49.98  49.98  4  4  2  2  206  187  -  -  206  187  85  45 
A.P.P Enterprise INC. ฟิลิปปินส์ 

 
 39.60  -  -  -  -  -  117  -  -  -  117  -  -  - 

BHJ Kalino Food AB (“BHJ”) * สวเีดน  15.08  15.08  5  5  24  24  26  28  -  -  26  28  4  4 
C.P. Aquaculture (India)                               
   Private Limited อินเดีย  31.70  31.70  192  192  176  176  595  658  -  -  595  658  -  - 

Charoen Pokphand Holdings                               
   (Malaysia) Sdn. Bhd. มาเลเซีย  -  49.75  -  353  -  176  -  1,275  -  -  -  1,275  -  - 

Chia Tai Conti (Cixi)                               

   Investment Management                               

   Co., Ltd.  จีน  26.12  26.12  15  15  8  8  4  5  -  -  4  5  -  - 
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รายละเอียดเงินลงทุนในบริษทัร่วมและเงินปันผลรับ (ต่อ) 
   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม 
   สดัส่วน             
   ความเป็นเจา้ของ             
   (ทั3งทางตรง              
 ประเทศที9  และทางออ้ม)        การดอ้ยค่า  ส่วนไดเ้สีย -  เงินปันผลรับ 
 ดาํเนินธุรกิจ  (ร้อยละ)  ทุนชาํระแลว้  วธีิราคาทุน  วธีิส่วนไดเ้สีย  สะสม  สุทธิ  สาํหรับปี 
   2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

                              
Chia Tai Investment Co., Ltd. ** จีน  18.28  -  19,215  -  71,045  -  70,484  -  -  -  70,484  -  1,689  - 

Cixi Zhuda Investment Centre                               

   Limited Partnership **  จีน  0.52  0.52  7  7  -  -  -  -  -  -  - - -  -  - 

Conti Chia Tai International                               

   Limited   จีน  26.12  26.12  767  767  1,052  1,052  1,409  1,977  -  -  1,409  1,977  824  - 

Ningxia Xiao Ming Animal                              

   Husbandry Co., Ltd.  จีน  -  8.40  -  362  -  749  -  745  -  -  -  745  -  5 
Qingdao Yi Bang Bio                               

   Engineering Co., Ltd.  จีน  -  6.27  -  147  -  1,358  -  1,346  -  -  -  1,346  85  94 
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รายละเอียดเงินลงทุนในบริษทัร่วมและเงินปันผลรับ (ต่อ) 
    

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม 
   สดัส่วน                       

   ความเป็นเจา้ของ                       

   (ทั3งทางตรง                   

 ประเทศที9  และทางออ้ม)              การดอ้ยค่า    เงินปันผลรับ 

 ดาํเนินธุรกิจ  (ร้อยละ)  ทุนชาํระแลว้  วธีิราคาทุน  วธีิส่วนไดเ้สีย  สะสม  ส่วนไดเ้สีย  - สุทธิ  สาํหรับปี 

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

Zhan Jiang Deni Carburetor                              

   Co., Ltd. *** จีน  14.12  14.12  669  669  424  424  530  512  -  -  530  512  38  20 
รวม           113,922  4,181  114,631  7,045  -  -  114,631  7,045  2,767  219 
รวมทั-งสิ-น           199,085  86,095  217,839  105,893  -  -  217,839  105,893  6,568  3,843 

 
  



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีสิDนสุดวนัทีF 31 ธันวาคม 2563 
 

 111 

* BHJ เป็นบริษทัร่วมที2ถือหุน้โดย CPF Denmark A/S (“CPF DM”) ในอตัราร้อยละ 29.00 ของหุน้ที2ออกและจาํหน่ายแลว้ โดย CPF DM เป็นบริษทัยอ่ยที2บริษทัถือหุน้ทางออ้มในอตัราร้อยละ 52.00 

ของหุน้ทั>งหมดที2ออกจาํหน่ายแลว้ของ CPF DM ดงันั>นกลุ่มบริษทับนัทึกเงินลงทุนใน BHJ ในอตัราร้อยละ 15.08 ในงบการเงินรวมตามวธีิส่วนไดเ้สีย 
 

** Chia Tai Investment Co., Ltd. (“CTI”) และ Cixi Zhuda Investment Centre Limited Partnership (“Cixi Zhuda”) เป็นบริษทัร่วมที2ถือหุน้โดย C.P. Pokphand Co., Ltd. (“CPP”) ในอตัราร้อยละ 

35.00  และร้อยละ 1.00 ของหุน้ที2ออกและจาํหน่ายแลว้ ตามลาํดบั โดย CPP เป็นบริษทัยอ่ยที2บริษทัถือหุน้ทางตรงและทางออ้มในอตัราร้อยละ 52.24 ของหุน้ทั>งหมดที2ออกจาํหน่ายแลว้ของ CPP 

ดงันั>นกลุ่มบริษทัจึงบนัทึกเงินลงทุนใน CTI และ Cixi Zhuda ในอตัราร้อยละ 18.28 และร้อยละ 0.52 ตามลาํดบัในงบการเงินรวมตามวิธีส่วนไดเ้สีย เนื2องจาก CPP เป็นผูมี้อิทธิพลอย่างมี

นยัสาํคญัในบริษทัดงักล่าวโดยมีตวัแทนอยูใ่นคณะกรรมการ รวมทั>งมีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบายและมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในเรื2องที2สาํคญัของบริษทัดงักล่าว  

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

โดย CTEI เป็นบริษทัยอ่ยที2บริษทัถือหุน้ทางตรงและทางออ้มในอตัราร้อยละ 50.43 ของหุน้ทั>งหมดที2ออกจาํหน่ายแลว้ของ CTEI ดงันั>นกลุ่มบริษทับนัทึกเงินลงทุนใน Zhanjiang Deni ในอตัรา

ร้อยละ 14.12 ในงบการเงินรวมตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
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รายละเอียดเงินลงทุนในบริษทัร่วมและเงินปันผลรับ (ต่อ) 
   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   สดัส่วน             
 ประเทศที9  ความเป็นเจา้ของ       การดอ้ยค่า    เงินปันผลรับ 
 ดาํเนินธุรกิจ  (ร้อยละ)  ทุนชาํระแลว้  วธีิราคาทุน   สะสม  ราคาทุน - สุทธิ  สาํหรับปี 
   2563  2562  2563  2562  2563  2562   2563  2562  2563  2562  2563  2562 

หลกัทรัพย์ในความต้องการของตลาด                          
บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) ไทย  0.97  -  8,983  -  5,198  -   -  -  5,198  -  113  - 

รวม           5,198  -   -  -  5,198  -  113  - 
หลกัทรัพย์ที7ไม่ใช่หลกัทรัพย์                           

   ในความต้องการของตลาด                           

บริษทั นว 84 จาํกดั ไทย  25.00  25.00  1,206  1,203  160  159   -  -  160  159  -  - 

C.P. Aquaculture (India)                            

Private Limited อินเดีย  31.70  31.70  192  192  176  176   -  -  176  176  -  - 
Lotus Distribution International  บริติช เวอร์จิน                          

Company Limited ไอซ์แลนด ์  20.50  20.50  50  1  1  1   (1)  (1)  -  -  -  - 

รวม           337  336   (1)  (1)  336  335  -  - 
รวมทั-งสิ-น           5,535  336   (1)  (1)  5,534  335  113  - 
 

บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน)  ("CP ALL") เป็นบริษทัร่วมที9บริษทัถือหุน้ในอตัราร้อยละ 0.97 ของหุน้ที9ออกและจาํหน่ายแลว้ และถือเป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วม เนื9องจากมีตวัแทนอยูใ่นคณะกรรมการ 

รวมทั3งมีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบายและมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในเรื9องที9สาํคญัของบริษทัดงักล่าว  บริษทับนัทึกเงินลงทุนใน CP ALL ในงบการเงินเฉพาะกิจการตามวธีิราคาทุน 
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บริษัทร่วมที1มสีาระสาํคัญ 
 

ตารางต่อไปนี>สรุปขอ้มูลทางการเงินของบริษทัร่วมที2กลุ่มบริษทัพิจารณาวา่มีสาระสาํคญัปรับปรุงดว้ยรายการปรับปรุง ณ วนัที2ซื>อ โดยแสดงการกระทบยอดระหวา่งขอ้มูลทางการเงินกบัมูลค่าตาม

บญัชีของส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมดงักล่าวโดยสรุปดงันี>  
 

  (หน่วย: ล้านบาท) 
  บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย  บริษทั ซี.พี. รีเทล โฮลดิ>ง จาํกดั  Chia Tai Investment Co., Ltd. 

  2563  2562  2563  2563 

         ข้อมูลทางการเงินของบริษทัร่วม         

รายได ้  546,527  571,110  9,716  32,455 

         กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานอยา่งต่อเนื2อง  16,503  22,694  (158)  6,167 

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื2น  598  (1,274)  (48)  (520) 

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม  17,101  21,420  (206)  5,647 
         ส่วนที2เป็นของส่วนไดเ้สียที2ไม่มีอาํนาจควบคุม  400  351  -  - 

ส่วนที2เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัร่วม  16,701  21,069  (206)  5,647 

    71     สินทรัพยห์มุนเวียน  81,404  71,923  44,786  79,895 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน  441,950  303,694  131,242  220,385 

หนี> สินหมุนเวียน  (203,003)  (112,917)  (165,407)  (71,153) 

หนี> สินไม่หมุนเวียน  (208,756)  (154,332)  (37,289)  (26,187) 

สินทรัพย์สุทธิ  111,595  108,368  (26,668)  202,940 
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  (หน่วย: ล้านบาท) 
  บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย  บริษทั ซี.พี. รีเทล โฮลดิ>ง จาํกดั  Chia Tai Investment Co., Ltd. 

  2563  2562  2563  2563 

         ส่วนที2เป็นของส่วนไดเ้สียที2ไม่มีอาํนาจควบคุม  31,243  32,038  7  6,415 

ส่วนที2เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัร่วม  80,352  76,330  (26,675)  196,525 

         การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียในบริษทัร่วม         

ส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในสินทรัพยสุ์ทธิของ         

   บริษทัร่วม ณ วนัที2 1 มกราคม / วนัที2ซื>อ  25,845  22,696  (5,294)  - 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส่วนที2เป็นของกลุ่มบริษทั  5,678  7,095  (41)  1,128 

เงินปันผลรับระหวา่งปี  (3,801)  (3,624)  -  (1,689) 

ผลกระทบจากการเปลี2ยนแปลงมาตรฐานบญัชี  (479)  -  -  - 

ส่วนต่างจากการเปลี2ยนแปลงสดัส่วนการลงทุน  157  (322)  -  36,496 

ส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัร่วม  

ณ วนัสิ>นปี 

 

27,400  25,845 

 

(5,335) 

 

35,935 

ค่าความนิยม  75,808  73,003  45,304  34,549 

ตน้ทุนที2เกี2ยวขอ้ง  -  -  165  - 

รับโอนจากสาํรองป้องกนัความเสี2ยงในกระแสเงินสด  -  -  797  - 

มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียในบริษัทร่วม  
ณ วนัทีF 31 ธันวาคม 

 

103,208  98,848 
 

40,931 
 

70,484 
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บริษัทร่วมที+ไม่มสีาระสาํคัญ  
 

ตารางต่อไปนี+สรุปขอ้มูลทางการเงินของส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมที>ไม่มีสาระสาํคญัของกลุ่มบริษทั 
 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงนิรวม 
 2563  2562 

มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียในบริษัทร่วมที>ไม่มีสาระสําคญั 3,216  7,045 
    ส่วนแบ่งของกลุ่มบริษทัใน    
-    กาํไรจากการดาํเนินงานอยา่งต่อเนื>อง 560  733 
-    กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื>น 326  (383) 
-    กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 886  350 

 

หนี+ สินที>อาจเกิดขึ+นในส่วนที>เกี>ยวกบัเงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัที> 31 ธนัวาคม มีดงันี+  
 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงนิรวม 
 2563  2562 

ส่วนแบ่งของกลุ่มบริษทัในหนี+ สินที>อาจเกิดขึ+น 13  13 
 

15 เงนิลงทุนในการร่วมค้า 
 

รายการเคลื>อนไหวในระหวา่งปีสิ+นสุดวนัที> 31 ธนัวาคม มีดงันี+  
   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2563  2562  2563  2562 
ณ วนัที> 1 มกราคม 19,434  9,596  4,360  4,360 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุน 2,121  637  -  - 
เงินปันผลรับ (525)  (224)  -  - 
โอนส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ที>มีอยูก่่อนการ        
เปลี>ยนสภาพเป็นบริษทัยอ่ย (29)  -  -  - 
ตดัส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้จากการ        
สูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ย (572)  -  -  - 
ซื+อ/ลงทุนเพิ>ม 359  9,855  -  - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 232  (430)  -  - 
อื>น (6)  -  -  - 
ณ วนัที> 31 ธันวาคม 21,014  19,434  4,360  4,360 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีสิDนสุดวนัทีF 31 ธันวาคม 2563 
 

116 

รายละเอียดเงินลงทุนในการร่วมค้าและเงินปันผลรับ 
 

เงินลงทุนในการร่วมคา้ ณ วนัที4 31 ธนัวาคม และเงินปันผลรับสาํหรับแต่ละปีสิ?นสุดวนัเดียวกนัมีดงันี?  
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม 
   สดัส่วน           
   ความเป็นเจา้ของ             
   (ทั3งทางตรง              
 ประเทศที9  และทางออ้ม)        การดอ้ยค่า  ส่วนไดเ้สีย -  เงินปันผลรับ 
 ดาํเนินธุรกิจ  (ร้อยละ)  ทุนชาํระแลว้  วธีิราคาทุน  วธีิส่วนไดเ้สีย  สะสม  สุทธิ  สาํหรับปี 
   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  2,664  2,414  -  -  2,664  2,414  240  180 
บริษทั ดคักาลบี3  กรุ๊ป จาํกดั ไทย  -      41.35  -  133  -  55  -  36  -  -  -  36  -  - 
Andhra Pradesh Broodstock                              

 Multiplicationcentre Private                               
       Limited** อินเดีย  74.99  74.99  132  132  98  98  91  92  -  -  91  92  -  - 
Beijing Chia Tai Feedmill Co., Ltd. จีน  -  26.12  -    157  -  128  -  231  -  -  -  231  -  - 
Camanor Produtos  Marinhos S.A. บราซิล  40.00  40.00  103  103  566  566  409  496  -  -  409  496  -  - 
CP-MP Logistics Joint Stock 

Company 
                             

     Company เวยีดนาม  32.43  32.43  9  16  4  8  2  7  -  -  2  7  -  - 
                              
                              



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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รายละเอียดเงินลงทุนในการร่วมค้าและเงินปันผลรับ (ต่อ) 
 

 
  

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม 
   สดัส่วน           
   ความเป็นเจา้ของ             
   (ทั3งทางตรง              
 ประเทศที9  และทางออ้ม)        การดอ้ยค่า  ส่วนไดเ้สีย -  เงินปันผลรับ 
 ดาํเนินธุรกิจ  (ร้อยละ)  ทุนชาํระแลว้  วธีิราคาทุน  วธีิส่วนไดเ้สีย  สะสม  สุทธิ  สาํหรับปี 
   2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

      
ECI Metro Enterprises                               

(Hongkong) Co., Ltd. ฮ่องกง  25.21  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
ECI Metro Investment  Co., Ltd. จีน  25.21  25.21  378  378  1,296  1,296  2,986  2,666  -  -  2,986  2,666  -  - 
Feng Sheng Livestock Co., Ltd ไตห้วนั  19.51  -  214  -  107  -  107  -  -  -  107  -  -  - 
Handan Chia Tai Feed Co., Ltd. จีน  -  26.12  -  56  -  -  -  20  -  -  -  20  3  1 
Henan East Chia Tai Co., Ltd. จีน  -  26.12  -  170  -  225  -  231  -  -  -  231  -  40 
HyLife Group Holdings Ltd. ** แคนาดา  50.10  50.10    

50.10 

 1,555  1,555  9,988  9,736  11,272  9,736  -  -  11,272  9,736  282  - 
SuperDrob S.A.  โปแลนด ์  49.45  49.45  4,708  4,708  3,794  3,794  3,476  3,501  -  -  3,476  3,501  -  - 
Westbridge Foods Holding B.V. ** เนเธอร์แลนด ์  50.00  50.00  1  1  6  6  7  4  -  -  7  4  -  3 
รวม           17,059  17,112  21,014  19,434  -  -  21,014  19,434  525  224 
                              



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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* CP-Meiji  เป็นการร่วมคา้ เนื4องจากตามขอ้บงัคบัของ CP-Meiji ไดก้าํหนดใหผู้ล้งทุนมีอาํนาจควบคุมร่วมกนัในการตดัสินใจที4สาํคญัทางการเงินและการดาํเนินงาน และมีสิทธิในสินทรัพยสุ์ทธิของ 

CP-Meiji  กลุ่มบริษทัไดบ้นัทึกบญัชีเงินลงทุนในการร่วมคา้ ตามวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวม 

 
** Andhra Pradesh Broodstock Multiplicationcentre Private Limited, HyLife Group Holdings Ltd. และ Westbridge Foods Holding B.V. เป็นการร่วมคา้ เนื4องจากผูล้งทุนมีอาํนาจควบคุมร่วมกนัในการ

ตดัสินใจที4สาํคญัทางการเงินและการดาํเนินงาน และมีสิทธิในสินทรัพยสุ์ทธิของ Andhra Pradesh Broodstock Multiplicationcentre Private Limited, HyLife Group Holdings Ltd. และ Westbridge Foods 

Holding B.V. กลุ่มบริษทัไดบ้นัทึกบญัชีเงินลงทุนในการร่วมคา้ ตามวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวม 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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กลุ่มบริษทัพิจารณาแลว้วา่ไม่มีส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้รายใดรายหนึ>งที>มีสาระสาํคญัต่อกลุ่มบริษทั 
 
การร่วมค้าที+ไม่มสีาระสาํคัญ  
 
ตารางต่อไปนีFสรุปขอ้มูลทางการเงินของส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในการร่วมคา้ที>ไม่มีสาระสาํคญัจากจาํนวนเงินที>

รายงานในงบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั 
  
 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงนิรวม 
 2563  2562 
    มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียในการร่วมค้าที=ไม่มีสาระสําคญั 21,014  19,434 

    
ส่วนแบ่งของกลุ่มบริษทัใน    
-    กาํไรจากการดาํเนินงานอยา่งต่อเนื>อง 2,121  637 
-    กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื>น 229  (429) 
-    กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 2,350  208 
 
หนีF สินที>อาจเกิดขึFนและภาระผกูพนัในส่วนที>เกี>ยวกบัเงินลงทุนในกิจการที>ควบคุมร่วมกนั ณ วนัที> 31 ธนัวาคม มีดงันีF  
 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม 
 2563  2562 

    

ส่วนแบ่งของกลุ่มบริษทัในภาระผกูพนั 627  382 
 

 
 
 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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รายละเอียดเงินลงทุนในการร่วมค้าและเงินปันผลรับ (ต่อ) 
 

 (หน่วย:ล้านบาท)   
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   สดัส่วน           
 ประเทศที.  ความเป็นเจา้ของ      การดอ้ยค่า    เงินปันผลรับ 
 ดาํเนินธุรกิจ  (ร้อยละ)  ทุนชาํระแลว้  วธีิราคาทุน  สะสม  ราคาทุน - สุทธิ  สาํหรับปี 
   2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

                          
หลกัทรัพย์ที+ไม่ใช่หลกัทรัพย์                          
   ในความต้องการของตลาด                          
Camanor Produtos Marinhos S.A. บราซิล  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 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีสิDนสุดวนัทีF 31 ธันวาคม 2563 
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16 ที#ดนิ อาคารและอุปกรณ์  
 
         (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม 
   อาคารและ      สินทรัพย ์   
   ส่วนปรับปรุง  เครื8องจกัร    ระหวา่ง   
   อาคารและระบบ  และ    การก่อสร้าง   
 ที8ดิน  สาธารณูปโภค  อุปกรณ์  อื8นๆ  และติดตัFง  รวม 
ราคาทุน/ราคาประเมินใหม่            
ณ วนัที8 1 มกราคม 2562 33,448  111,488  106,368  13,988  23,376  288,668 
เพิ8มขึFน 264  781  2,168  980  23,603  27,796 
ไดม้าจากการซืFอธุรกิจ -  123  62  -  3  188 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคา 178  -  -  -  -  178 
โอน 262  10,066  12,339  653  (23,330)  (10) 
โอนจากอสงัหาริมทรัพย ์            
   เพื8อการลงทุน -  126  8  -  -  134 
จาํหน่าย (293)  (1,956)  (2,775)  (673)  (70)  (5,767) 
ผลต่างจากการแปลงค่า            
งบการเงิน (370)  (4,966)  (5,612)  (738)  (952)  (12,638) 
ณ วนัที# 31 ธันวาคม 2562 33,489  115,662  112,558  14,210  22,630  298,549 
โอนไปสินทรัพยสิ์ทธิการ            
ใชจ้ากการถือปฏิบติัตาม 

 
           

TFRS 16 เป็นครัF งแรก            
(ดูหมายเหตขุ้อ 3 (ข)) -  (1,502)  (148)  (73)  (1,629)  (3,352) 
ณ วนัที# 1 มกราคม 2563             

- ปรับปรุงใหม่ 33,489  114,160  112,410  14,137  21,001  295,197 
 

  



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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16 ที#ดนิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 
 

         (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม 
   อาคารและ      สินทรัพย ์   
   ส่วนปรับปรุง  เครื8องจกัร    ระหวา่ง   
   อาคารและระบบ  และ    การก่อสร้าง   
 ที8ดิน  สาธารณูปโภค  อุปกรณ์  อื8นๆ  และติดตัFง  รวม 
เพิ8มขึFน 184  430  1,503  1,210  24,381  27,708 
ไดม้าจากการซืFอธุรกิจ 104  1,445  826  48  41  2,464 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคา 14,866  -  -  -  -  14,866 
โอน  460  9,301  8,464  739  (19,302)  (338) 
โอนจากอสงัหาริมทรัพย ์            
   เพื8อการลงทุน -  133  -  26  -  159 
โอนไปอสงัหาริมทรัพย ์            
เพื8อการลงทุน (82)  (35)  -  -  -  (117) 
จาํหน่ายบริษทัยอ่ยที8            
สูญเสียการควบคุม (370)  (17,926)  (17,126)  (3,099)  (4,596)  (43,117) 
จาํหน่าย (29)  (798)  (1,917)  (672)  (4)  (3,420) 
ผลต่างจากการแปลงค่า            
   งบการเงิน 480  506  2,282  (65)  (433)  2,770 
ณ วนัที# 31 ธันวาคม 2563 49,102  107,216  106,442  12,324  21,088  296,172 
            
            
            
            
            
 
  



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีสิDนสุดวนัทีF 31 ธันวาคม 2563 
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16 ที#ดนิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 
 
         (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม 
   อาคารและ      สินทรัพย ์   
   ส่วนปรับปรุง  เครื8องจกัร    ระหวา่ง   
   อาคารและระบบ  และ    การก่อสร้าง   
 ที8ดิน  สาธารณูปโภค  อุปกรณ์  อื8นๆ  และติดตัFง  รวม 
ค่าเสื'อมราคาสะสมและ            
ผลขาดทุนจากการ            
ด้อยค่าสะสม            
ณ วนัที8 1 มกราคม 2562 -  (37,137)  (47,336)  (8,994)  -  (93,467) 
ค่าเสื8อมราคาสาํหรับปี -  (5,715)  (8,464)  (1,352)  -  (15,531) 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า -  (395)  (514)  (3)  -  (912) 
โอน -  12  (19)  5  -  (2) 
จาํหน่าย -  1,497  2,170  587  -  4,254 
ผลต่างจากการแปลงค่า            
   งบการเงิน -  1,575  2,493  471  -  4,539 
ณ วนัที/ 31 ธันวาคม 2562 -  (40,163)  (51,670)  (9,286)  -  (101,119) 
กลบัรายการค่าเสื8อมราคา            
สะสมไปสินทรัพยสิ์ทธิ            
การใชจ้ากการถือปฏิบติั            
ตาม TFRS 16 เป็นครัF งแรก 

 
           

(ดหูมายเหตขุ้อ 3 (ข)) -  143  90  14  -  247 
ณ วนัที/ 1 มกราคม 2563            

- ปรับปรุงใหม่ -  (40,020)  (51,580)  (9,272)  -  (100,872) 
 
  



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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16 ที#ดนิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 
 

         (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม 
   อาคารและ         
   ส่วนปรับปรุง      สินทรัพย ์   
   อาคารและ  เครื8องจกัร    ระหวา่ง   
   ระบบ  และ    การก่อสร้าง   
 ที8ดิน  สาธารณูปโภค  อุปกรณ์  อื8นๆ  และติดตัFง  รวม 
            ค่าเสื8อมราคาสาํหรับปี -  (6,062)  (8,881)  (1,354)  -  (16,297) 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า -  (158)  (63)  (3)  -  (224) 
โอน -  213  (161)  (21)  -  31 
จาํหน่ายบริษทัยอ่ยที8            
สูญเสียการควบคุม -  7,322  9,835  2,244  -  19,401 
จาํหน่าย -  587  1,533  620  -  2,740 
ผลต่างจากการแปลงค่า            
   งบการเงิน -  83  (968)  72  -  (813) 
ณ วนัที/ 31 ธันวาคม 2563 -  (38,035)  (50,285)  (7,714)  -  (96,034) 
            
มูลค่าสุทธิทางบัญชี            
ภายใตก้รรมสิทธิU ของ            
   กลุ่มบริษทั 33,489  74,088  60,259  4,140  22,630  194,606 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -  1,411  629  784  -  2,824 
ณ วนัที# 31 ธันวาคม 2562 33,489  75,499  60,888  4,924  22,630  197,430 
            

ภายใตก้รรมสิทธิU ของ            
   กลุ่มบริษทั 49,102  69,181  56,157  4,610  21,088  200,138 

ณ วนัที# 31 ธันวาคม 2563 49,102  69,181  56,157  4,610  21,088  200,138 
 
 
  



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีสิDนสุดวนัทีF 31 ธันวาคม 2563 
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16 ที#ดนิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 
 
         (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   อาคาร         
   ส่วนปรับปรุง      สินทรัพย ์   
   อาคารและ  เครื8องจกัร    ระหวา่ง   
   ระบบ  และ    การก่อสร้าง   
 ที8ดิน  สาธารณูปโภค  อุปกรณ์  อื8นๆ  และติดตัFง  รวม 
ราคาทุน/ราคาประเมินใหม่            
ณ วนัที8 1 มกราคม 2562 6,383  13,335  12,370  1,169  666  33,923 

เพิ8มขึFน -  -  125  32  588  745 
โอน -  570  190  3  (764)  (1) 
จาํหน่าย -  (1,369)  (1,267)  (160)  (3)  (2,799) 

ณ วนัที# 31 ธันวาคม 2562            
   และ 1 มกราคม 2563 6,383  12,536  11,418  1,044  487  31,868 
เพิ8มขึFน -  -  65  20  251  336 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคา 2,838  -  -  -  -  2,838 

โอน -  151  465  2  (621)  (3) 
จาํหน่าย -  (80)  (272)  (29)  -  (381) 

ณ วนัที# 31 ธันวาคม 2563 9,221  12,607  11,676  1,037  117  34,658 
            ค่าเสื:อมราคาสะสมและ            
   ผลขาดทุนจากการ            
   ด้อยค่าสะสม            
ณ วนัที8 1 มกราคม 2562 -  (8,279)  (8,368)  (1,057)  -  (17,704) 
ค่าเสื8อมราคาสาํหรับปี -  (687)  (741)  (52)  -  (1,480) 
จาํหน่าย -  1,109  1,143  156  -  2,408 
ณ วนัที# 31 ธันวาคม 2562            
   และ 1 มกราคม 2563 -  (7,857)  (7,966)  (953)  -  (16,776) 
ค่าเสื8อมราคาสาํหรับปี -  (671)  (693)  (41)  -  (1,405) 
จาํหน่าย -  68  261  29  -  358 
ณ วนัที# 31 ธันวาคม 2563 -  (8,460)  (8,398)  (965)  -  (17,823) 
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16     ที#ดนิ อาคารและอุปกรณ์  (ต่อ) 
 
         (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   อาคาร         
   ส่วนปรับปรุง      สินทรัพย ์   
   อาคารและ  เครื8องจกัร    ระหวา่ง   
   ระบบ  และ    การก่อสร้าง   
 ที8ดิน  สาธารณูปโภค  อุปกรณ์  อื8นๆ  และติดตัFง  รวม 
มูลค่าสุทธิทางบัญชี            
ณ วนัที# 31 ธันวาคม 2562 6,383  4,679  3,452  91  487  15,092 
ณ วนัที# 31 ธันวาคม 2563 9,221  4,147  3,278  72  117  16,835 
            
มูลค่าตน้ทุนของอาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษทัและบริษทัซึ8 งตดัค่าเสื8อมราคาเตม็จาํนวนแลว้ แต่ยงัสามารถใชป้ระโยชน์ใน
สินทรัพยเ์หล่านัFนได ้ณ วนัที8 31 ธนัวาคม 2563 มีจาํนวนเงินรวม 46,590 ลา้นบาท (2562: 52,755 ล้านบาท) ในงบแสดงฐานะ
การเงินรวม และ 9,971 ลา้นบาท (2562: 9,622 ล้านบาท) ในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ 
 
ตน้ทุนการกูย้มืในปี 2563 ของกลุ่มบริษทัและบริษทัที8เกี8ยวขอ้งกบัการไดม้าซึ8 งที8ดิน อาคาร และอุปกรณ์จาํนวน 434 ลา้นบาท 

และ 4 ลา้นบาท ตามลาํดบั (2562: 620 ล้านบาท และ 8 ล้านบาท ตามลาํดับ) ไดบ้นัทึกเป็นส่วนหนึ8งของตน้ทุนสินทรัพย ์
 

การวดัมูลค่ายุติธรรม  

 
ราคาประเมินของที8ดินของกลุ่มบริษทัและบริษทัซึ8งประเมินราคาโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ โดยพิจารณาตามเกณฑมู์ลค่ายติุธรรม
ดว้ยวิธีเปรียบเทียบขอ้มูลตลาด มีจาํนวนเงินรวม 49,102 ลา้นบาท และ 9,221 ลา้นบาท ตามลาํดบั (2562: 33,489 ล้านบาท และ 6,383 

ล้านบาท ตามลาํดับ) 
 
การวดัมูลค่ายติุธรรมของที8ดินดงักล่าวถูกจดัลาํดบัชัFนการวดัมูลค่ายติุธรรมอยูใ่นระดบัที8 3 จากเกณฑข์อ้มูลที8นาํมาใชใ้นเทคนิค
การประเมินมูลค่ายติุธรรม  
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เทคนิคการประเมินมูลค่าและขอ้มูลที8ไม่สามารถสงัเกตไดที้8มีนยัสาํคญัที8ใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมของที8ดินแสดงในตาราง

ดงัต่อไปนีF  
 

เทคนิคการประเมินมูลค่า 

 
ข้อมูลที#ไม่สามารถสังเกตได้         

 ที#มีนัยสําคญั 

 ความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมูลที#ไม่

สามารถสังเกตได้ที#มีนัยสําคญัและ

การวดัมูลค่ายุติธรรม 
     

 วิธีเปรียบเทียบขอ้มูลตลาด   ราคาเสนอขายและราคาซืFอขายจริง
ของที8ดินเปรียบเทียบที8คลา้ยคลึงกนั 
ปรับดว้ยปัจจยัความต่างอื8นๆ 

 มูลค่ายติุธรรมที8ประมาณการไวจ้ะ

เพิ8มขึFน (ลดลง) หากราคาต่อพื)นที-
สูงขึFน (ลดลง) 

 

 
17 สัญญาเช่า 

 
ในฐานะผู้เช่า 
 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

ณ วันที: 31 ธันวาคม 2563 
 

งบการเงนิรวม  
 งบการเงนิ       

เฉพาะกจิการ  
สินทรัพย์สิทธิการใช้    
ที8ดินและอาคาร 25,701  173 

อุปกรณ์ 1,987  31 

ยานพาหนะ 1,357  219 

สิทธิการเช่า 3,328  - 

รวม 32,373  423 
 
ในปี 2563 สินทรัพยสิ์ทธิการใชข้องกลุ่มบริษทัและบริษทัเพิ8มขึFนเป็นจาํนวน 29,045 ลา้นบาท และ 423 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั 

 
กลุ่มบริษทัมีสัญญาเช่าหลายฉบบักบับริษทัและบุคคลอื8นๆ ซึ8 งครอบคลุมการเช่าอาคารสาํนกังานพร้อมสิ8งอาํนวย

ความสะดวกต่างๆ ที8ดิน ฟาร์มเลีFยงสตัว ์ยานพาหนะและอื8นๆ โดยมีระยะเวลา 1 ถึง 58 ปี ซึ8 งจะสิFนสุดในปี 2564 ถึง 
2588 
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   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
สําหรับปีสิIนสุดวันที: 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 

  
จํานวนที:รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน          

ค่าเสื8อมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้        

- ที8ดินและอาคาร 3,810  -  133  - 
- อุปกรณ์ 283  -  11  - 

- ยานพาหนะ 559  -  82  - 
ดอกเบีFยจ่ายของหนีF สินตามสญัญาเช่า 2,469  148  12  - 

ค่าใชจ่้ายที8เกี8ยวขอ้งกบัสญัญาเช่าระยะสัFน 1,633  -  91  - 
ค่าใชจ่้ายที8เกี8ยวขอ้งกบัสญัญาเช่าสินทรัพยที์8มี        
มูลค่าตํ8ามูลค่าตํ8า 34  -  1  - 

ค่าเช่าจ่ายที8ผนัแปรตามยอดขาย 55  -  -  - 
รวมค่าเช่าจ่าย 1,722  6,777  92  357 

ค่าเช่าที8อาจเกิดขึFน 39,634  41,182  462  693 
 

ในปี 2563 กระแสเงินสดจ่ายทัFงหมดของสัญญาเช่าของกลุ่มบริษทัและบริษทั มีจาํนวน 9,173 ลา้นบาท และ  334 
ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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18 ค่าความนิยม 
 

     (หน่วย: ล้านบาท) 
     งบการเงนิรวม 
    หมายเหต ุ 2563  2562 

ราคาทุน          
ณ วนัที8 1 มกราคม       89,942  95,943 

ไดม้าจากการซืFอธุรกิจ     38  2 
ปรับปรุงมูลค่ายติุธรรม     (1)  (1) 
จาํหน่ายบริษทัยอ่ยที8        
สูญเสียการควบคุม    6 (28,547)  - 

ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงิน       (766)  (6,002) 

ณ วนัที# 31 ธันวาคม       60,666  89,942 
          

ขาดทุนจากการด้อยค่า          
ณ วนัที8 1 มกราคม       (2,180)  (515) 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า       (3,921)  (1,665) 

ณ วนัที# 31 ธันวาคม        (6,101)  (2,180) 
          

มูลค่าสุทธิทางบัญชี          
ณ วนัที# 1 มกราคม       87,762  95,428 
ณ วนัที# 31 ธันวาคม        54,565  87,762 
 

ค่าความนิยมถูกปันส่วนให้กับหน่วยสินทรัพย์ที8 ก่อให้เกิดเงินสดตามส่วนงาน และประเทศที8ดําเนินธุรกิจ  
ค่าความนิยมส่วนใหญ่เกิดจากการที8บริษทัซืFอหุ้นใน C.P. Pokphand Co., Ltd., JSC Poultry Production Severnaya 
และ Bellisio Investment, LLC 

 
ในระหวา่งปี 2563 กลุ่มบริษทัรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าในค่าความนิยมของ Bellisio Investment, LLC เป็นจาํนวน 

2,294 ลา้นบาท และ Chia Tai Enterprises International Limited เป็นจาํนวน 1,627 ลา้นบาท 
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การทดสอบการด้อยค่า 
 
ในการประเมินและทดสอบการดอ้ยค่า กลุ่มบริษทักาํหนดมูลค่าที8จะไดรั้บคืนจากมูลค่าที8สูงกว่า ระหว่างมูลค่า

จากการใชซึ้8 งประมาณจากการคิดลดกระแสเงินสดที8คาดว่าจะไดร้ับในอนาคต และมูลค่ายุติธรรมหักดว้ย
ค่าใชจ่้ายที8เกี8ยวขอ้งหากมีการขายธุรกิจ  

 
ทัFงนีF ในการจดัทาํประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที8กลุ่มบริษทัคาดว่าจะไดร้ับนัFน มาจากการกาํหนด 
ขอ้สมมติทางการเงินจากการประเมินในระยะยาวของผูบ้ริหารโดยพิจารณาจากปัจจยัต่างๆ  ที8เ กี8ยวขอ้ง 

แนวโน้มการเติบโตในอนาคตของอุตสาหกรรมที8เกี8ยวขอ้ง และขอ้มูลทางการเงินในอดีตจากแหล่งขอ้มูล
ภายนอกและภายใน  

 
ขอ้สมมติหลกัที8ใชใ้นการประมาณการมูลค่าที8จะไดรั้บคืนมีดงันีF  

 
อัตราคิดลด 
 
อตัราคิดลดที8ใชม้าจากตน้ทุนถวั เฉลี8ยถ่วงนํF าหน ักของเงินทุน  (Weighted Average Cost of Capital) ซึ8 ง

ประกอบดว้ยขอ้สมมติทางการเงินที8สาํคญั ไดแ้ก่ สัดส่วนโครงสร้างทางการเงินเป้าหมาย ตน้ทุนของหนีF สิน 
และตน้ทุนของส่วนของผูถื้อหุ้น 
 

อัตราการเติบโตสุดท้าย 
 
อตัราการเติบโตสุดทา้ยพิจารณาจากค่าเฉลี8ยการเติบโตระยะยาวของดชันีผูบ้ริโภค อตัราเงินเฟ้อ อตัราการ
เติบโตระยะยาวของอุตสาหกรรมที8เกี8ยวขอ้งในประเทศที8ดาํเนินธุรกิจ และแผนการเติบโตในระยะยาว รวมถึง

การเปรียบเทียบกบัธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนั 
 

ประมาณการกระแสเงินสดทีEกลุ่มบริษัทคาดว่าจะได้รับในอนาคต 
 
ประมาณการกระแสเงินสดที8กลุ่มบริษทัคาดว่าจะไดร้ับในอนาคต โดยหลกัประกอบดว้ยการประมาณการ

เติบโตของรายได ้รวมทัFงตน้ทุนและค่าใชจ่้ายที8เกี8ยวขอ้ง โดยพิจารณาจากอตัราเติบโตถวัเฉลี8ยในอดีตที8ผ่าน
มา และประมาณการปริมาณขาย ราคาขาย และค่าใชจ่้าย โดยอา้งอิงถึงแนวโน้มการเติบโตของตลาด ประกอบ

กบัแผนกลยุทธ์และการดาํเนินธุรกิจในอนาคต 
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19 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื#น 
 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม 

   ตน้ทุน    เครื8องหมาย   
 ค่าพฒันา  การพฒันา  ความสมัพนัธ์  การคา้   
 ระบบงาน  ผลิตภณัฑ ์  กบัลูกคา้  ค่าสิทธิและอื8นๆ  รวม 

ราคาทุน          
ณ วนัที8 1 มกราคม 2562 752  1,918  6,958  12,741  22,369 
เพิ8มขึFน 45  58  -  98  201 
ไดม้าจากการซืFอธุรกิจ -  -  342  -  342 
โอน 24  -  -  (17)  7 
ตดัจาํหน่าย (32)  -  -  (24)  (56) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (29)  (152)  (579)  (936)  (1,696) 
ณ วนัที# 31 ธันวาคม 2562          
  และ 1 มกราคม 2563 760  1,824  6,721  11,862  21,167 
เพิ8มขึFน 63  88  -  460  611 
ไดม้าจากการซืFอธุรกิจ -  -  -  4  4 
โอน 45  1  -  7  53 
จาํหน่ายบริษทัยอ่ยที8          
สูญเสียการควบคุม -  -  (1,516)  (2,696)  (4,212) 
ตดัจาํหน่าย -  -  -  (37)  (37) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 1  16  188  325  530 
ณ วนัที# 31 ธันวาคม 2563 869  1,929  5,393  9,925  18,116 
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19 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื#น (ต่อ) 
 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม 

   ตน้ทุน    เครื8องหมาย   
 ค่าพฒันา  การพฒันา  ความสมัพนัธ์  การคา้   
 ระบบงาน  ผลิตภณัฑ ์  กบัลูกคา้  ค่าสิทธิและอื8นๆ  รวม 

ค่าตัดจําหน่ายสะสม          
ณ วนัที8 1 มกราคม 2562 (489)  (260)  (1,220)  (4,188)  (6,157) 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี (58)  (124)  (475)  (476)  (1,133) 
โอน -  -  -  1  1 
ตดัจาํหน่าย 32  -  -  4  36 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 22  25  109  335  491 
ณ วนัที# 31 ธันวาคม 2562          
   และ 1 มกราคม 2563 (493)  (359)  (1,586)  (4,324)  (6,762) 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี (67)  (121)  (490)  (481)  (1,159) 
โอน -  -  -  1  1 
จาํหน่ายบริษทัยอ่ยที8          
สูญเสียการควบคุม -  -  536  2,646  3,182 
ตดัจาํหน่าย -  -  -  11  11 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (1)  1  (44)  (202)  (246) 
ณ วนัที# 31 ธันวาคม 2563 (561)  (479)  (1,584)  (2,349)  (4,973) 
 
 
 
 

         
มูลค่าสุทธิทางบัญชี          
ณ วนัที# 31 ธันวาคม 2562 267  1,465  5,135  7,538  14,405 
ณ วนัที# 31 ธันวาคม 2563 308  1,450  3,809  7,576  13,143 
          

 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีสิDนสุดวนัทีF 31 ธันวาคม 2563 
 

133 

19 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื#น (ต่อ)  
 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  ค่าพฒันา     
  ระบบงาน  อื8นๆ  รวม 
ราคาทุน       
ณ วนัที8 1 มกราคม 2562  7  106  113 
เพิ8มขึFน  -  3  3 
โอน  -  1  1 
ตดัจาํหน่าย  -  (4)  (4) 
ณ วนัที# 31 ธันวาคม 2562 และ 1 มกราคม 2563  7  106  113 
โอน  -  2  2 
ณ วนัที# 31 ธันวาคม 2563  7  108  115 
       
ค่าตัดจําหน่ายสะสม       
ณ วนัที8 1 มกราคม 2562  (6)  (74)  (80) 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี  -  (7)  (7) 
ตดัจาํหน่าย  -  2  2 
ณ วนัที# 31 ธันวาคม 2562 และ 1 มกราคม 2563  (6)  (79)  (85) 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี  -  (6)  (6) 
ณ วนัที# 31 ธันวาคม 2563  (6)  (85)  (91) 
       
มูลค่าสุทธิทางบัญชี       
ณ วนัที# 31 ธันวาคม 2562   1  27  28 
ณ วนัที# 31 ธันวาคม 2563  1  23  24 

 

มูลค่าตน้ทุนของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนของกลุ่มบริษทัและบริษทั ซึ8 งตดัจาํหน่ายเต็มจาํนวนแลว้ แต่ยงัสามารถใช้
ประโยชน์ในสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเหล่านัFนได้ ณ วนัที8 31 ธันวาคม 2563 มีจาํนวนเงินรวม 1,071 ลา้นบาท ใน 

งบแสดงฐานะการเงินรวม และ 53 ลา้นบาท ในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ (2562: 957 ล้านบาท และ 44 
ล้านบาท ตามลาํดับ) 
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20 หนีLสินที#มีภาระดอกเบีLย 
 

    (หน่วย: ล้านบาท) 
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 หมายเหต ุ 2563  2562  2563  2562 
ส่วนที:หมุนเวียน         
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสัFน         
จากสถาบนัการเงิน  63,846  72,204  5,400  2,853 
ตั\วแลกเงิน  38,754  21,818  18,158  16,339 
เงินกูย้มืระยะสัFนจากบริษทัยอ่ย 7 -  -  13,251  6,500 
เงินกูย้มืระยะสัFนจากกิจการที8เกี8ยวขอ้งกนั 7 423  657  -  - 

รวม  103,023  94,679  36,809  25,692 
         
ส่วนของหนีLสินระยะยาวที#ถึงกาํหนด         
  ชําระภายในหนึ#งปี         
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  13,692  21,144  -  260 
หุน้กู ้  20,450  21,260  8,500  16,260 
หุน้กูอ้นุพนัธ์  2,885  -  -  - 
หนีF สินตามสญัญาเช่า  4,173  324  217  - 

รวม  41,200  42,728  8,717  16,520 
         
รวมส่วนที#หมุนเวยีน  144,223  137,407  45,526  42,212 
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    (หน่วย: ล้านบาท) 
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  2563  2562  2563  2562 
ส่วนที:ไม่หมุนเวียน         
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  79,178  58,634  2,858  2,968 
หุน้กู ้  156,790  132,592  92,740  76,240 
หุน้กูอ้นุพนัธ์  8,228  2,797  -  - 
หนีF สินตามสญัญาเช่า  27,692  2,472  186  - 
         รวมส่วนที#ไม่หมุนเวยีน  271,888  196,495  95,784  79,208 
รวมทัLงสิLน  416,111  333,902  141,310  121,420 
 
เงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
 
ณ วนัที8 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัยอ่ยในต่างประเทศบางแห่งมีเงินกูย้มืระยะยาวส่วนที8มีหลกัประกนัเป็นจาํนวนเงิน

รวม 15,857 ลา้นบาท (2562: 14,590 ล้านบาท) ซึ8 งคํFาประกนัโดยสินทรัพยต่์างๆ คือ ที8ดิน อาคาร และอุปกรณ์ซึ8 งมี
มูลค่าสุทธิทางบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 11,156 ลา้นบาท (2562: 13,558 ล้านบาท) สินทรัพยห์มุนเวียนและไม่หมุนเวียน
ซึ8 งส่วนใหญ่ประกอบดว้ย สินทรัพยสิ์ทธิการเช่า สินคา้คงเหลือ และลูกหนีF สุทธิเจา้หนีF  ซึ8 งมีมูลค่าตามบญัชีจาํนวน 

6,339 ลา้นบาท (2562: 4,641 ล้านบาท) หุน้สามญัของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศซึ8งมีมูลค่ารวมประมาณ 4,548 ลา้น
บาท (2562: 4,169 ล้านบาท) 
 
ทัFงนีFกลุ่มบริษทัมีสญัญาเงินกูที้8สาํคญักบัสถาบนัการเงินดงันีF  

 

CPF Investment Limited (“CPFI”) 
 
CPFI ซึ8 งเป็นบริษทัยอ่ยที8บริษทัถือหุน้ในอตัราร้อยละ 100.00 ของหุน้ที8ออกและชาํระแลว้มีสญัญาเงินกูย้มืระยะยาว

กบัสถาบนัการเงินหลายแห่ง ในวงเงินกูต้ามสัญญารวม 2,210 ลา้นเหรียญสหรัฐ ในอตัราดอกเบีF ย LIBOR บวก
อตัราที8กาํหนด โดยจะครบกาํหนดภายในปี 2569  
 

CPFI ไดใ้ชเ้งินกูย้มืระยะยาวดงักล่าวขา้งตน้ในการลงทุนและการดาํเนินงานทั8วไป และตอ้งปฏิบติัตามเงื8อนไขต่างๆ ที8
กาํหนดไวใ้นสญัญา 
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C.P. Pokphand Co., Ltd. (“CPP”) 
 

CPP ซึ8 งเป็นบริษทัยอ่ยที8กลุ่มบริษทัถือหุน้ในอตัราร้อยละ 52.24 ของหุน้ที8ออกและชาํระแลว้ มีสญัญาเงินกูย้มืระยะ
ยาวกบัสถาบนัการเงินหลายแห่ง (“สัญญา”) เป็นจาํนวนเงิน 600 ลา้นเหรียญสหรัฐ ในอตัราดอกเบีFย LIBOR บวก
อตัราที8กาํหนด โดยจะครบกาํหนดภายในปี 2564 

 
CPP ไดเ้บิกเงินกูย้มืระยะยาวดงักล่าวขา้งตน้ทัFงจาํนวนแลว้ เพื8อนาํไปชาํระคืนเงินกูแ้ละใชใ้นการลงทุน และ/หรือ

การดาํเนินงานทั8วไปของ CPP ทัFงนีF  CPP ตอ้งปฏิบติัตามเงื8อนไขต่างๆ ที8กาํหนดไวใ้นสญัญา
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หุ้นกู้ 
 
ณ วนัที' 31 ธนัวาคม บริษทัและบริษทัยอ่ยบางแห่งมีหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนั ดงันี@  
 

            (หน่วย: ล้านบาท) 
  อตัราดอกเบี@ย  อายหุุน้กู ้  ครบกาํหนด  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

หุน้กู ้  (ร้อยละต่อปี)  (ปี)  ไถ่ถอน  2563  2562  2563  2562 

          บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”)          

1/2554 (1)  4.87 - 5.42  10 - 30  2564 - 2584  7,000  7,000  7,000  7,000 

2/2554 (1)  5.42  30  2584  6,000  6,000  6,000  6,000 

2/2555   4.40 - 6.00  10 - 20  2565 - 2575  9,000  9,000  9,000  9,000 

2/2556   4.90  8  2564  5,500  5,500  5,500   5,500 

1/2558  3.21 - 3.98  5 - 8  2563 - 2566  5,500  12,000  5,500  12,000 

2/2558  3.97 - 4.51  8 - 12  2566 - 2570  6,940  6,940  6,940   6,940 

1/2559  2.28 - 3.73  4 - 15  2563 - 2574  6,000  9,060  6,000   9,060 

1/2561  3.05 - 3.60  7 - 10  2568 - 2571  12,000  12,000  12,000  12,000 

2/2561   2.74 - 4.66  2 - 12  2563 - 2567  18,300  25,000  18,300  25,000 

1/2563  3.00 - 4.00  4 - 15  2567 - 2578  25,000  -  25,000  - 

รวม        101,240  92,500  101,240  92,500 
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หุ้นกู้ (ต่อ) 
 
 

            
            (หน่วย: ล้านบาท) 
  อตัราดอกเบี@ย  อายหุุน้กู ้  ครบกาํหนด  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

หุน้กู ้  (ร้อยละต่อปี)  (ปี)  ไถ่ถอน  2563  2562  2563  2562 

         
บริษัท ซีพเีอฟ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) (“CPFTH”)         

1/2559  3.10 - 4.15  5 - 12  2564 - 2571  16,000  16,000  -  - 

2/2559   2.51 - 3.95  7 - 15  2563 - 2574  8,000  13,000  -  - 

1/2561   2.43 - 4.43  3 - 15  2564 - 2576  15,000  15,000  -  - 

1/2562  2.91 - 4.18  4 - 12  2566 - 2574  17,000  17,000  -  - 

1/2563  3.15 - 4.11  5 - 15  2568 - 2578  20,000  -  -  - 

รวม        76,000  61,000  -  - 

               
Chia Tai Investment Co., Ltd. (“CTI”)    -  352  -  - 

               รวมทัGงสิGน        177,240  153,852  101,240  92,500 

หัก ส่วนที'ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ'งปี 
สุทธิ 

   (20,450)  (21,260)  (8,500)  (16,260) 

สุทธิ        156,790  132,592  92,740  76,240 

 
(1) หุ้นกูข้องบริษทัครั@ งที' 1/2554 ชุดที' 3 จาํนวน 4,000 ลา้นบาท และหุ้นกูค้รั@ งที' 2/2554 จาํนวน 6,000 ลา้นบาท ผูถื้อหุ้นกูมี้สิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกูไ้ดก่้อนกาํหนดไถ่
ถอนหุน้ ณ สิ@นปีที' 15 
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บริษทัและ CPFTH ไดน้าํหุน้กูด้งักล่าวไปขึ@นทะเบียนกบัสมาคมตลาดตราสารหนี@ไทยแลว้ ทั@งนี@  หุน้กูข้องบริษทัไดรั้บการทบทวนอนัดบัเครดิตไวที้'ระดบั “A+” โดย
บริษทั ทริสเรทติ@ง จาํกดั เมื'อวนัที' 8 ธนัวาคม 2563 และหุ้นกูข้อง CPFTH ไดรั้บการทบทวนอนัดบัเครดิตไวที้'ระดบั “A+” โดยบริษทั ทริสเรทติ@ง จาํกดั เมื'อวนัที' 10 

มิถุนายน 2563 

 

ทั@งนี@  หุน้กูด้งักล่าวขา้งตน้ระบุใหบ้ริษทัและ CPFTH จะตอ้งปฏิบติัตามเงื'อนไขต่างๆ ที'กาํหนดไวเ้ช่น ตอ้งรักษาอตัราส่วนหนี@ สินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ตลอดระยะเวลา
ของหุน้กู ้เป็นตน้ 
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หุ้นกู้อนุพนัธ์  
 

ณ วนัที' 31 ธนัวาคม บริษทัยอ่ยบางแห่งมีหุน้กูอ้นุพนัธ์ ดงันี=  
   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2563  2562  2563  2562 
  

C.P. Foods Holdings Limited (“CPFH”) 2,885  2,797  -  - 
C.P. Foods Capital Limited (“CPFC”) 8,228  -  -  - 

รวม 11,113  2,797  -  - 
        หัก ส่วนที'ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ'งปี (2,885)  -  -  - 

สุทธิ 8,228  2,797  -  - 
 

C.P. Foods Holdings Limited (“CPFH”)  

 
เมื'อวนัที' 12 กนัยายน 2559 ที'ประชุมคณะกรรมการของ CPFH ซึ' งเป็นบริษทัย่อยที'บริษทัถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 

100.00 มีมติอนุมติัให้ CPFH ออกและเสนอขายหุ้นกูอ้นุพนัธ์ (Exchangeable Bonds) มูลค่ารวม 300 ลา้นเหรียญ

สหรัฐ ครบกําหนดไถ่ถอนในปี 2564 โดยมีอัตราดอกเบี= ยร้อยละ 0.5 ต่อปี  (“หุ้นกู้”)  ซึ' งผูถื้อหุ้นกู้สามารถ

แลกเปลี'ยนเป็นหลกัทรัพยที์'ใชแ้ลกเปลี'ยนไดต้ามสัดส่วนการถือหุน้กูโ้ดยมีบริษทัเป็นผูใ้หก้ารสนบัสนุน (Sponsor 

Undertaking) โดยหลกัทรัพยที์'ใช้แลกเปลี'ยน ณ วนัที'ออกหุ้นกู้ ประกอบด้วยหุ้นของบริษทั ซีพี ออลล์ จาํกัด 

(มหาชน) จาํนวน 135,285,000 หุ้น (“หุ้น CPALL”) ซึ' งเป็นกรรมสิทธิV ของ CPFH และไดฝ้ากไวใ้นบญัชีรับฝาก

หลกัทรัพยก์บัสถาบนัการเงินแห่งหนึ'ง ตามรายละเอียดที'กาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิของหุน้กู ้โดยผูถื้อหุน้กูมี้สิทธิ

เลือก (1) แลกเปลี'ยนหุน้กูเ้ป็นหุน้ CPALL ซึ' งถือโดย CPFH หรือ (2) ขอไถ่ถอนหุน้กูจ้าก CPFH เมื'อครบ 2 ปีนบัแต่

วนัที'ออกหุน้กู ้หรือ (3) ถือหุน้กูไ้วจ้นถึงวนัครบกาํหนดไถ่ถอน โดยกรณี (2) และ (3) ผูถื้อหุน้กูจ้ะไดรั้บชาํระเป็น

เงินสด ทั=งนี=ตามหลกัเกณฑแ์ละเงื'อนไขที'ระบุไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิของหุน้กู ้ในกรณีที'ผูถื้อหุน้กูใ้ชสิ้ทธิแลกเปลี'ยน

หุ้นกูเ้ป็นหุ้น CPALL ทาง CPFH มีสิทธิเลือกส่งมอบหุ้น CPALL ให้แก่ผูถื้อหุ้นกู ้หรือส่งมอบเงินสดในจาํนวน

เทียบเท่ากบัราคาตลาดของหุ้น CPALL ให้แก่ผูถื้อหุ้นกู ้ตามอตัราส่วนการแลกเปลี'ยนที'ระบุไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิ

ของหุ้นกู้ นอกจากนี=  CPFH ในฐานะผูอ้อกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ทั= งจาํนวนก่อนครบกําหนดไถ่ถอนตาม

หลกัเกณฑแ์ละเงื'อนไขที'ระบุไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิของหุน้กูด้งักล่าว 
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ทั= งนี= การออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์เมื'อวนัที'  22 กันยายน 2559 และหุ้นกู้ดังกล่าวได้เข้า 

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยสิ์งคโปร์เมื'อวนัที' 23 กนัยายน 2559 

 

ณ วนัที' 31 ธนัวาคม 2563 มูลค่าตามบญัชีของหุน้กูค้งเหลืออยูภ่ายหลงัการตดับญัชีดงักล่าวขา้งตน้ มีจาํนวนเงิน 96

ลา้นเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 2,885 ลา้นบาท (2562: 94 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 2,797 ล้านบาท) 
 

C.P. Foods Capital Limited (“CPFC”) 

  
เมื'อวนัที' 13 พฤษภาคม 2563 ที'ประชุมคณะกรรมการของบริษทั มีมติอนุมติัให ้CPFC ซึ' งเป็นบริษทัยอ่ยที'บริษทัถือ

หุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของหุ้นที'ออกและชาํระแลว้ ออกและเสนอขายหุ้นกูอ้นุพนัธ์ (Exchangeable Bonds) 

มูลค่ารวม 275 ลา้นเหรียญสหรัฐ ครบกาํหนดไถ่ถอนในปี 2568 โดยมีอตัราดอกเบี=ยร้อยละ 0.5  ต่อปี (“หุน้กู”้) ซึ' งผู ้

ถือหุ้นกูส้ามารถแลกเปลี'ยนเป็นหลกัทรัพยที์'ใชแ้ลกเปลี'ยนไดต้ามสัดส่วนการถือหุ้นกู ้โดยมีบริษทัเป็นผูใ้ห้การ

สนับสนุน (Sponsor Undertaking) โดยหลักทรัพย์ที'ใช้แลกเปลี'ยน ณ วนัออกหุ้นกู้ เป็นหุ้นของบริษัทจํานวน 

234,000,000 หุน้ ตามขอ้กาํหนดสิทธิของหุน้กู ้ผูถื้อหุน้กูมี้สิทธิเลือก (1) แปลงสภาพหุน้กูเ้ป็นหุน้บริษทัหรือ (2) ขอ

ไถ่ถอนหุน้กูจ้าก CPFC เมื'อครบ 2 ปีนบัแต่วนัที'ออกหุน้กู ้หรือ (3) ถือหุน้กูไ้วจ้นถึงวนัครบกาํหนดไถ่ถอน โดยกรณี 

(2) หรือ (3) ผูถื้อหุน้กูจ้ะไดรั้บชาํระเป็นเงินสด ทั=งนี=ตามหลกัเกณฑแ์ละเงื'อนไขที'ระบุไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิของหุน้กู ้

ในกรณีที'ผูถื้อหุน้กูเ้ลือกที'จะใชสิ้ทธิแปลงสภาพหุน้กูเ้ป็นหุน้ของบริษทั และจาํนวนหุน้ของบริษทัทั=งหมดที'จะตอ้ง

ส่งมอบให้กบัผูถื้อหุ้นดงักล่าวเกินกว่าจาํนวนหุ้นสูงสุด (Threshold) ตามที'ไดร้ะบุไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิของหุ้นกู ้

CPFC สามารถส่งมอบเงินสดในจาํนวนเทียบเท่ามูลค่าหุน้บริษทัส่วนเกินจาํนวนหุน้สูงสุดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กูก้็ได ้ตาม

อตัราส่วนการแลกเปลี'ยนที'ระบุไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิของหุน้กู ้นอกจากนี=  CPFC ในฐานะผูอ้อกหุน้กู ้มีสิทธิไถ่ถอน

หุน้กูใ้นอตัราร้อยละ 110.58 ของยอดเงินตน้ของหุน้กู ้ณ วนัครบกาํหนดไถ่ถอน 

 
ทั=งนี=การออกและเสนอขายหุน้กูด้งักล่าวเสร็จสมบูรณ์และไดเ้ขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยสิ์งคโปร์เมื'อวนัที' 18 

มิถุนายน 2563  

 
ณ วนัที' 31 ธนัวาคม 2563 มูลค่าตามบญัชีของหุน้กูด้งักล่าวขา้งตน้ มีจาํนวนเงิน 274 ลา้นเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 

8,228 ลา้นบาท หุน้กูด้งักล่างถือเป็นหุน้กูแ้ปลงสภาพ (Convertible Bonds) ในงบการเงินรวม  
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21 หุ้นทุนซื9อคืน 

 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม 
 2563  2562  2563  2562 
หุ้นสามัญของบริษัท        
ณ วนัที' 1 มกราคม -  -  -  - 
เพิ'มขึ=น 6,088  -  6,088  - 
รวม 6,088  -  6,088  - 
        
หุ้นสามัญของบริษัททีAถือโดยบริษัทย่อย 2,909  2,909  -  - 

รวมทั9งสิ9น 8,997  2,909  6,088  - 

 

เมื'อวนัที' 13 มีนาคม 2563 คณะกรรมการของบริษทัไดมี้มติอนุมติัโครงการซื=อหุ้นคืนเพื'อบริหารทางการเงิน ตาม

มาตรา 66/1(2) แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดัในวงเงินไม่เกิน 10,000 ลา้นบาท โดยหุน้สามญัที'จะซื=อคืนมี

จาํนวนไม่เกิน 400 ลา้นหุน้ (มูลค่าที'ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) ซึ' งคิดเป็นร้อยละ 4.65 ของจาํนวนหุน้สามญัที'จาํหน่ายได้

แลว้ทั=งหมดของบริษทั ในการนี=  บริษทัไดด้าํเนินการซื=อหุ้นคืนโดยวิธีการซื=อในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ตั=งแต่วนัที' 1 เมษายน 2563 ถึงวนัที' 30 กนัยายน 2563 ตามระยะเวลาที'กาํหนดไว ้ทั=งนี= คณะกรรมการของบริษทัจะ

พิจารณาวิธีการจาํหน่ายหุน้ที'ซื=อคืนดงักล่าวอีกครั= งภายหลงั 6 เดือน นบัแต่วนัที'ซื=อหุน้คืนเสร็จสิ=น อยา่งไรกต็ามวนั

สุดทา้ยของการจาํหน่ายหุน้ที'ซื=อคืนจะตอ้งไม่เกินกวา่วนัที' 30 กนัยายน 2566  
 

ณ วนัที' 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัซื=อหุน้คืนจาํนวน 198 ลา้นหุน้ เป็นจาํนวนเงินรวม 6,088 ลา้นบาท 

 

22 เจ้าหนี9การค้าและเจ้าหนี9อืAน 

    (หน่วย: ล้านบาท) 
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 หมายเหต ุ 2563  2562  2563  2562 

   
กิจการที'เกี'ยวขอ้งกนั 7 11,886  5,590  199  250 

กิจการอื'น  20,426  26,594  934  919 

รวม  32,312  32,184  1,133  1,169 
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23 ประมาณการหนี9สินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 
 
กลุ่มบริษทัมีโครงการผลประโยชน์ของพนกังานเมื'อเกษียณอายตุามกฎหมายแรงงานของแต่ละประเทศ 
 
บริษทัยอ่ยในต่างประเทศแห่งหนึ' งไดจ้ดัตั=งกองทุนเพื'อการเกษียณอายแุละนาํฝากไวก้บัสถาบนัการเงินแห่งหนึ' ง

โดยใหส้ถาบนัการเงินดงักล่าวเป็นผูจ้ดัการดูแลกองทุน 
 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัที' 31 ธนัวาคม มีดงันี=  

     (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม 

 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2563  2562  2563  2562 
        
มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์        
   พนกังานที'จดัใหมี้กองทุน 549  543  -  - 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยโ์ครงการ (328)  (331)  -  - 

 221  212  -  - 

มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์        

   พนกังานที'ไม่ไดจ้ดัใหมี้กองทุน 10,332  9,384  2,977  2,726 

รวม 10,553  9,596  2,977  2,726 
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การเปลี'ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานและมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยโ์ครงการ

สาํหรับปีสิ=นสุดวนัที' 31 ธนัวาคม มีดงันี=  

 

      (หน่วย: ล้านบาท) 
  งบการเงนิรวม 

 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  2563  2562  2563  2562 
         
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน         

   ณ วนัที' 1 มกราคม   9,927  6,290  2,726  1,689 

ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ  (669)  (394)  (171)  (262) 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและดอกเบี=ย  863  825  226  205 

ตน้ทุนบริการในอดีต  -  2,126  -  680 

ขาดทุนจากการประมาณตามหลกั         

   คณิตศาสตร์ประกนัภยั  752  1,160  196  414 

อื'นๆ  8  (80)  -  - 

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน          

   ณ วนัทีA 31 ธันวาคม   10,881  9,927  2,977  2,726 

        
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยโ์ครงการ        

   ณ วนัที' 1 มกราคม  331  324  -  - 

ผลตอบแทนที'คาดไวจ้ากสินทรัพยโ์ครงการ 2  2  -  - 

กาํไรจากการประมาณตาม        

   หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 11  12  -  - 

เงินสมทบ 24  23  -  - 

ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ (64)  (11)  -  - 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 24  (19)  -  - 

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ        
   ณ วนัทีA 31 ธันวาคม 328  331  -  - 
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ค่าใชจ่้ายหรือรายไดที้'รับรู้ในงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปีสิ=นสุดวนัที' 31 ธนัวาคม มีรายละเอียดดงันี=  
 

     (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม 

 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2563  2562  2563  2562 

        ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 575  606  149  144 

ตน้ทุนดอกเบี=ย 288  219  77  61 

ตน้ทุนบริการในอดีต -  2,126  -  680 

ผลตอบแทนที'คาดไวจ้ากสินทรัพยโ์ครงการ (2)  (2)  -  - 

รวม 861  2,949  226  885 

 

กาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัที'รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื'นสาํหรับปี

สิ=นสุดวนัที' 31 ธนัวาคม มีดงันี=  
 

     (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม 

 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2563  2562  2563  2562 

        รวมในกาํไรสะสม        

ณ วนัที' 1 มกราคม (832)  247  (103)  228 

รับรู้ระหวา่งปี (570)  (1,079)  (157)  (331) 

ณ วนัทีA 31 ธันวาคม  (1,402)  (832)  (260)  (103) 
 
ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัที' 31 ธนัวาคม มีดงันี=  
 
     (หน่วย: ร้อยละ) 
 งบการเงนิรวม 

 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2563  2562  2563  2562 

        อตัราคิดลด 0.30 - 13.00  0.65 - 13.50  1.28  2.50 
การเพิ'มขึ=นของเงินเดือนในอนาคต 2.00 - 8.50  2.00 - 9.00  3.00 - 6.50  3.00 - 6.50 
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ขอ้สมมติเกี'ยวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามตารางมรณะของแต่ละประเทศ 

 

ณ วนัที' 31 ธนัวาคม 2563 ระยะเวลาถวัเฉลี'ยถ่วงนํ=าหนกัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ที'กาํหนดไวเ้ป็น 9 ปี (2562: 9 ปี) 
 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหว   
 
การเปลี'ยนแปลงในแต่ละขอ้สมมติที'เกี'ยวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัที'อาจเป็นไปได้

อย่างสมเหตุสมผล ณ วนัที'รายงาน โดยถือว่าขอ้สมมติอื'นๆ คงที' จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพนัของโครงการ

ผลประโยชน์ที'กาํหนดไวเ้ป็นจาํนวนเงินดงัต่อไปนี=  

 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 เพิ'มขึ=น  ลดลง  เพิ'มขึ=น  ลดลง 

ภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์        

 ณ วนัทีA 31 ธันวาคม 2563        

        อตัราคิดลด  (เปลี'ยนแปลงร้อยละ 1) (820)  956  (238)  277 

การเปลี'ยนแปลงของเงินเดือนในอนาคต  

(เปลี'ยนแปลงร้อยละ 1) 

 

909 

  

(801) 

  

264 

  

(232) 
        

ภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์        

 ณ วนัทีA 31 ธันวาคม 2562        

        อตัราคิดลด  (เปลี'ยนแปลงร้อยละ 1) (683)  794  (201)  233 

การเปลี'ยนแปลงของเงินเดือนในอนาคต         

  (เปลี'ยนแปลงร้อยละ 1) 760  (671)  222  (196) 
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24 ส่วนเกนิทุนและสํารอง 
 

ส่วนเกนิมูลค่าหุ้นสามัญ 
 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที'บริษทัเสนอขายหุ้นสูงกว่า

มูลค่าหุ้นที'จดทะเบียนไว้ บริษัทต้องนําเงินค่าหุ้นส่วนเกินนี= ตั= งเป็นทุนสํารองไว้ (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ”)  

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญันี=จะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

 
ส่วนเกนิทุนจากการเปลี=ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 
 
ส่วนเกินทุนจากการเปลี'ยนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมประกอบดว้ย 

 

(ก) การเปลี'ยนแปลงส่วนไดเ้สียของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ในบริษทัยอ่ยโดยที'ไม่ไดท้าํใหบ้ริษทัใหญ่สูญเสียอาํนาจใน
การควบคุม 

 

(ข) การเปลี'ยนแปลงในส่วนไดเ้สียในส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัร่วม 
 

 
ส่วนเกนิทุนจากรายการกบักจิการภายใต้การควบคมุเดยีวกนั 

 
ส่วนเกินทุนจากรายการกบักิจการภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัที'บนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้คือ ผลต่างระหว่างมูลค่า

ตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิกบัสิ'งตอบแทนที'ไดรั้บจากรายการที'เกิดขึ=นจากการโอนสินทรัพยแ์ละหนี= สินในมูลค่า

ตามบัญชีของกิจการบางส่วนของบริษัทให้แก่บริษัทย่อยแห่งหนึ' ง  ทั= งนี= รายการส่วนเกินทุนดังกล่าว 

จะถูกตดัรายการในการจดัทาํงบการเงินรวม 

 
องค์ประกอบอื=นของส่วนของผู้ถอืหุ้น 
 
1) ผลต่างจากการตีราคาสินทรัพย์ใหม่ 
 
ผลต่างจากการตีราคาสินทรัพยใ์หม่ที'บนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้คือ ผลรวมสะสมของส่วนเกินจากการตีราคาที'ดิน 

จนกระทั'งมีการจาํหน่ายสินทรัพยน์ั=น 
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2) สํารองการป้องกนัความเสี=ยง 
 
สํารองการป้องกนัความเสี'ยงประกอบดว้ยผลสะสมของส่วนที'มีประสิทธิผลของการเปลี'ยนแปลงในมูลค่า

ยติุธรรมของเครื'องมือที'ใชใ้นการป้องกนัความเสี'ยงซึ' งใชใ้นการป้องกนัความเสี'ยงในกระแสเงินสด ซึ' งรอการ

รับรู้ในภายหลงัในกาํไรหรือขาดทุน หรือรวมเป็นตน้ทุนเมื'อเริ'มแรก หรือมูลค่าตามบญัชีอื'นของสินทรัพยที์'

ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินหรือหนี= สินที'ไม่ใช่หนี= สินทางการเงิน 
 

3) การเปลี=ยนแปลงในมูลค่ายติุธรรม 
  
ปี 2563 
 

การเปลี'ยนแปลงในมูลค่ายติุธรรมที'บนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้คือ การเปลี'ยนแปลงสุทธิในมูลค่ายติุธรรมของ 

เงินลงทุนในในตราสารทุนที'วดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื'น จนกระทั'งมีการจาํหน่ายเงินลงทุน

นั=น 

 

ปี 2562 
 
การเปลี'ยนแปลงในมูลค่ายติุธรรมที'บนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้คือ การเปลี'ยนแปลงสุทธิในมูลค่ายติุธรรมของ 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื'อขายจนกระทั'งมีการจาํหน่ายเงินลงทุนนั=น 

 

4) ผลต่างจากอัตราแลกเปลี=ยนจากการแปลงค่างบการเงิน 
 

 ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที'บนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้ประกอบดว้ย 
 
(ก) ผลต่างจากอัตราแลกเปลี'ยนเงินตราต่างประเทศที' เกิดจากการแปลงค่างบการเงินของกิจการใน

ต่างประเทศใหเ้ป็นเงินบาท 
 
(ข)  ผลต่างของอตัราแลกเปลี'ยนเงินตราต่างประเทศที'เกิดจากการแปลงค่ารายการที'เป็นตวัเงิน ซึ' งเป็น 

ส่วนหนึ'งของการลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศของกลุ่มบริษทัเมื'อเขา้เงื'อนไขบางประการ  

 

ผลต่างจากการตีราคาสินทรัพยใ์หม่ ผลต่างจากอตัราแลกเปลี'ยนจากการแปลงค่างบการเงินและการเปลี'ยนแปลงใน

มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนไดแ้สดงในจาํนวนสุทธิจากภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
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การจัดสรรกาํไรและ/หรือกาํไรสะสม 
 
ทุนสํารองตามกฎหมาย 
 
ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรรกาํไรไวเ้ป็น 

ทุนสํารอง (“ทุนสํารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีสุทธิจากขาดทุนสะสมยกมา  

(ถา้มี) จนกวา่สาํรองตามกฎหมายนี=จะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนสาํรองตามกฎหมายนี=  

จะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

 

ณ วนัที' 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีทุนสาํรองตามกฎหมายเป็นจาํนวนเงิน 929 ลา้นบาท (2562: 929 ล้านบาท) 
 

25 หุ้นกู้ด้อยสิทธิทีAมีลกัษณะคล้ายทุน 
 

เมื'อวนัที' 2 มีนาคม 2560 บริษทัไดอ้อกหุ้นกูด้อ้ยสิทธิที'มีลกัษณะคลา้ยหุ้นทุน ชาํระคืนเงินตน้เพียงครั= งเดียวเมื'อ 

เลิกกิจการ หรือเมื'อผูอ้อกหุ้นกูใ้ชสิ้ทธิไถ่ถอนหุ้นกู ้(“หุ้นกู”้) เป็นจาํนวนเงิน 15,000 ลา้นบาท  หุ้นกูด้งักล่าวเป็น 

ชนิดระบุชื'อผูถื้อ ไม่มีประกนั ไม่แปลงสภาพ มีตวัแทนผูถื้อหุ้นกู ้โดยบริษทัมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกูก่้อนครบกาํหนด

ตามเงื'อนไขที'กาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิ  อตัราดอกเบี=ยของหุ้นกูใ้นปีที' 1 ถึงปีที' 5 เท่ากบัร้อยละ 5 ต่อปี และ

ภายหลงัจากปีที' 5 จะมีการปรับอตัราดอกเบี=ยทุกๆ 5 ปี โดยอา้งอิงจาก (1) อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ5 

ปี  (2) Initial Credit Spread และ (3) อตัราร้อยละตามเงื'อนไขที'กาํหนดไวใ้นหนงัสือชี=ชวน และจะชาํระดอกเบี=ย

ทุกๆ 6 เดือน ทั=งนี=  บริษทัมีสิทธิเลื'อนการชาํระดอกเบี=ยและดอกเบี=ยคา้งชาํระโดยไม่จาํกดัระยะเวลาและจาํนวนครั= ง

ตามดุลยพินิจของบริษทัแต่เพียงผูเ้ดียว หากบริษทัเลื'อนการชําระดอกเบี= ย บริษทัจะไม่สามารถกระทาํการ

ดงัต่อไปนี=  
 
(ก) ประกาศหรือจ่ายเงินปันผล  
(ข) ชาํระดอกเบี=ยหรือแจกจ่ายทรัพยสิ์นใดๆ แก่ผูถื้อหลกัทรัพยข์องบริษทัที'มีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกบั

หุน้กูห้รือดอ้ยกวา่หุน้กู ้และ  

(ค) ไถ่ถอน ลด ยกเลิก ซื=อ หรือซื=อคืนซึ' งหลกัทรัพยที์'ออกโดยบริษทัที'มีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกบัหุ้นกู้

หรือดอ้ยกวา่หุน้กูโ้ดยมีค่าตอบแทน  
 

ในระหวา่งปี 2563 บริษทัไดจ่้ายดอกเบี=ยใหก้บัผูถื้อหุน้กูไ้ปแลว้เป็นจาํนวนเงิน 752 ลา้นบาท (2562: 750 ล้านบาท) 

โดยดอกเบี=ยจ่ายเป็นจาํนวนเงิน 752 ลา้นบาท (2562: ดอกเบี ;ยจ่ายสุทธิภาษีเงินได้เป็นจาํนวนเงิน 701 ล้านบาท) ได้

นาํไปปรับกาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรรในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที' 31 ธนัวาคม 2563 
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ณ วนัที' 31 ธนัวาคม 2563 มีดอกเบี=ยคา้งจ่ายสะสมนบัจากวนัที'จ่ายดอกเบี=ยครั= งล่าสุดเป็นจาํนวนเงิน 249 ลา้นบาท 

(2562: 249 ล้านบาท) 

 

ณ วนัที' 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัแสดงรายการหุ้นกูด้อ้ยสิทธิที'มีลกัษณะคลา้ยทุนเป็นส่วนหนึ' งของส่วนของผูถื้อ

หุ้นในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั=งนี=  มาตรฐานการบญัชีฉบบัที' 32 เรื' อง การแสดงรายการ
เครืGองมือทางการเงิน ไดอ้ธิบายเกี'ยวกบัการจดัประเภทรายการของหุน้กูที้'มีลกัษณะคลา้ยทุนเป็นหนี= สินทางการเงิน 

อยา่งไรก็ตาม สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศสภาวิชาชีพบญัชี เรื'อง การปฏิบัติในช่วงการเปลีGยนแปลงเพิGมเติม
สําหรับการจัดประเภทรายการของหุ้นกู้ทีGมีลักษณะคล้ายทุน ลงวนัที' 3 ธนัวาคม 2562 สําหรับใชเ้ป็นแนวปฎิบติั

ในช่วงเปลี'ยนแปลงเพิ'มเติม บริษทัเลือกถือปฏิบติัตามประกาศดงักล่าว และเลือกจดัประเภทรายการของหุน้กูด้อ้ย

สิทธิที'มีลกัษณะคลา้ยทุนเป็นส่วนหนึ' งของส่วนของผูถื้อหุ้นในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั=งนี=  

หาก ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษทัจดัประเภทรายการหุ้นกูด้อ้ยสิทธิที'มีลกัษณะคลา้ยทุนดงักล่าวเป็นหนี= สินทาง

การเงินจะทาํใหห้นี= สินรวมของกลุ่มบริษทัและของบริษทัเพิ'มขึ=น 15,000 ลา้นบาท และส่วนของผูถื้อหุน้รวมลดลง

15,000 ลา้นบาท 

 

26 ส่วนงานดาํเนินงานและการจําแนกรายได้ 
 

ส่วนงานดาํเนินงานพิจารณาจากระบบการบริหารและโครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในที'ผูมี้อาํนาจตดัสินใจ

สูงสุดดา้นการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัไดส้อบทานอยา่งสมํ'าเสมอเพื'อประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงานและ

เพื'อจดัสรรทรัพยากรใหส่้วนงาน 
 

ข้อมูลตามส่วนงานที=รายงาน 
 

กลุ่มบริษทัเสนอขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานที'สาํคญัดงันี=  
 

ส่วนงานที' 1 ธุรกิจสตัวบ์ก 

ส่วนงานที' 2 ธุรกิจสตัวน์ํ= า 
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รายละเอียดขอ้มูลตามส่วนงานที'รายงานของกลุ่มบริษทั ณ วนัที' 31 ธนัวาคม และสาํหรับแต่ละปีสิ=นสุดวนัเดียวกนั 

มีดงันี=  
 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม 

 ส่วนงานธุรกิจสตัวบ์ก  ส่วนงานธุรกิจสตัวน์ํ= า  รวม 

 2563  2562  2563  2562  2563  2562 
            

งบกาํไรขาดทุน            

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 516,494  457,937  73,219  74,636  589,713  532,573 

กาํไรจากการดาํเนินงาน 49,068  25,145  5,092  5,092  54,160  30,237 

รายไดส่้วนกลาง - สุทธิ         7,503  4,209 
ตน้ทุนทางการเงิน         (16,818)  (13,785) 

กาํไร (ขาดทุน) จาก            

อตัราแลกเปลี'ยนสุทธิ         994  (10) 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุน            

   ในบริษทัร่วมและการร่วมคา้         9,254  8,893 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้         (11,001)  (5,446) 

กาํไรสําหรับปี         44,092  24,098 

            
 

สินทรัพย์            

ที'ดิน อาคารและอุปกรณ์            

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้            

   และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน             

   (ไม่รวมค่าความนิยม) - สุทธิ 207,277  188,630  36,836  30,431  244,113  219,061 

สินทรัพยส่์วนกลาง - สุทธิ         1,541  1,295 
สินทรัพยอื์'น         516,065  413,695 

รวม         761,719  634,051 

 
  



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีสิDนสุดวนัทีF 31 ธันวาคม 2563 
 

152 

ข้อมูลเกี=ยวกบัเขตภูมิศาสตร์ 
 
ในการนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามเขตภูมิศาสตร์นั=น รายไดจ้ะจาํแนกโดยใชส้ถานที'ตั=งของลูกคา้และ

สินทรัพยจ์ะจาํแนกโดยใชส้ถานที'ตั=งตามภูมิศาสตร์ของสินทรัพยน์ั=น 

 

กลุ่มบริษทัเสนอขอ้มูลเกี'ยวกบัเขตภูมิศาสตร์ที'สาํคญัดงันี=  
 

ส่วนงานที' 1 ประเทศไทย 

ส่วนงานที' 2 เอเชีย 

ส่วนงานที' 3 ยโุรป 

ส่วนงานที' 4 อเมริกา 

ส่วนงานที' 5 อื'นๆ  
 

รายละเอียดขอ้มูลทางการเงินที'เกี'ยวกบัเขตภูมิศาสตร์ของกลุ่มบริษทั ณ วนัที' 31 ธันวาคม และสําหรับแต่ละปี

สิ=นสุดวนัเดียวกนั มีดงันี=  
 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม 

   ที'ดิน อาคารและอุปกรณ์  
   สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้
   และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  
   (ไม่รวมค่าความนิยม)  
 รายไดจ้ากบุคคลภายนอก  และสินทรัพยส่์วนกลาง 
 2563  2562  2563  2562 

        ประเทศไทย 151,429  143,910  101,156  83,403 
เอเชีย 359,893  307,537  109,758  102,177 
ยโุรป 51,643  55,484  16,892  16,939 
อเมริกา 25,631  24,431  17,848  17,837 
อื'นๆ 1,117  1,211  -  - 
รวม 589,713  532,573  245,654  220,356 

 

ข้อมูลเกี=ยวกบัลูกค้ารายใหญ่ 
 

ในระหว่างปี 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้ภายนอกรายใดรายหนึ' งซึ' งมีมูลค่าตั=งแต่ร้อยละ 10 

ของรายไดร้วมของกลุ่มบริษทั 
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การจาํแนกรายได้ 
 
รายละเอียดขอ้มูลรายไดที้'จาํแนกตามประเภทของผลิตภณัฑห์ลกัสาํหรับปีสิ=นสุดวนัที' 31 ธนัวาคม มีดงันี=  

 

 

 

 
 

  

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม 

 ส่วนงานที'รายงาน 

 สตัวบ์ก  สตัวน์ํ= า  รวม 

 2563  2562  2563  2562  2563  2562 

  
ประเภทของผลติภัณฑ์หลกั            

อาหารสตัว ์ 176,078  154,592  42,113  45,275  218,191  199,867 

ผลิตภณัฑจ์ากฟาร์มเลี=ยงสตัว ์ 250,735  213,481  23,956  22,460  274,691  235,941 

อาหารแปรรูปและอาหารสาํเร็จรูป 89,681  89,864  7,150  6,901  96,831  96,765 

รวม 516,494  457,937  73,219  74,636  589,713  532,573 

  (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ส่วนงานที'รายงาน 

 สตัวน์ํ= า 

 2563  2562 

  
ประเภทของผลติภัณฑ์หลกั    

อาหารสตัว ์ 12,530  13,290 

ผลิตภณัฑจ์ากฟาร์มเลี=ยงสตัว ์ 10,450  8,811 

อาหารแปรรูปและอาหารสาํเร็จรูป 2,541  2,361 

รวม 25,521  24,462 
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ยอดคงเหลือของสัญญา  
 
ณ วนัที' 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีหนี= สินที'เกิดจากสัญญาจาํนวน 896 ลา้นบาท และ 38 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั (31 ธันวาคม 2562: 2,825 ล้านบาท และ 21 ล้านบาท ตามลาํดับ) ซึ' งเป็นภาระผูกพนัในการโอนสินคา้
ใหก้บัลูกคา้ที'กลุ่มบริษทัไดรั้บชาํระเงินแลว้  

 

หนี= สินที'เกิดจากสัญญาโดยส่วนใหญ่เกิดจากสิ'งตอบแทนที'ไดรั้บล่วงหนา้จากลูกคา้สาํหรับการขายสินคา้ โดยกลุ่ม

บริษทัจะรับรู้หนี= สินที'เกิดจากสัญญาดงักล่าวเป็นรายไดเ้มื'อส่งมอบการควบคุมสินคา้ให้กบัลูกคา้ ยอดคงเหลือของ

หนี= สินที'เกิดจากสัญญาแสดงรวมในบญัชี “หนี= สินหมุนเวียนอื'น” ในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที' 31 ธนัวาคม 

2563 

 

สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 

 

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนไดอ้นุมติัให้บริษทัและบริษทัยอ่ยในประเทศบางแห่งไดรั้บสิทธิประโยชน์ หลาย

ประการในฐานะผูไ้ดรั้บการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ในกิจการต่างๆ เช่น 

การผลิตอาหารสัตว ์การเลี=ยงสัตว ์การขยายพนัธ์ุสัตว ์การผลิตอาหารแปรรูปและอาหารสาํเร็จรูป เป็นตน้ ซึ' งสรุป

สาระสาํคญัไดด้งันี=   

 

(ก) ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้และภาษีสาํหรับเครื'องจกัรที'ไดรั้บอนุมติัโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

 

(ข) ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิที'ไดจ้ากการประกอบกิจการที'ไดรั้บการส่งเสริมตาม

ระยะเวลาและเงื'อนไขที'ระบุไวใ้นแต่ละบตัรส่งเสริมการลงทุน และ 

 

(ค) ไดรั้บลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 50 สาํหรับกาํไรสุทธิที'ไดจ้ากการประกอบกิจการที'ไดรั้บ

การส่งเสริม มีกาํหนดเวลา 5 ปี นบัแต่วนัที'สิ=นสุดสิทธิประโยชน์ตามขอ้ (ข) 

 

ในฐานะที'เป็นบริษทัที'ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน บริษทัและบริษทัย่อยดงักล่าวจะตอ้งปฏิบติัตามเงื'อนไขและ

ขอ้กาํหนดต่างๆ ตามที'ระบุไวใ้นแต่ละบตัรส่งเสริมการลงทุน 
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รายไดที้'ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและที'ไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนของบริษทัสําหรับแต่ละปีสิ=นสุดวนัที'  

31 ธนัวาคม สรุปไดด้งันี=  

 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ธุรกิจที'ไดรั้บยกเวน้ ธุรกิจที'ไม่ไดรั้บยกเวน้  

 ภาษีเงินไดต้ามสิทธิ ภาษีเงินไดต้ามสิทธิ  

 ประโยชน์ของ ประโยชน์ของ  

 การส่งเสริมการลงทุน  การส่งเสริมการลงทุน  รวม 

 2563  2562  2563  2562  2563  2562 

            
ขายในประเทศ 6,043  7,354  16,081  13,787  22,124  21,141 

ขายต่างประเทศ 247  179  3,150  3,142  3,397  3,321 

รวมรายได้จากการขาย 6,290  7,533  19,231  16,929  25,521  24,462 

 

27 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนผู้บริหารและพนักงาน 
  
 ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ตอบแทนผูบ้ริหารและพนกังานประกอบดว้ย 
 

(ก) ผลประโยชน์ตอบแทนผูบ้ริหารประกอบดว้ย เงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอื'นๆ ของผูบ้ริหาร ค่าตอบแทน

กรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยต่างๆ เป็นจํานวนเงินรวม 1,582 ล้านบาท และ 210 ล้านบาท  

ในงบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการสําหรับปีสิ=นสุดวนัที' 31 ธันวาคม 2563 ตามลาํดับ   

(2562: 1,384 ล้านบาท และ 184 ล้านบาท ตามลาํดับ) 
 
(ข) ผลประโยชน์ตอบแทนพนกังานประกอบดว้ย เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์ตอบแทนอื'นๆ ของพนกังานที'มิใช่

ผูบ้ริหาร เป็นจาํนวนเงินรวม 60,053 ลา้นบาท และ 5,888 ลา้นบาท ในงบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุนเฉพาะ

กิจการสาํหรับปีสิ=นสุดวนัที' 31 ธนัวาคม 2563 ตามลาํดบั (2562: 58,934 ล้านบาท และ 6,745 ล้านบาท ตามลาํดับ)  
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28 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2563  2562  2563  2562 

การเปลี'ยนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูป        

   งานระหวา่งทาํและสินทรัพยชี์วภาพ 114  (3,288)  (171)  281 

วตัถุดิบและวสัดุสิ=นเปลืองใชไ้ป 370,745  348,976  13,275  12,468 

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ตอบแทนพนกังาน 61,654  60,318  6,097  6,929 

ค่าใชจ่้ายโรงงานและสาํนกังาน 45,526  43,696  4,100  4,182 

ค่าเสื'อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 22,312  16,939  1,639  1,487 

ค่าขนส่ง 12,926  12,716  490  510 

ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์และส่งเสริมการขาย 3,665  3,243  107  94 

ค่าพาหนะและค่าใชจ่้ายเดินทาง 3,577  3,964  138  232 

ค่าภาษี ค่าธรรมเนียมส่วนราชการและธนาคาร 2,254  2,191  40  42 

ค่าใชจ่้ายเกี'ยวกบัสญัญาเช่า         

(2562:ค่าเช่าอาคารและอุปกรณ์สาํนักงาน) 1,721  6,777  92  357 

อื'นๆ 15,640  15,556  304  633 

รวมต้นทุนขายสินค้า ต้นทุนในการจัดจําหน่ายและ        

   ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 540,134  511,088  26,111  27,215 
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29 ภาษีเงนิได้ 
 

ภาษเีงินได้ที=รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2563  2562  2563  2562 

        
ภาษเีงินได้ปัจจบัุน        
สาํหรับปีปัจจุบนั 10,462  6,227  92  - 
ภาษีปีก่อนๆ ที'บนัทึกตํ'า (สูง) ไป 668  (570)  -  - 
 11,130  5,657  92  - 
        

ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        
การเปลี'ยนแปลงของผลแตกต่างชั'วคราว (995)  (606)  (1)  (134) 
การเปลี'ยนแปลงของขาดทุนทางภาษี 866  395  262  891 
 (129)  (211)  261  757 
 11,       ค่าใช้จ่ายทางภาษี 11,001  5,446  353  757 

 

ภาษเีงินได้ที=รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื=น 
   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม 
 2563  2562 
   รายได ้      รายได ้   
 ก่อนภาษี  (ค่าใชจ่้าย)  สุทธิจาก  ก่อนภาษี  (ค่าใชจ่้าย)  สุทธิจาก 
 เงินได ้  ภาษีเงินได ้  ภาษีเงินได ้  เงินได ้  ภาษีเงินได ้  ภาษีเงินได ้
  
ผลต่างจากการตีราคาสินทรัพย ์ 14,866  (2,574)  12,292  178  (10)  168 
การเปลี'ยนแปลงในมูลค่า            
   ยติุธรรมของเงินลงทุน (640)  60  (580)  (91)  (24)  (115) 
ผลต่างจากการแปลงค่า            
   งบการเงิน 1,707  67  1,774  (13,301)  328  (12,973) 
ขาดทุนจากการประมาณการ            
  ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (728)  150  (578)  (1,308)  229  (1,079) 
สาํรองป้องกนัความเสี'ยงใน            
กระแสเงินสด (748)  52  (696)  -  -  - 
รวม 14,457  (2,245)  12,212  (14,522)  523  (13,999) 
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ภาษเีงินได้ที=รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื=น (ต่อ) 
  (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2563  2562 

   รายได ้      รายได ้   
 ก่อนภาษี  (ค่าใชจ่้าย)  สุทธิจาก  ก่อนภาษี  (ค่าใชจ่้าย)  สุทธิจาก 
 เงินได ้  ภาษีเงินได ้  ภาษีเงินได ้  เงินได ้  ภาษีเงินได ้  ภาษีเงินได ้
ผลต่างจากการตีราคาสินทรัพยใ์หม่ 

 

2,837  (567)  2,270  -  -  - 
ขาดทุนจากการประมาณการตาม

หลกั 

           
   คณิตศาสตร์ประกนัภยั (197)  39  (158)  (414)  83  (331) 
สาํรองการป้องกนัความเสี'ยงใน            
กระแสเงินสด (42)  8  (34)  -  -  - 
รวม 2,598  (520)  2,078  (414)  83  (331) 
                                    
ภาษเีงินได้ที=รับรู้ในส่วนของผู้ถอืหุ้น 
 
 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม 
 2563  2562 
   รายได ้      รายได ้   
 ก่อนภาษี  (ค่าใชจ่้าย)  สุทธิจาก  ก่อนภาษี  (ค่าใชจ่้าย)  สุทธิจาก 
 เงินได ้  ภาษีเงินได ้  ภาษีเงินได ้  เงินได ้  ภาษีเงินได ้  ภาษีเงินได ้
ดอกเบี=ยจ่ายสาํหรับหุน้กูด้อ้ยสิทธิ 752  -  752  751  (50)  701 
     
 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2563  2562 
   รายได ้      รายได ้   
 ก่อนภาษี  (ค่าใชจ่้าย)  สุทธิจาก  ก่อนภาษี  (ค่าใชจ่้าย)  สุทธิจาก 
 เงินได ้  ภาษีเงินได ้  ภาษีเงินได ้  เงินได ้  ภาษีเงินได ้  ภาษีเงินได ้
ดอกเบี=ยจ่ายสาํหรับหุน้กูด้อ้ยสิทธิ 752  -  752  751  (50)  701 
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การกระทบยอดเพื-อหาอัตราภาษทีี-แท้จริง          
       (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงนิรวม 
อตัราภาษีที*ใช ้ ร้อยละ 0  ร้อยละ 10  ร้อยละ 20  อื*นๆ  รวม 
2563          
กาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้- สุทธิ (2,220)  1,141  24,501  31,671  55,093 
ภาษีเงินไดค้าํนวณตามอตัราภาษีที*ใช ้ -  114  4,900  3,477  8,491 
ผลกระทบทางภาษีของรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายที*ไม่ถือ          
   เป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายทางภาษี - สุทธิ -  487  839  516  1,842 
ภาษีปีก่อนๆ ที*บนัทึกตํ*าไป -  -  11  657  668 
รวม -  601  5,750  4,650  11,001 
          
2562          
กาํไรทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้- สุทธิ 1,953  1,332  14,776  11,483  29,544 
ภาษีเงินไดค้าํนวณตามอตัราภาษีที*ใช ้ -  133  2,955  2,201  5,289 
ผลกระทบทางภาษีของรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายที*ไม่ถือ          
   เป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายทางภาษี - สุทธิ -  366  (677)  1,038  727 
ภาษีปีก่อนๆ ที*บนัทึกตํ*า (สูง) ไป -  -  5  (575)  (570) 
รวม -  499  2,283  2,664  5,446 
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การกระทบยอดเพื-อหาอัตราภาษทีี-แท้จริง     
 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

อตัราภาษีที*ใช ้ ร้อยละ 0  ร้อยละ 20  รวม 
2563      
กาํไรทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้- สุทธิ 350  8,727  9,077 
ภาษีเงินไดค้าํนวณตามอตัราภาษีที*ใช ้ -  1,745  1,745 
ผลกระทบทางภาษีของรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายที*ไม่ถือ      
   เป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายทางภาษี - สุทธิ -  (1,392)  (1,392) 
รวม -  353  353 
      
2562      
กาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้- สุทธิ (70)  7,055  6,985 
ภาษีเงินไดค้าํนวณตามอตัราภาษีที*ใช ้ -  1,411  1,411 
ผลกระทบทางภาษีของรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายที*ไม่ถือ      
   เป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายทางภาษี - สุทธิ -  (654)  (654) 
รวม -  757  757 

 
ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี 

 
สินทรัพยแ์ละหนีN สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัที* 31 ธนัวาคม มีดงันีN     

   

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2563  2562  2563  2562 
  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 2,948  3,156  91  956 
หนีN สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (8,962)  (7,882)  -  - 
สินทรัพย์ (หนี6สิน) ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชีสุทธิ  (6,014)  (4,726)  91  956 
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รายการเคลื)อนไหวของสินทรัพยแ์ละหนี: สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที)เกิดขึ:นในระหวา่งปี 2563 มีดงันี:  
        (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม 
 ณ วนัที/   ผลกระทบ             
 31 ธันวาคม  จากการ             
 2562  เปลี)ยนแปลง  ณ วนัที/  บนัทึกเป็นรายจ่าย/รายได ้  ไดม้าจาก  ตดั  ผลต่างจาก  ณ วนัที/ 
 ตามที/รายงาน  นโยบาย  1 มกราคม  กาํไรหรือ  กาํไรขาดทุน  การรวม  จาํหน่าย  การแปลงค่า  31 ธันวาคม 
 ในงวดก่อน  การบญัชี  2563  ขาดทุน  เบด็เสร็จอื)น  ธุรกิจ  ธุรกิจ  งบการเงิน  2563 
สินทรัพย์ (หนี,สิน) ภาษเีงินได้รอการ                  
ตัดบัญชี                  
สินทรัพยชี์วภาพ (1,599)  -  (1,599)  41  -  -  -  (5)  (1,563) 
เงินลงทุน (187)  (283)  (470)  48  60  -  47  (6)  (321) 
อนุพนัธ์ -  153  153  10  52  -  -  (11)  204 
ผลขาดทุนทางภาษี 4,475  -  4,475  (866)  -  153  (124)  (88)  3,550 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื)น (2,864)  -  (2,864)  330  -  -  -  (353)  (2,887) 
ที)ดิน อาคารและอุปกรณ์ (6,137)  -  (6,137)  (181)  (2,574)  (240)  874  300  (7,958) 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -  (1,900)  (1,900)  (1,064)  -  (70)  210  (20)  (2,844) 
หนี: สินตามสญัญาเช่า -  2,346  2,346  1,217  -  74  (206)  (9)  3,422 
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        (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม 
 ณ วนัที/   ผลกระทบ             
 31 ธันวาคม  จากการ             
 2562  เปลี)ยนแปลง  ณ วนัที/  บนัทึกเป็นรายจ่าย/รายได ้  ไดม้าจาก  ตดั  ผลต่างจาก  ณ วนัที/ 
 ตามที/รายงาน  นโยบาย  1 มกราคม  กาํไรหรือ  กาํไรขาดทุน  การรวม  จาํหน่าย  การแปลงค่า  31 ธันวาคม 
 ในงวดก่อน  การบญัชี  2563  ขาดทุน  เบด็เสร็จอื)น  ธุรกิจ  ธุรกิจ  งบการเงิน  2563 
สินทรัพย์ (หนี,สิน) ภาษเีงินได้รอการ                  
ตัดบัญชี (ต่อ)                  
ประมาณการหนี: สินสาํหรับ                  
ผลประโยชน์พนกังาน 1,379  -  1,379  82  150  -  -  (5)  1,606 
อื)นๆ 207  22  229  512  -  6  85  (55)  777 
รวม (4,726)  338  (4,388)  129  (2,312)  (77)  886  (252)  (6,014) 
                  
                  
                  
                  
                  
                  



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีสิDนสุดวนัทีF 31 ธันวาคม 2563 
 

163 
 

 รายการเคลื)อนไหวของสินทรัพยแ์ละหนี: สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที)เกิดขึ:นในระหวา่งปี 2562 มีดงันี:  
 

       (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม 
   บนัทึกเป็นรายจ่าย/รายได ้       
 ณ วนัที/      ไดม้าจาก  ผลต่างจาก  ณ วนัที/ 
 1 มกราคม  กาํไรหรือ  กาํไรขาดทุน  ส่วนของ  การรวม  การแปลงค่า  31 ธันวาคม 
 2562  ขาดทุน  เบด็เสร็จอื)น  ผูถื้อหุน้  ธุรกิจ  งบการเงิน  2562 
สินทรัพย์ (หนี,สิน) ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี              
สินทรัพยชี์วภาพ (1,148)  (512)  -  -  -  61  (1,599) 
เงินลงทุน (170)  -  (24)  -  -  7  (187) 
ผลขาดทุนทางภาษี 5,014  (395)  -  -  -  (143)  4,476 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื)น (3,187)  188  -  -  (85)  220  (2,864) 
ที)ดิน อาคารและอุปกรณ์ (6,499)  (58)  (10)  -  -  429  (6,138) 
ประมาณการหนี: สินสาํหรับ              
ผลประโยชน์พนกังาน 733  431  229  -  -  (14)  1,379 
อื)นๆ (404)  557  -  50  -  4  207 
รวม (5,661)  211  195  50  (85)  564  (4,726) 
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รายการเคลื)อนไหวของสินทรัพยแ์ละหนี: สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที)เกิดขึ:นในระหวา่งปี 2563 มีดงันี:  
       (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที/       

บนัทึกเป็นรายจ่าย/รายได ้
 

 31 ธันวาคม  ผลกระทบ     
 2562  จากการเปลี)ยน  ณ วนัที/      ณ วนัที/ 
 ตามที/รายงาน  แปลงนโยบาย  1 มกราคม  กาํไรหรือ  กาํไรขาดทุน  31 ธันวาคม 
 ในงวดก่อน  การบญัชี  2563  ขาดทุน  เบด็เสร็จอื)น  2563 
            สินทรัพย์ (หนี,สิน) ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี            
เงินลงทุน 29  (103)  (74)  -  -  (74) 
อนุพนัธ์ -  15  15  -  8  23 
ที)ดิน (705)  -  (705)  -  (567)  (1,272) 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -  (85)  (85)  -  -  (85) 
หนี: สินตามสญัญาเช่า -  80  80  1  -  81 
ประมาณการหนี: สินสาํหรับ            
 ผลประโยชน์พนกังาน 501  -  501  12  39  552 
ผลขาดทุนทางภาษี 1,140  -  1,140  (262)  -  878 
อื)นๆ (9)  9  -  (12)  -  (12) 
รวม 956  (84)  872  (261)  (520)  91 
            
ณ วนัที) 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีผลแตกต่างชั)วคราวที)เกิดจากขาดทุนทางภาษีที)ยงัไม่ไดใ้ช ้ซึ) งไม่ไดน้าํไปรวมในการคาํนวณสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพื)อรับรู้
ในงบแสดงฐานะการเงินเป็นจาํนวนเงิน 11,336 ลา้นบาท (2562: 11,668 ล้านบาท) และ 1,594 ลา้นบาท (2562: 1,581 ล้านบาท) ตามลาํดบั เนื)องจากความไม่แน่นอนที)จะใชป้ระโยชน์ทาง
ภาษีจากรายการดงักล่าวในอนาคต 



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีสิDนสุดวนัทีF 31 ธันวาคม 2563 
 

165 
 

 

รายการเคลื)อนไหวของสินทรัพยแ์ละหนี: สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที)เกิดขึ:นในระหวา่งปี 2562 มีดงันี:  
 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   บนัทึกเป็นรายจ่าย/รายได ้   
 ณ วนัที/        ณ วนัที/ 
 1 มกราคม  กาํไรหรือ  กาํไรขาดทุน    31 ธันวาคม 
 2562  ขาดทุน  เบด็เสร็จอื)น  กาํไรสะสม  2562 
          สินทรัพย์ (หนี,สิน) ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี          
เงินลงทุน 29  -  -  -  29 
ที)ดิน (705)  -  -  -  (705) 
ประมาณการหนี: สินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 294  124  83  -  501 
ผลขาดทุนทางภาษี 2,031  (891)  -  -  1,140 
อื)นๆ (69)  10  -  50  (9) 
รวม 1,580  (757)  83  50  956 
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30 กาํไรต่อหุ้น 
 
กาํไรต่อหุ้นสําหรับแต่ละปีสิ6นสุดวนัที: 31 ธันวาคม คาํนวณจากกาํไรสําหรับปีที:เป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของ
บริษทัหักดอกเบี6 ยจ่ายสะสมสุทธิจากภาษีเงินไดส้ําหรับปีของหุ้นกูด้อ้ยสิทธิที:มีลกัษณะคลา้ยทุน และจาํนวนหุ้น
สามญัที:ถือโดยบุคคลภายนอกที:มีอยูใ่นระหวา่งปีตามวิธีถวัเฉลี:ยถ่วงนํ6าหนกั โดยแสดงการคาํนวณไดด้งันี6  
 

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

  
กาํไรสําหรับปีที<เป็นส่วนของ        
ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท 26,022  18,456  8,724  6,228 

หัก ดอกเบี6ยจ่ายสะสมสุทธิจากภาษีเงินได ้        
      สาํหรับปีของหุน้กูด้อ้ยสิทธิ        
      ที:มีลกัษณะคลา้ยทุน (602)  (600)  (602)  (600) 

กาํไรที<ใช้ในการคาํนวณกาํไรต่อหุ้น  
(ขัIนพืIนฐาน) 25,420  17,856  8,122  5,628 
ดอกเบี6ยของหุน้กูแ้ปลงสภาพสุทธิจาก        
   ภาษีเงินได ้ 130  -  -  - 
กาํไรที<ใช้ในการคาํนวณกาํไรต่อหุ้น (ปรับลด) 25,550  17,856  8,122  5,628 
        
จํานวนหุ้นสามัญที<ถือโดยบุคคลภายนอก        
   ตามวธีิถัวเฉลี<ยถ่วงนํIาหนัก         
จาํนวนหุน้สามญัที:ออก ณ วนัตน้งวด 8,611  8,611  8,611  8,611 
จาํนวนหุน้ทุนซื6อคืนถือโดยบริษทัยอ่ย (426)  (426)  -  - 
ผลกระทบจากหุน้ที:ถือโดยบริษทั (80)  -  (80)  - 
จํานวนหุ้นสามัญ (ขัIนพืIนฐาน) ณ วนัสิIนงวด 8,105  8,185  8,531  8,611 
ผลกระทบจากการแปลงหุน้กูแ้ปลงสภาพ 125  -  125  - 
จํานวนหุ้นสามัญ (ปรับลด) ณ วนัสิIนงวด 8,230  8,185  8,656  8,611 
        

กาํไรต่อหุ้น (ขัIนพืIนฐาน) (บาท) 3.14  2.18  0.95  0.65 
กาํไรต่อหุ้น (ปรับลด) (บาท) 3.10  2.18  0.94  0.65 
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31 เงนิปันผล 
 
รายละเอียดเงินปันผลสาํหรับแต่ละปีสิ6นสุดวนัที: 31 ธนัวาคม มีดงันี6  
 

    จาํนวนหุน้     
  อตัรา  ที:มีสิทธิไดรั้บ  จาํนวนเงิน   

วนัที:อนุมติั  หุน้ละ  เงินปันผล  รวม   
จ่ายเงินปันผล  (บาท)  (หุ้น)  (ล้านบาท)  ที:มา 

         

2563         
1 เมษายน 2563  0.40  8,611,242,385  3,444  กาํไรส่วนที:หกัผลขาดทุนทางภาษี 
13 สิงหาคม 2563  0.40  8,497,952,585 

 
 3,400  เงินปันผลที:ไดรั้บจากบริษทัยอ่ย 

        โดยบริษทัยอ่ยไดจ่้ายเงินปันผล 
        จากกาํไรที:เสียภาษีเงินได ้
        นิติบุคคลอตัราร้อยละ 20 
รวม      6,844   
         
2562         
24 เมษายน 2562  0.30  8,611,242,385  2,583  เงินปันผลที:ไดรั้บจากบริษทัยอ่ย 

        โดยบริษทัยอ่ยไดจ่้ายเงินปันผล 
        จากกาํไรที:เสียภาษีเงินได ้
        นิติบุคคลอตัราร้อยละ 20 

13 สิงหาคม 2562  0.30  8,611,242,385  2,583  เงินปันผลที:ไดรั้บจากบริษทัยอ่ย 
        โดยบริษทัยอ่ยไดจ่้ายเงินปันผล 
        จากกาํไรที:เสียภาษีเงินได ้
        นิติบุคคลอตัราร้อยละ 20 

รวม      5,166     
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32 เครื<องมือทางการเงนิ 
 

(ก) มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายติุธรรม 
 
ตารางดงัต่อไปนี6 แสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหนี6 สินทางการเงิน รวมถึง
ลาํดบัชั6นมูลค่ายุติธรรมสําหรับเครื:องมือทางการเงินที:วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูล
มูลค่ายติุธรรมสาํหรับสินทรัพยท์างการเงินและหนี6 สินทางการเงินที:วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายหากมูลค่าตาม

บญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 
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  (หน่วย: ล้านบาท) 
  งบการเงนิรวม 
  มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุตธิรรม 

ณ วนัที' 31 ธันวาคม 2563 หมายเหต ุ
เครื%องมือที%ใชใ้นการ
ป้องกนัความเสี%ยง  

เครื%องมือทางการเงินที%
วดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอื%น  

เครื%องมือทางการเงินที%
วดัมูลค่าดว้ยราคาทุน
ตดัจาํหน่าย  รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 
                 
สินทรัพย์ทางการเงิน                 
เงินลงทุนในตราสารทุน                 
- ตราสารทุนที%อยูใ่นความตอ้งการของตลาด  -  2,552  -  2,552  2,552  -  -  2,552   
- ตราสารทุนที%ไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด  -  8,869  -  8,869  -  -  8,869  8,869 
สินทรัพยอ์นุพนัธ์  155  -  -  155  -  155  -  155 
รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ  155  11,421  -  11,576         
                 
หนี6สินทางการเงิน                 
หนีI สินระยะยาว                 
-  หุน้กู ้ 20 -  -  177,240  177,240  -  185,646  -  185,646 
- หุน้กูอ้นุพนัธ์ 20 -  -  2,885  2,885  -  2,827  -  2,827 
- หุน้กูแ้ปลงสภาพ 20 -  -  8,228  8,228  -  8,252  -  8,252 
หนีI สินอนุพนัธ์  2,190  -  -  2,190  -  2,190  -  2,190 
รวมหนี<สินทางการเงนิ  2,190  -  188,353  190,543         
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  (หน่วย: ล้านบาท) 
  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุตธิรรม 

ณ วนัที' 31 ธันวาคม 2563 หมายเหต ุ
เครื%องมือที%ใชใ้นการ
ป้องกนัความเสี%ยง  

เครื%องมือทางการเงินที%
วดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอื%น  

เครื%องมือทางการเงินที%
วดัมูลค่าดว้ยราคาทุน
ตดัจาํหน่าย  รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 
                 
สินทรัพย์ทางการเงิน                 
เงินลงทุนในตราสารทุน                 
- ตราสารทุนที%ไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด  -  663  -  663  -  -  663  663 
สินทรัพยอ์นุพนัธ์  11  -  -  11  -  11  -  11 
รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ  11  663  -  674         
                 
หนี6สินทางการเงิน                 
หนีI สินระยะยาว                 
-  หุน้กู ้ 20 -  -  101,240  101,240  -  107,305  -  107,305 
หนีI สินอนุพนัธ์  309  -  -  309  -  309  -  309 
รวมหนี<สินทางการเงนิ  309  -  101,240  101,549         
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     (หน่วย: ล้านบาท) 

  งบการเงนิรวม 
 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 
  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

31 ธันวาคม 2562         
สินทรัพย์ทางการเงนิ         
สญัญาซื8อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 621 -  509  -  509 
สญัญาแลกเปลีEยนเงินตราต่างประเทศและ         
   อตัราดอกเบี8ย 15 -  566  -  566 
หนี5สินทางการเงนิ         
สญัญาซื8อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 3 -  65  -  65 
สญัญาแลกเปลีEยนเงินตราต่างประเทศและ         
   อตัราดอกเบี8ย 221 -  377  -  377 
หุน้กู ้ 153,852 -  164,899  -  164,899 
หุน้กูอ้นุพนัธ์ 2,797 -  2,941  -  2,941 
 

      (หน่วย: ล้านบาท) 
  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 
  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

31 ธันวาคม 2562         
สินทรัพย์ทางการเงนิ         
สญัญาซื8อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 29 -  9  -  9 
หนี5สินทางการเงนิ         
สญัญาแลกเปลีEยนเงินตราต่างประเทศและ         
   อตัราดอกเบี8ย 105 -  207  -  207 
หุน้กู ้ 92,500 -  100,447  -  100,447 
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เครื%องมือทางการเงนิที%วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรมระดบั 2 
   

ประเภท  เทคนิคการประเมนิมูลค่า 
สญัญาซื'อขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหนา้ 

 การกาํหนดราคาสัญญาซื.อขายล่วงหน้า มูลค่ายติุธรรมอา้งอิงราคาซื'อขายสัญญา
ซื'อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ณ วนัทีAรายงาน และมูลค่าปัจจุบนัคาํนวณ

โดยอา้งอิงจากเส้นอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยที์AมีสินเชืAอคุณภาพดีในสกุล
เงินทีAเกีAยวขอ้ง 

อนุพนัธ์ 

  

 คาํนวณจากแบบจาํลองโดยใชข้อ้มูลทีAหาไดจ้ากตลาด (Observable Market Data) 

ปรับดว้ยค่าความเสีAยงดา้นเครดิตของคู่คา้แต่ละราย ไม่รวมความเสีAยงดา้นเครดิต
ของกลุ่มบริษทั และค่าความเสีA ยงด้านอืAนๆ เพืAอสะท้อนมูลค่าทีAแท้จริงของ

อนุพนัธ์ 

หุน้กู ้  อา้งอิงจากราคาซื'อขายทีAประกาศอยูใ่นตลาดหุน้กูที้Aมีการซื'อขายในประเทศไทย

และต่างประเทศ โดยใชร้าคาปิด ณ วนัสิ'นรอบระยะเวลารายงาน 

หุน้กูอ้นุพนัธ์/หุน้กูแ้ปลงสภาพ  อา้งอิงจากราคาซื'อขายทีAประกาศอยูใ่นตลาดหุ้นกูอ้นุพนัธ์/หุ้นกูแ้ปลงสภาพทีAมี

การซื'อขายในต่างประเทศ โดยใชร้าคาปิด ณ วนัสิ'นรอบระยะเวลารายงาน 

 
เครื%องมือทางการเงนิที%วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรมระดบั 3 
 

ประเภท  เทคนิคการประเมนิมูลค่า  

ข้อมูลที%ไม่สามารถ 
สังเกตได้ 
ที%มนัียสําคญั  

ความสัมพนัธ์ระหว่าง 
ข้อมูลที%ไม่สามารถสังเกตได้ที%มี
นัยสําคญัและการวดัมูลค่า

ยุตธิรรม 
ตราสารทุนทีAไม่อยู ่ 

ในความตอ้งการ

ของตลาด 

 เทคนิคการเปรียบเทียบราคา
ตลาด วธีินี'จะประเมินมูลค่า
โดยใชต้วัคูณร่วมทีAไดม้า

จากขอ้มูลในตลาด
เปรียบเทียบกบัผูล้งทุน 

ประมาณการจะถูกปรับปรุง
ดว้ยผลกระทบของตราสาร

ทุนทีAไม่ไดอ้ยูใ่นความ

ตอ้งการของตลาด 

 ตวัคูณร่วมทีAปรับปรุงแลว้ 

(1.0 ถึง 1.6 สาํหรับ 31 

ธนัวาคม 2563 และ 1 

มกราคม 2563) 

 มูลค่ายุติธรรมทีAประมาณการ

ไวจ้ะเพิAมขึ'น (ลดลง) หากตวั

คูณร่วมทีAปรับปรุงแลว้สูงขึ'น 

(ตํAาลง)  
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การกระทบยอดของมูลค่ายุติธรรมระดบั 3  
 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 2563  2562  2563  2562 
เงินลงทุนในตราสารทุนที.ไม่อยู่ใน        

  ความต้องการของตลาด        

ณ วนัทีE 31 ธนัวาคม - ตามทีEรายงาน 1,444  1,505  150  150 

ผลกระทบจากการเปลีEยนแปลงนโยบาย        
การบญัชี 7,360  -  513  - 

ณ วนัทีB 1 มกราคม - ปรับปรุงใหม่ 8,804  1,505  663  - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 65  (61)  -  - 

ณ วนัทีB 31 ธันวาคม  8,869  1,444  663  150 
 

(ข) รายการเคลื.อนไหวของตราสารทุนที.อยู่ในความต้องการของตลาด 
 

    (หน่วย: ล้านบาท) 
  งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
  2563  2562  2563  2562 
ตราสารทุนที.อยู่ในความต้องการของตลาด         

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน         

ตราสารทุนทีEวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่น         
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืEน         

 ณ วนัทีE 1 มกราคม  3,880  -  -  - 
ปรับปรุงมูลค่ายติุธรรม      (860)  -  -  - 
จาํหน่ายตราสารทุนทีEถือภายใตบ้ริษทัทีE         

สูญเสียการควบคุม  (512)  -  -  - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน   44  -  -  - 

ณ วนัทีB 31 ธันวาคม   2,552  -  -  - 
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    (หน่วย: ล้านบาท) 
  งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
  2563  2562  2563  2562 
เงนิลงทุนเผืBอขาย         
ณ วนัทีE 1 มกราคม  -  4,262  -  - 

ปรับปรุงมูลค่ายติุธรรม  -  (143)  -  - 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน  -  (239)  -  - 

ณ วนัทีB 31 ธันวาคม  -  3,880  -  - 
 

(ค) นโยบายการจัดการความเสี.ยงทางด้านการเงิน    
 
กลุ่มบริษัทมีความเสีE ยงจากการดําเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลีEยนแปลงอัตราดอกเบี8 ยในตลาดและอัตรา

แลกเปลีEยนเงินตราต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษทัไม่มีการถือ
หรือออกเครืEองมือทางการเงินทีEเป็นตราสารอนุพนัธ์เพืEอการเกง็กาํไรหรือการคา้ 

 
การจดัการความเสีEยงเป็นส่วนทีEสาํคญัของธุรกิจของกลุ่มบริษทั  กลุ่มบริษทัมีระบบในการควบคุมใหมี้ความสมดุล
ของระดบัความเสีEยงทีEยอมรับได ้โดยพิจารณาระหว่างตน้ทุนทีEเกิดจากความเสีEยงและตน้ทุนของการจดัการ ความ

เสีEยง  ผูบ้ริหารไดมี้การควบคุมกระบวนการการจดัการความเสีEยงของกลุ่มบริษทัอยา่งต่อเนืEองเพืEอใหม้ัEนใจวา่มีความ
สมดุลระหวา่งความเสีEยงและการควบคุมความเสีEยง 

 

(ค.1)   ความเสี.ยงด้านเครดติ 
 
ความเสีEยงดา้นเครดิตเป็นความเสีEยงจากการสูญเสียทางการเงินของกลุ่มบริษทัหากลูกคา้หรือคู่สัญญาตาม

เครืEองมือทางการเงินไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผกูพนัตามสญัญา ซึE งโดยส่วนใหญ่เกิดจากลูกหนี8 ทีEเป็นลูกคา้ 

 
(ค.1.1)  ลูกหนี8การคา้และลูกหนี8 อืEน 

 
ความเสีEยงด้านเครดิตของกลุ่มบริษทัได้รับอิทธิพลมาจากลกัษณะเฉพาะตวัของลูกคา้แต่ละราย 
อย่างไรก็ตาม ผูบ้ริหารได้กาํหนดนโยบายควบคุมความเสีEยงด้านเครดิตอย่างสมํEาเสมอ โดยการ

วิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกคา้ทุกรายทีEขอวงเงินสินเชืEอและพิจารณาปัจจยัอืEนๆ ทีEอาจส่งผลต่อ
ความเสีEยงดา้นเครดิตของลูกคา้ ซึE งรวมถึงความเสีEยงของการผดินดัชาํระซึE งเกีEยวขอ้งกบัอุตสาหกรรม

และประเทศทีEลูกคา้ดาํเนินธุรกิจอยู ่รายละเอียดการกระจุกตวัของรายไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 26 
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ขอ้มูลเกีEยวกบัความเสีEยงดา้นเครดิตและผลขาดทุนทีEคาดวา่จะเกิดขึ8นสาํหรับลูกหนี8การคา้และลูกหนี8

อืEน ณ วนัทีE 31 ธนัวาคม 2563 มีดงันี8  
 
     (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   ค่าเผืEอผล    ค่าเผืEอผล 
 มูลค่ารวม  ขาดทุน  มูลค่ารวม ขาดทุน 
 ตามบญัชี  จากการดอ้ยค่า  ตามบญัชี จากการดอ้ยค่า 
       
ณ วันที. 31 ธันวาคม 2563       
ยงัไม่เกินกาํหนดระยะเวลา       

การรับชาํระหนี8  24,172  318  1,553 - 

เกิน 1 - 60 วนั  4,282  12  386 - 

เกิน 60 - 120 วนั 666  17  124 - 

มากกวา่ 120 วนั 1,842  663  598 77 

รวม 30,962  1,010  2,661 77 
หัก ค่าเผืEอผลขาดทุนจาก       
การดอ้ยค่า (1,010)    (77)  

สุทธิ 29,952    2,584  
 
ยอดคงเหลือของลูกหนี8การคา้และลูกหนี8 อืEนทีEมีปัญหาในการรับชาํระหนี8  แยกตามอายหุนี8 ทีEคา้งชาํระ
ได ้ดงันี8  

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ณ วันที. 31 ธันวาคม 2562    

เกินกาํหนดระยะเวลาการรับชาํระหนี8     

มากกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 42  - 

มากกวา่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน 96  - 

มากกวา่ 12 เดือนขึ8นไป 904  5 

รวม 1,042  5 
 

(ค.1.2)  การคํ8าประกนั 
 
ณ วนัทีE 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัจากการออกหนงัสือคํ8าประกนัให้กบัหน่วยงาน
ราชการ, สถาบนัการเงิน และอืEนๆ (ดูหมายเหตุ ขอ้ 34.4) 
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(ค.2) ความเสี.ยงด้านสภาพคล่อง  
 
กลุ่มบริษทักาํกบัดูแลความเสีEยงดา้นสภาพคล่องและรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดทีE

ผูบ้ริหารพิจารณาว่าเพียงพอในการจดัหาเงินเพืEอใชใ้นการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัและลดผลกระทบจาก

ความผนัผวนในกระแสเงินสด  
 

ยอดคงเหลือของเงินใหกู้ย้มื ณ วนัทีE 31 ธนัวาคม ตามระยะเวลาทีEถึงกาํหนดชาํระและอตัราดอกเบี8ยมีดงันี8  

 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
   งบการเงนิรวม 
 อตัราดอกเบี8ย         

 เฉลีEย    ภายหลงั 1 ปี     

 (ร้อยละต่อปี)  ภายใน 1 ปี  แต่ไม่เกิน 5 ปี  ภายหลงั 5 ปี  รวม 

2563          

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัร่วม 2.81  -  49  -  49 

รวม   -  49  -  49 
          

2562          

เงินใหกู้ย้มืระยะสั8นแก่การร่วมคา้ 4.74  188  -  -  188 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัร่วม 3.51  -  29  -  29 

รวม   188  29  -  217 
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 อตัราดอกเบี8ย    ภายหลงั 1 ปี      

 (ร้อยละต่อปี)  ภายใน 1 ปี  แต่ไม่เกิน 5 ปี  ภายหลงั 5 ปี  รวม 

2563          

เงินใหกู้ย้มืระยะสั8นแก่บริษทัยอ่ย 5.88  20,024  -  -  20,024 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 5.00  -  570  -  570 

รวม   20,024  570  -  20,594 
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   (หน่วย: ล้านบาท) 
   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 อตัราดอกเบี8ย    ภายหลงั 1 ปี      

 (ร้อยละต่อปี)  ภายใน 1 ปี  แต่ไม่เกิน 5 ปี  ภายหลงั 5 ปี  รวม 

2562          

เงินใหกู้ย้มืระยะสั8นแก่บริษทัยอ่ย 6.88  43,075  -  -  43,075 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 4.85 - 7.50  -  600  -  600 

รวม   43,075  600  -  43,675 
 
ยอดคงเหลือของหนี8 สินทางการเงินทีEมีภาระดอกเบี8ย ณ วนัทีE 31 ธนัวาคม ตามระยะเวลาทีEถึงกาํหนดชาํระและ

อตัราดอกเบี8ยมีดงันี8  
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
   งบการเงนิรวม 
 อตัราดอกเบี8ย         

 เฉลีEย    ภายหลงั 1 ปี     

 (ร้อยละต่อปี)  ภายใน 1 ปี  แต่ไม่เกิน 5 ปี  ภายหลงั 5 ปี  รวม 

          2563          

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั8น          

จากสถาบนัการเงิน 0.96 - 6.35  63,846  -  -  63,846 
ตัXวแลกเงิน 1.65 - 1.67  38,754  -  -  38,754 

เงินกูย้มืระยะสั8นจากกิจการทีE          

เกีEยวขอ้งกนั 4.18 - 6.50  423  -  -  423 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 0.96 - 11.00  13,692  76,448  2,730  92,870 
หุน้กู ้ 2.84 - 4.89  23,335  81,456  83,562  188,353 

หนี8 สินตามสญัญาเช่า 1.17 - 20.06  4,173  11,871  15,821  31,865 

รวม   144,223  169,775  102,113  416,111 
          
หนี8 สินอนุพนัธ์   670  1,520  -  2,190 
   670  1,520  -  2,190 
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   (หน่วย: ล้านบาท) 
   งบการเงนิรวม 
 อตัราดอกเบี8ย         

 เฉลีEย    ภายหลงั 1 ปี     

 (ร้อยละต่อปี)  ภายใน 1 ปี  แต่ไม่เกิน 5 ปี  ภายหลงั 5 ปี  รวม 

2562          
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั8น          
จากสถาบนัการเงิน 1.12 - 7.83  72,204  -  -  72,204 
ตัXวแลกเงิน 1.80 - 1.99  21,818  -  -  21,818 
เงินกูย้มืระยะสั8นจากการร่วมคา้ 2.00  657  -  -  657 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1.28 - 11.00   21,144  57,072  1,562  79,778 
หุน้กู ้ 2.85 - 4.27  21,260  61,789  73,600  156,649 
หนี8 สินตามสญัญาเช่า 1.32 - 16.72  324  720  1,752  2,796 
รวม   137,407  119,581  76,914  333,902 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 อตัราดอกเบี8ย    ภายหลงั 1 ปี     

 (ร้อยละต่อปี)  ภายใน 1 ปี  แต่ไม่เกิน 5 ปี  ภายหลงั 5 ปี  รวม 

          2563          
เงินกูย้มืระยะสั8นจากสถาบนัการเงิน 0.90 - 2.90  5,400  -  -  5,400 
ตัXวแลกเงิน 1.04 - 2.35  18,158  -  -  18,158 
เงินกูย้มืระยะสั8นจากบริษทัยอ่ย 2.00 - 3.90  13,251  -  -  13,251 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 3.91  -  2,858  -  2,858 
หุน้กู ้ 2.28 - 5.42  8,500  44,333  48,407  101,240 
หนี8 สินตามสญัญาเช่า 3.04  217  186  -  403 
รวม   45,526  47,377  48,407  141,310 
          

          
หนี8 สินอนุพนัธ์   60  249  -  309 

   60  249  -  309 
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   (หน่วย: ล้านบาท) 
   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 อตัราดอกเบี8ย    ภายหลงั 1 ปี     

 (ร้อยละต่อปี)  ภายใน 1 ปี  แต่ไม่เกิน 5 ปี  ภายหลงั 5 ปี  รวม 

2562          
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มื          
  ระยะสั8นจากสถาบนัการเงิน 1.65 - 1.75  2,853  -  -  2,853 
ตัXวแลกเงิน 1.61 - 2.27  16,339  -  -  16,339 
เงินกูย้มืระยะสั8นจากบริษทัยอ่ย 3.81 - 3.90  6,500  -  -  6,500 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 4.01 - 4.81  260  2,968  -  3,228 
หุน้กู ้ 2.28 - 5.42  16,260  33,240  43,000  92,500 
รวม   42,212  36,208  43,000  121,420 

 

(ค.3) ความเสี.ยงด้านตลาด 
 
ความเสีEยงด้านตลาดเป็นความเสีEยงจากธุรกิจปกติซึE งมาจากการเปลีEยนแปลงของอตัราแลกเปลีEยน อตัรา

ดอกเบี8ยในตลาด และจากภาระผกูพนัตามสัญญาทีEไม่สามารถปฏิบติัไดข้องคู่สัญญา กลุ่มบริษทัไม่ไดถื้อหรือ
ออกอนุพนัธ์เพืEอการเกง็กาํไรหรือเพืEอการคา้  
 

(ค.3.1)  ความเสีEยงดา้นอตัราแลกเปลีEยน 
 

กลุ่มบริษทัมีความเสีEยงจากอตัราแลกเปลีEยนเงินตราต่างประเทศ ซึE งเกิดจากการซื8อสินคา้และการขาย
สินคา้ทีEเป็นเงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริษทัไดท้าํสญัญาซื8อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เพืEอป้องกนั

ความเสีEยงของสินทรัพยแ์ละหนี8 สินทางการเงินทีEเป็นเงินตราต่างประเทศ รวมถึงรายการทีEเกีEยวขอ้งกบั
การซื8อและขายสินคา้ทีEเป็นเงินตราต่างประเทศในอนาคต สัญญาซื8อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้
ดงักล่าวมีอายไุม่เกิน 1 ปี 
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ณ วนัทีE 31 ธันวาคม กลุ่มบริษทัมีความเสีE ยงจากอัตราแลกเปลีEยนเงินตราต่างประเทศจากการมี
สินทรัพยแ์ละหนี8 สินทีEเป็นเงินตราต่างประเทศดงันี8  

 
      (หน่วย: ล้านบาท) 
  งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 สกลุเงินต่างประเทศ 2563  2562  2563  2562 
         
ลูกหนี5การค้าและลูกหนี5อืBน         
เงินตราต่างประเทศ วอน 137  453  -  - 
 เรนมินบิ 579  373  579  373 
 เหรียญสหรัฐ 839  1,281  228  205 
 ยโูร 345  402  -  19 
 ปอนดส์เตอร์ลิง -  10  46  21 
         
สญัญาซื8อขายเงินตรา วอน 137  453  -  - 
ต่างประเทศล่วงหนา้ เรนมินบิ 579  373  579  373 

 เหรียญสหรัฐ 678  981  228  205 
 ยโูร -  -  -  19 
 ปอนดส์เตอร์ลิง -  -  46  21 
         
หนี5สินทีBมีภาระดอกเบี5ย         
เงินตราต่างประเทศ เหรียญสหรัฐ 7,518  11,886  3,464  3,228 
 ยโูร 309  149  -  - 
         
สญัญาซื8อขายเงินตรา เหรียญสหรัฐ 6,109  11,132  3,464  3,228 
ต่างประเทศล่วงหนา้ ยโูร 165  95  -  - 
และสญัญาแลกเปลีEยน         
เงินตราต่างประเทศ         
และอตัราดอกเบี8ย         
         
เจ้าหนี5การค้าและเจ้าหนี5อืBน         
เงินตราต่างประเทศ เหรียญสหรัฐ 1,730  2,972  1  6 
 ยโูร 997  501  -  - 
 เรนมินบิ 7  13  -  - 
         
สญัญาซื8อขายเงินตรา เหรียญสหรัฐ 444  3,002  1  6 
ต่างประเทศล่วงหนา้ ยโูร 15  100  -  - 

 เรนมินบิ 7  9  -  - 
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      (หน่วย: ล้านบาท) 
  งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 สกลุเงินต่างประเทศ 2563  2562  2563  2562 
ประมาณการยอดขาย

สินค้า 
        

สญัญาซื8อขายเงินตรา วอน  211  57  -  - 
ต่างประเทศล่วงหนา้ เหรียญสหรัฐ 4,341  3,041  237  131 

 ปอนดส์เตอร์ลิง 121  1,206  32  78 
 ยโูร 386  296  -  - 
 เรนมินบิ 206  30  206  27 
         
ประมาณการยอดซื5อสินค้า          
เงินตราต่างประเทศ ยโูร 18  683  -  - 
 เหรียญสหรัฐ 13  60  -  2 
         
สญัญาซื8อขายเงินตรา เหรียญสหรัฐ 5,011  3,399  -  - 
ต่างประเทศล่วงหนา้         

         
 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว  
 
การแขง็ค่า (การอ่อนค่า) ทีEเป็นไปไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลของเงินเหรียญสหรัฐ วนัทีE 31 ธนัวาคม 2563 

ทีEส่งผลกระทบต่อการวดัมูลค่าของเครืE องมือทางการเงินในสกุลเงินตราต่างประเทศ และส่งผล
กระทบต่อส่วนของผูถื้อหุน้และกาํไรหรือขาดทุนเป็นจาํนวนเงินตามทีEแสดงไวด้า้นล่าง การวิเคราะห์
ขา้งตน้ตั8งอยู่บนขอ้สมมติทีEว่าตวัแปรอืEนโดยเฉพาะอตัราดอกเบี8 ยเป็นอตัราคงทีE และไม่คาํนึงถึง

ผลกระทบทีEมีต่อยอดขายและยอดซื8อทีEคาดการณ์ไว ้ 
 

  (หน่วย: ล้านบาท) 
  งบการเงนิรวม 

ณ วันที. 31 ธันวาคม 2563 อตัราการ กาํไรหรือขาดทุน  ส่วนของผูถื้อหุน้สุทธิจากภาษี 
 เปลีEยนแปลง การแขง็ค่า  การอ่อนค่า  การแขง็ค่า  การอ่อนค่า 

 (ร้อยละ) 
 

เงินเหรียญสหรัฐ  1 294  (294)  (39)  39 
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  (หน่วย: ล้านบาท) 
  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
   

ณ วันที. 31 ธันวาคม 2563 อตัราการ กาํไรหรือขาดทุน  ส่วนของผูถื้อหุน้สุทธิจากภาษี 
 เปลีEยนแปลง การแขง็ค่า  การอ่อนค่า  การแขง็ค่า  การอ่อนค่า 

 (ร้อยละ) 
 

เงินเหรียญสหรัฐ  1 (23)  23  (1)  1 
 

(ค.3.2)  ความเสีEยงดา้นอตัราดอกเบี8ย  
 
ความเสีEยงด้านอตัราดอกเบี8 ยหมายถึง ความเสีEยงทีEเกิดจากการเปลีEยนแปลงในอนาคตของอตัรา

ดอกเบี8 ยในตลาด ซึE งมีผลกระทบต่อการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทั
บริหารความเสีEยงของอตัราดอกเบี8ยของสินทรัพยแ์ละหนี8 สินทางการเงินโดยพิจารณาเงินใหกู้ย้มืหรือ

เงินกูย้ืมทั8งอตัราดอกเบี8 ยคงทีEและอตัราลอยตวัตามความเหมาะสมของสภาพตลาด อย่างไรก็ตาม 
หนี8 สินทีEมีภาระดอกเบี8ยโดยส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัมีอตัราดอกเบี8ยคงทีE กลุ่มบริษทัพิจารณาเขา้ทาํ

สัญญาแลกเปลีEยนอตัราดอกเบี8 ยเพืEอช่วยในการบริหารความเสีEยงทีEเกิดจากความผนัผวนของอตัรา

ดอกเบี8ยสาํหรับหนี8 สินดงักล่าวบางรายการตามความเหมาะสม 
 
สัญญาแลกเปลี<ยนเงินตราต่างประเทศอัตราดอกเบี @ยผนัแปร 

 
ณ วนัทีE 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีสญัญาแลกเปลีEยนเงินตราต่างประเทศและอตัราดอกเบี8ยกบัสถาบนั
การเงินเพืEอช่วยในการบริหารความเสีEยงทีEเกิดจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีEยนเงินตราต่างประเทศ 
และอตัราดอกเบี8ย ดงันี8  

 
1) บริษทัมีสญัญาแลกเปลีEยนเงินตราต่างประเทศและอตัราดอกเบี8ยกบัสถาบนัการเงินบางแห่ง สาํหรับ

เงินกูย้มืระยะยาวคงเหลือจาํนวนเงินรวม 95 ลา้นเหรียญสหรัฐ โดยบริษทัมีภาระผกูพนัทีEตอ้งจ่ายอตัรา
ดอกเบี8ยคงทีEเป็นสกุลเงินบาท และคู่สัญญามีภาระผูกพนัทีEตอ้งจ่ายอตัราดอกเบี8ยอา้งอิง LIBOR บวก

อตัราทีEกาํหนด เป็นสกลุเงินเหรียญสหรัฐ 
 

2) บริษทัยอ่ยแห่งหนึE งมีสัญญาแลกเปลีEยนเงินตราต่างประเทศและอตัราดอกเบี8ยกบัสถาบนัการเงิน

แห่งหนึEง สาํหรับเงินกูย้มืระยะยาวคงเหลือจาํนวนเงินรวม 80 ลา้นเหรียญสหรัฐ โดยบริษทัยอ่ยมีภาระ
ผกูพนัทีEตอ้งจ่ายอตัราดอกเบี8ยคงทีEเป็นสกลุเงินบาท และคู่สญัญามีภาระผกูพนัทีEตอ้งจ่ายอตัราดอกเบี8ย

อา้งอิง LIBOR บวกอตัราทีEกาํหนด เป็นสกลุเงินเหรียญสหรัฐ 
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3) บริษทัยอ่ยแห่งหนึEงมีสญัญาแลกเปลีEยนเงินตราต่างประเทศกบัสถาบนัการเงินแห่งหนึEง สาํหรับ
เงินกู้ยืมระยะยาวคงเหลือจาํนวนเงินรวม 4 ลา้นยูโร โดยบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัทีEตอ้งจ่ายอตัรา
ดอกเบี8ยคงทีEเป็นสกุลเงินรูปีอินเดีย และคู่สัญญามีภาระผูกพนัทีEตอ้งจ่ายอตัราดอกเบี8ยคงทีE เป็นสกุล

เงินยโูร 
 
4) บริษทัย่อยแห่งหนึE งมีสัญญาแลกเปลีEยนเงินตราต่างประเทศและอตัราดอกเบี8 ยกับสถาบนั

การเงินแห่งหนึEง สาํหรับเงินกูย้มืระยะยาวคงเหลือจาํนวนเงินรวม 17 ลา้นเหรียญสหรัฐ โดยบริษทัยอ่ย

มีภาระผกูพนัทีEตอ้งจ่ายอตัราดอกเบี8ยคงทีEเป็นสกุลเงินเวียดนามดอง และคู่สัญญามีภาระผกูพนัทีEตอ้ง
จ่ายอตัราดอกเบี8ยอา้งอิง LIBOR บวกอตัราทีEกาํหนด เป็นสกลุเงินเหรียญสหรัฐ 

 

(ค.4)   การป้องกนัความเสี.ยงในกระแสเงินสด 

 
กลุ่มบริษทัมีการนาํการบญัชีป้องกนัความเสีEยงมาถือปฏิบติัสาํหรับสัญญาอนุพนัธ์บางสัญญา ซึE งเขา้เงืEอนไข
การเป็นเครืEองมือป้องกนัความเสีEยงกระแสเงินสดและกาํหนดอตัราส่วนการป้องกนัความเสีEยงโดยพิจารณา

จากความสัมพนัธ์ของรายการอา้งอิงหรือตวัแปรความเสีEยงระหว่างรายการทีEมีการป้องกนัความเสีEยงกบั

เครืEองมือป้องกนัความเสีEยง  

 
กลุ่มบริษทัพิจารณาความมีประสิทธิผลของการป้องกนัความเสีEยง ณ วนัเริEมตน้ของความสัมพนัธ์ป้องกนั

ความเสีEยงและตลอดระยะเวลาทีEเหลืออยู่ เพืEอพิจารณาถึงความคงอยู่ในความสัมพนัธ์เชิงเศรษฐกิจของ
รายการทีEมีการป้องกนัความเสีEยงและเครืEองมือป้องกนัความเสีEยง ความไม่มีประสิทธิผลส่วนใหญ่อาจเกิด
จากผลกระทบจากความเสีEยงดา้นเครดิตของคู่สัญญาและของกลุ่มบริษทัทีEมีต่อมูลค่ายุติธรรมของสัญญา

แลกเปลีEยนเงินตราต่างประเทศและ/หรือสัญญาแลกเปลีEยนอตัราดอกเบี8ยซึE งไม่สะทอ้นในการเปลีEยนแปลง
มูลค่ายติุธรรมของกระแสเงินสดทีEมีการป้องกนัความเสีEยงซึE งเกิดจากการเปลีEยนแปลงในอตัราแลกเปลีEยน

และ/หรืออตัราดอกเบี8ย ตลอดจนความแตกต่างของช่วงระยะเวลาของธุรกรรมทีEป้องกนัความเสีEยงและ/หรือ
ความแตกต่างของวนัทีEกาํหนดราคาใหม่ระหวา่งสญัญาแลกเปลีEยนและกูย้มื 
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ณ วนัทีE 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีสาํรองการป้องกนัความเสีEยงในกระแสเงินสดทีEแสดงอยู่

ในองคป์ระกอบอืEนของส่วนของผูถื้อหุน้ ดงัต่อไปนี8  
 

      (หน่วย: ล้านบาท) 
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
    สาํรอง    สาํรอง 
    การป้องกนั   การป้องกนั 
  มูลค่ารวม  ความเสีEยงใน  มูลค่ารวม ความเสีEยงใน 

รายการ  ตามบญัชี  กระแสเงินสด  ตามบญัชี กระแสเงินสด 
        
สินทรัพยท์างการเงิน  4,623  34  934 4 
หนี8 สินทางการเงิน  44,457  (1,470)  3,464 (96) 
รวม    (1,436)   (92) 

 

33 การบริหารจัดการทุน 
 

วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการส่วนทุนของกลุ่มบริษทัคือ เพืEอดาํรงไวซึ้E งความสามารถในการดาํเนินงานอยา่ง  

ต่อเนืEอง เพืEอสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้ของกลุ่มบริษทัและเป็นประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียอืEน  ผูบ้ริหารไดมี้การ
กาํหนดกลยทุธ์ต่างๆ เพืEอสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัให้มีประสิทธิภาพมากขึ8น และมีผลประกอบการ 

และฐานะการเงินทีEดีและแข็งแกร่งยิEงขึ8น รวมทั8งการกาํหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลและการบริหารเงินทุนเพืEอ  
การดาํรงไวซึ้Eงโครงสร้างของทุนและตน้ทุนทางการเงินของทุนทีEเหมาะสม 

 
34 ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกจิการทีBไม่เกีBยวข้องกนั 

 
 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการทีEไม่เกีEยวขอ้งกนั ณ วนัทีE 31 ธนัวาคม ดงันี8  

 
34.1 ภาระผูกพนัตามสัญญาทีBเป็นรายจ่ายฝ่ายทุน 
 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2563  2562  2563  2562 

        สัญญาที<ยงัไม่ได้รับรู้        
ทีEดิน อาคารและสิEงปลูกสร้าง 3,112  5,211  -  - 
เครืEองจกัร อุปกรณ์และอืEนๆ 2,485  4,376  275  546 

รวม 5,597  9,587  275  546 
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34.2 ภาระผูกพนัอืBนๆ 
 

บริษทัมีสญัญาวา่ดว้ยความร่วมมือทางวิชาการกบัมหาวิทยาลยัแม่โจ ้(“มหาวิทยาลยั”) โดยทางมหาวิทยาลยั
อนุญาตให้บริษทัใชที้EดินและสิEงปลูกสร้างในการสร้างบ่อเลี8 ยงกุง้  และใชเ้ป็นศูนยวิ์จยัและฝึกอบรมแก่ 
อาจารยแ์ละนกัวิชาการ ซึE งจะสิ8นสุดวนัทีE 31 ธนัวาคม 2565 ภายใตเ้งืEอนไขของสัญญาดงักล่าว บริษทัมีภาระ

ผูกพนัทีEจะต้องจ่ายค่าตอบแทนให้กับมหาวิทยาลัยเป็นจาํนวนเงิน 2.2 ล้านบาทต่อปี และจะต้องโอน
กรรมสิทธิ\ ในสินทรัพยท์ั8งหมดของโครงการใหก้บัมหาวิทยาลยัเมืEออายขุองสัญญาสิ8นสุดลง ทั8งนี8 ราคาตาม

บญัชีของสินทรัพยข์องบริษทัภายใตส้ญัญาดงักล่าว ณ วนัทีE 31 ธนัวาคม 2563 มีจาํนวนเงินรวม 18 ลา้นบาท 
(2562: 14 ล้านบาท) 
 

34.3 เลตเตอร์ออฟเครดติ 
 

บริษทัยอ่ยบางแห่งมีภาระผูกพนัภายใตเ้ลตเตอร์ออฟเครดิตทีEออกแลว้เป็นจาํนวนเงินรวม 2,051 ลา้นบาท 
(2562: 2,065 ล้านบาท ตามลาํดับ) 

 
34.4 หนังสือคํ5าประกนั 
 

(ก) บริษทัและบริษทัยอ่ยบางแห่งมีภาระผกูพนัจากการทีEสถาบนัการเงินบางแห่งออกหนงัสือคํ8าประกนับริษทั
และบริษัทย่อยดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการและอืEนๆ เป็นจาํนวนเงินรวม 16 ล้านบาท และ 2,490  
ลา้นบาท ตามลาํดบั (2562: 16 ล้านบาท  และ 9,192 ล้านบาท  ตามลาํดับ) หนงัสือคํ8าประกนัเหล่านี8 ส่วน
ใหญ่เป็นการคํ8าประกนัค่าภาษี ค่าอากรต่างๆ และการขายสินคา้ 

 
(ข) บริษทัย่อยในต่างประเทศบางแห่งมีภาระผูกพนัจากการออกหนังสือคํ8 าประกนัให้กบัสถาบนัการเงิน 
ในต่างประเทศทีEใหสิ้นเชืEอแก่ลูกคา้ในกลุ่มธุรกิจอาหารสัตวข์องบริษทัยอ่ยเหล่านั8นจาํนวน 305 ลา้นบาท 
(2562: 314 ล้านบาท) 

 
34.5 ผู้ให้การสนับสนุน 
 

บริษทัเป็นผูใ้ห้การสนับสนุน (Sponsor Undertaking) หุ้นกู้อนุพนัธ์ทีEออกโดยบริษทัย่อย ตามทีEเปิดเผยใน 

หมายเหตุขอ้ 20 
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35 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 

35.1 ตามทีEไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5 กลุ่มบริษทัเลือกปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางการบญัชี
เรืEอง มาตรการผอ่นปรนชัEวคราวสาํหรับทางเลือกเพิEมเติมทางบญัชีเพืEอรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื8อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยแนวปฏิบติัดงักล่าวสิ8นสุดการมีผลบงัคบัใช ้

ณ วนัทีE 31 ธนัวาคม 2563  
 

อยา่งไรกต็าม การแพร่ระบาดของ COVID-19 ยงัคงดาํเนินอยูภ่ายหลงัจากทีEแนวปฏิบติัดงักล่าวไดสิ้8นสุดการ
มีผลบังคบัใช้ ซึE งในขณะนี8 ยงัไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าการแพร่ระบาดจะสิ8นสุดลงเมืEอใด เนืEองจาก

สถานการณ์ดงักล่าวมีความไม่แน่นอนสูงและอาจเปลีEยนแปลงไดทุ้กเมืEอ ณ ขณะนี8 จึงไม่สามารถคาดการณ์
ผลกระทบของการแพร่ระบาดทีEยงัคงดาํเนินอยู่ และมาตรการต่างๆ ของรัฐบาลทีEอาจมีต่อธุรกิจของกลุ่ม
บริษทั 

 
35.2 เมืEอวนัทีE 22 มกราคม 2564 บริษทัไดอ้อกหุน้กูค้รั8 งทีE 1/2564 ชนิดไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั ระบุชืEอผูถื้อ

ประเภท และมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้เป็นจาํนวนเงินรวม 30,000 ลา้นบาท อายหุุ้นกู ้2-12 ปี โดยมีอตัราดอกเบี8ย  
คงทีEร้อยละ 1.75 - 3.80 ต่อปี  

 
หุ้นกู้ดงักล่าวได้รับการทบทวนอนัดบัเครดิตไวที้Eระดบั "A+" โดยบริษทั ทริสเรทติ8ง จาํกัด เมืEอวนัทีE 8  
ธนัวาคม 2563 ทั8งนี8  บริษทัไดน้าํหุ้นกูด้งักล่าวไปขึ8นทะเบียนกบัสมาคมตลาดตราสารหนี8 ไทยแลว้เมืEอวนัทีE 

22 มกราคม 2564  
 


